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Materiał opracowany we współpracy: Emilia Stolz (PPP w Kamieniu Pomorskim) 

                                                              Marta Ulanowska (PPP nr 2 w Elblągu) 

 

Na podstawie: "Czujesz tak jak myślisz" P. Stallarda oraz "W pułapce myśli" L. Hayes.  

 

 

Czujesz tak jak myślisz czyli kilka słów o tym,  

jak nasze myśli wpływają na samopoczucie. 

 

Ludzki umysł jest wiecznie zajęty. Zajmuje się stałym komentowaniem tego, co dzieje 

się wokół nas i nas samych, a także opisuje nasze postrzeganie przyszłości.  

Myśli, które nieustannie napływają nam do głowy to tak zwane myśli automatyczne - ich 

obecność w naszym życiu można porównać do stale włączonego telewizora, którego dźwięki 

dobiegają nas niezależnie od naszej woli, po prostu wpadają nam do głowy . To od treści  myśli 

automatycznych zależy w dużej mierze nasze samopoczucie. Myśli pozytywne zwykle 

wywołują w nas przyjemne emocje. Myśli negatywne  skutkują nieprzyjemnymi uczuciami. 

Większość tych uczuć jest krótkotrwała i niezbyt silna. Czasem nawet ich nie zauważamy. 

Niekiedy jednak takie nieprzyjemne uczucia są intensywne i zdają się trwać w nieskończoność. 

Należy do nich lęk.  

 

 Myśli automatyczne mają kilka wspólnych cech. Są : 

▪ wiarygodne: sprawiają wrażenie prawdziwych co powoduje, iż nie kwestionujesz ich 

tylko przyjmujesz je za pewnik,  

▪ ustawiczne: stale się pojawiają i nie możesz się ich łatwo pozbyć,  

bardzo ci bliskie ponieważ stale ich słuchasz, 

▪ zniekształcone: kiedy się im przyjrzysz i poddasz w wątpliwość ich prawdziwość 

odkryjesz, iż w rzeczywistości nie pasują do wielu faktów.  

 

 Pamiętać trzeba, iż Twój umysł jest swego rodzaju urządzeniem do wyszukiwania i 

rozwiązywania problemów - został tak zaprogramowany przez naturę, by chronić Cię przed 

niebezpieczeństwem. Podchodzi do swojego zadania bardzo poważnie i stale tropi czyhające 

na Ciebie zagrożenia, by w porę na nie zareagować. Niekiedy robi to jednak nadgorliwie 

upatrując niebezpieczeństwa tam, gdzie go w rzeczywistości nie ma lub przeceniając to 

istniejące.  Popełnia wiele błędów, a jednocześnie usiłuje przekonać Cię o tym, iż jego ocena 

sytuacji jest trafna. Jedną z metod poradzenia sobie z tym jest pamiętanie, iż MYŚLI NIE SĄ 

FAKTAMI, A JEDYNIE OPINIAMI NA DANY TEMAT i NIE MAJĄ realnego wpływu 

na rzeczywistość (- jeśli pomyślisz, że zachorujesz to zapewniamy Cię, że od samej myśli o 

tym nie rozwinie się u Ciebie COVID - 19). Mają jednak jak najbardziej realny wpływ na Twoje  

samopoczucie – np. jeśli pomyślisz, że zachorujesz będziesz zapewne czuć lęk lub smutek.  

 Dlaczego tak ważna jest wiedza o tym, jak pracuje i jakie błędy popełnia nasz umysł? 

Ponieważ dzięki temu mamy szansę zapobiec tak zwanemu efektowi cytryny. Jeśli poprosimy 

Cię, byś zamknął na chwilę oczy i wyobraził sobie piękną, soczystą cytrynę, a następnie  - nadal 

w wyobraźni - wycisnął do ust jej sok to zapewne jak większość ludzi doświadczysz napływu 

śliny do ust. To jest właśnie efekt cytryny - choć owocu w rzeczywistości nie ma Twoje ciało 

reaguje na jego wyobrażenie niemal tak samo, jak na realnego cytrusa. Podobnie rzecz ma się 

z naszymi myślami - jeśli wyobrażasz sobie niedobre wydarzenia, którego według Ciebie 

nastąpią, w Twoim ciele zachodzi taki szereg reakcji fizjologicznych, jak w przypadku 

faktycznych zdarzeń. Jeśli jesteś przekonany, że zachorujesz, bądź że w wyniku pandemii w 

sklepach zabraknie jedzenia, to przeżyjesz stres podobny do tego, jakiego doświadczyłbyś 

gdyby tak się faktycznie stało (- przypominamy, iż zapewne nadal jesteś zdrowy, a w sklepach 
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niczego nie brakuje). Co możesz zrobić, by uniknąć tego efektu? Bardzo skuteczne okazuje 

się nazywanie swoich myśli. Metoda ta polega na przeformułowaniu  myśli, która Ci się 

pojawia w głowie i jest źródłem niepokoju, w następujący sposób: 

 

"Mam taką myśl, że ..." 

 

Tak więc myśl o treści "Zachoruję i pozostanę bez pomocy" należy przekształcić w myśl " Mam 

taką myśl, że zachoruję, i pozostanę bez pomocy.  

 

Ten z pozoru drobny zabieg pozwala sobie przypomnieć, że to nie jest fakt, a jedynie efekt 

pracy Twojego umysłu  - umysłu, który często się myli.  

   

CIĄG DALSZY NASTĄPI i będzie dotyczył rodzajów błędów w myśleniu i radzenia sobie 

 z nimi.        
  


