
Świąteczne
emocje!



Co nas stresuje w te Święta?
niepewność sytuacji:

- praca,
- szkoła,

- wszechobecne ryzyko zakażenia,
brak kontroli nad sytuacją,

rosnące kontrole, obostrzenia,
konieczność podporządkowania się,

kolejki do sklepu.

brak możliwości spotkania z bliskimi,
przeciążenie związane z:
- nauczaniem zdalnym,

- pracą,
- izolacją społeczną,

nadmierne wymagania wobec siebie i
innych,

spora lista wydatków,



Co czujemy w Święta?
Emocje przyjemne Emocje nieprzyjemne

radość
spokój

ulga
poruszenie

ufność
wdzięczność

zaintrygowanie
nadzieja

złość
zmartwienie

sfrustrowanie
smutek

rozdrażnienie
przytłoczenie

zniecierpliwienie
zakłopotoanie



Gdzie i jak czujemy stres?*

szybki oddech

problemy z układem
trawiennym

bóle głowy i in.

napięcie w mięśniach

uczucie gorąca

trudności w koncentracji

*dzieci też tak
czują stres



Jak się zachowujemy w stresie?
nie śpimy, albo nadmiernie śpimy

jesteśmy drażliwi
jesteśmy czepialscy

uciekamy w:
telewizję: seriale, filmy, wiadomości

komputer: gry, social media, wiadomości
(informacje!),

alkohol i inne używki (w tym objadanie się!)
płaczemy

zamartwiamy się



Jak w te Święta poradzić sobie z emocjami?
zastanów się, co Cię najbardziej stresuje?

zapisz to!
znajdź sposoby, by sobie z tym poradzić wcześniej

sprawdź czy jest to zależne od Ciebie, czy jest to poza Twoją kontrolą
napisz, co najgorszego może się zdarzyć

zaplanuj sobie dzień: postępuj zgodnie z listą, punkt po punkcie
wyznacz sobie czas na telewizję i inne media,

wyznacz sobie czas na martwienie się,
wyznacz czas na odpoczynek: pomocne może się okazać podzielenie obowiązków wśró

domowników,
zrób coś wspólnie z rodziną - ciesz się chwilą, w której myślisz o świętach,

zapisz, co może być dla Ciebie trudne w tym czasie
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Najlepsze, co możesz zrobić dla Siebie i Rodziny w te Święta,
to spędzić te Święta w Radości i Spokoju z Nadzieją na

lepszy czas!
Daj sobie czas na Radość!
Daj sobie czas na Spokój!
Daj sobie czas na Nadzieję!

Doceń to, co masz!
Tego Ci życzymy!


