TAKE
CONTROL
Jak skutecznie
POZBYĆ SIĘ
lęku i zmartwień

Cześć
dzisiaj rozprawimy się z dwiema zmorami, które zamiast
pomóc Tobie chwycić wiatr w skrzydła i gonić za swoimi
marzeniami, pogrążają Cię w smutku i rozpaczy.

Dlatego wypowiadamy wojnę

LĘKOM I ZMARTWIENIOM

Dzięki temu przejmiesz kontrolę nad swoim życiem
i spojrzysz na świat zdecydowanie inaczej.

www.dziewczynawtrampkach.pl

Lęk jest Twoim
przyjacielem
Nie bój się go. Chce Ciebie ochronić!
Wszyscy miewamy momenty, gdy czujemy się zestresowani, smutni,
zmartwieni albo przestraszeni. Jedni radzą sobie z tym szybciej – inni
to samo doświadczenie przeżywają zupełnie inaczej. Każdy ma swój
sposób, więc nie ma co nikogo oceniać.

Na szczęście te uczucia mijają
i to jest bardzo dobra wiadomość!

BZDURA

PRAWDA
CZY MIT
Ludzie, którzy mają problemy
ze zdrowiem psychicznym
są słabi.

Każdy miewa problemy ze zdrowiem
psychicznym. Dlatego nie trzeba się
bać prosić o pomoc. Czasami
człowiek czuje taki smutek, że nie
może wstać z łóżka albo boi się wyjść
na ulicę. Wtedy potrzebuje pomocy
lekarza i to nie jest oznaką słabości.
Wręcz przeciwnie – tak pokazuje,
że jest silny i dzielny.

www.dziewczynawtrampkach.pl

BZDURA

PRAWDA
CZY MIT
Chłopaki nie mają tyle
problemów ze zdrowiem
psychicznym co dziewczyny.

Chłopaki zazwyczaj bardziej się tego
wstydzą i nie mówią o tym otwarcie.
Społeczeństwo wywiera na nich
ogromną presję. Pewnie znasz
przekonanie: "Chłopaki nie płaczą",
prawda? Dlatego właśnie skrywają
w sobie problemy i emocje, które
w nadmiarze powodują poważne
problemy zdrowotne.

Czy zdarza Ci się, że pocą Ci się ręce
trochę kręci się w głowie?
Albo czujesz się dziwnie i masz ochotę
rzucić się do ucieczki?
Miliony ludzi na całym świecie czuje się tak samo, gdy się stresuje.
To lęk tak na nas działa. Jak widzisz jesteś całkowicie normalny.

Lęk to ogólne uczucie niepokoju,
że wydarzy się coś złego!
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Czy słyszałeś kiedyś o reakcji
„walki lub ucieczki” ?
W takiej sytuacji naturalny bodziec pod postacią hormonu stresu
(adrenaliny) zalewa ciało i albo stajesz do walki albo uciekasz,
gdzie pieprz rośnie.
Życie to ciągłe pasmo wyzwań, które często pojawia się wtedy,
gdy nie jesteśmy na nie gotowi: kłopoty w szkole, presja związana
z ocenami, problemy w związkach. To one wystawiają nasze
uczucia oraz emocje na ciężkie próby.
Jeśli nie odreagowujesz stresu i stłumisz w sobie zmartwienia,
w końcu znajdą one ujście w ataku paniki.

Jak LĘK wpływa na Twoje ciało?
masz uderzenia gorąca albo dreszcze
pocisz się
masz zawroty głowy lub oszołomienie
rumienisz się
czujesz się słabo i szybciej bije Ci serce
masz problemy z oddychaniem
natychmiast potrzebujesz skorzystać
z toalety
masz mdłości
masz suchość w ustach

www.dziewczynawtrampkach.pl

Lęk ma nas chronić, ale to nie oznacza,
że dzięki temu łatwiej jest go znieść.
Niekiedy odczuwamy go z najróżniejszych powodów i w zupełnie
nieoczekiwanych momentach. W życiu ciągle wszystko się zmienia,
przydarzają się różne rzeczy: w szkole, w domu, podczas spotkań
towarzyskich. Czasami ktoś bliski nas opuszcza, choruje albo umiera.
Niekiedy czujemy się skrępowani, gdy przebywamy w nowym miejscu
albo znajdziemy się w nowej sytuacji. Złe wiadomości w telewizji też
mogą nas wytrącić z równowagi, dlatego spróbuj sobie przypomnieć,
jak się czułeś, gdy coś w Twoim życiu nagle się zmieniło albo gdy coś
Cię zaniepokoiło?
Problemy ze zdrowiem psychicznym często są niewidzialne, więc
nawet nie wiesz z czym może zmagać się Twój kolega lub
koleżanka. To, że czegoś nie widać, nie oznacza że cierpienie
nie istnieje lub jest mniejsze.

