
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM



Stres



Co to jest stres?



Stres jako reakcja negatywna

Zespół reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które
zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną
próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie.



Stres jako reakcja naturalna

To reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do
pokonywania różnorodnych przeszkód, barier,
wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą jej
przyjemne czy przykre odczucia. Jest to reakcja
niespecyficzna – jej rodzaj nie zależy od rodzaju
czynnika, który ją wywołuje.

H. Selye



Stres

Dystres (stres „zły”) - stres jest tak ciężki lub trwa tak
długo, że powoduje dezorganizację działania.

Eustres (stres „dobry”) - działanie, mimo chwilowego
dyskomfortu prowadzi do rozwoju osobowości.



Źródła stresu

• zmiany sytuacji życiowej

• drobne kłopoty życiowe

• zdarzenia katastrofalne

• stresory społeczne



W roku 1967, dwaj psychiatrzy – Thomas Holmes oraz Richard Rahe
ogłosili alternatywną koncepcję stresu, bazującą na pojęciu
stresora. Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych,
którą wolontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego
przystosowania wymaga każde wydarzenie. Badacze badali
względną siłę działania sytuacji stresujących, przypisując bodźcowi
odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od 0 do 100.
W ten sposób powstał popularny kwestionariusz Social
Readjustment Rating Scale (SRRS).

Koncepcja stresu wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a



Zdarzenie  Jednostki zmian życiowych 
(LCU)

1. Śmierć współmałżonka
2. Rozwód
3. Separacja małżeńska
4. Pobyt w więzieniu
5. Śmierć bliskiego członka rodziny
6. Zranienie ciała lub choroba
7. Zawarcie małżeństwa
8. Zwolnienie z pracy
9. Pogodzenie się ze skłóconym małżonkiem
10.Przejście na rentę lub emeryturę
11.Choroba w rodzinie
12.Ciąża
13.Kłopoty w pożyciu seksualnym
14.Powiększenie rodziny
15.Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej
16.Zmiany w dochodach finansowych
17.Śmierć bliskiego przyjaciela
18.Zmiana zawodu
19.Wzrost konfliktów małżeńskich
20.Hipoteka ponad 10.000 dolarów
21.Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki
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31
30



Zdarzenie  Jednostki zmian życiowych 
(LCU)

22.Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym
23.Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego
24.Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka
25.Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania
26.Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka
27.Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej
28.Zmiany standardu, poziomu życia
29.Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń
30.Starcia z szefem
31.Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia
32.Zmiana mieszkania
33.Zmiana szkoły
34.Zmiana w spędzaniu wolnego czasu
35.Zmiany w praktykach religijnych
36.Zmiany w nawykach życia towarzyskiego
37.Hipoteka lub zaciąganie długu poniżej 10.000 dolarów
38.Zmiana nawyków snu
39.Zmiana częstości spotkań rodzinnych
40.Zmiana nawyków żywieniowych
41.Urlop
42.Święta Bożego Narodzenia
43.Małe naruszenie przepisów prawnych

29
29
29
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26
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20
20
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16
15
15
13
12
11



Wyniki

150 - 199 jednostek = 37% szansa choroby w ciągu 2 lat

200 – 299 jednostek = 51% szansa choroby

ponad 300 jednostek = 79 % szansa choroby



Reakcja organizmu na stres



Stres psychologiczny

Wymagania otoczenia

Ocena poznawcza



Temperament a stres



Optymalny poziom stresu



Ogólny Zespół Adaptacyjny 
1. Reakcja alarmowa

a) faza szoku – zarejestrowanie działania stresora przez narządy zmysłów,
przekazanie informacji do współczulnego układu nerwowego i gruczołów
wewnątrzwydzielniczych

b) faza przeciwdziałania szokowi – zmobilizowanie sił obronnych do
poradzenia sobie z zagrożeniem poprzez zmianę funkcji fizjologicznych

2. Stadium odporności – organizm koncentruje się na zwalczaniu zagrożenia,
poświęcając zasoby energetyczne innych funkcji fizjologicznych i psychologicznych
na funkcje obronne

3. Stadium wyczerpania – uogólnione pobudzenie organizmu prowadzi do
rozregulowania funkcji fizjologicznych wyczerpanej jednostki, przez co narażona
jest na zaburzenia i choroby



Kwestionariusz 
symptomów stresu



Źródła stresu w pracy



Szkodliwe 
sposoby na 

stres



Szkodliwe sposoby na stres

1. bagatelizowanie poważnych kłopotów

2. samooszukiwanie się

3. alkohol i inne używki oraz leki

4. agresja, wyładowywanie na innych

5. myślenie negatywne



Jak sobie radzić ze stresem ?



• traktuj trudności jak wyzwania – niezależnie od tego, jakie
trudności nas spotykają, zawsze możemy się dzięki nim czegoś
nauczyć i znajdować w tym energię,

• naucz się odprężać – tak samo jak organizm potrafi przystąpić
do mobilizacji w postaci reakcji stresowej, może też się
skutecznie odprężyć,

• bądź aktywny – aktywność fizyczna zmniejszy w Twoim ciele
poziom hormonu stresu (kortyzolu), a zwiększy poziom endorfin,

• poznaj i wyrażaj swoje uczucia – doświadczane emocje to
ważne wskazówki od naszego ciała i umysłu,

• skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą o tym, co trudne
potrafi nieraz zmienić nasze postrzeganie. Możesz też skorzystać
z porady psychologa lub psychoterapeuty.

