
 

 

JAK ZACHOWAĆ WEWNĘTRZNY SPOKÓJ I OPANOWAĆ LĘK? 

 

 

Dobry człowieku,  

Jesteś dzisiaj, jak chyba wszyscy, 

w sytuacji kryzysowej – a na kryzys 

niestety nie można być wystarczająco 

przygotowanym (ani mentalnie ani 

w innych obszarach życia). Dlatego 

w Twoim życiu może pojawiać się chaos, niepokój, pobudzenie albo lęk czy odrętwienie  

i bezradność. Wszystkie te uczucia nabierają intensywności i utrudniają funkcjonowanie  

a sprawdzone dotychczas sposoby radzenia sobie ze stresem (ograniczone również przez 

czynniki zewnętrzne) mogą nie przynosić spodziewanych efektów.  

 

Doświadczasz nieprzyjemnego uczucia braku kontroli nad życiem i mocno 

ograniczonego wpływu na przyszłość. Rzeczy, które dotychczas były proste lub takie, z którymi  

sobie radziłeś, wymagają większego zaangażowania, zajmują więcej czasu i energii. Pojawia się 

lęk, który jest bardzo nieprzyjemny ale pamiętaj: 

• może wzrastać tylko do pewnego poziomu i zawsze potem opada 

• chociaż czasem paraliżuje, nie zabija 

• ignorowany – zanika 

 

 

Nie masz niestety wpływu na źródło kryzysu ale, broniąc się przed własną bezradnością, 

możesz wpływać na swoje myśli a przez nie - na podejmowane działania i samopoczucie: 

• Bądź panem swoich myśli 

• Żyj tu i teraz – na ten moment, który jest – masz wpływ 

• Bądź dla siebie dobry i wyrozumiały 

• Bądź dla siebie łagodny i cierpliwy  

• Otaczaj się pozytywnymi ludźmi 



 

 

• Znajdź codziennie kilka powodów, dla których możesz być z siebie dumnym 

i zadowolonym   i powiedz o tym komuś 

• Staraj się szukać powodów do optymizmu i bądź wdzięczny (sobie, innym) 

• Korzystaj ze wsparcia innych 

• Podziel się tym co czujesz 

• Nie musisz zawsze wiedzieć 

• Dawkuj negatywne informacje  

• Ogranicz czas, w którym się zamartwiasz (tylko kwadrans martwienia się dziennie)  

• Zaplanuj aktywnie każdy dzień – rutyna codzienności pozwoli zachować poczucie 

przewidywalności i wpływu na rzeczywistość twoją i twoich bliskich.  

• Zaplanuj obowiązki (zawodowe, domowe) ale również odpoczynek, rozrywkę 

i przyjemności. Zrób to co jest możliwe żeby twoje życie składało się nie tylko 

z nieprzyjemnych konieczności. 

• Staraj się dostrzegać dobre strony, nawet w bardzo trudnych sytuacjach 

• Bądź twórczy i wykorzystaj kreatywność do rozwiązywania problemów 

 

 

 

Jesteś w wyjątkowej sytuacji gdyż jesteś osobą 

udzielającą wsparcia i pomocy, która również 

znajduje się w kryzysie. Masz stały kontakt 

z innymi ludźmi i oprócz swoich własnych obaw 

i trudności, doświadczasz lęku, niepewności, 

frustracji i zagubienia klientów. Bierzesz na siebie 

lub współuczestniczysz w ich emocjach. Dlatego 

szczególnie ważne abyś emocjonalne zadbał o siebie – zaakceptował to wszystko, 

co przeżywasz. 

Pamiętaj: 

• Twoja praca ma sens, byłeś i jesteś potrzebny tym, którzy do Ciebie przychodzą (nawet 

jeżeli czasem trudno to zobaczyć) 

• Jeśli tu jesteś, to znaczy, że masz wystarczająco dużo kompetencji żeby sobie poradzić 



 

 

• Uwierz w siebie i swoje możliwości pomimo obecnej sytuacji i obaw – Twoje 

umiejętności   i  doświadczenie nie zniknęły – nadal możesz służyć radą i pomocą 

• Bez Ciebie innym będzie jeszcze trudniej  

• Skoro nie można udzielać wsparcia jak dotychczas daj innym to, co jest możliwe (coś 

zawsze jest lepsze niż nic)  

