Στρες: ένας γνωστός – άγνωστος στη ζωή μας

Τι είναι το Στρες

Να πιάσω τους στόχους 3μήνου…;;;

Κόλλησα γρίπη…;;;
Μου έσκασε το λάστιχο…!!!;;;

Περιμένω τα καινούργια μου έπιπλα…;;;
Πήρα την προαγωγή που ήθελα εδώ;;;

Το Στρες είναι…
 η σωματική, ψυχολογική και διανοητική
αντίδραση του ατόμου σε μια αλλαγή του
περιβάλλοντος, είτε αυτή είναι θετική είτε

αρνητική.
 Συνδέεται με τους όρους της αφύπνισης και

της διέγερσης.
 Για το λόγο αυτό, η παρουσία του stress

θεωρείται

απαραίτητη

λειτουργικότητα του ατόμου.

για

την

ΕuStress

VS Distress
 Το

στρες

αποτελεί

ένα

προσαρμοστικό

μηχανισμό που στόχο έχει την κινητοποίηση

και τη διατήρηση της κινητοποίησής μας.
 Το χρήσιμο στρες μας κινητοποιεί ώστε να
βρίσκουμε λύση στο πρόβλημα, να έχουμε

την ικανότητα να το επιλύουμε, να ελέγχουμε
την

κατάσταση

με

την

οποία

ερχόμαστε

αντιμέτωποι.
 Το επιζήμιο στρες σημαίνει μια υπερβολικά
ακραία προσαρμογή σε ένα γεγονός ή μια
κατάσταση. Προκύπτει όταν τα διαθέσιμα

μέσα απειλούνται ή χάνονται, και μπορεί να
λειτουργεί

συσσωρευτικά

προκαλώντας

βλάβη (σωματική ή και ψυχολογική).

Διαχείριση του Στρες
1. Αποδοχή
-

Δεν είναι εφικτό να
ελέγξουμε τα πάντα γύρω μας.

-

Το να αποδεχτούμε ότι
υπάρχουν καταστάσεις που
δεν μπορούμε να αλλάξουμε
είναι από τις πιο ισχυρές
δεξιότητες που χρειάζεται να
αναπτύξουμε.

-

Αποδεχόμαστε και αγαπάμε
τον εαυτό μας. Περιορίζουμε
την αυτοκριτική, τον
αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη
συμπόνια και νοιάξιμο.

Διαχείριση του Στρες
2. Υποστηρικτικό Δίκτυο
-

Αξιολογούμε τις σχέσεις μας.
Απομακρύνουμε ή αποφεύγουμε
τοξικά για εμάς άτομα.

-

Ζητάμε βοήθεια όταν το έχουμε
ανάγκη. Το να ζητάμε βοήθεια δε
σημαίνει ότι είμαστε ανεπαρκείς ή
ότι οι άλλοι είναι καλύτεροί μας.

-

Ίσως για κάποιους από εμάς να μην
είναι απλό το ζητήσουμε βοήθεια. Ο
μόνος τρόπος για να το κάνουμε
πιο εύκολο είναι να αρχίσουμε να
το δοκιμάζουμε.
Πότε είναι η κατάλληλη
στιγμή, ποιο είναι το πιο
κατάλληλο πρόσωπο, ποιος
είναι ο πιο κατάλληλος
τρόπος;

Διαχείριση του Στρες
3. Διαχείριση Αγχογόνων Σκέψεων
-

Οι σκέψεις μας καθορίζουν σε μεγάλο
βαθμό πώς θα αισθανθούμε και πώς θα
συμπεριφερθούμε σε μια κατάσταση.

-

Ο τρόπος σκέψης μας ίσως μας οδηγεί στο
να αποδίδουμε πιο ακραία νοήματα στα
γεγονότα και ως εκ τούτου ένα
αντικειμενικά αρνητικό γεγονός να φαντάζει
ακόμη πιο αρνητικό απ’ ό,τι είναι.

-

Όταν εντοπίζω ότι ο τρόπος σκέψης μου δε
με βοηθάει, κάνω ένα βήμα πίσω και
ρωτώ τον εαυτό μου:
Τι μου περνάει από το μυαλό;
Αυτό που σκέφτομαι πόσο
αντικειμενικό είναι;
Μπορώ να το σκεφτώ
εναλλακτικά;

Διαχείριση του Στρες
4. Αυτοφροντίδα
-

Αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Δε
θεωρούμε ότι είναι πολυτέλεια ή εγωισμός, είναι
πράξη υγείας!

-

Κάνουμε καθημερινά τουλάχιστον ένα πράγμα που
μας ευχαριστεί.

-

-

Αξιολογούμε προτεραιότητες. Δεν είναι όλα
ταυτόχρονα επείγοντα και σημαντικά. Τα
διαχωρίζουμε.

Είμαστε ευγνώμονες και εκτιμάμε όσα έχουμε.
Όλοι έχουμε πολλές επιλογές στη ζωή, μία από τις
οποίες είναι να επικεντρωνόμαστε σε όσα δεν έχουμε
ή να επικεντρωνόμαστε σε όσα έχουμε.

Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
800 11 50 327

(από σταθερό, χωρίς

χρέωση)

694 80 50 163 (από κινητό)
Ανώνυμα και Εμπιστευτικά

