
STRESZCZENIE

Nadmierny niekontrolowany stres wpływa niekorzystnie na 
organizm człowieka. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do 
wzrostu poziomu stresu w społeczeństwie. Stosowanie tech-
nik redukcji stresu w  gabinetach kosmetologicznych może 
przynieść wiele korzyści. Proponowane w psychokosmetolo-
gii techniki takie jak: masaż, muzykoterapia, joga i medytacja 
mogą być pomocne w redukcji stresu.

Celem artykułu była przede wszystkim analiza opinii re-
spondentów, dotyczącej możliwości redukcji stresu w  gabi-
netach kosmetologicznych poprzez wykorzystanie możliwo-
ści psychokosmetologii. Ponadto zbadano pogląd na temat 
zależności między wyglądem a samopoczuciem. 

Wyniki badania potwierdzają wpływ wykorzystania metod 
redukcji stresu na samopoczucie klienta, a  także wzajemny 
wpływ wyglądu i samopoczucia.
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Psychokosmetologia -  
możliwość redukcji stresu w gabinecie 
kosmetologicznym z wykorzystaniem 

muzykoterapii, masażu, jogi i medytacji
Psychocosmetology - the opportunity to reduce stress in a beauty 

salon with the use of music therapy, massage, yoga and meditation

WSTĘP
Czas związany z  pandemią COVID-19 ogłoszoną 11 marca 
2020 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World 
Health Organization) był dla wielu osób przyczyną nadmier-
nego stresu [1]. Długo utrzymujący się stan nadmiernego na-
pięcia wpłynął pejoratywnie na wiele procesów zachodzą-

cych w  organizmie dużej części populacji, a  w  konsekwen-
cji na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i  samopoczucia, 
rozregulowanie funkcjonowania najważniejszych układów 
wewnętrznych i  w  końcu chorób, między innymi: cukrzy-
cy typu  2, nadciśnienia, nowotworów, nerwic, stanów lęko-
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wych, depresji, chorób psychosomatycznych, a  także zabu-
rzeń funkcjonowania największego narządu, jakim jest skóra. 
Konsekwencją takich zmian może być również pogorszenie 
wyglądu zewnętrznego. 

Sport oraz techniki relaksacyjne wpływają korzystanie na 
poziom redukcji stresu. Jedną z  nowatorskich dyscyplin jest 
psychokosmetologia, która skupia się na klientach gabinetów 
kosmetologicznych, zapewniając indywidualne podejście do 
potrzeb i oczekiwań, terapie naturalne i paramedyczne [2].

STRES
Stres jest reakcją obronną organizmu na informacje o  sta-
nie środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego, które mogą 
stanowić zagrożenie. Dotyczy on ogółu organizmów żywych 
i  odnosi się tylko do nich, ma charakter ogólnoustrojowy, 
biologiczny i  psychobiologiczny. Ma na celu wyeliminowa-
nie czynnika stresogennego, przy jednoczesnym przywró-
ceniu równowagi organizmu. Dla prawidłowego funkcjono-
wania organizmu niezbędne jest utrzymanie homeostazy 
wewnątrzustrojowej na optymalnym poziomie, czyli regula-
cja przebiegu procesów fizjologicznych w granicach korzyst-
nych dla organizmu. Pierwszą jej definicję sformułował Wal-
ter Cannon w  książce „The wisdom of the body” w  1932 roku 
[3]. Według Hansa Selyego reakcja organizmu na stres prze-
biega w 3 etapach.
1. Alarm – zmiany fizjologiczne będące odpowiedzią na za-

działanie stresora.
2. Odporność – kontakt z  wywołującą stres sytuacją nadal 

trwa, organizm człowieka wytwarza odporność na stresor, 
który wywołał reakcję alarmową. Na tym etapie znikają ob-
jawy, które miały miejsce w pierwszym stadium.

