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Nie będę Cię pouczać. Nie. Tym krótkim ebookiem chcę Ci

przekazać mój sposób na kryzys. Dzięki niemu podniosłam się po

kryzysach, które mnie dotykały raz po raz. 

Czasem nasze EGO krzyczy wewnątrz nas: „Wiem lepiej! Wiem

wszystko!”

Wystrzegam się tego - prawda jest taka, że nigdy nie poznamy

wszystkiego. Nawet gdybyśmy stawały na rzęsach. Całe nasze

życie to ciągła nauka tego, co w nas i wokół nas się dzieje. 

To, czego powinnyśmy oczekiwać od innych, to nie prostych

przepisów (bo takie nie istnieją) na pokonanie własnych

problemów. Zdecydowanie nie. 
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Inni powinni być naszą inspiracją i motywacją do zmiany, do

zbadania ścieżek w życiu, których nawet nie zauważyliśmy

wcześniej. 

W tym ebooku przeczytasz o tym, jak radzę sobie z kryzysem. Co

oznacza dla mnie kryzys i z czym jest związany. Moja droga

wychodzenia z kryzysu ma kilka etapów, którym pozwalam

zaistnieć i trwać odpowiednią ilość czasu. To wszystko ustaliłam

na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji siebie. 

Na swój użytek stworzyłam wewnętrzną procedurę pod tytułem:

„Jak działać?”. To zbiór reguł, które mogą cię zainspirować do

stworzenia własnej procedury. To taki plan na wypadek kryzysu.

Dzięki niemu poczujesz się bezpieczniej, przechodząc przez

odpowiednie etapy - bo wiesz, że to właśnie tak wygląda. Krok po

kroku pokonasz kolejne zawirowanie w swoim życiu w pełni

świadomie.

Przeczytaj, przemyśl i ustal własny „plan ratunkowy”.
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Co to jest kryzys? W sumie może być bardzo wiele definicji, czym

jest kryzys. Dla jednych będzie to zdarzenie w życiu, które

poprzewraca wszystko, co już sobie poukładaliśmy. Dla innych

będzie to choroba własna lub osoby bliskiej. A inni jeszcze

stwierdzą, że będzie to problemy w strefie towarzyskiej, jakieś

niefortunne zdarzenie, które nas wpędziło w smutek.

 

Więc czym jest kryzys? Według psychologii:
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K r y z y s  
R o z d z i a ł  I

O kryzysie psychologicznym mówimy wtedy, gdy trudne

wydarzenie (lub wydarzenia) życiowe powoduje przeciążenie

zdolności osoby do skutecznego radzenia sobie. * 

 źródło: https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/czym-jest-kryzys-psychologiczny/ (20.06.2022)



Co dla mnie oznacza kryzys? Splot niefortunnych zdarzeń, które

się nawarstwiły i miały bardzo duże znaczenie dla mnie, a poszły

nie tak jak przewidywałam, chciałam, oczekiwałam. 

I moje odbieranie tego jest tu bardzo kluczowe. 

Zazwyczaj szukam w każdej sytuacji rozwiązania. Patrzę, jak

można ugryźć dany problem. Ale czasem zdarza się tak, że jestem

w nie najlepszej formie psychicznej, moje samopoczucie pełza,

gdzieś w bardzo dolnych rejonach. Wtedy najczęściej przytrafia

mi się kryzys.

Przez ostatnie dwa lata kilka razy już miałam z nim do czynienia.

Nie oszukujmy się, ale życie w Polsce nie jest usłane różami. A

powtarzanie ciągle i ciągle, że innym jest jest jeszcze ciężej… nie

pomaga. Bo nam właśnie teraz jest ciężko i nie możemy pomóc

innym, bo sami nie dajemy rady z własnym życiem.

Zewsząd dopadają nas problemy. Chorujemy lub/i chorują bliskie

nam osoby. Prowadzimy własny biznes i z miesiąca na miesiąc 
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jest coraz ciężej zarobić choćby na składki ZUS, a okazuje się, że w

przyszłym roku one znowu wzrosną. Mamy problemy z własnym

nastawieniem i samopoczuciem. A samo się nie naprawi. 

