
Néhány szó a szorongásról, és gyakorlati tanácsok, ahogy kértétek 
  
A szorongást nem minden esetben lehet kivédeni, s néha szükséges, sőt, normális. (Felkészít a 
veszélyre). Ami szükséges hozzá, az a védekező mechanizmus, amivel tudjuk csökkenteni a mértékét. 
Ha ez nincs, akkor a gyermek testi tüneteket tud produkálni (vagy például semmi áron nem akar 
oviba menni, mert annyira fél). A szorongás a lelkiismeretet is segít kialakítani és /vagy az indulat 
fékje is. 
  
Kisgyerekeknél a „kukucs játék” segíti a szorongást legyőzni, csökkenteni (azzal, hogy a gondozó fel és 
eltűnik játékból). Erről itt olvashattok: 
 
Ezért imádják a kicsik a kukucs-játékot - Gyerekszoba 
  
  
Ha altatásnál nem mer/akar elaludni vagy nem akar aludni menni: 
Teljesen normális, minden kisgyereknek az alvás egyenlő a megsemmisüléssel (megszűnik a világ, az 
anya/nevelő, ő, s „nem tud semmiről”). Ez félelmetes neki, s lehet ilyenkor azzal segíteni, hogy azt 
mondod: „Reggel itt leszek, s te is itt leszel.” Illetve ha elfogadod, hogy ez normális jelenség, s 

kibírod 😊 
  
Sötétségtől való félelem: 
A gondolatai a félelem tárgyáról (szörny, boszorkány, betörő stb, akik sötétben jönnek) elevenek, 
nagyok, számára valóságosak, mivel kevés a realitásérzékük kicsiként. 
Mit tehetsz, ha szörnyektől, betörőktől stb. fél? Lehet azzal nyugtatni, hogy : 
„Lehet, hogy vannak, de ide nem jönnek be.” (Nem tagadom, de védem). 
  
Ha nagyon erős a szorongás egy gyerekben, akkor ADHD tüneteket is tud produkálni ( figyelem 
fenntartása nehezére esik, problémát jelent a feladatra koncentrálás, kontroll hiánya, a gondolkodás 
nélküli cselekvés (impulzivitás), örökmozgó, szabályok elutasítása ), vagy éjszakai felébredést, 
felriadást is (ha nincs orvos (gégész, neurológus) által igazolt szervi probléma, pl epilepszia, 
orrmandula duzzanat, idegrendszeri sajátosság). Szorongásos tünet még a tenyérizzadás, 
körömrágás, pólóujj rágcsálás, tépkedés, ismétlődő „furcsa” viselkedések is akár. 
  
Egy eset saját praxisból: 8éves kisfiú, súlyos tenyérizzadással. Anyuka hozta, hogy „ennyire szorong” a 
gyerek. (Írni sem tud, mert mindig vizes a keze.) Ilyen súlyos szorongásra utaló jelet nem találtam, így 
endokrinológushoz küldtem, s végül kiderült, hogy súlyos D vitamin hiánya volt, ami okozta a tünetet. 

Erre mondják, hogy „minden eset más”. 😊 
  
Ha van olyan gyermek, akinél kérdésetek van akár a szorongással kapcsolatban, akkor keressétek 
nyugodtan Beát, Nikit, Petrát vagy engem is akár. 
  
A fenti elméletek, tanácsok az én tanulmányaimból, tapasztalataimból erednek, javaslom, hogy 
mindig kérdőjelezzétek meg, amit hallotok, s hallgassatok intuíciótokra, ösztöneitekre is! 
 

https://gyerekszoba.hu/baba/ezert-imadjak-a-kicsik-a-kukucs-jatekot/

