
nie straszny ten strach

czyli, oswajamy nasze straszki 



czy wiesz, że strach to coś innego niż lęk
Tak wygląda ktoś, kto się boi A tak wygląda ktoś, kto się lęka

Prawda, że wyglądają tak samo?



ludzie odczuwając i strach i lęk wyglądają tak samo

różnica jest w tym co czują i myślą w środku 



To jaka jest różnica między 
jednym a drugim?

Kiedy goni Cię pies to się boisz…... 
Strach jest przed czymś BAAARDZO 
konkretnym 

teraz przypomnij sobie czego się bałeś, 
bałaś w ostatnim czasie. porozmawiaj o 

tym z kimś dorosłym w twoim otoczeniu 



a lęk jest przed czymś, czego 
nie znamy, czymś 

nieprzewidzianym, czymś co 
tylko przypuszczasz, że może 

się wydarzyć

Ćwiczenie:

Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu 

wieczorem. Jest już ciemno. Mijasz 

spory krzaczek, który zaczyna 

szeleścić….. Wyobrażasz sobie, że co 

tam może być??

Zapisz na kartce wszystkie myśli, 

które przyszły ci do głowy. 



teraz podchodzisz do 
krzaczka!!!!! 

i to jest właśnie lęk - zupełnie nie wiesz czego się 
spodziewać….



a wiesz co sprawiło, że krzaczek szeleścił???
To ptaszek wił swoje gniazdko…

Czy nadal jest się czego bać?



sprawdź teraz ile z Twoich myśli o krzaczku potwierdziło się? 
możliwe, że ani jedna…..to właśnie lęk podpowiada nam te 
myśli...podobno aż 90% z nich nigdy się nie sprawdzi.

Ale mają tendencję do tego, że jedna może wywołać drugą. To 
efekt kuli śniegowej. 

Jak ją powstrzymać? 



gdy odczuwasz dużo lęku i nachodzą cię czarne myśli….

powiedz sobie STOP!

POMYŚL, ŻE CHCESZ ZATRZYMAĆ 
KULĘ ŚNIEGOWĄ...

ZASTANÓW SIĘ, CO MOŻESZ 
ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ LĘKAĆ MNIEJ?  



zacznij myśleć proaktywnie
tzn. szukaj rozwiązania 

a nie skupiaj się na niemocy. 

1. możesz myśleć, że to katastrofa 
(efekt kuli śniegowej)

2. lub możesz szukać rozwiązania 
(co możesz zrobić, żeby znaleźć 
rozwiązanie)   

   

Ćwiczenie:

Wyobraź sobie, że jedziesz 
hulajnogą i nagle łamie się koło. 

wiesz już, że spóźnisz się na 
pierwszą lekcję. 

I teraz:



za tydzień dostaniesz nową porcję wiedzy i Ćwiczeń 

a na dzisiaj wystarczy…. Wypoczywaj i spróbuj się zrelaksować 



Prezentację przygotowały socjoterapeutki 

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie 

Anna Krasowska-Motyka i Dorota Rokicka



zdjęcia użyte w prezentacji  pochodzą ze stron:

https://blogs.elespectador.com/cultura/el-magazin/me-asombra-no-le-asombre 
https://www.beliefnet.com/wellness/health/emotional-health/stress/holiday-stress-busters.aspx

https://www.focus.pl/artykul/kukulka-i-inne-podrzutki

https://pixabay.com/pl/photos/kwiaty-wiosna-bratki-bratek-ma%C5%82ych-1783174/

https://blogs.elespectador.com/cultura/el-magazin/me-asombra-no-le-asombre
https://www.beliefnet.com/wellness/health/emotional-health/stress/holiday-stress-busters.aspx
https://www.focus.pl/artykul/kukulka-i-inne-podrzutki
https://pixabay.com/pl/photos/kwiaty-wiosna-bratki-bratek-ma%C5%82ych-1783174/

