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Στην εποχή μαε 
έχουμε καταφέρει 
να μετατρέψουμε 

το στρεε, από 
φυσικό μηχανισμό 
επιβίωσηε που μαε 
κινητοποιεί έναντι 

των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουμε, 

σε πηγή ασθενειών 
και προβλημάτων. 
Είναι στο χέρι μαε 
να μετατρέψουμε 
το στρεε μαε σε 

δημιουργικό άγχοε, 
γιατί όλα είναι στο 

μυαλό μαε!
Αε αναλάβουμε 

δράση!

Διώξτε το άγχοε!
Χοόνοε ιιόνο για υένα
Η πιεστική καθημερινότητα και οι πολλαπλοί 
ρόλοι που έχουμε αναλάβει, μαε αποξενώνουν 
από τον εαυτό μαε. Προσπαθούμε να ικανο
ποιήσουμε τιε ανάγκεε και τιε επιθυμίεε των 
άλλων, με αποτέλεσμα ο εαυτόε μαε να είναι 
ο μεγάλοε αδικημένοε. Μήπωε πρέπει να τον 
φροντίσετε; Φροντίστε να κάνετε καθημερινά 
κάτι που να σαε ευχαριστεί. Βρείτε ένα χόμπι. 
Ασχοληθείτε με την κηπουρική, ακούστε μου
σική, συναντήστε από κοντά ανθρώπουε που 
αγαπάτε και που η παρουσία τουε λειτουργεί 
θετικά στην ψυχολογία σαε.

ναπνεω σωστάG
Είναι ο πρώτοε και βασικόε τρόποε για να κατα
πολεμήσουμε το στρεε. Αναπνέουμε βαθιά και 
όχι κοφτά, όπωε όταν είμαστε αγχωμένοι.

Ενα αναπάντεχο γεγονόε μπορεί να μαε 
αιφνιδιάσει και να μαε προκαλέσει πανικό που 
είναι κακόε σύμβουλοε. Είναι προτιμότερο να 
αποτιμήσουμε την κατάσταση, έχονταε δώσει 
στον εαυτό μαε τον χρόνο που χρειάζεται για να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα. Αν μάλιστα πάρουμε 
απόσταση από τα γεγονότα και επιχειρήσουμε 
να τα εξετάσουμε με αντικειμενική ματιά -όσο 
είναι δυνατόν- είναι πιθανότερο να βρούμε και 
την κατάλληλη λύση.
Κερδίζω χρόνο
Οχι στιε βιαστικέε αποφάσειε. Δεν επιτρέπουμε 
στουε άλλουε να θέτουν χρονοδιαγράμματα 
και να μαε υποχρεώνουν να τα ακολουθούμε. 
Εξηγούμε χωρίε φωνέε και υστερίεε, ότι κάθε 
άνθρωποε έχει τουε δικούε του ρυθμούε. Δεν 
είμαστε όλοι το ίδιο ευπροσάρμοστοι ή το ίδιο 
ικανοί σε όλα. Συχνά χρειαζόμαστε ένα διάλειμ-

υα πριν αποφασισουυε κάτι σημαντικό.
Χαλαρώνω
Αε είμαστε επιεικείε με τον εαυτό μαε, σεβό
μενοι τον αγώνα που δίνουμε. Εχουμε δικαί
ωμα στην ξεκούραση. Δεν μπορεί να είμαστε 
δραστήριοι και παραγωγικοί κάθε μέρα. Εχουμε 
όρια!
Οχι στουε επικριτικούε!
Η συναναστροφή μαζί τουε είναι ο ευκολότεροε 
τρόποε να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μαε. 
Από την άλλη κι εμείε δεν πρέπει να είμαστε αυ
στηροί κριτέε των ανθρώπων γύρω μαε. Ολοι 
έχουμε δικαίωμα στο λάθοε. Μαθαίνουμε από 
τα λάθη υαε και προχωράμε στη ζωή.
Αισιοδοξία
Τη μεταδίδουν άνθρωποι με θετική ενέργεια,
που αξίζει να παοσκαλέσουυε στη ζωή υαε.
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Αποδεχόμαστε τα συναισθήματα και τιε ιδιαιτε-

