
 Oµιλία: Φόβος και άγχος, εχθρός ή σύµµαχος!

Τα όνοµα µου είναι Γιώτα Ελευθεριάδου και εργάζοµαι 
για έναν εναλλακτικό ολιστικό τρόπο ζωής και 
αυτοθεραπείας για ένα υγιή σώµα, νου και ψυχή.

� Είµαι δασκάλα γιόγκα σε οµαδικά και ατοµικά 
τµήµατα.

� Συντονίζω οµάδες αυτογνωσίας του Ρόµπερτ Ηλία 
Νατζέµυ www.armonikizoi.gr 

� Συντονίζω οµάδες µελετώντας φιλοσοφικά και 
πνευµατικά συστήµατα όπως τα Μαθήµατα Θαυµάτων.

� Κάνω ατοµικές µεικτές - συνδυαστικές ψυχοθεραπείες 
σχεδιάζοντας για το κάθε άτοµο ξεχωριστά και τις 
ανάγκες που έχει, τεχνικές της ενεργειακής 
ψυχολογίας, Theta Healing και της ανθρωποκεντρικής 
και υπαρξιακής ψυχολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6939661515,

ή στην ιστοσελίδα www.innerpeace.gr. 
Λόγω της πανδημίας όλα τα παραπάνω ατομικά και 
ομαδικά μαθήματα γίνονται και διαδικτυακά.

Λίγα λόγια για τα συναισθήµατα
Ποιοι θα ήµασταν χωρίς συναισθήµατα...

Το συναίσθημα μοιάζει να είναι τελείως 
υποκειμενικό για τον καθένα ωστόσο φαίνετε να 
εκδηλώνετε το ίδιο σε όλα τα ανθρώπινα όντα, 
ανεξάρτητα από το πολιτισμικό περιβάλλον το 
οποίο μεγαλώνουν. Π. χ. στην Ιαπωνία, τα 
συναισθήματα δεν επιτρέπεται να εκφράζονται 
με έντονες εκφράσεις και υψηλό τόνο της φωνής 
σε εξωτερικούς χώρους, ωστόσο τα ίδια 
συναισθήματα βιώνουν οι Ιάπωνες με όλους 
τους ανθρώπους και έχουν την ίδια νευρολογική 
βάση. 
Τα συναισθήματα είναι αυτά που μας καθιστούν 
ανθρώπινους. Φαντάζεστε πως θα ήμασταν 
χωρίς συναισθήματα; Πως θα χαρακτηρίζατε 
ένα άνθρωπο χωρίς συναισθήματα;  Ωστόσο 
από την αρχαιότητα τα συναισθήματα έπαιζαν 
τόσο σημαντικό ρόλο που άλλοτε ήταν αιτία για 
πολέμους, συγκρούσεις, άλλοτε μυθοποιήθηκαν 
και λατρεύτηκαν και άλλοτε κατηγορήθηκαν  (Ο 
Φόβος ήταν ο γιος του Άρη και της Αφροδίτης, ο 
επιβλαβής θεός των Σπαρτιατών, ο Μ. 
Αλέξανδρος θυσίαζε σε αυτόν πριν την μάχη).

ΑΊΣΘΗΜΑ Ή ΣΥΝΑΊΣΘΗΜΑ; 

Τα συναισθήματα μπορούν να οριστούν  ως μια 
κατάσταση σωματική, νοητική, υποκειμενική που 
αλλάζει όταν εμφανίζεται ένα εσωτερικό ή 
εξωτερικό ερέθισμα ή γεγονός αλλά εκδηλώνεται 
με αντικειμενικό τρόπο. Δηλ. φανταζόμαστε ότι 
ξαφνικά μας γαργαλάει ένα σκαθάρι στο χέρι, πριν 
ακόμα το δούμε, τι θα αισθανθούμε; Όταν θα δείτε 
το σκαθάρι τι θα αισθανθείτε; Μία σωματική 
αντίδραση όπως ταχυκαρδία, ίδρωμα τον χεριών, 
δυσαρέσκεια. Φανταστείτε ότι είστε ένας 
ερευνητής εντομολογίας, πως θα νιώθατε; Μία 
ευχάριστη έκπληξη, χαρά και ευεξία που 
συνάντησε ένα σπάνιο είδος σκαθαριού.  Άρα το 
πλαίσιο που γεννηθήκαμε, ανατραφήκαμε, 
εκπαιδευτήκαμε και οι εμπειρίες  δημιουργούν 
στον καθένα διαφορετικά συναισθήματα και 
διαφορετικές σωματικές αλλαγές.

