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Od	najmłodszych	lat	pasjonatka	biologii	i przyrody.	Znalazło	to	od-
zwierciedlenie	w drodze	jej	edukacji,	ponieważ	posiada	tytuł	doktora	
w dziedzinie	nauk	biologicznych.	Dodatkowo	ukończyła	m.	in.	studia	
podyplomowe	 z  Biologii	Molekularnej.	 Autorka	 ponad	 50	 publika-
cji,	w  tym	prac	 i  doniesień	naukowych	oraz	artykułów	w  czasopi-
smach	branżowych	 i popularno-naukowych.	Od	2019	roku	związa-
na	z World	Healthy	Living	Foundation,	ciesząc	się,	że	może	 łączyć	
pracę	z pasją.	Szczerze	wierzy,	że	wprowadzanie	w życie	elementów	
Strategii	5S	ma	realny	wpływ	na	życie	i zdrowie	każdego	człowieka,	
w tym	jej	i jej	najbliższych.

Biolog,	pedagog	i dziennikarz.	Autor	pracy	naukowej,	wielu	publi-
kacji	oraz	filmów	na	temat	fitoremediacji.	Laureat	nagrody	„Eureka	
2003”.	Współtwórca	oraz	Szef	Rady	Naukowej	 Instytutu	Profilak-
tyki	 Zdrowia.	 Sam	 twierdzi,	 że	 jego	 życiową	 pasją	 jest	 szerzenie	
wiedzy	dotyczącej	zdrowego	i odpowiedzialnego	trybu	życia,	a co	
za	tym	idzie	pobudzanie	chęci	do	dokonywania	świadomych	wy-
borów,	które	w przyszłości	zaowocują	poprawą	stylu	życia	każde-
go	z jego	słuchaczy.

W  Twoje	 ręce	 oddajemy	 owoc	 naszej	 pracy,	 wyjątkowy	 przewodnik	 w  drodze	
do Twojej	odporności.	
Dlaczego przewodnik, a nie poradnik? 
Ponieważ	 zdrowie	 to	 droga,	 którą	 każdy	 z  Nas	 wybiera	 sam.	 Jesteś	 wyjątkową	
indywidualnością,	dlatego	w tej	publikacji	znajdziesz	test	ipytania	na	które	musisz	
udzielić	 własnych	 odpowiedzi.	 W  oparciu	 o  nie,	 możesz	 skorzystać	 znaszych	
gotowych	 rozwiązań,	 lub	 zdecydować	 się	 na	 własne,	 właściwe	 tylko	 dla	 Ciebie...	
a może	i to	i to?	Ty	wybierasz!	Twoje	potrzeby	i zmiany,	które	wprowadzisz	dziś	mogą	
być	inne	niż	te,	które	będą	dla	Ciebie	ważne	za	rok.	Mamy	nadzieję,	że	będziesz	do	
tej	publikacji	sięgał	wielokrotnie,	poznając	wciąż	siebie	i funkcjonowanie	własnego	
organizmu	oraz	dokonując	coraz	to	nowych	zmian	w	drodze	do	lepszego	zdrowia.	
Kupując	 ten	 e-book	 nie	 tylko	 zadbasz	 o  swoja	 odporność,	 ale	 także	 wsparłeś	
World Healthy	Living	Foundation.	Ogromnie	dziękujemy	Ci	za	zaufanie	 i wsparcie	
naszych	działań.
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Czym jest stres?
Słownik	 Języka	Polskiego	PWN	określa	 stres	 jako:	 „stan	wzmożonego	napięcia	 nerwowego,	
będący	reakcją	na	działanie	negatywnych	bodźców	fizycznych	 lub	psychicznych”.	Stres	 jed-
nak	niejedno	ma	imię,	a w pracach	naukowych	można	znaleźć	wiele	jego	podziałów.113, 114	Jako	
pierwszy	terminów	stres	i czynniki	stresogenne	użył	Hans	Seyle,	który	określił	go,	jako	reakcję	
organizmu	na	jakiekolwiek	wymagania	stawiane	mu	z zewnątrz.	Według	niego	reakcje	te	są	
niezbędne,	abyśmy	byli	w stanie	dostosowywać	się	do	warunków	środowiskowych.	Seyle	opisał	
także	tzw.	Ogólny	Zespół	Adaptacyjny,	w którym	podzielił	reakcję	stresową	na	3	fazy:	reakcji	
alarmowej,	odporności	i wyczerpania.	W fazie	alarmowej	odczuwamy	bezpośredni	wpływ	stre-
sora	na	organizm,	włączone	zostają	mechanizmy	mające	na	celu	umożliwienie	walki	lub	ucieczki.	
Do	krwi	uwalniane	są	hormony	takie	jak	adrenalina,	noradrenalina	i kortyzol.	Przyspiesza	ak-
cja	serca,	wzrasta	ciśnienie	krwi.	Pojawia	się	wzmożone	napięcie	mięśniowe,	zwalnia	trawienie,	
przyspiesza	oddech.	Co ciekawe, reakcja naszego organizmu jest podobna, bez względu 
na to czy stoimy oko w oko z tygrysem, czy z szefem, który chce mieć raporty na wczoraj.	
W stadium	odporności	nasz	organizm	nadal	stawia	czoła	stresorom,	mimo	to	pierwsze	objawy	
stresu	w pewnym	stopniu	wyciszają	się,	organizm	jednak	nadal	pozostaje	w stanie	wzmożonej	
reaktywności.	Stadium	to	trwa	tak	długo,	jak	długo	nasz	organizm	ma	siłę	przeciwstawiać	się	
zaistniałej	sytuacji.	Następnie	przychodzi	faza	wyczerpania.	Nasz	organizm	nie	ma	już	sił	sta-
wiać	oporu,	przez	co	dochodzi	do	rozregulowania	funkcji	fizjologicznych.	Zmiany	powstałe	na	
tym	etapie	mogą	nieść	za	sobą	poważne	konsekwencje	zdrowotne,	w tym	nawet	śmierć.109-111	

