


   Rola psychologii w rozwiązywaniu problemów 
zdrowotnych.  

 
   połowa XX wieku - zmiana głównych przyczyn zgonów:  

0 przewlekłe choroby układu krążenia 

0 choroby nowotworowe 

0 Udary 

0 wypadki kończące się śmiercią 

      

   W  chorobach chronicznych czynniki psychospołeczne 
mają poważny udział w: 

0 etiologii chorób 

0 przebiegu tych chorób  

0 leczeniu i rehabilitacji pacjentów 



   Współczesna medycyna źródłem 

      stresu dla pacjenta 

 

Nowe oblicze medycyny: 

  

• postępująca biurokratyzacja 

• technicyzacja  

• dehumanizacja  

 

 
  

  



 rozwój inwazyjnych metod diagnostycznych                                
i terapeutycznych, wymagających zastosowania 
skomplikowanej aparatury 

niektóre nowe metody leczenia powodują znaczne 
obciążenie psychiczne pacjentów                                           

   hemodializa – uzależnienie życia chorego od sprawnego 

   działania aparatury 

 

 

 

 

 
 obecność aparatury medycznej,  

   której przeznaczenia pacjent  

   nie zna jest dla niego źródłem lęku 



 coraz mniej okazji do bezpośredniego kontaktu  
    - zmniejszenie skutków emocjonalnych leczenia 

    - ogólna poprawa stanu psychicznego pacjenta 

 

 

 rozwijająca się w medycynie specjalizacja - tendencja do 
koncentrowania się lekarza na właściwym ze względu na 
specjalność narządzie, zamiast na chorym człowieku 

 

postępująca biurokratyzacja stwarza bariery utrudniające 
dostęp do lekarza 



   Korzystanie z pomocy medycznej staje się         
dla chorego coraz częściej źródłem stresu, 
kumulującego się ze stresem spowodowanym 
sama chorobą i niekiedy przewyższającego         
go nasileniem. 

 

                 

   konieczna jest pomoc  

   psychologów w rozwiązywaniu  

   tych problemów 

 



          
Rosnące koszty opieki zdrowotnej:  

- wzrost proporcji chorych chronicznie 

- rozwój techniki medycznej 

uwaga specjalistów skierowana na 

    profilaktykę i promocję zdrowia  

  w perspektywie czasowej może obniżyć 

  zapadalność na choroby chroniczne 

          zachęcanie ludzi zdrowych  

        do podejmowania aktywności 

                     prozdrowotnej 



     Wzrost aspiracji ludzi do podmiotowego 

     udziału w rozwiązywaniu własnych problemów 

     zdrowotnych: 

 

• wzrost wiedzy medycznej w społeczeństwie 

• preferowanie partnerskiego układu z lekarzem 

• samoleczenie 

• rezygnacja z medycyny oficjalnej na rzecz medycyny 

alternatywnej 

• skupianie się osób połączonych wspólnym problemem 

zdrowotnym w grupy wzajemnej pomocy, broniące 

własnych  interesów 

! 



  PSYCHOLOGIA ZDROWIA 

„ojcem” -  J. Matarazzo; Stany Zjednoczone 

 

„Psychologia zdrowia jest działem psychologii 

zajmującym się: 

• poznaniem  wpływu czynników psychologicznych  

     na to, że ludzie pozostają zdrowi  

• określeniem ich znaczenia w powstawaniu chorób  

• oraz ich roli w kształtowaniu zachowania ludzi,  

     kiedy zachorują”                    
                                                                             S. E. Taylor, 1991 



* PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE ZDROWIA 

   

Zdrowie utożsamiane jest z pełnym dobrostanem  

fizycznym, psychicznym i społecznym           

                                         1948 Konstytucja Światowej  

                                                          Organizacji Zdrowia 

            

                całościowe i pozytywne podejście do 

                   zdrowia (nie  – brak choroby) 

           

                   idealizacja – tak rozumiane zdrowie 

                   jest praktycznie nie do osiągnięcia; 

                   statyczny charakter i niejednoznaczność 

                   pojęcia dobrostan 



    Nowe propozycje: 

 

 

 

0  Zdrowie traktowane jako dyspozycja,  

     ogólna zdolność do wszechstronnego 

     rozwoju i do stawiania czoła aktualnym 

     wymaganiom;  

     

    poziom kompetencji życiowej jednostki 



0Zdrowie jako proces poszukiwania  

    i utrzymywania równowagi w obliczu 

    obciążeń, jakie nieustannie nakłada  

    na organizm otoczenie;  

•  podejście dynamiczne i interakcyjne  

    

   Zdrowie jako ciągle zmieniająca się relacja 
miedzy:    

                   - oceną wymagań  

                   - indywidualną odpornością 

                   - wzorami zachowań  jednostki 
    



• Organizm dąży do utrzymania tej relacji  

    w równowadze, a gdy ona ulegnie zakłóceniu, 

następuje choroba. 

  

   W tym rozumieniu zdrowie i choroba mieszczą 

się na tym samym kontinuum. 

 

         osoba A                                        osoba  B 

               

   absolutna                                                  pełne 

   choroba                                                     zdrowie 



           PODEJŚCIE 
          PATOGENETYCZNE  

PODEJŚCIE 
SALUTOGENETYCZNE 

Pytania o przyczyny chorób. Pytania o przyczyny zdrowia. 

Jakie czynniki są przyczyną  
powstawania chorób i 
dysfunkcji 
psychosomatycznych?  

Jakie czynniki są przyczyną 
zdrowia? Co ułatwia człowiekowi 
stawanie się zdrowszym? 

Poszukiwanie specyficznych 
dla danej choroby czynników                    
i mechanizmów ryzyka. 

Poszukiwanie ogólnych czynników 
i mechanizmów sprzyjających 
zdrowiu. 

Zdrowy stan organizmu 
człowieka to stan homeostazy. 

Zdrowy stan organizmu człowieka 
to dynamiczna  heterostaza. 



           PODEJŚCIE 
          PATOGENETYCZNE  

PODEJŚCIE 
SALUTOGENETYCZNE 

Stan zdrowia to kategoria 
dychotomiczna: albo zdrowie, 
albo choroba  

Stan zdrowia jako kontinuum  
między biegunami pełnego zdrowia 
i absolutnej choroby 

Stresory uznawane za 
zdecydowanie patogenne - 
dążenie do ich eliminacji 

Stresory uznawane za naturalnie 
obecne w ludzkim życiu;  
akcentowanie ich rozwojowego 
wpływu na człowieka; dążenie do 
nauki korzystania z nich.  

