GESTIONAREA
EMOȚIILOR
Introducere în tema 4 – Gestionarea Emoțiilor
Multe femei și copii care au suferit abuzuri domestice vor avea dificultăți cu gestionarea
emoțiilor complexe și adesea conflictuale, ca și pentru a face față. Un fragment din lucrările de
cercetare subliniază faptul că:
„Copiii au suferit multiple consecințe asupra sănătății fizice și psihice ca
urmare a expunerii la abuzuri domestice. Printre alte efecte, peste jumătate
(52%) au avut probleme de comportament, peste o treime (39%) au avut
dificultăți de adaptare la școală și aproape două treimi (60%) s-au simțit
responsabili sau de vină pentru evenimentele negative." (CAADA, 2014, pp.
10)
În timp ce, într-un mediu abuziv, multe emoții și multe comportamente sunt reprimate prin frică
și intimidare de către agresor, Caada (2014, p. 3) observă că „copiii aveau mai multe șanse să
manifeste un comportament abuziv după ce expunerea lor la abuzul domestic s-a încheiat și
erau mai puțin susceptibili să facă acest lucru în timp ce încă erau expuși abuzului.” (p.3)
Odată ce familiile ajung într-un centru de siguranță, deseori apar acele emoții și comportamente
provocatoare, iar demonstrarea și predarea modalităților pozitive de a le trata reprezintă o parte
importantă a recuperării, a depășirii evenimentelor și a formării relațiilor fericite, sănătoase și
pozitive, în viitor. Este important ca mamele să consolideze și să încurajeze aceste modalități
pozitive și sigure de a face față emoțiilor lor și să creeze un mediu în care copiilor li se permite
să-și exprime sentimentele într-un mod sănătos.
Furia reprezintă un răspuns normal și natural la anumite situații, dar după o viață trăită în abuz,
poate provoca sentimente de teamă și este deseori evitată sau percepută greșit. Mulți
supraviețuitori ai abuzurilor domestice vor avea reacții adverse la cei care manifestă furie,
deoarece formează legături între furie și abuz, adesea temându-se că va urma violență fizică sau
abuzul emoțional. Copiii spun adesea că simt disconfort și suferință atunci când profesorii ridică
vocea în clasă și este important să se facă diferența între furie și abuz și să se asigure că agresorul
este responsabil numai pentru acțiunile sale.
Mulți copii se tem de propria lor furie, deoarece continuă să lege acest comportament de cel al
agresorului și nu doresc să-l imite. Acest lucru poate provoca aspecte de represiune și furie
interiorizată care duc la probleme în alte zone.
Unii copii care au trăit în violență în familie se vor supăra ușor și disproporționat, vor deveni
agresivi față de mama sau de frații lor, deoarece au fost martori la asta, au fost încurajați să facă
asta sau datorită faptului că mama lor este o persoană față de care se simt în siguranță pentru
a-și manifesta furia.
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Izolare

Sesiunile 6 și 7 încearcă să exploreze emoțiile participanților, să încurajeze dialogul deschis și
modalitățile pozitive și sănătoase de a arăta și spune oamenilor cum se simt, de a recunoaște cum
se simt ceilalți și de a identifica cu cine pot vorbi pentru a obține susținerea.

Excursii, Activități culturale, Aniversări, Petreceri, Ateliere

Fețe de emoții fructate

Fețe de pizza

Gestionarea
emoțiilor

În mod similar fețelor fructate, dar prin utilizarea legumelor și a alimentelor pe bază de carne,
pentru crearea unei fețe din pizza care să reprezinte sentimente. Utilizați o jumătate de rolă
de aluat sau o bază de pizza semipreparată, puneți sos de roșii (roșii pasate, 2 linguri, ketchup,
1 lingură, și apă, 4 linguri; ajustați cantitățile în funcție de dimensiunea bazei de pizza),
presărați cașcaval ras, apoi adăugați legume și diferite alimente pe bază de carne, sub forma
unei emoții sau a unui sentiment. Ciupercile, ardeii grași, ceapa, porumbul, șunca, carnea de
pui și feliile de salam, toate au un gust foarte bun pe pizza. Coaceți pizza în cuptorul încins
timp de 5-7 minute sau până când cașcavalul s-a topit și a început să prindă o culoare maronie
pe margini.