Czy stres zawsze jest zły?
Pomimo, że większość informacji docierających do opinii społecznej dotyczy negatywnych 
konsekwencji stresu, nie da się ukryć, że jest to zjawisko naturalne, fizjologiczne i niezbęd-
ne dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka.	 To	 dzięki	 stresowi	 czujemy	motywację,	
podejmujemy	decyzje	i działamy.	Bez	niego,	nasze	życie	byłoby	monotonne.	Niewielu	naukow-
ców	jednak	podejmuje	temat	jego	pozytywnego	wpływu	na	nasze	życie.	Jedna	z teorii	mówi	
nam	o dystresie	–	czyli	jego	formie	negatywnej,	prowadzącej	do	chorób	oraz	eustresie	–	któ-
ry	oznacza	dobre	i mobilizujące	pobudzenie	naszego	organizmu.109,	110,	112	Nie	kojarzysz	sytuacji	
kiedy	stres	jest	pozytywny?	To	pomyśl	teraz	o wyprowadzce	do	własnego	mieszkania,	kupnie	
samochodu,	 ślubie,	 narodzinach	dziecka,	 albo	nawet	prozaicznym	wyjeździe	na	wymarzone	
wakacje.	Towarzysząca	Ci	ekscytacja	to	także	był	rodzaj	stresu.	Eustres	pozwala	nam	odczuć	
spełnienie,	 podejmujemy	 jakieś	wyzwanie	mając	na	uwadze	 (bardziej	 lub	mniej	 świadomie)	
to,	że	możemy	ponieść	pewne	szkody,	jednak	jeśli	odniesiemy	sukces,	to	korzyści	przewyższą	
ewentualną	porażkę.	Co	ciekawe	istnieją	badania,	wskazujące	na	to,	że	stres	(także	ten	zwią-
zany	z pracą	zawodową)	jeżeli	jest	traktowany	jako	wyzwanie	i motywacja	do	działania,	może	
wpływać	pozytywnie	 zarówno	na	naszą	sprawność	psychiczną	 i  fizyczną,	w  tym	odporność	
immunologiczną	organizmu.112

