Ciało

w stresie

Wszystko

dla Twojego

zdrowia
SPIS TREŚCI

Jedność ciała i umysłu, czyli jak nasze myśli
i stres wpływają na ciało i samopoczucie

3

Jak rozpoznasz, że doświadczasz przewlekłego stresu?
Jak stres wpływa na Twoje ciało?
Czy sposób w jaki myślisz może wpływać na poziom stresu?
Ilość stresujących sytuacji i Twój sposób myślenia o nich ma znaczenie
dla Twojego zdrowia

Wpływ stresu na układ ruchu

7

Stres a dolegliwości układu kostno-mięśniowego
Które z Twoich dolegliwości bólowych mogą mieć związek ze
stresem?
	
Reumatyzm tkanek miękkich
	
Bóle kręgosłupa
	Reumatoidalne Zapalenie Stawów
	
Zespół stawu skroniowo-żuchwowego

Wzajemny wpływ stresu na ciało i zachowanie

11

Metody redukcji stresu i profilaktyka
	
Zmiana myślenia jako istotny element walki ze stresem
	
Mindfulness Based Stress Reduction – czyli jedna
z metod zmniejszania napięcia
	
Równowaga psychiczna – jak ją osiągnąć?
Aktywność fizyczna jako ważna forma redukcji stresu i profilaktyki
	
Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na ciało i psychikę
	
Redukcja negatywnych myśli i rozwój optymistycznej postawy dzięki
aktywności fizycznej
	
Jak aktywność fizyczna może poprawić Twoje relacje z innymi
i stosunek do samego siebie?
	Jak motywować się do regularnej aktywności fizycznej?

2

Jedność ciała i umysłu, czyli jak
nasze myśli i stres wpływają na
ciało i samopoczucie
Różne wydarzenia, których doświadczamy w swoim życiu mogą stać
się źródłem naszego stresu. O tym, czy coś będzie nas stresowało
i w jakim natężeniu, decydować bedzie głównie nasza percepcja
danego zdarzenia. Gdy będziemy postrzegać określoną sytuację
jako coś, co przekracza nasze umiejętności radzenia sobie z nią,
wtedy dojdzie do innych reakcji ciała niż te, które pojawiłyby
się w sytuacji, którą określilibyśmy jako mniej stresującą. O ile
krótkotrwały stres potrafi być mobilizujący, także dla naszego
układu odpornościowego, o tyle długotrwały stres będzie
upośledzał różne funkcje naszego organizmu, a utrzymująca się
stale reakcja „walcz lub uciekaj“ typowa dla stresu, stanie się
destrukcyjna.
Stres może wpływać na nasze zdrowie poprzez dwa mechanizmy.
Jeden z nich dotyczy reakcji fizjologicznych, które zachodzą
w naszym ciele pod wpływem stresu i oddziałują na różne układy,
zaś drugi mechanizm dotyczy zachowania, które może zmieniać
się w wyniku działającego na nas stresu.