Przykazania



Jak sobie radzić ze stresem ?

• zmiana oceny stresorów

• spostrzeganie kontroli nad stresorem

• metody relaksacji



„Rzuć wyzwanie sędziemu, którego w sobie nosisz.
Odrzuć jego wyroki, a wszystko stanie się proste...
Rzeczy są takimi, jakimi czyni je Twoja opinia, a
opinia mieszka w Tobie. Możesz ją odmienić, kiedy
tylko zechcesz, a wówczas granice same się
wygładzą i wszystko się uciszy: morze spokojne,
niebo bezchmurne...”

Marek Aureliusz II wiek n.e.



Poznawcze opracowanie trudnych 
sytuacji

Sytuacja Myśli Emocje Wyjaśnienie 
alternatywne

Rozwiązanie

Jakie 
wydarzenie 
doprowadziło 
do 
nieprzyjemnych 
emocji?

Jaka myśl lub
wyobrażenie
towarzyszyło tej
sytuacji?
Co przyszło mi 
do głowy zanim
zacząłem się tak
czuć?
W jakim stopniu
wierzyłem w tę
myśl (0-100%)?

Jakie emocje 
pojawiły się? 
(smutek, gniew 
itp.)
Jak silne (0-
100%)?

Jaki jest dowód na 
to, że m.a. jest 
prawdziwa?
Czy możliwe jest 
jakieś inne 
wyjaśnienie?
Jaki jest efekt mojej 
wiary w m.a.?
Co byłoby efektem 
zmiany m.a.?
Co powiedziałabym 
przyjacielowi 
wyrażającemu taką 
myśl?

Na ile teraz
wierzę w każdą
z m.a.?
Jakie teraz
odczuwam
emocje?
Co mogę zrobić
w przyszłości w 
takiej sytuacji?



Typowe zniekształcenia poznawcze 

• myślenie „czarno – białe” (wszystko albo nic)

• nadmierne uogólnianie (zawsze, wszystko, nigdy itp.)

• selektywna uwaga (dostrzeganie tylko tego, co potwierdza nasze
przekonania)

• czytanie w myślach („i tak wiem co on o tym myśli...”)

• przepowiadanie przyszłości (czarnowidztwo „i tak się nie uda...”)

• potwierdzanie za pomocą emocji („czuję w środku, że coś jest nie
tak”)

• etykietowanie ( „to przecież idiota...”)

• personalizacja (przypisywanie sobie większego wpływu na innych niż
jest on w rzeczywistości)



Technika zatrzymanego filmu

1. Przerwij stresującą sytuację i odejdź w spokojne
miejsce.

2. Zrób 20 głębokich oddechów przeponowych.

3. Przywołaj jakieś pozytywne zdarzenie i przypomnij
jak najwięcej pozytywnych emocji z nim związanych.

4. Zastanów się, co innego możesz zrobić w tej
stresującej sytuacji.

5. Zauważ jakąkolwiek zmianę w swoich emocjach,
ciele i myślach.



Techniki pomocne 
w odreagowaniu stresu zawodowego

• „ zasada śluzy” – danie sobie czasu po pracy na 
zmniejszenie napięcia

• aktywność fizyczna

• konstruktywne odreagowanie trudnych emocji, jak 
gniew, lęk i smutek



Techniki antystresowe 
- oddychanie

Zalety oddechu przeponowego:

• dotlenia organizm

• uspokaja

• poprawia nastrój (jest to związane z 
wydzielaniem endorfiny i serotoniny)

• regeneruje

• zwiększa kontakt z ciałem i uspokaja



Techniki antystresowe 
- relaksacja Jacobsona

• Jest to metoda progresywnej relaksacji mięśniowej.

• Polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu
różnych grup mięśniowych, aby nauczyć się różnicy
między stanem napięcia i rozluźnienia.

• Uczy kontroli nad lękiem i jego objawami.

• Jej celem jest nauka szybkiej, skutecznej i
dostępnej w każdych warunkach metody radzenia
sobie ze stresem.



Techniki antystresowe 
- wizualizacja

• Zawiera w sobie elementy relaksacji i dystrakcji.

• Podczas wizualizacji ćwiczący wyobraża sobie miejsce
lub sytuację (prawdziwą lub nie), która wiąże się z
przyjemnymi odczuciami relaksu i odprężenia.

• Wplecione w nią mogą również być sugestie związane
z celem, który stawia sobie ćwiczący, np. pozytywne
afirmujące sugestie – „potrafię osiągać ważne dla
siebie cele”.



Techniki antystresowe
- trenowanie „obecności”

„Obecność” to umiejętność kierowania swojej świadomości na to, co
się w danym momencie dzieje, bycie „tu i teraz”. Składa się z:

- świadomości własnego stanu psychicznego (myśli, emocje z tym
związane) i fizycznego (oddech, napięcie mięśni itp.)

- świadomości sytuacji, w jakiej jesteśmy (otoczenie; czynność, którą
wykonujemy; wrażenia zmysłowe).

Jest to koncentrowanie się w pełni na tym, co jest teraz, a jednocześnie
unikanie wszystkiego, co może nas rozpraszać i odwracać uwagę –
głównie naszych pojawiających się automatycznie myśli.

JESTEM TUTAJ I NIGDZIE SIĘ NIE SPIESZĘ. TO, CO TERAZ ROBIĘ JEST
DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE.
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