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

 
 

Program 
 
 

Program składa się z czterech bloków, z których każdy trwa 1,5 

godziny. Istnieje możliwość regulowania czasu trwania sesji, w zależności 

od potrzeb grupy (prowadzący dobiera ćwiczenia zawarte w programie). 

Blok 1 powinien być wprowadzony na początku, kolejność pozostałych jest 

dowolna (w zależności od potrzeb grupy). 

 

Załączniki do programu: 

 

1. Prezentacje: 

 

 Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego stresu – do bloku I 

 Zapobieganie i radzenie sobie ze skutkami zdrowotnymi  

i psychologicznymi przewlekłego stresu – do bloku II, III, IV 

 

2. Materiały dla uczestników 
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Blok 1 

Co to jest stres i po czym go rozpoznajemy. Stres chroniczny i jego 

przejawy. Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego stresu. 

Czas trwania: 90 minut 

 

Przebieg sesji: 

1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i charakteru zajęć. 

Zajęcia mają charakter warsztatów połączonych z wykładem. Z 

uwagi na charakter zajęć prowadzący przypomina zasadę, zgodnie 

z którą to uczestnicy sami decydują o stopniu swojej otwartości i 

aktywności. Ćwiczenia stanowią propozycję ze strony 

prowadzącego. 

2. Prowadzący zapisuje na tablicy słowo stres i prosi uczestników, by 

podzielili się swoimi skojarzeniami z tym hasłem. Zapisuje je na 

flipczarcie, starając się je pogrupować na poszczególne kategorie, 

np. oznaki stresu, źródła, emocje towarzyszące, następstwa, itp. (w 

zależności od skojarzeń uczestników). 

3. Wykład (trener prowadzi wykład z wykorzystaniem prezentacji 

Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego stresu).  

 Co to jest stres? 

 Stresory 

 Poziom stresu 

4. Oznaki stresu 

Prowadzący zadaje pytanie grupie, po czym poznają, że są 

zestresowani. Co dzieje się z ich ciałem? Zachęca uczestników, by 

przyjrzeli się symptomom stresu i podzielili się z grupą swoimi 

spostrzeżeniami. Dyskusja grupowa. 
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5. Wykład (trener prowadzi wykład z wykorzystaniem prezentacji 

Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego stresu). W trakcie 

wykładu angażuje grupę do wspólnej dyskusji wokół 

podejmowanych zagadnień: 

 Oznaki nadmiernego stresu  

 Fazy reakcji stresowej 

 Reakcja organizmu na stres  

 Stres chroniczny i jego źródła. 

6. Prowadzący zaprasza grupę do dyskusji wokół pytania: Jakie 

konsekwencje  powoduje przedłużający się stres? Zachęca do 

dzielenia się refleksjami i wymiany doświadczeń.  

7. Wykład (trener prowadzi wykład z wykorzystaniem prezentacji 

Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego stresu): 

 Biologiczne i psychologiczne następstwa chronicznego stresu 

 Stres chroniczny a praca zawodowa 

8. Prowadzący podsumowuje spotkanie i zaprasza uczestników do 

podzielenia się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w sesji. 
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Blok 2 

Sposoby radzenia sobie ze stresem. Stres a używki. Poszukiwanie 

źródeł stresu i ich eliminowanie. 

Czas trwania: 90 minut 

 

Przebieg sesji: 

1. Prowadzący proponuje uczestnikom, by dobrali się w 3-4 – osobowe 

grupy, w których porozmawiają na temat tego, w jaki sposób radzą 

sobie z nadmiernym stresem  i jego przejawami (czas trwania: 10-

15 minut) 

2. Po zakończeniu dyskusji przedstawiciele grup wymieniają sposoby 

radzenia sobie ze stresem, które pojawiły się w ich grupie. 

Prowadzący zapisuje je na flipczarcie. Uczestnicy uzupełniają listę 

o inne sposoby, z których korzystają ludzie, a które się jeszcze nie 

pojawiły na forum. Grupa w trakcie dyskusji ustala, które z tych 

sposobów są konstruktywne, tzn. służą zdrowiu, a które nie są 

konstruktywne (zagrażają zdrowiu).  