Βέεμαε^
335βΕΒβκαλό είναι να 

έχουμε εναλλακτικέε στην περίπτωση που 
τα σχέδιά μαε ναυαγήσουν, ωστόσο αυτό 
είναι εντελώε διαφορετικό από τιε χιλιάδεε... 
βασανιστικέε υποθέσειε για την έκβαση 
μιαε υπόθεσηε, οι οποίεε μαε ταλαιπωρούν 
και μαε αγχώνουν. Μήπωε αγχωνόμαστε 
υπερβολικά για καταστάσειε που δεν είναι 
τόσο σοβαρέε; Αν στρέψουμε για λίγο την 
προσοχτη^α^λλοό

Συνήθωε εστιάζουμε στιε εκκρεμότητεε ή στιε 
λάθοε κινήσειε μαε και αγνοούμε επιδεικτικά τα 
επιτεύγματά μαε. Είναι όμωε σημαντικό να μά
θουμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη γι’ αυτά που 
έχουμε κατακτήσει. Αε μάθουμε να λέμε ευχα-

• Το στρεε θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία 
μαε. Είναι έναε μηχανισμόε που εμφανίζεται 
όταν κάποιο γεγονόε θέτει σε συναγερμό 
το μυαλό μαε. Οταν μάλιστα γίνεται χρόνιο 
απορροφά την ενέργειά μαε και επηρεάζει 
τον ύπνο, την ψυχολογική μαε κατάσταση και 
κατ’ επέκταση την υγεία μαε!
• Το στρεε ενεργοποιεί την παραγωγή 
κορτιζόληε και αδρεναλίνηε με αποτέλεσμα 
να αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί μαε, να 
επιταχύνεται η αναπνοή μαε, να διαστέλλεται 
η ίριδά μαε και να νιώθουμε ένα μούδιασμα 
αλλά και μια έντονη τάση φυγήε.
• Τα υψηλά επίπεδα κορτιζόληε στο σώμα 
μαε, που αποτελούν ένδειξη χρόνιου στρεε, 
έχουν συνδεθεί με περιττό λίποε γύρω από 
τη μέση, μειωμένη ενέργεια και λίμπιντο, 
δυσκολίεε συγκέντρωσηε και διαταραχέε 
μνήμηε.
• Το στρεε επιτίθεται στον οργανισμό. Φθεί
ρει τα κύτταρά μαε και μαε κάνει να γερνάμε 
γρηγορότερα αλλά και να αρρωσταίνουμε 
συχνότερα. Καρδιοπάθειεε, διαβήτηε, 
οστεοπόρωση, δερματολογικά προβλήμα
τα, φλεγμονώδειε παθήσειε του εντέρου, 
παχυσαρκία και έντονα προεμμηνορρυσιακά 
αλλά και εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα είναι 
πολύ πιθανόν να κάνουν την εμφάνισή τουε, 
αν διαρκώε είμαστε αγχωμένοι.
Αξίζει λοιπόν να προσπαθήσουμε να 
διαχειριστούμε το στρεε μαε, ο καθέναε 
ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τιε 
ανάγκεε μαε.

ριστώ στο τέλοε τηε ημέραε για όσα έχουμε και 
τότε θα αισθανθούμε πληρότητα συνειδητοποι- 
ώνταε ότι οι κόποι υαε αυείβονται.

Ακόμη και μια βόλτα στο πάρκο ή δίπλα μπορεί 
να λειτουργήσει ευεργετικά, να μαε κάνει 
δημιουργικούε και να μαε αποφορτίσει. Αλλαγή 
παΜστάσεων και πράσινο, μειώνουν το στρεε.

Περπάτα, κολύμπησε ή κάνε βόλτα με το 
ποδήλατο.
Συντροφικότητα
Ανανεώνουμε τη σχέση μαε και εισπράττουμε 
αγάπη, κατανόηση και ενθάρρυνση.

Μαε αξίζει μια πιο ήρεμη 
και χαρούμενη ζωή!
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