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Czym jest STRES?

• Stres, najprościej mówiąc, to reakcja 
organizmu na wydarzenia lub sytuacje, 
które zakłócają, jego równowagę, 
obciążają go w sposób przekraczający 
jego zdolność do skutecznego poradzenia 
sobie.

• Stres jest nieodzownym elementem życia. 



STRESORY
• Z pojęciem STRESU łączy się inne pojęcie-

STRESORY. 
• Czym są stresory?

To wszystkie zdarzenia, które wywołują stres.
• Można wyróżnić stresory: 

fizyczne ( np. hałas) i społeczne (np. występy      
publiczne; ktoś mi dokucza).

• Stresory mogą mieć różną siłę:
najsłabsze to te związane z codziennym 

życiem (np. sprawdzian, spóźnienie do szkoły), 
poważne, które wiążą się ze zmianami w życiu 

(np. ważny egzamin, przeprowadzka), 
najsilniejsze (traumatyczne  wydarzenia,  

m.in. wypadek).



Po co nam STRES??!
• Stres jest ważny.
• Człowiek pierwotny prawdopodobnie 

odczuwał stres jako mobilizację do walki 
lub ucieczki. Bijące serce pozwalało ukrwić 
mięśnie, głębszy oddech dostarczał tlen, 
pot schładzał cały organizm, a wyostrzone 
zmysły pozwalały skupić się na tym co się 
dzieje.

• Stres jest reakcją, która uruchamia 
pokłady energii i mechanizmy do stawienia 
czoła wyzwaniu. 



Stres mobilizujący vs. 
dysfunkcjonalny

• Badacze stresu rozróżniają dwa jego 
rodzaje:

• Eustres- pojawia się, gdy chcemy szybko 
osiągnąć efekt; pozwala na wykonanie 
zadania; dodaje energii, mobilizuje.

• Dystres – przedłużający się stres 
związany z nieprzyjemnymi uczuciami; 
dezorganizuje nas, zmniejsza naszą 
skuteczność.



Skutki przedłużającego się 
stresu.

• Psychiczne (rozdrażnienie, kłopoty z pamięcią, 
trudności w uczeniu się, obniżony nastrój itd.)

• Fizyczne (bóle głowy, pleców, trudności 
trawienne, otyłość, częste infekcje, trudności 
ze snem).

• Warto zatem podjąć działania zaradcze, 
uwalniające od nadmiernego i szkodliwego 
stresu.



Jak sobie radzić ?

• Na początku nazwij swoje uczucia.     
To, co ogólnie nazywamy stresem może 
wiązać się z wieloma uczuciami. W 
różnych sytuacjach mogą pojawić się, 
m.in.:  strach, złość, niemoc. 
Gdy znamy uczucia i ich źródło, możemy     
podjąć konkretne działania zaradcze,   
które je zmniejszą lub zlikwidują. 



Co jeszcze możemy zrobić?

• W czasie wolnym koncentruj się na tym, co 
sprawia Ci przyjemność. Pomyśl, co to może być? 

• Porozmawiaj z kimś bliskim o swoich 
przeżyciach, podziel się tym, może będzie miał 
dla ciebie jakąś radę, a może tylko potowarzyszy 
Ci w tym, wysłucha.

• Bądź z ludźmi, spędzaj czas z rodziną, kolegami, 
róbcie razem coś przyjemnego.

• Ćwicz, ruszaj się - pobudzasz wtedy organizm do 
produkcji endorfin (hormonów szczęścia).



Co jeszcze możemy zrobić? C.d.
• Oddychaj. Dobry oddech odżywia organizm, dotlenia 

wszystkie komórki, oczyszcza je.

• Możesz ćwiczyć oddechy, np. Ujjayi, Nadi Shadana
(instrukcje znajdziesz w Internecie), zaproś do ćwiczeń 
rodziców i/lub rodzeństwo); możesz też- po prostu -
oddychać głęboko i spokojnie.

• Inny sposób to napinanie i rozluźnianie poszczególnych 
grup mięśni.

• Pomyśl o czymś miłym - ogromną bazą miłych myśli są 
nasze wspomnienia, marzenia.

• Uruchom wyobraźnię. Wyobraź sobie, że wygrzewasz się 
w słońcu, którego ciepło rozluźnia twoje mięśnie.

Oddech, wspomnienia, wyobraźnię mamy zawsze przy sobie, 
więc w każdej chwili możemy skorzystać z ich 
dobroczynnego wpływu.



Relaksacja kierowana.

Możesz też korzystać z różnego rodzaju 
relaksacji kierowanych przez lektora. 
Polecamy następujące:
https://www.youtube.com/watch?v=hB54e
D0T2gY (gdy czujesz się słaby, niepewny, 
odczuwasz trudności);
https://www.youtube.com/watch?v=Ooa0
ZYNIxCI (gdy musisz sobie poradzić 
z trudnymi uczuciami).

https://www.youtube.com/watch?v=hB54eD0T2gY
https://www.youtube.com/watch?v=Ooa0ZYNIxCI


Życzymy panowania nad stresem 

i dużo spokoju ;)
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