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Kontrola pobudzenia  
emocjonalnego 

W trudnych sytuacjach nasze ciało, sterowane przez ośrodki  
podkorowe w mózgu, reaguje szybciej niż jakakolwiek  
informacja dotrze do naszej kory mózgowej (czyli ośrodka   
racjonalności w mózgu). 
 
To dlatego mocno bije nam serce, trzęsą się ręce, pocimy się,  
boli nas brzuch albo czujemy, że zaraz zemdlejemy, mimo że  
często takie reakcje wydają się nierozsądne. 
 
Kontrola emocji to technika opanowania bezwiednych reakcji  
Twojego organizmu.   
 
W sytuacji stresu powinna to być pierwsza rzecz, którą zrobisz.   
 
Zatrzymanie potoku niekontrolowanych reakcji emocjonalnych  
pozwoli Ci uzyskać choćby drobną przestrzeń mentalną na inne  
techniki. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji             pokonajlek.pl

WPROWADZENIE
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Kontrola pobudzenia  
emocjonalnego 

Technika oddechu taktycznego 
 
1. Wdech nosem przez 4 sekundy 
2. Wstrzymanie oddechu przez 4 sekundy 
3. Wydech nosem przez 4 sekundy 
4. Wstrzymanie oddechu przez 4 sekundy 
 
Najlepsze efekty uzyskasz jeśli będziesz tak oddychać przez ok.  
5 minut, ale poczujesz pierwsze oznaki spokoju już po 4 takich  
cyklach (czyli po 64 sekundach). 
10 cykli (czyli ok 2,5 minuty) da Ci już wyraźne odczucie spadku  
napięcia. 
 
Jest to technika stosowana przez jednostki Navy Seals, a jej  
przydatność została udowodniona w badanich naukowych  
badaczy z uniwersytetu w Standford.  

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA

KIEDY STOSOWAĆ

- Przed spodziewanym atakiem paniki 
- Przy silnej reakcji fizjologiczej organizmu na lęk lub strach 
- W sytuacji tremy czy stresu przed jakimś wydarzeniem 
- W sytuacji gonitwy myśli i poczucia utraty kontroli 

W SKRÓCIE        4x4
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Samowzmacnianie

W sytuacjach skrajnych w naszej głowie uruchamia się potok  
negatywnych myśli. 
 
Wyobrażamy sobie najgorsze możliwe scenariusze, a nasz  
umysł wymyśla negatywny przebieg wypadków.   
 
To powoduje, że nasze obawy, lęki i stres się potęgują. 
 
Najlepszych sposobem na powstrzymanie tej lawiny i  
przekierowanie jej na korzystne dla nas tory jest przygotowanie  
gotowej mantry, krótkiego zdania, które będziemy sobie  
powtarzać w trudnych sytuacjach. 
 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

WPROWADZENIE
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Samowzmacnianie

Mów do siebie głośno, lub w myślach zdanie, które podtrzymuje  
Cię na duchu. Na przykład: „Spokojnie: jest nieźle, będzie  
dobrze”. Powtarzaj je raz za razem aż do pełnego opanowania  
natłoku negatywnych myśli. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA

KIEDY STOSOWAĆ

- Gdy zaczynasz projektować negatywne scenariusze 
- Gdy obawa przed paniką zaczyna nakręcać Twój lęk 
- Gdy zamiast skupiać się na problemie, skupiasz się na  
czarnych  wizjach przyszłości 
- Gdy musisz działać a czujesz, że ogarnia Cię paraliż 

W SKRÓCIE  
„Spokojnie: jest nieźle, będzie dobrze”
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Koncentracja i  
kategoryzowanie 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

WPROWADZENIE

Skrajne sytuacje stresowe przerastają nas pod każdym  
względem. Często jawią się jako niezwykle skomplikowane,  
wielowymiarowe i niemożliwe do rozwiązania w żadnym  
przewidywalnym horyzoncie czasowym. 
 
