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∆άσκαλος στη Θεσ/νίκη, υπήρξε
πρώην ∆ικηγόρος
και είναι τελειόφοιτος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
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Η ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ

Η νεύρωση είναι µία νέα µάστιγα που βασανίζει εκατοµµύρια ανθρώπους σ' όλο το κόσµο.
Η Π.Ο.Υ. (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας), είχε ανακοινώσει
πρόσφατα ότι όλοι οι άνθρωποι των προηγµένων κρατών πάσχουν από νευρώσεις. Πράγµατι δύσκολο να βρεις άνθρωπο σήµερα χωρίς αγχώδη νεύρωση. Η νεύρωση βασικά εµφανίζεται µετά το β' Παγκόσµιο Πόλεµο σαν επιδηµική µορφή.

Τί είναι η νεύρωση

Είναι η εµµονή του ατόµου σε µια ιδέα, που γνωρίζει και ο
ίδιος κατά βάθος ότι είναι λάθος ν' ασχολείται µαζί της, συνήθως
διότι είναι υπερβολική έως απίθανο να συµβεί. Παρά όµως ότι το
γνωρίζει αυτό, δεν µπορεί να διώξει την ιδέα, διότι αν το κάνει
αισθάνεται ένταση, καταπίεση. Έτσι, για να ελαττώσει το άγχος
της έµµονης ιδέας, προσπαθεί συνεχώς να "τη λύσει" χωρίς να
την ξεπερνά όµως. "Κολλάει" το άτοµο όπως λέει και ο λαός. Τα
είδη των νευρώσεων είναι πολυάριθµα. Η διαφορά νεύρωσης και
ψύχωσης είναι ότι στη νεύρωση το µυαλό παραµένει συγκροτηµένο, το άτοµο δηλ. έχει συγκροτηµένη προσωπικότητα, ενώ αντίθετα στη ψύχωση το άτοµο έχει αποσυγκροτηµένη προσωπικότητα.

1

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Σ' όλη τη

διεθνή βιβλιογραφία, σαν βασική αιτία των νευ-

ρώσεων θεωρείται η συσσωρευµένη καταπίεση του ατόµου στο
υποσυνείδητο. Παιδικά τραύµατα, παιδικές οδυνηρές εµπειρίες
που εγκαταστάθηκαν για πάντα στην αποθήκη του υποσυνειδήτου, µε την πάροδο του χρόνου βγαίνουν στην επιφάνεια και
προκαλούν τη νεύρωση, δηλ. µια ανεξήγητη εκ πρώτης όψεως
συµπεριφορά του ατόµου. Η επιστήµη της Ψυχανάλυσης αυτό
ακριβώς κάνει: φέρνει στην επιφάνεια τις καταχωνιασµένες οδυνηρές εµπειρίες και ο ψυχαναλυτής προσπαθεί να συµφιλιώσει το
άτοµο µ' αυτές τις εµπειρίες ή να τις δει κάτω από άλλη οπτική
γωνία. ∆υστυχώς όµως η διαδικασία της Ψυχανάλυσης απαιτεί
πολλά χρήµατα και συχνές επισκέψεις στον ψυχαναλυτή. Ετσι
δεν εφαρµόζεται συχνά στην Ευρώπη. Άλλωστε είναι και δύσκολη
η ψυχανάλυση, γιατί πολλές φορές το άτοµο δεν συνεργάζεται µε
τον ψυχαναλυτή του, διότι δεν θέλει να φέρει στην επιφάνεια ή να
θυµηθεί τραυµατικές εµπειρίες που έζησε. Έτσι µένει στον ψυχίατρο η φαρµακευτική αγωγή µε συνήθη διάγνωση "αγχώδης νεύρωση". Τα φάρµακα (ηρεµιστικά µόνο) έχουν µικρή χρονική περίοδο δράσης, γιατί µετά αναπτύσσεται "αντοχή" στον οργανισµό
οπότε πρέπει ν' αυξήσει τη δόση του. Επί πλέον τα φάρµακα απλώς ηρεµούν λίγο το νευρικό σύστηµα και άρα και τα συµπτώµατα, αλλά δεν διώχνουν µόνα τους καµµία έµµονη ιδέα.
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Ποιά είναι η καλύτερη και αποτελεσµατικότερη θεραπεία των
νευρώσεων

Είναι η αυτοθεραπεία. Μόνο αν το ίδιο το άτοµο το θέλει
πολύ να θεραπευθεί και ακολουθήσει µερικές απλές µεθόδους
και τεχνικές, φθάνει µόνο του στη λύτρωση. Στο παρόν βιβλίο
αυτό θα αναλύσουµε.

