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CZYM JEST STRES?

Stres to reakcja naszego organizmu na  potencjalnie
niebezpieczną sytuację. Ciało przechodzi na tryb "Walcz lub
uciekaj" - włącza się układ współczulny, gdzie nasze reakcje są
automatyczne i działamy bez zastanowienia.
 
Stres zazwyczaj przebiega w kilku fazach:

Faza alarmowa, gdzie najpierw następuje stadium szoku, że
taka sytuacja zaistniała, a potem jest faza przeciwdziałania
szokowi - musimy podjąć jakieś działanie.
Faza przystosowania - nasza psychika uczy się radzić sobie ze
stresorem.
Faza wyczerpania - następuje, gdy mamy do czynienia ze
stałym pobudzeniem organizmu (może to być stan
przewlekłego stresu lub jednorazowa sytuacja o dużej sile).
Wyczerpują się wtedy zasoby odpornościowe i prowadzi to
do używania różnego rodzaju mechanizmów obronnych
(wyparcie, ucieczka, unikanie ludzi) oraz do mogą pojawić się
choroby na tle psychosomatycznym.

 



Jakie są objawy stresu?
 
Zapewne każdy z nas zna te uczucia i objawy:

napięcia w ciele
szybszy oddech
przyspieszone bicie serca
trudności z koncentracją
nerwowe zachowanie, gesty, tiki
wzmożona potliwość
rozszerzone źrenice
biegunki lub zaparcia
trudności z wysłowieniem się
problemy ze snem
gonitwa myśli, wahania nastrojów

 
Stresem dla organizmu jest nie tylko denerwowanie się i
zamartwianie, ale także:
 

kiepska, prozapalna dieta – przewaga tłuszczy z omega 6,
przetworzona żywność, fast-foody, duża ilość cukru, jedzenie
nietolerowanych produktów,
przetrenowanie, brak regeneracji i odpoczynku,
niskokaloryczna lub niskotłuszczowa dieta,
zbyt mała ilość snu, zaburzony rytm dobowy, ekspozycja na
światło niebieskie wieczorami,
przewlekłe infekcje i stany zapalne – zakażenia bakteryjne,
wirusowe i pasożytnicze, choroby autoimmunologiczne w
nasileniu, niewyleczone zęby,
toksyny środowiskowe – zatrucie metalami ciężkimi i
pestycydami.



Skutki długotrwałego stresu
Ogólnie, jesteśmy ewolucyjnie przygotowani do znoszenia
krótkotrwałego stresu - jednak najczęściej towarzyszy nam on
stale przez długi czas. Wtedy mogą zacząć się pojawiać
następujące problemy:
 

podwyższone ciśnienie krwi,
większe ryzyko wystąpienia cukrzycy t.II i osteoporozy,
ryzyko wystąpienia otyłości – duża ilość kortyzolu zwiększa
apetyt i daje sygnał organizmowi do gromadzenia tkanki
tłuszczowej
uczucie zmęczenia – ponieważ rytm wydzielania kortyzolu
ulega zaburzeniu
problemy z pamięcią, koncentracją – pojawia się tzw.
zjawisko mgły mózgowej (brain fog) osłabiona odporność –
organizm w stanie ciągłej gotowości do walki po pewnym
czasie nie ma już sił, aby walczyć z infekcjami
wysoki poziom kortyzolu może doprowadzić do zespołu
Cushinga
przy wysokim poziomie kortyzolu tkanka tłuszczowa
gromadzi się głównie na brzuchu, ponieważ właśnie w tym
miejscu jest najwięcej receptorów tego hormonu. Jest to tzw.
„kortyzolowy brzuch”
Obniżona odporność,
Osłabiona praca tarczycy, jelit, wątroby
Zaburzenia hormonalne
Zaburzenia w przemianie materii,
Depresja.



PSYCHOSOMATYKA

Czym w ogóle jest psychosomatyka? To dziedzina, która zajmuje
się rozpracowywaniem wpływu naszych myśli, emocji i stresów
na występowanie poszczególnych objawów i chorób. 
 
