
  SURFOWANIE PO IMPULSIE

Kryzys, Uzależnienie (DBT)

Surfowanie Po Impulsie (ściąga) 

1. Zauważ i przyznaj że odczuwasz głód substancji/przymus jakiegoś zachowania. 
2. Zauważ swoje myśli i emocje bez próby zmieniania/blokowania ich. 

(niestety możesz odczuwać dyskomfort a nawet ból kiedy tego doświadczasz) 
3. Przypomnij sobie że:

• Odczuwanie głodu/przymusu zachowania jest 
zupełnie normalną reakcją organizmu przy 
uzależnieniach/impulsywnych zachowaniach. 

•  Głód/przymus to odczucie, nie przystawia mi 
pistoletu do głowy, nic groźnego mi się nie 
stanie, mogę to odczuwać, mogę wytrzymać 
dyskomfort/ból i nie poddać się mu.

• Potrafię przez jakiś czas wytrzymać ból, 
nieprzyjemne doznania.  

• Mimo że nie czuję się dobrze to wiem po co to 
robię i chcę to tym razem wytrzymać! 

• Te odczucia przeminą, głód/przymus zawsze mija. 
• Chcę odzyskać wolność dlatego zamierzam wygrać 

z głodem/impulsywnym zachowaniem.

Kiedy borykamy się z trudnymi zachowaniami: samouszkodzenia, szkodliwe używanie 
substancji, uzależnienie, zaburzenie odżywiania, wybuchy agresji i chcemy przestać, chcemy 
odzyskać wolność nad własnym zachowaniem wtedy potrzebujemy nowych umiejętności. 
Jedną z nich jest surfowanie po impulsie. Zamiast poddać się impulsowi/przymusowi, my go 
doświadczamy wspierając się wizualizacją. Dzięki temu przetrwamy impuls a także 
przekonamy się że nie trwa w nieskończoność tylko w końcu słabnie i znika. Jeśli nie 
dokarmiamy tych doznań nakręcając się, wyobrażając sobie, przypominając, rzadko trwa 
dłużej niż 30 minut. Nie dowiadujemy się o tym bo zwykle poddajemy się wcześniej.  
Z czasem nasz umysł coraz rzadziej będzie nam fundował takie doznania bo nauczy się, że nic 
tym nie zyskuje (przestaniemy to wzmacniać).
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Postaraj się znaleźć jakieś miejsce gdzie przez parę chwil nikt nie będzie ci przeszkadzał. 
Jeśli jesteś na imprezie (np. rodzinnej) albo w innych trudnych warunkach możesz zamknąć 
się w łazience albo założyć słuchawki i w ten sposób odciąć się od tego co dzieje się  
naokoło, a najlepiej włącz wtedy dokładnie to nagranie. Już samo to, że decydujesz się na 
odsłuchanie nagrania które dotyczy twoich niekorzystnych zachowań świadczy o dużej 
samoświadomości i chęci pracy nad sobą, dlatego już teraz możesz sobie podziękować. 

Weź kilka powolnych, długich wdechów i najlepiej jak potrafisz pozwól odpocząć swojej 
głowie i sercu. Naprawdę zasługujesz na chwilę spokoju, chwilę która będzie wyłącznie dla 
ciebie, chwilę wytchnienia. 
Delikatnie zamknij oczy i zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Przyznaj ciepłym i 
wspierającym tonem, tak tylko dla siebie, że właśnie teraz jest ci trudno, że odczuwasz głód 
substancji, albo że odczuwasz silny przymus zrobienia czegoś czego w sumie zrobić nie 
chcesz i że to naprawdę trudne. 
Pamiętaj o spokojnym, relaksującym rytmie oddychania. 
Szeptem albo w swoim umyśle nazwij odczuwaną emocję. Wyobraź sobie, jaki kształt 
mogłaby przyjąć. Jeśli nie jesteś w stanie, po prostu oddychaj. Jaki kolor ma ta emocja? czy 
jest szybka, czy wolna? Duża czy mała, ciężka czy lekka, czy jest zimna czy ciepła? Jaka 
byłaby w dotyku? Czy wydaje jakiś dźwięk? Jaki? 
Jak myślisz jakie jest jej naturalne środowisko? Jest z lasu czy raczej z miasta? Czy ma jakąś 
swoją historię? 
Cały czas pamiętaj o spokojnym, relaksującym rytmie oddychania. Wdech, Wydech. 
Teraz podniesiemy poprzeczkę i spróbujemy lepiej poznać ten głód czy przymus. Czy wiesz 
gdzie on się zlokalizował? W której części ciała? Niektórzy ludzie zauważają że głód jest 
najbardziej powiązany z odczuciami w brzuchu; inni zauważają głód w ustach np. że zbiera 
im się ślina kiedy chcą pić. Nie ma prawidłowego czy złego miejsca by zlokalizować głód czy 
przymus w ciele. Chodzi tylko o to by go odnaleźć w doznaniach somatycznych, czyli 
zmysłowych odczuciach ciała. 
Kiedy już wiesz która część twojego ciała jest najbardziej powiązana z głodem, skup swoją 
uwagę na nim. Zauważ jakie doznania się z nim wiążą.  
Jaki on właściwie jest? Jak go odczuwasz? Boli? Jest zimny? gorący? Ile miejsca te doznania 
zajmują w twoim ciele. Czy jest tam jakiś ruch? Czy pulsuje? Czy ma jakąś amplitudę? 
Początek albo koniec? 