3. Wykład  

Radzenie sobie z nadmiernym i przewlekłym stresem, leczenie 

skutków chronicznego stresu (trener prowadzi wykład z 

wykorzystaniem prezentacji 2 – Zapobieganie i radzenie sobie ze 

skutkami zdrowotnymi i psychologicznymi  przewlekłego stresu – 

slajdy 1-6).  

4. Następnie prowadzący prowadzi krótki wykład na temat korzystania 

z używek w reakcji na stres. Zwraca uwagę, że: 

Czasami ludzie poszukują szybkich sposobów na eliminowanie 

nieprzyjemnego napięcia w ciele i przykrych emocji, które występują 
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w nadmiernym, czy chronicznym stresie. W tym celu korzystają z 

używek (najczęściej alkohol, czasami narkotyki). Przyjmują, bez 

konsultacji lekarza leki, które maja szybko usunąć objawy, np. leki 

przeciwbólowe, nasenne. Te środki przynoszą natychmiastową i 

pożądaną ulgę i uśmierzają ból psychiczny i fizyczny. Ulga trwa 

jednak krótko. Gdy skończy się czas działania chemicznych 

substancji, przykre objawy powracają z jeszcze większym 

nasileniem. Problemy nie zostały rozwiązane. Czasami pojawiają 

się nowe kłopoty, wynikające z korzystania z używek (np. pretensje 

ze strony bliskich). Cierpienie się nasila i człowiek szukając ulgi 

ponownie korzysta z używek. Przypomina to błędne koło. Ten 

mechanizm prowadzi do uzależnień.  

Prowadzący zachęca grupę do dyskusji po mini wykładzie (dzielenie 

się refleksjami). 

5. Prowadzący zwraca uwagę na to, że objawy nadmiernego, czy 

przewlekłego stresu informują nas, iż znajdujemy się w trudnej 

sytuacji. Jednym z najważniejszych i najzdrowszych sposobów 

radzenia sobie z objawami stresu jest rozpoznanie źródeł stresu i 

ich eliminowanie. Prowadzący rozdaje uczestnikom załącznik 1 do 

ćwiczenia Źródła stresu. Omawia w grupie przykład, jak wypełnić 

kwestionariusz na podstawie sytuacji podanej przez któregoś z 

uczestników bądź własnej: krótki opis sytuacji stresowej, określenie 

źródeł  stresu (co mnie zestresowało w tej sytuacji?), następnie 

sformułowanie problemu i ustalenie rozwiązań tego problemu 

możliwych do realizacji.  

 

Przykład: sytuacja: trudności z zasypianiem w okresie ostatnich kilku 

dni, źródło: przemęczenie fizyczne i psychiczne spowodowane zbyt 

długą pracą, do późnych godzin nocnych, problem: nadmiar 
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obowiązków, rozwiązanie: lepsze gospodarowanie czasem, 

zmniejszenie perfekcjonizmu, przyjmowanie mniejszej ilości zadań. 

 

Prowadzący rozdaje uczestnikom karty ćwiczeń, które wypełniają 

indywidualnie. Uczestnicy dobierają się w grupy 3-osobowe, w 

których omawiają pracę indywidualną. Na forum grupy uczestnicy 

dzielą się swoimi spostrzeżeniami.  

 

6. Prowadzący wyjaśnia: 

W sytuacji, w której człowiek się znajduje są sprawy, na które ma 

wpływ oraz takie, na które nie ma wpływu. Źródłem frustracji jest 

często uporczywe koncentrowanie się na sprawach, na które nie 

mamy wpływu, pomijając te, na które mamy wpływ. Energia, która 

jest mobilizowana w stresie nie zostaje wówczas wykorzystana  na 

realizacje możliwych działań, ale jest kumulowana w ciele w formie 

przykrych objawów somatycznych, które w przypadku stresu 

chronicznego zakłócają funkcjonowanie organizmu i mogą stać się 

przyczyną chorób psychosomatycznych.   
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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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Blok 3 

Relaksacja 

Czas trwania: 90 minut 

 

Przebieg sesji: 

Prowadzący korzysta z muzyki relaksacyjnej (cicha muzyka w tle, podczas 

całej sesji). 