Jak rozpoznasz, że doświadczasz
przewlekłego stresu?
Jak stres wpływa na Twoje ciało?
Ciało i psychika są nierozerwalne – to, co dzieje się z naszym
ciałem ma wpływ na psychikę i odwrotnie. Stany emocjonalne,
których doświadczamy, uruchamiają określone procesy w naszym
organizmie. Co się dzieje z Twoim ciałem pod wpływem stresu,
czego możesz doświadczać?
	Układ nerwowy – stres wpływa na pobudzenie
autonomicznego układu nerwowego i odpowiada np. za to,
że się rumienimy, za to, że nasze serce zaczyna szybciej bić,
czy też za podwyższone ciśnienie krwi. Stres podnosi także
poziom glukozy we krwi.
	Układ oddechowy – pod wpływem stresu zmienia się
również oddech, może stać się płytszy, ale też może dochodzić
do hiperwentylacji (zbyt szybkie i głębokie oddechy), która to
może przyczynić się do wywołania napadu lęku panicznego.
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 kład sercowo-naczyniowy – wzrasta tętno, następuje
U
silniejszy skurcz mięśnia sercowego, a intensywniej pracujące
serce potrzebuje więcej tlenu, więc w przypadku jego
niedoboru może dojść do niedokrwienia. Stres powoduje też
zwiększoną zdolność płytek krwi do tworzenia się zakrzepów.
Układ hormonalny – uwalniana jest adrenalina i noradrenalina,
które przyczyniają się m.in. do wzrostu ciśnienia tętniczego
i częstości pracy serca. Wydzielany jest także kortyzol, który
może doprowadzić do oporności na insulinę – jest to stan
poprzedzający cukrzycę.
 kład pokarmowy – przede wszystkim stres może mieć
U
wpływ na ilość oraz jakość spożywanego przez nas jedzenia –
możemy odczuwać brak apetytu lub wręcz przeciwnie: mogą
pojawić się bóle żołądka, biegunka lub zaparcia.
 kład rozrodczy męski – nadmiar kortyzolu, który
U
wydzielany jest w stresie, może doprowadzić do zaburzenia
funkcjonowania układu rozrodczego w wyniku zaburzeń
biochemicznych. Przewlekły stres może mieć wpływ na
wydzielanie testosteronu, produkcję spermy, a nawet
przyczyniać się do zaburzeń erekcji oraz impotencji.
Układ rozrodczy żeński – stres może wpływać
na zaburzenia miesiączkowania, czas trwania cyklu
oraz bardziej bolesne miesiączki. Może także nasilać
PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego). Stres
przyczynia się również do nasilenia objawów związanych
z menopauzą oraz wpływa negatywnie na libido.
 kład mięśniowo-szkieletowy – pod wpływem stresu
U
mięśnie napinają się. Taki przewlekły stan napięcia może
prowadzić do różnych dolegliwości, chociażby takich jak bóle
głowy czy kręgosłupa.

Jak rozpoznasz, że działa na Ciebie
przewlekły stres?
Przyjrzyj się poniższym objawom i sprawdź, czy nie dotyczą
też Ciebie. Świadomość tego, co się z Tobą dzieje, co jest
przyczyną Twoich dolegliwości, jest pierwszym ważnym krokiem
w kierunku zmiany i poprawy Twojego samopoczucia.
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NAJCZĘSTSZE OGÓLNE OBJAWY PRZEWLEKŁEGO STRESU
Dotyczące
ciała

Dotyczące
nastroju

Dotyczące
zachowania

bóle głowy

wyczerpanie

przejadanie się lub niedojadanie

napięcie
mięśni

bezsilność

wycofanie społeczne, unikanie
kontaktów z innymi

bóle pleców

złość

wybuchy złości

zmęczenie

brak motywacji

uzależnienia lub szkodliwe używanie
(alkohol, nikotyna, inne)

bóle w klatce
piersiowej

chwiejność
emocjonalna

problemy
ze snem

przygnębienie

zmniejszenie
popędu
seksualnego

depresja

Czy sposób w jaki myślisz może wpływać na
poziom stresu?
Bardzo łatwo jest w szybki sposób sprawdzić, jak nasze myśli
i emocje przekładają się na nasze ciało. Przypomnij sobie jakąś
nieprzyjemną sytuację albo pomyśl o czymś, czego się obawiasz –
zobacz, jak reaguje Twoje ciało, jak zmienia się Twój oddech, praca
serca. Teraz przypomnij sobie jakąś przyjemną sytuację i osobę,
którą kochasz – zobacz, jak odmienne są reakcje Twojego ciała –
zmniejsza się napięcie, wyrównuje się oddech.
Nie bez przyczyny u osób, które chorują np. na nadciśnienie, jeśli
wykluczy się wszelkie przyczyny organiczne choroby, zauważa się
zbiór pewnych podobnych cech osobowości (dzieje się tak zresztą
w przypadku wielu schorzeń), które są związane z określonymi
emocjami, podobnym stylem reagowania, sposobem myślenia.

Jeśli:
myślisz kategoriami „wszystko albo nic“
c zęsto uogólniasz – że „zawsze“ jest nie tak, „zawsze“ mam
pecha, albo coś „nigdy“ się nie zmieni itd.
w stresujących sytuacjach tworzysz czarne scenariusze
 olisz nastawić się negatywnie, by potem ewentualnie
w
pozytywnie się „rozczarować“
myślisz źle o sobie, świecie i przyszłości

5

To znak, że Twoje myślenie przyczynia się do Twojego gorszego
radzenia sobie w sytuacji stresowej. Taki sposób myślenia
przygnębia i straszy zamiast mobilizować do poszukiwania
konstruktywnych rozwiązań czy też uruchamiania zasobów
radzenia sobie z daną sytuacją.

