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10 SPOSOBÓW, KTÓRE SYSTEMATYCZNIE WYKORZYSTYWANE, STAJĄ 
SIĘ KOTWICĄ, DZIĘKI KTÓREJ, JUŻ TAK ŁATWO NIE DASZ SIĘ 
WYTRĄCIĆ Z RÓWNOWAGI. 

1. POLICZ DO 10 

1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 
to jedno z najprostszych ćwiczeń. Łatwy i prosty, a jakże skuteczny sposób. 
Zlecając mózgowi liczenie, odwracasz uwagę od zdenerwowania i pogłębiania 
napięcia związanego ze stresem w danej chwili. Zamiast powiedzieć lub zrobić 
coś pod wpływem emocji, po doliczeniu do 10 masz zdecydowanie większą 
szansę pomyśleć racjonalnie. 

2. ZMIEŃ POSTAWĘ CIAŁA 

Postawa ciała jest odzwierciedleniem wewnętrznych stanów emocjonalnych, w 
stresie „ciało się kurczy”, głowa chowa się w ramiona. Przyjmując wyprostowaną 
postawę, mózg aktywuje te doświadczenia, w których czuliśmy się pewnie, 
wyprostowane plecy to poczucie bezpieczeństwa, stąd wyciszenie i opanowanie. 

3. ODDYCHAJ 

Naturalną reakcją obronną podczas trudnych przeżyć jest… wstrzymywanie 
oddechu. Oddychaj świadomie, skupienie na oddechu odwraca uwagę od myśli 
wywołującej stres. Wdech i wydech…wdech i przy wydechu powtarzaj w 
myślach …odpuszczam…wdech i…przy wydechu powiedz…mam reeelaaaks. 

4. WYJDŹ NA SPACER 

Aktywność fizyczna ma bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i 
uwalnianie endorfin – hormonu szczęścia. Ruch i ćwiczenia fizyczne obniżają 
napięcie i przynoszą ulgę w stresie. 
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5. POBIEGAJ W WOLNYM TEMPIE 

To inaczej medytacja w ruchu, dla przyjemności, bez rywalizacji z czasem, 
wsłuchujesz się w rytm kroków, swojego oddechu i dźwięków, które słyszysz 
dookoła. Im większy stres, tym wolniejszy bieg. 

6. USIĄDŹ, ZAMKNIJ OCZY 

Znajdź w wyobraźni cebulkę włosa, „wejdź” do wewnątrz pod kopułę czaszki, 
skanuj ciało od wewnątrz od góry do dołu, od cebulki włosa do czubków palców 
u stóp i powtórz drogę odwrotnie, od czubków palców u stóp, do wyobrażonych 
cebulek włosowych widzianych od wewnątrz –nie martwisz się, tylko skupiasz na 
ciele, jesteś w tu i teraz, im większy kontakt z ciałem tym łatwiej się zatrzymać i 
uspokoić. 

7. WEŹ PLIK KARTEK 

Kartki A4 lub stare gazety zgniataj kartka po kartce, strona po stronie i wyrzucaj 
przed lub za siebie, aż do zmęczenia. Poprzez wyrzucanie następuje pozbywanie 
się stresu. Mózg nie traci energii na tłumienie i chowanie napięcia, pomimo 
chwilowego uczucia wyczerpania, czujesz ulgę. 

8. PRZYGOTUJ KARTKĘ 

Przygotuj kartkę papieru A4 , A3 lub duży format z flipchartu, mazak, długopis, 
ołówek lub kolorowe kredki. Narysuj energicznymi ruchami „bezmyślnie” swój 
stres, krótko mówiąc wyrysuj go. Na papierze możesz dać upust emocjom, żalom 
i frustracjom. 

Niechaj to będą zupełnie przypadkowe linie, figury najlepiej z zamkniętymi 
oczami. Po zakończeniu zobacz Twój rysunek, jakie ma kształty, kolory, czego 
symbolem może być jakiś szczegół lub ogólny plan rysunku. Uspokajasz się, 
ponieważ uczucia i emocje są wyrażone, nazwane, krótko mówiąc zauważone. 
Uspokajasz się, bo nie tłumisz, ale wyrażasz, mózg nie musi się nimi zajmować i 
uspokaja się, wraca do swoich zadań. 
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9. ZRÓB LISTĘ 

Lista jest bardzo podobna do listy zakupów. Wypisz na kartce A4 10 stresujących 
Cię sytuacji i problemów. Stresujące dla mnie sytuacje to: 
1. 
2. 
3. 
4…5…6…7…8…9…10… 
Po wypisaniu 10 sytuacji, przy każdej z nich zadaj sobie pytanie i zaznacz; MW – 
mam wpływ, NMW -nie mam wpływu. Teraz oblicz: na ile sytuacji masz wpływ, a 
na ile nie masz wpływu. 

Przykładowo, jeżeli wypisałeś 10 sytuacji i na 5 z nich nie masz wpływu, to znaczy, 
że tracisz 50% energii na coś, na co nie masz wpływu. Uświadomienie sobie tego, 
że chciałeś zajmować się czymś, na co nie masz wpływu, pozwala przekierować 
uwagę w większym stopniu na coś, na co masz wpływ i poziom stresu obniża się, 
a przy okazji uczysz się jak nie kontrolować tego, co nie zależy od Ciebie. 

10. ZWRÓĆ UWAGĘ NA MYŚLI 

Zwróć uwagę na myśli, które myślisz i słowa, które wypowiadasz. Pomyśl o 
jakimś problemie-stresie i zaznacz w skali od 1 do 10 poziom stresu jaki Ci 
towarzyszy / 1 oznacza słaby 10 oznacza wysoki/ Jeżeli pomyślisz o swoim 
problemie jako trudności, kłopocie, porażce, przeszkodzie, ograniczeniu, to Twój 
poziom stresu będzie wynosił ….…. Jeżeli pomyślisz o swoim problemie jako 
wyzwaniu, szansie, okazji, doświadczeniu, lekcji, sposobności to Twój poziom 
stresu będzie wynosił …….. Porównaj te 2 liczby. To, na czym się koncentrujesz, to 
wzmacniasz, odpowiedz sobie na pytanie, na czym chcesz się skupiać?! Jak 
działasz, tak myślisz, jak myślisz, tak mówisz, jak mówisz, tak się czujesz. 
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O Ewie

Jestem ekspertem od szukania rozwiązań w trudnych i 
stresujących sytuacjach. Terapeutą, osobą która 

sprawia, że ludzie częściej się uśmiechają, są 
pogodniejsi, przepełnieni chęcią i pasją do życia. 

Opracowuję indywidualne programy redukcji stresu, 
na bazie swojego wieloletniego doświadczenia i wiem, 
że jeżeli zrozumiesz źródło stresu, znajdziesz sposób na 

uwolnienie się od napięcia.

Chcesz więcej? 
Odwiedź naszą 

stronę www 
www.ewazukowska.pl

http://www.ewazukowska.pl
http://www.ewazukowska.pl

	10 sposobów, które systematycznie wykorzystywane, stają się kotwicą, dzięki której, już tak łatwo nie dasz się wytrącić z równowagi.
	1. Policz do 10
	2. Zmień postawę ciała
	3. Oddychaj
	4. Wyjdź na spacer
	5. Pobiegaj w wolnym tempie
	6. Usiądź, zamknij oczy
	7. Weź plik kartek
	8. Przygotuj kartkę
	9. Zrób listę
	10. Zwróć uwagę na myśli

