Narzędzie
do samodzielnej
praktyki

YIN I YANG
2 aspekty współczucia dla siebie

"Moment współczucia dla siebie
może zmienić cały dzień.
Wiele takich momentów może
zmienić kierunek Twojego życia"
dr Chris Germer
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Witaj,
zapraszam cię do ćwiczenia wykorzystującego 2 aspekty współczucia dla siebie: YIN

i

YANG. Jeśli wiesz, co to jest współczucie i rozpoznajesz te dwie jakości to zapraszam
przejdź bezpośrednio do strony 5. Jeśli chcesz zapoznać się z częścią teoretyczną wprowadzeniem, chcesz sobie uporządkować, to co wiesz - zapraszam - przeczytaj
proszę całość.

CO TO JEST
WSPÓŁCZUCIE DLA SIEBIE?
Z czym kojarzy ci się współczucie? Czasami jest tak, że współczucie kojarzy nam się
z litowaniem się, pobłażaniem, indolencją czy słabością.
Jak pomyślisz o osobach, które:
spędzają czas z chorym dzieckiem, tuląc go, czytając książeczki, podając lekarstwa?,
ratują człowieka przed upadkiem,
dopingują "jestem z tobą", "dasz radę!", kiedy przyjaciel boi się podjąć ważnego dla
niego projektu,
proponują pomoc przy zepsutym samochodzie,
są, zostają, pomagają kiedy bliska osoba cierpi ze względu na rozstanie
z partnerem/partnerką...
to jakie pojawiają się w Tobie emocje i myśli? To pobłażanie? Litowanie się? Czasami jak
pytam o to na warsztatach, pojawiają się odpowiedzi: "..budzi to moje uznanie, może
nawet podziw", "kojarzą się wytrwałością, dobrem, brakiem egoizmu". Wymienione wyżej
zachowania często są przejawami współczucia.

Kristin Neff badając współczucie dla siebie,
wyróżniła 3 potrzebne komponenty,
aby współczucie się pojawiło.

CO TO JEST
WSPÓŁCZUCIE DLA SIEBIE?
Element 1: Uważność
Aby wesprzeć drugą osobę w pierwszy kroku niezbędne jest ZAUWAŻENIE jej i uznanie
tego, że cierpi, potrzebuje pomocy. Bez nadmiernego identyfikowania się z trudnością,
ale też bez wypierania jej, umniejszania w jakiś sposób.

Element 2: Wspólne człowieczeństwo
Drugim krokiem jest pozwolenie sobie, aby być poruszoną/poruszonym przez cierpienie
i uświadomienie sobie, że trudności są częścią bycia człowiekiem. Jest to część ludzkiej
kondycji.

Element 3: Życzliwość
Aby wesprzeć osobę po zauważeniu i uznaniu, uświadomieniu sobie, że cierpienie jest
częścią życia okazujemy życzliwość zamiast destrukcyjnej krytyki. Zadajemy sobie
pytanie:
Czego może potrzebować ta osoba?
- może potrzebuje coś usłyszeć?,
- może wspierający byłby kontakt fizyczny, np. przytulenie,
- może konkretne działanie?

Kiedy współczujemy sobie zachowujemy się podobnie. Dbamy o siebie tak, jak
dbalibyśmy o inną osobę, bliską nam, na której nam zależy.
1. Zauważamy, że cierpimy, uznajemy to bez nadmiernego identyfikowania się i bez
zbytniego umniejszania, uznajemy pojawiające się emocje,
2. Uświadamiamy sobie, że jest to częścią bycia człowiekiem, nie jest to izolujące, ale
właśnie dla wszystkich ludzi łączące, "nie jestem w tym sama".
3. Pytamy się siebie "Czego teraz potrzebuję" i podarowujemy to sobie, zamiast
krytykować siebie, odnosić się do siebie ostro i niewspierająco.

Kiedy jesteśmy dla siebie łagodni, troskliwi, motywujemy się w sposób wspierający,
z szacunkiem mamy większy dostęp do swoich zasobów. Badania pokazują, że na
poziomie fizjologii:
• Uaktywnia się ssaczy system troski (zamiast trybu ucieczki, zamrożenia i ataku)
• Wydziela się oksytocyna i endorfiny (hormony więzi, poczucia bezpieczeństwa
i szczęścia)

JAKOŚCI YIN I YANG
Jakości współczucia: Yin i Yang.
Dr Kristin Neff mówi o równowadze we współczuciu dla siebie używając łatwej do
zapamiętania metafory yin i yang mającej swoje źródło w chińskiej, tradycyjnej filozofii.
Współczucie jest pełne, kiedy korzystamy z obu jakości.

yin
kojenie
łagodzenie
uznanie

YANG
OCHRONA
SIĘGANIE PO
MOTYWOWANIE

YIN - to jakość “bycia z” sobą we współczujący sposób - wyraża się tą jakość łagodząc
intensywność emocji, kojąc doznania fizyczne, uznając siebie i swoje cierpienie.
YANG - to jakość “działania w świecie” we współczujący sposób - wyraża się tą jakość
chroniąc się przed cierpieniem np. stawiając granice, odchodząc z sytuacji, w jakiej
jesteśmy ranieni, dostarczając/sięgając po to, czego potrzebujemy, aktywnie dbając
o swoje potrzeby, motywując się do osiągania swoich marzeń i celów w sposób
życzliwy, mądry, kochający zamiast krytyki.