Ilość stresujących sytuacji i Twój
sposób myślenia o nich ma znaczenia
dla Twojego zdrowia
Stres wywoływany przez różne sytuacje życiowe, a następnie
przez nasz styl radzenia sobie z nim, nasze przekonania,
wpływa na ryzyko powstawania różnych chorób. Istnieje
zależność statystyczna między ilością danych stresorów
a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę.
Im więcej stresorów doświadczonych w krótkim czasie, tym
większe ryzyko zachorowania, jednakże należy pamiętać, że
ważną rolę odgrywa tutaj nie tylko ilość stresujących wydarzeń,
ale także sposób radzenia sobie z nimi, który może chronić albo
predysponować do wystąpienia danej choroby.
Jeśli więc zauważysz u siebie objawy przewlekłego stresu
i sprzyjającego podtrzymywaniu stresu sposobu myślenia, jest to
odpowiedni czas, by zacząć pracować nad zmianą swojego podejścia
i eliminacją niektórych ze stresorów. Twoje ciało odwdzięczy Ci
się za to lepszym zdrowiem.
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Wpływ stresu na układ ruchu
Stres wpływa także na nasz układ ruchu, na naszą postawę
i napięcie mięśniowe, co z kolei ma swoje dalsze konsekwencje.
Stres odgrywa znaczącą rolę w płynności ruchów, a więc
przekłada się także na elastyczność ciała. Gdy owa elastyczność
jest ograniczona, a ruchy usztywnione, wówczas ograniczona
staje się także ogólna żywotność i przyjemność płynące
z ciała. W ten sposób blokowany jest nie tylko zakres ruchu,
ale też radości. Gdy doświadczamy jakiejś traumy albo trudnej
sytuacji, wówczas także nasze ciało doznaje pewnego szoku
i reaguje najczęściej napięciem, zesztywnieniem.
Sztywność ciała spowodowana stresem wpływa negatywnie na
oddychanie – najczęściej znacznie spłyca oddech, zmienia go na
niekorzyść.

Stres a dolegliwości układu kostnomięśniowego
Stres i związane z nim napięcia mięśniowe przyczyniają się
do przyjmowania innej postawy ciała niż ta prawidłowa.
Ciężar ciała staje się nierównomiernie rozłożony, co zwiększa
obciążenie kończyn. Takie przewlekłe napięcie mięśniowe może
też prowadzić do ucisku na kręgi i stawy. Wszystko to może
prowadzić do wad postawy, zwyrodnień, może też przekładać
się na pogorszenie codziennego funkcjonowania z powodu
ograniczenia ruchów.

Które z Twoich dolegliwości bólowych
mogą mieć związek ze stresem?
Bóle w zakresie narządów ruchu można przypisać najczęściej
do jednej z grup, takich jak procesy zapalne stawów oraz
kręgosłupa, reumatyzmu tkanek miękkich oraz choroby
zwyrodnieniowej. Schorzenia dotyczące układu kostnomięśniowego mogą powstawać w wyniku działania wielu
czynników (przy czym największą rolę spełniają procesy
immunologiczne), jednakże stres może tu mieć istotne
znaczenie zarówno przy powstawaniu danego schorzenia, jak
i nasilaniu jego objawów. Stres oraz tłumienie możliwości
rozładowania emocjonalnego napięcia może być jednym
z czynników zwiększonego napięcia mięśni mających przyczepy
w pobliżu stawu, co z kolei odgrywa znaczącą rolę w rozwoju
zapalenia stawów.
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Przy różnych schorzeniach psychosomatycznych oraz takich,
w których psychika może odgrywać ważną rolę, zauważa się
pewne powtarzalne cechy osobowościowe, styl radzenia sobie
osób zapadających na dane choroby.

