
1 

 

Jak radzić sobie z lękiem przed niepewną przyszłością. 

Obecnie, w okresie epidemii, mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Nie jesteśmy 

w stanie nie czuć lęku, nie mieć wątpliwości czy nie panikować (lęki przed chorobą i utratą 

życia należą do najsilniejszych). Przyszłość wydaje nam się bardziej niepewna niż zwykle. 

Chociaż doświadczenie nas uczy, że zazwyczaj to co zaplanowane spełnia się w niewielkim 

stopniu, to na co dzień snujemy plany, piszemy scenariusze swojego życia, przewidujemy co 

nas spotka. Daje nam to poczucie kontroli i bezpieczeństwa, co obecnie, w sytuacji realnego                  

i wyobrażonego zagrożenia zostało poważnie zachwiane.  

Kiedy lęk jest szkodliwy? 

To nie lęk i inne emocje są szkodliwe, lecz ich trwałość. Zarówno ciało jak i umysł źle 

tolerują przedłużający się stan lęku, który może stać się przyczyną problemów 

kardiologicznych, żołądkowych, oddechowych, otyłości, z biegiem czasu osłabia także układ 

immunologiczny i naszą odporność. 

Po co nam lęk ? (naukowcy czasami różnicują strach jako reakcje na realne zagrożenie i lęk - 

na wyobrażone zagrożenie. W obu przypadkach dochodzi do wzbudzenia autonomicznego 

układu nerwowego). 

Jednym z ważnych zadań lęku jest przygotowanie organizmu do działania. Reakcja 

fizjologiczna pojawiająca się na skutek spostrzeżenia zagrożenia polega na wzbudzeniu 

układu autonomicznego i doświadczeniu emocji lęku. Stanowi przejaw mobilizacji organizmu 

do walki, ucieczki lub zamrożenia/zastygnięcia w bezruchu. Dla naszych przodków ta 

umiejętność decydowała o przeżyciu, reakcja ta miała być strategią krótkoterminową. 

 Jak działa lęk ? 

W sytuacji zagrożenia hormony uwalniane do krwioobiegu przełączają ustrój  na tryb 

podwyższonej gotowości. Następuje szybsze bicie serca, zwiększa się przepływ krwi, 

napięcie mięśni, oddech przyspiesza, nasila się pocenie, wzrasta czujność i uwaga. Szybszy 

oddech natlenia krew, zapasy cukru zgromadzone w wątrobie zostają spalone, aby zapewnić 

zastrzyk energii ratujący życie, zmysły się wyostrzają, Umysł koncentruje się na 

dostrzeżonych oznakach niebezpieczeństwa.   

Symptomy uczucia lęku. 

  Symptomy lęku mogą być różne: wrażenie nierealności, utraty kontaktu z otoczeniem, 

fala gorąca, nadmierna potliwość, mdłości, palpitacje lub nierównomierne bicie serca, uczucie 

roztrzęsienia, rozedrgania, lęk przed śmiercią, przed utratą kontroli lub szaleństwem, 

wrażenie duszenia się lub kłopoty z przełykaniem, wrażenie braku powietrza, zawroty głowy  

i zaburzenia równowagi. Oczywiście nie wszystkie objawy muszą wystąpić naraz. 

Sposoby radzenie sobie z lękiem.  

 Zauważyć i poczuć lęk. Nie ma sensu z nim walczyć, udawać, że go nie ma. Emocje 

zauważone i poczute tracą na mocy, a czasami mijają samoistnie. 
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 To co myślimy wpływa na nasze emocje. Należy zadać sobie pytanie w jakiej sytuacji 

czuję lęk, co sobie pomyślałam, jakie to budzi we mnie emocje, jakie mam objawy 

somatyczne (patrz symptomy lęku). Czego się boję, na ile moje emocje oddają stan 

realny, a na ile są obawami, które nie muszą się spełnić.  
 Różnicować powody dla których się martwię. Odróżnić te, na które mam wpływ (np. 

mogę stosować się do procedur zachowania wobec zagrożenia koronawirusem), od 

tych na które nie mam wpływu i nie mogę nic poradzić, oprócz tego, żeby 

zaakceptować brak kontroli.  
 Szukać wsparcia, czyli najczęściej możliwości wygadania się przed bliskimi czy 

znajomymi. Przekierować uwagę z własnych problemów na relacje z innymi. 

 Jeżeli pojawia się jakaś myśl („mogę zachorować”) szukać dowodów (np. pisząc je na 

kartce), które by za tym przemawiały oraz tych, które by temu przeczyły i szukać 

złotego środka (może pomóc rozmowa z bliskimi). 

 Unikać myślenia czarno-białego typu „to jest straszne, nic się nie da zrobić”. Jest to 

jedno ze zniekształceń poznawczych. 

 Powiedzieć myślom STOP, skupić uwagę na czymś innym, co wymaga aktywności 

poznawczej. 

 Stosować technikę wyznaczanie sobie czasu w ciągu dnia na zamartwianie się np. od 

15.00 do 15.30 (część ze zmartwień spisanych rano może stać się nieaktualna). 

 Można wyznaczyć sobie też godziny, w których szukam informacji na temat sytuacji 

w Polsce i na świecie, żeby nie być podłączonym bez przerwy do strumienia newsów. 

Należy uważać na niepewne źródła informacji. 
 Poszukać w mediach metod relaksacji, treningów uważności, które mogą pomóc w 

zmniejszeniu napięcia. Niektórzy odwołują się do strategii związanych z 

duchowością: do modlitwy, medytacji czy kontemplacji. Inni wolą oddać się jakiejś 

formie rozrywki.  

Oto przykład prostego ćwiczenia oddechowego obniżającego poziom napięcia. 

Weź 5 głębokich kontrolowanych oddechów przez nos, wciągaj powietrze głęboko do 

płuc najwolniej jak tylko potrafisz, następnie równie wolno wydychaj powietrze, aż do 

momentu, kiedy usuniesz je całkowicie z płuc. Przedłużony oddech jest bardziej 

istotny niż sam wdech. Oddech można połączyć z wyobrażeniem siebie w ciekawym, 

relaksującym miejscu.  

 Pomagać innym. Oprócz tego, że możemy zrobić coś dobrego, pomagamy też sobie. 

Kiedy angażujemy się w działania dla kogoś mniej się boimy. 

 Pamiętać, że warunkiem lepszego radzenia sobie z lękiem jest odpowiedni 

wypoczynek, higiena snu, zdrowa dieta, utrzymanie ciała w dobrej kondycji. 

Lista ta nie wyczerpuje oczywiście wszystkich metod. Wielu z nas wypracowało sobie 

własne skuteczne sposoby radzenia sobie z lękiem. 

Psycholog Alicja Grykias 


