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5Dlaczego właśnie ta książka?   

Ta książka jest dedykowana ludziom, którzy byli do-
statecznie odważni, aby stawić czoła lękowi i go przezwy-
ciężyć – i tym, którzy podzielili się ze mną swym doświad-
czeniem. Mam nadzieję, że wasza odwaga zainspiruje 
innych, podobnie jak zainspirowała mnie. 

Dlaczego właśnie ta książka?
Cierpisz z powodu lęku? 
Stwierdzasz, że: 
l nieustannie się czymś zamartwiasz, czujesz się znie-

cierpliwiony lub masz trudności z koncentracją;
l jesteś ciągle podenerwowany lub spięty?
Lęk jest powszechnym problemem, ale mimo rozpo-

wszechnienia tego zjawiska wielu ludzi go nie rozumie. 
Co więcej, nie rozumieją oni, że nad lękiem można zapa-
nować i że nie musi on kontrolować naszego życia.

Książka ta wyjaśnia:
l czym jest lęk i jak działa;
l co wywołuje lęk i co go wzmaga; 
l co możesz zrobić, aby kontrolować lęk;
l jak pokonać lęk, kiedy się pojawia.
Chociaż życie nie może być całkowicie wolne od lęku, 

możesz kontrolować jego oddziaływanie – aby twoje życie 
stawało się szczęśliwsze i zdrowsze. 
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Wstęp

Lęk jest wszędzie. Istnieje we wszystkich kulturach 
i grupach wiekowych. Występuje u wszystkich gatunków 
zwierząt. Jest prawdopodobnie jedną z tych emocji, któ-
rych doświadczasz najczęściej. To także jedna z pierwszych 
emocji obserwowanych u niemowląt. 

Niestety lęk należy również do najbardziej niemiłych 
i  problematycznych doświadczeń. Często to właśnie on 
sprawia, że czujemy się pozbawieni kontroli.  

Czy wiesz że…?
l Z klinicznego punktu widzenia lęk jest mocniej 

związany z  różnorodnymi uwarunkowaniami życia 
psychicznego niż jakiekolwiek inne emocje.

l Lęk może stać się długoterminowym, chronicznym 
problemem, ograniczać życie oraz prowadzić do 
ujawnienia się innych trudności, kiedy ludzie pró-
bują odnaleźć sposób radzenia sobie z nieprzyjem-
nymi symptomami, jakie odczuwają.

l Lęk nie tylko wpływa na stan emocjonalny, ma tak-
że konsekwencje fizyczne, stając się przyczyną wielu 
schorzeń związanych z lękiem i nasilających go.
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Lęk jest problemem narastającym – jedno z  badań 
przeprowadzonych w roku 2009 wykazało, że ponad jed-
na trzecia populacji odczuwa większy lęk niż kiedyś.

Jeśli czytasz tę książkę, to znaczy, że prawdopodobnie 
wiesz aż za dobrze, jak szybko lęk może stać się twoim 
wrogiem – i do jakiego stopnia może wzrosnąć i  zacząć 
przejmować kontrolę nad twoim życiem. Jeśli już raz 
znajdziesz się we władzy lęku, stanie się on bezlitosny, 
a ucieczka przed nim będzie niemożliwa. Można jednak 
przezwyciężyć swój lęk i odzyskać kontrolę nad sobą.

Prawda jest taka, że nikt nie może być całkowicie wol-
ny od lęku – lęk odgrywa zbyt kluczową rolę w kontrolo-
waniu naszego zachowania i wpływaniu na nie. Bez niego 
znalazłbyś się w  niebezpieczeństwie, nie byłbyś bowiem 
zdolny wystarczająco szybko zareagować w sytuacji ryzyka 
oraz po prostu wpadałbyś w kłopoty, zupełnie się ich nie 
spodziewając. Jednak możesz w dużym stopniu zreduko-
wać ilość lęku, z którym masz do czynienia i lepiej sobie 
z  nim radzić, kiedy takie nerwowe chwile cię zaskoczą. 
Lektura tej książki pomoże ci lepiej zrozumieć twój lęk, 
tak byś nie pozwolił mu przejąć kontroli nad twoim ży-
ciem. Książka ta mówi o tym, jak podjąć pierwsze kroki 
i odzyskać grunt pod nogami odebrany przez lęk!

