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Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego 
stresu. Rozpoznanie i sposoby radzenia sobie. 

 
 

Materiały dla uczestników szkolenia 
 
 

 

Co to jest stres?  

 

Stres jest relacją pomiędzy wymaganiami sytuacji, w której człowiek się 

znajduje a jego możliwościami poradzenia sobie z tą sytuacją. Przeżywanie stresu 

wyzwala szereg reakcji psychofizycznych takich jak: przyspieszone bicie serce, 

pocenie się, wewnętrzne drżenie, suchość w ustach, nagłe uderzenia ciepła. 

Towarzyszą im przykre emocje - niepewność, niepokój, lęk, bezradność, itp. Mimo, iż 

doznania te są nieprzyjemne, ich funkcją jest mobilizacja organizmu do poradzenia 

sobie z trudną sytuacją. Optymalny poziom stresu pozwala prawidłowo rozpoznać 

"zagrożenie", odpowiednio zmobilizować organizm i poradzić sobie z nim, np. 

wzrastający poziom stresu przed egzaminem mobilizuje do przygotowania się do 

niego.   

 

Czy stres może być niebezpieczny? 

 

Zbyt wysoki lub długo utrzymujący się stres prowadzi do przeciążenia 

organizmu i jego pierwotna funkcja zostaje zakłócona, np. osoba, która z góry zakłada 

niepowodzenie na egzaminie gorzej poradzi sobie z przygotowaniami (będzie albo 

unikać przygotowań, albo silne objawy stresu zdezorganizują efektywne uczenie).  

Długotrwałe, nierozwiązane problemy życiowe (np. nieudany związek, 

niesatysfakcjonująca praca, konflikty z ważnymi osobami) są źródłem chronicznego 

stresu. Zaburza on odporność psychofizyczną organizmu, co może przejawić się w 

postaci: 

- obniżenia odporności immunologicznej organizmu (większa zapadalność na 

infekcje), 
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-  wystąpienia chorób psychosomatycznych (np. choroby wrzodowe, alergie, 

choroby układu krążenia), 

- zaburzeń emocjonalnych (depresje, zaburzenia lękowe, nerwice, uzależnienia). 

 

Jak radzić sobie z nadmiernym poziomem stresu? 

 

Uciążliwe objawy stresu mogą być dla nas sygnałem, że powinniśmy zatroszczyć 

się o siebie. Dbanie o siebie powinno dotyczyć dwóch ważnych sfer doświadczania 

stresu: fizycznej i psychicznej. Obniżaniu fizycznych objawów stresu sprzyja: 

 

- dbanie o wypoczynek, 

- aktywność fizyczna, 

- relaksacja, 

- rozwijanie zainteresowań, pasji, 

- zdrowe odżywianie 

 

Trwałe zmiany w zakresie radzenia sobie ze stresem możliwe są poprzez zmianę 

sposobu myślenia dotyczącego: 

 

- 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 środowisku - mogę spotkać 

życzliwych ludzi), 

- przyszłości (zamiast nie znajdę lepszej pracy - są zajęcia, które mogą mnie 

bardziej zadowolić). 

 

Sposoby myślenia o sobie, innych i przyszłości warunkują postrzeganie i ocenę 

sytuacji, w których się znajdujemy - jako możliwej bądź niemożliwej do rozwiązania. 