Działania naprawcze Działania wzmacniające potencjał 
zdrowia, profilaktyka,  
promocja zdrowia 

 / za A. Michalak, w: Psychologia / 





PSYCHOLOGIA  ZDROWIA 

PSYCHOLOGIA  

MEDYCZNA 

ZDROWIE  

BEHAWIORALNE 

 

  psychologiczne aspekty 

     chorób 

 człowiek chory 

 

 

 psychologiczne korelaty  

    zdrowia 

 człowiek zdrowy 

 



   

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA 
 
 Badanie  udziału w powstawaniu chorób 
    i dysfunkcji   somatycznych: 

 
• czynników psychicznych: emocji, struktur 
    poznawczych,  zachowania człowieka i osobowości 

 
• czynników sytuacyjnych 
  

 Badanie psychologicznych następstw choroby: 
 

• reakcji emocjonalnych wobec choroby,  
 

• tworzenia poznawczej reprezentacji choroby 
 

• organizacji zachowania ukierunkowanego na jej pokonanie 



  PSYCHOLOGICZNA TEORIA STRESU: 
 

• wzajemne związki pomiędzy wydarzeniami 
stresowymi (współprzyczyny) a chorobą 

• choroba i jej konsekwencje jako źródło stresu 
psychologicznego 

 

Teoria ta obejmuje także procesy emocjonalne 
oraz zachowanie podmiotu ukierunkowane na 
przezwyciężenie stresu, nazywane radzeniem 
sobie.                                                    

                                                                R. Lazarus 



ZDROWIE BEHAWIORALNE 

 

Podejście salutogenetyczne – poszukiwanie 

uwarunkowań zdrowia  (A. Antonovsky): 

 

•  jakie czynniki sprzyjają zdrowiu? 

 

• dlaczego ludzie zachowują dobre zdrowie, nawet 

mimo działania czynników szkodliwych? 

 



 
Szkodliwe dla zdrowia                                         

- negatywne i długo utrzymujące się emocje                                                            

- przekonania o własnej bezradności 

  i poczucie beznadziejności   

 

 

        Korzystne 

        - emocje pozytywne; optymizm i nadzieja  

        - poczucie kontroli i przekonanie  

          o własnej skuteczności 

        - posiadana wiedza medyczna 

 
                                                                       



 

Motyw zdrowotny: stopień zainteresowania  

                                   sprawami własnego zdrowia 

  

 

 

• o średniej wielkości       optymalny 

 

• brak zainteresowania      zaniedbywanie zdrowia 

 

• nadmierna koncentracja      nieuzasadnione   

                                 obawy i przesadna aktywność 



  
 
Eustres - niektóre stresory są zdrowe i konieczne  
                   do utrzymania nas w stanie czujności  
                   i aktywności 
 

 Dystres - silny lub przedłużający się stres;  
                   może przekroczyć nasze możliwości  
                   przystosowawcze, pogorszyć nastrój 
                   i emocje, uniemożliwić odczuwanie 
                   przyjemności oraz wywołać    
                   uszkodzenie ciała 

 



Twórca pierwszej 
     teorii stresu - lekarz  
      Hans Selye.  
 (The stress of life, 1956.) 
 
 
   
    Stres    (z punktu widzenia biologii i fizjologii) 
    „nieswoista reakcja organizmu na wszelkie stawiane          

mu żądanie” 
 
Reakcje organizmu na stres, niezależnie od tego, czy 

został on wywołany inwazją bakterii, postrzeganym 
niebezpieczeństwem lub poważną zmianą życiową,           
są podobne (1976). 

 
       



      Ogólny Zespół Adaptacyjny  

                          (GAS – general adaptation syndrom) 

    Jest to zespół wszelkich niespecyficznych zmian 
fizjologicznych będących odpowiedzią na stres. 

 

Odpowiedź ta rozwija się przez trzy stadia: 

1. Reakcja alarmowa 

2. Stadium odporności 

3. Stadium wyczerpania 



1. Reakcja alarmowa                                                           
(faza szoku, faza przeciwdziałania szokowi)  
 

   - spostrzeżenie szkodliwego  bodźca (stresora), ma      
na celu dwustopniową mobilizację sił obronnych 
organizmu:  

      faza szoku - bezpośrednia reakcja organizmu na 
czynnik szkodliwy charakteryzująca się silnym 
pobudzeniem organizmu do obrony.    

      faza przeciwdziałania szokowi - obejmuje reakcje 
obronne, którym towarzyszą zmiany w funkcjach 
fizjologicznych organizmu (np. wzrost ciśnienia 
krwi) 



2.   Stadium odporności  
- organizm mobilizuje swoje zasoby 
energetyczne   i mechanizmy obronne - następuje 
względna adaptacja organizmu na działanie 
szkodliwego bodźca 
 

3.    Stadium wyczerpania 
     - obniżenie możliwości energetycznych i 

obronnych organizmu, czego wskaźnikiem może 
być rozregulowanie funkcji fizjologicznych 
organizmu  

Każdy w końcu ulega wyczerpaniu, będąc  
narażonym na stres przedłużający się  
w nieskończoność. 

 





 Transakcyjna teoria stresu R. Lazarusa 

      

Stres: „określona relacja między osobą a otoczeniem, 
która oceniana jest przez osobę jako obciążająca  
lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej 
dobrostanowi”.  

