UWAŻNE RODZICIELSTWO

ZATRZYMAJ SIĘ,
ŻEBY WRÓCIĆ
DO SIEBIE
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„Pomiędzy bodźcem i
reakcją jest przestrzeń:
w tej przestrzeni leży
wolność i moc wyboru
naszej odpowiedzi."
Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu
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Dzieci nie zawsze robią to czego chcemy, a często nawet robią
to, czego byśmy nie chcieli!
Z jednej strony to naturalne, bo poznają świat, badają granice,
a z drugiej - może być niezwykle męczące i denerwujące.
Ile razy trzeba coś powiedzieć, żeby w końcu dotarło? Żeby się
utrwaliło?
Czy naprawdę znowu muszę mówić o tym, że trzeba umyć
zęby? Codziennie?
Jeśli jesteśmy w dobrej kondycji psychofizycznej, jest to
w miarę proste.
Ale jak często jesteśmy w dobrej kondycji?
A jak często niewyspani, zabiegani, spięci?
Dobrze by było móc za każdym razem zareagować w
zrównoważony sposób, tak, żeby tego potem nie żałować.
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Dlaczego to takie trudne?
Żyjemy w biegu, wiele się codziennie dzieje.
Wydaje nam się, że musimy reagować już, natychmiast, w
tej chwili.
Dużo myślimy o przyszłości, o tym czego nasze dziecko
powinno się nauczyć zanim dorośnie.
Często i łatwo oceniamy.
Nie dajmy sobie czasu na zatrzymanie i sprawdzenie, tylko
od razu odpowiadamy.
Jak temu zaradzić?
Zatrzymać się – dać sobie chwilę zanim zareagujemy.
W zatrzymaniu się pomaga kontakt z własnym ciałem i kontakt
z rzeczywistością tu i teraz. Porzucenie myślenia do przodu lub
rozważania o przeszłości i skupienie się na teraźniejszości.
4 proste kroki, które znajdziesz na następnej stronie, pomogą
wprowadzić pauzę jako nawyk w tych chwilach, w których
zaczyna się dziać coś dla nas trudnego. Kiedy dziecko lub inny
dorosły robi coś, co nam nie pasuje, a chcemy na to
odpowiedzieć świadomie, a nie nawykowo.
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JAK W 4 KROKACH WRÓCIĆ
DO KONTAKTU ZE SOBĄ,
GDY COŚ WYPROWADZI CIĘ
Z RÓWNOWAGI?

KROK 1

CO WIDZĘ I CO ZAUWAŻAM?
Zauważ 3 przedmioty które są blisko Ciebie
(np. coś blisko Ciebie i coś oddalonego)
KROK 2

CO SŁYSZĘ I CZEGO
SŁUCHAM?
Usłysz 3 różne dźwięki w pobliżu

(np. głos innej osoby, śpiew ptaków,
skrzypienie krzesła, samochody, szczekający
pies, szelest liści, szum wiatru, …)
KROK 3

CZEGO DOTYKAM I CO
CZUJĘ?
Dotknij 3 rzeczy o różnej fakturze
(np. dotknij ubrania, podłogi, stołu, ...)
KROK 4

JAK ODDYCHAM?
Weź 3 świadome oddechy, bez zmieniania
ich, bez pogłębiania, zwracając uwagę na to,
jak czujesz oddech w swoim ciele.
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Po tych czterech krokach, które pomagają w osadzeniu się
w teraźniejszości i nawiązaniu kontaktu ze swoim ciałem, będzie Ci
łatwiej zareagować w świadomy sposób.

Spróbuj tego przy najbliższej okazji!

Nawet jeśli przypomnisz sobie o powyższych krokach
tylko 1 na 10 razy świętuj!

Powodzenia!
Weronika i Magda
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