VI. Stress management – zadbaj o umysł.
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Kiedy stres staje się wrogiem?
Stres	towarzyszy	człowiekowi	od	początku	istnienia	i jest	wszechobecny	także	we	współcze-
snym	świecie.	Coraz	częściej	 łączy	się	go	 też	z powstawaniem	chorób.	W dobie	szybkiego	
postępu	cywilizacyjnego	człowiek	nie	wypracował	w sobie	mechanizmów	obronnych,	które	
pomogłyby	mu	radzić	sobie	z nowymi	stresorami,	szczególnie	tymi	pozostającymi	bardziej	
w sferze	emocjonalnej	niż	fizycznej.	Podstawą w radzeniu sobie ze stresem jest zidentyfi-
kowanie go. Ludzie	nie	potrafią	radzić	sobie	z wieloma	sytuacjami,	ponieważ	nie	wiedzą	co	
jest	źródłem	danego	problemu.18,	113	Szczególnym	„powikłaniem”	sytuacji	stresowej	jest	trau-
ma.	Według	Petera	A.	Levine111	„Trauma	pojawia	się	wtedy,	gdy	jakieś	wydarzenie	wywołuje	
wstrząs	organizmu,	który	nie	ma	szans	na	rozładowanie”.	Pomimo,	że	to	pojęcie	kojarzy	się	
nam	bardziej	z ofiarami	przemocy	seksualnej	czy	weteranami	wojennymi,	to	tak	naprawdę	
większość	z nas	co	najmniej	raz	w życiu	jej	doświadcza	i nie	ma	tu	„lepszych”	czy	„gorszych”,	
dla	jednego	traumatycznym	doznaniem	będzie	upadek	z roweru,	dla	kogoś	innego	doznanie	
obrażeń	w  zetknięciu	 z  bombą	 przeciwpiechotną.	 Pomimo	 tak	 różnej	 skali	 doświadczenia,	
obie	sytuacje	dla	różnych	ludzi	mogą	być	przyczyną	poważnych	dolegliwości	zarówno	fizycz-
nych,	jak	i psychicznych.	Dlatego	też	ważnym	jest,	aby	nie	oceniać	i potrafić	pracować	z wła-
sną	psychiką	i emocjami,	ponieważ	nierozładowany	dystres	może	prowadzić	do	poważnych	
problemów	w każdej	sferze	naszego	życia.111

Dobry czy zły stres – często decydujesz o tym sam
Wpływem	psychiki	na	występowanie	objawów	fizjologicznych	zajmuje	się	psychosomatyka.	
Warto	tu	zauważyć,	że	nasz	umysł	nie	jest	odpowiedzialny	wyłącznie	za	powstawanie	chorób.	
Nie	bez	powodu,	w trakcie	procesu	 leczenia	poważnych	schorzeń,	pacjentom	zapewnia	się	
także	wsparcie	psychologiczne.	Nastawienie	takiego	chorego,	oraz	jego	umiejętność	radze-
nia	sobie	ze	stresem	jest	bowiem	niezwykle	istotna	w procesie	zdrowienia.	Także	pracodawcy	
coraz	częściej	zdają	sobie	sprawę,	że	właściwe	zarządzanie	stresem	czyli	tzw.	stress	manage-
ment,	wpływa	korzystnie	na	zdrowie	i wydajność	pracowników,	a co	za	tym	idzie	wyniki	finan-
sowe	przedsiębiorstwa.	Dlatego	też	coraz	częściej	w zakładach	pracy	podejmowane	są	dzia-
łania	mające	na	celu	podniesienie	świadomości	pracowników	w zakresie	pracy	z umysłem,	
takie	 jak	 treningi	 technik	 relaksacyjnych,	wsparcie	psychologiczne,	 narzędzia	 zachęcające	
do	podejmowania	aktywności	fizycznej,	a także	promocja	zdrowego	stylu	życia.	Umiejętność	
konstruktywnego,	pozytywnego	myślenia	oraz	rozładowywania	stresu	jest	więc	nieoceniona.	
Nasza	psychika	odpowiada	także	za	motywacje,	jeżeli	nie	nauczymy	się	pracować	z naszym	
umysłem,	wprowadzane	zmiany	w stylu	 życia,	 chociaż	bardzo	korzystne	mogą	okazać	się	
krótkotrwałe.	Dlatego	też	trzeba	nauczyć	się	wprowadzać	zmiany	małymi	krokami	tak,	aby	
stawały	się	częścią	codzienności,	a nie	przymusem	z którego	zrezygnujemy	przy	najbliższej	
nadarzającej	się	okazji.18,	116