     

    - podmiot decyduje czy relacja jest stresowa,  czy 
nie 
 





Lazarus  
        
                FUNKCJE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM  
 

        
          
       INSTRUMENTALNA            OPANOWYWANIE 
                                                                                   
                                                           EMOCJI  
         
       skoncentrowanie                      skoncentrowanie  
       na problemie                                na emocjach 
             



 
1.  Instrumentalna 
     - zmiana sytuacji na lepsze poprzez zmianę 
własnego zachowania albo  zmianę otoczenia  
 

•  Walcz (zniszcz, usuń lub osłab zagrożenie) 
•  Uciekaj (oddal się od zagrożenia) 
•  Szukaj innych rozwiązań niż walka lub ucieczka    
    (negocjacje, pertraktacje, kompromis) 
•  Zapobiegaj przyszłemu stresorowi (działaj tak,                      
   by zwiększyć swoją odporność lub zmniejszyć siłę  

   oczekiwanego stresu)  



 

2. Opanowywanie emocji  

      - by nie wymknęły się spod kontroli i nie załamały 
odporności psychicznej, nie utrudniły relacji, 
kontaktów z innymi ludźmi 

 

 

 Zmień siebie za pomocą czynności, które sprawią, 
że poczujesz się lepiej, lecz nie zmienią stresora: 

 



• Czynności o orientacji somatycznej               
(stosowanie leków, relaksacja, biologiczne 
sprzężenie zwrotne)  

 

• Czynności o orientacji poznawczej (zaplanowane 
odwrócenie uwagi, fantazje, myśli o sobie samym) 

 

• Nieświadome procesy, które zniekształcają 
rzeczywistość i mogą spowodować stres 
wewnątrzpsychiczny  

 



   Definicja radzenia sobie ze stresem Lazarusa  

     

  Radzenie sobie to wciąż zmieniający się 
wysiłek poznawczy i behawioralny, skupiony 
na specyficznych zmaganiach zewnętrznych i 
wewnętrznych, ocenianych jako obciążające 
lub przekraczające możliwości człowieka.  

 



 Strategie zaradcze:  
 

1.   Poszukiwanie informacji 
 
• często nowe informacje pozwalają przewartościować 

szkody, straty czy zagrożenia, a tym samym zmienić 
pierwotną ocenę sytuacji  

 

• mogą także służyć potwierdzeniu słuszności 
wcześniejszej decyzji, czy wreszcie samouspokojeniu 

       
       Zdarza się jednak i tak, że unikamy informacji, wolimy 

czegoś nie wiedzieć, z czegoś nie zdawać sobie sprawy. 
       Wiele osób woli nie wiedzieć wszystkiego, bo cała prawda 

mogłaby ich załamać (np. choroba)  



2.     Bezpośrednie działanie  
 

•  zróżnicowane i mogące służyć zarówno 
przezwyciężeniu skutków zdarzenia, jak również 
„odsunięciu” od siebie problemów, z którymi nie 
potrafimy sobie poradzić   (ucieczki w alkohol, 
narkotyki)  
 

• zapobieganie przyszłym zagrożeniom, 
niedopuszczanie do ich powstawania dokonywane 
zarówno w otoczeniu, jak i w samym sobie mogą 
zmienić sytuacje na lepszą, znacznie korzystniejszą  



3.     Powstrzymanie się od działania  

   

• bywa i tak, że, brak działania może przynieść 
więcej korzyści i okazać się skuteczniejszym 
sposobem poradzenia sobie z sytuacją stresową 
niż to, co mielibyśmy ochotę zrobić 

   

• niewłaściwie wybrany w określonej sytuacji 
sposób zachowania może okazać się szkodliwy                              
i spowodować poważne następstwa  

  Czasem sama sytuacja nie pozwala na wybór 
sposobu zachowania.  

 



4.     Procesy intrapsychiczne 

    - wewnątrzpsychiczne metody zaradcze  

0 zróżnicowane sposoby służące zarówno 
samooszukiwaniu się poprzez zaprzeczanie                         
( „nie wierzę”, „to nie może być prawda”)  czy 
pozorowanie reakcji, udawanie, „nadrabianie miną” 

 

0 zachowania przeciwne do rzeczywiście 
przeżywanych uczuć - służą unikaniu zagrożenia, 
oddzieleniu się    od niego 



0wycofywanie się, racjonalizacja (przyjmowanie 
pozornie rozsądnego wytłumaczenia własnego 
działania) czy intelektualizacja (nadmiernie 
logiczne analizowanie, rozważanie tego,  co 
zagraża)  
 
 

    Wszystkie te działania mają znaczenie przede 
wszystkim uspokajające, poprawiające 
samopoczucie poprzez redukcję przykrych emocji. 
Nie zmienia to jednak obiektywnej relacji                   
człowiek – środowisko, czyli nie zmienia samej 
sytuacji stresowej.  



   Style radzenia sobie  

         ze stresem 
 

Wg Z. Ratajczaka 



 

1. STYL SKONCENTROWANY NA ZADANIU  

• podejmowanie aktywnych działań, prowadzących 
do rozwiązania problemu  

• lub zmiana zaistniałej sytuacji przez wykorzystanie 
procesów poznawczych 



 

2. STYL SKONCENTROWANY NA EMOCJACH 

 – charakteryzuje się przede wszystkim 
zmniejszeniem napięcia emocjonalnego 

Jednostka koncentruje się na własnych myślach,         
stanie emocji, preferuje myślenie życzeniowe.  

Brak podejmowania jakichkolwiek konkretnych 
działań. 



3. STYL SKONCENTROWANY NA UNIKANIU  

– człowiek koncentruje się na zachowaniach 
zastępczych (każda dodatkowa czynność jest lepsza 
niż angażowanie się w problem) 

 

       w ten sposób nie angażuje się w problem 





ŹRÓDŁA  STRESU: 

1.   Codzienne uciążliwości 

2. Zmiany życiowe 

3. Konflikty motywacyjne 

4. Irracjonalne przekonania 

5. Zachowanie typu A 

 



1. Codzienne uciążliwości  /Lazarus i współ./ 
   - regularnie powtarzające się warunki                                 

i doświadczenia zagrażające naszej równowadze 
psychicznej; (gdy nagromadzone – nie jesteśmy              
w stanie sobie z nimi poradzić) 

    - z definicji są negatywne 
 
  Uciążliwości te wiążą się z różnymi zmiennymi 

psychologicznymi, jak nerwowość, skłonność              
do martwienia się, niemożność rozpoczęcia 
działania,    smutek, samotność. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



UCIĄŻLIWOŚCI  
 

 domowe 
 zdrowotne 
 czasowe 
 środowiskowe 
 własnego życia psychicznego  
 finansowe  
 związane z pracą  
 związane z perspektywami na przyszłość 

 



2. Zmiany życiowe  
   – stanowią źródło stresu ponieważ wymagają 

readaptacji 
   -  wiele zmian ma pożądany i dodatni charakter  
   -  są nieregularne 
   
 Skala określająca wielkość stresu mierzonego w 

jednostkach zmian życiowych 
                            /LCU – Life Change Units; Holmes i Rahe 1970/ 

 Istnieje ryzyko rozwinięcia się poważnej 
choroby (w ciągu dwóch lat), u ludzi, którzy 
uzyskali w sumie ponad 300 punktów LCU w 
roku poprzednim.  

