
JAK RADZIĆ SOBIE Z NAPIĘCIEM EMOCJONALNYM I STRESEM? 

 

Obecnie z powodu niecodziennej sytuacji każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu odczuwa lęk 

i niepewność. Reakcje na trudne sytuacje i wyzwania oraz sposób radzenia sobie z napięciem 

emocjonalnym mogą być różne. Zależy to między innymi od poprzednich doświadczeń, wieku, 

czynników osobowościowych, poczucia sprawowania kontroli nad sytuacją, nawykowych sposobów 

radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami, zasobów osobistych i środowiskowych i innych 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 

Pamiętaj, stres jest sprzymierzeńcem tylko wtedy, gdy jego nasilenie jest niewielkie – wtedy może 

działać mobilizująco. Jeśli poziom stresu jest zbyt wysoki i nadmierne pobudzenie emocjonalne długo 

się utrzymuje konieczna jest nasza reakcja. 

Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają między innymi 

występowanie obaw i lęków o własne zdrowie i zdrowie bliskich osób, zmiany w nawykach 

związanych ze snem i odżywianiem się, problemy z koncentracją uwagi, zwiększony smutek lub 

drażliwość i inne. 

 

Co możesz zrobić, aby lepiej radzić sobie ze stresem nie tylko w sytuacji wprowadzonego stanu 

epidemii ?  

 

• Dbaj o zdrowie swoje i innych stosując się do zaleceń autorytetów medycznych i obowiązujących 

rozporządzeń. Staraj się myśleć, że to trudny czas, ale czas, który można efektywnie wykorzystać. 

• Skup się na codziennych czynnościach, zdrowym odżywianiu, odpowiedniej ilości snu w stałych 

porach, nauce, obowiązkach domowych oraz wypoczynku i oczywiście redukuj nadmierny stres.  

• Kształtuj zdrowe nawyki – systematyczne wprowadzanie drobnych zmian daje po jakimś czasie 

niezwykłe efekty. Stosując metodę małych kroków wypracujesz dobre przyzwyczajenia i pozbędziesz 

się złych nawyków. 

• Bądź aktywny, wzbudzaj w sobie pozytywne emocje – ćwicz, ucz się, majsterkuj, rysuj, gotuj z 

rodziną, tańcz, oglądaj wartościowe filmy, poczytaj dobrą książkę, rozwiązuj krzyżówki albo gry 

logiczne takie, jak np. sudoku, scrabble. Pomoże Ci to w przerwaniu cyklu nadmiernego martwienia 

się i przekierowaniu uwagi na doznania wywołujące przyjemność. 

• Rozmawiaj z ludźmi, ponieważ jednym z lepszych regulatorów naszych emocji jest kontakt z drugą 

osobą. Rozmowa z bliskimi osobami czy specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego pozwala na 

rozpoznanie i wyrażenie emocji, takich jak lęk, zdenerwowanie, złość, a także umożliwi podzielenie 

się własnymi, konstruktywnymi, sposobami na odreagowanie stresu i poznanie innych sposobów 

radzenia sobie w sytuacji trudnej emocjonalnie. Rozmawiając z innymi nie udawaj kogoś, kto nie 

może się mylić ani okazywać słabości.  

• Korzystaj z komunikatorów, by rozmawiać z ludźmi i nie dopuść, by koronawirus był głównym 

tematem waszych rozmów. Jeśli cię to stresuje, ogranicz do niezbędnego minimum oglądanie 

informacji na temat wirusa i zwracaj uwagę, aby czerpać je z rzetelnych źródeł. 

• Trzymaj się ustalonego planu dnia. Przestrzeganie codziennych rytuałów pomaga rozładować stres i 

zmniejszyć napięcie. Specjaliści podkreślają, że dobrze jest trzymać się dotychczasowej rutyny, jeśli 

chodzi o codzienne aktywności, a w sytuacji, gdy szkoły są zamknięte stworzyć nowy, rutynowy plan 

dnia obejmujący naukę, obowiązki domowe oraz czas wolny. 

• Naucz się i regularnie stosuj techniki relaksacyjne – pomogą ćwiczenia oddechowe, stopniowa 

relaksacja mięśni, trening autogenny Schulza, trening uważności i inne. 



• Pamiętaj o ruchu, wysiłku fizycznym – jest dobrym sposobem na rozładowanie napięcia 

emocjonalnego, poprawę kondycji i samopoczucia. Skorzystaj z propozycji ćwiczeń oferowanych 

online, wykonuj prace fizyczne w domu i na podwórku.  

