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Stres towarzyszy nam codziennie.. Dzisiaj nagle wszyscy  znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Wydaje nam 
się, że oglądamy film, który zaraz się skończy i wrócimy do ciepłego, bezpiecznego domu. Ale film się nie 
kończy, trwa nadal..   Jego scenariusz wciąż się zmienia, nie znamy, przynajmniej dziś,  jego zakończenia. 

Zniknęło gdzieś nasze poczucie bezpieczeństwa, wciąż towarzyszy nam uczucie niepokoju, lęku, zagubienia. 
Jak sobie z  tym  radzić? 

 

 

 

 

Stres, to stan napięcia psychicznego i fizycznego. Doświadczamy go, kiedy czujemy 

się bezradni wobec zewnętrznych okoliczności. Mówiąc o stresie bierzemy pod uwagę 
bodźce działające na organizm, czyli stresory, reakcję  organizmu na czynniki 
stresujące i to, co w nas pozostaje, czyli wynik interakcji między osobą a otoczeniem. 
Stres pojawia się zwykle wtedy, gdy mamy do czynienia z czymś nowym, nieznanym, 
a jednocześnie brakuje nam doświadczenia i schematu postępowania w danej 
sytuacji. 

Jest jeszcze jedno oblicze stresu – tzw. eustres, czyli taki rodzaj stresu, który motywuje 
do działania. Jest niezbędny do tego, abyśmy działali efektywnie. Mobilizuje nas, 
poprawia wydajność i pomaga skoncentrować energię na zadaniu, jakie mamy do 
wykonania. Taki stres jest potrzebny, by  utrzymywać nas w gotowości do działania  
i radzenia sobie z co dziennym życiem. 

Niebezpieczny dla nas jest dystans, czyli negatywne napięcie w organizmie w sytuacji 
zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych celów i zadań.  Stres 
związany jest z lękiem, niepokojem.  

Uczucie niepokoju – co oznacza i jakie daje objawy? 

Uczucie niepokoju, lęku, zagubienia  może mieć kilka przyczyn.  Można tu wymienić   
długotrwały stres,  niepowodzenie, porażkę, słowa krytyki, sytuacje nieprzewidziane 
kryzysowe, których teraz doświadczamy. Nikt z nas nie spodziewał się, że  znajdzie 
się w sytuacji zagrożenia epidemicznego, że stanie oko w oko z nieznanym i będzie 
zmuszony do określonego zachowania. Odczuwamy lęk przed nieznanym, boimy się 
o siebie, swoich bliskich, o to, że nie damy sobie rady w szkole, że nie mamy sprzętu 
do nauczania zdalnego, nie damy rady wykonać zadań bez pomocy nauczyciela, że 
nie sprostamy wymaganiom a może źle o sobie myślimy. Pozostajemy w izolacji, co 
jeszcze ten lęk potęguje. Odczuwamy  przyspieszone bicie serca, zwiększoną 
potliwość, ucisk w żołądku,  mamy problemy ze snem i zasypianiem. Uporczywie 
krążymy  myślami wokół problemu i zamartwiamy się, czujemy bezradność.  Życie z 
lękiem  nie jest łatwe. 

 Jak radzić sobie z niepokojem i  lękiem?  

Spróbuj najpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 
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Czego się boisz najbardziej? 

Czy to tylko jedna rzecz? 

Czy lęk związany jest z określoną sytuacją (jaką)? Umów się na psychoterapię 

Zanotuj swoje obawy, a jeśli jest ich więcej, spróbuj je uszeregować, zaczynając od 
tych najbardziej uciążliwych. Przyjrzyj się im,  spróbuj ocenić, czy poradzisz sobie 
samodzielnie, czy jednak poszukasz wsparcia i pomocy. Pamiętaj, że lęk nie trwa 
zawsze. 

