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• W czasie pandemii, a także w innych sytuacjach życiowych jak:
długotrwały stres i zagrożenie czy niepewność lub strach, ujawniają
się lub pogłębiają cechy charakteru człowieka, które w warunkach
zwyczajnych występują sporadycznie lub wcale.

• Jest to spowodowane nową sytuacją i nie jest to niepokojące, jeśli
w dalszym ciągu można swobodnie funkcjonować.

• Sytuacja staje się trudniejsza, kiedy cechy te przekształcają się
w myśli i zachowania nieustająco negatywne, a nawet zalążki fobii,
które utrudniają życie nam i osobom w naszym otoczeniu.

• Nie chodzi tu o choroby i zaburzenia psychiczne, ale pomniejsze
codzienne trudności, które nie pozwalają na wykonywanie
zamierzonych planów, efektywne działanie, osiąganie dobrostanu.

• W niniejszym opracowaniu zidentyfikowane zostanie dwadzieścia takich
nasilonych, niekomfortowych zachowań i zaproponowane zostaną
sposoby radzenia sobie z nimi.



1. Nie znoszę tłumu

• „W hałasie, gwarze, czuję się jak w opresji, wyobrażam sobie
ze zaraz zacznie się popychanie i zaczynam panikować
jak tylko o tym pomyślę” - strach przed tłumem może
przekształcić się agorafobię lub w fobię społeczną.

• Świat zewnętrzny kojarzy się często z zagrożeniem bądź oceną.

• Może to wynikać z braku poczucia bezpieczeństwa
w dzieciństwie, ale to jedna z wielu przyczyn.

• Jeśli zaobserwujemy u siebie takie myśli, przede wszystkim
należy sobie uzmysłowić, jak wiele tracimy nie wychodząc
z domu: życie socjalne, doznania artystyczne, możliwości
rozwoju zawodowego i inne.



• Po znalezieniu się na miejscu (restauracja, sala wystawowa)
poddaj je konkretnej obserwacji: Czy jest jakieś
bezpośrednie zagrożenie, jak zachowują się ludzie, gdzie są
wyjścia ewakuacyjne?

• Spróbuj omówić swoje wyjście z przyjaciółmi, nastaw się
pozytywnie i zdystansuj np. wyobrażając sobie wcześniej
wejście do baru czy na koncert, opracuj scenariusze.

• Jeżeli masz podejrzenie, że Twoje zachowania prowadzą do
fobii społecznej, pomocne będzie przeprowadzenie testu
Leibowitza (ang. The Leibowitz Social Anxiety Scale - LSAS),
a może niezbędne będzie zwrócenie się po pomoc
do specjalisty.

1. Nie znoszę tłumu
- Jak sobie radzić?



2. Wierzę w przesądy

• „Nie latam samolotem 13-go, a jeśli wracam się do domu, bo czegoś
zapomnę, to muszę usiąść i policzyć do dziesięciu i z powrotem, inaczej
będzie nieszczęście”.

• Bycie przesądnym służy oswojeniu obaw, związanych z niepewnością
egzystencjalną tkwiącą w naturze ludzkiej.

• Bycie przesądnym szybko może przekształcić się w neurozę, jeśli występuje
bardzo często lub ogranicza wolność człowieka.



• Bądź dla siebie wyrozumiały/a, jeśli chodzi o drobne
rytuały, które mogą uspokoić.

• Obserwuj siebie, aby nie dopuścić do eskalacji blokujących
zachowań i do ich rozbudowywania.

• Ważne jest, aby sprawdzać, co się stanie, jeśli na chwile
zapomnimy o przesądzie: przejdziemy pod drabiną,
nadepniemy na linię, czy naprawdę nastąpi po tym
nieszczęście?

• Jeśli na początku nie jesteśmy na tyle odważni, poprośmy
kogoś niech nas w tym zastąpi i obserwujmy co się wydarzy.

2. Wierzę w przesądy
- Jak sobie radzić?



3. Uzależniam się od sportu

• „Sport jest dla mnie sposobem na poczucie kontroli nad własnym ciałem
i życiem”.

• Aktywność fizyczna jest niezwykle istotna dla zdrowia i samopoczucia.

• Natomiast jej nadmiar jest sygnałem, że człowiek na drodze
do uzależnienia się od wysiłku fizycznego.

• Mechanizm tego uzależnienia jest taki sam jak innych uzależnień:
niemożność zaprzestania, kontynuowanie pomimo bólu, negatywny wpływ
na życie osobiste i rodzinne.

