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Â   Stres to nasze reakcje fizyczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje na szkodliwy bodziec
przytÂ³aczajÂ±cych nas zdarzeÃ± pochodzenia wewnÃªtrznego lub zewnÃªtrznego, moÂ¿e to siÃª objawiaÃ¦
poirytowaniem, rozdraÂ¿nieniem trudnoÂ¶ci z koncentracjÂ± , huÂ¶tawkÂ± nastrojÃ³w oraz zbyt silnej reakcji na rzeczy
bÂ³ache i drobne.
 
 Stresory sÂ± to zdarzenia, ktÃ³re wywoÂ³ujÂ± reakcje stresowÂ±.
 
 Stres jest czymÂ¶ osobistym, niepowtarzalnÂ± kombinacjÂ± reakcji fizjologicznych, myÂ¶li, uczuÃ¦, zachowaÃ±. Jest
on elementem w komponowanym w nasze Â¿ycie.
 
 MoÂ¿na rozrÃ³Â¿niÃ¦ czynniki, ktÃ³re wpÂ³ywajÂ± na osobisty poziom stresu czÂ³owieka:
 
 1.czynniki wewnÃªtrzne
 
 2. Czynniki zewnÃªtrzne.
 
 Do tych pierwszych zaliczamy min:
 
 .- podatnoÂ¶Ã¦ genetycznÂ± danej jednostki,
 
 - zdrowie psychiczne i fizyczne
 
 - oczekiwania i definicje kulturowe
 
 - temperament osobnika
 
 - skalÃª poczucia wÂ³asnej wartoÂ¶ci a wraz z nia pewnoÂ¶Ã¦ siebie
 
 Do drugiej grupy zaliczyÃ¦ moÂ¿na min.:
 
 - intensywnoÂ¶Ã¦ i czÃªstotliwoÂ¶Ã¦ wystÃªpowania stresora
 
 - umiejÃªtnoÂ¶ci i wyszkolenie jednostki
 
 - opiekÃª medycznÂ± z ktÃ³ra wiÂ±Â¿Â± siÃª systemy wspierania i poradnictwa
 
 - finanse
 
 WskazÃ³wki- po czym poznaÃ¦ osobÃª zestresowanÂ±?
 
 Do najpowszechniejszych objawÃ³w zaliczyÃ¦ moÂ¿na:
 
 -huÂ¶tawkÃª nastrojÃ³w
 
 - SilnÂ±, wrÃªcz zabÃ³jczÂ± reakcjÃª takiej osoby na maÂ³o istotne zdarzenia w Â¿yciu codziennym a takÂ¿e w
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kontaktach miÃªdzyludzkich
 
 - bezpodstawne irytowanie siÃª, niecierpliwoÂ¶Ã¦ oskarÂ¿anie drugiej osoby bez istotnych przyczyn
 
 - jedzenie mniej lub wiÃªcej niÂ¿ zwykle
 
 - uznawanie przez takÂ± osobÃª nawet rzeczy Â³atwych za trudne i nie wykonalne
 
 - spore trudnoÂ¶ci ze skupieniem uwagi w okreÂ¶lonym temacie lub trudnoÂ¶ci z podjÃªciem jakiejkolwiek decyzji
 
 - mniejsza przyjemnoÂ¶Ã¦ tego co do tej pory sprawiaÂ³o radoÂ¶Ã¦
 
 - bezprzyczynowe reakcje gniewne, napadu zÂ³oÂ¶ci wobec osÃ³b drugich czyli chÃªÃ¦ â€ž zwalenia swego ciÃªÂ¿aru
stresowegoâ€• na innych
 
 - czÃªste siÃªganie po alkohol w celu odprÃªÂ¿enia siÃª
 
 - "przetrzepanie komuÂ¶ skÃ³ry" fizyczne bÂ±dÂ¼ sÂ³owne, czy teÂ¿ pisemne
 
 Takie przewlekÂ³e stany stresowe sÂ± bardzo niebezpieczne , mogÂ± bowiem spowodowaÃ¦ reakcjÃª zwanÂ± stanem
"wypalania siÃª", ktÃ³rej to objawy sÂ± poczÂ±tkowÂ± postaciÂ± zmÃªczenia emocjonalnego. Stan takiego zmÃªczenia
cechuje poczucie poraÂ¿ki i skÂ³onnoÂ¶ci do powierzchownych kontaktÃ³w z ludÂ¼mi.
 
