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Zazdrość to jedna z wielu emocji,
jaką czasem możesz odczuwać.
Czasami zazdrość pokazuje Ci, co jest
dla Ciebie ważne, na czym Ci zależy
lub co chciałbyś mieć.
Pamiętaj !
Zazdrość jest niebezpieczna wtedy,
gdy przez nią chciałbyś komuś
dokuczyć lub wyrządzić mu
krzywdę.

Zazdrość możesz czuć z kilku
powodów:
Gdy ktoś potrafi coś, czego Ty nie
umiesz np. ładnie śpiewać,
rozwiązywać zadania z matematyki,
dobrze grać w koszykówkę, szybko
pływać, grać na instrumencie,
Gdy koleżanka lub kolega ma to,
co Ty też chciałbyś mieć np.
zabawkę, rower, piątki ze
sprawdzianów, modne ubranie,

Gdy ktoś jest taki, jaki Ty też
chciałbyś być np. odważny,
towarzyski, zabawny,
pomysłowy.

Zazdrość zwykle jest
mieszanką dwóch
emocji - smutku i złości.
Smutek czujesz
dlatego, bo martwi
cię, że nie masz
tego, co bardzo byś
chciał.

Złość czujesz
dlatego, że ktoś
inny, a nie Ty, ma to,
na czym bardzo Ci
zależy.

Zamiast tracić energię na
zazdroszczenie czegoś innym,
zastanów się co Ty możesz zrobić,
żeby być z siebie dumnym
i zacznij działać.
Pomyśl, co lubisz robić,
jakie zajęcia sprawiają Ci
przyjemność,
za co chwalą Cię inni.
Właśnie w tym może tkwić
Twój sukces.
Każdy talent i pasję warto
rozwijać, bo to dobry sposób
na spędzanie wolnego czasu,
relaks, a przede wszystkim
odczuwanie radości i dumy.

Możesz poprosić mamę, tatę,
nauczyciela lub inną osobę, która
dobrze Cię zna, aby powiedziała Ci
co w Tobie lubi i jakie
umiejętności w Tobie ceni.
Możesz też
porozmawiać z kimś dla
Ciebie bliskim o tym co
czujesz i poprosić go,
aby pomógł Ci uporać
się z uczuciem
zazdrości.
Ta osoba może widzieć
to z innej perspektywy
i pomóc Ci znaleźć
właściwe rozwiązanie.

Mówienie o emocjach,
to zawsze dobry pomysł.

PAMIĘTAJ !
Im bardziej będziesz
siebie lubił i im
mocniej będziesz
w siebie wierzył,
tym mniej będziesz
zazdrościł.

Każdy z nas ma w sobie coś
wyjątkowego, coś co wyróżnia
go spośród innych.
Trzeba tylko umieć to
dostrzec.
Inni mogą Ci w tym pomóc.

