
STRESUL  ȘI MODALITĂȚILE DE RELAXARE  

ÎN PERIOADA DE CRIZĂ 

Viața este plină de probleme, conflicte și agitație...toate se concentrează în 

cea mai răspîndită problemă de pe planetă: STRESUL 

Ce înţelegem prin  stres?.  

Pentru prima data cuvîntul “stres” a fost folosit în 1926 de către savantul Hans 

Selye. Stres din egleză înseamnă tensiune. 

    Stresul este o totalitate de reacții nespecifice ale organismului, care sunt 

provocate de diferite acțiuni puternice, supraputernice, extremale și care sunt însoțite 

de o restructurare a forțelor ocrotitoare ale organismului .  

    Aşadar, STRESUL – este o reacţie puternică a organismului la careva 

excitanţi. 

        Ce factori ai stresului cunoaștem?  

- Personali (nemulțumirea de sine, de propriul corp, de deciziile sale) 

- Fizici (o boală fizică); 

- Sociali (probleme de comunicare la serviciu, cu șefii, cu colegii); 

-Economici (probleme financiare); 

-Familiali (conflicte familiale între membrii familiei, divorțul soților, decesul 

unui membru a familiei. etc.) 

        Care sunt fazele stresului? 

        Hans Sely a evidențiat 3 faze ale stresului: 

Faza I – faza neliniștii, așteptării. Aici are loc mobilizarea, pregătirea 

organismului către stres, includerea mecanismelor de apărare a organismului, dar și 

transmiterea la moment a energiei necesare pentru reacția adecvată. Aici se observă 

o tensionare mult mai mare decît însăși stresul. De ex. înainte de examene, înainte 

de luarea cuvîntului la o adunare. 

Faza II – este însăși stresul. Organismul bine pregătit la prima fază o suportă ușor 

pe a doua. De ex. un student răspunde la examen mai bine decît la seminare. Dacă 

această stare durează prea mult timp, atunci apare distresul sau hiperstresul care 

slăbește organismul de puteri și duce la  distrugerea mecanismului de adaptare.  



Faza III – poststresul, etapa de după stres. Aici adrenalina se elimină în cantități 

mai mari decît în faza precedentă. De ex. Un colaborator a susținut teza, după 

susținere omul primește felicitări și la un moment dat are acces(atac de cord)  

Cum putem determina care sunt semnele și simptomile stresului? 

        Cunoaștem următoarele semne și simptome ale stresului la nivel fiziologic, 

comportamental emoțional și mental. 

Semne şi simptome ale stresului la nivel fiziologic: 

• dureri de cap, ameţeli, stare de vomă; 

• transpiraţii excesive, palpitaţii; 

• stare de oboseală, tensiune; 

• dificultăţi respiratorii, răceli frecvente; 

• reapariţia unor infecţii anterioare, reacţii alergice, mâncărime şi iritare a pielii. 

• tensiune musculară, contracţii musculare; 

• constipaţie sau diaree; 

• creştere sau pierdere în greutate rapidă 

Semne şi simptome ale stresului la nivel comportamental: 

• ne simţim mai puţini sociabili; 

• nu avem linişte; 

• avem un apetit scăzut sau exagerat atât în plan alimentar cât şi în cel sexual; 

• suntem mai predispuşi la accidente; 

• adormim greu şi somnul este agitat; 

• consumăm exagerat alcool, cafea, ţigări; 

• suntem prea preocupaţi de problemele de serviciu pentru a ne relaxa; 

• nu mai avem grijă de noi ne luăm prea mult de lucru acasă; 

• stăm la serviciu mult peste orele de program; 

• renunţăm uneori parţial sau complet la concediu; 

• ne izolăm treptat de cercul de prieteni; 

• începem să avem din ce în ce mai multe conflicte în familie; 

• dificultăţi în vorbire ( bâlbâială, tremurul vocii) 

Semne şi simptome ale stresului la nivel emoţional: 



• iritabilitate, supărare; 

• nervozitate, stări depresive, anxietate, tensiune nervoasă; 

• pierderea încrederii în noi şi în ceilalţi; 

• scăderea satisfacţiilor, lipsa de entuziasm şi motivaţie; 

• senzaţia de a fi atacat; 

• umor nejustificat. 

Semne şi simptome ale stresului la nivel mental: 

• gândim mai puţin clar; 

• avem dificultăţi în luarea deciziilor; 

• facem greşeli nejustificate; 

• uităm; 

• ne scade intuiţia şi capacitatea de concentrare; 

• suntem mai uşor perturbaţi de ce se întâmplă în jurul nostru; avem gânduri 

negative persistente, tulburări de somn, coşmaruri; 

• ne focalizăm gândirea pe termen scurt; 

• ne temem mult sau luăm decizii pripite. 

Dacă unele din aceste simptome se manifestă pe o perioadă mai îndelungată,  este 

de preferat să apelaţi la ajutorul unui psihoterapeut. 

 

 

În perioada de criză, în vederea scăderii sau înlăturării stresului care se 

manifestă prin: dureri de cap, nervozitate, neliniște, frică, panică etc. sunt 

binevenite  următoarele remedii 

-Relaxați-vă (în timpul relaxării se reduc pulsul și tensiunea, se relaxează 

mușchii, ghîndiți-vă la ceva pozitiv, priviți o emisiune liniștită, o muzică liniștită. 

- Respirați încet și profund imaginîndu-vă  că  expirând eliminați stresul din 

corp; 

- Dacă simțiți o mâhnire profundă nu vă feriți să plîngeți; 

- Masați-vă ușor lobii urechilor cu degetul mare și cu cel arătător cu ulei de 

mentă, 



-Masați-vă întreg corpul cu o cantitate mică de ulei vegetal. 