 



     ZDARZENIA Siła 
wpływu 

 1 Śmierć małżonka, dziecka … 100 

 2 Rozwód   73 

 3 Separacja   65 

 4 Kara więzienia   63 

 5 Śmierć bliskiego członka rodziny   63 

 6 Własna choroba lub uszkodzenie ciała   53 

 7 Małżeństwo   50 

 8 Utrata pracy    47 

 9 Pogodzenie się z małżonkiem   45 

10 Odejście na emeryturę   45 

11 Zmiana stanu zdrowia członka rodziny   44 

12 Ciąża    40 



      ZDARZENIA Siła 
wpływu 

13 Kłopoty seksualne    39 

14 Pojawienie się nowego członka rodziny   39 

15 Reorganizacja przedsiębiorstwa    39 

16 Zmiana stanu finansów    38 

17 Śmierć bliskiego przyjaciela    37 

18 Zmiana kierunku pracy    36 

19 Zmiana częstotliwości kłótni z małżonkiem   35 

20 Kredyt ponad 10 000 dolarów    31 

21 Zmiana obowiązków w pracy    29 

22 Syn lub córka opuszcza dom    29 

23 Kłopoty z teściową    29 

24 Wybitne osiągnięcia osobiste     28 



      ZDARZENIA Siła 
wpływu 

25 Żona zaczyna lub przestaje pracować  26 

26 Rozpoczęcie/zakończenie nauki szkolnej   26 

27 Zmiana warunków życia   25 

28 Zmiana nawyków osobistych   24 

29 Kłopoty z szefem   23 

30 Zmiana godzin lub warunków pracy   20 

31 Zmiana miejsca zamieszkania   20 

32 Zmiana szkoły   20 

33 Zmiana rozrywek   19 

34 Zmiana w zakresie aktywności religijnej  19 

35 Zmiana aktywności towarzyskiej   18 

36 Kredyt/pożyczka poniżej 10 000 dolarów   17 



      ZDARZENIA Siła 
wpływu 

37 Zmiana nawyków dotyczących snu   16 

38 Zmiana liczby członków rodziny zbierających się razem   15 

39 Zmiana nawyków jedzenia   15 

40 Urlop  13 

41 Boże Narodzenie   12 

42 Pomniejsze naruszenie prawa   11 



 Badania potwierdzają związek między 
codziennymi uciążliwościami i zmianami 
życiowymi a stanem zdrowia. 

 

ograniczenia tej zależności: 
0 korelacyjna natura danych 

0 zmiany na lepsze mogą być mniej zaburzające niż na 
gorsze 

0 różnice osobowościowe (beztroska, twardość psychiczna) 

0 poznawcza ocena sytuacji (ocena i interpretacja zdarzeń; 
wiara w możliwość poradzenia sobie z sytuacją) 



Z badań Holmesa i Rahe'a wynika interesująca 

zależność statystyczna pomiędzy stresorami, 

a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną 

chorobę 

     
 

Jednostki  stresu 

ryzyko choroby w 

ciągu kolejnych 2 lat 

150–199       37% 

200–299       51% 

300 i więcej        79% 



  3.  Konflikty motywacyjne  
 

 Konflikt to uczucie, że jesteśmy popychani             
w dwóch lub więcej kierunkach przez sprzeczne 
motywy.  

   
   TYPY KONFLIKTÓW 
 
 dążenie – dążenie 
 unikanie – unikanie 
 dążenie – unikanie 
 
 piętrowy konflikt dążenie – unikanie 
             
        



Konflikt dążenie - dążenie 

 

- dwa cele są pożądane i osiągalne 

- nie można ich realizować  

   równocześnie 

- realizacja jednego wyklucza drugi 

- człowiek waha się dopóki  

   nie podejmie decyzji, który 

   wybrać, a z którego zrezygnować 

 



Konflikty 

 

DĄŻENIE - DĄŻENIE    

  

wybór pomiędzy dwoma  lub większą liczbą pożądanych 
celów np. konieczność  wyboru między karierą zawodową 
a opieką nad rodziną 

 



Konflikt unikanie – unikanie 
 
Wynika z pragnienia uniknięcia 
dwóch niepożądanych stanów 
rzeczy, gdy możemy uniknąć tylko 
jednego z nich.  
 
Każdy z celów w tym  
wyborze jest negatywny  
– ludzie próbują nic nie wybrać,  
tylko wycofać się z sytuacji  
(ucieczka w chorobę)  
albo koncentrować się 
na czymś innym. 
        



Konflikty 

UNIKANIE - UNIKANIE      

 

musimy dokonać wyboru pomiędzy jednakowo 
przykrymi możliwościami 

 



Konflikt dążenie – unikanie 

 

Ten sam cel budzi zarówno 

pozytywne, jak i negatywne 

uczucia 

- cel  wydaje się  

atrakcyjny z daleka,  

a paskudny z bliska  

        



Konflikty 

DĄŻENIE - UNIKANIE    

silne dążenie do  

   osiągnięcia, a zarazem 

   unikniecie osiągnięcia  

   tego samego celu 

 

http://www.sxc.hu/profile/enimal 

http://www.sxc.hu/profile/enimal


Piętrowy konflikt  

dążenie – unikanie 

 

 

 

Każde z możliwych działań 

ma swoje zarówno dobre,  

jak i złe strony  

uczenie się do egzaminu                    
– rozrywka 

       



Wszystkie konflikty zawierają motywy 
popychające człowieka w różnych kierunkach.  

 

Jeżeli każdy z nich jest silny, przeżywamy duży 
stres.  

 

Trzeba podjąć decyzję, ale konieczność jej 
podejmowania jest stresująca, gdyż żaden                         
z wyborów nie jest do końca zadowalający. 



 

nieracjonalne przekonania 

- czyli tzw. przekonania 

samooskarżające.  

4. Irracjonalne przekonania   /Albert Ellis/ 

 Stresujące mogą być nie tylko wydarzenia,                 
ale i nasze przekonania na ich temat. 