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

Όταν το άτοµο από φόβο ή για άµυνα, µάθει µία λάθος συµπεριφορά στο νευρικό σύστηµα, και αυτή η συµπεριφορά κρατήσει αρκετό χρόνο, τότε η λάθος συµπεριφορά µονιµοποιείται
στο νευρικό σύστηµα και δεν µπορεί να την αλλάξει εύκολα το
άτοµο. Επήλθε "µάθηση" στο νευρικό σύστηµα. Έτσι ο µόνος
τρόπος για να γίνει αλλαγή συµπεριφοράς, είναι να γίνει "απόσβεση" της κακής µάθησης. Αυτό απαιτεί λίγο χρόνο και αγώνα.
Το νευρωτικό άτοµο όµως δυστυχώς, δεν πιστεύει µέσα του ότι
θα µπορέσει να νικήσει τη νεύρωση. Έτσι φοβάται να συγκρουσθεί µε αυτήν. Πρέπει λοιπόν να πεισθεί, ότι αν επιµείνει στη
σωστή συµπεριφορά, θα απαλλαγεί από τις εµµονές. Ένα απλό
παράδειγµα. Μία κοπέλα βιάζεται από έναν άγνωστο. Έκτοτε σιγά σιγά αρχίζει να φοβάται όλους τους άνδρες και προκαλεί "µάθηση" δηλ. µαθαίνει το νευρικό σύστηµα να φοβάται όλους τους
άνδρες. Για ν' απαλλαγεί από το φόβο αυτό, πρέπει να γίνει "απόσβεση" στο νευρικό σύστηµα. ∆ηλ. ν' αρχίσει να πείθει σιγά
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σιγά τον εαυτό της, ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες βιαστές ή κακοί.
Στην ίδια, αυτό φαίνεται ακατόρθωτο. Όµως δεν είναι. ∆ιότι όπως
υπάρχει µέσα της ο φυσικός νόµος της µάθησης, υπάρχει και ο
νόµος της απόσβεσης.

Γιατί είναι δύσκολη η θεραπεία
των νευρώσεων

Το νευρωτικό άτοµο θέλει να θεραπευτεί αλλά δεν µπορεί.
Τί το εµποδίζει; αφού ξέρει ποιό είναι το σωστό και ποιό είναι το
λάθος, (ενώ ο ψυχωτικός δεν το γνωρίζει αυτό).
Είναι λοιπόν δύσκολο γιατί µέσα στο άτοµο υπάρχει µια
άλλη ισχυρή δύναµη ο "καταναγκασµός". Όταν ο νευρωτικός κόψει τη νεύρωσή του ή δεν συζητά µε την έµµονη ιδέα του αλλά
την διώχνει, τότε έρχεται ο καταναγκασµός να του προκαλέσει
µεγάλο άγχος, υψηλή ένταση και αναστάτωση. Το άτοµο τροµάζει
και έτσι ξαναγυρίζει στην ικανοποίηση της νεύρωσης για να ηρεµήσει. Εδώ γίνεται το µεγάλο λάθος από τους νευρωτικούς. Ο
καταναγκασµός αναπτύσσεται µόνο στην αρχή, κρατά µερικές
µέρες ως µία εβδοµάδα και εφ' όσον το άτοµο δεν υποχωρεί στη
νευρωτική του συµπεριφορά, αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει και ο
καταγκασµός. Έτσι δεν είναι τόσο τροµερός ο καταναγκασµός
όσο νοµίζει ο νευρωτικός. Όµως αυτό δεν το ξέρει ο νευρωτικός
και έτσι υποχωρεί! Παράδειγµα: αν η βιασθείσα πλησίαζε τους
άνδρες θα αναπτύσσονταν καταναγκασµός, δηλ. άγχος, αλλά αν
επέµενε στο πλησίασµα σε λίγες µέρες ο καταναγκασµός θα έφευγε και θα ελευθερώνονταν. Γι' αυτό, όσα νευρωτικά άτοµα ε-
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λευθερώθηκαν τελικά, απορούν µετά πως τους παίδεψε ένα τόσο
"αστείο" πρόβληµα, που η λύση του ήταν τόσο απλή. Μάλιστα
ντρέπονται που έµεναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη νεύρωση.

Πώς νικιέται ο καταναγκασµός

Ένας λόγος που δεν µπορεί να νικήσει τον καταναγκασµό
το άτοµο, είναι και το γεγονός, ότι όταν µπεις στη νεύρωση,
µπαίνεις και στις φοβίες, γίνεται δηλ. φοβικό άτοµο. Έτσι λείπει
η αυτοπεποίθηση και η γενναιότητα από τον νευρωτικό. Άρα
πρέπει να γίνει πάλι ήρωας και γενναίος.

