
Kuracja
antystresowa





Peter Beer 

Kuracja
antystresowa

Proste ćwiczenia i techniki,
które pomogą

skutecznie wyeliminować stres
z Twojego życia



Redakcja: Ewelina Kuryłowicz
Skład: Krzysztof Remiszewski

PRojekt okładki: Krzysztof Remiszewski
tłumaczenie: Sylwia Grodzicka

Wydanie I
BIAŁYSTOK 2019

ISBN 978-83-8168-015-8

tytuł oRyginału:
Radikal stressfrei Sechs Schritte zu mehr Widerstandskraft und Entspannung

Copyright © 2016 Peter Beer

© Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana 
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 

kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak 
zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz 
o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy 
zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były 

rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca i autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych 

w książce metod.

15-762 Białystok 
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja

85 654 78 06 – sekretariat 
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt

85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal
strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl

Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl

PRINTED IN POLAND



DEDYKACJA

Dla spokojnego oraz silnego społeczeństwa!





Spis treści

Przedmowa  .......................................................................  9

1. Sól życia  .........................................................  13
1.1 Wypalenie  ...............................................................  17
1.2 Rezyliencja, niewidzialna siła  ................................  20
1.3 Sprawdzamy stan faktyczny: osiem filarów życia  .....  25
1.4 Czym jest stres?  ......................................................  28
1.5 Test poziomu stresu ................................................  34
1.6 Jak wytropić w swoim życiu źródła stresu?  ...........  38
1.7 Wzorce zachowań, które zaostrzają 

naszą reakcję na czynniki stresogenne  ..............  40
1.8 Twój osobisty protokół stresu  ................................  47
1.9 Trzy sposoby zwiększenia odporności na stres  ....  49

2. Inteligencja ciała oraz intuicja  .....................  55
2.1 Punkt wyjścia: akceptacja  ......................................  61
2.2 Uważny wobec samego siebie i wobec świata ........  64
2.3 Medytacja  .............................................................  69
2.4 Sztuka robienia przerw  ..........................................  77

3. Jak wypracować w sobie 
techniki umysłowe  ......................................  81 
3.1 Emocje przed rozumem  .........................................  82
3.2 Odporność na stres to kwestia oceny sytuacji  ....  86
3.3 Negatywne myśli - pozytywne myśli  .....................  93
3.4 System wartości  ....................................................  96
3.5 Zarządzanie emocjami  ...........................................  98



4. Jak wyeliminować zewnętrzne 
czynniki stresogenne?  ..................................  107
4.1 Odwaga  .................................................................  110
4.2 Robimy porządki, czyli twój osobisty plan 

rozwiązywania problemów  .................................  114
4.3 Twój plan awaryjny  .................................................  125
4.4 Jak obchodzić się z porażkami?  .............................  127
4.5 Sztuka rozumienia innych ludzi  ..........................  134
4.6 Jak zarządzać konfliktami?  ....................................  137
4.7 Jak znaleźć źródła wsparcia?  ..................................  144

5. Jak zwiększyć odporność na stres?  ...............  151
5.1 Jak świadomie czerpać przyjemność?  ...................  155
5.2 Jak odpoczywać żeby odpocząć?  ...........................  159
5.3 Jak lepiej spać?  ........................................................  162
5.4 Jak efektywniej uprawiać sport?  ............................  167
5.5 Jak odpocząć na urlopie?  .......................................  173
5.6 Jak dobrze świętować?  ...........................................  177
5.7 Jak zwiększyć swoje poczucie humoru?  ................  182
5.8 Jak dobrze zacząć dzień?  .......................................  186
5.9 Podsumowanie  .......................................................  192

6. Kształtowanie własnej przyszłości  ...............  193
6.1 Rzut okiem w przyszłość  ........................................  193
6.2 Jak LEPIEJ określić kierunek?  ................................  197
6.3 Restart  .....................................................................  202
6.4 Mędrzec i brat  .........................................................  205

Bibliografia  .......................................................................  209
O Autorze  .........................................................................  211



9

PRZEDMOWA

W uszach boleśnie zaświdrował mi głośny dźwięk budzika. Był 
poniedziałek, 5.30 rano. Co za paskudna noc. Przez cały czas 
niespokojnie przewracałem się na łóżku z boku na bok. Miałem 
wrażenie, że ledwo co zasnąłem, a już zadzwonił budzik. Moja 
pierwsza myśl: - Jakie spotkanie grupy kryzysowej jest dzisiaj 
w planie? Jedno, ulotne pytanie, które wystarczyło, abym po-
czuł bolesne ukłucie w żołądku. Bóle głowy, stany napięcia, 
przemęczenie - zdążyłem się już przyzwyczaić. Do wszystkiego. 
Spoglądając na swoje odbicie w lustrze podczas szczotkowania 
zębów z ledwością rozpoznawałem człowieka, który patrzył na 
mnie z drugiej strony.

