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Obecna  sytuacja  wywołuje  lawinę  uczuć.  Wśród  nich  jest  strach
jako adekwatna reakcja na sytuację. Wśród doświadczanych emocji
są  też  inne:  złość,  poczucie  bezradności,  niepewność,  smutek.  
Zachęcamy  do  obejrzenia  bardzo  wartościowego  webinarium,
które odbyło się 18 marca b.r. Psycholog Joanna Gutral rozmawiała
na  ten  temat  z  psychologiem  klinicznym  i  psychoterapeutką
dr Ewą Pragłowską ze Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
Uniwersytetu SWPS. 

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS 
https://www.youtube.com/watch?v=srrPodn3aag

„Świat  stawia  czoła  epidemii  koronawirusa.  Z  zapartym  tchem
śledzimy medialne doniesienia o kolejnych zachorowaniach. Wszędzie
słychać  instrukcje  dotyczące  tego,  jak  się  ustrzec  przed
zarażeniem, a także kolejne wytyczne służb sanitarnych, do jakich
mamy  się  dostosować  my  i  nasi  pracodawcy.  Nawet  osoby,  które
na  co  dzień  nie  odczuwają  nadmiarowo  lęku,  w  obecnej  sytuacji
doświadczają go bardzo wyraźnie. W końcu każdy z nas martwi się
o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Czy nasz lęk jest adekwatny
do  zagrożenia  i  co  zrobić,  by  go  nie  wyolbrzymiać?
Jakie  konsekwencje  dla  zdrowia  i  relacji  z  bliskimi  osobami
ma przedłużający się strach związany z epidemią? Co możemy zrobić,
żeby go w sobie obniżyć? I w końcu – jak możemy zaopiekować się
sobą i wesprzeć swoich bliskich w tym trudnym okresie?” 

Różnimy się w doświadczaniu trudnych sytuacji oraz w stosowaniu
strategii  radzenia  sobie  z  nimi.  Łączy  nas  jednak  to,
że  u  większości  dominują  wówczas  nieprzyjemne  emocje.  W  wielu
z nas rodzi się pytanie, czy koronawirus może pozytywnie wpłynąć
na ludzi? Nasuwa się się odpowiedź, że pozytywnym efektem realnego
zagrożenia zdrowia i życia na skutek koronawirusa jest zwolnienie
tempa życia. 
Stosowane  przez  nas  strategie  pokonywania  strachu  przybierają
różne formy. Jedną z nich jest przekonywanie siebie lub innych
„Nie bój się”. Jak się domyślamy poprawa kondycji psychicznej jest
wtedy  tylko  chwilowym  stanem.  Lepszym  pytaniem  wynikającym
z  troski  o  bliskich  jest  pytanie  „Co  cię  przeraża  w  tej
sytuacji?”, „Co mogę zrobić żebyś bał/bała się mniej?”. Ten dialog
można przeprowadzać z samym sobą „czego się boję?”, „co za tym
idzie?”. Odpowiedzi na te pytania pomogą nam porządkować obecny
czas doświadczania trudnych emocji. 
Jakie mechanizmy kierują nami, że tak bardzo chcemy przewidywać co
nas spotka i chcemy mieć kontrolę nad rzeczywistością. Potrzeba
kontroli jest iluzoryczna – nie mamy wpływu na wszystko. Jest to
dobra i zła wiadomość. Mamy różną „tolerancję niepewności”. Osoby
z niską tolerancją w tym obszarze będą podejmować szereg działań
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zmierzających  do  ochrony  siebiei  bliskich.  Osoby  z  wyższą
tolerancją bardziej hamują swój stan pobudzenia, wiedzą, że nie
mogą zrobić więcej. 
Co możemy zrobić dla siebie w tym stanie? Wiedza psychologiczna
mówi  nam,  że  to  jak  myślimy  wpływa  na  nasze  emocje.  Stan
emocjonalny będzie narastał, gdy będziemy myśleć: „stanie się coś
złego”,  „mogę  zachorować”  itp.  Możemy  zwrócić  naszą  uwagę  na
rozmowę z myślami a nie tylko przyglądanie się im. Przedyskutujmy
sami  ze  sobą,  czy  stosujemy  się  do  procedur  bezpieczeństwa.
Powiedzmy sobie „STOP! To prowadzi donikąd”. Skupmy się na czymś
innym, np. poprzez włączenie aktywności poznawczej. 
Szukajmy też swoich metod na zmniejszanie napięcia emocjonalnego. 
Pomaga też stworzenie harmonogramu dnia, postawienie sobie celów,
zdyscyplinowanie  się  aby  je  zrealizować.  Nadmiar  czasu
nieustrukturyzowanego  nie  służy  człowiekowi  w  obecnym  czasie
niepokoju. 
Zasobem  jest  także  wspólne  radzenie  sobie  z  trudną  sytuacją,
rozmowy o własnych lękach, ale też znalezienie czasowości na bycie
razem w jakimś działaniu.  

Psycholog Emilia Górczyk