Συνήθως συγχέουμε τα αισθήματα με τα 
συναισθήματα συνήθως το πρώτο είναι μια γενική 
σωματική αίσθηση που βιώνουμε αλλά δεν την 
αξιολογούμε. Βάση αυτού θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η κατάθλιψη είναι περισσότερο αίσθημα 
παρά συναίσθημα δηλ. μια κατάσταση του 
συναισθήματος της λύπης και της θλίψης. Γι αυτό 
τα συναισθήματα διαρκούν σχετικά λίγο γιατί είναι 
η αντίδραση σε ένα εσωτερικό ή εξωτερικό 
ερέθισμα με σχετική συμπεριφορά, ενώ τα 
αισθήματα μπορεί να διαρκούν για πολύ καιρό. 

Διήμερο εναλλακτικό φεστιβάλ 
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Ο φόβος ήταν  ένα από τα βασικά συναισθήματα που δημιουργήθηκαν για να μπορούμε να 
επιβιώσουμε στο επικίνδυνο περιβάλλον που ζούσαμε ως πρωτόγονο είδος.  Βάση της θεωρίας 
του Δαρβίνου, τα είδη που επιβιώνουν είναι αυτά που προσαρμόζονται καλύτερα με το 
περιβάλλον. Το συναίσθημα του φόβου, βοήθησε τον άνθρωπο να εντοπίζει αστραπιαία την 
απειλή και να αντιδρά με τους αυτόματους μηχανισμούς άμυνας, της φυγής, της επίθεσης και της 
ακινητοποίησης (Fight, Flight, Freeze). Οι παραπάνω ακούσιοι, αυτόματοι μηχανισμοί πρόσφεραν 
στον άνθρωπο την ικανότητα τα προστατεύει τον εαυτό του από τον εχθρό. 
Γι αυτό σήμερα αυτός ο αυτόματος μηχανισμός είναι δύσκολο να τον παύσουμε όταν τον θέλουμε 
ή να τον διαχειριστούμε εύκολα. Εμφανίζεται χωρίς να το θέλουμε από τον ασυνείδητο εγκέφαλο 
όποτε θεωρεί ότι υπάρχει απειλή ή κίνδυνος. Στην νευροψυχολογία αυτό που ενεργοποιεί τον 
φόβο είναι η αμυγδαλή του εγκεφάλου. Στην περιοχή της αμυγδαλής (σχήμα 1) βλέπετε το σημείο 
που ενεργοποιείτε όταν ένα εξωτερικό ερέθισμα εμφανίζεται (φίδι), το μάτι παίρνει την εικόνα την 
στέλνει στο οπτικό φλοιό και αφού το αναγνωρίσει στέλνει σήμα στην αμυγδαλή για να 
ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της φυγής, της άμυνας ή της ακινητοποίησης.

Η διαφορά ανάμεσα στον φόβο και το άγχος είναι ότι ο φόβος αφορά κάτι συγκεκριμένο και 
καθορισμένο όπως ο αντικειμενικός  φόβος για το φίδι ενώ το άγχος ή ψυχική δυσφορία δεν 
μπορεί να εξηγηθεί αλλά είναι υποκειμενικό και βιώνεται ως κάτι αόριστο χωρίς φυσική 
προέλευση. Στην πραγματικότητα το άγχος είναι απόρροια του φόβου που δημιουργείτε 
υποσυνείδητα από την πρόβλεψη κάποιου κινδύνου που πυροδοτεί τον φόβο και ενεργοποιεί τα 
κυκλώματα του άγχους. 

