
Znalezienie panaceum na stres - przejdź od stresu do odstresowania 

Prolog 

Kto będzie po tobie płakać? 

To musiała być trzecia nad ranem, kiedy moja jeżyna zabrzmiała tonem Jamesa Browna „I Feel Good”. 

To żona mojego starego kumpla Ajaya szlochała, że Ajay wyjechał w podróż służbową do Bombaju i 

zmarł we śnie w pokoju hotelowym. Przyczyną śmierci był masywny atak serca. Ajay miał zaledwie 45 

lat. Odkąd otrzymałem ten okropny telefon, byłem introspekcyjny, dając stare modele stylu 

życia,zimny, twardy wygląd. Próbowałem odkryć siebie na nowo i przywrócić równowagę między 

życiem zawodowym a prywatnym oraz znaleźć sposób na odstresowanie. Ajay tak poważnie 

podchodził do swojej oficjalnej osobowości i desygnatu, że trudno było oddzielić człowieka od 

wizytówki. Biorąc urlop na wakacje, wyglądał na rozwód. Ostatnie wakacje miał pięć lat temu. Przez 

ostatnie pięć lat pracował także w sobotę, niedzielę lub oba dni w weekend. Trudno mu było oderwać 

się od czasu, gdy uważał, że wiele innych osób szukało u niego wskazówek. Musiał być zawsze dostępny 

dla swojego zespołu z radą lub sympatycznym uchem. Był powszechnie okropny jako wesoły facet - 

starszy brat wszystkich. W jego pogrzebie było coś okropnego. Dla zapracowanego mężczyzny na 

świecie i uniwersalnego dobroczyńcy nie było prawie ośmiu lub dziesięciu jęków, z których trzy osoby 

były jego zrozpaczoną żoną i dwiema nastoletnimi córkami. Większość jego własnej rodziny nie 

uczestniczyła. Beneficjenci jego hojności z jego urzędu byli widoczni przez nieobecność. Ten, który 

zapomniał o sobie z powodu innych, został sam kremowany !! Ta sytuacja wywołała kilka bolesnych 

pytań. Większość z nas wierzy własnym kłamstwom i stara się żyć jak wycinanka z tektury. Musimy 

pokazać, że jesteśmy profesjonalistami, którzy gotują się na twardo, a więc wkładamy tak mało zajęć 

rekreacyjnych, jak to tylko możliwe - zwiększone obciążenie pracą grozi utratą życia. Nie chcemy spać, 

ponieważ jest poranek w innej części świata i musimy zadbać o różne obszary geograficzne i wyznaczyć 

czas na pracę, która dla wielu z nas jest o wiele mniej satysfakcjonująca, niż się kiedyś wydawało. To 

tak, jakbyśmy pędzili tunelami naszego życia, nigdy nie przestając żyć. Jak często spoglądamy w górę, 

aby zrealizować dzień, miesiąc, rok - dekadę! - przeszedł obok nas i byliśmy zbyt zajęci, aby to 

zauważyć? Rzadko wychodzimy z natury, czego nie możemy znaleźć dla wszystkich budynków, 

samochodów i betonu. Nasz układ odpornościowy jest zagrożony, żołądki się skurczą, nasze serca są 

uszkodzone, nasze tętnice są zatkane, a nasze plecy i szyje krzyczą w agonii napięcia. Zauważylibyśmy, 

jak okropnie się czujemy i jak mało się bawimy, poza tym, że tak naprawdę nie mamy czasu ani energii, 

aby zauważyć wiele czegokolwiek. Epidemia chorób związanych ze stresem jest leczona lekami 

przeciwdepresyjnymi, dzięki czemu osoby chore pozostaną na tyle funkcjonalne, aby iść do pracy i 

nadążać za nieustannymi wymaganiami, które mylimy z życiem. Każdy, kto nie zawsze jest w ruchu, 

wbijając jak najwięcej w ciągu dnia, jest uważany za leniwego i niemotywowanego. Naszym 

korporacyjnym bohaterem jest wielozadaniowy dynama, go-getter. Laptopy, telefony komórkowe oraz 

budynki Wi-Fi i Wi-Max umożliwiają pozostawanie w kontakcie z miejscem pracy bez względu na to, 

gdzie się znajdujemy, można się spodziewać, że będziemy w kontakcie, będziemy zawsze na telefon 

lub będziemy nosić nasze pracuj z nami w domu, aby zrobić taksówkę, samolot, toaletę lub przy stole 

jadalnym weekend po weekendzie, noc po nocy. Każdy, kto odważy się wytyczyć granicę i odmówić 

pracy w „wolnym czasie” lub nawet na wakacjach, ma świadomość, że jest wiele osób, które mogłyby 

skorzystać z tej pracy. Odpowiedź na wszystkie nasze problemy polega na wizualizacji naszej 

terminalnej godziny. Gdybyśmy wiedzieli, że umrą za sześć miesięcy, czy robilibyśmy większość rzeczy, 

które robimy teraz? Co byśmy robili Te rzeczy, które wybralibyśmy, gdyby nasz czas był ograniczony, 

są dla nas najważniejsze. Te rzeczy, które porzucilibyśmy, mają prawdopodobnie niewielką wartość w 

naszym życiu. Jeśli te dwie listy nie nakładają się w znacznym stopniu, prawdopodobnie prowadzimy 

dość kiepskie życie. A tak przy okazji, to nie jest tylko strach niektórych przegranych. Od momentu 



narodzin umieramy, a nasz czas jest ograniczony. Sześć miesięcy, sześćdziesiąt lat. Nie ma znaczenia, 

ile czasu nam pozostało, to nie wystarczy - i zniknie tym szybciej, jeśli nie przestaniemy przez nie gonić. 

Musimy żyć każdą chwilą. Musimy nauczyć się, jak przejść od stresu do odstresowania. Jak powiedział 

John Lennon: „Życie jest tym, co dzieje się z tobą, gdy jesteś zajęty robieniem innych planów!” 

1 Zrozumienie stresu 

1.1 Czym jest stres 

Bardzo stresująca definicja stresu brzmi mniej więcej tak: „Stres czuje się źle z powodu problemów 

poza naszą kontrolą”. Obejmuje to tylko dwie koncepcje dotyczące stresu, które są prawie 

uniwersalne, że stres jest nieprzyjemny i że jest to coś, co się nam przydarza i na co niewiele możemy 

poradzić. Chcę, żebyś zapomniał o tych lub innych z góry przyjętych pomysłach na temat stresu, zanim 

przejdziemy dalej, ponieważ tylko one wprowadzą w błąd. Na tym etapie przyjrzyjmy się niektórym 

przykładom stresu w działaniu, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś wspólne cechy, które pomogą nam 

znaleźć zadowalającą definicję. Wszystkie są opisane z prawdziwego życia i może pomóc, jeśli 

weźmiemy pod uwagę to, jak byśmy się czuli, gdybyśmy przeszli przez te same doświadczenia. Do 

wojska dołącza młody człowiek. Zostaje wysłany do Iraku i widzi akcję w wojnie przeciwko Saddamowi 

Husseinowi. Jego zadaniem jest przenoszenie amunicji z ciężarówek do broni. Część pola bitwy, na 

której pracuje, jest otwarta na niebo i otaczają go materiały wybuchowe. Terroryści próbują 

przedzierać się przez salwę ognia przeciwlotniczego, jako ludzkie bomby podczas misji samobójczych. 

Młody człowiek to widzi i wciąż przypomina mu, co się stanie, jeśli zostanie zastrzelony. Nie może nic 

zrobić, aby temu zapobiec, i całkowicie polega na celności innych strzelców. Po sześciu miesiącach 

dręczenia nerwów rozpada się na kawałki. Rzadko śpi, ale kiedy to robi, ma koszmary i budzi się, pocąc 

się i przerażony. Nie może się skoncentrować i staje się nieefektywny w swojej pracy. Czuje się słaby i 

ma szereg objawów, bóle głowy, nudności, brak apetytu, utratę wagi, nerwowe drganie i zaburzenia 

widzenia. Widzi go oficer medyczny i odsyła do domu. Porównaj to stresujące doświadczenie z innym 

młodym mężczyzną. Pochodzi ze stabilnej rodziny, która kładzie duży nacisk na dokładność, 

niezawodność i bezpieczeństwo. Młody człowiek nie ma pojęcia, co zrobić, gdy kończy studia, ale 

rodzice przekonują go, aby został biurokratą, ponieważ ta praca wymaga wszystkich cech, które są mu 

najdroższe. Wobec braku jakiejkolwiek alternatywy niechętnie się zgadza i podejmuje pracę jako 

asystent w urzędzie skarbowym, pracę, która ma doskonałe perspektywy i jest bezpieczna do wieku 

emerytalnego. Początkowo pracuje jako księgowy sprawdzający dane. Pozostali w jego biurze są od 

niego starsi, ale są uprzejmi, mówią dobrze i są pomocni. Dobrze wykonuje swoją pracę i zostaje 

awansowany na stanowisko starszego księgowego, który sprawdza dane dotyczące ważniejszych 

transakcji finansowych. Nadal współpracuje z życzliwymi i troskliwymi kolegami, a jego rodzice 

gratulują sobie rozpoczęcia kariery zawodowej. Ale po sześciu miesiącach nudzi go pozorna banalność 

jego pracy. Czuje się tyranizowany przez szeregi bezsensownych postaci i zirytowany, ponieważ 

wszystkie one muszą balansować na swoich arkuszach księgi. Otrzymuje ciekawe impulsy, które 

zaburzają równowagę i fałszują postacie, impulsy, którym w końcu ulega. Widzi swojego przełożonego, 

mając nadzieję, że zostanie zwolniony, ale zamiast tego awansuje. Nudna powtarzalna praca wśród 

sympatycznych, twardych ludzi trwa nadal. W końcu może wytrzymać dłużej. Porzuca pracę i dołącza 

do wojska, a jego rodzice są przewidywalnie przerażeni. Na koniec spójrzmy na przypadek 

dalekobieżnego kierowcy ciężarówki, który lubi swoją pracę. Oferuje mu różnorodność i stopień 

niezależności, którego nie znalazłby gdzie indziej. To prawda, że czasami jest zły na innych kierowców 

na drodze, którzy wydają się nie doceniać trudności prowadzenia 10-tonową ciężarówką, ale zwykle 

lubi siedzieć wysoko nad drogą z tak dużą mocą pulsującą pod sobą. Często woli jeździć przez wiele 

godzin bez przerwy, chociaż oznacza to nieregularne posiłki i wie, że firma nie lubi tego. Po kilku latach 

ciągłej jazdy na długich dystansach zaczyna boleć go w brzuchu. Często budzą go w nocy i przyspieszają 



podczas długich podróży. Uważa, że napoje mleczne są pomocne i często je zabiera, gdy odczuwa ból. 

Ale ból stopniowo się pogarsza i idzie do lekarza, który organizuje badania i skierowanie do specjalisty 

w szpitalu. Testy wykazały, że ma wrzód dwunastnicy. Omawia swoją przyszłość ze specjalistą i 

własnym lekarzem i zaleca się zmianę pracy, ponieważ jazda samochodem ciężarowym na odległość 

jest dla niego zbyt stresująca. Wszyscy trzej mężczyźni mają problemy spowodowane stresem, ale 

bardzo trudno jest znaleźć w nich wspólny wzór. Większość z nas sympatyzuje silnie z pierwszym 

człowiekiem, ponieważ przeszedł przez bardzo nieprzyjemne doświadczenie, nad którym stracił 

wszelką kontrolę. Chociaż większość z nas może tolerować ten sam stopień zagrożenia przez krótki 

czas, staje się trudniejsze, im dłużej trwa, i prędzej czy później wszyscy wybuchamy. Drugi mężczyzna 

będzie bardziej zagadkowy. Ci z nas, którzy mają uporządkowane, metodyczne umysły i wolą 

zorganizowaną rutynę w życiu, będą mieli trudności ze zrozumieniem, dlaczego młody człowiek 

powinien tak dziwnie zareagować. Ci, którzy lubią więcej emocji w swoim życiu i nie zastanawiają się 

nad karierą, ponieważ biurokraci zbyt dobrze rozumieją jego reakcję i mogą być zaskoczeni, że 

przetrwał aż sześć miesięcy w pracy. Nasz trzeci człowiek wywoła także różne uczucia. Ci z nas, którzy 

nigdy nie mieli poważnego niestrawności lub bólów brzucha, zobaczą go jako człowieka o 

satysfakcjonującej pracy, który właśnie rozwija się wrzód dwunastnicy. Oczywiście mogliśmy gdzieś 

przeczytać, że wrzody dwunastnicy są spowodowane stresem, ale to niewiele dla nas znaczy, chyba że 

my również mieliśmy niestrawność pod wpływem stresu. Wtedy bardzo dobrze docenilibyśmy jego 

objawy i prawdopodobnie złagodziliśmy je w podobny sposób. Jedyną wspólną cechą jest konflikt. 

Pokazano to mentalnie u pierwszych dwóch mężczyzn, a fizycznie u trzeciego. Z jakiegoś powodu oni i 

ich otoczenie nie mieszają się odpowiednio i nie mogą się przystosować w zdrowy sposób. Poza tym 

nie zgadzają się. Wielu uważa stres za coś, co wywiera na nas większą presję i zmusza nas do działania 

i myślenia szybciej lub intensywniej niż byśmy tego chcieli. Ale nasz człowiek w swoim cichym biurze, 

spoglądając spokojnie na postacie, nie znajduje się pod taką presją. To prawdopodobnie mniej, niż by 

chciał. Uważa to za stresujące, ponieważ jego część krzyczy ostro przez konwencjonalną fasadę. 

„Zabierz mnie stąd, to nie ja!” To porusza jedną z najważniejszych kwestii związanych ze stresem. Stres 

nie jest definiowany przez jego przyczyny, ale przez reakcję osoby na przyczynę, technicznie nazywaną 

stresorem. Ci z nas, którzy nie tolerują biurokracji i mają wrzody dwunastnicy, prawdopodobnie 

uznaliby wszystkie trzy sytuacje, które opisałem za stresujące. Natomiast zdrowy poborca podatków, 

który lubi swoją pracę i lubi skakanie ze spadochronem w wolnym czasie (tacy ludzie istnieją) nie 

uznałby żadnego z nich za stresujący, chociaż nawet on miałby trudności z pozostaniem na polu bitwy 

podczas wojny. Właśnie dlatego przewidywanie stresu jest takim problemem. Łatwo jest spojrzeć 

wstecz na doświadczenie, wiedząc, że wyrządziło to krzywdę, i powiedzieć, że spowodował je stres X 

lub Y. To zupełnie inna sprawa, aby przewidzieć z góry, że ktoś odniesie krzywdę, przechodząc przez 

określone doświadczenie. Możemy mieć rację, ale człowiek ma niesamowitą moc przystosowywania 

się do najbardziej niekorzystnych warunków. Częstym błędem związanym ze stresem jest to, że jest to 

w zasadzie reakcja nerwowa. Nasz trzeci przykład nie zostałby uwzględniony, gdyby było to prawdą, 

ponieważ pierwszą oznaką stresu, jakiej doświadczył, był ból wrzodu dwunastnicy. Gdybyśmy mieli 

klucz do jego umysłu i moglibyśmy przypomnieć sobie wszystko, przez co przeszedł przez lata, 

przekonalibyśmy się, że nie wszystko tak dobrze rozumiał, a jego styl życia był stresujący. Ale umysł ma 

wielką zdolność odrzucania niepożądanych uczuć, jeśli nie zgadzają się z innymi, które są mocno 

trzymane. Naszego kierowcy ciężarówki nie można było oskarżać o nieuczciwość, gdy powiedział, że 

lubi swoją pracę i uważa ją za satysfakcjonującą. Podawał prawdę zgodnie ze swoimi światłami i nie 

wykazywał rysów sugerujących nerwową reakcję. Ale umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane, a stres 

może przejawiać się w reakcjach ciała bez świadomego umysłu. Najlepsza definicja stresu, jaką mogę 

podać, to reakcja umysłu i ciała na zmianę. Obejmuje to wszystkie opisane przez nas przykłady stresu i 

wiele więcej. Gdzie indziej znajdziesz inne definicje stresu, a ja nie udaję, że to jedyna poprawna. Moja 

definicja jest bardzo szeroka i obejmuje szeroki zakres reakcji, które dla wielu osób nie są nieprzyjemne, 



mimo że wymagają znacznych zmian. Kluczową kwestią jest to, czy dostosujemy się do zmiany, kiedy 

ona nastąpi. Jeśli to zrobimy, stres prawie nie zostanie zauważony; jeśli tego nie zrobimy, stres stanie 

się cierpieniem. Utrzymuje się i ostatecznie psuje zdrowie psychiczne i fizyczne. Definicja obejmuje 

wszelkie zmiany, przyjemne, nieprzyjemne, ekscytujące i nudne. Stres związany z wygrywaniem 

fortuny w kasynie może prowadzić do stresu w czasie, jeśli się do niego nie dostosujemy, a 

dostosowanie często nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Jeśli nie dostosujemy się do 

początkowej zmiany, cierpienie będzie trwać nieprzerwanie przy braku dalszych zmian, ale zmiana 

zawsze rozpoczyna proces. Ludzie inaczej reagują na zmiany, ponieważ mają różne osobowości i różne 

sposoby radzenia sobie.  Niektóre sytuacje są tak nieprzyjemne, że początkowy stres zawsze przechodzi 

w stan zagrożenia. Sytuacja młodego mężczyzny w wojsku opisana wcześniej jest tak groźna, że bardzo 

niewiele osób może się do niej całkowicie dostosować, ale sytuacja pracy w urzędzie skarbowym 

pociąga za sobą jedynie niewielką zmianę w stosunku do normalnej u większości ludzi. Tylko niewielka 

liczba zorientowałaby się, że nie mogą się do tego przystosować i dlatego są w potrzebie. Kiedy 

mówimy, że coś takiego jest stresujące, naprawdę mamy na myśli, że zmiana, którą powoduje, jest 

duża i większość ludzi będzie miała trudności z przystosowaniem się do tego. Nie możemy powiedzieć, 

że wszyscy ludzie bez wyjątku byliby zaniepokojeni. Na drugim końcu skali są zmiany, które wydają się 

tak małe, że nie widzimy żadnych możliwych problemów z adaptacją, ale pojawią się one dla niektórych 

osób o wiele większe zmiany i nie mogą łatwo się dostosować. Każda osobowość jest inna i wszyscy 

mamy różne problemy. Nie możemy zmieniać podstawowych osobowości ludzi, dlatego żyjąc w stresie 

staramy się jak najlepiej dostosować do wszystkich zachodzących zmian. Wiele z tych dostosowań ma 

miejsce bez naszej wiedzy na ich temat, ale niektóre przeszkadzają nam nieustannie. Te ostatnie 

powodują, że czujemy się „pod presją”, zmuszamy do szukania porady lub podjęcia innych działań w 

celu ich usunięcia. Gdybyśmy zawsze mogli przystosować się do stresu, nigdy nie powinniśmy się 

martwić. Co sprawia, że niektórzy cierpią na stres, a inni radzą sobie z tym? Zanim odpowiemy na to 

pytanie, musimy wiedzieć, co dzieje się w naszych umysłach i ciałach, gdy jesteśmy pod wpływem 

stresu, i zdecydować, kiedy stres jest pomocny, a kiedy szkodliwy. 

Czy cały stres jest zły 

Hans Selye był jednym z założycieli badań nad stresem. Jego zdaniem „stres niekoniecznie musi być 

czymś złym - wszystko zależy od tego, jak go przyjmujesz. Stres radosnej, twórczej i udanej pracy jest 

korzystny, natomiast porażka, upokorzenie lub infekcja są szkodliwe ”. Selye wierzył, że biochemiczne 

skutki stresu będą odczuwalne niezależnie od tego, czy sytuacja będzie pozytywna czy negatywna. 

Najczęściej akceptowaną definicją stresu (przypisywaną głównie Richardowi S. Lazarusowi) jest to, że 

stres jest stanem lub uczuciem odczuwanym, gdy osoba postrzega, że „wymagania przekraczają zasoby 

osobiste i społeczne, które jednostka jest w stanie zmobilizować”. Co czujemy, gdy myślimy, że 

przegraliśmy kontrolę zdarzeń. Karl Albrecht w swojej książce „Stres i kierownik” opisał cztery typowe 

rodzaje stresu: 

• Stres czasowy. 

• Stres antycypacyjny. 

• Stres sytuacyjny. 

• Spotkaj się ze stresem. 

Stres czasowy występuje, gdy jednostka martwi się czasem lub jego brakiem. Ludzie martwią się liczbą 

rzeczy do zrobienia i obawiają się, że nie uda im się osiągnąć czegoś ważnego. Mogą czuć się uwięzieni, 

nieszczęśliwi, a nawet beznadziejni lub wyczerpani, lub czują, że pracowali cały dzień, ale nie osiągnęli 

nic znaczącego. Typowe przykłady stresu czasowego obejmują martwienie się o terminy lub pośpiech, 



aby uniknąć spóźnienia się na spotkanie. Stres antycypacyjny opisuje stres, którego ludzie doświadczają 

w związku z przyszłością. Czasami ten stres może koncentrować się na konkretnym wydarzeniu, takim 

jak nadchodząca prezentacja, która musi zostać wykonana lub spotkanie przeglądowe z urzędnikiem 

sprawozdającym. Czasami stres antycypacyjny może być również niejasny i nieokreślony, na przykład 

ogólny lęk przed przyszłością lub obawa, że „coś pójdzie nie tak”. Stres sytuacyjny powstaje, gdy ludzie 

znajdują się w przerażającej sytuacji, nad którą nie mają kontroli. To może być nagły wypadek. Częściej 

jednak jest to sytuacja, która wiąże się z konfliktem lub utratą statusu lub akceptacji w oczach twojej 

grupy. Na przykład zwolnienie lub popełnienie poważnego błędu przed zespołem to przykłady 

wydarzeń, które mogą powodować stres sytuacyjny. Stres sytuacyjny często pojawia się nagle, na 

przykład możesz wpaść w sytuację, której całkowicie nie przewidziałeś. Na przykład wyobraź sobie, że 

masz zamiar wykonać prezentację PowerPoint, a laptop nie chce się uruchomić. Próbujesz się nim 

bawić, ale bezskutecznie. Twoja automatyczna reakcja polega na poczuciu fali niepokoju. Twój żołądek 

skręca się i jest wzdęty. Wycofujesz się w sobie i, jeśli ktoś zapyta, na czym polega problem, trudno ci 

wiedzieć, co powiedzieć. Wchodzisz teraz w stres przewidujący, próbując wyobrazić sobie następstwa 

tego wydarzenia, gdy przeprowadzana jest sekcja zwłok. Stres związany jest z ludźmi. Stres pojawia się, 

gdy martwisz się interakcją z określoną osobą lub grupą osób - możesz ich nie lubić lub możesz 

pomyśleć, że są nieprzewidywalne. Spotkanie ze stresem może również wystąpić, jeśli twoja rola 

obejmuje wiele osobistych interakcji z klientami lub klientami, szczególnie jeśli te grupy są w 

niebezpieczeństwie. Na przykład lekarze i pracownicy socjalni mają wysoki poziom stresu, ponieważ 

ludzie, z którymi pracują rutynowo, nie czują się dobrze lub są głęboko zaniepokojeni. 

1.3 Życie ze stresem 

Stres niekoniecznie jest złą rzeczą. Aby skrzypek mógł tworzyć muzykę, struny na jego instrumencie 

muszą być napięte - ale tylko do pewnego stopnia. Jeśli będą zbyt ciasne, pękną. Ale jeśli struny są zbyt 

luźne, nie będą generować żadnego dźwięku. Odpowiednie napięcie leży gdzieś pomiędzy dwiema 

skrajnościami. Podobnie jest ze stresem. Zbyt wiele może być szkodliwe, ale co w ogóle ze stresem? 

Choć perspektywa może brzmieć zachęcająco, faktem jest, że potrzebujesz stresu - przynajmniej do 

pewnego stopnia. 

Stres może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Każdy potrzebuje przynajmniej odrobiny 

emocji. Ludzie się nudzą, gdy poziom stresu jest wyjątkowo niski, a niektórzy będą aktywnie 

poszukiwać stresujących sytuacji, takich jak jazda kolejką górską, oglądanie horrorów, jazda na nartach 

lub wspinaczka górska. Inni podnoszą potrzebę podekscytowania na większą długość i kontynuują 

karierę jako działki testowe, kierowcy wyścigowi lub dżokeje z przeszkodami. Działania te mogą 

wydawać się stymulujące i trudne dla ludzi, którzy się w nie angażują, ale inni mogą ich unikać jako po 

prostu zbyt niebezpiecznych lub przerażających. Rodzaje miejsc pracy i wybrane przez nich zajęcia 

rekreacyjne odzwierciedlają ważne indywidualne różnice w postrzeganiu stresorów przez różne osoby. 

Dlatego musimy się skupić na różnych sposobach leczenia szkodliwego stresu. Szkodliwy stres, który 

obejmuje niepokój i wysiłek, nie ma żadnych zalet i należy go ograniczyć do minimum, o ile nie zostanie 

całkowicie wyeliminowany. Tutaj chcę, żebyś poszedł ze mną w podróż odkrywczą. Jak już 

wspomniałem, stres jest czymś bardzo osobistym. Jest to reakcja jednostki na bodźce. Nie można 

powiedzieć, że jakikolwiek sposób radzenia sobie ze stresem jest lepszy niż jakikolwiek inny, ponieważ 

nie tylko różnią się przyczyny, ale także ludzie, którzy wykazują skutki stresu. Radzenie sobie ze stresem 

i lękiem jest codziennym wymogiem normalnego wzrostu i rozwoju człowieka. Po raz pierwszy pójście 

do biura lub do nowej pracy, oddzielenie od rodziców lub bliskich, wątpienie we własną adekwatność 

w relacjach z innymi ludźmi, presja i terminy pracy, publiczne przemawianie lub rozrywka to jedne z 

wielu potencjalnych źródeł naprężenie. Stres jest integralną częścią naturalnej tkaniny życia. Każda 

sytuacja, w której zachowanie danej osoby jest oceniane przez innych, może być stresująca. Jeśli chodzi 



o rozróżnianie stresu psychicznego od normalnych wzlotów i upadków życia, jesteśmy na trudnym 

terytorium. W ostateczności każda jednostka musi sama ustalić linię podziału. Niektórzy ludzie mogą 

być w stresie, nawet jeśli wszystko w ich życiu jest zadowalające, przynajmniej w materialny sposób. 

Mają interesującą pracę, w której mogą iść we własnym tempie, są szczęśliwym małżeństwem z 

uroczymi dziećmi i są sprawni fizycznie. Nie wydaje się, aby chmura była widoczna na ich osobistym 

niebie, ale mimo to mogą mieć wszystkie objawy stresu. Czemu? Powodem jest to, że ich życie nie ma 

znaczenia. Nic, co robią, wydaje się nie mieć znaczenia, więc są zaniepokojeni. Nawet jeśli nie ma 

wyraźnego wyjaśnienia ich uczucia niezadowolenia, nadal mogą być spowodowane stresem. 

Wykrywanie cichego szkodliwego stresu nie jest ćwiczeniem, które każda osoba może z łatwością 

wykonać sama. Aby zrozumieć stres, musimy mieć jasną koncepcję natury lęku i jego związku ze 

stresem. Lęk obejmuje napięcie, nerwowość, strach i zmartwienie. Ta nieprzyjemna emocja ma 

wszechobecny wpływ na współczesne życie. Lęk wydaje się dominującym stereotypem współczesnego 

życia. Krzyczy w nagłówkach, śmieje się nerwowo z koktajli, dręczy reklamy, głośno mówi w sali 

konferencyjnej, jęczy ze sceny, bełkocze z tablicy na Wall Street, żartuje z fałszywą młodością na polu 

golfowym i szepcze prywatnie każdego dnia lusterko do golenia i toaletka. Nie tylko czarne statystyki 

zabójstw, samobójstw, alkoholizmu i rozwodów zdradzają lęk (lub ten szczególny od lęku, który jest 

winny), ale prawie każdy niewinny, codzienny czyn: bezwładny lub nadmierny uścisk dłoni, piąta paczka 

papierosów lub siódma kolejne Martini, zmarnowana godzina przed telewizorem, bezsensowne klapsy, 

wskazują na różne stopnie niepokoju. Ilekroć ludzie interpretują sytuację jako niebezpieczną lub 

groźną, odczuwają napięcie, obawy i niepokój. Przechodzą także szereg zmian fizjologicznych i 

behawioralnych wynikających z aktywacji lub pobudzenia automatycznego układu nerwowego. 

Intensywność reakcji jest proporcjonalna do wielkości postrzeganego niebezpieczeństwa lub 

zagrożenia. Uczucie napięcia, obaw, nerwowości i zmartwień - a także zmiany behawioralne i 

fizjologiczne, takie jak drżenie, kołatanie serca i zawroty głowy - są często objawami niepokoju. 

Złożoność współczesnego życia praktycznie gwarantuje, że prawie wszyscy będą okresowo stawiać 

czoła niebezpiecznym lub kłopotliwym sytuacjom, które powodują ich lęk. Nie ma uniwersalnych praw 

mówiących nam, jak radzić sobie z naszymi transakcjami stresowymi, ponieważ ludzie tak bardzo różnią 

się cechami, które dziedziczą, i doświadczeniami życiowymi. Jednak niektóre ogólne wytyczne mogą 

pomóc ludziom, bez względu na ich wiek, zawód i wyznanie, skuteczniej radzić sobie z kryzysami 

życiowymi, a także ze zwykłym podrażnieniem i irytacją. 

1.4 Wytyczne dotyczące życia ze stresem i lękiem 

Ważnym pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie lęku jako stanu emocjonalnego. Po 

wiarygodnym zidentyfikowaniu stanów lękowych drugim krokiem jest obserwowanie, kiedy się one 

zdarzają, i analizowanie sytuacji, które je wywołują. W ten sposób możesz odkryć źródła zagrożenia. 

Oznacza to staranną ocenę wydarzeń związanych ze stanami lękowymi; a także analizując swoje myśli 

i pomysły w tym czasie. Trzecim krokiem jest zadanie sobie pytania, czy twoje reakcje lękowe są 

odpowiednie do fizycznych lub psychicznych zagrożeń, które je wywołały. Przyjrzyj się uważnie 

sposobom eliminowania, unikania lub radzenia sobie ze źródłami niepożądanego stresu. 

Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z lękiem nieprzystosowawczym jest pełne zrozumienie 

problemu, a następnie rozwinięcie umiejętności radzenia sobie, które pozwolą Ci zmniejszyć 

zagrożenie. Krok czwarty to sprawdzenie zasobów, jak radzić sobie z niepokojem. Piąty i ostatni krok 

polega na zbadaniu poziomu skłonności do lęku i sprawdzeniu, czy potrafisz zidentyfikować 

psychologiczne mechanizmy kontrolujące lęk. Jeśli okaże się, że masz wysoki poziom lęku-cechy i 

nadmiernie korzystasz z obrony nieprzystosowawczej, wówczas niemożliwy do opanowania stres i 

wyniszczający lęk są wyraźnie poważnymi problemami i możesz potrzebować profesjonalnej pomocy. 

1.4.1 Wiedza, kiedy odczuwasz niepokój 



Lęk jako stan emocjonalny polega na unikalnym połączeniu nieprzyjemnych myśli i uczuć oraz 

wewnętrznych zmian fizjologicznych związanych z aktywacją autonomicznego układu nerwowego. 