Style radzenia sobie ze stresem – jaki jest Twój?
Styl	 radzenia	 sobie	 ze	 stresem	oznacza	nasze	miejsce	poczucia	kontroli	 i  sposoby	 radzenia	
sobie	poprzez	które	będziemy	próbowali	usunąć	lub	zredukować	stan	stresu.	Na	potrzeby	tej	
publikacji,	wybraliśmy	podział	uwzględniający	trzy	style	radzenia	sobie	ze	stresem.

1. styl	skoncentrowany	na	emocjach	–	osoba	o tym	stylu	będzie	koncentrowała	się	na	własnych	
emocjach	(głównie	negatywnych	jak	gniew	czy	poczucie	winy).117	Za	chwilę	napiszemy	więcej	
o tym,	jak	ważnym	jest	umiejętność	określania	własnych	emocji	i właściwej	pracy	z nimi.	Jeśli	
jesteś	taką	osobą,	powinieneś	wiedzieć,	że	uczucia	są	i należy	je	takimi	akceptować,	a równo-
cześnie	nauczyć	się	trzeźwego	i nie	oceniającego	oglądu	sytuacji	.

2. styl	skoncentrowany	na	unikaniu	–	osoba	o tym	stylu	będzie	unkała	przeżywania	i doświad-
czania	stresu,	poprzez	szukanie	czynności	zastępczych	takich	jak	sprzątanie,	objadanie,	ogląda-
nie	TV,	imprezy.117

3. styl	skoncentrowany	na	zadaniu	–	osoba	o tym	stylu	podejmuje	wysiłek,	aby	rozwiązać	
zaistniały	problem,	w jakiś	sposób	przekształcić	sytuację,	 lub	poznać	ją	na	tyle,	aby	wyeli-
minować	lub	przynajmniej	ograniczyć	stresor.	Jest	to	najbardziej	konstruktywny	i pożądany	
sposób	działania.117
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Jak	 zapewne	 zauważyłeś,	 największe	poczucie	 kontroli	 i możliwość	wzięcia	 sprawy	w  swoje	
ręce	daje	trzecia	opcja.117	Zastanów	się	teraz	jaką	osobą	jesteś	kiedy	pojawia	się	jakiś	stresor?	
Stawiasz	czoła	wyzwaniu,	obwiniasz	się	i myślisz	negatywnie	czy	„uciekasz”	licząc,	że	wszystko	
prędzej	czy	później	minie?	Nie	chodzi	tu	o zero	jedynkowy	podział	na	dobre	i złe	reakcje.	Bo	
takie	po	prostu	nie	istnieją.	Często	nie	zdajemy	sobie	sprawy	z tego	jak	na	coś	zareagujemy,	
dopóki	dana	sytuacja	nie	spotka	nas	w życiu.	Poznanie	siebie	i własnych	reakcji	daje	Ci	jednak	
dodatkowe	narzędzie.	Wiedza	w jaki	sposób	(najczęściej)	reagujesz	na	stres,	pozwala	na	świa-
domą	pracę	nad	sobą.	Możesz	przystanąć	i spróbować	ocenić,	czy	stresor	da	się	zniwelować,	
czy	jakąś	sytuację	da	się	rozwiązać,	czy	jeśli	ją	przeczekasz	to	po	prostu	przeminie?	To cenna 
umiejętność, działać tam gdzie można osiągnąć korzystne efekty i potrafić „odpuścić” to 
czego zmienić się nie da.