3. Wyczerpanie – oddziaływanie stresora trwało zbyt długo 
i został osiągnięty punkt, w którym organizm nie jest w sta-
nie utrzymywać dłużej odporności, nie potrafi więcej przy-
stosować się do nieustannego stresu, powracają dysfunkcje 
fizjologiczne występujące podczas reakcji alarmowej [4].
Peter Sterling i  Joseph Eyer zaproponowali koncepcję do-

tyczącą istoty homeostazy i stresu, którą nazwali allostazą [5]. 
Termin ten oznacza proces mający na celu utrzymanie sta-
bilności przez zmiany, czyli zdolność utrzymania równowagi 
organizmu poprzez zmiany w jego funkcjonowaniu [6]. Wy-
mienieni naukowcy zaobserwowali między innymi, że na-
wet u zdrowego człowieka, w obliczu różnych czynności/do-
świadczeń, takich jak np. przeżycie psychiczne, może dojść 
do zmian w funkcjonowaniu organizmu. Jako przykłady moż-
na podać np. wzrost temperatury ciała spowodowany przeży-
ciem emocjonalnym czy wzrost poziomu ciśnienia tętnicze-
go podczas wykonywania pomiaru w obecności lekarza – tzw. 
efekt białego fartucha.

Według koncepcji Richarda Lazarusa i Susan Folkman, sy-
tuacja stresowa dotyczy relacji konkretnej jednostki z otocze-
niem odbieranym jako obciążające i stanowiącym zagrożenie 
dla dobrostanu. Autorzy uważają, że sytuacja stresowa i  jej 

nasilenie są spowodowane indywidualnym odbiorem przez 
jednostkę (oceną poznawczą i sposobem radzenia sobie) [7].

Patologiczne działanie stresu występuje wówczas, gdy jest 
on nadmierny i  niekontrolowany (dystres) [8]. Należy jednak 
zaznaczyć, że nie każdy stres taki jest, a wręcz przeciwnie, sam 
w sobie jest potrzebny jako czynnik niezbędny do prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu. Nierzadko bowiem mobilizu-
je organizm do określonej w danej chwili reakcji. Wówczas wy-
stępuje tzw. eustres, będący mobilizatorem [9]. Jego przykła-
dem może być trema aktora przed występem na scenie.

Kortyzol, podobnie jak kortykotropina, nazywany jest hor-
monem stresu. Długotrwały wysoki jego poziom we krwi 
może mieć szkodliwe skutki, takie jak: zmniejszona gęstość 
kości, podwyższone ciśnienie krwi, nadczynność tarczycy, 
brak równowagi cukru we krwi (np. hiperglikemia), zmniej-
szenie tkanki mięśniowej, zwiększenie tkanki tłuszczowej, 
obniżona odporność i stan zapalny [10].

PSYCHOKOSMETOLOGIA
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „stan 
pełnego, całkowitego dobrego samopoczucia, dobrostanu fi-
zycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak (obiek-
tywnie istniejącej) choroby czy niepełnosprawności [11]. Dla-
tego też organizm człowieka powinien być traktowany w spo-
sób holistyczny.

Psychokosmetologię można traktować jako całościową 
opiekę nad organizmem człowieka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem stresu, chorób psychosomatycznych oraz starzenia 
się. Jej potencjał terapeutyczny to między innymi redukcja 
stresu czy wspomaganie terapii psychosomatycznych cho-
rób skóry. Wykorzystanie metod psychokosmetologii może 
stanowić także naturalną metodę anti-aging, jako alternaty-
wa dla osób, które ze względu na przeciwwskazania nie mogą 
lub z jakichś powodów nie chcą korzystać z zabiegów, np. me-
dycyny estetycznej. Kosmetolog zajmujący się psychosoma-
tyką powinien być odpowiednio wyedukowany, posiadać od-
powiednie kompetencje i  sam być w  odpowiedniej formie 
psychicznej i fizycznej, co jest kluczowym elementem. Dlate-
go należy podkreślić, że procedury z zakresu psychokosme-
tologii wymagają od kosmetologów dodatkowej wiedzy z za-
kresu psychologii oraz terapii naturalnych (np.: komunika-
cji i  budowania relacji, refleksologii, Ajurwedy, kosmetologii 
chińskiej, hirudologii, armoaterapii, wybranych technik me-
dytacyjnych). W psychokosmetologii stosuje się między inny-
mi masaż, muzykoterapię, medytację oraz elementy jogi [2].

