
  

POROZMAWIAJMY O UCZUCIACH 

	 W obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem pojawia się w Nas wiele uczuć. To 
naturalne, że w sytuacji kryzysu, kiedy musimy zmienić nasze codzienne funkcjonowanie 
oraz dostosować się do wszelkich procedur bezpieczeństwa (np. pozostanie w domu, 
unikanie skupisk ludzi, dbanie o higienę) mogą pojawić się niepokój, poczucie zagrożenia, a 
nawet lęk. Te towarzyszące emocje są dla Nas sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego, 
a nawet zagrażającego. Natomiast wszystkie uczucia są potrzebne do tego aby móc je 
zauważyć, następnie obserwować, przyjąć i zaopiekować. W obliczu zagrożenia Naszego 
zdrowia i życia możemy również poczuć panikę, która zdarza się, że uaktywnia nasze 
nieprzepracowane doświadczenia, traumy, lęki i obawy. W dobie wielu możliwości 
uzyskania wsparcia specjalistów np. online ale również wsparcia bliskich poprzez  dyskusje, 
rozmowy bezpośrednie, rozmowy telefoniczne, czy rozmowy poprzez video konferencje 
możemy pozwolić sobie na wyrażanie wszystkich obaw i trudnych uczuć. Dajmy sobie 
przestrzeń w tym czasie na refleksje, na zatrzymanie się nad tym co ważne, na 
wdzięczność za to co mamy i kogo mamy wokół Nas, jest to również szansa na zmianę 
tego co tej zmiany wymaga.




Jak wspierać siebie w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem? 

	 Lęk zazwyczaj działa jako pożyteczna i ochronna emocja, ostrzega Nas przed 
potencjalnym zagrożeniem pomagając w utrzymaniu bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji 
czując lęk  możemy w odpowiedni sposób zareagować na zalecenia dotyczące 
koronawirusa (pozostać w domu, nie korzystać z komunikacji publicznej lub ograniczyć 
korzystanie do niezbędnego minimum, nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, 
zrezygnować z wycieczek, dbać o higienę - często myć ręce). Powyższe zalecenia, które 
każdy z Nas może wprowadzić pozwolą  na zmniejszenie ryzyka zachorowania, a co za tym 
idzie spowodują obniżenie poczucia lęku.


	 Drodzy Uczniowie, zastanówcie się co możecie zaoferować w tym trudnym czasie 
innym, np. wesprzeć młodsze rodzeństwo w spędzeniu kreatywnego czasu w domu, 
wspólnie zorganizować zabawy, czytać książki, oglądać wartościowe filmy, pomóc 
rodzicom w obowiązkach domowych, itd.


	 Prosimy Was również o unikanie oglądania serwisów informacyjnych częściej niż 
dwa razy dziennie, zrezygnujcie ze śledzenia informacji na tablicy Facebooka czy 
Instagrama. Weryfikujcie otrzymywane informacje, ponieważ zamieszczane fakenews’y 
mogą niepotrzebne wzbudzać panikę i poczucie zagrożenia. Odsiewajcie informacje 
prawdziwe od nieprawdziwych to łatwy sposób aby obniżyć poziom leku. Korzystajcie ze 
sprawdzonych stron Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dbajcie 
o kontakt z bliskimi, znajdźcie przyjemne tematy do rozmów oraz zadbajcie o relaks ! My 
również mając na uwadze Wasze zdrowie i bezpieczeństwo będziemy przesyłać 
pożyteczne teksty i słowa wsparcia. 


Pozdrawiamy! Jesteśmy z Wami! 
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