Άγχος και Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους

Δείξτε μας έναν άνθρωπο που δεν έχει νιώσει έστω και λίγο άγχος στη ζωή του! Σίγουρα όλοι
έχουμε νιώσει λίγο άγχος στη ζωή μας, είτε στο σχολείο σε περίοδο εξετάσεων, είτε επειδή
κάτι απρόσμενο συνέβη (σε προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό επίπεδο). Το λίγο άγχος θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και βοηθητικό καθώς μας κινητοποιεί και μας κρατά σε
εγρήγορση. Για φανταστείτε να προσπαθήσετε να περάσετε από τη μία πλευρά του δρόμου
στην άλλη σε μία λεωφόρο, αν δεν είχατε λίγο άγχος για να σας κινητοποιήσει δεν θα
κοιτάζατε το δρόμο για διερχόμενα αυτοκίνητα. Πότε όμως το άγχος δεν μας βοηθά και μπορεί
να οδηγήσει σε ψυχοπαθολογία;

Ποια η διαφορά μεταξύ του βοηθητικού άγχους, του υπερβολικού άγχους και της
γενικευμένης διαταραχής άγχους;
Το βοηθητικό άγχος είναι αυτό που μας βοηθάει στην καθημερινή μας ζωή, π.χ. όταν περνάμε
ένα δρόμο, ή το πρωί που βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας, ή όταν έχουμε να
ολοκληρώσουμε μια δουλειά, κτλ. Είναι λογικό να νιώσουμε λίγο άγχος σε αυτές τις
περιπτώσεις. Όταν όμως το άγχος αρχίσει να γίνεται καθημερινό και μας εμποδίζει να
λειτουργήσουμε σε διάφορους τομείς της ζωής μας τότε δεν είναι βοηθητικό και μπορεί να
εξελιχτεί σε γενικευμένη διαταραχή άγχους.
Για να αρχίσουμε να μιλάμε για γενικευμένη διαταραχή άγχους θα πρέπει το υπερβολικό
άγχος να το βιώνουμε καθημερινά για τουλάχιστον 6 μήνες και το άγχος να αφορά
διαφορετικά θέματα, ασχολίες ή γεγονότα. Αν κάποιος έχει άγχος για ένα συγκεκριμένο θέμα
ή σε συγκεκριμένες καταστάσεις τότε δεν μιλάμε για γενικευμένη διαταραχή άγχους. Πιο
συγκεκριμένα αν κάποιος νιώθει άγχος όταν βρίσκεται με άλλους σε κοινωνικές εκδηλώσεις
και ανησυχεί για το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτόν, εδώ μιλάμε για κοινωνική
φοβία/κοινωνικό άγχος. Αν κάποιος άλλος ανησυχεί ότι έχει κάποια απειλητική ασθένεια για
τη ζωή και νιώθει καθημερινό άγχος για αυτό ενώ έχει κάνει εξετάσεις οι οποίες δείχνουν ότι
δεν έχει κάποια ασθένεια, τότε μιλάμε για άγχος για την υγεία, κτλ.
Στη γενικευμένη διαταραχή άγχους λοιπόν, το άτομο νιώθει άγχος για ποικίλα θέματα και
καταστάσεις και νιώθει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το άγχος και αυτό μπορεί μεταπηδάει από
θέμα σε θέμα. Το άγχος θα πρέπει να συνοδεύεται με τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω
συμπτώματα; νευρικότητα, σωματική ανησυχία, πιο πολύ σωματική κόπωση από τη
συνηθισμένη και να κουράζεται πολύ εύκολα, δυσκολία στη συγκέντρωση, να είναι ευέξαπτος
πιο πολύ από ότι συνήθως, να έχει μυϊκούς πόνους στο σώμα και να υπάρχει δυσκολία στον
ύπνο (είτε να δυσκολεύεται να κοιμηθεί, να ξυπνάει κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή ο ύπνος να
μην είναι ικανοποιητικός και να ξυπνάει κουρασμένος). Μπορεί επίσης να αναζητεί από άλλα
άτομα να τον/την καθησυχάσουν ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί, το οποίο μπορεί να βοηθάει
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για λίγη ώρα αλλά όταν θα ξαναέρθει άλλη ανησυχία στο μυαλό τους θα ξαναζητήσουν
καθησύχαση και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν επίσης
εφίδρωση, ναυτία ή/και εντερικά προβλήματα.
Το υπερβολικό άγχος είναι το άγχος που βιώνει το άτομo ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη απειλή ή το άγχος το οποίο είναι δυσανάλογο σε σχέση με το πραγματικό ρίσκο.
Το άτομο που πάσχει από γενικευμένη διαταραχή άγχους περνάει το περισσότερο χρόνο της
ημέρας αγχωμένο για κάτι.
Το άγχος και η ανησυχία που βιώνουν μπορεί να δυσκολέψει το άτομο στο να λειτουργήσει
