
Ćwiczenie: 

 Wpaść w Wir i z niego wyjść, 

 czyli – jak zapanować nad gniewem? 
                                                  

                                                

 

Gniew jest bardzo powszechny i należy do kategorii” trudnych uczuć”. Sprawia nam trudność 

akceptacja gniewu jako uczucia, bom może on prowadzić do utraty kontroli: niszczenia 

przedmiotów, mówienia komuś rzeczy, które ranią, a nawet doprowadzić do rękoczynów. W 

gniewie często robimy i mówimy rzeczy, których potem żałujemy. Czasem gniew kierujemy na 

nas samych. Wtedy dzieci dorośli sobie sprawiają ból w reakcji na swoja bezsilność. 

Gniew rodzi się z tego, że:  

✓ Nie dostajesz tego, co chcesz (uwagi, pocieszenia, zachcianki) 

✓ Dostajesz to, czego nie chcesz (zła ocena, kłótnia, nerwowa sytuacja, coś na co nie masz 

ochoty, niesłuszna kara) 

✓ Twoje uczucia są ranione (plotki za twoimi plecami, raniące opinie na twój temat, 

strata kogoś lub czegoś bliskiego, zawód na jakiejś osobie) 

Dzieci, podobnie jak dorośli, potrafią wpaść  czasem w wir rozgniewania. Dlatego proponuję 

Ci jedno z ćwiczeń, które pomoże Ci wydostać się z tego wiru emocji, gdy Cię  wciągnie.  

 

                                                       



Poprzez regularne ćwiczenie nauczysz się akceptować swoje uczucia takimi, jakimi są, bez 

natychmiastowej reakcji na nie. Zaczniesz lepiej rozumieć, że nie musisz się bać trudnych 

uczuć. One są, czasem pojawiają się na chwilę, a potem znikają. Jak na przyjęciu, na którym 

tez nie każdy jest twoim najlepszym przyjacielem – niektóre uczucia czują się lepiej w twoim 

ciele niż inne. Ale jak je lepiej poznasz, okazuje się, że niektóre maja pewne nieoczekiwane 

cechy, a nawet mogą się nam do czegoś przydać.  

W chwilach gdy jesteś w gniewie lub pod wpływem innej trudnej emocji możesz uspokoić się 

ćwiczeniem, które znajdziesz na stronie https://cojanato.pl/download/07-bezpieczne-miejsce/ pod 

tytułem „Bezpieczne miejsce”. 

 

Proponuję włącz ćwiczenie i wsłuchaj się w to co sygnalizują pojawiające się w Tobie 

uczucia – Powodzenia      
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