   - analiza typu: 

           

         A                          B                          C 

     zdarzenie       →    przekonania    →   konsekwencje 

           
  
                 racjonalne przekonania 

             pomagają nam w osiąganiu 

             celów 



 Przykład 
 

A :       UTRATA   PRACY 
 

B :  „Ta praca była czymś najważniejszym  w moim życiu” 
 

     „Co za nieudacznik ze mnie” 
 

     „Nie będę miał z czego utrzymać rodziny” 
 

     „Nigdy już nie znajdę takiej dobrej pracy” 
 

     „Nic nie mogę na to poradzić” 



C :    

0  nasilone emocje negatywne – smutek i lęk 

0  przesadna ocena wielkości porażki 

0  poczucie bezradności i przekonanie, że tak samo 
będzie w przyszłości 

 

 

      katastrofizm – nieodwracalność straty; 

0 uniemożliwia planowanie przyszłości; 

0  wiarę we własne siły i poradzenie sobie z 
porażką 



NIERACJONALNE PRZEKONANIA  RACJONALNE ODPOWIEDNIKI 

 

Muszę być kochany i 
szanowany przez wszystkie 
ważne dla mnie osoby. Muszę 
za wszelką cenę unikać braku 
akceptacji. 

Miłość i akceptacja są bardzo 
wartościowe. Poszukuję ich wtedy, 
kiedy mogę, ale nie są one 
niezbędne do życia.   Można żyć 
bez nich, tylko takie życie jest 
trudniejsze. 

Aby być wartościową osobą, 
muszę być kompetentny i 
muszę osiągać sukcesy we 
wszystkim, co robię. Nie 
wolno mi popełniać błędów.  

Zawsze staram się osiągać 
najwięcej, ile mogę, ale każdy z 
nas popełnia błędy. Lepiej jest 
akceptować siebie jako osobę bez 
względu na to, ile udało mi się 
osiągnąć, bo zawsze znajdzie się 
ktoś, kto robi to ode mnie lepiej.  



NIERACJONALNE PRZEKONANIA  RACJONALNE ODPOWIEDNIKI 
 

Wszyscy powinni być 
uczciwi. Jeśli są źli, 
niegodziwi i samolubni 
powinni być potępieni i 
surowo ukarani. 

Takie jest życie, że czasem ktoś 
źle postąpi. Ale ludzie nie są 
perfekcyjni i popełniają błędy, a 
moje rozdrażnienie tego nie 
zmieni. 

 
Wszystko musi być zgodne z 
moimi założeniami i 
przewidywaniami, jeśli tak 
nie jest, to życie jest nie do 
zniesienia. 
 

Nie ma takiego prawa, które 
mówi, że wszystko musi być 
takie, jak ja chcę.                       
Możemy być wtedy zawiedzeni, 
ale jest to do zniesienia, w 
szczególności wtedy, kiedy nie 
katastrofizujemy w związku z tą 
sytuacją. 



NIERACJONALNE PRZEKONANIA  RACJONALNE ODPOWIEDNIKI 
 

Moje nieszczęście jest 
spowodowane czymś, co jest 
poza moją kontrolą, dlatego 
też nic nie mogę zrobić, aby 
poczuć się lepiej. 

Wiele wydarzeń dzieje się poza 
moją kontrolą, ale to moje 
myśli (a nie to co się 
wydarzyło) są przyczyną tego, 
jak się czuję. A ja mogę uczyć 
się kontrolować własne myśli. 

Muszę skupiać się nad 
rzeczami, które są 
niebezpieczne, nieprzyjemne 
czy też przerażające, w 
innym wypadku one mogą 
się zdarzyć. 

Zamartwianie się rzeczami, 
które mogą się przydarzyć, nie 
sprawi, że one się nie wydarzą. 
Takie myśli sprawiają, że 
jestem zaniepokojony i 
przeszkadzają mi w 
koncentracji. 



NIERACJONALNE PRZEKONANIA  RACJONALNE ODPOWIEDNIKI 
 

Będę szczęśliwszy, jeśli będę 
unikać odpowiedzialności, 
rzeczy trudnych i 
nieprzyjemnych. 

Unikanie problemów jest 
łatwiejsze, ale tylko na samym 
początku. Odkładanie rzeczy na 
bok sprawia, że później są one 
jeszcze gorsze, a na dodatek 
zajmują mi więcej czasu, żeby 
się o nie dodatkowo martwić. 

Każdy musi polegać na kimś, 
kto jest od nas silniejszy. 

Poleganie na kimś innym może 
sprawić, że zaczniemy być 
zależni od innych. Możemy 
szukać pomocy u innych pod 
warunkiem, że ciągle ufamy 
sobie i własnemu osądowi. 



NIERACJONALNE PRZEKONANIA  RACJONALNE ODPOWIEDNIKI 
 

Wydarzenia z przeszłości są 
przyczyną moich problemów. 
Cały czas wpływają na moje 
uczucia i zachowania. 
 

Przeszłość nie może wpływać na 
to, co czuję teraz. To moje obecne 
przekonania są przyczyną moich 
reakcji. Oczywiście mogłem się 
tych przekonań nauczyć w 
przeszłości, ale mogę je teraz 
analizować i zmieniać. 

Powinno mi być przykro, 
kiedy inni ludzie mają 
problemy i powinienem być 
smutny, kiedy inni są smutni. 
 

Nie rozwiążę problemów innych 
ludzi ani nie poprawię ich złego 
samopoczucia poprzez smucenie 
się razem z nimi. 

 



NIERACJONALNE PRZEKONANIA  RACJONALNE ODPOWIEDNIKI 

Nie powinno się odczuwać 
bólu ani dyskomfortu. Ból 
trzeba likwidować albo 
unikać go za wszelką cenę. 

Dlaczego miałbym nie odczuwać bólu 
albo jakiegoś dyskomfortu? Nie lubię 
ich, ale można je przeżyć. Moje życie 
byłoby bardzo ograniczone, gdybym 
miał unikać wszystkiego, co może 
sprawić mi ból. 

Każdy problem ma jakieś 
idealne rozwiązanie i 
trzeba koniecznie je 
znaleźć. 

Problemy można zazwyczaj rozwiązać 
na kilka sposobów. Dobrze jest 
pomyśleć nad rozwiązaniem idealnym, 
ale problemy rozwiązuje się poprzez 
wybranie najlepszej z dostępnych 
dróg. Nie muszę wszystkiego 
rozwiązywać w idealny sposób. 



 

       

 Badania pokazują związek  

      pomiędzy irracjonalnymi  

      przekonaniami a skłonnością  

     do przeżywania lęków, 

     depresji.  



5. Zachowanie typu A. 
     
Niektórzy ludzie stresują samych siebie, postępując          

w sposób nazywany wzorem zachowania typu A. 
 