• „Sportoholizm” nie tylko naraża na kontuzje, ale także na zaburzenia
w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego.

• Czasem jest on związany z problemem narcyzmu, sposobem wypełnieniem
pustki emocjonalnej.



• Pierwszym krokiem jest przyznanie się przed sobą, że sport
zawładnął naszym życiem i podporządkowujemy mu
wszystkie inne jego aspekty.

• Podczas uprawiania sportu wydzielają się endorfiny, które
dają uczucie przyjemności, spróbujmy znaleźć inne formy
aktywności, które będą nam sprawiały frajdę.

• Może gotowanie, podróże, sztuka? A może coś, co będzie
można dzielić z bliskimi?

• Ułatwi to stopniową zmianę podejścia do sportu.

3. Uzależniam się od sportu
- Jak sobie radzić?



4. Boję się zmian

• „Mój szef zwolnił się z pracy, bardzo to przeżywam, pomimo, że nowa osoba
jest w porządku, bardzo ciężko mi przestawić się na nowe zasady
współpracy”.

• Życie nieustająco podlega zmianom, lecz niektórym trudniej się do nich
przystosować.

• Mieszkanie zawsze w tym samym miejscu powoduje niechęć
do zamieszkania gdzie indziej, jak i ciągle przeprowadzki sprawia,
że jesteśmy oporni na kolejną zmianę.

• Lęk ten może być spowodowany niedostatecznym, pospiesznym procesem
pozostawiania starej i wchodzenia w nową sytuację.

• Może też być spowodowany brakiem pewności siebie, na przykład
w środowisku pracy w obliczu nowych zadań.



• Zrób listę zmian, które już są za Tobą, zobacz jakie zyski
i straty z nich wyniknęły dla Ciebie i spróbuj zidentyfikować
lęki jakie im towarzyszyły.

• Wybierz zmianę, która przeżyłeś najgorzej, zastanów się,
jak wybrnąłeś z tej sytuacji, co lub kto Ci pomógł.

• Następnie wyobraź sobie jakie zmiany Cię czekają w
najbliższym czasie, jakie są prawdopodobne i przeprowadź
podobna analizę: Jakie będą ich pozytywne i negatywne
skutki?

• Przykład: jeśli w pracy sytuacja jest niepewna już teraz idź
na szkolenie, zaktualizuj CV, zaaplikuj w kilka miejsc.

4. Boję się zmian
- Jak sobie radzić?



5. Boję się iść do lekarza

• „Idę do lekarza, kiedy ktoś z rodziny wywrze na mnie presję, w noc
poprzedzającą wizytę nie mogę spać, wyobrażam sobie wszystkie możliwe
choroby”.

• Każda diagnoza może rozstroić na chwile, a poważna zmienić nasze życie
na dłużej.

• Symptomy płynące z ciała mogą informować o ciemnych stronach, które
chcielibyśmy, aby pozostały w cieniu.

• Bywa, że symptomy choroby pozwalają zatrzymać czyjąś uwagę, zwłaszcza
jeśli w dzieciństwie jedyne w chorobie następowało wyrażenie troski
rodzica o dziecko.



• Jeśli to możliwe, wybierz lekarza na podstawie
rekomendacji, zastanów się uprzednio czy płeć lub wiek
lekarza ma dla Ciebie znaczenie.

• Do wizyty można się przygotować tak, jak do spotkania
o prace: przewidzieć pytania i przygotować odpowiedzi,
a także przygotować swoje pytania.

• Pomimo, że przychodzisz na wizytę z konkretnym
problemem w ciele, nie bój się przekazać nieco informacji
o swoim życiu.

• To pozwoli lekarzowi pogłębić wywiad. Być może
zaproponuje On wizytę u innego specjalisty, który
dokładniej zajmie się problemem.

5. Boję się iść do lekarza
- Jak sobie radzić?



6. Wydaję za dużo pieniędzy

• „Potrafię w tydzień wydać całą wypłatę”.

• Wydawanie pieniędzy, aby nagrodzić swój sukces, czy poprawić sobie humor nie
jest niczym niewłaściwym, o ile nie zagraża naszej równowadze psychologicznej
jak i budżetowi.

• Jeśli tak jest, to mamy do czynienia z zakupami kompulsywnymi, nad którymi nie
możemy zapanować.

• Natychmiastowy zakup powoduje ulgę, lecz bardzo krótkotrwałą.

