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W reakcji na stres rozwijamy umiejętności, których wcze- ▶

śniej nie byliśmy zobligowani rozwijać.

Stres przynosi szkody, gdy wymagania, które stawia przed  ▶

nami, oceniamy jako zbyt wysokie.

Radzenie sobie ze stresem
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Podstawowym sposobem radzenia sobie ze stre- ▶

sem jest jego rozpoznanie i umiejętność zapobiega-
nia jego następstwom

Odzyskanie równowagi między wymaganiami a możli- ▶

wościami (aspekt obiektywny i subiektywny)

Poprawa stanu emocjonalnego ▶

Aktywność fizyczna – ćwiczenia fizyczne przeciwdzia- ▶

łają stresowi:
–  obniżają ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-

naczyniowych
–  poprawiają nastrój i sprzyjają dobremu samopo-

czuciu (uwalnianie beta-endorfin)

Pamiętaj! Ćwiczenia fizyczne spełnią funkcję relaksacyjną, jęśli wy-
konywane są chętnie, regularnie, przez dłuższy czas (20-30 min 
kilkakrotnie w ciągu tygodnia).

Jak sobie 
radzić 
z nadmiernym 
stresem?
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eliminowanie stresora – odnajdywanie wyjścia z sytuacji, rozwiąza- ▶

nie problemu poprzez zachowania ukierunkowane na działanie – do-
konywanie zmian w samym sobie, otoczeniu lub w jednym i drugim

ochrona przed skutkami działania stresora – zachowania ukierunko- ▶

wane na obronę siebie przed urazem psychicznym, zranieniem czy 
dezorganizacją, zmierzające do zachowania integralności Ja – reak-
cje obronne, jak m.in. płacz, żałoba, zaprzeczanie, tłumienie, znie-
kształcanie, wyparcie, obwinianie, zmniejszanie zaangażowania.

eliminowanie objawów nadmiernego stresu (relaksacja) ▶

Strategie radzenia sobie ze stresem



        

5 Materiał opracowany na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zmiana sposobu myślenia ▶

zmiana trybu życia (zdrowy tryb życia, gospodarowanie cza- ▶

sem)

zmiana hierarchii wartości ▶

pozytywne więzi rodzinne i społeczne łagodzą wpływ stresu  ▶

i zmniejszają jego konsekwencje.

Nadużywanie mechanizmów obro-
ny z pomijaniem zachowań skiero-
wanych na rozwiązanie problemu 
powoduje zaburzenia adaptacyjne.

Strategie radzenia sobie ze stresem
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konsultacje lekarskie (rozpoznanie objawów, leczenie specjalistyczne) ▶

psychoterapia ▶

farmakoterapia (np. w leczeniu głębokich stanów depresyjnych, za- ▶

burzeń lękowych) – konieczna konsultacja psychiatryczna

interwencja kryzysowa (w przypadku wystąpienia kryzysu – np. na- ▶

głe załamanie, tendencje samobójcze)

Leczenie skutków chronicznego stresu
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znajdź źródło nadmiernego stresu ▶

nazwij problem ▶

poszukaj rozwiązań tego problemu  ▶

możliwych do realizacji

Jak radzić sobie 
z nadmiernym 
stresem?
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Nasz sposób 
myślenia 
wpływa 
na nasze 
uczucia 
i zachowania

myśli

emocje

zachowanie
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może być samospełniającą się przepowiednią i prowadzić  ▶

do systematycznego obniżania poczucia własnej wartości, 
do chronicznej złości, smutku, depresji, poczucia krzywdy, 
przeciążenia

np. jeśli uważasz, że jesteś nieciekawą osobą, która nie za- ▶

sługuje na zainteresowanie ze strony innych, możesz stro-
nić od ludzi, pogłębiając własną izolację i poczucie pustki

Negatywne myślenie jest przyczyną stresu, ale też chroniczny 
stres wzmaga skłonność do negatywnego myślenia.

Negatywne myślenie
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nierealistyczne cele (perfekcjonizm) – powinienem zawsze da- ▶

wać sobie sam radę, inni ludzie zawsze powinni być rzetelni

katastrofizowanie, spodziewanie się najgorszego– jeśli spra- ▶

wy nie ułożą się tak, jak oczekuję, to już nic się nie uda, gdy 
ludzie mnie poznają bliżej, to na pewno mnie opuszczą, ten 
związek i tak się rozpadnie

nadmierne uogólnianie – już zawsze będę taki nieszczęśliwy,  ▶

nigdy już się z nikim nie zwiążę

Negatywne wzorce myślenia
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poniżanie siebie – do niczego się nie nadaję, mój ojciec miał  ▶

rację, gdy mówił, że do niczego nie dojdę

dychotomiczne myślenie (wszystko albo nic) – jeśli zdarzy  ▶

mi się nie przyjść punktualnie, to mnie wyrzucą, jeśli ludzie 
mnie nie kochają, to znaczy, że mnie nienawidzą; albo mogę 
być zdołowany, albo w euforii

Negatywne wzorce myślenia
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Koncentracja na sposobie myślenia, który pojawia się w sytuacji doświad-
czania stresu psychologicznego.

Zauważ jakie myśli Ci towarzyszą, gdy czujesz podwyższony poziom nieprzy-
jemnego napięcia w ciele.

