
Uwierz w siebie – czyli jak nie mnożyć sobie stresu 

 
Drogi  Uczniu, Pamiętaj: 

 

1. To, jak o sobie myślisz – dobrze czy źle - zależy w dużej mierze od tego, czego 

się o sobie nauczyłeś(aś) w życiu.  Odwołuj się do swoich 

doświadczeń, przypomnij sobie, jak wiele razy pokonałeś(aś) trudności.                      

Już w ten sposób możesz wzmocnić wiarę w siebie. Daj więc sobie szansę, 

przypomnij sobie wszystkie pozytywne uwagi skierowane do Ciebie 

(pochwały, komplementy), sukcesy (choćby te najmniejsze, jak np. poprawa 

oceny z danego przedmiotu albo to, że nauczyłeś(aś) się tworzyć w nowym 

programie graficznym)... i miej to stale w pamięci.  

 

A poza tym - zaakceptuj siebie ze swoimi wadami i zaletami. Pozwól sobie na 

popełnianie błędów - nikt nie jest doskonały. Błędy są drogowskazem do ich 

naprawiania i wyciągania wniosków. 

 

2. Przyjrzyj się własnym odczuciom, nazwij je.  Zastanów się: czego się obawiasz, co  

Cię złości? Może boisz się, że zostaniesz oceniony, że krytycznie zareagują Twoi 

przyjaciele na to, co zrobiłeś(aś), albo myślisz, że nie dasz rady wykonać 

powierzonego ci zadania?   A może boisz się nowych wydarzeń w swoim życiu                        

i nie wiesz jak będzie wyglądać? Złościsz się, ponieważ masz za dużo na głowie, 

myślisz, że nikt nie może Cię odciążyć, i że sam(a) zrobisz to najlepiej?  

 

Świat uczuć jest niezwykle bogaty, one wszystkie są potrzebne. Szanuj je.                          

Masz prawo do negatywnych emocji takich jak złość, tylko pamiętaj, że nie możesz 

nikogo obrażać ani krzywdzić. 

  

3. Znajdź swój sposób na odpoczynek i relaks. Czy wiesz, że Twój organizm może 

nauczyć się skutecznie odprężyć? Zrób listę rzeczy, które pomagają Ci się 

relaksować, a później korzystaj z niej. Wyjdź na spacer, pogłaszcz psa, posłuchaj 

ulubionej muzyki, obejrzyj wprawiający Cię w dobre samopoczucie film, naucz się 

regulować napięcie oddechem – to nie jest trudne. Wyciszaj zmysły – przebywając 

wśród zieleni, nad wodą… I śmiej się! Śmiech jest wskazany w każdej ilości - 

pomaga w rozładowaniu napięcia! 

 

Pamiętaj! Śmiech to samo zdrowie ale w czasach epidemii zachowaj metodę DDM – 

dystans, dezynfekcja, maseczka 

 

 

4. Zadbaj o swoje zdrowie i ciało. Bądź aktywny!  Sport, jak i każda inna aktywność 

fizyczna (np.: koszenie trawy, odkurzanie, itp.) to proste i skuteczne sposoby 

radzenia sobie ze stresem. Kondycja fizyczna wpływa na samopoczucie psychiczne, 

zatem idź pobiegaj, wyjdź na długi spacer, na rower, zrób trening. Będziesz z siebie 



zadowolony(a). Pamiętaj o zdrowym odżywianiu i zadbaj o wystarczającą ilość snu. 

Sen relaksuje i jest niezbędny do podejmowania przez Twój mózg codziennej 

aktywności.  

 

5. Traktuj trudności jako swoje wyznanie Jeżeli stwierdzisz, że różne techniki nie 

działają i nie możesz sam(a) uwolnić się od napięcia, skorzystaj z pomocy.  Możesz 

zacząć od rozmowy z zaufaną osobą: rodzicem, przyjacielem, specjalistą w szkole, 

wychowawcą. Jest szansa, że samo nazwanie problemu, wypowiedzenie go na głos, 

obniży jego moc, radykalnie zmieni postrzeganie trudności i wskaże kierunek 

dalszego działania.  

 

 Dzięki  trudnościom, które napotykasz, możesz się czegoś nauczyć, a nawet    

                                         zyskać energię.   TRAKTUJ  

 

Są jednak sytuacje, w których warto skorzystać z porady specjalisty – psychologa 

lub psychoterapeuty. Nie wstydź się poprosić o pomoc! 

 

 

Pamiętaj, nie ma problemu, którego nie można rozwiązać. 

 Czasami trzeba zwrócić się do kogoś o pomoc! 

 
 

Każdy, kto ma problemy może zadzwonić i skorzystać ze wsparcia doświadczonych 

psychologów, pedagogów i prawników. 

116 111 – ogólnopolski telefon zaufania dla młodzieży - całkowicie bezpłatny! 

Telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę 

800080222 – całodobowa, bezpłatna infolinia dla młodzieży i rodziców 

 

 

 

Dzięki teleporadzie możesz odzyskać spokój i radość z życia! 

 

"Bądź dobrej myśli, bo po co być złej."  

 

[Stanisław Lem] 

 

 

Dasz radę, 

Masz w sobie moc i siłę 

Wierzę w Ciebie…. 

 

 

doradca zawodowy 

mgr Dorota Szwiec 


