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отбеляза, че в днешно време всички деца търпят агресия.

Колкото

повече

спят

бебетата, толкова повече
"Ние просто живеем във време, което е много ограничаващо, време, което потиска

растат

здравата ни спонтанност и здравата ни сексуалност", каза в интервю за агенция Фокус
психологът Мадлен Алгафари.

прочети още ...

Тя обясни, че към децата, които проявяват своята агресивност по отношение на други деца трябва да се подхожда само с
добро. По думите й "такива деца принципно реагират със затваряне и депресиране, съответно са с ниска самооценка, с
едно себепреживяване като жертва или реагират бунтарски навън".

Според нея често децата, които са били жертва в детството на някакъв вид агресивност, по-късно се идентифицират с
насилника. По думите й "след време, когато има благодатна ситуация, те започват да се държат като него и да търсят
своя обсебваща жертва и да се превръщат в насилник".

За да се справят с различните нива и форми на агресивност, които съществуват в съвремието ни, децата трябва да са
физически по-активни и да не се обездвижват, за да могат да изхвърлят по здрав начин енергията, съветва психологът.

Според Мадлен Алгафари те трябва "да имат къде да се чувстват добри, нещо, в което те са добри, в което са можещи,
справящи се, да се занимават с някакъв вид творчество, защото това облагородява".

Родителите, за чиито деца учителите се оплакват, че са по-агресивни и буйни в училище, трябва да се опитат да
погледнат ситуацията от всички страни, съветва психологът.

"Едно такова по-буйно дете е много по-здраво психически, отколкото едно укротено и репресирано дете. Родителите
трябва много внимателно да преценят дали наистина става дума за дете с проблем или просто на някой не му е удобно и
това дете му е като "трън в окото", защото пречи на учебния процес, който изисква една такава насилствена кротост",

http://society.actualno.com/news_106208.html

08.05.2011

Мадлен Алгафари: За агресивните деца се препоръчва физическа активност - Ac... Page 2 of 3

смята тя.

реклама ЕТАРГЕТ

Психологът обясни, че дълбоката природа на човек е добра.

Сигурност и надеждност
Хостинг решения от СуперХостинг.БГ

"Ние всички сме напълно спонтанни и сме агресивни, но не садистични, тъй като това са две различни неща.

Хостинг от 3,75 лв./мес

И сме освободени, но всички онези правила и норми, които са в културата на религията, на морала, не казвам на вярата,
а казвам на религията, подтискат тази дълбока и здрава природа, която естествено след това ни наказва, превръщайки
се в садизъм и мазохизъм", каза още психологът Мадлен Алгафари.
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Сигурност или надеждност?
СуперХостинг.БГ осигурява и двете! Цени от 3,75 лв./мес!
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ОМО "Илинден" не признава
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Нерегистрираната, македонистка
организация ОМО „Илинден” обяви, че не
признава резултатите от преброяването
на населението от март месец ...

Докладът на Европол ще забави
влизането ни в Шенген
Докладът на Европол за България е
критичен и отваря нови проблемни
елементи и това ще забави
пресъединяването ни към Шенгенското
споразумение. Това ...

Обединена Европа срещу найопасната технология
С послание към Европа за единна и
категорична позиция по сигурността на
най-опасната технология за добив на
енергия – ядрената, ще изразят ...

Регистрацията в Actualno.com Ви позволява да работите с различни опции, сред които да следите лесно новините, които коментирате; да
запазите новините, които Ви харесват; да участвате в игрите ни и др.

Държавата поиска отвод на
съдията по делото за Пловдивския
панаир
Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма поиска отвод на
съдията-докладчик по делото за
възстановяване на контрола на държавата върху ...

Калфин не бил издиган за кандидатпрезидент
Евродепутатът Ивайло Калфин каза в
отговор на въпрос пред журналисти, че
не е издиган за кандидат за президент от
структури на БСП. Това въобще не ...
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