• Bywa, że poprzez zakupy chcemy podbudować wątły obraz samego siebie.

• Kupując kolejną rzecz myślimy, ze będziemy kimś innym, lepszym, zasługującym
na uwagę lub podziw.

• W psychoanalizie tego typu zakupy, w uproszczeniu, są informacją od dziecka,
którym byliśmy, któremu nie dawano uwagi, miłości. Kiedy popadamy przez
kupowanie w kłopoty, odtwarzamy podświadomie schemat bólu z dzieciństwa.



• Specjaliści doradzają prowadzenie dzienniczka wydatków
wraz z opisem jakie uczucia towarzyszyły dzisiejszemu
zakupowi w krótkiej i dłuższej perspektywie czasu,
momenty euforii i spadku nastroju, obwiniania się.

• W początkowym etapie możemy zaniechać chodzenia
do sklepów przez 2-3 tygodnie, następnie iść wyłącznie
z listą zakupów.

• Po jakimś czasie możemy sobie przyznać mały budżet
na zakup czegoś nieprzewidzianego, aby ponownie odkryć
przyjemność z zakupów dla przyjemności.

• Zmiana zachowania będzie wymagać czasu i dyscypliny.

• Być może będziemy musieli skorzystać z pomocy rodziny,
grupy wsparcia czy specjalisty.

6. Wydaję za dużo pieniędzy
- Jak sobie radzić?



7. Nigdy niczego nie kończę

• „W życiu codziennym jak i w pracy przechodzę z jednego projektu
do następnego, pozostawiając poprzedni niedokończony”.

• Niekończenie przedsięwzięć pozwala na ucieczkę od rzeczywistości
i konfrontacji ze swoimi prawdziwymi możliwościami.

• Z punktu widzenia narcystycznego, to sposób na unikanie rozczarowania,
żeby się chronić.

• Psychoanaliza szuka źródła tych zachowań w naszych doświadczeniach
z separacją rodzicielską i jeśli była ona trudna, to będziemy chcieli uciekać
takich doświadczeń, aby uniknąć straty.



• Warto skupić się na racjonalnym podejściu.

• Wybierz jeden projekt, jedną rzecz, która jest na miarę
Twoich możliwości, podziel ją na etapy.

• Przyznaj sobie czas na wykonanie każdego etapu
i pilnuj kalendarza.

• Wyobraź sobie, jak to będzie, kiedy projekt zostanie
zakończony, z czym to się wiąże, jakie osiągniesz korzyści.

• I na koniec przyznaj sobie wcześniej przewidzianą
nagrodę.

7. Nigdy niczego nie kończę
- Jak sobie radzić?



8. Nie umiem pozbywać się rzeczy

• „Podczas przeprowadzki odkryłem, że mam bardzo dużo książek, ubrań,
bibelotów, o których istnieniu dawno zapomniałem, ale ciężko było mi się ich
pozbyć, więc w nowym mieszkaniu przesuwam pełne kartony z kąta w kąt”.

• Ludziom niekiedy trudno pozbywać rzeczy, zwłaszcza jeśli mamy z nimi
związane dobre skojarzenia, więc nie chcemy pozbywać się cząstki naszych
wspomnień.

• Akumulowanie, odkładanie „na przyszłość” może tez wynikać ze spadku
pokoleniowego, kiedy wiemy, że naszym dziadkom i rodzicom brakowało
potrzebnych rzeczy.

• Niemożność odgruzowania otoczenia może tez wynikać ze stanów
depresyjnych, braku energii na decydowanie co zostawić, a co wyrzucić.

• Takie zachowanie może doprowadzić do syllogomanii, czyli patologicznego
zbieractwa.



• Aby pozbyć się zbędnych rzeczy warto stosować metodę
drobnych kroków, na przykład opróżnić jedną szufladę,
czy jedna półkę.

• Jeśli możesz, nie wyrzucaj rzeczy, ale daj ją komuś, kto jej
potrzebuje lub przeznacz na cele charytatywne.

• Jeśli trudno Ci się z czymś rozstać zadaj sobie pytania: jaką
wartość ma dla mnie ta rzecz, co mi daje jej posiadanie?

• Zbuduj w sobie przekonanie, że mniej rzeczy da Ci więcej
przestrzeni, co w konsekwencji uprości Twoje życie.

• Stosuj zasadę Marie Kondo, „dziękując każdej
„wyrzucanej rzeczy, że nam służyła”.

