
Mit tegyünk, ha szorong a gyerekünk? 

 

Egy hete nem járnak a gyerekek iskolába, és ami eleinte bulinak tűnt a számukra, az napról 

napra egyre nehezebben megélhető valósággá válik. Nekik is és nekünk, szülőknek is. E helyzet 

mindannyiunknak új, soha nem éltünk át hasonlót: nem tudunk kimozdulni, izolálódunk a 

kollégáinktól, barátainktól, távolabbi szeretteinktől, az életvitelünk gyökeresen megváltozik.  Ez 

önmagában is komoly stresszforrás, ezen kívül ömlik ránk a rengeteg információ, és a fenyegetettség 

érzése mint tüske a bőrünk alatt, folyamatosan szúr. Ebben a helyzetben természetes, hogy 

szorongást élünk át, és ezzel a gyerekek sincsenek másképp. Hogyan tudom megnyugtatni magam, 

hogyan tudom megnyugtatni a gyermekem? 

Mik a jelei annak, ha a gyerek túlságosan szorong?  

- nem tud aludni 

- nem eszik rendesen – vagy ellenkezőleg: falásrohamokat törnek rá (akár felváltva is) 

- sokszor fájlalja a hasát 

- túlságosan aprólékosan, kényszeresen betart minden vírusellenes óvintézkedést (pl. túl 

sokszor mos kezet, nem mozdul ki a szobájából, mindent lefertőtlenít, stb.) 

- kisebbek: bepisilnek, félnek egyedül lenni vagy egyedül bemenni egy szobába, stb. 

Az első és legfontosabb, hogy beszélgessünk a gyerekekkel a kialakult helyzetről, de ne árasszuk el 

őket túl sok és/vagy túl fenyegető információval! 

Deliága Éva pszichológus alábbi írása részletesen összefoglalja, hogy hogyan érdemes a gyerekekkel 

beszélgetni a témáról: 

https://deliagaevagyermekpszichologus.blog.hu/2020/03/11/kenyszer_vakacio?fbclid=IwAR1z6_i0ZG

sxPps7fKBHYkWARytHV5y1FLmvfiqW6CDynYEQmjc2jZDyF6s 

Mozgás 

A másik elengedhetetlenül fontos dolog, hogy minden nap végezzen a gyermekünk legalább fél – egy 

óra mozgást! A testedzés nemcsak az immunrendszert stimulálja, hanem a lelki immunrendszerünket 

is karbantartja. A mozgás az egyik legjobb módja az akut szorongás megelőzésének. 

Mit tehetünk, ha a krízishelyzet nyomán erős szorongást él át gyermekünk? 

A relaxációs technikák intenzív szorongásos állapotokban nem tudnak jól működni. Először kicsit el 

kell lazulni. Ehhez az állapothoz hozzásegíthet az intenzív mozgás, de ha erre nincs lehetőség, az is 

bevált technika, ha megfeszítjük, majd elengedjük az izmainkat:  

„Megnyugszol, ellazulsz. Eltávolodik minden külső zaj és belső gond. Nyugodt vagy, teljesen nyugodt. 
(Most pedig sorra vesszük az izomcsoportokat, amelyeket megfeszítesz, majd ellazítod: fej, arcizmok, 
nyak, vállak, karok, törzs, has, farizom, lábszár, lábfej.) 
 Most vegyél egy nagy levegőt, s közben feszítsd meg az izmaidat, majd fújd ki a levegőt s közben lazítsd 

el az izmaidat! Belégzés – izmok megfeszítése, kilégzés – izmok ellazítása (Ezt ismételjük háromszor.) 

Ezt követően jöhet egy légzőgyakorlat: 

Csukd be a szemed, képzelj el egy négyszöget! A négyszög bal alsó sarkából felfelé indulva a négyszög 

egyik szárán – beszívjuk a levegőt (négyig számolva). Amikor a négyszög sarkához érünk, benntartjuk 

és elindulunk jobbra (négyig számolva). Mindaddig benn tartjuk a levegőt (szintén négyig számolva), 

https://deliagaevagyermekpszichologus.blog.hu/2020/03/11/kenyszer_vakacio?fbclid=IwAR1z6_i0ZGsxPps7fKBHYkWARytHV5y1FLmvfiqW6CDynYEQmjc2jZDyF6s
https://deliagaevagyermekpszichologus.blog.hu/2020/03/11/kenyszer_vakacio?fbclid=IwAR1z6_i0ZGsxPps7fKBHYkWARytHV5y1FLmvfiqW6CDynYEQmjc2jZDyF6s


amíg a négyszög következő sarkához nem értünk. Elindulunk a négyszög szárán lefelé – kifújjuk a 

levegőt (4-ig számolva). Majd 4-ig számolva gondolatban szünetet tartunk a képzeletbeli négyszög 

negyedik élén haladva.  

A gyakorlatot ismételjük meg háromszor – négyszer! 

 

Dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus például a következő imaginációs 

technikát javasolja ilyen helyzetekre: 

Konténer 

„Hunyd be a szemed! Képzelj el egy konténert (ládát, széfet…), ahová betehetsz mindent, ami ebben a 
pillanatban zavar. Figyeld meg a láda formáját, anyagát, színét, zárszerkezetét! Ha minden részletét 
jól látod, akkor nyisd ki a ládát! Tegyél bele mindent, ami ebben a pillanatban zavar. Lehet ez egy 
emlék a múltból, vagy a jelen egy eseménye…esetleg a jövővel kapcsolatos zavaró gondolat, egy 
érzelem, vagy egy testi érzés. Ne vesztegess időt egyikre sem, ne elemezgesd! Minden erőfeszítés 
nélkül csak figyeld meg, mi zavar és tedd bele a ládába…hogy aztán teljes figyelmedet az „itt és most” 
jelenlétre tudd összpontosítani. Ha ez megvan, zárd be a ládát! ...És most figyeld meg, érezd, hogy 
milyen érzés a testedben az, hogy biztonságban érzed magad ...milyen érzések társulnak a testben 
ehhez az egyszerű jelen-léthez…Ezek az egyszerű érzések lehetnek például… a lélegzés…a fotel 
karfáján a karod… a szívdobogás… (Ha valami zavaró bukkan elő a gyakorlat során bármikor, nyisd ki 
a ládát, tedd bele, majd zárd be!) És most engedd, hogy egy kulcsszó jöjjön felszínre, ami 
összefoglalja ezt az élményt…a biztonságos jóllét állapotának érzését.”  

A kulcsszó felidézése mint "horgony", segíthet abban, hogy a test emlékezzen az ellazult állapotra és 
ezáltal a későbbiekben könnyebben létrehozhassuk azt. 

Bővebben: 

https://gallerypsziche.blog.hu/2018/03/31/hattertarolo?fbclid=IwAR05VVGX_GIn2bf5kqjN2U-

haeN6S-tmJjWZkmlrmF8MgEGDENYjHd8LyGM 

További szorongásoldó technikákat találhat Dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna honlapján, 

stabilizációs gyakorlatok címszó alatt: 

https://gallerypsziche.blog.hu/tags/Stabilizáció 

 

Felhasznát irodalom, kép:  

Dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus 
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