
STRES 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM



Co to jest stres ?

Stres jest nieuniknioną częścią naszego życia.

• Zupełny brak stresorów działa na człowieka demobilizująco 

• Stres to reakcja organizmu na „sytuacje trudne”

• „Sytuacje trudne” (stresory) to zdarzenia bodźcowe,

które zakłócają naszą równowagę i wystawiają na poważną próbę

lub przekraczają naszą zdolność radzenia sobie.



Stres jest kwestią osobistą tzn. to czy
daną sytuację ocenimy jako stresową

zależy od naszych doświadczeń,
intensywności, przewidywalności

oraz sposobu w jaki interpretujemy
jego znaczenie a także od środków

pozwalających radzić sobie ze stresem
jakie mamy do dyspozycji.

Co to jest stres ?



Sytuacje stresujące

● Strata osoby bliskiej

•Zagrożenie epidemiologiczne

•Niepewność dotycząca toku nauki

•Rozwód rodziców

•Choroba lub uszkodzenie ciała

•Utrata pracy

•„Oblanie” egzaminu z ważnego przedmiotu/brak możliwość przystąpienia do niego

•Poważna kłótnia z bliskim przyjacielem

•Zmiana sytuacji finansowej

•Nowa dziewczyna (chłopak)

•Wybitne osiągnięcie osobiste



Sytuacje stresujące

•Wszelkie zmiany w naszym życiu, zarówno pozytywne, jak i negatywne mogą być źródłem stresu;

•Stres pozytywny (np. zdany egzamin, podróż, wesele)

•Stres negatywny (np. strach, choroba, pogrzeb)



Sytuacje stresujące

Dramatyczne wydarzenia o rozmiarach katastrof, obejmują całe grupy (zagrożenie zakażeniem/ epidemie, klęski żywiołowe, wojny)

bardzo duża siła oddziaływania, stresory „uniwersalne”,

atakują najbardziej podstawowe wartości człowieka (życie/zdrowie),

przychodzą bez ostrzeżenia, pozostawiają po sobie potężny ślad.



Sytuacje stresujące

Poważne wyzwania i zagrożenia dotyczące jednostek lub kilku osób
Są to stresory o średniej sile.

Drobne, codzienne utrapienia (sprzeczki, spóźnienie)
To najsłabsze stresory, określane jako uciążliwości dnia codziennego.



Jak reagujemy na stres ?

Reakcje ciała (fizjologiczne reakcje stresowe) - są automatycznymi „wbudowanymi” reakcjami ułatwiającymi szybkie działanie w sytuacji krytycznej
(np. napięcie mięśniowe, pocenie się, ból brzucha)
Są one regulowane przez podwzgórze i obejmują wiele mobilizacyjnych zmian w organizmie, realizowanych dzięki aktywności auton



Jak reagujemy na stres ?

Psychiczne reakcje stresowe - są wyuczone, zależą one od sposobu spostrzegania i interpretowania świata oraz od naszej zdolności radzenia sobie ze stresem.

Dzielimy je na:

zachowania (wzorce behawioralne)

emocje (aspekty emocjonalne)

sprawność myślenia (poznawcze reakcje stresowe)



Jak reagujemy na stres ?

Zachowanie (bardzo różne wzorce reakcji wiążą się z łagodnym, umiarkowanym i silnym stresem) np.

● ogryzanie paznokci,

● tiki nerwowe,

● trudności z mówieniem,

● zgrzytanie zębami.



Jak reagujemy na stres ?

Aspekty emocjonalne
● rozdrażnienie,
● gniew,
● depresja,
● lęk,
● strach,
● zespół stresu pourazowego (PTSD)
PTSD – to zespół opóźnionych reakcji stresowych, który nawraca wielokrotnie, nawet po upływie długiego czasu od doświadczenia tr



Jak reagujemy na stres ?

Sprawność myślenia

● zwężenie zakresu uwagi,

● kłopoty z pamięcią,

● zakłócenia procesów oceny, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji,

● sztywność myślenia.



