
   Stres  i  wypalenie zawodowe-
rozpoznawanie,zapobieganie, 

  sposoby radzenia sobie  
                                
                                                           Kwiatkowska Marta 



  Definicje stresu 



 

STRES -  jest pewnego rodzaju relacją 
pomiędzy osobą a otoczeniem. Sytuację 
kwalifikujemy jako stresową  jeśli 
oceniamy ją jako :stratę lub krzywdę, 
zagrożenie, wyzwanie 
 
STRES – jest to stan organizmu, w którym 
dochodzi do zachwiania równowagi między 
zasobami organizmu  a obciążeniami, 
którym ten organizm jest poddany 
 



Sytuacje trudne 

Zagrożenia, utrudnienia  (gdy coś 
przeszkadza naszym dążeniom ) 

Przeciążenia (wymagania przekraczają 
nasze możliwości sprostania im) 

Konflikty (społeczne, i wewnętrzne- gdy 
przeżywamy sprzeczne uczucia) 

Duże zmiany (nawet na lepsze!) 

 





STRES  I  FIZJOLOGIA 
 
Serce – przyspieszony rytm, większa pojemność    
          minutowa 
 
Krew – krąży sprawniej i szybciej; mniejsza ilość w skórze i narządach 
         wewnętrznych, większa  w mięśniach, płucach i mózgu 
 
Płuca – większa pojemność; oddychanie staje się  głębsze i szybsze 
 
Glukoza i zapasy tłuszczu – uwalniane jako źródło energii       
                                      
Skóra – większa wrażliwość dotykowa, pojawia się ”gęsia skórka” 
          i zwiększa się pocenie 
 
Zmysły –większa wrażliwość; wyostrza się widzenie,  słyszenie i węch 
      
System trawienny – redukcja aktywności 
 
Spadek aktywności systemu odpornościowego 
 



Osoby szczególnie podatne na stres w pracy 
 

W młodym  wieku 
O krótkim stażu pracy w danej firmie 
 Których stanowisko jest niedopasowane do ich 

predyspozycji, zdolności, wykształcenia 
O wrodzonej  wrażliwości na bodźce, dużej lękliwości 
Nadmiernie zaangażowane w sprawy zawodowe, 

dążące do osiągnięć, o wysokim poziomie aspiracji, 
niecierpliwości, pośpiechu i potrzebie rywalizacji z 
innymi, atakujący ,zły, zawsze w biegu 

 Zamknięte w sobie, o negatywistycznym sposobie 
myślenia (przygnębienie, pesymizm, obawy, poczucie 
nieszczęścia, tłumią emocje za cenę kłopotów ze 
zdrowiem) 

Obciążone problemami pozazawodowymi: narodziny 
dziecka, rozwód, choroba w rodzinie itp.. 

 
 
 



     Objawy stresu 



Objawy stresu-somatyczne 
 Bóle głowy, migreny 
 Trudności w zasypianiu 
 Drżenie rąk 
 Pocenie się 
 Czerwienienie lub blednięcie 
 Infekcje (katar, przeziębienie, grypa) 
 Bóle karku 
 Ciężar odczuwany w nogach i rękach 
 Bóle krzyża 
 Palpitacje serca 
 Gwałtowne skoki ciśnienia 
 Alergie, biegunki 
 Nadmierne pocenie się 
 Bóle brzucha lub inne dolegliwości żołądkowe 
 Przyśpieszony oddech 



Objawy stresu- emocje: 

 Poczucie zdenerwowania i chęć do płaczu 
 Wahania nastroju 
 Poczucie braku motywacji 
 Poczucie przegranej 
 Poczucie niemożności poradzenia sobie 
 Poczucie utraty siły, rozdraznienie 
 Lęk i obawa 
 Uczucie paniki 
 Zamykanie się w sobie 
 Utrata przyjemności 
 Poczucie gniewu 



Objawy stresu-zachowanie 

 Gwałtowne ruchy 
 Mówienie zbyt głośno lub zbyt cicho 
 Objadanie się 
 Utrata apetytu 
 Zaburzenia snu 
 Nadużywanie używek 
 Zaangażowanie w bezcelowe zachowania 
 Niezdolność do skupienia się na zadaniu 
 



Stres a zdolność do nauki 

 Niepewność przy podejmowaniu decyzji 

 Niemożność koncentracji 

 Trudności w precyzyjnym myśleniu 

 Osłabiona pamięć i zdolność do 
planowania 

 Niezdolność do ustalania hierarchii 
ważności 

 Utrata kontroli naddziałaniem 

 



