
„Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się 

o zdrowie swej duszy.” 

Epikur 

Myśl jest falą energii, która wibruje w określonej, charakterystycznej dla siebie 

częstotliwości. Pozytywne myślenie wywołuje pozytywne emocje i wpływa na organizm, 

uruchamiając lawinę korzystnych dla niego reakcji biochemicznych. 

Chciałabym Państwa zachęcić do zapoznania się pozytywnym efektami pozytywnego 

myślenia 

Im więcej dajemy sobie szans na doświadczanie pozytywnych wrażeń, sytuacji, ludzi                             

i emocji, tym większy mamy wpływ na otaczający nas świat oraz na nas samych. 

 

Czym jest i jak działa pozytywne myślenie?                                 

 Kształtuje świat i przyciąga dobro jak magnes. To sposób myślenia i reagowania na 

siebie oraz otoczenie.   Z punktu widzenia odkryć fizyki kwantowej słowa, które 

wypowiadamy, myśli, pragnienia, wyobrażenia i oczekiwania, które nam towarzyszą, 

posiadają siłę kreowania rzeczywistości. 

  Poprawia odporność organizmu. Redukuje poziom hormonów odpowiedzialnych za 

powstawanie stresu, który jest częstym źródłem zaburzeń funkcjonowania komórek, 

tkanek, a w konsekwencji – narządów wewnętrznych i całego organizmu. 

  Zwiększa zdolność organizmu do samoregeneracji i walki z chorobami. 

Poprawia pracę układu krwionośnego. Serce osób pozytywnie nastawionych do życia 

pracuje sprawniej, natlenia i odżywia wszystkie organy, wyrównuje ciśnienie krwi i 

puls. 

 Zmniejsza ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze i miażdżycę. 

Zmniejsza też ryzyko występowania zawału serca oraz udaru mózgu. 

 Zwiększa komfort życia. Pracujemy sprawniej i wydajniej. 

 Zwiększa się poziom koncentracji oraz kreatywnego myślenia.  

 Poprawiają się relacje międzyludzkie, samoakceptacja, wzrasta motywacja i chęć do 

działania. „Szczęśliwy” mózg uwalnia hormony szczęścia, które podnoszą poziom 



energii życiowej i zadowolenia. Nabieramy dystansu do trosk i kłopotów, a wyzwania 

i cele stają się bardziej dostępne i łatwiejsze w realizacji. 

Według Barbary Fredrickson, pierwszej laureatki prestiżowej Nagrody Templetona, jednej                      

z najwybitniejszych psycholożek emocji oraz czołowej postaci psychologii pozytywnej, 

dobrych emocji musi być trzy razy więcej niż negatywnych, abyśmy mogli stale się 

realizować i spełniać nasze marzenia. Zatem warto pozytywnie myśleć! 

Jak obecnie pomóc sobie w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa i wzmacnianiu 

odporności? 

 Uświadom sobie, że myśli i uczucia mają fundamentalny wpływ na twoje zdrowie. 

 Reaguj na sygnały, jeśli pojawia się bój emocjonalny, odczytaj tę informację we 

właściwy sposób. 

 Dbaj o higienę psychiczną, czyli świadomie wybieraj pozytywne myślenie. 

 Używaj swojego świadomego umysłu dla  zmieniania przekonań, które ci szkodzą. 

 Stosuj pozytywne wizualizacje, bo przyzwyczajają cię one do stanu, w którym 

odczuwasz pozytywne stany emocjonalne. 

Nasze pozytywne nastawienie do życia wpływa na nasze samopoczucie i udziela się 

ludziom, z którymi spędzamy czas.  

Na zakończenie chciałabym zachęcić Państwa do słuchania muzyki.  

UWAGA: Brytyjscy naukowc zbadali nawyki ponad 7,5 tys. osób, aby przyjrzeć się 

związkom pomiędzy słuchaniem muzyki oraz dobrostanem psychicznym. 

Wyniki eksperymentu ujawniły także zalecaną dzienną dawkę muzyki potrzebną do 

utrzymania zdrowia psychicznego. Według badaczy wynosi ona minimum 78 minut. Aby 

odczuć emocjonalne korzyści płynące z różnych stylów muzycznych, należy słuchać 

w trakcie jednego dnia: 

 14 minut pozytywnej muzyki, która poprawi nasz nastrój, 

 16 minut uspokajającej muzyki, która pomoże się zrelaksować, 

 16 minut muzyki, która pozwoli przezwyciężyć smutek, 

 15 minut muzyki motywacyjnej dla poprawy koncentracji, 

 17 minut muzyki, dzięki której poradzimy sobie z gniewem. 
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Ponadto naukowcy obliczyli, że korzyści terapeutyczne wynikające z tak różnorodnej 

playlisty zaczynają pojawiać się już po 11 minutach. Wyjątkiem jest szczęście, którego 

uczestnicy doznawali zaledwie w ciągu pięciu minut słuchania radosnej muzyki. Według 

badanych, muzyka popowa najskuteczniej pobudzała w nich poczucie szczęścia, podczas gdy 

w stan relaksu najczęściej wprawiała ich muzyka klasyczna – respondenci wskazywali 

V symfonię Beethovena jako najlepszy wybór kompozycji uspokajającej umysł. Istnieją 

pewne właściwości muzyki, które wpływają na umysł i ciało. 

Poświęcenie czasu każdego dnia na słuchanie muzyki, która wywołuje różne emocje, może 

mieć niezwykle korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Przyswajanie radosnych piosenek 

zwiększa przepływ krwi do obszarów mózgu związanych z ośrodkiem przyjemności, 

 jednocześnie zmniejsza jej przepływ do ciała migdałowatego, części mózgu związanej ze 

strachem. 

Uśmiechnij się  To od nas zależy, jakie będzie nasze 

samopoczucie i jak będą wyglądały relacje z innymi.  

 

Przygotowała  

Anna Wiktor pedagog szkolny 
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