
CUM GESTIONĂM EMOŢIILE NEGATIVE?

Viaţa noastră emoţională se compune dintr-o multitudine de trăiri, toate fiind importante pentru
noi. Nici una dintre ele nu este bună sau rea, toate ne aparţin nouă şi trebuie să le recunoaştem
existenţa.

Abilităţile de a dirija emoţiile ne ajută să facem faţă celor mai diverse situaţii dificile de viaţă:
eşecuri, dezamăgiri, conflicte, pierderi, riscuri, presiuni din partea altor persoane sau a
circumstanţelor, stres.

Modul în care acţionăm este influenţat de ceea ce gândim şi simțim. Atunci când ne putem
stăpâni emoţiile, gândim limpede şi suntem mai îndrăzneţi, mai eficienţi, mai hotărâţi.
Iarcontrolulasupraemoţiiloresteimposibilfărăconştientizareaşiacceptarealor.

Modalităţi pentru a face faţă emoţiilor negative:

 Fă mişcare!
 Plângi!
 Vorbeşte cu cineva!
 Fă o activitate plăcută pentru tine!
 Respiră profund!
 Stai puţin singur!
 Spune o rugăciune!
 Numără până la 10!
 Tipă singur!
 Imaginează-ţică eşti un erou care învinge!
 Cântă!
 Zâmbeşte!
 Relaxează-te!
 Scrie un bilet!



Fişă de lucru

Găseşte comportament e asemănătoare cu cele de mai sus care te-ar putea ajuta să faci
faţă următoarelor emoţii negative: furie, dezamăgire, supărare şi notează-le în spaţiul
potrivit.

FURIE DEZAMĂGIRE SUPĂRARE

 Roata tehnicilor de control emoţional

Propusă de SuntParinte.ro, această tehnică este menită să vă ajute să vă calmaţi atunci când
resimţiţi emoții negative puternice, precum furia, dezamăgirea sau tristețea. Roata tehnicilor de
control emoțional presupune adoptarea următorilor pași simpli:





Sau:

Pot pleca de acolo.

Pot respira de 10 ori adânc.

Pot vorbi cu altcineva.

Voi vorbi când mă calmez.

 Gândăcelul „nu mă bâzâi”

CÂND CEVA MĂ BÂZÂIE /MĂ SUPĂRĂ POT SPUNE:

Nu îmi place când .............

..........................................

Sunt supărat/ă deoarece ......

................................. .

Nu mă simt bine când tu ....................                                Acest lucru mă face să mă simt

........................................................... . supărat.

Sursa: Sunt părinte.ro

Te rog, opreşte-te, nu face
asta!


