
Relaxáció, meditáció – segítség a szorongásos tüneteknél 

Valószínű, hogy szorongás lehet jelen, ha gyermeke sokszor fél, és sok mindentől – még egy 

biztonságosnak ítélt helyzetben is visszafogott és zárkózott marad, nem mer a szüleitől 

eltávolodni sem. Lényeges, hogy a szorongás mind testi, mind lelki tünetekben 

megnyilvánulhat – és nagyon eltérő tüneteket mutathat minden egyes gyerekeknél. 

A szorongás hasznossága 

Nagyon fontos, hogy a gyermek felismerje a félelmet, szorongást, veszélyt keltő helyzetet – 

hiszen így tud vagy megküzdeni a helyzettel, vagy elmenekülni belőle. Hosszútávon, ami 

nagyon lényeges, az a helyzetre adott reakció mértéke, arányos-e az aggodalom, szorongás a 

helyzettel? A szorongásnak a hatása függ tehát annak mértékétől és tartósságától – fontos, hogy 

illeszkedik-e a helyzethez, vagy túlzott mértékűvé válik? 

A szorongás, mint személyiségjegy – szorongó alkat 

Ha a szorongás nemcsak eseti, hanem tartósan jellemzi az adott személyt, akkor ez lehet 

személyiségvonás is – a szorongó alkatú ember hajlamos helyzetekre szorongással reagálni. Ez 

nem feltétlenül negatív jelenség, inkább csak annyit jelent, hogy megfontoltabb bizonyos 

helyzetekben, jobban védi magát bizonyos ingerektől, és viszonylag szűkebb a komfortzónája. 

A szorongásra hajlamos gyermek helyzetkezelése 

Ő az a gyerek, aki megtorpan az új helyzetekben, több támogatást igényel, több időre van 

szüksége, hogy feloldódjon – fokozottan igényli szülei jelenlétét, ragaszkodik szokásaihoz, 

rituáléihoz. 

Ha túl jó a gyerek az is gond lehet, az ilyen viselkedés is jelzés lehet a szülőnek, hogy 

gyermekének a megfelelési vágya túlzott mértékű. Ez sokszor még egy nagyon jól teljesítő 

gyermek esetében is megfigyelhető, érdemes felderíteni az okokat és kezelni a szorongást, a 

célunk a túl jó gyerek helyett – az elég jó gyerek! 

Mitől félnek, szoronganak a gyerekek? 

 0-3 éves korban 

- a váratlan, éles zajoktól, egyensúlyból kibillenéstől, a megszokott, biztos személyektől 

való elszakadástól 



- szeparációs élményektől (anya visszamegy dolgozni, bölcsödébe, óvodába kerül a 

gyermek 

- kórházi tartózkodás miatt, vagy nagy változások esetén (kistestvér születése, költözés, 

válás, családi haláleset) 

 3-6 éves korban 

- elkezd félni a sötétben, esetleg az is, aki előtte szépen elaludt egyedül (ez az embernek 

evolúciós öröksége) 

- tipikus félelme ennek a kornak még a szülőről való leválás, ezen sokat javít a sikeres 

beilleszkedés az első intézményes helyzetbe (pl: óvodai beszoktatás) 

 6-10 éves korban 

- az iskolás korban a gyermek gondolkodása már hasonló a felnőttéhez, alkattól függően 

a gyerekek szoktak az új, ismeretlen helyzettől szorongani, kisgyermekkori félelmeit 

egyre inkább elhagyja, hiszen egyre jobban megismeri a világot 

- megjelenhetnek új félelmek is, a világ dolgai kezdik foglalkoztatni, a haláltól való 

félelem 

A szorongás - testi tünetei lehetnek 

- fokozott izgalmi állapot (szapora légzés, fokozott izzadás, feszült izmok) 

- hasfájás, hányinger előfordulása fokozottabb 

- éjszakai nyugodt pihenés is megváltozhat (nehezen alszik el, rémálmai vannak, felriad 

éjszaka) 

- esetleges regresszív tünetek (újra bepisil, pedig már korábban szobatiszta volt!) 

