
SZKOLENIE PODSTAWOWE = ADAPTACJA DO NOWYCH WARUNKÓW, WYZWAŃ = STRES 
JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Adaptacja to proces dostosowania zachowania do wymogów sytuacji i środowiska.

Stres to indywidualna reakcja adaptacyjna organizmu, wynika z różnic pomiędzy naszymi możliwościami, a wymaganiami sytuacji.

Nowy etap życiowy
Nowe środowisko
Nowe wymagania
Nowe miejsce zakwaterowania
Nowi ludzie/grupy
Nowe zasady, normy działania
Nowe wyzwania i zadania
Nowy porządek dnia
Nowy rytm dobowy, ilość snu
Nowy sposób żywienia/zmiana diety
Duży wysiłek �zyczny i psychiczny

Ciekawość

Podekscytowanie

Nadzieja

Motywacja

Energia do działania

Indywidualne wyobrażenia 

i oczekiwania

Niepewność

Napięcie

Strach

Zmęczenie

Duży wysiłek �zyczny 

i psychiczny

Stres

Tęsknota

Jak działa na nas stres?

Pozytywny stres tzw. eustres to rodzaj stresu, który działa na nas mobilizująco. To on sprawia, że stawiamy sobie nowe cele, 
wyzwania, rozwijamy się i wystawiamy na próbę. To konstruktywny stres.
Negatywny stres tzw. dystres  występuje wówczas gdy czynniki stresu działają na nas zbyt długo, zbyt intensywnie lub/i gdy jest ich 
bardzo dużo. Nagromadzenie obciążających wydarzeń może prowadzić do przemęczenia i przewlekłego stresu, a dalej wyczerpania 
sił organizmu do efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami.

Pamiętaj jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz wsparcia, rozmowy zawsze możesz spotkać się z nami - psycholożki AWL p. Kasia i p. Magda

Całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego AWL: 725 500 233
Blok nr 3 pokój 1.29 p. Kasia tel. 261 658 597
Blok nr 1 pokój 1b p. Magda tel. 261 658 053

Co mogę zrobić żeby lepiej radzić sobie ze stresem w czasie szkolenia podstawowego?

1. Dbam o regularne odżywianie -  zjadam posiłki w wyznaczonym czasie podczas godzin szkoleniowych.
2. Regularnie piję wodę.
3. Odpoczywam i śpię możliwie jak najwięcej.
4. Pozytywnie myślę, to daje energię do działania.
5. Zauważam swoje codzienne sukcesy i osiągnięcia.
6. Stawiam sobie realne cele.
7. Mogę popełniać błędy – wyciągam wnioski, dopytuję, szukam rozwiązań.
8. Obserwuję, doświadczam i uczę się.
9. Dbam o relacje i atmosferę w plutonie – pomoc, wzajemne wsparcie.
10. Stawiam na otwartą i szczerą rozmowę z członkami zespołu.
11. W miarę możliwości kontaktuję się z bliskimi - potrzebuję tego ja, ale również moi bliscy.
12. Nie kumuluję w sobie problemów – rozmawiam z kolegami, koleżankami, dowódcami.

Co jeszcze jest dobre na radzenie sobie ze stresem?

Humor, hobby, sport, kontakt z naturą, dopasowane techniki relaksowania się, dobre gospodarowanie czasem…

Stres jest zły, kiedy panuje nad Tobą. Stres jest dobry, kiedy Ty panujesz nad nim.
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