• Rób wszystko co jest możliwe i dostępne według Ciebie  w tym czasie i tych 

okolicznościach 

• Dziel się swoimi pomysłami to są w tej chwili najlepsze rozwiązania 

• Korzystaj ze wsparcia współpracowników i specjalistów – kontaktuj się z nimi by dzielić 

obawy, niepewność i radość  

• Bądź odpowiedzialny za atmosferę w twoim zespole 

• Masz ograniczony wpływ na to, co przeżywają inni, ale możesz z nimi współodczuwać 

• Nie bój się mówić o swoich uczuciach 

• Nie bój się, że czasem nie dajesz rady 

• Przeżywasz trudne emocje, klienci również 

• Masz prawo być bezradnym i nie wiedzieć co zrobić 

• Czasem /zawsze nie ma idealnych rozwiązań 

• Możesz nie mieć pomysłów albo siły i chęci  

• Nie musisz być idealny 

 

 

 

 

Korzystaj z doświadczeń innych, poszukuj swoich 

sposobów i technik radzenia sobie ze stresem oraz 

sposobów na zrelaksowanie ciała i umysłu: 

 

 

 

• Ruszaj się 

• Śmiej się 



 

 

• Przyjaźnij się 

• Odpoczywaj  

• Śpij dobrze 

• Korzystaj z kultury (nawet jeśli wirtualnie) 

• Pomagaj 

• Baw się każdego dnia – czerp radość 

• Bądź twórczy, wyrażaj się twórczo (wróć do pasji, hobby, rozwijaj się) 

• Słuchaj swojej intuicji 

 

Skorzystaj z propozycji różnych technik relaksacyjnych 

 

Korzystanie z technik relaksacyjnych przynosi bardzo wiele korzyści - zarówno 

natychmiastowych jak i długoterminowych. Najważniejsze korzyści: 

1. Znaczne obniżenie poziomu hormonu stresu (kortyzolu)  

Regularne uprawianie tych ćwiczeń uodparnia na stres a znikanie stresu z życia jest bardzo 

odczuwalne i przynosi wielką ulgę. Relaksacja oczyszcza umysł z negatywnych myśli 

i zmartwień. 

2. Poprawa koncentracji  

Relaksacja pozwala skupiać się tylko i wyłącznie na jakimś obrazie stworzonym w głowie 

i pomaga wyłączyć wszystkie inne myśli. Regularne ćwiczenia dają kontrolę nad dialogiem 

wewnętrznym i gonitwą myśli.  

3. Odpoczynek  

Stan głębokiego relaksu sprzyja naprawdę wartościowemu wypoczynkowi organizmu.                                      

15 minutowe ćwiczenie da Ci duży zastrzyk energii. Poza tym stan ten jest niezwykle 

przyjemny- każdy mięsień w Twoim ciele jest rozluźniony. 

4. Większa radość z życia  

Stosowanie relaksacji wzmacnia optymizm, wewnętrzny spokój oraz pozytywne nastawienie 

do siebie, innych i świata. Zwiększa umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

poprawia pamięć i zwiększa szybkość uczenia się.  

 

 

https://michalpasterski.pl/2009/01/10-sposobw-na-pozbycie-sie-stresu/


 

 

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ RELAKSACYJNYCH 

 

Usiądź wygodnie lub połóż się (najlepiej 

na plecach) tak, aby żaden z mięśni w Twoim 

ciele nie musiał być napięty. Wybierz 

najbardziej dogodną dla Ciebie pozycję. Zadbaj 

o to, aby nikt Ci nie przeszkodził. Ważne jest 

aby to było miejsce ciche a także takie, 

w którym dobrze się czujesz. 

Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Wyobraź sobie, że od stóp, idąc coraz wyżej, 

Twoje ciało ogarnia obłok (nadaj mu ulubiony kolor) sprawiający, że każdy Twój mięsień się 

rozluźnia. Poczuj, jak napięcie opuszcza każdą cześć Twojego ciała. Skup się po kolei na stopach, 

łydkach, udach, brzuchu, ramionach, dłoniach, itp. Już samo zwrócenie Twojej uwagi 

na konkretny mięsień powoduje jego rozluźnienie. 

