
Sprawy i sytuacje, które budzą w nas lęk, nie

pochodzą z chwili obecnej. Jeśli dochodzą do

głosu obawy związane z czymś, co ma

miejscu tu i teraz, nie mówimy o lęku tylko   

 o strachu. Kiedy myślisz, że wszystko się

właśnie sypie, dopada cię strach. Zawsze

możesz zadać sobie pytanie: "Czego się teraz

boję?" i z reguły udzielisz odpowiedzi, 

z lękiem jest tak, że musi on zaczerpnąć 

z przeszłości lub z przyszłości. 

Niepokój może być odczuwany na wiele

sposobów: 

- odczucia fizyczne ( kołatanie serca, napięcie

mięśni, bóle brzucha, problemy z

oddychaniem);

- zachowania (obgryzanie paznokci,

wyrywanie sobie włosów);

- unikanie i ucieczka ( zakupy w sklepie 

o dziwnych porach);

- myśli.
Różnorodne objawy oznaczają: 

denerwuję się.

Strach i lęk to ważne wyposażenie
człowieka. Lęk to negatywne i nieracjonalne

myśli, od których można się uwolnić
poprzez zidentyfikowanie błędnego
myślenia  i zmienienie ich w bardziej
racjonalne lub pozytywne. Niepokój/ obawy

to doświadczane przez nas myśli i obrazy,

sugerujący niepomyślny przebieg przyszłych

wydarzeń. Nikt nie zna przyszłości, ale

niepokój przekonuje nas, że wie, co nastąpi:

wmawia nam, że będzie źle, bardzo źle. 
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Lęk, niepokój czy strach?

Jak odczuwamy niepokój?

Lęk w teraźniejszości jest
jak ryba bez wody



 Skup się na "tu i teraz" na przykład na

doznaniach zmysłowych (węch, smak,

zapach, dotyk, słuch) lub na oddechu-

zakotwicz na nich swoją uwagę;

"Kamera za okno"- wyglądaj przez okno

przez 1 minutę i wymieniaj wszystko, co

widzisz;

Złap uporczywą myśl i odśpiewaj ją na

ulubioną melodię;

Zacznij ćwiczyć- przygotuj sobie specjalny

zestaw ćwiczeń z ulubioną muzyką i ćwicz,

kiedy tylko zamartwianie się zbliża.
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Praktykowanie uważności polega na

obserwowaniu tego, co jest w chwili, kiedy to się

dzieje. Spróbuj od liczenia oddechów, jest to
dla wielu pierwszy kontakt z uważnością.
Oddychanie zawsze jest "pod ręką" kiedy czujesz,

że lęk jest blisko. Oddech połączy się z chwilą

obecną i z otaczającym cię światem. 

A w "tu i teraz" wiesz już, że nie ma lęku "lęk 

w teraźniejszości, jest jak ryba bez wody".

Dobra dieta to bogata w tryptofan, czyli

aminokwas, którego twoje ciało używa do

wytwarzania serotoniny (która odgrywa rolę 

w wytwarzaniu poczucia szczęścia) w mózgu.

Tryptofan znajduje się w rybach i innych

wysokobiałkowych pokarmach, jajkach,

bananach, mleku, produktach mlecznych,

nasionach słonecznika.   
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Uważność

"STOP" zamartwianiu się

Zła dieta vs dobra dieta
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