Gorączka świąteczna?!

Przygotowania do świąt bez stresu.

Magia świąt czy presja świąt? Wszechobecne świąteczne dekoracje, sklepowe promocje, telewizyjne programy, rozmowy o przygotowaniach
i porównywanie się z innymi mogą nasilać uczucie presji. Bądź uważny i obserwuj siebie. Gdy zauważysz u siebie pośpiech, zdenerwowanie,
nadużywanie słów typu „muszę/powinienem”, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i zwolnij.
CO STRESUJE?

CO MOŻESZ Z TYM ZROBIĆ?
KUPOWANIE PREZENTÓW

Zatłoczone sklepy

Zacznij wcześniej, zrób zakupy przez internet, przygotuj listę zakupów;
wybieraj miejsca mniej oblegane.

Jaki prezent kupić

Zastanów się co lubi bliska ci osoba lub co może jej się przydać, zapisuj
pomysły; jeśli w ciągu 15-30 minut nic nie wymyślisz wybierz coś typowego: książki lub kosmetyki, prezenty nie muszą być najważniejsze.

Spory wydatek

Wyznacz kwotę, którą możesz przeznaczyć na wszystkie prezenty i
podziel ją na każdą osobę wedle uznania; możesz też przygotować coś
sam lub kupić prezent z kimś i podzielić się kosztami.

DUŻO PRZYGOTOWAŃ I BRAK CZASU
Czasochłonne potrawy

KŁÓTNIE RODZINNE
Gdzie spędzić święta

Zaplanuj wcześniej i ustal to ze swoimi bliskimi, weź pod uwagę nie
tylko czyjeś oczekiwania, ale także swoje potrzeby; święta trwają trzy
dni, pomyśl ile czasu chcesz spędzić w gronie najbliższych i czy chcesz
mieć też czas dla siebie.

Kłótnie przy stole

Unikaj ciągłego siedzenia w jednym miejscu, wyjdź na spacer; nie
odpowiadaj na kłopotliwe pytania – nie musisz tego robić; zastąp drażliwe tematy takie jak polityka, choroby, pieniądze czymś pozytywnym
np. rozmową o zwyczajach świątecznych, wspomnieniach, lub po
prostu czymś co przyniesie dana chwila; unikaj alkoholu lub zachowaj
umiar.

ZRÓB LISTĘ!!! DOBRY PLAN TO KLUCZ DO SUKCESU

Ogranicz liczbę potraw, podziel się obowiązkami, to co możesz kup
gotowe, wybierz potrawy mniej czasochłonne i te które już kiedyś
robiłaś(eś).

Generalne sprzątanie

Rozłóż w czasie, obniż standardy – święta to nie konkurs na perfekcyjną panią domu; poproś o pomoc domowników.

Przemęczenie

Planuj odpoczynek i odłóż mniej ważne obowiązki; unikaj odpoczywania podczas którego i tak myślisz ile musisz zrobić.

Dobrym pomysłem jest zaplanowanie sobie wszystkich działań
związanych z przygotowaniem do świąt. Usiądź i przygotuj listę
rzeczy, które musisz zrobić w te święta. Dzięki takiej liście, nie
będziesz musiał/a pamiętać o wszystkim.
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