Stany lękowe różnią się intensywnością. Lęk, napięcie i nerwowość są odczuwane przy niskich do 

umiarkowanych poziomach lęku. Ale wysoki poziom lęku charakteryzuje się przytłaczającym strachem, 

czasem nawet zachowaniem panicznym. Poziom lęku od umiarkowanego do wysokiego może również 

objawiać się niepokojem, drżeniem, dusznością, spoconymi dłońmi oraz mięśniowymi tikami i 

drganiami. Wraz ze wzrostem lęku zwiększa się również częstość akcji serca, wzrost ciśnienia krwi, 

szybkie oddychanie i napięcie mięśniowe. Poszczególne zmiany psychofizjologiczne i behawioralne 

związane z wysokim lękiem stanowym różnią się jednak w zależności od osoby. W obliczu stresującej 

sytuacji możesz oszacować swój poziom lęku, badając swoje subiektywne odczucia i monitorując 

objawy fizjologiczne i zmiany zachowania. 

1.4.2 Zidentyfikuj stresory, które powodują niepokój 

Począwszy od samej traumy narodzin, w trakcie wzrostu i rozwoju człowieka napotyka się wiele 

różnych stresorów fizycznych i psychicznych. Poważne kryzysy życiowe, takie jak śmierć małżonka, 

rozwód lub wyrok więzienia są wyjątkowo stresujące. Ale chociaż wywierają podobny wpływ na ludzi, 

jeśli chodzi o stopień dostosowania wymaganego do poradzenia sobie z nimi, ten sam stresor może 

wpływać na różnych ludzi na różne sposoby. Ilość wzbudzonego niepokoju zależy od indywidualnej 

interpretacji zdarzenia jako zagrożenia. Aby odkryć stresory, które powodują lęk, musisz zbadać 

okoliczności, w których występują reakcje lękowe. W obliczu stresorów środowiskowych, które mogą 

być potencjalnie szkodliwe - na przykład jazdy przy złej pogodzie lub przechodzenia przez dzielnicę, w 

której często dochodzi do przestępstw ulicznych - źródło zagrożenia będzie łatwo widoczne. W takich 

przypadkach wzrost lęku jest normalną, naturalną reakcją, która wzbudzi i zmotywuje cię do podjęcia 

wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu uniknięcia, wyeliminowania lub zminimalizowania 

niebezpieczeństwa. Jednak gdy czujesz niepokój w sytuacjach, w których nie ma kryzysu lub 

oczywistego zewnętrznego zagrożenia fizycznego, trudno jest zidentyfikować stresor. Analizując 

własne myśli i uczucia w tych sytuacjach - a zwłaszcza charakter relacji z innymi ludźmi - możesz odkryć, 

dlaczego czujesz się zagrożony. Na przykład wiele osób boi się porażki, przesadza z pomysłami na temat 

skutków słabej wydajności i martwi się tym, jak oceniają je inni. Są to wszystkie ważne źródła stresu 

psychicznego. 

1.4.3 Przeanalizuj swoje transakcje stresowe: czy Twój lęk jest odpowiedni? 

Gdy nauczysz się rozpoznawać swoje niespokojne uczucia i potrafisz zidentyfikować stresory fizyczne i 

psychiczne, które je powodują, możesz przeanalizować swoje transakcje stresowe. Czy są 

proporcjonalne do rzeczywistego niebezpieczeństwa? Monitorując lęk i sytuację, w której się pojawia, 

możesz także być w stanie zidentyfikować źródła stresu, które powodują u Ciebie osłabienie. W 

praktyce oczywiście może być trudno zdecydować, czy intensywność stanu lękowego jest odpowiednia 

do wielkości obiektywnego niebezpieczeństwa. Jednym ze sposobów jest porównanie reakcji lękowych 

z różnymi stresorami z reakcjami innych osób. Ponieważ jednak wysoki poziom lęku stanowego może 

zakłócać dokładność percepcji, pomocne może być omówienie reakcji lękowych i stresorów, które je 

wywołują, z zaufanym przyjacielem, który może pomóc ci być bardziej obiektywnym. Intensywny lęk 

w sytuacjach, w których istnieje niewielkie obiektywne niebezpieczeństwo, zwykle wskazuje na leżący 

u podstaw proces lęku neurotycznego. Źródłem niebezpieczeństwa w takim neurotycznym lęku są 

tłumione myśli i uczucia, a nie stresory zewnętrzne. Irracjonalne lęki i fobie wynikają z lęku 

neurotycznego: są wywoływane przez przedmioty lub sytuacje, które w rzeczywistości są nieszkodliwe. 

1.4.4 Sprawdź swoje zasoby do radzenia sobie ze stresem 



Po zidentyfikowaniu okoliczności, które powodują reakcje lękowe nieprzystosowawcze, możesz 

rozważyć sposoby wyeliminowania lub uniknięcia niepożądanych stresorów lub zminimalizowania ich 

wpływu. Często można wyeliminować lub zminimalizować zagrożenia zewnętrzne, po prostu unikając 

ich lub podejmując środki ostrożności. Na przykład ludzie, którzy pracują w wymagających zawodach, 

mogą zmniejszyć stres lub go uniknąć, biorąc go na spokojny wypoczynek lub zmiana pracy. Ale ciągła 

presja napotykana w stresujących warunkach może mieć skumulowane skutki. W takich 

okolicznościach (jak słoma, która złamała grzbiet wielbłąda) nawet niewielki stresor może prowadzić 

do intensywnych reakcji lękowych. Zatem zwykłe unikanie fizycznej obecności zewnętrznego stresora 

nie może prowadzić do zmniejszenia lęku, ponieważ ludzie mają zdolność zapamiętywania 

traumatycznych doświadczeń z przeszłości i przewidywania ich ponownego wystąpienia. Kiedy stresora 

nie da się uniknąć, najbardziej bezpośrednim i skutecznym sposobem radzenia sobie z lękiem jest 

zrobienie czegoś, aby wyeliminować lub zmniejszyć rzeczywiste niebezpieczeństwo. Niepokój 

wywołany codziennymi podrażnieniami można zmniejszyć, rozwijając skuteczne nawyki reagowania na 

rutynowe wymagania w sposób terminowy i uporządkowany. Nawet poważnych kryzysów życiowych 

można się spodziewać i generalnie spowodują mniej niepokoju i mniej problemów, jeśli przygotuje się 

na nie przez opracowanie planów awaryjnych. Gdy dana osoba odczuwa ból zęba, przyjmowanie 

aspiryny może zapewnić tymczasową ulgę w bólu. Ale niepokój związany z przyczyną bólu zęba będzie 

się utrzymywał i ostatecznie trzeba skonsultować się z dentystą, aby rozwiązać problem. Samo 

umówienie wizyty u dentysty może wystarczyć do złagodzenia lęku. Rzeczywiście, stawienie czoła temu 

problemowi może nawet zmniejszyć ból, ponieważ wysoki lęk sprawia, że jesteśmy bardziej wrażliwi 

na bodźce bolesne. Skuteczne zarządzanie transakcjami stresowymi będzie zależeć od całkowitych 

zasobów dostępnych dla danej osoby na radzenie sobie z konkretnym czynnikiem stresującym. 

Załóżmy na przykład, że instruktor na trudnym kursie ogłasza egzamin w następnym tygodniu. 

Najlepszym sposobem, aby uczeń poradził sobie z niepokojem wywołanym ogłoszeniem, jest 

przestudiowanie przypisanych lekcji. Skuteczność tego sposobu radzenia sobie będzie zależeć od takich 

czynników, jak jego umiejętności studiowania, jego ogólna wiedza na ten temat oraz wymagania 

innych działań, które konkurują o jego czas. 

1.4.5 Oceń swój lęk cechy; Sprawdź swoją obronę 

Ludzie, którzy mają wysoki poziom lęku-cechy, zwykle postrzegają świat jako bardziej niebezpieczny 

lub groźny niż osoby o niskim poziomie lęku-cechy. W związku z tym są bardziej podatne na stres i 

często czują się napięte, nerwowe, niespokojne, niepewne i niezadowolone z siebie. Są również 

bardziej podatne na neurotyczne reakcje lękowe na niebezpieczeństwa, w których pochodne 

tłumionych myśli lub wspomnień wybuchają w świadomości i podnoszą poziom lęku stanowego 

znacznie powyżej tego, co byłoby uzasadnione obiektywnym niebezpieczeństwem. Lęk neurotyczny 

jest zawsze nieprzystosowawczy, ponieważ mobilizuje jednostkę do przystosowania się do stłumionych 

wspomnień o przeszłych zagrożeniach, które już nie istnieją. Starając się radzić sobie ze stresem, osoby 

z wysoką cechą A nadmiernie wykorzystują psychologiczny mechanizm obronny. Niektórzy zwracają 

się także do narkotyków i alkoholu, aby złagodzić lęk. Ale podczas gdy środki uspokajające i 

uspokajające dają chwilową ulgę od lęku i często skutecznie pomagają ludziom radzić sobie w nagłych 

wypadkach i kryzysach emocjonalnych, nie radzą sobie bezpośrednio ze źródłem stresu (i mogą 

również prowadzić do uzależnienia). Podobnie jak środki uspokajające i uspokajające, mechanizm 

obrony psychologicznej może być przydatny w przypadku przytłaczającego niepokoju. Jednak 

mechanizmy obronne, takie jak represje, zaprzeczanie i racjonalizacja, są na ogół nieefektywne, 

ponieważ zainwestowana w nie energia może zostać wykorzystana do bardziej produktywnych celów. 

Ponadto podstawowe przyczyny lęku pozostają niezmienione, a skuteczne zachowania radzenia sobie 

z problemami nie rozwijają się. Jak już wspomniałem, jeśli stres jest funkcją niedostosowania naszych 

osobowości do bodźców zewnętrznych, musi istnieć sposób izolowania osobowości głównie podatnych 



na stres. W następnym rozdziale przyjrzymy się, w jaki sposób ogół ludzi można podzielić na siedem 

różnych profili osobowości. Każdy z nas, jeśli będziemy uważnie introspekcji, wpadłby w jeden lub drugi 

profil. W życiu zawsze będzie stres, a tak naprawdę to, na co musimy spojrzeć, to nasza reakcja na nie, 

a nie próba wyeliminowania stresora 

 

2 Stres i osobowość 

Była ósma rano. Słońce świeciło jasno na złotych piaskach plaży, gdy fale uderzały o brzeg. Johnny 

Walker zgasił szóstego papierosa i sprawdził jeżynę po raz piąty od śniadania. Wrzucił telefon do torby 

na laptopa i westchnął i pomachał do żony i dwóch synów, którzy bawili się w falach. Rodzina była na 

wakacjach wielkanocnych, coś, co Johnny i jego żona Margarita planowali od miesięcy. Johnny, starszy 

wiceprezes ds. Bankowości inwestycyjnej w dużym banku, pracował przez 12 godzin dziennie przez 

ostatnie 4 miesiące bez przerwy i praktycznie zaniedbał siebie i rodzinę. Te wakacje miały być 

zasłużonym czterodniowym „relaksem” i ponownym połączeniem z rodziną. Nie mógł się jednak 

zmusić do dołączenia do rodziny, ponieważ po każdych dziesięciu minutach relaksu pamiętał, że musiał 

zadzwonić do kogoś, żeby sprawdzić Indeks Nikkei, a następnie Giełdę Nowojorską i upewnić się, że 

pod jego nieobecność chłopcy w Londynie byli aktualizowanie ksiąg rachunkowych. Po prostu nie mógł 

się zrelaksować i dołączyć do rodziny. Każdego przeciętnego dnia jego standardowe łóżeczko było za 

dużo pracy, za mało czasu i za mało energii. Rutynowo radził sobie z trzema lub czterema kryzysami w 

ciągu dnia, wysyłając adrenalinę w żyłach. Kiedy codziennie wracał do domu, chodził do kuchni, 

szykował kanapkę z masłem orzechowym z plasterkiem szynki drobiowej i kuflem piwa. Ozdoba byłaby 

jego stałym towarzyszem papierosa. Włączył telewizor i od razu surfował po programach z 

wiadomościami finansowymi. W międzyczasie wiercił się mobilnym sprawdzaniem SMS-ów i e-maili. 

Bolały go plecy, tak naprawdę nigdy nie znał smaku jedzenia, które spożywał. Wiedział, że jest 

zmęczony, ale sen po prostu nie pojawiał się, gdy leżał i rzucał się. Wstał i wrócił do salonu, aby 

przeglądać jakiś nieokreślony film o sztukach walki. Wreszcie około drugiej czterdzieści pięć rano zdoła 

zasnąć. Następnego ranka o 5 rano włączył się alarm w telefonie komórkowym i on wstał z łóżka, wciąż 

zmęczony i wyczerpany z powodu niewystarczającego odpoczynku. Miał długą drogę czterdzieści mil, 

by dotrzeć do swojego biura w centrum miasta. Błędne koło zacznie się od nowa. Z powodu swojej 

przewlekłej złej nocy dodawał do swojej porannej rutyny mocną filiżankę kawy. Nie mając 

wystarczająco dużo czasu na zdrowe śniadanie, ponownie przełknął wszystko, na co mógł położyć ręce 

ze stołu jadalnego i wybiegł, najpierw wpuszczając dzieci do szkoły, która opatrznościowo była w 

drodze do biura. W drodze zaczął myśleć o codziennych zadaniach i polityce biurowej. Zanim doszedł 

do biura, często wpadał w panikę, nawet zanim skonfrontował się z rzeczywistością przy swoim biurku. 

Jego ostatnie badanie lekarskie potwierdziło, że cierpiał na refluks kwasowy, wysokie ciśnienie krwi i 

był granicznym przypadkiem cukrzycy typu 2 z powiększoną wątrobą. Za każdym razem, gdy jakikolwiek 

kolega go widział i zauważył, że wyglądał jak chodzące zwłoki, które Johnny wzdychał: „Nie mogę się 

zrelaksować, bez względu na to, jak bardzo się staram”. Żył na automatycznym pilocie. Zrobił to, co 

jego zdaniem inni od niego oczekiwali, nie przerywając ,pomyśl, co on mu robił. Nadnercza w milczeniu 

pozwalały mu mieć to z obiema beczkami, gdy ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi wypływały z dnia 

na dzień. Johnny znów spojrzał na plażę. Naprawdę chciał wyjść i przejść przez fale, czując mokry piasek 

między palcami u stóp. Był dobrym piłkarzem netto na studiach. Podniósł komórkę i zaczął iść w stronę 

drzwi na patio. Nagle poczuł dyskomfort w klatce piersiowej. To było jak rodzaj nacisku na środku klatki 

piersiowej. Zaczął odczuwać bladość, gdy ostry strzelający ból zaczynający się poniżej płata lewego 

ucha przemknął przez jego szczękę i przeniknął lewe ramię. Wydawało się, że coś go trzyma w nosie, 

ponieważ nie mógł oddychać. Otworzył usta, żeby oddychać. Jego kolana ugięły się, gdy upadł na 

podłogę. Chciał krzyczeć. Nie wydobywał się z niego żaden dźwięk. Drżała mu szczęka i słyszał, jak 



dyszy. Czuł mdłości wypełniające jego gardło. Nagle zwymiotował krwią i upadł na twarz - nigdy więcej 

nie ruszając się. Johnny Walker zmarł na nagły atak serca, który uderzył jak młot z nieba. Stres 

dosłownie go zabił. Oto ambitny, odnoszący sukcesy zawodowy, rodzinny mężczyzna, który był bardzo 

aktywny, ale zapomniał o praktycznych poglądach: „jeśli najpierw nie zajmę się sobą, nie będę przydał 

się nikomu innemu”. Saga Johnny'ego Walkera nie musi mieć tak się skończyło. Nadal byłby w pobliżu, 

gdyby tylko przeanalizował swoje priorytety i ocenił, ile z siebie poświęciłby karuzeli profesjonalizmu. 

Johnny Walker to nie tylko fikcyjna postać. On może być każdym z nas. Mógł być w dowolnej części 

świata, w dowolnym kraju, w dowolnej organizacji, w dowolnym sąsiedztwie, mógłby być naszym 

najlepszym przyjacielem, naszym szefem, naszym ojcem, naszym bratem, naszym małżonkiem - jest 

typową agnostyczną instancją lokalizacji mobilnej w górę ludzka bomba zegarowa - gotowa do 

wybuchu w dowolnym momencie z powodu niemożności radzenia sobie ze stresem. Jaki jest cykl życia 

każdej typowej stresującej sytuacji? Stres stał się faktem od czasu pojawienia się jaskiniowca. Wróćmy 

do Johnny'ego Walkera. Tym razem nie jest bankierem, ale paleolitycznym jaskiniowcem. Jego światem 

nie są różne giełdy papierów wartościowych i zmienne waluty, ale dzikie bestie, takie jak tygrysy 

szablozębne, brontozaury i mamuty. Pewnego dnia postanawia wyjść z jaskini i cieszyć się widokiem 

tęczy. Nagle staje twarzą w twarz z głodnym tygrysem szablozębnym. Johnny jest nieuzbrojony. Strach, 

strach, zmartwienie i lęk wypełniają każdą porę jego ciała. Jego mądrość kazała mu obrócić ogon i uciec. 

Pobiegł tak szybko, jak tylko mógł, w kierunku swojej jaskini i żył, aby się rozmnażać, a przez eony nadał 

światu potomka bankiera, który nieświadomie nosił to samo imię. Teraz ta sama reakcja, która 

wywołała akcję u przodka jaskiniowca, wywołuje dziś niemal identyczną reakcję - walkę lub ucieczkę. 

Nazywamy to „stresem”. Jak już wspomniano, stres jest naszą reakcją na zdarzenia lub zdarzenia 

postrzegane. Takie podejście stosuje nasze ciało, aby przygotować się na wyzwanie lub trudną sytuację, 

w której musimy się skupić, zdobyć siłę, wytrzymałość i być w stanie gotowości. Każde zdarzenie, które 

wywołuje tę reakcję, jest stresorem. W epoce paleolitu stresory te występowały w postaci okrutnych 

dinozaurów, dziś mają one postać wielu sytuacji z kryzysu finansowego, wojen, zanieczyszczenia, 

podstępnej polityki biurowej itp. Stres można postrzegać z perspektywy psychochemicznej . W 

przypadku potencjalnego stresora podwzgórze sygnalizuje nadnerczom rozpoczęcie produkcji większej 

ilości adrenaliny i kortyzolu. Są uwalniane do krwioobiegu, zwiększając częstość akcji serca, oddech, 

ciśnienie krwi oraz metabolizm. Naczynia krwionośne otwierają się szerzej, umożliwiając przepływ 

większej ilości krwi do większych grup mięśni. To stawia mięśnie w wysokiej gotowości. Źrenice oczu 

rozszerzają się, aby poprawić widzenie. Wydzielanie trawienia jest zmniejszone, ponieważ aktywność 

trawienna nie jest krytyczna dla przeciwdziałania stresorowi. Następnie wątroba wkracza poprzez 

uwalnianie wcześniej przechowywanej glukozy, aby zmaksymalizować energię w procesie, podnosząc 

poziom cukru we krwi. Kiedy odczuwany stresor znika, układ nerwowy wraca do normalnego stanu, 

pozostawiając osobę wyczerpaną. Kiedy cykl ten powtarza się kilka razy z rzędu, napotykamy coś, co 

można by nazwać „chronicznym stresem” i dowodzą tego takie sygnały, jak bezsenność, utrata 

koncentracji, zwlekanie, depresja, drażliwość, poczucie przytłoczenia, poczucie samotności, alkoholizm 

i nadużywanie substancji , problemy z oddychaniem, problemy żołądkowo-jelitowe, hiperwentylacja, 

otyłość, wysokie ciśnienie krwi, wściekłość na biurku, dźganie innych pracowników w plecy. Pewna 

ilość stresu jest normalną częścią naszego codziennego życia, jednak ciągłe epizody chronicznego 

stresu, stresu negatywnego lub stresu powodują uszkodzenie funkcji odpornościowych organizmu. 

Zwiększone wydzielanie adrenaliny hamuje funkcje białych krwinek, a to z kolei niekorzystnie wpływa 

na ogólny układ odpornościowy. Układ odpornościowy z obniżonym poziomem stresu nie może 

zwalczać infekcji, a także stresorów, przez co naraża ciało na infekcje i choroby. 

2.1 Ocena podatności na stres 



Biorąc pod uwagę fakt, że stres jest reakcją jednostki na potencjalnie zagrażające okoliczności i 

zdarzenia zewnętrzne, logiczne jest, że różne osoby reagowałyby inaczej na ten sam bodziec lub stresor 

w zależności od ich osobowości. Dlatego powinien istnieć sposób identyfikacji potencjalnie podatnych 

na stres cech osobowości. W tej sekcji zobaczmy, jakie mogą być te cechy osobowości, i spróbujmy 

skorelować się ze sobą, aby ustalić, jak podatny na stres jest każdy z nas. Popularną metodą oceny 

skłonności do stresu jest zastosowanie Skali Oceny Dostosowania Społecznego opracowanej przez 

Holmesa i Rahe. Psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe postanowili zbadać, czy stres przyczynia 

się do choroby. Przebadali ponad 5000 pacjentów medycznych i poprosili ich, aby powiedzieli, czy mieli 

jakieś doświadczenia z serii 43 wydarzeń życiowych w ciągu ostatnich dwóch lat. Każde zdarzenie, 

zwane jednostką zmiany życia (LCU), miało inną „wagę” stresu. Im więcej zdarzeń zsumował pacjent, 

tym wyższy wynik. Im wyższy wynik i większa waga każdego zdarzenia, tym bardziej prawdopodobne 

jest, że pacjent zachoruje. Stres jest stanem lub uczuciem odczuwanym, gdy osoba postrzega, że 

wymagania przekraczają zasoby, które jest w stanie zmobilizować i że rzeczy wymykają się spod 

kontroli. Nasza zdolność radzenia sobie z wymaganiami, które nas stawiają, ma kluczowe znaczenie dla 

naszego doświadczenia stresu. Na przykład rozpoczęcie nowej pracy może być ekscytującym 

doświadczeniem, jeśli wszystko inne w twoim życiu jest stabilne i pozytywne. Ale jeśli rozpoczniesz 

nową pracę, gdy właśnie przeprowadziłeś się do nowego domu, twój małżonek lub partner jest chory 

lub masz problemy z pieniędzmi, może Ci być bardzo trudno sobie poradzić. To narzędzie pomaga 

zmierzyć poziom stresu, który ludzie zwykle doświadczają podczas pewnych wydarzeń w ich życiu. 

Każdy z nas może zastosować to do siebie, aby ocenić naszą indywidualną skłonność do stresu. Aby 

ocenić swoje poziomy stresu, po prostu zaznacz pole w prawej kolumnie obok wszystkich wydarzeń, 

które miały miejsce w ostatnim roku. Dodaj wartości wskazane za każdym razem, aby uzyskać łączny 

wynik. Niektórzy naukowcy społeczni sugerują, że Skala Holmesa i Rahe w niektórych obszarach jest 

słaba. Na przykład różne grupy kulturowe różnie reagują na różne wydarzenia życiowe. Pamiętaj o 

różnicach kulturowych, oceniając własne wydarzenia życiowe. Jeśli doświadczyłeś tego samego 

zdarzenia więcej niż raz, aby uzyskać dokładniejszą sumę, dodaj wynik ponownie za każde dodatkowe 

wystąpienie zdarzenia 

2.2 Określ, ile stresu masz 

Zgodnie z założeniem, że stres jest względny, tzn. To, co jest stresujące dla jednej osoby, nie musi być 

stresujące dla drugiej. Celem tego ćwiczenia jest identyfikacja poszczególnych stresorów, aby każda 

osoba mogła opracować dostosowane strategie radzenia sobie. Stres objawia się zwykle objawami 

takimi jak: 

• Zmęczenie lub zmęczenie 

• Trudności w zasypianiu 

• Przejadanie się i / lub utrata apetytu 

• Bóle mięśniowe 

• Przyspieszone bicie serca 

• Tonące uczucie w sercu 

• Zwiększone spożycie alkoholu, palenie tytoniu i nadużywanie substancji 

• Atak paniki 

• Złość, niecierpliwość, nastrój 



• Utrata pamięci i koncentracja 

Ta lista nie jest wyczerpująca i ma jedynie charakter orientacyjny. Często możemy doświadczać tego 

dnia i zakładać, że jest to normalne, jeśli o nas chodzi. Podobne sytuacje mogą nie wywoływać 

podobnych reakcji lub uczuć u innej osoby. Stres dotyczy zarówno ludzi, jak i kumulacji. Często jest to 

jeden incydent po drugim, który się piętrzy i wystarczy tylko jedno małe wydarzenie, aby rozerwać 

bramy zalewowe i stać się przysłowiową ostatnią słomą, która łamie przysłowiowy wielbłąd. 

Działania lub zdarzenia, które nie są zgodne z naszymi uwarunkowaniami, generalnie powodują 

dysonans psychiczny i wywołują irytację. Jeśli jako osoby prywatne nie dokonamy bilansu tych irytacji 

i wyrównajmy nasze uwarunkowania lub styl życia, aby całkowicie uniknąć dysonansu lub 

zaakceptować go z braku lepszej alternatywy, narażamy się na irytacje przeradzające się w stresory. 

Dziennikowanie jest przydatną praktyką do identyfikowania typowych sytuacji lub zdarzeń, które 

wyrzucają nas z równowagi. Wyjdź i kup sobie kieszonkowy pamiętnik. Zaplanuj dziennikarstwo przez 

całe życie. Zapisuj zdarzenia w miarę ich występowania, zwracając uwagę na datę i godzinę wystąpienia 

zdarzenia. Nagrywaj w kolejności sekwencyjnej. Dla każdego przekodowanego zdarzenia wskaż poziom 

występującego dysonansu. Może to być następująca pięciostopniowa skala: 

1. W ogóle nie ma stresu 

2. Zaczynać się denerwować - zaczyna się szybki oddech lub pocenie się 

3. Zaczynasz czuć się zirytowany, niespokojny lub zły 

4. Umiarkowany stres 

5. Bardzo zestresowany (czuć zgrzytanie zębami, obelżywe, gwałtowne uczucia, zaciśnięte pięści) 

Trzy najlepsze, tj. Te, które zdobywają od 3 do 5 w skali, to zestaw sytuacji, które wypalają daną osobę. 

W ciągu tygodnia, a następnie w ciągu miesiąca zaczną się pojawiać pewne wzorce. Każdy z osobna z 

nas będzie w stanie zidentyfikować nasze największe stresory. Jeśli spojrzymy na zdarzenia, które 

spowodowały stres między poziomami 3 do 5, zauważymy: 

1. Nieplanowane upuszczanie dzieci do pracy - niewygodne z powodu nagłych zmian rutyny 

2. Ruch powodujący, że się spóźniam i następstwa w biurze 

W oparciu o powyższe, jednostka może podjąć kroki w celu wyeliminowania stresorów z życia. Niektóre 

czynniki przyczynowe prawdopodobnie byłyby poza kontrolą jednostki, podczas gdy inne 

zdecydowanie można rozwiązać i wyeliminować w celu poprawy jakości życia. Teraz oba wyżej 

wymienione stresory są warunkami, które są poza twoją kontrolą. Istnieje jednak sposób rozwiązania 

pierwszego stresora. Przed snem poprzedniej nocy osoba może ponownie sprawdzić, czy alarm jest w 

trybie aktywnym. Gdyby obudził się na czas, zdałby sobie sprawę, że dzieci śpią i mógłby je obudzić. 

Alternatywnie zaakceptuj i zaakceptuj zmianę harmonogramu jako tymczasową zmienną zakłócającą, 

o ile nie jest to regularna cecha twojego życia domowego. 

Jeśli chodzi o drugi stresor ruchu, jeśli jest to regularna funkcja, najlepszą strategią radzenia sobie 

byłoby uznanie tego faktu. Następnie twórczo wizualizuj obejścia. Jedną z opcji jest konwersja z tylnego 

siedzenia samochodu do mobilnego biura. Zdobądź kierowcę, a Wi-Fi umożliwi korzystanie z kabiny 

samochodu. Następnie możesz odbierać wszystkie połączenia i wideokonferencje, nawet te, które 

utknęły w ruchu zderzak-zderzak. Gdy nie ma natychmiast oczekującej pracy, możesz z powodzeniem 

wykorzystać czas na słuchanie kojącej muzyki lub medytację. 

2.3 Cechy osobowości podatne na stres 



Biorąc pod uwagę podstawową przesłankę, że stres jest indywidualną reakcją na sytuację i wydarzenia, 

powinna istnieć możliwość zidentyfikowania różnych rodzajów osobowości, które są podatne na stres 

lub osobowości, które zachowują równowagę we wszystkich warunkach. Możliwe jest luźne 

zaklasyfikowanie ludzi do siedmiu szerokich kategorii w oparciu o ich podejście i spojrzenie na życie. 

Gdybyśmy mieli usiąść i zastanowić się, jestem pewien, że moglibyśmy rozdzielić poza sobą, naszymi 

rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, szefami, kolegami, sąsiadami, a nawet przypadkowymi znajomymi, 

jedną lub drugą z tych kategorii wyłącznie na podstawie cechy, które wyświetlają. Tak więc ludzie z 

perspektywy osobowości mogą być: 

a) Ambitny typ 

b) Typ łagodny 

c) Typ niepokoju 

d) Typ beztroski 

e) Podejrzany typ 

f) Typ zależny 

g) wybredny 

Krótkie portrety tych typów osobowości opisano na następnych stronach. 

2.3.1 Ambitny typ 

Jest to osoba, która ogólnie odnosi sukces we wszystkim, czego próbowała w życiu. On lub ona jest 

zawsze nadpobudliwy, energiczny i nie może stać bez ruchu dłużej niż kilka minut. Kiedy oni są nie 

pracujący zawodowo są zawsze zajęci jedną lub inną działalnością. Wykazują się wysokimi 

standardami, prawdopodobnie perfekcjonistami, i często denerwują się na innych, że nie spełniają 

swoich oczekiwań. Czas jest problemem, ponieważ wydaje się, że nigdy nie mają go dość. W pracy tego 

typu osoba zawsze spieszy się z jednego spotkania na drugie, zawsze rozmawia przez telefon i nie ma 

czasu na relaks. Ten typ łatwo się niecierpliwi, mówi szybko i agresywnie oraz ma tendencję do 

straszenia ludzi. Dominują w związkach do tego stopnia, że są totalitarne i lubią kontrolować 

otaczających ich ludzi. Mogą pełnić funkcje dowódcze i przywódcze w miejscu pracy i wyobcować kilku 

swoich dawnych przyjaciół i kolegów. Rodzina to dla nich tylko statystyka. Woleliby umrzeć, niż brać 

rzeczy łatwiej, lub pozwolić, aby inni wokół nich mogli sobie pozwolić. Relacje dla nich oznaczają, że 

druga osoba albo żyje po swojemu, albo wyjeżdża i jedzie na autostradę 

2.3.2 Rodzaj placid 

Spokojny typ jest stosunkowo spokojną osobą i może wydawać się wyluzowany i leniwy. Ma 

ponadprzeciętną inteligencję, cieszy się rozsądnym poziomem życia, ale ciągle jest nękany przez 

rodzinę i sympatyków którzy ciągle mówią im, o ile byliby lepsi, gdyby tylko pracowali ciężej. Ci ludzie 

nigdy nie martwią się o nic i rzadko angażują się w kłótnie. Ich jedyna motywacja za robienie 

czegokolwiek, ponieważ lubią to robić. 

