
instrukcja obsługi siebie
dzień po dniu, konstruktywne działania: 
radzenie sobie, ogarnianie własnych spraw,
 bycie szczęśliwym i temu podobne

Agnieszka Wrona



Kimkolwiek jesteś...
rozpoczynając czytanie - robisz krok w kierunku lepszego rozumienia siebie, innych ludzi 

a tym samym czynienia dobra i sprawiania, że nasz świat może stawać się lepszym miejscem do Życia.
 

To opracowanie ma charakter "informacyjny". 
Nie znajdziesz tutaj bezpośrednich przypisów i cytowań. 

Będą za to propozycje różnych działań, potencjalnie przydatnych w codziennym życiu. 
Chwała i sława za użyteczne podpowiedzi i ćwiczenia należą się ich autorom. 

Celem jest zainspirowanie oraz pokazanie możliwych i różnorodnych rozwiązań. 
Cokolwiek robisz - prawdopodobnie podążasz drogą, którą już ktoś kiedyś przeszedł. 

Zanim się poddasz - daj sobie szansę - miej nadzieję, szukaj, działaj. Bądź twórcą własnego Życia.
 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - zapraszam do kontaktu: porozmawiajmy, 
napisz za pośrednictwem dziennika Librus, fb lub przyślij wiadomość na adres wronaa@op.pl.

 
Wszystkie zdjęcia (poza tymi, na których jestem) są mojego autorstwa.



Agnieszka Wrona - mgr pedagogiki, mgr psychologii, 
studia podyplomowe w zakresie psychologii sportu (UG) i

zarządzania kapitałem ludzkim (SGH), 
pedagog szkolny w IX LO im. C. K. Norwida 

w Częstochowie, praktykujący psycholog sportu, 
studentka jednej ze wschodnich sztuk walki, 

mama kilkukrotnej medalistki Mistrzostw Polski w szachach. 
Moja wiedza i doświadczenie uprawnia mnie i 

przede wszystkim - daje odwagę, do  wypowiadania się na
tematy poruszane w niniejszym opracowaniu.



 
 

 

N i e  c z e k a j .  
C z a s  n i g d y  n i e  b ę d z i e  „ o d p o w i e d n i ” .  

Z a c z n i j  o d  m i e j s c a ,  w  k t ó r y m  s t o i s z ,  i  
p r a c u j  z a  p o m o c ą  d o w o l n y c h  n a r z ę d z i ,  

j a k i e  m a s z  d o  d y s p o z y c j i .  
L e p s z e  n a r z ę d z i a  z n a j d z i e s z  p o  d r o d z e .  

George Herbert



Jest dużo możliwych "punktów wyjścia" do działania. Ich mnogość może
powstrzymywać przed rozpoczęciem. Dlatego po prostu zacznij w tym miejscu,
w którym jesteś i z tym co masz. Zachętą niech będzie możliwość przyjrzenia się

zjawisku, które każdego z nas czasami dotyczy.  Co to jest? Stres.



pytania i zadania na dobry początek:
Stres dla mnie to...
Stres mi pomaga czy raczej przeszkadza?
Po czym poznaję, że się stresuję; co się wtedy ze mną dzieje? A jak mają inni dookoła?
Jak sobie do tej pory radzę ze stresem?  Co robię?  Na ile to pomaga?
A jak sobie radzą inni?
Jak można przygotować się do sytuacji, okoliczności związanych ze stresem ?
To będzie mój pierwszy krok w kierunku konstruktywnego radzenia sobie ze stresem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zastanów się...  jeśli zechcesz, to podziel się przemyśleniami i
prześlij mi wiadomość. poznasz odpowiedzi Twoich 

rówieśników z naszej szkoły. Zobaczysz, jak wiele nas łączy... 
zwrócimy uwagę na to, 

co można robić aby działać sprawniej, efektywniej i radośniej.



Zdarzyło mi się niegdyś
ujrzeć w lesie rano

Dwie drogi: 
pojechałem tą 

mniej uczęszczaną —
Reszta wzięła się z tego, 

że to ją wybrałem.
 