κανονικά σε διάφορους τομείς της ζωής του. Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα σε
σχέσεις, στη δουλειά και άλλους τομείς της ζωής του ατόμου.
Τέλος, είναι απόλυτα λογικό να βιώσουμε άγχος σε δύσκολες καταστάσεις και αυτό δεν
υποδηλώνει κάποια ψυχοπαθολογία. Για παράδειγμα αν είμαστε σε περίοδο εξετάσεων,
έχουμε ένα σημαντικό project στη δουλειά μας, αν εμείς ή κάποιο κοντινό μας πρόσωπο μπει
στο νοσοκομείο με κάποιο σοβαρό πρόβλημα, κτλ.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά/συμπτώματα της Γενικευμένης Διαταραχής Άγχους
Το άγχος μπορεί να μας επηρεάσει με διάφορους τρόπους; μπορεί να επηρεάσει το πώς
νιώθουμε, το πώς σκεφτόμαστε, να μας επηρεάσει σωματικά αλλά και τον τρόπο που
συμπεριφερόμαστε.
Συναισθηματικά μπορεί να νιώθετε νευρικότητα, ανησυχία, φόβο, άγχος, στρες, υπερένταση ή
απλά να νιώθετε περίεργα.
Σωματικά μπορεί να νιώθετε μουδιασμένοι, να έχετε ταχυκαρδία, να μη μπορείτε να
αναπνεύσετε κανονικά, να έχετε πόνους στο στομάχι ή το έντερο ή μυϊκούς πόνους, να
νιώθετε ένα σφίξιμο στο στήθος, να ιδρώνετε, να νιώθετε ζαλάδα.
Ο τρόπος που σκέφτεστε μπορεί να έχει αλλάξει επίσης. Μπορεί να ανησυχείτε για διάφορα
πράγματα και να μη μπορείτε να συγκεντρωθείτε στο να κάνετε καθημερινά πράγματα που
μπορούσατε να κάνετε στο παρελθόν. Μπορεί επίσης να σκέφτεστε συνέχεια τα χειρότερα
πράγματα που μπορούν να συμβούν. Οι σκέψεις σας μπορεί να είναι μπερδεμένες και να
πηδάνε από το ένα κακό σενάριο στο χειρότερο σενάριο.
Ο τρόπος που συμπεριφέρεστε μπορεί να επηρεαστεί. Μπορεί να κινήστε νευρικά πάνω κάτω,
να ξεκινάτε μία δουλειά αλλά να μη τη τελειώνετε, να μη μπορείτε να χαλαρώσετε, να
νευριάζετε με άλλους ανθρώπους ή να είστε πολύ απότομοι μαζί τους, να πίνετε αλκοόλ ή να
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καπνίζετε περισσότερο, να τρώτε πολύ λιγότερο ή πολύ περισσότερο από ότι συνήθως, να
μιλάτε πολύ πιο γρήγορα ή περισσότερο από ότι συνήθως, να αποφεύγετε κάποιες
καταστάσεις που φοβάστε, να επιζητάτε να σας καθησυχάσουν άλλα άτομα με το να σας πουν
ότι όλα θα πάνε καλά και ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί.
Ο κάθε άνθρωπος θα βιώσει το άγχος με διαφορετικό τρόπο, δεν σημαίνει πως θα υπάρχουν
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε όλους τους ανθρώπους. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσετε να
καταλαβαίνετε πως το άγχος επηρεάζει εσάς και τη ζωή σας.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπής στο άγχος και τη Γενικευμένη
Διαταραχή Άγχους;
Πλέον είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αιτιολογία όλων των ψυχολογικών προβλημάτων είναι
βιοψυχοκοινωνική. Ένας παράγοντας είναι τα γονίδια. Ένας άλλος παράγοντας είναι και οι
εμπειρίες στη παιδική και εφηβική ηλικία που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία αγχώδης
προσωπικότητας. Για παράδειγμα μπορεί το παιδί ή ο έφηβος να έμαθε να ανησυχεί λόγω
εμπειριών που είχε π.χ. αγχώδεις γονείς, bullying στο σχολείο, κτλ. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί
επίσης να κάνουν το άτομο να νιώθει άγχος και ανασφάλεια. Πολλά στρεσογόνα γεγονότα
μπορεί επίσης να οδηγήσουν στη Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους όπως για παράδειγμα ένα
διαζύγιο, ένας θάνατος, απόλυση, κτλ. Ένας άλλος παράγοντας έχει να κάνει με τα επίπεδα
στρες, για παράδειγμα κάποιος που έχει πολύ στρες στη ζωή του (π.χ. πολλές ώρες δουλειάς)
έχει αυξημένο ρίσκο για εμφάνιση άγχους. Στη πράξη, τις περισσότερες φορές, πολλοί και
διάφοροι παράγοντες οδηγούν στην εμφάνιση άγχους και μετέπειτα ψυχοπαθολογίας.