2.3.3 Niepokojący typ 

Ten typ osobowości jest zazwyczaj zawsze „mocno naciągnięty”. Nie mając pewności siebie, martwią 

się, że zrobią coś źle. Zawsze szukają aprobaty i uznania, nawet gdy wszystko idzie dobrze, są niechętni 

do ryzyka, martwią się o przyszłość i prawie nigdy się nie relaksują. Lubią organizować życie i pragną 

pewności i stabilności oraz boją się zmian, które mogą przynieść ze sobą niepewność. Ponieważ życie 



nigdy nie jest przewidywalne, ludzie wpadają w panikę przy najmniejszym pretekstie. Taka osoba może 

być dobrze wykwalifikowana i zajmować odpowiedzialne stanowisko w organizacji, ale nigdy nie byłaby 

w stanie podjąć odważnych decyzji ze względu na strach przed niepowodzeniem. Osoba ta również nie 

będzie szukała nowych i prawdopodobnie lepszych perspektyw, ponieważ obawia się niepewności i 

wolałaby bezpieczeństwo znanego, a zatem przewidywalnego scenariusza, w którym obecnie się 

znajduje. 

2.3.4 Typ beztroski 

Ten typ osobowości jest lekkomyślnym diabłem, który może troszczyć się o osobę. Wiara w to, że 

„różnorodność jest przyprawą życia”, taka osoba byłaby toczącym się kamieniem, przemieszczając się 

po kraju z jednego miejsca pracy do drugiego, wchodząc i wychodząc z relacji porzuconych przez gejów. 

Byłby życiem każdego towarzyskiego spotkania, prawdopodobnie wszystkim idolem - płynna rozmowa, 

energiczny, zalotny. Miłośnicy wciąż doradzają im, aby myśleli o przyszłości i osiedlili się, ale myśl o 

spokojnym, rutynowym życiu wydaje się im gorsza niż samobójstwo. Ten typ osobowości najwyraźniej 

cieszy się życiem i głośno reklamuje fakt, że żyją na krawędzi. Piją znacznie więcej alkoholu niż 

większość ludzi, są palaczami, a także są brutalni i zuchwali, gdy są pijani. W przeszłości żyły w wielu 

związkach z dziewczyną / chłopakiem i zwykle kończy każdy związek po kilku miesiącach. Życie dla tego 

typu osobowości to jedna niekończąca się impreza. 

2.3.5 Podejrzany typ 

Ten typ osobowości byłby osobą o poważnych poglądach. Od dzieciństwa martwili się tym, co myślą o 

nich ludzie i nie mogą pozbyć się wrażenia, że ludzie krytykują ich za ich plecami. Nie ufają większości 

ludzi i starają się nie ujawniać swoich prawdziwych uczuć, dopóki nie poznają kogoś naprawdę dobrze. 

Po krytyce rozmyślali nad tym przez kilka tygodni. Nawet kiedy nie krytykowane, mają podwójne 

znaczenie w wypowiedziach i zawsze przyjmują najmniej korzystną interpretację. Ludzie wokół nich 

muszą uważać na to, co mówią, ponieważ taka osoba o typie osobowości łatwo zniesie urazę. W obliczu 

zmian, osiedlenie się może potrwać wiele miesięcy. Tacy ludzie byliby zazdrośni i podejrzliwi nawet 

wobec małżonka. 

2.3 6 Rodzaj zależny 

Ten typ osobowości musi mieć uznanie i towarzystwo innych jako rekwizyt psychologiczny. Jeśli są 

sami, łatwo się nudzą i szybko zaczynają szukać towarzystwa. To typ osobowości zależy w dużej mierze 

od innych ludzi, a myślą, która najbardziej ich martwi, jest samotność na świecie. 

2.3.7 Dziwaczny typ 

Ten typ osobowości żyje życiem według książki. Lubią wszystko, aby działać zgodnie z ustaloną rutyną, 

np. W zegarku. Nie lubią zmian, ponieważ nie znają nowych zasad lub zauważają, że nie ma w ogóle 

zasady prowadzenia działalności. Są formalni w relacjach społecznych i planują tak daleko, jak to 

możliwe, aby ich przyszłość była przewidywalna. Są wielkimi wyznawcami autorytetu i hierarchii i 

narzekają, że we współczesnym społeczeństwie jest go za mało. Osoby należące do tego typu 

osobowości zadbałyby o to, by ich domy były zadbane bez zarzutu. 

2.3.8 Rodzaje osobowości i stres negatywny 

Aby zminimalizować szkodliwy stres, nasze typy osobowości muszą być dopasowane do naszego stylu 

życia. Spójrzmy, jak każdy z wyżej wymienionych typów osobowości radzi sobie z tą samą sytuacją 

zewnętrzną, aby zrozumieć, dlaczego stres wpływa na każdego z nas w inny sposób. Załóżmy, że talent 

pokazuje rzeczywistość, w której jednostka musi tańczyć energiczną salsę. Wyobraź sobie, że poprosisz 



o to każdą z naszych siedmiu osobowości. Ambitny typ z bezgraniczną energią nie miałby z tym 

większego problemu, ponieważ podjąłby się innego rodzaju wyzwania, pod warunkiem, że spełni wiele 

innych wymagań dotyczących ich czasu. Osoba typu łagodnego, jeśli lubiłaby tańczyć, wykonałaby 

również całkiem dobrą okazję. Niepokojący typ osobowości wpadłby w panikę na myśl o tym, że pojawi 

się publicznie i w telewizji i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wyjść z zadania, podobnie jak 

podejrzany typ. Z drugiej strony beztroskie i zależne osobowości prawdopodobnie z pewnością 

skorzystałyby z okazji, ponieważ dodałyby blasku i nowości w ciągu dnia. Ten wybredny podjąłby się 

tej okazji poważnie i ćwiczył swój taniec z wielką starannością, być może wcześniej ćwiczył z trenerem, 

aby upewnić się, że wygląda i brzmi dobrze. Nasze typy osobowości różnią się pod względem ryzyka 

wystąpienia szkodliwego stresu i sposobu, w jaki zwykle się objawia. Ambitne typy osobowości są 

szczególnie narażone na fizyczne choroby stresowe, wrzody trawienne, choroby wieńcowe, migrenę i 

wysokie ciśnienie krwi. Niepokojące typy osobowości są znacznie bardziej narażone na stres 

psychiczny. Typy łagodne wykazują najmniej szkodliwy stres, ponieważ poszukują stabilności, a nie 

zmian, i najszczęśliwsze, gdy stawia się im niewiele wymagań. Wybredni osobowości, które lubią 

organizować całe życie z góry, cierpią stres, jeśli są wielokrotnie proszone o dostosowanie się do zmian, 

które są poza ich kontrolą. Beztroskie typy osobowości, takie jak łagodne typy osobowości, mają 

również znacznie mniejsze predyspozycje do szkodliwego stresu. Ale ich potrzeba różnorodności i 

podniecenia prowadzi ich do wielu potencjalnie szkodliwych sytuacji, o których inni by nie pomyśleli. 

Osoby zależne i podejrzane są bardziej narażone na szkodliwy stres psychiczny 

Jak dotąd widzieliśmy, że stres jest w zasadzie reakcją jednostki na bodźce zewnętrzne lub stresory, a 

istnieją określone typy osobowości, które są bardziej podatne na stres negatywny niż inne. Widzieliśmy 

również, że istnieją sposoby na ogólne zidentyfikowanie z indywidualnej perspektywy różnych 

czynników stresujących, które jasno rozumieją, które z nich kontrolujemy, a które musimy 

zaakceptować i obejść. W kolejnych rozdziałach przyglądamy się niektórym typowym sytuacjom, takim 

jak miejsce pracy, aby zidentyfikować typowe stresory, które można znaleźć, zaobserwować, jak 

zakłócają one spokój ducha oraz sposoby i sposoby ich rozwiązywania. Zobaczymy również, w jaki 

sposób warunki finansowe i utrata pracy mogą prowadzić do wyniszczającego stresu. 

Najczęstsze przyczyny stresu 

3.1 Stres w pracy 

Praca jest ogólnie uznawana za jedno z głównych źródeł stresu i, w naszym konkurencyjnym 

społeczeństwie osób osiągających dobre wyniki, prawdopodobnie przybrała nieproporcjonalne 

znaczenie. Większość ludzi spędza więcej czasu w pracy w życiu zawodowym niż w domu. Stres często 

wiąże się ze zmianami i niepewnością, co jest szczególnie istotne w miejscu pracy. Poważne zmiany w 

pracy, takie jak fuzja lub przejęcie, mogą często powodować utratę miejsc pracy bez uprzedzenia. Te 

wraz z zagrożeniem zwolnieniem w dłuższym okresie są często spotykane w miejscu pracy jako 

stresory. Nawet jeśli osoba czuje się bezpiecznie w swojej pracy, praca może powodować stres na inne 

sposoby. Pragnienie awansu po szczeblach kariery lub wybranego zawodu może uczynić coś, co 

powinno być zdefiniowanym postępem, poprzez serię przejść do wysoce obciążonego stresem 

doświadczenia. Strach przed przeoczeniem lub pominięciem, nie osiągnięciem pożądanego awansu 

może stać się nadrzędnym zajęciem przed zajęciem, a nie zdrową zachętą. Równie złe może być 

otrzymywanie awansu lub roli, z którą czujesz się niepewnie. Inne stresory w pracy mogą wynikać z 

niepewności i niepewności co do tego, jak jednostki są oceniane przez osoby, które zgłaszają, co do ich 

poszczególnych obszarów odpowiedzialności lub wątpliwości co do ich zdolności do pełnienia 

przypisanej roli. W wielu miejscach pracy stres powstaje w wyniku nacisków wewnątrz jednostki. 

Wszyscy pracujący w dowolnej organizacji - nawet przewodniczący lub dyrektor naczelny muszą 

odnosić się do kogoś innego i odpowiadać na nie, więc stres związany z nieodpowiednimi relacjami 



roboczymi będzie dość równomiernie rozłożony w całej hierarchii pracy. Dwie najczęstsze przyczyny 

stresu u osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub kierowniczych przychodzą w jednym 

przypadku z góry, aw drugim z dołu. W pierwszym przypadku dotyczy to stylu zarządzania, w którym 

osoby muszą być uspokojone i mieć pewność, że ich sposób działania jest zgodny z wymaganiami 

organizacji. Jeśli nie, może od samego początku stać się potencjalnym źródłem stresu. Drugie źródło 

dotyczy uświadomienia sobie, że „złotówka się tu zatrzymuje”, a menedżer jest tak dobry, jak jego 

pracownicy, od których zależy osiągnięcie wyników. Ich kompetencje i chęć współpracy i dostarczania 

w połączeniu ze znajomością ostatecznej odpowiedzialności mogą przynieść uczucie paniki, często 

związane ze stresem. Innym ważnym źródłem stresu dla kadry kierowniczej jest presja czasu, sposób, 

w jaki osoba powinna radzić sobie z ciągłymi zakłóceniami i żądaniami, rozmowy telefoniczne, 

spotkania, korespondencja, e-maile. Jeśli jednostka nie jest dobrze zorganizowana, może pojawić się 

poczucie fragmentacji, co prowadzi do stresu. Podobnie istnieje koncepcja stresu na własny rachunek. 

Bycie własnym szefem oferuje wyjątkowe możliwości prawdziwej satysfakcji z pracy i zwolnienia z 

polityki biurowej. Jednak samozatrudnienie może również tworzyć własny zestaw czynników 

stresowych i rozsądnie byłoby mieć ich świadomość przed rozważeniem przejścia na 

samozatrudnienie. Praca dla siebie może być izolującym biznesem, a poczucie izolacji może być 

niezwykle stresujące - biorąc pod uwagę fakt, że możesz nie mieć nikogo, komu mógłbyś go delegować. 

Co więcej, jeśli pracujesz w domu, być może będziesz musiał poradzić sobie z złośliwymi komentarzami, 

że jesteś ofiarą ukrytego bezrobocia i tylko udajesz, że jesteś zajęty lub zajęty. 

3.1.1 Przyczyny stresu związanego z pracą 

W sytuacji pracownika może pojawić się wiele czynników stresujących - oczywiście byłyby one różne w 

zależności od rodzaju pracy, ale niektóre z poniższych są wspólne dla większości obszarów 

geograficznych i rodzajów pracy: 

• Niedostateczna liczba personelu: może to powodować znaczny stres, jeśli w wyniku tego jednostki 

staną się nadmiernie obciążone pracą i nadmiernie obciążone pracą, często czymś, co powinno być 

dzielone między dwiema lub więcej osobami, 

• Dwuznaczność ról: Może się to pojawić, gdy dana osoba ma niewystarczające informacje na temat 

swojej roli zawodowej, celów pracy związanych z rolą, oczekiwań kolegów z pracy odnośnie wyników 

roli w stosunku do ich określonych ról. 

• Konflikty ról: mogą się pojawić, gdy dana osoba na określonej roli jest rozdarta przez sprzeczne 

wymagania dotyczące pracy lub robienie rzeczy, których tak naprawdę nie chce lub nie uważa, że są 

częścią specyfikacji stanowiska. 

• Nieodpowiednie szkolenie do przypisanej roli: Często organizacje nie poświęcają wystarczającej 

uwagi ukierunkowanemu szkoleniu dla określonej pracy lub roli, szczególnie jeśli szkolenie to wiąże się 

z dodatkowymi kosztami lub przedłużającą się nieobecnością w miejscu pracy. Czasami ze względu na 

wyznaczone terminy nie ma czasu na odpowiednie szkolenie związane z rolami. 

• Praca zmianowa: wiąże się to z nietowarzyskimi godzinami, które niszczą wzorce snu, życie społeczne 

i relacje. 

• Trudni, niekompetentni lub pracoholiczni bossowie: tego rodzaju szefowie są bardzo częstą 

przyczyną stresu. Trudny szef zwykle zapewnia niewłaściwy kierunek, ale mimo to oczekuje wyników i 

reaguje negatywnie, jeśli go nie dostanie. Większość ludzi miała 

pewne doświadczenia z tego rodzaju szefem - tym, który ukrywa się za błędami pracowników zamiast 

brać za nie odpowiedzialność lub szkolić ich, przesadnie delegować bez należytego uznania lub 



popełniania błędów przez obwinianie podwładnych. Tacy ludzie są bardzo stresujący zarówno na co 

dzień, jak i toksyczni w dłuższej perspektywie 

• Polityka biurowa: jest to do pewnego stopnia nieuniknione wszędzie tam, gdzie dana osoba pracuje. 

Biorąc jednak pod uwagę cechy radzenia sobie z tą osobą, polityka biurowa może być dla niektórych 

prawdziwą zabawą i radością, a dla innych może stać się przyczyną stresu w stopniu niekorzystnie 

wpływającym na ich zdrowie. 

• Za dużo lub za mało do zrobienia: każde z nich może powodować stres na swój sposób. Chociaż 

przepracowanie zdecydowanie powoduje awarię jednostki, nieadekwatna praca lub jej brak może 

również prowadzić do stresu, gdy czas wisi ciężko, a jednostka czuje się zbędna i zmarginalizowana w 

przeciwieństwie do swoich współpracowników 

Dla wielu menedżerów ich kariera ma nadrzędne znaczenie, ponieważ dzięki awansowi zarabiają nie 

tylko pieniądze, ale i wyższy status. Jednak w miarę jak osoba rośnie w szczeblach korporacyjnych w 

średnim i średnim szczeblu kierowniczym, ich kariera staje się problematyczna, a większość kadry 

kierowniczej znajduje się i postępy są spowolnione, jeśli nie zatrzymane. Możliwości pracy stają się 

coraz mniejsze, te, które są dostępne, wymagają dłuższego czasu do opanowania, stara wiedza i 

metody stają się przestarzałe, energie mogą się marnować, a młodzi młodzi rekruci zmuszani są do 

konkurowania. Jest to podobne do menopauzy korporacyjnej. Strach przed starzeniem się i 

redundancją staje się poważny, ponieważ wiek nie jest już czczony, jak to miało miejsce w przeszłości, 

a zarządzanie coraz bardziej staje się światem młodego mężczyzny. Szybkość rozwoju społeczeństwa 

(technologicznego, ekonomicznego i społecznego) może oznaczać, że stabilność kariery zawodowej 

jest nieco nieuchwytna, co prowadzi do stresu. 

3.1.2 Radzenie sobie ze stresem związanym z pracą 

Wiele szkodliwych stresów zawodowych można uniknąć, jeśli wiemy, czego się od nas oczekuje w 

naszej pracy. Jasno zdefiniowany, wystarczająco szczegółowy opis tego, na czym polega praca, jest 

jednym z najlepszych sposobów uniknięcia niepewności, która często prowadzi do stresu. Po 

dołączeniu do organizacji masz prawo poprosić o opis stanowiska i nie zniechęcać się niejasnymi 

odpowiedziami w stylu „Zadanie jest nadal ewoluować ”lub„ Poznasz, kiedy wejdziesz na rolę i 

zaczniesz pracować ”. Analiza pracy jest użyteczną techniką, która pozwala opanować to, co naprawdę 

ważne w twojej roli, abyś mógł dobrze wykonywać swoją pracę. Aby wykonać dobrą robotę, musisz w 

pełni zrozumieć, czego się od ciebie oczekuje. Rozumiejąc, co stanowi sukces w ramach roli, możesz 

skupić się na tych działaniach i zminimalizować pracę nad innymi zadaniami w jak największym stopniu. 

Pomaga to uzyskać największy zwrot z pracy, którą wykonujesz, i kontrolować obciążenie pracą. Analiza 

pracy zasadniczo obejmuje: 

• Zrozumienie i uzgodnienie, co musisz zrobić, aby dobrze wykonywać swoją pracę 

• Zapewnienie, że ty i twój przełożony uzgadniacie obszary, na których powinieneś się skoncentrować, 

gdy czas się zbliża; oraz obszary, które można w tym czasie odrzucić; i 

• Upewnij się, że masz zasoby, szkolenia i personel potrzebny do wykonania dobrej pracy 

Ważne jest, aby zrozumieć strategię, kulturę i wizję organizacji. Nigdy nie zapominaj, że twoja praca 

istnieje z powodów, które wynikają ze strategii organizacji, w której pracujesz. Strategia ta jest często 

wyrażona w opisie misji. Musisz upewnić się, że to, co robisz, ostatecznie pomaga organizacji osiągnąć 

jej misję. Podobnie każda organizacja ma swoją kulturę - własne, historycznie wypracowane wartości, 

prawa i zło oraz rzeczy, które uważa za ważne. Jeśli jesteś nowy w organizacji, porozmawiaj ze starszymi 

kolegami, aby zrozumieć te wartości. Upewnij się, że rozumiesz tę kulturę. I upewnij się, że twoje 



działania wzmacniają kulturę firmy, a przynajmniej nie są sprzeczne z nią. Wewnątrz organizacji mogą 

znajdować się osoby w podobnej roli, które postrzegane są jako bardzo udane. Dowiedz się, jak działają 

i co robią, aby osiągnąć ten sukces. Spójrz na to, co robią i ucz się od nich. Dowiedz się, jakie 

umiejętności czynią je skutecznymi, i naucz się ich. Porozmawiaj z kolegami na temat praktyk oceny 

wyników, aby dokładnie zrozumieć zachowania, które zostaną nagrodzone i uszanowane. Przyjrzyj się 

także programom motywacyjnym, aby zrozumieć zachowania, które nagradzają . W ten sposób 

uzyskasz głęboki wgląd w to, czego się od ciebie oczekuje, aby zostać wyróżnionym jako pracownik o 

ponadprzeciętnej wartości. Kiedy będziesz uzbrojony w wyraźniejszy obraz rzeczy, które musisz zrobić, 

i rzeczy, które możesz porzucić, dostosuj się do misji, kultury i oczekiwań firmy, a tym samym zredukuj 

stres z powodu prawdopodobnego niedopasowania lub dysonansu. Upewnij się, że otrzymujesz 

informacje zwrotne na temat swojej wydajności i wszystko, co musisz wiedzieć, które ma regularny 

wpływ na twoją pracę od osoby, przed którą jesteś odpowiedzialny. Od samego początku jasno określ, 

ile od przełożonego będzie oczekiwać od Ciebie z własnej inicjatywy oraz ile on lub ona będzie chciała, 

abyś skonsultował się z nim i ją przekazał. Ćwicz odporność. Naucz się nie brać rzeczy osobiście - naucz 

się akceptować konstruktywną krytykę i nie zniechęcaj się próbami podważenia cię przez kolegów - 

niezarejestrowanie reakcji na to jest jednym z najskuteczniejszych sposobów całkowitego ich 

powstrzymania. 

3.2 Stres i rodzina 

Stresory związane z pracą nie zawsze wynikają z miejsca pracy. Często mogą wynikać z braku 

równowagi lub konfliktu ról między rolami korporacyjnymi a rolami w rodzinie. Obecnie stanowiska 

kierownicze są zazwyczaj źle zdefiniowane pod względem treści, czasu i miejsca. Zawsze jest więcej do 

zrobienia, jeśli dana osoba chce. Nic nie określa maksymalnej liczby godzin, jaką pracownik powinien 

przepracować, a praca nie jest ograniczona do konkretnej lokalizacji - można ją zabrać do domu, do 

pociągów i samolotów, gdziekolwiek pojedzie. Brak szczegółowych wytycznych powoduje, że 

menedżer musi sam zdecydować, ile życia i czasu powinien poświęcić na pracę. Czyniąc to, on lub ona 

musi zrównoważyć wiele względów. Jest to równowaga między pracą a pracą rodziny - ile czasu i 

energii należy poświęcić obu. To nie jest jednorazowy ani jeden rozmiar pasuje do wszystkich modeli i 

zmienia się w zależności od sytuacji. Osiągnięcie równowagi jest ciągłym źródłem konfliktu i 

potencjalnym źródłem stresu. Przyjrzyjmy się presjom, jakie mogą wywierać małżonek i rodzina. Ze 

względu na długie godziny poza domem i często przenoszenie pracy do domu, małżonek może czuć, że 

ten drugi jest raczej konkubentem, a nie towarzyszem. Jeśli on lub ona zaakceptuje, że praca 

małżonków ma pierwszeństwo, może on opracować osobne czynności, aby być zajęty i istnieje ryzyko 

rozproszenia się. Jeśli jest zazdrosny, może wywierać presję, która może zostać rozwiązana polubownie 

od czasu do czasu lub ponownie doprowadzić do nieodwracalnego załamania. Nastrój dnia 

spowodowany warunkami domowymi zostaje przeniesiony na miejsce pracy i wpływa na relacje 

międzyludzkie. W dzisiejszym świecie większość młodych par to „rodziny z podwójną karierą”. 

Większość kobiet po ślubie nadal pracuje. W przypadku niektórych kobiet praca wkrótce zajmuje 

drugie miejsce dla męża i domu i chętnie wybierają rolę szczęśliwego gospodarza domu, kiedy 

przybywa, zwykle planując wrócić do pracy, gdy ich dzieci osiągną wiek szkolny. Na drugim końcu 

spektrum jest uparta kobieta kariery, która albo z ekonomicznego przymusu, albo z własnej woli, 

poświęca znaczną ilość energii i czasu na pracę, a nie na dom. Biorąc pod uwagę fakt, że szklany sufit 

szybko się łamie, a role nie mają wiele wspólnego z płcią, widzimy mężczyzn i kobiety pełniące takie 

same role globalne, które obejmują znaczne podróże i często długą nieobecność w domu. Kobieta 

pracująca jest wtedy w stanie oczywistego konfliktu ról, a relacje, jakie nawiązuje z pracą i małżonkiem, 

zależą w dużej mierze od wzajemnych oczekiwań dotyczących posiadania i wychowywania rodziny. 

Ponadto mobilność w trakcie kariery zawodowej męża praktycznie uniemożliwia żonie samodzielne 

rozwijanie własnego życia zawodowego. Wynika to z faktu, że do końca mogła mieć trudności z 



koniecznością odbycia niezbędnych szkoleń i czasami musiała opuścić pracę, którą lubi, i zacząć od 

nowa na dole drabiny w innym miejscu i może nie być łatwo znaleźć pracę u niej pole w nowej 

lokalizacji. Kilkadziesiąt lat temu postrzegano bezpieczny zawód jako nauczyciela w szkołach, który 

można było z łatwością przenosić i postrzegać jako „niepełny etat”, co odpowiadało zobowiązaniom 

społecznym. Nie jest to obecnie opcja, biorąc pod uwagę, że wymagania stały się bardziej 

rygorystyczne, a technologia informacyjna szybko zastępuje fizyczną klasę i zapotrzebowanie 

nauczycieli. Bezpośrednią konsekwencją takich nacisków jest rosnąca liczba małżeństw bezdzietnych, 

odkładanie początkowych rodzin. Aby poradzić sobie z taką presją, członkowie rodzin męskich stawiają 

sobie niższe ambicje, aby ołówkiem w swoich małżonkach pełnić role korporacyjne i rodzinne. To 

powoduje gdzieś uśpioną urazę w niektórych przypadkach, która wybucha w postaci niezgody 

małżeńskiej i rozpadu związków oraz negatywnie wpływając na wydajność w miejscu pracy. 

3.3 Stres związany z utratą pracy 

W poprzednich kilku rozdziałach przyjrzeliśmy się stresowi związanemu z pracą i towarzyszącym jej złu, 

które wpływa na życie rodzinne. Życie to paradoks. Praca może powodować stres, nawet brak pracy 

może powodować stres. Utrata pracy jest jednym z najpotężniejszych czynników stresujących i 

prawdopodobnie drugim po tym, jak pogodzić się ze śmiercią bardzo bliskiego członka rodziny lub 

przyjaciela. Cykl emocji jest praktycznie taki sam, zaczynając od zdrętwiałego szoku, poczucia 

niesprawiedliwości i „dlaczego ja?” Użalanie się nad sobą, niedowierzanie, gniew, a następnie letarg i 

bezwładność. To stopniowo ustępuje emocji biernej akceptacji i utraty tożsamości, ponieważ jednostka 

zostaje oderwana od ustrukturyzowanego reżimu pracy i sieci kontaktów poza domem. Niewiele osób 

będzie go szukało, a uświadomienie sobie, że świat i system funkcjonują bez zmian, podczas gdy 

bezrobotny pogrąża się w samotności, zwiększa poczucie osobistej nieadekwatności i redundancji. Jeśli 

ten etap jest przedłużony, może przerodzić się w depresję, skłonności samobójcze lub doprowadzić do 

zawału serca wywołanego przez melancholię. W takiej sytuacji należy bezwzględnie dopilnować, aby 

jednostka nie zapadła w stan bezwładności i przygnębienia. Biorąc pod uwagę materialistyczną 

tendencję świata, całkiem prawdopodobne jest, że członkowie rodziny mogą nie być w stanie 

odpowiednio wczuć się w jednostkę lub mieć do niej bliskość, a fakt, że ich przyszłość jest ze sobą 

spleciona, podlega własnemu obciążeniu. Indywidualny w związku z tym musi przede wszystkim pomóc 

sobie w radzeniu sobie i zapewnić sobie uziemienie. Obejmuje to zmuszanie się do dyscypliny: 

1. Starannie planuj każdy dzień, aby uniknąć poczucia dezorientacji. Wstawaj wcześnie, możesz być w 

tym samym czasie, co kiedy byłeś zatrudniony, kąpać się i ubierać formalnie, a nawet jeśli nie 

wyprowadzasz się z domu, wyznacz pokój jako „domowe biuro”, w którym masz laptopa, drukarkę , 

skaner faksu i telefon. Usiądź tutaj od normalnych godzin pracy. Nie ma znaczenia, jaką pracę 

wykonujesz - surfuj po sieci, nawiąż kontakt ze znajomymi za pośrednictwem portali biznesowych, 

takich jak Linked In, przeglądaj portale z ofertami pracy, napisz książkę i rób wszystko, co wygląda jak 

praca. Plan przerwy na herbatę i palenie tytoniu, jak w każdym scenariuszu biurowym. To sprawia, że 

świat przekonań odwraca od myślenia i pozwala skupić się na tym, co poszło nie tak w poprzedniej 

pracy, a także skoncentrować się na przygotowaniu się do nowej pracy poprzez eksplorację rynku pracy 

i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Zasadniczo jesteś w stanie wypalenia zawodowego. Czujesz się zawiedziony lub zdradzony przez 

swoją organizację. Wykorzystaj czas spędzony w „biurze domowym”, aby zrozumieć, co doprowadziło 

Cię do wypalenia, i upewnij się, że historia się nie powtarza. Użyj go jako budzika, aby ponownie ocenić 

sposób, w jaki chcesz żyć i co chcesz osiągnąć. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz i który ma podobne 

doświadczenia. Unikaj ludzi z twojej starej organizacji, ponieważ mogą być stronniczy lub nadal niosą 

bagaż emocjonalny. Omów szczegółowo sytuację, przyglądając się okolicznościom przed twoim 

zaangażowaniem, obciążeniu pracą, działaniom i działaniom innych ludzi oraz sytuacjom, które 



ewoluowały. Zastanawiając się, prawdopodobnie zauważysz, że popełniłeś kilka błędów. Prawie na 

pewno zobaczysz, że część winy należy przypisać zewnętrznie sytuacji, ludziom wokół ciebie. W swoim 

umyśle upewnij się, że umieścisz tę winę tam, gdzie powinna ona należeć. Naucz się lekcji swoich 

błędów, aby ich nie powtarzać. 

3. Spodziewaj się najlepszego, ale bądź przygotowany na najgorsze. Dokładaj wszelkich starań, aby 

szukać i wciąż szukać pracy. Nawet jeśli natychmiast nie pojawią się okazje do rodzaju pracy, do której 

masz kwalifikacje, rozsądne może być rozważenie alternatywnych rodzajów pracy, jeśli są dostępne - 

być może na  niepełnym wymiarze godzin, przy założeniu, że zwykle łatwiej jest znaleźć odpowiednią 

pracę, jeśli jesteś już zatrudniony. 

4. Zawsze wykorzystuj konstruktywnie dodatkowy czas wolny, zamiast traktować go jako zmorę, 

pomyśl o nim jako o okazji, która nigdy wcześniej nie pojawiła się w celu rozwijania nowych 

zainteresowań i umiejętności, najlepiej w towarzystwie innych osób, w celu utrzymania kontaktu 

społecznego i zapewnienia ci dodane sznur do łuku w poszukiwaniu pracy 

5. Przepływy pieniężne mogą być problemem na tym etapie. Jednym z najlepszych sposobów 

uniknięcia wpadnięcia w pułapkę stresu finansowego jest skontaktowanie się z księgowym lub doradcą 

finansowym i ponowne przetworzenie swoich inwestycji oraz ocena, które z nich można zlikwidować, 

aby umożliwić Ci jak najbliższy powrót do stanu płynności finansowej cieszył się, gdy byłeś zatrudniony 

6. Poczucie bezcelowości i bezwładności należy przeciwdziałać poprzez ćwiczenia i efektywne 

kierowanie energii. Konieczne jest budowanie harmonogramu porannych spacerów, jogi i medytacji, 

aby zachować zdrową równowagę w życiu i uwolnić frustrację. Aby zmniejszyć poczucie izolacji, 

przydatne byłoby angażowanie się w gry zespołowe na świeżym powietrzu, takie jak tenis, squash, piłka 

nożna, krykiet, a także gry zespołowe w halach, takie jak brydż, canasta lub podobne działania, w które 

zaangażowanych jest więcej niż jeden gracz i które polegają na rozwijaniu umysłu . 