 ReakcjÂ± na dÂ³ugotrwaÂ³y, nie mijajÂ±cy lecz pogÂ³ÃªbiajÂ±cy siÃª stres jest stan, w ktÃ³rym biorÂ± udziaÂ³
czynniki, ktÃ³re w normalnym bez stresowym stanie nie miaÂ³by racji bytu a mianowicie:
 
 np. â€ž przylejemy komuÂ¶ fizycznie, bÂ±dÂ¼ sÂ³ownie i przez chwile poczujemy Â¿eÂ¶my rozÂ³adowali swoje
napiÃªcie emocjonalne,, jest to skuteczne lecz na krÃ³tkÂ± metÃª; jeÂ¶li bowiem zbyt czÃªsto musimy walczyÃ¦ w ten
sposÃ³b na polu fizycznym lub najczÃªÂ¶ciej - sÂ³ownym{ takÂ¿e i pisanym} nasz system ostrzegawczy â€“
kontrolujÂ±cy nie wytrzyma tego napiÃªcia i siÃª w koÃ±cu zepsuje.
 
 Podam tutaj przykÂ³ad dla lepszego zobrazowania tego stanu:
 
 Danie w twarz czy spoliczkowanie sÂ³owne sprawi, Â¿e taka osoba na chwilÃª poczuje siÃª lepiej jednak to tylko
pogarsza sytuacjÃª zwiÂ±zanÂ± z niÂ± samÂ±.
 
 ZaciskajÂ±c piÃªÂ¶ci lub przysÂ³owiowe â€ž zÃªbyâ€•, przeÂ¿ywamy wielokrotnie syndrom walki bÂ±dÂ¼ ucieczki.
 
 Syndromu tego nie naleÂ¿y lekcewaÂ¿yÃ¦ gdyÂ¿ podczas jego trwania wydziela siÃª w organizmie czÂ³owieka co
najmniej 15 rÃ³Â¿norodnych reakcji fizjologicznych
 
 Niestety dzisiejszych czasach, to wrodzona zdolnoÂ¶Ã¦ do stania siÃª bÂ³yskawicznie wrednÂ± "maszynÂ± do
zabijaniaâ€•; choÃ¦ bardzo rzadko to siÃª opÂ³aca takiemu osobnikowi gdyÂ¿ w relacjach miÃªdzyludzkich najlepszym
wyjÂ¶ciem jest: zachowanie spokoju, sÂ³uchanie i racjonalne reagowanie,{ odsetek ludzi, ktÃ³rzy to potrafiÂ± jest
znikomy}.
 
 Stadium alarmu w naszym organizmie to reakcja â€ž walcz albo uciekajâ€•. WÃ³wczas organizm nobilituje wszelkie
pokÂ³ady energii by poradziÃ¦ sobie ze stresem, w tym samym czasie do krwioobiegu czÂ³owieka uwalniana jest
adrenalina , co objawia siÃª silnym poceniem dÂ³oni, nagÂ³ym wzrostem ciÂ¶nienia oraz prawie natychmiastowym
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procesem spowolnienia trawienia.
 
 JeÂ¶li wiÃªc dziaÂ³ania stresowe przedÂ³uÂ¿ajÂ± siÃª organizm ludzki stara siÃª to w jakiÂ¶ sposÃ³b
zrÃ³wnowaÂ¿yÃ¦ i wtenczas wÂ³Â±cza tak zwane â€ž dopalanieâ€•.
 
 Przez jakiÂ¶ czas pracuje on na wyÂ¿szych obrotach by zwalczyÃ¦ stres; adrenalina prawie stale jest dostarczana do
krwi; stopieÃ± pobudzenia fizjologicznego organizmu jest bardzo wysoki. CzÃªsto siÃª dzieje, Â¿e w takim wypadku
stres zwyciÃªÂ¿a organizm i z czasem pochÂ³ania coraz wiÃªcej zasobÃ³w energii niÂ¿ jesteÂ¶my w stanie go
wyprodukowaÃ¦, a takie "wypalanie siÃª" nosi nazwÃª depresji.
 
