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Ze stresem jest ciekawa sytuacja
Na co dzień myślimy o nim jak o największym złu tego świata. Ale gdy na
poważnie mu się przyjrzymy możemy odkryć jego inną twarz. Już wiemy, że 
w zależności od tego jak będziemy go traktować tak on będzie z nami
pracować, albo na naszą korzyść, albo na naszą zgubę. Nie wiem jak ty, ale ja
wolę, żeby był po mojej stronie i grał ze mną do jednej bramki. W tym
krótkim poradniku postaram się przedstawić ci metody i techniki takiej pracy
ze sobą samą aby łatwiej było przejść przez trudne i stresujące sytuacje.

Zacznijmy od początku 
Czym jest ten „potwór” – stres? Skąd się bierze i po co właściwie jest?
Nie wgłębiając się za nadto, na szybko możemy powiedzieć, że stres to
zmiana neurologiczno-fizjologiczna, która pojawia się w ciele, gdy
napotykamy na coś co nazywamy stresorem, czyli na czynnik, który wywołuje
w nas stres. Stresory mogą być różne, dla każdego człowieka coś innego
może wywołać tę specyficzną reakcję organizmu. Generalnie, stresory
zostały przez naukowców podzielone na dwa rodzaje: zewnętrzne 
i wewnętrzne. I pewnie, jak możesz się domyślić, zewnętrzne to mogą być:
szkoła, sama nauka, rodzina, oczekiwania społeczne, wystąpienia publiczne,
pieniądze, presja czasu, nowe sytuacje, czy nawet wakacje i wiele, wiele
innych. A wewnętrzne to na przykład: wspomnienia, tożsamość, przyszłość,
samokrytycyzm, postrzeganie siebie, swojego ciała… I tak jak napisałam: dla
każdej i każdego z nas mogą być to zupełnie inne czynniki, więc tę listę
możemy zrobić naprawdę długą. W tym miejscu zrobię małą dygresję.
Najważniejsze jest aby taką listę zrobić dla siebie samej. Usiąść i na spokojnie
zastanowić się i wypisać sytuacje i czynniki, które dla ciebie są tymi, które
wywołują reakcje stresowe. I to już jest pierwsza z technik radzenia sobie ze
stresem, ale jeszcze do nich wrócimy…

Wiesz już, skąd może się brać stres, ale po co się pojawia? 
To proste, jest po to aby pomóc nam przetrwać. I ja wiem, że teraz brzmi to
dziwnie, przecież mówiło się o tym, że stres może nas nawet zabić. Owszem,
może, ale wówczas gdy pozwolimy sobie na to, żeby postrzegać go jako
zagrożenie a nie coś co ma nam pomóc. Stres jest funkcją adaptacyjną
organizmu. Pełni rolę ostrzegawczą, przygotowawczą i mobilizującą do
odpowiedniego reagowania na czynniki, które z naszego punktu widzenia są
dla nas zagrażające, czy negatywnie wpływają na nasze życie (choć mogą być
one i pozytywne). 
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Coś ci pokażę
W zależności od tego jak potraktujemy stres, tak będzie reagował nasz
organizm. Jeżeli podejdziemy do niego w sposób negatywny, potraktujemy go
jako zagrożenie, nasz organizm będzie reagował w następujący sposób: na
poziomie hormonalnym zacznie wydzielać dwa hormony: kortyzol i adrenalinę;
na poziomie układu krążenia następuje zmniejszenie światła tętnic; oddech
staje się płytki; a samo ciało w swojej postawie gotowe jest do walki. A co się
dzieje w naszym organizmie, gdy potraktujemy go jako wyzwanie? Popatrz: na
poziomie układu hormonalnego wydzielamy nie tylko adrenalinę i kortyzol, ale
także dopaminę i testosteron; światło tętnic robi się większe lub zostaje na tym
samym poziomie; oddech jest głęboki, świadomy; postawa ciała wskazuje na
gotowość do działania. Widzisz różnicę? 

 

Wystarczy tego wstępu, przejdźmy do konkretów, bo przecież czytasz to, żeby
dowiedzieć się, jakie są techniki i metody pomagające przechodzić przez
trudne i stresujące sytuacje w życiu. Znajdziesz tu wiele różnych sposobów. Na
początek wybierz te, które najbardziej do ciebie przemawiają, ale z czasem
spróbuj wypróbować inne. Pamiętaj: im większy będziesz miała repertuar
narzędzi w ręku, tym łatwiej będzie i dostosować się do zastanej okoliczności i
łatwiej przez nią przejść. A przy okazji będziesz mogła zdobyć nowe
doświadczenie i czegoś nowego się nauczyć o sobie i dla siebie.

