
PIĘĆ GŁĘBOKICH 
ODDECHÓW

CZYLI

JAK PRZETRWAĆ?
Grupa wsparcia dla 
Rodziców



TY MAMO, TY TATO                                 

W trudnych chwilach:

wykraczaj poza myśli i 
uczucia zmniejszając 
poczucie przytłoczenia.
Wzmacniaj pewność siebie.



Lepiej radzę sobie jako
rodzic!

Nie wiem, czy to, co 
robię robię dobrze.



Spróbuj:
uważne 
oddychanie 

- Licząc do pięciu wykonaj głęboki wdech. Pozwól, by 
brzuch się zaokrąglił. Wyobraź sobie, że napełniasz 
go jak balon powietrzem. Jeśli oddychanie do 
brzucha wydaje Ci się nienaturalne, po prostu 
odetchnij klatką piersiową jak najgłębiej potrafisz.

- Przytrzymaj powietrze w ciele tyle czasu, ile zajmie 
Ci policzenie do pięciu. Jeśli umysł gdzieś odpłynie,  
ponownie łagodnie przenieś uwagę na oddech.

- Wypuść całe powietrze przez usta. Naprawdę 
poczuj, jak pozwalasz mu uwolnić się z ciała. 
Wydech powinien być nieco dłuższy niż wdech.

- Możesz położyć dłonie na brzuchu – w ten sposób 
łatwiej jest poczuć, jak brzuch powiększa się podczas 
wdechu i kurczy się przy wydechu.



Jestem bardziej pewny
siebie i życzliwszy

wobec siebie.

Czuję się przytłoczony i
nie potrafię jasno
myśleć.



Spróbuj:
powracanie 
do tu i teraz

- Patrz. Zatrzymaj się, rozejrzyj się dookoła i zauważ pięć 
rzeczy wokół Ciebie. W przypadku niektórych rodziców 
sprawdza się poszukiwanie przedmiotów tej samej 
kategorii, np. tego samego koloru lub kształtu.

- Słuchaj uważnie. Wyodrębnij z tła pięć dźwięków. Być 
może jesteś w stanie uświadomić sobie odgłos ruchu 
ulicznego, śpiewających ptaków lub prawie 
niesłyszalnego dźwięku, jaki wydajesz, gdy oddychasz.

- Dotykaj. Zauważ pięć rzeczy, które wchodzą w kontakt z 
Twoim ciałem – możesz czuć stopy na podłodze, uda na 
krześle, włosy na twarzy.

- Picie kawy lub herbaty. Zanim upijesz pierwszy łyk, 
poczuj ciepło filiżanki w dłoni. Przybliż twarz do naczynia, 
weź głęboki oddech i wdychaj aromat napoju. Wolno upij 
pierwszy łyk. Zauważ czy smakuje słodko, cierpko, 
łagodnie czy może jest gorący. Dopiero potem przełknij. 
Nie spiesz się: delektuj się smakiem.



Czuję większą więź z 
dzieckiem.

Nie jestem pewien, czy
stanowię dobry przykład
dla innych.



Spróbuj:
formułuj 
intencje

- Przygotuj własną „świętą” przestrzeń na stole lub 
podłodze – zapal świece, postaw kwiaty lub zgromadź 
szczególne dla Ciebie przedmioty.

- Zrób pięć głębokich oddechów, by uspokoić umysł. Przez 
kilka minut koncentruj uwagę na ciele, by osadzić się tu i 
teraz. 

- Pomyśl o poprzednim roku. O tym, co było w nim 
najważniejsze, i za co najbardziej jesteś wdzięczny. 
Postaraj się przypomnieć sobie co najmniej trzy dobre 
rzeczy i poświęć czas na to, by zastanowić się w jaki 
sposób się zdarzyły i dlaczego jesteś z nich tak bardzo 
zadowolony.

- Skoncentruj się na intencjach, które chcesz sformułować 
na ten rok.

- Zgaś świece, zapal jaśniejsze światło.



Lepiej mi idzie radzenie sobie z 
zachowaniami dziecka i własnymi

nastrojami.
To wszystko moja wina.



Spróbuj: 
przesyłanie 
światu 
życzliwości

- Usiądź lub połóż się w wygodnej i rozluźnionej pozycji. 
Zamknij oczy, połóż rękę na sercu. Skoncentruj uwagę na 
sercu i zauważ doznania w ciele. Cicho powtarzaj: 
„niechaj jestem silny”, „niechaj jest we mnie spokój”.

- Jeśli te zdania nie przemawiają do Ciebie, zastąp je 
słowami, które mają dla Ciebie większe znaczenie.

- Powtarzając zdania, zauważ pojawiające się uczucia. 
Zauważaj wszystkie pojawiające się uczucia, także 
irytację, frustrację, gniew.

- Zauważ, co pojawia się, gdy nie ustajesz w wypowiadaniu 
tych zdań. Przecież takie same słowa mógłby powiedzieć 
do Ciebie przyjaciel, a skoro on mógłby, Ty również 
możesz.

- Kiedy poczujesz się gotowy przeformułuj zdania tak, by 
życzliwość i zrozumienie wysłać dziecku, mężowi/żonie.



Uczę się ufać sobie. Zawsze czuję się
oceniany.



Spróbuj:
kategoryzowanie 
myśli

- Zidentyfikuj bolesną, powtarzającą się myśl, która 
powoduje uczucie niepokoju. Może ona brzmieć tak: 
„nie dam rady”, „boję się”, „nie mam cierpliwości”.

- Zidentyfikowawszy myśl, pomyśl: „dam radę”, „nie 
boję się”, „starczy mi cierpliwości”.

- Następnie pomyśl: „myślę tę myśl, że nie dam rady” 
lub wstaw inną.

- Następnie pomyśl: „zauważam, że myślę tę myśl, że 
nie dam rady” lub wstaw inną.

- Jak się czujesz po wykonaniu tych czynności? 
Rodzice często mają poczucie, że niekomfortowe 
uczucie zelżało, oraz zaczynają rozpoznawać, że myśl 
jest tylko myślą.



Pięć głębokich oddechów.
Przetrwaj!

Drodzy Rodzice naszych Uczniów,

wiem jak jest trudno i jak ciężko to znieść. 

Proszę traktujcie moje propozycje jako substytut 
profesjonalnego wsparcia.

Życzę wszystkim Rodzicom dużo spokoju i cierpliwości.

Do zobaczenia, Marta Skrejko-Rygiel