• Minimalizuj lęk. Gdy pojawią się niespokojne myśli możesz spróbować zmienić kierunek 

koncentracji i zająć umysł jakimś zadaniem - spójrz przez okno, obserwuj i policz jakieś przedmioty 

należące do określonej kategorii, poświęć chwilę na zabawę w układanie w głowie słów z innych słów, 

porządkowanie alfabetyczne przedmiotów, które widzisz, odejmowanie w myślach od 100 po 3, 

liczenie od 100 do 0 wymieniając tylko liczby parzyste itp. Powtarzaj sobie powoli takie słowo jak 

„spokój” czy „relaks”. Możesz też stworzyć sobie swoje hasło, które działa na Ciebie kojąco i 

wspierająco.  

• Dobrym sposobem na rozluźnienie są również różnego rodzaju wizualizacje, a więc wyobrażenie 

sobie, przypomnienie miłych chwil, miejsc oraz tego jak się wtedy czuliśmy, jakie przyjemne emocje 

nam towarzyszyły. Inną metodą na poradzenie sobie z lękiem jest również akceptacja, iż on 

występuje w pewnym nasileniu oraz mówienie o nim bez oceniania ze strony innych.  

• Jeżeli pojawiają się myśli powodujące lęk, możemy głośno lub w myślach powiedzieć im: STOP. 

Przerwij je. Jeśli takie myśli zajmują dużo miejsca, możesz spróbować lepiej je kontrolować poprzez 

naukę rozpoznawania myśli nieadekwatnych, zniekształconych przez „pułapki myślowe” i ich zamianę 

na myśli bardziej przystosowawcze i realistyczne.  

• Planuj i stawiaj sobie realistyczne cele - ustal co chcesz osiągnąć i w jakim czasie. Sporządź plan 

działań, ale nie bądź dla siebie nadmiernie wymagający i krytyczny. Nie staraj się być perfekcjonistą - 

nie musisz wszystkiego robić idealnie, każdy popełnia błędy. Ważne jest wyznaczanie sobie celów i 

ocenianie swoich postępów w kategoriach starań, które podejmujesz, a nie tylko wyniku.  

• Staraj się lepiej gospodarować czasem – pomoże ci w tym sporządzanie planu dnia, a nawet 

tygodnia. Określ priorytety, które pomogą ci zaplanować czas i dokonać starannego wyboru Twoich 

aktywności. Ustal, które sprawy są ważne i pilne, a które mniej ważne i mogą jeszcze poczekać. 

Odznaczaj na liście, które zadania czy etapy prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu udało ci 

się zrealizować, to daje poczucie sukcesu i pobudza motywację do dalszej pracy. Pamiętaj przy tym o 

odpoczynku, przestrzeganiu zasad higieny pracy umysłowej i zdrowia psychicznego.  

• Wykorzystaj czas spędzany obecnie w domu na poznawanie i wdrażanie metod i technik 

efektywnego uczenia się. To przyniesie wymierne korzyści szybciej niż ci się wydaje. Zachowaj zdrowy 

rozsądek w korzystaniu z internetu, nie oglądaj zbyt często telewizji i seriali. Nie graj też przez cały 

dzień w gry komputerowe! Są to tzw. „bezwysiłkowe nagrody”, które mogą pogarszać Twoją 

motywację do nauki, koncentrację na zadaniu i utrudniać uczenie się. 

• Staraj się rozwijać w sobie poczucie humoru i pogodę ducha - stare przysłowie mówi, że śmiech to 

zdrowie. Jest w tym dużo racji.  

• Jeśli nie potrafisz poradzić sobie z nadmiernym lękiem i napięciem emocjonalnym, utrudnia on 

znacznie Twoje funkcjonowanie, możesz skonsultować się z psychologiem, psychoterapeutą, 

lekarzem. 

 

Pełne niepokoju myśli o epidemii koronawirusa i stanie własnego zdrowia są czymś normalnym. To 

normalne, że podczas kryzysu i nieznanych wcześniej wyzwań czujemy się smutni, zestresowani, 

zdezorientowani, rozdrażnieni czy wystraszeni. Pamiętajmy, że większość z nas nawet nie zdaje sobie 

sprawy, ile ma sił żeby pokonać trudności, damy sobie radę, pamiętajmy o zagrożeniu, bądźmy go 

świadomi i stosujmy się do zaleceń, ale nie wyolbrzymiajmy go. Każda epidemia kiedyś mija. Minie i 

ta, a my będziemy silniejsi. 



 

INFORMACJA:  

 

Chcesz o czymś porozmawiać? Nie tylko o radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym i stresem, ale o 

wszystkim, co cię absorbuje lub niepokoi? Informację przekaż poprzez e-dziennik do psychologa 

szkolnego - Anny Bodys lub pedagoga szkolnego – Małgorzaty Makarowskiej, uzgodniony zostanie 

wtedy sposób kontaktu (telefon, e-mail, Messenger, e-dziennik i in.).  
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