SKRYPT MERYTORYCZNY
WZMOCNIENIE I ODPORNOŚĆ KADRY MEDYCZNEJ
Projekt dedykowany pracownikom ochrony zdrowia „Wzmocnienie i odporność kadry medycznej”.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji
Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022. Organizator: Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, Realizator: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia.

Ponieważ ciało słucha umysłu, więc reaguje tak jakby uczestniczyło
w realnych, groźnych wydarzeniach. Z reguły okazuje się, że rzeczywistość
nie jest tak zła, jak nasze wyobrażenia o niej.
/Wojciech Eichelberger/
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Geneza wypalenia zawodowego.
Sam termin wypalenia zawodowego pojawił się w psychologii już w połowie lat 50-tych.
Początkowo zjawisko to odnoszono do efektów związanych z chronicznym nadużywaniem
narkotyków. W amerykańskim slangu w ten sposób określano sytuację sportowca, który
osiągając świetne wyniki na treningach, przegrywał decydujące, ważne zawody. Niedługo
później okazało się, że również w innych sferach, innych zawodach (i niekoniecznie
w sytuacjach związanych z narkotykami;) występuje podobny efekt. W 1974 r. Herbert J.
Freudenberger, amerykański psycholog, określił wypalenie, jako stan wyczerpania jednostki
spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub społeczne
środowisko pracy.
Ciekawostka!!!
Skrajną postacią wypalenia jest karōshi (albo karoushi, karoshi; jap.) określające zjawisko
nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu. Pierwszy przypadek karōshi odnotowano
w Japonii w 1969. Co ciekawe zjawisko to dotyczy ludzi w pełni zdrowych
i aktywnych.
Według Christiny Maslach, badaczki zajmującej się stresem w warunkach pracy zawodowej,
na wypalenie zawodowe składają się 3 elementy:

Wyczerpanie emocjonalne – czyli stan, w którym najmniejsze wyzwania, niewielkie trudności,
sytuacje dyskomfortowe (np. rozmowa z trudnym klientem, reklamacja zakupionego towaru,
itp.) stanowią przeszkody nie do pokonania; osoby będące w tym stanie często zaczynają
ograniczać kontakty z innymi osobami, także w życiu prywatnym. Objawy:
•
•
•
•
•
•

Obniżone zainteresowanie sprawami zawodowymi, niechęć do pracy aż do braku
efektywności wykonywanej pracy
Obniżona aktywność, mała chęć działania
Pesymizm
Drażliwość
Stałe napięcie psychofizyczne
Zmiany somatyczne o charakterze chronicznym: bóle głowy, bezsenność, częste
przeziębienia, problemy gastryczne
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Depersonalizacja – związana jest z obojętnością i dystansowaniem się wobec problemów
klienta, współpracownika, powierzchownością, skróceniem czasu i sformalizowaniem
kontaktów, cynizmem, obwinianiem klientów za niepowodzenia w pracy. Depersonalizacja,
czyli uprzedmiotowienie, jest próbą zwiększenia psychicznego dystansu wobec osoby,
z którą się pracuje. Symboliczne odebranie klientowi człowieczeństwa i traktowanie go, jako
"przypadku" pozwala na mniejsze zaangażowanie się w relacje z drugim człowiekiem. Może,
więc być świadomą lub nieuświadomioną formą ochrony siebie przed dalszym
eksploatowaniem poważnie uszczuplonych już zasobów emocjonalnych. Objawy:
•
•
•
•
•
•

Obojętność i dystansowanie się wobec problemów współpracowników, uczniów,
podopiecznych
Negatywne, cyniczne reagowanie na ludzi aż do dehumanizacji (upokarzanie,
etykietowanie podopiecznych)
Skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów
Obwinianie innych za niepowodzenia w pracy
Utrata ideałów związanych z pracą
Może być formą obrony

Zwątpienie we własne siły – deprecjonowanie także siebie, skupianie się na własnych wadach
i niedoskonałościach, niedostrzeganie własnych sukcesów. Objawy:
•
•
•
•

Spadek poczucia własnej kompetencji i sukcesów w pracy
Poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych
Stopniowa niemożność rozwiązywania problemów zawodowych oraz
przystosowania się do trudnych warunków pojawiających się w pracy, niemożność
niesienia pomocy
Poczucie bezsensu, postawa rezygnacji

Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego?
Specjaliści lokalizują przyczyny wypalenia w trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich to
płaszczyzna indywidualna – w tym przypadku wypaleniu sprzyjają pewne cechy naszej
osobowości. Brak pewności siebie, perfekcjonizm, ambicja (stawianie sobie bardzo wysokich
wymagań), krytycyzm (szczególnie w odniesieniu do samego siebie) to te cechy charakteru,
które sprzyjają wypaleniu zawodowemu. Druga płaszczyzną, gdzie można dostrzec przyczyny
wypalenia zawodowego to obszar interpersonalny. W tym przypadku wypaleniu sprzyjają
wszelkie stresujące sytuacje, których można doświadczyć w kontaktach z innymi ludźmi, m.in.
wszelkie konflikty ze współpracownikami, zaburzona komunikacja, kwestionowanie
kompetencji, blokowanie aktywności twórczej, wszelkie przejawy agresji (psychicznej,
werbalnej), mobbing. I w końcu ostatnia płaszczyzna, gdzie odnaleźć można przyczyny
wypalenia zawodowego to sfera organizacji pracy. Na tej płaszczyźnie czynnikami
stymulującymi powstanie wypalenia zawodowego mogą być: brak lub niedostateczna
umiejętność zarządzania sobą w czasie, przeciążenie obowiązkami, posiadanie zbyt mało
informacji.
Czynnikami, stresorami dodatkowymi, które sprzyjają pojawieniu się wypalenia są:
•

stres związany ze sposobem wykonywania pracy (np. pośpiech, monotonia, praca
w godzinach wieczornych lub nocnych),
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•
•

niezadowolenie z własnego rozwoju zawodowego (lub braku rozwoju)
odpowiedzialność za współpracowników i wykonywane zadania,
stres związany z niemożnością pogodzenia kilku ról życiowych (pracownika,
podwładnego, szefa, męża/żony, ojca/matki, itd.).

Czynniku przesytu w organizacjach biurokratycznych:
•
•
•

Przeciążenie, zbyt wiele zadań.
Brak autonomii.
Brak należytego wynagrodzenia i uznania.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpoznanie problemu. Autorefleksja.
Analiza przyczyn – motywacja do pracy, uczciwość wobec siebie, mobilizacja.
Analiza konsekwencji.
Ustalenie priorytetów.
Odzyskanie kontroli.
Kompetencje asertywności.
Przerwy – proporcje, równowaga, jasne struktury.
Samoświadomość i niezależność emocjonalna.

Działania indywidualne w zapobieganiu i zwalczaniu wypalenia zawodowego
1. Zweryfikowanie zgodności celów i wymagań w pracy ze swoimi własnymi potrzebami.
2. Określenie swoich przekonań, potrzeb i granic, w razie potrzeby zredukowanie liczby
obowiązków.
3. Zmiana komunikacji, asertywna postawa w relacjach ze współpracownikami i przełożonymi.
4. Organizowanie pracy w taki sposób, by przeciwdziałać wykonywaniu kilku zadań w tym samym
czasie.
5. Dostosowanie zawodowej aktywności do własnego potencjału energetycznego i jego
dynamiki.
6. Delegowanie odpowiedzialności.
7. Zmiana relacji z otoczeniem, zwiększenie dystansu, gdy kontakty z ludźmi są zbyt
wyczerpujące emocjonalnie lub psychicznie.
8. Określenie obszarów najsilniej związanych ze stresem (praca, rodzina, przyjaciele, rozwój,
pasja…).
9. Podjęcie działań redukujących stres.
10. Skorzystanie z pomocy rodziny lub przyjaciół w radzeniu sobie ze stresem.
11. Zmiana stylu życia – odpowiednia ilość snu i wypoczynku, właściwa dieta, aktywność fizyczna,
kontrola używek.
Działania profilaktyczne, jakie mogą zostać podjęte przez pracodawców
1.
2.
3.
4.

Powierzanie pracownikom zadań adekwatnych do ich możliwości i kompetencji.
Dokonywanie i przekazywanie obiektywnej i konstruktywnej oceny pracy.
Stwarzanie możliwości uczenia się i rozwoju.
Adekwatne wynagradzanie pracowników.
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5.
6.
7.
8.

