
„Jak ujarzmić (de)presję 

w niepewnych czasach” 



Czy to na pewno dobry tytuł? 

Niepewne czasy? 

Bardziej szczęśliwy, czy mniej nieszczęśliwy? 

Miało być o szczęściu, a jest o depresji? 



• Po imieniu 

• Luźna atmosfera 

• Kamerki 

• Ćwiczenia dla Was 

• Las Vegas 



Co zabierzesz  

dla siebie? 



Wojtek Wychowaniec  

Projekt The Presja 

• Certyfikowany Trener kompetencji społecznych  

• Absolwent psychologii w zarządzaniu na UJ 

• Koordynator forum ekspertów Projektu The Presja 

• W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego 

• Przedsiębiorca i działacz społeczny 













Profilaktyka 

Leczenie 
Viralowa 
Edukacja 



• Efekt konsultacji eksperckich 



• Efekt konsultacji eksperckich 

• Jesteśmy tolerancyjni dla indywidualnych doświadczeń 



• Efekt konsultacji eksperckich 

• Jesteśmy tolerancyjni dla indywidualnych doświadczeń 

• Powszechność i powtarzalność warsztatów 



Trenerzy projektu to psychologowie, psychoterapeuci, trenerzy 

kompetencji społecznych, studenci psychologii, eksperci przez 

doświadczenie. 



Trenerzy projektu to psychologowie, psychoterapeuci, trenerzy 

kompetencji społecznych, studenci psychologii, eksperci przez 

doświadczenie. 

Biznes NGO Uczelnie Open 





Odpowiedz na czacie Odpowiedz przez mikrofon 

Zapisz pytania na Q&A Praca własna 
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Agenda Webinaru 

Czy coś jeszcze 

chcielibyście poruszyć? 



Jak możesz nam pomóc 

1 2 3 



Dlaczego możesz nam pomóc 



Maile dla Absolwentów 



GOTOWI? 



Weź się w garść powiedziała pewna kobieta, 

 a depresja zniknęła jak za dotknięciem  

czarodziejskiej różdżki. 



5 mitów  

o depresji  



Jakie mity o depresji  

krążą w waszym otoczeniu? 



„Ja w depresję trochę wierzę, a trochę nie wierzę” 

Jakie mity o depresji  

krążą w waszym otoczeniu? 



W sumie to ja nie wierzę,  

że coś takiego jak depresja w ogóle istnieje. 

Mit I 



Mit II 



Depresja jest efektem traumatycznego 

doświadczenia, albo sytuacji życiowej. Nie można 

mieć depresji będąc w szczęśliwym związku, 

mając zdrowe dziecko i fajną pracę. 

Mit III 



Na depresję chorują prawie wyłącznie kobiety. Prawdziwi, 

silni fizycznie mężczyźni nie chorują na depresję. 

Mit IV 



Weź się do roboty to Ci minie depresja! 

Mit V 



Chcecie dodać coś o mitach?  

Albo męskiej i kobiecej depresji? 



Fakty i  L iczby  

 



2030 r. 



Depresja na świecie 

Ile ludzi (mln.) na świecie choruje na depresję? 



Depresja na świecie 

WHO: 350 mln ludzi!  



Depresja na świecie 

WHO: 350 mln ludzi!  



Depresja w Polsce 

Ile ludzi (mln.) w Polsce choruje na depresję? 



1,5 mln ludzi? 

2x Kraków  

(razem ze studentami) 

Depresja w Polsce 



75% Polaków uważa swoją wiedzę o depresji za 

niewystarczającą.  

 

*Wynika z tego, że nie będziemy wiedzieć jak pomóc 

sobie i bliskim w przyszłości. 



Choroba i to śmiertelna 

Codziennie w Polsce 14 osób* odbiera sobie życie. 

5255* w 2019  

 

Na drogach ginie średnio 11 osób.  



Dobrostan,  a  depresja  

 

podstawy diagnozy  





W depresji zaburzona jest 
gospodarka neuroprzekaźnikowa. 

 

Serotonina -> dobry nastrój 

Noradrenalina -> życiowy napęd  

Dopaminy -> uczucie przyjemności 



co jeszcze musi się 

stać, żebyś chciał/a 

sobie pomóc? 



Dobrostan ←                   → Depresja  



Efekt Horoskopu 

Nie próbuj diagnozowad siebie samego… 



Pytania?  

Dobrostan ←                   → Depresja  



Jakie znacie objawy depresji? 

