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Konstruktywne radzenie sobie ze stresem, wiąże się z wprowadzaniem
stopniowych zmian do swojego życia. Wymaga to nieco
systematyczności oraz czasu potrzebnego na utrwalenie pewnych
nawyków.
Konstruktywne strategie często mylone są ze "znieczuleniem na stres",
czyli sposobami na szybkie pozbycie się nieprzyjemnych odczuć.
Poniższe materiały, to kilka wskazówek do zmian w zachowaniu,
sposobie myślenia, które mogą okazać się pomocne w lepszym
radzeniu sobie ze stresem.

CZEMU SŁUŻY NASZA REAKCJA NA
STRES?
Gdy znajdziemy się w sytuacji, która jest nowa, nieznana lub
nieco wykracza poza nasze aktualne możliwości, niezbędne jest
uruchomienie dodatkowych zasobów, abyśmy mogli sprostać
stawianym przed nami wymaganiom.

Nasz organizm został ewolucyjnie przygotowany do realizacji
schematu „walcz lub uciekaj”. Zatem wzmożona mobilizacja
organizmu pomaga nam skuteczniej zawalczyć o pozytywny
rezultat w sytuacji trudnej.

Jest to możliwe, dzięki szeregowi zmian fizjologicznych w
naszym organizmie, m.in.: uwolnieniu glukozy biorącej udział
w produkcji dodatkowej energii w mięśniach, przyspieszeniu
oddechu i krążenia krwi, zwolnieniu pracy układu trawiennego
i rozrodczego. To przełączenie się w tryb zadaniowy, może
wiązać

się

z

niepokojem,

niecierpliwością,

irytacją

bądź

strachem.

Takie przeorganizowanie fizjologii naszego organizmu oraz
zmiana

postrzegania

otoczenia

(myślimy

skrótowo,

schematycznie, nasza uwaga jest znacznie zawężona), pozwala
nam

przez

pewien

czas

wznieść

się

na

wyżyny

naszej

efektywności. Jednak ten mechanizm, który ma nam pomagać,
często staje się naszym utrapieniem.

DLACZEGO TAK CZĘSTO STRES WIĄŻE
SIĘ Z DUŻYM DYSKOMFORTEM?

Nie wystarczająca regeneracja
Po okresie intensywnego wysiłku organizmu, niezbędne jest
wyhamowanie

pobudzenia

oraz

odbudowanie

utraconych

zasobów. Jest to czas potrzebny do produkcji hormonów
zwanych anabolicznymi. Należą do nich m.in.: insulina
(pomagająca w dostarczaniu cukru), cytokina i limfokina
(związane z układem immunologicznym) oraz oksytocyna
(która jest hormonem wzrostu).

Spróbuj policzyć, ile godzin w ciągu tygodnia poświęcasz na
aktywność zadaniową a ile na czynności swobodne, które nie są
obarczone terminem, bądź celem do osiągnięcia (np. spędzanie
wspólnego czasu z najbliższymi, zjedzenie ulubionego posiłku bez
pośpiechu, spacer itp.). Pokaże Ci to, czy masz realną szansę na
właściwy wypoczynek i regenerację organizmu.

DLACZEGO TAK CZĘSTO STRES WIĄŻE
SIĘ Z DUŻYM DYSKOMFORTEM?

Przewlekły stres
Jeśli nie mamy możliwości wyjścia z trudnej sytuacji lub tak
ją oceniamy, wówczas stale utrzymujemy siebie w silnej
mobilizacji. Przedłużający się stan rzeczy może doprowadzić
do wyczerpania organizmu. Objawami wypalenia są m.in.
zaburzony sen, brak energii, trudności z koncentracją uwagi,
obniżona odporność.
Żyjąc

w

stanie

przewlekłego

stresu,

bardzo

dotkliwie

odczuwamy pojawienie się kolejnych wymagających sytuacji i
nie jesteśmy już w stanie wystarczająco dobrze radzić sobie z
nimi.

Zastanów się, jakie konkretne zdarzenia, sytuacje lub relacje z
ludźmi przynajmniej od miesiąca sprawiają, że jesteś w dużym
stopniu skoncentrowany/skoncentrowana na nich ("szkoła",
"praca" to zbyt ogólne określenie, postaraj się nazwać to
bardziej szczegółowo). Czy jesteś w stanie określić czas ich
zakończenia? W jakim stopniu masz wpływ na tę sytuację?

DLACZEGO TAK CZĘSTO STRES WIĄŻE
SIĘ Z DUŻYM DYSKOMFORTEM?
Stres nie tylko z zewnątrz
Podobnie jak poprzez samo wspomnienie ulubionej potrawy
potrafimy przywołać jej smak, tak poprzez nasze myśli i
wyobrażenia

jesteśmy

w

stanie

przywołać

reakcję

nadmiernego pobudzenia organizmu lub uczucie np. lęku.
Zatem kiedy tylko zaczynamy świadomie, bądź bezwiednie
rozmyślać na temat zdarzenia, które dopiero nastąpi lub
miało już miejsce, generujemy stres wewnętrzny. Szacuje się,
że aż 2/3 naszych przeżyć jest

wywoływana przez nasze

nastawienie a zaledwie 1/3 przez realne wymagania sytuacji, z
którą się aktualnie konfrontujemy. To pokazuje, jak istotne są
nasze oczekiwania jakie mamy wobec siebie oraz samoocena.
W

skrajnych

przypadkach,

poprzez

nasze

katastroficzne

wyobrażenia możemy „nakręcić się" i „wyprodukować” sobie
tak dużo nadmiernego napięcia, że realnie utrudnimy sobie
osiągnięcie

upragnionych

rezultatów

(jest

to

przykład

„samospełniającej się przepowiedni”).