MASAŻ
Masaż, a więc dotyk, to jedno z ważniejszych odczuć somato-
sensorycznych. Poprzez stymulację dotykową można popra-
wić jakość życia. Jest potężnym środkiem modulowania ludz-
kich emocji. Przyjemny masaż może mieć korzystne działa-
nie zmniejszające ból. Masowanie obszaru ciała dotkniętego 
chorobą może poprawić funkcjonowanie psychiczne i fizycz-
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ne, wywołać zmniejszenie stresu i złagodzenie bólu, a także 
wzmocnić zdolności radzenia sobie z  chorobą [12]. Badania 
naukowe dowodzą, że terapia masażami ma korzystny wpływ 
na wiele różnych stanów chorobowych, np.: depresję, autyzm, 
choroby skóry, zespoły bólowe (w tym zapalenie stawów i fi-
bromialgię) nadciśnienie, choroby autoimmunologiczne (ta-
kie jak astma, stwardnienie rozsiane), stany immunopalo-
giczne (np. HIV, Human Immunodeficiency Virus) i  rak pier-
si oraz problemy związane ze starzeniem się (np. demencja), 
zmęczenie mięśni [13]. Masaż oddziałuje bowiem na proce-
sy fizjologiczne, takie jak ciśnienie krwi czy zmienność rytmu 
serca, a  także na procesy psychiczne. Badacze sugerują, że 
mechanizm masażu uruchamia przywspółczulny układ ner-
wowy, co skutkuje obniżeniem tętna i ciśnienia krwi, zwięk-
sza natlenienie mięśni. Z kolei inne badania wskazują na ak-
tywację współczulnego układu nerwowego. Różnice między 
tymi wynikami mogą być spowodowane różnymi technikami 
masażu [14].

Wyniki badań nad fizjologicznymi efektami masażu suge-
rują, że terapia masażem zmniejsza lęk. Elektroencefalografia 
(EEG, electroencephalography) wskazuje bowiem, iż podczas 
masażu zwiększa się aktywność fal delta, a zmniejsza się ak-
tywność fal alfa i beta. Z kolei badania krwi dowodzą, że po ma-
sażu zmniejsza się ilość kortyzolu oraz zwiększa poziom neu-
roprzekaźników związanych z  poprawą nastroju (serotoniny, 
norepifryny). Umiarkowany masaż ciśnieniowy doprowadza 
do zwiększenia aktywności nerwu błędnego i obniżenia pozio-
mu kortyzolu. Dane z obrazowania funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego sugerują natomiast, że podczas umiarkowa-
nego masażu ciśnieniowego aktywowane są obszary mózgu 
zaangażowane w regulację emocji i stresu (w tym ciało migda-
łowate, podwzgórze i przednia kora zakrętu obręczy) [14].

Masaż relaksacyjny wpływa na poprawę funkcjonowa-
nia większości układów w ciele człowieka oraz integruje ich 
wzajemne działanie. Terapie masażem są zalecane nie tyl-
ko do poprawy fizycznego samopoczucia i  normalizacji na-
pięć w ciele człowieka, ale także do poprawy sfery emocjonal-
nej i energetycznej. Jak słusznie zauważają Katarzyna Palejko, 
Adam Pogorzała i Wanda Stryła masaż relaksacyjny może być 
jednym ze sposobów regeneracji ciała nie tylko w ujęciu so-
matycznym, ale też wywoływać korzyści psychosomatyczne, 
ponieważ oddziałuje na organizm zarówno pod względem fi-
zycznym, jak i psychicznym. Istnieje wiele rodzajów masaży 
relaksacyjnych, między innymi: ciepłymi kamieniami, z  wy-
korzystaniem ziołowych stempli, shiatsu, Lomi Lomi Nui, 
Abhyanga, tajski czy balijski [15].

Zabieg terapeutyczny z zastosowaniem masażu relaksacyj-
nego wpływa na uzyskanie głębokiego relaksu i pozbycie się 
nadmiernych napięć mięśniowych, co doprowadza do przy-
wrócenia harmonii ciała i  uzyskania spokoju umysłu. Dzię-
ki zabiegom takiego masażu, można zaobserwować stan od-
prężenia, poprawę komfortu życia, a nawet poprawę własnej 
samooceny [15].

