
Terapia lęku. 

Techniki radzenia sobie z lękiem. 

 

W terapii zaburzeo lękowych ważnym jest aby nauczyd się stosowad samodzielnie techniki 

redukujące odczuwany lęk. Spotkania z terapeutą w przypadku podjęcia psychoterapii 

odbywają się raz w tygodniu, zatem specjalista nie jest w stanie towarzyszyd nam podczas 

codziennego funkcjonowania i pomagad nam na bieżąco w łagodzeniu objawów. Rolą 

terapeuty jest przygotowanie pacjenta do samodzielnego znoszenia objawów lękowych. 

Normalnym jest, że człowiek w sytuacjach pojawiania się lęku usiłuje od niego uciekad. 

Niestety tym sposobem objawy lękowe zamiast ustępowad utrwalają się. W terapii zaburzeo 

lękowych stopniowo uczymy pacjenta konfrontowad się z sytuacjami lękowymi i znosid 

uczucie strachu. Poniżej przygotowałam dla Paostwa techniki pomagające w samodzielnym 

radzeniu sobie z objawami lękowymi takimi jak niepokój i panika, które mają na celu 

obniżanie poziomu lęku do poziomu,  który jesteśmy w stanie akceptowad. 

 Strategia uważności. Technika ta polega na nauce skupiania uwagi na doznaniach 

zmysłowych (kolorze zieleni, odczuwanym zapachu, pracy własnych stóp podczas 

chodzenia, kolorze chmur, wiejącym wietrze itp.) bez wyciągania wniosków 

z obserwacji, ocen i przetaczania myśli. Pacjent uczy się dwiczyd uważnośd przez 

minutę lub dwie bez błądzenia w tym czasie myślami, wybiegania w przeszłośd lub 

przyszłośd. Ćwiczy skupianie się swoich zmysłów na przykład na kolorze kwiatów 

i wyłączania jednocześnie jakichkolwiek myśli nie związanych z tym tematem. Kiedy 

pacjent nauczy się trwad w stanie uważności w sytuacjach, które nie wiążą się 

z odczuwaniem przez niego lęku może zacząd stosowad te technikę w trudniejszych 

momentach. Przykład: Pacjentka przeraźliwie boi się latad samolotem. Podczas lotu 

na wakacje pilot oznajmił, że będą lądowad 20 minut później i czekad na zwolnienie 

się pasa startowego. Pierwsze jej myśli brzmiały: „nie wytrzymam tego, coś jest nie 

tak, nadchodzi atak paniki”. Poczuła silny lęk i zastosowała technikę treningu 

uważności. Skupiła uwagę na płynących chmurach, analizowała ich kolory,  sposób 

przemieszczania się na niebie i przybierane przez nie kształty. Całkowicie skupiła 

uwagę na tym zjawisku i odczuła, że po chwili poziom jej lęku uległ obniżeniu a tętno 

zwolniło.  

 

 Oddychanie. Większośd osób w chwilach odczuwanego lęku oddycha szybko, płytko 

i nieregularnie, co zaburza równowagę tlenu i dwutlenku węgla w organizmie 

i doprowadza do wywołania objawów fizjologicznych lęku (np. przyspieszone bicie 

serca).  Nauka oddychania polega na dwiczeniu tej umiejętności najpierw 

w sytuacjach  nie wywołujących lęku a następnie używanie jej w chwilach 

występowania paniki. Na początek spokojnie i głęboko oddychamy przez ok. 4 minuty 

(tyle potrzeba aby przywrócid równowagę tlenową organizmu). Wdechy i wydechy 



powinny byd równe i głębokie. Można sobie położyd jedną rękę na klatce piersiowej 

a drugą na brzuchu. Podczas wydechu ręka na brzuchu powinna przesuwad się w 

przód. Oddychamy tak przez cztery minuty odliczając oddechy do czterech przy 

każdej serii. Staramy się utrzymad uwagę na oddychaniu. Kiedy nauczymy się 

prawidłowego oddychania stosujemy tę technikę w chwilach występowania lęku.  

 

 Progresywna relaksacja mięśni. To technika łagodzenia objawów lękowych poprzez 

naprzemienne napinanie i rozluźnianie poszczególnych partii mięśni. Naprzemiennie 

rozluźniamy mięsnie czoła, oczu, szczęki, barków, pleców, ramion, dłoni, bioder, ud, 

łydek, stóp. Każdą grupę mięśni napinamy przez 5 sekund. Im więcej dwiczymy tym 

lepsze uzyskamy efekty.  

 

 Techniki wyobrażeniowe. Techniki te przydają się wówczas kiedy próbujemy się 

uspokoid przed wejściem w sytuację, która wywoła w nas lęk. Wyobrażamy sobie 

wówczas różne sytuacje, które są spokojne i odprężające. Wyobrażenia obniżające 

napięcie to miejsca, w których czujemy się bezpiecznie i błogo. W wyobrażanie sobie 

tych miejsc angażujemy maksymalnie swoje zmysły. Przykład: jeśli wyobrażamy sobie 

las to skupiamy w tym wyobrażeniu uwagę na kolorze liści, śpiewie ptaków, 

trzeszczeniu ściółki, zapachu lasu. Mogą to byd także wydarzenia z przeszłości 

w których czuliśmy się pewni siebie i kompetentni.  

 

 Zmiana myśli lękowych. Jest to najważniejsza metoda trwałego obniżania lęku. Lęk 

każdorazowo słabnie wtedy kiedy przestajemy dostrzegad zagrożenie lub bardziej 

wierzymy w swoje umiejętności radzenia sobie z tym czego się boimy. Technika ta 

polega na dokonywaniu eksperymentów behawioralnych i zwykle prowadzona jest 

przez terapeutę. Przykład: Pacjentka panicznie bała się pająków i zauważała je 

wszędzie. Nie potrafiła wejśd do pomieszczenia bo zakładała że na pewno gdzieś jest 

przynajmniej jeden pająk. Na widok zwierzęcia dostawała ataków paniki.  Terapia 

polegała na nauczeniu jej, że pająk nie stanowi dla niej zagrożenia. Odbyło się to 

poprzez desensytyzację czyli stopniowe poddawanie pacjentki bodźcowi lękowemu. 

Na początku terapia objęła: rozmowy o pająkach, następnie oglądanie ich na 

obrazach, w kolejnym etapie dotykanie obrazków, wyobrażanie sobie pająków, aż do 

oglądania w obecności terapeuty prawdziwego pająka. Pacjentka przekonywała się, 

że nic złego jej się nie stało pomimo, że pająk przebywał obok. W ten sposób po 

wielokrotnym powtarzaniu sytuacji ekspozycji na bodziec lękowy nastąpiła stopniowa 

zmiana myśli lękowych. Z myśli: „o boże pająk zaraz dostane paniki”, na myśl: „widzę 

pająka ale nic nie jest on w stanie mi zrobid”.  Eksperymenty behawioralne mają na 

celu nauczenie pacjenta nie odczuwania lęku na bodźce obiektywnie mu nie 

zagrażające. 
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