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Verk im o pr i?m im as st ipr ina vaiko 
saviver t ?

Verk im as ger ina em ocin? sveikat ?

1. Emocin? sveikata b?t? geresn? ir kilt? 
ma?iau bendravimo problem?, jei 
?mon?s d?l traumin?s patirties gal?t? 
paverkti i?karto, kai tik j? patiria ? 
vaikyst?je.

2. Kai vaikai, i?sigand? ar patyr? nes?km?, 
gali paverkti ar papykti ir jei t?vai  leid?ia 
tai daryti, v?liau pana?ios situacijos 
nei?provokuos atsako ? stres?.

3. Verkimas padeda anuliuoti atsako ? 
stres? b?sen?. Verkiant m?s? smegenys 
liaujasi pana?ius ?vykius sieti su 
pavojumi. Pvz.: vaikas, kuris aplotas ?uns 
pakankamai paverk? (saugiai apkabintas 
mamos), ? kitus ?unis tikriausiai 
sureaguos atsargiai, bet nepanikuos.

1. Auk?ta savivert? i?sivysto, kai vaikas 
jau?iasi pakankamai geras ir pasitiki 
savo geb?jimais. Tai kyla tiesiogiai i? 
sveiko prierai?umo prie t?v?, nes tam 
kad gerai save vertint?, vaikas turi jausti 
bes?lygi?k? meil? ir pri?mim?.

2. Jei vaikui meil? ir pritarimas bus rodomi 
tik tada, kai jis ?ypsosi ir yra 
patenkintas, jis i?moks neigti ir slopinti 
dal? sav?s, kad patikt? suaugusiems.



1. Nor?dami sukurti sveik? prierai?um?, t?vai turi priimti 
vis? skal? savo vaik? emocij?.

2. Remiantis mokslininkais, tirian?iais prierai?um?, 
verkdamas vaikas i?rei?kia savo maisto, meil?s ir 
saugumo poreik?. Taip pat pripa??stama, jog verkimas 
ma?in? stres? bei tai, kad verkiant norisi patirti 
empatij?.

3. Skausming? vaiko emocij? nepri?mimas gali tur?ti 
neigiam? pasekmi?, pvz.: suaug?s nepasitik?s 
?mon?mis, jam bus sunku u?megzti s?kmingus ry?ius su 
kitais ?mon?mis.

4.  Mokslininkas J. Bowlby nurodo, jog vaikams, kurie 
i?gyvena netekt?, atsiskyrim?, turi b?ti leid?iam a at virai 
i?reik?t i savo ?irdg?l? ir  skausm ? verk iant . Pasak jo, 
vaikams turi b?ti sudaroma galimyb? atvirai i?reik?ti 
savo prie?i?kum? arba pavyd?, net jei ?ie jausmai 
nukreipti ? t?vus. Vaikams svarbu leisti pasakyti t?vams 
?neken?iu tav?s?, ?nemyliu?. Jei taip pratr?k?, jie 
baud?iami ar g?dinami, jie gali arba prad?ti mai?tauti, 
arba tapti nerimo aps?stais neurotikais.

1. Svarbu atsiliepti ? vaiko verksm?, o ne atstumti 
ar bausti.

2. Kai t?vams nepavyksta atsakyti ? vaiko verksm? 
pirmaisiais gyvenimo metais, vaiko prisiri?imas 
prie t?v? gali sutrikti. Vaikas gali tapti 
agresyvus t?v? at?vilgiu arba pernelyg reiklus, 
neatstojantis n? per ?ingsn?, o kai kurie vaikai 
tampa labai savaranki?ki ir vengia artumo, 
stokoja prisiri?imo.

3. Net jei t?vai atvirai neatstumia vaiko, tad bet 
kok? m?ginim? atitraukti nuo verkimo vaikas 
i?gyvens kaip emocin? apleidim?. Vaikams 
reikia t?v?, kurie geba klausytis, kaip jie 
i?rei?kia pykt?, sielvart?, baim? ir b?ti 
empati?ki.

4. Jei nuo gimimo vaikai gali atvirai i?reik?ti ?iuos 
jausmus, jie i?moksta neslopinti skausming? 
emocij? ir jau?iasi bes?lygi?kai mylimi.

5. Nesaugaus prierai?umo simptomai (kaip antai 
per didelis prikibimas, ink?timas, agresyvumas 
ar artumo atsisakymas) da?nai i?nyksta, kai 
t?vai sugeba namie sukurti emocin? saugum? ir 
priima vaik? nerim?.

Verk im o pr i?m im as st ipr ina t ?v? ir  vaik?  
pr ierai?um ?



