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MODUŁ 2 JAK OBNIŻYĆ POZIOM NAPIĘCIA ZANIM WYBUCHNIESZ? 
W jakich sytuacjach najczęściej tracisz spokój wewnętrzny? 

 
 

Co/Kto potrafi doprowadzić Cię do wybuchu złości? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://justynabrzozak.com.pl/


 

 

   OSWOIĆ ZŁOŚĆ KURS ONLINE 

JUSTYNA BRZOZAK justynabrzozak.com.pl 3 
 

Zastanów się nad tymi pytaniami i napisz: 
KTÓRE CZYNNIKI NAJBARDZIEJ WPŁYWAJĄ NA TWOJE POCZUCIE ZAGROŻENIA I 
PODENERWOWANIA: 
 

• Jesteś głodna/ niewyspana/zmęczona/przepracowana? 
Jest za głośno/ za zimno/ za gorąco/za tłoczno? 

 

• Przeżywasz silne emocje (pozytywne lub negatywne)? 
 

• Odbierasz zbyt dużą ilość informacji i czujesz przytłoczenie? 
 

• Uczestniczysz lub obserwujesz konflikty, trudne sytuacje społeczne? 
 

• Silnie odbierasz emocje innych ludzi, masz poczucie winy 
 

 
 

 

https://justynabrzozak.com.pl/
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Narysuj swoją SKALĘ ZŁOŚCI.  
Zaznacz przy kolejnych liczbach co się z Tobą dzieje: 

• 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? 

Zaznacz na skali, W KTÓRYM MOMENCIE JESTEŚ JESZCZE W STANIE ZATRZYMAĆ SIĘ 
I WRÓCIĆ DO SIEBIE ?(tj. mózgu racjonalnego)  

 
 
 
 

https://justynabrzozak.com.pl/
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Z czego wynika ta złość i frustracja?  

Jakie ważne dla Ciebie potrzeby nie są zaspokojone? 

 (Spójrz na załączoną listę potrzeb i kop głębiej ;)   

Możesz wypisać różne sytuacje powodujące u Ciebie wybuchy złości i dopisać do nich 

jakie masz wtedy potrzeby, którym brakuje zauważenia.  

 

https://justynabrzozak.com.pl/
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{ Lista Potrzeb } 

Potrzeby fizyczne  Autonomii 
Powietrza  Wybierania własnych planów, celów i marzeń 

Pożywienia i Wody Ruchu  Wybierania własnej drogi prowadzącej do ich 
realizacji 

Odpoczynku  Wolności 
Snu  Przestrzeni 
Wyrażania swojej seksualności Dotyku  Spontaniczności 
Bezpieczeństwa fizycznego  Niezależności 

Kontaktu z samym sobą  Związku między ludźmi 
Autentyczności   Przyczyniania się do zbogacania życia 
Wyzwań  Informacji zwrotnej 
Uczenia się  Przynależności 
Jasności  Wsparcia  
Świadomości  Wspólnoty  
Kompetencji  Kontaktu z innymi 
Kreatywności  Towarzystwa  
Integralności  Bliskości 
Samorozwoju / Wzrostu  Dzielenia się smutkami i radościami 
Autoekspresji / wyrażania własnego "ja"  Więzi 
Poczucia własnej wartości   Uwagi, bycia wziętym pod uwagę 
Samoakceptacji  Bezpieczeństwa emocjonalnego 
Szacunku dla siebie  Szczerości 
Osiągnięć  Empatii 
Prywatności   Współzależności 
Sensu  Szacunku 
Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie Równych szans 
Całości /Jedności  Bycia widzianym 
Spójności  Rozumienia i bycia zrozumianym 
Rozwoju  Zaufania 
Stymulacji, pobudzenia  Otuchy 
Zaufania  Miłości 
Świętowania zaspokojonych potrzeb,   Intymności 
spełnionych marzeń, planów   Siły grupowej 
i opłakiwania niezaspokojonych  Współpracy 
Celu  Wzajemności 

Radości Życia  Związku ze światem 
Zabawy  Piękna 
Humoru / Radości  Kontaktu z Przyrodą 
Łatwości   Harmonii  
Przygody  Porządku  
Różnorodności / Urozmaicenia   Spójności 
Inspiracji  Pokoju 
Prostoty   
Dobrostanu fizycznego i emocjonalnego   
Komfortu / Wygody   
Nadziei   

  

https://justynabrzozak.com.pl/


 

 

   OSWOIĆ ZŁOŚĆ KURS ONLINE 

JUSTYNA BRZOZAK justynabrzozak.com.pl 7 
 

Zaznacz który ze sposobów chcesz wypróbować w najbliższych dniach? 

Może wpadłaś na swój własny pomysł? 

o myśli przepływające jak obłoki 

o mantry "To minie..." 

o medytacja ze skanowaniem ciała 

o śpiewanie melodii, np. "mmmmm...." 

o taniec i muzyka 

o rymowanka w myślach z soczystymi przekleństwami w rytm melodii ;) 

o zadania matematyczne 

o wyjście na balkon/taras/wyjrzenie za okno 

o … 

 

Jakie lekcje chcesz zapamiętać z tego modułu? Zapisz je, żeby nie umknęły ☺ 

 

Co masz zamiar wprowadzić w życie od dziś?  

 

 

https://justynabrzozak.com.pl/

