
TECHNIKI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

 

Przypatrz się sobie uważnie 
 Zanim dowiesz się, jakie są sposoby obniżania zbyt dużego poziomu stresu, poznaj jego 

naturę i sens istnienia w życiu człowieka. Zapraszamy do pierwszego ćwiczenia: Przypomnij sobie 

jakąś stresującą sytuację ze swojego życia. Postaraj się wybrać coś, co było dla ciebie wyzwaniem, 

niespodziewaną trudnością, wymagało mobilizacji i kosztowało wiele emocji. Poniżej znajdują się 

cztery pytania - odpowiedz na nie, wyobrażając sobie wybraną przez  ciebie sytuację. 

Kiedy doświadczyłeś stresującej sytuacji: 

– Jakie emocje się w Tobie pojawiły? 

– Co się działo z Twoim ciałem? 

– Jakie myśli o sytuacji, o sobie i innych pojawiały się w Twojej głowie? 

– Jak się zachowałeś/aś? 

 

Mów o emocjach, nie blokuj, nie udawaj, że nic się nie dzieje 
 

 To nie zawsze jest łatwe, ale nazywanie swoich uczuć sprawia, że nabieramy do nich dystansu. 

Zastanów się, komu ze swoich najbliższych jesteś w stanie się zwierzać, komu ufasz i na kogo możesz 

liczyć. Wsparcie ze strony innych ludzi jest nieocenionym sposobem radzenia sobie w trudnych 

życiowych sytuacjach. Istotne jest nasilenie emocji. Jeżeli nie są one zbyt intensywne, nie paraliżują 

cię i są adekwatne do sytuacji, postaraj się z nimi żyć. Słuchaj ich ostrzeżeń i staraj się zmienić raczej 

swoje życie zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Jeśli natomiast lęk cię paraliżuje, a nie mobilizuje, kiedy 

emocje utrzymują się mimo usunięcia stresora, wówczas skup się na swoim świecie wewnętrznym 

i postaraj się zmniejszać negatywne emocje. Obserwuj siebie i zastanów się, czym są spowodowane 

i o czym cię informują. Oceń, czy są adekwatne do sytuacji. Odpowiedz sobie na pytanie, czy jest się 

czego bać? Czy jest powód do złości? Jeżeli jesteś przed ważnym egzaminem, sprawdzianem lub 

przed ważną rozmową – stres jest uzasadniony. Jeśli zaś chłopak lub dziewczyna nie odpisuje ci na 

sms, nie ma sensu przeżywać straty, złości czy niepokoju, kiedy nie masz ku temu uzasadnionego 

powodu. 

Uprawiaj sport i oddychaj 
 Skutecznym sposobem na radzenie sobie ze skutkami stresu jest ruch. Każdy sport, możliwość 

zmęczenia się, wykrzyczenia i dania upustu skumulowanej energii będzie nieocenioną ulgą dla ciała. 

Wysiłek zmusza nas do łapania głębszych oddechów. Stres spłyca oddech lub powoduje, że przez 

chwilę zupełnie nie oddychamy. Sprawdź to kiedyś, obserwując ruchy klatki piersiowej kogoś 

zestresowanego, lub wsłuchaj się w jego głos i tempo mówienia. Będzie mówił podwyższonym tonem 

i szybko, a w końcu zabraknie mu tchu jak sprinterowi. Możesz też skupić się na swoim oddechu, 

gdy się stresujesz. Głęboki oddech i spokój zapewniają też relaksacja i joga. Żeby poznać 



dobroczynne działanie tych metod, możesz skorzystać z bezpłatnych kursów online lub z lektur, które 

nauczą cię samodzielnej relaksacji. 

Nie podchodź do życia zbyt poważnie 
 Obserwuj tych, którzy podchodzą do życia z większą lekkością. Z pewnością nie brakuje  

w ich życiu stresujących sytuacji, po prostu nie traktują ich jako spraw życia i śmierci. Pamiętaj,  

że twoje poczucie humoru jest tarczą, która chroni cię przed negatywnym stresem. Śmiej się jak 

najwięcej z tego, co cię spotyka, i z samego siebie. Spojrzenie na trudną sytuację z przymrużeniem 

oka często sprawia, że staje się ona mniej straszna, a ty nabierasz do niej dystansu. Poza tym śmiech 

podnosi odporność na choroby i wpływa korzystnie na poczucie wartości. 

Pamiętaj, błąd to nie katastrofa 
 W sytuacji zagrożenia zwykliśmy dokonywać oceny bodźca, który na nas działa, oraz naszych 

zasobów i możliwości poradzenia sobie z nim. Czyli to, co wyobrażamy sobie na temat danej sytuacji, 

oraz to, co myślimy o sobie, może nasilać odczuwanie stresu lub je zmniejszać. Spróbuj wpłynąć na 

swój dialog wewnętrzny, stosując metodę pozytywnej autosugestii:   

- notuj rozmowy, jakie prowadzisz z sobą w stresie, 

- podziel myśli na te, które mówią o faktach w danej sytuacji, i na te, które są twoim wyobrażeniem, 

- zastanów się nad formą pozytywnych myśli, które będą skutecznie niwelować negatywne dialogi, 

- nie zmieniaj „Na pewno zrobię błąd” na „Nigdy nie zrobię błędu”, ale na „To żadna katastrofa, 

jeśli popełnię błąd”. 

Popełniaj błędy i ucz się 
 Pozwól sobie na błędy i ucz się na nich. Nie ma lepszej lekcji od życia. Dzięki temu łatwiej 

będzie ci przewidzieć i przygotować się na nadchodzące wyzwania. Błędy pomogą ci zorientować 

się w swoich mocnych i słabych stronach. Poznawaj siebie i rozwijaj umiejętności społeczne – przede 

wszystkim asertywność i komunikację. Jeśli nauczysz się wyrażać emocje i potrzeby, łatwiej będzie 

ci dogadać się z innymi. Zarządzaj sobą w czasie, naucz się planować i motywować do pracy. Zadbaj 

też o wolny czas. 

                                                                                     Zespół wychowawców internatu 

 

 

źródła: 

Clayton Mike „Zarządzanie stresem, czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach” 

Agata Woźniak-Krakowian, Danuta Borecka-Biernat, Paweł Kurtek „Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach 

trudnych” 
https://www.youtube.com/watch?v=IwsVPiIXxTY 

 



 

 

 

 


