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Między nami to cykl felietonów o życiu i o tym, jak sobie radzić w dżungli codzienności.
Zaproszenie dla Czytelników!
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Innowacyjne rozwiązania

może zaskakujące dla otoczenia, ale mało inwazyjne (chyba że mąż co miesiąc myśli, że
wracając z pracy pomylił mieszkania). Gorzej, gdy ciągle oczekujemy silniejszych bodźców:
co kwartał zmieniamy pracę, pomysł na życie, partnera. Trudno wtedy za nami nadążyć, jawimy się jako osoby
niestałe i nieodpowiedzialne.
To, że czasem trudno nam się
odnaleźć w zaskakującej, nieprzyjemnej sytuacji, jest zrozumiałe. Nagła śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, wiadomość
o zdradzie – te wydarzenia nikogo nie pozostawiają obojętnym. Jak szybko uporamy się
z trudną sytuacją, zależy od predyspozycji układu nerwowego,
a także od wyuczonych strategii postępowania. Warto przyjrzeć się poszczególnym etapom
zmiany:
1. Negacja: nie dowierzamy,
że to nas spotkało (albo że coś
nas czeka), czasem wbrew logice zaprzeczamy faktom. Większość procesu rozgrywa się
w naszej głowie i emocjach. Nie

ciwników naszej zmiany, ale
podejmujemy jakieś czynności
w celu jej dokonania lub zapobieżenia;
4. Zaangażowanie: gdy dociera
do nas, że zmiana jest nieunikniona, zaczynamy działać, by się
w niej odnaleźć.
Mechanizm ten dotyczy zarówno zdarzeń przyjemnych,
jak i tych trudnych. Każda faza
może trwać dowolnie długo,
to sprawa indywidualnego podejścia i samokontroli. Są osoby, które zatrzymują się na etapie pierwszym – wtedy zwykle
kończy się to nerwicą lub odczynem depresyjnym (czasem depresją). Gdy utkną na etapie drugim, swoimi dywagacjami męczą zarówno siebie, jak i otoczenie. Świadczy to o niedojrzałości, lęku przed odpowiedzialnością lub nadmierną potrzebą
walki, najczęściej z wiatrakami.
W dzisiejszych czasach zmiana
na stałe jest wpisana w nasze życie. Bywa zaskakująca, niezrozumiała, krzywdząca, dotkliwa.
Czy korzystna? Często zdarza
się, że w danym momencie wy-