7. Ważne jest, aby obserwować dietę. Zniechęcenie może prowadzić do tego, że albo popadnie w obfite 

jedzenie i picie, albo stanie się całkowicie apatyczny i skubnie przekąski. Postępuj zgodnie z tą samą 

rutyną posiłków, co wcześniej, upewniając się, że twoje jedzenie jest zdrowe i urozmaicone 

8. Wreszcie wyjdź z domu jak najwięcej 

3.4 Finanse i stres 

Źle obsługiwane finanse są głównym czynnikiem stresującym. W dzisiejszym zatłoczonym świecie 

pieniądze stały się głównym czynnikiem stresującym. Praktyka posiadania wielu kart kredytowych i 

nadmiernych wydatków to pewna formuła popadnięcia w długi. W dążenie do nadążenia za sąsiadami 

i grupami nacisków Niektóre osoby zawsze chcą najnowszego samochodu, najnowszej elektroniki i 

łatwych kredytów, aby uzyskać do nich dostęp. Problem pojawia się jednak później, gdy gromadzą się 

rachunki za masowe zakupy. Zagrożenie bankructwem jest jednym z największych stresorów 

związanych z pieniędzmi. Problemy z pieniędzmi prowadzą do stresu w sporach wewnętrznych, które 

pozostawione bez kontroli mogą doprowadzić do całkowitego zerwania relacji. Cofnijmy się i 

przyjrzyjmy się pierwotnej przyczynie tutaj. Po raz kolejny zdajemy sobie sprawę, że przyczyną stresu 

związanego z pieniędzmi nie jest obiekt zewnętrzny, ale nasze własne podejście, nasze spojrzenie na 

świat. Wynika to z naszej skłonności do kupowania rzeczy, na które nas nie stać, do wydawania bez 

planowania, co prowadzi nas do stresujących sytuacji. Jest to stresor, który możemy łatwo pokonać 

poprzez racjonalną i świadomą zmianę nawyków. Ludzie, którzy stale żyją poza swoimi możliwościami, 

muszą podjąć natychmiastowe kroki w celu zmiany. Muszą obniżyć wydatki. Pierwszym krokiem jest 

zaprzestanie kupowania rzeczy, na które ich nie stać. Zacznij korzystać z gotówki lub karty debetowej 



zamiast kredytu. Na początek nie powinni naliczać żadnych nowych opłat za istniejące karty kredytowe 

i pracować nad spłatą bieżącego zadłużenia karty kredytowej poprzez spłatę kwoty wyższej niż 

minimalna kwota. W rzeczywistości nie powinni dać się ponieść marchewce płacącej minimalną kwotę 

zamiast całej zaległej kwoty. Błędny cykl zadłużenia z powodu kwoty głównej i narosłych odsetek 

sprawi, że nigdy nie unikniesz pułapki, gdy złapiesz ją w szczękę. Wychodząc z długów, z zasady sprawi, 

że nie kupisz na kredyt nic, za co nie będziesz w stanie spłacić w całości na koniec miesiąca. Po 

odzyskaniu z pułapki zadłużenia sporządzanie miesięcznego budżetu w celu śledzenia dziennych 

wydatków to świetny sposób, aby dokładnie zobaczyć, dokąd trafiają pieniądze każdego miesiąca. 

Planując wydatki w największym możliwym stopniu, najpierw obniż luksusy. Można to zrobić, dzieląc 

wydatki na dwie kategorie - niezbędne i luksusowe. Konieczność należy zaspokoić przede wszystkim, 

podczas gdy luksusy można wyeliminować lub pozostawić na później. Weźmy na przykład, 

subskrybując każdy kanał telewizji kablowej, niezależnie od tego, czy oglądasz go regularnie, a nawet 

jeśli tak, zatrzymaj się i zastanów, jaką wartość wnosi do Twojego życia, do bazy wiedzy, do twoich 

kompetencji, oglądając film na centrum handlowe w weekend, gdzie opłaty za parkowanie są dwa razy 

wyższe niż w zwykły dzień powszedni, a bilety trzykrotnie droższe. Spójrz na to, co naprawdę możesz 

zrobić, bez tego, co nie wnosi żadnej konkretnej wartości do swojego życia, a następnie wprowadź 

odpowiednie korekty w budżecie. Aby żyć w ramach dochodu, zanim dokonasz jakiegokolwiek 

większego zakupu, zadaj sobie pytanie, czy jest to potrzeba czy chęć. Często wpadamy w pułapkę 

kupowania rzeczy takich jak najnowszy model najbardziej łabędziego samochodu tylko dlatego, że 

wprowadzono wersję z uniesioną twarzą ze zmianami kosmetycznymi i podobne przedmioty, na które 

nie mamy prawdziwego użytku i na które nie możemy sobie pozwolić, ale kupione, ponieważ są 

zapewnione na kredyt w niewielkich ratach, zapominając, że pewnego dnia wszystko to zamieni się w 

śnieżną kulę w dużą niedostępną postać. Aby uczynić budżetowanie łatwiejszym do zaakceptowania, 

dlaczego nie zmienimy budżetu jako „bilans szczęścia”? Podstawową zasadą tego bilansu jest „Dochód 

jeden dolar, koszt pięćdziesiąt centów, życie to szczęście, dochód jeden dolar, koszt dwa dolary, życie 

to stres i walka”. Dlaczego nie przeprowadzimy małego eksperymentu, aby stworzyć równowagę 

szczęścia arkusz. To wskaże, że po pokryciu wszystkich wydatków związanych z potrzebami, ile zostało 

na tak zwane odpusty lub luksusy. Wyciągnij lub odwiedź ponownie następujące dokumenty: 

• Paski wypłat z ostatnich 3 miesięcy 

• Zeszłoroczne zeznania podatkowe 

• Ostatnie trzy miesiące wyciągów z kart kredytowych i odcinków książeczki czekowej 

1. Obniż swój miesięczny dochód brutto. Jest to dochód przed opodatkowaniem i odliczenia 

oszczędności itp.). Może to mieć formę wynagrodzenia dla zatrudnionych, dochodu po odliczeniu 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób prowadzących działalność na własny 

rachunek i emerytury dla osób, które są emerytowane. Dodaj do tego wszelkie inne dochody z odsetek 

i dywidend z inwestycji. 

2. Od tej kwoty odejmij około 30% podatku dochodowego i innych opłat 

3. Od pozostałej kwoty odejmij kolejne 20%, które zostaną przeznaczone na oszczędności i inwestycje. 

4. Saldo, które pozostaje, to dochód netto dostępny na pokrycie kosztów utrzymania 

5. Odwołaj się teraz do odcinków książeczki czekowej i wyciągów z kart kredytowych oraz pozycji 

według pozycji kwoty wydawanej co miesiąc na niezbędne artykuły. Może to obejmować rzeczy takie 

jak hipoteka lub wynajem domu, podatek od nieruchomości, media (gaz, prąd, woda, telefon, telefon 

komórkowy, internet, telewizja kablowa), artykuły spożywcze, niezbędna odzież, niezbędne artykuły 



higieny osobistej, ubezpieczenia, raty kredytu, automatyczna konserwacja gazu oraz naprawy, inne 

koszty transportu i koszty opieki nad dziećmi 

6. Odejmij sumę wszystkich wydatków w punkcie 5 od liczby uzyskanej w punkcie 4. Otrzymana liczba 

to kwota, którą pozostawiłbyś na odpusty. 

Nie wystarczy po prostu stworzyć budżet szczęścia, konieczne jest śledzenie rzeczywistych wydatków 

w oparciu o taki bilans, aby upewnić się, że nie przesadzisz. Pod koniec tego ćwiczenia możesz odkryć, 

że nie możesz sobie pozwolić na wszystko, czego chcesz i możesz czuć się przygnębiony. Ale nie ma 

potrzeby czuć się oszukanym lub sfrustrowanym. To tutaj musisz ćwiczyć swoją kreatywność i 

odkrywać opcje, w których możesz uzyskać odpusty lub luksusy mniej kosztownie lub za darmo. Na 

przykład nie otrzymujesz żadnego złotego medalu za obejrzenie zwycięskiego filmu Oscara pierwszego 

dnia premiery filmu w multipleksie. Możesz poczekać na wydanie DVD i wypożyczyć to po znacznie 

niższej cenie niż za parking i bilet na film. Możesz też poczekać, aż film zostanie wyświetlony na jakimś 

kanale telewizyjnym, który i tak subskrybujesz. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek pracy jest bardzo 

niestabilny i naprawdę nie ma czegoś takiego jak zapewniona stabilność, zawsze rozsądnie jest 

zachować co najmniej trzy do sześciu miesięcy kosztów utrzymania na rachunku stałego depozytu. Jeśli 

będziesz miał szczęście, że nie będziesz musiał z niego korzystać, będzie nadal zarabiać i spokojnie 

powiększać swoje rozmiary. Jeśli w niefortunnej sytuacji stracisz pracę albo z powodu warunków, na 

które nie masz wpływu, albo dlatego, że nie możesz dłużej tolerować środowiska pracy, będziesz mógł 

żyć podczas szukania nowej pracy bez stresu, zastanawiając się, jak pokryjesz niezbędne wydatki w tym 

okresie. To w pewien sposób daje niezależność i pewność siebie, co samo w sobie jest świetnym 

środkiem odstraszającym. Zawsze pomaga w życiu mieć więcej niż jedno stałe źródło dochodu. Jeśli 

masz talent do śpiewania, aktorstwa, stolarstwa lub malowania, spróbuj zdobyć ten poziom biegłości, 

aby móc przekształć swoje hobby lub pasję w biznes na pół etatu, który uzupełnia twoje dochody, 

pomaga oderwać się od innych stresorów związanych z pracą i zapewnić potencjalny zawód 

alternatywny. 

Świadomość możliwości utrzymywania się przez trzy do sześciu miesięcy, jeśli nie masz pracy, w 

połączeniu ze świadomością, że nawet jeśli nikt nie zaoferuje ci regularnej pracy w terenie, po prostu 

po lewej, masz kompetencję, która pozwala ci zarabiać na życie robiąc coś, co daje ci radość, stabilność 

i zapewnia dobrobyt. To samo w sobie jest świetnym środkiem odstresującym. Krótko mówiąc, 

upraszczając życie, racjonalnie planując wydatki i pozwalając sobie tylko na takie odpusty, na które 

można sobie pozwolić, można rozwiązać wszystkie problemy związane ze stresem pieniężnym i żyć bez 

lęku. 

Do tej pory widzieliśmy, jak warunki zewnętrzne, takie jak praca, mogą powodować sytuacje, które 

działają stresorowo na osoby podatne na stres. Kierując się maksymą, że każdy problem ma 

rozwiązanie, dowiedzieliśmy się również, jak radzić sobie z takimi stresorami poprzez zmianę naszego 

stylu życia lub sposobu myślenia. Teraz zdajemy sobie sprawę, że stres jest w zasadzie reakcją jednostki 

na bodźce zewnętrzne lub stresory. Innym ważnym źródłem stresu jest ciągłe gadanie o sobie, w 

którym poprzez negatywny dialog podsycamy swoje wątpliwości i ograniczamy naszą pewność siebie. 

To pochłania energię produkcyjną i generuje stres. W następnym rozdziale zobaczymy, jak możemy 

usunąć negatywność z naszego procesu poznawczego i poprowadzić nas, jak uwolnić się od stresu 

poprzez przyjęcie pozytywnego stylu życia. 

Uwolnić się od stresu 

Teraz zdaliśmy sobie sprawę, że słowami Williama Szekspira „Nie ma nic dobrego ani złego, ale 

myślenie sprawia, że tak jest”. Różnica między byciem zestresowanym a nieakcentowanym nie jest 

sytuacją zewnętrzną, ale postawą, podejściem i reakcją jednostki na sytuację lub bodziec. Jedyne, co 



możemy kontrolować, to my… nasze postawy, nasze perspektywy i nasze wybory. Naprawdę nie 

musimy się stresować ani naciągać na resztę. Musimy tylko skupić się na tym, co możemy kontrolować. 

Jeśli tak jest w istocie, to powinno być możliwe uwolnienie się od stresu poprzez świadome 

przekształcanie naszych postaw, procesu myślowego i stylu życia. Istnieje panaceum na stres. 

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób możemy uwolnić się od stresu. 

4.1 Walka z negatywnym nastawieniem 

W części 1 mówiliśmy o stresie antycypacyjnym i stresie sytuacyjnym. Niektóre prace są z natury 

stresujące. Na przykład działy obsługi klienta w call center mogą być bardzo stresujące, szczególnie 

tam, gdzie klienci są nieprzyjemni, niegrzeczni lub źli. Pracownicy linii produkcyjnej na ciągłych liniach 

produkcyjnych mogą odczuwać silną presję ze względu na ciągłe, nieubłagane wymagania dotyczące 

ich wydajności. Zarządzanie ludźmi może być stresujące, szczególnie tam, gdzie menedżerom 

regularnie przeszkadzają pracownicy w tym samym czasie, gdy sami starają się ukończyć pracę. Presja 

i stres są częścią tych zadań i chociaż możesz być w stanie wyeliminować niektóre presje, inne zawsze 

pozostaną. Ważne jest, aby pamiętać, że pracodawcy mają jedynie obowiązek płacenia wynagrodzeń, 

nie mają obowiązku uprzyjemniania lub wynagradzania pracy. Niektóre prace są z natury 

nieprzyjemne. Jeśli nie podoba ci się obecna praca, najlepszą rzeczą może być znalezienie pracy, która 

zapewni Ci przyjemność i nagrody, których potrzebujesz. Głównymi przyczynami stresu zawodowego 

są negatywne myślenie wraz z poczuciem konieczności poddania się nieuzasadnionym wymaganiom, 

brakiem informacji, złym środowiskiem, brakiem kontroli nad pracą i tempem pracy, częstym 

rozproszeniem i frustracją celów. Ludzie mogą również stwierdzić, że wymagania dotyczące pracy są 

sprzeczne z ich wartościami, przekonaniami lub celami. Może to powodować intensywny stres. Brak 

informacji często może być stresujący, szczególnie w czasach, gdy ludzie mogą być niepewni co do 

swojej pracy. Wiele osób i organizacji komunikuje się wyjątkowo słabo i chociaż menedżerowie często 

są całkowicie zadowoleni z dzielenia się informacjami, mogą po prostu nie myśleć. Menedżerom może 

być również bardzo trudno wiedzieć, że ludzie źle zrozumieli lub źle zinterpretowali swoje wiadomości. 

Dzieje się tak szczególnie często, gdy członkowie zespołu boją się swoich szefów lub nadmiernie ich 

szanują i z tego powodu nie informują o braku zrozumienia Często najlepszym rozwiązaniem w tych 

przypadkach jest prośba o wyjaśnienie sytuacji . Mamy tendencję do myślenia negatywnego, gdy 

boimy się przyszłości, stawiamy się, krytykujemy się za błędy, wątpimy w nasze możliwości lub 

oczekujemy porażki. Negatywne myślenie szkodzi pewności siebie, szkodzi wydajności i paraliżuje 

umiejętności umysłowe. Poważny problem polega na tym, że negatywne myśli mają tendencję do 

szybowania w naszą świadomość, niszczenia ich i uciekania ponownie, ledwo zauważone. Ilekroć 

planujemy jakąkolwiek działalność i odczuwamy dokuczliwe przeczucie, warto usiąść spokojnie, wziąć 

cztery lub pięć głębokich oddechów i wejść w introspektywną atmosferę umysłu. Spójrz na każdą 

negatywną myśl, która przyszła ci do głowy. Zadaj sobie pytanie, czy ta myśl jest rozsądna: czy można 

ją rzetelnie zbadać? Na przykład przygotowując się do ważnej prezentacji z dyrektorem generalnym, 

możesz stwierdzić, że często miałeś następujące negatywne myśli: 

• Poczucie nieadekwatności 

• Martwi się, że Twoje wyniki w pracy nie będą wystarczająco dobre 

• Niepokój, że rzeczy poza twoją kontrolą osłabią twoje wysiłki 

• Martwi się o reakcje innych ludzi na twoją pracę 

Zaczynając od nich, możesz podważyć te negatywne myśli: 



• Poczucie nieadekwatności: Czy szkoliłeś się i kształciłeś tak dobrze, jak rozsądnie powinieneś 

wykonywać tę pracę? Czy masz doświadczenie i zasoby potrzebne do tego? Czy odpowiednio 

zaplanowałeś, przygotowałeś i ćwiczyłeś? Jeśli wykonałeś wszystkie te czynności, czy stawiasz sobie 

nieosiągalnie wysokie standardy wykonywania pracy? 

• Martwisz się o wydajność: Czy masz szkolenie, które rozsądna osoba uważa za potrzebne do 

wykonania dobrej pracy? Czy odpowiednio zaplanowałeś? Czy masz potrzebne informacje i zasoby? 

Czy wyczyściłeś potrzebny czas i odpowiednio wykorzystałeś swój zespół wsparcia? Czy odpowiednio 

się przygotowałeś? Jeśli nie, musisz zrobić te rzeczy szybko. Jeśli tak, masz dobrą pozycję, aby zapewnić 

najlepszą możliwą wydajność. 

• Problemy z problemami, na które nie masz wpływu: Czy przeprowadziłeś odpowiednie planowanie 

awaryjne? Czy odpowiednio przemyślałeś i zarządzałeś wszystkimi prawdopodobnymi ryzykami i 

przypadkami? Jeśli tak, będziesz dobrze przygotowany do radzenia sobie z potencjalnymi problemami. 

• Martw się o reakcje innych ludzi: jeśli dobrze się przygotowałeś i robisz, co możesz, to wszystko, co 

musisz wiedzieć. Jeśli działasz tak dobrze, jak potrafisz, uczciwi ludzie prawdopodobnie zareagują 

dobrze. Jeśli ludzie nie są uczciwi, to jest to coś poza twoją kontrolą. Często najlepszą rzeczą jest 

wznieść się ponad nieuczciwe komentarze. 

Najlepiej jest odłożyć na bok swoje ego i obiektywnie spojrzeć na swoje negatywne myśli, wyobrażając 

sobie, że jesteś trzecią osobą, być może twoim najlepszym przyjacielem lub szanowanym trenerem lub 

mentorem. Spójrz na listę negatywnych myśli i wyobraź sobie, że negatywne myśli zostały napisane 

przez kogoś, komu udzielałeś obiektywnych rad, i zastanów się, jak rzucić wyzwanie tym myślom Gdy 

racjonalnie podważasz negatywne myśli, powinieneś być w stanie szybko sprawdzić, czy myśli są złe 

lub czy mają dla nich jakąś substancję. Jeśli jest jakaś substancja, podejmij odpowiednie działania. W 

takich przypadkach negatywne myślenie było systemem wczesnego ostrzegania pokazującym, gdzie 

należy skierować uwagę. Po zidentyfikowaniu racjonalności swoich negatywnych myśli, możesz 

przygotować się na pozytywne myśli i afirmacje. Wasze afirmacje będą najsilniejsze, jeśli będą 

konkretne, wyrażone w czasie teraźniejszym i będą miały silną treść emocjonalną. Należy jednak 

uważać, aby wszelkie pozytywne stwierdzenia lekkomyślnie nie stanowiłyby panaceum na eliminację 

stresu. Trzeba je zahartować zdrowym rozsądkiem i skupić się na przeglądzie sytuacji, aby właściwie 

ocenić, czy rzeczywiście zrobiłeś wszystko, czego potrzeba, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Nie 

dokończenie prac przygotowawczych w tle i po prostu modląc się o odkupienie i recytując pozytywnie 

afirmacje nie uratują dnia, a jedynie zwiększą poczucie złego samopoczucia i nerwowości oraz zwiększą 

stres. Po racjonalnym przeanalizowaniu sytuacji i upewnieniu się, że wykonałeś wszystko, co możesz 

realistycznie osiągnąć ciężką pracą, następnie wykorzystujesz pozytywne myślenie, aby wzmocnić te 

myśli. Kontynuując powyższe przykłady, pozytywne afirmacje mogą być: 

• Poczucie nieadekwatności: „Jestem do tego dobrze wyszkolony. Mam doświadczenie, narzędzia i 

zasoby, których potrzebuję. Pomyślałem i przygotowałem się na wszystkie możliwe problemy. Mogę 

wykonać świetną robotę. ” 

• Martwi się o wydajność: „Dobrze to zbadałem i dobrze zaplanowałem i doskonale rozumiem 

problem. Mam czas, zasoby i pomoc, której potrzebuję. Jestem dobrze przygotowany do wykonania 

doskonałej pracy. ” 

• Problemy z problemami, na które nie masz wpływu: „Przemyśliliśmy wszystko, co może się wydarzyć, 

i zaplanowaliśmy, w jaki sposób poradzimy sobie ze wszystkimi prawdopodobnymi przypadkami. 

Wszyscy są gotowi pomóc w razie potrzeby. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do elastycznego i 

skutecznego reagowania na nietypowe wydarzenia. ” 



• Martw się o reakcje innych ludzi: „Jestem dobrze przygotowany i robię, co mogę. Uczciwi ludzie będą 

to szanować. Podniosę się ponad wszelką niesprawiedliwą krytykę w dojrzały i profesjonalny sposób. 

” 

Pozytywne myślenie jest następnie wykorzystywane do tworzenia pozytywnych afirmacji, których 

można użyć do przeciwdziałania negatywnym myślom. Te afirmacje neutralizują negatywne myśli i 

budują twoją pewność siebie. Służy również do znajdowania okazji, które prawie zawsze są do 

pewnego stopnia obecne w trudnej sytuacji. 

Innym sposobem radzenia sobie ze stresem wynikającym z negatywnych myśli jest przewidywanie 

stresu i radzenie sobie z nim poprzez przygotowanie. Obejmuje to następujące trzy kroki: 

• Krok 1 Zmniejsz niepewność poprzez poszukiwanie wyjaśnień 

• Krok 2 Utwórz plan wydajności 

• Krok 3 Zdobądź biegłość dzięki wcześniejszej próbie 

Poprzez upewnienie się o faktach i pełne zrozumienie sytuacji, możesz zapewnić, że jesteś 

odpowiednio przygotowany i że nie zaskoczy Cię przewidywalna sytuacja i zdarzenie. Na przykład, jeśli 

przygotowujesz się do ważnej prezentacji dla Rady Dyrektorów, musisz wcześniej dobrze wiedzieć: 

• Wielkość odbiorców oraz sytuacja lub środowisko, w którym wystąpisz 

• Co publiczność chce wydobyć ze swojego występu 

• Gdzie występuje Twoja wydajność w programie i co się wydarzyło przed nim 

• Nastrój, w jakim znajdą się publiczność. Czy mogą być sceptyczni lub wrogo nastawieni, czy też (jak 

w wielu przypadkach) mogą być dla ciebie dobrze przygotowani? 

• Czy publiczność będzie chciała cię przesłuchać? Czy musisz przygotować się na przesłuchanie? 

• Co jeszcze wydarzy się podczas występu? Jakich rozrywek możesz doświadczyć? 

• Jaka technologia będzie wspierać Twoją wydajność (sprzęt, oświetlenie, dźwięk, projektory danych 

itp.)? Jakie przygotowania poczyniono na wypadek awarii technologii? 

Bez wyjaśnienia tych niepewności istnieje wysokie ryzyko, że zostaniesz złapany na niewłaściwą stopę, 

jeśli twoje założenia będą błędne lub coś pójdzie nie tak. Do każdego zadania nigdy nie wskakuj bez 

planu wydajności. Rozpocznij od sporządzenia listy wszystkich rzeczy, które musisz zrobić, od 

przygotowania się do jakiejkolwiek aktywności do jej zakończenia. Wymień wszystkie fizyczne i 

psychiczne kroki, które musisz podjąć, aby przygotować i sprawdzić swój sprzęt oraz naprawić lub 

wymienić go tam, gdzie nie działa, dokonać ustaleń logistycznych i przemyśleć, czy jest coś jeszcze, co 

musisz zrobić, aby przygotować się do występ. Następnie przeprowadź każdy z tych kroków i opracuj 

dziennik ryzyka, w którym identyfikujesz i sporządzasz listę 

• Wszystko, co może racjonalnie pójść nie tak na każdym kroku 

• Wszelkie rozproszenia i negatywne myślenie, które mogłyby podważyć twoją pewność siebie lub 

powstrzymać cię od pozytywnego, skoncentrowanego nastroju na początku i podczas występu 

Przeanalizuj wszystkie rzeczy, które mogą się nie udać, i sprawdź prawdopodobieństwo wystąpienia 

problemu. Wiele z wymienionych przez Ciebie rzeczy może być bardzo mało prawdopodobne. 

Następnie spójrz na każdy z pozostałych nieprzewidzianych wydatków. Zazwyczaj dzielą się one na trzy 

kategorie: 



• Rzeczy, które można wyeliminować poprzez odpowiednie przygotowanie, w tym poprzez tworzenie 

kopii zapasowych i zakup odpowiedniego dodatkowego lub zapasowego sprzętu; 

• Rzeczy, którymi możesz zarządzać, unikając niepotrzebnego ryzyka; i 

• Rzeczy, którymi możesz zarządzać za pomocą wcześniej przygotowanej akcji lub odpowiedniej 

techniki zarządzania stresem 

Zapisz swój plan na papierze w formie łatwej do odczytania i łatwej do odniesienia. Trzymaj go przy 

sobie, przygotowując się i dostarczając swoją wydajność. Odwołaj się do niego, ilekroć potrzebujesz 

tego w odpowiednim czasie na wydarzenie lub aktywność. Przygotuj także pozytywne myślenie, 

którego użyjesz, aby przeciwdziałać obawom i negatywnym myślom zarówno przed wydarzeniem, jak 

i podczas niego. Wreszcie, poprzez prawidłowe i pełne ćwiczenie, możesz dopracować swój występ 

oraz zidentyfikować i wyeliminować z nim problemy. Często ćwicząc swoją wydajność, możesz ustawić 

ją prawie automatycznie. 

4.2 Uwolnienie się od stresu spowodowanego nieuzasadnionymi wymaganiami pracy 

Często możemy spotkać się z sytuacjami w miejscu pracy, w których pogrążamy się w papierkowej 

roboty, ścigając własne indywidualne terminy i próbując osiągnąć wyznaczone cele, aby zostać 

obciążonym co postrzegamy jako pracę dodatkową lub dodatkową. Na przykład kilku klientów może 

domagać się wykonania dużych zadań jednocześnie. Staje się to bardzo stresujące, gdy masz zasoby, 

aby obsłużyć tylko kilka z nich. Być może, aby zyskać przychylność kierownictwa wyższego szczebla, 

przebiegli menedżerowie średniego szczebla mogą zwiększyć znaczenie prostych wniosków o niskim 

priorytecie od kierowników wyższego szczebla, tworząc nieuzasadnioną presję na zespoły wdrażające. 

W innych sytuacjach znaczenie terminów może być zawyżone lub dodatkowe zadania mogą zostać 

przydzielone nieznajomość kluczowych informacji. 

Często całkowicie rozsądni ludzie mogą stawiać nieuzasadnione żądania, wiedząc o tym lub nie. Jeśli 

dodasz do tego pojęcie „rozciągania celów”, fakt, że osoby składające wnioski mogą nie mieć 

poprawnie docenił sytuację i fakt, że ludzie mogą grać w normalne gry komercyjne, można zobaczyć, 

jak powstają problemy. Panaceum na radzenie sobie w tak stresujących sytuacjach polega na 

zapewnieniu, że w żadnym momencie nie ulegniesz emocjom. Konieczne jest przyjęcie racjonalnego i 

uzasadnionego podejścia, w którym ponad wszelką wątpliwość upewniasz się, że sytuacja nie powstała 

w wyniku nieporozumienia, dość starałeś się zrozumieć pozycję drugiej osoby, badałeś wszystkie 

rozsądne sposoby spełnienia wymagań ; i próbowałem wynegocjować uczciwy kompromis. O wiele za 

łatwo jest od razu dojść do wniosku, że ktoś jest „złym człowiekiem”, kiedy żąda od ciebie 

nieuzasadnionego żądania. W rzeczywistości ludzie mogą wysuwać nieuzasadnione żądania z wielu 

różnych dobrych i złych powodów. Twój proces myślowy powinien mieć następującą strukturę: 

• Sprawdzanie informacji i założeń: Sprawdź, czy nie dokonałeś żadnych niepoprawnych założeń. 

Następnie sprawdź, czy w pełni rozumiesz, o co Cię proszono. Na koniec potwierdź, kiedy należy go 

dostarczyć. Jeśli wyznaczono Ci termin, zrozum, dlaczego tak jest , że termin został ustalony, a co się 

stanie, jeśli nie zostanie dotrzymany. Może się okazać, że terminy są w rzeczywistości znacznie bardziej 

elastyczne i arbitralne, niż się początkowo wydaje 

• Patrząc z perspektywy drugiej osoby: Spróbuj spojrzeć na sytuację z perspektywy drugiej osoby. 

Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich faktów. Na przykład, jeśli pracujesz na pełnych 

obrotach i ktoś prosi o podjęcie bardziej priorytetowej pracy, to on 

może nie wiedzieć, ile pracy masz na talerzu. Jest również całkiem możliwe, że to, co wydaje się dla 

ciebie nierozsądne, może wydać się komuś innemu. Na przykład klient potrzebujący dostawy na 



zamówienie priorytetowe może oczekiwać, że zostanie ona zwrócona w rozsądnym czasie - fakt, że 

proces produkcji jest opóźniony, może go nie zainteresować. Musisz cofnąć się i zrzucić swoje ego i 

spojrzeć na sytuację racjonalnie i obiektywnie, aby upewnić się, jak odpowiednio zarządzać sytuacją. 

• Zbadanie alternatyw: jeśli popyt nadal wydaje się nieuzasadniony, zastanów się, na jakie sposoby 

możesz go zaspokoić. Trochę myślenia bocznego może pomóc ci znaleźć rozwiązanie. Oceń wpływ 

każdego możliwego rozwiązania. 

• Wyjaśnianie asertywnie swoich spostrzeżeń; a przy definiowaniu problemu zachowaj obiektywność 

informacji i unikaj emocji. Upewnij się, że twoje komentarze są poprawne i że są poparte faktami w 

stosownych przypadkach. 

• Zgadzanie się lub nieporozumienie oraz zarządzanie skutkami. 

Nadal jest całkiem możliwe, że po przejściu przez ciebie możesz nie zgodzić się na uczciwy krok 

naprzód. Druga osoba może próbować cię ścisnąć, aby uzyskać lepszą ofertę niż jest to normalne. W 

takiej sytuacji może się okazać, że musisz poprosić o dodatkowe zasoby lub delegować zadania. Istnieje 

limit pracy, którą możesz wykonać samodzielnie. Jest tylko tyle wartości, że możesz dostarczyć ją 

swojej organizacji bez pomocy innych osób. Delegacja obejmuje przekazanie odpowiedzialności za 

pomyślne dostarczenie pracy innym osobom, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu 

kontroli nad procesem i gotowym produktem. Aby przekazać pracę, przejdź przez następujące etapy: 

• Zdecyduj, co przekazać; 

• Znajdź odpowiednią osobę, do której chcesz delegować; 

• Wyjaśnij cel pracy i czego oczekujesz; 

• Pozwól delegowanej osobie zająć się pracą i dokonać przeglądu pracy w odpowiednich punktach 

kontrolnych; 

• Przyjmuj tylko prace dobrej jakości; i 

• W razie potrzeby nagradzaj wysiłek. 

