GHIDUL
TÂNĂRULUI
ÎN PANDEMIE

"O minte sănătoasă într-un corp sănătos"
Promovăm sănătatea mintală
în contextul pandemiei și nu numai.

Am realizat acest ghid pentru că ne dorim
să promovăm sănătatea mintală în rândul
tinerei generații. Conform datelor OMS,
jumătate
dintre
tulburările
mintale
debutează la vârsta de 14 ani.
Din discuțiile cu tinerii cu care lucrăm și
cercetările realizate, ne-am dat seama că
există o mare nevoie de informare a
tinerilor din județul Suceava cu privire la
acest subiect. Credem cu tărie că starea de
bine este esențială pentru ei.
Cu toții am auzit expresia „Mens sana in
corpore sano” – „o minte sănătoasă într-un
corp sănătos”. De prea multe ori însă
neglijăm partea care ține de sănătatea
minții. Haideți să schimbăm acest lucru.

Prezentul ghid a fost dezvoltat în cadrul proiectului de tineret Arta Sănătății 2
organizat de Asociația Creativities cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

Introducere
Pandemia de COVID-19 a generat o serie
de efecte cu impact puternic nu doar
asupra sănătății populației, ci și asupra
vieții economice și sociale. Studiile globale
privind impactul pandemiei arată că tinerii
sunt printre cele mai afectate grupuri ale
populației. Aceștia au fost nevoiți să se
adapteze la schimbările dramatice din
educație sau piața muncii, fiind printre cei
mai afectați din punct de vedere socioeconomic şi psiho-emoţional.
Dragi tineri, voi, cei cărora pandemia vă
impune în viața de zi cu zi schimbări care
vă fac să vă simțiți neliniștiți, izolați și
dezamăgiți, trebuie să știți că nu sunteți
singuri...

Ce este sănătatea mintală?

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății,
bunăstarea mintală este definită ca „o
stare de bine în care individul își realizează
propriile abilități, poate face față stresului
normal al vieții, poate lucra productiv și
fructuos și este capabil să aducă o
contribuție la comunitatea sa. ”Sănătatea
mintală descrie bunăstarea emoțională,
psihologică și socială a cuiva. Sănătatea
noastră mintală ne afectează obiceiurile
alimentare, nivelul de activitate fizică,
comportamentele legate de consumul de
substanțe și modul în care gândim, simțim
și ne confruntăm cu situații dificile. Ne
întâlnim în fiecare zi cu sănătatea mintală.
Sănătatea mintală a unei persoane este la
fel de importantă ca sănătatea sa fizică, iar
condițiile de sănătate mintală sunt la fel de
reale ca bolile fizice. Este important să
țineți cont de acest lucru în timpul
conversațiilor și interacțiunilor cu ceilalți.

„Emoțiile sunt concepute pentru a ne asigura că
ne acordăm atenție, astfel încât să putem
răspunde la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.”
Deepak Chopra

SCURTĂ CĂLĂTORIE
ÎN LABIRINTUL
EMOȚIONAL

Călătoria contează la fel de
mult ca destinația
Experimentăm zilnic o multitudine de stări
emoționale, iar asta ne influențează (mai
mult decât credem) acțiunile, modul de a fi,
productivitatea, relațiile etc. De aceea,
inteligența
emoțională
este
o
parte
esențială din tabloul holistic al unei vieți
armonioase.
Unii
consideră
că
este
abilitatea secolului 21, cel mai important
factor determinant al succesului profesional
și personal: studiile arată că persoanele cu
un nivel ridicat al inteligenței emoționale au
o sănătate mintală mai bună, performanțe
profesionale ridicate, abilități de conducere
(leadership) și relații mai armonioase.