Jednocześnie, to zazwyczaj w takich momentach, musimy być  
skoncentrowani i myśleć racjonalnie.   
 
Technika koncentracji i kategoryzowania kierunkuje nas na  
racjonalne i adekwatne działanie w sytuacjach skrajnych i dzięki  
niej potrafi objąć problem całościowo.  
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Koncentracja i  
kategoryzowanie 

Krótko pomyśl o tym, co jest w tej chwili najważniejsze.  
 
Być może jest to utrzymanie się na nogach i nie zemdlenie, być  
może podjęcie szybkiego działania, być może wypowiedzenie  
kilku zdań przed większą grupą osób. 
 
Określ jasno na czym się skupisz w tej chwili. 
 
Zaraz potem poczujesz jak gdzieś w tle wzbiera fala miliona  
innych zadań i kwestii, które domagają się natychmiastowej  
reakcji (np. „czy się spóźnię”, „co będzie jak się dowiedzą moi  
przyjaciele albo rodzina”, „a jeśli się nie uda to co wtedy zrobię”,  
„a co jeśli zaschnie mi w gardle i nie wydusze ani słowa”). 
 
Twoim zadaniem jest schować tych nieproszonych gości do  
mentalnego, innego pokoju.   
Niech tam czekają, kiedy Ty zajmiesz się tylko jedną kwestią,  
która w tej chwili jest najważniejsza.   
Co jakiś czas będziesz czuł/a, jak te inne kwestie domagają się  
Twojej  uwagi, jak działają na Twoje ciało, jak próbują się  
wedrzeć na pierwszy plan Twoich myśli.   
Nie walcz z nimi, tylko skup się w pełni na tym co Cię czeka, co  
masz zrobić teraz. Gdy to zrobisz przejdź do kolejnej rzeczy.   
Ale żelazna zasada brzmi: tylko jedna rzecz w jednym czasie. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA
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Koncentracja i  
kategoryzowanie 

Bywają takie sytuacje (bardzo rzadkie), gdy nie jest możliwe  
podjęcia żadnego sensownego działania.   
 
W sytuacji wojny, oznacza to na przykład uwięzienie przez wroga,  
wielogodzinne przesłuchania itp. 
 
W takich wypadkach struktura techniki zostaje bez zmian  
(skupiamy się na jednej rzeczy w jednym czasie, a inne kwestie  
czekają w mentalnym pokoju obok), jednak skupienie ma  
charakter pasywny: np. należy drobiazgowo analizować  
fragment widocznej ściany, jej chropowatość i fakturę, aż do  
momentu gdy niemal zapomnimy gdzie się znajdujemy.  
 
Osoby poddane skrajnie stresującym wydarzeniom (wojna,  
przemoc, ataki terrorystyczne, pobyt w szpitalu, śmierć bliskiej  
osoby) często bezwiednie stosują tą technikę i np. zapamiętują  
drobne szczegóły otoczenia wokół ich.  
 
Jest to naturalna reakcja obronna systemu psychicznego, który  
mógłby nie wytrzymać zmierzenia się z ogromem tragedii w  
pełnym wymiarze.  

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

UWAGA DO TECHNIKI
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Koncentracja i  
kategoryzowanie 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

KIEDY STOSOWAĆ

- Gdy musisz szybko i sprawnie działać i nie możesz pozwolić  
sobie na dekoncetrację 
- Gdy dopada Cię gonitwa myśli 
- Gdy czujesz, że Twój organizam za chwilę weźmię górę nad  
Tobą 
- Gdy nie potrafisz się skupić 

W SKRÓCIE  
Tylko jedna rzecz.  
Resztę zamykamy w mentalnym pokoju. 
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Wizualizacja

Możesz dobrze opanować reakcje ciała oraz negatywne myśli,  
ale narzucające się negatywne obrazy mogą okazać się  
wszechogarniające. Wtedy z pomocą przychodzi technika  
wizualizacji. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

WPROWADZENIE
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Wizualizacja

1. W sytuacji ekstremalnej: 
Staraj się wyobrazić sobie pozytywny przebieg sytuacji, zobacz  
siebie jak się opanowujesz, jak rozwiązujesz problem, jak  
wypadki toczą się po Twojej myśli. Być może nie będzie  
wystarczająco dużo czasu albo warunków do przywołania  
pełnego wyobrażenia, ale nawet fragmentaryczne czy urywane  
obrazy pomogą Ci zwalczyć natłok negatywnych wyobrażeń. 
 