A teraz poczytaj i spróbuj wybrać coś dla siebie 

Gdy ogarnia Cię  uczucie niepokoju, spróbuj zastosować  którąś z technik  

1. Ćwiczenia oddechowe 

Złe nawyki oddechowe mogą potęgować lęk. Możemy odczuwać gwałtowne bicie 
serca, pocenie się, drżenie lub dygotanie, uczucie ucisku w żołądku, mdłości, zawroty 
głowy, uderzenia gorąca. Została nawet sformułowana teoria „fałszywego alarmu 
duszenia się” Według niej, w czasie ataku lęku napadowego, pojawia się zwiększona 
wrażliwość układu nerwowego na niedobór tlenu (a co za tym idzie, nadmiar dwutlenku 
węgla).  W chwili, gdy zaczyna się atak lęku, oddech staje się przyspieszony i płytszy. 
To wystarczający sygnał dla nadwrażliwego w tym momencie układu nerwowego, że 
organizm zaczyna się dusić.  

Co wtedy zrobić? 
Rozwiązaniem jest kontrolowanie oddechu. Jedyną osobą, która ma na to wpływ, 
jesteś Ty. Próbuj oddychać spokojniej,  oddech musi być wolniejszy, płytszy, 
kontrolowany. 

Spróbuj tej techniki: 

- Stań lub usiądź prosto i popróbuj oderwać się w myślach od stresującej sytuacji i 
tego, co dzieje się̨ wokół Ciebie,   

- Weź głęboki wdech nosem licząc do trzech. Wstrzymaj oddech na 3 sekundy 

- Następnie wydychaj powietrze głęboko ustami licząc do trzech.  

Powtórz wszystkie czynności trzykrotnie. 

Ćwiczenia oddechowe pomogą  odzyskać równowagę między tlenem a dwutlenkiem 
węgla w Twoim organizmie a więc uchronią przed hiperwentylacją i wyciszą pozostałe 
objawy lękowe. Oddychanie przeponą jest znanym i niezwykle skutecznym sposobem 
w zmniejszaniu napięcia. Ćwiczenie to zajmuje zaledwie 35-40 sekund i można je 
zrobić praktycznie wszędzie.  

2. Ściskanie piłki 

https://pokonajlek.pl/rezerwacje/
http://www.advances.umed.wroc.pl/pdf/2006/15/1/163.pdf
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Ściskanie piłki jest bardzo często stosowane w trakcie rehabilitacji osób po urazach 
palców, dłoni, nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni dłoni. Ściskanie 
piłki pełni także funkcję rozluźniającą i zmniejszającą napięcie emocjonalne, 
harmonizuje prawą i lewą półkulę mózgową. Z powodzeniem stosują to dentyści, 
redukując lęk u dzieci (sprawdzone!) 

3. Wizualizacja  - Szczęśliwa wyspa 

Przenieście   się myślami w miejsca lub czasy, kiedy czuliście się bardzo szczęśliwi. 
Spróbujcie przypomnieć sobie,  zobaczyć szczegóły tamtych sytuacji – pogodę, 
temperaturę na dworze, ubiór, otoczenie, zapachy, smaki. Przywołajcie pozytywne 
uczucia, które Wam wtedy towarzyszyły. Pobądźcie z nimi. 

4. Trening relaksacji 

To bardzo proste i przyjemne ćwiczenie polega na koncentrowaniu uwagi na 
poszczególnych grupach mięśni. Możesz to zrobić na kilka sposobów, najlepiej jednak 
w pozycji leżącej. Zamknij oczy i myśl o wszystkich częściach ciała po kolei, 
począwszy od głowy (skóra głowy, mięśnie twarzy, oczy, podniebienie, gardło), 
następnie tułów, brzuch i plecy, nogi i stopy. Koncentruj się na stopniowym 
„wyłączaniu” i rozluźnianiu całego ciała. Kiedy już się upewnisz, że żadne mięśnie nie 
są napięte – spróbuj jeszcze popracować nad oddechem tak, aby był jak najgłębszy. 
Wdychaj powietrze nosem, głęboko, aż do brzucha, potem powoli wypuszczaj ustami. 
Po kilku minutach możesz otworzyć oczy i zacząć koncentrować się na świecie 
zewnętrznym. Ćwiczenie możesz często powtarzać, tak często jak potrzebujesz – 
zwłaszcza w sytuacjach działania silnego stresu. Możesz to robić przy muzyce 
relaksacyjnej. 