 

SKUTKI ZDROWOTNE STRESU 

 

OBJAWY 

NATYCHMIASTOWE: 

pobudzenie, poirytowanie, 

złość, gniew, strach, lęk,  

bóle głowy, bóle brzucha, bóle 

mięśni, zwiększona potliwość 

trudności z koncentracją na 

pracy 

wyczerpanie psychiczne, 

wyczerpanie fizyczne 

SKUTKI  

ODLEGŁE: 

nadciśnienie tętnicze, 

udar mózgu, choroba 

wieńcowa, zawał 

mięśnia sercowego 

zespoły bólowe mięśni 

karku, barków, okolicy 

krzyżowo-lędźwiowej 

kręgosłupa 

owrzodzenie układu 

pokarmowego, zespół 

nadwrażliwego jelita 

depresje, nerwice 

choroby infekcyjne 

uzależnienia 



 Czynniki wywołujące  

             stres 



  Czynniki wywołujące stres-wewnętrzne 

 Nierealistyczne oczekiwania 

 Brak poczucia wpływu na sytuację (kontroli) 

 Brak poczucia przynależności 

 Poczucie niedostatecznych umiejętności  

 Przesądy , kompleksy, przekonania na swój 
temat 

 Kłopoty w relacjach interpersonalnych 

 Brak umiejętności asertywnej ochrony własnych 
granic 

 

 

 



Skala wielkości stresu 

ŚMIERĆ WSPÓŁMAŁŻONKA                            100 
ROZWÓD                73 
SEPARACJA MAŁŻEŃSKA               65 
ARESZT LUB WIĘZIENIE               63 
ŚMIERĆ CZŁONKA NAJBLIŻSZEJ RODZINY               63 
URAZ FIZYCZNY LUB CHOROBA                                    53 
ŚLUB                  50 
ZWOLNIENIE Z PRACY / WYRZUCENIE ZE SZKOŁY    47 
ZAŁAGODZENIE KONFLIKTU W RODZINIE                 45 
PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ    45 
ZMIANA STANU ZDROWIA CZŁONKA RODZINY   44 
CIĄŻA        40 
PROBLEMY SEKSUALNE      39 
NARODZINY DZIECKA W RODZINIE    39 
UPORZĄDKOWANIE INTERESÓW     39 
ZMIANA STATUSU POSIADANIA     38 
ŚMIERĆ BLISKIEGO PRZYJACIELA     37 
ZMIANA PRACY / SZKOŁY      36 
ZMIANA CZĘSTOŚCI KONFLIKTÓW W RODZINIE     35 
ZACIĄGNIĘCIE WYSOKIEGO KREDYTU                   31 
ODMOWA UDZIELENIA KREDYTU     30 
ZMIANA ZAKRESU OBOWIĄZKÓW W PRACY   29 
 



 
 
ODEJŚCIE SYNA LUB CÓRKI Z DOMU   29 
PROBLEMY Z TEŚCIAMI, ZIĘCIEM LUB SYNOWĄ  29 
SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA OSOBISTE   28 
ZWOLNIENIE LUB ZATRUDNIENIE SIĘ WSPÓŁMAŁŻONKA 26 
ROZPOCZĘCIE LUB UKOŃCZENIE SZKOŁY  26 
ZMIANA WARUNKÓW ŻYCIA    25 
ZMIANA NAWYKÓW OSOBISTYCH   24 
PROBLEMY Z SZEFEM    23 
ZMIANA GODZIN LUB WARUNKÓW PRACY  20 
PRZEPROWADZKA     20 
ZMIANA SZKOŁY     20 
ZMIANA SPOSOBU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 19 
ZMIANA W ŻYCIU RELIGIJNYM   19 
ZMIANA W KONTAKTACH TOWARZYSKICH  18 
ZACIĄGNIĘCIE MAŁEGO KREDYTU   17 
ZMIANA RYTMU SNU    16 
ZMIANA W CZĘSTOŚCI SPOTKAŃ RODZINNYCH  15 
ZMIANA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH   15 
WAKACJE      13 
BOŻE NARODZENIE     12 
DROBNE NARUSZENIE PRAWA   11 
 



Strategie radzenia sobie  

           ze  stresem 



Walka o swoje: podejmowanie działań zaradczych, wysiłków zmierzających do  

rozwiązania problemu , konfrontacja ze stresorem. 