2. Przygotowawczo (zapobiegawczo): 
Jeśli jakiś problem się powtarza, to staraj się przed jego  
wystąpieniem wyobrażać sobie pozytywny scenariusz przebiegu  
trudnej dla Ciebie sytuacji. Bądź tak konkretna/y, jak to tylko  
możliwe, wyobrażaj sobie sceny, dźwięki, zapachy, tak aby obraz  
był jak najbardziej wiarygodny. W sytuacji skrajnej staraj się  
przywołać taki obraz. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA
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Wizualizacja

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

KIEDY STOSOWAĆ

- Przed spodziewanym trudnym wydarzeniem 
- Gdy przed oczyma stają nam negatywne obrazy 
- Gdy złe wyobrażenia nas przytłaczają 
- Gdy projektujemy negatywne scenariusze 
- Gdy czujemy spadek motywacji i załamanie lub chcemy się  
poddać 

W SKRÓCIE  
Nagraj mentalny film, gdzie grasz rolę głównego  
bohatera. Odtwarzaj go często. 
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Kontrola przez cele

Zewsząd słyszysz: „Bądź sobą”, „Źle się z tym czuję”, „Emocje są  
najważniejsze”. Jeśli podążasz za takimi schematami, to Twoje  
emocje nie tylko Cię kontrolują, ale i definiują Twoją tożsamość. 
 
W jaki sposób? 
Według schematu: 
Uczucia –> Działanie –> Tożsamość 
 
Jeśli poddajesz się swoim uczuciom, to na ich podstawie  
działasz i to Cię definiuje.   
 
Chyba nie chcesz, żeby jakaś absurdalna sytuacja czy ktoś, kogo  
nie szanujesz lub nie lubisz, miał klucze do Ciebie i definiował  
kim jesteś, prawda? 
 
Jeśli Twój schemat działania, tak jak większości ludzi, wygląda  
tak jak powyżej, to niestety nie kontrolujesz siebie. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

WPROWADZENIE
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Kontrola przez cele

Trzeba odwrócić tę zależność na schemat:   
 
Tożsamość –> Działanie –> Uczucia 
 
Określ kim chcesz być. Jak CHCESZ się zachować, jak  
zachowałby się NAJLEPSZA/Y Ty. Pamiętaj o tej lepszej wersji  
samego siebie.   
Staraj się postępować w oparciu o tę wizję (pomimo  
negatywnych uczuć). Ostatecznie emocje prędzej czy później się  
podporządkują. 
 
Nie jest to łatwe. Jest to bardzo, bardzo trudne. Ale nic co  
wartościowe, piękne i wzniosłe w życiu nie jest łatwe.   
Jeśli chcesz żyć tak jak tego pragniesz, to nie ma innego  
wyjścia. Ale efekt końcowy jest tego wart. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA

KIEDY STOSOWAĆ

- Gdy czujesz że nie kontrolujesz swojego życia 
- Gdy jesteś niezadowolona/y z siebie 
- Gdy czujesz, że nie panujesz nad emocjami 

W SKRÓCIE
Ty określasz jak chcesz się czuć.  
Uczucia nie określają kim jesteś. 
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BONUS

Jak opanować się w  
minutę 

Jak połączyć te techniki w skuteczne narzędzie pozwalające Ci  
opanować się w 60 sekund? 
 
Na kolejnej stronie znajdziesz schemat działania.  
 