Smutny i bardzo mroczny obraz maluję. Niestety to moja

rzeczywistość, która co jakiś czas pokazuje zęby. 

Obecnie jestem świadoma tych rzeczy i (tak jak już pisałam wyżej)

staram się wpływać na moje nastawienie i odbiór oraz

interpretację zdarzeń, w jakich uczestniczę.

Na niektóre zdarzenia mamy wpływ, na inne niestety nie. Ale

zawsze możemy decydować, jak na nie zareagujemy.

Dlatego tak ważne jest, aby najpierw „poskładać siebie” nim

zaczniemy naprawiać świat wokół nas.
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Usiądź i napisz własną definicję kryzysu. Opisz zwłaszcza swoje

uczucia, jakie mogą się w związku z tym zadaniem pojawić.
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Kryzys to………. 



Kiedy dopada nas kryzys dokładnie wiemy, że dzieje się coś

niedobrego. Zostajemy wybici z naszej bezpiecznej codzienności.

Myślisz, że nie?

 Zastanów się jak może wyglądać codzienność dla osoby, która

ceni sobie np. wartość jaką jest wierność. Dowiaduje się nagle o

zdradzie swojego partnera. Co się dzieje? 

Co wtedy możesz pomyśleć? Wali mi się świat! Prawda? Ja bym

tak właśnie myślała, że świat, którego byłam udziałem przestał

istnieć! Rozleciał się na malutkie kawałeczki. Nie byłabym w

stanie myśleć spokojnie, przepełniało by mnie morze różnych

emocji. Chciałoby mi się płakać i skrzywdzić osobę, która mnie

zdradziła. Tak bym na to zareagowała. Ostatnią rzeczą, o której

bym myślała to czy w domu jest chleb lub zrobione pranie. 
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Takie codzienne czynności i rytuały nie miały by żadnego dla

mnie znaczenia, bo całą sobą byłabym … nieszczęśliwa. 

Ale każda sytuacja ma dwa oblicza. Może być niszcząca lub

budująca. Dawno temu podjęłam wewnętrzną decyzję, że każdy

kryzys, który mnie dotknie będzie fundamentem „silniejszej mnie”.

Czasem trzeba sobie wmówić, że jakaś sytuacja jest dla mnie

szansą na lepsze. Aby dojść do tego miejsca, trzeba dany kryzys

„przepracować”.

Jak to zrobić? Najlepiej zrozumieć co się w nas dzieje. Zawsze

powtarzam, że wiedza i uświadomienie sobie procesów, jakie w

nas zachodzą, wzmacniają nas.
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E t a p  s z o k u

To pierwszy etap kryzysu. Jeszcze nie uświadamiamy sobie, że to

zdarzenie to właśnie kryzys. Jesteśmy zaskoczone, że dane

zdarzenie miało miejsce. Nie wierzymy, że właśnie nam się to

przytrafia. 



Tak było, kiedy się dowiedziałam, że mój młodszy syn również ma

„problemy rozwojowe”, że zaburzenia integracji sensorycznej będą

naszą codziennością, że problemy z komunikowaniem się będą

czasem nie do przeskoczenia, że jego proces myślenia będzie tak

różny od naszego, że nie będę rozumiała, co się z nim dzieje

„wewnątrz”…

Nie wierzyłam, że spotyka mnie to znowu. Nie wierzyłam, że dam

radę przez to jeszcze raz przechodzić.

Łącznie z otrzymaniem tej diagnozy okazało się, że firma, z którą

współpracowałam … zawiesza działalność i już nie będzie

współpracy. I jeszcze na dokładkę pojawiła się pandemia, lock-

down. 

Wszystko na raz. Nie byliśmy na to przygotowani. 

Miałam wrażenie, że …zawalił się mój mały świat. Szok

spowodowany tymi zdarzeniami przygniótł mnie mocno do ziemi 

 i nie pozwalał spokojnie oddychać. Każde takie zdarzenie, tak

mocny stres odbija się na moim zdrowiu i łapy Hashimoto znów

zaczęły mnie drapać. Puchłam w oczach, kortyzol w moim ciele

szalał.
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I tu wskakujemy w następny etap - zaczynamy się złościć.