Robert Frost —Droga nie wybrana
(tłum. St. Barańczak)



Agnieszka Wrona * norwid.net

O co jeszcze można uzupełnić to
zestawienie? 

Niedawno, kilkaset młodych osób
wspólnie szukało 

odpowiedzi na pytanie o to, 
czym jest stres?

 
1.

 
W "hasłowych" sformułowaniach
widzimy bogactwo doświadczeń i 

szerokie rozumienie stresu. 
 

Niektóre odpowiedzi będą
 dla nas oczywiste, 

inne mogą być zaskoczeniem.
Ale to, co za nimi stoi - 

tak czy inaczej - wpływa na nas, 
a my to interpretujemy.

 
2. Co wtedy dzieje się ze mną? Jakich

doświadczam objawów? 
Po czym poznaję, że się stresuję?

rodzina * przyjaciele * nauczyciele * online.poradnia@gmail.com

mailto:online.poradnia@gmail.com


STRES  -  UTRUDNIA   CZY   POMAGA?

+ motywuje
+ mobilizuje

+ ułatwia działanie
+ zwiększa koncentrację

+ pomaga w realizacji celów

- przeszkadza
- złe samopoczucie

- brak skupienia
- nieprzyjemne objawy

- wzbudza agresję
- choroby

- pozbawia marzeń

w indywidualnie
akceptowalnym
natężeniu może

pomagać a 
w nadmiarze może

utrudniać
 

zależy od osoby,
umiejętności,

zasobów, sytuacji,
nasilenia, czasu



STRES - co wtedy może się ze mną dziać?

FIZJOLOGIA ZACHOWANIAODCZUCIA

drżenie z zimna
uczucie gorącauczucie zimna

drżenie całego ciała dreszcze
gęsia skórka

paraliż wewnętrznyuczucie odrętwienia

drżenie mrowienie

zawroty głowy ból głowy
rumieńce czerwone uszybladośćszczękościsk uczucie kulki w gardle

odruch wymiotny wymioty

spięcie mięśni
drżenie kończyn trzęsą się nogi

drżenie/trzęsienie rąk pocenie dłoni zimne dłonie
biegunka
ból brzucha ucisk w żołądku nudności

jest mi niedobrze

drżenie głosu
nadmierna potliwośćzimne poty

problemy z oddychaniem przyspieszony oddech duszności
brak tchu

serce mocniej bije kołatanie serca
szybsze tętno

ucisk w klatce piersiowej
ciężkość w klatce piersiowej



STRES - co wtedy może się ze mną dziać?

FIZJOLOGIA ZACHOWANIAODCZUCIA

próbuję czymś zająć ręce
jem za dużo

czerwone policzki

zmęczenie

strzelanie palcami

łamanie się głosu
zdenerwowany wyraz twarzy

brak apetytu
mówię szybciej

obgryzanie paznokci

zamiera głos

wypadanie włosów

śmiech

płacz

skubanie skórek

ruszanie nogami

utrata kontroli nad tonem głosu

migrena

nie mogę się wysłowić
powtarzanie się

trudności w mówieniu
dużo mówię

jem za mało

nerwowe reakcje

niechęć do chodzenia do szkoły

wahanie

niechęć do jedzenia

oczy dęba stają
jąkanie

zachowania psychopatyczne
pośpiech

znieruchomienie

problemy z zasypianiemproblemy ze spaniem

długoterminowe problemy zdrowotne

nerwowe zachowania

pogorszenie zdrowia

brak kontroli emocji

brak energii do czegokolwiek

nerwobóle

brak kondycji

ogólne roztrzęsienie

wypalenie

niepokójatak paniki

trudniej się myśli problemy z koncentracjąproblemy z pamięcią
rozbiegane myśli

nerwowość
nadpobudliwość

rozkojarzenienatłok myśli

wahania nastroju
lęk

mętlik w głowie irytacja

słabość



Które  z  tych  objawów  pojawiają  się  u  mnie?
w  jakich  sytuacjach?

jak  często?
Jak  sobie  radzę?