• Zadbaj o siebie
Warto czasami postawić się w centrum świata, bo jakby na to nie spojrzeć, dla
siebie samej jesteś centrum. Nikt tak długo z tobą nie będzie żyć, jak ty sama
ze sobą. Bądź dla siebie dobra.

• Spędzaj czas (życie) (pro)aktywnie
Nie odpuszczaj sobie. Traktuj życie jak przygodę. Baw się nim. Angażuj się w
różne ciekawe dla siebie przedsięwzięcia. Poznawaj nowych ludzi, nawet gdy
jest to przerażające. Nie musisz od razu mieć w nich przyjaciół. A jak ci nie
podpasują?... Pamiętaj na ziemi jest 8 miliardów ludzi, gdzieś są ci fajni (z
reguły niezbyt daleko).  
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• Śpij i wypoczywaj w odpowiedniej proporcji
Sen jest jednym z najważniejszych czynników pozwalających nam na dobre
funkcjonowanie. Sprawdź ile godzin snu jest dla ciebie odpowiednie, żebyś
czuła się wypoczęta i zrelaksowana. Standardowo mówi się, że człowiek
potrzebuje 7 i pół godziny snu, żeby się wyspać. Sprawdź, czy to jest Twój
czas. Jeśli codziennie wstajesz o 7 rano połóż się do łóżka około godziny 23,
najpóźniej o 23:30 powinnaś zasnąć. Rób tak przez dwa tygodnie. Jeśli po tym
czasie zaczniesz się sama budzić na kilka minut przed budzikiem oznacza to
że to jest twój czas. Ale jeżeli okaże się, że budzik jest jakimś potworem, który
atakuje cię z zaskoczenia, to przedłuż czas snu – połóż się do łóżka pół
godziny wcześniej i przeprowadź nową próbę. W taki sposób znajdziesz swój
optymalny czas snu. Gdy klikniesz w poniższą grafikę znajdziesz podcast, z
którego możesz dowiedzieć się więcej na temat snu: #BEZPIECZNIK Sen -
lekarstwo na dobre życie. 

I jeszcze jedna ważna rzecz: z wiekiem zapotrzebowanie na sen się zmienia,
więc warto sprawdzać się co kilka/kilkanaście lat.

No i odpoczynek. Pomimo odpowiedniej dawki snu organizm potrzebuje
odpoczywać także w trakcie dnia. Nie można go zajechać ciągłą aktywnością.
Pamiętaj, że organizm posiadasz na całe życie, musisz o niego dbać.
Potrzebujesz chwili relaksu. Znajdź odpowiedni sposób dla siebie. Może to
być: kontakt z naturą, kąpiel, ruch, muzyka, gotowanie i jedzenie, pasje,
przyjemne myśli i wspomnienia, czas dla siebie, spotkanie z przyjaciółmi,
książka, film, drzemka (wg NASA najbardziej efektywna trawa dokładnie 26
minut od momentu położenia się), leżenie i nic nie robienie… Odpoczywaj,
jeśli chcesz być bardziej wydajna. Cokolwiek robisz w życiu, musisz mieć na to
siły, a one biorą się z wypoczynku i regeneracji.
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• Planuj rozkład dnia
Trudne sprawy staraj się wykonywać w pierwszej kolejności. I zawsze
przewiduj rezerwę czasową na „niespodzianki”. Ktoś zadzwoni, napisze, kawa
się rozleje, autobus się spóźni… Sama wiesz, jak to jest. Warto zastanowić się,
czy dla ciebie dobre będzie robienie sobie listy zadań, z której później możesz
wykreślać poszczególne punkty, które masz za sobą. Tak samo z nauką.
Postaraj się sensownie ją zaplanować. Nie zostawiaj jej na ostatnią chwilę.
Badania wykazują, że lepiej przyswajamy w małych dawkach niż całość na
jeden raz. Poznaj różne techniki uczenia się. Polecam książkę „Włam się do
mózgu” Radka Kotarskiego. 