Eksponowanie, rozwijanie, nagradzanie pozytywnych relacji interpersonalnych
Treningi z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacji
Treningi rozwiązywania konfliktów
Treningi radzenia sobie ze stresem

Stres – definicja i rozumienie. Podstawowe zagadnienia – rodzaje, przyczyny,
konsekwencje.
Na przełomie XIX i XX wieku Walter B. Cannon, psycholog z Harvardu, opisał serię
biochemicznych zmian organizmu, które zachodzą w odpowiedzi na zagrożenie. Reakcję tę
nazwał „walką lub ucieczką”. W sytuacji trudnej organizm musi szybko zmobilizować się, by
walczyć lub uciekać. Stąd szybki wzrost adrenaliny, podwyższone tętno, rozszerzone źrenice,
odpływ krwi do mięśni. Pojęcie stresu do nauki wprowadził Hans Selye, jeden
z najwybitniejszych badaczy zajmujących się tym problemem. Określił stres jako reakcję
biologiczną, u podłoża której stoją mechanizmy fizjologiczne. Według niego, stres to
dynamiczna reakcja adaptacyjna. Wynika ona z różnicy pomiędzy naszymi możliwościami
a wymogami sytuacji. Skłania do podjęcia zachowań zaradczych, które mają przywrócić
równowagę.
Selye postawił tezę, że:
1. Stres jest normalną reakcją związaną z procesami życia, mobilizuje organizm do życia.
2. Brak reakcji stresowej oznacz śmierć organizmu.
Reakcja na stres
Stres to reakcja na zmianę, z którą spotykamy się w życiu i w której uczestniczymy. Nowa
sytuacja wymaga byśmy dostosowali się do nowych warunków. Im większa i bardziej nagła
jest zmiana, tym większa potrzeba mobilizacji, by przystosować się do nowych warunków.
Przystosowanie wymaga czasu, a sposób w jaki reagujemy wraz z jego upływem, zmienia się.
Zmienia się dynamika naszego reagowania – możemy wyodrębnić konkretne fazy i związane
z nimi zachowania.
Różne osoby w odmienny sposób reagują na taką samą sytuację. To, co dla jednego jest
łatwe, dla drugiego może stanowić duży problem i wywołać napięcie. Związane to jest
z indywidualnymi możliwościami i doświadczeniami człowieka. Stres pojawia się wówczas,
kiedy mamy trudność w poradzeniu sobie z daną sytuacją. Mobilizuje nas, by podjąć działania,
które pozwolą na radzenie sobie z problemem i przywrócą stan równowagi.
Trzy fazy reakcji na stres
Stres jako reakcja dynamiczna, charakteryzuje się dużym natężeniem i wpływem na
działanie człowieka. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu, które zmienia się pod wpływem
narastających emocji, można wyodrębnić trzy fazy reakcji organizmu na stres – mobilizacji,
adaptacji i destrukcji.
1. Faza mobilizacji – reakcja alarmowa
W tej fazie organizm reaguje na działanie szkodliwego czynnika. Odpowiedzią są zmiany
biochemiczne. Występuje pełna mobilizacja i wykorzystanie możliwości, jakimi dysponuje
człowiek. Zazwyczaj tej fazie towarzyszy szybka mobilizacja.
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Emocje rosną, a ich podwyższony poziom sprawia, że twoje działanie staje się dynamiczne,
a sprawność działania istotnie wzrasta. Organizm i umysł przygotowują się do ważnego
wydarzenia – wzrasta możliwość na bodźce, koncentracja uwagi, pamięć, szybkość
dokonywania skojarzeń.
2. Faza adaptacji stadium odporności
Jeżeli sytuacja wywołująca stres przedłuża się, organizm dąży do wytworzenia odporności na
czynnik szkodliwy, a procesy fizjologiczne zaczynają powracać do normy. Reakcje emocjonalne
są adekwatne do sytuacji, ich ekspresja kontrolowana. Następuje koncentracja na problemie,
który wystąpił. Wszystko po to, by poradzić sobie z wyzwaniem.
3. Faza destrukcji – stadium wyczerpania
Jeżeli sytuacja trwa nadal, a emocje rosną na skutek zbyt intensywnego i długiego
oddziaływania szkodliwego czynnika, zostaje osiągnięty punkt, w którym organizm nie jest w
stanie dłużej utrzymać swojej odporności. Nasze działania zaczynają stawać się destruktywne.
Zaczynamy szkodzić sami sobie. Decyzje stają się impulsywne i nieracjonalne. Tracimy również
zdolność do samokontroli, a czasem w ogóle do działania. Gdy taki stan przedłuża się, dochodzi
do wyczerpania organizmu, czego konsekwencją może być nawet śmierć.
Symptomy, konsekwencje stresu
Podwyższone tętno, przyspieszony oddech, wyostrzone zmysły, suchość w ustach to
normalne objawy tego, że organizm znajduje się pod wpływem stresu i jeśli ich intensywność
nie przekracza poziomu krytycznego oraz gdy znikają one po krótkim czasie, nie dzieje się nic
złego. Natomiast, gdy podlegamy stresowi przez dłuższy czas, zaczyna on nieść ze sobą
niepokojące objawy w różnych sferach naszego funkcjonowania. Wtedy nie służy organizmowi
do konstruktywnej mobilizacji ani do obrony, a zaczyna mu poważnie szkodzić.
Kiedy nasz organizm znajduje się pod intensywnym lub przewlekłym działaniem stresu,
sposób jego funkcjonowania zmienia się. Zachodzi szereg reakcji, które są wynikiem tego
stanu, a dla nas też informacją, że dzieje się coś niepokojącego. Objawy dotyczą różnych
obszarów naszego funkcjonowania i nie są to tylko reakcje fizjologiczne.
Stres przejawia się w:
1. reakcjach fizycznych organizmu
2. emocjach i myśleniu
3. zachowaniach
4. sprawności intelektualnej
Odpowiednie rozpoznawanie niebezpiecznych symptomów przewlekłego stresu
i zareagowanie na nie jest konieczne dla uchronienia organizmu przed groźnymi
zaburzeniami.
Reakcje fizyczne organizmu na stres: np. zaburzenie trawienia, podwyższone ciśnienie,
nadwrażliwość na bodźce, szczękościsk, wysypka, blady odcień skóry, dreszcze, napięcie i bóle
mięśni, problemy ze snem, trudności w oddychaniu, ból głowy, drżenie rąk, zimne ręce,
nadmierne pocenie się, bóle w klatce piersiowej, brak apetytu, ból brzucha, nudności.
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Przejawy stresu w emocjach i myśleniu: np. chwiejność emocjonalna, niepokój, lęk, gniew,
nieracjonalność myśli, nieufność, poczucie zmęczenia, niecierpliwość, drażliwość, brak
tolerancji wobec innych, „gonitwa” myśli, obniżona samoocena, poczucie bezsilności i braku
kontroli nad działaniami, pesymizm.
Symptomatyczne zachowania: np. wybuchy płaczu, stosowanie używek, objadanie się, szybkie
tempo mówienia, unikanie kontaktów z ludźmi, nerwowe tiki, spowolnienie reakcji,
nerwowość ruchów, prowokowanie konfliktów.
Symptomy w sprawności intelektualnej: np. osłabienie pamięci, obniżenie efektywności
i tempa pracy intelektualnej, częste pomyłki, uczucie pustki w głowie, trudności
w koncentracji.
Źródła, przyczyny stresu
Środowisko, w którym żyjemy – wpływają na nas m.in. takie czynniki, jak: pogoda, pory roku,
światło, dźwięki, zanieczyszczenia.
Społeczne czynniki stresu – stres generować mogą nasze relacje z innymi ludźmi, sytuacja
zawodowa, finansowa, wyznaczane terminy i inne.
Styl życia – o tym, jak nasz organizm odczuwa stres decyduje to, jako niego dbamy: czy się
wysypiamy, czy prawidłowo się odżywiamy, gimnastykujemy, a także to, czy jesteśmy zdrowi.
Coraz więcej chorób ma podłoże psychosomatyczne.
Sposób myślenie, indywidualne nastawienie – bardzo ważnym źródłem stresu są nasze myśli,
postawy, sposób interpretowania rzeczywistości.
Sposób przeżywania stresu i jego konsekwencje dla naszego zdrowia są w dużym stopniu
bardzo indywidualną kwestią. Liczą się nasze predyspozycje oraz nabyte umiejętności
rdzenia sobie ze stresem. Szkodliwy stres obniża odporność na choroby przez osłabienie
systemu immunologicznego. Wynikiem stresu mogą być więc nie tylko: choroba wieńcowa,
wrzody żołądka, nowotwory czy depresja. Długotrwały stres obniża ogólna odporność
organizmu, narażając go na różne infekcje.
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Eustres i dystres
Granica między eustresem, a dystresem jest niewielka i cienka. Do pewnego momentu
odczuwamy motywację, koncentrację, jesteśmy zaangażowani. Gdy osiągniemy poziom
optimum zaczynamy “spadać”, pogrążać się w wyniszczającym eustresie.

Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy i poza nią z wykorzystaniem
zaawansowanych technik związanych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy
o zasadach funkcjonowania ludzkiego umysłu.
Osobowość immunologicznie silna
Koncepcja Henrego Drehera
Henry Dreher stworzył listę konstruktywnych cech i postaw nazywając ją „osobowością silnie
immunologicznie”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wrażliwość na sygnały wewnętrzne
zdolność do zwierzeń
twardość
asertywność
budowanie związków opartych na miłości
zdrowe pomaganie
złożoność JA

1. Wrażliwość na sygnały wewnętrzne
Dr Gary E. Schwarz, psycholog z Arizona University, opisał „czynnik ACE” (Attend, Connect,
Express) na które składają się: odkrycie, uświadomienie sobie i ekspresja.
Warunkiem radzenia sobie ze stresem i dbania o własne zdrowie jest umiejętność szybkiego
rozpoznawania niepokojących symptomów, rozumienia ich i zmieniania tego, co
zagrażające.
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Zazwyczaj wiemy, że czujemy się źle i że dopada nas stres. Jednak ważne jest, abyśmy
potrafili dokładnie zlokalizować miejsce napięcia bólu, bo to pomoże nam zastosować dobrą
metodę odstresowania się.
Zastanów się
Skoncentruj się teraz na swoim ciele i postaraj się prześledzić po kawałku, co się z nim
dzieje. Jak siedzisz? Czy jesteś rozluźniony, czy może siedzisz spięty, zgarbiony? Jak oddychasz
– spokojnie i głęboko czy płytko? Jak się mają mięśnie Twojego karku i ramion? A Twoje
szczęki? Przeanalizuj całe ciało i sprawdź, jakie sygnały Ci wysyła. Jeżeli znajdziesz jakieś
niepokojące symptomy postaraj się określić skąd się wzięły. Czy wiesz, co je spowodowało?
Jeśli będziesz lepiej rozpoznawać przyczyny i skutki stresu, łatwiej będzie Ci się nauczyć
kontrolowania takich sytuacji i szybszego rozładowywania napięcia. Kolejnym koniecznym
krokiem będzie podejmowanie konkretnych działań niwelujących konsekwencje stresu. Ważne,
aby uświadomić sobie stres, oswoić go a dzięki temu nad nim zapanować. Pomyśl
o konkretnych sytuacjach, jakie Cię stresują. Stwórz „mapę” stresów.
2. Zdolność do zwierzeń
Dr James W. Pennebaker, psycholog z Southern Methodis University w Dallas wykazał, że:
Zwierzanie się z problemów jest zdrowe.
Nie chodzi o ciągłe opowiadanie o tym, jak ciężkie ma się życie, ale o umiejętność dzielenia się
troskami i własnymi przemyśleniami, wątpliwościami z innymi ludźmi.
Zastanów się
Czy potrafisz dzielić się swoimi troskami oraz radościami? Czy masz z kim o nich mówić?
A jeśli nie masz, to co zamierzasz zrobić, by zmienić tę sytuację? Zwierzanie się, wygadanie,
wypłakanie na ramieniu bliskiej i zaufanej osoby nie jest wyrazem braku umiejętności radzenia
sobie, a naturalnym sposobem na odreagowanie, obniżenie napięcia i zdjęcie z siebie części
ciężaru.
3. Twardość
Dr Suzanne Quellette, psycholog z New York University wyodrębniła trzy elementy
składające się na silną osobowość:
•
•
•

Zaangażowanie – aktywne zaangażowanie w pracę, związki z innymi ludźmi,
podejmowanie różnych aktywności zawodowych.
Kontrola – gotowość do wpływania na rzeczywistość i przekonanie o własnej
sprawczości oraz umiejętność wpływania na sposób i jakość własnego życia.
Podejmowanie wyzwań – traktowanie sytuacji nowych oraz trudnych w kategoriach
wyzwań,
a nie przeszkód oraz wychodzenie naprzeciw temu, co się dzieje, a nie wycofywanie
się.
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Zastanów się
Przeanalizuj teraz te trzy czynniki do siebie.
Zaangażowanie
•

•
•

W ilu obszarach życia i różnych dziedzinach starasz się realizować? Ile czasu
przeznaczasz na te aspekty? Czy potrzebna równowaga między nimi nie jest
drastycznie zachwiana? Z ilu obszarów jesteś zadowolony?
Czy pielęgnujesz relacje z innymi ludźmi?
Czy dbasz o swoje zainteresowania?

Kontrola
Czy masz sprecyzowane cele? Czy wiesz, do czego dążysz w różnych obszarach swoich
działań? Posiadanie jasnych celów pozwala na poczucie kontrolowania swojego życia
i podejmowania samodzielnych działań, które przybliżają do realizacji zamierzeń. Tym samym
pozwalają nam na osiąganie satysfakcji oraz realne wpływanie na rzeczywistość. Poza tym,
pozwalają na to, by samodzielnie kształtować swoje życie. Jeśli nie mamy celu, łatwo
oddajemy innym decydowanie o tym, co będziemy robili. Dla uzyskania poczucia kontroli nad
życiem niezbędna jest też aktywność.
Istotne jest również, by była ona ukierunkowana, a kierunek nadaje cel. Musisz umieć
oddzielać rzeczy, na które jesteś w stanie wywrzeć realny wpływ od tych, które pozostają poza
Twoją kontrolą. Czy masz wpływ, na przykład, na pogodę lub ogólna sytuację geopolityczna w
świecie? Swoje działania koncentruj na rzeczach, które możesz zmienić. Staraj się nie skupiać
na kwestiach, na które nie możesz wpłynąć. Jeśli nie zgadzasz się z układem sił politycznych na
świecie bądź aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego, natomiast nie zużywaj
swojej energii na bezproduktywne myślenie o tym.
Podejmowanie wyzwań
Czy sytuacje nowe kojarzą Ci się z zagrożeniem i podchodzisz do nich z nieufnością? Czy
przejmujesz się i obawiasz, gdy szykuje się jakaś zmiana?
Przypomnij sobie. Jeśli tak, zastanów się, skąd takie podejście. Może nie doceniasz swoich
możliwości? Przypomnij sobie z iloma zmianami w swoim życiu udało Ci się poradzić. Może nie
masz informacji na temat tego, co te zmiany mogą oznaczać. Niewiadoma może stanowić
źródło lęku. Zdobądź jak najwięcej informacji. Jeśli postrzegasz trudności i zmiany
w kategoriach wyzwań i szans – punkt dla Ciebie.
4. Asertywność
Dr G. F. Solomon udowodnił, że ludzie potrafiący dbać o własne potrzeby i umiejący
egzekwować je w sposób konstruktywny bez szkodzenia innym, cieszą się lepszym zdrowiem
i silniejszym układem immunologicznym.
Zastanów się
•

Czy potrafisz bez krzywdzenia innych odmówić realizacji ich prośby, gdy jest to dla
Ciebie zbyt dużym obciążeniem i nie pozwala na realizację kluczowych planów?
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•
•
•
•

Czy potrafisz poprosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz? Czy umiesz zrozumieć, gdy ktoś
nie może spełnić Twojej prośby?
Czy potrafisz stanowczo bronić swoich praw? Czy może pozwalasz, by inni je łamali?
Czy potrafisz respektować prawa innych?
Czy potrafisz sprzeciwić się temu, co Ci się nie podoba lub wyegzekwować swoje prawa
bez uciekania się do krzyku, manipulacji lub obrażania innych?

Wiele osób ma kłopoty z asertywną postawą. Jej brak zazwyczaj prowadzi do stresu,
frustracji, problemów w relacjach z innymi ludźmi. Ważny i optymistyczny jest fakt, że
asertywności można się nauczyć. Jeśli masz poczucie, że nie radzisz sobie dobrze w tym
obszarze należy podjąć takie działania, które pozwolą Ci to zmienić.
5. Budowanie związków opartych na miłości
Dr David McClelland, psycholog z Boston University dowiódł, że osoby, które chcą i potrafią
budować z innymi głębokie więzi oparte na zaufaniu i miłości cieszą się lepszym zdrowiem
i wyższą jakością życia. Człowiek jest stworzony do życia z innymi ludźmi. Bogate
i satysfakcjonujące związki z innymi gwarantują dobre samopoczucie, zdrowie i poczucie
szczęścia.
Zastanów się
•
•
•
•

Ile jest w Twoim otoczeniu osób, którym możesz zaufać?
Jak dbasz o swoich bliskich? Ile czasu i uwagi im poświęcasz?
Jak wygląda czas, który wspólnie spędzacie?
Czy potrafisz wybaczać innym i nie chować urazy?

