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KIM JESTEM?



PLAN NA DZIŚ

Radzenie sobie z 
myślami, winą i 

Fazy 
przechodzenia 
kryzysu

Jak wspierać?

Zdrowe granice 
we wspieraniu

myślami, winą i 
oderwaniem



WSPIERANIE
Dlaczego obserwujemy zmiany w 
nasileniu działań wsparciowych?
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Pierwsza reakcja emocjonalna
• Szok, zamrożenie
• Lęk, smutek, złość – trzy kolory emocji

Działanie

3 FAZY REAKCJI NA KRYZYS

Działanie
• Lokalizacja najistotniejszego aspektu sytuacji 

kryzysowej
• Działanie pozwalające odzyskać poczucie wpływu i 

sensu

Adaptacja lub nasilenie napięcia
•Gdy działania są adekwatne a emocje wyrażone 
następuje dalsza realizacja planu reakcji na kryzys.
•Nasilenie się napięcia i reakcji stresowej wskazuje na 
potrzebę zaopiekowania się traumą.



JAK DBAĆ O SIEBIE I WSPIERAĆ
osoby, które doświadczyły lub 
doświadczają sytuacji ekstremalnych?
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Podsycanie Przeżywanie

Adekwatne działanie w 
ramach swoich możliwości

Wyrażanie i ujawnianie 
emocji, uwalnianie energii

Zanurzanie się w 
strumieniu informacji

Tworzenie czarnych 
scenariuszy

Codzienna troska o siebie

Docenianie siebie i innych, 
praktyka wdzięczności

Przekraczanie własnych 
granic

Izolacja emocjonalna i 
społeczna; zaprzeczenie



Uważnie 
słuchać i 
otwarcie 
mówić

Regulować 
emocje

Dbać o 
własne 
granice

Budować 
rytuały, 
stałość, 

przewidy-
walność.

Być 
uważnym

Skupiać 
uwagę na 
‘tu i teraz’

Dbać o 
swoje 

zasoby

Wzmacniać 
sprawczość



PODSTAWA 
ZDROWIA:

1. Sen

2. Jedzenie

3. Ruch3. Ruch

4. Kontakty 
społeczne



POCZUCIE NIEADEKWATNOŚCI, 
WINY I BRAKU WPŁYWU

Jak sobie z nimi radzić?
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WYPARCIE I 
zaprzeczenie

FIKSACJA I 
mobiliazacja



NEGOCJACJE 

UREALNIENIE
I żałoba

NEGOCJACJE 
i zdrowe 
granice



• Zauważ myśli, które masz i spisz je
• Daj sobie prawo do przeżywania: - historii innych i swojej 

historii.
Przyjmij

• Jakie argumenty stoją za tymi przekonaniami?
• Jakie argumenty stoją po stronie przeciwnej?
• Jakie są fakty?

Argumentuj

• Realnie oceń zasoby: czasowe, energetyczne, finansowe.
• Przyjrzyj się innym swoim życiowym zadaniom i ich 

sensowi.
• Podejmij decyzję ile i jak chcesz działać

Oceń potrzeby i 
zasoby

• Zauważ troskę kryjącą się za tymi myślami.
• Afirmacje wdzięczności i sprawczości: „Dziękuję, że 

chcesz mnie ochronić. Już tego nie potrzebuję. Poradzę 
sobie. Możesz mi zaufać.”

Integracja i 
wdzięczność



POWODY, DLA KTÓRYCH 
POMAGAMY

• Strach przed bezruchem, 
przymus działania

• Projekcja, kompensacja i 
unikanie zajmowania się unikanie zajmowania się 
własnymi problemami

• Poprawa samopoczucie, by 
się wartościowym, lepszym 
potrzebnym

• Dla poczucia sensu, ładu, 
wpływu i zachowania 
swojego obrazu świata



DZIĘKUJĘ ZA DZIŚ!

1. Zadaj sobie konkretne zadanie. 

2. Opowiedz komuś o tym webinarze.  To 
umocni Ciebie i tą drugą osobę.umocni Ciebie i tą drugą osobę.

3. Odwiedź mnie na Wyspie Mocy oraz Podkręć 
Miłość w ciągu 8 dni -> zapisz się przez link
www.subscribepage.com/podkrecmilosc

4. Znajdź mnie na Facebooku. Pozostaw 
opinię.


