
3 būdai įveikti emocinės nepriežiūros pasekmes 
 

Vaikystės emocinė nepriežiūra tai, kai vaikas patiria dėmesio ar meilės trūkumą iš 

savo pagrindinių globėjų (dažniausiai, tėvų). Tėvai ar globėjai gali ignoruoti vaiką arba nesistengti 

jo suprasti, kai vaikas kalba. Jie gali būti ypač kritiški savo vaikų atžvilgiu. Tėvai, kurie emociškai 

neatliepia savo vaikų, gali nerodyti jiems meilės arba netgi bausti juos, jeigu jie neišpildo jų 

lūkesčių. Vaikų patiriamo emocinio apleistumo padariniai yra sunkūs ir dažnai ilgalaikiai. 

Suaugusieji, vaikystėje nukentėję dėl emocinio apleistumo, savo gyvenimuose ir toliau patiria šios 

prievartos formos poveikį. Jeigu vaikystėje nukentėjote nuo emocinės nepriežiūros, suaugę galite 

turėti žemą savivertę, perfekcionizmą, išgyventi tuštumos pojūtį ar atsiribojimą nuo savo patiriamų 

emocijų. Tačiau, kad ir kaip būtų sunku, šias pasėkmes galima įveikti. 

Mūsų tėvai mums modeliuoja, kaip dovanoti meilę ir kaip ją priimti, tačiau žmonės 

patyrę aplaidumą, gali nežinoti kaip rūpintis savimi. Jie gali apleisti save dėl to, jog buvo apleisti 

vaikystėje. Itin svarbu išmokti pasirūpinti savimi, jei vaikystėje buvote emociškai apleisti. Tai galite 

padaryti su terapeuto, psichologo pagalba. 

 

 

Noriu pakalbėti apie būdus, kaip susitvarkyti su vaikystėje patirtos emocinės 

nepriežiūros pasekmėmis. Taigi, pirmiausia apibrėžkime, kas tai yra „emocinė nepriežiūra?“ 

Manau, iš pačios sąvokos galime nuspėti, kas tai, ar bent jau maždaug, apie ką tai. Tačiau, kad 

išvengtume nesusipratimų, šį terminą „emocinė nepriežiūra“ apibrėšime kaip  „tai, kai vaikas patiria 

dėmesio ar meilės trūkumą iš savo pagrindinių globėjų (dažniausiai, tėvų).“ 

 

Apmaudu, tačiau dažniausiai tai yra jūsų biologiniai tėvai. Tie, kurie turėjo būti atidūs 

jūsų poreikiams, puoselėdami nuoširdžią užuojautą. Tačiau kartais jie ne tik negali suteikti vaikams 

to, ko jiems reikia, bet net ir negali su jais kalbėtis ar pripažinti jų. Jie gali būti labai griežti ar 

kritiški savo vaikams, jeigu jie neišpildo jų iškeltų lūkesčių ir netgi ignoruoti juos, nerodyti meilės 

ir švelnumo būtent dėl neišpildytų lūkesčių. 

 

Emocinio apleistumo būdų yra daug, tačiau šiandien kalbėsime apie tai, kaip 

susitvarkyti su šio smurto pasekmėmis. 

 

Jei buvote emociškai apleistas vaikas, tai būdamas suaugęs galite patirti vieną ar net 

keletą iš šių pasekmių:  

 

 atsiribojimą nuo savo jausmų, kuris gali būti apibūdinamas „nutirpimo“ 

pajūčiu; 

 galite nuolat būti jautrus atstūmimui, dėl to stengiatės nuo kitų atsiriboti 

pirmiau, kad netektų išgyventi atstūmimo jausmo; 

 galite turėti žemą savivertę; 

 lengvai patirti nusivylimą net ir mažiausiose situacijose; 

 galite patirti tuštumos jausmą savo gyvenime, lyg kažko jame trūktų, tačiau 

tiksliai negalite pasakyti ko; 

 galite būti perfekcionistai.  

 

Taigi, pasekmių išties gali būti ne viena. Šios pasekmės dažniausiai liudija tai, jog 

vaikystėje galėjote išgyventi emocinę nepriežiūrą. 

 

Tėvų elgesys mums rodo, kaip priimti ir duoti meilę. Taip pat tėvai modeliuoja ir tai, 

kaip reikia rūpintis savimi. Todėl vaikai, kurie vaikystėje patyrė emocinę nepriežiūrą, neturėjo iš ko 



mokytis savipriežiūros. Svarbiausia yra tai, kad išmokti savimi rūpintis niekada nėra per vėlu, 

nepaisant to, jog vaikystėje galėjote patirtį emocinę nepriežiūrą. 