8. Nie umiem pozbywać się rzeczy
- Jak sobie radzić?



9. Szybko wpadam w popłoch

• „Kiedy w ostatniej chwili wyskakuje mi coś nieoczekiwanego, nawet niewielka
sprawa, od razu wypadam z rytmu, panikuję i robię byle co, byle dużo”.

• W takich sytuacjach, mamy wrażenie, że drobna rzecz niszczy cały plan.
Taka reakcja wynika często z braku wiary w swoje kompetencje.

• Chowani pod kloszem lub przeciwnie niedowartościowani w dzieciństwie, nie
nauczyliśmy się przystosowywać do nagłych zmian sytuacji.

• Próbujemy zaradzić temu zagubieniu kontrolowaniem i perfekcjonizmem.

• To z kolei wymusza narzucanie sobie dużej ilości zadań by poczuć się aktywnym,
gdyż dzisiejsze środowisko nie pochwala braku aktywności. Inna „nagroda”
to poczucie bycia kimś niezbędnym, z kim należy się liczyć.

• Jest to często sposób na dowartościowanie siebie, a na głębszym poziomie
potrzeba bycia kochanym.



• Przypomnij sobie cel, jaki chcesz osiągnąć i ustal
priorytetowe działania.

• Przypomnij sobie sytuacje, w których pomimo przeszkód,
cel został osiągnięty.

• Przyjmij do wiadomości, że nie wszystko można
przewidzieć.

• Zastanów się też nad motywami swoich reakcji, co się
za nimi kryje, jakie korzyści czerpiesz z tego, że biegasz
z segregatorem po całym biurze krzycząc do telefonu
i machając rękami?

9. Szybko wpadam w popłoch
- Jak sobie radzić?



10. Często czuję samotność

• „Mam rodzinę, przyjaciół, pracę, a jednak często mam wrażenie, że jestem
samotny/a”.

• Jest to całkowicie ludzka rzecz czuć się samotnym, pomimo ludzi wokół.

• Ważny jest sposób w jaki przezywamy samotność, czy jest to melancholia,
czy cierpienie.

• Nasz krąg kulturowy nie ceni momentów spędzonych w samotności, wymaga bycia
w kontakcie, jesteśmy otoczeni narzędziami komunikacji, przemieszczamy się
szybko i z łatwością.

• Jeśli jako dziecko otrzymaliśmy bezpieczny styl przywiązania będziemy umieli
dobrze czuć się w samotności, jeśli jednak doświadczenia pozostawania samemu
sobie są przedwczesne i częste, zostaną one połączone z uczuciem rozpaczliwej
samotności, przed którą należy uciekać i się chronić.



• Najpierw bądź w kontakcie z samym sobą.

• Zadaj sobie pytanie: boję się samotności, czy swojego
wnętrza - siebie, którego dobrze nie znam?

• W takim poznaniu pomogą zajęcia z medytacji, czy kurs
Vipassany, która «pozwala widzieć rzeczy takie jakie są».

• Następnie przyjrzyj się swoim znajomościom.

• Postaw na wspólne przeżycia i zainteresowania.

• Wśród ludzi, z którymi wiele Cię łączy będziesz czuł się
o wiele mniej samotny.

• W nauce dobrego przeżywania samotności może pomóc
terapeuta.

10. Często czuję samotność
- Jak sobie radzić?



11. Nie czuję zadowolenia

• „Nic mnie nie cieszy, ani to co dostaję od życia, ani moje własne dokonania.”

• W erze triumfu indywidualizmu, możemy decydować o naszym sposobie życia,
karierze zawodowej, związkach i relacjach z innymi ludźmi.

• Jednak wybierając jedną z dostępnych opcji czy dróg, musimy zrezygnować z innych
i to nam się nie podoba, jest źródłem niezadowolenia i czasem zazdrości, kiedy
widzimy przykłady innych wyborów ludzi z naszego otoczenia.

• Często chroniczne niezadowolenie wynika z tego, że w dzieciństwie spełniano nasze
życzenia zanim zdążyliśmy je sformułować, więc, żeby sobie radzić psychicznie
musieliśmy chcieć o wiele więcej, jakbyśmy chcieli wysłać komunikat: nie jesteś
w stanie mnie usatysfakcjonować.

• Brak satysfakcji może tez mieć swoje źródło w obwinianiu się za odczuwanie
satysfakcji i przyjemności, co w psychoanalizie związane jest z kompleksem Edypa
(czy Elektry).



