
 

DLACZEGO
TAK ŁATWO SIĘ
NAKRĘCAMY?

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym



Kiedy czujemy się gorzej, pierwsze o czym
myślimy, to czy przypadkiem nie jesteśmy
zarażeni.

Kiedy słyszymy o zwiększającej się liczbie
zakażeń zastanawiamy się czy nas też to czeka.

Kiedy słyszymy o kwarantannach domowych i
innych ograniczeniach, pędzimy do sklepów, 
aby zrobić zapasy żywności.

Kiedy znajdujemy się wśród większej grupy ludzi,
czujemy niepokój oraz bacznie się rozglądamy,
czy ktoś nie przejawia niepożądanych objawów.

Nieustannie śledzimyy informacje w mediach,
aby być na bieżąco i klikamy w każdy link o
koronawirusie.

Mózg wypracował mechanizm zwany REAKCJĄ
WALKI LUB UCIECZKI, który alarmuje nas w
przypadku każdego zmartwienia

Mamy wrodzone skłonności do DMUCHANIA NA
ZIMNE ORAZ CZARNOWIDZTWA.

Mamy predyspozycje do MYŚLENIA
KONTRFAKTYCZNEGO, co oznacza zastanawianie
się nad przyszłymi negatywnymi skutkami
wydarzeń na wyrost.

Z natury JESTEŚMY CIEKAWI oraz NIE LUBIMY
NIE WIEDZIEĆ, dlatego wciąż szukamy nowych
informacji.

LEPIEJ ZAPAMIĘTUJEMY to co przykre i
nieprzyjemne, aby w przyszłości móc tego uniknąć.

Im mniejszą kontrolę odczuwamy jakąś sytuacją,
tym podchodzimy do niej BARDZIEJ
EMOCJONALNIE.



WARTO BYĆ ŚWIADOMYM SWOICH DZIAŁAŃ
ORAZ PAMIĘTAĆ, ŻE NIEKTÓRE ZACHOWANIA

SPRAWIAJĄ, ŻE DODATKOWO WPĘDZAMY
SIEBIE W SPIRALĘ STRESU.



CO MOŻESZ Z TYM ZROBIĆ?
ŚWIADOMOŚĆ
POCZUCIE KONTROLI
POCZUCIE SPRAWCZOŚCI
SPOKÓJ

To czego potrzebuje Twoja głowa w tym okresie to:

ANALIZUJ NA CO MASZ
REALNY WPŁYWA

Skup się na tym, co od
Ciebie zależy, jak np.

zostanie w domu, zdrowe
odżywianie się,

zachowanie higieny.
Zwracaj uwagę, w którą
stronę kierujesz swoje

myśli.

ZAKCEPTUJ SYTUACJĘ
Kiedy trudno nam

zaakceptować coś, z czym
się nie zgadzamy, narasta w
nas napięcie. Wpływa to nie

tylko na nasze
samopoczucie, ale wywołuje
bezsenność, zmęczenie czy

nieprzyjemne emocje. 

WYKORZYSTAJ TEN CZAS
Zrób listę rzeczy, które od

dawna miałeś/aś ochotę zrobić,
spędzaj więcej czasu z rodziną,

nadrób zaległości filmowe i
książkowe. Intrenet oferuje

wiele platform dydaktycznych.
Może to czas aby doszkolić się,

np. z angielskiego?

ZRELAKSUJ SIĘ!
Możesz wykorzystać proste techniki

oddechowe: nabierz powietrze
przez nos (3 sekundy), zatrzymaj
powietrze na 2 seksundy, wypuść

powietrze buzią. Powtórz kilka razy.
Innym sposobem jest ciepła kąpiel,
muzyka, dobry film, książka. Zrób

coś miłego dla siebie!