 

Wycofanie: Rezygnacja z „dbania o siebie,” „ walki o swoje ”- unikanie stresora. 

 

Bierne czekanie :”samo minie”, „samo się zdarzy” 

 

Wyparcie: nieprzyjmowanie do wiadomości, że stresor istnieje lub udawanie, że 

 nic się nie stało. 

 

Skupienie na emocjach: skupienie się na sobie i własnych przeżyciach emocjonalnych,  

myślenie życzeniowe, przeżywanie zaistniałej sytuacji, obwinianie się. 

 

STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 



Nieskuteczne strategie 
 
 OBWINIAMY INNYCH 
    - unikamy odpowiedzialności za trudna sytuacje opisując np.; daną osobę     
    - jako trudną i niezdolną do współpracy 
 
 UCIECZKA 
    - zmieniasz pracę , gdy robi się trudno 
    - unikasz trudnych klientów 
    - unikasz zaangażowania dewaluując zadanie 
 
 TŁUMIENIE UCZUĆ 
    zatrzymujesz uczucia bojąc się pogorszyć sytuację, lub pozostawić  
    złe  wrażenie. Jednak nie wyrażone uczucia będą powracały  
    w podobnych   sytuacjach ze zdwojoną mocą 
 
 ŻYCIE PRZESZŁOŚCIĄ 
    Rozpamiętywanie minionego czasu, gdy sprawy miały się lepiej a z obecną  
    sytuacją nic nie da się zrobić. 
 
 
 



Strategie życia odpornego na stres 
 
 Uznaj nieuchronność zmian (elastyczność)-integralna część życia 

to zmiany a nie stabilizacja 

 

 Przejmij odpowiedzialność za swoje emocje i działania 

 

 Zapewnij sobie zaplecze-przygotuj plan awaryjny 

 

 Obserwuj presję- odwołuj się do doświadczenia, kiedy presja 
pomogła ci coś osiągnąć 

 

 Zaangażowanie w system wsparcia- poszukaj sposobów na 
udzielanie wsparcia i otrzymywanie go.  

 

 Postrzegaj zmiany jako wyzwanie a nie jako przeszkody 

 

 

 

  

 

 



 Planowe działanie – (sporządzam plan i 
postępuję wg. niego tak długo jak mogę) 

 

 Pozytywne przewartościowanie sytuacji – (Co 
dobrego wynika dla mnie z tej zmiany: 
„Hodowca koni”) 

 

 Równowaga w pracy i w życiu –”Koło życia” 

 

 Zdrowy i higieniczny tryb życia-aktywność 
fizyczna ,joga 

 

 

 

 



Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy 

1.Zidentyfikowanie stresora 
2. Usunięcie stresora  (jeśli to jest możliwe) 
3. Rozwijanie zasobów pozwalających lepiej radzić  
    sobie w  sytuacji  stresowej: 
 
Zmiana: myślenia, postrzegania, nastawienia 
Kształtowanie umiejętności: 

 Zarządzania czasem 
 Organizacji pracy 
 Asertywnej komunikacji 
 Stosowania technik wyobrażeniowych  
 

Stosowanie technik relaksacyjnych: 
 Relaks progresywny Jacobsona 
 Trening autogenny Shultza 
 Pogłębiony oddech (autohipnoza) 
 

Dbanie o zdrowy higieniczny tryb życia 
 



 

       ZMIANA  

   MYŚLENIA   

  POSTRZEGANIA               
NASTAWIENIA 





Zniekształcenia myślowe  generujące stres 

 Szklanka do połowy pusta:  koncentrowanie się jedynie na negatywnych 
aspektach sytuacji (słyszymy tylko złe rzeczy), pod wpływem presji 
doświadczamy jedynie przykrych doznań 

 
 Zachwianie proporcji: spostrzeganie rzeczy pozbawione odpowiedniej 

perspektywy (uważamy rzeczy za gorsze niż są w rzeczywistości lub nie 
doceniamy rzeczywistego problemu). Jedno zdarzenie lub komentarz 
prowadzi do niekorzystnej generalizacji. 

 
 Osobista wina: obwiniasz tylko siebie lub tylko innych za wszystko co 

poszło niedobrze.  
 
 Zakładanie najgorszego: Instynktowne, emocjonalne przypisywanie 

ludziom złych intencji. 
 