A szorongás – lelki tünetei lehetnek 

- sokszor a nagyobb gyerek maga is tisztában van vele, hogy nem logikus a feszültsége, 

szorongása – mégsem képes kezelni azt 

- pl: nem akar iskolába menni, pedig szereti a tanító nénit! 

- nem akar máshol aludni, pedig előtte szívesen tette! 

- nincs ezekre logikus magyarázata, egyszerre fél sokmindentől és tulajdonképpen 

semmitől sem! 

A szorongás és az agresszió 

Nagyon fontos, hogy tudjuk az agresszió lefojtása is szorongáshoz vezethet. Ha túlságosan 

erős a tiltás, a szülő azt szeretné, ha gyermeke: kedves, jószívű lenne – ne legyen heves, 



impulzív! A gyermek egy idő után önmagát ezek miatt elfogadhatatlannak érzi majd, hiszen 

mindenkiben vannak fel-felbukkanó erős indulatok – érdemes ezeket inkább megfelelő 

mederbe terelni, beszéltetni az érzéseiről, összetépjen egy lapot, vagy összefirkáljon. 

Szerepjátékában megjelenhessen az agresszió –csaták, ütközetek, karambolok 

végbemehessenek. Fontos, hogy a felhalmozódott feszültség, a sok frusztráló esemény okozta 

feszültebb állapot – levezetésre kerüljön, ellenkező esetben ezek a feszítő indulatok befelé 

fordulhatnak és szorongást is okozhatnak. 

A szorongás enyhítése: relaxáció 

A relaxáció egy hosszú távon hatásos módszer, hiszen a szorongás egy olyan tartós izgalmi 

állapot, melyben testünk egésze részt vesz: fizikai, érzelmi, gondolati és viselkedéses szinten 

egyaránt. Ha képessé válunk arra, hogy ezeket a tüneteket észleljük magunkon – akár felnőtt, 

akár gyerek az illető személy – akkor lassan elsajátíthatjuk ezek kontrollálásának a képességét 

is. 

Relaxációs mese, relaxációs hanganyag vagy pszichológus segíthet a gyermeknek az 

ellazulást tanulni. A kezdeti tanulási folyamatok előrehaladtával a gyermek képessé válhat 

önmagát is megnyugtatni feszült helyzetekben. 

A relaxációról röviden 

Az alvás és az ébrenlét mellet létezik egy harmadik fontos élettani állapot, az elazult, idegen 

szóval mondva: relaxált állapot. A tudományos vizsgálatok alapján ilyenkor számos pozitív 

változás zajlódhat le a szervezetünkben: 

- jelentősen javulhat a szervek, többek között az agy – oxigén ellátottsága 

- megnőhet a vér endorfinszintje, mely kellemes közérzettel járhat 

- kitágulnak az erek, így javulhat a szerveink vérellátása 

A relaxáció a stressz természetes ellenszere lehet, a meditációt széles körben használják 

pszichoterápiás eszközként a mentális stresszre, a fizikai fájdalom enyhítésére. Gyakran 

használják pihenésre és relaxációs gyakorlatokra. A meditáció első óráitól, napjaitól és heteitől 

kezdve számos előny jelentkezhet. A kezdők agyában a gyakorlások következtében pozitív 

változások mehetnek végbe: jobb lehet az összpontosítási képességük, hatékonyabb lehet a 

munkamemóriájuk, csökkenhet a figyelemkihagyásuk, erősebb lehet a szelektív figyelmük. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoter%C3%A1pia


Ajánlott relaxációs, szorongásoldó gyakorlatsor, melyben akár szülőként is segíthet a 

gyermekének: 

Számolj háromig! 

 1. – végy egy mély, nagy levegőt! 

 2. – tartsd bent a nagy levegőt! 

 3. – fújd ki, ahogy csak tudod! 

ezt 5-ször ismételjék meg! 

Hol érzed a legjobban - a testedben az izgulást? A kezedben? a lábadban? 

Próbáld meg úgy összeszorítani, ahogy csak tudod! a kezet vagy a lábat például- szorítsd, ahogy 

csak tudod, majd engedd, hogy leessen! A gyakorlat lényege a szorítás, az izomfeszülés elérése, 

majd az elernyedés megtapasztalása. 
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