
Cz.1-Stres- trochę teorii dla zainteresowanych 
 
W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, 
wywołującą u wszystkich różnego rodzaju reakcje i zajmującą nasze myśli ,chciałam 
się podzielić pewnymi sposobami na radzenie sobie ze stresem. 
 
Jeśli uda się komuś wykorzystać moje wskazówki- pochwalcie się zdjęciem lub opisem 
 
Stres i jego znaczenie. 

Zjawisko stresu jest nieodłącznie związane z działaniami człowieka, towarzyszy 
nam od początków istnienia ludzkości. Jest serią reakcji, które pozwalają poradzić 
sobie w sytuacji trudnej. Mobilizuje organizm. Umożliwia przystosowanie się do 
wymagań stawianych nam przez środowisko.  

W sytuacji zagrożenia pobudza ciało i zmysły, napręża mięśnie i mobilizuje do 
walki lub do ucieczki. Reakcja stresowa przebiega według określonego schematu. 
Bodźce zewnętrzne (stresory) powodują wyrzut hormonów– kortyzonu i adrenaliny, 
które m.in. są odpowiedzialne za podwyższenie ciśnienia krwi, tętna i poziomu cukru; 
wpływają na wyostrzenie zmysłów. Powodują też napięcie mięśni – co przygotowuje 
człowieka do działania. To zjawisko pozytywne, jeśli jest krótkotrwałe– człowiek 
dostaje „zastrzyk energii” potrzebnej do wykonania jakiejś czynności, ale potem musi 
odpocząć, by uzupełnić zużyte podczas wysiłku zasoby.  

Paradoksalnie stres jest nam niezbędny do życia i przetrwania. Potrzebujemy 
go aby być kreatywnymi, uczyć się i działać. Szkodliwy staje się tylko wówczas, gdy 
przytłacza i przerywa zdrowy stan równowagi. Niestety, nadmierny stres staje się coraz 
bardziej powszechną cechą współczesnego życia. Przedłużająca się ekspozycja na 
stres może prowadzić do pojawienia się długotrwałych skutków dla człowieka. Dla jego 
zdrowia psychicznego, fizycznego, zachowania i codziennego funkcjonowania., 
Nierozładowany, ciągły stres, może skutkować szeregiem dolegliwości a nawet 
chorób.  

Skutki stresu. 

Krótkotrwałe objawy fizyczne stresu pojawiają się zazwyczaj w sytuacji 
fizycznego zagrożenia i są skutkiem zwiększonego wydzielania adrenaliny, co 
powoduje efekt naczyniowo- skurczowy i zmniejszony przepływ krwi w zwężonych 
naczyniach, czego objawami są, m.in.: przyspieszone bicie serca, nadmierne pocenie 
się, zimne kończyny – dłonie i stopy, mdłości, przyspieszony oddech, napięcie mięśni, 
suchość ust, potrzeba oddania moczu, biegunka, upośledzenie zdolności koncentracji 
i logicznego myślenia. 

Długotrwałe objawy fizyczne pojawiają się wskutek długotrwałej ekspozycji na 
podwyższony poziom adrenaliny. Jednym ze skutków działania adrenaliny jest 
usprawnienie zaopatrywania mięśni w substancje energetyczne. Odbywa się to 
kosztem niedoboru tych związków w innych organach, w konsekwencji dochodzi do 
zaburzeń wewnątrz organizmu. Może to prowadzić, m.in. do: bezsenności, chorób 
serca, alergii, astmy, napadów lęku, depresji, migreny, owrzodzenia żołądka, bólów 
mięśniowych i innych, załamania nerwowego, cukrzycy, chorób wirusowych (mniejsza 
odporność), złego funkcjonowania układu pokarmowego (rozwolnienie, zgaga, nieżyt 
jelit, trudności z trawieniem), nowotworów. 
 



Czy stres zawsze jest zły? 
Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego 

funkcjonowania człowieka. Brak reakcji stresowej może prowadzić do śmierci 
organizmu. 

