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Co je stres &
jak ho uvolnit
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Moje milá,
jedním z cílů tohoto adventního kalendáře je uvolnit stres, který jsme
v uplynulých měsících posbíraly, a naučit se s ním pracovat, když se
znovu objeví.
Stres není nic abstraktního. Není to něco, co se děje jen "v hlavě",
ale ovlivňuje celé naše tělo.

Co je stres?
Stresová reakce je přirozenou reakcí těla na nebezpečí.
Do jisté míry vypadá podobně u lidí i u zvířat.
Kdykoliv se cítíme ohrožení, spouští se automatická stresová
reakce, během které se ze situace snažíme utéct, na
nebezpečí zaútočit nebo (pokud nám nezbývá nic jiného)
"zmrzneme".
V minulosti nám stres dokázal doslova zachránit život. Když na
nás začalo útočit divoké zvíře, tělo rozjelo stresovou reakci,
při které se nám mimo jiné:
napnuly svaly, abychom mohli útočit nebo utíkat
zrychlilo dýchání, abychom získali do těla víc kyslíku a měli
tak víc energie
zvýšila hladina cukru v krvi, abychom měli víc energie na
útok/útěk
rozšířily zorničky, abychom viděli i v šeru...

Dneska nám málokdy hrozí nebezpečí, které by ohrožovalo nám
život. Tu stejnou reakci ale zažíváme, když nám hoří deadliny v práci,
když nás čeká nová nečekaná situace nebo když se chystáme na
zkoušku ve škole.
Kromě toho, že momentální stres není zrovna příjemný, pokud ho
prožíváme dlouhodobě, může negativně ovlivňovat i naše fyzické
zdraví.

Protože je stresová reakce spojená s vývojově starší částí našeho
mozku, nefunguje při ní logika a rozumové uvažování. Nic takového
totiž tzv. "savčí mozek" nezná.
Říkat si ve stresu, že je všechno v pohodě a o nic nejde, tak
většinou nezabírá.

Mnohem efektivnější je zapojit při stresu naše tělo a vědomě...
povolit ztuhlé, napjaté svaly
zpomalit a prohloubit svůj dech (jak správně dýchat najdeš v
sobotním e-mailu)
zapojit všechny smysly a ukotvit se pomocí nich v přítomném
okamžiku

Meditace Laya
Povol napětí z těla a mysli a uvolni se v
přítomném okamžiku s meditací Laya
od Lucie Štancové.
Lucii můžeš sledovat na webu
navodkpouziti.cz a na Facebooku.

Stáhnout meditaci

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