Gdy skończysz rozluźnianie ciała, zacznij odliczać od 20 wstecz. Wizualizuj każdą liczbę na różne 

sposoby. Niech każda liczba wygląda inaczej, niech będzie zrobiona z czegoś innego. Angażuj 

każdy zmysł. Niech Twoje obrazy będą wyraziste i pełne kolorów. Na każdą liczbę poświęć 

od ok. 5 do 10 sekund. 

Podczas odliczania stosuj afirmację. Co parę liczb mów wewnętrznym głosem, że stajesz się 

coraz bardziej rozluźniony, bardziej zrelaksowany. Powtarzaj sobie, że wchodzisz coraz głębiej 

w stan relaksu. Niech Twój głos będzie spokojny i zawsze w pełni ufaj temu, co mówisz. 

Gdy skończysz odliczać będziesz w stanie głębokiego odprężenia. Wybierz sobie jakiś przedmiot 

i wizualizuj go przez kilka minut. Zwróć uwagę na każdą jego cechę, cały czas bądź skupiony 

tylko na tym przedmiocie. Może to być na przykład pomarańcza. Poczuj jej zapach, wagę, dotyk 

skórki. Obierz ją, poczuj smak. Gdy już nabierzesz wprawy możesz wybierać bardziej 

skomplikowane przedmioty. 

Gdy zdecydujesz się na zakończenie ćwiczenia, zacznij odliczać od 1 do 20. To odliczanie może 

być znacznie szybsze od poprzedniego. Tutaj również stosuj afirmację - mów sobie, że powoli 

się wybudzasz a gdy dojdziesz do 20 będziesz całkowicie wypoczęty. 

1. Niech ćwiczenie trwa od 15 do 20 minut. Jeśli masz mniej czasu, może to być również 10 

minut. Dłuższa relaksacja może sprawić, że zaśniesz. Ćwiczenie na początku może nie być takie 

łatwe (zwłaszcza ciągłe skupienie na jednej rzeczy), dlatego może Ci się zdarzyć, że zaśniesz 



 

 

szybciej albo po prostu myśli będą Ci ciągle uciekać. To jest normalne i wymaga jedynie 

regularnego ćwiczenia. Po jakimś czasie będziesz potrafił przez kilkanaście minut być 

skupionym tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. 

2. Jeśli zdarzy się, że zaczniesz myśleć o czymś innym, nie rezygnuj. Gdy się na tym przyłapiesz, 

spokojnie wróć do tego, o czym myślałeś wcześniej. 

3. Dbaj o to, aby nikt Ci nie przeszkodził. Nawet mały hałas może wytrącić Cię ze stanu 

głębokiego relaksu. Jeśli nie masz możliwości odpoczynku w całkowitej ciszy, wykorzystaj 

muzykę relaksacyjną (lub muzykę z dudnieniami różnicowymi do synchronizacji półkul), 

która bardzo ułatwia wchodzenie w stan odprężenia. Muzykę taką można znaleźć 

do ściągnięcia w sieci, często jest dostępna za darmo po zarejestrowaniu się w danym serwisie. 

4. Ćwicz regularnie, na przykład zawsze co drugi dzień. Dzięki temu bardzo szybko zauważysz 

zmiany i zachęcony nimi będziesz chciał ćwiczyć dalej. 

https://michalpasterski.pl/2008/10/cwicz-relaksacje/ 

 

 

„Domowe” sposoby na relaks  

na podstawie:  www.perpetua.pl/proste-techniki-relaksacyjne-dla-kazdego/ 

 

• Haftowanie 

To zajęcie jest bardzo absorbujące, dlatego przestajesz myśleć  

o sprawach bieżących. Skupiasz się tylko na dokładnym wykonaniu 

wzoru. Nie musisz być uzdolniona plastycznie, żeby stworzyć na prawdę 

małe arcydzieła, lub ożywić swoje ubrania. A satysfakcja ze stworzenia 

własnoręcznie czegoś tak pięknego jest bezcenna.  

• Szydełkowanie, prace na drutach 

Tu sprawa ma się podobnie jak z haftowaniem. Praca ta wymaga 

dokładności, ale i pewnego rodzaju mechanicznych powtórzeń.  