• Zadbaj o pozostałe elementy wielkiej trójki 
Wielka trójka składa się z następujących elementów: sen, jedzenie, ruch. O
śnie już było. To teraz kilka słów o ruchu. Jest konieczny do sprawnego
funkcjonowania. Nie chodzi o to, że musisz uprawiać jakiś sport wyczynowo,
nie trzeba katować się wynikami i osiągnięciami (chyba, że to lubisz). Tu
wystarczy codzienny spacer, przebieżka, basen, ćwiczenia rozciągające, joga…
Wybierz to co lubisz, co jest dla ciebie fajne i rób to regularnie, po kilkanaście
minut dziennie. Twój organizm tego potrzebuje. A do tego zadbaj o to, żeby
miał energię. Ją najłatwiej czerpać z odpowiedniego jedzenia. Sprawdź jaka
dieta jest dla ciebie odpowiednia. I pamiętaj dieta, to znaczy sposób
odżywiania, nic poza tym. Jakąkolwiek wybierzesz, pamiętaj o zdrowych
proporcjach. 

Jedzenie jest jedzeniem, jest
potrzebne do życia, ma dostarczać
energii i dawać ci możliwość
funkcjonowania. Jeśli chcesz w prosty
sposób zadbać o swoją dietę, to
prócz odpowiednich proporcji na
talerzu, przyjmij zasadę 80/20. 80%
według wytycznych zdrowego
odżywiania, a 20%? Tu możesz sobie
pofolgować i zjeść pizzę czy chipsy. 
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• Rzetelnie i realnie oceniaj swoje możliwości 
(zdolności, umiejętności, czas, warunki zewnętrzne, okoliczności), nie trać
czasu na niemożliwe (tu i teraz) do zrealizowania sprawy. Tylko nie umniejszaj
swoich możliwości i umiejętności. Wierz w siebie i swoje zdolności. Z jednej
strony nie wymagaj od siebie mega dużo, bo jesteś wystarczająca taka, jaka
jesteś. Z drugiej strony rozwijaj swoje mocne strony, koncentruj się na nich. Z
trzeciej – szukaj tego co jest dla ciebie ważne, co cię interesuje, co sprawia ci
przyjemność, szukaj swojej drogi.

• Myśl życzliwie o sobie i o innych, nie trać energii na krytykowanie 
i negatywne myślenie
Myśl kształtuje rzeczywistość. Jeśli będziesz się doceniać, kontrolować to, co
do siebie myślisz, aby były to myśli wspierające, doceniające się,
wzmacniające prędzej czy później zobaczysz zmianę. Zmianę, która pozwoli ci
wejść na wyższy poziom. Nie wierzysz? Sprawdź, co się stanie, gdy zaczniesz
dobrze myśleć o innych osobach. Możesz wybrać na początek jedną. Zacznij ją
doceniać, dostrzegać jej dobre cechy, zauważać fajne rzeczy, które robi.
Sprawdź, co stanie się po miesiącu, dwóch, trzech. Jeśli to, co zauważysz
uznasz za wartościowe, samą siebie zacznij traktować w taki sam sposób.

• Szanuj siebie i innych, pamiętaj o przyznawaniu sobie i innym takich
samych praw. A przy tym broń siebie i swoich (s)praw
Żyj i daj żyć innym. Szacunek do drugiego człowieka i samego siebie jest
jednym z wyznaczników człowieczeństwa. To on sprawia, że możemy żyć z
różnymi ludźmi nawet, gdy nie zgadzamy się z nimi, nie odpowiadają nam ich
poglądy, czy dziwi nas ich styl życia. Każdy ma prawo do bycia takim, jakim
chce, o ile nie krzywdzi drugiej istoty (celowo napisałam istoty, bo nie ma
znaczenia, czy będzie to człowiek, czy zwierzę). Każdy ma te same prawa i
powinien być sprawiedliwie traktowany. Bez względu na to, czym się od siebie
różnimy. Ważne jest, abyś znała swoje prawa. Warto czytać przepisy,
regulaminy, aby być świadomą, a także mieć w zanadrzu twarde argumenty,
gdy znajdziesz się w sytuacji, w której będziesz musiała o siebie zawalczyć.
Szukaj informacji, potem je sprawdzaj i potwierdzaj w wiarygodnych źródłach. 