Zwracaj uwagę i notuj swoje myśli, które pojawiają się przy
okazji stresujących Cię sytuacji. Po pewnym czasie sprawdź co
się tam znalazło. Czy coś się często powtarza? Czy Twój dialog
wewnętrzny jest sprzyjający, czy wręcz przeciwnie? Które z
tych myśli mają swoje potwierdzenie w rzeczywistości?

DLACZEGO TAK CZĘSTO STRES WIĄŻE
SIĘ Z DUŻYM DYSKOMFORTEM?
Nie wiemy co się z nami dzieje
Okres regeneracji fizjologicznej jest jednocześnie czasem na
refleksję nad tym co się wydarzyło, wyciągnięcie własnych
wniosków,

przeżycie

satysfakcji,

radości,

smutku

czy

rozczarowania. W ten sposób budujemy adekwatną samoocenę
(np. „Potrafię przedstawić prezentację przed dużą grupą ludzi”
„Potrzebuję jeszcze popracować nad moim angielskim, jest
niewystarczający do prowadzenia swobodnej rozmowy”) oraz
zwiększamy naszą świadomość przeżywanych emocji.
Zdarza

się,

że

nie

chcąc

konfrontować

się

z

naszymi

uczuciami lub niewygodnymi dla nas faktami, szukamy sobie
kolejnego zadania, na którym moglibyśmy skoncentrować
uwagę i nie myśleć o tym, co nieprzyjemne. Nie dajemy jednak
wówczas sobie szansy na zasłużony odpoczynek.

Spróbuj podczas odpoczynku, zrobić sobie podsumowanie
tego,

co

wydarzyło

się

w

ostatnim

czasie.

Nie

chodzi

wystawienie sobie oceny ale nazwanie faktów, zdarzeń.
Uświadom sobie, co o tym myślisz, jak się czujesz. Jakie masz
wnioski dla siebie na przyszłość?

DLACZEGO TAK CZĘSTO STRES WIĄŻE
SIĘ Z DUŻYM DYSKOMFORTEM?
Działamy pośpieszne i nawykowo
Im bardziej jesteśmy pochłonięci kolejnymi zadaniami, im
mniej mamy czasu na refleksję nad sobą, tym większe jest
prawdopodobieństwo,

że

będziemy

działali

stereotypowo,

nawykowo a więc nie zawsze adekwatnie i skutecznie – co
dodatkowo będzie nasilało naszą frustrację i napięcie.
Nasz odziedziczony ewolucyjnie mechanizm reakcji to "walcz
lub uciekaj", jednak czasy w których żyjemy wymagają od nas
podejmowania bardziej złożonych działań. Jeśli rozwijamy
świadomość swoich emocji i własnych reakcji, zamaiast
eskalować

konflikty,

lub

uciekać

od

odpowiedzialności

jesteśmy w stanie świadomie wybrać odpowiednie działanie.

Jeśli w sytuacji stresu czujesz wzbierające w sobie napięcie,
weź kilka wdechów i zastanów się, co zamierzasz zrobić. Co
zazwyczaj robisz w takich sytuacjach? Czy chcesz również
teraz w dany sposób zareagować? Jeśli nie chcesz reagować
tak, jak zazwyczaj, poproś swojego rozmówcę o kilkanaście
sekund do namysłu,

DLACZEGO TAK CZĘSTO STRES WIĄŻE
SIĘ Z DUŻYM DYSKOMFORTEM?
Nie lubimy braku kontroli
Reakcja

naszego

organizmu

w

odpowiedzi

na

sytuację

stresującą jest gwałtowna i nie można nad nią natychmiast
zapanować.

Zazwyczaj staramy się tak organizować nasze

życie, żeby mieć jak największy wpływ na to, co dzieje się
wokół nas, na to jak wyglądamy itp. Dlatego sytuacje w
których nasz organizm reaguje "dziwnie" i tracimy nad nim
kontrolę, może wzbudzać dodatkowy lęk. Czasem chcemy "coś
z tym zrobić", znaleźć sposób na szybkie zapanowanie nad
tym, co nam się wymyka. Jednak często kończy się to
niepowodzeniem i dodatkową frustracją.

Wypisz, w jaki sposób reagujesz na sytuację stresową (szybki
oddech, czerwienienie się, suchość w gardle itp.). Możesz
nazwać te objawy np. "mój stres". Ćwicz przyglądanie się
swoim reakcjom. Zamiast szukać szybkiego skontrolowania,
"wytłumienia", staraj się "posłuchać ich" - zwróć uwagę czy
przybierają na sile czy wygaszają się. Czy kojarzą Ci się z
innymi zdarzeniami? Czego jeszcze potrzebujesz, żeby czuć się
z nimi bardziej oswojony/oswojona?

W sytuacji silnego stresu, dużego napięcia, nasze myślenie
przebiega w specyficzny, zawężony sposób. Skoncentrowani na
"zrobieniu", "załatwieniu" czegoś, dążymy do jak najszybszego
uporania się sytuacją, w której się znaleźliśmy. Jest to
niezwykle praktyczne i pomocne, jeśli mamy przed sobą
konkretne zadanie do wykonania. Niestety, podejście
zadaniowe zupełnie nie sprawdza się w przypadku naszych
emocji.
Nauka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, to przede
wszystkim systematyczna profilaktyka. Nie jesteśmy w stanie
nauczyć się języka obcego po jednej lekcji, lub zbudować dobrej
kondycji fizycznej po jednym treningu.
Stopniowe poznawanie i oswajanie się ze swoimi reakcjami,
może być żmudnym i nie zawsze przyjemnym zajęciem. Jednak
po pewnym czasie, ten wysiłek z pewnością przyniesie
pozytywne rezultaty.