Ποια είναι η θεραπεία για τη Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους
Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά/αγχολυτικά και
ψυχοθεραπεία. Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να συνταγογραφήσει μόνο
Ψυχίατρος/Νευρολόγος ο οποίος μπορεί να συστήσει συγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία μετά
από αξιολόγηση. Η φαρμακευτική αγωγή είναι καλό να διακόπτεται μόνο μετά από
συνεννόηση με το γιατρό.
Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπείας. Οι πιο πολλές έρευνες έχουν δείξει πως η
ψυχοθεραπεία με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η γνωσιακή συμπεριφορική
ψυχοθεραπεία, αλλά παρόλα αυτά πολλοί άνθρωποι έχουν δει βελτίωση και με άλλους
τύπους ψυχοθεραπείας. Μερικές από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας είναι:
Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοδυναμική/Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία,
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Συστημική Ψυχοθεραπεία, Συνθετική/Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία, Προσωποκεντρική
Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία Gestalt, Σωματική Ψυχοθεραπεία, κτλ.
Έρευνες έχουν δείξει πως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στη
ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και
θεραπευόμενου. Είναι σημαντικό εκτός της θεραπευτικής προσέγγισης και της επαγγελματικής
κατάρτισης να βρείτε ένα ψυχοθεραπευτή με τον οποίο να μπορείτε να συνεργαστείτε. Θα
ήταν καλό να επισκεφτείτε μερικούς θεραπευτές πριν καταλήξετε στον ένα με τον οποίο θα
ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία για να δείτε πιο στιλ / προσωπικότητα σας ταιριάζει καλύτερα.
Η φαρμακοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία μπορούν να βοηθήσουν στη Γενικευμένη Διαταραχή
Άγχους, είτε μεμονωμένα είτε μαζί.