W szczytowym punkcie wciąż jeszcze niezbyt długiej kariery 
moje akumulatory były już całkiem puste. Wszystko zaczęło się 
tuż po studiach i potoczyło się w rekordowym tempie. Dostałem 
pracę w jednej z najbardziej wymagających gałęzi przemysłu 
samochodowego. Presja czasu, ciągłe spotkania i narady kryzy-
sowe, całotygodniowe podróże służbowe, nieskończenie długie 
listy rzeczy do zrobienia, setki planów do zrealizowania, tysią-
ce emaili do odpisania i jeszcze więcej myśli, które nieustannie 
kłębiły się w mojej głowie. Presja otoczenia okazała się duża, ale 
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oczekiwania, które stawiałem sam sobie były jeszcze większe. 
Chciałem się sprawdzić, pokazać, na co mnie stać. Początkowy 
entuzjazm rozpłynął się już po kilku latach w codziennej, mę-
czącej rutynie. Dzisiaj, gdy wspominam dawne czasy, widzę, że 
w tamtym okresie z człowieka, który był kiedyś tak pełen rado-
ści życia i zapału zostało naprawdę niewiele. Ja wtedy po prostu 
funkcjonowałem, i nic ponadto.

W moim przypadku przez jakiś czas wszystko układało się 
pomyślnie. Nie było jeszcze ze mną tak źle jak z innymi kole-
gami z pracy: u czterech z dwunastu członków zespołu zdia-
gnozowano w tamtym okresie syndrom wypalenia zawodowe-
go (burnout). Diagnoza ta stała się w moim otoczeniu czymś 
równie zwyczajnym co zjedzenie lunchu w biurowej kantynie. 
Jednak sygnały ostrzegawcze stawały się coraz wyraźniejsze 
również i w moim przypadku. Bóle żołądka, bóle głowy, cią-
gły wewnętrzny niepokój. A jednak walczyłem nadal. Przecież 
miałem jeszcze tyle do zrobienia, czekało na mnie tyle zobowią-
zań! Radziłem sobie ze wszystkim – do czasu, aż przestałem być 
w stanie robić cokolwiek. Po kolejnej, dwutygodniowej podróży 
służbowej, w tamten poniedziałkowy poranek po prostu poczu-
łem, że nie dam rady iść do pracy. Musiałem to wreszcie sam 
przed sobą przyznać – moje akumulatory były zupełnie puste. 
Targał mną strach, że właśnie utraciłem to, co wydawało mi się 
w życiu najważniejsze.

Tamtego dnia podjąłem jedną z najważniejszych decyzji 
mojego życia. Zdecydowałem, że czas zmienić kierunek. Usta-
nowiłem sobie jasny cel: byłem gotowy uczynić wszystko, aby 
dowiedzieć się, co jest konieczne do tego, abym mógł wieść 
zdrowe, spełnione, pełne zadowolenia i entuzjazmu życie. 
Chciałem dowiedzieć się, co decyduje o tym, że pod wpływem 
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presji niektórzy potrafią dać z siebie wszystko, podczas gdy 
inni kompletnie się załamują. I tak oto zapisałem się na studia 
z psychologii. Czytałem wszystko, co wpadło mi w ręce, uczest-
niczyłem w najlepszych seminariach, zdobyłem też dyplom tre-
nera i coacha. W moich działaniach nieustannie towarzyszył mi 
określony cel – dowiedzieć się, czego my, ludzie potrzebujemy, 
aby nasze życie we współczesnym społeczeństwie było zdrowe 
i spełnione.

Od kilku lat z pasją realizuję się w moim nowym zawodzie, 
prowadząc wykłady oraz sesje coachingowe, wspierając ludzi 
w poszukiwaniu zdrowszego, pełnego entuzjazmu i bardziej 
wydajnego sposobu życia.

