
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Σκέψεις – Συναισθήματα – Συμπεριφορές

* Τι είναι άγχος;

Τη λέξη άγχος ή στρες την ακούς συχνά γύρω σου. Αλλά τι
σημαίνει στην πραγματικότητα; Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν
έρχεσαι αντιμέτωπος με προκλήσεις και δυσκολίες της ζωής;

Το άγχος το νιώθεις μέσα σου, όταν έρχεσαι να αντιμετωπί-
σεις πολλές προκλήσεις και απαιτήσεις της ζωής ταυτόχρονα.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις κάποιο βαθμό άγχους
και ανησυχίας καθημερινά. Όμως ο μεγάλος βαθμός άγχους και
ανησυχίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να σε επηρεά-
σει αρνητικά και να φέρει ανισορροπία στο σώμα σου και στις
σκέψεις σου.

Α) Το υπερβολικό άγχος μπορεί να σε επηρεάσει σε συναισθη-
ματικό επίπεδο.  
Θα νιώθεις:
• Στεναχώρια και λύπη
• Σύγχυση
• Νευρικότητα
• Ανησυχία

Β) Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του σώματος.
Θα νιώθεις:
• Ένταση
• Τρέμουλο
• Ταχυπαλμία
• Πόνο στο στομάχι
• Πονοκέφαλο
• Πόνο στο στήθος
• Πανικό
• Ζαλάδες
• Πρόβλημα στην όρεξη (βουλιμία ή νευρική ανορεξία)
• Πρόβλημα στον ύπνο
• Πρόβλημα στην αναπνοή
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Χωρίς Φόβο και Άγχος

Γ) Μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης σου.
Θα νιώθεις:
• Ότι κατακλύζεσαι από δυσάρεστες σκέψεις που επιμένουν
• Να υπερβάλλεις στις σκέψεις
• Να νιώθεις ανικανότητα συγκέντρωσης στο διάβασμα
• Να κάνεις αρνητικές σκέψεις

Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και σημείωσε με Χ όπου
συμφωνείς:
1. Συχνά νιώθω λυπημένος και ανήσυχος �
2. Νιώθω συχνά ενοχές �
3. Νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα �
4. Κοιμάμαι λίγες ώρες �
5. Η όρεξή μου για φαγητό έχει ελαττωθεί/αυξηθεί 

σημαντικά �
6. Θυμώνω εύκολα �
7. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όταν μου μιλάνε ή όταν 

κάνω μία σημαντική δουλειά �
8. Νιώθω ατονία �
9. Χάνω τον έλεγχο του εαυτού μου συχνά �
10. Μαλώνω εύκολα �
11. Έχω πονοκεφάλους �
12. Πονάω το στομάχι μου ή άλλα μέρη του σώματός μου �
13. Πίνω για να νιώσω καλύτερα �
14. Νιώθω αβεβαιότητα για το μέλλον μου �

Εάν σημειώσεις πάνω από 5 Χ στις παραπάνω προτάσεις,
τότε διάβασε τις ενότητες αυτού του βιβλίου και προσπάθησε να
μιλήσεις με ένα δικό σου άνθρωπο για να τα μοιραστείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Σκέψεις – Συναισθήματα – Συμπεριφορές

ΑΣκηΣη

* Ο ρόλος του άγχους στη ζωή μου

Η διατήρηση ενός ημερολόγιου θα σε βοηθήσει να αναλύσεις
τους παράγοντες που σου δημιουργούν υπερβολικό άγχος και
ανησυχία και να αναπτύξεις την αυτογνωσία σου. Με ανεπτυγ-
μένη την αυτογνωσία σου θα αρχίζεις να διαχειρίζεσαι πιο απο-
τελεσματικά το άγχος σου.

Α) Ποιες καταστάσεις στη ζωή σου σε αγχώνουν περισσότερο
και γιατί;
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

Β) Γράψε όλα τα ονόματα των ανθρώπων που σου δημιουρ-
γούν υπερβολικό άγχος και γιατί;
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

Γ) Περίγραψε μία περίπτωση στη ζωή σου που ένιωσες πα-
ραγωγικό άγχος (στο σχολείο, στο σπίτι, με τους φίλους σου,
στα σπορ).
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

Δ) Περίγραψε μία περίπτωση στη ζωή σου που ένιωσες υπερ-
βολικό άγχος, σε σημείο να νιώσεις ψυχολογικά, συναισθη-
ματικά και σωματικά συμπτώματα.
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Χωρίς Φόβο και Άγχος

* Τι είναι ανησυχία;

Ανησυχία νιώθεις όταν αισθάνεσαι μέσα σου ένα διαρκή φόβο
ή απειλή για κάποιο λόγο ή για κάποια κατάσταση. Π.χ. ανησυ-
χείς και φοβάσαι ότι από το υπερβολικό άγχος μπορεί να πάθεις
καρδιακή ανακοπή. Μπορεί να αισθάνεσαι την απειλή της κοι-
νωνικής απόρριψης. Για να σε βοηθήσω να το κατανοήσεις καλύ-
τερα, η ανησυχία κυριαρχείται από το ερώτημα: «Και αν .........».
Ο βαθμός ανησυχίας που βιώνεις εξαρτάται από το βαθμό φό-
βου που νιώθεις για την κατάσταση και από τη σιγουριά που
νιώθεις στον τρόπο που θα την αντιμετωπίσεις. Όταν αντιμετω-
πίζεις την ανησυχία, νιώθεις ότι έχεις ένα κουδούνι συναγερμού
συνεχώς στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, που σε οδηγεί στην
υπερβολική εκτίμηση των καταστάσεων και στη μειωμένη εκτί-
μηση των δυνατοτήτων σου να τις αντιμετωπίσεις.