 
Osoby o tym wzorcu: 
• żyją w przyspieszonym tempie 
• żyją ciągle pod presją czasową,                                  

stale patrzą na zegarek 
• na umówione spotkania stawiają się                        

punktualnie lub przed  czasem 
• są niecierpliwe oraz skłonne do rywalizacji                         

i wrogości 
 



• szybko mówią, chodzą i jedzą 

• gdy inni pracują zbyt wolno, popadają                             
w rozdrażnienie 

• próbują zdominować dyskusję w grupie 

• trudno im się wyzbyć kontroli lub podzielić władzą 

• mają kłopoty z delegowaniem części decyzji na 
podwładnych i przez to ciągle zwiększają osobiste 
obciążenie decyzjami i pracą 

• bezlitośnie krytykują samych siebie w wypadku 
porażki 



• trudno im pospacerować czy pograć dla    
przyjemności; bez kontrolowania i poprawiania 
wyników 

• sprawdzają czy są w formie, wymagają od siebie 
ciągłych postępów 

• żywią silne (i irracjonalne) przekonanie, że muszą 
być doskonałe we wszystkim, co robią 

 

 Osoby typu B łatwiej się relaksują i bardziej 
koncentrują na jakości życia. Są mniej ambitne                
i niecierpliwe, uspokajają same siebie. 
 Osoby typu A uzyskują lepsze oceny i wyższe 

zarobki od osób typu B o tym samym ilorazie 
inteligencji, ale są tez zdecydowanie bardziej 
narażone na zawały serca. 







 JESTEŚ TYPEM A CZY B ? 
 
Zaznacz odpowiedź „tak” lub „nie” w zależności od 

tego, czy dane stwierdzenie dobrze cię opisuje. 
Staraj się pracować szybko. 

                                                                            TAK   NIE 
1.Czy mówiąc coś, silnie akcentujesz najważniejsze 

słowa ?                              
 

2.Czy szybko chodzisz i jadasz ? 
 

3.Czy uważasz, że dzieci powinno się uczyć 
rywalizacji z innymi ? 

 
   



4. Czy niecierpliwisz się, patrząc na kogoś, kto 
pracuje powoli ? 
 

5. Czy popędzasz ludzi, żeby szybciej powiedzieli to,   
co chcą powiedzieć ? 
 

6. Czy bardzo się denerwujesz, czekając w korku     
albo na swoją kolejkę ? 
 

7. Czy słuchając czyjejś wypowiedzi, nadal myślisz  
o swoich sprawach i problemach ? 

 



 

8.Czy próbujesz jednocześnie jeść i golić się                    
albo prowadzić samochód i robić notatki ?  

9.Czy podganiasz pracę (uzupełniasz zaległości) 
podczas wakacji ? 

10.Czy skierowujesz rozmowę na tematy, które cię 
zajmują ? 

11.Czy masz poczucie winy, kiedy   odpoczywasz          
i nic nie robisz ? 

12.Czy stwierdzasz, że jesteś tak zajęty pracą, że 
przestajesz zauważać dekoracje w biurze albo 
widoki za oknem podczas dojazdów do firmy 

 
 

 



13. Czy stwierdzasz, że bardziej zależy ci na 
pozyskaniu  różnych przedmiotów niż na 
rozwijaniu własnej twórczości lub kontaktów               
z ludźmi? 

14. Czy próbujesz zmieścić coraz więcej spraw w 
tym samym czasie? 

15. Czy na umówione spotkania zawsze zjawiasz 
się o czasie ? 

16. Czy podkreślasz swoje poglądy, uderzając w 
stół, zaciskając pięści bądź wykonując podobne   
gesty ? 



17. Czy przypisujesz swe osiągnięcia swojej zdolności     
do szybkiej pracy ? 

18. Czy miewasz uczucie, ze coś powinno być zrobione 
szybko  i od razu ? 

19. Czy ciągle próbujesz znaleźć skuteczniejszy sposób 
załatwiania spraw ? 

20. Czy wolisz wygrywać niż grać dla samej zabawy ? 

21.  Czy często przerywasz innym ? 

22.  Czy irytujesz się spóźnieniami innych ? 

23.  Czy opuszczasz stół natychmiast po jedzeniu ? 
 

  



24. Czy wciąż wydaje ci się, że jesteś spóźniony ? 

25. Czy jesteś niezadowolony z jakości swej pracy ? 

 

0Im więcej odpowiedzi „tak”, tym większa 
skłonność do przejawiania przez Ciebie 
wzorca zachowania A. 



PSYCHOLOGICZNE  MODYFIKATORY  STRESU 

 

1. Poczucie własnej skuteczności 

2. Wsparcie społeczne 

3. Poczucie własnej wartości, poziom samooceny 

4. Twardość psychiczna 

5. Optymizm 

6. Poczucie koherencji  (poczucie spójności) 

 



1.   Poczucie własnej skuteczności   Albert Bandura 

 

• subiektywne oczekiwania dotyczące przyszłych 
konsekwencji własnych działań wpływa na 
zdolność wytrzymywania stresu  

 

• leży u podstaw ludzkiej aktywności 
 

• przekonanie, że jest się w stanie osiągnąć 
oczekiwany wynik, czyli efektywnie 
przeprowadzić daną czynność 

• poziom poczucia własnej                                       
skuteczności może podwyższać                                                         
lub obniżać motywację                                             do 
działania 



 

Ludzie o silnym poczuciu własnej skuteczności: 

 

 wybierają sobie bardziej ambitne zadania 

stawiają sobie wyższe cele i trzymają się ich  

 inwestują więcej wysiłku i są bardziej wytrwali niż 
osoby o słabym poczuciu własnej skuteczności 

kiedy pojawiają się przeszkody, szybciej dochodzą  
do siebie i nadal wykazują zaangażowanie w 
dążeniu do celu 



   W wielu badaniach wykazano, że osoby z wyższym 
poziomem oczekiwań co do własnej skuteczności 

  

• podejmują i kontynuują zachowania prozdrowotne 

• są bardziej skłonne stosować się do zaleceń medycznych 

• odnoszą większe sukcesy przy zrzucaniu nadwagi                       
i rzucaniu palenia 

• w mniejszym stopniu ulegają dezorganizacji pod wpływem 
bólu 

• zapobiegają niekontrolowanym zachowaniom seksualnym 

• podejmują regularne ćwiczenia fizyczne 

• biorą udziału w badaniach profilaktycznych raka 



2.  Wsparcie społeczne 

 
     Wsparcie ze strony innych ludzi  

         chroni przed skutkami stresu. 
 

