
 

Lekcja 2: 
Złość jako historia o Tobie 

Wziąć odpowiedzialność za swoją złość to potraktować złość jako 
historię o sobie. O nikim innym, tylko o sobie. To pierwszy krok ku 
temu, żeby się w nią wsłuchać, poznać i zacząć korzystać z tego, 
co złość nam mówi. A więc, do tego, by złość mogła zacząć nam 
służyć i pełnić wszystkie te funkcje, o których była mowa w 
pierwszym filmie.

Co może oznaczać, że dużo się złościmy?
Jeśli dużo się złościmy, to sygnał, że jesteśmy w ciągłym alercie. 
Złość to sygnał o sfrustrowanych, niezaspokojonych potrzebach. 
To sygnał, że warto się o siebie zatroszczyć.

• Może doświadczamy długotrwałego stresu i napięcia? 

• Może dźwigamy jakieś niewyjaśnione sytuacje, które nam 
ciążą i owocują poczuciem niepewności?  

• Może nadwyrężamy siebie, nie chronimy siebie i swoich 
granic? 

• Może mamy trudności z asertywnościa i działanie w złości 
jest jedyną strategią, jaką mamy, by chronić siebie? 

Kurs online: Złość rodzica



• Może potrzebujemy poszukać więcej wsparcia, pomocy, 
zmiany środowiska pracy? 

• Może powodem jest przemęczenie i brak czasu na 
odpoczynek i pobycie ze sobą? Rodzice czasem pytają mnie, 
jak przestać się złościć, kiedy mają za mało zasobów, kiedy 
są zmęczeni i wyczerpani. To najtrudniejsza opcja. Można 
zastosować kilka sposobów i o tym też będę podczas tego 
kursu mówić. Ale w dłuższej perspektywie nie da się zrobić tej 
zmiany, bez zadbania o siebie, czyli bez wpisania siebie na 
listę osób, którymi chcę się zaopiekować. 

• Może dużo oceniamy siebie w roli rodzica i obawiamy się 
ocen innych? Ocenianie siebie i innych i poczucie bycia 
ocenianym bardzo wyczerpuje energię i szybko przenosi nas 
w poczucie zagrożenia. 

Nie zawsze zmiany są od razu możliwe do zrealizowania, ale 
samo uświadomienie sobie, o co mi chodzi i co się pod moją 
złością kryje i łagodność dla siebie, może mieć wpływ na to, jak 
będziemy reagować w kolejnych podobnych sytuacjach. 

Dostęp do webinarium z 29.11.2018 „Dlaczego to nas tak złości”: 
https://www.zloscrodzica.pl/webinarium-nagranie-dla-uczestnikow-
kursu/ 
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