
 

              Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie,  
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie 

ul. Sportowa 1, Ostróda  
tel. 789 386 080 
e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl 

 

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami                                                             

oraz poprawić relacje z otoczeniem                                                           
(prezentacja poradników polecanych dla młodzieży                                                                  

dostępnych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Ostródzie)                                       

1. 7 nawyków skutecznego nastolatka : obowiązkowy przewodnik dla młodzieży / 
Sean Covey. Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2019 (nr inw. 48004) 

 

Książka skierowana do młodzieży, z której mogą 

dowiedzieć się: 

 jak być asertywnym, by oprzeć się presji otoczenia,  

 jak zaprzyjaźnić się z rodzicami,  

 nawiązywać nowe przyjaźnie,  

 osiągać stawiane sobie cele.  

Autor rzeczowo, a zarazem z dużym humorem radzi i 

podpowiada, jak w prosty sposób, wykorzystując swoje 

możliwości, poprawić relacje z rówieśnikami, podnieść 

jakość swego życia i zyskać akceptację otoczenia. 

 

 

2. W pułapce myśli - dla nastolatków : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, 

stresem i lękiem / Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi. Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2019 (nr inw. 47994) 

Poradnik dla młodzieży, pozwalający rozwinąć 

umiejętności potrzebne do radzenia sobie z trudnymi, 

emocjami: stresem, brakiem wiary w siebie, wstydem, 

gniewem czy lękiem.  

Dzięki książce młodzi ludzie: 

- przezwyciężą trudne emocje związane z okresem 

dorastania,                                                                                   

- nauczą się wykorzystywać siłę uważności w codziennych 

sytuacjach,                                                                                             

- przestaną szukać w sobie wad i zaczną rozwiązywać 

swoje problemy,                                                                                               

- zyskają pewność siebie i poczucie własnej wartości,                 

- odnajdą wartości, które pomogą stworzyć życie, jakiego 

pragną. 

 



 

 

 

3. Pokonaj depresję, stres i lęk czyli Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce / 

Stephen Briers. Warszawa : Edgard, 2011 (nr inw. 46984) 

 

Autor poradnika krok po kroku wyjaśnia, w 

jaki sposób można skutecznie walczyć z 

depresją, lękiem, złością, fobiami czy niską 

samooceną, a także radzić sobie z 

codziennymi, emocjonalnymi kłopotami. 

Poradnik w przystępnej formie zapoznaje z 

narzędziami i metodami wykorzystywanymi w 

terapii problemów emocjonalnych oraz 

zawiera liczne ćwiczenia do wykorzystania w 

praktyce. Za pomocą opisanych w książce 

metod w krótkim czasie możesz samemu na 

trwałe zmienić myślenie i dzięki temu swoje 

życie na lepsze. 

 

4. Lęk i fobia : praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi / Edmund J. 

Bourne. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 (nr inw. 47997) 

 

 

 

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś paniki, strachu 

w niektórych miejscach, czułeś się nieswojo w 

pewnych sytuacjach, albo jeśli przez długi czas 

odczuwasz lęk bez wyraźnego powodu ta książka 

może ci pomóc. Każdy, kto zmaga się z napadami 

paniki i lękami,  znajdzie tu szczegółowe 

zalecenia, kwestionariusze i ćwiczenia 

pomagające w przezwyciężeniu lęku i strachu : 

od zaleceń dotyczących relaksacji, asertywności i 

budowania poczucia własnej wartości po 

wskazówki, gdzie można szukać pomocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Jak przestać się martwić i zacząć żyć / Dale Carnegie. [Warszawa] : "Studio Emka", 

cop. 2012 (nr inw. 47416) 

 

 

Popularny poradnik psychologiczny na temat tego, jak 

wyleczyć się z nałogu, jakim jest zamartwianie się i zacząć 

żyć pełnią szczęścia! Czytelnik znajdzie w nim wskazówki i 

rady, jak sprawić, aby każdy dzień wypełniony był 

szczęśliwymi chwilami, a nie cierpieniem i niepotrzebnymi 

przemyśleniami, m.in. jak pozbyć się lęków i obaw, jak 

znosić krytykę i wyciągać z niej wnioski, jak unikać 

zmęczenia czy negatywnego myślenia. 