PRZYKŁAD:
Jeśli jesteś wykończona pracą i obowiązkami, jeśli będziesz korzystała z jakości yin możesz np. zauważyć zmęczenie, wesprzeć siebie słowem, wziąć kąpiel, pójść na
masaż...
Jeśli zaś podejmiesz decyzję, aby korzystać z jakości yang możesz wtedy stanąć za sobą
szukając praktycznego wsparcia, podziału obowiązków,

częściej odmawiając - nie

włączając się w nowe zadania, bądź rozmawiając z szefem dążyć do redukcji obecnego
zakresu zadań, aby mieć więcej przestrzeni.

ĆWICZENIE
Zapraszam cię do ćwiczenia, które ma na celu przyjrzenie się Twojej sytuacji i tego, w jaki
sposób, możesz się wesprzeć korzystając z obu jakości współczucia. To, w jaki sposób
możemy okazać sobie współczucie przybiera wiele form, w tym ćwiczeniu będzie
możliwość, aby podać kilka rozwiązań i zobaczyć z których chcesz skorzystać.
Ćwiczenie zostało przeze mnie zaadoptowane z książki "Mindful Self-compassion
Workbook" Kristin Neff i Chrisa Germera, wydawnictwo The Guilford Press, 2018.

KROK 1:WYBIERZ SYTUACJĘ
Pomyśl o wybranej, jednej sytuacji w której w jakiś sposób odczuwasz dyskomfort,
zmagasz się, cierpisz. To może być konflikt z bliską ci osobą, kłopoty finansowe,
zmęczenie.....To jaką wybierzesz sytuację - zależy od ciebie. Zadbaj proszę o swoje
bezpieczeństwo - jeśli korzystasz z narzędzia pierwszy raz wybierz sytuację, którą na skali
od 1-10, jeśli chodzi o intensywność emocji oceniasz na ok 5. Kiedy poznasz ćwiczenie,
zobaczysz jak działa - wtedy być może, kolejny raz zdecydujesz się na inną trudność.
Opisz sytuację poniżej.

KROK 2: ASPEKTY WSPÓŁCZUCIA
Na kolejnej stronie znajdziesz wymienione jakości yin i yang oraz nazwane aspekty
tych jakości. Do każdego aspektu sformułowane są pomocnicze pytania zapraszam odpowiedz na nie po kolei.

Jakość yin

jakość yang

UZNANIE
Co mogę do siebie powiedzieć w łagodny,
czuły sposób, aby okazać zrozumienie
i uznanie dla tego, co teraz przeżywam?
Co mogę do siebie powiedzieć, aby
zauważyć swoje cierpienie, nie
umniejszając go, nie wyolbrzymiając, ale
dając sobie do niego pełne prawo.

OCHRONA
Co mogę zrobić, aby chronić się w tej
sytuacji? Jak chronić się przed
działaniami innych lub przed samą sobą
i tym, w jaki sposób robię sobie sama
krzywdę często nieświadomie? Mając
dostęp do wewnętrznej siły jakie
działania bym podjęła?

KOJENIE
Kojenie dotyczy naszego ciała - fizyczności.
Czego potrzebuje Twoje ciało, aby poczuć
większą ulgę i relaks w tej sytuacji?

SIĘGANIE PO/DOSTARCZANIE
Co mogę sobie podarować czego
naprawdę potrzebuję? Mając
przekonanie, że zasługuję na to, co
najlepsze, na zaspokojenie swoich
potrzeb, to co by to było? Jakie działania
bym podjęła?

ŁAGODZENIE
W jaki sposób możesz dać sobie wsparcie,
aby złagodzić intensywność emocji? Czego
teraz potrzebujesz, aby poczuć większą
ulgę emocjonalną? Może coś do siebie
powiedzieć? Wykonać jakieś działanie?

MOTYWOWANIE
Co pomogłoby mi w zachęceniu się do
zmiany? Jakie słowa wsparcia i
życzliwości powiedziane z miejsca
miłości, mądrości, pełnego zrozumienia
chciałabym sobie powiedzieć?

KROK 3: REFLEKSJA
Czasami potrzebujemy w danej sytuacji jakości "yin" a czasami "yang", często
wspierające są obie.
Po odpowiedziach na pytania, zastanów się jak jest u ciebie? Które będą w tej
sytuacji najbardziej potrzebne? Może oba?

Które pomysły na działania przychodziły ci łatwiej, a które trudniej?

Spójrz teraz na różne trudne sytuacje, które masz w życiu.
W jaki sposób odnosisz się w nich do siebie?
Po którą jakość współczucia sięgasz łatwiej/szybciej?
Której jakości chciałabyś mieć więcej, a której mniej?

KROK 3: REFLEKSJA
Różne działania mogą być potrzebne...dlatego kluczowe pytanie to:
Czego potrzebuję?
Co będzie dla mnie wspierające, bo teraz jest mi źle?
Co zredukuje teraz, a także w perspektywie długofalowej moje
cierpienie?

I podaruj sobie to, co przyjdzie w odpowiedzi! <3

Kiedy się z czymś zmagamy,
dajemy sobie współczucie nie po to,
aby się czuć lepiej,
ale dlatego, że czujemy się źle.

Dziękuję za Twoją uwagę!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o self-compassion
czyli współczuciu dla siebie zapraszam:
www.katarzynaurbaniak.pl
FB: Kobiecy Element. Katarzyna Urbaniak
Instagram: @kobiecyelement
Najbliższy Trening startuje we Wrocławiu i w Łodzi
Pytania?
kontakt@katarzynaurbaniak.pl

