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HEJ,

ODDAJĘ  W TWOJE  RĘCE  KARTY
ROZWOJOWE ,  ZA  POMOCĄ KTÓRYCH

MOŻESZ  PRZYJRZEĆ  S IĘ  SWOIM
PRZEKONANIOM,  ZARÓWNO TYM

WSPIERAJĄCYM,  JAK  I  TYM
OGRANICZAJĄCYM C IĘ  W

RODZ IC IELSTWIE .

Obie ścieżki, i ta dotycząca wspierających
przekonań, i ta odnosząca się do przekonań

ograniczających, zawierają kilka pytań 
do refleksji. 

Uzupełnieniem tych pytań
są listy uczuć i potrzeb

znajdujące się na końcu
Kart, które pomogą Ci

złapać kontakt 
z tym, co stoi za Twoimi

przekonaniami.



JAK  PRACOWAĆ Z  PYTANIAMI
ZAWARTYMI  W KARTACH

ROZWOJOWYCH?

Odpowiadając na pytania zadbaj o spokojny
kąt i chwilę ciszy dla siebie. 

Nie ma potrzeby byś odpowiadała/
odpowiadał na wszystkie pytania od razu.
Nie cenzuruj swoich odpowiedzi, wszystko, 

co do Ciebie przychodzi jest ważne,
nawet jeśli na początku nie jest do końca

zrozumiałe.
 

Pomocne jest zapisanie swoich
odpowiedzi, bo to co nazwane,
wyjęte z głowy i zapisane daje

większą jasność i porządek 
niż praca wyłącznie w myślach.

A poza tym, po jakimś czasie można
wrócić do swoich notatek 

i świętować poczyniony progres.

Inspiracja



Nim zaczniesz zapisywać odpowiedzi na
pytania zawarte w Kartach Rozwojowych,

wróć do nagrania webinaru 
o przekonaniach, które utrudniają

rodzicielstwo (jego bezpłatna wersja jest
dostępna dla Ciebie do niedzieli 14.06.2020,
a potem trafi do przystankowego sklepu).

 
 

Wesprze Cię to 
w przywołaniu własnych

przekonań, nad którymi chcesz
popracować.

Treści poruszone podczas
webinaru mogą być też pomocne

w udzieleniu odpowiedzi na
pytania dotyczące źródeł

pochodzenia Twoich przekonań

Inspiracja

Owocnej pracy



MOC WSPIERAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

CZY  ZNAJDUJESZ  U  S IEB IE  TAK IE
PRZEKONANIA ,  KTÓRE  WSP IERAJĄ

CIĘ  W RODZ IC IELSTWIE-
UŁATWIAJĄ  C I  WIDZENIE  POTRZEB

SWOICH I  DZ IEC I?

Kto i kiedy Ci je podarował?

Zapisz wybrane przez siebie przekonanie



MOC WSPIERAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

Jak się masz ufając 
temu przekonaniu?

W jakich konkretnie sytuacjach
wspiera Cię to przekonanie?

Jakie Twoje potrzeby zaspokaja
podążanie za tym przekonaniem?



MOC WSPIERAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

Jak Twoja relacja z dzieckiem zyskuje 
na tym, że ufasz temu przekonaniu?

Co myślisz o sobie, dziecku,
Waszej relacji, kiedy ufasz temu

przekonaniu?

Jakie inne wspierające
przekonania możesz stworzyć 
na bazie tego, które zapisałaś/

zapisałeś wyżej?



SIŁA OGRANICZAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

CZY  ZNAJDUJESZ  U  S IEB IE  TAK IE
PRZEKONANIA ,  KTÓRE  BYĆ  MOŻE

K IEDYŚ  C I  S ŁUŻYŁY ,  A  TERAZ
UTRUDNIAJĄ  C I  BUDOWANIE

RELACJ I  Z  DZ IEĆMI?
 

Kto i kiedy Ci je podarował?

Zapisz wybrane przez siebie przekonanie



SIŁA OGRANICZAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

Jak się czujesz ufając temu
przekonaniu?

W jakich konkretnie sytuacjach
uruchamia się to przekonanie?

Co myślisz o sobie, dziecku, 
Waszej relacji, kiedy ufasz temu

przekonaniu?



SIŁA OGRANICZAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

Jakie ponosisz koszty w relacji 
z dzieckiem ufając temu przekonaniu?

A jakich potrzeb nie możesz zaspokoić
wierząc w to przekonanie?

Jakie Twoje potrzeby zaspokaja
podążanie za tym przekonaniem?



SIŁA OGRANICZAJĄCYCH
PRZEKONAŃ

Zapisz proszę to słowo lub zdanie

Czy ta perspektywa przybiera postać
konkretnego słowa, zdania, które wesprze

Cię w podobnych sytuacjach?