Jak można rozpoznać LĘK ?
trudności z koncentracją
utrata apetytu
problemy ze snem
nieustanne zamartwianie się
skłonność do płaczu
trzymanie się kurczowo bliskiej osoby
niepokój i napięcie
wrażenie, że coś Ci dolega, na przykład
ból głowy albo brzucha
gniew lub irytacja
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Jak poradzić sobie z ATAKIEM PANIKI?

1

Gdy na przykład poczujesz ból brzucha, uderzenie gorąca,
zawroty głowy, brak tchu albo mdłości, przenieść się w jakieś
bezpieczne miejsce. Jeśli jesteś w szkole znajdź spokojny kąt
i poproś przyjaciela, żeby przy Tobie posiedział.

2

Usiądź najwygodniej jak możesz oraz zapanuj nad oddechem.
Panika sprawia, że nasz oddech staje się płytki i gwałtowny.

3

Wyprostuj plecy, możesz też zamknąć oczy i zacznij wdychać
powietrze przez nos przez 7 sekund a potem wydychać przez
usta przez 11 sekund.

4

Jeśli czujesz nadciągająca falę lęku po prostu pozwól, żeby
Cię zalała. Im bardziej staramy się powstrzymać panikę, tym
większą ma nad nami władzę. Nie pozwól jej na to. Takie ataki
nie trwają długo. Powtarzaj sobie, że jesteś bezpieczny.
Rozejrzyj się, a zobaczysz, że nic Ci nie jest i nic Ci nie grozi.
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Dobra robota.
Przeszedłem przez to,
jestem bezpieczny
i dobrze się czuję!

Powiedz
to sobie!
To, co się wydarzyło i jak się czułeś, możesz opowiedzieć rodzicom,
nauczycielowi albo innej osobie dorosłej, do której masz zaufanie.
W takiej chwili przyda się, by ktoś Cię przytulił i okazał trochę więcej
uwagi. Pamiętaj, że...
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Zwalczaj
Zmartwienia
Planuj z wyprzedzeniem!
Pewnie nie raz Ci się zdarza, że czujesz jakbyś miał zaraz eksplodować.
Spróbuj wtedy się uspokoić i zajmij się czymś, co sprawia Ci przyjemność.
Zapomnij o presji i wygórowanych oczekiwaniach. Stawiaj sobie
realistyczne cele!

Nie musisz biec sprintem do mety
– metoda małych kroków jest najlepsza!
Zmartwienia często prowadzą do stresu i lęku. To ważne,
abyś uporał się z nimi na wczesnym etapie zanim przejdą
w coś poważniejszego.
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Czy każdy z nas
się STRESUJE?

Jasne, on nie wybiera komu ma dopiec - po prostu nas dopada.
Stres to reakcja na wybieraną na nas presję albo panujące
zagrożenie. To przez niego jesteś ciągle podenerwowany, wrażliwy
oraz spięty. Adrenalina krąży w Twoim ciele i wywołuje niektóre
dziwne stresowe objawy, takie jak: pocenie się dłoni, przyspieszony
oddech i puls albo drżenie nóg.
Nie da się ukryć, że życie współczesnych nastolatków jest znacznie
trudniejsze niż kiedyś. Media społecznościowe, presja rówieśnicza,
jeszcze wyższe wymagania edukacyjne i ogólnie przyspieszone
tempo życia.

Najczęstsze przyczyny stresu to:
przeprowadzka lub zmiana szkoły
rozpad rodziny
życiowa zmiana
nowy rozkład dnia
nowy nauczyciel
wyjazd przyjaciela
odczuwanie presji w jakimś obszarze życia
potrzeba zadowolenia innych
przyjmowanie na siebie zbyt wielu zadań
zamartwianie się problemami świata
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W idealnej sytuacji stres pojawia się
i mija dość szybko, a Twoje ciało
oraz umysł mogą od niego odpocząć.
Ale bywają też takie okresy, gdy stres nie ustępuje i wciąż narasta.
Jeśli nauczysz się radzić sobie z trudnymi okolicznościami, stres
nie będzie Ci długo doskwierał. Możliwe, że w ogóle się nie pojawi.