Φόβος και άγχος

Όπως αναφέραμε ο αληθινός φόβος θα ενεργοποιήσει αυτόματα την αμυγδαλή όταν αντικρύσουμε 
ένα αυτοκίνητο να έρχεται απότομα κατά πάνω μας και θα κάνουμε ασυναίσθητα στην άκρη χωρίς 
να το καταλάβουμε. Αυτό θα μας σώσει την ζωή. Όμως τι γίνεται με τους ψεύτικους φόβους όταν 
φανταζόμαστε φανταστικούς φόβους για το μέλλον, ότι τα χρήματα μας θα εξαντληθούν, ο 
σύντροφος θα μας απατήσει, ότι ο φίλος θα μας προδώσει, ο κορονοϊός ή το εμβόλιο θα μας 
σκοτώσει; Δυστυχώς ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τους αληθινούς από τους ψεύτικους 
φόβους. Ως αποτέλεσμα, κάθε ανεπιτήδευτη φοβισμένη ή ανήσυχη σκέψη προκαλεί απειλή 
απόκρισης στο νευρικό σύστημα, το οποίο ανάβει την αμυγδαλή και ενεργοποιεί έναν ολόκληρο 
καταρράκτη ορμονών, προετοιμάζοντας σας να πολεμήσετε ή να ξεφύγετε από τον κίνδυνο. Αυτές οι 
ορμόνες του στρες, συμπεριλαμβανομένης της κορτιζόλης, της επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης, 
αποδυναμώνουν τους φυσικούς αυτοθεραπευτικούς μηχανισμούς του σώματος και σας 
προδιαθέτουν σε ασθένειες, όπως καρκίνο, αυτοάνοσες ασθένειες, μολυσματικές ασθένειες και 
χρόνιο πόνο, και ιδιαίτερα το νούμερο ένα δολοφόνος: οι καρδιακές παθήσεις.

Σχήμα 1. Η αμυγδαλή είναι 
το κέντρο του φόβου

Όταν υπάρχει έντονο και συνεχόμενο  άγχος
τότε η αμυγδαλή είναι μόνιμα ενεργοποιημένη 
με αποτέλεσμα ο ιππόκαμπος να συρικνωθεί 

και να προκαλέσει διάφορες αγχώδης διαταραχές. 
Το καλό είναι ότι οι τελευταίες έρευνες, δείχνουν ότι 

μπορεί ο ιππόκαμπος να επιστρέψει στο αρχικό του 
μέγεθος αν αντιμετωπιστεί ο φαύλος κύκλος του στρες. 

Αληθινοί και ψεύτικοι φόβοι
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Η αυτοανάλυση και η αυτογνωσία μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τους φόβους μας και το 
άγχος για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Όταν αναγνωρίζουμε ποια είναι η αιτία του φόβου 
τότε είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούμε κατάλληλα με διάφορες τεχνικές. 
Μερικές βασικές ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να απελευθερωθούμε από τον φόβο είναι:
� Τι φαντάζομαι ότι θα πάθω αν γίνει αυτό που φοβάμαι; 
� Αν γίνει αυτό που φοβάμαι τότε τι θα μου συμβεί; Αυτή η ερώτηση μπορεί να επαναλαμβάνεται 

ξανά και ξανά ζητώντας να μάθουμε τι φοβόμαστε ότι θα γίνει. Εάν γίνει το χειρότερο που 
σκεφτόμαστε τι θα μας συμβεί; Αυτή η ερώτηση θα μας οδηγήσει σε μερικές  βασικές απαντήσεις 
όπως:

·Δεν θα µε αγαπούν. ·Δεν θα µε δέχονται.

·Θα είµαι µόνος. ·Δεν θα είµαι ασφαλής.