1. Prowadzący wyjaśnia pojęcie relaksacji i jej znaczenie w 

funkcjonowaniu człowieka. (trener prowadzi mini wykład z 

wykorzystaniem prezentacji 2 – Zapobieganie i radzenie sobie ze 

skutkami zdrowotnymi i psychologicznymi  przewlekłego stresu).  

2. Prowadzący zachęca uczestników do wymiany doświadczeń w 

zakresie sposobów relaksowania się, z których korzystali lub 

korzystają. 

3. Prowadzący wyjaśnia znaczenie oddechu i sposobu oddychania w 

redukcji napięcia psychicznego. 

W stresie oddychamy płytko i szybko. Towarzyszą nam przykre 

emocje takie jak niepokój, lęk, obawa, przerażenie, itp. Emocje nie 

podlegają naszej woli. Możemy natomiast uspokoić swoje ciało i 

powrócić do stanu równowagi korzystając z oddechu. Gdy 

spowalniamy oddech nasze serce bije wolniej, a poziom napięcia w 

ciele spada. Towarzyszy temu uczucie ulgi i większego spokoju 

psychicznego.  

4. Prowadzący wprowadza ćwiczenia oddechowe. 

Zachęca uczestników, by przyjęli wygodną pozycję (ćwiczenia 

można wykonać także stojąc). Następnie prosi, by wykonali głęboki 

wdech nosem, po nim chwilę zatrzymania, a potem stopniowy, 
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powolny wydech przez półotwarte usta. Ważne, aby oddech był 

spokojny, trochę pogłębiony, ale swobodny. Wydech powinien być 

równomierny, zdecydowanie dłuższy niż wdech. Uczestnicy przez 2-

3 minuty oddychają w ciszy. Następnie prowadzący prosi, by 

wyobrazili sobie przed sobą łyżkę z gorącą zupą. Wykonując 

wydech wyobrażają sobie, że chcą podmuchać na zupę znajdującą 

się na łyżce (równomiernie, spokojnie). Uczestnicy wykonują 

ćwiczenie przez kolejne 2-3 minuty. 

Na zakończenie dzielą się wrażeniami i spostrzeżeniami 

dotyczącymi sygnałów płynących z ciała. Prowadzący zwraca 

uwagę, że w sytuacji stresowej powinniśmy oddychać w pogłębiony 

sposób przez kilka minut, by odczuć uspokojenie. 

5. Trener proponuje grupie ćwiczenie oddechu przeponowego, który 

jest pomocny w łagodzeniu objawów nadmiernego stresu. 

6. Prowadzący wyjaśnia znaczenie relaksacji mięśniowej.  

W stresie nasze mięśnie napinają się. Gdy stres jest przewlekły, to 

stan napięcia mięśniowego utrzymuje się. Często nie 

uświadamiamy sobie, jak bardzo nasze ciało jest napięte, co 

prowadzi do dolegliwości somatycznych takich jak bóle mięśni, a 

także może być przyczyną niektórych chorób. Ćwiczenia relaksacji 

mięśniowej (napinanie – rozluźnianie) pomagają uświadomić sobie 

różnice pomiędzy doświadczaniem stanu napięcia i rozluźnienia w 

ciele oraz uczą w jaki sposób można rozluźnić napięte mięśnie.  

7. Relaksacja progresywna  

Prowadzący zachęca uczestników do ćwiczenia progresywnej 

relaksacji. 

Przed wykonaniem ćwiczenia uczestnicy otrzymują skalę, służącą 

do oceny poziomu napięcia (załącznik 2). Oceniają na niej poziom 
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odczuwanego napięcia przed wykonaniem relaksacji oraz po 

wykonaniu relaksacji. 