MUZYKOTERAPIA
Muzyka jest sztuką, dzięki której można przeprowadzać tera-
pie prozdrowotne działając na bodźce: fizyczne, emocjonal-
ne, poznawcze oraz społeczne. Jest ważną częścią ludzkiego 
życia. Zapewnia rozrywkę, pomaga tworzyć poczucie własnej 
wartości, umacnia więzi społeczne oraz ułatwia komunika-
cję. Można ją określić jako jedną z  form komunikacji emo-
cjonalnej, gdyż umożliwia ona ludziom przekazywanie emo-
cji. Potencjał muzyki jest ogromny, stanowi istotne narzę-
dzie terapeutyczne. W  muzykoterapii wykorzystywana jest 
w konkretnym celu, np. do poprawy nastroju, redukcji obja-
wów chorób psychicznych, leczenia bólu, relaksacji poznaw-
czej i emocjonalnej, u pacjentów z urazami mózgu i choroba-
mi neurologicznymi. Można ją przy tym uznać za bezpieczną 
i ogólnie dobrze akceptowaną interwencję w opiece zdrowot-
nej, prowadzącą do poprawy jakości życia. W licznych bada-
niach wykazano, że muzyka zmienia aktywność w  rdzenio-
wych sieciach mózgowych odpowiedzialnych za emocje [16].

W połączeniu muzykoterapii z kosmetologią ciekawą pro-
pozycją może być masaż z wykorzystaniem mis tybetańskich 
lub specjalnych kamertonów – w ich wypadku można nie tyl-
ko usłyszeć, ale także poczuć dźwięk na własnej skórze [2]. 
Przypuszcza się, że ton o częstotliwości 432 Hz synchronizu-
je nasz organizm z materią. Dźwięk jako fala akustyczna po-
woduje stabilizację biegunów energetycznych komórki, speł-
niając rolę masażu tkanek. Aby uzyskać taki efekt, wykorzy-
stuje się dźwięki wydawane przez misy tybetańskie, których 
częstotliwość można przyrównać do śpiewu [17]. Według Pio-
tra Pułki, osoby regularnie uczestniczące w seansach kąpieli 
w dźwiękach gongu i koncertach relaksujących z wykorzysta-
niem gongów i mis, twierdzą, że ich poziom zdrowia fizycz-
nego i psychicznego znacznie wzrósł i są bardziej odporne na 
zewnętrzne czynniki stresogenne [18].

MEDYTACJA I JOGA
Medytacja oznacza rozważanie, namysł, zagłębianie się 
w  myślach. Jako uzdrawiająca i  duchowa praktyka powstała 
w różnych częściach świata ponad 5000 lat temu. Medytacja 
to praktyka umysłu i ciała, która jest stosowana do zwiększe-
nia poczucia spokoju i  zrelaksowania fizycznego, poprawie-
nia równowagi psychicznej, radzenia sobie z chorobami oraz 
poprawy ogólnego stanu zdrowia i  dobrego samopoczucia. 
Praktyki umysłu i  ciała skupiają się na interakcjach między 
mózgiem, umysłem, ciałem a zachowaniem. Medytację moż-
na ująć jako zbiór systemów treningu mentalnego, uprawia-
nego w różnych celach, w tym treningu dobrego samopoczu-
cia i zdrowia psychicznego [2]. 

Wyniki badań naukowych wskazują, że medytacja może 
generować znaczne korzyści zdrowotne dla osób ją praktyku-
jących. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że nawet krótkie 
praktyki medytacyjne (od 5 dni do 8 tygodni) mogą poprawić 
stan psychiczny, a  nawet metabolizm. Badania wykazały, że 
medytacja redukuje odczuwany stres i objawy depresyjne, za-
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burzenia snu, poprawia jakość życia, ma pozytywny wpływ na 
zmiany w funkcji mózgu, zmniejsza aktywację układu współ-
czulnego i wspomaga pracę serca. Coraz więcej badań wyka-
zuje również, że sprzyja korzystnym zmianom w dopaminer-
gicznym ośrodkowym układzie nerwowym i innych układach 
neurochemicznych, zwiększa przepływ krwi, poprawia na-
strój i pamięć. Naukowcy sugerują, że programy medytacyjne 
mogą wzmocnić odpowiedź immunologiczną i  mają wpływ 
na obniżenie ciśnienia krwi, insulinooporność i  nietoleran-
cję glukozy, stres oksydacyjny czy stan zapalny [19]. Medyta-
cja może także łagodzić przebieg takich schorzeń jak choroba 
niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze i  cukrzyca typu 
2, a redukując poziom stresu, przyczynia się do zmniejszenia 
stężenia kortyzolu we krwi [19]. 

