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ODNOWA, ODDECH, 

RELAKSACJA, WIZUALIZACJA 



SKALA  HOLMESA – RAHE’A 

 

Test poziomu stresu 



TECHNIKI  ODDYCHANIA 

2 s. wdech – 2 s. bezdech – 2 s. wydech – 2 s. bezdech. 

 

4 s. wdech – 4 s. bezdech – 4 s. wydech – 4 s. bezdech. 

 

1 s. wdech – 4 s. bezdech – 2 s. wydech – 1 s. bezdech (to 

proporcja; można mnożyć te wartości proporcjonalnie x 2 x 3 x 

4...) 

 

Krótki, mocny wdech – długi wydech (oddech wyciszający). 

 

Długi wdech – krótki, mocny wydech (oddech energetyzujący) 



Zmiany fizjologiczne i fizyczne: 

 

 efektywniejszy wypoczynek 

 szybsza odnowa psychiczna i fizyczna 

 zwolnienie oddechu 

 pogłębienie oddechu 

 zwolnienie tętna 

 normalizacja ciśnienia krwi 

 rozluźnienie mięśni 

 zwolnienie rytmu fal mózgowych 

 zdolność do wczesnego wykrywania sygnałów napięcia i do rozluźnienia mięśni 

 zdolność do dłuższej pracy przy mniejszej skłonności do zmęczenia 

 poprawa trawienia 

 obniżenie ryzyka chorób serca 

 zmniejszenie możliwości nawrotu różnych chorób (np. skórnych, oddechowych). 

KORZYŚCI  Z  RELAKSACJI 
Wg Kłodeckiej – Różalskiej  1993 



Zmiany psychologiczne: 

 

 poczucie wewnętrznego spokoju 

 uwolnienie się od stanów depresyjnych, lękowych, agresji, autoagresji 

 wzrost pewności siebie i wzrost samooceny 

 poprawa pamięci 

 poprawa uczenia się 

 lepsze osiągnięcia w pracy, przy mniejszym wysiłku 

 częstsze odczuwanie pozytywnych emocji 

 wyzbycie się bierności, agresji 

 dostrzeganie nowych możliwości działania, rozwoju 

 redukcja objawów cierpienia fizycznego 

 poprawa koncentracji 

 eliminowanie zachowań destrukcyjnych (palenie, przejadanie się). 

KORZYŚCI  Z  RELAKSACJI 
Wg Kłodeckiej – Różalskiej  1993 



Obniżaj ciśnienie tętnicze!  

 

Na obniżenie ciśnienia wpływ mogą mieć:  

•  zredukowanie w żywieniu mięsa, alkoholu, 

 kawy, herbaty, napojów energetyzujących,  

•  wprowadzenie więcej ruchu,  

 metod relaksacyjnych,  

•  także... właściwy dobór ludzi w otoczeniu.  

Życie ze złością w pewnym towarzystwie  

w dłuższym czasie może wpędzić w choroby układu 

krążenia. 

ANTYSTRES 



Kontroluj nawyki żywieniowe!  

Jest pewna grupa osób, która pod wpływem 

stresu przeżywa nadmierny wzrost apetytu.  

 

Ośrodek głodu i sytości w mózgu nie 

funkcjonuje optymalnie, co prowadzi do 

przejadania się.  

 

Przejadanie się prowadzi do najbardziej 

groźnej dla serca i układu krążenia  

„otyłości brzusznej”.  

ANTYSTRES 



Wsparcie organizmu magnezem.  

 

Stres „wypłukuje” magnez z organizmu, 

osłabiając funkcjonowanie układu nerwowego.  

 

Spożywanie zielonych warzyw liściastych 

(szpinak, sałata, szczaw, pieczywo 

pełnoziarniste, nasiona słonecznika)  

wzmocni odporność. 

ANTYSTRES 



Spożywaj witaminy!  

 

„Antyoksydanty”:  

pomidory, papryka, marchew, pomarańcze 

eliminują z organizmu toksyny,  

zmniejszając stres. 

ANTYSTRES 



Ćwiczenia fizyczne! Znajdź nawet 90 sekund na 

natychmiastowe rozładowanie stresu, poprzez 

proste ćwiczenia fizyczne. 

  

Światłoterapia!  

Wyjdź na słońce! Opuść cztery ściany! 

  

ANTYSTRES 



Taniec! Pamiętajmy o tym, że ruch  

jest nawet podstawą „Piramidy żywienia”. 

  

Słuchaj muzyki! Właściwie dobrana, potrafi 

łagodzić obyczaje.  

  

Pływaj! Regularne ruchy w wodzie  

aktywizują fale alfa w mózgu. 

ANTYSTRES 



Wypróbuj różne zapachy! Idź do perfumerii 

i wypróbuj kilkanaście zapachów, wąchaj 

olejki aromatyczne. Niektóre olejki 

pobudzają wydzielanie działającej 

antystresowo serotoniny. W połączeniu z 

kąpielą, moczeniem stóp, parowaniem takie 

działania mogą być panaceum na codzienny 

balast związany z zatłoczeniem, hałasem. 

ANTYSTRES 



Spaceruj! Spacery mogą oczyścić umysł. 

  

Pisz dziennik!  

  

Uśmiechaj się przed lustrem!  

Jakiś powód zawsze się znajdzie! 

  

Zmień wygląd!  

  

Śmiechoterapia!  

ANTYSTRES 



PODSUMOWANIE 

  

SPOTKANIA 



DZIĘKUJĘ 

 

I 

 

DO WIDZENIA! 

 

www.janprzewoznik.pl 