Są one zwykle utrwalone i kształtują się przez całe życie, dlatego ich samodzielna 

zmiana nie jest prosta.  
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Oznaki stresu 

 

w sferze fizjologii: 

 bladość 

 pocenie się 

 przyspieszone bicie serca 

 napięcie mięśni 

 zmiany ciśnienia krwi 

 odpływ krwi do mięśni 

 suchość w ustach i gardle 

 bóle pleców, szyi 

 zaburzenia menstruacji 

 niestrawność 

 bóle głowy 

 częste przeziębienia 

 bezsenność 

 pobudzenie 

 

w sferze poznawczej: 

 luki w pamięci 

 zapominanie 

 brak koncentracji 

 

w sferze zachowań: 

 trudności z mówieniem 

 gadatliwość 

 impulsywność 

 głośny śmiech 

 uleganie wypadkom 

 intensywne korzystanie z używek i leków 

 zmiany w zakresie odżywiania 
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w sferze emocji: 

 lęk 

 rozdrażnienie 

 złość 

 mobilizacja 

 rywalizacja 

 

W reakcji na stres uruchamianych jest szereg reakcji fizjologicznych, których celem 

jest mobilizacja energii wydobywanej z miejsc jej magazynowania i zahamowanie 

dalszego jej gromadzenia: 

 

 na czas trwania kryzysu organizm zatrzymuje wszystkie kosztowne procesy 

budulcowe, gdyż energia jest potrzebna do wykorzystania w innym kierunku 

(zapewnienie przetrwania). Zatrzymany zostaje wzrost i naprawa 

uszkodzonych tkanek, zahamowane jest trawienie, popęd seksualny się 

obniża, u kobiet jest mniejsze prawdopodobieństwo owulacji, mężczyźni 

reagują problemami z erekcją i produkują mniej testosteronu,  

 magazynowana glukoza musi zostać jak najszybciej dostarczona do 

kluczowych mięśni, 

 częstość akcji serca oraz oddychania i ciśnienie krwi rosną, aby 

transportować składniki odżywcze i tlen jeszcze szybciej, 

 współczulny układ nerwowy pomaga utrzymać na wysokim poziomie 

czujność, pobudzenie, aktywację i mobilizację. Zakończenia nerwowe tego 

układu uwalniają adrenalinę i noradrenalinę, za pomocą których 

intensyfikowana jest praca wszystkich narządów. 

 

Jeśli stres jest długotrwały, to trudno wyłączyć alarmowe reakcje adaptacyjne i 

wrócić do stanu homeostazy (podobnie, jak przemęczonemu człowiekowi trudno 

jest zasnąć). 

 

Zbyt wysoki poziom stresu: 

 ogólne fizyczne napięcie ciała (podwyższenie ciśnienia, burczenie w żołądku, 

suchość w ustach, wzmożone pocenie, uczucie słabości), 
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 zaburzenia koordynacji, 

 zwolniony refleks, 

 zamęt w głowie, 

 brak koncentracji i niemożność normalnego myślenia, 

 lęk, stany depresyjne, 

 choroby psychosomatyczne, 

 absencje w pracy 

 

Optymalny poziom stresu: 

 odprężenie fizyczne i jednoczesny przypływ energii, 

 świadomość dobrej formy i właściwego funkcjonowania, 

 wyostrzona uwaga, 

 wiara w siebie, poczucie mocy, 

 szybki refleks, 

 zaangażowanie, łatwość realizacji zadań 

 

Zbyt niski poziom stresu: 

 poczucie znużenia i bezużyteczności 

 brak zaangażowania i zainteresowania, 

 odpływ energii, przygnębienie, 

 brak sensu wykonywanych działań, 

 zaleganie prac, 

 zaniedbywanie obowiązków 

 

Sytuacje zawodowe zwiększające poziom stresu: 

 niejasny podział, zadań, obowiązków, 

 brak procedur, 

 nieodpowiedni przepływ informacji, 

 nierealistyczne oczekiwania związane z wydajnością pracy, 

 konflikty interpersonalne, 

 zaburzenia komunikacji między pracownikami, 

 kontakty z trudnymi klientami, podopiecznymi, odbiorcami, 

 złe gospodarowanie czasem, 
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 braki w umiejętnościach zawodowych, 

 mała wiara we własne kompetencje, możliwości 

 