Podsumowanie wszystkiego tego, czego nauczyłem się i do-
świadczyłem w ciągu ubiegłych lat znajdziesz w tej oto książce. 
W międzyczasie udało mi się także opracować specjalny progre-
sywny model zwiększania odporności na stres. To nic innego jak 
sześć prostych kroków, które pozwolą ci na spokojniejsze, bar-
dziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie, przez które bę-
dziesz kroczył z całkowicie zasłużonym uśmiechem na ustach. 

Obojętnie, w jakim punkcie życia się teraz znajdujesz, po-
zwól mi na przeprowadzenie cię przez drogę, która przywiedzie 
cię do upragnionego celu. Z całego serca chciałbym wesprzeć 
cię w odnalezieniu nowych strategii oraz nowych sposobów ra-
dzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie nam życie.
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1

Sól życia

Stres jest solą życia 
Hans Selye

Witaj drogi Czytelniku. Jak się dziś masz? Na to proste pytanie 
coraz częściej ludzie odpowiadają mi tak: – Jestem zestresowa-
ny! albo: – Strasznie stresujący okres!

Mam nadzieję, że ty się tak teraz nie czujesz i że znalazłeś dla 
siebie ustronne miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał 
ci w lekturze tej książki.

W ciągu minionych czterdziestu lat żadne pojęcie nie zyskało 
tak na popularności jak słowo stres. Pojęcie, które stało się sy-
nonimem wypalonego oraz przeciążonego obowiązkami spo-
łeczeństwa. Wielu ludzi nie jest już w stanie dotrzymać kroku 
nowoczesnemu społeczeństwu oraz stawianym przez nie wy-
maganiom. Niezliczone terminy do dotrzymania, presja – i to 
podwójna: w rodzinie i w miejscu pracy – oczekiwania, jakie 
stawiamy sami przed sobą oraz różnice społeczne. Wszystko to 
sprawia, że dla wielu z nas życie stało się wprost nie do zniesienia.

Przestaliśmy mieć czas na rzeczy, na których tak naprawdę 
nam zależy. Stopniowo zatracamy się w tym, żeby po prostu 
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funkcjonować. Nierzadko skargom na nadmiar stresu towa-
rzyszy pewna nutka samozadowolenia: – Żyję w ciągłym stre-
sie! Jestem zestresowany – znaczy jestem ważny i kimś, z kim 
ludzie się liczą. W razie konieczności możemy usprawiedliwić 
nim nasze niewłaściwe zachowanie i uniknąć tym samym kry-
tycznej konfrontacji z samym sobą. Każdy kto nie jest zestre-
sowany, pracuje za mało i daje z siebie niedostatecznie dużo. 
Ustawiczny stres to oznaka, że świat pracy wkroczył w XXI 
wiek. Nawet jeżeli nie należysz obecnie do osób, które dumnie 
obnoszą się z objawami stresu niczym bliznami odniesionymi 
w walce, zapewne wiesz, że ucieczka przed codzienną presją 
naszego nowoczesnego społeczeństwa nie jest łatwa. Obcią-
żenia i przeciwności to część naszego życia. Sekret polega na 
tym, żeby umieć się z tego typu sytuacjami obchodzić. Nauczyć 
się nowych strategii i wewnętrznie się rozwinąć. W obecnym 
stuleciu stresem zajęła się także nauka. Niewiele zagadnień 
zostało tak dobrze przestudiowanych i opisanych jak kwestia 
stresu. Teoretycznie nie brakuje nam ani wiedzy, ani dobrych 
rad, które możemy znaleźć niemal na każdym rogu. W te-
lewizji, w magazynach plotkarskich, wszędzie zalewają nas 
wskazówki i triki, które mają szybko sprawić, że nasze życie 
stanie się lżejsze. Jednak wiele osób nie osiąga upragnionego 
celu i kończy w tym samym miejscu, w którym zaczęło, za to 
z wyrzutami sumienia i długą listą reguł, których chcieli skru-
pulatnie przestrzegać, lecz im się nie udało. 