Emocje – czy potrafisz je rozróżnić?
Obecnie	w szkołach	podstawowych	i przedszkolach	coraz	większy	nacisk	kładzie	się	na	umiejęt-
ność	rozpoznawania	przez	dzieci	własnych	emocji.	A czy	Ty	jako	dorosły	człowiek	zawsze	jesteś	
pewien	własnych	emocji?	Wielu	z nas,	jeśli	nie	większość,	w dzieciństwie	uczono	ignorować	wła-
sne	emocje,	albo	wręcz	im	zaprzeczać.	Ile	razy	słyszałeś,	że	„Nie	ma	o co	płakać”.	A czy	płakałeś	
ze	złości,	smutku,	rozczarowania,	bezsilności?	Ile	razy	słyszałeś,	że	„Nie	wolno	się	złościć”.	A co	
sprawiło,	 że	byłeś	zły?	Czy	ktoś	powiedział	Ci	w  jaki	 sposób	zrozumieć	 i  zaakceptować	 takie	
emocje	jak	złość	czy	smutek?	Jak	sobie	z tymi	emocjami	poradzić	aby	nie	przerodziły	się	w na-
rastającą	frustrację?	Faktem	jest,	że	wiele	osób	boi	się	własnych	emocji.	Zostaliśmy	nauczeni	
postrzegania	ich	w systemie	zero	jedynkowym	jako	coś	złego	jak	smutek,	złość,	zazdrość,	strach	
i te	dobre	jak	radość,	choć	i tej	ostatniej	często	nie	pozwala	się	nam	okazywać,	bo	przecież	„nie	
ładnie	się	chwalić”.	A jak	można	w pełni	odczuwać	radość	i satysfakcję,	mając	z tyłu	głowy	za-
kodowaną	informację,	że	w jakimś	pokrętnym	sensie	to	źle…	Każda z emocji jest ważna i żadna 
nie jest zła. Każda jest po coś.	Wykształciliśmy	je	po	to,	aby	„podpowiadały”	nam	właściwy	
sposób	działania	w odniesieniu	do	danego	bodźca.	Dodatkowo	uczucia	przede	wszystkim	mó-
wią	nam	o tym	jak	coś	przeżywamy,	a nie	koniecznie	o tym	co	się	naprawdę	dzieje.	Emocje	jeżeli	
sobie	pozwolimy	na	ich	odczuwanie	mijają,	podobnie	jak	chwilowe	problemy.	Są	trzy	poziomy	
tzw.	inteligencji	emocjonalnej,	pomocne	w radzeniu	sobie	zarówno	z kryzysami,	jak	i problema-
mi	dnia	codziennego.	Pierwszy	to	wspomniana	już	umiejętność	rozpoznawania	emocji,	drugi	to	
zdolność	ich	rozumienia	i analizy.	Najwyżej	znajduje	się	kontrola	emocji.	Aby	możliwe	było	efek-
tywne	radzenie	sobie	ze	stresem,	warto	rozwinąć	wszystkie	trzy	umiejętności.	Ponieważ	brak	
podstawowych	zdolności	 uniemożliwi	nam	korzystanie	 z wyższych	poziomów.119	Na	 szczęście	
inteligencja	emocjonalna,	nie	jest	czymś	wrodzonym,	na	co	nie	mamy	wpływu.	Oczywiście	są	
osoby	z natury	bardziej	i mniej	wrażliwe	dla	których	nauka	odczytywania	uczuć	swoich	i innych	
przychodzi	łatwiej	lub	trudniej.	Umiejętność	pracy	z emocjami	to	coś	co	możemy,	a nawet	po-
winniśmy	rozwijać.118	Analizowanie	trudnych	sytuacji	z wykorzystaniem	inteligencji	emocjonalnej	
pozwala	na	trzeźwą	ocenę	sytuacji	i konstruktywne	rozwiązanie	zaistniałego	problemu,119,	120,	121	
a skoro	mamy	konkretną,	jasną	sytuację	i na	spokojnie	potrafimy	opracować	jedno	lub	nawet	
kilka	rozwiązań	tego	stanu	rzeczy,	to	problem	nagle	zamienia	się	w wyzwanie	i motywację.118, 122	
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Dobre i złe sposoby rozładowywania stresu.
Przed	chwilą	mówiliśmy	o emocjach,	 ich	rozpoznawaniu	 i dlaczego	 jest	 to	ważne.	Praca	nad	
sobą	i tym	co	odczuwamy	pozwala	nam	na	trzeźwą	ocenę	sytuacji,	rozwiązanie	rzeczywistych	
problemów	oraz	odpuszczenie	tych,	które	istnieją	tylko	w naszej	głowie.	Pamiętaj,	że	umniej-
szanie	własnych	możliwości	i obwinianie	się	zawsze	jest	wystąpieniem	przeciwko	sobie. Istnieje 
wiele sposobów na pracę ze stresem i emocjami od aktywności fizycznej, poprzez medyta-
cję kończąc na rozmowie z właściwą osobą, która jak mediator pomoże nam nawiązać dia-
log z samym sobą. Problem	zaczyna	się,	kiedy	zamiast	rozwiązywać	dane	sytuacje	i konstruk-
tywnie	pracować	z naszymi	odczuciami,	odcinamy	się	od	nich,	a nawet	zaczynamy	je	tłumić.
Sposobami,	które	pozornie	poprawiają	nasze	samopoczucie,	 jednak	w rzeczywistości	 tłumią	
nasze	uczucia,	myśli	i nie	pozwalają	na	poznanie	ich	prawdziwej	przyczyny	to:

1. Alkohol.
Alkohol	nie	rozwiązuje	problemów,	nie	może	więc	być	lekiem	na	stres.	Wpływa	jednak	na	nasz	umysł,	
sprawiając,	że	przez	chwilę,	czujemy	się	odprężeni	(jak	dobrze	pójdzie,	bo	może	zadziałać	też	od-
wrotnie	np.	pogłębiając	stan	depresyjny).123,	124	Choć	perspektywa	odprężenia	wydaje	się	kusząca,	to	
problem	nie	znika,	co	więcej	nie	jesteś	ani	krok	bliżej	jego	rozwiązania.	Wszelkie	natrętne	myśli,	wra-
cają	ze	zdwojoną	siłą,	z chwilą	gdy	alkohol	przestaje	działać.	Mogą	prowadzić	natomiast	do	uzależ-
nień,	nawarstwiania	się	problemów	i powstawania	nowych,	nie	wspominając	o jeszcze	jednym	skutku	
ubocznym	zbyt	mocnego	„wyluzowania”	jakim	może	być	okrutny	ból	głowy	i kompromitujące	zdjęcia	
w mediach	społecznościowych.	Zastanów	się	jak	często	 i w jakich	sytuacjach	sięgasz	po	kieliszek	
wina	albo	piwo.	Czy	co	wieczór,	po	stresującym	dniu	w pracy?	Czy	jesteś	w 100%	pewny	ze	zrezygno-
wanie	z niego	nie	stanowiłoby	dla	Ciebie	żadnego	problemu?	Dodatkowo,	ponieważ	w tym	e-booku	
skupiamy	się	przede	wszystkim	na	temacie	odporności,	zapamiętaj	raz	na	zawsze	-	etanol	ma	właści-
wości	immunosupresyjne	i dowiedzionym	jest,	że	osoby	przewlekle	go	nadużywające	są	bardziej	po-
datne	na	choroby	infekcyjne,	a także	wykazują	większe	ryzyko	rozwoju	chorób	nowotworowych.125,	138		