Furtuna din creierul nostru: emoțiile
Cum te simți acum? Chiar acum, în acest moment.
Ești bucuros/oasă, amuzat/ă? Sau plictisit/ă, fără
chef? Sau ești puțin iritat/ă… sau mai mult…?
S-ar putea să nu ne dăm seama cum ne simțim.
De cele mai multe ori, când ne întreabă cineva
cum ne simțim, spunem bine sau așa-și-așa sau nu
ne simțim prea bine. Uneori chiar n-avem chef să
împărtășim detalii despre ce simțim, dar de multe
ori nici nu ne este foarte clar cum ne simțim sau
ce anume simțim. Emoțiile ne ajută să devenim
conștienți de nevoile noastre. Pentru a avea grijă
de noi înșine, este important să știm care ne sunt
nevoile, iar emoțiile noastre ne ajută să știm care
ne sunt aceste nevoi, prin ceea ce simțim. De
aceea credem că este important să cultivăm
inteligența emoțională a tinerilor pentru că, în
acest fel, ei vor fi mai bine pregătiți pentru
provocările vieții, devenind adulți echilibrați, care
vor gestiona rațional și calm situații complicate.

Ce sunt emoțiile?
Râzi, plângi, te-nfurii sau ești supărat... Toate acestea sunt
emoții pe care le trăim de-a lungul anilor. Dar ce sunt ele?
De unde provin și cum ne influențează viața? Cât de multe
cunoaștem despre ele pentru a le gestiona eficient și
conștient? Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări,
propunem o călătorie în labirintul emoțional. Specialistul în
psihosomatică Mihail Fileaev a explicat că emoția este un
răspuns extern al reacției fizice sau o demonstrare
exterioară a ceea ce se petrece în interiorul omului. Acest
răspuns este o strategie de apărare sau de reacționare pe
care o alege corpul uman.
Este important să analizăm cum ne simțim cu privire la relațiile pe care le avem și să
învățăm să ascultăm de ceea ce simțim, deoarece majoritatea deciziilor pe care le luăm, le
luăm în baza emoțiilor noastre. Dar dacă nu ne cunoaștem emoțiile și ceea ce simțim, nu
vom ști cum să luăm deciziile corecte. Deciziile pe care le luăm în viața noastră sunt
importante pentru ca ne pot modela cursul vieții. Emoția apare în locul unde mintea și
corpul se întâlnesc. Acestea ar putea fi considerate reacția corpului cu privire la minte,
sau altfel spus o reflecție a minții la nivelul corpului.

Cum ne influențează emoțiile calitatea vieții?
„Gândurile noastre determină viața noastră. În același timp, este important de înțeles
că lumea nostră este multidimensională și ea acționează asupra noastră. Iar decizia pe
care o luăm ne influențează reacția. Gândurile sunt acelea pe care le auzim în cap, dar
ne influențează de fapt, sunt acei algoritmi datorită cărora gândim și luăm decizii. Nu
gândurile determină fericirile și nefericirile omului, ci cunoștințele care determină
acțiunile lui. Și cunoștințele acestea le luăm de la părinți, bunici, televizor, le învățăm.
Iar emoțiile sunt strategiile pe care le primim în funcție de educație, lumea exterioară,
genofond.” - Mihail Fileaev

Pot fi gestionate emoțiile?
Emoțiile nu se împart în negative și pozitive, bune și rele. Există doar buna sau proasta
gestionare a acestora, iar pentru a gestiona emoțiile, trebuie mai întâi să le cunoaștem.
Încă de mici, prin educație, suntem învățați că se întâmplă ceva rău când avem emoții
negative și că ele nu sunt permise. Din momentul în care auzim că nu ar trebui să
simțim o anumită emoție, începem să găsim alternative pentru a o ascunde, chiar și de
noi. Dacă „nu trebuie” să plâng, atunci voi face orice pentru a nu-mi arăta vreodată
suferința, durerea, vulnerabilitatea. Sunt emoții care ne fac plăcere și emoții mai puțin
confortabile, dar care poartă cu ele un mesaj important. În loc să evităm emoțiile
dificile, este recomandat să fim atenți la ce încearcă ele să ne spună despre noi, despre
ceilalți, despre o situație anume sau chiar despre lume, în general.

Auzim tot mai des în vocabularul tinerilor expresii de genul „sunt
anxios” , „sunt stresat” , fără să cunoască, chiar și unii adulți, ce
înseamnă mai exact anxietatea și stresul.

