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Mit élsz át? Hogyan
vigyázz magadra?
Megküzdés a járvány idején
Ez egy önsegítő anyag, melyet a Corvinus Hallgatói Tanácsadás és Támogatás
csapat készített a számodra.
Segítséget nyújt, hogy megértsd az érzéseidet és megküzdj a stresszel a
világjárvány idején
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A koronavírus járvány (COVID-19) és a hozzá kapcsolódó változások stresszt okozhatnak Számodra. A betegséggel
kapcsolatos érzelmek bárkin eluralkodhatnak, az események félelmet, szorongást válthatnak ki. Ha szembenézel
a stresszel és megküzdesz vele az viszont erősebbé tesz téged is, a közösségeidet is és a kapcsolatodat azokkal,
akikkel törődsz.
Mindenki máshogy reagál a stresszkeltő szituációkra. Hogy hogyan reagálsz a jelenlegi helyzetre az függ attól,
milyen háttérrel rendelkezel, milyen közösségekhez tartozol. Stresszforrás lehet ebben az időszakban a szociális
kapcsolatok hiánya, a lakhatási vagy pénzügyi nehézségek, a megszokott rutinokról vagy tervekről való lemondás,
az ingerszegényebb környezet, a „visszatérés a gyerekszobádba”. Korábbi feszültségcsökkentő tevékenységeid
mint például: elmenni egy konditerembe vagy átölelni, aki fontos neked - nem feltétlenül elérhetőek.
Néhány tipikus érzelmi reakció, amit megtapasztalhatsz ezekben a napokban
Félelem és szorongás
•
•
•
•

•

•

Előfordulhat, hogy ideges vagy, esetleg aggódsz önmagad és a családod miatt, hogy elkapják a COVID-19et. Tarthatsz attól, hogy beteg leszel és megfertőzöd a környezetedet.
Ha valaki megbetegszik a környezetedben, lehet, hogy rád is haragszik, a bizonytalanság miatt, hogy ki
lehetett hordozó, ki fertőzte meg.
Elképzelhető, hogy a betegség tüneteit fürkészed önmagadon, másokon vagy úgy érzed, mások
fürkésznek téged, hogy mutatod-e a betegség jeleit.
Lehet, hogy Te, társad vagy családtagod elvesztette a jövedelmét vagy szorong a munkahely vagy
jövedelem elvesztése, kimaradása miatt. Megkérdőjeleződhet munkahelyed biztossága vagy
elbizonytalanodsz jó-e az általad választott pálya
Tarthatsz tőle, hogy problémás lesz a szükséges árucikkek például élelmiszerek és egyéb alapvető dolgok
biztosítása, vagy nehezen tudod megoldani a vásárlást. Embert próbáló lehet, ha az egészséged miatt
valamilyen speciális étrendet kell tartanod.
A feszültségek miatt gondot okozhat az alvás, evés vagy a napi feladatokra való fókuszálás.

Depresszió és unalom
•

•

A korábbi napi rutinodat megbontja a munkából való kiszakadás és más lényeges tevékenységeid időleges
elvesztése, emiatt érezheted magad szomorúnak, reményvesztettnek vagy rosszkedvűnek. Hasonlóan
érezhetsz fontos terveid átalakulása vagy felborulása miatt.
A megnövekedett otthon töltött idő unalomhoz és magányhoz is vezethet.

Düh, frusztráció, ingerlékenység
•
•

A személyes szabadság elvesztése az izoláció és a karantén miatt frusztrációt okozhat.
Dühös lehetsz és neheztelhetsz azokra, akik elrendelik az izolációt vagy a karantént. Illetve akkor is, ha
mások hanyagsága miatt ki vagy szolgáltatva a járványnak.
•
Ingerlékenységet, bizonytalanságot élhetsz meg , hogy mennyi ideig kell ebben a szituációban maradni.
Megjelenhet a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban.
Stigmatizácó
•
Hogyha megbetegedtél vagy hasonló tüneteid vannak, úgy érezheted, mások megbélyegeznek, tartanak
Tőled.
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Megküzdés a stresszel
Kövesd a híreket, de korlátozd a hírfogyasztást
Mérlegeld a valós kockázatot a saját és a körülötted lévők érdekében! A közvélemény a járvány kitörésével
kapcsolatban gyakran pontatlan. Ez nem azt jelenti, hogy a helyzetet vagy a korlátozásokat nem kell komolyan
venni, de a pánikot, a katasztrofizálást kritikus gondolkodással enyhítheted. Maradj tájékozott, hogy mi történik,
de limitáld a hírfogyasztást! Kerüld a hírek 24/7 hallgatását, nézését, mert ez szorongáshoz és aggódáshoz
vezethet. Keress hiteles forrásokat a betegség terjedéséről és arról, hogy hogyan tudod magad megvédeni!
Fontos a napi rutin
Ha követed a dolgok megszokott menetét, az segíthet átlendülni az bezártság vagy a karantén szokatlanságán.
Építsd be a napodba a szokásos tevékenységeket (munka, sport, tanulás) akkor is, ha most távolról kell
megoldanod. Ez a helyzet akár arra is lehetőséget adhat, hogy elmélyedj valami új, vagy régen vágyott dologban.
Keress olyan témákat, amik örömet okoznak és feltöltenek.
Kapcsolódj másokkal, legalább virtuálisan!
Figyelj arra, hogy a fizikai kapcsolat hiánya ne járjon érzelmi elszigetelődéssel! Most különösen nagy szükséged
lehet a szeretteidre, barátaidra. Bátran telefonálj, üzenj, csetelj, videotelefonálj, használd a social media felületeket
a kapcsolattartáshoz! Ha búskomor vagy ideges vagy, beszélj a felmerülő érzéseidről! Bátorítunk, hogy más
témákban is merüljetek el, amik a pozitív érzéseiteket erősítik, ne csak a járványról legyen mindig szó. Szuper
facebook csoportok váltak elérhetővé, amelyek segítenek ebben a nehéz élethelyzetben.
Ép testben ép lélek
Aludj eleget, figyelj az étkezésedre, és lehetőség szerint mozogj, tornázz otthon is! Lehetőleg kerüld az alkohol- és
drogfogyasztást. Nem ezek a megfelelő eszközök a helyzet megoldásához.
Keress professzionális eszközöket a stressz kezeléséhez, és légy optimista!
Kezeld reálisan az aggodalmaidat! Ne gondold túl a dolgokat, ne pánikolj, inkább fókuszálj arra, amit tehetsz, és
próbáld elfogadni a dolgokat, melyeken nem tudsz változtatni! Vezess hála naplót, írd össze minden nap, mi
mindenért lehetsz hálás!
Keress olyan alkalmazást, vagy weboldalt, ahol elérhetőek stresszoldó mindfulness vagy relaxációs gyakorlatok!
Gyakorolj rendszeresen!
Írd össze, hogy korábban milyen erősségeid, képességeid, tulajdonságaid segítettek megküzdeni a nehézségekkel!
Bármi lehet, ami valaha hasznosnak bizonyult. Ne gondolj nagy dolgokra, minden apróság számít!
Tudatosítsd, hogy a közösségi felelősségvállalással, a korlátozó intézkedések betartásával Te is hozzájárulsz a
koronavírus megfékezéséhez, és véded azokat, akik kiemelten veszélyeztetettek!