Construirea
încrederii

Asigurați familiilor mai multe fructe proaspete și rugați-le să creeze o față dintr-un fruct, care
să indice o emoție sau un sentiment. Exemplele pot include o jumătate de banană tăiată pe
verticală, pentru a reprezenta o gură, o căpșună care să reprezinte un nas, boabe de strugure
pentru ochi și bucățele de portocală pentru păr, astfel constituind o față fericită.

Comunicare și
Respect

Mai jos, prezentăm câteva sugestii de idei care să sprijine familiile ce experimentează izolarea.
Poate veți dori să încorporați unele dintre aceste idei sau chiar toate ideile în pachetul dvs. de
sprijin mai vast. De asemenea, puteți alege să adăugați propriile idei, care pot fi specifice, din
punct de vedere cultural, orașului sau regiunii dvs. sau familiilor care participă la program.

Vizită la o Fermă, Grădină Zoologică sau Adăpost pentru animale

Viitor pozitiv și
sănătos

Duceți familiile într-o excursie pentru a vedea animalele, ca și pentru a le atinge și mângâia
deoarece acest gest poate avea efecte pozitive asupra sănătății noastre mentale. Atunci când
vă aflați acolo, discutați cu participanții despre cum animalele comunică cu noi și cu alte
persoane ceea ce simt (dau din coadă, zâmbesc, fac zgomote, se îndepărtează). Copiii trebuie
să se gândească cu atenție despre cum au crezut că se simt animalele pe care le-au văzut și
de ce.

Diagrama sentimentelor familiei

Izolare

Dați familiilor o foaie de hârtie mare sau un carton și, în partea superioară, înscrieți zilele săptămânii și
în partea dreaptă jos treceți numele fiecărui membru al familiei. Desenați și realizați câteva fețe mici
care să reprezinte sentimentele, pentru a fi lipite în căsuțe. Puneți în fiecare zi o față care arată cum vă
simțiți.

Borcanul aspectelor pozitive

Comunicare și
Respect

Spuneți grupului să decoreze un borcan sau o cutie cu imagini ale lucrurilor lor preferate sau ale
culorilor sau modelele lor favorite. Tăiați multe bucăți lungi de hârtie și rugați participanții (cu ajutor
de la mama, dacă este necesar) să treacă în scris orice comentarii pozitive sau evenimente pozitive, pe
bucățile de hârtie. Ați putea sugera ca aceasta să reprezinte o rutină dinainte de culcare, astfel încât
participanții să se gândească la unul dintre aspectele pozitive ale zilei înainte de a se culca și să pună
bucățica de hârtie pe care au scris-o în cutie sau borcan. Căutați printre comentariile și evenimentele
pozitive atunci aveți o zi grea, la sfârșitul fiecărei săptămâni sau atunci când borcanul sau cutia este
aproape plină.

Excursie la Locul de joacă

Momentul pentru povești

Construirea
încrederii

Duceți familiile la locul de joacă local, rugați participanții să se gândească la diferitele echipamente și
la cum îi fac acestea să se simtă, dar și care este preferatul lor. Vreunul dintre participanți se simte
îngrijorat sau nervos? Au sentimente diferite cu privire la un element de echipament spre deosebire de
alte persoane? Cum se simt atunci când se întorc cu capul în jos sau atunci când se dau foarte tare în
leagăn?

Rugați familiile să-și aleagă cartea sau povestea preferată și participanții, pe rând, vor citi una dintre
povești grupului și apoi, vor explica tuturor participanților de ce le place respectiva poveste și cum îi
face să se simtă.