 



Kryteria diagnostyczne – ICD 10 

*Dwa z objawów głównych i dwa z pobocznych  
trwające nie krócej niż dwa tygodnie 



Objawy główne: 



• obniżenie nastroju 
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• obniżenie nastroju 

• utrata zainteresowao i zdolności do radowania się (anhedonia) 

• zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i 
zmniejszenia aktywności 

Objawy główne: 



Objawy poboczne: 
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• osłabienie koncentracji i uwagi 

• niska samoocena i mała wiara w siebie 

• poczucie winy i małej wartości 

• pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości 

• myśli i czyny samobójcze 

• zaburzenia snu i śnienia 

• zmniejszony/zwiększony apetyt 

Objawy poboczne: 



• Uwaga!  

  Nie wolno lekceważyć depresji 

 

• Należy zadzwonić do PZP / CZP 

(najbliższej Poradni/Centrum Zdrowia Psychicznego) 

Postępowanie 



• Psychiatra – lekarz, diagnoza, program leczenia, 

lekarstwa, walka z objawami (depresja objawowa) 

• Psycholog – konsultacja, interwencja 

• Psychoterapeuta – stałe wsparcie, usuwanie 

przyczyn, interwencja 

Kto jest kto? 



Czasami półśrodki nie wystarczą… 

Podcast: „Wiosna przyszła i tak…” odc. #3 na Spotify 



Komentarze  
Pytania 
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PRZERWA - 5 minut 
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Prężność psychiczna!  

 

/ res i l ience /  

 



Jak utrzymywać się w dobrej 

formie psychicznej? 

 



Jak utrzymywać się w dobrej 

formie psychicznej? 

 

Rozwijaj w sobie prężność psychiczną i 

generuj myśli konstruktywne! 



A czym zatem jest prężność? 

 



Ludzie prężni psychicznie: 

 

 1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia 

 

 



Dobrostan ←                   → Depresja  
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3 secrets of resilient people 

 | Lucy Hone 



Ludzie prężni psychicznie: 

 

 1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia 

 
3 secrets of resilient people 

 | Lucy Hone 
Link w mailingu  

z materiałami 



Ludzie prężni psychicznie: 

 

 1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia 

 2) szukają dobrych rzeczy w swoim życiu (karmią białego wilka) 

 

 





dobrod, 
radośd, miłośd, 
nadzieja, 
spokój, pokora, 
współczucie, 
pokój 

gniew, 
zazdrośd, 
chciwośd, 
arogancja, 
smutek, 
poczucie 
niższości i ego 



Ludzie prężni psychicznie: 

 

 1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia 

 2) szukają dobrych rzeczy w swoim życiu (karmią białego wilka) 

 3) zadają sobie pytanie: czy to co robię/myślę/czuję mi pomaga 
czy szkodzi. (wnikliwy obserwator) 

 

 



Otwórz na siebie szeroko oczy! 
Co można w sobie obserwowad? 

Jakie aspekty swojego wnętrza i zewnętrza warto mied na oku? 
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Otwórz na siebie szeroko oczy! 
Co można w sobie obserwowad? 

Myśli obrazowe 

Emocje 

Intencje 

Impulsy 

Ciało 

Zachowania 

Reakcje Myśli dyskusyjne 



Co chcesz rozwinąć we własnej prężności 

  

 1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia 

 2) szukają dobrych rzeczy w swoim życiu (karmią białego wilka) 

 3) w trakcie radzenia sobie z kryzysem zadają sobie pytanie: czy 
to co robię/myślę mi pomaga czy szkodzi 

 

 

Ćwiczenie – 3 min 
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Co chcesz rozwinąć we własnej prężności 

  

 1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia 

 2) szukają dobrych rzeczy w swoim życiu (karmią białego wilka) 

 3) w trakcie radzenia sobie z kryzysem zadają sobie pytanie: czy 
to co robię/myślę mi pomaga czy szkodzi 

 

Ćwiczenie – 3 min 

1min 



Czy chcesz się podzielić swoim planem rozwoju 

własnej prężności? 



Komentarze  
Pytania 



Autoterapia  

  

poznawczo -   

behawioralna  



AUTOMATYCZNE MYŚLI NIEKONSTRUKTYWNE 

Przykład z windą pełną ludzi 
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Przykładowe bodźce: 

1) Opowiedziałem dowcip i nie wszyscy się śmieją 

2) Będę zdawał egzamin z … 

3) Pada deszcz 

4) WHO ogłosiło pandemię COVID-19 

5) Znajomy powiedział mi, że się „wszystkim przejmuję” 

6) Rozstałam się z chłopakiem 
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AUTOMATYCZNE MYŚLI NIEKONSTRUKTYWNE 

Przykład z windą pełną ludzi 



Przykładowe myśli automatyczne niekonstruktywne  

• Nie mam poczucia humoru 

• Jestem głupi/a 

• Jestem złym człowiekiem 

• Nie zostawię po sobie nic znaczącego 

• Wszystko jest na mojej głowie 

• Ma byd perfekcyjnie 

• Lockdown – to się nigdy nie skooczy 



Co nam zatem może pomóc jeśli towarzyszą nam 

niekonstruktywne myśli automatyczne? 