 

 

Instrukcja do ćwiczeń relaksacyjnych 

Usiądź lub połóż się wygodnie. Zrób kilka głębokich wdechów i 

wydechów. Twoje ciało spoczywa swobodnie, jest przyjemnie ociężałe. 

Teraz napnij wszystkie mięśnie ... po chwili je rozluźnij. Czujesz jak 

odchodzi całe napięcie. Odczuwasz ulgę. Powtórz to. Napnij mięśnie .... 

trzymaj .... rozluźnij. Napięcie odchodzi, czujesz ulgę... . Weź głęboki 

wdech i trzymaj go przez chwilę ... i wydech – wydychasz wszystko, 

czujesz jak napięcie opuszcza twoje ciało.... . Oddychasz przez chwilę 

normalnie – wdech i wydech. Przy każdym oddechu czujesz, jak napięcie 

opuszcza twoje ciało... Odprężasz resztę ciała, ale zaciskasz mocno 

szczęki i powieki. Powieki i szczęki są zaciśnięte. ... Reszta ciała 

pozostaje rozluźniona. Skoncentruj się na odczuwaniu napięcia w 

szczękach i powiekach. Przestań zaciskać szczęki i powieki, rozluźnij je, 

odpręż je tak, jak resztę ciała.... skoncentruj się na doświadczeniu 

kontrastu pomiędzy wcześniejszym napięciem a obecnym stanem 

rozluźnienia. .... Odchyl głowę do tyłu, aż odczujesz napięcie w karku...., 

unieś ramiona. Poczuj napięcie w karku, ramionach i górnej części pleców. 

Reszta ciała pozostaje odprężona. Skoncentruj się na różnicy pomiędzy 

napięciem w karku i ramionach, a rozluźnieniem w pozostałej części 

ciała... Rozluźnij ramiona, opuść je powoli, przywróć głowę do wygodnej 

pozycji. Odczuwasz przyjemne doznania i odprężasz się jeszcze 

bardziej... Teraz zaciśnij pięści i brzuch ... skoncentruj się na odczuciu 

napięcia. Odpuść je. Rozluźnij się. Niech napięcie całkiem zniknie. Napnij 

uda i pośladki, skieruj palce stóp w dół, aby uzyskać napięcie w łydkach. 
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Reszta ciała pozostaje rozluźniona... Wszystkie części ciała powyżej 

bioder pozostają rozluźnione. Czujesz napięcie tylko poniżej bioder... 

Teraz przestań napinać, odpręż się, rozluźnij i pozwól, aby spokojne, 

przyjemne uczucie rozprzestrzeniło się. Odpręż całe ciało. Przy każdym 

głębokim wdechu wypowiedz w myśli słowo „do”, a przy wydechu – „od”. 

Relaksuj się w ten sposób tak długo, jak chcesz, łagodnie i swobodnie 

wdychając i wydychając powietrze.  

 

Ćwiczenie można wykonać na stojąco: 

Prowadzący przeprowadza dwa cykle napinania – rozluźniania dla 

danej grupy mięśni, a następnie przechodzi do kolejnej. W każdym cyklu 

napięcie powinno trwać 5 sekund, a rozluźnienie 15-20 sekund. W każdym 

cyklu prowadzący kieruje uwagę uczestników na doświadczenie różnicy 

między stanem napięcia i rozluźnienia i odczuwanie przyjemności 

spowodowanej rozluźnieniem. 

 

Stojąc unieść lekko prawą nogę. Napnij mięśnie tej nogi… tak… aż 

poczujesz, że twoja prawa noga zaczyna drżeć… Skoncentruj się na 

odczuwaniu stanu napięcia w Twojej prawej nodze…. Teraz rozluźniaj 

powoli Twoją prawą nogę…. Po prostu puść …. Pozbądź się napięcia w 

tym obszarze swojego ciała… Rozluźnij mięśnie twojej prawej nogi 

jeszcze bardziej… i jeszcze bardziej… Odczuwaj przyjemność płynącą z 

rozluźnienia mięśni….. poczuj, jak mięśnie Twojej prawej nogi stają się 

coraz bardziej miękkie, gładsze…. Poczuj, jak to jest kiedy mięśnie twojej 

prawej nogi stają się coraz bardziej rozluźnione, zrelaksowane…. 