 

Jeigu žinote arba sužinojote, kad vaikystėje patyrėte emocinę nepriežiūrą, tuomet atėjo 

laikas įveikti šio smurto pasekmes jūsų gyvenime. Pirmiausia turite pradėti galvoti apie tai, kaip 

būti sau švelniam, kaip būti sau gailestingam, kaip suteikti sau laiko ir erdvės mokytis atpažinti 

savo poreikius ir į juos atliepti. Vaikams, patyrusiems emocinį apleistumą, nepriežiūrą yra labai 

sunku atpažinti savo poreikius ir juos išpildyti. Turite pradėti rūpintis savimi, su meile ir atjauta sau 

pačiam. Ir to reikia mokytis, dažniausiai kantriai ir nuolat. 

 

Žmonės, išgyvenę emocinę nepriežiūrą, tiesiog neturi gebėjimo pažvelgti į savo vidų, 

įvardinti savo jausmus ir atpažinti poreikius, todėl antras būdas - pradėti tyrinėti savo emocijas 

(jeigu yra galimybė, daryti tai su specialistu: psichoterapeutu ar psichologu). Suvokdami ir 

atpažindami savo emocijas, jausmus bei mintis, jūs galėsite geriau suvokti, kokie yra jūsų poreikiai. 

Tai reikalinga tam, kad pradėtumėte į savo gyvenimą įtraukti vis daugiau naujų dalykų, naujų 

potyrių, naujų patirčių...  

Gali būti, jog iš pirmo karto nepavyks ir visas šis procesas bus nelengvas, nes visą 

savo gyvenimą, dėl patirtos emocinės nepriežiūros jūs atsiribojote nuo visų savo jausmų, būtent 

tam, kad apsaugotumėte save nuo tų skaudžių jausmų, kuriuos išgyvenote būdami vaikais. Ne 

mažiau svarbu yra gebėti atpažinti ir įsivardinti tiek teigiamus, tiek neigiamus jausmus, kuriuos 

išgyvenate, kad geriau pažintumėte save ir savo poreikius, ir galėtumėte juos patenkinti. 

 

Trečias būdas – paleisti praeitį. Gali būti, jog jūs galvosite, kad nesate verti savo 

poreikių patenkinimo ir tai bus didelis iššūkis jūsų mąstymo keitimui. Žmonės turi daugybę 

įsitikinimų, kurie nėra teisingi ar kurie nėra tiesa, tačiau tai jiems netrukdo tuo tikėti. Taip ir jūs 

turite įsitikinimų, atėjusių iš vaikystės, jog galbūt nesate verti, kad jūsų pporeikiai būtų patenkinti, 

nesate verti turėti ar norėti kažko... Todėl yra naudinga, kartu su psichologo pagalba, skaidyti šiuos 

senus įsitikinimus, kuriuos turėjote apie save, kad galėtumėte tuos dalykus paleisti ir galbūt labiau 

susitelkti ties naujais įsitikinimais, kurie jums būtų naudingesni ir sveikesni. 

 

Galite paklausti, kodėl ši ankstyvoji neigiama patirtis yra tokia stipri ir galinga 

tolimesniame gyvenime? Taip yra dėl to, kad kiekviena pirmoji sąveika ankstyvoje vaikystėje, 

pradeda formuoti mūsų suvokimą apie tai, kas yra teisinga ir neteisinga. Ankstyvoji patirtis mums 

suformuoja vaizdą apie tai, koks yra mus supantis pasaulis. Ir ta praeities patirtimi mes visada 

naudojamės, priimdami savo sprendimus dabartyje ir prognozuodami savo ateitį. 

 

Todėl, jeigu tėvai jūsų ankstyvoje vaikystėje jums buvo nemylintys, žiaurūs, aplaidūs, 

kritiški... Tai kaip kitokį vaizdą apie jus supantį pasaulį galėjote susikurti? Su tokia patirtimi jūs 

galėjote gauti tik tokį vaizdą, kad pasaulis yra nemylintis, žiaurus, aplaidus ir kritiškas. Pagal tokį 

vaizdą formavosi ir jūsų reakcija į tokį pasaulį – gynybiška, svetima, žeidžianti... Todėl ši patirtis ir 

yra tokia galinga, nes ji formuoja mūsų gyvenimo pradžios kelią ir patiriamą realybę šiame 

pasaulyje. 

... 
 

Parengė: Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Renata Kupšytė 

Pagal: https://www.youtube.com/watch?v=O_cYdF0-Ucs 