6. Zdrowe pomaganie
Alan Luks z Institute Heath dowiódł, że osoby altruistyczne pomagające innym cieszą się
ogólnie lepszym zdrowiem.
Ludzie, którzy pomagają innym mają lepsze relacje z ludźmi, doświadczają poczucia sensu, są
bardziej pogodni i zdrowsi. Należy tu odróżnić zdrowe pomaganie od ulegania,
z którym powiązane jest poczucie bycia wykorzystanym.
7. Złożoność JA
Patricka Linville, psycholog z Duke University, dowiodła, że osoby, które angażują się
w różne obszary życia, pełnią różne role (praca, związki z innymi ludźmi, zainteresowania itd.)
i rozwijają różne aspekty własnej osobowości, są zdrowsze, szczęśliwsze i mają wyższą
samoocenę. Są też odporniejsze na niepowodzenia, bo nawet jeśli w jednej sferze życia nie
wszystko układa się pomyślnie, to wzmocnienia mogą szukać w innych obszarach. Pozwala to
lepiej znosić ewentualne problemy.
Filozofia i Medycyna Wschodu mówią, że aby zachować równowagę, zdrowie i zadowolenie,
powinniśmy nasz dzień podzielić w myśl zasady 8x3:
8 godz. – sen; 8 godz. – praca; 8 godz. – rozwijanie się, dbanie o kondycję psychofizyczną,
związki z ludźmi, przyjemności.
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Nieracjonalne myśli i zamartwianie się
Często sami stresujemy się na własne życzenie, myśląc w sposób irracjonalny. Przykładowe
myśli związane z irracjonalnymi przekonaniami i postawami:
Porównywanie się z innymi:
• Ładniejszym ode mnie zawsze się udaje.
• Mam tyle wad, inni nie mają ich aż tyle.
• Gdybym tylko inaczej wyglądał, moje życie byłoby szczęśliwsze.
• Zawsze wszystko psuję, innym jakoś lepiej się udaje.
• Nie można pokazać się takim, jakim jest się naprawdę.
Bycie ofiarą:
• Gdyby tylko oni mnie doceniali…
• Zawsze wszystko tylko ja musze robić, a na końcu mają do mnie pretensje
• Jak ona mogła mnie tak potraktować?
• Życie jest niesprawiedliwe.
•
•
•

Co bym nie robił i tak się nie uda.
Nienawidzę rozczarowań. Dlaczego tak często się zdarzają?
Życie jest zbyt skomplikowane

Nadmierna potrzeba akceptacji:
• Jeśli dowiedzą się, jakim jestem naprawdę to koniec.
• Chcę się wszystkim podobać.
• Czego oni wszyscy ode mnie chcą?
• Potrafię pracować tylko w przyjaznej atmosferze.
• Czy ktoś w ogóle potrafi docenić to, co dla nich robię?
Wyższość i sprawowanie kontroli:
• Jeśli sam czegoś nie zrobię, to nie będzie zrobione dobrze.
• Ludzie zawsze muszą coś zepsuć.
• Na nikogo nie można liczyć.
• Wszystko musze kontrolować.
• Ja wiem, jak to powinno być. Reszta ma mnie po prostu słuchać i robić to, co im każę.
• Naprawdę można liczyć tylko na siebie. Nie można mieć zaufania do ludzi.
• Tak zostałem wychowany, a takich rzeczy nie da się zmienić.
• W moim wieku na to za późno.
• Gdybym wtedy postąpił inaczej, teraz byłbym szczęśliwym człowiekiem, a tak…
• Kiedyś było lepiej
Nierealistyczne przekonania dotyczące przeszłości:
• Nic się nie da przewidzieć.
• Życie jest pełne zasadzek.
• Kieruje nami ślepy los.
• Życie każdemu jeszcze dokopie.
• Widzę przyszłość w ciemnych barwach.
• Obawiam się o swoją przyszłość.
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Jak sobie z tym radzić?
1. Jeśli nierealistyczne przekonania nie są Ci obce, postaraj się z nimi walczyć. Kiedy
pojawiają się w twojej głowie, powiedz im STOP. Staraj się też zastępować je myślami
budującymi.
2. Jeśli masz kłopot z dostrzeżeniem nieracjonalności tych myśli, warto porozmawiać
o nich z kimś bliskim.
3. Staraj się często myśleć o sobie samym dobrze. Przypominaj sobie sam o swoich
zaletach
i dotychczasowych osiągnięciach. Pracuj nad wadami, ale nie zużywaj energii na
negatywne myślenie o sobie.
4. Jeśli irracjonalne myśli nadal utrudniają ci efektywne funkcjonowanie, warto poradzić
się specjalisty.
Nasz mózg tak działa: Kiedy o czymś myślimy, wysyła do naszego organizmu sygnały,
a organizm zaczyna zachowywać się tak, jakby nasze wyobrażenia były rzeczywistością
– a często nią nie są!

Techniki ratujące przed permanentnym stresem. Wspólne mianowniki celów
osobistych i zawodowych zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
Zarządzanie energią życiową w stresie
Koncepcja programu „8xO” Wojciecha Eichelbergera
Życie wymaga od nas dużych nakładów energii. Subiektywnie odczuwany stres jest wynikiem
relacji poziomu obciążenia do poziomu energii, którą dysponujemy. Obciążenie ma dwie
składowe: stres
obiektywny (związany
z
obiektywną
sytuacją,)
oraz stres
subiektywny (autostres), którego źródłem jest nasza nawykowa skłonność do
nieadekwatnego interpretowania przeszłych i przyszłych zdarzeń jako zagrażających. Stres
subiektywny może stanowić nawet 80% odczuwanego obciążenia! Gdy mamy silną tendencję
do interpretowania zdarzeń w sposób zagrażający wtedy nasze wyobrażenia
o przeszłości i przyszłości przypominają film grozy.
Ponieważ ciało słucha umysłu, więc reaguje tak jakby uczestniczyło w realnych, groźnych
wydarzeniach. Z reguły okazuje się, że rzeczywistość nie jest tak zła, jak nasze wyobrażenia
o niej.
Zatem podstawową umiejętnością, która powinniśmy opanować, aby zmniejszyć nasze
obciążenie jest obecność, czyli świadomy, niezniekształcony kontakt z tym co rzeczywiście, tu
i teraz, wokół nas się dzieje. Oprócz obecności zapewni nam to prawidłowe oddychanie
(świadome, pogłębione i przeponowe), właściwy rytm wypoczynku, (dobowy, tygodniowy,
roczny) oparcie w sobie (czyli umiejętność mocnego stania na własnych nogach i dobrego
kontaktu z ciałem), odreagowywanie negatywnych emocji, odmawianie (czyli umiejętność
mówienia; nie, nie mogę, nie dam rady, wystarczy, dosyć, nie chcę) i prawidłowe odżywianie
się. Jak widać, abyśmy mogli choćby część z tego zastosować w naszym życiu musimy
opanować jeszcze jedną ważną umiejętność jaką jest opiekowanie się sobą, czyli mądrego
troszczenia się o siebie i uznanie, że jesteśmy tego warci.
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1. ODDECH – nabycie umiejętności oddychania przeponowego, co pod obciążeniem
i w stresie pomaga sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię oraz
powstrzymuje przedwczesne reakcje stresowe typu walka – ucieczka.
2. OBECNOŚĆ – umiejętność urealniania się, optymalnej koncentracji na zadaniu,
kontrolowania negatywnych myśli i fantazji, efektywne oszczędzanie energii.
3. OPARCIE W SOBIE – umiejętność rozpoznawania sygnałów przeciążenia, bieżące
monitorowanie poziomu energii życiowej, uświadamianie oddechu, budowanie
poczucia ugruntowania i równowagi psycho-fizycznej.
4. ODREAGOWANIE – umiejętność odróżniania stanu emocjonalnej implozji od
rzeczywistego zmęczenia oraz skutecznego i nieobciążającego innych odreagowywania
stresu przed wejściem w fazę regeneracji.
5. ODPOCZYWANIE – umiejętność szybkiego przełączania organizmu na tryb
„regeneracja- asymilacja”, szybkiej i skutecznej regeneracji w warunkach obciążenia
i stresu oraz zasypiania.
6. ODMAWIANIE I ODPUSZCZANIE – umiejętność niedopuszczania do sytuacji
przeciążenia zadaniami delegowanymi przez innych, nie brania na siebie zbyt wielkich
obciążeń i odpuszczania zadań dodatkowych, nie związanych z priorytetami.
7. ODŻYWIANIE – umiejętność optymalnego wykorzystywania generatora pokarmowego
oraz energii pokarmowej w celu poprawienia ogólnego bilansu energii życiowej.
8. OPIEKOWANIE SIĘ SOBĄ – umiejętność rozróżniania tego co nam służy od tego co nam
szkodzi, rozpoznawania i unikania sytuacji nawykowego nadużywania się a także
nawykowej bezradności i nadmiernego asekurowania się, stosowanie zasady
równowagi pomiędzy troską o własną energię i odporność i wymaganiami jakie sobie
stawiamy. Zainstalowanie wewnętrznego trenera.
Źródło: https://wojciecheichelberger.pl/metoda-8xo/

