
Pracovní list
Níže můžeš odpovědět na otázky, které ti mohou pomoci cítit se lépe. Pracovní list

ti pomůže utřídit myšlenky a ujasnit si, co tě štve, komu se můžeš svěřit a navést tě

na mnoho dalších řešení problému. Až budeš chtít s pracovním listem pracovat, vyhraď si 

na chvíli čas, abys mohl/a v klidu a nerušeně přemýšlet a uvědomit si vše důležité. Buď sám 

k sobě upřímný a odpovídej opravdu tak, jak to sám cítíš, jedině tak se o sobě dozvíš něco 

nového, co ti může pomoci s tvým problémem. Pracovní list můžeš samozřejmě probrat

s někým, komu důvěřuješ nebo si odpovědět na všechno sám v soukromí, záleží jenom

na tobě. Nad každou odpovědí zkus pak chvíli popřemýšlet, proč jsi právě takhle 

odpověděl/a a jak to může pomoci tvůj problém pochopit nebo vyřešit.

Na jakých místech se cítím bezpečně?

Komu se můžu svěřit?
(Zamysli se nad tím, komu se můžeš svěřit.)

Co mě často naštve?
(Často nás vyprovokují ke vzteku stejné věci. Když přijdeš na to, co tě štve, můžeš najít.)

Jak můžu vybít vztek zdravým způsobem?
(Například: křičení do polštáře, běhání…)



Co mě baví dělat?
(Koníček nebo něco, co tě uklidňuje.)

Čeho si na sobě vážím?
(Napiš alespoň 5 věcí, kterých si na sobě vážíš. (například: laskavost, odhodlanost…))

Na co se těším?
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Jaký je tvůj
spouštěč?

Jak si vybíjíš 
vztek?

Jak si můžeš
od vzteku

zdravě ulevit?

Gratulujeme ti
k dokončení cvičení. 
Věříme, že tě cvičení 

něco naučilo
nebo ti pomohlo si 

uvědomit, jak můžeš 
změnit své chování. Teď 

už jen stačí problém 
vyřešit.

Jak můžeš
problém řešit?

Stydíš se za něco 
nebo se z něčeho 

viníš?
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Nevybíjej si vztek ubližováním druhým 
lidem nebo sobě, případně dušením 

vzteku v sobě.

To v tobě vyvolá pocity viny, studu 
nebo bolesti

Zdravě si ulev od vzteku

Snaž se na problém dívat s nadhledem

S čistou hlavou hledej
řešení problému


