
 

Lekcja 1: 
O czym mówi Twoja złość? 

• Złość, to ważny komunikat o tym, że zadziało się coś, co 
uważamy za zagrażające. 

• Kiedy czujemy złość, to znaczy, że to co się dzieje domaga 
się jakiegoś działania. 

• Złość niesie siłę do ochrony siebie i tego, co dla nas ważne. 

• Złość może nam służyć, może być cennym drogowskazem. 

• Złość nie sprawdza się jako instrukcja do działania, chyba że 
jesteśmy w sytuacji zagrożenia swojej integralności, 
zagrożenia zdrowia lub życia. 

Ćwiczenie:

Jeśli chcesz w czasie kursu uważnie przyglądać się złości w 
bardziej usystematyzowany sposób, możesz prowadzić dziennik 
złości, czyli notować sobie sytuacje, w których reagujesz złością 
oraz myśli, które temu towarzyszą. Możesz też szukać tego, co w 
tej sytuacji uruchomiło sygnał alarmowy, a więc co z tego, co się 
wydarzyło odebrałeś/czy odebrałaś jako zagrażające. 

Kurs online: Złość rodzica



Opisując okoliczności, warto trzymać się obserwacji i unikać 
oceny. Obserwacja to opisanie faktów, tego, co się wydarzyło, np. 
„Proszę syna, by schował buty po powrocie do domu. On odmawia 
i idzie do swojego pokoju. Proszę go ponownie. Wraca i ciska buty 
do szafki, trzaskając drzwiczkami i wzdychając”. To obserwacja. 
Wszelkie etykiety, typu: „uparty”, „złośliwie”, „manipuluje” czy 
„terroryzuje” to już oceny. 

W rubryce „Sygnały z ciała” możesz opisać, co wtedy zadziało się 
w waszym ciele, np. „Poczułam uderzenie gorąca”, albo „Zabrakło 
mi tchu”. To może początkowo być trudne i wymagać praktyki. 

W rubryce „Myśli towarzyszące sytuacji”, możesz spróbować 
poszukać tej myśli, która przyszła Ci do głowy tuż po obserwacji. 
Co sobie o tym pomyślałaś/pomyślałeś? O dziecku, o jego 
zachowaniu, o sobie? Jak to zinterpretowałaś/zinterpretowałeś? To 
przyda się do poszukiwania i rozpoznawania myśli zapalników, 
którym dokładniej przyglądać się będziemy za kilka dni.

Jeśli nie czujesz, że to forma, która Cię wspiera albo nie masz na 
to czasu, zachęcam do łagodności dla siebie i korzystania z 
pozostałej części kursu. Zawsze możesz do tego wrócić, gdy 
poczujesz, że masz na to przestrzeń. 

Tabela znajduje się na następnej stronie.



Dziennik złości
 

Dzień Krótki opis 
sytuacji, 
okoliczności

Sygnały 
płynące 
z ciała

Myśli 
towarzyszące 
sytuacji

Siła 
złości 
(jak mocno 

się złościsz 

w skali od 1 

do 10)




