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Care sunt cuvintele care pot descrie emoțiile plăcute sau faptul că ne simțim bine? Ce cuvinte pot
descrie emoțiile dificile?

Ce încearcă să ne transmită emoțiile dificile?
Viața noastră emoțională
joacă un rol important în
existența fiecăruia dintre noi.
Rolul ei este de a ne semnala
dezechilibre, nevoi, de a ne
proteja și a ne ajuta să
răspundem
corespunzător
situațiilor. Ajungem să fim
interesați
de
controlul
emoțiilor negative atunci
când devin prea dificile.

Gânduri și emoții
Teoriile cognitiv-comportamentale spun că în
spatele emoțiilor de cele mai multe ori stă un
gând, și nu emoția este „negativă” ci, cel mai
probabil, gândul. Gândul este determinat de
propriile percepții auspra realității. E
înfricoșător să ne gândim că ele pot să nu fie
adevărate. Relațiile sănătoase dintre oameni se
bazează exact pe capacitatea de a înțelege
punctele de vedere diferite.

DECI : Gândurile
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Vin din experiența noastră de
viață

Nu sunt întotdeauna adevărate
Ele pot fi percepțiile personale asupra
realității
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Cândva au fost de folos
Datorită lor am putut să depășim, noi sau
alții, situații dificile

Ne mențin în anumite tipare
Ne determină să interpretăm prezentul prin
intermediul trecutului.

Cândva lupta noastră era legată de supraviețuire. Fugeam sau ne luptam cu
dinozauri și aveam nevoie de putere fizică. Acum lupul arată altfel. Adaptarea
depinde acum de agilitate și maturitate emoțională . Cuvântul cheie este
flexibilitate. Adică adaptarea cu efort minim la contexte provocatoare,
prin cunoașterea și folosirea flexibilă / abilă a resurselor personale.

CONTROLUL ESTE LA TINE
În timp ce emoția negativă este în regulă și legitimă,
comportamentul nu este. Controlul emoțiilor negative
este important. Nu ne ajută să băgăm jarul în dulap! În
schimb ne ajută să înțelegem emoția și să decidem cum
ne comportăm. Putem să respirăm, să decidem să nu
reacționăm sau să te gândești care este nevoia mea, ce
mă deranjează, ce îmi încalcă limitele sau ce nu accept
din partea ta, pe un ton firesc, fără injurii, fără a te jigni
sau acuza, formulând totul la persoana întâi „Eu simt/
eu am nevoie/ eu aș vrea…”. Sună greu?

Teama

Teama de ceea ce se află în
spatele emoțiilor, de a intra
în contact cu nevoile
noastre care de cele mai
multe ori ne dezvăluie ca
fiind vulnerabili este cea
care ne împinge către
„pierderea controlului”.

Așadar, dacă vrem rezultate diferite, ar trebui să începem să
facem lucrurile diferit. Să punem în practică ce spunea Gandhi
și să începem noi să facem schimbări cu noi înșine. Să ne
acceptăm emoțiile și să fim atenți ce nevoie ne este încălcată și
ce ne dorim să fie diferit. Emoțiile negative sunt sănătoase și ne
ajută să ne autoreglăm. Controlul emoțiilor negative începe cu
acceptare și privirea lor (și a noastră) cu compasiune.

Poți!!!
Cunoașteți resursele și vulnerabilitățile personale
Fără să le cunoști, vei fi reactiv, vei răspunde
provocărilor prin acele tiparele automate
purtate din trecut. Nevoia ta nu este niciodată
să devii agresiv cu cei din jur. Agresivitatea
este nepuțința înțelegerii sau acceptării
nevoilor reale.
Cu cât fac alegeri mai potrivite, cu atât mai
mult vei avea încredere și siguranță că ceea ce
faci cu prezentul este în alegerea și puterea TA.

