
    Школски психолог вас саветује – Како се носити са стресом 

 

У ово време социјалне изолације, када изостаје подршка контактом уживо, када се 

комуникација одвија путем друштвених мрежа а изласци и физички додир су сведени 

на минимум – долази до различитих реакција код свих нас. Лични доживљај стреса нас 

води различитим мислима и понашањима. Не можемо га минимализовати, јер је то 

питање менталног здравља сваког понаособ. Различите су реакције на ограничење 

социјалне интеракције и кретања, новонасталу ситуацију, реалан страх за себе и своје 

најближе и обиље информација из медија које узнемиравају или упозоравају на 

појачану будност, одговорност и личну и колективну солидарност. 

Није једноставно све ово прихватити, адаптирати се брзо и понашати сходно свим 

правилима која се намећу у овој ванредној ситуацији. Има особа којима се сва енергија 

усмери на самозаштиту, што је и предуслов опстанка и осећаја личне сигурности. 

Такође, има особа које храбро, можда и не размишљајући о својој безбедности крећу у 

„спасавање света“. Наравно, хуманости на делу никад довољно! То не значи да и те 

особе немају појачану стрепњу или страхове за себе и ближње, али се боре активним 

учешћем и конструктивним понашањем које им ублажава осећај беспомоћности. 

Управо због тежње да смање напетост и постигну психичку равнотежу која им 

омогућава да релативно нормално и без панике функцинишу, многи од нас прибегавају 

ономе што мисле да је корисно за њих или њихове најближе.  

Циљ и јесте да не дозволимо да негативне емоције имају контролу над нама! 

Свакодневне ритуале треба и даље обављати – то нам даје сигурност и осећај да се 

начин живота није много променио.  

Зато јачајмо своју психолошку отпорност на најразличитије начине који нас могу 

смирити, ојачати механизме одбране, дати снагу да истрајемо у критичним 

ситуацијама, обезбедити нам рационалан приступ у сагледавању размера ризика и 

дати снагу да одолимо колективној анксиозности или страху од неизвесности за цео 

људски род. 

Крећем од оног што су примарне потребе које морају бити подмирене како би се 

осећали, пре свега, здраво: 

 Воће и поврће у свим могућим облицима, лагана храна пуна витамина и 

минерала, мањи и чешћи оброци 

 Више чајева( од ђумбира,нане,камилице,липе...) и течности, мање кафе  

 Умерена физичка активност коју можете упражњавати и у затвореном простору 

 Појачана лична хигијена у време пандемије 

 Довољно сна који окрепљује  

 Боравак у проветреним и довољно осветљеним просторијама 

 

Све ово сте знали, али није наодмет да вас подсетим  

Како би се емотивно заштитили од безброј претећих или узнемирујућих 

информација из медија, а повећали отпорност личности на непријатне или 

опасне догађаје : 



 Сведите праћење стања у земљи путем друштвених мрежа на минимум 

 Комуницирајте и размењујте са драгим људима-пријатељима, колегама, 

родбином...о свему што вам је у овом тренутку битно 

 Прочитајте или погледајте нешто смешно, што окрепљује, мами осмех  

( повећава ниво серотонина у организму и поправља опште расположење) 

  Радите оно што вас испуњава, што волите, што може бити креативно или 

корисно за вас лично - цртање, свирање, певање, писање,играње, шминкање, 

улепшавање... 

 Упражњавајте активности које су вас и раније опуштале – сада још чешће 

 Заустављајте напетост кроз вежбе смиривања - број у себи до 10 или медитације 

кроз усправан седећи положај,затворених очију, удисање на нос полако и 

издисање на уста још спорије – понављање у интервалима од 3-5 минута 

неколико пута у току дана 

 Храните себе позитивним сугестивним мислима које окрепљују и делују на 

аутономни нервни систем и цео организам смирујуће- аутогени тренинг (постоји 

7 вежби које релаксирају,поспешују мишићну мускулатуру, повећавају 

капацитет плућа, регулишу срчани ритам, побољшавају концентрацију и сан а 

тиме обнављају и психичке капацитете) 

 Идите у мислима на своје место за опуштање, „раскомотите се и уживите“  

 Садите цвеће, средите кућу или свој радни простор,гласно певајте уз музику 

 Обрадујте и укућане -правите разне ђаконије, измените распоред намештаја, 

слика на зиду или унесите неку промену која прија свим чулима 

 Ко воли и уме може радити јогу или друге психофизичке вежбе 

 Ако неко од укућана жели може вас добро измасирати, а онда следи 

противуслуга  

 Направите план приоритетних послова који се у овим условима могу завршити   

( то даје осећај моћи да и даље управљамо ситуацијом и својим животом) 

 Мењајте перспективу садашњости и начин интерпретације догађаја које 

доживљавате стресним, јер тиме утичете и на остале укућане, нарочито оне 

осетљивије – уливате им снагу и оптимизам 

 За пример осталима у кући, нарочито млађима, будите позитивни и дајте 

корисне предлоге како да проведу своје слободно време у изолацији кроз 

креативне индивидуалне и друштвене игре, након завршетка својих школских 

обавеза 

Сви ови савети могу да умире ваш ум, ублаже несугурност или 

анксиозност, да елиминишу психосоматске тегобе и побољшају квалитет 

ваших когнитивних функција.  

Покушајте да их примењујете постепено и у мери која вам прија. Ако осетите да вам 

пријају и уливају снагу, саветујте и своје најближе како би заједно и солидарно изашли 

из ове кризе која нас је све задесила. Стрпљиво и оптимистично савладаваћемо дан по 

дан, до потпуног „ослобађања“.  

                                                                      Ваш школски психолог и подршка Јелена Петровић 