     



RODZAJE   WSPARCIA 
 
   Wsparcie emocjonalne  
    - przekazywanie emocji podtrzymujących, 
      uspokajających, będących przejawem troski i  
      pozytywnego ustosunkowania  do osoby wspieranej.  
• bycie wysłuchanym przez innych, spotkanie się 
    z wyrazami zrozumienia, troski, sympatii i współczucia 
    wpływa na poprawę samooceny osoby wspieranej 
    i na jej samopoczucie 
• wyzwala poczucie nadziei 
     

Ten rodzaj wsparcia najpowszechniej występuje  
     w sytuacjach trudnych.  

 



 Wsparcie informacyjne  
    

 - wymiana i udzielanie informacji oraz dawanie rad,                  
które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji, własnego 
położenia życiowego i problemów 

   - dzielenie się własnym doświadczeniem przez osoby 
przeżywające podobne problemy (grupy samopomocy  np. 
Anonimowych Alkoholików) 

     
Wsparcie informacyjne odpowiada na potrzebę rozumienia 

sensu krytycznych wydarzeń i ich przyczyn. Tego rodzaju 
wsparcia udzielają nam najczęściej osoby, z którymi łączą 

nas kontakty towarzyskie  
(„gdy mam problemy jest ktoś, kto mi poradzi”). 

     



 Wsparcie instrumentalne  
 

• udzielanie bezpośredniej pomocy w formie                         
pożyczek,  darów lub usług 

 

• przekazywanie informacji o konkretnych sposobach 
postępowania oraz forma modelowania skutecznych 
zachowań zaradczych 

 

• w postaci działania na rzecz osób potrzebujących: 
karmienie, udostępnianie schronienia, mieszkania, 
przekazywanie środków do życia, zaopatrzenie w lekarstwa 
i środki lecznicze. 

•  jest najbardziej oczekiwany i potrzebny w sytuacjach 
katastrof, klęsk żywiołowych itp.  



 

 Wsparcie duchowe  
    

 
 

• związane jest ze szczególnie krytycznymi 
sytuacjami życiowymi (nieuleczalna choroba, stany 
terminalne) 

• dotyczy opieki hospicyjnej, w której pomoc wobec 
cierpienia i bólu duchowego, związanego z sensem 
życia i śmierci, wymaga odniesienia się właśnie do 
sfery sensu życia i ducha 



 3.  Poczucie własnej wartości;  
       poziom samooceny 

 
• w radzeniu sobie z stresami życia 

pomaga wysoka samoocena, 
samoakceptacja i pozytywny 
obraz samego siebie  (Sęk,1991) 
 

• na jej podstawie  przewidujemy 
zakres swoich możliwości 
szczególnie istotne w sytuacjach 
nowych, nieznanych i trudnych  do 
opanowania (rozpoczynając 
jakąkolwiek aktywność człowiek 
zawsze bierze pod uwagę własne 
możliwości) 



Poczucie własnej wartości  
    „przekonanie o autonomicznej wartości własnej 
     osoby i oczekiwanie jego potwierdzenia  
     ze strony innych ludzi i od samego siebie” 
 

Osoby z niskim poczuciem własnej wartości             
nie wykorzystują szans na osiągnięcie             
sukcesów tam, gdzie jest to możliwe                              
- boją się spróbować, wycofują się,                                      
z góry skazując na przegraną. 
często generalizują konsekwencje                          

porażki na wszelkie aspekty swego życia                       
oraz stosują inne destruktywne                                                  
techniki radzenia sobie z zagrożeniem. 

 



2. Struktura SA 

                                        Samoocena 

      

                      

                            stabilna             niestabilna 

      

  

               adekwatna       nieadekwatna 

 

 

                    

                                   zawyżona            zaniżona 

 



  Samoocena  

 

Adekwatna - podejmowane działania odpowiadają 
realnym możliwościom jednostki. Lekko podwyższony 
poziom samooceny niesie dla jednostki korzyści: redukuje 
lęk, niepokój, pozwala człowiekowi formułować ambitne 
cele i podejmować trudne zadania. 

 Zaniżona – niekorzystna -  uporczywe ustalanie aspiracji 
poniżej poziomu osiągnięć, niska odporność w sytuacji 
stresu 

 

Aby obronić i tak już relatywnie niską samoocenę, 
porównują siebie do innych, uciekając się do przypisywania 
im różnych negatywnych atrybutów.  
 



 4. Twardość psychiczna 

    Cechy menedżerów zachowujących dobry stan 
zdrowia mimo narażenia na duży stres: 

• wysoki poziom zaangażowania w to co robią 

• skłonność do interpretowania zmian jako wyzwania 
– normalnym stanem życia są zmiany, a nie 
stabilność; zmiany nie są zagrożeniem, lecz 
interesującym wyzwaniem dla własnego rozwoju 

• silne przekonanie o sprawowaniu kontroli nad 
własnym życiem 

   



  Osoby twarde psychicznie są bardziej odporne na 
stres, ponieważ same wybierają stresujące sytuacje 

  

Przekonanie o sprawowaniu osobistej kontroli  

• świadomość wpływu na zdarzenia, los, własne 
reakcje 

 

• człowiek za najbardziej stresujące uważa te 
wydarzenia, które kojarzą mu się z brakiem kontroli 
nad dziejącymi się sprawami 

 

• osoby wierzące we własną możliwość wpływania 
na stresujące wydarzenia życiowe lepiej potrafią je 
opanować, skuteczniej zmagają się z nimi 



• poczucie umiejscowienia kontroli 

      

 Silna zewnątrzsterowność - wzmaga    poczucie 
bezradności, sprzyja pasywności i łatwemu 
poddawaniu się  

 

 

 

 

 najkorzystniejsza dla funkcjonowania człowieka 
jest umiarkowana wewnątrzsterowność              
— nie na wszystko w życiu mamy wpływ  





• W psychologii zdrowia                pojęcie 
umiejscowienia kontroli zdrowia  

    
• przekonanie o możliwości wpływania na stan 

własnego zdrowia i jego poprawę (wewnętrzne 
umiejscowienie kontroli - mogę poprawić swoje 
zdrowie)  

• przekonanie o niemożności takiego wpływu 
(zewnętrzne umiejscowienie, np. obojętnie jak będę 
żył to i tak gdzieś jest zapisane, kiedy umrę; na to i 
tak się nie ma wpływu).  
 