Reumatyzm tkanek miękkich
W przypadku dolegliwości bólowych i towarzyszących im zaburzeń
czynnościowych dotyczących tkanek miękkich, występowanie
napięcia emocjonalnego także ma znaczenie. Dosyć częstym
objawem z tego zakresu jest tzw. przykurcz karku. Nierzadko
pojawiają się także migrenowe bóle głowy będące wynikiem
długotrwałego napięcia emocjonalnego, które przekładało się na
ciągłe napięcie mięśni ramion, szyi oraz w okolicach głowy. Stałe
napięcie mięśni w tej okolicy, a następnie ból karku, świadczyć
mogą o istnieniu napięcia wewnętrznego.
Jeśli cierpisz na powtarzające się bóle głowy, przykurcz karku,
różnorakie bóle mięśniowe, ich przyczyną może być stres
i nadmierne napięcie emocjonalne. Jakie może być podłoże
doświadczanego stresu?
 wój stres i napięcie emocjonalne wynikają z Twojego
T
perfekcjonizmu
posiadasz silną potrzebę kontroli i źle znosisz sytuacje,
gdy coś się spod niej wymyka
masz tendencję do tłumienia złości
przeżywasz często lęk, obawy

Sprawdź też, czy:
 ystępują objawy takie jak przygnębienie, zaburzenia
w
snu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunki)
– jeśli tak, możesz cierpieć nie tylko z powodu silnego
stresu, ale także depresji

Bóle kręgosłupa
Bardzo ważną i często występującą grupą schorzeń układu ruchu są
różnorakie bóle kręgosłupa. Tu także nasza emocjonalność nie jest
bez znaczenia. Objawy natury psychosomatycznej często są obecne
w przewlekłych dolegliwościach bólowych kręgosłupa.
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Dolegliwości bólowe mogą dotyczyć kręgosłupa szyjnego.
Bardziej narażone na pojawienie się takiego bólu będą osoby,
które:
 dczuwają częste lub ciągłe rozdrażnienie, podirytowanie
o
mają trudności z odnaleziem się w stresujących sytuacjach,
przystosowaniem się do nowych warunków, okoliczności
czują, że wszystkie działania wymagają od nich ciągłego wysiłku
woli i ogromnego nakładu energii
Dolegliwości ulokowane w kręgosłupie piersiowym mogą mieć
związek z przygarbieniem i wynikającym z tego napięciem mięśni,
które może się pojawić podczas:
 rzewlekłego smutku
p
długotwałego uczucia odrzucenia
uczucia przytłoczenia przez wymagania, na które nie jest się
gotowym
Najczęściej występującym bólem kręgosłupa jest ból w okolicy
lędźwiowej. Taki ból może pojawić się w trakcie podnoszenia
czegoś ciężkiego czy też gwałtownego ruchu, jednak może
wystąpić również bez uchwytnej przyczyny – wówczas częstym
winowajcą okazuje się być napięcie nerwowe. Z perspektywy
psychosomatycznej taki ból lędźwiowy może powstawać:
jako wyraz frustracji mającej swoje źródło w niespełnionych
oczekiwaniach
w wyniku uczucia porażki w sferze Twoich interpersonalnych
relacji
przewlekły ból lędźwiowy może także wynikać z bezsilności
wobec wysokich wymagań w różnych sferach, zarówno
zawodowej, jak i osobistej, relacyjnej
Istnieją badania wskazujące na związek pomiędzy niezadowoleniem
z wykonywanej pracy, depresją a bólami pleców. Badacze
sugerują, że skuteczna w redukcji przewlekłego bólu pleców
może być odpowiednia terapia czy też strategia radzenia sobie
z depresją oraz nadmiernym stresem.
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Reumatoidalne Zapalenie Stawów
Kolejnym schorzeniem, w którym napięcie emocjonalne może
odgrywać ważną rolę, jest reumatoidalne zapalenie stawów.
W konstrukcji psychicznej osób cierpiących na to schorzenie
często zauważa się niezwykłą cierpliwość i wyrozumiałość,
nierzadko odbywające się kosztem tłumionych innych emocji,
a w szczególności – tłumionej złości i buntu.
Jeśli cierpisz na reumatoidalne zapalenie stawów, zwróć uwagę,
czy powyższy opis oddaje Twój stan ducha. Ciągła potrzeba
samokontroli swoich emocji jest niewątpliwie źródłem napięcia
i stresu emocjonalnego.