5. Dobre  strony  

Spróbuj  zobaczyć i nazwać pozytywne  strony  problemu, który wywołuje niepokój. 
Możesz złożyć na pół kartkę papieru, po jednej stronie napisz to,  co jest negatywne, 
po drugiej pozytywne. Spróbuj zamienić to, co negatywne w pozytywne. 

Zapytacie pewnie, co może być pozytywnego w pandemii i w tym co się teraz dzieje. 
Odpowiedź nie jest prosta ale z pewnością każdy ją znajdzie. 

Możesz też zrobić rano listę wszystkich rzeczy, których obawiacie się  w ciągu całego 
dnia, a wieczorem odczytaj,  które z obaw się sprawdziły. Po tygodniu zobaczysz, że 
większość nich nie była warta Twojego niepokoju. 

6. Schematy myślowe  

To technika  radzenia sobie z niepokojem, która zachęca do analizy własnych  myśli. 
Być może  okaże się, że np. nadmiernie koncentrujemy się na negatywnych aspektach 
sprawy i pomijamy pozytywne. Może popełniamy błędy w myśleniu „wszystko albo nic”, 
czyli popadamy  w skrajności, przewidujemy całkowitą klęskę na podstawie 
pojedynczego zdarzenia np. nie wyszedł mi rysunek, to jestem do niczego i następne 
też zrobię źle, jestem do niczego,  więc wszystko dookoła też takie jest.  
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Zmień swoje myśli z negatywnych na pozytywne. Możesz połączyć tą technikę  z 
techniką Dobre strony. 

Ćwiczenie: 

Odpowiedz: 

- W czym jestem dobry? (5 wyrazów) 

- W czym jestem bardzo dobry? (3 wyrazy) 

-W czym jestem mistrzem? (1 wyraz) 

Każdy ma mocne strony, poszukaj ich w sobie 

7. Porozmawiaj  z przyjacielem 
 

W sytuacji  lęku każdy skupia się na sobie, na tym, co myśli, czuje i przeżywa. Własne 
myśli stają się najgorszym wrogiem. Sprawdzonym sposobem na to, jak pokonać lęk, 
jest rozmowa z kimś. Z pewnością masz kogoś, kogo  lubisz i komu ufasz. Wystarczy, 
że chwilę porozmawiasz, to najlepsza terapia. Być może teraz przyszedł czas, by 
odnowić relacje z kimś bliskim, odnaleźć przyjazną duszę. Jest przecież czas na 
rozmowę w domu, czy rozmowę z innymi ludźmi. 

8. Prowadzenie dziennika 
Zapisywanie własnych myśli może mieć działanie terapeutyczne. Umieszczanie  myśli 
na papierze sprawia, że mózg musi zająć się czymś innym, a to wystarczy, aby 
zmniejszyć niepokój.  

Pisanie dziennika jest dziś niemodne? A może warto do tego wrócić. Najwięksi tego 
świata pisali dzienniki. Dzięki temu biografie artystów stają się dla nas fascynujące i 
bliskie zarazem. Pokazują, że byli takimi samymi ludźmi, jak my. Tak samo czuli, 
kochali, przeżywali rozterki twórcze, szukali sensu  życia i tworzenia. Twój dziennik 
pokaże po czasie, jak budowałeś swoją tożsamość,  jakie niepokoje Ci towarzyszyły, 
jak rozwijało się Twoje Ja. Zapisuj swoje refleksje, radości, ból i niepokój. Wklejaj 
zdjęcia, rób rysunki, zasuszaj rośliny, notuj pomysły. To to Twoja po latach Szczęśliwa 
wyspa (patrz ćwiczenie 3). Notuj chwile, bo, jak mówi klasyk, najpiękniejsze i 
najbardziej wartościowe jest to, co jest niewidoczne dla oka. 