Źródła chronicznego stresu: 

 chroniczne, zbyt duże obciążenie pracą (nadmierne wymagania, za dużo 

obowiązków, zbyt krótki czas na realizację), 

 brak kontroli i współdecydowania, 

 niedostateczne wynagrodzenie, 

 rozpad wspólnoty - konflikty, brak wsparcia, 

 brak sprawiedliwości - stronniczość, nierówny podział, 

 konflikt wartości (między wymaganiami w pracy a standardami osobistymi, 

między przesłaniem pracy a stosowaną praktyką) 

 niesatysfakcjonująca praca, od której człowiek nie widzi ucieczki,  

 trwanie latami w nieudanym, skonfliktowanym związku, 

 upośledzenie fizyczne czy długotrwała choroba 

 

Gdy działanie stresora jest długotrwałe, to zwykle następuje obniżenie możliwości 

adaptacyjnych, aż do załamania (dekompensacja osobowości). 

Organizm, który jest skoncentrowany na przeciwstawianiu się jednemu poważnemu 

stresorowi ma mniejszą tolerancję na kolejne. 

Aby sprostać wymogom stresora, organizm używa adrenaliny, która mobilizuje 

zasoby fizyczne. Przedłużający się stres utrzymuje organizm w stanie ciągłej 

mobilizacji, która się utrzymuje nawet, gdy już nie ma takiej potrzeby (obciążenie 

allostatyczne). Prowadzi to do stopniowego zużywania zasobów, aż do ich 

wyczerpania.  

Chroniczny stres prowadzi do patologicznej nadreaktywności  na stresory (reakcje 

nadmiarowe) lub patologicznej niewrażliwości na stresory (utrata nadziei, skrajna 

apatia.) 

 

Biologiczne następstwa chronicznego stresu: 

• nadciśnienie – w efekcie stresu naczynia organów trzewnych kurczą się, a krew 

przepływa w większych ilościach do mięśni tułowia i kończyn (reakcja 

alarmowa), serce wzmaga swoją pracę – szybciej bije, wzrasta puls i ciśnienie 
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krwi. Jeśli stres jest przewlekły, to wysokie ciśnienie może stać się stanem 

chronicznym, 

• podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowego 

jak zmiany miażdżycowe w sercu i naczyniach krwionośnych, choroba 

wieńcowa serca, ryzyko nadciśnienia, zawału serca lub udaru, a także choroby 

nerek, czy ślepoty,  

• z powodu nadciśnienia krew powraca do serca z większą siła i powoduje 

większe obciążenie ściany mięśnia sercowego, która z czasem pogrubia się 

(przerost lewej komory) – serce staje się asymetryczne, co prowadzi do arytmii, 

• miażdżyca połączona ze stresem prowadzi do choroby niedokrwiennej serca, 

której towarzyszą ostre bóle w klatce piersiowej (dusznica bolesna), 

• migrenowe bóle głowy, 

• zaburzenia jelitowo-żołądkowe, 

• osłabienie układu odpornościowego  - większa podatność na choroby, 

• wzmaganie reakcji chorobowej – szybszy i bardziej intensywny rozwój choroby 

pod wpływem stresu, 

• szybsze tempo starzenia się (systematyczny ubytek energii adaptacyjnej 

sumuje się), 

• większe ryzyko wystąpienia uzależnień, 

• zwiększone ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworu, 

• śmierć,  

• nagła śmierć sercowa jest uznawana przez kardiologów za ekstremalną wersję 

ostrego stresu, wywołującego arytmię komór lub migotanie komór z 

towarzyszącym niedokrwieniem serca 

 

Psychologiczne następstwa chronicznego stresu: 

• postępujące ograniczenie pola percepcji 

• usztywnienie procesów poznawczych 

• trudności w obiektywnej ocenie sytuacji i istniejących alternatyw 

• trudności z tworzeniem realistycznych planów na przyszłość 

• kłopoty z koncentracją 

• drażliwość 

• nadmierna impulsywność 
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• stany lękowe (natręctwa myślowe, kompulsje, zespół lęku uogólnionego, 

napady paniki) 