• Dziel się problemami z innymi, znajdź osoby, które cię wspierają
Jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy kontaktu z innym człowiekiem.
Szczególnie w trudnej sytuacji. Nie zostawaj z problemem sama. Masz wokół
siebie grono życzliwych ci ludzi, nawet jeśli na pierwszy rzut oka tak nie
myślisz. Z kim możesz porozmawiać? Zaczynając od rodzica, jeśli masz
wspierających rodziców, poprzez przyjaciółkę, ale też życzliwego nauczyciela,
psychologa i pedagoga szkolnego – to sią osoby, które są po to, żeby cię
wesprzeć, pokazać, co możesz zrobić w danej sytuacji. Jeśli do tych osób nie
masz zaufania lub nie chcesz osobiście z nimi rozmawiać, możesz zadzwonić
na telefon zaufania pod numer: 116 111 

• (Na)Ucz się (także metodą prób i błędów) różnych sposobów
rozwiązywania problemów i trudności, unikaj „unikania” (zamiatania
pod dywan)
Wypróbuj różne strategie. Zacznij używać tych, które najbardziej ci
odpowiadają, ale też nie zapominaj o tych, które odrzuciłaś. Może się okazać
za jakiś czas, że są one dla ciebie teraz najlepsze. I szukaj cały czas nowych
sposobów. Nie zamykaj się na długo w schematach.  Schematy pomagają
nam żyć, ale często nas też blokują.

116 111

• Pogódź się z porażkami i błędami (akceptuj to, co jest) – wyciągaj z nich
wnioski i podejmij kolejne próby.
Życie to nie ścieżka usłana różami, jedno wielkie pasmo sukcesów. Każdy
przeżywa gorsze, trudne i bardzo stresujące chwile, które często potrafią
trwać długo. To jest normalne. Liczy się Twój stosunek do tych chwil i sytuacji.
Sprawdź, co myślisz, jakie masz przekonania w temacie trudności życiowych.
Jeśli są one obciążające cię, pomyśl co możesz zrobić, aby przeformułować je
w swojej głowie tak, żeby były ci pomocne. Następną rzeczą, którą możesz
zrobić, to przeanalizowanie każdej trudnej sytuacji. 

Zadaj sobie pytania: co takiego się wydarzyło; jaka
była tego przyczyna; jak się czuję w tej sytuacji; kto
jeszcze w niej uczestniczył i jaki miał na mnie wpływ,
jak wpłynął na moje postrzeganie tego co się
zdarzyło; co mogłam zrobić inaczej i jakie mogłoby
mieć to skutki… Pomyśl o tym, co możesz następnym
razem, w podobnych okolicznościach, zrobić inaczej.



• Daj sobie czas – nie działaj impulsywnie
Czasami warto dać sobie przestrzeń na przemyślenie tego co i jak chce się
zrobić. Wypracować sposoby postępowania. Przygotować się do różnych
zdarzeń. Jeśli czeka cię egzamin, to oprócz gruntownego przygotowania
merytorycznego, dobrze jest przygotować się od innych stron. Możesz
sprawdzić (jeśli to możliwe), jak wygląda sala, w której będziesz mieć egzamin.
Bądź przygotowana. Przygotuj sobie wcześniej strój, który nałożysz danego
dnia. Miej ze sobą potrzebne materiały, przybory (zapasowe długopisy, linijkę,
gumkę, ołówek…), przybory higieniczne (podpaski, tampony, chusteczki
nawilżające i higieniczne, żel antybakteryjny…) ale też zapasowe rajstopy, tak
żeby nic dodatkowego cię nie rozpraszało i nie stresowało. Pamiętaj o wodzie.
A przy okazji egzaminów. Osoby, które są w komisji (z reguły) nie mają złych
intencji. I przede wszystkim: one nic do ciebie personalnie nie  mają. One też
chcą ten czas spędzić jak najbardziej miło.

• Nie oceniaj pochopnie i na podstawie pierwszego wrażenia
Nasze mózgi nastawione się na jak największą ekonomię w działaniu i
wypracowały sobie całą gamę mechanizmów, które mają im ułatwić pracę.
Jednym z takich mechanizmów jest automatyczne ocenianie, kogo masz przed
sobą. To jest technika, która kiedyś potrafiła uratować życie, gdy w mgnieniu
oka człowiek musiał ocenić czy ma do czynienia z wrogiem czy przyjacielem.
Teraz, gdy żyjemy w miarę spokojnych czasach, nie ma potrzeby polegać, aż
tak bardzo, na takich automatyzmach. Szczególnie, że skuteczność pierwszego
wrażenia szacuje się na 50%. Daj sobie i drugiemu człowiekowi szansę.
Porozmawiaj z nim, poznaj i dopiero wówczas decyduj, czy chcesz utrzymać z
nim relacje.