Zespół stawu skroniowo-żuchwowego
Często nadmierne napięcie mięśni dotyczy szczęki – jest to zespół
stawu skroniowo-żuchwowego. Istnieje wiele przyczyn, które mogą
prowadzić do dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Jedną
z nich może być nadmierne napięcie mięśni twarzy i zaciśnięcie
szczęk wynikające ze stresu.
Jeśli Twoje mięśnie szczęki są często napięte możesz doświadczać:
bolesności mięśni żuchwy
bólu głowy
bolesnego ucisku za oczami
możesz cierpieć także na bruksizm (tzw. zgrzytanie zębami)
W kategoriach psychosomatyki, takie zaciskanie szczęki występuje
u ludzi z osobowością o chronicznej determinacji, z ciągłą mobilizacją
woli, będącą źrodłem przewlekłego stresu. Jeśli więc czujesz, że:
ciągle musisz się mobilizować
wkładasz ogromny wysiłek w podejmowane działania
czujesz, że cały czas walczysz o coś – to właśnie taka postawa
może być przyczyną przeżywanego przez Ciebie silnego stresu
i związanego z nim napięcia
Powyżej opisane dolegliwości ze strony układu ruchu są tymi
najczęściej występującymi, choć oczywiście wachlarz objawów
jest znacznie szerszy. To, co należy podkreślić, to fakt, iż
w przypadku objawów psychosomatycznych, pacjenci cierpią
z powodu realnego bólu i nie jest to ból symulowany, mimo iż jego
genezy upatrujemy w konflikcie psychologicznym. Dobrze jest
więc poznać postawy i trudności, które stoją za napięciem mięśni.
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Podsumowując, można powiedzieć, że stres nakłada na nasze
ciało pewien rodzaj usztywnionej zbroi uniemożliwiającej
pełne odczuwanie swojego ciała, jego swobodne
funkcjonowanie oraz głębokie przeżywanie różnych emocji,
w tym pełnej radości.

Wzajemny wpływ stresu na
ciało i zachowanie
Poczucie zmęczenia, czy nawet choroby wywołanej
stresem, przyczynia się do izolacji i ograniczania swoich
aktywności. Taka izolacja wpływa destrukcyjnie na relacje
z innymi, ogranicza dopływ ważnych bodźców, także tych
wynikających z kontaktów interpersonalnych.
Stres może stać się poważną przeszkodą w prowadzeniu
satysfakcjonującego życia społecznego, a pogorszenie
funkcjonowania w tym zakresie predysponuje do powstawania
negatywnych przekonań, stanów obniżonego nastroju
i w efekcie – nasilenia napięcia emocjonalnego.
Stres może też potęgować odczucie choroby i różnych
jej symptomów, co z kolei może również jeszcze bardziej
pogłębiać napięcie emocjonalne. Osoby zestresowane
częściej mają poczucie choroby i częściej zgłaszają się do
lekarza. Bywa jednak i tak, że stres i wywołane nim ucieczki
w różne uzależnienia, sprawiają, że poważne sygnały
z ciała są ignorowane i napięcie emocjonalne nie ma szans na
konstruktywne rozładowanie.
Stres i jego wpływ na układ ruchu – czyli najczęściej
napięcia mięśniowe i ból – sprawiają, że osoba z danymi
dolegliwościami zaczyna się obawiać nawet takich aktywności,
które mogłyby przynieść jej korzyść. Sama zaczyna narzucać
sobie nowe ograniczenia, co jeszcze bardziej usztywnia
ciało i potęguje złe samopoczucie zarówno fizyczne, jak
i psychiczne.

Stres
może także doprowadzać do wyboru niezdrowego
trybu życia, w którym nie tylko zabraknie aktywności
fizycznej, ale pojawią się używki, niezdrowy sposób odżywiania
się, brak odpoczynku.
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Metody redukcji stresu i profilaktyka
Redukować stres i zapobiegać nadmiernemu napięciu
emocjonalnemu można na kilku płaszczyznach. Można wpływać
na ciało poprzez umysł i na umysł poprzez pracę z ciałem. Sama
praca nad ciałem może nie być wystarczająca.