W miarę możliwości przekaż pełne zadania. Kompletne prace są znacznie bardziej satysfakcjonujące w 

pracy niż niepowiązane fragmenty pracy. W ten sposób masz większe szanse na odzyskanie dobrze 

przemyślanych, właściwie zintegrowanych rezultatów. Gdy zdecydujesz się przekazać komuś zadanie, 

pozwól mu się tym zająć. Przejrzyj projekt w uzgodnionych punktach kontrolnych projektu, ale nie 

zarządzaj zadaniem: Zaakceptuj, że mogą istnieć różne sposoby jego osiągnięcia. Czasami będziesz 

musiał przekazać zadanie komuś, kto nie ma niezbędnego doświadczenia. Kiedy tak się dzieje, 

pamiętaj, że niedoświadczeni ludzie będą potrzebować czasu na szkolenie i początkowo będą 

potrzebować ścisłego nadzoru, aby zadanie zostało wykonane zgodnie z normą. Powinieneś również 

oczekiwać, że zajmie to kilka iteracji, zanim zadanie zostanie wykonane w sposób zadowalający, i 

powinieneś dać na to czas w zobowiązaniach, które zaciągasz wobec innych ludzi. Kiedy zaczynasz 

delegować pracę, często okazuje się, że jej ukończenie zajmuje dużo czasu. Wynika to z faktu, że jesteś 

ekspertem w wykonywaniu pracy, podczas gdy osoba, do której ją delegujesz, wciąż uczy się, jak to 

robić. Może się okazać, że spędzasz więcej czasu na nadzorowaniu pracy, niż sam byś to zrobił. Bądź 

cierpliwy i wytrwaj! 

4.3 Uwolnienie się od stresu poprzez podążanie za swoją pasją 

Na poprzednich stronach zauważyliśmy, że stres, niepokój rzeczywisty wynika z poczucia bycia jak 

okrągły kołek w kwadratowej dziurze. Wynika to z poczucia braku synchronizacji lub braku spójności z 



ekosystemem, w którym się znajduje. Jeśli nie podoba ci się to, co robisz, to na miłość boską zrób coś, 

co chcesz zrobić. Podążaj za swoją pasją, aby uwolnić się od cierpienia. Wyobraź sobie siebie w zimny, 

mokry, deszczowy poranek samotnie na autostradzie jadącej do piekła. Wasze osobiste piekło, moje 

piekło, to naprawdę wszystko to samo piekło. Naprawdę, naprawdę nienawidzisz tej okropnej 

piekielnej dziury, w której pracujesz, i nie dbasz zbytnio o bliźniaków, którzy tam pracują lub udają, że 

tam pracują. Jeśli chodzi o szefa, twoją ulubioną rozrywką jest rzucanie strzałkami zakończonymi jadem 

w jego portret, a słowa nie mogą opisać twojej pogardy, frustracji i pełnego stopnia gniewu i 

wściekłości, które pochłaniają cię na samą jego nazwę. Życie jest naprawdę zbyt krótkie, aby 

zmarnować je na coś, czego nienawidzisz lub coś, co sprawia, że łapiesz oddech jak ryba z wody. Zrób 

sobie przysługę. Zastanów się, czego chcesz od życia. Nie musisz być milionerem, aby być szczęśliwym 

człowiekiem. Musisz tylko czuć się komfortowo ze swoim osobistym ekosystemem. Możesz to zrobić, 

realizując swoją pasję i przestać podążać za stadem. 

Paradoksalnie niewiele osób na świecie naprawdę wie, czym naprawdę jest ich pasja. Jednym ze 

sposobów szybkiego rozpoznania swojej pasji jest zadanie sobie pytania: „Co jest dla Ciebie ważne? Co 

najbardziej cenisz? ”Rozumiejąc, co jest ważne, zaczynasz rozumieć, czym nie jesteś pasjonatem. 

Zastanów się dobrze nad tymi rzeczami lub czasami, kiedy robiłeś coś, co sprawiło ci tyle radości, że po 

prostu nie widziałeś godzin przemijających w ciągu kilku minut, ani nie czułeś się głodny, ani nie 

potrzebujesz ludzkiego towarzystwa. Jeśli uda ci się rzucić palcem na tę aktywność, która powoduje, 

że zapominasz o sobie i zapominasz upływ czasu, możesz uznać, że masz szczęście, że znalazłeś swoją 

pasję. Wyobraź sobie teraz, jak wyglądałby Twój świat, gdybyś mógł pracować w pełnym wymiarze 

godzin i otrzymywać wynagrodzenie za coś, w co mocno wierzysz i który uwielbiasz angażować. Byłaby 

to czysta, czysta radość i absolutnie nie pozostawiałaby miejsca na stres i cierpienie. Czy chciałbyś 

pracować w pełnym wymiarze godzin nad czymś, co jest Twoją pasją, nawet gdybyś mógł zarobić 

więcej, robiąc coś innego, co Cię nie zachwyci? Gdybyś miał tylko sześć zdrowych miesięcy życia, czym 

byś je poświęcił? Zwykle odpowiedzią na to pytanie jest zestaw rzeczy, których na pewno nie zrobiłbyś. 

Wtedy ludzie zaczynają rozumieć, co chcielibyśmy robić. Opisują swojego wymarzonego małżonka, 

wymarzony dom, wymarzoną pracę. Czy któryś z nich istnieje? Jeśli tak, to dlaczego nie podjęliśmy 

wysiłku, aby je znaleźć i wejść do strefy komfortu? Jeśli nie, czy możemy znaleźć lub stworzyć takie 

warunki? Twoja pasja polegająca na znalezieniu ścieżki odstresowującej składa się z następujących 

kroków: 

• Jasno zdefiniuj i zapisz, co naprawdę chcesz, dziś, jutro i rodzaj pamięci lub dziedzictwa, które chcesz 

zostawić po śmierci 

• Spójrz na rzeczy, które uwielbiasz robić, gdy nie jesteś do tego zmuszony 

• Pomyśl o tych wszystkich rzeczach, które zrobiłbyś nawet za darmo, po prostu dlatego, że bardzo ci 

się podobają 

• Czego chcesz bardziej niż czegokolwiek innego w swoim życiu? Jeśli obudziłeś się pewnego ranka do 

idealnego życia, w którym wszystko z poprzednich dni uległo zmianie, opisz, co będzie inne, co nie 

będzie już stanowić części twojego życia, a co jeszcze  zastąpi odrzucone rzeczy 

Odpowiedz szczerze na te pytania, jesteś to winien samemu sobie. Jeśli wymyślisz odpowiedzi, 

znalazłeś swoją pasję. Ta pasja nie musi niszczyć ziemi - powinna być jednak po prostu kwestią prawną 

i moralną, która należy do ciebie i tylko ciebie. Powinno być tak satysfakcjonujące, że kiedy bierzesz 

ostatni oddech na łożu śmierci, nigdy nie musisz wypowiadać najsmutniejszego rozstania wszechświata 

„Chciałbym Miałem… ”. Więc wy, szczęściarze, zidentyfikowaliście swoją pasję. Teraz idź po to. Często 

spotykamy ludzi, którzy znają swoją pasję, ale z różnych powodów niechętnie ją realizują. Popchnij ich 

trochę, a oni słabo intonują, że nie mogą przestać pracować nad swoim zawodem, aby realizować 



swoją pasję, ponieważ potrzebują bezpieczeństwa regularnych dochodów. Niektórzy z nas mogą nie 

mieć tyle szczęścia, że uczynią naszą pasję naszym zawodem. Ale to nie znaczy, że nie możemy znaleźć 

czasu i pieniędzy, aby realizować pasję wraz z naszym zawodem. Spójrzmy na współczynnik 

przystępności cenowej. Zacznij od dekonstrukcji tego, co wydajesz, powiedzmy tydzień, miesiąc lub 

rok. Najpierw spójrz na te przedmioty, w których możesz wyciąć. Zaoszczędź w ten sposób 

zaoszczędzone pieniądze na inwestycjach, w których się pomnoży. Na przykład możesz być uzależniony 

od kawy. Nie musisz poświęcać tego całkowicie, ale sprawdź, czy możesz zmniejszyć dzienne spożycie, 

a tym samym zaoszczędzić. Alternatywnie, zbadaj możliwość korzystania z transportu publicznego dwa 

razy w tygodniu, aby zaoszczędzić na benzynie i zużyciu samochodu rodzinnego. Teraz spójrz na rzeczy, 

które chciałeś kupić, których nigdy tak naprawdę nie potrzebujesz. Postanowić, że w przyszłości kupisz 

tylko to, czego potrzebujesz i faktycznie z niego skorzystasz. Chodź, naprawdę potrzebujesz ośmiu par 

dżinsów, pięćdziesięciu butów i dziesięciu designerskich toreb. Czy są one cenniejsze niż aktywność, 

która jest Twoją pasją? Po co wyrzucać zeszłoroczne ubrania tylko dlatego, że dołem lub mankietami 

spodni albo wyszły lub zniknęły z mody? Kogo próbujesz zaimponować drogimi markowymi zegarkami, 

okularami, wodą kolońską i długopisami? Ludzie, którzy wiedzą o tych rzeczach, a także je mają, nie 

zahuczą, jeśli powiesz im, że kupiłeś jeszcze jeden wysokiej klasy zegarek na rękę. Ci, którzy nigdy nie 

słyszeli o nazwiskach lub słyszeli o nazwiskach i nie mogą sobie na nie pozwolić, będą tylko sarkastyczni 

lub zazdrośni. Upewnij się, że otrzymujesz najlepsze lub optymalne stawki na swoje ubezpieczenia, 

hipoteki i rachunki za media.  Ta analiza wyraźnie pokaże ci, gdzie możesz żyć i co możesz bezpiecznie 

porzucić. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze pomogą ci sfinansować swoją pasję. Jeśli twoją pasją 

jest umiejętność lub hobby, zbadaj ją może to zmienić w źródło dochodów, dzięki czemu wraz ze 

zmianą stylu życia i pewnymi przepływami pieniężnymi możesz kiedyś zmienić zapasy i baryłkę na 

swoją pasję - Twój idealny bezstresowy świat, o którym zawsze marzyłeś. 

4.4 Bez stresu poprzez zarządzanie czasem 

Efektywne zarządzanie czasem jest kluczowym krokiem do mniej stresującego życia. Zarządzanie 

czasem odnosi się do tego, jak każdy z nas w najbardziej produktywny sposób wykorzystuje swój czas. 

Aby efektywnie wykorzystać czas, najpierw musimy ustalić wartość na czas. Jedynym sposobem jest 

wprowadzenie w nas bojaźni Bożej, aby czas był zasobem nieodnawialnym. Zegar zaczął tykać od 

momentu narodzin każdego z nas, nie wiemy, jak długo to potrwa, ale zdecydowanie wiemy, że 

pewnego dnia przestanie tykać. Któregoś dnia każdy z nas będzie musiał wrócić do nieznanego źródła 

i nigdy więcej nie pójdzie tą ścieżką. Pomiędzy pierwszym tyknięciem a ostatnim tyknięciem zegara 

życiowego jest kilka działań i celów, które musimy osiągnąć. Pierwszym krokiem jest zatem 

uświadomienie sobie i zinternalizowanie czystej ograniczonej natury czasu, jak ważna jest każda 

mijająca chwila. Szczerze mówiąc, ta realizacja uderzyła mnie pełne pięćdziesiąt lat po tym, jak zegar 

życia zaczął mi tykać. Zacząłem uważać swoje soboty za święte. Prawdopodobnie jest to powrót do 

mojego zmarłego ojca, który zawsze był wyluzowany w weekend, oraz fakt, że przez większość mojej 

kariery miałem pięć dni tygodni. Im jestem starszy, tym bardziej lubię sobotni poranek, być może jest 

to cicha samotność połączona z nieograniczoną radością z nieobecności w pracy. Tak czy inaczej, 

pierwsze godziny sobotniego poranka są najbardziej przyjemny. Jedynym trudnym do zaplanowania 

planem jest negocjowanie z żoną Sareeną, o której godzinie wychodzimy z domu, aby uzyskać 

nieprzerwane dwie godziny pływania, a następnie jej sjestę. Ale nie zawsze tak było. Soboty były 

równie gorączkowe jak w inne dni. Pracowałem 13 godzin dziennie - dla nieufnych szefów, którzy pod 

koniec roku nie mieli żadnych skrupułów, oznaczając mnie jako słabszego lub słabszego, nawet jeśli 

zyski mojej dywizji przebiły się przez dach. Aby odpocząć od mego niepokoju, popołudniowe 

popołudnia do południa do północy pogrążyły się w mgiełce tytoniu fajkowego i różnych alkoholach, 

dzieląc się bezsensownymi sprośnymi żartami i ogólnie przeklinając o życiu zawodowym, aby 

zaprzyjaźnić się z przyjaciółmi z pokoju, którym tak naprawdę to nie obchodziło. Praca zawsze miała 



pierwszeństwo przed wszystkim innym - prawdopodobnie do tej pory spóźniłam się z pięcioma z 

dziewięciu urodzin mojej ślicznej córki, tylko dlatego, że musiałam wziąć udział w telekonferencji, która 

miała trzydzieści procent szans na zawarcie umowy biznesowej, na którą zasługuje w każdym razie 

rzadko przekładałoby się to na mega-dolce. Byłem potajemnie sfrustrowany, ale egoistycznie 

zaprzeczałem temu wszystkim i różnie. Kilka tygodni temu szedłem do baru Club na popołudniową 

rozmowę z bezczynnymi przyjaciółmi, kiedy spotkałem Mahesha Goswamiego, starego mentora, a 

teraz jego pana i pana. Mahesh wyglądał promiennie i promiennie. Był moim przyjacielem, filozofem i 

przewodnikiem przez ostatnie 50 lat (jeśli wykluczę dwa lata, kiedy byłem w moim łóżeczku) i był w 

jego połowie lat siedemdziesiątych. To, co zaczęło się jako typowy sobotni poranek, przekształciło się 

w jedną z lekcji, które od czasu do czasu wydają się wam dawać. Pozwól, że ci o tym opowiem: 

„Cóż, stary kolego SD, wyglądasz na zaniedbanego.” Wyciągnął rękę. „Przepracowany i 

przereklamowany. Jestem pewien, że dobrze ci płacą, ale szkoda, że tak bardzo musisz być z dala od 

domu i swojej rodziny. Trudno uwierzyć, że ktoś powinien pracować sześćdziesiąt lub siedemdziesiąt 

godzin tygodniowo, aby związać koniec z końcem. Szkoda, że przegapiłeś recital taneczny swoich córek. 

Po prostu westchnąłem głęboko i wzruszyłem ramionami. Objął mnie ramieniem i poprowadził do 

mojego zwykłego stołka barowego. Kontynuował: „Pozwól, że powiem ci coś, co pomogło mi zachować 

własne priorytety”. I wtedy zaczął wyjaśniać swoją teorię „tysiąca kulek”. „Widzisz, pewnego dnia 

usiadłem i odrobiłem trochę arytmetyki. Przeciętny człowiek żyje około siedemdziesięciu pięciu lat. 

Wiem, niektórzy żyją więcej, a inni mniej, ale średnio ludzie żyją około siedemdziesięciu pięciu lat. 

Teraz pomnożyłem 75 razy 52 i otrzymałem 3900, czyli liczbę sobót, które przeciętny człowiek ma przez 

całe swoje życie. Trzymaj się mnie, SD, przechodzę do ważnej części. 

Dopiero po pięćdziesięciu latach zastanowiłem się nad tym wszystkim szczegółowo - kontynuował - i 

do tego czasu przeżyłem ponad dwadzieścia sześćset sobót. Zacząłem myśleć, że gdybym miał 

siedemdziesiąt pięć lat, pozostało mi tylko tysiąc trzystu. Poszedłem więc do sklepu z zabawkami i 

kupiłem każdy marmur, jaki mieli. Skończyło się na tym, że musiałem odwiedzić trzy sklepy z 

zabawkami, aby zebrać 1000 kulek. Zabrałem je do domu i włożyłem do dużego, przezroczystego 

plastikowego pojemnika na stoliku nocnym. Od tamtej pory w każdą sobotę wyjmuję jeden marmur i 

wyrzucam go. Przekonałem się, że obserwując, jak kule maleją, bardziej skupiłem się na naprawdę 

ważnych rzeczach w życiu. Nie ma nic lepszego niż obserwowanie, jak kończy się Twój czas na ziemi, 

aby pomóc Ci w ustaleniu priorytetów. Dziś rano wyjąłem ostatni marmur z pojemnika. Myślę, że jeśli 

uda mi się to do następnej soboty, dostanę trochę więcej czasu. I jedyną rzeczą, z której wszyscy 

możemy skorzystać, jest trochę więcej czasu. Więc SD, mój chłopcze, przemyśl swoje życie i priorytety. 

Mam nadzieję, że spędzasz więcej czasu z rodziną, robiąc rzeczy, które kochasz i które cię inspirują. 

Nawiasem mówiąc, to piwo jest dla ciebie synu !! ”. Byłem oszołomiony. Zrobiłem też szybkie obliczenia 

mentalne. 2704 soboty minęły i naprawdę nie ma na to nic do pokazania. Ilu ludzi uszczęśliwiłem? To, 

co stworzyłem, ma trwałą wartość - kilka raportów z projektu, których nikt nie przeczytał, kilka tysięcy 

wierszy kodu oprogramowania, gdybym naprawdę był tylko dla moich rodziców, mojej żony i dzieci, 

czy naprawdę słuchałem ich z zachwytem, zamiast czekać na żeby przestali mówić, abym mógł napisać 

e-mail w mojej głowie. Czas jest wolny. Ale to jest bezcenne. Nie możesz go mieć, nie możesz go 

zatrzymać, ale możesz go wydać. Gdy go zgubisz, nigdy nie będziesz mógł go odzyskać. Z 3900 sobót 

zostałem obdarzony tylko 1196 pozostałymi? Dzięki Bogu wciąż mam wybór, aby mądrze to wydać! Jak 

zwykle Mahesh dał mi wiele do przemyślenia. Przełknąłem piwo i przytuliłem Mahesha. Potem 

zadzwoniłam do mojej matki, która była bardzo zaskoczona, słysząc ode mnie: „Przygotuj się, mamo, 

idę zabrać cię do centrum handlowego, by kupić fotel, którego pragnęłaś od trzech miesięcy”. 

Odłączyłem się i zadzwoniłem do mojej żony. Zamiast tego moja córka odpowiedziała: „Babes”, 

wykrzyknąłem „co powiesz na lunch McDonalds i ten film 3D, o którym mówiłeś - babcia też do nas 

dołącza - tak przy okazji, muszę też kupić kulki”. Jej „Yessssssss !!” była najsłodsza muzyka, jaką do tej 



pory słyszałem. Dlatego uważnie policz swoje kulki i zobacz, ile wartości możesz wydobyć z każdej 

soboty, a raczej co godzinę - ponieważ nigdy nie wróci, nigdy nie wrócisz na tę ścieżkę ani nie zobaczysz 

tych samych twarzy ani ich uśmiechów. Pielęgnuj i pielęgnuj życie, dopóki ono trwa - to znaczy, jeśli 

naprawdę kochasz i troszczysz się o to, co zostało ci darowane. Aby naprawdę uświadomić sobie wagę 

zarządzania czasem, zawsze myśl o czasie w kategoriach pieniędzy. Jedyna różnica polega oczywiście 

na tym, że utracone pieniądze można odzyskać, a stracony czas na zawsze. 

Każdy dzień ma 86 400 sekund. Wyobraźcie sobie łaskę, którą Bóg obdarzył każdego z nas. Nawet jeśli 

popsuliśmy sobie życie w życiu zawodowym i prywatnym, każdego dnia dostajemy 86 400 sekund, 

które moglibyśmy albo wykorzystać, by poprawić sytuację, albo po prostu oderwać się od pracy. Teraz 

wyobraź sobie, że wszyscy mamy coś w rodzaju rachunku czekowego w Banku Czasu. Prezesem tego 

banku jest Bóg. Każdy z nas ma z góry określoną kwotę. Jest to przyznawane każdemu z nas każdego 

ranka w ratach w wysokości 86 400 USD. Warunki prowadzenia tego rachunku są takie, że saldo 

gotówkowe nie może być przenoszone z dnia na dzień, a każdego wieczora w tak zwanym zamknięciu 

firmy każda część kwoty, której dana osoba nie była w stanie wykorzystać, jest anulowana na zawsze. 

Teraz każdy z nas musi wyciągnąć każdy cent i zainwestować go w dobry cel lub w końcu stracić 

pieniądze. Brak kredytu w rachunku bieżącym, jeśli nie wykorzystasz depozytu w ciągu dnia, to 

całkowicie Twoja strata. Kwota ta nigdy więcej nie zwróci ani nie zostanie przelana na twoje konto. 

Zatrzymajmy się i zgrubnie obliczmy na kopercie z odcinkiem ołówka. Szczerze mówiąc, ile straciliśmy 

dotychczas z Banku Czasu z powodu naszej niezdolności do mądrego inwestowania i życia w 

teraźniejszości na dzisiejszym depozycie. Trzej główni złodzieje czasu to zwlekanie, perfekcjonizm i brak 

punktualności. Przeważnie jedyną przeszkodą na drodze do stania się osobą, którą chcemy być i 

robienia rzeczy, które chcemy robić, są sami. Kunktatorstwo jest jedną z największych przeszkód w 

osiągnięciu. Musimy introspekcji: 

• Ile czasu marnujemy na odpowiadanie na e-maile? 

• Ile czasu spędzamy na oglądaniu telewizji lub graniu w gry wideo na smartfonach i laptopach? 

• Ile czasu marnujemy na podróż do pracy iz pracy? 

• Ile czasu marnujemy na zadania, które ktoś inny mógłby wykonać? 

Informatyka jest chętnym partnerem do zwlekania. E-maile, rozmowy telefoniczne, „badania” 

komputerów i smartfonów stale w Internecie odwracają uwagę od naszych ważniejszych zadań, a 

jednocześnie sprawiają, że czujemy się zajęci. W dobie ciągłej łączności mamy obsesję na punkcie 

Twittera, Face booka, SMS-ów i e-maili. Większość z nas nie jest tak ważna, że musimy być w 

wiadomościach e-mail lub kontaktach elektronicznych w czasie rzeczywistym co minutę każdego dnia. 

W ramach eksperymentu spójrz na swoją skrzynkę odbiorczą. Osiemdziesiąt procent tego, co znajduje 

się w Twojej skrzynce odbiorczej, nie jest ważne i zawiera reklamy oraz artykuły, które zapychają twoją 

skrzynkę pocztową. Pod koniec dnia pracy większość z nas jest wyczerpana i ogląda bezmyślne seriale 

telewizyjne, grając w gry wideo lub bez celu przeglądając sieć. Szczerze mówiąc, jest to główny 

zdobywca czasu, który nie pozwala nam realizować naszej pasji i tym samym odstresować się. Obecnie 

większość operatorów kablowych oferuje opcję nagrywania programów. Zamiast tracić czas na 

programy, które smażą mózg, wybieraj programy, których po prostu nie możemy przegapić, za pewną 

wartość, którą dostarczają, i ustaw je do nagrywania. Zamiast oglądać coś ze względu na to, 

zaoszczędziłeś czas na samokształceniu i doskonaleniu tego, co Cię pasjonuje. W kontekście czasu 

spędzonego na podróży sprawdź, jak można to zoptymalizować. Prawdopodobnie jeśli jeździsz sam, 

możesz nadążyć za rozmowami telefonicznymi za pomocą zestawu głośnomówiącego lub niebieskiego 

zęba, albo posłuchać taśmy audio lub płyty CD z treściami profesjonalnymi lub związanymi z Twoją 

pasją. Możesz także odkryć potrzebę przebywania w podróży przez tak długi czas. Prawdopodobnie 



możesz zastąpić osobiste zakupy zakupami online, carpoolingiem, aby zmniejszyć liczbę podróży i 

zwolnić czas na więcej pracy. Kiedy zwlekamy, stale odczuwamy presję zbliżających się terminów i 

nieprzygotowania, stresujemy się. Zadania o wysokim priorytecie z naszej listy zadań do wykonania 

nigdy się nie kończą, ponieważ jesteśmy tak zajęci zadaniami o niskim priorytecie. Procrastinatorzy 

aktywnie szukają takich rozrywek jak oni sami czytając wszystkie e-maile i generalnie pozostając zajęci, 

ale nie wykonując zadań, które doprowadzą ich do miejsca, w którym powinni być. Bycie zajętym 

niekoniecznie oznacza produktywność. Sposobem na odstresowanie się jest poznanie naszych 

priorytetów i sprecyzowanie, co musimy osiągnąć każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku, aby osiągnąć 

te cele. Musimy skoncentrować się na jak najszybszym wykonaniu zadań o wysokim priorytecie, 

abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na poświęcenie się innym rzeczom, które chcemy robić. W 

miejscu pracy, jeśli to możliwe, skieruj się na biurko z dala od okien i drzwi i nie adresuj połączeń 

telefonicznych ani e-maili, dopóki nie wykonasz przypisanych zadań. Unikaj marnowania czasu, takiego 

jak internet i media społecznościowe. Jeśli zwlekanie opóźnia pracę, dopóki nie poczujesz, że chcesz to 

zrobić, lub okoliczności w końcu Cię do tego zmuszają, perfekcjonizm to tendencja do wykonywania 

zadań tylko wtedy, gdy wydają się one wykonane perfekcyjnie. Perfekcjoniści będą kontynuować pracę 

nad zadaniem, nawet jeśli zostało już wykonane. Koncentrują się na szczegółach, które tak naprawdę 

nie mają znaczenia, a zatem zwlekają z innymi ważnymi zadaniami, które teraz stają się pilne. 

Konstruktywna krytyka sprawia, że perfekcjoniści są bardzo niewygodni i defensywni, zamiast 

postrzegać je jako informację, która mogłaby umożliwić im dokonanie poprawek. Koncentrują się 

raczej na tym, co jest złe, niż na dobrych punktach tego, co zostało osiągnięte. Dlatego są na ogół mniej 

szczęśliwi i odczuwają większy niepokój i stres. Cele wyznaczone przez perfekcjonistę są na ogół 

nierozsądne i czasami nieosiągalne, co powoduje ciągły stres, ponieważ nigdy nie można ich osiągnąć, 

a nawet jeśli zostaną osiągnięte, odbywa się to kosztem innych niepełnych, równie naglących zadań, 

które z kolei powodują pożary. Jedynym sposobem zmierzenia się z perfekcjonizmem jest wyjaśnienie, 

co naprawdę ma znaczenie. Zrozum, że błędy to możliwości uczenia się. Sukces jest zawsze mile 

widziany, ale porażka może być również bardzo produktywna. Życie nie może być zapakowane w 

schludny pojemnik z elegancką wstążką. Punktualność jest niezbędna dla każdego, kto stara się być 

produktywny. Odzwierciedla wartość, którą kładziemy na czas, zarówno własną, jak i innych. 

Odzwierciedla twoją niezawodność, a nawet charakter. W ten sposób uniknięcie trzech zwlekania Ps, 

perfekcjonizmu i braku punktualności zapewni lepszą produktywność, więcej czasu na wykonywanie 

osobistych czynności i pasji oraz złagodzenie stresu i zmartwień. Dobre zarządzanie czasem jest 

niezbędne, aby poradzić sobie z dużym obciążeniem bez nadmiernego stresu. Dzięki skutecznemu 

wykorzystaniu umiejętności zarządzania czasem możesz zmniejszyć stres w pracy, kontrolując swój 

czas i zwiększając produktywność. Dzięki temu masz czas na relaks poza pracą, a także na rozwijanie 

pasji 

Podstawą zarządzania czasem jest koncentracja na wynikach, a nie na aktywności. To jest miejsce, w 

którym wielu z nas pada ofiarą złodziei czasu - czynności, które pochłaniają czas, ale nie przynoszą 

wartości dodanej. Efektywne zarządzanie czasem obejmuje: 

• Ocena wartości twojego czasu, zrozumienie, jak efektywnie go wykorzystujesz i popraw swoje nawyki 

korzystania z czasu. 

• Koncentrowanie się na priorytetach, dzięki czemu możesz skupić się na najważniejszych zadaniach 

do wykonania, delegować zadania tam, gdzie to możliwe, i porzucić zadania o niskiej wartości 

• Zarządzanie i unikanie zakłóceń i 

• Więcej czasu. 



Patrząc na obciążenie pracą, zastanów się nad przybliżoną wartością każdej z rzeczy, które robisz. Tam, 

gdzie to możliwe, Twoim celem powinno być skoncentrowanie się na zadaniach o wartości większej niż 

obliczona wartość twojego czasu. W razie potrzeby eliminuj zadania o niższej wartości niż Twój czas. 

Niektóre strategie skutecznego zarządzania czasem w celu zmniejszenia stresu to: 

• Planuj każdy dzień, tworząc listę rzeczy do zrobienia i uszereguj zadania od najważniejszych do 

najmniej ważnych 

• Introspektywa, aby określić, w której części dnia jesteś najbardziej produktywny, masz najwięcej 

energii mentalnej i fizycznej, kiedy jesteś najbardziej kreatywny i kiedy jesteś ogólnie zmęczony. 

Zachowaj mniej energii, aby wykonać rutynowe czynności poziomu drugiego lub trzeciego 

• Przypisz realistyczne harmonogramy dla każdego zadania. Pozostaw trochę czasu na załatwienie 

przerw lub niespodziewanych dodatków 

• Powiedz „nie” nieistotnym zadaniom lub powierz zadania mniej produktywne 

• Unikaj zwlekania, perfekcjonizmu i bądź punktualny 

• Uważaj na straty czasu - wyślij wszystkim zainteresowanym stronom wyraźną wiadomość, że będziesz 

odbierać wiadomości e-mail i połączenia telefoniczne tylko w określonych godzinach. Zapewni to, że 

nic nie zakłóci twojej koncentracji i nie zatyka twojego produktywnego czasu 

 

Z czasem możesz zrobić cztery rzeczy. Możesz go zmarnować, wydać, cieszyć się nim i zainwestować. 

Każda sekunda to pieniądz, albo ktoś zarabia pieniądze, a więc w zamian jest winien trochę produkcji 

lub zarabiasz dla siebie. Jak mądry inwestor, zawsze upewnij się, że cokolwiek zrobisz ze swoim czasem, 

w jakiś sposób przynosi ono więcej korzyści niż to, co kosztuje. Zawsze pamiętajmy o słowach Winstona 

Churchilla, które ożywiły cały naród podczas drugiej wojny światowej: „Każdemu człowiekowi 

przychodzi w jego życiu ten szczególny moment, kiedy w przenośni klepie się go po ramieniu i daje 

szansę zrobienia czegoś wyjątkowego. - co za tragedia, jeśli w tej chwili nie jest przygotowany lub 

niewykwalifikowany do pracy, która byłaby jego najlepszą godziną. ” 

4.5 Zarządzanie stresem poprzez ćwiczenia 

Jeśli chodzi o ćwiczenia, wszyscy tam byliśmy. Członkostwo w siłowni, na które subskrybujemy, jest 

używane tylko przez miesiąc i płaci przez cały rok. Ile naszych domów ma nieużywane głupie dzwonki, 

cykle ćwiczeń i bieżnie zbierające kurz w garażu lub na strychu? Szczerze mówiąc, nie musisz dołączać 

do drogiej siłowni, aby się odreagować. Praktycznie każda forma ćwiczeń, od aerobiku po jogę, może 

działać stresująco. Jeśli lubisz biegać lub chodzić, po prostu idź do najbliższego parku lub zacznij 

pobiegać na chodniku za darmo. Innym sposobem jest zaparkowanie samochodu w najdalszym miejscu 

od drzwi biura lub wejścia do centrum handlowego i szybkie wejście do środka i skorzystanie ze 

schodów zamiast windy. W ten sposób możesz połączyć ćwiczenia z rutynowym życiem bez spożywania 

czasu pracy. Więc lubisz tańczyć. Świetny! Podkręć muzykę w domu i wejdź w energiczną salsę lub jive. 

