
STRES
METODY ROZŁADOWYWANIA



Czym właściwie jest stres?
Stres jest definiowany w psychologii jako 

dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy 
możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, 

charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej 
i fizycznej. Podejmowanie zachowań zaradczych jest 

próbą przywrócenia równowagi.



„Stres to nieprzyjemne 
napięcie, uczucie 

dyskomfortu psychicznego     
i fizycznego”.



Objawy stresu

DRAŻLIWOŚĆ

GNIEW

NERWOWOŚĆ LĘK

DEPRESJA

OBNIŻONA SAMOOCENA

MYŚLI 
SAMOBÓJCZE,

AGRESJA

DRŻENIE
TIKI NERWOWE,

NADMIERNY POCIĄG 
DO ALKOHOLU

ZWIĘKSZONE 
SPOŻYCIE KOFEINY

ZAKŁÓCONY RYTM 
SNU

OBNIŻONA 
JAKOŚĆ PRACY

ZMIANA STOSUNKU 
DO SEKSU



FAZY REAKCJI NA STRES 
WG JANUSZA REYKOWSKIEGO

FAZA REAKCJI 
INSTRUMENTALNYCH FAZA KRYTYCZNA

FAZA REAKCJI 
OBRONY PRZED 

STRESEM



Faza krytyczna

• Natężenie stresu wzrasta, osiągając 
stopień odporności na stres i dezorganizuje 
działanie człowieka. Pojawia się nadmierna 
koncentracja na szczegółach i sztywność w 
rozwiązywaniu problemów. Występuje szereg 
przejawów reakcji emocjonalnych: lęk, 
gniew, strach, frustracja;



Faza reakcji obrony przed stresem

• Wzmożony stan pobudzenia emocjonalnego, 
który objawia się w postaci agresji, ucieczki 
lub wycofywania się. Inne reakcje 
na nadmierny stres to np.: regresja –
zachowania nieadekwatne do wieku, 
fantazjowanie, myślenie życzeniowe, tłumienie 
trudności albo izolacja i unikanie kontaktów 
towarzyskich.



✓ STRES JEST NORMALNĄ REAKCJĄ ZWIAZANĄ 
Z NASZYM FUNKCJONOWANIEM W ŚWIECIE 
I ŻYCIU

✓ STRES MOBILIZUJE NASZ ORGANIZM DO 
DZIAŁANIA. W POCZĄTKOWEJ FAZIE STRESU 
FUNKCJONUJEMY LEPIEJ I EFEKTYWNIEJ

✓ STRESU NIE NALEŻY SIĘ BAĆ ANI 
ZAPRZECZAĆ JEGO ISTNIENIU. 

NALEŻY NAUCZYĆ SIĘ Z NIM 
RADZIĆ!



METODY 
ROZŁADOWYWANIA 

STRESU



1. Rozpoznaj stres

2. Wyeliminuj stres

3. Zaakceptuj stres



Breath Optimised
Transformational Unblocking, 

Metoda Bo-Tau polega na tym, 
aby zwolnić oddychanie i 

zmniejszyć liczbę oddechów 
do trzech na minutę. Spróbuj 
wdychać powietrze przez pięć 
sekund, wstrzymaj oddech na 

kolejne 5 sekund i powoli, 
przez następne 10 sekund 

wydychaj powietrza. 
Czynność powtarzaj trzy razy. 
Dzięki temu serce przestanie 

szybko bić.



WYSIŁEK FIZYCZNY

Wystarczy tylko 10 min 
ćwiczeń aby 

pozytywnie wpłynąć 
na swój organizm i 

wyzwolić endorfiny, 
które pozwolą lepiej 

poradzić sobie ze 
stresem.



CHOREOTERAPIA

Jest to relaksacja tańcem. 
Terapia polega na aktywnej 
pracy z ciałem poprzez ruch 

w rytm muzyki o 
pozytywnych wibracjach. 