Praktyka uważności „25 lekcji uważności”
Koncepcja Rezvan Ameli
Konkretne źródła stresu, chęć, by lepiej radzić sobie z życiem, pragnienie, aby mniej cierpieć
i częściej być zadowolonym, są powszechnymi przyczynami, dla których ludzie chcą nauczyć
się radzić sobie ze stresem. Uważność pomaga nam w wielu obszarach życia: w pracy i szkole;
w kwestiach zdrowotnych, takich jak zmagania z chorobą; problemach interpersonalnych;
sprawach małżeńskich i rodzicielskich; zmieniających się zadaniach i obowiązkach;
niepewności co do celów i przyszłych kierunków życia; pytaniach egzystencjalnych
dotyczących tego, co naprawdę jest w życiu ważne; opiece nad chorymi dziećmi albo starymi
rodzicami; polityce w miejscu pracy; nadawaniu priorytetów różnym wymaganiom,
wyczerpującym czyjeś czasowe, energetyczne i emocjonalne zasoby; nieumiejętności
czerpania radości i przyjemności z życia, kiedy nie dzieje się nic wyraźnie złego.
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Istotą uważności jest koncentracja na bieżących przeżyciach, z akceptującym i przyjaznym
nastawieniem – zauważanie ich, przyjmowanie i obserwowanie bez względu na to, jakie są:
przyjemne, nieprzyjemne czy obojętne.
Profesor Jon Kabat-Zin – założyciel i dyrektor Stress Reduction Clinic oraz Center for
Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society na University of Massachusetts Medical
School – definiuje uważność jako świadome, skierowane na bieżący moment i nieosądzające
zwracanie uwagi na rozwijające się doświadczanie każdej chwili.
Kiedy ostatnio bardzo powoli pogryzłeś jedzenie, naprawdę poczułeś zapach i smak
pojedynczego winnego grona, czereśni czy kawałka jabłka, poświęcając tym czynnościom całą
swoją uwagę?
Jak często dajesz sobie czas, aby poczuć na skórze pojedyncze włókna z twojego ubrania?
Czy kiedykolwiek świadomie odczuwałeś muśnięcia wełny, bawełny albo jedwabiu?
Czy kiedykolwiek poświęciłeś całą swoją uwagę pojedynczemu oddechowi i towarzyszyłeś mu
od jego początku do końca? Jak odczuwasz podeszwy swoich stóp?
Czy poświęcasz uwagę poszczególnym składnikom pojedynczego kroku – podniesieniu stopy,
przesunięciu i postawieniu jej, gdy kończysz wykonywanie kroku?
A co z wrażeniami towarzyszącymi cofnięciu się albo przesunięciu w bok?
Czy poświęcasz całą uwagę, ciekawość i otwartość doświadczeniu bólu? Czy raczej szybko
i automatycznie decydujesz się sięgnąć po tabletkę przeciwbólową?
Uważność na takie codzienne doświadczenia i akceptacja ich pomaga pogłębić
świadomość obecnej chwili. Chodzi o to, aby po prostu zauważyć te doświadczenia, a nie
osądzać je czy oceniać. Dzięki temu doświadczamy mniej lęków dotyczących przyszłości czy
natarczywych wspomnień z przeszłości. Uwalniamy się od strachów i uprzedzeń, ponieważ
pozostawanie uważnym wymaga przesuwania uwagi na obecną chwilę – raz za razem. Thich
Nhat Hanh, oddany praktyk uważności, filozof, mnich, doskonały pisarz i poeta, wykładał to
pięknie i prosto, gdy mówił, że uważnością jest zrobić wdech i wiedzieć, że robisz wdech,
a potem zrobić wydech i wiedzieć, że robisz wydech.
PIELĘGNOWANIE UWAGI: uważne oddychanie, odróżnianie myśli od świadomości,
skanowanie ciała, progresywny relaks mięśni, uważne stanie i chodzenie, uważne poruszanie
się i joga, uważne jedzenie, uważne słuchanie dźwięków, uważne milczenie, uważne patrzenie,
uważne interakcje, uważna konsumpcja, oddychanie brzuszne, oddychanie trzyczęściowe,
oddychanie rytmiczne, oddech naprzemienny, oddychanie oczyszczające.
PIELĘGNOWANIE WSPÓŁODCZUWANIA: podejście RAIN, zastosowanie RAIN wobec lęku
i gniewu, pielęgnowanie pozytywnych postaw, dostrzeganie, miłująca życzliwość, dawanie
i otrzymywanie, przebaczanie, uważny dzień.
RAIN – ROZPOZNANIE, AKCPETACJA, INWIGILACJA I NIEIDENTYFIKOWANIE SIĘ.
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Rozpoznaj myśli. Stań się świadomy myśli.
Akceptuj myśl. Przyjmij myśl z życzliwością. Potraktuj ją jak gościa.
Inwigiluj myśl. Okaż zaciekawienie. Zwróć baczną uwagę na różne cechy myśli.
Nie identyfikuj się z myślą. Traktuj każdą myśl, jak osobne wydarzenie.
Źródło: https://charaktery.eu/artykul/id-25-lekcji-uwaznosci-czas-na-dobre-zycie

Trening autogenny Schultza
Ma ponad 80 lat, a wciąż jest szeroko stosowany. Jest prosty na tyle, by mógł go wykonać
każdy, choćby w domu, chodzi tylko o to, aby się w odpowiedni sposób odprężyć… Metoda
przynosi wymierne efekty, i to potwierdzone naukowo.
To, że stan relaksu, odprężenia wpływa na jakość życia, wiedziano od dawna – wystarczy
wspomnieć dwa najstarsze systemy medyczne – Ajurwedę, która ma ponad 7 tysięcy lat, oraz
Tradycyjną Medycynę Chińską – 5 tysięcy lat. My, dzieci zachodniej cywilizacji, musimy mieć
wszystko zbadane, poparte naukowo – zatem o znaczeniu głębokiego relaksu dla zdrowia
zaczęto naukowo mówić dopiero na przełomie XIX i XX wieku. To nie przypadek, że właśnie
wtedy stworzono jedną z bardziej prostych, ale i przełomowych dla autoterapii metod
– trening autogenny. Jego skuteczność to kolejny dowód na to, że nasze przekonania mają
wpływ na zdrowie. W trakcie ćwiczeń i autosugestii ciało odpręża się i rozładowuje silne
napięcia, także w psychice. W konsekwencji trening wzmacnia nie tylko zdrowie, ale
i charakter, pomaga pracować nad wytrwałością i konsekwencją, pozwala wziąć
odpowiedzialność za własne zdrowie. Poza tym daje ważną umiejętność: wywoływania stanu
relaksu „na zawołanie”, co może się przydać w chwilach wyczerpania, zmęczenia, ale także
sytuacjach stresowych. Dla osób, które nie potrafią odpoczywać, na początku może to być
trudne, ale warto spróbować, by po pierwsze – kontaktować się z własnym ciałem, a po drugie
– zrobić coś dla siebie naprawdę dobrego i ważnego.
Samoodprężenie
Autos – z greckiego znaczy „sam”, genesis, genom – czyli powstanie, początek. Trening
autogenny to w skrócie trening, w którym jesteś zarówno trenerem, jak i trenowanym. Tę
metodę wymyślił w pierwszej połowie XX wieku Johannes Heinrich Schultz, dermatolog,
a później także neurolog i psychoterapeuta, pracujący we wrocławskim Instytucie Hipnozy.
Skuteczność treningu udowodnił sam, dożywając późnego wieku (86 lat), mimo wątłego
zdrowia. Podczas swojej pracy w Instytucie Hipnozy zauważył, że pacjenci stale odczuwali dwa
rodzaje doznań: ciężar i ciepło w różnych częściach ciała. Zinterpretował to jako „przełączanie”
w wegetatywnym systemie nerwowym. Uznał, że człowiek autosugestią jest w stanie sam
przełączać się pomiędzy tymi dwoma stanami. Metodę wypróbował najpierw na sobie, a jej
efekty opisał w wydanej w 1932 roku książce „Trening autogenny – samoodprężenie przez
koncentrację”. Odtąd jest stosowana z powodzeniem na całym świecie. W swojej pracy
wykorzystują ją psycholodzy, psychoterapeuci i trenerzy grupowi, ale najlepsze jest to, że z
dobrodziejstwa treningu autogennego może skorzystać każdy w domowym zaciszu.
Korzyści
Dzięki systematycznym (ale nie dłuższym niż 20 minut) ćwiczeniom autogennym możesz
osiągnąć większą równowagę psychiczną i zdolność koncentracji, stać się skuteczniejsza
w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego, ale też zdrowsza fizycznie. I są na to
dowody naukowe. – Istnieje sporo badań nad wpływem treningu Schultza – mówi Paweł
Droździak, psycholog i psychoterapeuta.
VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia Justyna Rutkowska
al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy NIP: 646-240-91-98 REGON: 276866748
Http://www.verso-rozwoj.pl E-mail: kontakt@verso-rozwoj.pl Tel.: 504 255 118