Su vaikais, kur ie verk ia pakankam ai, 
lengviau gyvent i

1. I?siverk? ir i?rei?k? ?t??? vaikai paprastai 
b?na linksmesni, labiau atsipalaidav?, 
link? bendradarbiauti, ne tokie ?noringi.

2. Nors ilgas verkimas ir susierzinimas n?ra 
malonus ir ties? sakant gali b?ti 
emoci?kai sunku b?ti su vaiku, kai jis 
i?gyvena protr?k?, ta?iau i?buv? suaug? 
pastebi, kad u?uot nir??s, nuobod?iav?s, 
buv?s reiklus, ni?rus, prikib?s, vaikas 
tampa ramus ir linksmas.

3. Papildoma nauda, kad k?dikiai, kuriems 
leid?iama verkti tiek, kiek reikia, tampa 
ma?iau reikl?s ir geriau miega nakt?. Tai 
leid?ia t?vams tinkamai pails?ti. 

Vaikai, kur ie verk ia k iek  t inkam i, ger iau 
m okosi

1. Visi vaikai turi did?iul? intelektin? potencial?. 
Vis d?lto daugelio vaik? potencialas 
u?blokuojamas d?l patirt? skriaud?, 
sutrikimo, nes?kmi? ar baimi?, kurios 
nebuvo perdirbtos ar i?reik?tos verkiant ir 
pykstant.

2. Toks proto blokavimas ?vyksta tod?l, kad 
vaiko d?mes? u?ima skausmingos emocijos, 
ma?indamos geb?jim? susikaupti ir mokytis.

3. Pagal B. Peperio ir L. Rosembaum mokslin? 
tyrim?, kuriame dalyvavo 4 t?kstan?iai 
septynme?i? vaik?, buvo nustatytas streso 
lygio ir intelekto santykis. Vaik?, kuri? streso 
lygis buvo auk?tesnis, IQ (intelekto 
koeficientas) buvo ?emesnis.

4. Vaikai, kuriems nuli?dus ar patyrus nes?km?, 
leid?iama verkti ir pykti, gali tur?ti steb?tin? 
geb?jim? m?styti ir mokytis.



Vaik? st reso i?t akos

1. Bendravim o m okym asis. Vaikai prad?j? daugiau bendrauti su kitais vaikais, ?aisdami gali patirti nusivylim? ir 
pajusti nuoskaud?, nes iki 8 met? dar nemoka lengvai suprasti kito asmens po?i?rio, yra labai egocentri?ki, ir tik 
palengva i?moksta suvokti, k? rei?kia dalintis ar sulaukti savo eil?s.

2. Baim ?s. ?iame am?iaus tarpsnyje b?dingos naujos baim?s, nes vaikai ima suvokti savo mirtingum? ir kas yra 
mirtis. Televizijos programos, i? kuri? jie i?girsta apie smurt?, smurtingos ir baugios laidos gali sukelti stres?.

3. Psichologinis, f izin is  ir  k it ok io pob?d?io sm ur t as. Net jei prie? vaik? tiesiogiai n?ra smurtaujama, matyti smurt? 
savo aplinkoje, namie taip pat yra baisu.

4. At siskyr im o ner im as. Ma?iems vaikams labai skausminga atsiskirti nuo ?moni?, kurie r?pinosi.
5. Greit o gyvenim o t em pas ir  t ?v? m odelis. Vaikai taip pat patiria stres?, kai j? gyvenimas perd?m skubus. 

Skuban?io vaiko sindromas - ?i? laik? produktas. Suaugusieji da?nai skubina vaikus, kad jie imt?si vieno u?si?mimo 
po kito: eit? ? mokykl?, popie?io grup?, lankyt? sporto, ?okio, muzikos b?relius. Vaikai net ilsisi, ?i?r?dami 
televizijos ar videoprogramas, kuriose daug veiksmo, arba ?aid?ia plan?et?je ?aidimus, kuriems reikia greitos 
reakcijos. Tokiu b?du patiria taip pat daug streso, nes smegenys nepailstamai dirba.

6. T?v? skyrybos. Daugelio vaik? namuose d?l t?v? skyryb?, po kuri? da?nai seka kita santuoka, tvyro nestabili 
atmosfera.

7. Ankst esn?s ne?veik t os t raum os. Vaikai ne?asi emocin? baga?? (susikaupus? emocin? skausm?). Pavyzd?iui 6-metis 
berniukas, kurio mama buvo paguldyta ? ligonin?, kai jam buvo 8 m?nesiai, nuolat patiria nerim? netekti mamos. 
Tai gali lemti, kad kas kart?, kai mama rengiasi i?eiti, jis verks jos ?sitv?r?s.



K? daryt i, kai vaikas verk ia? K? daryt i, kai skauda f izi?kai? 