• Sprawdzaj intencje – swoje i wobec ciebie – zapytaj o co (mi) chodzi – co
i po co się dzieje?
To jest bardzo trudne. Nie jest łatwo w silnych emocjach pozwolić sobie na
jakąkolwiek refleksję. A zatrzymanie się i zadanie sobie czy drugiej osobie
pytania, co kryje się pod danym zachowaniem, słowami, o co tak naprawdę
chodzi, jest niezmiernie trudne. Ale nie poddawaj się. Jeśli nawet nie zrobiłaś
tego w danym momencie, zawsze możesz to zrobić po czasie. Niezmiernie
ważne jest wyjaśnianie sobie spraw, zrozumienie co się wydarzyło i dlaczego, a
także jakie rzeczy na to wpłynęły. Może się okazać, że ani ty ani druga osoba
nie chcieliście, aby ta sprawa tak się potoczyła, może to okoliczności na to
wpłynęły. Daj sobie szansę na zrozumienie. Nie bój się wrócić do tematu, bo 

często okazuje się, że to nieporozumienie lub jakaś błahostka. A jeśli
było to coś ważnego, istotnego, to tym bardziej trzeba to przegadać
i znaleźć rozwiązania.



• Naucz się godzić z kosztami Twoich działań – każde osiągnięcie ma
swoją cenę
I znowu życie. Nie ma tak, że wszystko przychodzi łatwo. Często trzeba albo
podejmować jakieś wybory, albo poświęcić coś na rzecz tego, na czym ci
zależy. Co to może być? Jaka może być cena, którą można zapłacić za
osiągnięcia? Może być to czas, który poświęcisz aby czegoś się nauczyć, zrobić
projekt, zorganizować jakąś imprezę. Ceną też mogą być ludzie, z którymi
stracisz kontakt poświęcając się swojemu zadaniu. Jednakże naucz się
doceniać, to, co było w twoim życiu, to, co pomogło ci w przeszłości, nawet,
jeśli to straciłaś.

• Ciesz się każdym, nawet najdrobniejszym sukcesem
Nagradzaj się za najmniejsze osiągnięcia. Nagroda może być różna,
niekoniecznie materialna. Zrób coś dla siebie w nagrodę. Chodzi o to, żebyś
dostrzegała to, co ci wyszło, nawet najdrobniejsze rzeczy. Jak to zrobić? Możesz
przed rozpoczęciem swojego przedsięwzięcia zrobić plan działania i określić
tak zwane kroki milowe (wcale nie muszą być takie wielkie). Z jednej strony
pozwolą sprawdzać, na jakim etapie jesteś, a z drugiej będziesz miała
dokładnie wyznaczone punkty, w których osiągnęłaś swój mały sukces
składający się na ten duży. Warto się doceniać, bo kto to zrobi lepiej, niż ty
sama? Znasz siebie najlepiej. I jeszcze jedna ważna kwestia. Nie zapominaj o
relaksie po wysiłku, który włożyłaś w swoje osiągnięcie. To kosztowało cię
sporo. Teraz twój organizm musi mieć czas na regeneracje i na domknięcie
całego cyklu, musi wiedzieć, że może już odpuścić, nie musi się spinać, że już
nie musi być gotowy do ucieczki czy obrony, bo nic mu już nie grozi. Dzięki
temu oczyści się i nie będzie produkował nadmiernych ilości hormonów
stresu, które w dużych ilościach mogą wpływać destrukcyjnie.   

• Nie szukaj winnych
Łatwo zrzucić winę na innych. Tylko zastanów się, co przyniesie ci znalezienie
winnego? Jak to zmieni twoją obecną sytuację? Jak wpłynie na postrzeganie
innych ludzi? Jak to wpłynie na sposób twojego myślenia o świecie? I jaki
będzie miało to wpływ na włożoną przez ciebie pracę w życzliwe myślenie o
sobie i innych? Zastanów się na sobą, co i jak zrobiłaś. Czy popełniłaś błąd?
Nawet jeśli tak, to nie jest tragedia. Człowiek nie jest nieomylny, wszyscy
popełniamy błędy, to jest naturalne. Należy wyciągać z nich wnioski, uczyć się
na nich. I być dla siebie i innych życzliwym. 