 Zbyt surowy dla siebie: Wymaganie od siebie i innych zachowań 

zgodnych z nierealistycznymi standardami. Poddajemy się nadmiernej 
presji, trzymając się przekonań, że „coś powinno” lub coś „musimy” lub 
kim „musimy” lub „powinniśmy „ być ,choć brak obiektywnej konieczności 
takiego zachowania. 

 
 



Jak uporządkować wypaczone myślenie      
c.d. 

 Dopuść siebie do słowa: 
1. Minimalizuj swój lęk ,mówiąc do siebie spokojnie i racjonalnie (jestem 

dobrze przygotowana, wiem co robię, poradzę sobie z 
niespodziewanymi zdarzeniami, Wszystko idzie dobrze, mogę pokonać 
przeciwności). 

 
1. Zadaj sobie kilka porządkujących pytań: 
        - Co najgorszego może się przydarzyć? 
        - Co wtedy zrobię? 
        - Jak dzisiejsze sprawy będą wyglądały za miesiąc , za rok? 
 

 Stosuj odpowiednią symbolikę (techniki 
wizualizacyjne) 

 



Technika: przeramowanie znaczenia 
            Milton Erickson 
 



Szybkie techniki antystresowe oparte 

                       na NLP 



 WIZUALIZACJA 
 

  To wyobrażanie sobie czegoś – stwarzanie w myślach 
obrazu lub przebiegu sytuacji i jej pomyślnego 
zakończenia. 

 
   Wizualizacja mobilizuje funkcje organizmu do 

realizacji wyobrażanego zamierzenia.  
 
    Nastawia wszystkie nasze możliwości psychiczne i 

fizyczne na realizację celu.  
 



  Minimalizowanie stresu 
  w pracy poprzez zachowania  
          asertywne 



  

 

 ASERTYWNOŚĆ TO  PODEJŚCIE DO   
  KOMUNIKACJI, KTÓRE SZANUJE 
  TWOJE WYBORY, ALE TAKŻE  
  PREFERENCJE TWOJEGO  
  ROZMÓWCY. 
 

 TO NIE AGRESJA I NIE ULEGŁOŚĆ     
  TO ŁAGODNA STANOWCZOŚĆ W  
  OBRONIE SWOICH PRAW. 

 
 



 

Świat człowieka asertywnego 
pozbawiony jest myślenia, że inni: 

nie pozwalają nam, zmuszają, 
oskarżają nas, lekceważą, omiatają,   

krzywdzą, my zaś: musimy, 
powinniśmy, nie jesteśmy w stanie, 

nie mamy prawa, nie damy rady, 
nigdy sobie na to nie pozwolimy. To 
świat oskarżycieli i oskarżonych. 

 



 

Elementy monologu wewnętrznego  
ograniczające zachowania asertywne 

1.Zdania negatywne na własny temat 
   jestem nieśmiały, jestem niedbały,  jestem niezdolny, jestem w złej 

formie, jestem niekompetentny, nie mam siły przebicia 

2. Wygórowane warunki asertywności 
   powiem co myślę tylko jak mnie ktoś zapyta, powiem co myślę jak będę 

miał dowody nie do obalenia, zareaguję dopiero wtedy, gdy to się 
powtórzy,  

3. Katastrofizowanie 
    Pewnie znowu nie zdam tego egzaminu,  Pewnie się  zbłaźnię, będę 

skompromitowany, na pewno się obrazi na mnie 

4. Normy i powinności 
   nie powinnam mieć wymagań, nie powinno się mówić o pieniądzach, za dużo 

sobie pozwalam, powinienem przebaczać  

5. Zdania samokarzące 
   I znowu się    zbłaźniłem, wszystko     muszę schrzanić postąpiłem jak 

kompletny dureń, znowu pozwoliłem wejść sobie na głowę. 



                ASERTYWNOŚĆ 

 

AGRESJA ULEGŁOŚĆ 

to pewne umiejętności 
społeczne lub styl bycia, 
które w zachowaniu 
przejawiają się 
stanowczym, choć 
nieinwazyjnym i nie 
agresywnym, 
egzekwowaniem swoich 
praw 

 



 
 

Akceptując wymienione prawa u siebie i u innych osób, 
zwiększamy efektywność radzenia sobie z:  
 
 

 -nieuzasadnioną lub aluzyjną krytyką 

 

- naruszaniem granic 

psychologicznych  

 

- wymuszaniem i manipulacją 

 



Mechanizm braku asertywności 

      

KLOPOT   Z MÓWIENIEM  ,,NIE” BO: 
 
     *  lęk przed narażeniem się na gniew i utratę sympatii 
     * NIE -kojarzone z niepokojem i poczuciem winy  
 
 
    

                                       Przez dłuższy czas robimy coś na co nie mamy ochoty 
 
                      
                        Zaczynamy się złościć, obwiniać drugą osobę i źle o niej myśleć.     
                                                        Czujemy się skrzywdzeni. 
 
