
Hans Selye, twórca teorii stresu, powiedział, że „Całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż 
stres obecny jest w każdym ludzkim działaniu”. To prawda, codziennie go doświadczamy. 
Może on przybierać łagodną postać, a czasem być bardzo trudnym do wytrzymania. Stresem jest 
sytuacja, w której się znajdujemy, ale także jest to biologiczna odpowiedź organizmu na stawiane 
mu wymagania. Owe wymagania definiujemy jako stresory. Mogą one mieć charakter fizyczny 
– „męczą nas” hałas, zagęszczenie ludzi w jednym miejscu, nagłe zmiany temperatur. Ale wyróż-
niamy też stresory psychologiczne – strata czegoś ważnego dla nas, wyzwania (np. egzaminy), 
trudne do załatwienia sprawy, problemy bliskich osób, choroba... 

Można nawet powiedzieć, że najtrudniejszy stres jest właśnie tym, co dzieje się w naszej głowie. 
I rzeczywiście stres psychologiczny codziennie towarzyszy nam w życiu. W dodatku pandemicz-
na rzeczywistość, zagrożenie wirusem, choroby przewlekłe, ograniczone możliwości dostępu do 
lekarza, brak wpływu na przebieg wydarzeń czy nieracjonalne zachowania innych (np. nienoszenie 
maseczki) istotnie zwiększyły nasz poziom odczuwanego stresu! 
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Musimy mierzyć się z rzeczywistością pandemiczną, kiedy sami mamy wiele problemów i streso-
rów, także związanych z chorobą przewlekłą. Oczywiście współczesny poziom medycyny sprawia, 
że lekarze potrafią skutecznie leczyć wiele chorób (także reumatycznych), często bardzo dobrze 
kontrolować ból, ograniczać komplikacje. Nie potrafią jednak wszystkiego. Zdarza się, że choroba 
trwa wiele lat i trzeba się do niej dopasować, nauczyć się z nią żyć. 

Choroby reumatyczne mają wpływ na wiele aspektów naszego życia, ale nowa wiedza w kwestii 
leczenia pozwala, pomimo choroby, na utrzymanie ról życiowych, rodzinnych czy zawodowych, 
kontakty społeczne, rozwijanie pasji, pielęgnowanie tego, co było przed chorobą lub budowanie 
w życiu czegoś nowego i sensownego. Żeby tak się stało i żeby stres związany z chorobą nas nie 
pokonał, musimy pamiętać o swoich wartościach, o tym co jest dla nas ważne. Musimy pamiętać, 
że choroba, pomimo wprowadzanych ograniczeń, jest tylko częścią nas i mamy coś jeszcze do 
zrobienia w życiu. Być może choroba coś zabiera, ale daje też szansę na bardziej sensowne, dobre 
życie – kiedy uświadamiamy sobie jego znaczenie, wartości itp.

Można też stwierdzić, że sam stres w naszym życiu nie jest zły. Odczuwamy go w organizmie 
– „łaskotanie” w żołądku, ściśnięte gardło, suchość w ustach, kołatanie serca itp. 
Selye opisał reakcje fizjologiczne jako te, które są wskaźnikiem mobilizacji organizmu do radzenia 
sobie z wymaganiami. Dzięki zwiększonej mobilizacji lepiej radzimy sobie ze stresorami – planuje-
my, działamy, rozwiązujemy problemy, a jak trzeba… uciekamy. 
Jednak problem mamy wtedy, gdy stres trwa zbyt długo, np. właśnie w pandemii czy gdy streso-
rem jest choroba przewlekła, przebiegająca z zaostrzeniami, bólem itp. 
Do pewnego momentu nasza efektywność pod wpływem stresu wzrasta. Jednak jego zbyt duże 
nasilenie doprowadza organizm do stanu wyczerpania, a w konsekwencji do pojawienia się choro-
by bądź nasilenia jej objawów, które już nam towarzyszą.

Stresory mogą także kumulować się. Zatem silny stres 
nie musi być efektem jednego dużego wydarzenia, 
może być wywołany przez „średnio obciążające”, długo 
trwające wydarzenie, może być także następstwem 
szeregu mniejszych niekorzystnych czynników, tzw. 
„mrówek”, które „obklejają” człowieka. W tym kontek-
ście bardzo ważną życiową umiejętnością jest rozłado-
wywanie nagromadzonego stresu i bieżące przywraca-
nie organizmowi stanu równowagi.

Należy zwrócić uwagę na to, że ludzie w różny sposób radzą sobie ze stresem – jedni lepiej, inni 
gorzej. Dla jednych nowa sytuacja i dodatkowe, nieprzewidziane trudności stanowią czynnik powo-
dujący nasilenie się objawów somatycznych, pojawienie się lęków, obniżenie nastroju, wycofanie 
z działania, poddanie się z poczuciem porażki i przekonanie, że nie dadzą rady. Inni natomiast 
w sytuacji stresu wykazują waleczność, pomagają pozostałym, szukają rozwiązań. Skuteczne 
wyjście z sytuacji stresowej wzmacnia ich i daje nadzieję na to, że w przyszłości też poradzą sobie 
z wymaganiami życia. To zwycięstwo dodaje im skrzydeł. 