Τεχνικές/πρακτικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν

1. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τα πράγματα για τα οποία ανησυχείτε είναι
αυτά που είναι και τα πιο σημαντικά για εσάς
Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να απελπιζόμαστε με τον εαυτό μας και το άγχος μας.
Γιατί είμαι έτσι; Γιατί είμαι προβληματικός/η; Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να
αγχώνομαι; Γιατί δεν μπορώ να είμαι φυσιολογικός/ή; Και άλλα τέτοια πολλά
ερωτήματα μπορεί να έχετε για τον εαυτό σας και τις σκέψεις σας. Δυστυχώς όμως
αυτές οι σκέψεις δεν σας βοηθούν γιατί όχι μόνο έχετε το άγχος σας αλλά έχετε και τις
αρνητικές σκέψεις για το άγχος σας, που σας προκαλούν ακόμα πιο πολύ άγχος. Μία
άλλη οπτική γωνία είναι να κοιτάξετε τα πράγματα για τα οποία αγχώνεστε και να δείτε
τα θετικά σας σημεία. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγχώνεται για τις εξετάσεις και αν
θα τα πάει καλά, για τους κοντινούς του ανθρώπους και αν είναι καλά, για το πλανήτη
και για το τι συμβαίνει γύρω του. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που θέλει να
τα πάει καλά στη ζωή του, που προσπαθεί ακόμα και όταν αγχώνεται. Είναι επίσης
ένας άνθρωπος που όχι μόνο αγαπάει και νοιάζεται για τους κοντινούς του ανθρώπους
αλλά και για όλο το πλανήτη και θέλει τα πράγματα να είναι καλά για όλους. Αυτός ο
άνθρωπος λοιπόν, πέρα από το άγχος του, έχει και πολλές αρετές και καλά στοιχεία.
Προσπαθήστε λοιπόν να βρείτε τα δυνατά σας σημεία μέσα από το άγχος σας, γιατί
αυτά είναι που σας καθορίζουν ως άνθρωπο και όχι το άγχος σας.
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2. Αρχίστε να καταλαβαίνετε τα μοτίβα των ανησυχιών σας
Οι ανησυχίες θα διαφέρουν από άτομο σε άτομο και για αυτό το λόγο είναι πολύ
σημαντικό να αρχίσετε να καταλαβαίνετε τα μοτίβα των ανησυχιών σας. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά επειδή συνήθως μπορεί να περνάτε από τη μία ανησυχία
στην άλλη πολύ γρήγορα και μετά από δύο λεπτά να έχετε ξεχάσει για ποιο πράγμα
ανησυχούσατε. Σε ένα τετράδιο ή σε ένα φύλλο χαρτί φτιάξτε τρεις στήλες. Η πρώτη
στήλη θα έχει την επικεφαλίδα κατάσταση. Τη δεύτερη στήλη θα την ονομάσουμε
συναισθήματα και τη τρίτη θα την ονομάσουμε ανησυχία/σκέψη.
Στη πρώτη στήλη θα γράψετε τη κατάσταση στην οποία βρισκόσασταν όταν αρχίσατε
να ανησυχείτε. Για παράδειγμα μπορεί να ήσασταν στη δουλειά και να λάβατε ένα
email από το αφεντικό σας που έλεγε ότι θέλει να σας μιλήσει για κάτι.
Στη δεύτερη στήλη θα γράψετε τα συναισθήματα που αισθανθήκατε. Τα συναισθήματα
είναι μία λέξη, όπως π.χ. χαρά, θλίψη, θυμό, αγωνία, άγχος, πανικός. Δίπλα στο κάθε
συναίσθημα θα βάλετε και μία παρένθεση με το πόσο έντονο ήταν το συναίσθημα από
το 0 έως το 10. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα με το email από το αφεντικό μπορεί τα
συναισθήματα να ήταν άγχος (7), αγωνία (9), πανικός (9). Δεν είναι απαραίτητο να
γράψετε πάνω από ένα συναίσθημα, απλά γράψτε όλα τα συναισθήματα που νιώσατε
και την ένταση.
Στη τρίτη στήλη θα γράψετε τη σκέψη που είχατε και που προκάλεσε το συναίσθημα.
Στο παράδειγμα μας η σκέψη μπορεί να ήταν «Θέλει να μου μιλήσει για να με
απολύσει και θα μείνω άστεγη». Όσο υπερβολική και να είναι η σκέψη γράψτε την στο
χαρτί.
Αν κρατήσετε ένα ημερολόγιο με αυτό τον τρόπο για 1-2 βδομάδες θα αρχίσετε να
βλέπετε τα μοτίβα των ανησυχιών σας. Μπορεί για παράδειγμα να δείτε πως
ανησυχείτε περισσότερο σε κάποιες καταστάσεις αλλά όχι σε άλλες καταστάσεις. Θα
μπορέσετε επίσης να εντοπίσετε τις κυρίαρχες ανησυχίες σας και άρα και τα πράγματα
που είναι και τα πιο σημαντικά για εσάς.
Αυτή η άσκηση θα σας επιτρέψει να δείτε τις σκέψεις σας από απόσταση καθώς και να
αρχίσετε να καταλαβαίνετε ποιες καταστάσεις/πράγματα σας προκαλούν την
περισσότερη ανησυχία.
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3. Προγραμματίστε λίγο χρόνο για να… ανησυχήσετε
Αυτή τη στιγμή μπορεί να περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας με άγχος και
να πιστεύετε πως δεν μπορείτε να το ελέγξετε, πως το άγχος καθορίζει εσάς και τη ζωή
σας. Στη πραγματικότητα όμως εσείς είστε ο κυρίαρχος και μπορείτε να κάνετε ένα
πείραμα για να το διαπιστώσετε. Αν περνάτε πολλές ώρες της ημέρας με ανησυχία και
άγχος ορίστε ένα μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα σας όπου δεν θα
ανησυχείτε, για παράδειγμα 2-5 λεπτά. Για εκείνο το χρονικό διάστημα κάντε κάτι
άλλο, π.χ. μία δουλειά, ή μία ευχάριστη ενασχόληση και πείτε στον εαυτό σας «εγώ
ορίζω πότε θα ανησυχώ και όχι το άγχος μου, εγώ είμαι ο κυρίαρχος σε αυτό το
τομέα». Ξεκινήστε με ένα λεπτό με το στόχο σιγά σιγά να φτάσετε τα πέντε λεπτά.
Θα ήταν καλό να καταλάβετε ακριβώς πόσο χρόνο περνάτε με ανησυχία μέσα στην
ημέρα. Μπορείτε να προσθέσετε άλλη μία στήλη στο πινακάκι που συζητήσαμε στο
νούμερο 1 και να το ονομάσετε χρόνος ανησυχίας και να καταγράφετε πόσο χρόνο
περνάτε με άγχος μέσα στην ημέρα.
Αν φτάσετε στο συμπέρασμα ότι για παράδειγμα ανησυχείτε 10 ώρες τη μέρα κατά
μέσο όρο, μπορείτε να αρχίσετε να μειώνετε το χρόνο. Για παράδειγμα τη πρώτη
βδομάδα μπορείτε να πείτε ότι θα ανησυχήσετε 9 ώρες τη μέρα, τη δεύτερη βδομάδα 8
ώρες, κτλ. Ή μπορεί να νιώθετε ότι μπορείτε να ελέγξετε την ανησυχία σας και να
ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα για να ανησυχήσετε. Για παράδειγμα
μπορεί να πείτε ότι θα ανησυχώ για 1 ώρα κάθε μέρα στις 7 μ.μ. Κατά τη διάρκεια της
ημέρας θα σας έρχονται σκέψεις ανησυχίας στο μυαλό σας. Αντί να ξεκινήσετε διάλογο
με τη σκέψη γράψτε την σε ένα χαρτί και πείτε στον εαυτό σας ότι θα ανησυχήσετε για
αυτή τη σκέψη στις 7μ.μ. Με αυτό τον τρόπο μέχρι τις 7μ.μ. θα έχετε μία λίστα από
πράγματα για τα οποία θα έχετε 1 ώρα να ανησυχήσετε.
Το ουσιαστικό βήμα εδώ είναι να βάλετε όρια στο άγχος σας και να το περιορίσετε
ώστε να νιώσετε σιγά σιγά ότι μπορείτε εσείς να έχετε τον έλεγχο και όχι αυτό.