 Sposoby na stres:
 
 - kilka razy w tygodniu wykonujemy przez ok. pÃ³l godziny Ã¦wiczenia fizyczne lub korzystamy ze spacerÃ³w najlepiejÂ 
w otoczeniu przyrody, rÃ³wnieÂ¿ pomocne sÂ± Ã¦wiczenia jogi i gÂ³Ãªbokie oddychanie przeponow
 
 -do rozÂ³adowania gniewu, frustracji zamiast np. â€žpluÃ¦ na kogoÂ¶ sÂ³ownie bÂ±dÂ¼ pisemnieâ€• moÂ¿e
posÂ³uÂ¿yÃ¦ boksowanie worka treningowego, jogging, lub uprawianie ogrÃ³dka { nic tak nie zmÃªczy ja kopanie
doÂ³Ã³w Â³opatÂ±; jeÂ¶li nie posiadamy ogrÃ³dka przekopmy ogrÃ³dek sÂ±siada- oczywiÂ¶cie za jego zgodÂ± lub
zapiszmy siÃª na prace spoÂ³eczne}.
 
 - oglÂ±danie co najmniej 1 fimu komediowego w tygodniu bÂ±dÂ¼ pÃ³jÂ¶cie do kabaretu
 
 -raz w tygodniu zajmij siÃª wolontariatem, bowiem bardzo skutecznie oddziaÂ³ywuje pomoc innym na rozÂ³adowanie
stresu
 
 - zasypiaj i budÂ¼ siÃª o staÂ³ych godzinach, posiÂ³ki staraj siÃª teÂ¿ usystematyzowaÃ¦ w ten sposÃ³b
 
 -unikaj tytoniu, kofeiny, cukru, alkoholu
 
 - istniejÂ± kluby wsparcia, gdzie moÂ¿na w sposÃ³b grzeczno- kulturalny bez napadu wybuchÃ³w gniewu
porozmawiaÃ¦ z ludÂ¼mi, jeÂ¶li masz moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ zapisz siÃª
 
 Jednak najbardziej skutecznym sposobem na poradzenie sobie ze stresem jest wypracowanie takiego stylu Â¿ycia
ktÃ³ry poprawi stan fizyczny i psychiczny.
 
 PoniewaÂ¿ wystÃªpuje duÂ¿a gama stresorÃ³w wymagajÂ± one rÃ³Â¿nych strategii radzenie sobie np. strata bliskiej
osoby bÃªdzie wymagaÂ³a innej strategii radzenia sobie z problemem, niÂ¿ znoszenie nieustannie zrzÃªdliwego
maÂ³Â¿onka.
 
 CzÂ³owiek zamiast sobie radziÃ¦ stosuje reakcjÃª obronnÂ± np.
 
 Starasz siÃª o nowÂ± pracÃª, twoje kwalifikacje sÂ± odpowiednie i jesteÂ¶ przekonany, Â¿e otrzymasz tÃª pracÃª,
godzinami o niej rozmyÂ¶lasz, nagle sÂ³yszysz brutalnÂ± rzeczywistoÂ¶Ã¦ Â¿e nie przyjÃªto ciÃª do niej, wtedy zamiast
wziÂ±Ã¦ siÃª w garÂ¶Ã¦ i szukaÃ¦ nowego wyjÂ¶cia z tej sytuacji, planujesz zemstÃª na pracowniku,, ktÃ³ry odrzuciÂ³
twÂ± kandydaturÃª nakrÃªcajÂ±c siÃª bezustannie; Czy to jest radzenie sobie? OtÃ³Â¿ nie; to jest bronienie siÃª- np.
uciekajÂ±c w Â¶wiat fantazji bronisz siÃª przed cierpieniem spowodowanym odrzuceniem.
 
