
„Życie jest czymś, co przydarza się nam w czasie,  

kiedy jesteśmy zajęci planowaniem innych rzeczy"  

Anthony de Mello 

Jak oswoić lęk? 

 

Trudne, nagłe sytuacje, niecodzienne wydarzenia, chaos pojawiający się  

w niespodziewanych momentach naszego życia. Nasze ciało, umysł reaguje w nietypowy 

sposób – im bardziej jest coś dla nas nieznanego, im trudniej zachować poczucie kontroli nad 

własną rzeczywistością, im większy wysiłek wkładamy w radzenie sobie z tym co nas spotyka 

– tym więcej musimy poświęcać energii aby pokonać piętrzące się przeciwności losu. W takich 

sytuacjach pojawiają się różne zachowania i emocje – każdy zareaguje inaczej i będzie czuł coś 

innego. Jednak najczęściej dominującym naturalnym odczuciem jest lęk bądź strach. A czym 

są te dwa stany emocjonalne?  

Strach pojawia się jako sygnał zagrożenia życia, kiedy mamy do czynienia z realnym 

niebezpieczeństwem. Wydzielanie różnych substancji w naszym organizmie, stawia go w stan 

gotowości do podjęcia działania mającego na celu przetrwanie. Pojawia się adrenalina 

zwiększająca ciśnienie krwi, przyspieszone bicie serca, rozszerzanie oskrzeli i źrenic czy 

wzrost napięcia mięśni co pomaga w dokonaniu wyboru – ucieczka czy walka. 

Lęk w odróżnieniu od strachu często nie ma realnego podłoża, a dotyczy sytuacji 

irracjonalnych, wytworzonych przez negatywnie nastawiony umysł. Jest najczęściej 

nieprzyjemnym doświadczeniem, bliżej nieokreślonym stanem oczekiwania na to co może się 

wydarzyć. Lękowi towarzyszy niepokój, zdenerwowanie, wzmożone napięcie. Pojawiają się 

też objawy somatyczne np.:  pocenie się, bóle i zawroty głowy, problemy z oddychaniem, 

kołatanie serca, zasłabnięcia, obniżony nastrój, spadek aktywności itp. To jak będziemy 

odczuwać lęk zależy od zaistniałej sytuacji oraz uprzednich doświadczeń zbieranych w toku 

całego życia, jednak najczęściej pochodzących z okresu dzieciństwa, gdy byliśmy najbardziej 

bezbronni. Lęk jest także źródłem informacji o nas samych, jak widzimy siebie - kiedy 

posiadamy wystraczająco dużo zasobów aby sprostać napotkanej trudności, jesteśmy silni  

i zaradni, albo w ręcz przeciwnie nie umiemy pokonać naszych słabości, obronić się. Umiejętne 

zmierzenie się z nim daje wgląd w siebie, odkrywając w sobie nowe możliwości  

i umiejętności, których mogliśmy nie zauważać wcześniej, ponieważ zbyt dużo energii 

poświęcaliśmy na tłumienie lęku, często go tym samym podsycając. 

Jeśli już udało się nam rozróżnić strach od lęku to pojawia się kolejne pytanie jak 

najprościej można poradzić sobie z tymi emocjami kiedy pojawiają się nagle albo trwają dłużej 



i trudno się od nich uwolnić. Jak można oswoić lęk? Ważna jest tutaj informacja, że  

w sytuacjach permanentnego lęku, zagrażającemu zdrowi a może i życiu, związanych  

z zaburzeniami lękowymi należy skorzystać z fachowej pomocy psychologa czy 

psychoterapeuty gdyż poniższe sposoby radzenia sobie, choć skuteczne nie będą wystarczające.   

 

1. Szukaj pozytywnych aspektów całej sytuacji. Miej nadzieję, że to co trudne minie. Nim 

podejmiesz jakieś działania, zastanów się, wybieraj świadomie swoją odpowiedź na 

zaistniałą sytuację. Nie skupiaj się na alternatywnych wizjach przyszłości i tym co jeszcze 

się nie zdarzyło. Najlepiej skoncentrować się na danym momencie, jednym kroku do 

przodu, który można zrealizować. Pielęgnuj w sobie o dobre myśli. 

2. Dbaj o swoją sieć wsparcia. Czy to online czy na żywo. Rozmawiaj, opowiadaj o swoich 

emocjach, przemyśleniach. Skup się na faktach, zweryfikowanych wiadomościach, aby nie 

tworzyć niepotrzebnych, negatywnych scenariuszy w głowie. Nie zapomnij o poczuciu 

humoru, często najlepszym lekiem na rozładowanie napięcia i przytłaczające myśli. 