Dați fiecărui copil o pernă sau o față de pernă, ca și carioci și acuarele pentru materiale textile în
vederea personalizării fiecărui articol, de fiecare membru, cu înscrierea aspectelor care îi ajută să se
simtă fericiți și pozitivi. Pot dori să-și înscrie și numele pe pernă. Pot utiliza fetru, nasturi, panglici și alte
materiale textile, atât timp cât acestea pot fi spălate. Pot utiliza această pernă pentru a se liniști atunci
când sunt supărați, nervoși sau când nu pot adormi.

Gestionarea
emoțiilor

Perna liniștirii

Prinzător de vise
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Viitor pozitiv și
sănătos

Utilizați o bază circulară (aceasta ar putea fi realizată din carton și acoperită cu materiale textil sau
panglică sau ați putea utiliza o brățară fixă sau un cerc de broderie), adăugați ață colorată prin
înfășurarea ei peste și în jurul cercului, realizând un model tip pânză de păianjen în centru, iar apoi
adăugați mărgele și pene colorate, dacă aveți. Copiii trebuie să-și agațe prinzătoarele de vise în
dormitoare pentru a-i ajuta să doarmă și să le aducă vise fericite și pozitive.

Izolare

SESIUNEA 6: EMOȚIILE NOASTRE ȘI CUM LE GESTIONĂM
Sesiunea 6 Obiectiv
De a înțelege ce sunt emoțiile și sentimentele și cum le identificăm.

5-15 minute

Recapitularea activităților acoperite în cadrul ultimei sesiuni:
 Invitați membrii grupului să discute orice aspecte pozitive care au avut loc de la
ultima sesiune (rețineți să le înregistrați în modul ales de dvs.)
 Discutați activitatea “Acrostihul încrederii” – Invitați voluntarii să-și citească
acrostihul încrederii grupului, și asigurați-vă că fiecare participant este aplaudat.
 Dacă ați efectuat exercițiul de relaxare, puteți întreba dacă vreo persoană l-a
încercat din nou, acasă.
 Prezentați pe scurt activitățile zilei de astăzi.

Construirea
încrederii

Activități Standard
Activitatea 6.1 Ce sunt emoțiile și sentimentele?

Comunicare și
Respect

Introducere

30-40 minute

Gestionarea
emoțiilor

Oferiți fiecărei familii o listă de scenarii1 și rugați participanții să potrivească sentimentul
cu situațiile. Lista din partea de jos vă va ajuta, dar participanții își pot folosi propriile
Exemple dacă doresc. Nu există răspunsuri corecte sau greșite atât timp cât fiecare
membru al familiei poate spune de ce a ales emoția respectivă. Parcurgeți fiecare scenariu,
cu câte o familie pentru fiecare, întrebând persoanele ce au gândit.
Discutați cu grupul care sunt motivele pentru care oamenii au ales să aibă încredere în
ceilalți și ce i-a împiedicat să aibă încredere.
*Emoție: O emoție este un sentiment puternic cauzat de ceva sau de cineva care are adesea
o reacție fizică. De exemplu, fericit - zâmbim, râdem.

1

Fișa de lucru cu scenarii despre Emoții se găsește la pagina 87.

Viitor pozitiv și
sănătos

Materiale necesare:
 Fișă de lucru cu scenarii despre Emoții
 Pixuri/creioane, unul de persoană

Activitatea 6.2 Modelarea emoției mele

30-40 minute

Folosind diferite tipuri de plastilină colorată, creați fețe care exprimă sentimente.
Încurajați grupul să modeleze sentimentele pe care le au acum sau le-au avut
recent. Anumite persoane din grup pot face mai multe, așa că cereți-le să aleagă
una pentru a vorbi despre ceea ce reprezintă și de ce.
Materiale necesare:
 Plastilină de diverse culori