To także ćwiczenia i dobra zabawa. Dla tych, którzy są kanapowymi ziemniakami i uzależnieni od swoich 

programów telewizyjnych, ćwiczenia można płynnie łączyć. Oglądaj swój program w pozycji stojącej, 

chodzącej lub maszerującej w górę i w dół pokoju, wykonując unoszenie nóg, bieganie punktowe lub 

przysiady do jogi. Inną opcją jest samodzielne wymazanie podłogi, kucanie przez cały czas na tylnych 

łapach. Nazywa się to oszukiwaniem umysłu, który często próbuje sugerować pozornie bardzo 

prawdopodobne usprawiedliwienia dla ucieczki przed ćwiczeniami. Głównym celem ćwiczeń nie jest 

trenowanie, aby stać się jakimś sportowcem lub mistrzem w zawodach. Wykonuj jakieś łatwe ćwiczenia 



aerobowe przez trzydzieści minut pięć razy w tygodniu. Może to być bieganie lub jazda na rowerze. 

Zawsze wykonuj rozciąganie i rozgrzewkę przed treningiem, aby umożliwić stopniowe rozluźnienie 

stawów i mięśni i zapobiec kontuzji. Rozgrzewanie zajmuje tylko od 5 do 10 minut, ale jest konieczne. 

Ochłodzenie po ćwiczeniu jest równie ważne po raz kolejny poprzez rozciąganie mięśni. Upewnij się, 

że jesteś dobrze nawodniony odpowiednią ilością wody do picia przez cały czas ćwiczeń. Celem jest 

relaks i tym samym oderwanie uwagi od stresorów w życiu. Regularne ćwiczenia mają pewne 

bezpośrednie zalety w walce ze stresem. 

• Podkręca endorfiny: aktywność fizyczna pomaga zwiększyć produkcję neuroprzekaźników mózgu, 

zwanych endorfinami. 

• To medytacja w ruchu: po szybkiej grze w tenisa, krykieta lub kilku okrążeniach w basenie często 

zdarza się, że zapomniałeś o podrażnieniach dnia i skoncentrowałeś się tylko na ruchach ciała. Gdy 

zaczniesz regularnie rozładowywać swoje codzienne napięcia poprzez ruch i 

aktywność fizyczna może się okazać, że skupienie się na jednym zadaniu, a co za tym idzie energia i 

optymizm, mogą pomóc ci zachować spokój i czystość we wszystkim, co robisz. 

• Poprawia nastrój: Regularne ćwiczenia mogą zwiększyć pewność siebie i zmniejszyć objawy związane 

z łagodną depresją i lękiem. Ćwiczenia mogą również poprawić sen, który często jest zakłócany przez 

stres, depresję i niepokój. Wszystko to może złagodzić poziom stresu i dać poczucie kontroli nad ciałem 

i życiem 

Uznając korzyści płynące z regularnego ćwiczenia jako środka odstresującego, równie ważne jest, aby 

upewnić się, że nadmierne ćwiczenia mogą zużyć ciało, a tym samym stworzyć nową formę stresu. 

Możesz znaleźć dowolny rodzaj ćwiczeń i typ ćwiczeń, który Ci odpowiada i który sprawia ci 

przyjemność. Musisz upewnić się, że jest to zgodne z codzienną rutyną i presją czasu. Dlatego podczas 

opracowywania planu ćwiczeń należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Skonsultuj się z lekarzem. Jeśli nie ćwiczysz przez jakiś czas i masz problemy zdrowotne, możesz 

porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem nowej rutyny ćwiczeń. 

• Idź przed biegiem. Stopniowo zwiększaj swój poziom sprawności. Podniecenie związane z nowym 

programem może prowadzić do jego przesadzenia, a może nawet obrażeń. Dla większości zdrowych 

osób dorosłych, rozpoczęcie co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności aerobowej (pomyśl 

szybki marsz lub pływanie) lub 75 minut intensywnej aktywności aerobowej (np. Bieganie) jest dobrym 

punktem wyjścia. Jeśli dopiero zaczynasz ćwiczyć, zacznij od umiarkowanego poziomu, a następnie 

dodaj intensywnej aktywności w miarę poprawy kondycji. 

• Rób to co kochasz. Praktycznie każda forma ćwiczeń lub ruchu może zwiększyć poziom sprawności, 

jednocześnie zmniejszając stres. Najważniejszą rzeczą jest wybranie aktywności, którą lubisz. Przykłady 

obejmują spacery, wspinanie się po schodach, jogging, jazdę na rowerze, jogę, tai chi, ogrodnictwo, 

podnoszenie ciężarów i pływanie. 

• Utwórz harmonogram i trzymaj się go. Chociaż harmonogram może wymagać porannego treningu 

jednego dnia, a wieczorem aktywności następnego dnia, poświęcenie czasu na poruszanie się każdego 

dnia pomaga uczynić program ćwiczeń stałym priorytetem. Ćwiczenia przyrostowe. Nawet krótkie 

ataki aktywności przynoszą korzyści. Na przykład, jeśli nie możesz zmieścić się w jednym 30-

minutowym spacerze, spróbuj zamiast tego trzech 10-minutowych spacerów. Najważniejsze jest, aby 

regularna aktywność fizyczna była częścią Twojego stylu życia. Kilka współczesnych i popularnych form 

ćwiczeń omówiono w poniższych podrozdziałach 



4.5.1 Tai chi (TIE-CHEE): delikatne ćwiczenie w walce ze stresem 

Tai chi pomaga zmniejszyć stres i niepokój. Pomaga także zwiększyć elastyczność i równowagę. Tai chi 

to starożytna chińska tradycja, która obejmuje serię ruchów wykonywanych w powolny, 

skoncentrowany sposób, któremu towarzyszy głęboki oddech. Tai chi, zwany także tai chi chuan, to 

niekonkurencyjny, samodzielny system delikatnych ćwiczeń fizycznych i rozciągania. Każda pozycja 

przechodzi do następnej bez przerwy, zapewniając, że twoje ciało jest w ciągłym ruchu. Tai chi jest 

ogólnie bezpieczny dla wszystkich grup wiekowych i poziomów sprawności. W rzeczywistości, 

ponieważ Tai Chi ma niewielki wpływ, może być szczególnie odpowiedni, jeśli jesteś starszą osobą 

dorosłą, która w przeciwnym razie nie ćwiczy. Chociaż Tai Chi jest ogólnie bezpieczne, kobiety w ciąży 

lub osoby z problemami ze stawami, bólem pleców, złamaniami, ciężką osteoporozą lub przepukliną 

powinny skonsultować się z lekarzem przed spróbowaniem Tai Chi. Korzyści z Tai Chi obejmują: 

• Zmniejszony stres i niepokój 

• Zwiększona wydolność tlenowa 

• Zwiększona energia i wytrzymałość 

• Zwiększona elastyczność, równowaga i zwinność 

• Zwiększona siła i definicja mięśni 

• Niektóre dowody wskazują, że tai chi może również pomóc: 

• Lepsza jakość snu 

• Zwiększony system odporności 

• Niższy poziom cholesterolu i ciśnienie krwi 

• Poprawa bólów stawów i zastoinowej niewydolności serca 

• Poprawa ogólnego samopoczucia u osób starszych 

• Zmniejsz ryzyko upadków u osób starszych 

Aby uzyskać pełne korzyści z Tai Chi, ważne jest, aby zasięgnąć porady wykwalifikowanego instruktora 

Tai Chi i nauczyć się odpowiednich technik. Chociaż tai chi jest powolny i delikatny, praktycznie bez 

negatywnych skutków ubocznych, możliwe jest zranienie, jeśli nie wiesz, jak właściwie robić tai chi 

4.5.2 Joga jako forma ćwiczeń odprężających 

Joga to praktyka ciało-umysł, która łączy ćwiczenia rozciągające, kontrolowane oddychanie i relaksację. 

Joga może pomóc zmniejszyć stres, obniżyć ciśnienie krwi i poprawić czynność serca. I prawie każdy 

może to zrobić. Podstawowe składniki hatha jogi i najbardziej ogólnej jogi obejmują: 

• Pozy. Pozy jogi, zwane również pozycjami lub asanami, to zestaw ruchów mających na celu 

zwiększenie siły i elastyczności. Pozy wahają się od leżenia na podłodze przy całkowicie zrelaksowanej 

po trudne postawy, które mogą powodować rozciąganie ograniczeń fizycznych. 

• Oddychanie. Kontrolowanie oddechu jest ważną częścią jogi. W jodze oddech oznacza energię 

życiową. Joga uczy, że kontrolowanie oddechu może pomóc ci kontrolować ciało i uspokoić umysł. 

Opierając się na założeniu, że „Życie jest oddechem, oddech jest życiem”, joga kładzie duży nacisk na 

uczynienie oddychania głębokim, rytmicznym i efektywnym. Niezbędne myśli i wiadomości są 

przekazywane bardziej efektywnie, gdy ciało jest zrelaksowane, a mózg jest dobrze dotleniony, 



pomagając ciału i umysłowi pracować bardziej skutecznie, jednocześnie czując się mniej zmęczonym i 

mniej zestresowanym. Joga jest ogólnie uważana za bezpieczną dla większości zdrowych osób, gdy jest 

praktykowana pod okiem przeszkolonego instruktora. Bez względu na to, jaki rodzaj jogi ćwiczysz, nie 

musisz wykonywać każdej pozycji. Jeśli pozycja jest niewygodna lub nie możesz jej wytrzymać tak 

długo, jak instruktor tego zażąda, nie rób tego. Dobrzy instruktorzy to zrobią rozumieć i zachęcać do 

odkrywania, ale nie przekraczać osobistych limitów. Każda technika „jogiczna” ma swoje znaczenie. 

Ćwiczenia jogi są proste i naukowo zaprojektowane, a ponadto są bardzo skuteczne w różnych 

częściach ciała. Istnieją specjalne ćwiczenia dla każdej części ciała, aby były jędrne i wolne od 

dolegliwości. Te ćwiczenia są bardzo łatwe do wykonania, ale dają szybkie wyniki. Niektóre ćwiczenia 

zostały wyjaśnione poniżej w celu bezpieczniejszego i efektywniejszego użytkowania. 

A. ĆWICZENIA OCZU 

Istnieją trzy proste ćwiczenia oczu w celu stonowania całego układu wzrokowego, zwłaszcza mięśni 

oka. 

a) Lewy i prawy ruch gałek ocznych 

Stań wyprostowany obiema stopami razem. Miej oczy szeroko otwarte i przesuwaj gałki oczne na lewą 

i prawą stronę na przemian bez mrugnięcia okiem. Powtórz ruch dziesięć razy z każdej strony. Ważne 

jest, aby ruch gałek ocznych nie był ani zbyt wolny, ani zbyt szybki. 

b) Ruch gałek ocznych w górę i w dół 

Przesuń gałki oczne w górę i w dół. Spójrz na niebo, a następnie na przemian na ziemię. Powtórz 

dziesięć razy. 

c) Obracanie gałek ocznych - zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara 

Obróć gałki oczne dziesięć razy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (dziesięć razy). Ważne jest, aby podczas obracania 

gałek ocznych przestrzegać zera, tak dużego, jak to możliwe. 

B. ĆWICZENIA TWARZY 

Stań wyprostowany obiema stopami razem. Połącz palce obu rąk i zamknij nozdrza za pomocą kciuków. 

a) Wdychaj głęboko przez usta, tworząc usta jak dziób wrony. 

b) Wydmuchaj policzki i zastosuj blokadę podbródka (zegnij szyję w dół do takiego stopnia, aby 

podbródek dotykał górnej części klatki piersiowej). 

c) Wstrzymaj oddech i pozycję tak długo, jak możesz, ale łatwo. 

d) Wyprostuj szyję, zwolnij nozdrza i powoli rozpocznij wydech przez oba nozdrza. 

Powtórz cały proces trzy razy. Pacjenci z zapaleniem kręgosłupa szyjnego, zarówno wysokim, jak i 

niskim ciśnieniem krwi oraz chorobami serca, powinni unikać tego ćwiczenia. 

C. ĆWICZENIA SZYI 

Istnieją trzy ćwiczenia szyi dla pierwszych siedmiu kręgów, tj. Kręgów szyjnych, mięśni szyi i mięśni 

gardła. Ćwiczenia te składają się z następujących części: 

a) Ruch lewy i prawy 



- Stań wyprostowany. 

- Rozluźnij mięśnie szyi. 

- Spójrz z przodu. 

- Przesunąć szyję w lewą i prawą stronę bardzo szarpnięciem. 

- Zawsze zatrzymuj się na środku (patrząc z przodu) przez 1-2 sekundy. 

Powtórz ten proces dziesięć razy z każdej strony. 

b) Ruch w górę i w dół 

- Stań wyprostowany z wyprostowanymi plecami i szyją. 

- Utrzymując rozluźnione mięśnie szyi, pozwól swojej głowie poruszać się do tyłu, bez szarpnięcia. (Jeśli 

mięśnie szyi są rozluźnione, automatycznie poczujesz lekkie szarpnięcie). 

- Powoli cofnij głowę (wyprostuj szyję). 

Powtórz ten proces dziesięć razy. 

c) Ruch obrotowy (z niewielką modyfikacją) 

- Utrzymuj mięśnie szyi całkowicie rozluźnione. 

- Obróć głowę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (tylko pół 

obrotu lub do tyłu) 

alternatywnie z jednego ramienia na drugie. 

Powtórz pięć razy w prawo i w lewo. 

D. OBRACANIE RAMIENIA 

Kroki: 

a) Stań wyprostowany i patrz przed siebie. 

b) Trzymaj palce (obie ręce) na stawach barkowych. 

c) Obróć ramiona w prawo lub w lewo. 

d) Spróbuj zrobić zero tak dużym, jak to tylko możliwe, z łokciami. 

Powtórz dziesięć razy w jednym odcinku, zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

jak i przeciwnym. 

E. ĆWICZENIA RĄK 

Kroki: 

a) Stań wyprostowany i wyciągnij ręce przed klatką piersiową, dłońmi skierowanymi w dół. 

b) Trzymając dłonie mocno i równolegle względem siebie, maksymalnie rozsuń palce. 

c) Utrzymaj tę pozycję i powoli przesuwaj nadgarstki w górę iw dół. 

d) Podczas ćwiczeń utrzymuj ręce na wysokości ramion. 



e) Daj maksymalny ruch nadgarstkom. 

Powtórz piętnaście razy w górę iw dół. 

F. ĆWICZENIA PASA 

Kroki: 

a) Stań wyprostowany z rozstawionymi stopami (2 stopy). 

b) Rozciągnij ręce przed klatką piersiową dłońmi skierowanymi do siebie. 

c) Przekręcając lewą i prawą stronę, machaj swoim ciałem. 

d) Wykonaj szybki i całkowity wydech na rogach podczas zawracania. Nie martw się inhalacją, ponieważ 

będzie to automatyczne. 

e) Trzymaj ręce równolegle do siebie na poziomie ramion podczas ćwiczenia. 

f) Nie zatrzymuj się na środku, machaj dalej. 

Powtórz dwadzieścia razy z każdej strony. 

G. POZYCJA KRZESŁA 

Ostrzeżenie: Osoby z bólem dolnej części pleców powinny unikać tego ćwiczenia 

Kroki: 

a) Stań wyprostowany ze stopami razem lub w odległości 5–10 centymetrów. 

b) Rozciągnij ręce przed klatką piersiową na wysokości ramion, dłońmi skierowanymi w dół. 

c) Trzymając ręce równolegle do siebie, usiądź jak na krześle. 

d) Staraj się trzymać uda równolegle do ziemi, a plecy prostopadłe do niej. 

e) Utrzymaj tę pozycję przez około 30 (trzydzieści) sekund. 

Powtórz ćwiczenie trzy razy 

H. ĆWICZENIA KOLAN 

Kroki: 

a) Stań wyprostowany z dłońmi dotykającymi ud. 

b) Trzymaj plecy i szyję prosto. 

c) Zegnij nogi na kolanach naprzemiennie z lekkim szarpnięciem i spróbuj uderzyć piętami w pośladki. 

d) Następnie wyprostuj nogi z lekkim szarpnięciem w takiej pozycji, aby pięty znalazły się około 15 

centymetrów nad ziemią. 

Powtórz ćwiczenie dziesięć razy dla każdej nogi 

 

I. ĆWICZENIA NA MIĘŚNIE ŁYDKI 

Kroki: 



a) Stań wyprostowany razem ze stopami i dłońmi dotykającymi ud. 

b) Powoli i rytmicznie wykonuj ruchy pięty w górę i w dół. 

c) Podczas ćwiczeń utrzymuj ciężar ciała na palcach. 

d) Użyj mięśni łydek jako dobrych sprężyn, aby zapewnić płynny ruch. 

Powtórz to piętnaście razy. 

4.5.3 Gry łagodzące stres 

Znajdź dowolną grę fizyczną, którą naprawdę lubisz lub zawsze chciałeś wypróbować. Angażując się w 

grę, która naprawdę sprawia ci przyjemność, walcz ze stresem. Robiłbyś coś, co naprawdę kochasz  w 

ten sposób przynoszą również wiele radości, co jest kolejnym cudownym sposobem walki ze stresem. 

Będąc fizycznie łączysz się ze swoim ciałem i nie dajesz przestrzeni ani energii stresującym myślom w 

twojej głowie. Niektóre świetne gry i sporty odprężające to: 

• Golf 

• Pływanie 

• Tenis ziemny 

• Squash 

• Sztuki walki 

• Szybki marsz 

• Bieganie lub bieganie 

• Sporty zespołowe, takie jak koszykówka, piłka nożna, rugby lub futbol amerykański. 

Karty do gry, gry planszowe i inne zajęcia w domu to kolejna świetna forma odprężenia. Angażując się 

z innymi i nie skupiając się na stresującym problemie, pomagasz złagodzić stres. Jesteśmy tym, na czym 

się koncentrujemy, więc koncentrując się na czymś zabawnym, zabawnym i radosnym, stajemy się tym. 

Niektóre wspaniałe gry to: carom, scrabble, szachy, monopol i gry karciane, takie jak brydż i poker. 

Zabawa z dziećmi to także świetny sposób na rozładowanie stresu. Angażując się z dziećmi na ich 

poziomie, a nie według planu, nie tylko pomagasz być bardziej zabawny i szczęśliwy, ale także pomaga 

ci się połączyć z dzieckiem. Znowu wszystko, co robicie, koncentruje się na dzieciach, a dzieci 

przebywające w teraźniejszości nie pozwalają zatracić się w zmartwieniach i stresach. Graj razem z ich 

grami, baw się dobrze i pozwól sobie przejść do chwili obecnej: baw się w chowanego, wyobrażonych 

gier, tagów lub cokolwiek wymyślą twoje dzieci. Jeśli nie masz nikogo do uprawiania sportów na 

świeżym powietrzu lub gier halowych, nie rozpaczaj. Udaj się do pobliskiego parku przyrody lub 

obszaru zalesionego i baw się samodzielnie, biegając przez drzewa, wspinając się na wzgórza, robiąc 

norę i spuszczając włosy. Kto cię zobaczy Czy naprawdę obchodzi Cię, czy to, co robisz, powoduje 

zniknięcie stresu? 

Cokolwiek robisz, nie myśl o ćwiczeniach jako o jeszcze jednej rzeczy na liście rzeczy do zrobienia. 

Znajdź aktywność, która Ci się podoba - niezależnie od tego, czy jest to aktywny mecz tenisa, czy 

medytacyjny meandr do miejscowego parku i z powrotem - i włącz ją do swojej rutyny. Każda forma 

aktywności fizycznej może pomóc Ci się zrelaksować i stać się ważną częścią twojego podejścia do 

łagodzenia stresu. 

4.6 Zarządzanie stresem poprzez medytację 



Na poprzednich stronach postrzegaliśmy stres jako swoiste niedopasowanie między postawami 

jednostki a bodźcami zewnętrznymi. Same sytuacje i zdarzenia są po prostu tym, czym są. Stres i 

napięcie wynikają wyłącznie z tego, jak my, jednostki, postrzegamy i odnosimy się do incydentów 

zewnętrznych. Panaceum na stres, jak już wspomniano, polega na pracy nad sobą. Do tej pory 

badaliśmy, jak radzić sobie z mimowolnymi negatywnymi postawami, zarządzaniem czasem i 

angażowaniem się w działania, w których widzimy wartość lub znaczenie. W tym rozdziale, omawiając 

medytację, badamy, w jaki sposób zmiany stylu życia mogą umożliwić nam stawianie czoła sytuacjom 

zewnętrznym ze spokojem, w innych słowa bez niepokoju i stresu. Medytacja jest rodzajem ogólnego 

określenia wielu sposobów na osiągnięcie zrelaksowanego stanu istnienia. Istnieje wiele rodzajów 

medytacji, z których wszystkie mają ten sam cel, jakim jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju. 

• Po prostu oddychaj głęboko: Ta technika jest dobra dla początkujących, ponieważ oddychanie jest 

naturalną funkcją. Skup całą uwagę na swoim oddychaniu. Skoncentruj się na odczuciu i słuchaniu 

podczas wdechu i wydechu przez nozdrza. Oddychaj głęboko i powoli. Kiedy twoja uwaga wędruje, 

delikatnie przywróć koncentrację do oddechu. 

• Koncentrowanie się na obiekcie: Tutaj całkowicie skupiasz uwagę na badaniu obiektu przez całą 

medytację. Zbadaj kształt, różnice kolorystyczne, teksturę, temperaturę i ruch obiektu. Często 

używanymi przedmiotami są kwiaty, płomienie świec lub płynne wzory, ale możesz równie skutecznie 

używać innych przedmiotów (np. Budzików, lamp biurkowych, a nawet kubków do kawy!) 

• Medytacja z przewodnikiem: zwana także obrazowaniem lub wizualizacją, dzięki tej metodzie 

medytacji tworzysz mentalne obrazy miejsc lub sytuacji, w których możesz się zrelaksować. Próbujesz 

używać jak największej liczby zmysłów, takich jak zapachy, zabytki, dźwięki i tekstury. Wyobraź sobie 

scenę, miejsce lub wydarzenie, które pamiętasz jako bezpieczne, spokojne, spokojne, piękne i 

szczęśliwe. Możesz włożyć wszystkie zmysły do obrazu, na przykład, odgłosy płynącej wody i ptaków, 

zapach ściętej trawy, smak chłodnego białego wina, ciepło słońca i tak dalej. Użyj wyimaginowanego 

miejsca jako ucieczki od stresu i presji. Sceny mogą obejmować złożone obrazy, takie jak leżenie na 

plaży w opuszczonej zatoczce. Możesz „widzieć” skały, morze i piasek wokół siebie, „słyszeć” fale 

rozbijające się o skały, „wąchać” sól w powietrzu i „czuć” ciepło słońca i delikatny powiew na ciele. 

Inne obrazy mogą obejmować widok na góry, pływanie w tropikalnym basenie lub cokolwiek zechcesz. 

Inne zastosowania wyobrażeń w relaksacji obejmują tworzenie mentalnych zdjęć stresu 

wypływającego z twojego ciała lub stresu, rozproszenia i codziennych problemów składanych i 

zamykanych w zamkniętej na kłódkę skrzyni. Możesz być prowadzony przez ten proces przez 

przewodnika lub nauczyciela. 

• Medytacja Mantra: w tego rodzaju medytacji cicho powtarzasz uspokajające słowo, myśl lub frazę, 

aby zapobiec rozpraszaniu myśli. Używasz mantry, takiej jak słowo, dźwięk lub fraza kilkakrotnie w 

ciszy, aby zawęzić swoją świadomą świadomość i wyeliminować wszystkie myśli z twojego umysłu. 

Skupiasz się wyłącznie na swojej mantrze, aby osiągnąć stan doskonałego spokoju i świadomości. Czy 

to religijne czy świeckie. Przykłady mantr religijnych obejmują modlitwę Jezusa w tradycji 

chrześcijańskiej, święte imię Boga w judaizmie lub mantrę hinduizmu Om, Nam Myoho Renge Kyo 

intonowanie buddyzmu i innych religii wschodnich. 

• Medytacja uważności. Ten rodzaj medytacji opiera się na uważności lub zwiększonej świadomości i 

akceptacji życia w chwili obecnej. Poszerzasz swoją świadomą świadomość. Skupiasz się na tym, czego 

doświadczasz podczas medytacji, takim jak oddech. Możesz obserwować swoje myśli i emocje, ale 

pozwól im przejść bez osądu. 



• Chodź i medytuj. Połączenie spaceru z medytacją to skuteczny i zdrowy sposób na relaks. Możesz 

użyć tej techniki wszędzie, gdzie idziesz - w spokojnym lesie, na chodniku miejskim lub w centrum 

handlowym. Korzystając z tej metody, skup się na każdym ruchu nóg lub stóp. Nie koncentruj się na 

określonym miejscu docelowym. Skoncentruj się na nogach i stopach, powtarzając w umyśle słowa 

czynności, takie jak podnoszenie, poruszanie i kładzenie podczas podnoszenia każdej stopy, 

przesuwanie nogi do przodu i kładzenie stopy na ziemi. 

• Weź udział w modlitwie. Modlitwa jest najbardziej znanym i najczęściej praktykowanym przykładem 

medytacji. Modlitwy mówione i pisane znajdują się w większości tradycji wiary. Możesz modlić się 

własnymi słowami lub czytać modlitwy napisane przez innych. 

• Przeczytaj i zastanów się. Czytaj wiersze lub święte teksty i poświęć chwilę, aby po cichu zastanowić 

się nad ich znaczeniem. Możesz także słuchać muzyki sakralnej, wypowiadanych słów lub dowolnej 

muzyki, która wydaje ci się relaksująca lub inspirująca. 

Każdy może ćwiczyć medytację. Jest prosty i niedrogi i nie wymaga specjalnego sprzętu. Możesz 

ćwiczyć medytację gdziekolwiek jesteś - niezależnie od tego, czy wybierasz się na spacer, jedziesz 

autobusem, czekasz w hali odlotów na lotnisku, a nawet przed trudnym spotkaniem biznesowym. 

Medytacja wywołuje głęboki stan relaksu i spokojnego umysłu. Podczas medytacji koncentrujesz się 

uwagę i wyeliminuj strumień pomieszanych myśli, które mogą tłoczyć się w twoim umyśle i 

powodować stres. Proces ten powoduje lepsze samopoczucie fizyczne i emocjonalne. Medytacja może 

dać ci spokój, spokój i równowagę, co korzystnie wpływa zarówno na twoje samopoczucie 

emocjonalne, jak i na ogólne zdrowie. Korzyści te nie kończą się wraz z zakończeniem sesji 

medytacyjnej. Medytacja może pomóc ci spokojnie prowadzić cię przez cały dzień, a nawet może 

poprawić niektóre warunki medyczne. Pomaga ci zdobyć nowe spojrzenie na sytuacje stresowe, 

budować umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększać samoświadomość, koncentrować się na 

teraźniejszości i redukować negatywne emocje. Paradoksalnie, czasami ludzie stresują się z powodu 

samej medytacji. Ich myśli wędrują podczas sesji medytacyjnych. Medytacja wymaga praktyki. Twój 

umysł często błąka się podczas medytacji, bez względu na to, jak długo ćwiczysz medytację. Jeśli 

medytujesz, aby uspokoić umysł, a twoja uwaga wędruje, powoli powróć do obiektu, wrażenia lub 

ruchu, na którym się koncentrujesz. Na początku praktykowanie medytacji może być łatwiejsze, jeśli 

znajdujesz się w spokojnym miejscu z kilkoma zakłóceniami - bez telewizji, radia i telefonów 

komórkowych. Gdy zdobędziesz więcej umiejętności medytacji, możesz być w stanie to zrobić w 

dowolnym miejscu, szczególnie w sytuacjach stresu, w których najwięcej korzyści czerpiesz z medytacji, 

takich jak korek, stresujące spotkanie w pracy lub długa kolejka w sklepie spożywczym. Następnie 

możesz ćwiczyć medytację, bez względu na to, czy siedzisz, leżysz, chodzisz, czy w innych pozycjach lub 

czynnościach. Po prostu staraj się czuć się komfortowo, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać swoją 

medytację. Nie ma właściwej ani złej metody medytacji. Liczy się to, że medytacja pomaga zredukować 

stres i ogólnie czuć się lepiej. Chociaż wspominaliśmy, że medytacja nie wymaga niczego więcej niż 

wyraźnej intencji, warto rozważyć kilka artefaktów, które uczyniłyby całe doświadczenie bardziej 

komfortowym. 

• Poduszka do medytacji lub krzesło: Przydatne może być zakup poduszki wykonanej specjalnie do 

medytacji. Są one obecnie wypełnione koralikami styropianowymi i gumą. Jeśli nie jesteś 

przyzwyczajony do tradycyjnej postawy, być może mógłbyś również wybrać mniejsze poduszki 

wspierające do umieszczenia poniżej kolan i kostek, aby nie spoczywały na podłodze i dźwigając całą 

masę ciała. Zastanów się również nad zakupem przenośnej maty do jogi, którą można umieścić pod 

poduszką i podnieść ją nieco wyżej od ziemi, aby w ten sposób chronić kostki. Na rynku dostępne są 

również krzesła do medytacji. Opadają one gdzieś pomiędzy normalnym krzesłem a poduszką i są 

wykonane bez nóg do umieszczenia na podłodze, a także zapewniają wsparcie dla pleców. Jeśli chodzi 



o idealną postawę, kiedy siedzisz, upewnij się, że kręgosłup od karku do pleców jest możliwie prosty. 

Twoje ramiona powinny być równe, a podbródek powinien być równoległy do podłogi i lekko 

schowany. Twoje oczy powinny być rozluźnione, otwarte i lekko opuszczone, patrząc na metr przed 

sobą równy trzy metry. Połóż język na podniebieniu i zapewnij sobie ,że usta są lekko rozchylone, a 

zęby powinny się dotykać, ale nie zaciskać. Oddychaj przez nos. Ręce powinny być ułożone dłońmi 

jedna na drugiej i spoczywać na czterech palcach poniżej pępka, a nie na nogach lub stopach 

• Luźne ubranie: podczas medytacji noś luźne ubranie. Unikaj noszenia pasków, zegarków z ciasnymi 

paskami lub innych elementów garderoby, które mogą być w jakikolwiek sposób ograniczające. Idealna 

byłaby luźna piżama, spodnie dresowe lub luźne spodenki gimnastyczne. Do góry idealnie pasowałyby 

luźne koszulki. Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub medytujesz zimą, możesz owinąć się 

lekkim kocem lub szalem, aby się ogrzać. 