Czy pojawia Ci się pomysł na inną, bardziej
wspierającą perspektywę, którą

chciałabyś/ chciałbyś mieć w sytuacjach
związanych ze "starym" przekonaniem?

Jak się teraz czujesz?



LISTA POTRZEB
POTRZEBY  F I ZYCZNE

powietrza
pożywienia

wody 
schronienia

ruchu
odpoczynku

snu
wyrażania swojej seksualności

dotyku
bezpieczeństwa fizycznego

POTRZEBY  AUTONOMI I

wybierania własnych 
wartości, celów

wybierania własnej drogi 
do ich realizacji

wolności
przestrzeni

spontaniczności
niezależności

 
 



LISTA POTRZEB
POTRZEBY  RADOŚCI  ŻYC IA

POTRZEBY  ZWIĄZKU  
ZE  ŚWIATEM

zabawy
humoru
radości
łatwości
przygody

różnorodności
inspiracji
prostoty

dobrostanu fizycznego 
dobrostanu emocjonalnego

komfortu
nadziei

piękna
kontaktu z przyrodą

harmonii
porządku
spójności

pokoju



LISTA POTRZEB

POTRZEBY  KONTAKTU  
Z  SAMYM SOBĄ

autentyczności
wyzwań

uczenia się
jasności

świadomości
kompetencji
kreatywności
integralności

rozwoju
autoekspresji

samoakceptacji
szacunku dla siebie

osiągnięć
prywatności

sensu
poczucia sprawczości

spójności
stymulacji
zaufania

świętowania
opłakiwania

celu



LISTA POTRZEB
POTRZEBY  ZWIĄZKU  

M IĘDZY  LUDŹMI

przyczyniania się do wzbogacania
życia

informacji zwrotnej
przynależności

wsparcia
wspólnoty

kontaktu z innymi
towarzystwa

bliskości
dzielenia się

więzi
bycia wziętym pod uwagę

bezpieczeństwa emocjonalnego
szczerości

empatii
szacunku

bycia widzianym
zrozumienia

zaufania
miłości

intymności
współpracy

wzajemności



LISTA UCZUĆ

K IEDY  NASZE  POTRZEBY  
SĄ  ZASPOKOJONE

szczęście
radość 

wzruszenie
wdzięczność

miłość
życzliwość

zadowolenie
przyjemność

błogość
lekkość

beztroska
odprężenie

 
 
 

śmiałość
energia

entuzjazm
zapał
siła

moc
satysfakcja

czułość
przejęcie

zaskoczenie
podniecenie

zdziwienie
oszołomienie
namiętność

zaciekawienie
pożądanie

ufność
nadzieja

ulga
spokój



LISTA UCZUĆ
K IEDY  NASZE  POTRZEBY  

N I E  SĄ  ZASPOKOJONE

ból
cierpienie
niechęć
zazdrość
zawiść
odraza

niesmak
wstręt

zmęczenie
wyczerpanie

znudzenie
zmartwienie

lęk
strach

przerażenie
obawa

niepokój
nieufność
napięcie

gniew
złość

nienawiść
 
 

irytacja
zniecierpliwienie

rozdrażnienie
wściekłość
oburzenie
smutek

żal
samotność
odrzucenie

pustka



MOJE PROŚBY
DO CIEBIE

BĘDĘ  WDZ IĘCZNA  GDYBYŚ
ZECHCIAŁA/  ZECHCIAŁ  PODZ IE L IĆ

S I Ę  S I Ę  ZE  MNĄ SWOIMI
WRAŻEN IAMI ,  REF LEKSJAMI  PO

PRACY  Z  KARTAMI  ROZWOJOWYMI .  
 

Chętnie o nich poczytam,
jeśli wyślesz do mnie mail na
kontakt@przystanekrelacja.pl

A jeśli nabrałaś apetytu na głębszą
pracę ze swoimi przekonaniami, 
to z serca zapraszam Cię na mój

kurs Rodzicielski Detoks.

 
Szczegółowe Informacje o nim znajdziesz

klikając poniżej:

Chcę dołączyć do Rodzicielskiego Detoksu

https://sklep.przystanekrelacja.pl/product/rodzicielski-detoks/


MOJE PROŚBY
DO CIEBIE

PAMIĘTAJ  PROSZĘ ,  ŻE  TREŚC I
ZAWARTE  W KARTACH

ROZWOJOWYCH SĄ  MOJĄ
WŁASNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ .

 
 Dlatego uszanuj moją pracę 

i nie przesyłaj tych Kart innym
osobom. 

Nie mam nic przeciwko cytowaniu
fragmentów Kart Rozwojowych
w mediach społecznościowych, 

pod warunkiem,
że oznaczysz mnie jako autorkę

#przystanekrelacja

Do kolejnego spotkania

Kasia