Jedną z technik medytacyjnych stosowanych w celu redukcji 
stresu jest medytacja uważności (mindfulness). Jest ona wyko-
rzystywana w programie redukcji stresu MBSR (Mindfulness-
-Based Stress Reduction), który opracował Jon Kabat-Zinn [20].

Medytacja uważności bywa szeroko praktykowana w  celu 
zmniejszenia stresu i  promowania zdrowia i  dobrego sa-
mopoczucia. Jest stosowana w  różnych placówkach, w  tym 
w  akademikach, szkołach, poradniach i  klinikach, a  tak-
że u osób wykonujących zawody obciążające stresem. Prze-
prowadzone w  ostatnich latach badania skutków medytacji 
techniką uważności potwierdziły, że wywiera ona korzystny 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz doskonali rów-
nowagę emocjonalną. Medytacja tego typu jest dość łatwa do 
wykonania i  nie wymaga specyficznego sprzętu, ubioru ani 
dodatkowych nakładów [2].

Joga jest starożytną praktyką, w niektórych rejonach świata 
nawet sposobem na życie, który zrodził się w Indiach. W za-
chodnich społeczeństwach praktykuje się kilka stylów jogi. 
Większość z nich obejmuje postawy fizyczne (określane jako 
asana), ćwiczenia kontroli oddechu (pranayama) oraz medy-
tację (dhyana) [21]. Praktyki jogi dobroczynnie działają na sfe-
rę fizjologiczną i psychiczną, np. wzmacniają tkankę mięśnio-
wą, poprawiają nastrój, łagodzą depresję, poprawiają jakość 
snu i krążenie. Joga wpływa korzystnie również na redukcję 
objawów niektórych chorób i zaburzeń, m.in.: zespołu cieśni 
nadgarstka, stwardnienia rozsianego, astmy, zaburzeń psy-
chicznych, raka, zespołu jelita drażliwego, nadciśnienia, cu-
krzycy, choroby wieńcowej serca i  przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc [22]. Naukowcy dowiedli, że joga wpływa na oś 
podwzgórze-przysadka-nadnercza i współczulny układ ner-
wowy redukując stres [23]. Długotrwałe, regularne praktyki 
jogi oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy [24].

Medytacja i  joga mogą być postrzegane jako terapie an-
tystresowe, opóźniające starzenie i  relaksacyjne. Mogą tak-
że być uzupełnieniem zabiegów kosmetologicznych. Należy 
jednak zauważyć, że medytacja przewidziana dla osób cho-
rych jest długotrwała i  może być trudna do realizacji przez 
pacjentów gabinetów kosmetologicznych, obciążonych pracą 
zawodową i  pozostałymi obowiązkami. Dlatego warto opra-

cować procedury medytacyjne, które będą mniej absorbują-
ce, ale skuteczne, przeznaczone dla osób, które są w zasadzie 
zdrowe, a tylko nie radzą sobie ze stresem. Ciekawym pomy-
słem wydaje się być połączenie elementów medytacji i  jogi 
z  zabiegami kosmetologicznymi [2]. Chociażby poprzez za-
stosowanie tzw. Bodyscan i elementów oddechowych wyko-
rzystywanych w mindfulness [20], czy wybranych asan z jogi 
[25]. Trzeba jednak podkreślić, że kosmetolodzy zajmujący 
się psychosokosmetologią powinni być odpowiednio wyedu-
kowani i posiadać kwalifikacje do wykonywanych usług [2].

Ponadto warto podkreślić, że dbałość o  atrakcyjność fi-
zyczną stanowi także troskę o zdrowie, wymaga więc konse-
kwentnej pracy. Aby zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne czy 
też różne formy redukcji stresu przynosiły odpowiednie re-
zultaty, należy je wykonywać systematycznie. Zarówno te 
w  gabinecie kosmetologa, jak i  dotyczące codziennej pielę-
gnacji domowej [26-28].

