
psychohygiena

Seznam padesáti bìžných znakù stresu pøímo od Americké instituce pro stres

Èasté bolesti hlavy, bolesti èelisti

Neustálá únava, slabost

Skøípání zuby

Obsesivnì-kompulzivní chování

Chvìní se, tøes rukou, rtù

Nespavost, noèní mùry, rušivé sny

Nepøimìøené reakce na drobnosti

Zvonivé, bzuèivé, èi praskající zuby

Zácpa, prùjem, ztráta kontroly

Studené èi zpocené ruce, chodidla

Èasté užívání lékù (i volnì prodejných)

Bolesti krku, zad, svalové køeèe

Zapomnìtlivost, zmatení, špatná orientace

Deprese, èasté zmìny nálady

Tìžkosti s dýcháním, èasté povzdechy

Lži a omluvy pro zamaskování mizerného pracovního výkonu

Koktání, zadrhávání, zajíkání se

Pøílišné øíhání, nadýmání

Problémy s uèením a pøijímáním nových informací

Snížené libido èi sexuální výkonnost

Èasté moèení

Èasté èervenání se, pocení

Zvýšená frustrace, podráždìnost

Rychlá èi mumlavá øeè

Zvýšený výskyt menších nehod

Pocity pøetížení, pøeválcování

Zvýšená èi snížená chuť k jídlu

Malý zájem o zevnìjšek, èi dochvilnost
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Vyrážky, svìdìní, husí kùže, kopøivka25
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Øešení životních situací



Stranìní se spoleènosti a izolace

Sucho v ústech, problémy s polykáním

Zvýšený výskyt vzteku, frustrace, nepøátelství

Nabývání na váze, èi úbytek váhy bez diety a zmìny stravy

Silnìjší kouøení, užívání alkoholu, èi drog

Snížená pracovní výkonnost èi produktivita

Tìžkosti s rozhodováním

Nevysvìtlitelné, èi velmi èasté projevy alergií

Bolest na hrudi, bušení srdce, zrychlený puls

Pøílišná úzkost, obavy, pocity viny, nervozita

Náhlé útoky život ohrožující paniky

Pøílišná obrana a podezøívání

Potíže s koncentrací, honící se myšlenky

Problémy v komunikaci, sdílení

Nervózní tiky, vrtìní, klapání chodidly

Motání hlavy, otupìlost, pøipitomìlost

Pálení žáhy, bolesti žaludku, nevolnost

Hazard, èi impulsivní nakupování

Èastý pláè, èi sebevražedné myšlenky

Pocity osamocení, ztráta sebehodnoty

Èastá nachlazení, infekce, opary
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