Dlaczego znowu nas to spotyka? Wkurza nas taka sytuacja. Bo

dlaczego inni mają lepiej, łatwiej. A nam zawsze wiatr w oczy,

prawda?

W tamtym momencie, gdy dostaliśmy diagnozę syna, byłam mega

wkurzona. Przecież już z jednym synem mieliśmy takie problemy.

Przecież to takie niesprawiedliwe, że znów to nas dotyka. Jakim

prawem.

Na tym etapie próbujemy się też targować z „siłą wyższą”, którą

odbieramy różnie w zależności od naszej religii lub światopoglądu.

Stawiamy warunki, że jak coś będziemy robić, to to zdarzenie się

„odwróci” lub już nigdy się nie pojawi.

Czy złość jest złą emocją? Na pewno jest w zakresie tych emocji

mniej akceptowanych. Dla mnie złość zawsze była wskazówką.

Dlaczego się złoszczę? Co chce mi złość pokazać? Co chcę przez to

powiedzieć innym? Co się dzieje wewnątrz mnie? Dlaczego mnie

to wewnętrznie boli?
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Etap złości 



Odpowiadając na te pytania, czasem można dojść do wniosku, że

mamy wewnątrz siebie mały „składzik” nieprzepracowanych

„złych emocji”. Złość pokazuje nam, że coś dzieje się nie tak

wewnątrz nas. Że powinniśmy się na tym skupić. Złości nas

utrata czegoś. Utrata poczucia bezpieczeństwa. 

Nasze życie toczyło się utartym torem, aż tu nagle BUM! 

Te wszystkie znajome rzeczy, emocja zostały zmiecione i powstał

krater z ziejącą raną. Złościmy się na tą sytuację, bo inaczej nikt

nas nie nauczył reagować. 
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Etap smutku

A później przychodzi smutek. Wszystko traci sens i kolory. Nawet

ten wybuch złości już wygasł i pozostały zgliszcza. 

Ten etap jest najbardziej niebezpieczny. I zarazem kluczowy.

Powinniśmy pozwolić sobie na ten smutek, ale możemy pozwolić,

aby nami zawładnął w pełni.

Pozwalamy sobie poczuć smutek za tym, co zostało zniszczone,

czego już nie ma. Zachowując jednocześnie czujność.



Absolutnie nie dopuszczaj do głosu używek. Alkohol lub jedzenie to

nie jest remedium na smutek, ani tym bardziej wir zakupów lub

pracy. One tylko odsuwają od nas to, co powinniśmy poczuć.

Zagłuszają smutek, który również jest potrzebną emocją. 

Popłacz sobie. Nie wstydź się tego. Płacz jest oczyszczający,

pozwala nam przeanalizować własne emocje. Znikną również

napięcia w naszym ciele, rozluźniamy się.

To bardzo intensywny i wyczerpujący etap. Może trwać godzinę

lub parę dni.

 Jeśli będzie się bardzo przedłużać koniecznie udaj się do

specjalisty - na tym etapie może się okazać, że tylko on pomoże.

Nie wstydź się prosić o pomoc.
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Etap akceptacji 

To etap „uzdrawiania”, odbijania się od dna. Zaczynamy układać

sobie wszystko w głowie. Analizujemy na chłodno fakty. Z nimi nie

ma co się kłócić. Są jakie są. 



Aby ruszyć do przodu, musimy wiedzieć, gdzie jest linia startu i

meta. Dlatego na tym etapie akceptujemy zdarzenia, jakie miały

miejsce - to nasz poziom startu. 

Jest diagnoza - moimi emocjami nie zmienię tego, co tam zostało

zapisane. Prawda? Ktoś zdradził mnie i tego już nie odwrócę.

Takie są fakty.

Teraz trzeba się zabrać do pracy nad sobą, aby kryzys okazał się z

wartością dla nas, aby nas wzmocnił. Wprowadzamy program

naprawczy.
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Opisz swoją bieżącą sytuację. Same fakty. Nie cenzuruj swoich

słów. Pozwól sową płynąć. Jak już zobaczysz opisany swój kryzys -

pamiętaj liczą się fakty, nie ich interpretacje - zapytaj się, co

czujesz. Zapisz to
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Dnia…. o godzinie… zdarzyło się…..