2. Środki	odurzające,	używki.
Podobnie	 jak	 alkohol,	 otumaniają	 i  powodują	 często	 nieodwracalne	 szkody	 w  naszym	
organizmie,	 psychice,	 a  także	 życiu	 osobistym	 i  społecznym.	 Zamiast	 pomóc	 rozwią-
zać	 nam	 nasze	 problemy	 nastręczają	 dodatkowych.	 Sam	 sobie	 odpowiedz	 czy	 warto…	
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3. Objadanie	się	lub	głodzenie.
Stres	niewątpliwie	jest	czynnikiem,	który	może	wpływać	na	nasze	nawyki	żywieniowe.	Jeżeli	w porę	
nie	zauważymy	tego	wpływu	 i nie	zadbamy	o higienę	naszego	umysłu,	możemy	utrwalić	w so-
bie	nieprawidłowe	nawyki	żywieniowe.	Gdy	jedzenie	w ciągu	dnia	staje	się	jedyną	formą	upustu	
dla	 naszych	 emocji	 i  nagrodą	 lub	 też	wręcz	 przeciwnie	 staje	 się	 jedyną	 rzeczą,	 nad	 którą	wy-
daje	nam	się	że	mamy	kontrolę	 to	 jest	problem,	który	może	wymagać	pomocy	specjalisty.117,  126	
Konsekwencje	 obu	 zachowań	 będą	 miały	 realny	 wpływ	 nie	 tylko	 na	 nasze	 samopoczucie	
psychiczne,	ale	 też	na	nasze	zdrowie	 fizyczne,	w  tym	odporność	 immunologiczną,	ponieważ	
zarówno	otyłość	 jak	 i wychudzenie	wiążą	 się	 ze	 zwiększoną	podatnością	 na	 infekcje.127,	 128,	 129	
Niektórych	 z  nas	 do	 zachowań	 związanych	 z  zaburzeniami	 odżywiania	 mogą	 predyspo-
nować	geny,	 jednak	często	złe	 sposoby	 radzenia	 sobie	 ze	 stresem	nieświadomie	wynosimy	
z domu	rodzinnego.	Uświadomienie	ich	sobie	i praca	nad	zmianą	to	krok	w dobrym	kierunku.	

4. Spędzanie	czasu	przed	ekranem	(smartfon,	komputer,	TV).
Wraz	 z  rozwojem	 cyfryzacji	 rozwinął	 się	 nowy	 świat.	 Świat	 telewizji	 i  internetu.	 Nowoczesne	
media	 niosą	 ze	 sobą	wiele	 korzyści	 i  nowych	możliwości,	 ale	 niestety	 także	wiele	 zagrożeń.130	
Niestety,	 to	że	Twój	awatar	w grze	komputerowej	odniesie	sukces	w pracy	 i codziennie	 „pa-
kuje”	 na	 siłowni,	 niestety,	 nie	 przełoży	 się	 na	 Twoje	 prawdziwe	 życie.	 Piękna	 dziewczyna,	
którą	 właśnie	 poznałeś	 w  sieci,	 może	 okazać	 się	 60	 letnim	 mężczyzną	 ze	 znaczna	 otyło-
ścią	 brzuszną.	 O  ile	 oglądniecie	 jednego	 odcinka	 serialu	 czy	 godzina	 spędzona	 na	 cza-
cie	 z  przyjaciółmi	 nie	 wydają	 się	 być	 dużym	 problemem,	 o  tyle	 zatracenie	 się	 w  wirtual-
nym	świecie	 i  zaniedbanie	prawdziwego	życia	 już	 tak.	Tak	 jak	w każdej	dziedzinie	 życia	 tak	
i  tu	umiar,	 i pamiętanie	o wszechstronnych	potrzebach	naszego	ciała	 i  umysłu	 są	kluczowe.	
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5. Słuchanie	głośnej	muzyki.
Żeby	 było	 jasne,	 nie	 mamy	 nic	 do	 Twoich	 gustów	muzycznych.	 Tak	 naprawdę	 nie	 jest	 tu-
taj	 istotne,	 czy	Twoim	ulubionym	gatunkiem	 jest	black	metal,	muzyka	klasyczna,	 czy	disco-
-polo.	 Słuchanie	 muzyki	 może	 być	 doskonałym	 sposobem	 na	 odprężenie,	 wyciszenie	 czy
pozbieranie	myśli.	 Jednak	 powyżej	 pewnej	 liczby	 decybeli	 (to	 ta	 kiedy	 twoi	 sąsiedzi	wbrew
własnej	 woli	 są	 także	 zmuszeni	 do	 słuchania	 „dobrej”	muzyki)	 staje	 się	 ona	 po	 prostu	 nie-
bezpieczna	dla	Twojego	organizmu	i może	powodować	m.	 in.	trwałe	uszkodzenia	słuchu.	Je-
żeli	 tak	wysokie	 natężenie	 dźwięków	w  Twoim	przypadku	 nie	występuje	wyłącznie	 podczas
okazjonalnych	koncertów	ulubionego	 zespołu,	 zastanów	się,	 czy	nie	wynika	 z  faktu,	 że	pró-
bujesz	 zagłuszyć	myśli.	 Tak	 jak	we	wszystkich	powyższych	punktach	 –	 nie	 tędy	droga.	 Aby
pozbyć	 się	 nieprzyjemnych	myśli,	 napięcia	 i  niepokoju,	 najlepiej	 na	 spokojnie	 przyjrzeć	 im
się	z boku	 i świadomie	zadecydować	co	z nimi	dalej	zrobić.	Zagłuszanie	swoich	myśli,	emo-
cji	 i  problemów	 to	 jak	 zamiatanie	 śmieci	 pod	 dywan,	 dość	 szybko	 okaże	 się	 nieefektywne.

