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Rysunek 1. https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A 

Pandemia koronawirusa stwarza szereg zagrożeń dla 

naszego fizycznego, społecznego i emocjonalnego dobrego 

samopoczucia. Ważne jest, aby potrafić rozpoznać własne 

zasoby, które pomogą nam zarządzać swoim zdrowiem  

w tym trudnym czasie izolacji.  

Nasz układ nerwowy składa się z dwóch części: przywspółczulny 

(parasympatyczny) układ nerwowy, czasami nazywany systemem „odpoczynku  

i trawienia” oraz współczulny (sympatyczny) układ nerwowy, który często 

nazywamy systemem „walki lub ucieczki”. Systemy te hamują siebie nawzajem, 

dlatego zwykle jesteśmy w trybie „odpoczynku i podsumowania” (zwężone 

źrenice, spowolniona akcja serca itd.) lub „walki lub ucieczki” (rozszerzone 

źrenice, przyśpieszona akcja serca itd.).  
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Kiedy stajemy w obliczu zagrożenia, przechodzimy do trybu walki lub 

ucieczki, aby być gotowym do chronienia swojego zdrowia lub życia. 

Koronawirus stanowi zagrożenie dla zdrowia fizycznego, a także naszego 

samopoczucia. Wielu z nas znajduje się w nieprzerwanym trybie walki lub 

ucieczki, co leży u podstaw poczucia niepokoju. 

W krótkim okresie, na przykład gdy przechodzimy przez bardzo ruchliwą 

ulicę lub próbujemy uniknąć pasażerów kaszlących w transporcie publicznym, 

tryb walki lub ucieczki może okazać się bardzo pomocny, dzięki czemu szybko 

wykryjemy niebezpieczeństwo i będziemy w stanie sprawnie zareagować, aby to 

niebezpieczeństwo zminimalizować. 

Jednak w dłuższej perspektywie tryb walki lub ucieczki jest wyczerpujący. 

Z uwagi na to, że cały przepływ krwi trafia do naszych mięśni w gotowości do 

podjęcia ucieczki, zamiast do naszego układu trawiennego, organizm zostaje 

pozbawiony energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania. Sen jest 

zaburzony, więc nasze ciała nie regenerują się tak, jak powinny. Przepływ krwi 

do mózgu nie jest traktowany priorytetowo, więc możemy stać się trochę 

rozproszeni i zapominalscy, wobec czego trudno jest nam zracjonalizować nasze 

emocje. Wszystkie te rzeczy z czasem obniżają naszą odporność fizyczną  

i psychiczną. 

W czasach koronawirusa opanowanie lęku jest kluczem do przejścia w tryb 

odpoczynku i trawienia, abyśmy mogli zachować zdrowie i przetrwać okres 

niepewności. Poniżej znajduje się kilka sposobów na radzenie sobie z lękiem, 

przy jednoczesnym utrzymywaniu dystansu społecznego lub izolacji. Ważne jest, 

aby pamiętać, że nie wszystkie techniki działają dla wszystkich ludzi, więc 

wypróbuj poniższe sposoby i sprawdź, które z nich są najlepsze dla Ciebie! 
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Ćwiczenia oddechowe 

 

W trybie walki lub ucieczki nasz oddech przyśpiesza, więc aby wrócić do trybu 

odpoczynku i trawienia, musimy go spowolnić. Ponadto, gdy walczymy lub 

uciekamy, skupiamy się na dostarczaniu tlenu, a nie na jego oddawaniu, tak więc 

świadome wydychanie powietrza przez czas dłuższy niż jego wdychanie, może 

pomóc to zrównoważyć. Spróbuj spowolnić oddech i użyć przepony. Nabieraj  

i wypuszczaj powietrze przez nos przez 6 sekund, a następnie przez usta przez  

8 sekund. Możesz to zrobić siedząc na krześle lub w pozycji leżącej. Skoncentruj 

się na tej czynności, aby każdy oddech był naprawdę głęboki. Spróbuj umieścić 

dłonie blisko górnej części brzucha, tuż przy dolnej części klatki piersiowej,  

w której znajduje się przepona i skoncentruj się na powiększaniu brzucha podczas 

wdechu. Następnie, gdy wydychasz powietrze, rozluźnij brzuch. Przy każdym 

oddechu skup się na tych ruchach, aż w naturalny sposób będziesz oddychać 

wolniej i głębiej. Rób to, przy czym czujesz się komfortowo - jeśli ćwiczenia 

oddechowe powodują kaszel lub jeśli głęboki oddech sprawia Ci ból, spłyć go 

nieco i skróć długość oddechów. 