• (Na)Ucz się godzić z sobą, z innymi, życiem – wybaczaj, przepraszaj,
dziękuj
Wybaczenie, zaraz obok wdzięczności, jest silnym sposobem na dbanie o
siebie. Jedno i drugie pozwala zachować dobry stan psychiczny i ogólne dobre
samopoczucie, a także utrzymać optymalny poziom witalności. Nie mają nic
wspólnego z hura optymizmem, ani nadęciem czy wywyższaniem się nad
innymi. Codzienne praktykowanie wybaczania i wdzięczności pozwala
wypracować swoisty psychiczny bufor ochronny, który może ci  pomóc w
ewentualnym pogorszeniu stanu psychicznego czy fizycznego. Jeśli chcesz
dowiedzieć więcej na temat wdzięczności posłuchaj tego podcastu: O
Zmierzchu "Wdzięczność Wieloraka" - kliknij w grafikę:

• Koncentruj się na zadaniu a nie na stresie
Przełącz swoją uwagę na zadanie, które masz do wykonania. Przygotuj się do
niego. Jest taki stary dowcip: Młoda kobieta w biegu spytała wychodzącego z
Uniwersytetu Ekonomicznego profesora: - Przepraszam, jak mam się dostać
na Akademię Muzyczną? Profesor: - Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. 
Jeśli jest to sprawdzian, egzamin, występ – ćwicz, ćwicz, ćwicz. Jeden z moich
profesorów na uczelni zawsze nam radził przed egzaminami: żeby się nie
stresować, musicie być przeuczeni. Skup się na tym, co masz do zrobienia, bez
rozpamiętywania, jak bardzo mocno się stresujesz.

• Jeśli chcesz zmienić świat – zacznij od siebie 
Co nie znaczy, że nie masz angażować się w różnego rodzaju inicjatywy.
Możesz zmieniać świat, aby stawał się lepszy. Angażuj się. Edukuj. Ucz się
nowych rzeczy. Pokazuj, że można żyć w zgodzie ze sobą dla dobra inny.
Pamiętaj, że nie da się zmienić ludzi na siłę. Każda zmiana potrzebuje czasu.
Zmiana to proces. 

• Przyznaj się, że się stresujesz
Nie obawiaj się głośno powiedzieć, że się stresujesz daną sytuacją, że jest ona
dla ciebie stresująca. Wypowiedzenie tych słów głośno w danym momencie 

pozwoli ci się trochę zrelaksować, napięcie trochę odpuści. A może
się tak zdarzyć, że dostaniesz duże wsparcie od osób, które z tobą
są (nawet egzaminatorów).

https://open.spotify.com/episode/5HuBTSZjpLQ6xNmnTUeffv?si=V6whVQkcRl-YVEe_dTRLLw&dl_branch=1


• Sprawdź, czego najbardziej obawiasz się w związku z daną sytuacją
Co jest najgorsze? Sama sytuacja? Ludzie w niej uczestniczący? Rezultat?
Twoje emocje, zachowanie? Pomyśl o tym. Następnie zastanów się, na co
masz wpływ, a na to na co nie masz – odpuść. Możesz też zrobić sobie
poniższe ćwiczenie. Ono pozwala nabrać dystansu:
Weź papierową taśmę klejącą lub jakiś sznurek, pasek albo, jeśli masz taką
możliwość, narysuj na ziemi kreskę kredą. Ta linia jest momentem w czasie, w
którym zdarza się sytuacja, którą się stresujesz. Teraz odsuń się jak najdalej
od niej. Ten dystans, to symboliczny czas, który został ci do tego zdarzenia. A
teraz zacznij iść w kierunku linii. Sprawdzaj, co czujesz, co myślisz, co możesz
robić gdy będziesz się zbliżać. Spokojnie przekrocz linię. I teraz sprawdź, co się
wydarzyło, jak się czujesz.

• Napisz do siebie list
List z przyszłości. Opisz cały proces, który przeszłaś, napisz gdzie się teraz
znajdujesz, daj wsparcie sobie, tej do której piszesz. Napisz na co masz
zwracać uwagę, na czym się koncentrować, a co sobie odpuścić. Możesz to
napisać, bo już przez to przeszłaś – jesteś w przyszłości. W książce „W pułapce
myśli – dla nastolatków” Louise Hayes, Ann Bailey i Josepha Ciarrochi
przeczytasz więcej na temat tej techniki.