Co sprawia, że wskazówki zegara lecą jak oszalałe, a Ty orientujesz się 

po dwóch godzinach, ze nie wiesz o czym myślałaś przez cały ten czas. Tu chcę tylko nadmienić, 

żebyś pamiętała o wygodnej, zdrowej dla twoich pleców pozycji.  

https://michalpasterski.pl/2008/10/cwicz-relaksacje/


 

 

• Gotowanie 

Wiem, że nie każdy lubi gotować, więc ta pozycja nie jest dla wszystkich. 

Ja w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. Jeśli jesteś kucharką 

doświadczoną lub lubiąca eksperymenty, myślę że zgodzisz się ze mną. 

Kiedy wchodzisz do kuchni, czas staje w miejscu a ty skupiasz swoje wszystkie zmysły na tym, 

żeby stworzyć pachnący, pięknie podany majstersztyk. Praca przy krojeniu czy obieraniu 

warzyw, może nie należy do najciekawszych, ale właśnie dzięki temu nasz umysł odpoczywa i 

leniwie przytacza najróżniejsze luźne myśli.  

• Słuchanie muzyki 

Kiedy ostatnio słuchałaś muzyki? Nie mam tu na myśli włączenie radia 

czy uruchomienie jakiejś płyty „przy okazji” innych czynności. Mówię 

o włączeniu muzyki z zamiarem przybrania najwygodniejszej pozycji, 

z kubkiem herbaty i poświęcenie najbliższych kilkunastu minut na kontemplację dźwięków. 

Spróbuj wyłowić słuchem poszczególne instrumenty i skupiaj na nich po kolei uwagę. Tym 

razem wsłuchaj się w tekst, niech Twój umysł zajmie się projekcja tego, co słyszysz. Odprężenie 

gwarantowane! 

• Taniec 

W niektórych podziałach medytacji znajduje się taniec (taniec 

intuicyjny). Jesteśmy wrażliwi na dźwięki od urodzenia. Bierzmy 

przykład z tych najmłodszych. Małe brzdące, które trochę koślawo 

uginają nóżki i wyciągają pulchne ręce w dziwnych pozycjach, wyglądają 

przecież na szczęśliwe. Każdy człowiek ma wewnętrzną chęć synchronizacji z rytmicznymi 

dźwiękami. Nie chodzi tu o piękny taniec, wyuczonych ruchów na pokazie, a o naturalne, 

swobodne, intuicyjne kiwanie się w rytm. Pomaga to wyczuć własne ciało, wyładować emocje 

i przez to rozluźnić się. 

• Rysowanie, malowanie 

Tutaj też sprawa wydaje mi się oczywista. Przecież nawet 

terapeuci stosują metody malowania czy  rysowania, jako 

techniki  relaksacyjne. To próba wyładowania, przelania emocji ale 

i wyostrzenia koncentracji, która sprawdza się w wielu 

przypadkach problemów psychicznych. W wielu sklepach czy księgarniach można kupić 



 

 

„malowanki dla dorosłych” stworzone, by pomagać w walce ze stresem. Nasz umysł będzie nam 

wdzięczny za chwilę oddechu, której może zaznać podczas takiego zajęcia. 

• Ćwiczenia ( np. gimnastyka ) 

Ćwiczenia fizyczne są podobne w swoim założeniu do pracy 

w ogrodzie. Twoje mięśnie się męczą, ty masz czas na 

wewnętrzne rozmyślania.  

 

 

 

Technika 4-7-8: proste ćwiczenie oddechowe i relaksacyjne 

Jeśli stresujesz się tym, co czeka cię kolejnego dnia, jeszcze przed snem możesz zastosować 

jedną   z najprostszych metod, które ułatwiają wyciszenie nadmiaru emocji i pozwalają szybciej 

zasnąć. 

• Wyprostuj się i skup się na tym, by ułożyć czubek języka na podniebieniu górnym tuż 

za zębami. 

• Zrób wydech przez usta i spraw, by dźwięk wydychanego powietrza był wyraźny. 

• Wdychaj powietrze nosem licząc powoli od 1 do 4. 

• Następnie zatrzymaj wdech licząc znów od 1 do 7. 

• Wypuść powietrze (ustami) licząc do 8. 