4. Αντιμετωπίστε και αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας για τα θετικά του άγχους
Είναι πολύ πιθανό να μη καταφέρετε να περιορίσετε το άγχος σας, δεν είναι εύκολο γα
τους περισσότερους ανθρώπους. Ειδικά αν το άγχος το βιώνετε για πολύ καιρό και
έχετε μεγαλώσει και με ανθρώπους που βλέπατε να βιώνουν πολύ άγχος (π.χ. γονείς),
μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και κάποιες πεποιθήσεις για τα θετικά του άγχους ή/και
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για το ίδιο το άγχος που μπορεί να είναι και υποσυνείδητες. Αυτές οι πεποιθήσεις
μπορεί να μην σας επιτρέπουν να περιορίσετε το άγχος σας. Μερικές από τις πιο
συχνές πεποιθήσεις είναι «Με το να ανησυχώ δείχνω ότι νοιάζομαι», «Το άγχος με
βοηθάει να είμαι προετοιμασμένος για το κάθε ενδεχόμενο και να βρίσκω λύσεις», «Το
άγχος μου δίνει κίνητρο για να κάνω πράγματα», «Το άγχος με προετοιμάζει για τα
κακά πράγματα που θα μου συμβούν στη ζωή», «Το άγχος με βοηθάει να γίνομαι
καλύτερος», «Το άγχος με κρατά σε εγρήγορση».
Αν δεν καταπολεμήσετε αυτές τις πεποιθήσεις πρώτα, δεν θα μπορέσετε να ελέγξετε το
άγχος σας. Ένας τρόπος να τις καταπολεμήσετε είναι να αρχίσετε να τις αμφισβητείτε.
Αν πάρουμε για παράδειγμα τη πρώτη πεποίθηση, «Με το να ανησυχώ δείχνω ότι
νοιάζομαι», σκεφτείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να δείξει
ότι νοιάζεται. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσατε να δείχνετε ότι
νοιάζεστε που όμως να μην σας εξαντλούν ψυχικά;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξετε ότι νοιάζεστε χωρίς να καταπονείτε τον εαυτό σας.
Το άγχος σε όλες τις περιπτώσεις όταν είναι υπερβολικό, μπορεί μόνο να σας
καταπονήσει και να σας περιορίσει και όχι να σας βοηθήσει.