6. Inne.

Zastanów	się	w jaki	sposób	pracujesz	ze	swoimi	stresorami.	Poniżej	zostawiliśmy	trochę	miejsca.	
Odpowiedz	sobie	na	pytanie	czy	zawsze	potrafisz	dobrze	ocenić	źródło	stresu?	Czy	wiesz	kiedy	
się	on	pojawia?	Jakie	są	twoje	reakcje	w warunkach	niepokoju,	lęku,	konfliktów?	Czy	potrafisz	
rozładowywać	stres	nie	krzywdząc	siebie	i innych	(werbalnie,	psychicznie,	fizycznie)?

Dobre sposoby rozładowywania stresu – znajdź właściwy 
dla siebie
Strategii	 radzenia	sobie	ze	stresem	 jest	wiele.	Podobno	niektórzy	szczęśliwcy	 intuicyjnie	po-
trafią	efektywnie	radzić	sobie	ze	stresem	i rozwiazywaniem	problemów.	Jeżeli	 jesteś	jednym	
z nich	to	cudownie.	Oznacza	to,	że	problemy,	ani	uciążliwe	myśli	nie	pozostają	z Tobą	na	długo.	
Większość ludzi potrzebuje nauczyć się jak prawidłowo dbać o  higienę umysłu.	Uczymy	
dzieci	myć	zęby	po	każdym	posiłku,	ale	często	zapominamy	o chwili	wyciszenia	przed	snem,	
wysyłając	je	do	spania	po	tzw.	telewizyjnej	dobranocce…	Co	robimy	sami?	Wcale	nie	jesteśmy	
lepsi,	zasypiamy	przy	telewizorze	lub	z telefonem	w ręku,	zajmując	się	czymś	tylko	po	to,	aby	
nie	wsłuchiwać	się	w siebie.	Czy	wiesz,	że	można	inaczej?

Jest	wiele	form,	pracy	ze	stresem	i własnymi	emocjami.	Jak	już	wspomnieliśmy,	wiele	lęków	
i niepokoju	wywołują	właśnie	nasze	emocje	i subiektywne	odczuwanie	danej	sytuacji,	a nie	sam	
stresor	jako	taki.	Szczególnie	w kontaktach	z innymi	jak	np.	praca	w zespole	trzeba	pamiętać,	że	
ludzie	są	różni,	tak	jak	ich	reakcje	i postrzeganie	świata.	Często	w naszym	umyśle	przekładamy	
nasze	oczekiwania	i reakcje	na	innych,	lecz	w rzeczywistej	konfrontacji	możemy	być	zupełnie	
zaskoczeni	rezultatem.	Jest	wiele	sposobów	i  technik	pracy	z umysłem,	to	która	będzie	wła-
ściwa	dla	Ciebie	zależy	od	Twoich	indywidualnych	upodobań,	charakteru,	stopnia	aktywności	
i samoświadomości.	Najważniejsze, że nigdy nie jest za późno na naukę pracy z emocjami. 
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