
Jak oswoić stres? 



Czym jest stres? 
 



  
Stres to fizyczna lub psychiczna reakcja 

organizmu na wymagania, jakie mu stawiamy. 

 Od ich rodzaju i intensywności zależy nasze 
zachowanie.  

 

Ludzie różnie reagują na stresujące sytuacje, 
zależy to przede wszystkim od ich wrażliwości, 

odporności i stanu psychicznego 



  Umiarkowany stres jest 
nam potrzebny. Sprawia, że  

rozwijamy się, uczymy 
 i przystosowujemy do nowych 

okoliczności. Jeśli nowe 
sytuacje traktujemy jako 

wyzwania, towarzyszy 
nam dobry stres. Taki, który 

pomaga pokonywać 
codzienne trudności 

 i osiągać cele, które sobie 
wyznaczyliśmy. 

 



  

 Jeśli przez dłuższy 
czas czujemy, że 
stres przekracza 

nasze możliwości, 
zaczynamy 

doświadczać stresu 
chronicznego, który 

szkodzi naszemu 
organizmowi i 
zabiera radość 

życia. 
 



Oznaki stresu 



Fizjologicznie zwiększa się ilość 
czerwonych krwinek, które 

bardziej dotleniają mózg. Mięśnie 
stają się napięte, rośnie 

temperatura ciała. 
Te reakcje objawiają się przez: 

 spocone ręce, 
 zaciśnięte zęby i pięści, 
 przyspieszony oddech, 
 szybsze bicie serca, 

 nadmierne pocenie się, 
 suchość w ustach, 
 drżenie dłoni. 



  Konsekwencje stresu, 
który trwa przez długi czas to: 

 
 rozkojarzenie, problemy  
 z koncentracją 
 bezsenność 
 trudności w oddychaniu 
 nerwica i depresja 
 popadanie w nałogi 
 wrogie nastawienie do ludzi 
 poczucie niepokoju 

 



 

Stres w pracy 
 



  Według najnowszych badań, 
to praca jest  jedną najczęstszych 

przyczyn naszego 
zdenerwowania. 

  Możemy tu wymienić kilka 
przyczyn stresu: 

  presja na jak najlepsze wyniki, 
 despotyczny przełożony, 
 długie godziny pracy, 
 brak równowagi między życiem 

służbowym, a osobistym, 
 brak poczucia bezpieczeństwa 

(ryzyko zwolnienia), 
 niedopasowanie naszego 

potencjału do zadań. 
 
 



Jak sobie radzić? 
 



Pozytywne 
nastawienie 

 



  Samokrytyka jest potrzebna, jednak zbyt surowe 
podejście do swojej osoby, może działać destrukcyjnie. 

 
 

 
 

 
 

Doceniajmy swoje duże i małe sukcesy, czerpmy z nich 
energię, zauważajmy i zachowujmy w pamięci 
pozytywne chwile oraz bądźmy optymistami. 

 
     To naprawdę pomaga! 

 



Ćwiczenia 
relaksacyjne 

  
 



 Dzięki nim rozluźnimy mięśnie, uspokoimy 
oddech i odprężymy umysł. 

 
 

 
 

 

 Pięć minut wyciszenia w dowolnie wybranym 
miejscu sprawi, że znajdziemy dodatkowe 

rezerwy i siły do walki ze stresem. 



 

 Najpopularniejszym ćwiczeniem jest 
rozluźnianie barków oraz mięśni szyi i karku.  

W tym celu należy 

 usiąść prosto, 

 rozluźnić ciało, 

 spokojnie oddychając podnosić delikatnie 
ramiona tak, jakby chciało się dotknąć nimi 
uszu, 

 następnie powoli i spokojnie należy obrócić 
głowię w prawo, a później w lewo. 

 



 

 

 Idealną propozycją jest również odprężające 
rozciąganie ciała. 

 W tym celu w pozycji siedzącej lub stojącej 
należy rozciągać mięśnie ciała tak, jakbyśmy 

chcieli być dłużsi. 

 



Zdrowa dieta 

 



    

Zacznij dzień od 
śniadania! 