Activitatea 6.3 Prietenul meu Păpușa din Șosetă

45-55 minute

Rugați membrii grupului să aducă fiecare câte o șosetă și, folosind ochi din plastic și pâslă,
panglică, lână, carioci și nasturi, să creeze propria marionetă cu șoseta. Cereți grupului să
aleagă un nume pentru păpușa lor și să-și imagineze personalitatea ei. De exemplu, Una
Unicorn este amuzantă și inteligentă, dar își face și multe griji. În grupurile familiale, cereți
participanților să-și folosească marioneta pentru a vorbi despre emoția sau sentimentul pe
care îl are păpușa.
Materiale necesare:
• Șosete
• Ochi din plastic și pâslă
• Panglică
• Lână
• Carioci
• Nasturi

Activitatea 6.4 Mă simt

20-30 minute

Rugați membrii grupului să vină în fața pe rând (adulții ultimii) și folosindu-și doar expresiile
faciale și acțiunile, să mimeze pentru grup un sentiment sau o emoție pe care ceilalți să o
ghicească. Ar trebui ca facilitatorul să demonstreze, mai întâi, o emoție, astfel încât
participanții să știe ce să facă. Cereți-le să ridice mâna când vor să spună ce au ghicit iar
când ghicesc bine discutați despre cum au ghicit emoția. Datorită limbajului corpului?
Expresiei faciale? Contactului vizual?
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Viitor pozitiv și
sănătos

Activități pentru persoanele cu nivel redus de
alfabetizare

Activitatea 6.5 Cum putem ști ce simt ceilalți?

20-30 minute

Acestea ar trebui să includă:
• Limbajul corpului
• Contact vizual
• Expresie facială
• Agitație
• Tonul vocii
• Proximitate spațială
• Atitudine
• Viteza de vorbire.

Construirea
încrederii

Materiale necesare:
 Mimarea sentimentelor - 1 set la 2 persoane

Comunicare și
Respect

Lucrând în perechi cereți unei persoane să demonstreze sentimentele afișate pe lista lor.
Schimbați rolurile și faceți același lucru. Întrebați fiecare membru al perechilor cum a ghicit
emoția pe care a mimat-o cealaltă persoană. Scrieți-le pe flipchart și discutați toate
modalitățile prin care putem spune cum se simt oamenii.

Izolare

Activități Avansate

Gestionarea
emoțiilor
Viitor pozitiv și
sănătos

MATERIALE DE SPRIJIN
Activități de Relaxare

Izolare

Activitatea 6.6 Gestionarea emoțiilor
Rugați membrii grupului să se așeze comod pe scaune și să închidă ochii dacă se simt
confortabil să facă aceasta. Citiți încet și lent povestea de relaxare de mai jos.

Puteți rămâne aici cât de mult doriți, sunteți în completă siguranță, sunteți calm, fericit și
încălzit, nimeni nu poate strica acest loc, deci nu trebuie să vă faceți griji, știți că veți vedea în
curând oamenii pe care îi iubiți, ca și că, în acest moment, totul este bine.

Construirea
încrederii

În mijlocul acesteia, se află un lac frumos cu o cascadă care se varsă în el, apa este curată, iar
pe fund, pietrișul auriu lucește în lumina soarelui. Vă scoateți pantofii și vă băgați picioarele
în apă, aceasta are o temperatură perfectă și apa curge în jurul gleznelor dvs. Cerul este
albastru, cu doar unul sau doi nori albi pufoși. O păsărică se oprește în apropierea dvs. și
țopăie în căutarea crenguțelor pentru construirea cuibului său. Soarele vă încălzește, îl puteți
simți pe brațele și picioarele și fața dvs., și închideți ochii pentru a asculta cascada lină și
frunzele din copacii din apropiere, ca și păsărelele care cântă.