• bezsenność 

• zakłócenia w zakresie odżywiania się (objadanie się, utrata apetytu) 

• większa podatność na depresję 

• większe ryzyko uzależnienia 

• w przypadku trzeźwych osób uzależnionych zwiększone ryzyko nawrotu 

• urojenia 

• degradacja osobowości i psychiki 

• zwiększenie ryzyka popełnienia samobójstwa 

 

Chroniczny długotrwały stres a praca zawodowa: 

 brak motywacji do pracy, 

 poczucie braku skuteczności, wpływu na własne działania, 

 działania chaotyczne (od skrajnej mobilizacji do depresji), 

 nerwowość w kontaktach interpersonalnych, 

 zamykanie się na wsparcie, pomoc ze strony innych, 

 nieradzenie sobie z bieżącymi obowiązkami, 

 unikanie zadań, 

 choroby psychosomatyczne, 

 absencja w pracy 

 

Radzenie sobie z przewlekłym stresem: 

• Podstawowym sposobem radzenia sobie ze stresem jest jego rozpoznanie i 

umiejętność zapobiegania jego następstwom.  

• Odzyskanie równowagi między wymaganiami a możliwościami (aspekt 

obiektywny i subiektywny) 

• Poprawa stanu emocjonalnego 

• Aktywność fizyczna – ćwiczenia fizyczne przeciwdziałają stresowi, gdyż: 

 obniżają ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych 

poprawiają nastrój i sprzyjają dobremu samopoczuciu (uwalnianie beta-

endorfin). Pamiętaj! Ćwiczenia fizyczne spełnią funkcję relaksacyjną, jeśli 



9 

 

wykonywane są chętnie, regularnie, przez dłuższy czas (20-30 min kilkakrotnie 

w ciągu tygodnia) 

• Eliminowanie stresora – odnajdywanie wyjścia z sytuacji, rozwiązanie problemu 

poprzez zachowania ukierunkowane na działanie – dokonywanie zmian w 

samym sobie, otoczeniu lub w jednym i drugim 

• Ochrona przed skutkami działania stresora – zachowania ukierunkowane na 

obronę siebie  przed urazem psychicznym,  zranieniem, czy dezorganizacją, 

zmierzające do zachowania integralności Ja – reakcje obronne, jak m.in.  płacz, 

żałoba, zaprzeczanie, tłumienie, zniekształcanie, wyparcie, obwinianie, 

zmniejszanie zaangażowania.  

• Eliminowanie objawów nadmiernego stresu (relaksacja) 

• Zmiana sposobu myślenia 

• Zmiana trybu życia (zdrowy tryb życia, gospodarowanie czasem) 

• Zmiana hierarchii wartości 

• Pozytywne więzi rodzinne i społeczne łagodzą wpływ stresu i zmniejszają jego 

konsekwencje. 

 

Jak radzić sobie z nadmiernym stresem? 

1. Znajdź źródło nadmiernego stresu 

2. Nazwij problem 

3. Poszukaj rozwiązań tego problemu możliwych do realizacji 

 

Leczenie skutków chronicznego stresu: 

• Konsultacje lekarskie (rozpoznanie objawów, leczenie specjalistyczne) 

• Psychoterapia 

• Farmakoterapia (np. w leczeniu głębokich stanów depresyjnych, zaburzeń 

lękowych) – konieczna konsultacja psychiatryczna 

• Interwencja kryzysowa (w przypadku wystąpienia kryzysu – np. nagłe 

załamanie, tendencje samobójcze). 

 

Negatywne myślenie: 

• Może być samospełniającą się przepowiednią i prowadzić do systematycznego 

obniżania poczucia własnej wartości do samego siebie, do chronicznej złości, 

smutku, depresji, poczucia krzywdy, przeciążenia 
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• np. jeśli uważasz, że jesteś nieciekawą osobą, która nie zasługuje na 

zainteresowanie ze strony innych, możesz stronić od ludzi, pogłębiając własną 

izolację i poczucie pustki 

Negatywne myślenie jest przyczyną stresu, ale też chroniczny stres wzmaga 

skłonność do negatywnego myślenia. 