Pamiętaj też o życzliwości wzajemnej, trosce i wyrozumiałości.  

3. Znajdź swoje schronienie. W medytacji, muzyce, pisaniu, malowaniu, naturze, sporcie, 

tańcu. Odszukaj to co daje wytchnienie i spokój myślom. W miarę możliwości skup się na 

sobie samym i kontakcie ze swoim wnętrzem. Zajmij się czymś wartościowym. Lęk  

i niepewność nie oznacza tylko negatywnych rzeczy. Bardzo wiele zależy od tego, co jest  

w nas samych.  

4. Praktykuj wdzięczność. Żyjąc w względnym dobrobycie często zapominamy doceniać  

i cieszyć się z tego co mamy, biorąc to wszystko za rzecz pewną. Chcemy więcej, nie 

zastanawiając się często skąd jest to co posiadamy. Warto docenić zarówno bliskich jak  

i nacieszyć się z tego co nas otacza.  

5. Unikaj krytyki i ciągłych pretensji. Nie warto tracić energii na szukanie winnych temu co 

nam się przytrafia. Stało się coś i już. Wokół nie ma idealnych ludzi, a i oni mają swoje lęki 

i frustracje. Przed chaosem i agresją może nas uratować wyrozumiałość i chęć pozytywnego 

działania.  

6. Podejmij dialog wewnętrzny z samym sobą. Poznaj źródło lęku, odczuwanych emocji. 

Przyjrzyj się spokojnie swoim myślom aby zobaczyć co jest potrzebne aby zredukować 

odczuwany poziom strachu.  

7. Próbuj żyć. Nie chodzi aby w sytuacjach lękowych udawać, że wszystko jest dobrze, 

powrócić do codzienności jakby nic się nie działo. Nasza rzeczywistość jest dynamiczna  

i trudne momenty będą się pojawiać a my zmuszeni jesteśmy do dostosowywania swoich 



planów i działań do tego co się wydarzy. Warto trenować w sobie umiejętność bycia 

elastycznym, aby być trochę spokojniejszym przy pojawiających się zmianach, które 

wzbudzają lęk.  

8. Obserwuj swoje ciało. Wspominałam o różnych objawach somatycznych jakie pojawiają 

się w naszym ciele w czasie odczuwania lęku. Warto w takich sytuacjach skorzystać  

z relaksacji, ćwiczeń oddechowych uspokajających nasz układ nerwowy. W Internecie nie 

brakuje inspiracji do wykorzystania, zdjęć, filmików jak można wyciszyć swój organizm. 

Poniżej przedstawiam kilka krótkich ćwiczeń, które można wykonać w nagłych sytuacjach 

wzmożonego lęku: 

a) usiądź wygodnie, najlepiej bez butów,  

b) zacznij oddychać powoli i głęboko, wyciszają umysł, siedź spokojnie przez około 5 

minut,  

c) następnie zacznij uciskać swoje stopy, masując obie podeszwy aż poczujesz 

rozluźnienie – w stopach znajduje się wiele receptorów, które mają połączenie z innymi 

częściami naszego ciała, 

d) możesz do tego wykorzystać małą piłeczkę np. tenisową, masując szczególnie bolesne 

miejsca – piłeczką można też masować bark, ramiona, kark a nawet kręgosłup w pozycji 

leżącej jeśli jest możliwość, pomaga to w redukcji zbędnego napięcia mięśni,  

e) po masażu stań prosto, ustawiając stopy na szerokości z biodrami – poczuj się jak liść 

na wietrze, rozluźniając ciało, zacznij nim potrząsać jakby silny wiatr chciał zerwać nas 

z drzewa, a my choć poddajemy się rytmicznym ruchom to mocno stoimy na ziemi,  

f) na koniec poskacz trochę, potup jakbyś chciał pozbyć się wszystkich napięć, emocji   

z siebie.  

   Ten prosty zestaw ćwiczeń oraz przedstawione powyżej propozycje na oswajanie lęku 

można wykorzystać do pracy z dziećmi, które odczuwają silne emocje, obawy, złość, a nie 

posiadają właściwych zasobów aby poradzić sobie z tym co przeżywają. Warto uczuć od 

małego, że wszystkie emocje, w tym szczególnie strach i lęk są jak najbardziej naturalne  

i potrzebne nam, gdyż dają informację o tym co się dzieje i pomagają przetrwać.  
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