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ĆWICZENIE

To ćwiczenie wykonuj przez kilka tygodni, żeby powstał plan zmiany
tonu głosu jakim zwracasz się do siebie w trudnych momentach,
niepowodzeniach, czy gdy słyszysz krytykę zewnętrzną. 

Niektóre osoby lubią pisać a inni czują się bardziej komfortowo pracując
poprzez wewnętrzne dialogi. Jeśli jesteś kimś, kto lubi zapisywać rzeczy i
wracać do nich później, prowadzenie dziennika może być doskonałym
narzędziem do transformacji. Jeśli jesteś kimś, któremu nigdy nie udaje
się zachować spójności z dziennikiem czy czasu na to, rób to, co dla
ciebie działa. Możesz mówić do siebie na głos lub myśleć po cichu albo
nagrywać swoje przemyślenia na telefon.
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Pierwszym krokiem do zmiany sposobu traktowania siebie jest w ogóle
zauważenie, że jesteś samokrytyczny. Możliwe, że – jak wielu z nas –
Twój samokrytyczny głos jest dla ciebie tak powszechny, że nawet nie
zauważasz, kiedy jest obecny. Zawsze, gdy czujesz się źle z jakiegoś
powodu, pomyśl o tym, co właśnie sobie powiedziałaś/eś. Staraj się być
tak dokładny, jak to tylko możliwe - dosłownie zwracając uwagę na
swoją wewnętrzną mowę. 
Jakich słów używasz, kiedy jesteś samokrytyczny? 
Czy w kółko pojawiają się frazy kluczowe? 
Jaki jest ton twojego głosu – szorstki, zimny, zły? 
Czy głos przypomina ci kogoś z przeszłości, kto był wobec ciebie
krytyczny? 
Chcesz bardzo dobrze poznać wewnętrznego samokrytyka i uświadomić
sobie, kiedy twój wewnętrzny sędzia jest aktywny. 
Na przykład, jeśli właśnie zjadłaś/eś pół tabliczki czekolady, czy twój
wewnętrzny głos mówi coś w stylu „jesteś okropna, w ogóle nad sobą nie
panujesz – jak można się tak zachować?”, „przyprawiasz mnie o mdłości”
i tak dalej? Naprawdę postaraj się zauważyć i zrozumieć, jak do siebie
mówisz.

1 krok
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W drugim kroku podejmij aktywny wysiłek, aby złagodzić głos
samokrytyczny, ale rób to ze współczuciem, a nie z samooceną.
Nie mów „przestań tak do mnie mówić” „nie cierpię Cię” swojemu
wewnętrznemu krytykowi!
Powiedz coś w stylu 
„Wiem, że się o mnie martwisz i czujesz się niepewnie, ale sprawiasz mi
niepotrzebny ból. Czy mógłbyś pozwolić mojemu wewnętrznemu życzliwemu
ja powiedzieć teraz kilka słów?” 
Możesz sobie wyobrazić, że jak w radiu ściszasz ten głos albo zapraszasz
go na tylne siedzenie w samochodzie. 

2 krok
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 W trzecim kroku przeformułuj obserwacje poczynione przez
wewnętrznego krytyka w przyjazny, pozytywny sposób. 
Jeśli masz problem z wyborem, jakich słów użyć, możesz sobie wyobrazić,
co powiedziałby ci bardzo życzliwy przyjaciel/przyjaciółka w takiej
sytuacji. 
Pomocne może być użycie słów, które wyrażają uczucia ciepła i troski (ale
tylko wtedy, gdy wydaje się to naturalne, a nie ckliwe). 
Na przykład możesz powiedzieć coś w stylu 
„Kochanie, wiem, że zjadłaś/eś tę czekoladę, ponieważ czujesz się teraz
naprawdę smutny i pomyślałaś/eś, że to cię pocieszy. Ale czujesz się jeszcze
gorzej i nie czujesz się dobrze w swoim ciele. Chcę, żebyś był/a szczęśliwa/y,
więc dlaczego nie pójdziesz na długi spacer, żeby poczuć się lepiej?"

3 krok
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Angażując się w tę wspierającą rozmowę ze sobą, możesz spróbować
delikatnie głaskać ramię lub czule trzymać twarz w dłoniach (o ile nikt nie
patrzy). Fizyczne gesty ciepła mogą połączyć się z systemem
opiekuńczym, nawet jeśli na początku masz problemy z wywołaniem
emocji dobroci, uwalniając oksytocynę, która pomoże zmienić twoją
biochemię. Ważne jest, abyś zaczął zachowywać się uprzejmie, a uczucie
prawdziwego ciepła i troski w końcu przyjdzie.

Powodzenia!
Jak chcesz napisz do nas co zauważasz!

Weronika i Magda

Nasze maile: 
Weronika nika@mymindfulway.pl 
Magda: magda@wyspa-zmian.pl

_______________________________________________________________

Ćwiczenie na podstawie materiałów dr Kristin Neff
https://self-compassion.org

mailto:nika@mymindfulway.pl
mailto:magda@wyspa-zmian.pl
https://self-compassion.org/
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Weronika Chmielewska - certyfikowana
nauczycielka Kursu Życia Opartego na
Uważności – Mindfulness Based Living Course
(Mindfulness Association), współzałożycielka i
prezeską Fundacji EduMind Uważność w
Edukacji oraz właścicielka My Mindful Way
Nika Chmielewska.
Prywatnie jest mamą dwójki nastoletnich synów
i żoną w domu pełnym specjalnych potrzeb. 
Z wykształcenia ekonomistka, na co dzień
pracuje jako broker ubezpieczeniowy.

Magdalena Wegner - certyfikowana nauczycielką
Kursu Życia Opartego na Uważności – Mindfulness
Based Living Course (Mindfulness Association),
certyfikowana trenerka Porozumienia bez
Przemocy, praktyczka Analizy Transakcyjnej,
socjoterapeutka i mediatorka. Założycielka Wyspy
Zmian.
Mama dwójki dorosłych dzieci, fanka edukacji
wolnościowej i upraw permakulturowych.

https://mindfulnessassociation.org.pl/o-uwaznosci/
https://www.fundacjaedumind.pl/
https://mymindfulway.pl/
https://mindfulnessassociation.org.pl/o-uwaznosci/
https://wyspa-zmian.pl/
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Możecie śledzić nas w Social Mediach:
Facebook: 
https://www.facebook.com/MyMindfulWayNika
https://www.facebook.com/wyspazmian.fb

Instagram:
https://www.instagram.com/nika_my_mindful_way/
https://www.instagram.com/wyspa.zmian/

I na naszych stronach:
https://mymindfulway.pl/
https://wyspa-zmian.pl/

Zapraszamy do kontaktu z nami

https://www.facebook.com/MyMindfulWayNika
https://www.facebook.com/wyspazmian.fb
https://www.instagram.com/nika_my_mindful_way/
https://www.instagram.com/wyspa.zmian/
https://mymindfulway.pl/
https://wyspa-zmian.pl/

