KO TELO OBJAME TESNOBA
10 NASVETOV ZA DOBRO POČUTJE
PRIPRAVILA: svetovalna delavka Maja Petek Tomšič

Si že kdaj bil/-a v situaciji, ko si imel/-a občutek, da te v prsih nekaj
tišči, da si napet/-a? Tvoja glava je bila polna skrbi in premišljeval/a si, da je nekaj narobe s tabo. Zaradi skrbi, stresa in negativnih
misli si slabše spal/-a, mogoče te je bolela glava ali pa si čutil/-a
slabost v trebuhu. V šoli si se težko zbral/-a in posledično slabše
zapomnil/-a učno snov. Bil/-a si utrujen/-a, nemiren/-a. Verjetno si
ta občutek že doživel/-a. Vsi smo ga.
Opisanemu občutku rečemo tesnoba. Gre za čustveno stanje, ki ga
občasno občutimo vsi. Pogosto se pojavi takrat, ko se zgodi nekaj
nepričakovanega ali pa ko imamo občutek, da ne bomo kos
spremembam. Odraža se v spremenjenih, nelagodnih telesnih
odzivih, mislih, vedenju in čustvovanju. Trenutno smo del
sprememb, ki se dogajajo zaradi pandemije koronavirusa. Zaslediti
je veliko negativnih novic, ki se dogajajo pri nas in v svetu. Skrbi
nas, da bi zboleli mi ali naši najbližji. Z ukrepi so omejili naša
druženja s prijatelji, sorodniki in nihče ne ve, koliko časa bo to še
trajalo. Pogostejši so lahko domači konflikti. Precejšnja nevšečnost
pa zna biti tudi šolanje na daljavo.
Tesnoba je neprijetna, a ni nevarna. Lahko jo obvladamo. Kako?
Načinov in strategij obvladovanja je več. Poišči kakšno, ki bi
ustrezala tebi. 

1. Pogovori se z osebo, ki ji zaupaš in ji povej, kaj te skrbi.

2. Negativne misli poskušaj preusmeriti (v pozitivne).
PRIMER 1: Vaja STOP nam lahko pomaga, da izstopimo iz misli, ko nas
preplavljajo močna, neprijetna čustva. Vajo si v spomin lahko prikličemo
z besedo STOP. Vsaka črka predstavlja njen korak.
S – Stop. Ustavi se za trenutek.
T – Trenutek za dih. Opazi nekaj svojih
vdihov in izdihov.
O – Opazuj svoje misli, čustva, telesne
občutke, zunanje dražljaje, kot so zvoki,
barve, vonjave. Bodi v tem trenutku in le
opazuj, kaj se dogaja
P – Pojdi naprej v dan z zavedanjem, ki si ga
ravnokar dosegel.

PRIMER 2: Negativno misel npr. »To mi sigurno ne bo uspelo.« preusmeri
v pozitivno npr. »Uspešno lahko opravim vse. Sem na dobri poti.«. Vaja
dela mojstra, če mojster dela vajo.

3. Jutro začni s prijazno mislijo samemu sebi in zaspi z vsaj eno
hvaležno mislijo.
Skušaj se spomniti različnih stvari oziroma se ne ponavljaj iz dneva v
dan. Misli lahko zapišeš in jih pospraviš v zato namenjen kozarec. Čez
čas boš videl koliko stvari ti prinaša veselje in zadovoljstvo.

4. Včasih pomaga, če neprijetne misli spravimo na papir. Nariši
ali napiši, kaj te skrbi.

5. Spomni se na lep, vesel dogodek, ki se ti je zgodil oziroma na
trenutek, ko ti je uspelo nekaj, za kar si se zelo trudil/-a.

6. Misli lahko umiriš s poslušanjem glasbe, branjem knjige,
igranjem družabne igre.

7. Občutke napetosti, nemira poskušaj nadzorovati z dihanjem.
PRIMER 1: Vdihni in štej do 4, potem zadrži dih in štej do 5, nato počasi
izdihni in štej do 6.
PRIMER 2: Opazuj tvoje dihanje, ko potuje skozi tvoje telo. Pozoren
bodi na vdih – kako zrak vstopa skozi nos, gre po telesu in kako ga
izdihneš skozi usta. Ne poskušaj spreminjati svojega dihanja, samo
opazuj kako dihaš. Ne razmišljaj nič drugega. Če tvoje misli zbežijo
drugam je to povsem običajno.

8. Počni stvari ob katerih se počutiš prijetno (riši, pleši, kuhaj,
igraj inštrument, vrtnari, oglej si film, pogovarjaj se s prijatelji
preko video klica…).

9. Neprijetne, tesnobne občutke lahko premagaš tudi tako, da
sprostiš svoje telo (gibalna aktivnost, tehnike sproščanja).
PRIMER 1: Škratkova joga (klik do povezave)
PRIMER 2: Joga za sproščanje (klik)
PRIMER 3: Smaragdni gozd želja - pravljična meditacija (klik)
PRIMER 4: Meditacija z afirmacijami (klik)
PRIMER 5: Sproščujoča glasba (klik)

10. Ne pozabi na humor. Saj veš, smeh je pol zdravja.
Slovenski etnografski muzej zbira vice na temo
koranavirusa, ki v tem trenutku kroji naš vsakdan.
Poimenovali so ga »koronski humor«. Vice si lahko
prebereš tukaj (klik).

Čustveni vrtiljak je nekaj, čemur ne moreš ubežati. Pomembno je,
da neprijetnim občutkom nameniš pozornost, poiščeš rešitve in se
soočiš z njimi. Ti to zmoreš!!! 
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