 



 Zadbaj o dietę bogatą w 
magnez 

 
Znajdziesz go w orzechach 
laskowych, pestkach dyni, 

migdałach,  kaszy 
gryczanej, bananach, 

warzywach 
strączkowych, płatkach owsiany

ch, szpinaku oraz gorzkiej 
czekoladzie o zawartości kakao 

minimum 70% (oczywiście 
w rozsądnych ilościach) 

 
 

 
 



Relacja między stresem a zapotrzebowaniem  
na magnez działa dwukierunkowo 

 stres przyczynia się do powstawania 
niedoborów magnezu w organizmie, 

a niedobór magnezu jest jednym z czynników 
powodujących stres. 

 
  

 



 

 Kolejnym pierwiastkiem, 
którego niedobory należy 

uzupełniać jest potas 

 Znajdziesz go w bananach, 
suszonych morelach czy 

pomidorach. 



W diecie powinny znajdować się produkty 
będące bogatym źródłem witamin z grupy B  

Są one  odpowiedzialne za prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego, 

 dlatego łagodzą stres, stany lękowe 
i depresyjne.  

 
    

 
   



Witamina B1 (tiamina) - znajdziemy ją w wątrobie, 
produktach zbożowych grubego przemiału, mięsie, 
roślinach strączkowych, drożdżach, 
orzechach, słoneczniku, rybach, owocach 
i warzywach. 

 
 Witamina B2 (ryboflawina) - jest  w wątrobie, 

chudych serach, migdałach, grzybach, 
jajach, zielonych częściach warzyw, łososiu, pstrągu, 
makreli, pełnoziarnistym pieczywie, małżach, 
roślinach strączkowych, 
drożdżach, orzechach i produktach mlecznych. 

 
Witamina B6 (pirydoksyna) – dostarczą ci 

jej mięso, ryby, awokado, banany,  szpinak, pestki 
dyni, kiełki pszenicy i orzechy.  
 

 Witamina B12 (cyjanokobalamina) – znajduje się 
w wątrobie, sardynkach, wołowinie, tuńczyku, mleku, 
jajach 



  Antystresowe działanie (a w zasadzie 
przeciwutleniające) mają witaminy A i C   

 



 Witaminę C znajdziesz w: 
jabłkach, porzeczkach, 

cytrynach, pomidorach, 
kapuście, papryce… 

 
 Witaminę A w: marchewce, 

maśle, czerwonej papryce, 
jajach, brokułach, szpinaku, 

sałacie, morelach, 
brzoskwiniach… 

 



Na poprawę kondycji psychicznej  

i  pracę mózgu wpływają 
 

 



   
 

kwasy tłuszczowe  
 

 które znajdziesz w oleju lnianym  
i rzepakowym  tłoczonych  

na zimno, rybach morskich, 
 owocach morza, migdałach  

i orzechach włoskich.  
   

 
  



Mangan  
 

który jest  w 
orzechach, 
produktach 

zbożowych, jagodach 
i roślinach 

strączkowych. 
 



Tryptofan 
 („surowiec” do produkcji, hormonu szczęścia, 

serotoniny). 
 Znajdziemy go w migdałach, bananach, 

orzechach, pestkach dyni, produktach 
mlecznych (przede wszystkim  żółtych serach), 

różnych gatunkach mięs, kaszy gryczanej, 
wątrobie, kakao i nasionach roślin 

strączkowych. 



Uważajmy  
na używki! 



Sięganie po używki nie jest dobrym 
rozwiązaniem, ponieważ nie stawiamy czoła 
problemowi, jedynie przed nim uciekamy. 

 Z biegiem czasu będzie nam coraz trudniej 
poradzić sobie ze stresem. 

  
 



Wysiłek fizyczny 



 Sport to zdrowie – ta zasada sprawdza się 
również w walce ze stresem.  

  Ważne, abyśmy wybrali taki wysiłek 
fizyczny, który sprawia nam przyjemność. 

 Podczas aktywności fizycznej organizm 
wytworzy endorfiny, czyli substancje, które 

wykazują działanie przeciwbólowe, 
relaksacyjne i odprężające. 

 



Zachowanie równowagi 
między pracą 

a odpoczynkiem 
 



Im  bardziej jesteśmy 
przemęczeni tym 
bardziej jesteśmy 

podatni na stres dlatego 
powinniśmy zapewnić 
naszemu organizmowi 
odpowiednią ilość snu 

 



Znalezienie czasu 
tylko dla siebie 

 



W czasie przeznaczonym dla siebie warto 
poświęcić trochę czasu na relaks i to co 

sprawia nam przyjemność np: 
 

 czytanie ulubionej książki 

 gorącą herbatkę ziołową  

 słuchanie  spokojnej muzyki lub dźwięków 
przypominających naturę 

  kąpiel z zapachowymi olejkami   

 hobby itp. 
 

