
СПЕЦИАЛИСТ СҮБЭЛИИР

Агрессивнай оҕону кытта хайдах үлэлиэххэ?

Билиҥҥи кэмҥэ үйэбит уларыйан агрессивнай дьон, оҕо элбээтэ диэн психологтар
бэлиэтииллэр.Телевизор, видео нөҥүө үксүн өлөрсүүлээх-өһөрсүүлээх киинэлэри, биэриилэри,
криминальнай хроникалары көрдөрөллөрө барыта оҕо психикатын алдьатар.

Агрессия диэн тугуй? Агрессия – бу баар быраабыланы, сокуону, нуорманы кэһэн туран дьоҥҥо
эчэйиини аҕалар быһыы. Бу түмүгэр киһи эт-хаан эрэ өртүнэн эчэйиини ылбат, кини психъологическай
эчэйиини эмиэ ылар. Онно стресс, өрүү куттана сылдьыы, бэйэни куһаҕаннык сананыы, соһуйуу о д.а.

Агрессия эмискэччи баар буолан хаалбат. Кини үөскээһинигэрхайаан да туох эмит түгэн, төрүөт
баар буолар. Кини төрүөтүнэн киһи олорор эйгэтэ буолуон сөп. Холобур, кыараҕас, салгытыллыбат, табах
буруотунан туолбут хоско агрессия таһыма ордук буолар эбит. Киһи бэйэтин майгыта-сигилитэ эмиэ
улахан оруолу ылар. Ол курдук, кыыһырымтаҕай, атын дьону өрүү баһыйа сатыыр, бэйэлэрин сатаан
хонтуруолламмат, тулуура суох, бэйэлэрин намтата эбэтэр үрдүктүк сананар дьон үксэ агрессивнай
буолар эбиттэр. Агрессивнай дьону кэтээн, чинчийэн көрдөххө, бу дьон үксэ психика өртүнэн
ыалдьаллара биллэр. Научнай кэтээн көрүү түмүгүнэн экрантан, телевизортан, сорох компьютернай
оонньуулартан көстөр күүһүлээһин, өлөрсүү, эчэйии, үөхсүү – бу барыта агрессия таһымын үрдэтэрэ
бигэргэтиллибит. Маны көрбүт оҕо киһини оҕустахха туох да буолбат эбит диэн өйдөбүлгэ киирэр. Оҕо
хайдах дьиэ кэргэҥҥэ иитиллэриттэн эмиэ улахан тутулуктаах. Өскөтүн оҕону ханнык баҕарар
агрессивнай майгытын-быһыытын иһин кытаанахтык накаастыыр буоллахха, оҕо бэйэтин кыыһырбытын
төрөппүттэриттэн кистии үөрэнэр, ол оннугар кыыһырбытын атын сиргэ, атны дьоҥҥо таһаарар.
Төрөппүттэр мэлдьи кыыһырса, этиһэ-охсуһа сылдьар буоллахтарына, оҕо көрө сылдьан маны барытын
бэйэтигэр иҥэринэр, бэйэтин кыайан хонтуруолламмат буолар. Сорох оҕолор бэйэлэригэр болҕомто тарда
сатаан ньиэрбинэйдииллэр, ону-маны алдьаталлар, быдьар тыллары саҥараллар, төрөппүт тылын истибэт
буолаллар. Ити барыта агрессия көрүҥнэрэ. Сорох төрөппүт оҕотугар аһары сымнаҕастык сыһыаннаһан,
атаахтатан, оҕотун най ыытан кэбиһэр, бэйэтин төрөппүт быһыытынан авторитетын намтатар. Бу түгэҥҥэ
оҕо бэйэтин эрэллээх эркинэ, сүбэтэ-амата суох курдук сананар. Ити барыта агрессияҕа тиэрдиэн сөп.
Ханнык эмэ быһаарыныыны ылынар түгэҥҥэ төрөппүт кэтэмэҕэйдиир, буккуллар, мунар-тэнэр
буоллаҕына, оҕо кыҥкыйдаан-хаппырыыстаан да туран бэйэтин сыалын ситиһэ сатыыр уонна ситиһэр
даҕаны. Маннык түгэн тахсыбатын туһугар төрөппүт оҕотугар улахан болҕомтону уурара олус наадалаах.
Сорох түгэҥҥэ кытаанах, ирдэбиллээх буолуохха наада, ардыгар оҕоҕо сымнаҕастык, итэҕэйэн-эрэнэн
сыһыаннаһыахха наада.

Агрессивнай оҕону кытта хайдах үлэлиэххэ сөбүй? Бастатан туран, оҕо кыыһырбытын хайаан да
таһыгар таһаарыан наада. Ол гынан баран, кини кыыһырбытын тылынан холкутук этэ үөрэниэхтээх. Бу
биллэн туран, аан маҥнайгыттан кыаллыбат суол, элбэхтик дьарыктаныахха наада. Иккиһинэн, оҕо
бэйэтин туттуна үөрэниэхтээх. Үсүһүнэн, оҕо дьону кытта алтыһа үөрэниэхтээх. Мөккүөрдээх быһыыга-
майгыга бэйэтин иннин көрүнэр буолуохтаах. Төрдүһүнэн, дьоҥҥо итэҕэллээхтик сыһыаннаһа үөрэнэрин,
дьон туһугар кыһалла, дьоҥҥо аһыныгас буоларын ситиһиэххэ наада.
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