Zapomnieliśmy już, czego tak naprawdę potrzebujemy, i co 
sprawia, że czujemy się dobrze. W społeczeństwie, które staje 
się coraz głośniejsze, nasz wewnętrzny głos umilkł, a nasze we-
wnętrzne potrzeby pozostają niewysłuchane. I dokładnie w tym 



15

Sól żYCiA

momencie warto sięgnąć po tę książkę. Jeżeli chcemy kultywo-
wać w sobie naturalną odporność na stres, musimy zacząć od 
zrobienia miejsca własnym potrzebom oraz emocjom, zakwe-
stionować stare strategie działania i utarte nawyki, a następnie 
zastąpić je nowymi. Poświęcimy sporo czasu na znalezienie od-
powiedzi na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujesz. Poznasz 
też nowy sposób patrzenia na świat i nauczysz się sięgania do 
prawdziwych źródeł własnych problemów, co pozwoli ci odkryć 
nowe możliwości radzenia sobie z trudnościami. Chciałbym cię 
nieustannie wspierać w zdrowym i świadomym podejściu do  
codziennych wyzwań, z jakimi spotykasz się zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym. Zdolność identyfikowania do-
datkowego pola manewru oraz nowych możliwości działania 
jest szczególnie przydatna wtedy, gdy wydaje się nam, że życie 
to jedno wielkie zmaganie się z zewnętrznymi obciążeniami. 
Każdy z nas zasłużył na szansę doświadczenia satysfakcjonu-
jącego oraz psychicznie i fizycznie zdrowego życia. W każdym 
z nas kryje się potencjał, który pozwala nam przeciwstawiać 
się problemom, jakich przysparza nam współczesny świat oraz 
który umożliwia nam prowadzenie szczęśliwego i spełnionego 
życia mimo najróżniejszych obciążeń. Tym, czego nam potrze-
ba jest odwaga. Odwaga do tego, aby wejść na właściwą ścież-
kę. Zapewniam cię: bez względu na to, w jakim punkcie życia 
się teraz znajdujesz, to właśnie tobie udało się do niego dotrzeć 
i jesteś właśnie tym, który potrafi znaleźć dla siebie inną drogę.

Przy czym jakoś nie wierzę w tak gorąco składane w rekla-
mach oraz kolorowych czasopismach obietnice, że rekomen-
dowane przez nie środki ułatwią nam życie w ciągu jednej nocy. 
Wierzę, że dzięki woli i gotowości do pracy nad sobą możemy 
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wieść zdrowe i spełnione życie. Prace badawcze z różnych dys-
cyplin naukowych potwierdzają słuszność mojego przekona-
nia: aby rozwinąć w sobie odporność na stres oraz silną osobo-
wość musimy  nieustannie dbać o własny rozwój. Książka ta ma 
wyposażyć cię w podstawową wiedzę oraz przydatne strategie 
i ćwiczenia, których do tego potrzebujesz.

Jeżeli jesteś gotowy do radykalnego pozbycia się stresu ze 
swojego życia, to gorąco cię do tego zachęcam!

Żyj zamiast czytać
Zrób sobie prezent i daj sobie wystarczająco dużo czasu na lek-
turę tej książki, od deski do deski przepełnionej wiedzą, ćwi-
czeniami oraz najróżniejszymi technikami, które wesprą cię 
w trakcie pokonywania wszelkich życiowych trudności. Posta-
wię ci w niej mnóstwo pytań, a udzielenie na nie wyczerpującej 
odpowiedzi będzie wymagało od ciebie zapewne nieco więcej 
czasu.Przekartkowanie tej książki w poszukiwaniu odpowie-
dzi, której tak naprawdę możesz udzielić sobie jedynie ty sam, 
to raczej niezbyt dobry pomysł. Szkoda byłoby, gdyby książka 
ta stała się po prostu jednym z wielu przedmiotów, które deko-
rują twój regał. Albo co gorsza – kolejnym punktem na twojej 
o wiele zbyt długiej liście rzeczy do zrobienia.

Wiele spośród zaprezentowanych w tej książce technik po-
winno towarzyszyć ci na co dzień. Warto je ćwiczyć i wykorzystać 
we własnym życiu. Jednak to wszystko wymaga od ciebie jedne-
go: czasu. Dodatkowe kwestionariusze do wypełnienia, bezpłat-
ne nagrania z moich seminariów i wiele, wiele więcej znajdziesz 
na stronie internetowej: http://www.radikalstressfrei.de/.
Materiały, które tam znajdziesz, mogą być wsparciem w twojej 
podróży do nowego życia.
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Jeżeli postanowisz uczynić z tej książki swojego wiernego to-
warzysza, twoje życie stanie się pod wieloma względami bogat-
sze i nabierze zupełnie nowej jakości. Obiecuję!

