
"Konstruktywna mowa
wewnętrzna"

fizjologiczne (szybsze bicie serca, napięcie

mięśni, uczucie gorąca), 

myśli ("nienawidzę cię", "poddaję się") i

działania (krzyk, uderzenie, płacz,

wycofanie się, ucieczka). 

Złość tak, jak sygnalizacja świetlna pokazuje

kierowcy, co ma robić na skrzyżowaniu. 

 Złość wysyła trzy rodzaje sygnałów: 

Sporządź sygnały płynące z ciała, myśli, a także

działania, jakie przyjdą ci do głowy. 

Porozmawiaj ze sobą w konstruktywny

sposób w sytuacji, która wywołuje u ciebie

frustrację i złość. 

Możesz powiedzieć sobie - "wyluzuj się",
"poradzę sobie", "spróbuję zrobić, co       
w mojej mocy", "nie poddawaj się" itp.
Zrób listę takich zdań i nie daj się

zaskoczyć.

Naucz się rozpoznawać
sygnały złości

Emocje są po to, żeby je
przeżywać

JAK PORADZIĆ
SOBIE ZE

ZŁOŚCIĄ?

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

www.poradniawrozwodzie.pl
 

Złość to sygnał, który informuje nas o tym,

że coś się dzieje nie po naszej myśli. Jak

mielibyśmy się o tym dowiedzieć inaczej?

Potrzebujemy tych uczuć dokładnie
tak, jak szczęścia i zadowolenia, żeby
poradzić sobie z  rzeczywistością. 
Co czujesz? Złość, irytację, wściekłość czy

gniew -rozpoznaj i nazwij je, każde 

z nich ma swoje natężenie.



Głębokie oddychanie - nabierz powietrze

nosem i bardzo powoli je wydychaj ustami.

Powtarzaj czynność.

Wizualizacja - wyobraź sobie swoje cudownie

odprężające i bezpieczne miejsce, w którym

jesteś sam. Może unosisz się na wodzie w

ciepłych promieniach słońca, albo latasz na

paralotni?

"Napnij - odpręż"- napinaj po kolei wszystkie

swoje mięśnie przechodząc z dolnych części

kierując się ku górze i odpręż. 

Napinaj 5 s i odpręż, aż rozluźnisz całe ciało,

spróbuj dołączyć oddech. Naprężaj mięśnie

wdychając powietrze, rozluźniaj wydychając.

Złość staje się destrukcyjna dopiero

wtedy, kiedy jest wyrażana w destrukcyjny

sposób, kiedy rani innych. Jest

problemem, gdy przeżywana jest

nieadekwatnie, bardzo intensywnie i

często. 

Złość jak się ją opanuje, może stać się
ogromną siłą. Pozwala powiedzieć: "nie

zgadzam się", "myślę inaczej". 

Dodaje siły do działania i mobilizuje.
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Możesz wyrazić swoje uczucia (masz

prawo je odczuwać) stawiając granice

poprosić kogoś o przytulenie

(poczujesz ciało), 

pójść na spacer (przewentylujesz

głowę)

Rozwiąż problem, który wywołał u ciebie

złość. Co możesz zrobić?

Redukcja napięcia 

Podejmij działanie

Nie bój się złości
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