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Stres – racjonalizacje 

Z listy z ćw pierwszego (Stres - symptomy), wybierz sytuację która z
jakiegoś powodu wpłynęła na Ciebie najmocniej lub pojawia się

najczęściej. 
Przywołaj w myślach to zdarzenie.

Przypomnij sobie uczucia z nim związane. Poczuj jakie sygnały wysyła
wtedy Twoje ciało.

Jaką myśl zapisałeś w związku z tym wydarzeniem.  

Ta myśl, przekonanie, wywołała negatywne emocje, czyli to, jak
zinterpretowałaś / zinterpretowałeś wydarzenie. 

Zadanie 1 – Dialog Sokratejski

W skali od 1% do 100% określ, jak bardzo wierzysz w tę myśl. Jak 
bardzo jest prawdziwa?

    _____________________________________________________
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Odpowiedz teraz na następujące pytania:

1. Jakie argumenty przemawiają za tym, że twoja myśl jest prawdziwa?

.....................................................................................................

…...................................................................................................

2. Jakie argumenty przemawiają przeciw prawdziwości tej myśli?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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3. Czy istnieją jeszcze inne możliwe przyczyny tego zdarzenia?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

4. Co może się zdarzyć w najgorszym wypadku w konsekwencji tego 
zdarzenia? Czy przeżyjesz tę sytuację?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

5. Co zdarzy się w najlepszym przypadku?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

6. Jakie jest najbardziej realistyczne rozwiązanie?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

7. Co wynika dla ciebie z wiary w prawdziwość tej myśli?
.....................................................................................................
........................................

8. Jakie myślenie najbardziej ci się opłaca?
.....................................................................................................
........................................

9. Co zrobisz w związku z tą sytuacją? Co zmienisz?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Teraz ponownie określ w skali od 1% do 100%, jak bardzo wierzysz w 
swoją myśl.

    _____________________________________________________
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Zadanie 2 – Praca z przekonaniami
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Nie ma przekonań dobrych i złych.

Są przekonania, które wspierają Ciebie i Twoje życie, i takie 
które je utrudniają lub stoją na drodze do celu.

Tu będziemy pracować z tymi drugimi.

Przekonanie, które Cię ogranicza Nowe przekonanie 

(przeciwieństwo tego negatywnego
lub jego delikatną wersję, np. 

Stare: „Jestem zła” 

Nowe: „Czasem bywam zła” lub
„jestem dobra”)

Jakie 
konsekwencje 
niesie stare 
przekonanie?

Jakie pozytywne 
konsekwencje 
niesie to nowe 
przekonanie?

Jak czujesz się z 
tym 
przekonaniem?

Jak się będziesz 
czuć z nowym 
przekonaniem?

Jak się 
zachowujesz 
wierząc w to 
przekonanie?

Jak inaczej 
będziesz się 
zachowywać?

Co jeszcze Ci tu 
przeszkadza, 
uwiera?

Co jeszcze się 
zmieni?
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