
 

 

„Nie w tym rzecz, żeby być 

bez strachu. To nie możliwe. 

To nauka, jak kontrolować 

strach i jak być od niego 

wolnym, w tym sęk” 

Veronica Roth 

 

 

 

 

 

Jak radzić sobie z lękiem – kilka prostych technik 

poskramiania lęku 

         Emocje to część naszego życia, bez nich życie nie miałoby swojego koloru. Uczucia powstały na 

drodze ewolucji i służyły nam po to, by przetrwać. Często informują nas o tym, co dla nas ważne  

i istotne. Jedne są dla nas przyjemne, a inne jak lęk mniej, ale obydwie grupy są potrzebne. Lęk choć 

jest przykry pozwala nam odpowiednio reagować na niebezpieczeństwo. Lęk jest więc częścią naszego 

życia, jest nieunikniony. Problem zaczyna się wtedy, gdy lęk staje się nie do zniesienia i utrudnia 

funkcjonowanie. Różnego typu zaburzenia lękowe należą do najczęstszych problemów psychicznych. 

Szacuje się, że cierpi na nie ok. 1/4  ludzkości. 

           Lęk potrafi całkowicie zapanować nad naszym umysłem. Czasem nachodzi nas tak dużo myśli 

naraz, że dominuje nad naszym sposobem myślenia, żeby zapanować nad lękiem trzeba nabrać 

dystansu do naszego myślenia. Lęk zniekształca nasz sposób postrzegania świata i powoduje, że ze 

strachu nie potrafimy się cieszyć życiem przewidując idące katastrofy i czy nieszczęścia. Czując lęk 

wypatrujemy niebezpieczeństw i myślimy w sposób czarno – biały. A to są już osądy. Im surowej 

osądzamy to co się dzieje danego dnia, tym bardziej utrwalamy w sobie lęk, który rośnie. Dobrze jest 

poznać cechy swojego lęku. Warto odpowiedzieć sobie na pytania: Czy Twój lęk jest wszechobecny  

i prześladujący gdziekolwiek jesteś? Czy potrafi zawładnąć Twoimi myślami, emocjami i doznaniami 

fizycznymi? Czy jest napastliwy, nieustannie Ci dokucza? Gdy lepiej zrozumiesz swój lęk, możesz 

zmienić nie tylko jego cechy, ale też sposób reakcji na niego.  

Poniżej zostaną przedstawione wybrane sposoby radzenia sobie z lękiem: 

1. Gdy ogarniają nas złe myśli i zaczynamy się zamartwiać i wrażenie, że traci się zmysły to warto 

zachować spokój. Powiedzieć sobie, że zła myśl jest tylko myślą i zająć się innymi sprawami. 

Powtarzając to regularnie, zwiększysz dystans dzielący od lęku.  

2. Lęk tłumi w zarodku nasze marzenia. Należy powstrzymać negatywne myśli – w tym celu może nam 

pomóc spisanie na kartce wszelkich możliwych scenariuszy tych najbardziej absurdalnych, śmiesznych. 

Warto też się skupić na pozytywnych scenariuszach czyli jakie dobre skutki mogą wypłynąć z danej 

sytuacji.   



3. „Oddychaj pełną piersią”. Natura nas wyposażyła w doskonały system redukcji lęku: oddech. 

Kontrolowane oddychanie to niezwykle skuteczna metoda zapanowania nad negatywnymi myślami  

i poprawy swojego samopoczucia. Gdy oddech w lęku jest przyspieszony i płytki,to umysł i ciało nie 

otrzymują dostatecznej dawki tlenu do prawidłowego funkcjonowania. Płytki oddech powoduje 

napięcie i podenerwowanie. Pojawiają się niepokojące myśli. Gdy czuje się lęk, oddech przyspiesza.  

W tym celu trzeba nauczyć się prawidłowo oddychać. Raz na jakiś czas warto położyć sobie dłoń na 

klatce piersiowej i wsłuchać się w rytm swojego oddechu. Kiedy nauczymy się rozpoznawać swój 

sposób oddychania, będzie można go kontrolować – oddychać świadomie i głęboko, dzięki temu 

zmniejszy się lęk.  

4. Przygotuj „słoik pomysłów” do walki z lękiem. Słoik pomysłów to zbiór tematów  ( niekoniecznie 

musi to być słoik, może to być notes lub lista zapisana w telefonie), które pomogą odwrócić uwagę od 

lęku i przenieść ją na inne sprawy. To bardzo przydatne narzędzie, gdy chce się zająć myśli czymś innym 

niż dręczące myśli. Warto przygotować taki słoik, bo gdy się znajdziemy w pułapce lęku trudno jest nam 

znaleźć dobry pomysł. Pomysły powinny być dostosowane do Twojej osobowości i stylu życia.  

5. „Pielęgnuj dobre myśli”. Dobrze jest dostrzegać i zapamiętywać pozytywne  myśli. Warto jest 

zobaczyć, że w ciągu dnia myślimy o wielu różnych sprawach, nie tylko tych podszytych lękiem. Warto 

jest szukać rozwiązań problemów i sformułować realistyczne cele. Jak to zrobić? Dobrze jest zapisać na 

kartce jeden nowy cel, na którym chciałoby się teraz skupić. Potem należy się zastanowić jakie małe 

kroki można wykonać, żeby je osiągnąć.  