Potem nastąpiło…. spotkałam ….. usłyszałam…. doznałam… 
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Czuję się z tym…..



Przechodzimy do konkretów. W dobrym działaniu zawsze musi

pojawić się plan. Bez tego będziemy się zastanawiać w

nieskończoność, co powinnyśmy zrobić teraz, a co później i co

jeszcze ewentualnie jest do ogarnięcia. Co mogę teraz zrobić, w

tym momencie, gdy już wiem, co się stało, jak się z tym czuję i

chcę podnieść się z tego silniejsza i mądrzejsza. 

Kogo mogę zapytać o radę lub poprosić o pomoc? Gdzie szukać

pomocy, jakiej potrzebuję? 

Czego będę musiała się dowiedzieć, nauczyć, aby poradzić z tym

kryzysem? 

Na tym etapie najlepiej zabawić się w „100 pytań do…”. Pytasz tak

długo, aż nic już nie przyjdzie Ci do głowy.
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Etap działania 

Przykład. Kryzys nastąpił, kiedy straciłaś pracę. Sytuacja jest

podbramkowa - masz kredyt do spłacenia i oczywiście miesięczne

opłaty, i jeszcze trzeba utrzymać rodzinę. Bardzo nieciekawa

sytuacja, prawda? Każdy by się załamał i pogrążył w smutku. 



Na etapie działania już wiesz, że potrzebny jest plan. Zadajesz

pytanie co rozwiązało by te wszystkie problemy, jakie widzisz

powyżej. To oczywiste - nowa praca.

Najbardziej proste rozwiązania zawsze są najbardziej sensowne 

i realne do zrealizowania. Pytasz w takim razie siebie: jak mogę

zdobyć nową pracę? Co muszę zrobić? Uaktualnić CV,

zarejestrować się w portalach oferujących pracę. Z pewnością nie

zaszkodzi poinformować wszystkich swoich znajomych i członków

rodziny, aby rozglądali się za zajęciem dla Ciebie. Więcej par oczu

i uszu zawsze lepiej się sprawdzą niż tylko Twoje. Zastanawiasz

się też pewnie, czy może zmiana branży byłaby dla Ciebie

wyjściem? Czy masz przestrzeń i możliwości (zawsze warto mieć

„poduszkę finansową” - o tym pisze bardzo dużo Marcin Iwuć

oraz Michał Szafrański)? Jesteś zdecydowana na ten krok? Co

musiałabyś w takim razie umieć, wiedzieć, poznać? Może trzeba

podszkolić się z języka angielskiego? Na sam początek możesz

poszukać darmowych możliwości rozwoju i nauki. 

Wypisujesz wszystkie opcje działania i dopytujesz się, co jeszcze

trzeba umieć, znać, zrobić. To jest Twój plan działania.
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Napisz wszystko, co możesz na obecnym etapie zrobić. Pisz

wszystko, nawet te najbardziej szalone pomysły!
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4.

5.
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Każdy ma swoje sposoby na pokonywanie problemów w życiu.

Każdy musi przetestować, co u niego działa, a co nie. Dlatego nie

napiszę Ci, że masz koniecznie coś robić, bo tylko to jest jedyna i

właściwa droga. 

Poniżej znajdziesz to co MI pomaga szczęśliwiej żyć i patrzeć

pozytywnie na wszystko, co mnie dotyka. Dzięki niektórym z tych

opcji „otworzyły mi się oczy” na pewne sfery lub rzeczy, o których

nie sądziłam, że są istotne.

1. Joga Kundalini 

O niej na pewno napiszę artykuł na bloga, a może i całą serię? Kto

wie? Ten rodzaj jogi otworzył mi oczy. Pomógł mi w końcu

dostrzec, że bardzo wiele mogę w sobie zmienić i tak naprawdę

prawie wszystko zależy ode mnie. Krije, które praktykowałam 
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od początku zeszłego roku (2021), pozwoliły mi odblokować wiele

ukrytych, podświadomych lęków. Dzięki temu zaczęłam się

uzdrawiać. Wiem, że to brzmi jak jakiś szamanizm. Nic z tych

rzeczy. Najlepiej przekonać się na własnej skórze. 😁. Na YouTube

znajdziesz ogrom kriji i medytacji jogi kundalini. Ja polecam

zwłaszcza kanał YT Agi Bera. Ostrzegam - ta joga działa

natychmiastowo. 

