
ZDROWIE PSYCHICZNE – JAK O NIE DBAĆ ? 

 

 

 

 

 

Zwykle pamiętamy o tym, by troszczyć się o nasze ciało i zdrowie fizyczne. Zdrowo się 

odżywiamy, uprawiamy sport, gdy nas coś boli idziemy do lekarza. Niestety, zapominamy 

często o jakże ważnym zdrowiu psychicznym. A przecież człowiek to nie tylko sfera 

fizyczna, ale także psychiczna. Obie te sfery są ze sobą ściśle związane i decydują o naszym 

samopoczuciu.  

Gdy zaniedbujemy nasze ciało, narażamy się na różnego rodzaju choroby. Jak wiemy, każde 

niedomaganie fizyczne powoduje pogorszenie naszego samopoczucia, nie czujemy wtedy,  

że „mamy moc”. Gdy natomiast nas coś martwi, mamy obniżony nastrój, albo coś nas 

stresuje, nasze ciało również cierpi. Może nas boleć głowa, żołądek, możemy czuć się słabi, 

bez energii do działania.  

O powiązaniu naszego samopoczucia psychicznego z fizycznym lekarze, psycholodzy  

i psychiatrzy mówią już dawna. Dlatego podam poniżej wskazówki, które zalecają stosować 

psycholodzy, aby utrzymać nasze zdrowie psychiczne w dobrej kondycji. 

 

 

 

 



1. Postaraj się zawsze znaleźć czas na odpoczynek 

Aby mieć dość siły do działania, do wywiązywania się z naszych codziennych obowiązków, 

do tego, aby pokonywać różnego rodzaju trudności, potrzebujemy dość sporo energii. Jeśli nie 

znajdziemy choćby krótkiej chwili na odpoczynek, nasze zasoby energetyczne szybko się 

wyczerpią. Staniemy się dużo bardziej podatni na depresję, nerwicę i zaburzenia lękowe. 

Dlatego w ciągu dnia powinnyśmy przeplatać czas aktywności i działania z czasem na 

odpoczynek i „naładowanie akumulatorów”. 

 

2. Rozpoznawaj swoje emocje i uczucia, nazywaj je, akceptuj i naucz się, jak sobie  

z nimi radzić  

Dobrze jest wiedzieć co czujemy, co przeżywamy. Powinnyśmy przyjrzeć się naszym 

emocjom. Nie walczyć z nimi, tylko zaakceptować, nie tłumić, nie zaprzeczać. To bardzo 

ważna umiejętność. Tłumienie nieprzyjemnych emocji pomaga jedynie na chwilę.  

Po pewnym czasie długo ukrywany gniew, czy żal dają o sobie znać w postaci zmiennych 

nastrojów, drażliwości czy stanów depresyjnych.  

Zamiast tłumić w sobie przykre emocje lepiej pozwolić sobie je przeżyć, okazać samemu 

sobie współczucie i zrozumienie.  

Ważne jest nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Każdy radzi sobie trochę inaczej. Ktoś 

„wygada się” koleżance lub innej osobie, inny pójdzie na spacer, pobiegać, pograć w piłkę,  

a ktoś inny głęboko pooddycha, włączy swoją ulubiona muzykę, przeniesie się w wyobraźni 

do ulubionego miejsca, ulubionych zdarzeń.  

Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami jest prowadzenie 

dziennika myśli.  

3. Stawiaj przed sobą cele – duże i małe 

Cele jakie stawiamy organizują nasza rzeczywistość, świat wokół nas. Dzięki nim wiemy, co 

mamy robić, na czym się skupić. Dzięki temu jesteśmy lepiej zorganizowani, przygotowani, 

potrafimy lepiej zapobiegać trudnym sytuacjom. Cele duże to takie, które obejmują dłuższy 

czas, np. chcę zostać lekarzem. A cele małe, to te, za pomocą których mogę osiągnąć cele 

duże, np.  poszerzenie wiedzy z biologii, udział w różnego rodzaju warsztatach itp.  

Pomocne przy tym jest wypisanie celów na kartce oraz działań, dzięki którym te cele 

będziemy realizować.  