CEL BADAŃ
Celem badań była analiza poglądów respondentów na temat 
potrzeby redukcji stresu w  czasie pandemii COVID-19 oraz 
możliwości wykorzystania psychokosmetologii do redukcji 
stresu w  gabinetach kosmetologicznych. Celem badań była 
także analiza poglądów dotyczących wzajemnej zależności 
samopoczucia i wyglądu. 

MATERIAŁY I METODY
W badaniu wzięło udział 104 respondentów w wieku 16-55 lat. 
Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (96,2%). Respon-
dentów podzielono na 5 grup wiekowych: 16-20 lat, 21-26 lat, 
27-35 lat, 36-45 lat, 46-55 lat. Najwięcej badanych znajdowało 
się w przedziale wiekowym 21-26 lat (rys. 1).

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na kwestiona-
riuszu własnego autorstwa. Kwestionariusz ankiety zawie-
rał 13 pytań dotyczących: wieku, płci, przeżywanych emocji 
w  czasie pandemii COVID-19, potrzeby redukcji stresu, pre-
ferowanych metod redukujących stres oraz możliwości ich 

16-20 lat 21-26 lat 27-35 lat 36-45 lat 46-55 lat16-20 lat 21-26 lat 27-35 lat 36-45 lat 46-55 lat

Rys.	1 Rozkład wieku w grupie badanej – przedziały wiekowe	Źródło: Opracowanie własne
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wykorzystania w  gabinecie kosmetologicznym. Dwa pyta-
nia dotyczyły także zależności między wyglądem a samopo-
czuciem. Badanie przeprowadzono drogą internetową za po-
średnictwem formularza Google udostępnionego na portalu 
Facebook w dniach 27.02-19.03.2021.

WYNIKI
Większość ankietowanych (75%) potwierdziło, że pande-
mia COVID-19 wywarła wpływ na ich psychikę (rys. 2). 64,4% 
stwierdziło odczuwanie nadmiernego stresu i niepokoju w jej 
trakcie (rys. 3). 46,2% respondentów zgłosiło także odczuwa-
nie nadmiernego stresu przed pandemią (rys. 4). Natomiast 
58,7% ankietowanych określiło, że w czasie pandemii częściej 
niż przed nią odczuwało stres i niepokój.

Respondenci zgłosili towarzyszące objawy psychiczne i so-
matyczne takie jak: złość – 63,5%, frustracja – 59,6%, smutek 
– 56,7%, strach – 46,2%, trudności z koncentracją – 35,5%, ból 
głowy – 26,9%, trudności ze snem – 26,9%, ból ciała – 12,5%, 
wysypki skórne – 12,5%, problemy żołądkowe – 11,5%, pozo-
stałe objawy – 7% (rys. 5).

76% biorących udział w  badaniu odczuwało potrzebę re-
dukcji stresu podczas pandemii COVID-19. Rys. 6 przedstawia 
odpowiedzi respondentów.

TAK 75% NIE 25%TAK 75% NIE 25%

Rys.	2 Odczuwanie wpływu pandemii na psychikę	Źródło: Opracowanie własne

TAK 64,4% NIE 35,6%TAK 64,4% NIE 35,6%

Rys.	3 Odczuwanie stresu w czasie pandemii COVID-19	Źródło: Opracowanie własne

W odpowiedziach na pytanie dotyczące preferowanych 
form redukcji stresu w pierwszej trójce znalazły się: spacer – 
72,1%, słuchanie muzyki – 63,5% i  masaż – 41,3%. Na kolej-
nych miejscach: ćwiczenia fizyczne, np. joga i pilates – 35,6%, 
taniec – 26%, medytacja – 20,2%, rozmowa z  terapeutą – 
16,3% oraz inne 14% (rys. 7).

