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Izolacja raczej nie będzie okazją 
do zwiększenia wydajności. 
Możemy raczej spodziewać 
się trudności z koncentracją, 
słabej motywacji i rozproszenia. 
Dostosowanie się do nowej 
sytuacji wymaga czasu.

K
iedy aklimatyzujemy się 
do tego nowego tempa 
pracy na odległość i w izola-
cji, musimy być realistami 
w zakresie celów, które sta-

wiamy zarówno sobie, jak i innym.

Proaktywne 
podejście 
do stresu
Postarajmy się 
stworzyć 
solidne 
podstawy 
dla zdrowia 
psychicznego 
i dobrego samo-
poczucia, ustala-
jąc priorytety snu 
i ćwicząc jego dobrą 
higienę. Na przykład uni-
kajmy niebieskich świateł 
przed snem i rutynowo przestrze-
gajmy godzin snu. Odżywiajmy się 
dobrze. Oczywiście możemy wykorzy-
stać spożywanie alkoholu lub innych 
używek w celu radzenia sobie ze stresem; 
jest to zrozumiałe, ale potencjalnie szko-
dliwe na dłuższą metę. Pamiętajmy o ćwi-
czeniach – obniżą poziom stresu, pomogą 
regulować emocje i poprawią sen.

Słabe punkty
Jednym ze sposobów radzenia sobie 
z  chwilami niepokoju jest identyfi-
kacja kluczowych myśli lub doznań 
fizycznych, które zwykle przyczyniają 
się do cyklu cierpienia i poczucia bycia 
przytłoczonym.

Nasze myśli – „dlaczego nie mogę się 
skupić? ”, nasze uczucia (frustracja, zmar-
twienie, smutek), nasze doznania fizyczne 
(napięcie, ból brzucha, nerwowość) i nasze 
działania (takie jak kompulsywne spraw-
dzanie najnowszych statystyk COVID) 
napędzają i wzmacniają te negatywne 

spirale emocjonalne. Zajęcie się jednym 
aspektem tej pętli, takim jak na przykład 
aktywne zmniejszanie objawów fizycz-
nych, może rozładować napięcie i pomóc 
odzyskać kontrolę.

Rutyna to pRzyjaciel
Rutyna pomaga radzić sobie z  lękiem 
i szybciej dostosowywać się do obecnej 
rzeczywistości. Pamiętajmy, aby wyraźnie 
rozróżniać czas pracy od czasu wolnego, 

zarówno w wymiarze fizycznym jak i psy-
chicznym. Znajdźmy coś, co nie jest zwią-
zane z pracą ani wirusem, a co sprawia 
radość. Praca małymi krokami z wyraź-
nymi pauzami pomoże zachować czy-
stość myśli.

okazujmy  
wSpółczucie Sobie 
i innym
Jest wiele rzeczy, których nie możemy 
obecnie kontrolować, ale sposób, w jaki 
rozmawiamy ze sobą w tych trudnych 
czasach, może złagodzić lub pogorszyć 
nasze cierpienie. Gdy czujemy się przy-
tłoczeni, często towarzyszą nam myśli 

„jestem niezdolny” lub „to zbyt trudne”. 
Ta pandemia będzie przyczyną 

stresów dla wielu z nas 
i  może okazać się, 

że nie będziemy 
w  najlepszym 

stanie w  tym 
dziwnym cza-
sie. Możemy 
jednak popro-

s i ć  o   p o m o c 
lub zaoferować 

pomoc tym, którzy 
jej potrzebują.

bądźmy  
w kontakcie

Nawet najbardziej intrower-
tyczni z nas potrzebują poczucia 

więzi z innymi dla utrzymania zdro-
wia psychicznego i fizycznego. Wiele 

grup utworzyło wirtualne fora, na któ-
rych można aktywnie działać lub po prostu 
cieszyć się rozmową. Powstają wirtualne 
grupy, kluby książki online i przestrzenie 
co-workingowe, w których można praco-
wać w wirtualnej obecności innych osób. 
Jesteśmy społecznie izolowani, ale nie 
możemy czuć się samotni.

teRaźniejSzość
Każdego dnia skupmy się na rzeczach, 
które możemy kontrolować. Uważność 
i medytacja mogą być świetnymi narzę-
dziami. Aby zmniejszyć stres skupmy 
uwagę na chwili obecnej, bądźmy pro 
aktywni tu i teraz.

W tym stresującym czasie dla nas 
wszystkich pamiętajmy o powyższych 
krokach. W ten sposób ochronimy sie-
bie i innych. Pomagajmy i również dajmy 
sobie pomóc.

Zdrowie psychiczne 
i dobre samopoczucie 
podczas pandemii

|  ZDROWIe

Marcin Urban
Super!


