
Korona Kryzys: 
jak przetrwać jako mężczyzna pod presją

Naszym zadaniem jest doradzanie mężczyznom i towarzyszenie im. 
Wiemy z doświadczenia: w kryzysie wzrasta ryzyko utraty kontroli i gwałtowności. 
Tutaj mówimy, co pomaga ci jako mężczy nie poradzić sobie z chwilami stresu 
podczas kryzysu koronowego.

o m s sz w edz eć

rak możliwości swobodnego poruszania się. ycie ograniczonym. 
oczucie uwięzienia. To spore wyzwanie.

est całkowicie normalne i w porządku...
● jeśli czujesz się słabo lub niepewnie i brakuje ci kontroli.
● jeśli boisz się wirusa.
● jeśli w domu jest ciasno  lub jeśli czujesz się odizolowany i nie możesz go znieść

bez kontaktów i bliskości.
● jeśli martwisz się: o zdrowie, o swoich bliskich, o swoją egzystencję inansową i
● zawodową.
Wszystko to obciąża i zmniejsza możliwości kierowania sobą i współodczuwania z innymi. 

tres ogranicza uczucia i perspektywy. rowadzi to do poszukiwania winnych!"

e: n e ma powod  an  spraw ed w en a  a y twoje k opoty wy adowywać na nnyc
este  odpow edz a ny za to  jak radz sz so e z nadm ernym  żądan am

n epewno c ą  n ewem  rzemoc n e jest rozw ązan em  
ow edz przemocy n e

o możesz zro ć ze stresem

Tutaj znajdziesz zalecenia, jak dobrze radzić sobie ze stresem. 
acznij od tego, co szczególnie i się podoba.

aakcept j to  cze o n e możesz zm en ć  
Niepotrzebnie tracisz moc, gdy buntujesz się przeciwko Koronie. epiej postaraj się 
zrozumieć ten czas: to nowe doświadczenie, przygoda.

aj so e to  cze o potrze jesz  
rób dla siebie coś dobrego. ostaraj się, żeby móc codziennie się na coś cieszyć. 

● łuchaj muzyki, czytaj książki, spisuj, co cię martwi.
● amiętaj o pięknych doświadczeniach w swoim życiu. Twórz albumy ze zdjęciami.
● wicz na dworze, blisko natury tak długo, jak to możliwe.
● prawiaj sport. Wyżyj się. ożesz to zrobić w ograniczonej przestrzeni.
● Wymieniaj pomysły z przyjaciółmi i współpracownikami. aj im znać, jak się masz.
● elaks  medytacja, ćwiczenia oddechowe, rytuały, modlitwy  cokolwiek ci odpowiada. 

ożesz znale ć sugestie w nternecie, na przykład na outube.
● Korzystaj z wiadomości i mediów świadomie i w ograniczony sposób.



prowad  str kt rę  zienna struktura i tygodniowy harmonogram zapewniają orientację. 
omyśl o różnych zadaniach. Wspieraj siebie i innych. 

!
Kom n k j s ę  

iej odwagę powiedzieć swojemu partnerowi, jak się masz i czego potrzebujesz 
np. liskość i czułość, przestrze  dla siebie, seksualność .

ważaj na swoje o ran czen a  
owiedz stop, kiedy poczujesz presję, ciasnotę, zirytowanie. ożna się wynieść.

a waż  co s ę w to e dz eje  eśli spojrzysz, zyskasz kontrolę.

tw rz p an awaryjny  
owiedz się, jak się uspokoić, gdy wszystko staje się zbyt duże. Kilka sugestii:

● Wyjd   do parku, na balkon lub przynajmniej do innego pokoju.
● Wdychaj równomiernie przez  sekund i wydychaj przez  sekund. owtarzaj

to, aż poczujesz się spokojniejszy.
● usz się. eśli nie możesz się wydostać: rób pompki, skacz, biegnij po schodach

w górę i w dół.
● We  szklankę wody lub zjedz coś.
● ołóż się i zamknij oczy.

wracaj wa ę na sy na y a armowe  we w a c wym czas e zastos j sw j 
oso sty p an awaryjny  

ygnałami alarmowymi mogą być: przeklinanie, obrażanie, drżenie, pocenie się, 
krzyczenie itp. otraktuj je poważnie. Teraz musisz działać.
Ważne: oin ormuj swojego partnera, że potrzebujesz teraz chwili dla siebie.

ozw  so e na wsparc e  
oniżej znajdują się adresy. rób ten krok.

oważn e podc od  do w asnyc  o raże   ran  
zukaj wsparcia, jeśli jesteś o iarą przemocy psychicznej lub izycznej.
 wreszcie: alkohol i narkotyki stanowią ryzyko. Konsumuj co najwyżej z umiarem.

W przeciwnym razie osłabisz siebie i swoją kontrolę.

opyright: en are witzerland  in o maenner.ch. eel ree to share and adapt this resource to your conte t. 


	Individual_Text:: Udział prewencyjny organizacji centralnych dla chłopców, mężczyzn i ojców w Szwajcari, Austrii i Niemczech. 

Wsparcie znajdziesz w:

·       Caritas - poradnia dla mężczyzn: +39 0471 324 649 bzw. mb@caritas.bz.it

·       Aktywni ojcowie (väter aktiv) -  +39 389 19 300 32 bzw. info@vaeter-aktiv.it 

·       MIP - poradnia dla mężczyzn - Pustertal  +39 0474 555 848 bzw. info@mip-pustertal