Comunicare și
Respect

Vom merge într-o călătorie către un loc sigur. Vom merge într-o pădure, pe o cărare moale,
cu frunze, cu copaci care se leagănă deasupra capetelor noastre, putem auzi frunzele
copacilor cum se mișcă în bătaia vântului. Este o zi frumoasă și însorită, cu un vânticel
răcoritor, puteți simți razele de soare cum ne mângâie fața și putem vedea umbrele pestrițe
ale copacilor. Pe măsură ce vă plimbați pe cărare, vedeți un căprior auriu într-o pajiște verde.
Nu se teme de dvs. și continuă că rumege în liniște, iar soarele îl luminează. Cărarea se
aproape de final și ajungeți într-un luminiș.

Treptat, deschideți ochii, respirați adânc și treptat, vă ridicați, vă îndreptați spatele lent și vă
întindeți gâtul în sus.
Discuție în plen

10-20 minute

Întrebări Sugerate
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Viitor pozitiv și
sănătos

Puteți indica anumite emoții sau sentimente?
Puteți indica modurile în care le arătăm?
Cum putem utiliza elemente moduri vizuale pentru a le arăta celorlalți ceea ce
simțim?

Gestionarea
emoțiilor

Reamintiți familiilor aspectele care au fost acoperite în cadrul sesiunii și care au fost
obiectivele zilei. Rugați membrii familiilor să reflecteze asupra a ceea ce au învățat pe durata
acestei sesiuni.

Prezentați Exercițiul de Sprijin “Cum mă simt astăzi”. Acest exercițiu solicită participanților
să deseneze fețe pentru a arăta cum au resimțit fiecare zi a unei săptămâni.
Reamintiți participanților că au ocazia de a efectua o Activitate de Extindere. Aceasta are
denumirea “Ultima dată când am..” și va analiza ultimul moment când au resimțit anumite
emoții și sentimente.

MATERIALE DE SPRIJIN

Izolare

ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE DE FAMILIE

Exercițiul de Sprijin 6: Cum mă simt astăzi

*Sfat: Puteți dori să oferiți un stimulent sau un premiu familiei care identifică cele mai multe
informații. Poate fi vorba de un mic aliment deosebit, un abțibild sau o stea pe o diagramă de
recompense, acolo unde familia care obține cele mai multe stele va fi desemnată câștigătoare.

Activitatea de Extindere 6: Ultima dată când am

Construirea
încrederii

Materiale necesare:
 Fișa cu fața goală2
 Fețe goale din hârtie/carton
 Creioane/pixuri, suficiente pentru fiecare participant

Comunicare și
Respect

Transmiteți participanților fișa de lucru “Cum mă simt astăzi?” și rugați familiile să deseneze
o față în fiecare zi, pentru a reprezenta modul în care s-au simțit. Pot dori să scrie pe cont
propriu sau cu ajutor de la mama ce reprezintă fața pe care au desenat-o, ce sentiment sau
emoție.

*Lucrătorii esențiali pot decide anterior ce activitate de extindere vor oferi. Doar practicanții
experimentați trebuie să utilizeze activitatea de extindere.

2
3

Fișa de lucru pentru Exercițiul de Sprijin 6 se găsește la pagina 88.
Fișa de lucru pentru Activitatea de Extindere 6 se găsește la pagina 91.

Gestionarea
emoțiilor

Informați familiile că au ocazia de a efectua o Activitate de Extindere ca familie, alături de
asistentul social. Dați participanților fișele Ultima dată când am3 și rugați fiecare persoană să
le completeze. Informați participanții că este bine să vorbească despre sentimentele și
emoțiile lor și că este cel mai bine să completeze fișele împreună.

Viito

*Sfat: Poate veți dori să abordați familiile care considerați că ar beneficia direct din această
activitate.

Activitatea de Extindere Avansată 6: Cum ne simțim
Informați familiile că au ocazia de a efectua o Activitate de Extindere ca familie, alături de
asistentul social.
Prezenta Activitate de Extindere4 trebuie efectuată doar de practicanții experimentați, care
au abilitățile necesare pentru sprijinirea familiilor care au experimentat abuzul domestic.