1. Likite ramus, nes d?l savo ?sitikinim?, kas 
vaikui gerai, galima per stipriai reaguoti ir 
i?g?sdinti vaik?.

2. Likite ramus, bet tuo pa?iu jautrus, tai galima 
daryti ir suteikiant pirm?j? pagalb? (?Matau, 
kad nusibrozdinai kel?. Turb?t labai skauda, 
suprantu tave.?)

3. Kartais vaikai verkia ilgiau, kai suaugusieji 
skiria d?mesio (net jei suaugusieji b?na 
ram?s), nes vaikai jau?iasi pakankamai 
saug?s tai daryti.

4. Mokslininkai D. Cioffi ir J. Holloway nustat?, 
kad skausmas praeina grei?iau, kai ?mogus 
skiria d?mesio, nei tada, kai stengiasi j? 
nuslopinti ar i?sibla?kyti galvodamas apie k? 
kita.

5. Vaikai inst ink t yviai ?ino, kad skausm ui 
svarbu sk ir t i  d?m esio.

1. PIRMAS ?INGSNIS - PA?ALINTI STRESO ?ALTIN?. Bet kurioje  
situacijoje pirmiausia reikia padaryti visk?, kas ?manoma, kad 
b?t? pa?alintas skausmo ?altinis. Pavyzd?iui, jei mergait? 
nuolat erzina broliuk?, tiesiog leisti jam kasdien verkti n?ra 
i?eitis. Kadangi skausming? jausm? prie?astis kartojasi diena 
i? dienos, ji tampa streso ?altiniu. Dar vienas pavyzdys, jei 
mokytojas ?taria, kad prie vaiko seksualiai priekabiaujama ar 
prie? j? smurtaujama, apie ?eim? jis turi prane?ti vaiko teisi? 
tarnybai. Vien paguosti vaik? ?iuo atveju nepakanka.

2. ANTRAS ?INGSNIS - I?KLAUSYTI VAIK?  IR PRIIMTI JO 
VERKSM? . Ma?esnius verkian?ius vaikus svarbu paimti ant 
rank?. Paaugusi? vaik?, kai jie verkia, neb?tina imti ant rank?, 
bet s?moningas d?mesys jiems visuomet naudingas. Verkdami 
vaikai spontani?kai siekia fizinio kontakto. Vaikams reikia 
?inoti, kad jie yra mylimi, kad ir k? jie jau?ia.

3. TRE?IAS ?INGSNIS - KLAUSYTIS VAIKO IR ATLIEPTI JO 
VERKSM? . Kvie?iama naudoti aktyv? klausym?, pripa?inus 
vaiko emocijas, jas ?vardinti, neanalizuoti ir neteisti. ?Tau labai 
li?dna. Regis tau svarbu paverkti.? Kartais papras?iausia vaikui 
reikia, kad ka?kas pab?t? ?alia tyliai su juo ir paliudyt? jo 
vidin? b?sen?.



Sul??usio sausainio fenom enas

1. Poreikis verkti palengva kaupiasi, kol tampa toks stiprus, kad vaikas daugiau nebegali susilaikyti. Tod?l kartais b?na 
taip, kad vaiko verkimo prie?astis visai n?ra tai, kas k? tik ?vyko. Pavyzd?iui.: tarkim J?s? vaikas nori u?k?sti ir j?s 
paduodate jam paskutin? sausain?. Deja sausainis sul???s, ir vaikas ima d?l to zirzti. Paai?kinate, kad tai paskutinis 
sausainis ir tada t? akimirk? vaik? i?tinka pyk?io protr?kis, jis ima verkti, d?l sul??usio sausainio.

2. Ai?ku, kad gauti sul??us? sausain? n?ra skausmingas ?vykis. Bet d?l to nereik?mingo ?vykio vaikas verkia susikaupus 
stresui. Jis pasinaudoja ma?u pretekstu, kad atsikratyt? ?tampos. Ir jei vaikui b?tum?te leid? verkti ir pykti d?l toki? 
nereik?ming? dalyk?, liov?sis jis b?t? visai linksmas ir atsipalaidav?s ir tikriausiai daugiau nesijaudint? d?l 
sul??usio sausainio.

3. Kartais t?vai mano, jog pratr?k? vaikai taip jais manipuliuoja. Tuomet t?vai tampa sp?stuose ir mato dvi i?eitis: 
- Nusileisti vaikui ir duoti tai, ko jis nori (b?gti pirkti kit? d??ut? sausaini?); 
- Priversti vaik? liautis nepriimtinai elgtis, t. y. verkti ir pykti, kad gaut? tai, ko nori. Jei t?vai pakeist? po?i?r?, atsirast? 

dar viena galimyb?.