Ce este anxietatea și cum o recunoaștem?
Anxietatea este o stare afectivă definită de un sentiment de nesiguranță care pare să fie
prezent mai tot timpul indiferent de context, având legătură cu un pericol potențial sau
perceput. În multe dintre cazuri, pericolul care produce starea de neliniște nu este
conștientizat de către persoana în cauză, aceasta resimțind astfel mult mai puternic acea
stare de nesiguranță, fără a putea măcar să definească pericolul. Unii cercetători vorbesc
despre „frica de frică”, care este o carcateristică a anxietății și se manifestă mai ales în
cazurile în care pericolul de care persoana se teme nu poate fi identificat.
La nivel general anxietatea servește multor scopuri utile și nu doar aceluia de a ne face să
fim mai precauți în fața pericolului. Anxietatea ne motivează comportamentele pozitive,
cum ar fi de exemplu terminarea unui proiect înainte de termenul limită. În mod ironic,
emoțiile care ne fac să ne simțim rău ne determină deseori să ne comportăm într-un fel
care ne este favorabil, de aceea au și devenit atât de obișnuite în viața de zi cu zi. Cu toate
că aproape toată lumea trece prin momente de anxietate câteodată, oamenii prezintă
diferențe în ușurința cu care li se declanșează starea de anxietate, cât de intens se
manifestă și cât de mult durează. Unele dintre aceste caracteristici provin din moștenirea
genetică.

Anxietatea
ușoară
nu
necesită
tratament de specialitate. Dacă vrei să
te ocupi singur de problemă, e bine să
începi cu o startegie care să te ajute să
reduci nivelul de stres din viața de zi
cu zi. Acest lucru se poate obține în
principal, în două feluri: să nu te expui
atât de mult situațiilor stresante sau să
înveți să le faci față mai bine. Care
dintre aceste două modalități este mai
bună, depinde doar de cauza stresului.
O metodă eficientă de a lupta împotriva
situațiilor
stresante
o
reprezintă
exercițiile fizice, efectuate timp de cel
puțin 30 minute pe zi. Exercițiile fizice
îmbunătățesc starea de spirit, în plus
ajută la menținerea funcției creierului
și reduc riscul de demență pe măsură
ce îmbătrânim. Stresul mai poate fi
controlat și prin meditație.

Ai putea de asemenea să reduci consumul de
cofeină și să dormi îndeajuns. Dacă nici una
dintre aceste tehnici nu ajută la reducerea
nivelului de anxietate sau dacă anxietatea
începe să vă afecteze viața, ar trebui să
cereți
ajutorul
unui
terapeut
profesionist. Dacă anxietatea vă face
probleme, vă recomandăm cu căldură, să
faceți ceva pentru a ține situația sub control.
Nu lăsați o astfel de problemă să vă
controleze viața.

Ce este de fapt stresul?
Stresul este o reacție fizică normală la
evenimentele care vă amenință starea
de echilibru psihic. Atunci când sesizați
un pericol, real sau imaginar, sistemul
de autoapărare al corpului declanșează
ceea ce poartă numele de "răspunsul la
stres",
această
fiind
singură
lui
posibilitate de a va proteja. Până la o
anumită limită stresul poate fi de folos,
ajutându-vă să faceți față provocărilor.
El este cel care vă menține energici în
timpul unei prezentări la serviciu sau cel
care vă sporește puterea de concentrare
atunci când sunteți în preajma unui
examen. După un anumit punct, stresul
încetează să mai fie benefic și se
transformă în cauza principală a
deteriorării
stării
de
sănătate,
productivității, relațiilor, calității vieții.