2. Książka „Pełnia życia” Agnieszki Maciąg 

W sumie ta książka wpadła mi w ręce przypadkowo (a może nie

tak do końca był to przypadek?). Czytając ją, co chwilę

doznawałam olśnienia typu: „No przecież” i „Doskonale się z Tobą

zgadzam!” To książka o drodze, o przemianie, o odkrywaniu

dobroci w sobie i szczęścia w życiu. Zaczęło się od tego, że

szukałam książek o jodze kundalini, okazało się, że Agnieszka

również ją praktykuje. Dodatkowo dowiedziałam się, jak szukać

wsparcia u Archaniołów, jak nie bać się obfitości zwłaszcza tej

finansowej i pokonywać przeszkody. Książka idealnie inspiruje -

przeczytaj i wyciągnij z niej to co najbardziej do Ciebie

przemawia.(link)
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https://www.youtube.com/c/AgaBeraYoga
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3749854/pelnia-zycia-jak-odkrylam-i-pokochalam-moja-dusze


3. Prawo przyciągania 

Mam nadzieję, że nie uśmiechasz się ironicznie pod nosem…

Można w to wierzyć lub nie…ale u mnie działa. Kiedy myślę

pozytywnie, to też zauważam wokół siebie pozytywne rzeczy. 

Było mi bardzo trudno przestać snuć czarne scenariusze - byłam

w tym mistrzynią. Wymyślałam wszystkie możliwe rzeczy, które

mogły pójść nie tak. I większość z nich się po prostu zdarzało

realnie. Byłam na nich tak skupiona, że siłą rzeczy… okazywały się

rzeczywistością. Kiedyś, kiedy naprawdę było mi bardzo źle,

powiedziałam sobie - dość! Zaczęłam się zastanawiać, co obecnie

jest pozytywem w moim życiu. Zaskoczenie - było tego całkiem

sporo! 

Następnym krokiem moim było wymarzenie sobie tego, co

chciałam, aby było realne - pracy, w której czułabym się spełniona

i dawała satysfakcję. Zapisałam sobie jak ma wyglądać mój dzień

pracy właśnie w takim miejscu, otoczeniu. 

Opisałam sobie też wszystkie relacje, które były dla mnie ważne,

ale od bardzo długiego czasu kulały. Opisałam wspólne rozmowy,

śmiech i pogodę ducha, jaka nas ma łączyć. I wiesz co? Ani się nie

obejrzałam, a spotkałam ludzi, dzięki którym dostawałam dobre 
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współprace. Pojawiali się jakby przez przypadek, ale… to się

działo. Wszechświat odpowiadał na moje prośby 😉 . Relacje

zdecydowanie się polepszyły, sama siebie zaczęłam też lepiej

traktować. Nie musisz wierzyć w to, możesz spróbować - nic na

siłę.

4. Zaufaj sobie i światu 

Czasem przez zaciśnięte zęby powtarzałam: „Będzie dobrze”. 

I czasem nadal tak robię. A receptą na to, aby odblokować się na

to, co dobre, jest zaufanie. 

Zaufaj sobie, swojej intuicji i wszechświatowi, sile wyższej, Bogu!

Nieważne, jak nazwiesz tą SIŁĘ - zaufaj jej. Właśnie ta siła ma

swój plan wobec Ciebie - jeśli masz zostać znaną osobę - tak się

stanie, jeśli masz być mamą na pełny etat - tak też się stanie! 

Coś się kończy, aby coś mogło powstać na jego miejscu. 

Rób plany, realizuj marzenia i ufaj sile wyższej, że pójdzie tak, jak

ma być. Znów zabrzmiało jak szamanizm😁. 

Ale to się sprawdza u mnie. Nieraz intuicja mnie ostrzegła przed

wchodzeniem do problematycznej współpracy lub przed innymi

sprawami, które mogłyby mi zaszkodzić. Ufaj, a na Twojej drodze 
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pojawią się w odpowiednim momencie odpowiednie osoby lub

otworzą się możliwości.

