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ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ
Συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο σε περιοχές γειτονικές με τις περιοχές που ελευθερώνουν ενδορφίνες. Όταν πέφτει η λειτουργία
της ντοπαμίνης, πέφτει και των ενδορφινών και επομένως, όταν
το στρες μειώνει την ντοπαμίνη, τότε χάνει και τον φυσιολογικό
«καταστροφέα του πόνου» (pain killer). Αρα τα στρεσαρισμένα
άτομα αισθάνονται περισσότερο τον πόνο.
Η ντοπαμίνη επίσης ρυθμίζει το κέντρο ευχαρίστησης του σώματος.
Όταν το στρες επηρεάζει τη λειτουργία της ντοπαμίνης, το κέντρο
ευχαρίστησης απενεργοποιείται. Δραστηριότητες που πριν ήταν
ευχάριστες, τώρα δεν προσφέρουν ευχαρίστηση. Όταν η δυσλειτουργία της ντοπαμίνης / ενδορφίνης γίνεται έντονη, η ζωή γίνεται επώδυνη και στερημένη από κάθε χαρά.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ
Αρρώστια
Αλλεργικό στρες
Ορμονικοί παράγοντες
Εφηβεία
Κούραση
Αλλαγές στην προσωπική μας ζωή
Υπευθυνότητα για άλλο άτομο
Κλίμα
Τοξίνες-Δηλητήρια

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ
ΤΟ ΣΩΣΤΟ:
να μειώσεις τους στρεσογόνους παράγοντες, να σταματήσεις τις ουσίες που φτιάχνουν την διάθεση και να αφήσεις το σώμα σου να κάνει
μόνο του τη σωστή ρύθμιση
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ:
το να χρησιμοποιείς ουσίες που σε «ανεβάζουν», ενώ συγχρόνως
συσσωρεύεις στρεσογόνους παράγοντες. Αυτό μοιάζει σαν να είσαι
ανεβασμένος στο τραινάκι του τρόμου, που μία σε «ανεβάζει», και μία
σε «ρίχνει».

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ «ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ»
Οι πιο συνηθισμένες ουσίες που «ανεβάζουν»
Ζάχαρη
Καφεΐνη
Αλκοόλ
Τσιγάρο
Μαριχουάνα
Κοκαΐνη
Αμφεταμίνες
Ηρωίνη
Αδρεναλίνη

Γύρω μας υπάρχουν ουσίες που μπορεί
προσωρινά να μας «φτιάξουν την διάθεση». Όλες αυτές οι ουσίες δεν κάνουν
τίποτε άλλο από το να ανεβάζουν τα
επίπεδα των ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ μας για λίγο, και έτσι βοηθούν τον εγκέφαλο να αποκαταστήσει
προσωρινά την δυσλειτουργία που έχει
προκαλέσει το στρες. Όμως οι ουσίες αυτές είναι ο ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ για να πολεμήσεις το στρες.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ «ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ»
Το σπουδαιότερο μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπορούν να επαναφέρουν την σωστή ισορροπία στους εγκεφαλικούς νευροδιαβιβαστές. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί αυτές τις ουσίες βρίσκεται πάντα
σε μια ασταθή ισορροπία, με συνεχείς μεταπτώσεις στην διάθεση,
και με ανάγκη να αυξάνει όλο και περισσότερο τις δόσεις της ουσίας
για να ανταπεξέλθει στα αυξημένα επίπεδα του στρες. Επί πλέον, η
μακροχρόνια χρήση τους δημιουργεί στο άτομο σοβαρά προβλήματα
υγείας, πράγμα που στην συνέχεια επιδεινώνει το επίπεδο του στρες,
και το άτομο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Προγραμματίστε την ώρα που θα πηγαίνετε για ύπνο και την ώρα που
θα ξυπνάτε. Τηρήστε το ωράριο αυτό με επιμονή, έστω και αν στην
αρχή ο οργανισμός δεν συμμορφώνεται - χρειάζεται κάποιος χρόνος
μέχρι το βιολογικό σας ρολόι να ξαναρυθμιστεί σωστά.
Μην αλλάζετε την ώρα του ύπνου.

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

2. ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ
Δώστε στο σώμα σας αρκετό χρόνο για να επιδιορθώσει τον εαυτό
του και να παράγει ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ. Κάθε πρωί
κάντε μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. ΜΕΤΑ ΚΟΨΤΕ
ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ!
3. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Βγείτε έξω μόνο μια φορά την εβδομάδα. Πείτε «όχι» συχνότερα σε όσους
απαιτούν το χρόνο σας.

4. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣ:
Μία μετακόμιση ή μια αλλαγή των
επίπλων
5. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν είστε εργασιομανής, περιορίστε την εργασία σας σε
40 ώρες την εβδομάδα.
6. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Αφαιρέστε την γρήγορη ζάχαρη (γλυκά, σοκολάτες, καραμέλες) από το διαιτολόγιό σας.
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Εξασφαλίστε τους υδατάνθρακές που χρειάζεστε τρώγοντας φρούτα,
λαχανικά και δημητριακά.
Κρατήστε την γλυκόζη του αίματος σταθερή, τρώγοντας μικρά συχνά
γεύματα. Φροντίστε να παίρνετε καθημερινά ένα σωστό συνδυασμό
και ποσότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

6. Προστατευθείτε από τις ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ:
Αν γνωρίζετε ότι κάποια πράγματα μπορεί να σας προκαλέσουν αλλεργία φροντίστε να τα αποφύγετε.
7. ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
20 λεπτά την ημέρα, τρεις φορές την εβδομάδα είναι μία καλή αρχή
για να ανεβάσετε τα επίπεδα των ενδορφινών σας και των ευχάριστων αγγελιοφόρων σας.

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

8. ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ
Χαλαρώστε, χορέψτε, παίξτε ένα μουσικό όργανο, ακούστε μουσική,
διαβάστε λογοτεχνία και ποίηση, κάντε μία χειροτεχνία: Το μυαλό σας
θα αποσπαστεί από αυτά που το απασχολούν και θα ξεκουραστεί.
9. ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Εξασκηθείτε στο να αντικαθιστάτε τις αρνητικές σκέψεις με θετικές.
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ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΩ ΓΙΑΤΡΟ
παθήσεις θυρεοειδούς
διαβήτη
αναιμίας
δυσλειτουργίας νεφρών
ηπατοπάθειας
έλλειψης ορμονών
έλλειψης βιταμινών
έλλειψης ασβεστίου
μανιοκαταθλιπτικής διαταραχής
Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω απλών κανόνων δεν μειωθούν
τα επίπεδα του στρες, τότε ένα καλό ιατρικό ιστορικό και κάποιες
εξετάσεις ρουτίνας μπορεί να λύσουν ένα πρόβλημα υγείας που τώρα
αποτελεί έναν επί πλέον παράγοντα στρες.

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Μάθε να διαβάζεις τα σήματα του σώματος σου. Μια αλλαγή
στον ύπνο, κούραση, μελαγχολική διάθεση ή πόνοι περίεργοι:
είναι τα πρώτα σημάδια υπερβολικού στρες.
Αν μια νέα κατάσταση σου προκαλεί στρες, προσπάθησε να
εξαλείψεις μια άλλη, για να πετύχεις ισορροπία.
Χρησιμοποίησε την προσωπική σου εργαλειοθήκη. Χρησιμοποίησε τρόπους που διαπίστωσες ότι σε βοηθάνε να μειώσεις
το στρες.

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

9 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9.1
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Μοιράζουμε σε όλους μερικά μικρά χαρτιά. Ο καθένας γράφει
τους μελλοντικούς του στόχους- όσους περισσότερους του έρθουν στο μυαλό- για 10΄, ένα στόχο σε κάθε χαρτάκι.
Ο καθένας παίρνει ένα μεγάλο χαρτί και τοποθετεί επάνω του τα
μικρά χαρτάκια με τους στόχους του, με σειρά προτεραιότητας
(ανάλογα με τη σημασία του κάθε στόχου για μας). Οι άμεσες
προτεραιότητες μπαίνουν επάνω. Μετακινούμε τους στόχους μας
μέχρι να καταλήξουμε στην θέση που μας φαίνεται πιο σωστή και
τους κολλάμε.
Χωριζόμαστε σε ζευγάρια και ο καθένας μιλάει για 10΄στο ζευγάρι του για τις προτεραιότητές του, όπως τις έχει τοποθετημένες
Στο τέλος συζητάμε μεταξύ μας τι παρατηρήσαμε.
Δίνουμε λίγο ακόμη χρόνο, ώστε αν κάποιος, μετά τη συζήτηση,
αποφασίσει να αλλάξει τη σειρά προτεραιοτήτων του, να εξηγήσει τι θέλει.
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