Co  robię?
Co  działa  a  co  mniej?
czy  chcę  coś  zmienić?



przypowieść o ostrzeniu siekiery
 

Co robisz?
Rąbię drewno!
Siekiera wygląda na stępioną - 
dlaczego nie zatrzymasz się na chwilę, żeby ją przygotować?
Coś ty! Nie mam czasu! Muszę pracować!



Nasze sposoby radzenia sobie ze stresem

bogaty przegląd możliwości - z uczniowskiego życia wziętych

życiowa postawa

aktywny tryb życia

aktywność fizyczna

twórczość

rozmowy
rutyna

odwrócenie uwagi

płacz pozytywne myślenie

modlitwa

hobby

praca

zwierzęta

książki

autoagresja

sprzątanie

zajęcie się czymś innym

jedzenie, głodzenie

leki

nie znam sposobów

przygotowanie sięagresja

analiza i wnioski

ucieczka

uważność, skupienieużywki, subst. psychoaktywne

kompulsywne zachowania

świadomość

znajomi, przyjaciele

filmy, muzyka, gry

zabawa

przytulanie
spokój

medytacja

oddychanie

senwyłączenie myślenia

ignorowanie problemów

rozładowanie napięcia

unikanie



 “Są góry, przez które trzeba przejść,
inaczej droga się urywa.” 

Ludwig Thoma

Jak to robić?
Gdzie szukać oparcia?

Które sposoby są 
konstruktywne a które 

kosztują zbyt wiele?
Co jest ważne?

...



Jak można przygotować się 
do sytuacji, okoliczności związanych ze stresem ?

nie wiem
nie da się!
leki, melisa
„zabijać” czas
nie myśleć o tym
ignorować sytuację
myśleć o czymś innym
nie przygotowywać się
przestać się przejmować
nie przejmować się presją

mieć poczucie, że zrobiło się wszystko, co w mojej mocy
robię swoje najlepiej jak mogę i co ma być - to będzie

zachowanie „chłodnej głowy”
zadbanie o swój komfort

organizacja otoczenia
co będzie to będzie
uwierzyć w siebie!
działać w spokoju

odpuścić

poszukiwanie wsparcia u innych
eliminacja czynnika stresowego

rozmowa z kimś bliskim
ćwiczenia oddechowe

aktywność fizyczna
odstresować się

dobre jedzenie
ciepła kąpiel
wyspanie się

być na czas

nastawienie
rutyny
racjonalizacja sytuacji
skupienie na sobie
skupienie na sytuacji
przewidywanie skutków
rozpoznanie, analiza sytuacji
przygotowanie różnych opcji
planowanie działań, przygotowanie do sytuacji
wizualizacja, wyobrażenie przebiegu wydarzeń
koncentracja uwagi
systematyczne uczenie się, praca na bieżąco



od tego można zacząć:

spacer
słodycze (?)

wyluzowanie
wysypianie się
wypłakanie się

wsparcie bliskich
dobre odżywianie

kontakt z „bratnią duszą"
obniżenie ciśnienia, presji
zajęcie myśli czymś innym

„przespanie się” z tematem
„odpuszczenie” gdzie to możliwe

wyregulowanie funkcjonowania organizmu

zrozumienie istoty i znaczenia sytuacji
pewność co do własnego stanowiska
skuteczne metody planowania czasu
sprawne podejmowanie decyzji
rozważne planowanie działań
oswajanie przez próbowanie
eliminacja źródła stresu
zaakceptowanie stresu
nabranie dystansu
właściwy „timing”
uspokojenie się
medytacja
praca nad sobą
krok po kroku...



MOJE Pierwsze kroki 
w kierunku konstruktywnego zarządzania stresem

i organizacji własnych spraw*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAM NA MYŚLI WAŻNE DLA MNIE ............

Co zrobię teraz / za godzinę / jutro / za tydzień / ...
żeby osiągać zaplanowane cele, działać skutecznie, efektywnie, 
w zgodzie z sobą? Po czym poznam, że idę we właściwym kierunku?

Co ma sens i wartość?  Co jest dla mnie ważne?  Jakie są moje cele?

*Jeśli uważasz, że już jest OK - może da się jeszcze coś usprawnić, wzbogacić, ułatwić?