Strategie radzenia sobie ze 

stresem

1.Nastawienie na rozwiązanie problemu
„wziąć byka za rogi”- podejmujemy bezpośrednie działanie, koncentrujemy się na problemie. Takie strategie są skuteczne w odniesi
2.Nastawienie na regulację samych emocji – staramy się zmienić nasze uczucia, myśli odnoszące się do danej sytuacji stresowej.
Strategia ta opiera się raczej na unikaniu, jest skuteczna w przypadku stresorów, na które trudniej wpłynąć 
Strategie te sprawiają, że czujemy się lepiej, ale nie zmieniają stresora.
3.Dokonujemy poznawczej zmiany oceny stresorów czyli uczymy się innego sposobu myślenia o pewnych stresorach, innego ich okre
4. Spostrzegana kontrola nad stresorem czyli przekonanie, że masz zdolność oddziaływania na przebieg lub następstwa jakiegoś 
Np. Jeśli jesteś przekonany, że możesz wpływać na przebieg choroby, to prawdopodobnie przystosujesz się dobrze do tego schorz



Radzenie sobie ze stresem

Wsparcie społeczne – oznacza środki, jakich dostarczają nam inni, komunikując nam, że jesteśmy 
z innymi ludźmi siecią porozumienia i wzajemnych zobowiązań (wsparcie społeczno

Wsparcie konkretne (pieniądze, mieszkanie)

Wsparcie informacyjne (rada, informacja)



Radzenie sobie ze stresem

Różne formy relaksu

● kontrola oddechu, rozluźnianie mięśni,
● wizualizacje (tworzenie wyobrażeń twórczych)

● techniki relaksacyjne (np.Trening autogenny Schultza)
● Mindfulness

● Neuroterapie ( biofeedback, AVS)



Radzenie sobie ze stresem

Trening Autogenny Schultza



MAINDFULNESS -UWAŻNOŚĆ
WYKORZYSTANIE RENINGU UWAŻNOŚCI DO NAUKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM



Określenie MINDFULNESS tłumaczone w języku polskim jako UWAŻNOŚĆ wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful uważający, 

Jon Kabat-Zinn określa uważność jako szczególny rodzaj uwagi:

świadomej,

nieosądzającej ,

skierowanej na bieżącą chwilę.

MINDFULNESS



•„Mówiąc najprościej,uważność toświadomość każdejchwili.–TUITERAZ

•Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach,nad którymi zwykle się nie zastanawiamy.

•Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu,oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach r

MINDFULNESS



MINDFULNESS

•„Mindfulness to podejście i techniki rozwijające świadomość naszego ciała,rozpoznawania treści pojawiających się w świadomoś
•Jest to ćwiczenie umysłu. Tak samo, jak ćwiczymy swoje mięśnie, tak też potrzebujemy ćwiczyć swój umysł.
•Uczymy się też zauważać sygnały pojawiające się w ciele.



MINDFULNESS

•W razie trudnej dla nas sytuacji potrafimy zaobserwować, co się z nami dzieje.

•Poprzez praktykę uważności możemy poczuć związek ze wszystkim, nie musimy się od niczego odcinać, walczyć z tym, co wydaje na

•Możemy poczuć związek z samym sobą, ze swoim umysłem i ciałem, z innym ludźmi, ze światem. Nie musimy być jedynie więźniem pr



MINDFULNESS

CO DAJE BYCIE UWAŻNYM ?

•Poprzez bycie obecnym, świadomym każdego momentu,zwiększamy umiejętności radzenia sobie w stresujących czy trudnych sytuacjac

•Jednocześnie uczymy się poznawać objawy psychosomatycznespowodowane stresem.

•Potrafimy świadomie stosować relaks, rozluźnienie ciała i uspokojenie umysłu.

•Lepiej radzimy sobie z trudnymi emocjami



MINDFULNESS

W rezultacie wzmacniamy poczucie własnej wartości oraz pewności siebie, a także pobudzamy kreatywność i autoekspresję. Odzysk
Jesteśmy bardziej efektywni i zmotywowani do działania.