 



Co nam zatem może pomóc jeśli towarzyszą nam 

niekonstruktywne myśli automatyczne? 

 

wygeneruj myśli konstruktywne i pomocne 

 



1. Sprawdź czy myśl jest czarnobiała!!! 

 

• Jeśli nie zrobię tego na 100% to lepiej żebym w ogóle tego nie robił… 

• Jeśli nie miałam czasu porozmawiać z przyjaciółką to jestem złą przyjaciółką 

• Jeśli dom nie jest posprzątany na błysk to znaczy że panuje bałagan 
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2. Postaw myśli przed sądem 

 

• Poddaj myśl w wątpliwość  

 -> to co ja myślę o rzeczywistości to nie musi być rzeczywistość 

• Poszukaj argumentów przeciw tej myśli 

• Podsumuj to co się dowiedziałeś/łaś 
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3. Stań się swoim przyjacielem, a nie krytykiem 

 

• Często jesteśmy krytyczni wobec siebie, bo zamieszkał w nas krytyk, którego 

przywoływali wobec nas nasi rodzice. Nie jesteś ani swoim rodzicem, ani tym 

krytykiem.  

• Poszukaj w sobie przyjaciela. Zastanów się jakbyś pocieszył przyjaciela, w którym 

pojawiły by się takie automatyczne myśli niekonstruktywne jak u Ciebie? 

• Ty i Twoja myśl to nie to samo.  
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Zmień przykładową myśl automatyczną i  

niekonstruktywną na konstruktywną i pomocą 



Przykładowe myśli automatyczne niekonstruktywne  

Wybierz najbliższą Ci myśl z tych 

 lub wymyśl swoją 

• Nie mam poczucia humoru 

• Jestem głupi/a 

• Jestem złym człowiekiem 

• Nie zostawię po sobie nic znaczącego 

• Wszystko jest na mojej głowie 

• Ma byd perfekcyjnie 

• Lockdown – to się nigdy nie skooczy 

• Będę złym ojcem, złą matką 
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Komentarze  
Pytania 



Przykładowe myśli automatyczne niekonstruktywne  

• Nie mam poczucia humoru 

• Jestem głupi/a 

• Jestem złym człowiekiem 

• Nie zostawię po sobie nic znaczącego 

• Wszystko jest na mojej głowie 

• Ma byd perfekcyjnie 
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• Mam niestandardowe poczucie humoru, nie każdy musi je rozumied 

• Jestem dobry w tym, a słaby w tamtym 

• Czasem krzywdzę ludzi, chcę nad tym pracowad 

• Zostawię po sobie … 

• Mogę podzielid się odpowiedzialnością z… 

• Moja mama nauczyła mnie, że muszę byd perfekcyjny, ale nie muszę 

• Chcę dbad o siebie i swoich bliskich 

• Nie ma doskonałych rodziców, ja chcę dad mojemu dziecku… 

 



W kierunku podsumowania… 

Czyli za chwilę: 



 

• Mity o depresji  

• Fakty i liczby 

• Dobrostan, a depresja – podstawy diagnozy 

• Prężność psychiczna 

• Autoterapia poznawczo – behawioralna 

• Sesja Q&A 

 

 

 

W kierunku podsumowania… 



Jeszcze slajdy dla The Presji   



Inne tematy, które poruszamy 

 na warsztatach/ webinarach 

• Szczegółowo o depresji (czy antydepresanty uzależniają, czy depresje można dziedziczyd, czy 

istnieje depresja sezonowa, czy da się wyjśd samodzielnie z depresji itp. 

• Rodzina, przyjaciele i relacje i ich rola w profilaktyce nastroju 

• Stres i presja – radzenie sobie z trudnościami 

• Rola emocji i ich przeżywanie 

• Pozostałe zalecenia profilaktyczne (dieta, ruch, tu i teraz, hobby) 

• Minimalizowanie presji przez minimalizowanie oczekiwao 
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Jak możesz nam pomóc 
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https://thepresja.pl/wspieraj/ 
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Chętnie przyjmiemy rekomendacje  

Czy znacie instytucje, które byłyby zainteresowane warsztatami? 

Biznes NGO Uczelnie Open 



Pamiętajcie, że wyślemy Wam 

dodatkowe materiały! 



Z dzisiejszego szkolenia 

zabieram ze sobą… 

Zanim zaczniemy 



Jakie macie pytania? 