Okazuje się bowiem, że osoby cierpiące na daną chorobę,
przeżyły podobny rodzaj konfliktu lub stresu w swoim życiu i to
uderzyło w działanie konkretnego narządu. Psychosomatyka
opiera się na takich dziedzinach jak neurobiologia, psychologia
zdrowia, psychofizjologia stresu. Odwołuje się także do
Germańskiej Nowej Medycyny i Totalnej Biologii.
 
Jak to działa? Oto kilka przykładów:
JELITA – osoby, które mają problem z biegunkami, drażliwym
jelitem, niech się zastanowią, czy takie emocje towarzyszą w ich
życiu: Muszę coś akceptować, ale tego nie toleruję. Chcę coś
strawić, ale jest to dla mnie szkodliwe lub niemożliwe do wykonania.
Część mnie chce to zaakceptować, jednak inna część już nie.
 
Bardzo często po przeczytaniu tych zdań zdajemy sobie sprawę,
że tak się właśnie czujemy lub jesteśmy w stanie odnieść to do 
sytuacji w naszym życiu (przeszłej lub obecnej).
 
Co ciekawe, okazuje się, że sposób w jaki się urodziliśmy,
wpływa na to jak działamy w życiu! Jeżeli urodziliśmy się sami
przed terminem – wtedy zazwyczaj nie mamy problemów z
podejmowaniem działań ich kończeniem. Jeżeli urodziliśmy się
po terminie – to mogą się pojawić ciągoty do odkładania na
później. Jeżeli przy porodzie musiał pomóc lekarz, to w
przyszłości możemy potrzebować większego wsparcia w
działaniu.



REDUKCJA STRESU

Oto kilka rad, jak redukować stres i niwelować jego skutki.
SEN
Najczęściej mamy zupełnie zaburzony rytm dobowy. Trudno nam
wstać rano, a wieczorem nadrabiamy różne prace i siedzimy do
późnej nocy. A tak naprawdę długość i jakość snu oraz czas
kładzenia się spać ogromnie wpływa na poziom kortyzolu.
 
Poprawa jakości snu – kilka sposobów:

Kładź się spać najpóźniej między godz. 22.00 a 23.00. W tych
godzinach wydziela się melatonina, która poprawia jakość snu
i sprawia, że jest on głębszy i bardziej regenerujący. Staraj się
kłaść i wstawać codziennie o tej samej porze. Kiedy odsypiasz
w weekend, mocno to rozregulowuje nasz organizm.
Ogranicz ekspozycję na niebieskie światło wieczorem –
najlepiej na dwie godziny przed snem nie korzystaj z
komputera, tabletu, smartfona. Poświęć ten czas dla rodziny,
poczytaj książkę, weź kąpiel – to idealnie przygotuje organizm
do snu i odpoczynku.
Unikaj kawy i mocnej herbaty wieczorem.
Śpij w całkowicie ciemnym pomieszczeniu – wyłącz wszelkie
światła i światełka, zasłoń okna roletami, aby nie dochodziło
żadne światło. Jakiekolwiek źródło światła blokuje
wydzielanie melatoniny.
Pozbądź się z sypialni elektroniki – telewizora, tabletu itd.
Zadbaj także o odpowiednią temperaturę do spania (ok. 20
stopni C zazwyczaj jest optymalnie, ale sprawdź na sobie) i
nawilżenie powietrza.
Staraj się jak najwięcej czasu spędzać na dworze w dzień –
sprzyja to regulacji rytmu dobowego.
Nie pij alkoholu wieczorem – alkohol sprawia, że organizm
skupia się na jego metabolizowaniu i wydaleniu z organizmu, a
nie na regeneracji podczas snu.



 
Nie przejadaj się na wieczór – tak samo, jak w przypadku
alkoholu, organizm skupia się na trawieniu, zamiast się
regenerować. Z kolei dawka węglowodanów na kilka godzin
przed snem wielu osobom pozwala lepiej spać.

