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3 BEZNADZIEJNE STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI:

"RADYKALNA SAMOOPIEKA"    Wszelkie prawa zastrzeżone

1
UNIKANIE EMOCJI

Jeśli w dzieciństwie nauczono nas, że odczuwanie określonych emocji
jest niewłaściwe, możemy mieć tendencje do unikania określonych
emocji. Ta „nauka” mogła odbywać się w sposób bezpośredni, np.

„przestań, uspokój się, złość piękności szkodzi, kto to słyszał tak się
mazgaić” jak również niebezpośrednio, np. wtedy, kiedy bardzo
cierpieliśmy i jako dzieci nie byliśmy w stanie zintegrować trudnych
doświadczeń emocjonalnych. 

 

Jeśli np. byliśmy odrzucani przez rodzica, w dorosłym życiu możemy
odczuwać silny lęk przed odrzuceniem. Ten lęk może być tak silny, że
zaczynamy unikać ludzi i sytuacji, które mogłyby przypomnieć nam
traumatyczne momenty odrzucenia. W ten sposób - unikając swoich
trudnych emocji - unikamy również twórczego i szczęśliwego życia.

 

Jeśli bardzo nie chcesz czuć jakiejś emocji, to
zamykasz się na czucie emocji w ogóle. Nie da
się nie czuć tylko smutku. Jak wyłączasz się na
smutek, to w pewien sposób wyłączasz się
również na swoją radość.

 

Unikanie emocji może prowadzić do jałowego,

pozbawionego smaku życia. To, co
najlepszego możemy zrobić z trudnymi
emocjami to przeżyć je i odczytać pozytywne
znaczenie ukryte głęboko w tych naszych
przeżyciach, które kiedyś uznaliśmy za „złe” czy
negatywne. 
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2
ZAPRZECZENIE

„Ja? Coś ty, wcale nie jestem zła”- mówisz z zaciśniętą szczęką. „Nie,

wcale nie było aż tak źle” albo „dostawałam tylko wtedy, kiedy
zasłużyłam i to nie mogło mieć na mnie wpływu”.

Paradoksalnie- wcale nie jesteś w stanie ich uniknąć. Nie pozbędziesz
się ich. Możesz je zepchnąć do podświadomości, wyprzeć, ale
ponieważ nasza Dusza dąży do integracji, to wszystkie odrzucone
cząstki Ciebie prędzej czy później będą Ci o sobie przypominać.

3
UTOPIENIE

To sposób na emocje, który jest niezdrowym przeciwieństwem
zaprzeczenia. To sytuacja, kiedy nie tylko czujesz swoje emocje, ale
się z nimi stapiasz, pozwalasz, żeby Cię zalały i Tobą zawładnęły. Nie
odczytujesz komunikatu w nich zawartego, nie wyciągasz wniosków, a
poddajesz się zupełnie bezrefleksyjnemu przeżywaniu emocji.
 

Pływanie w emocjach może być uzależniające. W pewnym momencie
może wydawać Ci się, że jesteś najbardziej poszkodowaną osobą na
świecie, że nikt, absolutnie nikt nie może Ci pomóc i że sytuacja jest
totalnie beznadziejna. 

Zdarza się, że tak bardzo nie chcemy czuć tego, co i tak pojawia się
w naszym ciele, że zaczynamy zafałszowywać rzeczywistość, stajemy
się niespójni, brakuje nam autentyczności, mówimy jedno podczas gdy
nasze ciało wyraża zupełnie coś innego, mówimy „nic mi nie jest”
podczas gdy w środku bardzo cierpimy i zastanawiamy się, dlaczego
życie jest takie niesprawiedliwe i co zrobiliśmy nie tak. Odrzucane
emocje wracają ze zdwojoną siłą. 



Paradoksalnie- takie podejście wiąże się z poczuciem, że jest się
lepszym od innych. Tak! Jestem najlepsza w swojej biedzie, najlepsza
w swojej krzywdzie. Nikt nie ma tak ciężko jak ja! Im więcej uwagi
poświęcamy wyłącznie trudnym emocjom, tym większy dół pod sobą
kopiemy.
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Każda emocja pojawia się w określonej sytuacji i z określonego
powodu. Niesie informacje o Tobie, o Twojej kondycji wewnętrznej,
mówi o tym, że coś jest nie tak albo przeciwnie- że wszystko jest w
najlepszym porządku.
 

Twoje trudne emocje będę Ci mówić o tym, że pewne Twoje potrzeby
nie są zaspokojone. A przyjemne emocje będą pokazywać, że coś, co
właśnie robisz, czego doświadczasz jest zgodne z Tobą, z Twoją
naturą, z Twoją Duszą. 

 

 

Twoim zadaniem jest czuć emocje i odbierać komunikaty z nich
płynące- oraz podejmować adekwatne działania, które pozwolą Ci
zmienić Twoje samopoczucie czy sytuację, w której się znajdujesz. To
dlatego kontakt z własnymi emocjami jest podstawą samoopieki. 
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I JEDYNA STRATEGIA NIOSĄCA NADZIEJĘ

To, co najlepszego możesz zrobić ze swoimi emocjami, 
to uczyć się ich, pozwalać im przepływać przez swoje ciało 

i odbierać komunikaty, jakie z nich płyną.
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Twoja frustracja pokaże Ci, że
dzieje się coś, co jest niezgodne        

z Twoimi założeniami albo
systemem wartości. To dzięki niej
możesz zmodyfikować swoje
działania tak, żeby działać jeszcze
bardziej  w zgodzie ze sobą.

Twój smutek powie Ci, że czegoś Ci
brakuje. Dzięki temu będziesz
mogła po to sięgnąć, a jeśli to
niemożliwe, to opłakać stratę.

Twoja złość powie Ci, że Twoje
granice są przekraczane. Dzięki
temu będziesz mogła powiedzieć
„nie” albo podjąć działania
ochronne.

Twoja radość pokazuje Ci, że to, co
właśnie robisz jest zgodne z Twoją
Duszą, że dzieje się właśnie coś, co
Cię uszczęśliwia. To cenny
komunikat, który mówi Ci o tym, 

czego warto mieć więcej w swoim
życiu.

I tak dalej.
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To emocje pokazują Ci, czy Twoje potrzeby są, czy nie są
zaspokojone. Dlatego kontakt z emocjami jest podstawą samoopieki.
 

W oddzielnym pliku znajdziesz listę przykładowych uczuć, które mogą
pojawiać się w sytuacji zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb.

Wydrukuj ją sobie i traktuj jako inspirację, drogowskaz po Twoim
świecie wewnętrznym.

Emocje są językiem Duszy. Musisz zrozumieć, że emocje nie są ani
dobre ani złe. Tak jak nie ma dobrych i złych słów. Każde z nich coś
oznacza, każde niesie za sobą określone znaczenie. Im więcej słów
znasz, im bieglejsza Twoja mowa, tym lepiej komunikujesz się z innymi
ludźmi i odnajdujesz w otaczającym świecie. Dokładnie tak samo jest
z emocjami. Im bardziej je rozpoznajesz, im sprawniej je odczytujesz,
tym łatwiej będzie Ci kierować swoim życiem. 

Twoje emocje są wezwaniem do działania, pokazują Ci, czy coś
wymaga Twojej interwencji, Twojej zmiany. Mogą być przyjemne           

i nieprzyjemne - tak jak słowa mogą być ładne i brzydkie - jednak
wszystkie są tak samo ważne. Gdybyś posługiwała się tylko

ładnymi słowami, Twoja komunikacja byłaby bardzo ograniczona.
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