 

Negatywne wzorce myślenia: 

• Nierealistyczne cele (perfekcjonizm) – powinienem zawsze dawać sobie sam 

radę, inni ludzie zawsze powinni być rzetelni 

• Katastrofizowanie, spodziewanie się najgorszego– jeśli sprawy 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 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 

 

Zmiana sposobu myślenia: 

1. Uświadomienie sobie wzorców myślenia, które prowadzą do napięć 

emocjonalnych, np.  

Nie poradzisz sobie 

I tak ci się nie uda 

Inni zrobią to lepiej 

Nie lubię tego, co robię 

2. Zmiana sposobu myślenia na bardziej pozytywny, np. 

Wykonam to najlepiej jak potrafię 

Znam swoje mocne strony i mogę z nich korzystać 

Moja praca może nie jest idealna, ale jest dla mnie źródłem korzyści 

Przykład 

Sytuacja: mówisz „Cześć” do koleżanki z pracy, ona nie odpowiada i mija cię 

obojętnie 

Myśli: A. Pewnie się obraziła, skoro tak, to też się do niej nie odezwę 
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B. Ciekawe, co ją trapi. Wydaje się być zamyślona. Przy najbliższej okazji 

podejdę do niej i porozmawiam z nią. 

 

Relaks redukuje stres. Podczas relaksacji: 

 uwalniamy ciało od napięć, a umysł od intensywnych myśli, 

 koncentrujemy się na oddechu, oddychamy głęboko, przeponowo, 

równomiernie, wdech nosem, wydech ustami, 

 rozluźniamy poszczególne partie mięśni ciała, 

 w wyobraźni przywołujemy przyjemne, bezpieczne obrazy (np. kontakt z 

przyrodą, ulubione miejsce, itp.). 

 

Pozycje do relaksu: 

1. leżąc na brzuchu, ręce delikatnie stykają się nad głową, głowa zwrócona w prawo, 

nogi luźno wyprostowane, swobodne, 

2. leżąc na plecach, ręce spodnią stroną do góry, nogi proste, rozchylone na boki. 

3. leżąc w pozycji Dennisona, nogi założone na siebie, ręce splecione. 

 

Techniki relaksacyjne:  

Wprowadzanie w stan relaksu poprzez: 

 ćwiczenia fizyczne (joga, relaksacja stopniowana Jacobsona), 

 autosugestię (trening autogenny Schulza, wizualizacja), 

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

 

Najbardziej znane odmiany treningów relaksacyjnych: 

 Relaksacja stopniowana Jacobsona, 

 Trening autogenny Schulza, 

 Medytacja transcendentalna, 

 Medytacja ZEN, 

 Ćwiczenia Jogi, 

 Ćwiczenia wyobraźni (wizualizacja). 
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Ćwiczenia oddechowe:  

Oddech głęboki  

Siedzimy po turecku, ręce zakładamy na brzuchu. Początkowo można przyjąć wersję 

leżącą: pod głowę kładziemy podpórkę, np. książkę o grubości ok. 5 cm. Zginamy 

kolana, stopy lekko rozstawione opierają się o podłogę. Głęboki wdech przez otwarte 

usta, tak, aby klatka piersiowa i brzuch maksymalnie się rozszerzyły, a powietrze 

dotarło do najdalszych zakątków płuc. Kiedy czujemy, że cały brzuch wypełnił się 

powietrzem zaczynamy, począwszy od pępka, wypuszczać je do końca. Powtarzamy 

10 razy. 