Postaraj się trenować ten schemat na sucho, czyli wyobraź  
sobie jakąś trudną dla Ciebie sytuację, a gdy poczujesz, że  
zaczynasz reagować lękiem, uruchom poniższą procedurę.  
Ćwicz wytrwale, aż ten schemat stanie się automatyczny. 
Kluczem do sukcesu i efektywności sił specjalnych są  
mordercze treningi, które powodują, że pewne schematy i  
procedury stają się drugą naturą i w sytuacjach podbramkowych,  
gdy nie ma czasu na zastanawianie się - po prostu działają  
automatycznie. Gdy opanujesz poniższy schemat, wtedy nie  
stracisz głowy w żadnej sytuacji. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

WPROWADZENIE

"Dyscyplina to wolność" Jocko Willink 
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BONUS

Jak opanować się w  
minutę 

0 sekund (s) – start – coś się wydarzyło (naprawdę lub tylko w  
Twojej głowie) – czujesz, że tracisz panowanie nad sobą, a Twój  
organizm wysyła Ci sygnały alarmowe 
 
1 - 2 s: decydujesz, że chcesz to opanować; po dobrym  
przetrenowaniu, mechanizm powinien uruchomić się  
automatycznie 
 
3 – 4 – 5 – 6 s: nabierasz mocno powietrze przez nos przez 4  
sekundy 
 
7 – 8 – 9 – 10 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy   
 
11 – 12 – 13 – 14 s: wypuszczasz powietrze przez nos i  
powtarzasz sobie: „Spokojnie. Jest nieźle, będzie dobrze.  
Spokojnie. Jest nieźle, będzie dobrze” 
 
15 – 16 – 17 – 18 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy 
 
19 – 20 – 21 – 22 s: nabierasz ponownie powietrze przez nos  
 
23 – 24 – 25 – 26 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy 
 
27 – 28 – 29 – 30 s: wypuszczasz powietrze przez nos i  
wyobrażasz sobie pozytywny przebieg wydarzeń 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA
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BONUS

Jak opanować się w  
minutę 

31 – 32 – 33 – 34 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy –  
kontynuujesz pozytywne wyobrażenie 
 
35 – 36 – 37 – 38 s: nabierasz ponownie powietrze przez nos;  
myślisz o tym, jak idealna wersja Ciebie zachowałaby się w tej  
sytuacji 
 
39 – 40 – 41 – 42 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy,  
powtarzasz sobie: „Spokojnie. Jest nieźle, będzie dobrze” 
 
43 – 44 – 45 – 46 s: wypuszczasz powietrze przez nos i  
zastanawiasz się co trzeba zrobić w pierwszej kolejności 
 
47 – 48 – 49 – 50 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy i  
skanujesz opcje działania do wyboru 
 
51 – 52 – 53 – 54 s: nabierasz ponownie powietrze przez nos,  
skupiasz się na jednej kwestii, którą od teraz zajmiesz się na  
wyłączność 
 
55 – 56 – 57 – 58 s: wstrzymujesz oddech na 4 sekundy;  
czujesz jak Twoje ciało (choć trochę) się uspokaja; wyobrażasz  
sobie pozytywny przebieg zdarzeń. 
Kontynuujesz aż poczujesz, że jesteś opanowana/y. 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji

TECHNIKA ciąg dalszy

19



Źródła

- FM 4-02.51; Combat and Operational Stress Control   
 
- Rand Corporation; Enhancing Performance Under Stress. Stress  
Inoculation Training for Battlefield Airmen 
 
- Michael B. Bandy, Steven D. Clay, Matthew D. Washburn; The  
Adaptive Edge: Introducing Adaptive Skills Techniques To Army  
Special Forces 
 
- Jocko Willink; Extreme Ownership 
 
- Chris McNab; SAS and Special Forces Mental Toughness  
Training 
 
- Mark Divine; The Way of Seal 
 
- Stanford Medicine News Center; Study shows how slow  
breathing induces tranquility 
 
- Lawrence Colebrooke; Special Operations Mental Toughness 

Jak zachować spokój w każdej sytuacji