– Zaobserwowano dość dobre efekty we wspomaganiu tym treningiem klasycznego leczenia
chorób somatycznych: choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, choroby Raynauda, astmy
oskrzelowej oraz napięciowych bólów głowy. Oczywiście sam trening nie zastąpi leczenia.
Innym obszarem, w którym pomaga trening autogenny, jest przeciwdziałanie skutkom stresu,
a także odprężenie ciała i umysłu przed ważnymi wydarzeniami, egzaminami, a nawet
zawodami sportowymi. Zaobserwowano też pozytywne efekty przy wspomaganiu leczenia
zaburzeń lękowych, lekkiej i umiarkowanej depresji oraz niektórych zaburzeń snu. Trening
Schulza jest też idealnym pomysłem na zakończenie stresującego dnia lub po tygodniu
w pracy, by w sposób łagodny z trybu „działam” przejść w tryb „odpoczywam”, „relaksuję się”.
Duże efekty daje stosowanie treningu w leczeniu zaburzeń nerwicowych. – Przy innych
zaburzeniach psychicznych można go przeprowadzać jedynie pod kontrolą
wykwalifikowanego specjalisty – ostrzega Paweł Droździak. – Mam tu na myśli chorobę
afektywną dwubiegunową, zaburzenia osobowości, psychozy czy zespół stresu pourazowego
(PTSD).
Relaks progresywny
Człowiek, już od dziecka, gdy przeżywa trudne emocje, nieświadomie napina i kurczy mięśnie,
w wyniku tego w jego ciele powstają napięcia i bloki. Wielu ludzi ma emocje zamrożone
w mięśniach, w ten sposób tworzy się w ich ciele „emocjonalny pancerz”. – Dlatego dla mnie
największą wartością treningu autogennego, poza relaksem, jest uczenie się świadomego
napinania i rozluźniania mięśni – mówi Zuzanna Celmer, licencjonowana psychoterapeutka.
– Gdy świadomie rozluźniamy mięśnie, puszczają bloki w ciele, a więc możemy też dotrzeć do
zatrzymanych w ciele emocji. Z czasem potrafimy zautomatyzować reakcje ciała na trudne
emocje. Na przykład ja, gdy widzę w telewizyjnych wiadomościach lub słyszę w radiu okropne
rzeczy, łapię się na tym, że biorę oddech i rozluźniam mięśnie barków, by zrzucić z siebie ten
ciężar idący za negatywnym przekazem. Trening autogenny pozwala mi uzyskać kontrolę nad
niektórymi reakcjami własnego ciała, a w związku z tym nad własnymi emocjami, żeby nie były
raniące czy zbyt ciężkie dla mnie do udźwignięcia.
Świetnym przykładem na trening mięśni jest tu relaks progresywny Jacobsona, który polega
na nauce napinania mięśni i ich rozluźniania, a następnie automatyzacji napinania jedynie
wybranych mięśni (np. do czytania tylko mięśni oka i czoła). Przeciwdziała stanom lękowym,
poprawia sen. Autorem metody jest amerykański lekarz i psychiatra Edmund Jacobson, twórca
metody Biofeedback. W swoich badaniach nad ludzkim ciałem udowodnił, że nadmierne
napięcie mięśni jest powiązane z zaburzeniami emocjonalnymi.
Obie metody – trening autogenny Schultza i relaks progresywny Jacobsona – pozwalają nie
tylko na głęboki relaks mięśni i umysłu, ale też organów wewnętrznych. Ich działanie można
porównać do wpływu jogi, medytacji, qigongu czy sesji oddechowych.
Ćwiczysz tak, jak chcesz
Jak? W zależności od tego, gdzie jesteś, ile masz czasu i co robisz, możesz wybrać do treningu
jedną z czterech pozycji: leżącą, siedzącą, półleżącą lub stojącą. W pozycji stojącej rozluźnisz
głównie mięśnie okolicy szyi i pasa barkowego, w pozycji półleżącej (bez oparcia) możesz
odprężać grzbiet, a w pozycjach siedzącej i leżącej – całe ciało.
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Co się będzie działo? Otóż w trakcie treningu będziesz poddawać się różnym autosugestiom
– żeby poczuć ciężar poszczególnych części ciała albo ciepło w pewnych obszarach, będziesz
się skupiać na rytmie serca i na oddechu – ci, którzy są wrażliwi na odczucia ciała, mogą poczuć
niepokój, dlatego warto zawsze skonsultować z lekarzem, czy trening autogenny na pewno
możesz przeprowadzać sama, czy może jednak warto skorzystać z opieki trenera lub
terapeuty.
Trening może skontaktować cię z różnymi blokami emocjonalnymi w ciele – mogą się pojawić
silne reakcje emocjonalne czy dyskomfort, ale jak to z każdą nową metodą bywa – w dalszej
perspektywie odnosi się rzeczywiste korzyści.
By się pojawiły, potrzebne będą regularne, codzienne ćwiczenia przez trzy miesiące, najpierw
krótko (po kilka minut), później 15–20 minut. W późniejszym etapie treningi mogą być rzadsze,
ale dłuższe. Najważniejsze jest, aby się zatrzymać. Skupić na sobie i na swoich odczuciach,
nauczyć się przekonywać samą siebie, że twoje mięśnie czują się lepiej wtedy, gdy i ty dobrze
się czujesz ze sobą.
Źródło: https://zwierciadlo.pl/psychologia/trening-autogenny-jakie-daje-efekty

Rozwijanie i Wzmacnianie Kompetencji Emocjonalnej
Praca z Przekonaniami
„To nie rzeczy nas smucą, ale sposób, w jaki je widzimy” (Epiktet 55-135)
ABCD EMOCJI
A. Aktywujące wydarzenie (którego doświadczyła/eś, zobaczyła/eś, usłyszała/eś etc.).
B. Twoja szczera myśl, przekonanie czy postawa względem tego wydarzenia.
C. Emocja, którą czujesz jako wynik twoich myśli, przekonań czy postaw.
D. Działanie, jakie podejmujesz pod wpływem odczuwanych emocji.
(Jakość motywacji).
Źródło: Oparte na: Beat the Odds® Workbook, Copyright for the Polish edition© 2016 Simontonowski Instytut Zdrowia,
Copyright © 2016 by Mariusz Wirga

Praca z przekonaniami
Technika ta została opracowana przez światowej sławy psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbiego, Jr
i ma ona zastosowanie w nowoczesnej samopomocy psychoterapeutycznej. Najbardziej
efektywnym momentem do pracy tą metodą jest czas, gdy odczuwamy najsilniejszy ból
emocjonalny, gdy niepożądane emocje zakłócają nasze życie. W takim momencie niezdrowe
przekonania będą łatwe do zidentyfikowania, ponieważ właśnie je aktywnie myślisz.
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Instrukcja:
1. Weź kartkę papieru i narysuj na środku linię dzielącą kartkę na dwie kolumny.
2. W lewej kolumnie zapisz przynajmniej 5 przekonań, które wydają się wywoływać te
emocje. Zapisz je tak, jak pojawiają się w twojej głowie, bez autocenzury i oceniania,
czy mają czy nie mają jakikolwiek sens.
3. Sprawdź każde z przekonań za pomocą Pięciu Zasad Zdrowego Myślenia. Odnośnie
każdego z przekonań zadaj pytanie.
Czy to przekonanie oparte jest na faktach?
Czy to przekonanie chroni twoje życie i zdrowie?
Czy to przekonanie pomaga ci osiągać bliższe i dalsze cele?
Czy to przekonanie pomagają ci rozwiązywać lub unikać najbardziej niepożądanych
konfliktów z innymi?
Czy to przekonanie pozwalają ci czuć się tak, jak chciałbyś się czuć bez używania leków czy
innych substancji?
Jeżeli nie możesz odpowiedzieć TAK na co najmniej 3 z tych 5 pytań, oznacza to, że przekonanie
jest niezdrowe. Do każdego z niezdrowych przekonań z lewej kolumny po prawej stronie zapisz
nowe zdrowsze przekonanie, które będzie niespójne z niezdrowym przekonaniem. Sprawdź
każde z nowych przekonań upewniając się, czy wszystkie one spełniają co najmniej 3 z 5 zasad
zdrowego myślenia. Zatrzymaj się i sprawdź, jak się czujesz.
Trzymaj tę kartkę zawsze przy sobie, ponieważ to, co zostanie na niej zapisane może się tobie
wiele razy przydać – zawsze wtedy, gdy poczujesz ból emocjonalny. Dodatkowo, kilka razy
w ciągu dnia, zrelaksuj się i spokojnie oddychając wyobrażaj sobie zdrowsze przekonania.
Przeznacz na te ćwiczenie co najmniej 30 sekund – w tym czasie wyobrażaj sobie zdrowe
przekonania. Zgodnie ze standardową teorią uczenia się, jeśli będzie się postępowało
w opisany sposób, typowo zajmuje to od 4 do 6 tygodni, aby nowe przekonania stały się
twoimi nieświadomymi „automatycznymi” postawami.
Pamiętaj, że zdrowe przekonanie to nie to samo, co pozytywne myślenie. Najważniejsza
różnica pomiędzy zdrowym a pozytywnym myśleniem jest związana z oparciem o fakty.
Źródło: Oparte na: Beat the Odds® Workbook, Copyright for the Polish edition© 2016 Simontonowski Instytut Zdrowia,
Copyright © 2016 by Mariusz Wirga
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Pojęcie automotywacji jako sposobu na przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu.
Motywacja – stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony
potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich
zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.
Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych,
istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby
prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej
osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych
czynności wówczas ten wynik będzie nazywany celem.
Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazwać zaś
można przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub
przeszkadzające jego wykonaniu.
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Proces motywacyjny/automotywacyjny
•
•
•
•
•
•

wzbudzanie energii;
ukierunkowywanie wysiłku na cel;
selektywność uwagi w stosunku do bodźców
– zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne;
zorganizowanie reakcji w zintegrowany wzorzec;
kontynuowanie czynności, dopóki warunki, które ją
zapoczątkowały ulegną zmianie;
pobudzenie emocjonalne – uczucia dodatnie
(w przypadku realizacji zamierzeń) lub ujemne
(w przypadku niespełnienia).