Wystarczy powtórzyć te sekwencje 4 razy, by odczuć wyraźną ulgę, uspokoić się i... 

przeciwdziałać bezsenności.  

Na podstawie: https://zdrowie.radiozet.pl 

 

 

Trening Jacobsona 

Prostą i skuteczną metodą relaksacji jest trening Jacobsona (inaczej: metoda Jacobsona). Polega 

ona nauce rozluźniania wszystkich partii ciała poprzez naprzemienne napinanie i rozluźnianie 

poszczególnych grup mięśni. Trening Jacobsona obejmuje napinanie i rozluźnianie mięśni rąk, 

relaksację (także poprzez lekkie napinanie i rozluźnianie) mięśni głowy i twarzy, mięśni języka, 

mięśni barkowych, następnie mięśni pleców i brzucha, a na końcu mięśni palców u rąk i nóg. 

https://zdrowie.radiozet.pl/


 

 

Tradycyjnie zatem trening Jacobsona podzielony jest na 6 części - rozpoczynamy od nauki 

rozluźnianie mięśni rąk i nóg, a kończymy na nauce rozluźnianiu palców. 

Przykładowe zastosowanie metody Jacobsona: 

• Zaciśnij obie pięści - zwróć uwagę na napięcie dłoni i przedramion - rozluźnij się. 

• Dotknij palcami barków i podnieś ramiona - odnotuj napięcie bicepsów i ramion - 

rozluźnij się. 

• Wzrusz ramionami, podnieś je jak najwyżej - zwróć uwagę na napięcie barków - rozluźnij 

się. 

• Zmarszcz czoło - zwróć uwagę na napięcie czoła i okolicy oczu - rozluźnij się. 

• Zaciśnij powieki - odnotuj napięcie - rozluźnij mięśnie z lekko przymkniętymi oczami. 

• Przyciśnij język do podniebienia - zwróć uwagę na napięcie w jamie ustnej - rozluźnij się. 

• Zaciśnij zęby - odnotuj napięcie w jamie ustnej i szczęce – odpocznij. 

• Odrzuć głowę do tyłu - zauważ napięcie karku i górnej partii pleców – odpocznij. 

• Opuść głowę, przyciśnij brodę do piersi - zauważ napięcie karku i barków - rozluźnij się. 

• Wygnij plecy w łuk odsuwając się od oparcia krzesła i cofnij ramiona do tyłu - zauważ 

napięcie pleców i barków – odpocznij. 

• Weź głęboki oddech i zatrzymaj powietrze - odnotuj napięcie klatki piersiowej i pleców 

– odpocznij. 

• Zrób dwa głębokie oddechy, zatrzymaj i wydychaj powietrze - zauważ, że oddech staje 

się wolniejszy i spokojniejszy – odpocznij. 

• Wciągnij brzuch, staraj się docisnąć go do kręgosłupa - odnotuj uczucie napięcia brzucha 

- rozluźnij się, oddychaj regularnie. 

• Napnij mięśnie brzucha - zauważ naprężenie w brzuchu – odpocznij. 

• Napnij pośladki tak, aby się na nich lekko podnieść - zauważ napięcie - odpocznij. 

• Ściągnij uda wyprostowując nogi - zauważ napięcie – odpocznij. 

• Skieruj palce u nóg do góry, ku twarzy - odnotuj napięcie stóp i łydek - odpocznij. 

• Podkurcz palce u nóg tak, jakbyś chciał je zagrzebać w piasku - zauważ napięcie w 

podbiciu stóp - odpocznij. 

 

https://www.sensownie.com/techniki-relaksacyjne 

 

 

https://www.sensownie.com/techniki-relaksacyjne


 

 

Restrukturyzacja poznawcza, czyli sposób na zdrowe myśli. 

 

Sposób, w jaki myślimy o różnych wydarzeniach, wpływa na to, jak je odbieramy i jakie emocje 

w związku z nimi przeżywamy. Czasem zdarza się, że automatycznie stosowane przez nas 

interpretacje ograniczają naszą perspektywę lub nawet przyczyniają się do negatywnej oceny 

rzeczywistości.  

 

W celu zmiany naszego nastawienia możemy dokonać przeformułowania naszych myśli. 

Dzięki temu będziemy mogli wydawać bardziej realistyczne, obiektywne i przede wszystkim 

pozytywne dla nas samych osądy. 