• Zegary: Korzystanie z normalnego alarmu może być bardzo drażniące, biorąc pod uwagę spokój i 

wyciszenie, które spadłyby w wyniku medytacji. Aby jednak śledzić upływ czasu, możesz użyć 

normalnego zegarka na rękę lub zegara umieszczonego w widoku na podłodze przed sobą. Możesz 

zaprogramować swój telefon komórkowy lub iPoda, aby odtwarzały kojącą muzykę jako alarm w 

wyznaczonym czasie, sygnalizując koniec medytacji. 

• Stwórz świętą przestrzeń: jest to przestrzeń, w której możesz połączyć się ze wszechświatem poza 

codziennym życiem codziennym. Jest to ekskluzywne miejsce do modlitwy i medytacji. Może to być 

oddzielny pokój w domu lub biurze lub kącik sypialni, salonu, patio, w rzeczywistości każde miejsce, w 

którym czujesz, daje ci spokój i ukojenie. Staraj się zachować to miejsce tylko do medytacji i umieść 

tam swoją poduszkę medytacyjną. Możesz stworzyć prywatność, zamykając drzwi lub wieszając żaluzje 

lub po prostu informując rodzinę, że jest to miejsce, które jest twoim prywatnym miejscem na ziemi i 

poza granicami dla wszystkich innych, szczególnie gdy siedzisz, aby medytować. 

Chociaż wielu hinduskich guru prowadzi zajęcia i seminaria na temat medytacji, nie ma w tym nic 

mistycznego. Jest całkowicie niezależny od religii. Wypróbuj następującą ogólną medytację oddechową 

zwaną pranayama, kiedy następnym razem poczujesz niepokój lub stres: 

1. Usiądź spokojnie w wygodnej pozycji. Upewnij się, że w tym nie będziesz zasnąć. Siedzenie na 

podłodze ze skrzyżowanymi nogami to dobra pozycja do wypróbowania. W przypadku problemów z 

kręgosłupem możesz nawet usiąść na krześle z prostym oparciem, z podeszwami stóp mocno 

osadzonymi na ziemi. Twój kręgosłup musi być prosto z pręta. 

2. Zamknij oczy lub skup się na jednym miejscu w pokoju. 

3. Głęboko rozluźnij wszystkie mięśnie, zaczynając od stóp i zbliżając się do twarzy. Rozluźnij mięśnie. 

Rzuć swoim 

 ramiona powoli do przodu, a następnie powoli do tyłu. Przechyl głowę z boku na bok, opuszczając 

lewe ucho w kierunku lewego ramienia, a następnie prawe ucho w kierunku prawego ramienia. Twoje 

ciało będzie się nadal relaksować podczas medytacji. 

4. Wizualizuj swoje ciało jako całkowicie puste i przezroczyste. Podczas pierwszej rundy oddychania 

wdychaj przez lewe nozdrze, trzymając prawe nozdrze zamknięte lewym palcem wskazującym. Twój 

środkowy drobniejszy musi dotykać punktu, w którym brwi i grzbiet nosa spotykają się na czole. 

Wyobraź sobie, że wdychasz i wypełniasz ciało czystym białym światłem. Podczas wydechu wyobraź 

sobie, że wszelkie obsesje na punkcie materialnych dóbr i polityki biurowej wychodzą z twojego 

prawego nozdrza w postaci czarnego dymu. Powtórz trzy razy. 



5. Przytrzymaj lewe nozdrze zamknięte prawym palcem wskazującym i wdychaj czyste białe światło 

przez prawe nozdrze. Wyobraź sobie, że oczyściłeś gniew i nienawiść z lewego nozdrza w postaci 

czarnego dymu. Powtórz trzy razy. 

6. Wdychaj białe światło przez oba nozdrza, wydychając wszelkie pozostałe zamieszanie i negatywność 

w postaci czarnego dymu. 

 Wyobraź sobie, że ten dym opuszcza twoje ciało w punkcie między brwiami, mistyczne trzecie oko. 

Powtórz trzy razy. 

7. Otwórz oczy i rozejrzyj się. Usiądź spokojnie przez kilka chwil, gdy całkowicie dojdziesz do siebie. Za 

każdym razem, gdy znajdujesz się pod presją, ta medytacja w postaci spokojnego oddychania, 

rozluźnienia mięśni i kontroli myśli pomoże skoncentrować się i utrzymać mózg w najlepszym stanie. 

Często, gdy jesteśmy zestresowani, cierpimy na bóle głowy i migreny. Medytacja jest skuteczna nawet 

w łagodzeniu bólu głowy wywołanego stresem. Następująca medytacja pomaga zmniejszyć ból głowy, 

który wybuchł z powodu wysiłku2. Można to zrobić w dowolnym miejscu, czy to w kabinie biurowej, 

na tylnym siedzeniu samochodu, a nawet w stołówce lub w domu. 

1. Usiądź w wygodnej pozycji - idealne jest siedzenie na krześle z prostym oparciem lub w pozycji 

leżącej - i zacznij rozluźniać ciało delikatnymi ruchami. Opuść lewe ucho w kierunku lewego ramienia. 

Wróć do prostego środka. Opuść prawe ucho w kierunku prawego ramienia. Wróć do centrum. 

Powtórz cztery razy, pochylając się w lewo… centrum… prawo… centrum… lewo… centrum… prawo… 

centrum. Teraz opuść podbródek w kierunku klatki piersiowej. Pozwól, aby ciężar głowy rozciągał się z 

tyłu szyi, a mięśnie były rozluźnione… nie używaj żadnej siły… po prostu pozwól swojej głowie zwisać 

do przodu. Trzymając głowę do przodu, przeturlaj się lekko w lewo i do góry, z powrotem do środka… 

teraz lekko w prawo i do góry. Twoja głowa przesunie się od lewej do prawej, śledząc lekki kształt litery 

U. Zrób to również cztery razy Lewo… naprzód… prawo… naprzód… lewo… naprzód… prawo… naprzód. 

Teraz wróć do neutralnej pozycji. Spójrz w górę, delikatnie odchyl głowę do tyłu, aby rozciągnąć przód 

szyi. Wróć do neutralnego. Spójrz jeszcze raz, rozciągając… relaksując… i powróć do neutralności. 

2. Podnieś ramiona do uszu… przytrzymaj… teraz opuść ramiona. Sprowadź ich jeszcze niżej…. Wróć 

do neutralnego. Powtórz jeszcze raz, podnosząc ramiona do góry ... a następnie opuszczając je ... Teraz 

rozluźnij ramiona w niskiej neutralnej pozycji. 

3. Potrząśnij ramionami od przodu do tyłu, przysuwając lewe ramię do tyłu w niewielkiej odległości, 

podczas gdy prawe ramię poruszasz do przodu niewielką ilością. Teraz przesuń prawe ramię do tyłu, a 

lewe do przodu. Powtarzaj szybko… wstrząśnij… wstrząśnij… wstrząśnij. Rozluźnij teraz ramiona. Poczuj 

napięcie opuszczające ciało podczas relaksu. Zwróć uwagę na początek łagodzenia bólu głowy, gdy 

mięśnie rozluźniają się i puszczają. 

4. Skoncentruj się teraz na oddychaniu. Wdychaj głęboko. Poczuj, jak wdychasz powietrze, zrelaksuj 

się i uspokój. Zrób pełny wydech, wydychając całe powietrze… Relaksując się podczas wydechu. W 

trakcie oddychania powtarzaj w myślach „ja” za każdym razem, gdy wdychasz powietrze, i „zrelaksuj 

się” za każdym razem, gdy wydychasz powietrze. Gdy twoje myśli wędrują, po prostu zwróć uwagę na 

powtarzane słowa 

5. Weź kolejny głęboki oddech w… i wydech… w… wydech…. Oddychaj głęboko i potwierdzam „Jestem 

zrelaksowany”. 



6. Skieruj teraz swoją uwagę na ból głowy. Zwróć szczególną uwagę na lokalizację bólu. Wdychając i 

potwierdzając, wyobraźcie sobie, że oddychacie w tym obszarze jako relaks. Kiedy wydychasz 

powietrze, wyobraź sobie, że wydychasz napięcie. W swoim umyśle skieruj oddech ten teren. 

7. Zwróć uwagę na czoło. Wyobraź sobie, że twoje czoło jest gładkie i chłodne. Poczuj chłód na czole - 

tak, jakby blok lodu znajdował się kilka cali od twojej skóry, i możesz poczuć, jak chłodne powietrze z 

lodu porusza się delikatnie po skórze czoła. Twoje czoło jest całkiem fajne - czujesz, że lód jest bardzo 

blisko, ale nie dotyka twojej skóry. 

8. Pozwól, aby uczucie chłodu poruszało się po powierzchni twarzy i głowy. Zaczynając od brwi, poczuj 

chłodne powietrze na powiekach i policzkach. Poczuj chłód rozprzestrzeniający się na czubek głowy, 

boki głowy, tył głowy. To takie przyjemne i fajne. Ten chłód zapewnia ulgę w bólu głowy. 

9. Pozwól, aby uczucie relaksu rozszerzało się z każdym wdechem. Powietrze, którym wdychasz, 

zwiększa relaks. Spokój i relaks, którego doświadczasz, pozwala odczuć ulgę w bólu głowy. Relaks jest 

jak bańka spokoju i ciszy, która staje się coraz większa wraz z dodawaniem coraz większej relaksacji za 

każdym razem, gdy wdychasz powietrze. Pozwól rosnąć relaksacji, rozciągając się na brwi, powieki, 

oczy, policzki, nos, usta, podbródek. Poczuj relaksację wypełniającą przestrzeń w głowie, a uczucie 

relaksu rozlewa się po karku i ramionach. 

10. Z każdym oddechem wyobraź sobie, że relaks wypełnia twoje ciało coraz bardziej. Rosnące w dół 

od twoich ramion… Osiągnięcie poziomu łokci i pępka. Relaks rośnie, osiągając poziom bioder… 

kolana…. Aż do stóp. Całe twoje ciało jest luźne, wygodne, ciężkie i zrelaksowane. 

11. Poczuj jak ból lub dyskomfort rozprasza się, rozpuszcza… staje się coraz mniejszy w miarę 

narastania relaksacji. 

12. Jesteś głęboko zrelaksowany. Ciesz się ulgą w bólu głowy. Całkowity relaks, spokój i cisza. Przyjemna 

ulga w bólu głowy. Spokojna i zrelaksowana. 

W rozdziale 4.5 opisaliśmy chodzenie jako niedrogą formę ćwiczeń. Co zaskakujące, spacery też mogą 

być okazją do medytacji. Można to zrobić na bieżni, tam iz powrotem w pokoju, wokół bloku tak długo, 

jak chcesz. Trudne problemy czasami przydają się podczas długiego spaceru, aby uporządkować swoje 

myśli. 

1. Stając nieruchomo w jednym miejscu, weź głęboki oddech w ... i wydech. Podczas wdechu podnieś 

ręce nad głowę i opuść ręce podczas wydechu. Oddychaj powoli, głęboko i naturalnie, wykonując kilka 

delikatnych odcinków. Trzymaj nogi prosto i pochyl się do przodu. Połóż ręce na kolanach. Poczuj 

rozciągnięcie z tyłu nóg. Rozciągnij się dalej, kładąc dłonie na goleniach ... sięgnij aż do kostek, jeśli 

możesz. Trzymaj ten odcinek. Powoli powróć do pozycji pionowej. Delikatnie potrząśnij prawą nogą, 

wyrywając napięcie. Potrząśnij lewą nogą. Podnieś ręce na boki na wysokości ramion. Trzymaj ręce 

prosto poza sobą, teraz obróć lekko ciało w talii, aby spojrzeć w prawo. Ponownie skieruj się do przodu. 

Teraz obróć w talii, aby skierować ją lekko w lewo. Wróć do centrum. Teraz opuść ręce i potrząśnij nimi 

delikatnie, aby pozbyć się napięcia. Delikatnie rozciągnij wszystkie obszary, które są szczególnie 

napięte. 

2. Rozpocznij spacer, skupiając się na oddechu przez około pięć minut, aby uspokoić umysł i osiąść na 

spacerze. Spaceruj w dowolnym, dogodnym dla ciebie tempie. Skup swoją uwagę na rytmie swoich 

kroków. Lewa stopa… prawa stopa… lewa… prawa…. Pozwól temu rytmowi uspokoić i zrelaksować się. 

3. Przypomnij sobie problem, którego nie możesz rozwiązać. Wizualizuj, że każdy krok, który robisz, 

przybliża Cię do rozwiązania, a następnie skup się na swoim dylemacie. Na przykład nie jesteś pewien, 



czy powinieneś zrezygnować z pracy z powodu nieznośnego szefa i przenieść się do nowego miasta. 

Wyobraź sobie, że przez pięć lub dziesięć minut zdecydowałeś się na przeprowadzkę. Obserwuj, jakie 

to uczucie dla twojego umysłu i duszy. Teraz przez następne pięć lub dziesięć minut przejdź do podjęcia 

decyzji o pozostaniu. Obserwuj, jakie to uczucie dla twojego umysłu i duszy 

4. Przez resztę spaceru po prostu skoncentruj się na rytmie kroków i oddechu. Gdy twoja uwaga 

wędruje, ponownie skup się na swoich śladach… raz, dwa, trzy, cztery…. Skoncentruj się na swoich 

śladach. 

5. Oddychaj płynnie, ciągle powtarzającymi się falami… w… i na zewnątrz… na… na zewnątrz… 

6. Usłysz dźwięki swoich kroków. To uspokajający i relaksujący rytm… po prostu słuchanie tego 

powtarzającego się rytmu. Zwróć uwagę na wszystkie powtarzające się rytmy… kroki… oddychanie. 

7. Stopniowo umysł oczyści się i automatycznie, opcje i rozwiązania pojawią się przed tobą. Niektóre z 

nich mogą być nawet zupełnie nowe i radykalne, o których nigdy nawet nie pomyślałeś. Opadnie na 

ciebie poczucie spokoju i pokoju. Następnie obserwuj otoczenie wokół ciebie… powierzchnię, po której 

chodzisz… temperaturę… kolory… dźwięki… zapachy… stapiaj się z otoczeniem… ciesz się relaksującym 

medytacyjnym spacerem. Innym bardzo silnym sposobem na odstresowanie jest duchowe 

intonowanie. Każdy z nas rodzi się w religii, która najbardziej sprzyja rozpoczęciu naszej duchowej 

podróży. W związku z tym aspekt Boga, który wielbimy w zależności od naszej religii, jest najbardziej 

korzystny dla naszego duchowego wzrostu i odmłodzenia. Różne imiona Boga w zależności od religii 

reprezentują różne aspekty jednego Najwyższego Boga. Wszystkie są równie potężne i życzliwe. 

Intonowanie imienia Boga zgodnie z religią naszych narodzin, wykorzystuje boską energię i jest 

podobne do przyjmowania ogólnego duchowego toniku, który jest nam najbardziej potrzebny. 

Jeśli chodzi o to, jak dana osoba powinna intonować lub częstotliwość, tak naprawdę nie ma twardych 

i szybkich zasad. 

• Intonuj, ale czujesz się swobodnie: Możesz intonować mentalnie lub intonować werbalnie lub 

intonować różańcem. Wybierz dowolną metodę, z którą czujesz się komfortowo. 

• W dowolnym miejscu i czasie: możesz intonować w dowolnym miejscu i czasie. Na przykład możesz 

intonować podczas pracy, podczas gotowania lub na spacer z psem. 

• Ilość do intonowania: im więcej intonujesz, tym większa jest korzyść. Możesz zacząć od pięciu minut 

dziennie i stopniowo zwiększać go do kilku godzin dziennie w ciągu kilku miesięcy. Można to zrobić 

podczas wielu sesji i podczas wykonywania innych czynności, takich jak gotowanie itp., Jak wyjaśniono 

powyżej. Liczy się bardziej żarliwość i intensywność, z jaką intonujesz, a nie to, ile intonujesz. 

• Regularnie intonuj: szczere wysiłki w intonowaniu przynoszą korzyści, takie jak poczucie spokoju w 

swoim życiu, którego nie doświadczyłeś przez długi czas lub że twoje ziemskie życie staje się coraz 

lepsze. 

 

To tylko niektóre orientacyjne ćwiczenia. Sugeruje się, aby czytelnicy skontaktowali się z 

doświadczonym nauczycielem lub przewodnikiem, który przeszkoliłby ich w zakresie różnych i 

odpowiednich technik medytacyjnych, które mogliby wprowadzić w codzienną rutynę jako środki 

odstresujące. Zatem jeśli w umyśle jest cały stres, to poprzez medytację, modlitwę i intonowanie 

możemy wzmocnić i wyćwiczyć umysł, aby przyjmował pozytywne spojrzenie na każdą sytuację lub 

następnie detoksykował naszego ducha po spotkaniu z sytuacjami, które wytrąciły nas z równowagi i 

szybko powrócił do spokojnego stanu lub umysłu i zachowajmy zdrowie psychiczne i skuteczność. 



4.7 Zarządzanie stresem poprzez zdrowe odżywianie 

Staje się coraz bardziej oczywiste, że jesteśmy tym, co jemy. Jeśli jemy dobrze, jesteśmy zdrowi i wolni 

od stresu; jemy źle, mamy słabe zdrowie i łatwo się stresujemy. Jeśli jemy niezrównoważoną dietę, 

możemy stresować nasze ciała, pozbawiając je niezbędnych składników odżywczych. A zbyt długie 

jedzenie przez długi czas powoduje otyłość. Powoduje to stres w sercu i płucach, przeciąża narządy i 

zmniejsza wytrzymałość. Stres często powoduje niepokój. Zapewnienie organizmowi pożywnej diety 

pomaga zmniejszyć stres i stawić czoła pojawiającym się problemom. Adrenalina wzrasta w okresach 

stresu. Poziom cukru we krwi spada po kryzysie i potrzebujesz żywności, aby utrzymać energię. 

Zwracanie uwagi na dietę wspomaga trawienie i uwalnia od stresu i niepokoju. 

Niektóre pokarmy powodują stres w naszym ciele, a niektóre pokarmy pomagają naszemu 

organizmowi w walce ze stresem. Ważne jest, aby wiedzieć, który jest który. Ogólnie rzecz biorąc, 

istnieje jedna prosta zasada definiowania zdrowej diety, a mianowicie, że produkty pełnoporcjowe są 

lepsze niż produkty wysoko przetworzone. Witamina C, zdrowe tłuszcze, kwasy tłuszczowe Omega-3 i 

witaminy B to świetne składniki odżywcze, które pozwalają nam żyć bez stresu. Witamina C pomaga 

organizmowi radzić sobie z poziomem adrenaliny i kortyzolu i znajduje się w owocach takich jak 

pomarańcze, truskawki i kiwi. Kwasy tłuszczowe omega-3 to klasa składników odżywczych, które 

działają na zdrowie mózgu, poziom nastroju i poziom stresu. Można je uzyskać z roślin i ryb. Omega-3 

na bazie roślin można znaleźć w orzechach włoskich, brukselce, oleju sojowym, oleju rzepakowym i 

szpinaku. Łosoś jest źródłem rybnych składników odżywczych Omega-3. Zdrowe tłuszcze można 

uzyskać z oliwy z oliwek, migdałów, awokado, orzechów makadamia i oleju sezamowego. Witamina B 

to tak naprawdę grupa ośmiu składników odżywczych - B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B5 

(kwas pantotenowy), B6 (pirydoksyna), B7 (biotyna), B9 (kwas foliowy) i B12 (cyjanokobalamina) ). 

Siedem z tych składników odżywczych znajduje się w wzbogaconych zbożach, podczas gdy witamina 

B12 występuje tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Niektóre z bardzo popularnych 

produktów odprężających, które możemy jeść na co dzień to: 

• Brązowy ryż i makaron: Brązowy ryż i makaron są dobrze znane jako cudowna zdrowa żywność. Dieta 

makrobiotyczna, która jest dobrze znaną dietą zdrowotną, składa się głównie z jedzenia brązowego 

ryżu. Są to złożone węglowodany, co oznacza, że dostarczą ci one stałej ilości energii przez cały dzień. 

Idealne do utrzymania wysokiego poziomu energii w stresujących sytuacjach. 

• Owoce: Owoce ogólnie są idealne do przekąsek w biurze lub w domu. Jest to bezstresowy sposób na 

szybkie zdobycie zdrowego jedzenia. Jeśli masz dużo pracy, owoce świetnie nadają się do utrzymania 

zdrowia i są pełne witamin i minerałów. Banany są naprawdę magicznym źródłem żywności. 

Zapewniają nie tylko zastrzyk energii, gdy najbardziej jej potrzebujesz, ale są również tak szybkie i łatwe 

do zjedzenia. Nie musisz niczego gotować; po prostu obierz i ciesz się! Jeśli brakuje ci energii i 

potrzebujesz wsparcia, szczególnie po południu, banany to jedzenie. Jeśli czujesz się trochę głodny, 

weź owoce zamiast czekolady lub chipsów. Ten ostatni może smakować dobrze, ale sprawi, że 

poczujesz się zmęczony po przypływie chemii i cukru. Nie oznacza to, że nie powinieneś spożywać 

niezdrowych produktów spożywczych, ale pamiętaj tylko o tym, jak się czujesz. 

• Herbata imbirowa: Chociaż sama herbata nie jest jedzeniem, jest wspaniałym lekarstwem na 

uspokojenie zestresowanego żołądka lub opanowanie przeziębienia. Aby przygotować herbatę 

imbirową, gotuj cal korzenia imbiru w 2/3 szklanki wrzącej wody przez 5–10 minut. Dodaj brązowy 

cukier do smaku. 

• Owsianka: bogata w białko to wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia. Nie tylko rozgrzeje Cię 

wczesnym porankiem, ale zapewni ci również ustalony żołądek i przedłużone uwalnianie energii. 

Idealny do kopnięcia, gdy rano zaczyna się od ciała i nadaje mu najwyższą formę do łagodzenia stresu. 



• Warzywa: Ważna grupa produktów odprężających, warzywa są pełne witamin i minerałów - 

niezbędne do utrzymania zdrowego i pozbawionego stresu ciała. Warzywa smażone z czosnkiem, 

imbirem, olejem sezamowym i sosem sojowym to nie tylko pyszny, ale naprawdę zdrowy sposób 

jedzenia warzyw. 

• Sałatki: Sałatki mogą być świetnym sposobem na odpoczynek w żołądku od bogatego jedzenia. 

Żołądki naprawdę odczuwają nasz stres, więc sałatki z sałaty, pomidorów, ogórków i startej marchwi 

mogą pomóc w rozdęciu wzdętego żołądka i dostarczyć bardzo potrzebnych składników odżywczych. 

• Gorąca woda: teraz może się to wydawać dziwnym narzędziem zmniejszającym stres, ale działa. 

Przygotowujesz gorącą wodę przez gotowanie wody, a następnie uzupełnienie filiżanki zimną wodą. 

Doskonale nadaje się do uspokojenia zestresowanego lub mdłości żołądka oraz do rozluźnienia i 

oczyszczenia ciała. 

 

Rozpoczynanie dnia od zdrowej żywności utrzymuje poziom energii podczas rozpoczynania 

codziennych czynności. Jedz niskotłuszczowe, pożywne śniadania, które obejmują owoce, warzywa, 

płatki owsiane, jogurt lub chleb pełnoziarnisty i płatki zbożowe. Nawet kawałek owocu lub mała 

szklanka jogurtu pomaga w tych pośpiesznych porankach. Jedzenie przekąsek w ciągu dnia pomaga 

utrzymać poziom energii i pozwala uniknąć głodu, który może prowadzić do przejadania się podczas 

lunchu lub kolacji. Trzymaj zdrowe przekąski dostępne. Mogą to być orzechy, rodzynki, banany lub 

niskotłuszczowe batony owocowe, które można zabrać ze sobą. Zaopatrz swoją lodówkę w seler lub 

marchewkę i inne zdrowe produkty do przekąsek w domu, gdy pojawią się niespokojne uczucia. 

Ogranicz kawę, herbatę i napoje bezalkoholowe z kofeiną. Spróbuj pić świeże soki owocowe i herbaty 

ziołowe oraz dużą ilość wody w ciągu dnia, aby zachować nawodnienie i uniknąć zmian nastroju. 

Jedzenie mniejszych, częstych posiłków zamiast ciężkich obiadów i kolacji pomaga ustabilizować 

poziom cukru we krwi. Pokarmy bogate w węglowodany mogą działać uspokajająco poprzez 

zwiększenie serotoniny w mózgu. Chleb pełnoziarnisty, pieczone ziemniaki, orzechy, kukurydza, płatki 

zbożowe i ryby zawierają węglowodany. Aby uzyskać białko energetyzujące, spróbuj jeść chude mięso 

i drób bez skóry. Wymień produkty pełnotłuste na niskotłuszczowe lub beztłuszczowe produkty 

mleczne. Obniżenie spożycia tłuszczu poprawia trawienie, pomagając lepiej radzić sobie ze stresem i 

lękiem. 

Od razu powinieneś zdawać sobie sprawę z następujących skutków wywołujących stres: 

• Kofeina: Kofeina jest środkiem pobudzającym. Jednym z powodów, dla których pijemy, jest 

podniesienie poziomu pobudzenia, szczególnie na początku dnia. Jeśli wypijesz wiele filiżanek kawy 

dziennie, możesz stać się nerwowy, nadpobudliwy i drażliwy. Może się okazać, że możesz wiele 

wyeliminować stres, przechodząc na dobrą kawę bezkofeinową (lub alternatywną). 

• Alkohol: W niewielkich ilościach alkohol może pomóc Ci się zrelaksować. W większych ilościach może 

zwiększać stres, ponieważ zakłóca sen, zmniejsza efektywność i ewentualnie szkodzi relacjom 

zawodowym. Duże ilości alkoholu przez długi czas uszkadzają twoje ciało. Pamiętaj o tym i kontroluj 

swoje spożycie alkoholu. 

• Nikotyna: choć w bardzo krótkim czasie nikotyna może powodować rozluźnienie u użytkowników, jej 

toksyczne działanie przyspiesza tętno i stres. Jeśli palisz, spróbuj wykonać pomiar tętna przed i po 

papierosie i zauważ różnicę: prawdopodobnie zauważysz wzrost tętna. Po początkowym okresie 

rzucenia palenia większość byłych palaczy twierdzi, że czuje się znacznie bardziej zrelaksowana niż 

wcześniej. 



• Cukier: Żywność bogata w cukier może zwiększyć energię w krótkim okresie. Problem polega na tym, 

że twoje ciało radzi sobie z wysokim poziomem cukru, wydzielając insulinę, co zmniejsza ilość cukru we 

krwi. Insulina może utrzymywać się i kontynuować działanie po jej kontroli poziomu cukru we krwi. 

Może to spowodować spadek energii. 

W dzisiejszych czasach mamy nie tylko fast food, ale także szybkie jedzenie. Jedzenie powoli i uważnie 

zwiększa przyjemność z jedzenia. Smaku nie spodoba się więcej, ale jedząc świadomie, bardziej 

prawdopodobne jeść zdrowsze jedzenie. Niektóre tradycyjne praktyki, takie jak mówienie Grace 

bezpośrednio przed rozpoczęciem posiłku i formalne jedzenie w milczeniu przy stole jadalnym, miały 

zapewnić, że samo spożycie jedzenia było nie stresujące doświadczenie. Aby w pełni czerpać korzyści 

ze składników odżywczych, ważne jest, aby zarówno jeść właściwy rodzaj jedzenia, jak i we właściwy 

sposób. Również aktywność jedzenia może być postrzegana jako rodzaj kontemplacji lub medytacji w 

działaniu. Obejmowałoby to następujące kroki: 

1. Przygotuj zdrowy zrównoważony posiłek 

2. Ułóż wszystko na stole i usiądź. Nie zaczynaj od razu jeść. Poświęć trochę czasu na relaks i 

uspokojenie umysłu. Skoncentruj się na uważnym jedzeniu, aby być zdrowszą osobą. Wyraź 

wdzięczność za jedzenie, które masz zamiar zjeść. 

3. Podnieś widelec lub łyżkę i umieść kawałek jedzenia w ustach. Połóż widelec lub łyżkę z powrotem 

na stole. Żuj ostrożnie i dokładnie. Podczas połykania skup się na odczuciach na języku i gardle. Zauważ 

słodki, słony, kwaśny gorzki lub pikantny smak 

4. Po całkowitym doświadczeniu wrażeń smakowych od pierwszego kęsa podnieś widelec lub łyżkę i 

weź kolejny kęs. Uważaj na swoje uczucia. Czy spodziewasz się smaku? Czy czujesz, jak żołądek się 

rozszerza i wypełnia? 

5. Porzuć wszystkie inne bagaże emocjonalne i po prostu rozkoszuj się smakiem jedzenia, jakbyś jadł 

po raz pierwszy i ostatni. 

 

Jeśli jesz dobrą, dobrze zbilansowaną dietę, powinieneś być w stanie zminimalizować stres chemiczny. 

Przy odrobinie przemyślenia możesz upewnić się, że twoje ciało otrzymuje wszystkie składniki 

odżywcze potrzebne do skutecznego funkcjonowania. 

4.8 Zarządzanie stresem poprzez odpoczynek, relaks i sen 

Niedostatek snu jest poważnym problemem zdrowotnym w naszym nadmiernie obciążonym światem 

pełnym stresu. Ilekroć niektórzy ludzie napotykają stresującą sytuację w pracy, reagują z pełnym 

zaangażowaniem, intensywnie pracując nad jej rozwiązaniem. Aby to zrobić, mogą pracować 24 × 7, 

anulować wakacje i skrócić sen, wszystko, aby mieć więcej czasu na rozwiązanie problemu. Jeśli jest to 

krótkotrwałe, negatywne skutki będą minimalne, a sukces często będzie spektakularny. Jeśli jednak 

ten poziom ciężkiej pracy utrzyma się przez długi czas bez ulgi, ludzie coraz bardziej ryzykują złe zdrowie 

i wypalenie zawodowe. Ponadto praca na zmiany, a także pełnienie globalnych ról, są prawdziwymi 

powolnymi zabójcami dla dzisiejszej siły roboczej. Oba mogą płacić duże pieniądze za krótkie terminy, 

ale w średnim i długim okresie kosztują nas dość wysokie pod względem zdrowia i dobrego 

samopoczucia. Nasze ciała zostały zaprojektowane tak, aby postępować zgodnie z określonym cyklem, 

który w przypadku ciągłej zmiany może wyrzucić cały system z biegu. Odpoczywamy i śpimy, ponieważ 

musimy. Reszta jest tym, co robimy, aby stres opadł. Odpoczywaj pod koniec dnia, a pod koniec 

tygodnia pomaga nam się uspokoić. Średnio ludzie potrzebują około ośmiu godzin snu w ciągu nocy 



(chociaż może to wynosić od trzech do jedenastu godzin, w zależności od osoby i jej wieku). Jeśli 

regularnie brakuje nam snu, cierpi nasza koncentracja i skuteczność, a poziom energii spada. Wszyscy 

to widzieliśmy i doświadczyliśmy. 

Zmniejsza to naszą efektywność w pracy, a zatem może zwiększyć stres: gdy nasza koncentracja 

wędruje, zaczynamy popełniać błędy. Gdy nasza energia spada, stajemy się mniej proaktywni w tym, 

co robimy, zmniejszając naszą kontrolę nad wydarzeniami. Oznacza to, że sytuacja, która jest już trudna 

i stresująca, może się pogorszyć, wymagając jeszcze więcej poświęceń, aby odzyskać kontrolę. Upewnij 

się, że masz wystarczająco dużo snu. Jeśli przyzwyczaisz się do ciągłego zmęczenia, zdziwisz się, jak 

ostry i energiczny będziesz się czuł, gdy zaczniesz normalnie spać. Kiedy jesteśmy zestresowani i 

zaniepokojeni, często możemy mieć trudności z zasypianiem, gdy myśli wciąż śmigają nam przez głowy, 

powstrzymując nas od relaksu na tyle, by zasnąć. Zasypianie to w dużej mierze kwestia przyjęcia 

odpowiedniego stylu życia. 

