
czyli
 

 Jak odzyska� spok�j
i pozytywne nastawienie 

w macierzy�stwie

KURS ONLINE DLA MAM
 

"OSWOIĆ ZŁOŚĆ" 
 

j u s t y n a b r z o z a k . c o m . p l



MODUŁ 2

JAK OBNIŻYĆ 

POZIOM NAPIĘCIA

ZANIM WYBUCHNIESZ



POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI I ZNACZENIA
 

GDY CZUJEMY ZAGROŻENIE
ATAKUJEMY INNYCH

 

Jesteśmy w błędnym przekonaniu, 
że nie przynależymy, czyli jesteśmy nieważni 

i ktoś podważa naszą wartość.
 
 

WALCZYMY, ALE TAK NAPRAWDĘ 
KRYJE SIĘ TAM COŚ WIĘCEJ

 
JAKA NIEZASPOKOJONA POTRZEBA KRYJE SIĘ POD

TWOJĄ ZŁOŚCIĄ I FRUSTRACJĄ?

CO KIERUJE KAŻDYM CZŁOWIEKIEM? 



Jesteś głodna/ niewyspana?
Jest za głośno/ za zimno/ za gorąco?

Przeżywasz silne emocje (+ lub -?)

Odbierasz zbyt dużą ilość informacji

Uczestniczysz lub obserwujesz
konflikty, trudne sytuacje społeczne?

Silnie odbierasz emocje innych ludzi,
masz poczucie winy?

    i czujesz przytłoczenie?

 

SPRAWDZAJ CO CIĘ STRESUJE

OBSZARY STRESU 
WG SELF-REG



trenuj rozpoznawanie oznak zbliżającego
się wybuchu (techniki uważności)

dostrzegaj, co się dzieje, gdy irytacja
dopiero kiełkuje

skoncentruj się np. na oddechu

nie zbliżaj się w złości do dziecka

daj sobie chwilę na uspokojenie
(pozytywna przerwa)

 

JAK POMÓC SOBIE SAMEMU, GDY CZUJEMY
NARASTAJĄCĄ ZŁOŚĆ I FRUSTRACJĘ?

TERMOMETR ZŁOŚCI



PAMIĘTAJ: TO TY TU JESTEŚ DOROSŁYM 
O DOJRZAŁYM MÓZGU!

 
Gdy czujesz narastającą:

irytację, rozdrażnienie lub poczucie winy to:
 

UŚWIADOM TO SOBIE 
I NIE WCHODŹ NA DAWNE TORY !

 
 

NEURONY LUSTRZANE I WIFI MÓZGOWE...



co odczuwasz w ciele?

co sobie myślisz? Jakie masz MYŚLI ZAPALNIKI !!!?

jakie przekonania się wkradają?

co chcesz zrobić?

co robisz mimo, że będziesz tego żałować?

Narysuj swoją SKALĘ ZŁOŚCI.
Zaznacz przy kolejnych liczbach co się z Tobą dzieje:

Zaznacz na skali W KTÓRYM MOMENCIE JESTEŚ JESZCZE W
STANIE ZATRZYMAĆ SIĘ I WRÓCIĆ DO SIEBIE ?

(TJ. MÓZGU RACJONALNEGO) 

JAK POMÓC SOBIE SAMEMU, GDY CZUJEMY
NARASTAJĄCĄ ZŁOŚĆ?



myśli przepływające jak obłoki

mantry  "To minie..."

medytacja ze skanowaniem ciała

śpiewanie melodii, np. "mmmmm...."

taniec i muzyka

rymowanka w myślach z soczystymi

przekleństwami w rytm melodii ;)

zadania matematyczne

wyjście na balkon/taras/wyjrzenie za okno

 

KILKA SPRAWDZONYCH SPOSOBÓW 
NA NAGŁY NAPŁYW ZŁOŚCI



poprawa samopoczucia
odzyskanie dostępu do mózgu racjonalnego
czas na ochłonięcie, kontakt z emocjami

zadbaj o takie miejsce dla siebie 
przyjazna przestrzeń
poczucie bezpieczeństwa, wykorzystaj, np.:

woda, książka, dziennik emocji
oddychaj, wyjrzyj za okno, myśl o czymś
miłym,
medytuj, pomódl się, zastanów się nad
skalązłości

CEL: 

JAK:
 

    miłe w dotyku przedmioty, koc, muzyka

TWOJE MIEJSCE RELAKSU -
POZYTYWNA PRZERWA 

 



Co chcesz zapamiętać z tej
lekcji?

Jakie sposoby na ćwiczenie
uważności chcesz wypróbować?

Co masz zamiar wprowadzić w
życie od dziś?

PODSUMOWANIE
 


