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Koronawirus (Covid-19) 
znacznie zakłócił nasze życie 
i nadal będzie miał wpływ 
na naszą najbliższą przyszłość. 
Poziom lęku niestety rośnie. 
Czy dostanę wirusa? Czy 
moja rodzina zachoruje? 
W jakim stopniu samotność 
i izolacja społeczna staną się 
problemem? Kiedy będziemy 
mogli wznowić normalne, 
codzienne życie? 

C
hociaż nie mam odpowie-
dzi na wiele z pytań, poniżej 
podzielę się cennymi wska-
zówkami zaczerpniętych 
od ekspertów w dziedzinie 

zdrowia i dobrego samopoczucia.

JAK UZYSKAĆ WIĘKSZE 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
I POZBYĆ SIĘ NIEPOKOJU?

1 
Myj ręce przez 20 sekund – zaleca Cara 
Natterson lekarz pediatra i autorka 
książki „Decoding Boys”. 20 sekund 

to długo. Ale to działa – lepiej niż 5 lub 10 
sekund, i lepiej niż działanie płynu prze-
ciwbakteryjnego. Właśnie dlatego chi-
rurdzy stoją przy zlewach i „pienią się” aż 
do łokci przez pełne 20 sekund (często dłu-
żej) przed rozpoczęciem operacji. 

2 
Zostań w domu, jeśli jesteś chory lub 
masz symptomy choroby. Jeśli zlek-
ceważysz swoje objawy i pójdziesz 

do pracy, narazisz znacznie większą grupę 
ludzi na twoje zarazki, które mogą, ale nie 
muszą być koronawirusem. Tak, jeśli jesteś 
chory, zostań w domu. Każdy z nas może 
teoretycznie być nosicielem wirusa, dla-
tego też strzeżmy siebie i innych.

3 
Bądź odpowiednio poinformowany, 
ale nie przesadnie poinformowany 
– mówi Gail Saltz – lekarz, profesor 

nadzwyczajny psychiatrii w nowojor-
skim szpitalu prezbiteriańskim. Słuchaj 
informacji o wirusie nie częściej niż raz 
dziennie. Oglądanie, słuchanie i czytanie 
nagłówków sprawi, że będziesz nadmier-
nie niespokojny. Wiele nagłówków w nie-
właściwy sposób katastrofizuje sytuację 
i wywołuje strach. Posiadanie podstawo-

wej wiedzy zmniejszy lęk. Lęk wykracza-
jący poza robienie tego, co można wła-
ściwie zrobić nie służy żadnemu celowi 
i warto o tym pamiętać. W tym czasie 
to, na czym w tej kwestii powinniśmy 
się skupić to zaostrzona higiena – mycie 
rąk i dystans społeczny. To możemy zro-
bić, zabezpieczamy w ten sposób siebie 
i naszych bliskich.

4 
Zadbaj o spokój dzieci . Zachowaj spo-
kój, rozmawiając z dziećmi, racjonal-
nie odpowiadaj na pytania, naucz 

ich właściwego mycia rąk lub używania 
środków dezynfekujących, ale nie przera-
żaj ich. Unikajmy pozostawiania włączo-
nych wiadomości tam, gdzie dzieci je sły-
szą, a także ograniczmy czas wyświetlania 
wiadomości, które mogą przerażać nasze 
pociechy. Powiedz im, że jako rodzina 
będziecie śledzić fakty tylko z wiarygod-
nego źródła i rób to. Pamiętajmy, że dzieci 
są bardzo wrażliwe. Skoro my się stresu-
jemy, tym bardziej i one.

5Skupmy się na relaksacji. Kiedy 
lęk rośnie, poziom napięcia w ciele 
wzrasta, a to z kolei zwiększa... lęk! 

Aby przerwać ten cykl, stosujmy tech-
niki relaksacyjne, takie jak relaksacja 
mięśni, głębokie oddychanie, uważność, 
ciepłe kąpiele, cokolwiek, co pomoże 
nam się zrelaksować. Ćwiczenia aero-
bowe są również pomocne w zmniejsza-
niu lęku. Ćwiczmy przez 30 minut kilka 

razy w tygodniu. Ćwicząc wyzwalamy 
szczęśliwe endorfiny. Ruszajmy się jak 
najwięcej możemy.

6 
Rozróżniajmy problemy lękowe 
od strachu przed Covid-19. Jeśli 
jesteś bardzo niespokojny po podjęciu 

zalecanych kroków w związku z ochroną 
przed wirusem, bardziej prawdopodobne 
jest, że masz zaburzenia lękowe. Rozsąd-
nie jest poprosić pracodawcę o możliwość 
pracy z domu. Zwiększony strach zwykle 
prowadzi do złych decyzji. Dlatego stara-
nie się zachowania dobrej perspektywy 
jest bardzo ważne.

Jeśli czujesz się przytłoczony lękiem, 
a osoby, które już odczuwają lęk, szcze-
gólnie w związku z problemami zdrowot-
nymi, są bardziej narażone na ryzyko, roz-
waż kontakt ze specjalistą. Niektóre tera-
pie mogą mieć duże znaczenie w radzeniu 
sobie z lękiem przed różnego rodzaju sytu-
acjami i okolicznościami, w tym z korona-
wirusem. 

7 
Należy zmniejszyć stres – radzi Tif-
fany Cruikshank, założycielka Yoga 
Medicine. Prawdopodobnie jak wiele 

osób odczuwasz również stres, który 
wywołał ten wybuch pandemii w naszym 
życiu, czy to z powodu anulowanych pla-
nów, zmiany codziennej rutyny, czy stra-
chu przed złapaniem wirusa.

Stres może być jedną z największych 
przeszkód dla naszej odporności, szczegól-

nie w napiętych sytuacjach otaczających 
Covid-19. Dobrym lekarstwem na nara-
stający stres i niepokój, są ćwiczenia roz-
ciągające lub techniki oddychania. Jest 
to proste i nic nie kosztuje.

Kluczem jest regularność w tych 
praktykach, szczególnie, gdy jesteśmy 
w ciągłej stresującej sytuacji. Oddychanie 
przeponowe ma potężne działanie, ponie-
waż stymuluje nerw błędny i pośredniczy 
w odpowiedzi układu nerwowego na stres. 
Ten zwiększony ruch przeponowy działa 
również jako pompa dla układu limfa-
tycznego, wspomagając funkcję odpor-
nościową.

Aby to zrobić, po prostu połóż się 
na plecach z ugiętymi kolanami i stopami, 
połóż dłonie na brzuchu tak byś mógł 
poczuć głębokie wdechy i wydechy.

8 
Ćwicz jogę albo pilates. Proste ćwi-
czenia jogi i pilates mogą okazać się 
wspaniałym sposobem na wzmoc-

nienie układu odpornościowego. Ćwicze-
nia te nie tylko redukują hormony stresu 
w naszym ciele, ale ruch ciała działa jak 
pompa dla układu limfatycznego, który 
wspiera cały system odpornościowy.

Jak tylko możemy, zachowajmy pozy-
tywne myślenie i skupmy się na pozyty-
wach tu i teraz. Jak mówi Randy Arm-
strong: „Martwienia się nie usunie jutrzej-
szych problemów, ale zabierze dzisiejszy 
pokój”.

Jak zmniejszyć lęk 
i poprawić odporność 
w czasach pandemii
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