• Codziennie wieczorem zanotuj pięć rzeczy, nawet
nieoczywistych, z których możesz być zadowolony,
używając pozytywnego przekazu.

• Zamiast zapisać: „to okropne, ile papierów było
do uporządkowania”, napisz raczej: „świetnie, że uporałem
się z tym bałaganem przed wieczornym filmem”.

• Postaw sobie konkretne pytanie: czego mi brakuje, żeby
być zadowolonym? Zanotuj swoje pomysły, wybierz te,
które możesz zrealizować i zaplanuj etapy jakie są
do pokonania, żeby osiągnąć cel.

• Ważne jest również, żeby się trochę odprężyć,
aby rozluźnić ciało i umysł i dać sobie akceptację
na niedoskonałość.

11. Nie czuję zadowolenia
- Jak sobie radzić?



12. Nie umiem się zdecydować

• „Kupić czarne spodnie czy zielone, zostać na imprezie czy iść do domu?”.

• Dla niektórych stawanie przed najmniejszym wyborem to droga przez męka.

• Wiele osób chciałoby, aby ktoś zadecydował za nas, moglibyśmy wtedy uniknąć
konsekwencji i nie wziąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne
niepowodzenie.

• Każda podjęta decyzja rozwiązuje jeden problem, ale generuje kolejne i znów trzeba
podejmować następne decyzje.

• Takie zachowanie może wynikać z niskiej samooceny oraz chęci kontrolowania
wszystkich parametrów, gdyż do strachu przed porażką dokłada się strach przed
utratą tego co już mamy.

• Przyczyna może być też taka, że jako dziecko przyzwyczailiśmy się do wypełniania
życzeń innych ludzi, zwłaszcza rodziców i w życiu dorosłym nie wsłuchujemy się
we własne potrzeby.



• Wyobraź sobie ze będziesz musiał dokonać wyboru:
podejmij decyzję i napisz na kartce jej pozytywne
i negatywne konsekwencje.

• Niektóre działanie będzie wymagało podjęcia ryzyka, więc
daj sobie czas i przygotuj się na nie.

• W ten sposób odkryjesz przyjemność z wyznaczenia
sobie wyzwania i zwycięstwa.

• Dodatkowo możesz pomyśleć, co na Twoim miejscu
zrobiłaby osoba, którą darzysz szacunkiem, z której
zdaniem się liczysz.

• Wyobraź sobie również co się stanie, jeśli nie podejmiesz
decyzji, może się okazać, że to najmniej korzystna opcja.

12. Nie umiem się zdecydować
- Jak sobie radzić?



13. Budzę się zawsze w złym humorze

• „Lepiej, żeby rano nikt się do mnie nie odzywał, nie jestem w nastroju do interakcji”.

• Dużo ludzi rano potrzebuje trochę czasu „na rozbieg”, ale niektórzy z nas
potrzebują tego czasu znacznie więcej, a dodatkowo mogą być nieprzyjemni
dla otoczenia.

• W kwestii snu, nie jesteśmy wszyscy uwarunkowani jednakowo i może tak być,
że osoby długo funkcjonujące w nocy, są fizjologicznie nie gotowe do stawienia
czoła nowemu dniu.

• Jest też tak, że nasze doświadczenia z domu rodzinnego na przykład nagle
wybudzanie, pospieszanie i poganianie mogą pozostawić w nas niechęć
do porannego nawiązywania życia socjalnego.

• Zły humor rano może być związany z perspektywa długiego dnia, od którego
nie spodziewamy się niczego dobrego.



• Możesz uchronić się od pobudki w złym humorze na różne sposoby.

• Już wieczorem wyobraź sobie, jaka jutro czeka Cię miła część dnia.
To może być zakup nowej rakiety do tenisa, kawa z kolegą, wyjście
na koncert lub wizyta u babci.

• Rano powtórz to w myślach jeszcze przed wstaniem. Sposób w jaki się
budzisz ma znaczenie, ustaw dźwięk budzika na przyjemną melodię
albo odgłosy natury.

• Daj sobie więcej czasu, kilka dodatkowych minut, aby nie zrywać się
w pospiechu i spokojnie wykonać poranny rytuał, który „nastroi” Cię
na cały dzień.

• Warto znaleźć własne sposoby na dobre przebudzenie. Jednych
ucieszy energetyczna muzyka pod prysznicem, innych kawa
i czytanie w spokoju porannych wiadomości.