• Pogadaj ze swoim stresem
Przed ważnym dla ciebie wydarzeniem, którym się stresujesz, powiedz
swojemu stresowi, że jesteś mu bardzo wdzięczna, że się o ciebie troszczy i
doceniasz to, że chce dla ciebie jak najlepiej i rozumiesz, to że jest tu dlatego
żeby cię ochronić, ale ty wiesz co robisz, jesteś świetnie do tej sytuacji
przygotowana, więc może teraz spokojnie usiąść sobie na krzesełku i
grzecznie poczekać, a ty w tym czasie zrobisz, to co musisz zrobić, jak najlepiej
się da. Możesz też wyznaczyć mu jakieś zadanie, na przykład może w tym
czasie trzymać za ciebie kciuki. 

• Przesuń stres w inne miejsce w swoim ciele
Przyjrzyj się dokładnie swojemu stresowi. Sprawdź, gdzie dokładnie siedzi w
twoim ciele. A teraz powoli, w myślach, kawałek po kawałku przesuwaj go w
inne miejsce, takie gdzie najmniej będzie przeszkadzał chociażby do małego
palca u nogi.

• Wyobraź sobie, że rozmawiasz z najbliższą ci osobą
Właśnie zwierzyła ci się, że potwornie się obawia dokładnie takiej
samej sytuacji, w której ty obecnie jesteś. Co jej powiesz? Jak ją
wesprzesz? Uświadom sobie, że to samo możesz mówić sobie.



• Poznaj techniki relaksacyjne i stosuj te formy, które lubisz i które
dobrze na ciebie działają
Poniżej znajdziesz różnego typu techniki, które pomagają w radzeniu sobie ze
stresem. Zaczniemy od oddychania, jako najprostszej metody i najbardziej
naturalnej. Świadome oddychanie redukuje napięcia w ciele, dotlenia mózg,
obniża poziom kortyzolu, uwalnia od napięcia i stresu, wycisza emocje.
Pamiętaj, żeby zawsze oddychać nosem, wdech i wydech:

o Oddychanie przeponowe
Usiądź wygodnie lub się połóż. Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na
brzuchu. Sprawdź, która z rąk unosi się bardziej. Jeśli pierwsza, to znaczy, że
oddychasz sposobem piersiowym. A jeśli druga, to przeponowo, ten sposób
pozwala na głębokie i pełne oddychanie, a im dłuższy jest wdech i wydech tym
bardziej działa uspokajająco na organizm.

o Oddychanie z wizualizacją
Znajdź dla siebie wygodną pozycję, oddychaj głęboko i spokojnie, zamknij
oczy. Przy wdechu wyobrażaj sobie, że napełniasz się spokojem, przy każdym
wydechu zobacz, w wyobraźni, jak wydychasz niepokój i stres. Możesz też
zobrazować sobie to kolorami: wdech żółty, wydech niebieski. Zobacz jak
wdychasz żółtą mgiełkę spokoju i jak wydychasz niebieski obłok niepokoju.
Spędź tak kilka minut.

o Oddychanie z liczeniem
Usiądź wygodnie lub się połóż, możesz zamknąć oczy. Wdychaj powietrze
licząc powoli od 1 do 4. Teraz zatrzymaj powietrze w płucach i policz do 7 (jeśli
to dla ciebie za długo, licz do 5). Zacznij wydychać powietrze nosem licząc do 8.

o Wzdychanie
Brzmi dziwnie, ale wierz mi, że daje dużo ulgi i bardzo rozluźnia. Westchnij
głośno. Nabierz dużo powietrza do płuc i wzdychając wypuść, przy okazji
rozluźnij ramiona, tak jakby opadały ci do ziemi. 

o Kręcenie głową
To ćwiczenie rozluźniające. Stajesz prosto, lekko usztywniasz ciało, rozluźniasz
kark i zaczynasz kręcić głową w jedną stronę i w drugą.

o Rozluźnienie ciała
Rozluźnij ciało przez potrząsanie nim. Stań luźno i zacznij machać i strzepywać
r ręce, potrząsaj całym ciałem, nogami, tak jakbyś opędzała się od

natrętnych much lub wzdrygała się przed czymś co ci przeszkadza.