 
                   Nie wyrażony  gniew narasta zmienia się we wrogość i   
                   wtedy człowiek  skupia  się    nie na ochronie siebie, ale na 
                  sprawianiu 2   osobie bólu. 
 
 
                           
                  Drobne wydarzenie wyzwala wielki wybuch,  nieproporcjonalny    
                 do sytuacji. 
 



Stosuj  asertywną odmowę 

Nie 

Jak masz zamiar postąpić 

Uzasadnienie odmowy 

Jeśli rozmówca nie przyjmuje 
argumentów stosuj metodę 
„zdartej płyty”  

 

 



Asertywna odmowa nie zawiera 

             

             

  PRETENSJI 
        
              
  USPRAWIEDLIWIEŃ 
 
 
   Osoby mające kłopot z odmawianiem czują się zwykle  

nie  w porządku wobec drugiej osoby. Albo więc 
szukają wybaczenia (przepraszanie, usprawiedliwianie 
się) lub próbują dowieść, że to partner jest nie w 
porządku skoro zgłasza prośbę, której trzeba 
odmówić. 

 



Wyrażanie uczuć  negatywnych 

Złość, niechęć, niezadowolenie, furia, 
rozdrażnienie itp.. 

 

                CO NIE DZIAŁA 

   kumulowanie, tłumienie reakcji emocjonalnej –
bo prowadzi do chorób somatycznych 

         

  Agresywne wyrażanie trudnych uczuć –     bo 
zadaje ból drugiej osobie i narusza jej granice 



Wyrażanie uczuć negatywnych 

                              CO DZIAŁA  

 

 

 

 

    STOSUJ KOMUNIKATY ZACZYNAJĄCE 
 SIĘ OD „ JA” 

 
Jestem wściekła na Ciebie 

      Nie podoba mi się to co robisz 
 
 
 

     NIE STOSUJ KOMUNIKATÓW 
ZACZYNAJĄCYCH SIĘ OD TY 

 
            Ty idioto, zawsze będą się Ciebie trzymać   

                        takie kretyńskie dowcipy? 



Budowanie komunikatu JA 
Wyrażanie prośby i oczekiwania 

Czuję Kiedy TY Ponieważ Chcę 

Jestem zły Kiedy muszę 

czekać na raport 

po terminie 

Ponieważ nie 

mogę wykonać na 

czas zestawienia 

dla szefa 

Chciałbym , abyś 

oddawał mi 

raport w terminie 

Czuje się 

przygnębiony 

Kiedy słyszę, że 

nie zostałem 

nagrodzony  

Ponieważ 

osiągnąłem 

bardzo dobre 

wyniki 

Chciałbym, żebyś 

to docenił 

Jestem 

rozżalona 

Kiedy mówisz,że 

nie pojedziesz ze 

mną do klienta 

Ponieważ bardzo 

potrzebuję 

pomocy w 

przeprowadzeniu 

negocjacji 

Chciałbym , żebyś 

pomógł mi 

rozwiązać ten 

problem 



Stopniowanie reakcji podczas wyrażania uczuć    
negatywnych (radzenie sobie z uporczywym 
zachowaniem) 

   

    1. UDZIELENIE INFORMACJI 

        Mówisz cały czas równolegle ze mną. Bardzo mi 

        to przeszkadza. 

 

 

 

 

 

 

2.WYRAŻANIE UCZUĆ 
                                  Naprawdę złości mnie, gdy mnie przekrzykujesz. 

                                          
          3.PRZYWOŁANIE ZAPLECZA  

                                   Jeśli natychmiast nie przestaniesz mówić wyciągnę 
        wobec ciebie konsekwencje 

                                                                 
                                                                                  4.  SKORZYSTANIE  Z ZAPLECZA 

               Stosuje zapowiedziane konsekwencje     



 

Jak radzić sobie sobie z krytyką 
  
1. Postaraj się aby druga osoba sprecyzowała  
   zarzuty   kierowane do Ciebie. Zapytaj:  
   a co konkretnie   zrobiłam źle? 
 
