
Zachowania oraz emocje, jakie odczuwamy
zależne są od naszych treści poznawczych, na
które składają przekonania o sobie, innych i

świecie, reguły życiowe oraz myśli
automatyczne  czyli odruchowa ocena

sytuacji. 
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Wszystkie nasze emocje są 
ważne i potrzebne.

Niektóre stają się dla nas problemem,
gdy ich czas utrzymywania się jest zbyt

długi oraz ich nasilenie jest
nieadekwatne do zwykłych codziennych

czynności.

To samo zdarzenie może być inaczej
postrzegane przez dwie osoby.

 
To jak zinterpretujemy daną sytuację

zależy od naszych życiowych
doświadczeń. To one kształtują w nas

pewien sposób myślenia, który wpływa
na odbieranie informacji ze świata i ich

ocenianie. Ma także wpływ na
odczuwane przez nas emocje i

zachowania.



Jestem beznadziejny. 
Nigdy nie zdam tej klasówki

Trudności z 
koncentracją uwagi,
unikanie uczenia się 

Przykład myśli nieadaptacyjnych

Smutek, 
przygnębienie,

Daję radę. 
Mogę spróbować raz jeszcze 

napisać tę klasówkę. 
Mam świadomość swoich braków

Zmotywowanie,
radość  

Zaangażowanie w
 naukę, korzystanie z

pomocy w razie
potrzeby 

Przykład myśli adaptacyjnych



Zmiana naszych schematów
poznawczych 

czyli myśli i przekonań
wpływa na trwałą zmianę

emocji i zachowań. 



Przez 2 minuty skup swoją uwagę na
oddechu. Powoli wciągaj powietrze
nosem, a potem powoli wydychaj je

przez usta. Powtórz tę czynność kilka
razy. Staraj się odsunąć od siebie

wszelkie myśli, a całą uwagę kieruj tylko
na swoje wdechy i wydechy.   

CO MOGĘ ZROBIĆ, GDY SIĘ
CZYMŚ MARTWIĘ ?

 MOGĘ SPOKOJNIE ODDYCHAĆ 
i TRENOWAĆ UWAŻNOŚĆ    

 MOGĘ MYŚLEĆ O SWOIM    
 BEZPIECZNYM MIEJSCU    

Pomyśl o miejscu, w którym czujesz się
wyjątkowo dobrze, spokojnie i

bezpiecznie. Zapamiętaj te wszystkie
pozytywne uczucia, jakie ci w nim
towarzyszą. Gdy dopadnie cię lęk,

skieruj swojej myśli do twojego
bezpiecznego miejsca.  



Połóż się na plecach, a ręce ułóż wzdłuż
ciała. Włącz spokojną muzykę, która

pomoże ci się wyciszyć. Napnij dłonie przez
15 sekund, a następnie rozluźnij ciało przez

30 sekund. Następnie napinaj i rozluźniaj
poszczególne części ciała jak twarz,

ramiona, brzuch, nogi, stopy. Cała relaksacja
powinna trwać około 20 minut.    

CO MOGĘ ZROBIĆ, GDY SIĘ
CZYMŚ MARTWIĘ?

 MOGĘ WYKONAĆ RELAKSACJĘ    

MOGĘ ZROBIĆ TO, CO SPRAWIA MI
PRZYJEMNOŚĆ 

Maluj, tańcz, graj na instrumencie, czytaj,
twórz komiksy, układaj puzzle, słuchaj

muzyki,  oglądaj filmy, rozmawiaj z
przyjacielem, idź na spacer, śpiewaj, upiecz
ciasteczka, buduj z  klocków lub zrób inne

rzeczy, które lubisz. 