Cum funcționează organismul în condiții de stres?
Odată ce creierul a decis că există un pericol, trimite imediat semnale prin coloana
vertebrală, determinând eliberarea unor hormoni precum adrenalină. Odată eliberată,
adrenalină crește nivelul zahărului în sânge, face că inima să bată mai tare și crește
tensiunea. De asemenea, hipotalamusul cere să fie eliberat cortizol, un hormon care este
implicat în răspunsul la stres și care ar trebui să va ajute în a scapă de pericol, prin faptul
că pregătește corpul pentru situații de urgență. Unul dintre modurile în care creierul
nostru răspunde la factorii de stres zilnic este eliberarea unui hormon, numit cortizol. În
mod normal, nivelurile cortizolului sunt cel mai ridicate dimineață și scad, treptat, pe
parcursul zilei. Uneori, acest sistem nu mai funcționează corespunzător, nivelurile de
cortizol se modifică și acest lucru afectează sănătatea.

Ce avem de făcut pentru a ne menține
sănătatea mintală?
Mintea noastră pendulează constant între trecut (atrăgând,
deseori, regrete și nostalgii) și viitor (provocând anxietate).
Uneori, să o readucem în prezent, reprezintă o reală
provocare, dar este absolut necesară pentru sănătatea
mintală. Sănătatea mintală este îmbunătățită atunci când ne
reapropiem de noi înșine, de emoțiile noastre (fie ele și
negative), de nevoile din spatele lor. Este nevoie să ne
ascultăm mai des instinctele, să învățăm să punem limite în
relațiile cu ceilalți, să fim sinceri întâi cu noi înșine, apoi cu
restul și să ne cultivăm egoismul sănătos.
Suntem autentici atunci când nu suntem pe placul tuturor,
când învățăm să primim și să oferim, să acceptăm, dar și să
refuzăm. Sunt exerciții de aplicat în viața de zi cu zi, iar
dacă ne este teamă să le punem în practică, este firesc
atunci când nu suntem obișnuiți cu ele. Putem începe în
cercul nostru de încredere, cu prietenii, cu cei dragi și
apropiați. Important este să ne ascultăm noi nevoile, să
vedem cum le putem împlini și ce avem nevoie de la ceilalți.

Să învățăm să cerem ajutorul, nu doar să îl oferim, să
contăm într-o relație, nu să îi prioritizăm constant pe
ceilalți, să primim sprijin, înțelegere și ascultare, nu doar
să absorbim stresul celor din jur. Să învățăm să ținem cont
de noi. Cel mai important lucru este să nu ne ignorăm
sănătatea mintală, iar dacă apar probleme, să nu le trecem
cu vederea, să nu le ascundem de rușine/teamă/frica de
eșec. Sprijinul celor din jur, fie familie, parteneri sau
prieteni, este esențial. Iar aici ne referim la a nu minimiza
problemele unei persoane, a nu nega realitatea, a nu
„aștepta să își revină”. Să renunțăm la concluzii precum
„caută atenția” și să înțelegem că atenția înseamnă nevoia
de conectare. Cum majoritatea situațiilor pornesc de la un
disconfort emoțional, avem nevoie de autoreglare,
respectiv să găsim căile prin care ne ocupăm de nevoile
noastre, suntem atenți la ceea ce simțim și la nevoile din
spatele unor emoții. Autoreglarea se poate face prin
meditație, yoga și respirație ghidată, dar și prin sport,
desen, dans, pictură, arte în general. Găsirea unui hobby
poate uneori fi plasa de siguranță de care avem nevoie.

Învățați cum să fiți mai
buni cu voi înșivă, dar și
cu cei din jur.

Te provocăm să faci din viaţa ta o capodoperă!
Până atunci, îţi mulţumim pentru angajarea ta pe calea învăţării,
creşterii şi dezvoltării tale şi pentru că ne-ai permis să-ţi împărtășim
câteva informații utile care ne-au ajutat și pe noi la rândul nostru.
Cu drag, echipa Creativities!

Surse inspiraționale:
"Secretele creierului uman" Sandra Aamodt
www.smartliving.ro
www.e-psihiatrie.ro
www.cdc.gov

Iată cum ne puteți contacta:

contact@creativities.ro

facebook.com/
AsociatiaCreativities

Proiect implementat cu sprijinul
Consiliului Județean Suceava

www.creativities.ro