o Auto-masaż
Pamiętam, jak jedne ćwiczenia na studniach zawsze zaczynaliśmy masażem.
Stawaliśmy w kręgu tyłem do siebie i masowaliśmy kark osoby, która stała
przed. Na początku było to dziwne i czuliśmy się bardzo nieswojo, ale po kilku
zajęciach zaczęliśmy czekać na następne. Tak było to relaksujące i
odprężające. Możesz zafundować sobie taki masaż sama, rozmasowując kark,
dłonie, twarz, a jak masz możliwość, to stopy.

o Trening relaksacyjny Jacobsona
Połóż się wygodnie, skup się na spokojnym oddychaniu. Sprawdź, które partie
mięśni masz napięte. Przez chwilę po prostu spokojnie oddychaj. Relaksacja
polega na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśni. Wraz z
wdechem napina się poszczególne części ciała, potem wstrzymuje się oddech
i napięcie mięśniowe przez klika sekund, wraz ze spokojnym wydechem
rozluźnia się ciało. Odczuj różnice między stanem napięcia a rozluźnieniem
mięśni. Ćwiczenie zaczyna się od stóp i podąża się w górę do czubka głowy. W
Internecie bez problemu znajdziesz instrukcję, a na YouTubie prowadzone
treningi np. ten: Małgorzata Mostowska Relaksacja Jacobsona - Na Stres,
Niepokój i Lęk

o Uziemienie
Stań prosto. Rozstaw nogi na szerokość bioder i poczuj jakby z Twoich stóp
wyrastały korzenie, które cię zakotwiczają w ziemi, wyprostuj się, poczuj się
silna i mocna, poruszaj się na boki i poczuj, że jeszcze mocniej jesteś
zakorzeniona w ziemi. Skoncentruj się na tym uczuciu. Czujesz się pewniej?

https://youtube.com/watch?v=X1HXg6BkKw0&feature=share


o Joga
Nie będę ukrywać, że to mój ulubiony sposób na ruch. Ale też na odprężenie,
wyciszenie i zebranie myśli, a właściwie niemyślenie. Nie tylko dbam o ciało,
ale i o umysł. Rodzajów jogi jest wiele. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są
techniki bardzo spokojne, ale i niezwykle dynamiczne, jak ashtanga joga
(można się naprawdę nieźle zmęczyć i spocić). Ćwicząc jogę (i każdy inny
sport) najważniejszy jest szacunek do własnego ciała, pozwalanie sobie na
znajdowanie własnej przestrzeni i skupianie się tylko i wyłącznie na
poszczególnych ruchach (ewentualnie też na osobie prowadzącej). Podaję ci
tu link do „mojej”, krótkiej porannej praktyki, którą robię codziennie:
Małgorzata Mostowska Poranna Joga na Dzień Dobry!

o Mindfullness
To świadome kierowanie uwagi na to, czego doznaje się w danej chwili.
Uważność na oddech, jedzenie, słuchanie, odczuwanie, ruch. Mindfullness
nazywane jest też uważnym życiem. Jak ćwiczyć uważność? Zacznij od
prostego ćwiczenia polegającego na świadomym zauważeniu 5 rzeczy, które
widzisz; 4 które słyszysz; 3 które dotykasz; 2 które wąchasz. Rób to ćwiczenie
choć raz dziennie i sprawdź, jak zmieni się twoja uważność. A na co wpływa
mindfullness? Poprawia koncentracje, pamięć i rozwija kreatywność. Pomaga
przy wyczerpaniu, w dystansowaniu się od trudnych emocji i dręczących
myśli. Dzięki niemu uczysz się podejmować racjonalne decyzje, szybciej się
wyciszać, spokojniej reagować w stresujących sytuacjach. Zaczniesz wyraźniej
postrzegać świat i intensywniej doświadczać życie.

A wiesz, co jest w tym wszystkim, co tu napisałam, najfajniejsze? 
Że nie wyczerpałam tematu! Szukaj swoich dróg, sprawdzaj, wdrażaj i żyj tak,
jak chcesz żyć. Bądź zawsze dobrej myśli, nawet jeśli teraz świat nie wydaje Ci 

się najlepszym miejsce, które możesz sobie wyobrazić, to wierz mi
(na słowo), że świat jest piękny, ludzie potrafią być wspaniali, a życie
pełne dobrych chwil. Doceniaj to co masz i co ci się przydarza,
praktykuj wdzięczność. Bądź szczęśliwa.

https://youtube.com/watch?v=Uk2TRawRlBk&feature=share