Skup swoją uwagę! 

Następnie możesz spróbować odliczać oddech. Skoncentruj się na tym, jak 

odczuwasz każdy oddech - ruchy brzucha i ramion, dźwięki, które wydajesz, 

uczucie powietrza wpadającego przez nos i usta. Zwróć uwagę na zmianę 

temperatury między wlotem i wylotem powietrza. Sprawdź, czy potrafisz 

prześledzić przepływ powietrza przez układ oddechowy. Kiedy skupisz całą 

uwagę na oddychaniu, zacznij odliczać od 30 z każdym oddechem. Przekonasz 

się, że bardzo trudno jest zejść do zera, ale pomoże to odwrócić uwagę od 

zmartwień, a także spowolni tętno. To ćwiczenie może być szczególnie pomocne 

podczas próby zasypiania. 
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Progresywna relaksacja mięśni 

 

Technika relaksacyjna Jacobsona jest rodzajem terapii, która koncentruje się na 

napinaniu i rozluźnianiu po kolei określonej grupy mięśni. Nazywany bywa 

również progresywną terapią relaksacyjną. Koncentrując się na określonych 

obszarach ciała i napinając je, a następnie rozluźniając, możesz stać się bardziej 

świadomy swojego ciała i odczuć fizycznych. Dr Edmund Jacobson wynalazł tę 

technikę w latach dwudziestych jako sposób na pomoc swoim pacjentom  

w radzeniu sobie z lękiem. Dr Jacobson uważał, że rozluźnienie mięśni może 

również zrelaksować umysł. Kiedy jesteśmy niespokojni, w trybie walki lub 

ucieczki mamy tendencję do napinania mięśni, często nawet nie zdając sobie  

z tego sprawy. Aby wrócić do trybu odpoczynku i trawienia, pomocne może być 

celowe rozluźnienie mięśni.  

Połóż się i przećwicz mięśnie w poniższej kolejności. Rób tylko jeden obszar na 

raz, ale napinaj go przez ok. 15 sekund jak najmocniej. 

 Głowa: zaciskanie powiek, napinanie czoła, marszczenie brwi, odchylanie 

głowy do tyłu, przyciskanie brody do piersi 

 Kończyny: zaciskanie pięści, podwijanie palców, prostowanie, zginanie, 

unoszenie przy napiętych mięśniach, 

 Plecy w łuk, wciąganie brzucha, ściąganie ramion i łopatek, napinanie 

pośladków 
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Ćwiczenia uziemiające (skupiające uwagę na „tu i teraz”) 

 

Uziemienie to termin powrotu do teraźniejszości, kiedy zaczynamy czuć się 

emocjonalnie przytłoczeni i tracimy poczucie kontroli. Lęk często powoduje tego 

typu odczucia i często towarzyszy mu myśl: „nie mogę już sobie z tym poradzić” 

i „nie wiem, co robić”. Może pojawić się również płaczliwość, bardzo szybki 

oddech lub mdłości. Odczuwanie tego stanu jest bardzo nieprzyjemne, więc 

upewnij się, że wiesz, jakie są najskuteczniejsze dla Ciebie strategie uziemienia, 

a następnie wypisz je na kartce, aby móc je sobie przypomnieć, gdy poczujesz się 

przytłoczony. Poniżej znajduje się kilka pomysłów: 

1. Intensywny zapach, np. pachnące sole lub olejki eteryczne. Część mózgu 

związana z zapachem jest bardzo zbliżona do części mózgu związanej ze 

strachem i wspomnieniami emocjonalnymi. Jeśli wyobrażamy sobie złe 

rzeczy, które mogą zdarzyć się w przyszłości lub pamiętamy coś 

niepokojącego, co już się wydarzyło, intensywny zapach, który nie byłby 

obecny w tych wyobrażonych / zapamiętanych sytuacjach, może pomóc nam 

skupić się na teraźniejszości. 

