
Techniki relaksacji
Czyli jak pokonać stres?



Stres – co to jest?

„Stres jest to relacja między umiejętnościami 
radzenia sobie jednostki, a wymaganiami stawianymi 
jej przez otoczenie” 
Charles Spielberger

„stan napięcia powstający w sytuacji zagrożenia, 
utrudnienia lub niemożności realizacji wyznaczonych 
sobie celów” 
Słownik Języka Polskiego 



Co ma wpływ na stres?

• Ogólny stan zdrowia 

• Styl życia – dieta, aktywność fizyczna, ilość snu 

• Istniejące aktualnie zaburzenia psychiczne (depresja, 

schizofrenia, zaburzenia lękowe) 

• Nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

• Obecnie stresujące wydarzenia 

• Doświadczenie stresujących wydarzeń w przeszłości 

• Cechy temperamentalne np. wysoka wrażliwość sensoryczna 

• Cechy osobowości np. poczucie niskiej wartości, niepewność, perfekcjonizm 

• Wsparcie społeczne 



Jak doświadczamy stresu?

Pod wpływem stresu zwiększa się ciśnienie krwi, napięcie mięśni. 
Serce przyspiesza, źrenice się rozszerzają. Wzrost temperatury ciała, 
wystąpić mogą poty, drżenie rąk.

Ćwiczenie

• Zastanów się co czujesz i co myślisz w trudnej sytuacji?
• Gdzie w ciele czujesz stres? 



Metody radzenia sobie ze stresem

Porady „na szybko” :

• Rozpoznaj stres

• Uprawiaj sport, zdrowo się odżywiaj, 

wysypiaj się! 

• Uśmiechnij się 

• Znajdź czas na odpoczynek 

• Rozwijaj swoje zainteresowania, pasje 

• Spotykaj się z ludźmi towarzysko

• Miej kogoś bliskiego, z kim możesz porozmawiać

• Zmieniaj negatywne nawyki myślowe 

• Żyj tu i teraz 

• Dbaj o równowagę życiową 



Ogólna strategia przeciwdziałania stresowi

„Boże, daj mi siłę, abym mógł zmienić to, co zmienić jestem w stanie. Daj mi cierpliwość, bym 
mógł znieść to, czego zmienić nie mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.” 

• Podejmuj działania w obrębie strefy Twojego wpływu 

Przykład: podczas postoju w korku, dzwonisz z informacją co się stało. 
Zastanawiasz się jak uniknąć takich sytuacji na przyszłość. 

• Odpuść sprawy poza kontrolą 

Przykład: w sytuacji, w której odwołano moje połączenie lotnicze, czekam na 
następne - odwołuje spotkanie, koncentruje się na korzyściach z zaistniałej 
sytuacji, na przykład przygotowując się do następnego spotkania.



Techniki oddechowe

• Oddech jako zawór bezpieczeństwa 
Gdy czujesz, że coś zaczyna dokuczać, znajdź chwilę na gwałtowne 
wypuszczenie powietrza z płuc. Wydech musi być mocny, nie musi być 
głośny, ale musisz usunąć powietrze z samego dna płuc. Następnie 
powtarzając w myśli słowo „spokoooojnie”, powoli i bez pośpiechu 
nabierz głęboko powietrza. I znów wypuść je długim, powolnym 
wydechem – aż do końca, ze słyszalnym „uff”. Opuść ramiona. Powtórz 
to ćwiczenie kilka razy. 

• Oddech samuraja 
Wstań, weź głęboki oddech podnosząc ręce do góry. Następnie 
gwałtownie opuść ręce a wraz z nimi głośno wypuść powietrze. Nie 
zatrzymuj wydechu wraz z maksymalnym opuszczeniem rąk – staraj się 
jak najdłużej wypuszczać powietrze z płuc. 



Techniki oddechowe

• Oddech zawałowca 
Weź głęboki oddech, przetrzymaj go w płucach przez 2-3 sekundy. 
Następnie powoli wypuść więcej powietrza z płuc niż do nich 
wpuściłeś/aś. Powtórz 2-3 razy za każdym razem pogłębiając wdech i 
wydech. 

• Alfabet 
Weź głęboki oddech, następnie powoli, mówiąc (w myślach) jak 
najwięcej razy cały alfabet, wypuść więcej powietrza z płuc niż do nich 
wpuściłeś/aś. Ćwicz byś mógł/mogła powiedzieć cały alfabet kilka razy.