1.1 Wypalenie
Głębokie przemiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich dzie-
sięcioleci w naszym społeczeństwie, przyniosły ze sobą poważ-
ne i daleko posunięte skutki. Badania naukowe wyraźnie wska-
zują, że zachowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy nie 
jest już kwestią wyłącznie marginalną. Co trzecia osoba aktyw-
na zawodowo czuje się wyczerpana. W 2011 roku w samych 
tylko Niemczech zarejestrowano 59,2 miliona opuszczonych 
dni w pracy, spowodowanych dolegliwościami psychicznymi. 
Co piąty człowiek pracujący zawodowo cierpi z powodu pro-
blemów zdrowotnych uwarunkowanych stresem.

Jak się wydaje, stres zawsze pozostaje w bliskiej łączności 
z wypaleniem (burnout). Jednocześnie nie mamy nawet jasno-
ści, czym dokładnie jest wypalenie, gdyż jego definicja nie zo-
stała jasno określona.

Za wymijającą diagnozą wypalenia niejednokrotnie kryje się 
stres, depresja, stany lękowe, nadmierne lub niedostateczne 
obciążenie organizmu lub inne schorzenia.

Doktor medycyny, Mirriam Prieß opisuje to następująco: - 
Zgodnie z moimi doświadczeniami burnout to o wiele więcej niż 
przejaw przeciążenia organizmu. Burnout to wezwanie. To we-
zwanie, aby zacząć żyć, zamiast tylko funkcjonować. Wezwanie 
do autentycznego życia w zgodzie z samym sobą (Prieß, 2013).

Jednocześnie taka wymijająca, niejasna diagnoza nie dotyczy 
tylko i wyłącznie menadżerów. Wypalenie to problem, który 
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dotyczy zwłaszcza takich zawodów jak pielęgniarki, pracowni-
cy domów opieki, nauczyciele czy psychologowie, a także zwy-
kłych matek i ojców. Wszystkie te osoby chcą pomagać innym, 
dają z siebie wszystko, często nie otrzymując za to ani zasłużo-
nej pochwały, ani uznania.

Wszystko zaczyna się od poczucia, jakbyśmy bez przerwy 
biegali w chomiczym kółku, nie wiedząc, jak je zatrzymać, 
z wrażeniem, że zamiast żyć – wegetujemy.

Skutkiem takiej sytuacji jest wiele symptomów, które są tak 
samo różne, jak różni są ludzie. Od braku poczucia sensu i po-
pędu płciowego, poprzez strach, brak sił, wyczerpanie, proble-
my ze snem, uczucie, że jesteśmy kompletnie bezradni, aż po 
liczne objawy fizyczne.

Jednocześnie nierzadko czujemy się niezrozumiani przez ko-
legów i przyjaciół, co prowadzi do utraty wiary w siebie. Porzu-
camy dotychczasowe hobby, a krąg towarzyski coraz bardziej 
się kurczy. W końcu, gdy wszystko zaczyna iść źle, aby uciec 
od całej tej sytuacji sięgamy po alkohol albo inne środki, które 
pozwalają nam zapomnieć o rzeczywistości.

W dalszym ciągu tej książki będę konsekwentnie unikał ta-
kich określeń jak burnout czy wypalenie. Chciałbym pomóc ci 
w poradzeniu sobie z twoimi indywidualnymi problemami, ja-
kie niesie życie, tylko to się dla mnie liczy. Powinniśmy zadać 
sobie pytanie, dlaczego utraciliśmy w życiu równowagę, i nie 
maskować prawdziwego problemu taką czy inną etykietką. 
Musimy zacząć od dokładnego przyjrzenia się sobie oraz rozpo-
znania, co sprawia nam w życiu trudności, a następnie znaleźć 
odpowiednie rozwiązania, które pomogą nam rozwinąć w sobie 
siłę do sprostania wyzwaniom codzienności.
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Zdrowie psychiczne
w liczbach

W 2010 roku w Niemczech odnotowano ponad
10 milionów dni roboczych utraconych
z powodu wypalenia zawodowego pracowników.

Niemal co trzecia osoba aktywna zawodowo
pracuje na granicy swoich możliwości
i czuje się wyczerpana.

Co piąty pracownik cierpi
z powodu problemów zdrowotnych
spowodowanych stresem.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia
osoba, która cierpi z powodu burnoutu,
przeciętnie w ciągu roku jest na zwolnieniu
przez 30,4 dni.

Zgodnie z szacunkami ekspertów,
wypalenie dotyka w Niemczech
nawet 13 milionów osób.