Pamiętaj, że podobnie jak wszystkie stany emocjonal-
ne, także lęk może być poważnym problemem. Książka 
ta przeprowadzi cię przez pierwsze etapy stawiania czoła 
lękowi, jeśli jednak twój poziom lęku jest bardzo wysoki 
albo lęk każe ci myśleć czy działać w sposób, który mar-



Wstęp   9

twi ciebie i twoje otoczenie, może się okazać, że będziesz 
potrzebował większego wsparcia. Upewnij się, że zdołasz 
omówić pewne sprawy ze swoim lekarzem. Ale przede 
wszystkim nie wpadaj w rozpacz: każdy, choćby najmniej-
szy krok, jaki podejmujesz, jest istotny, a  im lepiej zro-
zumiesz twojego wroga, tym lepszą pozycję zyskasz do 
odparcia ataku. 

Obalanie mitu

Nie możesz zrobić nic w celu zmniejszenia pozio-
mu swojego lęku – jest on ściśle związany z twoją 
osobowością.

W tym powszechnie panującym przekonaniu tkwi 
ziarno prawdy. Niektórzy ludzie – z powodu swojej oso-
bowości lub stylu życia – są bardziej podatni na lęk. Na 
szczęście dzięki lepszemu zrozumieniu lęku jest możliwa 
jego kontrola! 
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1. 

Lęk – przyjaciel czy wróg?

Jeśli przygotowujemy się do odparcia ataku lęku, ko-
nieczne jest natychmiastowe udzielenie odpowiedzi na to 
istotne pytanie. Aby zrozumieć, w jaki sposób funkcjonu-
je lęk, musimy w pierwszym rzędzie przyjrzeć się temu, co 
w nim naprawdę tkwi. Oczywiście można by powiedzieć, 
że emocje są tylko pewną niedogodnością, jednak w rze-
czywistości są one niezbędne do normalnego funkcjono-
wania naszego mózgu. Nie inaczej rzecz ma się z lękiem. 
Zastanówmy się zatem, jak on działa.

Twoja kolej!

Każdy doświadcza lęku w inny sposób. Podczas lektury tej książki 
znajdziesz rozdziały takie jak ten, w których zostaniesz poproszony, 
aby zastanowić się, jakie są twoje odczucia związane z określonymi 
sprawami. Pomoże ci to dostosować teoretyczne rozważania, o któ-
rych czytasz, do własnej sytuacji. Dlatego za każdym razem, kiedy 
zobaczysz fragment zatytułowany „Twoja kolej!”, sięgnij po notes 
i poświęć chwilę na zapisanie odpowiedzi na pytania.
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Zacznijmy od zastanowienia się nad ostatnią sytuacją, w której 
odczuwałeś lęk. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, gdzie wtedy 
byłeś, jak się czułeś i co robiłeś? A teraz zadaj sobie następujące 
pytanie: Co takiego w tamtej chwili i w tym, jak się wtedy czułeś, 
sprawiło, że jesteś pewien, że odczuwałeś lęk?

Aby ułatwić sobie dokładne przemyślenie tej kwestii, zanotuj 
kilka rzeczy, które pamiętasz, o których wtedy myślałeś, które czułeś 
lub robiłeś: Na przykład:

l Gdzie byłeś/co robiłeś?
l Co czułeś? (wspomnij o emocjach i wszelkich fizycznych od-

czuciach, jakie pamiętasz)
l Czy pamiętasz jakąś myśl, która przemknęła ci wtedy przez 

głowę?

Trzy główne funkcje lęku
Każdy doświadcza lęku w  inny sposób, jednak jeśli 

poprosimy grupę ludzi o wykonanie określonego zadania, 
pojawią się pewne wspólne tematy – doświadczenia, które 
łączą nas wszystkich w chwilach, w których odczuwamy 
to, co nazywamy „lękiem”. Badania nad emocjami wyka-
zały istnienie trzech głównych funkcji lęku – określonych 
zadań, które wydają się być związane z mózgiem. Są one 
ściśle powiązane ze sposobem, w jaki doświadczamy lęku. 
Zastanówmy się nad tym, jakie to funkcje.
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1. Pierwsze i najważniejsze: lęk jest sposobem 
mózgu na zwrócenie twojej uwagi.
Oto jeden z powodów, dla którego ludzie zazwyczaj 

z  łatwością przypominają sobie sytuacje, w których od-
czuwali lęk. To jak się czujesz, zwraca twoją uwagę i spra-
wia, że jesteś świadomy tego, co się dzieje. Lęk wywołuje 
fizyczne zmiany w twoim ciele, które bardzo szybko za-
uważasz. Wszystkie te klasyczne „symptomy” lęku – uczu-
cie łaskotania w brzuchu, pocenie się, brak oddechu – są 
oznakami tego, że mózg używa twojego ciała, aby zwrócić 
twoją uwagę!