Oddech ułatwiający koncentrację  

Siadamy na brzegu krzesła, postawa wyprostowana i odprężona. Licząc do trzech 

wciągamy powietrze przez nos, bez otwierania ust. Podobnie, jak powyżej w 

oddychaniu uczestniczy brzuch. Zatrzymujemy w sobie powietrze, aż doliczymy do 

trzech. Wypuszczamy powietrze w tym samym rytmie, przez nos, tak samo długo 

pozostajemy w bezdechu. Powtarzamy 3 razy. 

 

Strategie związane z gospodarowaniem czasem, redukujące nadmierny stres: 

1. Uszereguj zadanie od najważniejszego do najmniej ważnego i przeznacz na 

nie odpowiednią ilość czasu. 

2. Skoncentruj się na sprawach najpilniejszych, a nie na dawnych porażkach, czy 

czekających cię problemach. 

3. Staraj się nie robić kilku rzeczy naraz. 

4. Większe zadania realizuj etapowo. 

5. Śpiesz się powoli – pracuj w optymalnym dla siebie tempie. 

6. Bądź elastyczny w planowaniu czasu. 

7. Prowadź kalendarz zajęć, czynności, zadań do realizacji. 

 

Dbanie o siebie i swoje potrzeby obniża nadmierny stres, zatem: 

 Właściwie się odżywiaj, 

 Uprawiaj sporty, dbaj o kondycję fizyczną, 

 Znajdź czas na swoje potrzeby intelektualne, hobby, pasje, drobne 

przyjemności, 
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 Zainwestuj w swój wizerunek wewnętrzny. Masz prawo pięknie i atrakcyjnie 

wyglądać 

 

DWANAŚCIE CECH ZDECYDOWANYCH OPTYMISTÓW: 

 

1. RZADKO BYWAJĄ ZDUMIENI FAKTEM WYSTĘPOWANIA TRUDNOŚCI. 

2. GOTOWI SĄ PRZYJĄĆ CZĘŚCIOWE ROZWIĄZANIA. 

3. WIERZĄ, ŻE SAMI DECYDUJĄ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI. 

4. ZACZYNAJĄ WSZYSTKO OD POCZĄTKU. 

5. NIE DOPUSZCZAJĄ DO SIEBIE CZARNYCH MYŚLI. 

6. ROZWIJAJĄ W SOBIE WDZIĘCZNOŚĆ. 

7. WYKORZYSTUJĄ WYOBRAŹNIĘ, CHCĄC ODNIEŚĆ SUKCES. 

8. SĄ RADOŚNI, NAWET WTEDY, GDY NIE SPRZYJA IM SZCZĘŚCIE. 

9. SĄ PRZEKONANI O NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH WŁASNEGO 

ROZWOJU. 

10. WNOSZĄ MIŁOŚĆ W OTACZAJĄCY ŚWIAT. 

11. LUBIĄ POWTARZAĆ DOBRE NOWINY. 

12. AKCEPTUJĄ TO, CZEGO NIE MOGĄ ZMIENIĆ. 

 

Trening relaksacji sensorycznej 

 

Siądź w wygodnej pozycji. Usłyszysz serię pytań. Sprawdź, jak reagujesz na każde 

z pytań. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każda Twoja reakcja jest właściwa. 

1. Czy potrafisz czuć przyjemną ociężałość? (5 sekund przerwy) 

2. Czy potrafisz mieć świadomość swoich rąk i ramion? (5 sekund przerwy) 

3. Czy potrafisz odczuć, że jedno z Twoich ramion jest mniej rozluźnione niż drugie? 

(5 sekund przerwy) 

4. Czy potrafisz odczuć, że jedna z Twoich nóg jest mniej rozluźniona niż druga? (5 

sekund przerwy) 