·Μπορεί να πεθάνω, να χαθώ ή να πάθω κακό.

·Μπορεί να χάσω την ελευθερία 
της κίνησης µου

·Θα υποφέρω συναισθηµατικά.

�  Για ποια πράγματα αγχώνεσαι και ανησυχείς;
�  Πόσο συχνά έχεις αυτά τα συναισθήματα;
�  Τι φοβάσαι ότι θα γίνει αν αυτό το θέμα δεν γίνει όπως το θέλεις; Τι δεν μπορείς να 

αντέξεις; Τι είναι αφόρητο για σένα;
�  Εάν αυτό το θέμα δεν γίνει όπως εσύ θα ήθελες, πόσο καιρό νομίζεις ότι θα σου πάρει 

για να βρεις την ηρεμία και την ευτυχία σου;
�  Γιατί αμφιβάλεις ότι αυτό το θέμα δεν θα γίνει όπως θα το ήθελες; Ποιοι 

προγραμματισμοί και ποιες πεποιθήσεις σε κάνουν να σκέφτεσαι έτσι;
�  Ποιες πεποιθήσεις σε κάνουν να νιώθεις ότι η ζωή θα είναι τόσο αποτυχημένη εάν αυτό 

που θέλεις δεν γίνει όπως το θέλεις;
�  Μήπως το άγχος και η ανησυχία σου σε βοηθούν να λύσεις το πρόβλημα ή να 

λειτουργείς πιο αποτελεσματικά για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις ή σου μπλοκάρουν το 
μυαλό και χάνεις ενέργεια, χρόνο και ίσως ύπνο κάνοντας αρνητικές σκέψεις.

�  Θέλεις να έχεις άγχος ή μήπως θέλεις να ανησυχείς; Αν όχι, γιατί όχι; Γιατί προτιμάς να 
μην σκέφτεσαι με αυτό τον τρόπο; Ποιες αρνητικές επιπτώσεις έχει στην ζωή σου αυτή η 
συμπεριφορά;

�  Ποιες πεποιθήσεις θα πρέπει να αλλάξεις για να μπορέσεις να πιστέψεις για να 
σκέπτεσαι πιο θετικά σε περιπτώσεις σαν και αυτή και να είσαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα 
γίνουν όπως εσύ τα θέλεις;

�  Ποιες πεποιθήσεις πρέπει να αλλάξεις θα πρέπει να αλλάξεις για να μπορέσεις να 
πιστέψεις ότι υπάρχει πιθανότητα να μην γίνουν τα πράγματα όπως εσύ τα θέλεις, αλλά θα 
είσαι μια χαρά, θα επιβιώσεις και θα μπορέσεις να ξαναγίνεις ευτυχισμένος;

�  Είναι δυνατόν εσύ ή ένα κομμάτι του εαυτού σου  να μη θέλεις να σταματήσεις να 
ανησυχείς, ότι παίρνεις κάτι από αυτή την υπόθεση και ίσως νιώθεις ασφαλής στο ρόλο 
αυτό;

�  Εάν υπήρχε ένα κομμάτι του εαυτού σου που πραγματικά ήθελε να συνεχίζει μα 
ανησυχεί, γιατί άραγε να το ήθελε αυτό, ποιο μπορεί να είναι το κέρδος, το όφελος;

�  Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να εκφράσεις στους άλλους σχετικά με αυτό το θέμα;

Αφού φτάσουμε σε τέτοιες βασικές 
απαντήσεις ανοίγονται δύο 
βασικές κατευθύνσεις:

1. Να δημιουργήσουμε 
εναλλακτικές πεποιθήσεις, να 
εξετάσουμε αν υπάρχουν  
αλήθειες που θα μας βοηθήσουν 
να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο δεν 
θα συμβεί και αν συμβεί ότι 
μπορούμε να το διαχειριστούμε.
2. Να εξετάσουμε αν μπορούμε να 
δεχτούμε ακόμη και αυτή την 
τελική πιθανότητα η οποία μέχρι 
τώρα είναι αφόρητη για μας.