Taki trening pomaga 
zharmonizować ciało, umysł i 

duszę. Cała terapia bazuje 
głównie na twórczej ekspresji 

ruchowej oraz bogatej 
improwizacji tanecznej.

•



RELAKSACJA PROGRESYWNA
Cała metoda polega na tym, 

aby leżąc z zamkniętymi 
oczami, skupiać się na 

kolejnych partiach ciała –
stopach, kolanach itd.–

wyczuwać ich wagę i 
napięcie mięśni, świadomie 
je relaksować i poczuć, jak 

łagodnie zapadają się w 
łóżko. Ważne jest, aby 

głęboko odprężyć 
dosłownie każdy mięsień i 

każdy element naszego 
ciała.



RELAKSACJA JACOBSONA
Polega na naprzemiennym 

napinaniu i rozluźnianiu 
poszczególnych partii mięśni 
swojego ciała. Każdy rejon 
ciała napina się około 2–3 

razy. Po każdym takim 
napięciu (trwającym około 5 

sekund) należy całkowicie 
rozluźnić konkretny obszar 
ciała, skupić się na zmianie, 
jaka zaszła i w pełni poczuć 

stan odprężenia.



ĆWICZENIA ROZŁADOWUJĄCE STRES

Drzewo na wietrze – stoimy, a stopy rozstawiamy 
na szerokość bioder, ramiona unosimy w górę. 
Falujemy rękami, imitując ruch gałęzi na 
wietrze. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy, 
aż napięcie mięśni całkowicie zniknie.



Strząsanie napięcia – stoimy z rękoma 
opuszczonymi wzdłuż tułowia. Wdychamy 

nosem powietrze, równocześnie podnosząc 
barki i ramiona. Zatrzymujemy powietrze na 
krótką chwilę, a wydychając je, energicznie 

strząsamy ramiona.



Rozluźnienie barków – siedzimy lub stoimy 
prosto z wyprostowaną głową, rozluźnionymi 
szczękami, ramionami i rękoma. Oddychamy 

rytmicznie przez nos. Ramiona podnosimy tak, 
jakbyśmy chcieli dotknąć nimi uszu. Po 
kilkukrotnym powtórzeniu ćwiczenia 
wykonujemy kilka okrężnych ruchów 

ramionami.



Rozciąganie ciała – stoimy, siedzimy lub leżymy i 
rozciągamy mięśnie swojego ciała tak, 

jakbyśmy chcieli stać się dłużsi. Dobrze jest w 
trakcie tego ćwiczenia ziewać.



Rozluźnianie szyi i karku – kręcimy głową tak, 
jakbyśmy chcieli nosem narysować symbol 

elipsy.



REFRAMING – CZYLI 
„PRZERAMOWANIE” SYTUACJI

Jest to technika, która 
polega na zmianie 
kontekstu sytuacji 

stresującej (np. 
strach przed 

nauczycielem). 
Wprowadzenie tej 
zmiany ostatecznie 
może spowodować 

nawet śmiech. 



MUZYKOTERAPIA

Jest to relaksacja dźwiękiem. Taka terapia 
pozwala na wyciszenie emocji i 

spojrzenie na nie z dystansem, daje 
uczucie ulgi i lekkości.



AROMATERAPIA

Jest to relaksacja zapachem. 
Pozwala nawiązać kontakt 

z własnym oddechem i 
przekształcić wszelkie 
negatywne emocje w 

pozytywne i przyjemne. 
Wysoka skuteczność tego 

typu terapii związana jest z 
faktem, iż zmysł 

powonienia ma ścisły 
związek z tą częścią 

naszego mózgu, która 
odpowiada za emocje



METODA 3x5
W sytuacji stresującej, która budzi Twój lęk i największe 

obawy, że coś może pójść nie tak, zwróć swoją uwagę na:

• 5 rzeczy, które widzisz – wylicz je głośno lub w myślach, 
skup się na tym, jak wyglądają, gdzie są, itd.;

• 5 rzeczy, które słyszysz – wylicz je głośno lub w myślach, 
skup się na konkretnych dźwiękach, słowach, które 
docierają do twoich uszu;

• 5 rzeczy, które czujesz – wylicz je głośno lub w myślach, 
skup się na emocjach, które wypełniają twoje wnętrze.