Techniki oddechowe

• Ćwiczenie z dłońmi 
Zatrzyj mocno ręce, aby wyzwolić ciepło i energię. Obejmij palcami głowę, a dłonie u nasady 
kciuka przyłóż do zamkniętych oczu. Jeśli to możliwe, podeprzyj się łokciami (np. o stół lub 
biurko). Opuść ramiona i siedź tak bez ruchu – poczujesz, jak energia z twoich dłoni przenika 
do oczu i mózgu. Oddychaj swobodnie i lekko, rozkoszuj się uczuciem ciepła i ciemności. 
Przyniesie to ulgę twoim oczom i karkowi. 

• Oddychanie z odliczaniem 
Usiądź wygodnie. Zamknij oczy i nabierz powietrza. Przy każdym wydechu wypowiadaj w 
myślach cyfrę, po kolei od 10 do 1. Staraj się wydłużać wydech przy każdej cyfrze. 



Czym jest medytacja?

Medytacja to obserwacja, która oznacza jednoczesny udział. To, na co patrzysz, 
reaguje na proces obserwacji. Patrzysz na siebie, a to, co widzisz, zależy od tego, 
jak patrzysz. Proces medytacji jest niezwykle subtelny, a rezultat całkowicie zależy 
od Twojego stanu umysłu. 



Jak medytować? – 8 wskazówek 

1. Niczego nie oczekuj: po prostu siedź i obserwuj, co się dzieje. 

Potraktuj to jak eksperyment, lecz nie pozwól, by oczekiwanie jakichkolwiek wyników rozproszyły cię. Nie 
oczekuj. Pozwól, by medytacja biegła własnym rytmem i torem. W medytacji świadomość dąży do postrzegania 
rzeczywistości dokładnie takiej, jaką ona jest. Bez względu na to czy to jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, 
czy nie, konieczne jest byśmy na chwilę porzucili zarówno wstępne założenia i wyobrażenia, jak i nasze 
interpretacje czy opinie – inaczej będą nam one przeszkadzać. 

2. Nie napinaj się: nie przyspieszaj niczego ani nie staraj się za bardzo. Medytacja nie jest agresywna. Nie 
można niczego gwałtownie robić na siłę. Działaj systematycznie i bez napięcia. 



Jak medytować? – 8 wskazówek

3. Nie spiesz się: nie ma pośpiechu, działaj powoli. Należy usadowić się (np. na poduszce medytacyjnej) 
i siedzieć jakby miało się cały dzień wolny. Wszystko co cenne, wymaga czasu. Cierpliwość, cierpliwość, 
cierpliwość. 

4. Niczego nie trzymaj się kurczowo i niczego nie odrzucaj: niech się dzieje, co się dzieje, przystosuj się 
do tego, cokolwiek by to było. 

Jeśli pojawią się pozytywne wyobrażenia, to w porządku. Jeśli pojawią się negatywne wyobrażenia, to 
też w porządku. Potraktuj je wszystkie równo i cokolwiek się zdarzy przyjmij to ze spokojem. Nie walcz z 
tym, czego doświadczasz, po prostu obserwuj to uważnie. Pozwól by wyobrażenia odchodziły tak jak 
pozwalasz by powietrze opuszczało Twoje ciało wraz z naturalnym wydechem. 



Jak medytować? – 8 wskazówek

5. Odpuść sobie: ucz się płynąć z nurtem zachodzących zmian. Rozluźnij się. 

6. Zaakceptuj wszystko, co się pojawi: zaakceptuj swoje uczucia, nawet te, których 
wolałbyś/ałabyś nie mieć. 
Zaakceptuj swoje doświadczenia, nawet te, których nienawidzisz. Nie potępiaj się za to, że masz 
wady i słabości. Naucz się postrzegać wszystkie zjawiska zachodzące w twoim umyśle jako 
absolutnie naturalne i zrozumiałe. Spróbuj wyrobić w sobie nieustającą, bezstronną akceptację 
wobec wszystkiego, czego doświadczasz. Jest jak jest. 



Jak medytować? – 8 wskazówek

7. Bądź dla siebie łagodny/a: bądź dla siebie miły/a. Być może nie jesteś ideałem, ale jesteś 

wszystkim, z czym będziesz pracować. Proces stawania się tym, kim będziesz, zaczyna się od 

całkowitej samoakceptacji.

8. Nie rozmślaj: nie musisz wszystkiego rozumieć. Myślenie nie uwolni cię z pułapki. W medytacji umysł 
oczyszcza się w naturalny sposób poprzez uważność, przez samą uwagę, bez słów. Nawyk roztrząsania 
problemów nie jest konieczny, by pozbyć się rzeczy, które cię zniewalają. Pojęcia i rozumowanie są tylko zawadą. 
Nie myśl. Obserwuj. 