Fișa de lucru: Scenariile emoțiilor
Iacob se simțea __________ pentru că nu a plâns atunci când i s-au făcut injecțiile.
Isa s-a simțit __________ când clasa ei i-a cântat la mulți ani, a crezut că uitaseră.
Max s-a simțit __________, așteptase o veșnicie ca fratele lui să termine meciul de fotbal și nu
avea nimic de făcut și nimeni de vârsta lui cu care să se joace.
Erica s-a simțit __________, a întrebat-o pe mama de 7 ori dacă se poate juca afară, dar mama
nu a răspuns.
Asif se simțea __________, a dus bomboane de ziua lui la școală.
Jenna se simțea __________, a făcut 12 brioșe frumoase și le-a decorat ea însăși.
Alfie se simțea __________, nu știa pe nimeni la karate și părea că toți ceilalți se cunoșteau.
Alex s-a simțit __________, Dan a refuzat să se joace cu el cu mingea și s-a jucat singur.
Summer s-a simțit __________, nu mai avea răbdare să se dea în carusel dar coada era foarte
lungă.
Harpreet se simțea __________, o văzuse pe mama aducând o geantă mare din mașină dar i-a
spus că nu trebuie să se uite în geantă.
Aaron se simțea __________, încercase din răsputeri să-l înfrângă pe fratele său mai mare, dar
James părea să câștige întotdeauna.

4

Fișa de lucru pentru Activitatea de Extindere Avansată 6 se găsește la pagina 92.
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Nervos

LISTA EMOȚIILOR PE CARE LE PUTEȚI FOLOSI
Curajos
Plictisit
Vesel

Confuz

Curios

Calm

Dezamăgit

Stingherit

Entuziasmat

Fantastic

Prietenos

Frustrat

Generos

Ignorat

Nerăbdător

Important

Interesat

Gelos

Singur

Iubitor

Copleșit

Liniștit

Mândru

Ușurat

Trist

Sigur

Satisfăcut

Timid

Prostuț

Încăpățânat

Surprins

Încordat

Neconfortabil
Îngrijorat

Fișa de lucru: Exercițiul de Sprijin 6
Cum mă simt astăzi
Dați fiecărei persoane o formă de față goală și rugați-o să completeze expresia de pe față cu ceea ce a simțit astăzi.
Informați participanții că pot utiliza culori pentru a-și exprima emoțiile. Odată ce au finalizat, rugați fiecare persoană
să descrie emoțiile pe care le reprezintă desenul lor.

Material necesare:
 Fișă cu față goală
 Fețe albe de hârtie/carton
 Creioane/pixuri, suficiente pentru fiecare participant

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Fișa de lucru: Exercițiul de Sprijin 6
Cum mă simt astăzi

Ziua: …………………
Ultima dată când am fost fericit a fost:

Am fost fericit pentru că:

Ultima dată când am fost furios a fost:

Am fost furios pentru că:

Ultima oară când am fost speriat a fost:

Am fost speriat pentru că:

Ultima oară când am fost trist a fost:

Am fost trist pentru că:

Ultima oară când am fost entuziasmat a fost:

Am fost entuziasmat pentru că:
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Ultima oară când m-am simțit singur a fost:

M-am simțit singur pentru că:

Ultima oară când mi-a fost frică a fost:

Mi-a fost frică pentru că:

Cele 5 lucruri care mă ajută să mă simt bine sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
Locul meu special

Fișa de lucru: Exercițiul pentru Activitatea de
Extindere 6
Ultima dată când am
Materiale necesare :
 Activitatea este condusă de un asistent social/psiholog.
 Un spațiu sigur și liniștit, suficient de mare pentru ca toată lumea să stea
confortabil în jurul unei mese sau pe podea
 Fișa de lucru Ultima dată când am, pentru fiecare persoană
 Un creion / pix sau creioane colorate / carioci colorate pentru realizarea fișei de
lucru