• Jeśli jednak negatywne nastawienie jest związane z konkretnym
problemem, uznaj to za sygnał alarmowy i zajmij się nim,
jak najszybciej.
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14. Widzę tylko swoje defekty fizyczne

• „Widząc się w witrynach sklepowych zauważam tyko defekty mojej sylwetki”.

• Nie ważne czy masz anielska twarz oraz sylwetkę atlety, w lustrze widzisz tylko
swoje defekty: odstające uszy, krótką szyję czy krzywe nogi.

• Wiele z tych kompleksów to pokłosie przeszłych doświadczeń, gdzie ktoś
zwrócił uwagę na jakiś szczegół naszego wyglądu i wyraził się o nim
negatywnie.

• Nasi rodzice dokładają do tego swoją cześć mając tendencje do podkreślania
bardziej tego co im się nie podoba niż do tego co jest w porządku.

• Media również atakują z każdej strony perfekcyjnymi twarzami i ciałami,
w porównaniu, z którymi wypadamy niedoskonale.



• Zaprzyjaźnij się ze swoim ciałem i twarzą, poprzez
doświadczanie ich wszystkimi zmysłami: biegaj, pływaj, tańcz,
idź na masaż, zjedz pachnące danie, uśmiechnij się do swojego
odbicia w lustrze, przyjmuj komplementy.

• Twoje ciało czeka na te przyjemności.

• Kiedy czujesz, że za mocno skupiasz się na jakiejś części ciała
na przykład, że masz za grube nogi, pomyśl, że masz wypadek
i zostają Ci one amputowane, co czujesz? Może myślisz, że to
metoda brutalna, ale pozwala ona popatrzeć na zagadnienie
z innej perspektywy.

• Nie dopuść, aby obawy przed nieestetycznym wyglądem
zawładnęły Twoim życiem, gdyż może to doprowadzić
do cielesnych zaburzeń dysmorficznych (ang. Body
Dysmorphic Disorder, BDD), która są zaburzeniem
psychicznym i podlegają leczeniu.
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15. Uciekam od odpowiedzialności

• „Gdy słyszę słowo odpowiedzialność wszystkie moje mięśnie się napinają, nie znoszę
myśli, że ktoś miałby być ode mnie zależny”.

• Odmawianie brania odpowiedzialności może mieć różne twarze i kojarzy się
z: utratą niezależności, oceną swoich działań, wyborów i pragnień, a tymczasem stoi
za tym prawdziwy lęk, który w skrajnych przypadkach staje się hypegiafobią.

• Boimy się, więc wolimy wykonywać zadania, zamiast o nich decydować, za kłopoty
w związku winimy partnera, za różne niepowodzenia obwiniamy wszystkich
dookoła.

• Takie zachowania mają na celu ukrycie swoich wad, a ich źródło to ciągłe
czucie się winnym.



• Odmowa brania na siebie odpowiedzialności skrywa często
perfekcjonizm.

• Oswój się z myślą, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie
z planem i że można się czasem pomylić. Jest to sytuacja
bardziej komfortowa, niż obmyślanie uników.

• Zrozum, że przeświadczenie, że nie przyjmując
odpowiedzialności chronimy swoją niezależność jest złudne,
gdyż oddając innym odpowiedzialność… uzależniamy się
od ich decyzji.

• Przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie: czego się
boję?

• A następnie: jakie są sytuacje, w których jest mi
szczególnie ciężko wziąć odpowiedzialność?

15. Uciekam od odpowiedzialności
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16. Nie mam odwagi odmawiać

• „Mam wiele zadań w pracy, a i tak przyjmuję kolejny projekt, a jeśli sprzedawca
w sklepie nalega, kupuję rzecz, której nie potrzebuję”.

• Niezdolność do mówienia „nie” pochodzi od stawiania potrzeb innych nad swoje.
Niemniej brak odmowy obraca się przeciwko nam, wywołuje złość, ponieważ znów
zaakceptowaliśmy dodatkowe zadanie, niechciane spotkanie lub zakup.

• Taka postawa może brać się z wymogu stawianego nam w dzieciństwie, w domu
i w szkole, żeby być grzecznym oraz żeby nikogo nie urazić.

• Inna przyczyna, to pomimo niskiej samooceny, osoba zgadzająca się
na wszystko, na przykład w pracy, dąży do pokazania jak wiele może wziąć
na siebie, jaka jest niezastąpiona, wręcz potężna.