5. Czy pozwolisz pozwolić oczom, by się zamknęły? (5 sekund przerwy) 

6. Czy potrafisz trzymać oczy zamknięte do końca tych pytań? (5 sekund przerwy) 

7. Czy potrafisz wyobrazić sobie odległość od czubka Twojej głowy do czubka brody? 

(5 sekund przerwy) 
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8. Czy potrafisz wyobrazić sobie, że patrzysz na coś, co jest daleko od Ciebie? (5 

sekund przerwy) 

9. Czy potrafisz poczuć, jak opuszcza Cię napięcie? (5 sekund przerwy) 

10. Czy potrafisz wyobrazić sobie naprawdę spokojną scenę? (10 sekund przerwy) 

11. Czy potrafisz poczuć ciepło w którymś miejscu swego ciała? (5 sekund przerwy) 

12. Czy potrafisz odczuwać spokój i bezpieczeństwo? (10 sekund przerwy) 

13. Czy potrafisz pozwolić oczom, by się otworzyły (5 sekund przerwy) 

 

Jeśli Twoje oczy nie są otwarte, to otwórz je teraz i pozwól sobie na uczucie 

swobody i pełnej świadomości. Jak bardzo odprężony się czujesz?  

 

Materiał opracowała Anna Gromińska 
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Załącznik 1/ Źródła stresu 

 

Pomyśl o sytuacjach, w których poczułeś się zestresowany w ciągu 

ubiegłego tygodnia lub dwóch tygodni. 

 

 Sytuacja stresowa 

 

 

 

• Znajdź źródło nadmiernego stresu 

 

 

 

• Nazwij problem 

 

 

 

• Zastanów się, na co masz wpływ w danej sytuacji, a na co nie 

masz wpływu 

 

 

 

• Poszukaj rozwiązań tego problemu możliwych do realizacji 
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Załącznik 2/ Skala do samooceny napięcia: 

 

1 

Całkowicie 

rozluźniony 

2 

Bardzo 

rozluźniony 

3 

Trochę 

napięty 

4 

Bardzo 

napięty 

5 

Maksymalnie 

napięty 

 

 

Przed wykonaniem relaksacji: ……… 

Po wykonaniu relaksacji: ……… 

 
 
 
Załącznik 3/ Sposób myślenia 

Przypomnij sobie sytuację lub zdarzenie z ostatniego dnia lub tygodnia, 

która wyprowadziła Cię z równowagi, przygnębiła, zdenerwowała i/lub 

wywołała nieprzyjemne doznania w ciele (silne napięcie). 

 

1. Opisz krótko tę sytuację 

 

 

2. Teraz przypomnij sobie, jakie myśli Ci towarzyszyły w tej sytuacji. 

Zapisz je 

 

 

3. Zapisz, jakie emocje towarzyszyły Ci  w tej sytuacji 
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4. Jeśli Twoje myśli miały charakter negatywny (nie służyły Ci w danej 

sytuacji), to spróbuj je przeformułować na pozytywne, czyli takie, 

które lepiej by Ci posłużyły. Zapisz je. 

 
 

5. Sprawdź, jakie emocje wywołują w Tobie te powyższe myśli. Zapisz 

je. 

 

 

Załącznik 4/ Inicjowanie pozytywnego myślenia 

 

Zastanów się, a następnie zapisz: 

 

Co dobrego, miłego spotkało mnie w dzisiejszym dniu? (może to być mała 

rzecz) 

 

 

W jakiej sytuacji dzisiaj poczułem zadowolenie? 

 

 

Życzliwość, która spotkała mnie ze strony innych ludzi w tym tygodniu 

 

 

Aktywności, które sprawiły mi przyjemność w czasie ostatniego tygodnia 

 

 

Przekonanie na swój temat, które mi służy, pomaga się dobrze czuć 
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Co pozytywnego usłyszałem na swój temat w ostatnim czasie? 

 

 

Przekonanie na temat ludzi bądź świata, które mi służy, pomaga dobrze 

się czuć 

 

 

Pozytywne przekonanie na temat życia lub świata, które funkcjonuje w 

mojej rodzinie lub w grupie  

 