Sprawdź, czy możesz jeszcze bardziej rozluźnić te mięśnie…. Odstaw 

delikatnie na podłogę swoją prawą nogę.  
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Skoncentruj się na coraz większym uczuciu rozluźnienia w Twojej prawej 

nodze i przyjemności, którą czerpiesz z tego stanu…. Zauważ różnicę 

między napięciem a rozluźnieniem. Odczuwaj przyjemność, która płynie z 

tej różnicy. Teraz unieś delikatnie swoją lewą nogę… (powtarzamy 

sekwencję). 

Teraz zegnij prawą rękę w łokciu i mocno zaciśnij pięść, chowając kciuk 

do środka… aż poczujesz, że prawa ręka zaczyna drżeć, najpierw 

delikatnie, a teraz coraz bardziej wyraźnie… Skoncentruj się na 

odczuwaniu stanu napięcia w Twojej prawej ręce…. Teraz powoli, powoli 

otwieraj pięść, prostując każdy palec. Poczuj rozluźnienie w swojej prawej 

dłoni…. Poczuj jak stan przyjemności płynącej z rozluźnienia mięśni dłoni 

stopniowo się rozpływa…. Rozluźnij prawy nadgarstek…. Powoli prostuj 

rękę w łokciu…. Skoncentruj się na przyjemnej stanie rozluźnienia, który 

rozpływa się na Twoje przedramię. Delikatnie poruszaj prawą ręką, aż do 

stawu barkowego. Poczuj rozluźnienie w całej twojej prawej ręce, od 

palców aż do barku… Sprawdź, jak doświadczasz rozluźnienia mięśni 

Twojej prawej ręki…… Zauważ różnicę między stanem napięcia a 

rozluźnienia w twojej prawej ręce… Spróbuj jeszcze bardziej rozluźnić 

mięśnie… Poczuj, jak mięśnie twojej prawej ręki stają się coraz gładsze…  

Powtarzamy sekwencję z lewą ręką. 

A teraz napnij mięśnie ud… Napnij swoje pośladki… Utrzymaj stan 

napięcia w tej części ciała…. Sprawdź, jak odczuwasz to napięcie… 

Spróbuj napiąć mięśnie jeszcze bardziej… A teraz powoli rozluźniaj swoje 

pośladki…. Rozluźnij swoje uda… Poczuj, jak stopniowo stan rozluźnienia 

rozprzestrzenia się w tej części Twojego ciała…. Sprawdź, jak tego 

doświadczasz… Poczuj przyjemność, która płynie z tego stanu 

rozluźnienia w Twoich udach i pośladkach….  
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Teraz napnij swój brzuch (prowadzący powtarza sekwencję), a następnie 

plecy. 

Teraz napnij mięśnie twarzy, napnij mięśnie szczęki….. Zaciśnij 

powieki…. Odczuj napięcie w twojej twarzy… Utrzymaj je przez chwilę… 

A teraz rozluźnij powieki….. rozluźnij mięśnie Twojej szczęki…… 

Rozluźnij swoją twarz….. Pozwól, żeby twoje czoło się rozluźniło, 

odprężyło i spokojnie wygładziło…. Poczuj, jak Twoja twarz rozluźnia się 

coraz bardziej…. Twoje policzki się rozluźniają… Twoje zęby nie stykają 

się ze sobą…. Poczuj przyjemność, która płynie ze stanu rozluźnienia 

twarzy…  

Weź głęboki wdech i powoli, równomiernie wydychaj powietrze… powtórz 

kilka razy… Głęboki wdech i spokojny wydech…. 

 

Teraz, po zakończeniu tego ćwiczenia, sprawdź, jak bardzo jesteś 

rozluźniony w ciele.  

Prowadzący zachęca uczestników do dzielenia się refleksjami 

dotyczącymi ćwiczenia i towarzyszących doznań.  