6. Podziel lęk na mniejsze części. Mózg człowieka ma tę właściwość, że w obliczu lęku potrafi zrobić  

z igły widły. W takiej sytuacji dobrze jest podzielić nasz lęk na mniejsze części. Można do tego 

wykorzystać kartkę i spisać listę niepokojących spraw. Następnie po 5 minutach przerwij pisanie.  

Każdej obawie przyjrzyj się z osobna.  

7. Opracuj poranny rytuał. Udany dzień w pracy lub szkole zaczyna się na długo przed tym, zanim 

wejdziesz do budynku. Wypracuj swój własny poranny rytuał, który pozwoli Ci w spokoju rozpocząć 

nowy dzień, bez napięcia i lęku. Zacznij od wstania z łóżka. To się może wydać niemożliwe do 

wykonania gdy wiesz, że musisz się udać w miejsce które wzbudza niepokój. Ociąganie się ze 

wstawaniem jest naturalne odruchem w sytuacji lęku, ale jeśli ulegniesz tej pokusie Twój lęk tylko 

wzrośnie. Na początek wyrób w sobie nawyk wstawania pomimo wszechogarniającego lęku. Twój 

rytuał może wyglądać tak: Postaw wieczorem przy łóżku postaw szklankę wody. Gdy zadzwoni budzik, 

weź głęboki oddech, przeciągnij się, usiądź prosto i wypij szklankę wody. Odczekaj chwilę aż Twój 

organizm się nawodni. To pomoże Ci się uspokoić fizycznie. Przejdź z sypialni do innego pomieszczenia, 

weź głęboki oddech,  wypij spokojnie filiżankę herbaty, kawy lub zjedz śniadanie. Po tym wszystkim 

kontynuuj przygotowania do dalszych zajęć.  

8. Uwolnij ciało od napięcia. Lęk atakuje na każdym poziomie: myśli, emocje, zachowania i ciało. Jego 

objawy mogą przejawiać się poprzez: ból głowy, oczu, ból szczęki, ramion, spięte mięśnie ramion, 

pleców, pogorszone funkcjonowanie różnych narządów ( serca, płuc, jelit, pęcherza, stawów, żołądka). 

Warto wykonać wówczas ćwiczenia na rozluźnienie mięśni i odprężenie psychiczne. Dobrze jest 

uprawiać sport. Aby to wykonać w spokoju trzeba wstać odpowiednio wcześniej.  

9. Zwalczaj lęki w nocy. W nocy jesteśmy z swoimi myślami i ciemnością. Wykonanie określonych 

czynności w ciągu dnia i wieczorem pomoże Ci zasnąć spokojnie. W związku z tym dobrze uprawiać 

sporty, bo poprawiają jakość snu. Dbajmy o to, aby pić dużo wody, gdyż nawet najmniejsze 

odwodnienie wpływa na nasze funkcjonowanie i sen. Zjedz niedużą, zdrową przekąskę przed snem 

niesolone orzechy, produkty pełnoziarniste (zawierają serotoninę). Gdy lęk Cię dopadnie w nocy 

wykonaj następujące czynności: na chwilę przenieś się do innego pomieszczenia, aby nie kręcić się  



z boku na bok, zredukuj napięcie mięśni przez delikatne rozciąganie mięśni. Wykonaj relaksację 

poprzez napinanie mięśni, zaczynając od palców u stóp. Oddychaj głęboko i pozwól myślom płynąć 

swobodnie. Regularne wykonywanie powyższych ćwiczeń zapewni Ci kontrolę nad lękiem w nocy.  

10. Doceń wartość relacji z innymi. Relacja z drugim człowiekiem zawsze wywołuje w nas pewien  

niepokój. Martwimy się, że nie jesteśmy dostatecznie dobrzy, że wcześniej czy później coś zniszczy 

naszą więź czy relacje z drugim człowiekiem.  Ten rodzaj myślenia może być destrukcyjny, jeśli w niego 

uwierzymy. W towarzystwie stajemy się nerwowi i niespokojni, co tylko potęguje lęk i nasze poczucie 

beznadziejności. Jednym ze sposobów zmiany myślenia są pozytywne afirmację czyli powtarzane 

sugestie np. „Jestem zadowolony ze swoich osiągnięć” lub „Mam dobre relacje z ludźmi i jestem 

pogodzony ze sobą we wszystkich swoich relacjach”.   

 

   Podsumowując  - powyższe wskazówki, narzędzia i techniki zostały opracowane przez naukowców, 

praktyków i osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi. Każde z metod jest skuteczna jednak, 

niektóre jednym osobom bardziej przypadają do gustu, a inne mniej.  Nie będziemy jednak wiedzieli, 

co nam pomaga bez zastosowania ich w codziennym życiu.  

 

Opracowała mgr Anita Jurczyk -Gniełka  
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