 
Kiedy wyregulujesz swój rytm dobowy, będziesz szybciej się
regenerować po treningu, poprawi się pamięć i koncentracja, a
także zmniejszą się stany zapalne w organizmie. Zdrowy, głęboki
sen poprawia także wrażliwość na insulinę i reguluje poziom
glukozy we krwi.
 
Gdy jednak jest potrzeba, żeby wieczorem posiedzieć przed
komputerem, zainstaluj aplikację ograniczającą emisję
niebieskiego światła - https://justgetflux.com/. 
 
Na smartfony jest aplikacja Twilight.

https://justgetflux.com/


KILKA ĆWICZEŃ
Oto kilka praktycznych ćwiczeń, które pozwalają na pracę z
emocjami i redukcję stresu:
 
Ćwiczenie nr 1
Wypisz sobie 3 największe stresy jakich doświadczyłaś w życiu.
Spróbuj zwerbalizować swoje myśli i emocje związane z tymi
stresami. Określ, czego najbardziej się obawiasz i co tak
naprawdę kryje się za tymi obawami.
 
Ćwiczenie nr 2
Spróbuj pisać dziennik o swoich emocjach. Codziennie przeznacz
jakąś ilość czasu na to, aby się wypisać. Opisz wszystko co
myślisz, przeżywasz i czujesz.
 
Jeżeli masz jakiś problem w relacjach z kimś (np. z tatą) - napisz
list do niego - opisz, co było złe, co dobre, za co jesteś wdzęczna,
a za co jesteś zła na tę osobę. Nazwij swoje emocje w tej relacji.
Taki list możesz spalić po napisaniu.
 
Ćwiczenie nr 3
Prowadź listę wdzięczności – codziennie, na koniec dnia, wypisz
rzeczy, wydarzenia, za które jesteś wdzięczna. Naucz się w ciągu
dnia wyłapywać dobre chwile, emocje czy zdarzenia i pauzować
je, aby świadomie bardziej je przeżyć i docenić.
Nie wymieniaj tylko rzeczy materialnych. Pomyśl o uczuciach,
osobach, doświadczeniach. I zwróć uwagę na naturę. Nie
cenzuruj swoich myśli, pisz co uważasz za słuszne. 



ROLA NIEPRZYJEMNYCH EMOCJI 
 
Znasz to uczucie? Smutek, zazdrość, złość, agresja, zwątpienie,
zniecierpliwienie, apatia, bezsilność, samotność... To tylko kilka z
wielu emocji, z którymi na co dzień się spotykamy.
 
Często uważamy, że to są złe emocje i nie powinniśmy ich
odczuwać. Dlatego od razu tłumimy je w sobie i natychmiast
staramy się zająć czymś innym, aby tylko nie czuć się źle z
powodu naszych emocji. A to nie tak. Nie ma dobrych i złych
emocji. Są tylko przyjemne (jak radość, zachwyt, poczucie bycia
docenionym) i nieprzyjemne. Tych nieprzyjemnych unikamy jak
ognia, wywołują w nas napięcie i stres.
 
A to właśnie te nieprzyjemne emocje są dla nas bardziej
wartościowe❗
 
Dlaczego? Dlatego, że taka emocja jest źródłem informacji dla
Ciebie. Jeżeli pozwolisz sobie na jej przeżycie i zapytasz siebie
szczerze, o to jaką informację nam niesie, będziesz w stanie iść
dalej. Rozwijać się. Poprawić błędy. Spojrzeć na siebie i innych z
dystansem. Dlatego pozwól poczuć w sobie nieprzyjemną
emocję. Przeżyj ją, zaakceptuj, a następnie zapytaj siebie, jaką
informację ona niesie dla Ciebie.
 