Odzyskujemy poczucie siły i wewnętrznej mocy, którą każdy z nas posiada



MINDFULNESS

podstawy treningu

•Nie osądzaj.(powstrzymuj się od oceniania, nie etykietuj, nie oceniaj, wyłącz automatyczne osądy, np. to nudne, to nie działa, ja tego ni

•Bądź cierpliwy.(sprawy muszą rozwijać się w swoim tempie, jak motyl dojrzewający w kokonie, czekaj spokojnie na każdą kolejną chwilę)

•Miej świeży umysł.(nie miej oczekiwań, przekonań i własnych koncepcji; każda chwila jest inna i niepowtarzalna, miej umysł początkującego)



MINDFULNESS

podstawy treningu

•Ufaj.(buduj zaufanie do samego siebie i do własnych uczuć, bierz odpowiedzialność za bycie sobą, nie naśladuj nikogo, nawet najwię

•Nie wysilaj się.(praktykowanie uważności to tylko bycie, nicnierobienie, nie ma innego celu tylko bycie samym sobą w bieżącej chwili, nie wyz

•Akceptuj.(postrzegaj rzeczy, jakimi są w danej chwili, nie sprzeciwiaj się temu, co cię spotyka, nie zaprzeczaj, to są fakty, np. nadw

•Odpuść sobie.(tylko obserwuj, pozwól pojawiać się myślom i emocjom, nie podążaj za nimi, nie zatrzymuj niczego, niech wszystko łagodnie pły



MINDFULNESS

podstawy treningu

•Ufaj.(buduj zaufanie do samego siebie i do własnych uczuć, bierz odpowiedzialność za bycie sobą, nie naśladuj nikogo, nawet najwię

•Nie wysilaj się.(praktykowanie uważności to tylko bycie, nicnierobienie, nie ma innego celu tylko bycie samym sobą w bieżącej chwili, nie wyz

•Akceptuj.(postrzegaj rzeczy, jakimi są w danej chwili, nie sprzeciwiaj się temu, co cię spotyka, nie zaprzeczaj, to są fakty, np. nadw

•Odpuść sobie.(tylko obserwuj, pozwól pojawiać się myślom i emocjom, nie podążaj za nimi, nie zatrzymuj niczego, niech wszystko łagodnie pły



MINDFULNESS

podstawy treningu

PODSTAWOWE TECHNIKI UWAŻNOŚCI

•Świadomość ciała(skanowanie ciała –body scan)
•Świadome oddychanie (doświadczanie oddechu –awareness of breathing)
•Mindful joga(uważna praca z ciałem –mindful movement)
•Medytacja(bycie świadomym obecnej chwili –choiceless awareness)
•Medytacja w ruchu(świadome chodzenie –mindful movement)



MINDFULNESS

podstawy treningu

1. Oddychajświadomie

•To pomost, któryłączy Cię z chwilą obecną. Najlepszy sposób na zakotwiczenie się w pełni świadomości. 

•Zauważ wdech, zauważ wydech.

•Wystarczy 10 takich świadomych oddechów, by wrócić do tu i teraz



MINDFULNESS

podstawy treningu

2. Skup uwagę  tylko na jednej rzeczy którą  wykonujesz/widzisz/

„Jeśli obierasz ziemniaki, to miej pełną świadomość tego, że obierasz ziemniaki, i skup na tym swoją całą uwagę.
Zauważ fakturę ziemniaczanej skórki, kształt ziemniaka, to, jak układa się Twojej dłoni, jaki wydaje odgłos, gdy wrzucasz go 

Nieważne, co robisz -idziesz, oddychasz, myjesz zęby –każda z tych czynności może stać się wydarzeniem i treningiem uważności



MINDFULNESS

podstawy treningu

3. Wyłącz autopilota

Zrób coś inaczej niż zwykle.

•Przygotuj sobie wystawne śniadanie w środku tygodnia,

•pójdź do pracy inną drogą, popatrz na bliską osobę, jakby to było wasze pierwsze spotkanie.