• Zastanów się jakie osoby lubisz, co lubisz jeść, dokąd chodzić,
co oglądać, czytać, ubierać.

• Dowiesz się co dla Ciebie jest ważne, aby w przyszłości przed daniem
zgody na coś, móc postawić swoje upodobania wyżej w hierarchii
wartości.

• Kiedy ktoś Cię o coś prosi lub nalega na odpowiedź, daj sobie na nią
trochę czasu, aby ją przemyśleć i nie zgadzać się automatycznie.

• Jeśli jest Ci ciężko po prostu odmówić, spróbuj użyć konstrukcji
„tak, ale…” lub „nie, ale…”. Pozwoli Ci to postawić warunek
lub zaproponować alternatywę i postawi Cię w roli aktywnego
uczestnika rozmowy.

• Zapoznaj się z terminem „asertywność”, którego znajomość
pozwala przedstawiać nam swoje zdanie, bez ranienia innych
osób, w czym zawiera się również sztuka odmawiania.
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17. Nie lubię się przytulać

• „Uwielbiam swoje dzieci, przytulam je, ale nie jest to dla mnie naturalne
zachowanie”.

• W dzisiejszych czasach zachęca się do kontaktu cielesnego z drugim człowiekiem.
Obejmowanie, poklepywanie, uściski czy pocałunki na powitanie są traktowane jako
wartość.

• Oszczędność czy wstydliwość w tym zakresie traktowana jest jako swego
rodzaju dysfunkcja.

• Dotyk pozwala ludziom na aktywację poczucia bezpieczeństwa, niemniej niektórzy
nie są skłonni do tego rodzaju kontaktu.

• Przyczyną może być zaobserwowane i wyniesione z domu zachowanie dystansu
do emocji i ciała. Dziecko spontanicznie szuka kontaktu z opiekunem, a jeśli jego
gesty nie spotykają się z odzewem, zaczyna się ich wstydzić i niejako zamraża się
na kontakt cielesny.

• W późniejszym okresie pojawia się wstyd i strach przed tym jak ktoś zareaguje
na nasz dotyk.



• Aby choć trochę otworzyć się na kontakt, wybierz osobę,
której jesteś pewny, że z jej strony nie spotka Cię nic złego

• Pogłaskaj ją/jego po ramieniu, zmierzw włosy i zobacz co się
stanie.

• Brak dotyku w związku może sprawiać, że jedna ze stron
zacznie wątpić w relację, jeśli bariera dotyku jest bardzo duża,
spróbuj napisać lub powiedzieć kochanej osobie miłe słowa.

• Dobrym sposobem na otwarcie się na kontakt będzie
uprawianie sportu grupowego, czy też pójście na tańce. Taniec
wymusza pewną bliskość fizyczną, lecz pozwala na jej
swobodna regulacje.

• Aby lepiej poczuć swoje ciało pomocne będą seanse
medytacji i relaksacji.
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18. Nie lubię pracować w grupie

• „Dogadywanie się w zespole jest uciążliwe i czasochłonne, sam szybciej to zrobię”.

• Praca w grupie wymaga sporo wysiłku, dla jednych jest źródłem satysfakcji
dla innych dyskomfortu.

• Niektórzy ludzie są po prostu dużymi indywidualistami, inni ludzie nie bardzo ich
interesują.

• Przyczynią braku chęci pracy w grupie może być silna potrzeba kontroli i niechęć
do brania na siebie współodpowiedzialności, jeśli coś pójdzie gorzej niż planowano,
jest to lęk przed utratą wiarygodności.

• Problem może leżeć w samej grupie, jeśli jej członkowie nie ufają sobie,
obwiniają się nawzajem lub muszą się wciąż usprawiedliwiać.



• Przyjrzyj się sobie z życzliwością, tak jakbyś chciał, żeby inni
w grupie odnosili się do Ciebie i tak Ty - odnoś się do nich.

• Naucz się słuchać innych do końca, nie przerywaj.

• Na rynku jest wiele publikacji dotyczących NVC (ang. Non
Violent Communication, „komunikacja bez przemocy”,
zapoznaj się z jej podstawami i używaj w praktyce.

• W skrócie NVC składa się z uczciwego przedstawiania
swoich racji i empatycznego słuchania.
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19. Nie umiem zacząć rozmowy

• „Kiedy idę na imprezę, na której mało kto się zna, zastanawiam się jak oni to robią,
że swobodnie ze sobą rozmawiają?”