 

Żeby sprawdzić, czy dane przekonanie jest zdrowe, możemy sobie zadać następujące pytania: 

1. Czy to przekonanie jest oparte na faktach? 

2. Czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie? 

3. Czy to przekonanie pozwala mi osiągnąć bliższe i dalsze cele? 

4. Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać? 

5. Czy to przekonanie pozwala mi czuć się tak jak chciałbym się czuć? 

 

Inne podejście zakłada także znalezienie obiektywnych dowodów, które potwierdzają lub 

obalają naszą tezę. Sformułowanie obiektywnych ocen pozwoli nam zmienić nasze 

automatyczne myśli i sprawiedliwie ocenić daną sytuację. Możemy zrobić to w kilku krokach: 

 

Krok 1: Uspokój się. 

Jeśli nadal jesteś zdenerwowany z powodu myśli, które zamierzasz poddać analizie, być może 

nie będzie ci łatwo skupić się na samym zastosowaniu techniki. Spróbuj medytacji lub weź kilka 

głębokich oddechów, aby się uspokoić 

 

Krok 2: Zdefiniuj sytuację. 

Opisz sytuację, która wywołała twój negatywny nastrój. 

 

Krok 3: Przeanalizuj swój nastrój. 

Następnie opisz, jak się czułeś podczas tej sytuacji. 

 

Krok 4: Określ automatyczne myśli. 

Teraz zanotuj naturalne reakcje lub „automatyczne myśli”, których doświadczyłeś, gdy 

towarzyszył ci dany nastrój. W związku z powyższym przykładem być może przyszły ci do głowy 

następujące myśli: 

 „Czy nie rozważyłem tych zagadnień?”; 



 

 

„Nie lubi mnie od czasu, gdy…”; 

„On jest taki niegrzeczny i arogancki!”. 

 

Krok 5: Znajdź obiektywny dowód wspierający - znajdź dowód, który obiektywnie wspiera twoje 

automatyczne myśli. Twoim celem jest obiektywne spojrzenie na to, co się stało,  

a następnie zapisanie określonych wydarzeń lub komentarzy, które doprowadziły do 

wystąpienia automatycznych myśli. 

„Spotkanie trwało dalej i zostały podjęte pewne decyzje, lecz moje sugestie zostały 

zignorowane”; 

„Doszukał się wady w jednym z moich argumentów”. 

 

Krok 6: Znajdź obiektywny dowód obalający - znajdź i zapisz dowód, który obala automatyczne 

myśli. W naszym przykładzie może być on następujący: 

„Wada była niewielka i nie wpłynęła na wnioski”; 

„Analiza była obiektywnie logiczna, a moja sugestia była realistyczna i dobrze uzasadniona”; 

„Byłem najlepszy w klasie, gdy uczyłem się metod analitycznych”; 

„Moi klienci doceniają moje analizy oraz moje opinie”. 

 

Krok 7: Określ sprawiedliwe i zbalansowane myśli. Do tej pory przyjrzeliśmy się sytuacji  

z obu perspektyw. Powinniśmy zatem posiadać informacje potrzebne do sformułowania 

sprawiedliwej i zbalansowanej opinii na temat tego, co się wydarzyło.  

„Jestem dobry w analizach tego rodzaju. Inni ludzie szanują moje umiejętności”; 

„Moje analizy były rozsądne, ale nie idealne”; 

„Pojawił się błąd, ale nie wpłynęło to na zasadność wniosków”; 

„Sposób, w jaki pokierował tą sytuacją był niewłaściwy”. 

 

Krok 8: Obserwuj swój aktualny nastrój. 

Teraz powinieneś mieć wyraźniejszy obraz sytuacji i z dużym prawdopodobieństwem 

stwierdzisz, że twój nastrój się poprawił. Zapisz jak się czujesz. Następnie zastanów się, co 

mógłbyś zrobić w związku z sytuacją. Gdy spojrzysz na sytuację w rozsądny sposób, może ona 

przestać być tak istotna i przestanie wywoływać negatywne uczucia. 

 

Źródło: https://centrum-poznawcze.pl/restrukturyzacja-poznawcza-czyli-zmienic-swoje-myslenie/ 
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