
Podcast #32 - Ćwiczenie 
 

 

 
 
Nowy odcinek podcastu dostępny co tydzień na elakrokosz.pl 

 

Odporność psychiczna 

„Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile 

skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją ... niezależnie od okoliczności” 

„Odporność psychiczna” Doug Strycharczyk, Peter Cloug 

 

Najważniejszą wiadomością jest  to, że odporność psychiczną możesz rozwijać oraz wzmacniać!  

Tym ćwiczeniem chcę Ci pokazać jeden ze sposobów zwiększania swojej odporności 

psychicznej. Każdego z nas spotykają trudne sytuacje, ale nie każdy z nas interpretuje je i radzi 

sobie w sposób efektywny. Poniższy model pomoże Ci lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. 

Za każdym razem kiedy natrafisz na trudność i czujesz, że to w jaki sposób radzisz sobie z tą 

sytuacją nie pomaga Ci, przeprowadź siebie samego przez poniższy model: 

 

OKOLICZNOŚCI - napisz w kilku zdaniach co się wydarzyło, co Cię tak przytłacza i stresuje. 
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MYŚLI – posłuchaj siebie, zwróć uwagę do siebie gdy mówisz. Zapisz myśli jakie Ci przychodzą 

do głowy odnośnie tej sytuacji. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

EMOCJE – zwróć uwagę co czujesz, spisz jakie emocje pojawiają się kiedy masz powyższe myśli. 
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DZIAŁANIA – zauważ jakie działania podejmujesz lub masz ochotę podjąć pod wpływem tych 

emocji. 

 

EFEKTY – sprawdź jakie efekty dały te działania, które podejmujesz lub które chcesz podjąć, o 

których wspominasz punkt wyżej. 

 

Jeżeli emocje jakie czujesz, działania jakie na ich podstawie podejmujesz i efekty jakie osiągasz 

nie są dla Ciebie dobre, efektywne to ..... zatrzymaj cały ten proces na poziomie myśli. Przejdź 

ponownie przez ten model, tylko tym razem zmień negatywną myśl na myśl, która może Ci 

pomóc, która popchnie Cię w dobrym kierunku.  

Kiedy zmienisz swoje myśli  - zmieni się wszystko! 

Powodzenia! 
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