5. Αποδεχτείτε την αβεβαιότητα της ζωής και τις ομορφιές της
Δυστυχώς τίποτα στην ζωή δεν είναι βέβαιο, εκτός από το θάνατο και τους φόρους
φυσικά! Η βεβαιότητα που μπορεί να νιώθουμε καθώς και η ασφάλεια είναι
πλασματική. Ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε άγχος είναι η ανάγκη να
νιώσουμε τη βεβαιότητα ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί και ότι όλα θα πάνε καλά.
Δυστυχώς με αυτό τον τρόπο καταλήγουμε να κυνηγάμε κάτι άπιαστο. Κακά πράγματα
δυστυχώς θα συμβούν στη ζωή μας και με το να κυνηγάμε τη βεβαιότητα ότι δεν θα
συμβούν χάνουμε το τώρα και άρα χάνουμε και τη ζωή μας.
Υπάρχει όμως και η θετική μεριά της αβεβαιότητας. Φανταστείτε ένα κόσμο που όλα
είναι βέβαια και που ξέρετε ακριβώς τι θα συμβεί και πότε. Σε αυτό τον κόσμο δεν θα
υπήρχαν εκπλήξεις αρνητικές αλλά και ούτε θετικές. Δεν θα υπήρχε η έκπληξη πάρτι
γενεθλίων, δεν θα υπήρχε η έκπληξη της πρότασης γάμου, δεν θα υπήρχε η έκπληξη
της επιτυχίας. Μετά από πόσο χρόνο θα είχατε βαρεθεί αυτή τη ζωή;
Προσπαθήστε να αποδεχτείτε σιγά σιγά την αβεβαιότητα της ζωής. Αρχίστε με τον
καταγράψετε όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε για να νιώσετε ασφάλεια και
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βεβαιότητα. Μπορεί να είναι ότι αναζητάτε από άλλους να σας καθησυχάσουν ότι όλα
θα πάνε καλά, μπορεί να είναι ότι προγραμματίζετε τα πάντα μέχρι και τη τελευταία
λεπτομέρεια. Ότι και αν είναι, προσπαθήστε να το βάλετε στην άκρη, να μην
οργανώνετε τα πάντα, να μη ζητάτε από άλλους να σας καθησυχάσουν. Μπορεί να
μάθετε ότι καλά πράγματα θα συμβούν και όταν δεν προσπαθείτε τόσο.

6. Βρείτε λύσεις για τα προβλήματα που μπορείτε να κάνετε κάτι και βάλτε τα
προβλήματα για τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε κάτι στην άκρη
Η ζωή θα φέρει χαρές αλλά θα φέρει και προβλήματα. Υπάρχουν δύο είδη
προβλημάτων, αυτά για τα οποία μπορούμε να κάνουμε κάτι και αυτά για τα οποία δεν
μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε να καταλαβαίνετε τη
διαφορά μεταξύ τους, να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε όταν μπορείτε και να
βάζετε στην άκρη τα προβλήματα για τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Ακούγεται
εύκολο αλλά στη πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αν βιώνετε χρόνιο
άγχος.
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του βρίσκω λύσεις για ένα πρόβλημα και του
αγχώνομαι για ένα πρόβλημα. Επίσης, αυτά τα πράγματα για τα οποία αγχώνεστε δεν
θα είναι και όλα προβλήματα για τα οποία μπορείτε να κάνετε κάτι. Για παράδειγμα η
ανησυχία περιμένοντας ένα αποτέλεσμα ιατρικών εξετάσεων δεν είναι πρόβλημα για
το οποίο μπορείτε να κάνετε κάτι, πρέπει να περιμένετε να βγει το αποτέλεσμα. Από
την άλλη ανησυχία για τα οικονομικά σας ίσως είναι ένα πρόβλημα που μπορείτε να
κάνετε κάτι.