 RÃ³Â¿nica, ktÃ³ra jest miÃªdzy tymi dwoma aspektami to taka, Â¿e " bronienie siÃª" jedynie moÂ¿e osÂ³abiÃ¦ objawy
stresu lecz go nie wyeliminuje, "radzenie sobie" natomiast polega na zmianie tego co zmieniÃ¦ moÂ¿na, oraz na
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pogodzeniu siÃª z tym czego zmieniÃ¦ siÃª nie da.
 
 Â¯ycie nasze byÂ³o by na pewno Â³atwiejsze gdyby ludzie mieli zawsze moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ spojrzenia sobie prosto w oczy i
powiedzenia tego co naprawdÃª czujesz zamiast skrywania bÃ³lu w gniewie.
 
 WyrÃ³Â¿niÃ¦ moÂ¿na dwie kategorie radzenia sobie ze stresem:
 
 1. Skoncentrowanie na emocjach- radzenie sobie ze stresem jest odpowiednie w tym przypadku gdy nie masz na niego
wpÂ³ywu, jednak nie eliminuje ono przyczyny stresu, lecz polega na zmianie znaczenia jakie ma dla ciebie
stresom.np.rozwÃ³d- myÂ¶lenie o nim jako o osobistej poraÂ¿ce pogÂ³Ãªbi stres; natomiast myÂ¶lenie o rozwodzie
jako o bolesnym przeÂ¿yciu, z ktÃ³rego moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦ wnioski pomoÂ¿e wyjÂ¶Ã¦ z tegoÂ¿ stanu
stosunkowo szybko.
 
 2.Skoncentrowanie na problemie- jest to zajÃªcie siÃª bezpoÂ¶rednio stresem w celu wyeliminowania go badÂ¿
zmiany. Ta metoda przynosi najlepsze efekty jest zarazem najskuteczniejsza gdyÂ¿ stresom daje siÃª kontrolowaÃ¦ i
moÂ¿na poczyniÃ¦ odpowiednie kroki by go zmieniÃ¦.
 
 W rzeczywistoÂ¶ci wiele stresorÃ³w posiada elementy, ktÃ³re moÂ¿emy kontrolowaÃ¦ sÂ± jednak i takie, ktÃ³re kontroli
siÃª nie poddajÂ± np.osobÂ±, chora na raka moÂ¿e poszukaÃ¦ najlepszej opieki lekarskiej i zapanowaÃ¦ nad swoja
chorobÂ±, jednoczeÂ¶nie osoba ta diagnozy zmieniÃ¦ nie moÂ¿e i bÃªdzie musiaÂ³a znaleÂ¼Ã¦ jakiÂ¶ sposÃ³b by
sobie poradziÃ¦ ze smutkiem strachem i gniewem, ktÃ³re niejednokrotnie towarzyszÂ± tej chorobie.
 
 Innym przykÂ³adem sÂ± KambodÂ¿anki zamieszkujÂ±ce obecnie w USA . Stwierdzono u nich Â¶lepotÃª fizycznÂ± ,
ich oczom nic nie jest sÂ± jednak Â¶lepe na nowe okrucieÃ±stwa.{ przeÂ¿yÂ³y bowiem horror podczas rzÂ±dÃ³w
czerwonych KhamerÃ³w { na ich oczach zabijano i torturowano ich dzieci}.
 
 Stres psychiczny powoduje pobudzenie ciaÂ³a, zmniejszonÂ± odpornoÂ¶Ã¦ ukÂ³adu odpornoÂ¶ciowego, a tym samym
wszelakiego rodzaju choroby bÃªdÃª czepiaÃ¦ siÃª takiego cÂ¿Â³owieka, najlepiej by temu zapobiegaÃ¦ w miarÃª
naszych moÂ¿liwoÂ¶ci.
 
 Dobrym sposobem na zmiejszenie napiÃªcia nerwowego jest humor np znana na Â¶wiecie: terapia Â¶miechem.  Â  Â  
Â  Â   Â   OpracowaÂ³a na podstawie ksiÂ±Â¿ki oraz wÂ³asnych doÂ¶wiadczeÃ± Magdalena Struska.
 Â© 4 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu.  Â  Joni E. Johnston TytuÂ³ oryginaÂ³u Complete
idiotâ€™s Guide to psychology Polska wersja translacyjna 2002 DW Rebis.
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