 

 



 Warto też oderwać umysł od problemów,  

rozwiązując krzyżówki, sudoku  

lub grając w scrabble. 

 

 Takie łamigłówki stymulują pracę mózgu  

i zwiększają wydzielanie serotoniny –  

„hormonu szczęścia”. 



 

Poczucie humoru 



   

Uśmiech i poczucie humoru działają jak bańka 
ochronna przed negatywnymi emocjami.  

 

Śmiej się jak najwięcej, zarówno z sytuacji, które 
cię spotykają jak i z samego siebie.  

 

 



Śmiech rozluźnia i działa kojąco na nasz układ 
nerwowy.  

Nie bez przyczyny mówi się „Śmiech to zdrowie” 
– podnosi naszą odporność 

 i wpływa na poczucie naszej wartości. 
 



Dlatego oglądaj komedie, spotykaj się  

z przyjaciółmi, powygłupiaj się czasem. 

 

 Z pewnością chociaż na chwilę zapomnisz  

o stresie. 
 



Przyroda  



 Jeśli masz tylko możliwość staraj się jak najwięcej 
czasu wolnego spędzać na świeżym powietrzu. 

 Przyroda jest środowiskiem naturalnym człowieka,  

 to na łonie natury najlepiej wypoczywamy. 

Kolor zielony działa uspokajająco, a czas spędzony 
na powietrzu   odpręża, relaksuje 

  przywraca siły do działania. 

 



Asertywność 

 



 Naucz się mówić o swoich emocjach                            
i potrzebach, naucz się mówić "nie". 

 

 

 

 Jeśli w jasny sposób będziesz się komunikować  
z innymi, unikniesz wielu spięć 

  i nieporozumień, które nazbyt często są 
przyczyną naszych codziennych stresów. 

 



Ekspresja 

 



Daj upust swoim emocjom jeśli tego 
potrzebujesz. 

 Nazwanie głośno swoich uczuć pozwala nabrać 
nam do nich dystansu. 

 Jeśli sytuacja cię przerasta, a masz w swoim 
otoczeniu zaufaną osobę, z którą możesz 
podzielić się swoimi obawami, skorzystaj          

z jej pomocy 



 

Poznaj swój stres 



 Dokładnie przeanalizuj, w jakich sytuacjach się 
denerwujesz, co wyprowadza Cię z równowagi.  



Pomyśl, czy da się w 
przyszłości uniknąć 

podobnych 
sytuacji.  

Jeśli nie, to czy 
możesz 

 się w jakiś sposób 
do nich 

przygotować lub 
rozwiązać problem.  



Zwróć uwagę, czy stresują Cię zdarzenia,  takie 
na które masz wpływ, czy może takie, które 

pozostają poza Twoim zasięgiem 



Gdy będziesz wiedział na co masz wpływ,  

Twój stres zmaleje. 

 

 

 
Zastąpi go koncentracja na rozwiązaniu 

 i naprawianiu kryzysu. 

 



Długotrwały stres 
może doprowadzić  

do wypalenia 

zawodowego 
 



Aby mu zapobiec: 
 

 rywalizuj ze sobą, a nie z innymi 
 pracuj metodą małych, konsekwentnych 

kroków 
 unikaj odwlekania 
 „domykaj sprawy” 
 właściwie gospodaruj czasem 
 na początku tygodnia sporządź listę zadań do 

realizacji 
 wykonuj tylko jedną czynność na raz 
 zostaw margines czasu na nieprzewidziane 

wydarzenia 
 
 
 



 bądź wyrozumiały dla innych 
 emocje wyrażaj w rzeczowej (nieagresywnej) 

formie 
 znajdź w pracy wspierające kontakty społeczne, 

pielęgnuj przyjaźń, dbaj o miłą atmosferę 
 podnoś kwalifikacje 
 bądź aktywny fizycznie 
 nie zapominaj o odpoczynku i regeneracji 
 odżywiaj się zdrowo 
 nie zapominaj o poczuciu humoru 
 stosuj techniki relaksacyjne 
 nie wahaj się szukać pomocy u specjalisty, jeśli 

nie radzisz sobie ze stresem 
 
 



Dziękuję za uwagę  
 
 

Opracowała 
 Małgorzata Goławska 