Zmiana myślenia jako istotny element walki ze stresem
Przede wszystkim dobrze jest zidentyfikować emocje, które w nas
tkwią i poszukać tego, jak umiejscawiają się w naszym ciele.

Pomyśl:
jak czujesz się na codzień?
jakich emocji doświadczasz najczęściej, a jakich mało lub prawie
w ogóle?
jak długo dana emocja działa na Ciebie?
może gdy tylko coś Cię ucieszy, za chwilę zaczynasz odczuwać
lęk przed utratą tego i radość szybko znika?
Emocje nie przychodzą znienacka, więc kolejnym krokiem powinno
być przyjrzenie się swoim myślom i przekonaniom, ponieważ to
zazwyczaj one doprowadzają do pojawienia się takich, a nie innych
stanów emocjonalnych. Każdy z nas ma jakieś automatyczne myśli,
z których nie do końca może zdawać sobie sprawę, a które
wpływają na samopoczucie, a przez to także na działanie i relacje
z otoczeniem.

Zastanów się:
jakie masz myśli na temat siebie samego?
co myslisz o swojej przyszłości?
jak myślisz o swoich trudnych sytuacjach – szukasz rozwiązań,
czegoś optymistycznego, akceptujesz je, czy raczej przygnębiasz
się nimi i straszysz, że będzie jeszcze gorzej?
Obserwacja i modyfikacja swoich myśli często odgrywa kluczową
rolę w wychodzeniu ze stanów depresyjnych, lękowych, czy też w
redukcji napięcia emocjonalnego. Ważne jest także spostrzeganie
obecnej stresującej sytuacji. To od tego jak widzimy i rozumiemy
to, co się dzieje, będzie w dużej mierze zależało, jak zareagujemy
i jak wpłynie to na nasze ciało i ogólne samopoczucie.
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Możesz lepiej radzić sobie z codziennymi, mniejszymi
stresorami, na przykład w taki sposób:
Przyjrzyj się dokładnie temu, co stresuje Cię przez cały dzień.
Zrób listę zdarzeń, myśli. Następnie do każdego z nich zadaj
pytania:
– Co to za zagrożenie? Co mogę stracić, jak to może mnie
skrzywdzić?
– Czy złe następstwa tego zdarzenia mogą rzeczywiście nastąpić?
– Jakie to będzie miało znaczenie jutro, za tydzień, za rok?
Mindfulness Based Stress Reduction – czyli jedna z metod
zmniejszania napięcia
W uwalnianiu umysłu od natłoku myśli, a ciała od napięcia
i bólu, pomagać mogą także różne ćwiczenia relaksacyjne czy
też te oparte na technikach medytacyjnych. Na szczególną
uwagę zasługują ćwiczenia oparte na uważności, zajmujące się
rozwijaniem i nauką bycia na „tu i teraz“. Myślisz jaśniej, czujesz
się lepiej, łatwiej „opanowujesz” codzienność.
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) to program,
w którym znajdziemy wskazówki, jak stać się uważnym i jak
zmienić swoje nastawienie, zachowanie – tak, by zatrzymać błędne
koło negatywnych myśli i przewlekłego wyczerpania stresem.
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Jest to metoda, której skuteczność w redukowaniu objawów
depresji, lęku czy wypalenia zawodowego została potwierdzona
badaniami. MBSR ma także dobry wpływ na działanie układu
odpornościowego.

Jak rozpocząć rozwijanie swojej uważności?
Zacznij od prostego, ale istotnego ćwiczenia:
1.	Spróbuj choć przez chwilę skupić się tylko na swoim oddechu.
2.	Obserwuj swój oddech i myśl tylko o nim. Oddychaj zupełnie
normalnie – tak, jak robisz to na co dzień.
3.	Jeśli Twoja uważność zostanie zakłócona przez inne myśli,
wówczas spokojnie powróć do skupiania się tylko na swoim
oddechu.
4.	Dla ułatwienia, możesz powtarzać sobie w myślach „wdech“
i „wydech“.
Spróbuj tego ćwiczenia choćby przez kilka minut i zobacz, jak
działa na Twoje ciało i samopoczucie.