Uświadomienie sobie wzorów myślenia, które prowadzą do napięć emocjo-
nalnych, np.:

 nie poradzisz sobie ▶

i tak ci się nie uda ▶

inni zrobią to lepiej  ▶

nie lubię tego co robię ▶

Zmiana sposobu myślenia na bardziej pozytywny i bardziej realistyczny, np.:
wykonam to jak najlepiej potrafię ▶

znam swoje mocne strony i mogę z nich korzystać ▶

 moja praca może nie jest idealna ale daje pewne korzyści ▶

Zmiana sposobu myślenia
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siebie ▶  (zamiast – nie poradzę sobie w nowej pracy – posiadam 
zasoby, które pomogą mi odnaleźć się w nowej pracy),

innych ▶  (zamiast – inni nie zaakceptują mnie w nowym środo-
wisku – mogę spotkać życzliwych ludzi),

przyszłości ▶  (zamiast – nie znajdę lepszej pracy – są zajęcia, 
które mogą mnie bardziej zadowolić).

Zmiana sposobu myślenia 
dotyczącego:
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Sytuacja: Starasz się o przeniesienie do innego działu. Byłeś na roz-
mowie u szefa, ale okazało się, że nie jest to teraz możliwe.

Myśli:

Nie jestem dobrym pracownikiem. Pewnie nie zasługuję na lepsze  ▶

stanowisko. Nie ma sensu w ogóle się starać. Muszę pogodzić się 
z tym, że zawsze będę robić to co nie sprawia mi przyjemności.

„Pierwsze koty za płoty” – mimo wszystko jestem zadowolona,  ▶

że odważyłam się porozmawiać z szefem. Gdy zdarzy się okazja 
wrócę do tego tematu.

Zmiana sposobu myślenia
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Przypominanie sobie dobrych rzeczy na temat życia i samego  ▶

siebie.

Przywoływanie pozytywnych stwierdzeń (powiedzenia, motta,  ▶

przekonania) i dodawanie sobie otuchy.

Nagradzanie siebie. ▶

Inicjowanie pozytywnego myślenia
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Stosowanie technik poznawczo-behawioralnych w radzeniu sobie z trud-
nymi sytuacjami.

Trening odporności na stres: przygotowywanie ludzi do zmierzenia się 
ze stresującymi sytuacjami, zanim one jeszcze wystąpią:

I etap – dostarczanie informacji na temat stresującej sytuacji oraz  ▶

stosowanych przez ludzi sposobów radzenia sobie

II etap – stosowanie afirmacji sprzyjających skutecznej adaptacji  ▶

(np. spokojnie, to na początku zawsze boli, ale potem przechodzi)

III etap – stosowanie powyższych afirmacji w sytuacji działania różnych  ▶

stresorów, które są celowo uaktywniane (np. stresujące filmy, czy 
chłód)

Prewencja długotrwałego stresu
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W trakcie relaksacji:

uwalniamy ciało od napięć, a umysł od intensywnych myśli ▶

koncentrujemy się na oddechu; oddychamy głęboko, prze- ▶

ponowo, równomiernie; wdech nosem – wydech ustami [gdy 
robimy wdech, to uruchamiamy układ współczulny, który 
nieznacznie przyspiesza pracę serca; przy wydechu zostaje 
uruchomiony układ przywspółczulny, który aktywizuje nerw 
błędny i spowalnia czynności, także pracę serca – dlatego 
techniki relaksacyjne opierają się na wydłużonym wydechu.

rozluźniamy poszczególne partie mięśni ciała ▶

w wyobraźni przywołujemy przyjemne, bezpieczne obrazy  ▶

(np: kontakt z przyrodą, ulubione miejsca, itp.)

Relaks redukuje stres



        

18 Materiał opracowany na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zmniejszanie napięcia mięśniowego (ćwiczenia fizyczne, joga,  ▶

relaksacja stopniowana Jacobsona) – progresywna relaksa-
cja polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu róż-
nych grup mięśni, w celu lepszego rozpoznawania napięć 
i zastępowania ich rozluźnieniem

ćwiczenia oddechowe ▶

autosugestię (trening autogenny Schulza, wizualizacja) ▶

powtarzanie słów (mantry, myśli, afirmacje, modlitwy) ▶

Wprowadzanie 
w stan relaksu poprzez:
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relaksacja stopniowana Jacobsona ▶

trening autogenny Schulza ▶

medytacja transcendentalna ▶

medytacja ZEN ▶

ćwiczenia Jogi ▶

ćwiczenia wyobraźni (wizualizacja) ▶

Najbardziej znane odmiany 
treningów relaksacyjnych:
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Badania potwierdzają jednoznacz- ▶

nie fizjologiczne korzyści z medy-
tacji.

Regularna medytacja (codzienne  ▶

ok. 15-30 minut) obniża poziomy 
glikokortykoidów, napięcie współ-
czulne i niekorzystne objawy będą-
ce ich skutkiem.

Medytacja



        

21 Materiał opracowany na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej
przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

uszereguj zadanie od najważniejszego do najmniej ważnego i prze- ▶

znacz na nie odpowiednią ilość czasu

skoncentruj się na sprawach najpilniejszych, a nie na dawnych po- ▶

rażkach, czy czekających cię problemach

staraj się nie robić kilku rzeczy na raz ▶

większe zadania realizuj etapowo ▶

„śpiesz się powoli” – pracuj w optymalnym dla siebie tempie ▶

bądź elastyczny w planowaniu czasu ▶

prowadź kalendarz zajęć, czynności, zadań do realizacji ▶

Strategie redukujące nadmierny stres 
– gospodarowanie czasem
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właściwie się odżywiaj ▶

uprawiaj sporty, dbaj o kondycję fizyczną ▶

znajdź czas na swoje potrzeby intelektualne, hobby, pasje,  ▶

drobne przyjemności

zainwestuj w swój wizerunek wewnętrzny; masz prawo pięk- ▶

nie i atrakcyjnie wyglądać

Dbanie o siebie i swoje potrzeby 
obniża nadmierny stres