Όταν νιώθεις ανησυχία, αισθάνεσαι σε μεγάλο βαθμό νευρικό-
τητα, φόβο, στενοχώρια, ανάλογα με τα γεγονότα και τις κατα-
στάσεις που αντιμετωπίζεις. Αισθάνεσαι όλα τα παραπάνω συ-
μπτώματα του άγχους που επηρεάζουν το σώμα, το πνεύμα και
την ψυχή σου. Ο κάθενας από εμάς αντιδρά διαφορετικά στο
άγχος και την ανησυχία. Δύο τρόπους αντίδρασης έχεις στη διά-
θεσή σου όπως κάθε άνθρωπος: Την πάλη ή τη φυγή. Πολλοί
ερευνητές τονίζουν τη σημαντικότητα του χειρισμού της ανησυ-
χίας από τους προγόνους μας, δηλ., τους γονείς και τους παπ-
πούδες μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Σκέψεις – Συναισθήματα – Συμπεριφορές

ΑΣκηΣη

* Ο ρόλος της ανησυχίας στη ζωή μου

Α) Περίγραψε όλους τους παράγοντες και τις καταστάσεις
που σε κάνουν να νιώθεις ανησυχία στη ζωή σου. Άρχισε με
εκείνους τους παράγοντες και εκείνες τις καταστάσεις που
σε ανησυχούν περισσότερο και τελείωσε την άσκηση με εκεί -
να που σε ανησυχούν λιγότερο.
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

Β) Γράψε τα ονόματα εκείνων που σε κάνουν να νιώθεις ανη-
συχία στη ζωή σου.
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

Γ) Περίγραψε τα συμπτώματα που νιώθεις κατά τη διάρκεια
αυτών των γεγονότων ή καταστάσεων, σε συναισθηματικό,
ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο.
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

Δ) Σκέψου πώς αντιμετωπίζεις αυτά τα γεγονότα, τις κατα-
στάσεις και τους ανθρώπους που σε ανησυχούν σε υπερβο-
λικό βαθμό. Προτιμάς την πάλη ή τη φυγή;
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Χωρίς Φόβο και Άγχος

* Αντιμετώπισε τη ζωή χωρίς δυσάρεστες σκέψεις

Ο άνθρωπος είναι αυτό που πιστεύει.
Άντον Τσέχοφ

Κατ’ αρχήν, θα ξεκινήσουμε με την κατανόηση της σημαντικό-
τητας της σκέψης στη ζωή σου, η οποία είναι ο θεμέλιος λίθος για
να αποκτήσεις την ηρεμία σου. Οι σκέψεις σου, τα συναισθήματά
σου, η διάθεση που έχεις κάθε στιγμή, θα είναι η πηγή των εμπει-
ριών σου. Κάθε θετικό ή αρνητικό συναίσθημα που θα βιώνεις,
θα είναι το άμεσο αποτέλεσμα των σκέψεών σου. Για παράδειγ-
μα, εάν σκέφτεσαι ότι οι φωνές που σου βάζει ο γονιός σου ή ο
καθηγητής σου είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειάς σου στα μα-
θήματα, τότε θα νιώθεις συναισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης
και απογοήτευσης. Εάν όμως σκέφτεσαι ότι το αφεντικό σου έχει
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου και σου βάζει τις φωνές γιατί
έχει πολλά στο μυαλό του επειδή, πιθανόν, αντιμετωπίζει πολλά
προβλήματα με τη δουλειά ή με την οικογένειά του, τότε νιώθεις
παραγωγικό άγχος και κάνεις υπομονή.

Μη γίνεσαι θύμα των αρνητικών σκέψεών σου σε μία περίοδο
που χρειάζεσαι την ελπίδα και την αισιοδοξία για να κάνεις όνει-
ρα! Αν νιώθεις άγχος και ανησυχία, άλλαξε από μέσα προς τα
έξω, επιλέγοντας να αξιολογείς τα πράγματα και τις καταστάσεις
κάτω από άλλο φως. Τότε θα βρεις τον τρόπο που θα μεταμορ-
φώσεις τα πάντα γύρω σου!

Είσαι πλασμένος για να νιώθεις τα πιο όμορφα, τα πιο βαθιά
και έντονα συναισθήματα. Σε έναν κόσμο που οι καταστάσεις
προσπαθούν να μας ρίξουν ψυχολογικά, δεν πρέπει να αφήσεις
τον εαυτό σου να βλέπει τη ζωή μέσα από παραμορφωτικά γυα-
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Εσύ είσαι ο δημιουργός των σκέψεών σου και της διάθεσής σου
και όχι οι καταστάσεις και τα γεγονότα γύρω σου.
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