 

 

 

 

6. Emocjonalne SOS : jak uleczyć negatywne emocje / Guy Winch. Warszawa : 

"Muza", 2016 (nr inw. 47876) 

 

 

Wiemy, jak należy się leczyć podczas 

grypy czy jak opatrzyć kolano, gdy się 

skaleczymy. A jak poradzić sobie z 

codziennymi urazami psychicznymi? 

Nowojorski psycholog Guy Winch 

prezentuje emocjonalną apteczkę dla 

osób, których uczucia zostały zranione.  

„Emocjonalne sos” to książka dla 

każdego, kto chce stać się bardziej 

odporny na odrzucenie i wzmocnić 

swoje poczucie własnej wartości, czy 

też dowiedzieć się, jak poradzić sobie z 

porażką, kiepskim samopoczuciem czy 

samotnością. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Budowanie poczucia własnej wartości : praktyczny poradnik / Sue Atkinson. Poznań 

: Zysk i S-ka, cop. 2006 (nr inw. 45261) 

 

Praktyczny poradnik dla tych wszystkich, którym brak 

wiary w siebie. Autorka wie, co oznacza brak szacunku 

dla siebie samego. Będąc dzieckiem, stale słyszała, że 

jest niedobra, niepotrzebna, brzydka i okropna. Jako 

osoba dorosła wiele czasu spędziła "za murem", 

obawiając się wyjść na zewnątrz, gdzie mogłaby zostać 

zraniona lub odrzucona. Budowanie poczucia własnej 

wartości to bardzo praktyczna książka, oferująca 

czytelnikom ćwiczenia i wskazówki do przemyślenia. 

Trzeba ją przerabiać powoli, zanurzając się w niej, kiedy 

czas i energia na to pozwalają. Dla wielu będzie to 

pierwszy w ich życiu krok na drodze do zbudowania 

poczucia własnej wartości. 

 

8. Nieśmiałość : zmień myślenie i odważ się być sobą / Magdalena Staniek. Warszawa 

: "Edgard", 2013 (nr inw. 47585) 

 

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, 

którzy chcą pokonać nieśmiałość, pragną 

otworzyć się na ludzi i zacząć realizować 

własne plany i marzenia. Zawiera zbiór 

praktycznych rad i przykładów z życia, 

pomagających w podnoszeniu samooceny i 

przezwyciężaniu własnych ograniczeń.  

Książka :                 

 - wskazuje, jak poprzez zmianę myślenia 

znaleźć rozwiązanie problemów, 

 - pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami, 

 - podpowiada, jak pomagać osobom, które 

cierpią z powodu nieśmiałości, 

 - przedstawia prawdziwe historie osób, które 

pokonały lęki i zaczęły żyć pełnią życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael 

Emmons. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 (nr inw. 44944) 

 

 

Złość, zakłopotanie, bezradność to uczucia, których 

często doznajesz w kontaktach z innymi? To książka 

dla ciebie!  Znajdziesz w niej opisane sposoby, które 

pomogą naprawić relacje z innymi. Nie musimy dłużej 

ukrywać nieprzyjemnych uczuć. Nie musimy 

wykrzykiwać swoich racji. Nie musimy też zastraszać 

innych, tak jak nie musimy pozwalać, aby nas źle 

traktowali. Poradnik ten ma za zadanie nauczyć 

nawiązywania relacji z innymi ludźmi, aby były oparte 

na wzajemnym szacunku i akceptacji. Wprowadzenie 

w życie asertywnych zachowań zredukuje złość i stres 

w naszym życiu. Uwierzymy w siebie, będziemy 

zdrowsi i bardziej spontaniczni. 

 

 

10. Okulary szczęścia : odkryj swoją siłę emocjonalną / Rafael Santandreu. Warszawa : 

"Muza", 2016 (nr inw. 47888) 

 

 

Z poradnika dowiemy się m.in., jak przezwyciężyć 

kompleksy, wyzbyć się lęku, stawiać czoła 

poważnym przeciwnościom, nie bać się 

odpowiedzialności, a także nauczyć się nie walczyć 

z rzeczami i z ludźmi. 

Wartość książki Rafaela Santandreu, 

hiszpańskiego psychologa,  polega na tym, że 

trudna problematyka zdrowia psychicznego 

przekazana jest w taki sposób, by każdy mógł sam 

stosować w praktyce zasady higieny psychicznej i 

żyć lepiej, szczęśliwiej. 

 

 

 

 

 