2. Intensywny smak - według tej samej logiki, co w przypadku intensywnego 

zapachu, intensywny smak może pomóc nam „wyrwać się” ze wspomnień lub 

wyobrażonych niepokojących sytuacji. Mogą działać kwaśne słodycze lub 

ostry sos chili. 

3. Obiekt dotykowy - piłeczka antystresowa do ściskania, koraliki na sznurku, 

które można przesuwać w górę lub w dół, sprężysta piłka do rzucania  

i chwytania lub dowolny inny dotykowy przedmiot, z którym można wejść  

w interakcję, może pomóc nam skupić myśli i skoncentrować się na 

teraźniejszości. Najlepiej, jeśli obiekt kojarzy się z pozytywnymi 
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wspomnieniami, np. muszla z plaży, którą przywieźliśmy z wakacji lub 

prezent od przyjaciela. 

4. Zdjęcie - podczas izolacji możesz nie być w stanie spotkać się z bliskimi 

osobami, ale ważne jest, aby pamiętać, że oni tam są i nadal cię kochają. 

Zachowaj zdjęcia osób, z którymi nie możesz się aktualnie spotkać, aby 

skoncentrować się na nich, jeśli poczujesz się przytłoczony, a kiedy już 

poczujesz się trochę lepiej, może do nich zadzwoń? 

5. Odliczanie- to proste ćwiczenie uziemiające, które może być wykonane 

gdziekolwiek i składa się z 5 kroków: 

 Zwróć uwagę na 5 rzeczy, które możesz teraz zobaczyć - rzeczy blisko 

ciebie, w odległości, przez okno. Nazwij ich kształty i kolory w swojej 

głowie. 

 Zwróć uwagę na 4 rzeczy, które możesz usłyszeć - niektóre rzeczy mogą 

znajdować się na zewnątrz, niektóre mogą być wewnątrz, niektóre mogą 

nawet znajdować się w twoim ciele. 

 Zwróć uwagę na 3 rzeczy, które możesz poczuć - może to być nacisk 

pleców i pośladków na siedzenie lub stopy na ziemi (przypomina nam, że 

zawsze jesteśmy fizycznie uziemieni). Możesz poczuć dotyk ubrań na 

skórze, temperaturę lub powietrzę wlatujące i wypływające z płuc. 

 Zwróć uwagę na 2 rzeczy, które możesz powąchać - często nasze własne 

ubrania mają zapach lub inne przedmioty w otoczeniu. 

 Zwróć uwagę na jedną rzecz, której możesz spróbować - skoncentruj się na 

wrażeniach smakowych lub wyobraź je sobie, jeśli akurat niczego nie 

spożywasz. 
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6. Fizyczne uziemienie - kiedy jesteśmy naprawdę przytłoczeni, często 

odczuwamy mdłości i słabość. W takich momentach najpewniej chcemy 

usiąść i zamknąć oczy, ale jeśli możemy zmusić się do użycia mięśni i skupić 

naszą energię fizyczną na czymś teraźniejszym, może to być bardzo 

skutecznym sposobem uziemienia i wyciszenia lęku. Dwa pomocne sposoby, 

aby to zrobić, to pozycja deski lub "siadanie na ścianie". 
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Okazanie troski 

 

„Nie martw się” - wielu z nas dobrze wie, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, 

zwłaszcza gdy spędzasz dużo czasu w samotności! 

Ważną koncepcją terapii skoncentrowanej na współczuciu (Paul Gilbert) jest 

traktowanie siebie jak bliskiego przyjaciela lub członka rodziny. 

Często okazujemy współczucie ważnym osobom w naszym życiu poprzez: 

• Empatyczne słuchanie 

• Przytulanie  

• Poświęcenie komuś własnego czasu  

• Rozumienie błędów lub trudnych emocji innych osób 

• Wykonanie gestu (np. prezent lub zrobienie dla nich czegoś miłego) 

 

Pamiętaj, żeby okazywać sobie tyle samo troski i zrozumienia, ile okazujesz 

innym ludziom! Dodaj sobie siły poprzez pozytywne wzmocnienia i dobre 

słowa, niech wejdzie Ci to w nawyk. A jeśli po drodze zdarzy się potknięcie? 

Ważne, żebyś posiadał zasoby, które pomogą Ci wstać i iść dalej. Dbaj  

o siebie zarówno fizycznie, jak i psychicznie! 

 

 

 