Według psychologa Janusza Reykowskiego napięcie motywacyjne pojawia się gdy podmiot
dostrzeże stan rzeczy, który mógłby zredukować napięcie, a także gdy wytwarza się u niego
przeświadczenie, że wartość gratyfikacji da się osiągnąć.
Wzrost motywacji może wynikać ze wzrostu, do pewnego poziomu, prawdopodobieństwa
sukcesu lub porażki w działaniu mającym na celu osiągnięcie wyniku. Motywacja będzie miała
maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe. Poziom
motywacji zależy też od wysiłku i ryzyka związanego z daną czynnością. Początkowy wzrost
wysiłku i ryzyka zwiększa motywację jednostki, przy ich dalszym wzroście proces ten osiąga
optymalny poziom, następnie malejąc aż do wartości ujemnych.
Rodzaje motywacji
•
•

wewnętrzna – aktywizacja następuje, gdy człowiek dąży do
zaspokojenia swoich potrzeb;
zewnętrzna – polega na wzbudzeniu potrzeb przez stosowanie
kar i nagród, informowaniu o możliwościach zawartych w
różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi
możliwościami.

Motywacja negatywna, zwana ujemną, to mechanizm oparty na różnego
rodzaju karach związany z zachowaniem typu „dążenie od”, który opiera się
na unikaniu. Im bliższa jest kara, tym bardziej widoczny jest unik. Powoduje
ona u pracownika lęk przed utratą m.in. stanowiska, wysokości
dotychczasowej pensji bądź nawet pracy, a tym samym mobilizuje do
efektywniejszych działań, głównie w celu uniknięcia kary.
Motywacja pozytywna, zwana dodatnią, oparta jest na dodatnich
wzmocnieniach. Związana z zachowaniem „dążenia do”, które to
zachowanie jest silniejsze im bliższa jest droga do zapowiedzianej nagrody.
Motywacja pozytywna ma umożliwić człowiekowi osiągnięcie lepszego niż
dotychczas poziomu zaspokojenia potrzeb.
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Zwiększanie motywacji
•

Deklaracja innym tego, co mamy zrobić. Czyniąc to angażujemy własne ja. Nie
podjęcie działania, bądź niewykonanie zadeklarowanego zadania może wywołać
w nas dysonans – nieprzyjemne napięcie – wynikający z niezgodności tego co
zapowiedzieliśmy, że zrobimy (działanie) z tym co robimy (brak działania). Zaistniałe
napięcie motywuje nas do jego usunięcia. Najkorzystniejsze dla nas jest podjęcie
działania. Jeżeli tego nie zrobimy może ucierpieć nasza samoocena oraz nie będziemy
w stanie usunąć dysonansu, gdyż mamy świadków naszego niepowodzenia.

•

Analiza celów. Podstawowa czynność. Jeśli wiemy co jest dla nas naprawdę ważne i na
czym nam zależy łatwiej jest się za to zabrać. Jeżeli dane zadanie jest dla nas bardzo
istotne może to wzbudzić w nas motywację wewnętrzną, czyli tendencję do
podejmowania i kontynuowania działania ze względu na samą treść tej aktywności.
Oznacza to, że samo działanie będzie dla nas ważne i nagradzające, a zewnętrzna
nagroda będąca konsekwencją tego działania odegra mniejszą rolę.

•

Zaplanowanie nagrody za wykonanie celu. Łatwo jest zaplanować sobie przyjemną
nagrodę za wykonanie zadania. Motywuje to również do pracy, ponieważ kieruje nasze
myśli na oczekiwaną nagrodę, a nie na trudy podejmowanego działania. Pozytywne
myśli i uczucia względem nagrody mogą zostać przeniesione na myśli i uczucia
względem działania. Początkowo nieprzyjemne działanie może stać się dla nas czymś
pozytywnym.

•

Wizualizacja celu – twórcze wykorzystanie wyobraźni. Dobrze jest wyobrazić sobie to,
co ma zostać zrobione, to co chcemy osiągnąć. Dzięki wizualizacji możemy przekształcić
abstrakcyjny cel w żywy, realny obraz. Sprawia tego, co mamy zrobić. Czyniąc to
angażujemy własne ja.

•

Nie podjęcie działania, bądź niewykonanie zadeklarowanego zadania może wywołać
w nas dysonans – nieprzyjemne napięcie – wynikający z niezgodności tego co
zapowiedzieliśmy, że zrobimy (działanie) z tym co robimy (brak działania). Zaistniałe
napięcie motywuje nas do jego usunięcia. Najkorzystniejsze dla nas jest podjęcie
działania. Jeżeli tego nie zrobimy może ucierpieć nasza samoocena oraz nie będziemy
w stanie usunąć dysonansu, gdyż mamy świadków naszego niepowodzenia.

•

Analiza negatywnych konsekwencji niezrealizowania celu. Negatywne konsekwencje
są swego rodzaju stratą, a ludzie nie lubią tracić. Świadomość tego, że nie podejmując
danego działania narażamy się na pewną stratę może zachęcić nas do podjęcia tego
działania i uniknięcia owej straty.

•

Analiza pozytywnych konsekwencji zrealizowania celu. Świadomość tego, jakie
korzyści możemy mieć z podjęcia działania, a zarazem co stracimy (nie doświadczymy
tych pozytywnych konsekwencji) może mieć wpływ motywujący.
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•

Gwarancja 5 minut - najtrudniejszy jest pierwszy krok, trzeba po prostu zacząć.
Pierwsze 5 minut jest najważniejsze, jeśli już coś zaczniemy robić łatwiej jest to
kontynuować. Jeśli rozpoczęcie działania będziemy ciągle odkładać na później
(o kolejne 5 minut itd.) to prawdopodobnie nie wykonamy go w ogóle.

•

Rozpoczęcie zadania od czegoś prostego. Jeżeli zaczniemy od czegoś prostego, bardzo
prawdopodobne, że na początku naszego działania osiągniemy sukces, a to zachęci nas
do dalszej pracy. Jeśli zaczniemy od czegoś trudnego możemy ponieść porażkę, która
zniechęci do kolejnych działań.

•

Metoda szwajcarskiego sera - duże zadanie do wykonania, to duży kawałek sera bez
dziur. Z tego zadania można wyodrębnić mniejsze zadania, które są proste,
mechaniczne i zajmują nie więcej niż 5-10 minut. W wolnych chwilach można zacząć
od wykonywania właśnie tych zadań (zawsze można znaleźć kilka wolnych minut
w ciągu dnia, po co je tracić?) Pracując tą metodą w końcu okaże się, że duże zadanie
– duży kawałek sera stanie się serem szwajcarskim, który ma więcej dziur niż sera.
Dziury te to już wykonane małe zadania.

•

Podniesienie znajomości przedmiotu. Łatwiej zabrać się do robienia czegoś, o czym
dużo wiemy, zadanie nie wydaje się takie trudne. Dla kompletnego laika w danej
dziedzinie może jawić się jako niewykonalne, co zniechęci go do działania. Znajomość
przedmiotu umożliwia lepszą organizację działania, pozwala na wydzielenie z dużego
zadania mniejszych (patrz: punkt poprzedni), które można szybko wykonać, dzięki
czemu efektywniej wykorzystujemy czas i nasze umiejętności. Wszystko to
uprawdopodabnia sukces, a chętniej zabieramy się za to, co kończy się pozytywnie.