Pojawia się zatem pytanie: 

Badania naukowe wykazały, że ważne jest rozwijanie cech osobowości takich jak optymizm, sprę-
żystość psychiczna, pewność siebie. Osoby, które wysoko oceniają swoje zasoby, budują w sobie 
przekonanie, że nie do pokonania jest coraz mniej sytuacji. W rezultacie coraz mniej z tych zdarzeń 
będą oceniały jako stresowe, a więc w mniejszym stopniu będą doświadczały negatywnych skut-
ków stresu. 

Optymizm jako cecha osobowości jest związany z umiejętnością interpretacji jako wyzwania 
sytuacji stresowych, w których niemożliwe jest sprawowanie kontroli nad przebiegiem zdarzeń. 
Dzięki temu osoby, przed którymi stoją wyzwania, szukają w swoim życiu wsparcia oraz wykorzy-
stują własne zasoby, aby sprostać trudnościom. 

Z kolei sprężystość psychiczna (łac. resilience) to umiejętność tworzenia nowych, realnych pla-
nów, a następnie ich realizacji. Osoby charakteryzujące się taką dyspozycją mają pozytywne na-
stawienie do świata i ludzi, potrafią panować nad swoimi emocjami, a przeciwności losu postrze-
gają jako okazję do zdobycia nowego doświadczenia. Ponadto takie osoby starają się utrzymywać 
dobre relacje z najbliższymi (rodziną i przyjaciółmi), potrafią prosić o pomoc i nie obawiają się 
tego, akceptują rzeczy, na które nie mają wpływu, a także starają się być aktywnymi i próbują roz-
wiązywać problemy, na które mają wpływ.

W radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami pomagają m.in. zachowania takie jak: aktywne poszuki-
wanie informacji, umiejętność wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji, aktywna inicjacja 
pomocy ze strony innych, zdolność do dzielenia sytuacji problemowej na fragmenty i stopniowe 
ich rozwiązywanie oraz umiejętność rozpoznawania symptomów własnego zmęczenia. Zachowa-
nia te stanowią ułatwienie w utrzymaniu integracji i kontroli nad codzienną aktywnością, wspierają 
gotowość dokonania zmian w samym sobie i budują nadzieję, że kryzys jest możliwy do przezwy-
ciężenia. Rozwijając takie działania w warunkach stresu skutecznie rozwiązujemy problemy zwią-
zane z trudnymi sytuacjami, a także dobrze radzimy sobie z emocjami, które zamiast przeszka-
dzać, będą nam w życiu pomagać. 

Czy jest możliwość rozbudowywania 
odporności psychicznej? Tak, żeby lepiej 
radzić sobie ze stresem codzienności?

Tak!



Oprócz działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów, opanowanie emocji, możemy 
jeszcze obniżyć poziom pobudzenia organizmu, „wyciszyć” go. Pomocne tu wydają się: dbanie 
o odpowiednią ilość snu, aktywność fizyczna (najlepiej na świeżym powietrzu), zdrowa dieta. 
Nie rekomendujemy drinka ani papierosa na uspokojenie. Dobrą i skuteczną metodą będzie wpro-
wadzenie rutyny na dobry początek dnia. To 10 do 15 min jogi czy medytacji, mogą to być także 
ćwiczenia rozgrzewające stawy – skokowy, nadgarstki, szyję – przy krześle lub w pozycji siedzącej. 
Być może rutyną stanie się rozpoczynanie dnia od muzyki, którą lubisz. Joga, medytacje, tai chi, 
ćwiczenia fizyczne to także dobry temat do rozmów towarzyskich, z pewnością wzbudzi podziw 
i zainteresowanie. To nie tylko chwalenie się, to celowane działania ukierunkowane na budowanie 
optymistycznej postawy w życiu! 

Ćwiczenia i ruch stanowią obiektywny obserwowalny element, który wzbudza nadzieję, ale też 
powoduje, że człowiek nie redukuje się do choroby i związanego z nią stresu. Psychologowie suge-
rują także, aby rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warto też pamiętać, aby podczas spotkań 
towarzyskich unikać narzekania i ciągłych rozmów o chorobie. 

Jak już zostało tu powiedziane, każdy człowiek jest inny, inaczej reaguje na stres. Warto zatem 
słuchać swojego organizmu, poznawać jego typowe reakcje na sytuacje trudne, analizować je 
i poprawiać. Warto pracować nad efektywnymi sposobami radzenia sobie z dokuczliwym napię-
ciem psychicznym, uczyć się od innych i dodawać sobie skrzydeł, a nie odbierać radość życia. 
Warto także czytać poradniki, uczestniczyć w warsztatach, korzystać z porad psychologa, a wtedy 
z pewnością będziemy zdrowsi pomimo stresu choroby.
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