W 2011 roku w Niemczech zanotowano
59,2 milionów dni nieobecności w pracy,
która była spowodowana
chorobami psychicznymi.
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1.2 Rezyliencja, niewidzialna siła
Jak napisał ponad sto lat temu Friedrich Nietzsche: Co nas nie 
zabije, to nas wzmocni. Niestety maksyma niemieckiego filo-
zofa wpasowuje się w wymagania, jakie stawia przed nami XXI. 
wiek jedynie w dość ograniczonym stopniu.

Wielu ludzi załamuje się pod wpływem kryzysów i ciężaru, 
jakie nakłada na nich życie, podczas gdy u innych stwierdzenie 
Nietzschego wydaje się sprawdzać: tam, gdzie inni się uginają, 
oni pozostają silni, rozwijają się i świetnie funkcjonują. Tego ro-
dzaju osoby sprawiają wrażenie, jakby dysponowały jakąś nie-
widzialną siłą, która w trudnych chwilach trzyma ich w pionie. 
Posiadają w sobie pewnego rodzaju odporność, która pozwala 
im zachowywać zimną krew nawet w bardzo trudnych warun-
kach. Obdarzeni taką zdolnością ludzie są w stanie przezwy-
ciężać osobiste porażki i w konstruktywny sposób radzić sobie 
z kryzysami zawodowymi. Na czym polega różnica między tymi 
dwiema skrajnościami?

Takie samo pytanie zadali sobie również naukowcy, którzy 
w ramach różnych dyscyplin naukowych analizowali zjawisko 
tak zwanej rezyliencji. Pierwotnie pojęcie to pochodzi z zakresu 
inżynierii materiałowej i opisuje zdolność materiału do przyj-
mowania pierwotnego kształtu po jego uprzednim elastycznym 
zniekształceniu.

Psychologia adaptowała to pojęcie na początku lat 70. XX wie-
ku. W tamtym okresie amerykański profesor socjologii, Aaron 
Antonovsky, prowadził wśród kobiet pochodzących z różnych 
grup etnicznych badania nad menopauzą oraz kobiecymi zdol-
nościami adaptacyjnymi. W trakcie swoich prac Antonovsky do-
konał pewnego fascynującego odkrycia. Jedna z grup badanych 
przez niego kobiet, urodzonych w latach 1914–1923 przeżyła 
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rządy reżimu narodowosocjonalistycznego i miała za sobą po-
byt w obozach koncentracyjnych. Antonovsky porównał stan ich 
zdrowia fizycznego oraz psychicznego z grupą kontrolną. Mimo 
potwornych i nie dających się wyobrazić przeżyć w obozach ma-
sowej zagłady oraz skrajnych obciążeń podczas ucieczki i okresu 
powojennego, 29% kobiet z pierwszej grupy zachowało dobry 
stan zdrowia psychofizycznego.

Powyższa obserwacja okazała się przełomowa. Naukowcy 
przestali stawiać sobie pytanie: – Co sprawia, że zaczynamy 
chorować? – Co sprawia, że pozostajemy zdrowi? Jakie wła-
ściwości albo zdolności pomogły tamtym kobietom przetrwać 
zarówno potworne warunki obozów koncentracyjnych oraz wy-
czerpujący okres powojenny i zachować przy tym dobry stan 
zdrowia fizycznego oraz psychicznego?

Pionierskie prace Aarona Antonovsky’ego uważa się obecnie 
za absolutną podstawę badań nad odpornością na stres. Otwo-
rzyły one radykalnie nową perspektywę zarówno w badaniach, 
jak również diagnostyce.

Wprowadzenie w ciągu ostatniego dziesięciolecia nowocze-
snych technologii obrazowania stworzyło badaczom nowe moż-
liwości analityczne. Postęp oraz nowe odkrycia dokonywane 
przede wszystkim na polu psychologii, neurologii oraz medy-
cyny dostarczają naukowcom coraz większej ilości danych, które 
pozwalają im odpowiedzieć na powyższe pytanie. Staje się coraz 
bardziej jasne, czego potrzebujemy, aby rozwinąć w sobie rezy-
lientną, odporną na stres osobowość. W pewnym stopniu o silnej 
psychice decyduje już nasze dzieciństwo. Uczeni zidentyfikowali 
tutaj sześć przesłanek warunkujących prawidłowy rozwój dziecka:

1. Obecność osoby, z którą dziecko ma silną więź emocjonal-
ną i na której może polegać.
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2. Kontakt z pozytywnymi przykładami, które pokazywały 
dziecku, jak należy postępować z trudnościami.