Badania potwierdzają występowanie dodatniego 

związku między wewnętrznym umiejscowieniem 
kontroli zdrowia a takimi zachowaniami, jak : 

      



 

 ćwiczenia fizyczne, rzucanie palenia 
 

 zapobieganie AIDS, redukcja nadwagi 
  

zgłaszanie się na badania przesiewowe związane                   
z wykrywaniem raka sutka i inne. 

 

funkcje układu krążenia w chorobie wieńcowej 
szybciej stabilizowały się u tych pacjentów, którzy 
uważali, że mają wpływ na to, jak radzą sobie                     
z chorobą. 
      U pacjentów chorych na nowotwory, źle rokujący 

styl radzenia sobie z chorobą zwany beznadziejno-
bezradnym połączony był z zewnętrznym 
umiejscowieniem kontroli  

                                                             (Izdebski, 1998) 



5.   Optymizm 

 

• Optymizm i pesymizm - osobowościowe  cechy 
dyspozycyjne – zgeneralizowane oczekiwania 
pozytywnych lub negatywnych wyników czy 
zdarzeń.  

• Optymizm - stała tendencja do postrzegania świata 
przez pryzmat dodatnich stron występujących w 
nim zjawisk 

• Optymiści uważani za ludzi mających tendencję     
do pozytywnych oczekiwań dotyczących swojej 
przyszłości.  

    



Optymizm  

• współdecyduje o tym, jak jednostka radzi sobie              
z wymaganiami środowiska i jakie strategie 
radzenia sobie ze stresem wybiera 

• związany jest ze zdrowiem psychicznym człowieka, 
pełniąc wobec niego ochronną rolę  w warunkach 
silnego stresu 

 

• pozwala zachować znacznie lepsze subiektywne 
samopoczucie oraz zdrowie fizyczne.  



 

  6.    Poczucie koherencji  (poczucie spójności) 
                               
  Koncepcja salutogenetyczna  A. Antonovsky’ego   

 
• zakłada, że brak homeostazy i uporządkowania 

jest stanem normalnym dla ludzkiego organizmu 
• twórca tej koncepcji proponuje kontinuum 

zdrowia-choroby, odnoszące się zarówno do 
sfery fizycznej, jak i psychicznej 
 

     



   

zasoby odpornościowe człowieka 
 umożliwiają skuteczne przezwyciężanie lub unikanie różnych stresorów 

•  fizyczne (odporność)  
•  materialne (pieniądze) 

•  poznawcze i emocjonalne 
           (wiedza, intelekt, osobowość) 
•  postawy i relacje interpersonalne 



   

• Wspólnym czynnikiem ułatwiającym utrzymanie 
       zdrowia jest poczucie koherencji, rozumiane 
       jako określony sposób postrzegania świata.  
     

 
 Poczucie koherencji jest tym silniejsze, im 

większe są ogólne zasoby odpornościowe 
wpływające na spójne i korzystne doświadczenie 
życiowe.  

 



Według autora to właśnie wysoki poziom poczucia 
koherencji umożliwia osobom zachowanie 
równowagi, mimo przeżywania czasem nawet 
skrajnych doświadczeń życiowych    (badania nad 
ofiarami Holocaustu).  

 

• Poczucie koherencji - specyficzna, względnie 
trwała właściwość, ogólna orientacja „wyrażająca,  
w jakim stopniu człowiek ma dojmujące, trwałe, 
choć dynamiczne przekonanie o przewidywalności 
środowiska wewnętrznego  i zewnętrznego oraz             
o tym, że z dużym prawdopodobieństwem sprawy 
przyjmą tak pomyślny obrót, jakiego można 
oczekiwać na podstawie racjonalnych przesłanek”               

 



Poczucie koherencji składa się z trzech części: 

Poczucia zrozumiałości, zaradności i sensowności 
 

               
 



Poczucie zrozumiałości — zakres, w jakim człowiek 
odbiera napotykane bodźce jako posiadające sens 
poznawczy, jako uporządkowaną, spójną, i jasną 
informację, która w związku z tym jest 
przewidywalna. 

 

Poczucie zaradności — zakres, w jakim ludzie 
spostrzegają posiadanie przez siebie odpowiednie 
środki do sprostania wymaganiom stawianym przez 
bodźce. Dostępne środki dotyczą zarówno tych, 
które są pod bezpośrednią kontrolą jednostki, jak i 
tych, które są kontrolowane przez innych, na 
których człowiek może liczyć. 



 

Poczucie sensowności! -  przekonania jednostki, że 
warto angażować się w daną sytuację, że warto o 
coś walczyć i że wymagania stawiane przez życie są 
raczej pożądanymi wyzwaniami niż zbędnymi 
obciążeniami. 

     
    Można nazwać je (w dużym uproszczeniu) 

poczuciem sensu życia, przekonaniem, że jest o co 
walczyć, dla kogo żyć. Zmienna ta motywuje do 
podejmowania aktywności i wytrwałości w dążeniu 
do celów, pomimo przeszkód. 

      



Psychologia zdrowia zajmuje się również innymi czynnikami 
(tzw. zasobami osobistymi), które pomagają w radzeniu 
sobie z konfrontacją ze światem.   

     Ważnymi zasobami są również: 

 

• duchowość, wiara w Boga i Siłę Wyższą 
 

• poczucie humoru (dystans do świata i siebie samego, 
umiejętność spojrzenia z innej perspektywy na negatywne 
wydarzenia) 
 

• możliwość wyrażania emocji (usunięcie napięcia 
emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany) 
 



• dotychczasowe doświadczenia z radzeniem sobie 
(zdobyte zwłaszcza w sytuacjach pokonania 
stresora, poradzenia sobie)  
 

• konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem 
(np. aktywne radzenie sobie, pozytywne 
przewartościowanie, poszukiwanie wsparcia 
emocjonalnego i społecznego)  

• orientacja na innych (prospołeczna) 
 

• realistyczny i racjonalny sposób myślenia 
 

• wiedza, inteligencja 
 



• zdrowy tryb życia 
 

• asertywność 
 

• dojrzałość stosowanych mechanizmów obronnych  
 

• przedmioty (mieszkanie) warunki (stała praca), 
właściwości osobiste (umiejętności 
interpersonalne) oraz źródła energii (pieniądze) 

 