Το πρώτο βήμα είναι να κοιτάξετε τις ανησυχίες που έχετε καταγράψει μία μία και να
τις ξεχωρίσετε σε αυτές για τις οποίες μπορείτε να κάνετε κάτι και αυτές που δεν
μπορείτε να κάνετε κάτι. Για τις ανησυχίες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία αντί να
ανησυχήσετε θα προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε το
παράδειγμα του Γιάννη για να σας δείξουμε τη τεχνική. Τον Γιάννη τον απολύσανε.
Παράδειγμα Γιάννη:
Πρόβλημα: Δεν έχω δουλειά
Στόχος: Να βρω δουλειά
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Επιλογές: 1. Να στείλω βιογραφικά, 2. Να μιλήσω σε φίλους μου και γνωστούς και να
τους πω ότι ψάχνω για δουλειά μήπως και έχουν ακούσει για καμία θέση 3. Να βάλω
αγγελία στη Χρυσή Ευκαιρία ότι ψάχνω δουλειά 4. Να επισκεφτώ τα μαγαζιά σε
διάφορες περιοχές για να δω αν έχουν βγάλει ανακοίνωση για θέση εργασίας 5. Να
ψάξω για δουλειές στο εξωτερικό 6. Να μιλήσω με τη φίλη μου που είναι στην Αμερική
για να δω αν μπορώ να πάω Αμερική
Καλύτερη επιλογή για τώρα: 1 και 2
Σε ένα χαρτί ξεκινάμε με το να γράψουμε το πρόβλημα και μετά το στόχο μας. Στη
συνέχεια γράφουμε όλες τις επιλογές που μπορούμε να σκεφτούμε που μπορούν να
μας οδηγήσουν στο στόχο μας. Όσο χαζή και αν ακούγεται η επιλογή να τη γράψετε
στο χαρτί. Μετά σκεφτόμαστε τα αρνητικά και τα θετικά της κάθε επιλογής/πρότασης
και διαλέγουμε μία ή δύο. Αν δοκιμάσετε αυτές τις λύσεις και δεν λειτουργήσει καμία
από τις δύο επιλέγετε την επόμενη καλύτερη.
Το να βρείτε λύσεις για τα προβλήματα που σας απασχολούν είναι τελείως
διαφορετικό από το να ανησυχείτε για αυτά τα προβλήματα. Για τις ανησυχίες που δεν
μπορείτε να κάνετε κάτι, τις καταγράφετε σε ένα χαρτί και ανησυχείτε για αυτές μόνο
την ώρα που έχετε ορίσει.

7. Αν η ζωή σας έχει πολλούς παράγοντες που σας προκαλούν στρες προσπαθήστε
να το μειώσετε με το να αλλάξετε τη ζωής σας
Αρκετές φορές το άγχος που νιώθουμε μπορεί να οφείλεται στο τρόπο με τον οποίο
ζούμε τη ζωή μας. Μπορεί η δουλειά που έχουμε να έχει πολύ στρες, μπορεί να
είμαστε σε μία ανθυγιεινή σχέση, μπορεί να έχουμε βάλει τον εαυτό μας σε μία θέση
όπου δίνουμε προτεραιότητα πάντα στις ανάγκες τρίτων ή ακόμα μπορεί να έχουμε
ανεκπλήρωτα όνειρα που τα έχουμε ξεχάσει. Αυτοί οι παράγοντες θα είναι και
διαφορετικοί για το κάθε άτομο. Προσπαθήστε να γράψετε σε ένα χαρτί όλους τους
παράγοντες που προκαλούν στρες και άγχος στη ζωή σας. Μετά αναρωτηθείτε, ποιους
από αυτούς τους παράγοντες μπορώ να αλλάξω έστω και λίγο;

8. Δοκιμάστε ασκήσεις χαλάρωσης
Οι ασκήσεις χαλάρωσης μπορούν να σας βοηθήσουν στο να μειώσετε το άγχος,
χρειάζεται όμως καθημερινή εξάσκηση. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις και διαλέξαμε μία
για να σας την παρουσιάσουμε.
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Βρείτε ένα ήσυχο μέρος και κλείστε τα μάτια σας ή διευθετήστε το βλέμμα σας σε ένα
χαμηλό σταθερό σημείο.
- Βάλτε το ένα χέρι σας πάνω από τη κοιλιά σας και το άλλο χέρι πάνω στο στήθος σας.
- Φέρτε τη προσοχή σας στην αναπνοή σας. Συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας καθώς
εισέρχεται στο σώμα σας...αργά και σταθερά... ίσως να νιώθετε την αίσθηση του αέρα
να εισέρχεται και να εξέρχεται από τη μύτη σας... ίσως να νιώθετε την ανύψωση και τη
πτώση της κοιλιάς σας... ή ίσως να νιώθετε το θώρακα σας να επεκτείνεται και να
συρρικνώνεται...μετακινήστε τη προσοχή σας στα διαφορετικά μέρη από τα οποία
νιώθετε την αναπνοή σας...και όπου είναι πιο άνετα παρατηρήστε την αναπνοή σας σε
αυτή τη περιοχή .. και τώρα απλά περάστε λίγο χρόνο παρατηρώντας την αναπνοή
σας...μέσα και έξω... (είναι σημαντικό να μην αναπνέετε ρηχά από το στήθος αλλά και
ούτε πολύ βαθιά, η αναπνοή σας να φτάνει μέχρι και το στομάχι σας, δηλαδή η κοιλιά
σας να επεκταθεί προς τα έξω αλλά να αναπνέετε αργά και ήρεμα. Μπορεί να σας
βοηθήσει αν μετράτε 1,2,3,4 κατά την εισπνοή και 1,2,3,4 κατά την εκπνοή.)
- Το περιπλανώμενο μυαλό σας και οι σκέψεις σας μπορεί να αποσυγκεντρώσουν τη
προσοχή σας από την αναπνοή σας και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.. Όταν
συνειδητοποιήσετε πως το μυαλό σας έχει περιπλανηθεί σε σκέψεις προσέχτε που σας
έχει πάει και απαλά επιστρέψτε την προσοχή σας στην αναπνοή
- Μετά από 10 λεπτά απαλά εστιάστε τη προσοχή σας στον εξωτερικό χώρο και ήχους
και όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας
Περισσότερες ασκήσεις θα βρείτε εδώ http://wellbeing-glasgow.org.uk/audioresources/

