
ULOTKA NA TRUDNE CZASY
INSTRUKCJA OBSŁUGI JAK NIE ZWARIOWAĆ

część VII

TUTAJ ZNAJDZIESZ TROCHĘ INFORMACJI O STRESIE,
KILKA SPOSOBÓW NA ODSTRESOWANIE SIĘ ORAZ PARĘ 

SZTUCZEK PRZYDATNYCH W CODZIENNYM ŻYCIU

„Stres – marnowanie czasu, który 
można by poświęcić na drzemkę.” 

Helen Brown 

JAK UŁATWIĆ SOBIE ŻYCIE, CZYLI PROSTE TRICKI 
I SZTUCZKI, O KTÓRYCH (PRAWDOPODOBNIE)

NIE MIELIŚCIE POJĘCIA:

❑ Jak szybko schłodzić napój -> owiń butelkę z napojem 

mokrym ręcznikiem papierowym i dopiero włóż do lodówki –

napój schłodzi się dużo szybciej;

❑ Ważny paragon Ci wyblakł? Ogrzej go delikatnie płomieniem 

zapalniczki, a wydruk stanie się znów widoczny. Uważaj, żeby 

przy okazji nie spalić paragonu i swoich dłoni;

❑ Przyklejona do spodni guma do żucia? Przyłóż nagrzane 

żelazko z czystą kartką, a guma odklei się od spodni i zostanie 

na kartce;

❑ Przypalony spód garnka -> nalej do niego wrzątku na 3cm

i wrzuć pół tabletki do zmywarki albo proszek do prania

i zostaw na całą noc. Rano umyj garnek, a po spaleniźnie nie 

będzie śladu;

❑ Jak się pozbyć muszek owocówek? Nalej do kubka trochę 

płynu do mycia naczyń i dolej octu jabłkowego – zapach 

zwabi owady;

❑ Nie wiesz czy jajka, które masz w lodówce, są świeże? 

Wystarczy wrzucić je do wody – świeże jajka utoną,

a nieświeże będą pływać po powierzchni;

❖ Jeśli goni        Cię krokodyl, uciekaj zygzakiem – krokodyle nie         

są tak         szybkie na zakrętach ;-)

Co mówi elektryk 
do przyjaciela?

Będziemy w 
kontakcie!



Stres jest reakcją naszego organizmu na wydarzenia, które w jakiś sposób zaburzają dotychczasową równowagę. 
Wydarzenia te nazywamy stresorami. Nie każdy stres jest zły. 
Niekiedy stres jest pozytywny i pobudza nas do działania!

Skutki długotrwałego stresu:
- choroby układu krążenia i serca,
- wrzody żołądka,
- zaburzenia apetytu i snu,
- trudności w koncentracji,
- osłabienie pamięci,
- chwiejność emocjonalna,
- agresja, prowokowanie konfliktów.

Sposoby na odstresowanie:
- Ogranicz spożycie kofeiny – kawa i herbata ze względu na 
zawartość kofeiny pobudzają nas, lecz mają również wpływ 

na wytwarzanie kortyzolu odpowiedzialnego za stres;
+ Żuj gumy – wg badań wpływa to korzystnie na prawidłowy 

przepływ krwi do mózgu oraz ma działanie odprężające;
+ Śmiech to zdrowie! Podczas śmiania się wytwarzają się 
endorfiny, które odpowiadają za poczucie zadowolenia. 
Teraz bez wyrzutów sumienia możesz oglądać filmy ze 

śmiesznymi psami i kotami;
+ Pogłaskaj swojego psa lub kota – jest naukowo 

udowodnione, że kontakt ze zwierzętami ma świetny 
wpływ na samopoczucie człowieka. 

Aby zmniejszyć przeżywany stres – zmień sposób 
myślenia:
• Uwierz w siebie – daj sobie szansę na szukanie

w sobie pozytywów;
• Nie porównuj się z innymi – staraj się być coraz 

lepszą wersją samego siebie;
• Trudności traktuj jak nowe wyzwania;
• Porzuć nadmierną potrzebę bycia akceptowanym 

przez wszystkich; 
• Pamiętaj - nie zawsze musi być „wszystko albo nic”.

STRES – JAK SOBIE Z NIM PORADZIĆ :

Spróbuj ćwiczeń oddechowych – większość z nich jest 
niezwykle prostych i świetnie wyciszają umysł.

Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Zacznij 
wdychać powietrze nosem licząc od 1 do 4 i wydychać 

powietrze   nosem również licząc od 1 do 4. Kiedy poczujesz się 
wygodnie z takim oddychaniem zwiększ długość 

wdechu i wydechu licząc 
do 6, a potem do 8. 