Takie zmiany w codziennej rutynie nadadzą chwilom rangę przeżyć i sprawią, że zerwiesz z rutyną i odzyskasz chwilę obecną.



MINDFULNESS

podstawy treningu

4. Zauważaj myśli i emocje

•Zacznij orientować się, co dzieje się w Twoim umyśle.

•Zadawaj sobie co jakiś czas pytania: Jaka jest dla mnie ta chwila? Co teraz czuję? O czym teraz myślę?

Takie pytania są jak znak STOP. Uczą samoświadomości i uważności.

•Każdorazowe uświadomienie sobie myśli i emocji to krok do pełni szczerej relacji z samym sobą.



MINDFULNESS

podstawy treningu

5. Po prostu bądź.

•Przestaw się z trybu działania w tryb bycia.

•Nie próbuj niczego osiągnąć, nigdzie dojść, niczego wykonać. To, co ma być zrobione, spontanicznie zrodzi się z Twojej uważno



Inne techniki relaksacji, zwykle 

intuicyjnie odkrywane

● Patrzenie w płomień świecy, ogniska lub kominka

● Głaskanie zwierzęcia, przytulenie się do drzewa

● Śmiech (w każdej postaci – dzięki zabawnej książce, komedii filmowej, wesołemu towarzystwu)

● Spacer,marsz,jogging(lub choćby głębokie oddechy w otwartym oknie)

● Aromatoterapia,  z użyciem olejku cedrowego, goździkowego,   eukaliptusowego

● Wykorzystanie wody: zwykłe pływanie lub kąpiel połączona z zapachami



Budowanie siły wewnętrznej

● Dąż do tego, by wykonywany zawód i rodzaj pracy odpowiadał Twoim kompetencjom.

● Staraj się harmonijnie godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi i znajduj czas na odpoczynek.

● Stosuj wybrane techniki relaksacyjne.

● Szukaj powodów do zadowolenia ze swojego życia.

●Jeśli Twój stres jest zbyt silny lub trwa zbyt długo i zaczynasz odczuwać zaburzenia lękowe czy depresyjne 



Kto łatwiej przetrwa w stresie?

Lepiej poradzą sobie osoby, które:

◼ Charakteryzują się stabilną, pozytywną samooceną

◼ Mają wewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami

◼ Są zrównoważone emocjonalnie

◼ Orientują się bardziej na współpracę niż na rywalizację

◼ Potrafią zachować nadzieję i rozsądny optymizm

◼ Mają ustabilizowaną sytuację życiową, wsparcie rodziny,  przyjaciół

◼ Są asertywne i proaktywne

◼ Umieją zarządzać sobą w czasie.



Plan rozwoju odporności na stres

•Zdiagnozuj swoje mocne i słabe strony (wykorzystaj testy, analizę SWOT, samoobserwację, wrażenia z przeprowadzonych ćwiczeń, 

•Pomyśl, w jakich sytuacjach odporność na stres jest lub będzie Ci najbardziej potrzebna

•Określ problemy związane z brakiem odporności na stres; uporządkuj je wg swojej hierarchii ważności

•Stawiaj sobie ambitne, ale i realistyczne cele; usta lsobie „wskaźniki sukcesu”, znajdź osoby wspierające



Plan rozwoju odporności na stres

•Wyciągaj wnioski z doświadczeń także z działań nieudanych; bądź innowacyjny

•Pomyśl, co i kto pomoże Ci rozwinąć umiejętności: literatura, kursy, samodzielne ćwiczenia, obserwacja ludzi, którzy dobrze s

•Zaplanuj w czasie działania na rzecz usprawniania swojej komunikacji; ustal „wskaźniki sukcesu” oraz nagrody za osiągnięcia

•Bądź wytrwały



Plan rozwoju odporności na stres

•Utrzymuj dobrą, ale realistyczną samoocenę.

•Staraj się zachować pogodę wewnętrzną oraz harmonię wartości zawodowych, społecznych, rodzinnych, obywatelskich, duchowych i 

•Stosuj dietę antystresową



„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości”.
Amelia Earhart

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym."  Brian Tracy