3. Indywidualne i dopasowane do możliwości dziecka 
wymagania.

4. Wsparcie innych ludzi w przypadku wyzwań.
5. Odpowiednio dozowana odpowiedzialność oraz ciągły 

rozwój osobisty.
6. Równowaga pomiędzy swobodą a stawianymi granicami.

Nawet jeżeli nie znalazłeś na tej liście niczego, czego doświad-
czyłbyś w dzieciństwie i nie otrzymałeś w pierwszych latach życia 
koniecznych dla twojego rozwoju impulsów: w wieku dorosłym 
też możesz rozwinąć w sobie silną, odporną na stres osobowość. 
Jak dowodzą najnowsze badania naukowe: nasz mózg posiada 
zdolność rozwijania się oraz tworzenia nowych połączeń neuro-
nowych w każdym wieku. Odporność na stres może rozwinąć 
w sobie oraz wytrenować każdy z nas. Okazało się wręcz, że oso-
by, które charakteryzują się niską rezyliencją, jednocześnie wy-
kazują zdecydowanie wyższy potencjał rozwojowy niż inni.

Aby wzmocnić odporność na stres – zwłaszcza po osiągnię-
ciu wieku dorosłego – oraz odporność tę nieustannie trenować 
i rozwijać, opracowałem specjalny progresywny model odpor-
ności na stres. Wspomniany model opiera się na nowych odkry-
ciach naukowych i w ramach sześciu prostych kroków ukazuje 
sposób w jaki możemy celowo kultywować w sobie rezyliencję 
oraz siłę wewnętrzną. Model ten koncentruje się na rozwijaniu 
nowych kompetencji, które są odpowiednio dopasowane do 
oczekiwań społeczeństwa a także naszych własnych potrzeb.

W ramach pierwszego kroku w kierunku osiągnięcia naszego 
zamierzenia przyjrzysz się dokładniej własnemu codziennemu 
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życiu. Pozwoli ci to stwierdzić, co działa prawidłowo, a gdzie 
można coś ulepszyć. To-co-jest stanowi twoją bazę, na której 
będziemy się opierać w kolejnych rozdziałach tej książki.

W drugim kroku nauczysz się uważnego obchodzenia się 
z własnym ciałem. Większość naszego społeczeństwa usiłuje 
zrozumieć świat oraz samych siebie wyłącznie przy pomocy ro-
zumu, nie zwracając przy tym uwagi na inne posiadane przez 
siebie zdolności oraz potrzeby. W tej fazie poświęcimy czas na 
przeanalizowanie związku, jaki łączy nasze ciało i umysł oraz 
spróbujemy je wzmocnić.

Następnie zatroszczysz się o własny umysł. Wspólnie przyj-
rzymy się, jakich strategii umysłowych używałeś w swoich do-
tychczasowych kontaktach ze światem. W ramach tego kroku 
poznasz też wiele nowych strategii, które będziesz mógł w so-
bie rozwijać.

Odporność na stres wiąże się nie tylko z osobistym rozwo-
jem – może oznaczać też odwagę do zmiany. W ramach czwar-
tego kroku wyeliminujesz konkretne zewnętrzne obciążenia, 
nauczysz się zarządzania konfliktami międzyludzkimi oraz po-
znasz sposoby dopasowywania otoczenia do własnych potrzeb.

W piątym kroku skoncentrujesz się na swojej równowadze. 
W tym kontekście odporność na stres to przede wszystkim 
umiejętność odpowiedniego zarządzania własną energią. Wła-
ściwe gospodarowanie zasobami energetycznymi to podstawa 
radzenia sobie z przyszłymi trudnościami.

W ramach ostatniego kroku spróbujesz spojrzeć w przy-
szłość. Jeżeli chcesz, aby twoje życie i działania były zgodne 
z wyznawanymi przez ciebie wartościami i normami, powinie-
neś te wartości i normy aktywnie kształtować.
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Progresywny model
rezyliencji
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6. Samodzielne określenie
własnej przyszłości

5. Zwiększenie odporności
na stres

4. Eliminacja obciążeń
zewnętrznych 

3. Stworzenie odpowiednich
technik umysłowych

2. Inteligencja ciała
oraz intuicja

1. Zrozumienie istniejących
zależności
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1.3 Sprawdzamy stan faktyczny: 
osiem filarów życia

