
PORADNIK
Jak sobie poradzić z niepewnością w
obecnej sytuacji? 



BŁĘDY POZNAWCZE
Wkoło zasypują cię informacje o
koronawirusie?
Wiemy z badań, w jaki sposób ludzie
szacują ryzyko. Są pewne czynniki,
które prowadzą do eskalacji oceny
ryzyka. Poznaj kilka błędów
poznawczych. 



ŚWIEŻOŚĆ
INFORMACJI
Im nowsza informacja, tym wyższa
jest dla nas jej wartość. Wszystko to,
co o zagrożeniach słyszeliśmy całkiem
niedawno, każe nam oceniać ryzyko
wyżej. Im świeższa informacja o
zagrożeniu, tym zagrożenia boimy się
bardziej. 



NATĘŻENIE 

Im bardziej dramatyczne i intensywne
obrazy i informacje, tym bardziej
nasza ocena ryzyka rośnie. Jeśli
widzisz zdjęcia ludzi w szpitalach,
puste centra handlowe - obrazy,
których nie widziałeś wcześniej, boisz
się bardziej i wyżej oceniasz ryzyko. 



DOSTĘPNOŚĆ 
Im łatwiej możemy uzyskać dostęp do
informacji, tym wyżej oceniamy
ryzyko. Ponieważ informacje o wirusie
są wszędzie, boimy się bardziej. 



NIEPEWNOŚĆ 
Im mniej faktów znamy, tym większa
niepewność a ta prowadzi do wyższej  
oceny ryzyka. 



NIEWIDZIALNOŚĆ
Jeśli czegoś nie widzisz, uważasz, że
istnieje większe ryzyko. Nie widzimy
wirusa ani nie wiemy, kto jest
nosicielem, dlatego szacujemy wyższe
ryzyko.



BRAK KONTROLI
Im mniej masz kontroli nad czymś,
tym wyżej oceniasz ryzyko.



NAGŁA ZMIANA
Coś, co może się zdarzyć nagle,
bardziej nas przeraża. 



CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY LEPIEJ
SOBIE RADZIĆ Z NIEPOKOJEM? 
żródła:
� Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/.../robert-l-leahy-phd



Zaobserwuj swój lęk – lęk jest naturalną reakcją na sytuację
zagrożenia. Nie ma sensu karcić się za to, że się go odczuwa.
Masz powody, aby go odczuwać.

Różnicuj powody, dla których się martwisz – realne powody
prowadzą do pożądanych zachowań. Jeżeli martwisz się
zarażeniem koronawirusem, to pożądane będzie częste i
dostatecznie długie mycie rąk, używanie środków do
dezynfekcji, unikanie podawania dłoni, zakrywanie ust i nosa
łokciem w przypadku kaszlu/kataru, unikanie niepotrzebnych
podróży i zatłoczonych miejsc. Są to zachowania zapobiegawcze,
które faktycznie pomagają zapobiec temu, czego się obawiasz.

 



Unikaj myślenia „a co jeśli..” – nie ma na nie odpowiedzi!  

„A co jeśli się zarażę?” – nie ma na chwilę obecną
zachowania, czy działania, które pomogłoby odpowiedzieć na
to pytanie. Jeżeli tkwisz właśnie jak rozbitek na morzu
zamartwiania się, to warto przejść do kolejnego kroku, czyli… 

A jeśli nie ma na nie odpowiedzi, to nie ma także realnych i
ukierunkowanych na cel zachowań.

 



Zaakceptuj, że nie wszystko możesz przewidzieć i nie nad
wszystkim masz kontrolę – w środku zmartwień stoi nietolerancja
dla niepewności. Zazwyczaj niepewność wiążemy ze złym albo
najgorszym rezultatem. Ale niepewność jest neutralna – wynik
może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. W życiu
codziennym akceptujemy pewną dozę niepewności wsiadając do
samochodów, wyruszając w podróże, spotykając się z
nieznajomymi. I nie mamy pełnej kontroli nad tym co się wydarzy. 

 
Możemy minimalizować czynniki ryzyka, a w obecnej sytuacji jest
to wspomniane już wcześniej częste mycie rąk, unikanie skupisk
ludzi etc. 
Szczegółowe wytyczne znajdziecie na stronie GIS.



Patrz na prawdopodobieństwo a nie na możliwości – kiedy
czujemy lęk, zdarza nam się tracić ogląd na prawdopodobieństwo
pewnych zdarzeń i przeszacowywanie zdarzeń, które mają
minimalne szanse na spełnienie. To nie oznacza, że nie mamy
przestać przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale czy nasze
zmartwienie ma faktycznie tak dużą szansę na spełnienie? Czy
moc, jaką przypisujemy naszej obawie, znajduje potwierdzenie w
rzeczywistości? 
Internet jest źródłem informacji, ale wiele tam także chaosu i
niepotwierdzonych informacji. Jeżeli będziesz poszukiwać –
będziesz znajdować coraz to nowe informacje. Ogranicz
przeszukiwanie Internetu do kilku wiarygodnych źródeł, takich jak
strona WHO, GIS.



Wyznacz czas na zamartwianie – tak jak przychodzisz na
wyznaczoną godzinę na wizytę lekarską, wyznacz czas na swoje
zamartwianie. 
W ciągu dnia, wieczora, czy nocy zapisuj swoje zmartwienia, ale
przekaż im, aby na omówienie poczekały do "wyznaczonej
wizyty" . 
Kiedy przyjdzie czas zamartwiania zapytaj siebie, czy zmartwienie
jest produktywne („czy jest coś, co mogę z tym teraz zrobić?”), czy
raczej nieproduktywne („nie ma nic, co mogę z tym w tej chwili
zrobić”), jakie jest prawdopodobieństwo, że to zmartwienie się
spełni? A co się stanie jeśli zaakceptuję to, czego nie mogę
przewidzieć?



Wyznaczaj sobie codzienne cele – zamartwianie się zabiera
sporo czasu i energii. Spróbuj rozproszyć swoją uwagę,
wyznaczając sobie dokładnie cele: zawodowe i pozazawodowe.
Jeżeli zaobserwujesz że Twój umysł zawraca w stronę
zamartwiania, zauważ to i zapisz na liście, aby poświęcić temu
zmartwieniu czas, kiedy przyjdzie moment na zaplanowaną
„wizytę” z poprzedniego punktu. 