Na co zwrócić
uwagę?
zmiany w rytmie snu
huśtawki nastroju
bóle brzucha i głowy
objadanie się lub brak apetytu
problemy z koncentracją
pogorszenie się wyników w nauce
kłamstwa
zachowanie agresywne

Co mu
towarzyszy?
zmartwienia
zmęczenie
masz problem z zaśnięciem
lub nie przesypiasz całej nocy
napięcie
nadmierna potrzeba bliskości
lub pragnienie samotności

Gdy odkryjesz powód
swoich zmartwień,
możesz się z nimi uporać!

Zrób to!
www.dziewczynawtrampkach.pl

Znajdź swoje źródło stresu!

1

Na kolejnej stronie znajdziesz koło podzielone na 8 części.
Do każdej z nich przypisz jakąś sferę swojego życia np.:
rodzina, dom, przyjaciele, szkoła, życie towarzyskie, hobby,
życie online, związki.

2

Każdą z tych sfer oceń w skali od 1 do 10 zadając sobie
pytanie: Jak bardzo mnie to stresuje? A zatem 1 to znaczy
Jestem super wyluzowany, a 10 Mam mega stres.

3

Gdy już to zapiszesz, doskonale widzisz jakie obszary są dla
Ciebie źródłem największego stresu. Warto zadać sobie
pytanie: Co takiego w danym obszarze życia mnie stresuje
i jak mogę to zmienić?
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RODZINA DOM PRZYJACIELE SZKOŁA HOBBY
ŻYCIE TOWARZYSKIE ŻYCIE ONLINE ZWIĄZKI

Pokaż to zadanie komuś, komu ufasz!
Dzięki temu łatwiej będzie mu zrozumieć, jak wygląda w danej
chwili Twoje życie i jakiego wsparcia potrzebujesz.
Spróbuj wprowadzić do swojego życia zmiany, które pomogą
Ci obniżyć poziom stresu najbardziej, jak to możliwe. Zwracaj
uwagę na sygnały ostrzegawcze. Nie bierz na siebie za dużo i daj
sobie czas na odpoczynek.
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DOROŚLI bywają bardzo upierdliwi!

Moja mama wciąż porównuje mnie do kolegi,
który jest jednym z najlepszych uczniów w klasie,
a do tego po szkole pracuje. Ciągle powtarza:
„Bierz z niego przykład”, ale gdy staram się
uczyć rzuca komentarz w stylu: „Tyle się uczysz,
a oceny wciąż takie sobie”. Czasami mam ochotę
zacząć krzyczeć i uciec z domu...

Jeśli twoja mama, tata lub
opiekun mówi rzeczy, które
Cię stresują - zachowaj proszę
spokój i wyjaśnij, jak się przez
to czujesz.
Dorośli czasem nie zdają sobie
sprawy, jak źle wpływa na
Ciebie ich zachowanie.

Moja mama naprawdę działa mi na nerwy.
Najdrobniejsze rzeczy potrafią mnie zdenerwować.
Spodziewam się, że większość z nas tak właśnie
odbiera rodziców. Jest wiele powodów, dla których
dorośli mogą nam działać na nerwy i podnosić też
poziom stresu. Wiecznie gonią Cię do sprzątania pokoju
albo nie pozwalają Ci spotykać się z niektórymi kolegami
albo wręcz przeciwnie - wcale ich nie obchodzi
dokąd wychodzisz i z kim.

Z rodzicami trzeba rozmawiać.
Mówić im - skąd wynika Twoje
zachowanie. Przypomnieć im,
że też kiedyś byli młodzi. Tak
będą mogli lepiej Cię
zrozumieć.
Poza tym, ich postawa często
wynika z troski. Chcą uchronić
Cię przed przed złem świata.
Zapytaj się, dlaczego tak się
zachowują i wypracuj z nimi
rozwiązanie korzystne dla obu
stron. Powodzenia:)
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Wyraź swoje uczucia
i emocje w liście!
Jeżeli rozmowa o uczuciach sprawia Tobie trudność, zawsze możesz
wyrazić je w formie listu. To przyniesie Tobie spokój i wolność. Spróbuj!

1

Jakbyś miał w 3 słowach podsumować, jak się teraz czujesz
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2

3

Chciałbym się czuć
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Naprawdę pomogłoby mi
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Presja egzaminów i sprawdzianów = STRES

Przeżywam w tej chwili dużo stresu
w związku z egzaminami i nie
wiem, jak sobie z tym poradzić.
Czasami jest tak źle, że muszę
po prostu wyjść z klasy.

Naprawdę zależy mi na ocenach. Całymi
godzinami uczę się do testów i sprawdzianów
w szkole. Chyba idzie mi dobrze. Dostaję dobre
oceny, ale jestem wykończona. Ciągle czuję
zmęczenie i nie mam czasu na nic innego.
Nauczyciele powiedzieli mi, że za dużo się uczę
i powinnam trochę przystopować,
bo niepotrzebnie się stresuję.