Α υ τ ο γ ν ω σ ί α κ α ι Α υ τ ο α ν ά λ υ σ η τ ο υ φ ό β ο υ

Μερικές  χρήσιµες ερωτήσεις για το αγχος και την ανησυχία
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Μάθε να ζεις στο τώρα

Όταν ζούμε στο παρελθόν και στο μέλλον, δημιουργούνται συναισθήματα λύπης, 
ανασφάλειας, αγωνίας, όλα παράγωγα του φόβου. Όταν επιμένουμε στο πριν και το μετά 
χάνουμε το τώρα. Μάθε  να φέρνεις την συνείδηση σου στο τώρα. Απόλαυσε τα απλά 
πράγματα που κάνεις τώρα (πίνω νερό, τρώω, περπατάω, μιλάω, ακούω βαθιά τον άλλον) 
με συνειδητότητα και όχι αυτόματα σαν ρομπότ.

Εστίασε σε αυτό που θέλεις να κάνεις και όχι στα εµπόδια που βλέπεις. 

Αγάπησε τον εαυτό σου και µην εστιάζεις στο πώς σε βλέπουν οι άλλοι, τι 
γνώµη έχουν και τι θα πουν. 

Μπες σε οµάδες αυτογνωσίας και µάθε τεχνικές αποφόρτισης ενεργειακής 
ψυχολογίας και γίνε ο θεραπευτής του εαυτού σου. 

Δευτερογενή Συναισθήµατα που προκαλούνται από τον φόβο...

ΑνησυχίαΑµηχανία

Αποστροφή Απόρρ
ιψη

Ανασφάλεια
Αδυναµία

Στεναχώρια

Ανικανότητα
Σύγχυση

Άγχος

Κατάθλιψη

Φυγή Τρόµος

Υστερία

Πανικός

Παράλυση

Θυµός
Επιθετικότητα

Βιαιότητα

Μελέτησε τον φόβο
1. Στην αρχή αναγνώρισε τι φοβάσαι. Αντί να 
προσπαθείς να τον αποφύγεις, συνειδητοποίησε ότι 
νιώθεις έτσι και ότι είναι φυσιολογικό. 
2. Αποδέξου τον φόβο σου. Αν τον απωθείς 
συνέχεια αυτός καταπιέζεται µέσα σου και 
συσσωρεύεται  µε αποτέλεσµα όλη αυτή η ενέργεια 
να θέλει κάποια στιγµή να εκτονωθεί µε πόνο και 
δυσφορία.
3.  Επικοινώνησε µε τον φόβο. Προσπάθησε να 
καταλάβεις τι προσπαθεί να σου πει. Τι έχεις να 
µάθεις από τον φόβο σου. Μπορεί να επικοινωνήσεις 
γράφοντας ένα γράµµα  ή έναν διάλογο µε το 
κοµµάτι του εαυτού σου που φοβάται.  Κάνε τον 
φόβο, φίλο σου.

Μάθε πώς να χαλαρώνεις
Ένας αποτελεσματικό τρόπος είναι να 
ξαπλώσεις με τα πόδια ψηλά στον τοίχο 
ή  να κάτσεις αναπαυτικά σε μία καρέκλα 
με ευθυτενή την σπονδυλική στήλη και 
να κάνεις αναπνευστικές ασκήσεις όπως 
η γαλήνια κοιλιακή αναπνοή. 

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι 
αναπνευστικές ασκήσεις (pranayama) 
ανακουφίζουν, βελτιώνουν, δίνουν ευεξία 
και έχουν θετική επίδραση στο άτομο. 
Η γιόγκα περιλαμβάνει τεχνικές 
χαλάρωσης, αναπνοών και ασκήσεων 
που βοηθούν το ανοσοποιητικό, νευρικό, 
κυκλοφορικό και ενδοκρινολογικό 
σύστημα.

Τι µπορούµε να κάνουµε γ ια τον Φόβο .
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