Równowaga psychiczna – jak ją osiągnąć?
Zarówno w profilaktyce, jak i w redukcji stresu, warto zadbać
o odpowiednią higienę życia: unikać używek, zwrócić uwagę
na odpowiednią ilość snu w należycie przygotowanym do tego
miejscu, stosować zdrową dietę.
Zmiany warto wprowadzać na różnych poziomach, zaczynając od
tych najmniejszych, np. nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że
tak popularna używka jak kawa, może być czynnikiem negatywnie
wpływającym na samopoczucie, chociażby w przypadku stanów
lękowych czy też ogólnego napięcia emocjonalnego.
Warto zadbać również o odnalezienie równowagi pomiędzy
pracą a odpoczynkiem. W tym celu, nierzadko trzeba nauczyć się
dobrze odpoczywać.
Jeśli chcesz zadbać o swoją równowagę psychiczną, przyjrzyj
się kilku kwestiom:
	Zastanów się nad tym, co Cię wyczerpuje, a co „ładuje“ Twoje
baterie życiowe.
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	Naucz się codziennego zauważania nawet bardzo małych
sukcesów.
	Pomyśl, co właściwie robisz, żeby się odprężyć.
	Czy zdajesz sobie sprawę, ile czasu potrzebujesz na regenerację
po stresującym wydarzeniu? Co wtedy robisz? Rozpamiętujesz?
Straszysz się czy uspokajasz?
	Czy pomimo tego, że była to ciężka sytuacja i nie chcesz, by
znowu miała miejsce, potrafisz znaleźć w niej coś pozytywnego
albo czerpać jakąś naukę?
	Buduj małe, osiągalne cele – pomaga to zapobiegać uczuciu, że
nic nie zależy od nas.
	Naucz się tworzyć cele na dany tydzień, ale również na
weekend.
	Pamiętaj o przerwach, także od laptopa, telefonów.
	Odnajdź hobby niezwiązane z pracą lub coś, co będzie sprawiało
Ci przyjemność.
Do profilaktyki i walki z nadmiernym stresem dobrze jest włączyć
aktywność fizyczną.

Aktywność fizyczna jako ważna forma redukcji
stresu i profilaktyki
Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na ciało
i psychikę
Korzyści płynące z aktywności fizycznej są powszechnie znane:
regularne ćwiczenia pomagają utrzymać prawidłową wagę,
obniżają ciśnienie tętnicze krwi, wzmacniają układ odpornościowy,
podnoszą libido, poprawiają sen.
	Aktywność fizyczna jest także doskonałą metodą na redukcję
stresu i lęku.
	Regularna aktywność fizyczna daje poczucie lepszego
panowania nad własnym życiem.
	Prowadzona regularnie,
odpornościowy.

wpływa

korzystnie

na

układ

	Dzięki regularnym ćwiczeniom układ odpornościowy nie
osłabia się pod wpływem silnego stresu tak, jak dzieje się to u
osób, które doświadczają silnego stresu i nie są aktywne.
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Redukcja negatywnych myśli i rozwój
optymistycznej postawy dzięki
aktywności fizycznej
	Kolejną zbawienną korzyścią wynikającą z wysiłku fizycznego
jest to, że potrafi zatrzymać (chociaż na jakiś czas) różne
negatywne myśli. Istnieje badanie, które wykazało, że regularny
jogging przynosił takie same efekty jak jeden ze znanych leków
działających przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo, przy czym
pozytywny efekt utrzymywał się dłużej w grupie uprawiającej
jogging.
	Istotnym faktem jest, że ćwiczenia fizyczne nie tylko pomagają
zwalczyć stany depresyjne, ale również zredukować silny stres.
Mogą także pomagać w unikaniu tych nieprzyjemnych stanów.
	Osoby, które są regularnie aktywne fizycznie, czerpią też
więcej przyjemności z codziennych rzeczy, często z większą
łatwością osiągają zadowolenie. Być może jest to wynikiem
uwrażliwienia mechanizmu doznawania przyjemności przez
regularne wydzielanie endorfiny. Taka stymulacja mózgu
emocjonalnego ma także dobry wpływ na działanie układu
odpornościowego.
	Aktywność fizyczna redukuje napięcia mięśniowe, wpływa
więc na postawę ciala, zakres jego ruchów, elastyczność –
a jak już wiadomo – napięcia mięśniowe mogą być powodem
różnych schorzeń i dolegliwości bólowych. Oczywiście wysiłek
fizyczny musi być dopasowany do indywidualnych możliwości,
by móc przynosić wszystkie opisane korzyści.