      4. Kai t ?vai pradeda suprast i, jog verk im as yra t ik ras poreik is ir  t ai ne m anipuliacija. T?vai suvok ia, kad n?ra      
reikalo nusileist i vaikui, nes t ai ne t ik ra reikm ? ir   problem os n?ra, t iesiog t ereik ia i?b?t i su vaiku. 

      5. Svarbu, kad vaikas niekuom et  nesijaust ? baud?iam as u? t ai, kad pravirko ar  supyko.



Verk im as at siskyrus

1. Tai, kaip vaikas reaguoja ? atsiskyrim? nuo ?moni?, kurie juo r?pinasi, priklauso nuo jo raidos stadijos.
2. Pirmuosius 6 m?nesius dauguma k?diki? n? kiek neprie?tarauja paimti nepa??stam? ?moni? ir palikti j? 

prie?i?roje.
3. Nuo 6 m?nesi? iki met? pradeda reik?tis pirmieji atsiskyrimo nerimo ir nepa??stam?j? ?moni? baim?s po?ymiai, 

tad jau ne taip paprasta palikti k?dik? su kuo nors kitu. Tokio am?iaus k?dikiams reikia laiko priprasti prie nauj? 
?moni?, kad jie jaust?si gerai.

4. Dvime?io atsiskyrimo nerimas palengva m??ta, nes vaikai geriau ?valdo kalb? ir jau gali ?sivaizduoti t?v? sugr??im?. 
Vis d?lt o net  ir  dvim e?iai ar  t r im e?iai dar  jau?ia st ipr? at siskyr im o ner im ? ir  t ai yra visai norm alu.

5. Net a?tuonme?iams ir devynme?iams reikia laiko, kad imt? gerai jaustis su naujais ?mon?mis.
6. Nat?ralu, kad vaikai labiau linksta prie pa??stam? ?moni?, ypa? sirgdami ar i?gyvendami stres?. Svarbu gerbti 

teis?t? vaiko prierai?umo poreik?.
7. Bet kokio am?iaus vaikas turi tiksliai ?inoti, ko tik?tis. D?l to svarbu paai?kinti visk?, kad ir koks ma?as vaikas b?t?, 

jam suprantama kalba.
8. Kai kurie vaikai nepaprastai ir stipriai bei atkakliai prie?inasi atsiskyrimui, net jei b?na paliekami su gerai 

pa??stamais ?mon?mis, nes jau?ia t?v? nerim?. Tokiu atveju pravartu patyrin?ti savo nerim?.
9. Jei su niekuo nenorite palikti savo vaiko, prie?astis, gali b?ti tai, kad prisimenate ankstesnius savo gyvenimo 

i?siskyrimus, skaud?ias patirtis. Jei savo vaikyst?je i?gyvenote skausming? atskyrim? nuo t?v?, jei patyr?te 
persileidim?, vaiko mirt? ar jums buvo gim?s negyvas k?dikis, visai nat?ralu jausti nerim? skiriantis su vaiku. Jei 
nujau?iate, kad ?is nerimas neigiamai veikia vaik?, vert?t? tai aptarti su savo psichoterapeutu.



At m int in? at siskyr im o sit uacijose K?  daryt i, kai vaikas verk ia pr ie? m ieg??

1. Gana ?prasta, jog prie? mieg? vaikams 
reikia paverkti, kad atsipalaiduot?.

2. ?prasta problema prie? mieg? yra tai, kad 
vaikai verkia palikti vieni, bet liaujasi vos tik 
t?vai ?eina ? kambar?.

3. Kai vaikas atsigula miegoti, si?loma likti su 
juo tol, kol jam to daugiau nebereik?s. 
Pab?kite, kol jis u?migs, pasekite pasak?, 
pasikalb?kite apie dien?, tai kas jam patiko 
ar kas nuli?dino, tokie b?dai jam pad?s 
grei?iau ir lengviau u?migti. Tai suteiks 
saugumo ir galimyb? paverkti ar i?pasakoti 
dienos nes?kmes.

1. K?dikiai ir vaikai turi tikr? ir teis?t? poreik?, 
kad jais r?pint?si pa??stami, j? poreikiams 
jautr?s ?mon?s; ir jei vaikas prie?tarauja, jis 
niekuomet netur?t? b?ti paliekamas su 
visi?kai nepa??stamais ?mon?mis.

2. Palikti pa??stam?j? ?moni? prie?i?roje, 
vaikai gali verkti d?l keli? prie?as?i?, kaip 
antai d?l ankstesnio skausmingo 
i?siskyrimo sukelto sielvarto ar d?l 
susikaupusio streso.

3. Kad ir kokia b?t? verkimo prie?astis, 
vaikams reikia meil?s ir ?ilto palaikymo, 
i?klausymo ir j? poreikio verkti pri?mimo.



Parengt a naudojant  ?alt in ius
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