Czasami wyrwanie się z pośpiechu oraz zgiełku dnia codzienne-
go jest dla nas trudne, a przyjrzenie się własnej sytuacji życiowej 
nie przychodzi nam zbyt łatwo. Ćwiczenie osiem filarów ży-
cia pozwoli ci w prosty i obrazowy sposób stwierdzić, w jakich 
dziedzinach twojego życia panuje harmonia i spokój. Dzięki 
niemu z łatwością zauważysz obszar, w którym występuje po-
tencjalny stan nierównowagi. Ćwiczenie to przypomina nam 
o życiowych kwestiach, które uważamy za szczególnie ważne 
oraz wskazuje te z nich, które zaniedbaliśmy.

W dalszej części tej książki znajdziesz jeszcze wiele różnych 
ćwiczeń, które mogą być podstawą twojego osobistego rozwo-
ju i ułatwią ci rozwinięcie w sobie odporności na stres. Na ich 
wykonanie przeznacz nieco więcej czasu. Czytając pozyskujesz 
jedynie informacje. Wykonując kolejne ćwiczenia poznajesz le-
piej samego siebie. Aktywacja ukrytych w głębi każdego z nas 
zasobów oraz zdolności wymaga ćwiczeń oraz odpowiedniej 
ilości czasu, aby nad nimi popracować.

Ćwiczenie: Osiem filarów życia

CEL: Celem tego ćwiczenia jest dokonanie przeglądu obecnej sy-
tuacji życiowej, co pozwoli ci nakreślić linię startową, od której 
zaczniesz pracę z tą książką.

PRZEBIEG: Jak oceniasz dzisiaj stopień zadowolenia z różnych ob-
szarów życia?

Oceń każdy z ośmiu obszarów w skali od 0 do 10. maksymalna 
ocena poszczególnego segmentu oznacza pełnię zadowolenia 
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z danego aspektu życia. Wolne segmenty sygnalizują zaś te ob-
szary, które prawdopodobnie wymagają większej uwagi.

Osiem filarów życia
zdrowie

O = tak jest dzisiaj
X = tu chciałbym znaleźć się za 3 lata
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Jestem pewien, że każdy z czytelników zrozumiał, jak ważne 
jest wykonanie tego ćwiczenia. Jednak, jeżeli intuicja mnie nie 
zawodzi, tak naprawdę wykonała je tylko połowa czytelników. 
Jeżeli należysz to drugiej grupy, cofnij się i wykonaj to ćwicze-
nie. Przyglądając się dokładniej ośmiu filarom własnego życia 
wyświadczysz sobie dużą przysługę.

Czy należysz do tych osób, które zdecydowały się wykonać 
powyższe ćwiczenie w praktyce? Gratulacje! Możesz iść dalej.

Jednak najpierw wróćmy do naszego ćwiczenia. Jeżeli 
w każdym z miejsc, które zajmujesz na powyższym wykresie, 
czujesz się dobrze, przypuszczalnie w życiu wiedzie ci się cał-
kiem dobrze. Im któryś z aspektów jest słabiej rozbudowa-
ny, tym bardziej powinieneś zadbać o to, aby go odpowiednio 
zrównoważyć.

Jednak niebezpieczeństwo wypalenia nie zależy tylko od stop-
nia wykształcenia pojedynczych obszarów twojego życia. O wiele 
istotniejsze jest tutaj indywidualne rozłożenie przypisywanego 
przez ciebie tym obszarom znaczenia. Przy czym powinieneś tutaj 
zwrócić uwagę na własne potrzeby i upodobania. Jednym w zupeł-
ności wystarcza, gdy dany segment jest wypełniony tylko w 50%, 
podczas gdy dla kogoś innego to samo 50% jest absolutnie nie do 
zaakceptowania. Na tej zasadzie, kogoś, kto silnie identyfikuje się 
z własną wiarą, kryzys wiary może łatwo wytrącić z równowagi, 
a menedżerowi, który żyje tylko i wyłącznie pracą grozi wypalenie 
w obszarach kariera lub samorealizacja. Załamanie sfer życia, z któ-
rym identyfikujemy się najsilniej stwarza duże niebezpieczeństwo, 
że jednocześnie załamiemy się my sami.

Jak widzisz, nie chodzi tutaj wyłącznie o zwracanie uwagi na 
ogólną jakość życia, lecz o pielęgnowanie jego poszczególnych sfer.