Zbyt niski poziom stresu może powodować np. spadek motywacji, apatię i 

znudzenie. Gdy poziom stresu jest zbyt wysoki może przyczynić się do powstania: 

lęków, zaburzeń fizycznych, zwolnienia reakcji, zaburzeń myślenia i koncentracji. 

Dzięki właściwemu, optymalnemu poziomowi stresu możemy poczuć: 

odprężenie psychiczne, przypływ energii, wzrost wiary w siebie, rośnie nasze 

zainteresowanie i zaangażowanie w wykonywane zadania, funkcjonujemy prawidłowo. 

Jak sobie pomóc? 

Z trudnymi sytuacjami można radzić sobie różnymi sposobami. 

Jednym z nich jest umiejętne zarządzanie swoim czasem: dobrze 

zorganizowane miejsce pracy; plan dnia, spis rzeczy do zrobienia - pomogą obniżyć 

stres związany z obecną sytuacją. 

Kolejną umiejętnością jest stawianie sobie realistycznych celów - ustalenie co 

chcemy osiągnąć i w jakim czasie. Opracowanie planu działań, w oparciu o realne 

możliwości a nie mrzonki. 

Zawsze sprawdza się poczucie humoru – „śmiech to zdrowie”. Pomaga nie tylko 

na samopoczucie psychiczne, ale też świetnie dotlenia organizm. Śmiech jest 

mistrzem w eliminowaniu napięcia, rozluźnia mięśnie, rozjaśnia twarz, przywraca wiarę 

i ożywia nadzieję.  

Niezmiernie ważna jest tolerancja dla siebie –pozwolenie sobie na popełnienie 

błędu. Nie warto być perfekcjonistą- to zużywa wiele naszej energii. 

Warto też koncentrować się na tym, na co mamy wpływ. Nie warto przejmować 

się nadmiernie tym co na nas bezpośrednio nie wpływa. Za Markiem Aureliuszem 

zacytuję: „Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem 

w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił 

jedno od drugiego.” 

Zadbajmy o czas dla siebie - zróbmy dla siebie coś przyjemnego –spacer z 
psem, ulubiona muzyka, ciekawa książka, film, odprężająca kąpiel – jest wiele 
możliwości. 

Troszczmy się o swój sen – wysypianie  się, sen to nasz największy sojusznik 
w walce ze stresem – zwiększa produktywność, podwyższa koncentrację, poprawia 
nastrój, a dodatkowo wzmacnia system odpornościowy; w pędzącym świecie 
odpoczywać trzeba się nauczyć.  

Czasem trzeba porozmawiać z kimś kto naprawdę ma ochotę nas wysłuchać - 
nie udając kogoś, kto nie może się mylić ani okazywać słabości. Prosić o pomoc, gdy 



jej potrzebujemy. Oczywiście często dziś jest to możliwe w sposób zdalny, na 
odległość, ale ten sposób komunikacji nie jest już dla nas tak zupełnie nowy. 

Sport - ćwiczenia fizyczne są lepszym sposobem na opanowanie stresu niż 
niepotrzebne zamartwianie się.” W zdrowym ciele zdrowy duch” – ruch doskonale 
redukuje niepotrzebne napięcie. Na podstawie prezentowanych w sieci filmików 
jesteśmy w stanie przeprowadzić różnego rodzaju treningi, które nie wymagają dużej 
ilości miejsca. 

Stosowanie zdrowej diety –odpowiednia dieta wzmocni organizm, uspokoi 
nerwy i uodporni nas na stres – warto wzbogacić ją o witaminy, produkty białkowe, 
węglowodany, świeże owoce i warzywa, orzechy, czekoladę (ale ciemną –jest dobrym 
źródłem magnezu), zioła, produkty zbożowe, dużo wody mineralnej, niegazowanej 
(oczyszcza organizm 

 