9. Δοκιμάστε διαλογισμό

Μερικές φορές όσο και αν προσπαθήσουμε οι αρνητικές σκέψεις και η ανησυχία που
νιώθουμε δεν μας αφήνουν. Οι ασκήσεις διαλογισμού βοηθάνε στο να ήμαστε
εστιασμένοι στον παρόν και όχι στο παρελθόν ή στο μέλλον. Αυτές οι ασκήσεις με τον
καιρό και με την εξάσκηση θα σας βοηθήσουν στο να εστιάσετε στο παρόν και να
παρατηρείτε τις σκέψεις σας χωρίς να τις κρίνετε. Μπορείτε να βρείτε δωρεάν
ασκήσεις εδώ: http://franticworld.com/resources/ και
http://www.freemindfulness.org/
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Ο διαλογισμός θέλει εξάσκηση και υπομονή, μη περιμένετε να δείτε αποτελέσματα
αμέσως. Στην αρχή μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να ακολουθήσετε τις ασκήσεις
αλλά σιγά σιγά με την εξάσκηση θα γίνεται όλο και πιο εύκολο.

10. Μην το βάλετε κάτω, η αλλαγή που θέλετε θα έρθει.
Αν παλεύετε με το άγχος για πολύ καιρό είναι φυσιολογικό να θέλετε να νιώσετε
ανακούφιση και να απαλλαγείτε από το άγχος σχετικά γρήγορα. Τις περισσότερες
φορές όμως η μείωση του άγχους γίνεται αισθητή μετά από αρκετό καιρό
προσπάθειας, ειδικά αν το άγχος που νιώθετε είναι χρόνιο. Τις περισσότερες φορές
υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, κάποιες καλές μέρες που τις ακολουθούν μέρες με
αρκετό άγχος. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να χρειαστείτε βοήθεια ειδικού, ο οποίος θα
μπορέσει να σας κατευθύνει. Το να ζητήσετε βοήθεια είναι δείγμα δύναμης και όχι
αδυναμίας.

Χρήσιμα Βιβλία
1. Ξεπερνώντας το άγχος – Ένας Οδηγός αυτοβοήθειας με γνωσιακές –
συμπεριφοριστικές τεχνικές, Kennerley Helen
2. Αντίο άγχος, Γαβριηλίδης Άρης
3. Άγχος, Mindfulness, ενσυνειδητότητα – Σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος
διαχείρισης και καταπολέμησης του άγχους, Roemer Lizabeth & Orsillo Susan M.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
1. Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενηλίκων 116123
2. Γραμμή SOS Αιγινητείου: Τηλεφωνική βοήθεια για ψυχολογικά προβλήματα 2107297957
Καθημερινά, 10:00 πμ – 20:00 μμ
3. Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης Ενόπλων δυνάμεων: 8001145551-2-3
4. Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065 για ηλικιωμένους
5. Άερτον – Γραμμή Υποστήριξης για Εφήβους και Μαθητές Λυκείου: 2107229567
6. Μαζί για το παιδί – Συμβουλευτική γραμμή 11525
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7. Το Χαμόγελο του Παιδιού – Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111
8. Το Χαμόγελο του Παιδιού – Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
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