TAK 46,2% NIE 53,8%

Rys.	4 Odczuwanie stresu przed pandemią COVID-19	Źródło: Opracowanie własne
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Rys.	5 Objawy psychiczne i somatyczne w trakcie pandemii	Źródło: Opracowanie własne

TAK 76% NIE 24%TAK 76% NIE 24%

Rys.	6 Potrzeba redukcji stresu w czasie pandemii	Źródło: Opracowanie własne
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Rys.	7 Preferowane formy redukcji stresu	Źródło: Opracowanie własne

TAK 88,5% NIE 11,5%TAK 88,5% NIE 11,5%

Rys.	8 Możliwość redukcji stresu w gabinecie kosmetologicznym według ankietowanych 
Źródło:	Opracowanie własne
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Rys.	9 Możliwość redukcji stresu w gabinecie kosmetologicznym wśród osób, które korzystały 
wcześniej z jego usług	Źródło: Opracowanie własne
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Rys.	10 Możliwość redukcji stresu w gabinecie kosmetologicznym wśród osób, które nie ko-
rzystały wcześniej z jego usług	Źródło: Opracowanie własne
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Rys.	11 Ocena wzajemnego wpływu wyglądu i samopoczucia	Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie o  możliwość redukcji stresu w  gabinecie ko-
smetologicznym 88,5% ankietowanych potwierdziło taką 
możliwość. Pozostałe 11,5% respondentów uważało, że nie 
jest to możliwe (rys. 8). 

W celu dokładniejszej analizy podzielono respondentów na 
2 grupy. Pierwsza dotyczyła osób, które wcześniej korzystały 
z usług w gabinecie kosmetologicznym – 67,3% ankietowanych, 
wśród których zdecydowana większość (92,8%) potwierdziła 
możliwość redukcji stresu w gabinecie kosmetologicznym (rys. 
9). Druga grupa stanowiła 32,7% ankietowanych, którzy nie ko-
rzystali wcześniej z usług kosmetologicznych. Co ciekawe, w tej 
grupie aż 79,4% potwierdziło możliwość redukcji stresu w gabi-
necie kosmetologicznym (rys. 10). Wśród 11,5% ankietowanych, 
którzy uważali, że nie można zredukować stresu w gabinecie, 
58,33% nie korzystało wcześniej z usług kosmetologa. 

100% respondentów potwierdziło wpływ samopoczucia na 
wygląd. 94,2% badanych potwierdziło wpływ wyglądu na sa-
mopoczucie, z kolei pozostałe 5,8% nie zaprzeczyło i zazna-
czyło odpowiedź „może” (rys. 11).

DYSKUSJA
Przeprowadzone badania dostarczyły wystarczających wyników 
potwierdzających potrzebę redukcji stresu u  ankietowanych 
w czasie pandemii COVID-19. Wykazano, że nadmierny stres to-
warzyszył respondentom niezależnie od trwającej pandemii.

W dostępnym piśmiennictwie naukowym jest wiele donie-
sień dotyczących tematyki wpływu pandemii COVID-19 na 
zdrowie psychiczne społeczeństwa. Joanna Dymecka w arty-
kule przeglądowym dotyczącym psychospołecznych skutków 
pandemii COVID-19 opisała istotny wpływ pandemii na zdro-
wie psychiczne, który w konsekwencji może powodować wie-
le problemów emocjonalnych ogółu społeczeństwa. U  osób 
poddanych kwarantannie wzrósł poziom objawów niepoko-
ju psychicznego, występowały zaburzenia emocjonalne, ob-
niżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, objawy zespo-
łu stresu pourazowego (PTSD, post-traumatic stress disor-
der), depresja, a także podejmowanie prób samobójczych. Jak 
podkreśla Dymecka, pandemia COVID-19 wpłynęła na każdy 
aspekt ludzkiego życia i istnieje prawdopodobieństwo, że za-
ostrzy ona istniejące zaburzenia psychiczne, a także przyczy-
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ni się do powstania nowych zaburzeń powiązanych ze stre-
sem. Dlatego w tych trudnych czasach należy wspierać społe-
czeństwo, w szczególności osoby które najbardziej odczuwają 
psychologiczne skutki pandemii [1].

Osoby ankietowane uznały możliwość redukcji stresu 
w gabinetach kosmetologicznych. Wśród możliwości reduk-
cji stresu, ankietowani wzięli pod uwagę takie metody jak: 
masaż, joga, muzykoterapia, medytacja, które są stosowane 
w psychokosmetologii. Dane literaturowe wskazują, że stoso-
wane w  psychokosmetologii techniki wpływają na redukcję 
stresu. Jak piszą Palejko, Pogorzała i Stryła, masaż relaksacyj-
ny może być jednym ze sposobów regeneracji ciała nie tylko 
w ujęciu somatycznym, ale też wywoływać korzyści psycho-
somatyczne, ponieważ oddziałuje na organizm zarówno pod 
względem fizycznym, jak i psychicznym [15]. Osoby które re-
gularnie korzystają z muzykoterapii i uczestniczą w seansach 
kąpieli w dźwiękach gongu i koncertach relaksujących z wy-
korzystaniem gongów i mis, twierdzą, że ich poziom zdrowia 
fizycznego i  psychicznego znacznie wzrósł i  są bardziej od-
porne na zewnętrzne czynniki stresogenne [18]. 