ODLICZANIE
Swoją uwagę skup na odliczaniu. W myślach licz 

do 10, dołączając do tego spowolniony, 
głęboki oddech. Kiedy skończysz, odetchnij i 

podejmij świadome działania.



Użyj wyobraźni w walce ze stresem!

Stwórz w wyobraźni swoje miejsce 
marzeń i odwiedzaj je, kiedy się 

stresujesz. Wymarzonym 
miejscem może być plaża w 

tropikach. Takie miejsce niech 
będzie Twoim sekretnym 
miejscem marzeń, które 

powinno być indywidualne, 
stworzone przez Ciebie, dla 

Ciebie, ku Twojej przyjemności. 
Będzie to przystań, do której 
będziesz mógł/mogła wracać, 
kiedy będziesz potrzebować.



KONTAKT Z NATURA

Rozładuj nagromadzone 
emocje poprzez kontakt z 
naturą – pobądź sam ze 

sobą, wsłuchaj się w 
odgłosy natury, nasyć oczy 

pięknymi widokami, 
pooddychaj świeżym 
powietrzem – w ten 

sposób poprawisz sobie 
nastrój, zredukujesz złość i 

agresję;



Miej kogoś bliskiego!

Osoby żyjące w udanych związkach 
są bardziej szczęśliwe. Jeśli kogoś 
masz (kogoś z rodziny, przyjaciela, 
partnera) – dbaj o swój związek z 

nim. Jeśli nie masz nikogo 
bliskiego to... znajdź sobie kogoś 

takiego! Jeśli to dla Ciebie trudne, 
pamiętaj, że to nie musi być 

koniecznie człowiek. Może to być 
jakiś zwierzak albo ulubiona 

roślina.

Troszcząc się o innych zapominamy o swoich problemach!



Wyspy szczęścia, czyli drobne 
przyjemności!

Zacznij dostrzegać małe przyjemności jak 
pyszna kawa, udany makijaż ,pierwsze 
upieczone ciasto itd.. Zacznij się nimi 

cieszyć, a znajdziesz coś optymistycznego 
pośród stresującego natłoku zajęć



Śmiech to zdrowie, czyli 
UŚMIECHNIJ SIĘ!

Zabawny film, albo 
książka pozwolą 
oderwać się od 

stresującej sytuacji. 



RÓB TO CO LUBISZ

Odpręż się np.czytając
ulubioną książkę, 

rysując lub gotując. 
Oderwanie się od 

obowiązków pozwoli 
Ci spojrzeć na nie na 

nowo.



Dlaczego warto walczyć ze stresem?

Stres powoduje zmiany wskaźników wegetatywno-
somatycznych. 

• Pod wpływem zagrożenia zostaje aktywizowany 
układ sympatyczny, zwiększa się wydzielanie 
adrenaliny przez nadnercza,

• wrasta ciśnienie krwi,
• przyspiesza akcja serca, 
• wzrasta poziom glukozy we krwi 
• hamowane są procesy trawienia.



Ćwiczenia

Skupienie na zmysłach – wszelkie czynności 
codzienne, jak np. picie kawy, wykonujmy 
uważnie i koncentrując się na „tu i teraz”.



Robienie różnych rzeczy po nowemu –
przełamanie automatycznych reakcji pozwala 
stworzyć nowe możliwości reakcji ruchowych i 

emocjonalnych.



Pamiętaj

• Pewna dawka sytuacji stresogennych jest w 
życiu nieunikniona. Co więcej, stres, który nie 
przekracza pewnego poziomu, jest 
mobilizujący i sprzyja podejmowaniu 
działania. Nadmiar stresu działa jednak 
paraliżująco, powoduje problemy z 
koncentracją, pamięcią i stany lękowe.
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