Czuję się naprawdę zestresowana
i nie wiem, jak to kontrolować. Wyobraź
sobie, że gotujesz mleko, które zaczyna
kipieć. Ale nie wolno Ci ani przekręcić gazu
ani pozwolić mleku wylać się z rondelka.
To właśnie takie uczucie.
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Do nauki należy podchodzić
ze zdrowym dystansem!
Owszem, egzaminy są bardzo ważne, ale w życiu chodzi o coś więcej
niż tylko oceny oraz osiągnięcia. Zdrowie i szczęście są najważniejsze.
Nie ma sensu pracować ponad swoje siły. W taki sposób szybko
możesz się wypalić oraz stracić chęci do czegokolwiek.
Stres bywa też pożyteczny, pomaga nam się skupić. Dzięki temu
lepiej dajemy sobie radę w trakcie szkolnej prezentacji czy występu.
Ale gdy wyzwanie minie, poziom stresu opada i możesz odetchnąć
z ulgą.
Skup się na ludziach, którzy poprawiają Twoje samopoczucie.
Warto, abyś miał zaufanego dorosłego, któremu możesz się zwierzyć
ze swoich trosk. Przez to ograniczysz swój stres do minimum.

Gdy dopadają Cię zmartwienia, warto ukierunkować swoją
nerwową energię na taniec, sport, czytanie, malowanie
albo gotowanie. Wybierz zajęcia, które odciągną Twoją
uwagę od szkoły.
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Telefon do PRZYJACIELA!

Nie mogę zasnąć, wciąż myślę o rzeczach, które
mogłyby mi się przytrafić w najróżniejszych
okolicznościach. Gdy jestem senny zamykam oczy
i próbuję myśleć o dobrych rzeczach, ale
te złe jakoś same pojawiają się w mojej głowie
i nie chcą odejść. Dopóki nie zasnę zwijam się
w kłębek i przebieram palcami u stóp jak szalony.
Nie mogę ich uspokoić. Co powinienem zrobić?

Sen to najspokojniejsza część dnia, gdy wszystkie nasze zmartwienia
z łatwością wypływają na powierzchnię. Masz problem z zasypianiem?
Trzymaj przy łóżku notes i długopis, aby zapisywać wszystkie myśli,
jakie przyjdą Tobie do głowy.
Nawet jeśli uznasz to za głupi pomysł – w ten sposób pomożesz sobie
wyrzucić je z głowy. Tak łatwiej Ci będzie uspokoić umysł.
Stres możesz załagodzić też w inny sposób. Połóż się wygodnie, niech
Twoja pozycja będzie wyprostowana i oddychaj powoli oraz głęboko.
Następnie zaczniesz rozluźniać kolejne części ciała aż poczujesz, że są
jakby bezwładne i ciężkie. Włącz sobie muzykę relaksacyjną. Ona
pomoże Ci rozproszyć złe myśli!
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Stres daje o sobie znać na wiele sposobów:
bólem
płaczem
gniewem
irytacją

Natomiast objawami intensywnego stresu mogą być:
zaburzenia odżywiania - gdy jesz za dużo lub za mało
albo prowokujesz wymioty po posiłku.
samookaleczanie - gdy robisz sobie krzywdę fizyczną
dając w ten sposób upust przytłaczającym cię uczuciom.
alkohol i narkotyki - gdy zażywasz substancje
odurzające, aby zagłuszyć stres czy emocjonalne
cierpienie.
nadmierny wysiłek fizyczny - ćwiczenia są super,
ale nie wtedy, gdy ćwiczysz tak często, że przynoszą
negatywne skutki (jesteś nadmiernie zmęczony albo
niezdrowo chudniesz).
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Dlaczego ludzie
się samookaleczają?
Większość osób, które się samookalecza, próbuję w ten sposób
poradzić sobie z przytłaczającymi problemami, jak: nękanie przez
rówieśników, molestowanie seksualne, kłopoty rodzinne, zaburzenia
tożsamości, oczekiwania kulturowe czy śmierć bliskiej osoby.
W najgorszym przypadku osoby, które czują się tak źle, mogą
próbować odebrać sobie życie.
Świadomość problemu to podstawa. Dzięki temu wiesz, na co trzeba
zwracać uwagę u siebie i innych oraz jak prosić o pomoc, gdy będzie
taka potrzeba. Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz wykazuje poważne oznaki
stresu, przerwij milczenie. Porozmawiaj z osobą godną zaufania
i natychmiast poproś o wsparcie.