Powszechne oznaki i symptomy lęku
l Serce bije szybciej.
l Masz większą świadomość uderzeń swego serca lub 

doświadczasz palpitacji.
l Drżysz lub trzęsiesz się.
l Szybko/płytko oddychasz.
l Masz zawroty głowy/czujesz łaskotanie w brzuchu.
l Musisz częściej niż zwykle korzystać z toalety.
l Masz biegunkę/skurcze żołądka.
l Pocisz się/cierpisz na uderzenia gorąca.
l Boli cię głowa.
l Masz trudności z koncentracją lub usiedzeniem 

w miejscu.
l Masz kłopoty ze snem.
l Czujesz się słabo/mdlejesz.
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l Intensywniej odczuwasz dźwięki/to, co dzieje się 
wokół ciebie.

l Jesteś poirytowany.
l Obsesyjnie (nieustannie) o czymś myślisz.
l Nie potrafisz myśleć jasno lub logicznie.

Głównym zadaniem lęku jest zwrócenie twojej uwagi, 
kiedy część mózgu odnotowuje coś, co może mieć istotne 
znaczenie. Lęk jest zwykle wzbudzany w szczególnej sytu-
acji, kiedy prawdopodobnie zagrożone jest coś dla ciebie 
ważnego. Jedna z części twojego mózgu nieustannie tropi 
wszystko, co dzieje się w twoim życiu i w otaczającym cię 
świecie. Łączy sytuacje z celami i zasadami, które również 
przechowujesz w swoim mózgu.

Niektóre z  tych celów są zasadnicze i  wspólne nam 
wszystkim – jak na przykład „zostać przy życiu”. Inne są 
bardziej złożone i  powiązane z  różnymi sferami twego 
życia lub z lekcjami, których udzielono ci w przeszłości. 
A zatem cele mogą być czymś w rodzaju: „Muszę napisać 
raport, który naprawdę zrobi wrażenie na moim szefie” 
lub istotnymi informacjami, jak na przykład: „Ostatnim 
razem podczas jazdy na nartach przewróciłem się i bole-
śnie stłukłem sobie kolano”. Przy następnej okazji, kie-
dy twój mózg da ci znać, że okoliczności powiązane są 
z celem, zasadą lub wcześniej zdobytym doświadczeniem, 
konieczne będzie coś, co spowoduje alarm – tym zaś do 
czego mózg się odwołuje, jest kombinacja wydarzeń, któ-
re nazywamy lękiem.
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Lęk wywoływany jest wtedy, gdy coś dziejącego 
się wokół w jakiś sposób stwarza zagrożenie dla celu 
lub zasady, albo też przypomina nam wcześniejsze do-
świadczenie, które miało znaczące skutki.

Załóżmy, że zaplanowałeś wyjście po pracy dziś wie-
czorem. Ale właśnie w chwili, kiedy miałeś wyjść, przy-
pomniałeś sobie, że raport, którego jeszcze nie skończyłeś, 
ma być gotowy jutro rano przed dziewiątą. Mógłbyś coś 
szybko nabazgrać zanim wyjdziesz, jednak nagle odczu-
wasz przypływ lęku. Dlaczego? Twój mózg wywołuje lęk, 
aby cię zaalarmować, że miałeś zamiar sporządzić robiący 
wrażenie raport, a okoliczności chwili stanowią zagroże-
nie dla skutecznego osiągnięcia tego celu. 