Piramida potrzeb Maslowa
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Przyczyny stresu – stresory
Koncepcja stresu wg Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a
Stres może być wywołany wieloma czynnikami. Często są to powody bardzo poważne,
a czasem wręcz banalnie błahe. Wszystko zależy od sposobu postrzegania przez daną osobę
sytuacji, z jaką przyszło jej się zmierzyć. Dla jednych powód do radości, dla innych przyczyna
silnego napięcia nerwowego – każdy człowiek jest inny i inaczej może reagować na to, co go
otacza.
Stresorami (czyli czynnikami wywołującymi stres) mogę być drobne kłopoty, poważne zmiany
w życiu… praktycznie wszystko, co w naszym odczuciu powoduje dyskomfort psychiczny
i sprawia, że zaczynamy odczuwać napięcie. Ważne, aby potrafić zidentyfikować stresory, bo
tylko wtedy będziemy mogli wypracować odpowiednie sposoby radzenia sobie ze stresem,
które one w nas wywołują.
W roku 1967, dwaj psychiatrzy – Thomas Holmes oraz Richard Rahe ogłosili alternatywną
koncepcję stresu, bazującą na pojęciu stresora. Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń
życiowych, którą wolontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania
wymaga każde wydarzenie. Badacze badali względną siłę działania sytuacji stresujących,
przypisując bodźcowi odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od 0 do 100.
W ten sposób powstał popularny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS).
Kwestionariusz (SRRS) Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a aplikowano ludziom
przywiezionym na ostry dyżur oraz osobom towarzyszącym. Okazało się, że osoby chore
doświadczyły znacznie więcej stresujących wydarzeń w przeciągu roku poprzedzającego
chorobę, niż osoby towarzyszące. Udowodniono wówczas statystyczny związek pomiędzy
stresorami, a chorobą.
Weź kartkę i długopis – rozpoczynamy liczenie. Jeśli doświadczyłeś danego wydarzenia
w przeciągu ostatniego roku, wpisz ilość punktów, jaka jest mu przypisana.
Statystyczny efekt stresorów:
1. Śmierć współmałżonka (100)
2. Rozwód (73)
3. Separacja małżeńska (65)
4. Pobyt w więzieniu (63)
5. Śmierć bliskiego członka rodziny (63)
6. Zranienie ciała lub choroba (53)
7. Zawarcie małżeństwa (50)
8. Zwolnienie z pracy (47)
9. Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)
10. Przejście na rentę lub emeryturę (45)
11. Choroba w rodzinie (44)
12. Ciąża (40)
13. Kłopoty w pożyciu seksualnym (39)
14. Powiększenie się rodziny (39)
15. Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej (39)
16. Zmiany w dochodach finansowych (38)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Śmierć bliskiego przyjaciela (37)
Zmiana zawodu (36)
Wzrost konfliktów małżeńskich (35)
Hipoteka ponad 10000 dolarów (31)
Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki (30)
Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (29)
Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego (29)
Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka (29)
Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania (28)
Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka (26)
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej (26)
Zmiany standardu, poziomu życia (25)
Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (24)
Starcia z szefem (23)
Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia (20)
Zmiana mieszkania (20)
Zmiana szkoły (20)
Zmiany w spędzaniu wolnego czasu (19)
Zmiany w praktykach religijnych (19)
Zmiany w nawykach życia towarzyskiego (18)
Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów (17)
Zmiana nawyków snu (16)
Zmiany częstości spotkań rodzinnych (15)
Zmiany nawyków żywieniowych (15)
Urlop (13)
Święta Bożego Narodzenia (12)
Małe naruszenie przepisów prawnych (11)

Sprawdź ryzyko choroby
Z badań Holmesa i Rahe'a wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami,
a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę:
* 150–199 jednostek stresu = 37-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat
* 200–299 jednostek stresu = 51-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat
* ponad 300 jednostek stresu = 79-procentowa szansa choroby w ciągu kolejnych 2 lat
Jeśli dokonasz obliczeń i okaże się, że masz wysoki wynik, nie polecamy traktować tego jak
"wyroku" zapadnięcia na poważną chorobę – warto jednak zastanowić się nad trybem życia,
nauką technik relaksacyjnych i możliwościami zadbania o zdrowie tak, aby nie przysparzało
wam kłopotów w przyszłości. Przyczyny stresu bywają różne, nie możesz jednak pozwolić, aby
przejął on kontrolę nad Twoim życiem. Zidentyfikuj przyczynę (źródło), by móc stawić jej czoła.

Źródło: https://zwierciadlo.pl/psychologia/skala-stresu-wg-thomasa-holmesa-i-richarda-rahe
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Stres zatruwa mózg, Gazeta Wyborcza, Margit Kossobudzka, 11 grudnia 2018
dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka
– Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Człowiek nie żyje w próżni. Na co dzień ludzki organizm znajduje się pod wpływem działania
wielu czynników środowiskowych. Tych dobrych, korzystnych, jak również tych złych. Mózg
zaś wysyła sygnały do różnych części organizmu, między innymi jelit, w których zlokalizowane
jest 60 proc. komórek układu odpornościowego oraz komórki nerwowe. Jelita z kolei wysyłają
informację zwrotną do mózgu. Sygnały wysyłane z mózgu do jelita docierają do przewodu
pokarmowego za pośrednictwem hormonów lub przez tzw. nerw błędny należący do
autonomicznego układu nerwowego. Stres jest jednym z czynników, który silnie ingeruje
w ten układ.
W odpowiedzi na stres podwzgórze w mózgu wydziela tzw. hormon uwalniający
kortykotropinę. Wraz z krążeniem dociera on do przysadki mózgowej, która syntetyzuje
wspomnianą kortykotropinę. Ta zaś pobudza nadnercza do produkcji kortyzolu.
Opisany szlak to tzw. oś podwzgórze-przysadka-nadnercza będąca głównym elementem
organizmu zaangażowanym w odpowiedź na stres. Jednocześnie regulującym procesy
fizjologiczne organizmu. Jaki to ma związek z działaniem jelit? Bardzo duży. Jeśli stres jest
przewlekły, to pod jego wpływem w błonie śluzowej przewodu pokarmowego powstaje stan
zapalny. Obecność hormonów stresu działa bowiem na bakterie i wirusy zamieszkujące nasze
jelita, zwiększając ich patogenność, w tym zdolności do przyczepiania się do komórek
nabłonka jelitowego. Taka sytuacja "niepokoi" układ odpornościowy. Należące do tego układu
komórki dendrytyczne, które wystają do światła jelita, zaczynają silniej wyłapywać patogeny
i pokazywać je naszej armii, czyli limfocytom. Bitwa się rozpoczyna – zostaje wszczęty stan
zapalny. Ponieważ jednak stres się nie kończy, bitwa przekształca się w wieloletnią wojnę.
Komórki jelit są jej ofiarą. Na dokładkę kortyzol, działając ogólnoustrojowo, powoduje
rozszczelnienie połączeń pomiędzy komórkami nabłonkowymi w jelicie i wzrost
przepuszczalności bariery jelitowej. Utrata jej integralności sprawia, że patogeny i wszelkiego
rodzaju antygeny znajdujące się w świetle jelita mogą same (!) dostawać się do krwiobiegu
i w konsekwencji do każdej komórki organizmu!
Ponad 90 proc. serotoniny, czyli neuroprzekaźnika zwanego hormonem szczęścia,
produkowane jest w jelitach z tryptofanu. Związek ten dostarczamy z pokarmem, ale też
wytwarza go nasza dobra flora jelitowa. Ponieważ jednak w błonie śluzowej jelit pod wpływem
stresu trwa stan zapalny, a dodatkowo niekorzystne mikroby przeważają nad dobrymi,
organizm robi coś dziwnego - przetwarza tryptofan w inny sposób. Już nie powstaje z niego
serotonina, ale związek zwany kinureniną. Kinurenina oraz jej metabolity mają zdolność
przekraczania bariery krew-mózg! I teraz dochodzimy do sedna – kinurenina i jej metabolity
mają udowodnione działanie neurotoksyczne i pobudzające – jednak w tym negatywnym
znaczeniu. Wprawdzie jeden z tych metabolitów – kwas kinureninowy – wydaje się działać
ochronnie na mózg, to, niestety, pozostałe już nam szkodzą.
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Przewlekły stres, po pierwsze, prowadzi do stanu zapalnego w obszarze jelit. Po drugie,
zmienia szlak tryptofanu, powodując, że mamy znacznie mniej serotoniny. Po trzecie,
metabolity kinureniny działają toksycznie na mózg, wprowadzając neurony w tzw. stres
oksydacyjny. Cała ta sytuacja zaś jest kolejnym czynnikiem stresowym, tyle że pochodzenia
wewnętrznego, który... stymuluje jeszcze większą produkcję kortyzolu i innych hormonów
stresu! I koło się zamyka.
Źródło: http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,24250669,stres-zatruwa-mozg.html

WARTO PRZECZYTAĆ:
1) Pomóż sobie, daj światu odetchnąć – Wojciech Eichelberger
2) 25 lekcji uważności. Czas na dobre życie – Rezvan Ameli
3) ABC Twoich emocji – Maxie C. Maultzby Jr., Mariusz Wirga, Michael De Bernardi
4) Stres, mobbing i wypalenie zawodowe – Sven Max Litzke, Horst Schuh
5) Zaprojektuj swoje szczęście. Zmień to, co robisz, a nie to, jak myślisz – Paul Dolan
6) Dom jest punktem wyjścia – Donald Winnicott
7) The immune power personality – Henry Dreher
8) Duchowość ciała – Aleksander Lowen
9) Przepływy życia – David Boadella
10) Stanowczo, łagodnie, bez lęku – Maria Król-Fijewska
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Co łączy te postawy życiowe?

Powodzenia!
Opracowanie:
Justyna Rutkowska
j.rutkowska@verso-rozwoj.pl
+48 504 255 118
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