Spójrzmy najpierw na ludzi, którzy pracują na nocnej zmianie lub w globtrotowaniu, gdzie noc i dzień 

często się mylą, gdy przekraczają różne ramy czasowe. Kiedy pracujemy w nocy, idziemy wbrew 

pozorom. Lepiej jest pracować nieprzerwanie przez noc zamiast zmieniać dzień i noc. W ten sposób 

ciało przyzwyczaja się do jednego harmonogramu. Osoby pracujące w nocy muszą następnie zasnąć w 

ciągu dnia, aby to zrekompensować. W takich przypadkach ludzie wracają rano do domu w słońcu, co 

może zepsuć ich zegar biologiczny i sprawić, że nadal będą się budzić, kiedy powinni być zmęczeni. 

Zaleca się, aby w drodze do domu nosić okulary przeciwsłoneczne, aby sprawić, że ich ciało ma 

wrażenie, że światło zewnętrzne ma wygląd zmierzchu. Podczas snu w ciągu dnia pomieszczenie musi 

być całkowicie ciemne i całkowicie wolne od hałasu. Prawdopodobnie możesz rozważyć użycie dobrych 

zatyczek do uszu, aby wyciąć wszystkie dźwięki zewnętrzne. Wracając do kwestii snu dla tych, którzy 

utrzymują normalne godziny pracy, znajdujemy dwie szerokie kategorie ludzi. W rzeczywistości istnieją 

trzy kategorie. Ci, którzy na ogół nie mają problemu z zasypianiem i ci, którzy choć śpią, uważają, że 

jest to trochę wymuszone i zaniepokojone. Jakość snu nie jest wystarczająca do całkowitego 

wyczerpania. Trzecią kategorią są osoby cierpiące na bezsenność, które z różnych powodów po prostu 

nie mogą zasnąć. Przemijająca lub krótkotrwała bezsenność ma miejsce, gdy ludzie mają problemy ze 

snem na jedną noc lub nawet kilka tygodni. 

Jest to zwykle spowodowane jednym lub kombinacją następujących czynników: 

• napięcie 

• Przesunięcie lub ciągła zmiana otoczenia 

• Ekstremalne temperatury 

• Hałas zewnętrzny 

• Skutki uboczne medycyny 

• Zmiana harmonogramu snu, np. złe samopoczucie 

Ten rodzaj bezsenności zwykle rozwiązuje się, a zegar biologiczny organizmu zwykle przywraca osobę 

na właściwe tory. Przerywana bezsenność występuje w przypadku krótkotrwałej bezsenności, która 

zdarza się od czasu do czasu. Jest to zwykle spowodowane przez te same elementy, co przejściowa 

bezsenność. Przewlekła bezsenność to kłopoty ze snem przez wiele nocy i trwa przez lata. Chociaż 

tabletki nasenne mogą początkowo przynieść niewielką ulgę, związane z nim niebezpieczeństwa 

znacznie przewyższają jego zalety. Holistyczne podejście wymagające analizy nastroju, nawyków 

żywieniowych i stylu życia może przynieść trwałą ulgę. Aby zoptymalizować sen i odstresować poprzez 



odmłodzenie, punktem wyjścia jest optymalizacja środowiska snu. Przypomnij sobie epoki 

neandertalczyków i jaskiniowców, których jednostki mieszkalne to jaskinie były chłodne, ciemne i 

ciche. Należy pamiętać o następujących czynnikach higieny i stylu życia, aby zapewnić głęboki sen 

odmładzający. 

• Kontrolowana temperatura: temperatura jest ważna dla snu. Chłodny jest lepszy niż gorący. 

Powietrze w pomieszczeniu musiałoby zostać sztucznie doprowadzone do komfortowego poziomu. 

Wentylatory klimatyzacyjne i sufitowe są przydatne do cyrkulacji i chłodzenia powietrza w zakresie od 

18 do 22 stopni Celsjusza. 

• Stan łóżka i pozycja do spania: Wygodny materac jest ważny dla dobrego snu. Każdy materac 

powinien wspierać twoje ciało w wygodnej pozycji, nie powodując podrzucania i przewracania przez 

całą noc. Poduszki i poduszki muszą podtrzymywać szyję, nie powodując bólu szyi. Idealnie naturalny 

sposób na sen jest po twojej stronie z lekkim zgięciem w kolanach, a ramiona przed sobą zwykle 

spoczywają na klatce piersiowej lub twarzy. Unikaj spania na brzuchu, ponieważ może to powodować 

ból szyi i problemy z dolną częścią pleców. 

• Śpij w całkowitej ciemności: Pozbądź się wszystkich źródeł światła. Światła komputerowe i 

telewizyjne są najgorsze. Budzik również należy odwrócić w swoją stronę, aby cyfrowe lampki 

sygnalizacyjne nie tworzyły sztucznego oświetlenia. Użyj zasłon lub żaluzji, aby zablokować światło z 

okien. 24-godzinny cykl wschodu i zachodu słońca jest częścią rytmu dobowego. Ten rytm mówi 

naszym ciałom, kiedy jest dzień lub noc. Ciało ludzkie nie jest zaprogramowane do życia w sztucznie 

oświetlonym otoczeniu. Szyszynka, która jest wrażliwa na światło, wydziela hormon melatoniny, który 

jest odpowiedzialny za usypianie nas w nocy. Dzieje się tak, gdy jest ciemno. Jeśli jednak cały czas 

przebywamy w pomieszczeniu lub w centrach handlowych i jasno oświetlonych klubach nocnych, 

szyszynka nie jest w stanie odróżnić światła naturalnego od sztucznego, w związku z czym negatywnie 

wpływa to na wydzielanie melatoniny. Dlatego od niepamiętnych czasów sugerowano, że wieczorne 

imprezy i wycieczki negatywnie wpływają na cykl snu. Upewnij się, że nie masz komputera, telewizora 

i telefonów komórkowych co najmniej dwie godziny przed snem. 

• Odżywiaj się prawidłowo: wzdęcia lub rozstrój żołądka to pewny sposób na spanie całą noc. Ostatni 

posiłek w ciągu dnia powinien być co najmniej dwie godziny przed snem. Przestrzegaj sprawdzonej 

zasady spożywania śniadania typu king size, średniego lunchu i małej kolacji. Spożywanie ciężkich 

posiłków przed snem powoduje obciążenie układu żołądkowo-jelitowego i uniemożliwia głęboki sen. 

Lekka dieta bogata w węglowodany, takie jak chleb lub płatki zbożowe, jest najbardziej optymalna na 

obiad. O ile produkty mleczne nie powodują cierpienia, odwieczne leczenie szklanki mleka przed snem 

rzeczywiście ułatwia lepszy sen. Tłuste i tłuste potrawy, słodycze, lody są energetyzujące i trudne do 

strawienia, więc trzymaj się od nich z daleka. Pij co najmniej dwa litry wody dziennie. Według chińskiej 

medycyny przebudzenie wiele razy w nocy może być spowodowane słabością Jing, który jest ułożony 

w nerkach. Picie wystarczającej ilości wody wypłukuje toksyny i pomaga utrzymać nerki. Jednocześnie 

zminimalizuj zużycie wody po 18:00, aby zapobiec zaburzeniom snu z powodu potrzeby oddawania 

moczu. 

Istnieją pokarmy, które przyspieszają bezsenność lub bezsenność i należy ich unikać. To są: 

- Rafinowane węglowodany osuszają ciało kompleksu B, którego organizm potrzebuje do uwolnienia 

serotoniny. Jeśli organizm nie może uzyskać odpowiedniej serotoniny, stres, strach i depresja mogą 

utrzymywać cię przez całą noc. 

- Glutaminian monosodowy, często znajdowany w chińskim jedzeniu, wywołuje stymulującą reakcję u 

kilku osób. Prawie zawsze można to znaleźć w przetworzonej, rafinowanej i pakowanej żywności. 



- Bekon zawiera tyraminę, która przyspiesza uwalnianie noradrenaliny, bodźca mózgowego, który nie 

pozwala ci zasnąć. Inne produkty zawierające tyraminę to czekolada, bakłażan, szynka, ziemniaki, 

kapusta kiszona, cukier, kiełbasa, pomidory i wino. 

- Podczas gdy wielu z nas pije, aby zrelaksować ciało i umysł, faktem jest, że wino, piwo i napoje 

alkoholowe mogą cię utrzymywać w nocy. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli pijesz więcej niż jeden. 

Podczas gdy alkohol może Cię zmęczyć w krótkim okresie, prawdopodobnie obudzisz się w środku 

nocy. 

- Czekolada może podnieść poziom energii dzięki związkom bioaktywnym, takim jak tyramina i 

fenyloetyloamina. Czekolada zawiera cukier, który Cię obudzi, a także wyjątkowo oczywistego 

winowajcę, kofeinę. Z drugiej strony pokarmami, które ułatwiają relaks i spanie, są: 

- Nasiona dyni są niesamowitym źródłem magnezu, które przetwarza ciało w celu uspokojenia. Magnez 

pomaga rozładować napięcie, które może utrzymywać nas przez całą noc. Po prostu 1 uncja. nasion 

dyni zawiera 151 mg magnezu, co czyni go jednym z najbardziej bogatych w magnez pokarmów. 

- Twaróg nosi tryptofan, sen powodujący aminokwas, który rozluźnia całe ciało i umysł. Jeśli nie wolisz 

produktów mlecznych, możesz również znaleźć tryptofan w mleku sojowym, tofu, hummusie i 

soczewicy. 

- Nasiona sezamu są mocne w trytofanie, ale podobnie bogate w węglowodany o średniej zawartości 

białka, idealne na przed snem. 

- Całe nieprzetworzone ziarna, takie jak brązowy ryż, działają uspokajająco na umysł. Łagodzą układ 

nerwowy, dzięki czemu umysł przestaje się poruszać o milę na minutę i można się zdrzemnąć. Podobnie 

rozważ owies, aby uzyskać podobny efekt. 

- Produkty bogate w chlorofil, takie jak szpinak, pomagają w zasypianiu. Szpinak, podobnie jak nasiona 

dyni, jest również obciążony magnezem, który uspokaja i odpręża całe ciało. 

• Hałas powinien być eliminowany lub kontrolowany: Spróbuj spać w całkowitej ciszy. Spróbuj 

maskować dźwięki otoczenia, hałas drogowy, szczekanie bezpańskich i domowych psów, krzyczenie 

ludzi, włączanie i wyłączanie klimatyzatora na termostacie. 

• Zatrzymaj się przed snem: Upewnij się, że przestałeś wykonywać wymagającą umysłowo pracę kilka 

godzin przed pójściem spać - daj mózgowi czas na uspokojenie się przed próbą zaśnięcia. Spróbuj 

poczytać uspokajającą, mało wymagającą książkę przez kilka minut, ponownie, aby zrelaksować ciało, 

zmęczyć oczy i pomóc zapomnieć o rzeczach, które Cię martwią. Zapisz wytrwałe myśli i zmartwienia 

w notatniku, a następnie odsuń je od umysłu. Rano przejrzyj notatnik i w razie potrzeby podejmij 

działania. Zachowaj tę samą porę snu. Pozwól swojemu ciału i umysłowi przyzwyczaić się do 

przewidywalnej rutyny. W miarę możliwości przejdź na emeryturę i śpij najpóźniej do 22 Według badań 

najłatwiej jest się zdrzemnąć, a jakość wypoczynku jest bogatsza, jeśli przygotowuje się do snu przed 

godziną 22:00. Jeśli podejmiesz jakąkolwiek stymulującą akcję, taką jak rozmowa ze znajomym lub 

obejrzenie intrygującego filmu po 22:00. możesz odkryć, że twój sen nie odświeża. Jeśli nie odpłyniesz 

w ciągu pół godziny przed pójściem spać, wstań, medytuj lub poczytaj książkę. To samo zaleca się tym, 

którzy odkryją, że obudzili się w środku nocy. Nie kłopocz się ani nie walcz, aby zasnąć. Każda próba 

zaśnięcia tylko pogorszy sytuację. Pamiętaj, że zrelaksowany, nie napięty i spokojny mózg jest 

najlepszym czynnikiem ułatwiającym głęboki, relaksujący sen. 

• Alternatywne terapie indukujące sen: 



Jeśli odkryjesz, że martwisz się nadśnięciem snu, możesz spróbować medytacji, która pomogłaby 

wywołać relaksację i oczyścić umysł: 

1. Upewnij się, że sypialnia jest cicha. Idź do łóżka i wyłącz światła. Upewnij się, że zasłony lub rolety 

są zasunięte, aby nie wpuszczać światła z ulicy 

2. Znajdź wygodną pozycję do spania. W razie potrzeby możesz zmieniać pozycje, ale staraj się nie 

poruszać zbyt wiele. 

3. Rozciągnij się na plecach i usiądź wygodnie. Napnij jak najwięcej ciała, a następnie zrelaksuj się. Zrób 

to trzy razy 

4. Powoli oddychaj do dolnej części brzucha dwadzieścia razy 

5. Z każdym wdechem oddychaj spokojnie i z każdym wydechem oddychaj troskami dnia. 

6. Wizualizuj wejście do miejsca, które faktycznie odwiedziłeś, i pamiętaj, że jest spokojne, spokojne, 

piękne i szczęśliwe. Przeżyj swoje wrażenia. Zamknij oczy i usłysz dźwięki płynącej wody i ptaków, 

poczuj ciepło słońca i delikatny wietrzyk na ciele 

7. Uwolnij swoje obawy i wizualizuj. Poddaj się głębokiemu relaksowi, gdy coraz bardziej odpuszczasz. 

Poczuj się jak w głębokim, uzdrawiającym i odmładzającym śnie. 

Przetrzyj ciało olejem kilka razy w tygodniu przed kąpielą. Masaż olejowy to dobry sposób na 

odstresowanie. Oprócz odstresowania i odprężenia zapewnia wiele korzyści, takich jak eliminacja 

toksyn z organizmu, smaruje stawy, poprawia cerę i łagodzi zmęczenie oraz zwiększa poziom energii. 

Dla większości osób wystarczy olej sezamowy. Mimo to niektórym może się wydawać, że jest trochę 

gorąco. Mogą stosować olej kokosowy na przemian. Można nawet dodać kilka kropli olejków 

aromaterapeutycznych, aby zwiększyć doznania. Rozgrzej trochę olej. Podgrzej trochę wody w 

naczyniu z szerokim dnem, a następnie umieść nad nią pojemnik na olej, aby podgrzać olej. Masuj 

olejem całe ciało okrągłym ruchem po płaskich obszarach, takich jak brzuch i klatka piersiowa, i 

wyprostuj uderzenia ramion i nóg. Pozostaw olej na co najmniej pół godziny, a następnie weź ciepły 

prysznic lub wannę. 

Prawo przyczyny i skutku leży u podstaw wszystkiego w kosmosie. Jeśli zdarzy się jakieś zdarzenie lub 

incydent, musi mieć przyczynę. Jeśli warunki przyczynowe zostaną zmienione, efekt na pewno się 

zmieni. Do tej pory zaobserwowaliśmy, że stres jest wynikiem interakcji między osobą a zestawem 

bodźców zewnętrznych. Są po prostu bodźce zewnętrzne - ani dobre, ani złe, nie wywołujące radości 

ani nie wywołujące stresu. Radość i stres są spowodowane postawą każdej osoby oraz sposobem, w 

jaki odnosi się ona do określonego bodźca. Panaceum na przejście od stresu do stresu polega na pracy 

nad przyczyną. W tej części opisano zatem różne sposoby, dzięki którym każda osoba bez względu na 

kolor, wyznanie, narodowość i płeć może kontrolować swoje emocje, postawy, myśli i styl życia, aby 

stawić czoła każdej sytuacji bez rozpadu. 

Uwagi końcowe 

W myśli hinduistycznej Prawo Karmy zostało objaśnione przez Pana Krysznę na polu bitwy pod 

Kurukszetrą. Słowo „karma” ma wiele negatywnych znaczeń. We wspólnym języku większość ludzi 

prawie zawsze odnosi to do cierpienia, ale najprostszym znaczeniem karmy jest działanie. Trzecie 

prawo fizyki Newtona (każda akcja ma jednakową i przeciwną reakcję) jest fizycznym prawem ruchu. 

Prawo karmy jest metafizycznym (niefizycznym) odpowiednikiem trzeciego prawa Newtona - odnosi 

się do działania i jego rezultatu (owocu) lub po prostu przyczyny i skutku. Jakość naszych działań, a 

dokładniej myśli, determinuje nasz osobisty poziom szczęścia. Nasza dzisiejsza natura jest wynikiem 



wszystkiego, co myśleliśmy, są one kształtowane przez nasze myśli. Jesteśmy odpowiedzialni za nasz 

własny stan rzeczy. Kimkolwiek jesteśmy dzisiaj, bogaci, biedni, zestresowani lub radośni, jest 

całkowicie wynikiem naszych wcześniejszych działań. To, że sami tworzymy własne przeznaczenie, jest 

rzeczywiście bardzo ożywczą i wzmacniającą myślą. Oznacza to, że dalsze stresowanie jest całkowicie 

w naszych rękach. Nie oznacza to, że życie przestanie na nas rzucać bramkarzami. Stwierdza jedynie, 

że możemy uwarunkować, aby nie wytrącić się z równowagi, nie dać się zaskoczyć ani zestresować 

rzuconymi przez nas bramkarzami. Różne sposoby, w których każdy może się zregenerować lub 

przeprogramować siebie, zostały opisane w tej książce. Ta książka byłaby warta swoich kosztów i 

wysiłku tylko wtedy, gdyby czytelnik nie odrzucił jej jako kolejnej zwykłej poczekalni na lotnisku 

czytającej poradnik. Spójrz na to jako rodzaj instrukcji obsługi na całe życie. Jest to środek dla każdego 

z nas, aby wzmocnić się i zidentyfikować wyjątkowo korygujący kurs, który pozwala nam wyjść z 

sytuacji i nie pozwolić, aby sytuacje przedwcześnie doprowadziły nas do śmierci. Ilekroć w obliczu 

jakiejkolwiek sytuacji, która wydaje się zniechęcająca lub grożąca, nie poddawaj się natychmiast. 

Usiądź wygodnie, weź kilka głębokich oddechów, jak opisano w tym tekście i pracuj nad sobą. 

• Nie daj się przytłoczyć drobiazgom; spróbuj zobaczyć większy obraz. Czy twój problem jest naprawdę 

tak poważny, jak się wydaje? Są szanse, że wiele osób będzie w gorszej sytuacji niż ty. Zamiast 

zagospodarowywać pewne rzeczy i panikować na ich temat, umieść wszystko w odpowiedniej 

perspektywie. Czy ten problem wpływa na całe twoje życie? Czy za kilka tygodni lub miesięcy będziesz 

nadal panikować? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to naprawdę nie warto się martwić. 

• Szczerze mówiąc, bądź praktyczny. W sytuacji, która najwyraźniej jest niepokojąca, zadaj sobie 

pytanie, czy niepokój, zmartwienie lub stres zdecydowanie pomogą rozwiązać problem. Jeśli tak, idź 

dalej i całkowicie się zestresuj. Oczywiście to tylko zasysa twoją energię i będzie nieproduktywny. 

Najlepszym sposobem jest więc racjonalne skonfrontowanie sytuacji. Po pierwsze, zaakceptuj to, co to 

jest. Dobry, zły brzydki słoń w pokoju istnieje - zaakceptuj ten fakt beznamiętnie za to, co to jest. Nie 

musisz się denerwować. Teraz zdekonstruuj sytuację, aby zidentyfikować jej przyczyny. Innymi słowy, 

dlaczego lub jak to się stało? Następnie sprawdź, czy można zrobić coś, aby odwrócić wpływ czynników 

przyczynowych. Jeśli istnieje taka możliwość, utwórz plan działania i zrealizuj go. W przypadku, gdy nic 

nie można zrobić, aby naprawić sytuację, ponownie zaakceptuj szkody jako nieodwracalne wraz z ich 

konsekwencjami. Spróbuj jednak wyciągnąć z sytuacji wszystko, co możesz, aby się nie powtarzało w 

przyszłości. Tak czy inaczej, jesteś w scenariuszu wygranej-wygrana. Albo wypchniesz słonia z pokoju i 

odzyskasz kontrolę, albo nauczysz się, jak w przyszłości słoń nigdy nie wejdzie do pokoju bez twojej 

uprzedniej zgody. Przeprowadźmy ten punkt do domu z przykładem. Na twoim komputerze masz kilka 

ważnych dokumentów i e-maili. Jeden niezbyt piękny dzień bez ostrzeżenia serwer ulega awarii i nagle 

przegrywasz dostęp do wszystkich zarchiwizowanych danych. Opcje, zanim wybuchniesz zimnym 

potem i sprowadzisz drżącą galaretkę. Oczywiście nie pomoże to w odzyskaniu danych. Inną opcją jest 

sprawdzenie, czy ktoś z twojego zespołu ma kopie zapasowe wszystkich lub niektórych danych 

prawdopodobnie przechowywanych na innym komputerze lub lokalizacji i wciągnięcie tego z 

powrotem do procesu. Jeśli nic więcej nie działa, spróbuj odtworzyć najnowsze dane z pamięci, a 

następnie utwórz strategię zarządzania katastrofami i odzyskiwania danych biznesowych, która zajmie 

się takimi sytuacjami w przyszłości. 

• Myśl pozytywnie, mów pozytywnie i łącz się z pozytywnymi ludźmi. Ciesz się wszystkim, co każda 

dobra chwila ma do zaoferowania. Obfitość szczęścia może zdziałać cuda w twoim życiu! Poczucie 

szczęścia może mieć pozytywny wpływ na twoje zdrowie, wydajność i relacje. Każdego dnia staraj się 

wymyślić coś wspaniałego w swoim życiu lub powiedz coś miłego o kimś, kogo znasz. Niech Twoim 

celem będzie pozytywny wpływ na innych 



• Nie ma nic bardziej stresującego niż presja związana z pracą. Zachowaj równowagę między pracą a 

domem i staraj się oddzielić je od siebie. Będziesz stresowany, jeśli będziesz stale rozmawiać o 

problemach, które dotyczą ciebie w pracy. Poza normalnymi godzinami pracy, blokuj takie myśli i staraj 

się spędzać czas na robieniu rzeczy, które lubisz. Słuchaj muzyki, oglądaj filmy lub wychodź z rodziną i 

przyjaciółmi. Nie ważne co, nie daj się dusić problemami związanymi z pracą. Jeśli przewidziałeś 

problemy i przygotowałeś się z dużym wyprzedzeniem, naprawdę nie musisz się przejmować 

przerażeniem jutra. Wpłynie to tylko na wydajność w długim okresie. 

• Ćwicz regularnie, aby zwalczyć stres! Fizyczny ruch może obniżyć ciśnienie krwi, podnieść nastrój, 

ograniczyć apetyt, a nawet pomóc ci lepiej spać w nocy. Spróbuj chodzić lub jeździć na rowerze do 

pracy. Idź schodami zamiast windy. Bądź aktywny! Trochę wysiłku może trwać długo! 

• Śmiech jest świetną bronią przeciwko stresowi. Podczas śmiechu obniża się ciśnienie krwi i dochodzi 

do zwiększenia przepływu krwi i dotlenienia krwi. Śmiech zapewnia również trening przepony, mięśni 

brzucha, oddechowych, twarzy, nóg i pleców! Śmiech może również przywracacać równowagę 

układowi odpornościowemu i uwalniają w mózgu przyjemne dla zdrowia substancje chemiczne zwane 

endorfinami, które mogą łagodzić ból. W wyrażeniu „śmiech jest najlepszym lekarstwem” może być o 

wiele więcej prawdy! 

Nigdy nie zapominaj o słowach Victora Frankl, które mówią: „Wszystko można odebrać człowiekowi, 

ale jedno, prawo wyboru postawy w danych okolicznościach”. Victor, żydowski austriacki psychiatra 

został schwytany i umieszczony w nazistowskim obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej. 

Tam stracił członków rodziny i przyjaciół jeden po drugim z powodu nieludzkich okrucieństw i 

brutalnych tortur. Jednak wyłonił się z tej próby zarówno umocnionej, jak i magicznej, kiedy wyobrażał 

sobie wolność. Mimo cierpienia pielęgnował sens swojego życia. Miał pozytywne nastawienie i nie 

poddawał się rozpaczy. Po uwolnieniu postanowił podzielić się swoją mądrością, zamiast prowadzić 

rozgoryczone życie, opracowując terapię psychologiczną zwaną logoterapią. W ten sposób pomógł 

kilku osobom zmienić ich „znaczenia” i odtworzyć dla siebie wyjątkowy cel. W naszych rękach i 

umysłach leży wyłącznie świadomy wybór wyobrażenia sobie i przemiany naszych okoliczności - 

zamiast być pod wpływem strachu, gniewu lub innej negatywnej siły podczas przeciwności losu. Nasz 

świat stał się coraz głośniejszym miejscem. Cały czas otaczają nas dźwięki z ruchu ulicznego, telefonów 

komórkowych, telewizji, a nawet innych osób. Może to być szkodliwe dla zdrowia. Poświęć trochę 

czasu na codzienny niechciany hałas i ciesz się ciszą i spokojem. Już po pół godzinie zaczniesz czuć się 

bardziej zrelaksowany. Jeśli masz trudności ze snem, spróbuj posłuchać kojącej muzyki. Możesz nawet 

spróbować terapii aromatycznej. 

Kąpiel w ciepłej wodzie tuż przed zaśnięciem uspokoi zmysły. W rzeczywistości wypicie ciepłej szklanki 

mleka pomaga na więcej niż jeden sposób. Unikaj spożywania cukru, kofeiny lub ciężkich posiłków tuż 

przed pójściem spać. Głębokie oddychanie pomoże ci rozładować napięcie i zasnąć. Ilość i jakość są 

bardzo ważne. Większość dorosłych potrzebuje od 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu. Staraj się kłaść 

o tej samej porze i wstawać codziennie o tej samej porze. Najważniejsze jest wstawanie w tym samym 

czasie. Unikaj wieczorem wszystkich używek, w tym czekolady, napojów zawierających kofeinę i herbat 

zawierających kofeinę. Zakończmy małą przypowieścią, która ilustruje pozytywne podejście do życia. 

Jeśli jeszcze tego nie słyszałeś, zwróć uwagę - może to tylko zmienić twoje życie. Jeśli już coś takiego 

słyszałeś, usłysz to jeszcze raz. Przy odrobinie odświeżenia nie ma nic złego! Następnie przekaż to… Po 

raz kolejny wyłania się to od mojego mentora Mahesha Goswamiego, który wierny swojej naturze 

podzielił się swoim sekretem życia królem - jak majestatyczny lew w lesie. 

Pewnego ranka Mahesh stanął przede mną i kilkoma przyjaciółmi pijącymi piwo i bez słowa zaczął 

napełniać bardzo duży, pusty, przezroczysty słoik piłkami golfowymi. Następnie zapytał nas, czy słoik 



jest pełny. Zgodziliśmy się, że tak było. Mahesh podniósł pudełko maleńkich kamyków i wrzucił je do 

słoika. Potrząsnął lekko słoikiem, pozwalając kamykom potoczyć się na otwarte przestrzenie między 

piłkami golfowymi, po czym ponownie zapytał nas, czy słoik jest pełny. Zgodziliśmy się, że tak. 

Następnie wlał pudełko słoika do słoika, wypełniając całą pozostałą przestrzeń i jeszcze raz zapytał nas, 

czy słoik jest pełny. Odpowiedzieliśmy jednogłośnie „tak”. Mahesh wyjął spod stołu dwie szklanki 

czerwonego wina i wlał całą zawartość do słoika, wybuchając śmiechem. „Teraz” - powiedział Mahesh, 

a śmiech ucichł - „Chcę, żebyście zrozumieli, że ten słoik reprezentuje wasze życie. „Piłki golfowe” to 

ważne rzeczy - twoja rodzina, twoje dzieci, twoje zdrowie, przyjaciele i twoje pasje. Innymi słowy, 

wszystkie te rzeczy, które gdyby wszystko inne zostało utracone, a gdyby tylko pozostały, twoje życie 

byłoby nadal pełne. „Kamyczki” to inne ważne rzeczy, takie jak praca, dom, samochód, wakacje itp. 

Piasek to wszystko inne, wszystkie drobne rzeczy. Teraz, jeśli najpierw włożysz piasek do słoika - 

kontynuował - nie ma miejsca na „kamyki” lub „piłki golfowe”. To samo dotyczy życia. Jeśli poświęcisz 

cały swój czas i energię na drobne rzeczy, nigdy nie będziesz mieć miejsca na rzeczy, które są dla Ciebie 

naprawdę ważne. Dlatego zwracaj uwagę na rzeczy, które są kluczowe dla twojego szczęścia, baw się 

z dziećmi, dbaj o swoje zdrowie, znajdź czas dla przyjaciół i idź na kolację ze swoim partnerem, 

ponieważ zawsze będzie czas na sprzątanie domu i naprawę samochód. Najpierw ustal swoje priorytety 

i zadbaj o „piłki golfowe”, bo to są rzeczy, które naprawdę się liczą. Cała reszta to tylko piasek. ”Jedna 

z grup podniosła rękę i zapytała:„ Co reprezentuje wino? ”Mahesh uśmiechnął się jak kot z Cheshire,„ 

Cieszę się, że zapytałeś. Pokazałem ci również, że bez względu na to, jak pełne może się wydawać twoje 

życie, zawsze jest miejsce na kilka kieliszków wina z przyjacielem. ”Wziął łyk z butelki wina, uderzył się 

w usta i podał butelkę. 

Nie przejmuj się małymi rzeczami! 

Kiedy sprawy w twoim życiu wydają się prawie zbyt trudne, gdy dwadzieścia cztery godziny dziennie 

nie wystarczą, pamiętaj o słoiku Mahesha i dwóch kieliszkach wina! Niezależnie od metod radzenia 

sobie ze stresem i relaksu, zapewnij sobie czas na rekreację. Hit piłki golfowe. Zbieraj kamyki. Idź wzdłuż 

piasku. Spotkaj się z przyjaciółmi. Jakkolwiek chcesz się zrelaksować, upewnij się, że to robisz. Nigdy 

nie pozwól, aby wąskie skupienie na pracy przesłaniało szerszy obraz zdrowego, zrównoważonego 

życia. Pamiętaj, że zarządzanie stresem jest całkowicie w twoich rękach. Uśmiechnij się, życie 

naprawdę jest zbyt krótkie, aby spocić drobne rzeczy. Wreszcie, ilekroć wizualizujesz siebie, postrzegaj 

siebie jako majestatycznego lwa z wielką puszystą grzywą, pewnie sunącą po ścieżkach życia, 

wzmocnioną wiarą, że nigdy nie będziesz zestresowany ani zmartwiony, ponieważ cokolwiek życie 

może rzucić Ci się w drogę, jesteś całkowicie w kontrola nad tym, jak zareagujesz. Ludzie mogą być 

związani fizycznie łańcuchami w dowolnym miejscu, z wyjątkiem umysłu. 

 

 


