
Są blisko ze sobą związane - czujemy się

winni, gdy złamaliśmy jakieś ważne dla nas

zasady lub gdy nie sprostaliśmy

wymaganiom, które sobie postawiliśmy.

Wstyd łączy się z poczuciem, że

zrobiliśmy coś złego, a skoro zrobiliśmy coś

złego to "coś z nami jest nie tak", "jesteśmy

beznadziejni", "do niczego", "źli", "okropni".

Wstyd zawsze wiąże się z negatywnym
osądem wobec samego siebie.

Wstyd obok strachu, zaskoczenia, złości

smutku czy radości należy do emocji

pierwotnych. Neurobiolog Jaak Panksepp

zwraca uwagę na to, że "emocje to
odziedziczone od przodków narzędzia
do życia", a także stwierdza, że nasze

emocje pierwotne, dają nam siłę

napędową do przetrwania.

CO Z TYM
WSTYDEM?

Zawstydzić można krytycznym spojrzeniem,

gestem, słowem, ale także ignorowaniem. 

 Wstyd często odnosi się do całej osoby,
czyli musi być ktoś, kto się wstydzi. 

Dużo, dużo więcej dowiesz się przychodząc na warsztaty
do Poradni w Rozwodzie

www.poradniawrozwodzie.pl
 

Co to jest wstyd?

Czym inni mogą nas
zawstydzić?

Wstyd i poczucie winy



 Oceń powagę i znaczenie swoich czynów;

 Rozważ stopień, w jakim jesteś

odpowiedzialny za zaistniałą sytuację;

 Nie unikaj sytuacji, nie zachowuj

milczenia;

 Wynagródź wszelkie szkody (weź

odpowiedzialność za to, co się nie stało,

nie obarczaj się winą);

 Wybacz sobie (jesteśmy ludźmi, którzy

pomimo dobrych intencji, popełniają

błędy- ważne, jakie wnioski z tego

wyciągniesz).
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Spójrz na daną sytuację z kilku stron i

zobacz w różnych sytuacjach czy inne

osoby wyznające podobne wartości do

ciebie też mogą odczuwać wstyd.

Zadaj sobie pytania: Jak ważne wyda mi
się to za miesiąc? Za rok? Za pięć lat?
Jak poważna byłaby to sytuacja, gdyby
to mój przyjaciel był za nią
odpowiedzialny?

JAK RADZIĆ
SOBIE ZE
WSTYDEM?

Przyjmij odpowiedni stopień

odpowiedzialności do sytuacji, która to

uczucie wywołała.

Radzimy sobie
konstruktywnie

Zastosuj 5 kroków

Spójrz na wstyd z innej
strony

Dużo, dużo więcej dowiesz się przychodząc na warsztaty
do Poradni w Rozwodzie

www.poradniawrozwodzie.pl
 


