
Co warto wiedzieć o złości 

 

„Dzięki wiedzy o uczuciach i emocjach, potrafimy się kontrolować, 

Możemy nauczyć się sposobów uwalniania od nich, wyrażania ich 

bez wyrządzania krzywdy innym. Życie emocjonalne powinno nam służyć 

i dostarczać energii do podejmowania działań”. 

 

J. Sakowska, 1999 

 

W sytuacji, w jakiej wszyscy teraz się znaleźliśmy, nie trudno o złość. 

Część z nas nie jest przyzwyczajona do bycia stale razem, przez dłuższy czas,  

w dodatku czasem na małej powierzchni. Częściej dochodzi do wybuchów złości, 

konfliktów, niepotrzebnie wypowiedzianych słów. Co warto wiedzieć o złości? 

Jak sobie z nią radzić? Większość osób, z którymi rozmawiam twierdzi, że złość 

jest złym uczuciem i w związku z tym często zabrania się go dzieciom: „Nie złość 

się”, „No i po co się złościsz?”, „Jak będziesz się tak wściekać, to….”, „Jeśli się 

natychmiast nie uspokoisz, to…..”, itd. Dziecko słysząc takie komunikaty  

od bliskich mu osób uczy się, że złość jest zła, nieakceptowana, że kiedy ją 

wyrazi, spotyka się z odrzuceniem. Czy można zabraniać komuś złości? 

Oczywiście nie. Jest ona przecież „ludzkim wyposażeniem”. Należy natomiast 

pokazać dziecku, jak w bezpieczny sposób poradzić sobie z nagromadzonym 

ładunkiem. Jeśli tego nie zrobimy, to mimo chwilowych „efektów” (np. dziecko 

pod wpływem naszego krzyku przestanie kopać w drzwi), złość przetrwa i wyrazi 

się w innym zachowaniu. Przykładem niewyrażonej złości są zaburzenia 

psychosomatyczne (bóle głowy, żołądka, częste infekcje), depresja,  

lub tzw. bierna agresja wyrażana na wiele sposobów (np. obojętność na 

konsekwencje). 

„Często nie pozwalamy sobie na te uczucia i emocje, których wolelibyśmy 

uniknąć. Nie lubimy odkrywać w sobie uczuć nieprzyjemnych. Jeżeli jednak nie 

pozwolimy sobie na ten rodzaj uczuć, nie poznamy tego, co naprawdę czujemy,  

a tylko to, co uważamy, że powinniśmy czuć. Pozwalanie oznacza mówienie 

sobie: mogę przyznać się do tych uczuć, a następnie- branie odpowiedzialności 

za działania podjęte pod ich wpływem. Dopuszczanie naszych przykrych, 

niewygodnych przeżyć emocjonalnych nie jest jednak przyzwoleniem na 

wyładowanie ich na innych. Oznacza kontrolowanie naszych stanów i obcowanie 

z bliższym prawdzie, a nie wyimaginowanym obrazem samego siebie. Stanowi 

też przyzwolenie na rzeczywiste istnienie tych części nas samych, których nie 



chcemy i do których wolimy się nie przyznawać. Jedynie świadomie przyjmując 

ich istnienie, potrafimy je kontrolować i nie dopuszczać do sytuacji, gdy 

wtłaczane do wewnątrz- pękną, wydostaną się na zewnątrz i zdominują nasze 

działania”. (W. Nash, 1995). 

Zatem, stany emocjonalne możemy i powinniśmy zaakceptować. Ograniczyć 

natomiast należy pewne działania. Bardzo ważne jest bowiem, jak złość się 

przejawia. Niszczenie rzeczy, bicie, używanie wulgarnych słów, nie jest ani 

dobre, ani zdrowe ani akceptowane. 

A teraz kilka kroków, jak sobie z tym poradzić: 

1. Zaakceptuj uczucia dziecka i je nazwij. 

Każdy człowiek przeżywający silne uczucia potrzebuje zrozumienia. 

Szczególnie mały człowiek, kiedy się złości, chce by go zrozumieć. Nie chce 

wtedy kazań, morałów, dyskusji, bo w chwili silnego wzburzenia nie jest w 

stanie przyjąć żadnych argumentów, nawet najbardziej racjonalnych. Jeśli 

natomiast dostanie od bliskiej osoby empatię i zrozumienie, wówczas będzie 

mogło poradzić sobie samo. Więc zamiast krzyczeć „Przestań”, „Uspokój się 

natychmiast”, powiedz: „Rozumiem, że jesteś tak zły, że musisz krzyczeć”. 

2. Pomóż dziecku w bezpieczny sposób uwolnić złość. 

Aby uwolnić dużo nagromadzonej energii potrzebne jest działanie. 

Zaproponuj dziecku kilka sposobów, np.  

 uderzanie w poduszkę,  

 darcie gazet,  

 „terapeutyczny” oddech: „oddychaj głęboko, powoli i licz swoje 

oddechy”(oddychamy i liczymy głośno razem z dzieckiem), 

 ćwiczenie: i Ty i dziecko trzymajcie w ręce kartkę papieru na wysokości 

twarzy i dmuchajcie tak, by kartka jak najdłużej unosiła się w powietrzu, 

 „wtupywanie” złości w podłogę. 

 

3. Odkryj niezaspokojoną potrzebę dziecka. 

Kiedy dziecko w bezpieczny sposób uwolni swoje emocje, jednocześnie 

doświadczając naszej bliskości, będzie bardziej gotowe na dalszą rozmowę. 

Wtedy można dotrzeć do niezaspokojonej potrzeby dziecka. 

- „Jesteś zły, bo tak bardzo zależy Ci na tej zabawce, czy tak? Wszyscy Twoi 

koledzy ją mają”. 

Gdy odnajdziemy potrzebę, która leży u podstaw dziecięcej złości, łatwiej będzie 

znaleźć inne satysfakcjonujące rozwiązanie. Przecież są inne sposoby, aby zostać 

przyjętym do grupy rówieśniczej niż kupno takiej samej zabawki. 



Kiedy wykorzystując powyższe sposoby, zmierzymy się z dziecięcą złością, 

wówczas ono doświadczy naszej akceptacji swoich uczuć i nauczy się, że ma do 

nich prawo. 
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