8. Prowadzący zachęca uczestników do wykonania ćwiczenia, które 

pomoże im w szybkim czasie zrelaksować się. Ćwiczenie oparte jest 

na doświadczeniach sensorycznych (test relaksacji sensorycznej).  

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). 
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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). 

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?  

Po wykonaniu ćwiczenia (prowadzący czyta instrukcję) uczestnicy 

dzielą się swoimi refleksjami. 
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Prowadzący zwraca uwagę na rolę naszej wyobraźni i 

przechowywanych w pamięci obrazów. W sytuacji nadmiernego stresu 

często koncentrujemy się na przyszłości, wyobrażając sobie ją w sposób 

niekorzystny – spotyka nas coś przykrego, towarzyszą temu często 

katastroficzne myśli. Wyobrażenie, które pojawia się w naszym umyśle nie 

jest prawdziwe, ale emocje, które mu towarzyszą są rzeczywiste i 

nieprzyjemne. Wyobraźnia podlega naszej woli. Możemy skierować ją na 

przyjemne wyobrażenia (obrazy, przyjemne sceny z przeszłości, które są 

magazynowane w naszej pamięci i możemy je przywołać lub wymyślone 

– dotyczące naszych marzeń. Te wyobrażenia również nie są rzeczywiste, 

ale towarzyszą im przyjemne emocje. Przywołują je świadomie 

pomagamy sobie w doznawaniu stanu ulgi, czy przyjemności, który 

pomaga się zrelaksować. 

9. Prowadzący proponuje uczestnikom, by przyjęli wygodną pozycję 

ciała, tak komfortową, jak to jest w danym momencie możliwe. Jeśli 

zauważą w ciele napięcie, to prosi, by je usunęli (rozluźnienie 

mięśni). Jeśli to nie zakłóci komfortu uczestników, to mogą zamknąć 

oczy i pozwolić im odpocząć. Uczestnicy wsłuchują się w rytm 

swojego serca. Próbują je uspokoić, wyobrażają sobie, że 

spowalniając oddech delikatnie je kołyszą. Jeśli pojawią się w ich 

głowie jakieś myśli, to postarają się na nich nie koncentrować, nie 

zatrzymywać ich.  

Prowadzący powinien pamiętać, iż fantazja sprzyjająca relaksowi 

musi być: 

 szczegółowa (zawierać konkretne wydarzenia, opisy miejsc, itp.),  

 ograniczona w czasie (wydarzenie trwające parę chwil),  

 odwoływać się do doznań zmysłowych (widzisz…., słyszysz.., 

czujesz zapach.., czujesz smak… dotykasz….), 



16 
 

 nie może zawierać opisu ucieczki, unikania, czy zachowań 

obronnych. 

Posługując się techniką kierowanej fantazji, prowadzący podaje 

instrukcję: 

Wyobraź sobie naprawdę bezpieczne miejsce…. Przyjrzyj się uważnie 

temu miejscu – jak ono wygląda, zwróć uwagę na kolory, kształty… Być 

może skojarzy Ci się jakiś dźwięk charakterystyczny dla tego 

miejsca…. A może  poczujesz jakiś zapach, który jest właściwy dla tego 

miejsca…. Wyobraź sobie siebie w tym miejscu… zauważ, co dzieje 

się w Twoim ciele teraz, gdy widzisz siebie w tym bezpiecznym 

miejscu….. Poczuj przyjemność, która towarzyszy Ci, gdy w nim 

przebywasz… Pobądź przez chwilę w ciszy z tym obrazem….Możesz 

go zatrzymać w pamięci…. Teraz wsłuchaj się w rytm swojego serca. 

Skoncentruj się na oddechu – spokojnym, równym. Otwórz oczy i 

rozejrzyj się po sali.  Skieruj wzrok na to, co widzisz wokoło – ludzi, 

przedmioty.  

 

Prowadzący zachęca uczestników do dzielenia się refleksami 

towarzyszącymi ćwiczeniu. Zwraca uczestnikom uwagę, że jeśli 

wyobrażenie pomogło im się zrelaksować, to mogą je utrwalać poprzez 

powracanie do niego i przywołać w chwili, gdy potrzebują się uspokoić, 

zrelaksować.  