Sanguinicii și colericii trebuie să folosească ulei de floarea soarelui, 

Melancolicii – ulei de susan negru; 

Flegmaticii –ulei de porumb sau de muștar 

Efecte benefice aduc și uleiurile eterice: pere,bergomote, de muscate, de menta, 

de mușețel, pin, rozomarin; 

❖ După masaj de facut un duș cu apă ferbinte; 

❖ Persoanele credincioase citesc o rugăciune; 

❖ Comunicarea cu membrii familiei, prietenii 

❖ Plimbări la aer liber; 

❖ Practicarea sportului; 

❖ Interese speciale, hobby-uri, treburi casnice 

❖ Alimentația sănătoasă; 

❖ Somnul la orele recomandate 

❖ Analiza cauzelor stresului; 

❖ Transformarea gîndurilor negative în pozitive; 

❖ Zîmbiți din suflet (zîmbetul mărește afluxul de sînge către creer) 

      Remedii naturaliste: 

Ovăsul, mușețelul– pentru liniștirea SN(Sistemul Nervos); 

Levanțica – pentru liniștirea SN, acțiune sedativă și liniștitoare; 

Melisa- linistire, combate efectele stresului 

Menta – pentru recuperarea energiei; 

Susanul – proprietăți sedative și tranchilizante 

Teiul – pentru scăderea tensiunii nervoase 

Valereana – calmarea nervilor, relaxarea minții și a corpului, combate stresul 

Remedii terapeutice: 

❖ Magnetoterapia este terapia de vindecare a unor afecțiuni de la dureri articulare 

și reumatism până la alergii și dureri de cap, prin acțiunea unui câmp magnetic 

pulsabil asupra celulelor. Magnetoterapia ajută celulele sa reântre în frecvențele 

normale de funcționare, deci le însănătoșește! 



Magnetoterapia este un tratament care are de-a face cu celulele. Magnetoterapia 

ajută celulele să reintre în frecvențele normale de funcționare, având astfel loc un 

proces de autovindecare a organismului. 

Omul trăiește între cîmpul magnetic al soarelui și cîmpul magnetic al 

pămîntului. Toate celulele noastre se unesc pe bază energetică. Cînd perdem 

energia apar probleme în toate sistemele organismului. 

❖ Muzicoterapia este o modalitate de înlăturare a efectelor stresului cotidian și de 

a crește imunitatea organismului  

        Muzicoterapia receptive, adică terapia prin muzică, care prin fenomenul de 

rezonanță ne pune în legatură cu Energiile Benefice vindecatoare ale 

Universului, inducînd stări frumoase, înălțătoare către Dumnezeu. 

Muzicoterapie este un tratament al unor boli nervoase cu ajutorul 

muzicii. Muzica poate acţiona direct asupra stării generale psihice şi mentale, deci, 

implicit, asupra sistemului imunitar. Scopul terapiei prin muzică este acela de a 

reduce stresul psiho-fiziologic, durerea, stările psihice negative.  

❖ Reflexoterapia are drept scop reechilibrarea energiei vitale a organismului.  

Reflexoterapia este metoda prin care se realizează creșterea aferentelor 

senzitivo-senzoriale către măduva, prin intermediul unor manevre mecanice. 

Această metodă se bazează pe prelucrarea mecanică a unor puncte reflexe, ce are ca 

efect stimularea și imbunătățirea unor funcții la nivelul întregii structuri fizice si 

psihice. 

Reflexoterapia ajuta la reducerea stresului acumulat, relaxând diferite zone si 

ajutând organismul să funcţioneze mai bine. 

Cu ajutorul reflexoterapiei te poti vindeca de: stres, amețeli, migrene, 

insomnii, oboseală cronică, instabilitate emotională, depresii, anxietate, atacuri de 

panică; afecțiuni hepato-biliare; afecțiuni ale coloanei etc. 

❖ Kinetoterapia este o tehnică realizată cu ajutorul mișcării prin care se restabilesc 

unele funcții ale corpului, reglează dezechilibrul; 



        Scopul kinetoterapiei este de a restaura funcțiile normale ale nervilor, 

normalizarea digestiei, a mișcǎrii, a funcțiilor endocrine, a imunitǎții sau chiar a 

funcțiilor unor organe.  

         Kinetoterapia trateazǎ o serie de afecțiuni precum: 

        Stresul;  Tulburările musculare;  Tulburările nervoase (paralizie, boala 

Parkinson);  Tulburǎrile respiratorii; Tulburǎrile ortopedico-traumatice; Tulburǎrile 

reumatologice (poliartrita reumatoidǎ, coxartroza, gonartroza); Maladiile 

congenitale; Tulburǎrile cardiovasculare (cardiopatie ischemicǎ, sindromul de 

ischemie perifericǎ progresivǎ cronicǎ, boala varicoasǎ); Alergiile; Deficiențele 

nutriționale; Problemele emoționale sau de ȋnvǎțare. 

❖ Meditația; 

❖ Spelioterapia (terapia cu sare); 

❖ Talasoterapia (la mare, bazin) 

          Exercițiu. Apăsați timp de 1-2 minute, între orele 19.00 și 23.00 pe punctul 

disperării, care se găsește în centrul palmei, la câțiva centimetri mai jos de degetul 

mijlociu. Poate apărea senzația unei dureri ușoare, o gâdilitură. 

          

        DE REȚINUT!:  Cunoscând  simptomile și manifestările stresului, putem de a  

aplica  unele modalităţi de acţiune pentru diminuarea efectelor negative ale acestuia 

în perioada de criză  care are repercursiuni ne confruntăm la nivel mondial. 

 