Jak aktywność fizyczna może poprawić
Twoje relacje z innymi i stosunek
do samego siebie?
	Regularna aktywność fizyczna może przekładać się na
poprawę samopoczucia dzięki zawiązywaniu nowych
znajomości. Poczucie przynależności do danej grupy,
w której dzieli się podobne wartości, wpływa na dobre
samopoczucie oraz sprzyja wzmocnieniu poczucia sensu.
Jeśli jesteś członkiem jakiejś grupy społecznej, np. grupy osób
uprawiających jogging, niewątpliwie możesz czerpać korzyści
z pełnienia określonej roli w tej grupie.
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	Nowo poznane osoby mogą pomóc Ci w podtrzymaniu
motywacji do kontynuowania podjętej aktywności.
	Każde nowe doświadczenie otwiera przed Tobą nowe
perspektywy, wprowadza nową jakość w dotychczasowym
życiu. Może być kolejnym etapem w zmianie Twojego stylu
życia na mniej stresujący i bardziej satysfakcjonujący.
	Wsparcie uzyskiwane od innych pomoże Ci poczuć się lepiej,
ale też przyczyni się do rozwijania Twoich nowych umiejętności
radzenia sobie w stresujących sytuacjach.
	Badania potwierdzają, że większy stopień interakcji
międzyludzkich powiązany jest z niższym poziomem
zgłaszanych objawów w stresujących momentach. Oznacza to,
że pomimo odczuwanego stresu, dzięki dobrym interakcjom
z innymi ludźmi i wsparciu społecznemu, masz szansę czuć się
lepiej, niż w sytuacji, w której takie wsparcie byłoby nieobecne.
	Aktywność fizyczna sprzyja także rozwojowi samoakceptacji,
od której również zależy Twoje samopoczucie. Przynależność
do danej grupy i otrzymywane w niej szeroko pojęte wsparcie
również ma pozytywny wpływ na wzmocnienie samoakceptacji.
Tak więc podjęcie regularnej aktywności fizycznej może mieć
pozytywny wpływ na myślenie, samopoczucie fizyczne, ale
także redukcję jednego z kosztów pojawienia się przewlekłego
stresu, jakim często bywa pogorszenie relacji z innymi.
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Jak motywować się do regularnej
aktywności fizycznej?
	Ważne, aby nie traktować aktywności fizycznej jako kolejnej
pozycji z długiej listy rzeczy, które należy zrobić.
	Zaangażuj kogoś bliskiego, zarówno do wspólnej aktywności, jak
i motywowania Cię.
	Zróżnicuj plan aktywności tak, aby stała się dla Ciebie czymś
przyjemnym, formą zabawy.
	Zrób listę korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej.
	Stwórz realne cele z nią związane.
	Wizualizuj cele, które chcesz osiągnąć i poprawę swojego
samopoczucia oraz kondycji, które mogą być jednym z celów
(wyobraź sobie, jak będziesz się czuć, wyglądać, zachowywać,
jeśli aktywność fizyczna będzie częścią Twojej codzienności).
Masz wówczas szansę doświadczyć wszystkich największych
korzyści płynących z regularnych ćwiczeń.
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Pamiętaj!
Stres wpływa na nasze ciało, jego funkcjonowanie oraz
nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. Istnieje jednak
wiele sposobów, zarówno na poziomie umysłowym, jak
i fizycznym, którymi możemy nie tylko redukować stres
i jego negatywne skutki, ale także zapobiegać nadmiernemu
nagromadzaniu się napięcia. Nie jesteśmy w stanie całkowicie
wyeliminować stresujących sytuacji z naszego życia, ale to
od nas zależy, jak bardzo wpłyną one na nasze samopoczucie
i zdrowie.
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