Rugați membrii familiilor să se așeze în jurul unei mese, spuneți-le că ideea exercițiului este de
a-și reaminti cum s-au simțit anterior, de a se gândi la ce i-a determinat să se simtă astfel și de
asemenea, să se gândească la ce putem face pentru a ne simți mai fericiți și mai în siguranță.
Treceți prin întrebări alături de familie și invitați fiecare persoană să comenteze despre cum s-a
simțit și de ce, reamintiți participanților să accepte și să recunoască sentimentele altor persoane
chiar dacă văd lucrurile în mod diferit.
Discutați ce lucruri îi fac să se simtă bine, mai întâi individual, iar apoi ca familie, și vedeți dacă
anumite aspecte se încrucișează. Invitați fiecare participant să-și descrie locul fericit și sigur,
căutați aspecte care există în comun, în locurile lor sigure, și subliniați-le înaintea întregii familii.
Rugați participanții să se gândească la spațiul lor din prezent și la cum pot determina și celelalte
persoane să-l resimtă ca fiind mai sigur.
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Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 6

Activitatea este condusă de un asistent
social/psiholog
Materiale necesare:
 Activitatea este condusă de un asistent social/psiholog experimentat în domeniul abuzului
domestic
 Un spațiu sigur și liniștit, suficient de mare pentru ca întreaga familie să se așeze confortabil


în jurul unei mese sau pe podea.
Fișă de lucru Vulcanul supărat pentru fiecare persoană

Cereți membrilor familiei să se gândească ce acțiuni îi fac să se simtă furioși. Dați-le Fișa de lucru
Vulcanul supărat și spuneți participanților să scrie pe partea stângă a vulcanului toate lucrurile care îi
fac să se simtă supărați și frustrați. În partea de sus a vulcanului, ar trebui să încercuiască lucrurile
negative pe care le fac când sunt supărați și să scrie orice alte comportamente pe care le afișează care
nu sunt pe listă. În partea dreaptă a vulcanului, ar trebui să scrie strategiile pozitive pe care le folosesc
pentru a se calma.
După ce toată lumea și-a completat vulcanul, ar trebui să organizați o discuție despre ceea ce îi supără.
Evitați învinuirea și încurajați persoanele să împărtășească modul în care acțiunile cuiva îi fac să se
simtă, de exemplu: „Când Dan nu mă lasă să mă uit la programul meu preferat, mă face să mă simt
cu adevărat supărat și trist. Simt că alții au voie să se uite mai mult timp la TV decât mine”. Apoi, ar
trebui să invitați membrii familiei să spună dacă cred că afirmația despre faptul că nu primește o
cantitate egală de timp petrecut la TV este corectă. Dacă există un dezacord, puteți sugera un sistem
de monitorizare pentru a vedea cum se împarte timpul la TV sau o planificare pentru a se asigura că
toată lumea primește o cotă egală.
După ce toată participanții au avut timp să vorbească despre listele lor, ar trebui să treceți mai departe
la discutarea comportamentelor. În cazul în care au încercuit “a arunca lucruri”, ar trebui să invitați
alți membri ai familiei să spună cum îi face să se simtă acest lucru, folosind strategia „Cred, simt,
vreau”. Dacă ați efectuat această activitate. Dacă nu, prezentați strategia „Cred, simt, vreau” pentru
aceste persoane, înainte de a începe această activitate. Strategia se află la pagina 39. Din nou, ar trebui
să contestați orice învinuire sau jigniri. Este important să cereți persoanei să recunoască modul în care
comportamentul său l-a făcut pe celălalt să se simtă și să își asume responsabilitatea acolo unde este
cazul. Această discuție va duce la o discuție despre modalități sănătoase prin care se pot calma și ce
strategii pot fi implementate ca familie pentru a face față furiei.

Este important să subliniem faptul că furia este o emoție naturală, toată lumea se simte supărată la
un moment dat, dar ceea ce contează este modul în care ne arătăm furia.

Fișă de lucru: Cum ne simțim
Vulcanul supărării mele

Lucruri care mă enervează
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Fuge

Lucruri care mă calmează
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