Praca z myślami
To jak myślimy o sobie, o innych ludziach i o świecie ma wpływ na to jak się 
czujemy i jak zachowujemy. W podejściu poznawczo-behawioralnym myśli (czyli 
nasza interpretacja jakiegoś zdarzenia) pojawiają się najpierw, dopiero po nich 
pojawiają się emocje oraz nasze działanie. 

Zgodnie z modelem Zdarzenie – Myśli – Emocje – Działanie, to jakie mamy myśli i 
przekonania ma bezpośredni wpływ jak będziemy się czuć i zachowywać w danej 
sytuacji. Przekonania to nasze „filtry”, „soczewki” przez które patrzymy na 
otaczający nas świat. Mogą one nas wspierać (przekonania wspierające, 
„zdrowe”) lub ograniczać, hamować (przekonania ograniczające, „niezdrowe”). 



Co nie pozwala nam być sobą?

• przywoływanie negatywnych zdań na własny temat (np. jestem niepotrzebna, tylko 
przeszkadzam innym, brzydko wyglądam), 

• przywoływanie w myśli uznawanych norm zachowania (np. nie wypada mi walczyć o swoje 
interesy, muszę być miła), 

• stawianie sobie pewnych warunków, pod którymi jesteśmy wstanie zachować się asertywnie 
(np. do trzech razy sztuka, powie mi to jeszcze raz i wtedy dowie się co o tym myślę, powiem jej 
kiedy przejdzie mi złość), 

• katastrofizowanie (np. nie dam rady, wszyscy będą się ze mnie po cichu śmiali, on mnie zniszczy) 

• samokaranie (wycofałem/am się w połowie, zawsze muszę coś zepsuć). 



Często nie jesteśmy w pełni świadomi tego, co do siebie mówimy i jak niekorzystnie to na nas 
wpływa. Świadomość ta jest wielkim atutem rozwojowym człowieka, gdyż dzięki niej możemy 
zdecydować się wykorzystać ten monolog jako podporę, a nie przeszkodę, w naszym rozwoju. 
Zmiany w swoje nawyki myślowe możemy wprowadzić dokonując przekształceń naszych 
antyasertywnych tekstów i formułując zdania proasertywne, które dodadzą nam siły w byciu sobą. 
Można je tworzyć przez: 

• koncentrację na pozytywnych doświadczeniach (np.; wiele spraw w życiu mi się powiodło), 

• odwołanie się do swoich praw w kontaktach interpersonalnych (np.: mam prawo do 
przeżywania gniewu), 

• odwoływanie się do swoich własności (np.: jestem w porządku), 

• sformułowanie osobistych wartości (np.: ważna dla

mnie jest umiejętność bycia sobą). 



Technika stopowania myśli

Pracując nad zmianą monologu wewnętrznego można wykorzystać technikę stopowania myśli. W momencie 
pojawienia się myśli „negatywnej”, w myślach - choć głośno - krzyczmy STOP!!! A w powstałą ciszę wewnętrzną 
wstawmy coś, co będzie nam sprzyjało. 

Ćwiczenie

1. Jaką myśl chcesz zastopować?

2. A jaką myślą chcesz ją zastąpić? Wybierz taką, która najbardziej do Ciebie przemawia



Praca z myślami - podsumowanie

Przekształcenie negatywnych nawyków myślowych, które decydują o naszym 
samopoczuciu i zachowaniu, jest bardzo ważne. Dzięki  temu możemy przenieść 
je do tej szczęśliwszej przestrzeni osobistej, gdzie człowiek jest w porządku, ma 
wiele mocnych stron, prawo do istnienia, jest ważny i zasługuje na miłość. 

„Słuchanie dialogu wewnętrznego to pierwszy krok do poprawy zdrowia, a także 
komunikacji z innymi” M.B. Rosenberg 



5 zasad zdrowego myślenia

1. Jest oparte na oczywistych faktach (najłatwiej jest złamać nieświadomie, 
myląc własne subiektywne opinie z faktami) 

2. Pozwala chronić życie i zdrowie (lub dobry humor :) 

3. Pomaga osiągać bliższe i dalsze cele. 

4. Pomaga rozwiązywać konflikty z innymi ludźmi albo unikać ich 
powstawania. 

5. Pozwala czuć się tak, jak chcę się czuć (bez używek). 



Przydatne materiały:

• Medytacja z wizualizacjami na stres - https://www.youtube.com/watch?v=S52lgvY9G2w

• Skanowanie ciała - https://www.youtube.com/watch?v=mYi7kuJtDfQ

• Trening Autogenny Schultza - https://www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ

https://www.youtube.com/watch?v=S52lgvY9G2w
https://www.youtube.com/watch?v=mYi7kuJtDfQ
https://www.youtube.com/watch?v=DAxYabx1ELQ


Dziękuję za uwagę

Grażyna Karpiuk