9. Rysuj, maluj, słuchaj muzyki 

Jeśli nie chcesz pisać, możesz rysować swobodnie to, co przyjdzie Ci do głowy. 
Bazgrolenie uspokaja Możesz też rysować linią od zewnątrz kartki do środka a potem 
od środka na zewnątrz. Najlepiej robić to w kole. To taka uspokajająca mandala. 
Oczywiście rysować możesz wszystko, co chcesz i jak chcesz, podobnie malować. 
Jeśli zapomnisz, że to Twój zawód i robisz zadania plastyczne na ocenę, włączy się 
terapeutyczna funkcja aktywności artystycznej.  
Słuchaj muzyki, dużo dobrej i kojącej muzyki. Może to być muzyka klasyczna, jazz, 

folk, każda muzyka jest dobra, ale kluczem jest wybranie tego, co lubisz. Jeśli nie masz 
swoich typów, możesz sięgnąć po gotowe zestawy z muzyką relaksacyjną.  Dźwięki 
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natury, ciche melodie, uspokajające szelesty, skomponowano specjalnie po to, aby 
działały odprężająco, byś mógł powrócić na swoją Szczęśliwą wyspę. 

10. Bądź aktywny fizycznie 

Zetknięcie się z sytuacją, która wywołuje lęk, powoduje gwałtowny wyrzut adrenaliny 
do krwi. Serce bije szybciej, wzrasta ciśnienie krwi, rozszerzają się oskrzela, a cały 
organizm jest w stanie gotowości. Może walczyć lub uciekać. Aktywność fizyczna 
pozwala wyregulować poziom adrenaliny, a to obniża poziom lęku. Ćwiczenia fizyczne 
mają też inne, przeciw lękowe działanie: powodują zmęczenie mięśni, a to redukuje 
nadmiar energii i napięcia, uwalniają endorfiny – hormony odpowiedzialne za dobre 
samopoczucie i wywołujące stan radości, zadowolenia, szczęścia, zmniejszające 
odczuwanie bólu, ułatwiają naukę kontroli oddechu, są świetnym odwróceniem uwagi 
od problemu. 

Ale jak to zrobić siedząc w domu? 
 
Aktywność fizyczna nie musi oznaczać ciężkich i wyczerpujących treningów. 
Wystarczy codzienna gimnastyka, najlepiej przy muzyce, bieganie w miejscu a nawet 
posprzątanie pokoju. Mnóstwo ćwiczeń znajdziecie w Internecie, a może zada je Wam 
pan profesor od w-fu? 

Pamiętaj tu  o właściwym odżywianiu i  nawodnieniu Najlepsza do tego jest czysta 
woda. Zadbaj o odpowiedni poziom magnezu. Ten minerał ma duży wpływ na pracę 
układu nerwowego.  

11. Skup się na „tu i teraz” 
 

Żyj dniem dzisiejszym. Nie martw się o przyszłość. Ćwicz bycie uważnym. Każdego 
dnia, w każdej  chwili. Bądź otwarty na swoje myśli, uczucia i nie angażuj się w walkę 
z nimi. Skup się na tym, co jest dla Ciebie ważne,  nie musisz się spieszyć. 

Zaakceptuj swój lęk, nie walcz z nim. Znajdź miejsce, w którym będziesz się czuć 
bezpiecznie, gdzie  możesz płakać, drzeć papiery, uderzać pięścią w poduszkę. Nie 
wstydź się tego. Ta, wydawałoby się głupia metoda, daje ulgę, możliwość 
zaakceptowania swoich lęków.  To zaś  odbiera im moc kontrolowania Twojego życia. 
Pamiętaj, że wiele lęków po pewnym czasie słabnie i mija. Daj tylko sobie trochę czasu.  

 Pobądź w ciszy, bez komputera, telewizji, telefonu. Posłuchaj muzyki, poczytaj, 
porozmyślaj. Teraz jest na to czas. Bycie samemu, to nie to samo, co bycie samotnym. Bycie 
samemu bywa kojące.  Może wpadnie Ci pomysł na obraz, a może napiszesz wiersz? 
Wszystko mija, ten trudny czas też minie. Po prostu bądź……..W życiu ważne są tylko 
chwile……….. 

                                                                                                                               

Ania Więckowska-Kowalska 

 