Ćwiczenie nr 4
Spróbuj się oswoić ze swoim strachem, emocjami. Przypomnij
sobie stresującą sytuację i powoli pozwól, aby pojawiły się te
trudne emocje. Pozwól sobie na płacz, krzyk czy zwinięcie się w
kłębek. Pozwól sobie na słabość, aby stać się silniejszym.
Daj sobie też zgodę na przeżywanie nieprzyjemnych emocji. One
są częścią Ciebie i to nic złego, że je odczuwasz.
 
Możesz dać sobie zgodę na akceptację emocji: Dziękuję, że jesteś.
Akceptuję Cię.



MEDYTACJA
Bardzo polecam spróbować medytacji.
Oprócz łagodzenia stresu i obniżania poziomu kortyzolu,
medytacja ma wiele innych zalet: spowalnia tętno, obniża
ciśnienie krwi, zwiększa aktywność układu immunologicznego,
rozluźnia ciało, a także poprawia pracę mózgu. 
 
W trakcie oczyszczania umysłu, zwróć uwagę na swój oddech.
Ważne, aby wychodził z przepony i był głęboki. Taki oddech
świetnie dotlenia i wzmacnia pracę nerwu błędnego.
 
Aby zacząć, warto obejrzeć filmiki (można włączyć polskie
napisy):
https://www.youtube.com/watch?v=fXmG1x1ih1U 
https://www.youtube.com/watch?v=e4yipKfO8nA
https://www.youtube.com/watch?v=wirV265ZYSw 

https://www.youtube.com/watch?v=wirV265ZYSw


Ćwiczenie nr 5 - HO’OPNOPONO
 
Tak długo jak trzymamy w sobie żal, złość, smutek, pretensje,
urazę i inne destrukcyjne emocje – zatruwamy swoje
wewnętrzne Ja. Przesunięte do podświadomości emocje nie
znikają. Wręcz przeciwnie – ujawniają się nam w postaci chorób,
dolegliwości, różnych życiowych sytuacji a także poprzez ludzi,
których napotykamy na swojej drodze. Nic nie jest dziełem
przypadku:
 
▪ choroby jelita grubego mogą nam mówić o jakieś podłości,
której nie możemy wybaczyć,
▪ angina może nam natomiast przypomnieć słowa, jakich nie
wykrzyczeliśmy przyjacielowi, który nas zdradził.
 
Takich sytuacji przeżywamy dziesiątki a nawet setki. Niestety nie
wszystkie konflikty jesteśmy w stanie fizycznie rozwiązać. 
W tym przypadku warto zastosować inne narzędzia
rozwiązywania konfliktów biologicznych. Jednym z nich jest
Ho’oponopono. 
Ten niezwykły rytuał polega na powtarzaniu poniższych słów:
❤ Przepraszam,
❤ Proszę wybacz mi,
❤ Kocham Cię,
❤ Dziękuję.
 
Można je wypowiadać głośno lub w myślach. Za każdym razem,
gdy stosujemy ho’oponopono bierzemy na siebie pełną
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. W ten sposób
zyskujemy pełną sprawczość nad naszymi emocjami i uwalniamy
się od nich.Te magiczne słowa powtarzamy tak długo, aż pojawi
się wszechogarniające odczucie spokoju i wewnętrznej harmonii.
Znika wtedy niepokój, niezadowolenie, złość, uraza. 
Nastaje błogość. :)



POLECANE KSIĄŻKI

Chcesz wiedzieć więcej na temat psychosomatyki i redukcji
stresu? Polecam kilka książek, które rozwijają ten temat:
 
Dlaczego zebry nie mają wrzodów, R.M. Sapolsky
Nie zaczęło się od Ciebie, M. Wolynn
Uzdrawianie biologią, R. Korner
Twoje ciało wie jak Cię wyleczyć, Ch. Fleche
Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy, P. A. Levine
Recall Healing, Uzdrawianie absolutne, G. Renaud
 
Polecam także poczytać o takich metodach jak TRE® (Trauma
Releasing Exercises) http://tre-polska.pl/czym-jest-tre/
oraz EFT http://www.eft.nogard.pl/strona=porady
 

http://tre-polska.pl/czym-jest-tre/

