MYŚLENIE POZYTYWNE/RACJONALNE
Myśl racjonalnie – to znaczy przywróć właściwe proporcje zdarzeniom, pozbądź się własnych
obaw i uprzedzeń; zastanów się, co zrobić w danej sytuacji, aby poprawić swoje
samopoczucie i nie czuć się bezradnym.
Co pozytywnego/racjonalnego mógłbyś pomyśleć, aby lepiej się poczuć w opisanych niżej
sytuacjach?
Sytuacja 1.
Zapraszasz kogoś na kolację, a ta osoba odmawia.
Myślenie negatywne:
Myślenie pozytywne/racjonalne:
„Jestem
nieciekawy
i
nieatrakcyjny. ..........................................................................
Nic dziwnego, że nikt mnie nie chce ..........................................................................
odwiedzać”.
..........................................................................
..........................................................................
Sytuacja 2.
Polecasz koleżance film. Koleżanka obejrzała go i stwierdza, że film jej się nie podobał.
Mówi: „Co Ty za głupoty oglądasz?"
Myślenie negatywne:
Myślenie pozytywne/racjonalne:
"Najwyraźniej mam fatalny gust”.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Sytuacja 3.
Bliska przyjaciółka już od miesiąca do Ciebie nie dzwoni.
Myślenie negatywne:
Myślenie pozytywne/racjonalne:
"Nie ma już prawdziwych przyjaciół na tym
..........................................................................
świecie. Każdy zajmuje się tylko własnymi
..........................................................................
sprawami i nie obchodzą go starzy znajomi". ..........................................................................
..........................................................................

WZAJEMNE WSPIERANIE SIĘ
Co dają nam inni?
Każdy z nas ma swój własny sposób wchodzenia w relacje z innymi; ważne jest, aby uzyskać
pomoc od innych wtedy, gdy stanowi ona potrzebę życiową, a więc także w walce
ze stresem.
Czułość robi dobrze nawet królikom
Poddano króliki diecie wywołującej nadmiar cholesterolu, pociągającej za sobą miażdżycowe
zmiany tętnic. Jedną grupę zwierząt pozostawiono w klatkach, gdzie miały spokój i wygodę,
czyli wszystko, co królikowi powinno być potrzebne do życia.
Druga grupa zaś traktowana była jak „króliki domowe". Pieszczono je, przenoszono z pokoju
do pokoju. Zawsze były w towarzystwie ludzi, opiekunowie głaskali je, przemawiali do nich
czule.
Okazało się, że u królików z drugiej grupy zmiany w tętnicach były dwukrotnie mniejsze,
niż u tych z pierwszej.






Możliwość mówienia do kogoś stanowi sam w sobie sposób na zmniejszenie stresu.
Mówienie, jeśli jest się spokojnie wysłuchiwanym, uspokaja.
Pocieszenie, pieszczota przynoszą ulgę – nawet ból fizyczny wydaje się przez chwilę
mniej dotkliwy, gdy ktoś trzyma nas za rękę.
Zrozumienie, docenienie, pochwała umacniają naszą wiarę w siebie i zaufanie do siebie.
Inni mogą nas zachęcać lub pobudzać do działania - takie zachowania wyzwalają w nas
energię potrzebną do dalszego wysiłku.
Inni oczekują od nas tego samego, co my – stwarzają nam okazję do tego, abyśmy sami
dawali. A zadowolenie towarzyszące dawaniu wyzwala substancje neurofizjologiczne
neutralizujące działanie substancji wydzielanych przy niepokoju.

KARTA OSOBISTEGO WSPARCIA
Zastanów się, kto może być dla Ciebie źródłem wsparcia?
Być może są to osoby z różnych kręgów, w zależności od rodzaju udzielanej pomocy.
Wsparcie emocjonalne
Jeśli jesteś zmartwiony – kto pyta Cię, jak się czujesz, kto jest po Twojej stronie, nawet,
jeśli nie zgadza się z Tobą całkowicie?

Wsparcie praktyczne
Jeśli potrzebujesz praktycznej pomocy – kto Ci jej udziela, np. pożycza pieniądze, pomaga
w nauce?

Wysłuchiwanie
Jeśli chcesz opowiedzieć komuś o swoich ważnych sprawach – kto Cię słucha bez osądzania
i udzielania niepotrzebnych rad?

Pomoc techniczna
Jeśli masz problem w szkole (związany z realizacją jakiegoś zadania) - do kogo masz zaufanie
jako do eksperta i kogo poprosisz o opinię?

Praktyczna zachęta
Do kogo zwróciłbyś się z pytaniem na temat Twojego sposobu ubierania się?

Emocjonalna zachęta
Kto Cię potrafi zachęcić, nie zmuszając zarazem do trudnych przedsięwzięć?

Dbanie o realia
Jeśli zdarzy Ci się rozmyślać o kłopotliwej sytuacji, w jakiej się znalazłeś – do kogo poszedłbyś
sprawdzić trafność swoich spostrzeżeń?

PRZYKŁADY TWOICH STREF WSPARCIA
Zastanów się nad przykładami ilustrującymi Twoje obecne
Wymień je i zapisz w sześciu podanych niżej obszarach.

strefy

1.
Miejsca
- w których czujesz się, jak w domu
- do których należysz
- skąd jesteś
Osobiste przykłady:

2.
Przedmioty
- wywołujące pozytywne uczucia
- piękne
- wzbudzające wspomnienia
Osobiste przykłady:

3.
Ludzie
- których naprawdę lubisz
Osobiste przykłady:

4.
Organizacje
- do których należysz
Osobiste przykłady:

5.
Działanie
- to, które odrywa Cię od codzienności,
np. hobby, sport
Osobiste przykłady:

6.
Wartości
- religia i osobista filozofia życiowa
- poglądy polityczne
- standardy zawodowe i osobiste
Osobiste przykłady:

wsparcia.

