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CZĘŚĆ II – UCZUCIA, EMOCJE 

 

Ćwiczenie: „Co czuję, gdy czuję?” 

Postaraj się lepiej poznać swój gniew we wszystkich jego odmianach. Zobacz, jaki ma na 

Ciebie wpływ, jak wówczas przyśpiesza twój oddech i puls. Poczuj krew napływającą Ci do 

twarzy i napięcie w rękach, nogach i żołądku. Zwróć uwagę na to, jak się zmieniają mięśnie 

twojej twarzy i przyjrzyj się sobie. Spostrzeżenia zapisz w „Pamiętniku podróży”. 

Zadanie: „Pokieruj gniewem” 

Naucz się kierować swoim gniewem we właściwy sposób i na właściwych ludzi. 

1. Mów innym, kiedy i dlaczego jesteś rozgniewany. Nie stosuj uników, nie przepraszaj i nie 

bądź zbyt pokorny, kiedy odczuwasz gniew. Ale też nie unoś się i nie zachowuj 

irracjonalnie. 

2. W sytuacji, gdy okazanie gniewu może być niebezpieczne, uwolnij swe stłumione uczucia 

w rozmowie z przyjacielem lub terapeutą. Ważna jest właściwa ocena sytuacji, gdyż 

słowa, czynności i dźwięki są niezwykle istotnymi instrumentami uwolnienia. 

3. Wycisz się i pozwól, by uczucia gniewu wypłynęły na powierzchnię, 

4. Doceń siebie za to, że potrafiłaś przyznać się do gniewu, który czujesz, 

5. Okaż swój gniew jak najszybciej i w sposób tak uczciwy, jak to tylko możliwe, 

odpowiedniej osobie/osobom, 

6. Ponownie doceń siebie za są uczciwość i bezpośredniość. 

Ćwiczenie: „Jak pozbyć się niezdrowego poczucia winy?” 

1. Przestań udawać przed sobą i przed innymi, że nic nie czujesz albo że twoje odczucie 

są nieważne, 

2. Pamiętaj – zawsze bądź uczciwy wobec własnych potrzeb. Nie jesteś zobowiązany do 

spełniania potrzeb innych. To ich własny obowiązek. Ty powinieneś być lojalny 

jedynie wobec siebie samego. 

3. Pamiętaj – tylko ty możesz wiedzieć, co jest dla Ciebie najlepsze. Nie musisz żyć 

zgodnie z normami innych ludzi i spełniać oczekiwań różniących się od twoich 

własnych. 
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4. Uwierz w siebie i swoje uczucia i zaakceptuj siebie takiego jakim jesteś. Jesteś 

porządku. 

 

Odpowiedz sobie szczerze na pytania: 

 Czego chcesz dla siebie od życia? 

 Co robisz, żeby to osiągnąć? 

 Co Ci w tym przeszkadza? 

 Kto stwarza te przeszkody? 

 Dlaczego musiało dojść do sytuacji kryzysowej, żeby zaczął działać? 

 Do czego teraz zmierzasz? 

Ćwiczenie: „Alternatywa” 

Zachowania alternatywne dla kompulsywnej aktywności: 

Posłuchaj muzyki, 

Idź na  spacer, 

Popływaj, 

Idź potańczyć, 

Przeczytaj jakąś powieść, 

Posłuchaj szelestu liści, 

Napisz list, 

Weź kąpiel, 

Porozmawiaj z przyjacielem, 

Pobaw się ze swoimi dziećmi, 

Zwierz się komuś, kogo kochasz, 

Popatrz, jak palą się świece, 

Pomódl się, 

Idź do łóżka z ukochaną osobą, 
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Upiecz domowy chleb, 

Zbuduj karmik, 

Pooglądaj stare zdjęcia, 

Zaplanuj przyjęcie, 

Idź do kina, kup sobie prażoną kukurydzę i potrzymaj za rękę swoją ukochaną, 

Zagraj na jakimś instrumencie, 

Pośpiewaj, 

Spisz swoje przemyślenia, 

Zwiedź jakieś nowe miasto, 

Poobserwuj ludzi, 

Poznaj trzy nowe osoby, 

Zadzwoń do starego znajomego, 

Zajmij się ogrodem albo kwiatami doniczkowymi, 

Kup parę prezentów i porozdawaj je w ciągu roku. 

 