5. Proś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz 

To chyba najtrudniejsze ze wszystkich rzeczy! Pokutuje u nas

zosia-samosia. Boimy się prosić o pomoc, bo podświadomie

czujemy się przez to mniej wartościowe, niekompetentne.

Jeśli Twój smutek nie odpuszcza, jest coraz gorzej, a wstanie 

z łóżka wydaje Ci się wyzwaniem na miarę zdobycia Mount

Everest w zimie(!) - szukaj pomocy u specjalisty, bo żadne jogi 

i góra przeczytanych książek motywacyjnych tu nie da rady. 

Udaj się do psychiatry lub psychologa. Umów się na konsultację

online. Twoje samopoczucie jest tak samo ważne jak posprzątany

dom czy zadbana rodzina. Zaopiekuj się sobą.
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Wykonaj ćwiczenia → zapisz plan działania w plannerze lub

notesie. Sięgaj zawsze, kiedy poczujesz, że kryzys nastąpił 

i potrzebujesz wsparcia, przemyślenia wszystkiego. Daj sobie na

to czas. Pamiętaj, że zawsze wokół nas są osoby, które mogą nas

wysłuchać i wesprzeć. Najlepiej wprost powiedzieć im czego

oczekujemy od nich. Czasem wystarczy, że dana osoba “ojoja”

daną sytuację lub wskaże właściwy adres.

I na koniec: miej zawsze otwarty umysł i serce. Inspiruj się

działaniem innych - nie kopiuj. 

Przedstawiłam Ci mój sposób na radzenie sobie z kryzysem. 

U mnie działa pozwolenie sobie na emocje, zrozumienie co się

właśnie stało i zaplanowanie działań naprawczych. 

U Ciebie to może nie zadziałać w 100%, bo każda z nas jest inna 
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i inne wiedzie życie, inne są nasz doświadczenia. 

Jesteś ważna i warta tego, aby o siebie zawalczyć. Poszukaj

sposobu, który sprawdzi się właśnie w Twoim przypadku.

Każdy kryzys, którego doświadczamy, może nas czegoś nauczyć

lub otworzyć możliwości na lepsze życie. Nawet, jeśli doznajemy

wielu bolesnych ran z jego powodu - jest to sygnał, że nie żyjemy

takim życiem, jakie jest nam przeznaczone. Mówi się, że

cierpienia i nieszczęścia uszlachetniają nas jako osoby. Ale nie

musi tak być! Całe moje wewnętrzne „ja” krzyczy, że tak nie chce. I

tego życzę również Tobie. Nie musisz być nieszczęśliwa, bo takie

jest życie. Nieprawda! Stwórz swoje szczęśliwe życie. Dokonuj

własnych wyborów, ufaj swojej intuicji. Żyj szczęśliwie pomimo

okresowych kryzysów.
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Ś c i ą g a w k a
Co mi się przydarzyło? 
Opisuję konkretny kryzys.

Co mnie w tym złości? 
Moje nastawienie do zaistniałych zdarzeń. 

Czuję smutek. 
Określ sobie → OK, mogę się posmucić
przez np. 1 dzień. 
Popłacz sobie, porozmawiaj z kimś
życzliwym. Trzymaj się zasad “smucenia się”. 

Akceptuję to, co mnie spotkało. 
Opisz obecny stan rzeczy. Fakty, fakty… 

Dobry plan. 
Określ plan działania, przeanalizuj swoje
następne kroki.



Ś c i ą g a w k a

Co mi się przydarzyło? 
Opisuję konkretny kryzys.

Co mnie w tym złości? 
Moje nastawienie do zaistniałych zdarzeń. 

Czuję smutek. 
Określ sobie → OK, mogę się posmucić
przez np. 1 dzień. 
Popłacz sobie, porozmawiaj z kimś
życzliwym. Trzymaj się zasad “smucenia się”. 

Akceptuję to, co mnie spotkało. 
Opisz obecny stan rzeczy. Fakty, fakty… 

Dobry plan. 
Określ plan działania, przeanalizuj swoje
następne kroki.


	untitled9: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled6: 
	untitled5: 
	untitled10: Yes
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off