• Dla niektórych rozpoczęcie rozmowy lub prowadzenie swobodnej pogawędki
(ang. „small talk”) to istna tortura.

• Niechęć do inicjowania rozmowy może wynikać z przekonania, że nie mamy nic
ciekawego do powiedzenia.

• Swobodne podejście do konwersacji jest charakterystyczne dla kultury anglosaskiej,
gdzie przede wszystkim staramy się zdobyć sympatie rozmówcy, a nie wykazać się,
jak to jest raczej w kulturze europejskiej.

• Niechęć do prowadzenia banalnych rozmów wynika tez z potrzeby
przezywania intensywnych, głębokich znajomości.



• Zadaj sobie zadanie codziennej rozmowy o czymkolwiek z nieznaną
osobą. Potraktuj to jako zabawę, dobieraj temat pogawędki do osoby:
sprzedawca okularów - uniwersalne kształty oprawek, sąsiadka -
kwiaty na balkonie.

• Zobaczysz jak szybko wejdzie Ci to w nawyk i będzie wychodzić
naturalnie. Kiedy idziesz w nowe środowisko, zrób sobie listę lekkich
tematów, które będziesz w stanie łatwo zacząć.

• Mogą to być tematy z dzisiejszych wiadomości. Pomocne będzie też
odpowiadanie na pytania nie tylko „tak” i „nie”, lecz w sposób otwarty
podając dodatkowe informacje i szczegóły, aby Twój rozmówca mógł
zainspirować się do dalszej rozmowy.

• Na pytanie: czy byłaś na Islandii, zamiast „nie” możesz
odpowiedzieć: nie byłam, ale wiele słyszałam o pięknych
krajobrazach.
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20. Nie lubię rozstań

• „Po naszym weekendowym spotkaniu po latach, nie byliśmy w stanie się rozstać,
o mało nie spóźniłem się na pociąg”.

• Czy dotyczy to wyjazdu w delegację, czy zakończenia związku, rozstawanie się
rzadko jest przyjemne.

• Przyczyny mogą być różne, w zależności od rodzaju rozstania.

• Jeśli zbyt długo tkwisz w niesatysfakcjonującym związku i nie możesz odejść,
może boisz się być źle postrzegany, oceniany lub ryzyka związanego ze zmianą.

• Rozstania reaktywują w nas schematy związane z porzuceniem,
pozostawieniem, stratą.

• Jeśli w dzieciństwie nie otrzymaliśmy wystarczającego zapewnienia, że możemy
egzystować nawet kiedy rodzice są daleko brakuje nam poczucia tożsamości
i autonomii.

• Utrata kogoś bliskiego, to też forma rozstania.



• Jeśli po spotkaniu z kimś nie masz ochoty się rozstawać,
zastanów się, dlaczego tak jest: być może na co dzień
przytłacza Cię rutyna lub nie masz okazji mówić otwarcie.

• Frustracja, smutek czy żałoba jest nieodzownym elementem
kształtowania się osobowości i częścią życia - należy dać sobie
czas, aby je przeżyć.

• Ten czas może być długi, samotny i sprawiać ból, ale jest
niezbędny do prawidłowego przejścia tego procesu.

• Czasami jednak bieżące rozstania przywołują dawne
cierpienia związane z separacją.

• Jeśli nie zamknęliśmy ich w przeszłości, potrzebne może
okazać się wsparcie terapeutyczne, po to by lepiej
funkcjonować w teraźniejszości.
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• Nie ze wszystkim poradzimy sobie sami, niemniej
przy systematycznym wysiłku jest szansa, że uda się osłabić
reakcje, a być może i odblokować się całkowicie i zapomnieć
o dokuczliwych zwyczajach i myślach.

• Należy działać stopniowo i obserwować progres, to będzie
motywowało do kontynuowania naszych wysiłków.

• W każdej sytuacji powinniśmy również obserwować swoje reakcje
fizjologiczne.

Ciało ma nam wiele do powiedzenia.

Jeśli jakaś sytuacja nam nie służy, organizm da nam to
do zrozumienia, musimy tylko być uważni na sygnały płynące
z naszego ciała.

Zauważył to i opisał amerykański psychiatra Alexander Lowen.



ZAWSZE, kiedy czujemy, że nie jesteśmy w stanie
poradzić sobie, bądź wystarczająco kontrolować
swojego postępowania -
zwróćmy się o poradę i pomoc do specjalisty:
 psychologa,
 psychoterapeuty,
 psychiatry.

Kiedy szukać pomocy?
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