Weźmy inny przykład: Dla większości ludzi wlewanie 
paliwa do baku samochodu jest jedną z tych rzeczy, które 
robią automatycznie, nie myśląc o nich. A czy kiedykol-
wiek wlałeś do baku swojego samochodu niewłaściwe pa-
liwo? Jednak niedawno mojej przyjaciółce zdarzyło się to 
z wynajętym autem… nagle ku swemu przerażeniu uświa-
domiła sobie, że wlewa bezołowiową benzynę do baku 
diesla! Co tak naprawdę spowodowało, że oto w trakcie 
napełniania baku uświadomiła sobie swój błąd? Mówiła, 
że nagle poczuła ukłucie dość silnego lęku – jej mózg, pra-
cując w podświadomości, zdał sobie sprawę z rozdźwięku 
pomiędzy tym, co robiła a podświadomym celem (czymś 
w  rodzaju „nie chcę niczego zepsuć w  tym wynajętym 
aucie i  stracić przez to kaucji”!). To zwróciło jej uwagę 
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i w tym samym momencie, kiedy skupiła się na tym, co 
właśnie robiła, zdała sobie sprawę ze swojego błędu i była 
w stanie naprawić go, nim było za późno.

Wyobraź sobie następującą sytuację: Jest trzecia nad 
ranem, mocno śpisz. Nagle dzwoni telefon! Co czujesz? 
Większość osób przyznaje, że w  takim wypadku czuje 
ukłucie niepokoju. Ale dlaczego? Przecież zwykle dzwo-
nek telefonu nie wzbudza lęku. Ponieważ jednak trze-
cia rano nie jest zwykłą porą na rozmowy telefoniczne, 
w  mózgu większości ludzi pojawia się skojarzenie, że 
mogło stać się coś złego. Jest to doskonały przykład na to, 
jak scenariusz najgorszego przypadku, który wydaje się 
nagle prawdopodobny, może wzbudzać lęk.

A zatem lęk pojawia się wtedy, gdy coś, co dzieje się 
wokół nas zagraża w pewien sposób celowi lub zasadzie, 
lub też przypomina nam jakieś wcześniejsze doświadcze-
nie, które miało znaczący rezultat. Jeszcze jednej rzeczy 
zawsze towarzyszy lęk: Jest to coś, co nazywam Scenariu-
szem Najgorszego Przypadku (SNP). To właśnie to, co, 
masz nadzieję, nigdy się nie zdarzy – coś, czego się boisz 
i  czego chcesz uniknąć. Może to być oblanie egzaminu, 
nagana ze strony szefa, konieczność zrobienia czegoś, cze-
go nie chcesz zrobić, atak ze strony groźnego owada, zwie-
rzęcia lub gada – każdy z prowokujących lęk scenariuszy 
ma swój własny SNP. Kiedy twój mózg wykryje, że szanse 
na spełnienie się SNP właśnie wzrosły, wzbudza lęk, aby 
w ten sposób cię zaalarmować.
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Twoja kolej!

Jakie są twoje SNP?

Zastanów się nad przykładem, o którym pisałeś wcześniej, 
kiedy doświadczyłeś uczucia lęku. Czy jesteś w stanie stwierdzić, 
o co się lękałeś? Jaki był w tym przykładzie scenariusz najgorszego 
przypadku? Może przydatna okaże się refleksja nad tym, co byłoby 
najgorszą rzeczą, jaka mogłaby się wydarzyć – a następnie zano-
towanie jej.

2. Drugą zasadniczą rolą lęku jest to,  
że przygotowuje cię on do (re)akcji
Kiedy odczuwasz lęk, twój mózg aktywuje złożoną 

sieć połączeń nerwowych, hormonów i  innych substan-
cji chemicznych składających się na sympatyczny (współ-
czulny) układ nerwowy. Układ ten kontroluje stan twojej 
gotowości do reakcji na coś – a kiedy to coś się pojawia, 
jesteś przygotowany do działania. Kontroluje on dobrze 
znaną reakcję „walka czy ucieczka”. Kiedy aktywowany 
jest współczulny układ nerwowy, w twoim ciele powstaje 
cały łańcuch wydarzeń, który przygotowuje je do aktyw-
ności fizycznej – czyli do walki lub, w przypadku lęku, do 
ucieczki! Do wydarzeń tych zalicza się:

l Wydzielanie hormonów (łącznie z adrenaliną), któ-
re przyspiesza rytm uderzeń serca oraz rozszerza 
naczynia krwionośne, zaopatrujące serce i  główne 
mięśnie.
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l Twoje serce bije szybciej, dostarczając całemu ciału 
większej ilości krwi.

l Naczynia krwionośne odpowiedzialne za codzienne 
funkcje organizmu (takie jak trawienie) zwężają się, 
a tym samym krew jest natychmiast transportowana 
do mięśni, gdzie może okazać się konieczna, kiedy 
będziesz musiał wkroczyć do akcji.

l Do krwi zostaje uwolniona glukoza i  zwiększa się 
tempo oddechu, dzięki czemu krew zostaje zaopa-
trzona w dodający energii cukier i tlen, których po-
trzebujesz, aby szybko się poruszać.