10. Zakończenie spotkania – Uczestnicy dzielą się refleksjami, co 

zabierają sobie  z sesji.  
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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: ……… 
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Blok 4 

Zmiana sposobu życia. Modyfikowanie sposób myślenia. 

Czas trwania: 90 minut 

 

Przebieg sesji: 

1. Prowadzący przypomina wzajemną zależność pomiędzy myślami a 

uczuciami i reakcjami somatycznymi. Zwraca uwagę, że emocje 

które w danej sytuacji odczuwamy, są ściśle związane z myślami, 

które im towarzyszą. Z kolei emocje mają swoje odzwierciedlenie w 

doznawanych reakcjach somatycznych. Nie mamy bezpośredniego 

wpływu na doświadczane emocje, ale mamy wpływ na nasz sposób 

myślenia. Gdy myślimy pozytywnie, to towarzyszą temu przyjemne 

emocje, a gdy nasze myśli są negatywne, to doświadczamy 

przykrych emocji. 

2. Wykład (trener prowadzi wykład z wykorzystaniem prezentacji 

Skutki zdrowotne i psychologiczne przewlekłego stresu – slajdy 8-

15). W trakcie wykładu angażuje grupę do wspólnej dyskusji wokół 

podejmowanych zagadnień:  

 negatywny sposób myślenia,  

 zmiana sposobu myślenia,  

 inicjowanie pozytywnego myślenia. 

3. Prowadzący zachęca do ćwiczenia indywidualnego: 

Rozpoznawanie towarzyszących myśli (załącznik 3).  

Trener rozdaje kwestionariusz, który uczestnicy wypełniają 

indywidualnie. Uwaga! Uczestnicy na tym etapie wypełniają tylko 

punkty 1-3 kwestionariusza.  
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Następnie prowadzący zachęca, by uczestnicy zastanowili się, jaki 

wpływ miały zapisane myśli na ich funkcjonowanie – na ich 

samopoczucie, emocje, samoocenę, radzenie sobie w tej sytuacji. 

Czy ten sposób myślenia im służył? Jeśli te myśli miały charakter 

negatywny, to zachęca uczestników do ich przeformułowania na 

bardziej korzystne (pkt 4 kwestionariusza). 

 Następnie uczestnicy omawiają ćwiczenie w 3-osobowych grupach. 

Po tym dzielą się refleksjami na forum grupy.  

4. Inicjowanie pozytywnego myślenia 

Prowadzący proponuje ćwiczenie, którego celem będzie rozwijanie 

pozytywnego myślenia. Uczestnicy wypełniają indywidualnie 

kwestionariusze (załącznik 4), a następnie tworzą trzyosobowe 

grupy, w których chętni omawiają swoje kwestionariusze i dzielą się 

refleksjami. Omówienie na forum grupy – emocje towarzyszące 

ćwiczeniu, dzielenie się refleksjami.   

5. Zdrowy tryb życia  

Prowadzący zapisuje na flipcharcie hasło ZDROWY TRYB ŻYCIA.  

Burza mózgów – uczestnicy podają własne skojarzenia z 

powyższym hasłem, które prowadzący zapisuje na tablicy. 

Prowadzący wraz z grupą przyporządkowuje podane skojarzenia do 

poszczególnych kategorii – filarów zdrowego stylu życia. 

6. Gospodarowanie czasem ((trener prowadzi wykład z 

wykorzystaniem prezentacji Skutki zdrowotne i psychologiczne 

przewlekłego stresu – slajdy 20-21). 

7. Zakończenie spotkania – Uczestnicy dzielą się refleksjami, co 

zabierają sobie  z sesji.  

 

Program opracowała Anna Gromińska 
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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 

 

 

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. 
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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 

 

Co pozytywnego usłyszałem na swój temat w ostatnim czasie? 

 

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

dobrze czuć 

 

Pozytywne przekonanie na temat życia lub świata, które funkcjonuje w 

mojej rodzinie lub w grupie  

 