Aby szybko odreagować stres, można poćwiczyć lub iść na spacer,
posłuchać ulubionej muzyki, ściskać gumową piłeczkę.
Wyłącz na jakiś czas telefon, pogłaskaj kota lub psa. Pogadaj z nim,
możesz mu powiedzieć co zechcesz, bo na pewno nikomu tego nie
powtórzy.
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Jak sobie pomóc w KRYZYSIE?

1
2
3

Usiądź w jakimś spokojnym miejscu i odetchnij głęboko.

4

Najważniejsze, abyś robił to powoli. Cały czas skupiaj się na
dłoniach, palcach i oddechu pogłębiając go za każdym razem,
gdy odliczasz.

Połóż dłonie na kolanach wnętrzem do góry.
Weź głęboki wdech przez nos powoli odliczając od 1 do 5 na
palcach jednej dłoni. Zatrzymaj oddech, a potem powoli zrób
wydech przez usta odliczając do 5 na palcach drugiej dłoni.

BZDURA

PRAWDA
CZY MIT
Samookaleczanie
i zaburzenia odżywiania
to sposób zestresowanych
dziewczyn na to, by zwrócić
na siebie uwagę.

W sytuacjach stresowych zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta, padają
ofiarami samookaleczania oraz
zaburzeń odżywiania i nigdy nie
chodzi tylko o to, by zwrócić na
siebie uwagę. Drapią albo nacinają
sobie skórę, zadają sobie ciosy
lub uderzają pięściami w różne
przedmioty, by odreagować stres.

Wszyscy czasem jesteśmy zestresowani.

Najważniejsze, aby stres nie zagościł w Tobie na dłużej!
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SERCEM
Z TOBĄ
Rozmowa, śmiech i nowe zajęcia to świetne sposoby
na uwolnienie się od napięcia!

Mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki i zadania, jakie
dla Ciebie przygotowałam - pomogą Tobie przejść przez
trudne dla Ciebie chwile. Korzystaj z nich, kiedy tylko
poczujesz taką potrzebę.
Całym sercem jestem z Tobą. Pamiętaj o tym, że wszystkie
emocje są ważne i potrzebne!

PS Zapraszam Cię do mojego świata
ONLINE - dołącz koniecznie;)

#dziewczynawtrampkach
dziewczynawtrampkachh

I koniecznie zajrzyj tu

TEJ KSIĄŻKI
WŁAŚNIE SZUKASZ

ZAMAWIAM "DZIEWCZYNĘ W TRAMPKACH"

"Dziewczyna
w trampkach"
Wychodzi poza banały
i sięga prawdy, by pomóc
nastolatkom zmierzyć się
z prawdziwym życiem
oraz ich problemami.

Ta książka to ponad 200 stron
przeżyć i doświadczeń młodej
dziewczyny, która nie boi się
mówić prawdy o życiu.
O tym jak stanąć twarzą w twarz
z rzeczywistością, wyjść z cienia,
uwierzyć w siebie oraz wyciągnąć
lekcje z bolesnych porażek
zamiast stać się ich więźniem.

Dziewczyna w trampkach to
prawdziwa towarzyszka w życiu
i rozwoju. Wchodzi z Tobą w dialog,
otwiera umysł na świat wartości,
relacje z innymi, wdzięczność oraz
wizję przyszłości. Najważniejsze
– pomaga odkryć i wyrazić SIEBIE.
To nie jest kolejna
zwykła książka
dla młodzieży.

MUSISZ JĄ WZIĄĆ DO RĘKI
I PRZECZYTAĆ, ABY
UWIERZYĆ…
Kasia

Julia
”
"Dziewczyna w trampach
to książka niezwykła.
Autorka wprost mówi
o tym, jakimi wartościami
.
warto kierować się w życiu
Z wieloma sytuacjami
mogłam się utożsamić i to
jest właśnie niesamowite.

„Ta książka nie jest
typowym poradnikiem dla
nastolatków. Ona pomaga
uwierzyć w siebie
i zrozumieć co jest w życiu
naprawdę ważne. Dzięki
niej można rozwinąć
skrzydła i zmienić życie,
podejście do wielu spraw.

Ewelina
Książka wciągnęła mnie niesamowicie z dwóch powodów. Pierwszy:
prosty, zrozumiały i ciepły język. Drugi: historie z życia wzięte,
z którymi można się utożsamić. Gwarantuję Ci, że książka zainspiruje
Cię do działania i doda wiele odwagi w Twoim życiu.

ZAMAWIAM "DZIEWCZYNĘ W TRAMPKACH"

MUST HAVE

każdego nastolatka

Musisz je mieć!
www.dziewczynawtrampkach.pl
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