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SLAJDY ORAZ DODATKOWE MATERIAŁY



Niespecyficzna reakcja 
organizmu na działanie 
stresora

Selye, 1977
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Ogólny zespół adaptacyjny (GAS), 
Seyle, H. 
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SPOSÓB MYŚLENIA A STRES

Dr Abiola Keller, University of Wisconsin (2012)

8 lat, 30 000 osób

Ryzyko śmierci większe o 43%!

Jedynie osoby, które uważały, że stres 
szkodzi zdrowiu!



PRZYKŁADOWE OBJAWY NEGATYWNE

• Suchość w gardle / 
ślinotok.

• Biegunki.
• Zmęczenie.
• Bóle mięśni / głowy.
• Trudności w zasypianiu.
• Przedwczesne budzenie 

się.
• Zaburzenia snu.
• Nadmierne pocenie.
• Zmiany skórne.
• Zaparcia.

Sapolsky, 2010

• Spadek koncentracji.
• Duszności.
• Tycie / chudnięcie.
• Większe napięcie 

mięśni.
• Lęk.
• Nadwrażliwość na 

bodźce.
• Szczękościsk.
• Spadek odporności.
• Trudności w 

oddychaniu.
• Ból.





Reakcja „Walki albo ucieczki” 
(Cannon, 1915).



Reakcja „Zamrożenia” 
(Sapolsky, 2010).



Reakcja „Walki albo ucieczki” 
(Cannon, 1915).

REAKCJE STRESOWE



WYKORZYSTAJ
UKŁAD NERWOWY



ODDECH

Część 1
Weź 10 głębokich wdechów i wydechów

Część 2
• W ciągu 3 sekund głęboko wdychaj powietrze
• Wstrzymaj powietrze przez 3 sekundy
• Wydychaj powietrze przez 4 sekundy
• Wstrzymaj powietrze przez 3 sekundy
• Powtórz 5-10 razy



Badania fizjologicznych konsekwencji powolnego oddychania 
wykazały znaczący wpływ na układy: oddechowy, krwionośny, 
krążeniowo-oddechowy (cardiorespiratory) i autonomiczny.

Kluczowe wyniki obejmują wpływ na aktywność mięśni 
oddechowych, efektywność wymiany gazowej, wrażliwość 
chemo- i baro- receptorów, zmienność rytmu zatokowego, 
dynamikę przepływu krwi, niemiarowość zatokową 
oddechową, sprzężenie krążeniowo-oddechowe i równowagę 
pomiędzy układem współczulnym i przywspółczulnym.

Potencjał znajduje się w technikach obejmujących 
spowolniony oddech jako formach optymalizowania 
parametrów fizjologicznych sprzyjających poprawie stanu 
zdrowia i długości życia.

Russo, 2017

ODDECH



Sarasota Memorial Hospital



fot. http://wendyberrymendes.com

Jeremy Jamieson
University of Rochester





Jeremy Jamieson, Harvard University (2012), 
University of Rochester (2013)

Interwencja: Zmiana myślenia o objawach stresu

Rezultat: 
Mniejsze napięcie,
większa pewność siebie,
lepsze wyniki w zadaniu,
szybsze wyciszenie oraz:

INNA REAKCJA FIZJOLOGICZNA!

SPOSÓB MYŚLENIA A STRES



Pobudzenie 

wydajności pracy 

serca przy 

optymalnym oporze 

obwodowym krwi

(ang. lower total

peripheral resistance

and greater cardiac

output )



STRES JAKO ŹRÓDŁO 
ENERGII



Reakcja „Walki albo ucieczki” 
(Cannon, 1915).

Reakcja „Wyzwania” 
(Seery, 2013).

REAKCJE STRESOWE



Stres to stan, który pojawia 
się, gdy coś 
na czym nam zależy jest 
zagrożone

McGonigal, 2015

Fot.kellymcgonigal.com



WYRAZ BYCIA 
CZŁOWIEKIEM

STRES JAKO DOWÓD 
PORAŻKI



HISTORIA ŻYCIA 

McAdams, Guo, 2015Pic: www.tomhussey.com



Gdy czujemy się nieadekwatni wobec trudności, które 
pojawiają się w naszym życiu.

Gdy czujemy, że jest wbrew naszej woli, nie mamy 
poczucia kontroli i gdy jest pozbawiony sensu.

Gdy prowadzi do izolacji od innych lub gdy czujemy się 
osamotnieni w trudnościach.

KIEDY STRES SZKODZI?
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