2.Jeżeli sytuacja wymaga wytłumaczenia używaj jednego, 

konkretnego i prawdziwego argumentu. Nie pozwól się 
wciągnąć w grę polegającą na przebijaniu się zarzutami.  

 
3.Nie wracaj do przeszłości, nie rozpamiętuj, nie staraj 

się na siłę wytłumaczyć.  
 
4. Skoncentruj się na aktualnym problemie. Zapytaj: co w 

takim razie mogę teraz dla Pana/Pani zrobić?, czego w 
tej sytuacji oczekuje Pan/Pani ode mnie? 

 



Strategie radzenia sobie  
           z krytyką 
 Poszukiwanie krytyki 
 
 Demaskowanie aluzji 
 
 Wobec zmasowanej krytyki zgódź się częściowo, a 

potem przedstaw swoje racje 
 
 Traktuj krytykę jako czyjąś opinię na swój temat- 

uznaj jej zasadność lub nie:     „Myślę o sobie tak 
samo”, „Ja tak o sobie nie myślę”, „ Mam inne zdanie na 
ten temat” 



 

 

RADZENIE SOBIE Z NAPIĘCIEM 



CO MOŻESZ WYKORZYSTAĆ BY RADZIĆ SOBIE 
                      Z NAPIĘCIEM? 

TRENING AUTOGENNY SCHULTZA 

 
 

TRENING PROGRESYWNY JACOBSONA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                   POGŁĘBIONE ODDYCHANIE (WYCISZANIE) 

 



TRENING AUTOGENNY SCHULTZA 
 

  Metoda ta pozwala na rozluźnienie i 

odprężenie wszystkich części ciała, co 

pozwala (dzięki zależności procesów 

biologicznych i psychicznych) pozbyć się 

przykrego napięcia psychicznego, które 

pojawia się w wyniku stresu. 

 



  Trening składa się z sześciu części: 
  
    Odczuwanie masy ciała, prowadzące do rozluźnienia i odprężenia 

mięśni szkieletowych. Wrażenie ciężkości wywoływane jest za 
pomocą formuły: "moja ....... jest ciężka". Dla każdej części ciała 
powtarzamy tę formułę około 5-6 razy, pomiędzy nimi stosując 
zwroty: "jestem spokojny" lub "oddycham lekko, równo i 
spokojnie".  

 
    Odczuwanie ciepła, prowadzące do rozluźnienia mięśni gładkich i 

rozszerzenia naczyń krwionośnych. Poczucie ciepła wywoływane 
jest przez powtarzanie formuły: "moja .......... jest ciepła". Części 
ciała wymieniamy i powtarzamy jak wyżej, pomiędzy nimi 
wstawiamy zwroty: "jestem spokojny", "czuję spokój", 
"oddycham spokojnie i równo". 

 
    Odczuwanie ciepła w okolicy splotu słonecznego, służące 

zniesieniu napięcia w narządach jamy brzusznej. Wywołujemy 
uczucie ciepła posługując się zwrotami: "okolica splotu 
słonecznego jest przyjemnie ciepła", "mój splot słoneczny jest 
przyjemnie ciepły", "ze splotu słonecznego płynie strumień 
ciepła". Powtarzamy te zwroty około 5-6 razy a na koniec jeden 
raz "jestem spokojny" 

 
 



    

     Opanowanie czynności serca - regulacja tętna. Będąc w pozycji 
leżącej kładziemy prawą rękę na okolicy serca, zwracając uwagę 
na to by cała kończyna była rozluźniona, koncentrujemy się i 
wczuwamy w pracę serca. Powtarzamy formułę: "moje serce bije 
spokojnie i mocno, moje serce bije zgodnie z rytmem całego 
ciała".  

 
     Opanowanie czynności płuc - regulacja oddychania. W stanie 

spokoju i rozluźnienia koncentrujemy uwagę na rytmie 
oddychania i powtarzamy w myśli: "oddycham spokojnie i 
regularnie, całe moje ciało oddycha równo i głęboko, czuję oddech 
w całym ciele, w każdym ruchu" lub "mój oddech jest spokojny, 
unosi się i opada jak okręt na spokojnym morzu". 

 
 
 
    Uczucie chłodu na czole, pomaga w odprężeniu umysłu. Uzyskuje 

się je przez takie sformułowania: "moje czoło jest chłodne" lub 
"moje czoło jest przyjemnie chłodne, tak jakby muskał je 
delikatny, przyjemny wietrzyk". 

 
 



Dziękuję za uwagę 