Lęk wywołuje zmiany również w twoim mózgu. One 
także mają na celu przygotowanie cię do reakcji na naj-
mniejszy choćby ślad zagrożenia czy ryzyka. Prawdopo-
dobnie zauważysz u  siebie zwiększoną świadomość nie-
bezpieczeństwa i  będziesz wykazywał większą gotowość 
do reagowania na drobnostki – na przykład na odgłosy 
bądź ruchy. 

Twoja kolej!

W jaki sposób możesz stwierdzić, kiedy jesteś „przy-
gotowany do reakcji”?

Zastanów się nad przykładem związanym z wydarzeniem wy-
wołującym lęk. Czy przypominasz sobie, że czułeś się bardziej świa-
domy niebezpieczeństwa? Czy pamiętasz dźwięki lub ruchy, na które 
zareagowałeś, a na które w innych okolicznościach nie zwróciłbyś 
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uwagi? Czy czułeś się bardziej zdenerwowany niż zwykle lub z tru-
dem udawało ci się usiedzieć na miejscu? Jakie były oznaki tego, że 
byłeś „przygotowany do reakcji”?

3. I wreszcie, po trzecie, lęk wpływa na twój 
sposób myślenia
Mózg uruchamia nie tylko zmiany w twoim stanie fi-

zycznym i emocjonalnym. Jednocześnie sygnał alarmowy 
wysyłany przez niego wprowadza na najwyższe obroty tę 
część mózgu, która odpowiada za analizę. Ma to na celu 
danie ci szansy na podjęcie decyzji, czy należy zareagować, 
a jeśli tak, to jak ta reakcja powinna wyglądać.

Niejednokrotnie odnosisz wrażenie, że to właśnie była 
pierwsza rzecz, którą robisz, kiedy odczuwasz lęk, nie zaś 
ostatnia! Ludzie często mówią, że tak jest, ponieważ my-
ślą w określony sposób – „O nie, mam nadzieję, że tym 
razem zdążę to zrobić na czas” albo: „Mam nadzieję, że 
nie słyszała, co mówiłem” – a zatem wywoływany lęk jest 
na pierwszym miejscu. W rzeczywistości zmiany w sposo-
bie myślenia są właściwie tym, do czego dochodzi później 
w  twojej odpowiedzi na lęk. W chwilach prawdziwego, 
zagrażającego życiu niebezpieczeństwa twój mózg może 
pominąć to stadium i  wywołać reakcję fizyczną, nawet 
wcześniej niż będziesz miał czas się zastanowić. Zanim 
zdasz sobie sprawę, co robisz, już uciekasz przed samocho-
dem, który kierował się wprost na ciebie, albo zmykasz 
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przed osą bzyczącą ci nad głową, i dopiero gdy zareagowa-
łeś, masz czas, żeby pomyśleć. 

Później przyjrzymy się wzorcom myślowym, które 
mogą być wywoływane przez lęk – oraz temu, jak ważne 
mogą one być w przypadku problemów z lękiem.

Dla przypomnienia 
trzy zasadnicze funkcje lęku:
l Lęk ostrzega cię, że może dziać się/zdarzyć się coś 

znaczącego.
l Lęk przygotowuje cię do reakcji.
l Lęk pobudza twoje myślenie, dzięki czemu analizu-

jesz to, co się dzieje.

Obalanie mitu

Niektórzy ludzie nie boją się niczego.

Nikt nie jest w  stanie normalnie funkcjonować bez 
odczuwania lęku; jest to niezbędny element naszego ży-
cia. Lęk pomaga osiągać cele i unikać katastrofy, w pracy, 
w relacjach z innymi, w życiu osobistym.


