
Pustelnia to „miejsce” odzyskania radości z życia.  

Tam najważniejsza jesteś TY. Twoje UCZUCIA i POTRZEBY.  

Zagłębiasz się w siebie, poszukując odpowiedzi na pytania: Dlaczego? 
Dlaczego teraz dopadła Cię ta emocja? Co sprawiło, że pojawiła się akurat w 
tym momencie? A może pojawiła się już dużo, dużo wcześniej, tylko została 
przeoczona. Zamieciona pod dywan i teraz uderzyła ze zdwojoną siłą. 

Oddychasz całą sobą.  Wdech, wydech, wdech, wydech… Wydech oznacza 
relaks, wyładowanie i nabranie dystansu. Wdech to kontakt z mocą. 
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Moja „pustelnia” 
50 sposobów na uspokojenie emocji i poprawę samopoczucia

MalgorzataLuczkowska.pl facebook.com/MamaTuiTeraz.MalgorzataLuczkowska 

Pomiąchaj 
futrzastego 
przyjaciela 

Przywołaj wspaniałą 
chwilę lub marzenie 

Idź na siłownię 

Pojeździj na rowerze 
lub na rolkach 

Zjedz czekoladę 

Ugotuj pyszne 
danie i delektuj się 
nim

WEŹ GŁĘBOKI, 
PRZEPONOWY 

ODDECH 

1
WŁĄCZ 

ULUBIONĄ 
MUZYKĘ                   
I TAŃCZ 

2
ZANURZ SIĘ W 
AROMATYCZNEJ 

KĄPIELI 
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Zachęcam Cię do stworzenia własnego azylu. 
„Miejsca”, w którym odzyskasz radość, poprawisz 
sobie humor. Zregenerujesz siły, aby móc dalej 
stawiać czoła wyzwaniom rodzicielskim i nie tylko.  

Wiem, w małym mieszkaniu trudno jest znaleźć 
miejsce tylko dla siebie. Pomocne może być 
wykształcenie w sobie określonego stanu umysłu. 
Wówczas przygotowując obiad, idąc na spacer czy 
czytając książkę na kanapie - będziesz sama ze sobą.  I 
to wystarczy.  Chwila dla Ciebie. Tyle ile potrzebujesz, 
aby poskromić swoją wewnętrzną złośnicę. 

Kiedy czujesz, że za chwilę 
eksplodujesz, zrób jak najszybciej coś co 
poprawi Twoje samopoczucie. 

Kup sobie kwiaty 
Zdrzemnij się 
Zapal świecę 
Naucz się czegoś nowego 
Napisz list 
Przeczytaj książkę 
Pomedytuj 
Zapisz myśli, emocje w dzienniku 
Zadzwoń do koleżanki 
Obserwuj sygnały, które wysyła Twoje ciało 
Wyłącz światło 
Popatrz na gwiazdy 
Stwórz swoją własną przerwę na kawę 
Przeczytaj lub obejrzyj coś zabawnego 
Popatrz na dzieło sztuki 

Poczytaj poezję 
Okaż komuś wdzięczność 
Skomponuj melodię 
Pokoloruj mandalę 
Znajdź relaksujący Cię zapach 
Połóż się na podłodze i oprzyj nogi o ścianę 
Posłuchaj relaksacji z przewodnikiem 
Weź głęboki oddech, albo nawet trzy 
Zrób stretching 
Rzucaj papierowymi kulkami 
Napisz krótki wiersz 
Przebacz komuś 
Stań w pozycji jakbyś intensywnie myślała 
Policz do 10 
Stań w pozycji zwycięstwa
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Posiedź w otoczeniu natury 
Popatrz na chmury 
Idź do parku 
Idź nad jezioro/staw/rzekę, patrz na taflę wody 
Jedź w inne, nieznane miejsce 
Pochodź po okolicy, bez celu 
Idź pobiegać 
Puść latawiec 
Idź na spacer 
Poruszaj się dwa razy wolniej 
Zrób to co podpowiada Ci serce
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