Nie przestawaj ćwiczyć oddychania. Jeśli zaczniesz odpływać myślami, po prostu skieruj 
uwagę ponownie na ćwiczenie, nie krytykując siebie. Jednak w każdym momencie jeśli 
ćwiczenie jest zbyt trudne możesz również wrócić do samego oddechu. 
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Pozwól, aby twoja wyobraźnia znalazła dla tego przymusu czy głodu właściwą formę lub 
kształt. 
Dokładnie zwróć uwagę na jego wygląd - kształt i kolor. Wyobraź sobie, jaki byłby w dotyku, 
gdybyś mógł go wziąć do ręki.  
Wyobraź sobie, ile może ważyć. Po cichu opisz go w jak najdrobniejszych szczegółach. 

Może mówi coś do Ciebie, co mówi? 
Pamiętaj że to wyłącznie wytwór twojego umysłu, nie musisz go słuchać, to ty sprawujesz 
władzę w swojej głowie a nie twoje doznania. 
Jeśli nadal czujesz swój przymus, czujesz jego władzę nad sobą możemy zrobić jeszcze 
jeden trick. 
Nie przestawaj brać powolnych, głębokich wdechów 

Wyobraź sobie teraz że ten głód czy przymus ma formę, kształt, zachowanie i dźwięki fali. 
Fali która podnosi się i opada w rytm tych doznań związanych z samym przymusem, bo 
impuls również czasami staje się silniejszy a potem słabnie. Wyobraź sobie że twój oddech 
jest deską surfingową na której możesz płynąć po tych falach, unosić się na nich. Nie ważne 
jak duża jest ta fala, nie ważne jak bardzo czujesz że kolejna fala cię pożre, zniszczy i 
wypluje ty jesteś świetną surferką i możesz użyć swojego oddechu by unieść się nawet na 
największej fali, ty po prostu unosisz się na każdej kolejnej fali. 
Na początku trzeba to ćwiczyć trochę dłużej, dlatego powiem to jeszcze kilka razy. 
  
Ten głód czy przymus ma formę, kształt, zachowanie i dźwięki fali. Fali która podnosi się i 
opada w rytm tych doznań związanych z samym przymusem, bo impuls również czasami 
staje się silniejszy a potem słabnie. Wyobraź sobie że twój oddech jest deską surfingową na 
której możesz płynąć po tych falach, unosić się na nich. Nie ważne jak duża jest ta fala, nie 
ważne jak bardzo czujesz że kolejna fala cię pożre, zniszczy i wypluje ty jesteś naprawdę 
świetnym surferem i możesz użyć swojego oddechu by unieść się nawet na największej fali, 
ty po prostu unosisz się na każdej kolejnej fali. 

Twój oddech jest deską surfingową, na tej desce, na swoim oddechu możesz płynąć po tych 
falach, unosić się na nich bez szwanku. Nie ważne jak duża jest ta fala, nie ważne jak bardzo 
czujesz że kolejna fala cię pożre, zniszczy i wypluje ty jesteś bezpieczna bo masz bardzo 
dobre umiejętności i lekko unosisz się na samym wierzchu fal na oceanie, twój oddech 
unosi cię nawet na największej fali, oddychasz i unosisz się na falach. 

Koniecznie na końcu podziękuj sobie, że poswieciłaś czas na to, by pracować nad swoimi 
zachowaniami mimo że było ci tak ciężko, to naprawdę godne podziwu. 