Według Anny Błaszczak, interwencje oparte na medytacji 
uważności, bez wątpienia służą pacjentom, pomagają w  ra-
dzeniu sobie ze świadomością choroby i jej objawami, a nie-
kiedy również realnie przybliżają do zdrowia. Trening MBSR 
szczególnie wspiera proces zdrowienia w przypadku chorób, 
w których stres przyspiesza rozwój choroby, zaostrza jej obja-
wy lub patogeny [29].

Celem badań była także analiza poglądów ankietowanych 
dotyczących wzajemnej zależności samopoczucia i  wyglą-
du. Wyniki badania potwierdziły wzajemny wpływ samopo-
czucia i  wyglądu. W  dostępnym piśmiennictwie naukowym 
jest wiele doniesień dotyczących tej tematyki, które potwier-
dzają wpływ wyglądu na samopoczucie zarówno osób zdro-
wych i chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zma-
gających się z  chorobami dermatologicznymi. Jak słusznie 
zauważają Dagmara Polak, Aneta Teległów i  Anna Piotrow-
ska większość badań wskazuje na negatywny wpływ stresu 
na pojawienie się i zaostrzenie zmian w przebiegu wielu cho-
rób skóry, co w konsekwencji zaburza prawidłowy stan emo-
cjonalny i prowadzi do pogorszenia jakości życia [30]. Zatem 
stosowanie redukcji stresu w  gabinecie kosmetologicznym 
może przyczynić się do wsparcia terapii chorób skóry, któ-
rych objawy są zaostrzane przez stres.

Analizując wyniki niniejszego badania, autorka wzięła pod 
uwagę, że badanie było wykonywane w trakcie pandemii CO-
VID-19, a także fakt, że wśród ankietowanych przeważały oso-
by płci żeńskiej, co mogło wpłynąć na uzyskane wyniki.

WNIOSKI
1. W czasie pandemii COVID-19 odczuwana była potrzeba re-

dukcji stresu.
2. Zabiegi redukujące stres są potrzebne, niezależnie od faktu 

trwania pandemii. 

3. Metody redukcji stresu stosowane w  psychokosmetologii 
takie jak: masaż, joga, muzykoterapia, medytacja uważno-
ści są uznawane za skuteczne.

4. Uznaje się, że stosowane w psychokosmetologii metody takie 
jak masaż, joga, muzykoterapia, medytacja uważności umoż-
liwiają redukcję stresu w gabinecie kosmetologicznym.

5. Wygląd i samopoczucie wpływają na siebie wzajemnie.

PODSUMOWANIE
Wyniki badania potwierdzają uznanie przez respondentów 
możliwości redukcji stresu w gabinetach kosmetologicznych 
poprzez wykorzystanie technik: muzykoterapii, masażu, jogi 
i medytacji. Ponadto psychokosmetologia dotyczy holistycz-
nej opieki nad organizmem człowieka, co odpowiada definicji 
zdrowia proponowanej przez WHO. Powszechnie wiadomo, 
że zabiegi kosmetologiczne wpływają na poprawę wyglądu. 
Można także twierdzić, że mogą oddziaływać na polepsze-
nie samopoczucia. Zabiegi z  zakresu kosmetologii przyno-
szą korzyści fizyczne, psychiczne, społeczne, a w konsekwen-
cji zdrowotne. Redukcja stresu w  gabinetach kosmetolo-
gicznych, poprzez wykorzystanie psychokosmetologii, może 
stanowić dodatkowe wsparcie. Trzeba jednak podkreślić, że 
kosmetolodzy zajmujący się psychosomatyką powinni być 
odpowiednio wyedukowani i  powinni posiadać kwalifikacje 
do wykonywanych usług.
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