 

4. Utrzymuj dobre kontakty z innymi 



Człowiek jest stworzony do życia w grupie, w społeczeństwie. Dobrze jest mieć z kim 

porozmawiać, do kogoś zwrócić się o pomoc, podzielić się z kimś naszymi radościami  

i smutkami, spostrzeżeniami. Daje nam to poczucie, że nie jesteśmy sami. Uczucie 

osamotnienia powoduje stres i prowadzi do depresji. Dlatego należy dbać o relacje, zapytać  

o czyjeś zdrowie, samopoczucie, czy czegoś potrzebuje. Pomaganie innym sprawia, że 

czujemy się potrzebni, a przede wszystkim sprawia ogromną radość.  

Jeśli jednak w naszym otoczeniu jest osoba, która nas nie traktuje dobrze i sprawia, że nie 

czujemy się dobrze, nie pozwalajmy na to, powiedzmy jej co czujemy.  Jeśli nie zmieni 

swojego postępowania poprośmy o pomoc osobę dorosłą. 

W obecnych czasach, z powodu pandemii, kontakty w realnym świecie są mocno 

ograniczone. Na całe szczęście na ratunek przychodzą social media i telefon. Napiszmy, 

zadzwońmy, będzie miło i nam i osobie, z którą się kontaktujemy  

 

5. Rób coś fajnego – codziennie! 

Nic tak nie wprawia w dobry nastrój, jak robienie „FAJNYCH” rzeczy. To może być 

cokolwiek, dla każdego to będzie coś innego. Oglądanie filmów, seriali, kabaretu, czytanie 

książek, granie w gry na komputerze, słuchanie muzyki, kąpiel w wannie, przeglądanie 

ciekawych stron w Internecie, taniec, gotowanie i tak dalej, możliwości jest naprawdę bardzo 

wiele. Ważne, żeby ta czynność była dla nas przyjemnością, żeby nas cieszyła, powodowała 

uśmiech i zadowolenie. To są te chwile kiedy „wrzucamy na luz”, tak ważne, aby uchronić się 

przed stresem, napięciami i uczuciem smutku. 

 

6. Bądź dla siebie dobry 

Każdy z nas jest niepowtarzalny. Jedyny w swoim rodzaju. Każdy ma swoje plusy i minusy. 

Zaakceptujmy je, taki zestaw jest jedyny na całym świecie! Możemy się rozwijać, 

kształtować swój charakter, pracować nad rozwijaniem różnych umiejętności, to bardzo 

ważne, ale warunkiem jest, aby akceptować w sobie to, co już teraz z mamy. Nie ma ludzi 

idealnych. Nie bądźmy dla siebie zbyt surowi, dbajmy o siebie  – nagradzajmy się za wysiłki, 

realizujmy drobne zachcianki i kaprysy. Im więcej „samołaskotania” tym lepiej dla naszego 

zdrowia psychicznego :) Pamiętajmy przy tym, żeby nie przesadzić w druga stronę – nie ranić 

innych osób, stosować się do zasad, wypełniać swoje obowiązki  

 

I jeszcze jedno! 



Jeśli porównujemy się do innych – tracimy. Jeśli patrzymy na innych jak na gorszych od 

siebie – stajemy się nieznośni, zadufani w sobie i nieprzyjemni . Jeśli natomiast 

porównujemy się z ludźmi, czując się gorszymi od nich, tracimy pewność siebie, wpadamy  

w sidła zazdrości i przestajemy doceniać to, co mamy. W obu przypadkach cofamy się, 

zamiast się rozwijać. I tworzymy negatywne emocje ! 

 

7. Proś o pomoc 

 Jeśli coś niepokoi nas w naszym zachowaniu, nie dajemy sobie rady z uczuciem smutku, 

cierpimy na ataki paniki lub doświadczamy innych trudnych przeżyć, które nas przerastają, 

udajmy się po pomoc do specjalisty od zdrowia psychicznego. To nic złego!!! 

Możemy cierpieć z powodu utraconej miłości, trudności z rodzicami, rodzeństwem, kryzysów 

przyjaźni, problemów z rówieśnikami, nie wiedzieć jaka podjąć decyzję i tak dalej i tak dalej. 

Druga osoba pomoże spojrzeć na sytuację z innej strony, znaleźć rozwiązanie, ostudzić emocje.  

 

Zdrowie psychiczne nie jest czymś co się ma na stałe.  

Trzeba je codziennie pielęgnować  

 

        Elżbieta Grzegórzko - psycholog 

 

 


