
26 SPOSOBÓW
1. Taniec  

Możesz zatańczyć do ulubionej 
piosenki. Kto wie, może dzieci 

się przyłączą i też rozładują 
swoje napięcie?

5. Przeklinanie
Może być pod nosem, może być 

po angielsku, może być 
przeklinanie w trakcie śpiewania, 

żeby dzieciakom trudniej było 
wyłapać słowa, jeśli są w pobliżu.

9. Joga
Pięć minut jogi dla początkują-

cych potra�i odmienić dzień. 
Filmiki instruktażowe 
znajdziesz na Youtube.

13. Malowanie
lub rysowanie

Nie bez powodu kiedyś 
wymyslono odstresowujące 

kolorowanki.

17. Uziemienie
Chodzenie boso po ziemi, trawie, 

piasku, ścieżce sensorycznej,
a nawet po zimnych kafelkach

w przedpokoju. 

21. Siłowanki
Turlanie, przepychanie się, 

wojna na poduszki. Nie tylko 
dzieciom to pomaga!

2. Śpiew
Spróbuj śpiewać zamiast… 

mówić!

6. Ćwiczenia
Pajacyki, przysiady, skakanie 

w miejscu. Na przykład 
wtedy, gdy czekasz, aż kawa 

się zaparzy.

10. Zmiana otoczenia
Wyjście do pokoju obok, do 

łazienki, do lasu (wystrzelenie 
się w kosmos nadal jest raczej 

poza naszym zasięgiem).

14. Schłodzenie
Nic tak nie studzi jak szklanka 

lodowatej wody! Do picia lub do 
przemycia twarzy.

18. Humor
Stań przed lustrem i naśladuj 

odgłosy różnych zwierząt. Bycie 
przez chwilę osłem naprawdę 
poprawia humor. Sprawdzone 

info!

22. Przytulanie
Przez dwadzieścia sekund, do 
drugiej dorosłej osoby. Możesz 
też objąć się ramionami i lekko 

kołysać na boki. Brzmi 
kosmicznie? Spróbuj! 

3. Muzyka
Łagodna, kojąca, w tle albo 

głośna, energiczna,
w słuchawkach. 

7. Tor przeszkód
Prawdziwy, ułożony z mebli
i zabawek, albo… całkowicie 

wymyślony, niewidzialny. 
Możesz pokonać go samodziel-

nie lub z dzieciakami.

11. Coś dobrego
Mała przyjemność dla Ciebie! 

Kawa, herbata, kakao albo 
Twój comfort food.

15. Powietrze
Dosłownie wietrzenie głowy. 

Wyjście na balkon, otworzenie 
okna, spacer.

19. Liczenie
Licz głośno do dziesięciu,

a potem od dziesięciu w dół.

23. Płacz
Wieczorem, pod prysznicem, jak 
również zwyczajnie w ciągu dnia. 
Dzieciakom możesz wyjaśnić, że 
jest Ci trudno, a płacz pomaga Ci 

wypuścić z siebie napięcie.

4. Krzyk
Krzyk w łazience, przeklinanie 

w poduszkę, zabawa
w przekrzykiwanie się (jeśli 

nie masz nadwrażliwości 
słuchowej).

8. Bieganie
Niekoniecznie jak zawodowy 

sportowiec. Wystarczy, że 
zrobisz kilka kółek wokół 

kuchennej wyspy.

12. Zabawa ciastoliną
Możesz ugniatać ją nienawist-
nie albo wyżywać się twórczo 

w zabawie z dziećmi. 

16. Oddech
Najlepiej przeponowy. Długi 

wdech, wstrzymanie oddechu, 
a następnie jeszcze dłuższy 

wydech. I tak pięć razy.

20. Wyszukiwanie
Pomaga wrócić z poziomu 

upierdliwego myślenia do “tu
i teraz”. Rozejrzyj się i znajdź wokół 
siebie pięć czerwonych przedmio-

tów albo siedem na literę “k”.

24. Rozmowa
Przez telefon z przyjaciółką, online 

z innymi mamami z fejsbukowej 
grupy wsparcia, na żywo

z partnerem bądź partnerką. Nie 
bój się powiedzieć, że jest Ci ciężko.

25. Kontakt z naturą
Wyjście do lasu, wystawienie 

twarzy w stronę słońca w trakcie 
spaceru, słuchanie śpiewu 
ptaków, leżenie na trawie.

26. Kąpiel z pianą
Po trudnym dniu warto postawić siebie na pierwszym miejscu

i przynajmniej piętnaście minut poświęcić na kąpiel lub prysznic, 
zamiast rzucać się od razu do odkurzacza czy brudnych naczyń. 

Najpierw kąpiel, potem ulubiony balsam do ciała czy maseczka na 
twarz. Bałagan może poczekać.

NA CODZIENNE ROZŁADOWANIE NAPIĘCIA


