
Wiem drodzy Państwo, że w tym trudnym czasie, to Wy stanowicie jedyne 

źródło oparcia dla swych dzieci.  

Sami pełni lęku musimy chronić nasze dzieci i ratować je przed 

ich własnym lękiem. Dlatego postanowiłam ten wpis poświęcić 

specjalnie dla Was.  

Naukowcy napisali  już tomy opracowań o stresie ale sami wiecie , że nikt nie 

odnalazł ukrytego skarbu czyli złotej recepty na stres. Tak samo jak nie mamy 

antidotum na zło, choroby, klęski i ludzką głupotę. O stresie wiadomo tyle, że 

- jest stałym elementem życia ( nie istnieje życie ludzkie bez stresu) 

- zależy od naszej interpretacji danej sytuacji ( czyli bodźca),a nie samej 

sytuacji , czyli ważne jest to jak patrzymy na daną sytuację, czy wierzymy w 

pozytywny rozwój zdarzeń 

- jego przewlekły charakter jest bardziej kosztowny dla naszego organizmu niż 

silny ale krótki przebieg 

- radzenie sobie ze stresem zależy od metod jakie wybierzemy, 

mogą to być : 

 Podjęcie działania ( najskuteczniejsza metoda, która daje szansę zmiany 

stanu rzeczy a przy okazji poprawia nasz nastrój), tzw. Styl 

Skoncentrowany na Zadaniu, podejmowanie aktywnych działań, próby 

poszukiwania rozwiązań problemu 

 Unikanie- Styl Skoncentrowany na Unikaniu polega na podejmowaniu 

działań, mających na celu blokowanie myślenia o sytuacji stresowej i jej 

przeżywania. Może on przejawiać się w dwóch formach, angażowania się 

w czynności zastępcze , np. uzależnienia lub poszukiwania kontaktów 

towarzyskich 

  Styl Skoncentrowany na Emocjach charakteryzuje się tendencją do 

koncentrowania się na sobie i własnych przeżyciach emocjonalnych, 

skłonnością do myślenia życzeniowego i dystansowania się. 

Oprócz pierwszego stylu pozostałe dwa mają charakter bierny w stosunku do 

realizowanego zadania. W procesie radzenia sobie aktywność ma charakter 

dwuzadaniowy. Pierwsze polega na redukcji własnego stresu, a drugie ma na 



celu usunięcie przeszkody. Radzenie sobie ze stresem wymaga zatem 

korzystania z  naszych zasobów (naszej samooceny, naszych cech 

osobowościowych, naszych nawyków myślowych, naszych doświadczeń z 

przeszłości itp.) 

Nie zawsze podjęcie działań daje oczekiwane rezultaty redukcji stresu, czasami 

nadal czujemy silne napięcie. Dziś chciałabym wam przedstawić metodę 

mindfulness.  Jest to prosta metoda w zasięgu naszej ręki . Ponieważ staram 

się zachowywać pewien ład i logiczne uporządkowanie  w moich wpisach, to 

częściowo wprowadziłam już tą metodę w  ćwiczeniach dla dzieci , które 

dotyczą rozwijania  koncentracji uwagi, wyciszenia. Jest ona pokazana w 

ćwiczeniu wyobrażania sobie nadmorskiej plaży , skupieniu na smakach, 

dźwiękach, wpatrywaniu się w słoik z wodą. Jest to metoda, którą możecie 

wprowadzać podczas zwykłych codziennych czynności, takich jak np., 

przygotowywanie posiłku ( np. obserwacja gotującej się wody, następnie pary 

ulatniającej się z przygotowywanej herbaty, podczas czynności mieszania tej 

herbaty, przyjrzenia się jaki ma kolor, jak wygląda podczas ruchu łyżeczką ) 

Taka uważna obserwacja pomaga nam skupić się na”tu i teraz”. Odbieganie 

myślami w przeszłość lub tym bardziej w przyszłość jest konieczne lecz często 

bywa stresogenne. Natomiast  czynności zatrzymujące naszą uwagę na chwili 

obecnej działają odstresowująco, Do takich czynności możemy zaliczyć np. 

malowanie, kontakt z naturą, ale możecie również ćwiczyć swoją uważność 

podczas prysznica – odczuwając jak woda spływa po waszej skórze, podczas 

przygotowywania potraw, podczas zabawy z dzieckiem, można obserwować 

taką sytuację w sposób szczególnie czuły i mocno skoncentrowany na „tu i 

teraz”. To tak jakbyśmy wpatrywali się w płomień świecy. To właśnie jest 

metoda  mindfulness. Jest to niezwykła obserwacja zdarzeń i rzeczy 

zwyczajnych  z naszego życia. 

Oddają to słowa, które nie pamiętam gdzie przeczytałam ale bardzo je lubię : 

„Jeżeli patrzysz na drzewo i widzisz drzewo, to nic nie widzisz. Jeżeli patrzysz 

na drzewo i widzisz cud, wtedy dopiero widzisz drzewo”. 

Uspokój oddech, poczuj jak Twoje ciało zaczyna się rozluźniać i skup się na 

dowolnym zmyśle np. smaku, węchu, dotyku, słuchu, wzroku, np. spójrz na 

wszystko wokół jakbyś to widział/a pierwszy raz. Albo spójrz na sytuację jak 

obserwator z boku, który tylko obserwuje , nie ocenia…..  

Jest to bardzo krótki wstęp do tej metody. 



Gorąco zachęcam do jej stosowania.  
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