Πώς θα γίνει ήρωας το φοβικό νευρωτικό άτοµο

∆εν µπορείς να γίνεις ήρωας ποτέ, αν φοβάσαι το θάνατο.
Ο θάνατος δεν είναι κάτι τόσο τροµερό όσο µας έχουν µάθει. Είναι ένα φυσικό γεγονός αναµενόµενο. Όλοι θα πεθάνουµε, άλλοι
νέοι και άλλοι γέροι. Και τί µ' αυτό; ∆εν έρχεται καµία καταστροφή µε το θάνατο. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων ανυποµονούσαν πότε θα έρθει ο θάνατος να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Βιαζόντουσαν. Ο νευρωτικός βέβαια δεν κινδυνεύει να
πεθάνει στη πραγµατικότητα, αλλά φοβάται πολύ τον θάνατο.
Ετσι αν ξεπεράσει τον φόβο αυτό, είναι εύκολο µετά να ξεπεράσει και όλες τις φοβίες του, π.χ. το σκοτάδι, τα σκυλιά, τους φανταστικούς φόβους ότι πάσχει από καρδιοπάθεια, έϊτς, καρκίνο
κλπ. Μόνο να σκεφθεί ο φοβικός ότι τόσοι νέοι άνθρωποι ανά
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τους αιώνες µετείχαν σε συνεχείς µακροχρόνιους πολέµους και
δεν αισθάνονταν φόβο, όταν πραγµατικά εδώ κινδύνευαν να πεθάνουν, τότε θα ντραπεί για τη δική του δειλία. Πρέπει να φέρνει
τέτοια παραδείγµατα στο µυαλό του, να τα συνειδητοποιεί και
έτσι σιγά σιγά θα φεύγει η δειλία του και οι φοβίες του.

Το τελευταίο εµπόδιο για την θεραπεία του νευρωτικού

Υπάρχει και ένα τελευταίο εµπόδιο στο δρόµο για την ελευθερία του νευρωτικού: αφού πάρει την απόφαση ν' απαλλαγεί
από κάθε φοβία η έµµονη ιδέα του, πρέπει να διακόψει κάθε διάλογο µε την έµµονη ιδέα. ∆ηλαδή δεν πρέπει να προσπαθεί ν'
αποδείξει ότι η έµµονη ιδέα είναι λάθος και να επιχειρηµατολογεί
συνέχεια. ∆ιότι, έτσι πάλι θα αναστατώνεται και θα διατηρεί σχέσεις µαζί της. Πρέπει να κόψει κάθε διάλογο µαζί της, ακόµη κι'
αν έχει επιχειρήµατα ν' αποδείξει το λάθος της ιδέας του. Εδώ
εµφανίζεται ένα πραγµατικά "περίεργο" παιχνίδι. Ενώ όταν επιχειρηµατολογεί ο νευρωτικός πείθεται και χαίρεται γιατί απαλλάχτηκε από την έµµονη, µετά από 5' έρχεται ένα αντεπιχείρηµα
από την έµµονη, η οποία καταρρίπτει τα προηγούµενα επιχειρήµατά του και έτσι ο νευρωτικός βρίσκεται πάλι στο σηµείο µηδέν.
Ξεκινά τότε µια νέα σειρά επιχειρηµάτων, ανακουφίζεται για λίγο,
µέχρι να ξανασυµβεί σε λίγο το ίδιο: ένα αντεπιχείρηµα από τον
"εχθρό" και ξανά στο σηµείο µηδέν. Γι' αυτό δεν ελευθερώνεται
ποτέ. Βρίσκεται σε ένα συνεχή φαύλο κύκλο που τον εξουθενώνει
και πραγµατικά είναι αξιολύπητος γιατί ζει µεγάλο µαρτύριο και
ψυχικό πόνο, κάτι που µόνο µε το µύθο του Σισσύφου µπορεί να

6

συγκριθεί. Γιαυτό καλύτερα είναι αφού µία και µοναδική φορά πει
ότι όλα όσα τον βασανίζουν είναι έµµονες ιδέες εκτός πραγµατικότητας, µετά κάθε έµµονη ιδέα που θα του έρχεται να µη τη "λύνει" δηλ. να επιχειρηµατολογεί, αλλά να τη διώχνει χωρίς διάλογο. Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουµε ότι την πρώτη εβδοµάδα
που θα εφαρµόσει τη µέθοδο αυτή θα ζήσει άγχος και ένταση,
διότι κάθε διώξιµο χωρίς "λύση" της έµµονης ιδέας φέρνει ένταση, άγχος, αγωνία κλπ. Πρέπει ν' αντέξει αυτή την ένταση, λίγες
µέρες κρατά. Μετά γίνεται πάλι "απόσβεση" και σταµατά η ένταση, σταµατούν και οι έµµονες ιδέες να αναπαράγονται.
Εδώ όµως να επισηµάνουµε το µεγάλο µυστικό για τη θεραπεία: δεν πρέπει να παραβιάσει τους παραπάνω νόµους ούτε
µία φορά. ∆ηλ. όσο άγχος και να έχει να µη υποχωρήσει. Να
προτιµήσει το άγχος. Γιατί αν υποχωρήσει µία δύο φορές ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Είναι σαν αυτόν που έκοψε την ηρωϊνή ή το
τσιγάρο και ξαναδοκιµάζει για µία-δύο φορές. Ευνόητο είναι ότι
γύρισε πάλι πίσω.

Ο ψυχικός πόνος του νευρωτικού

Ο νευρωτικός βέβαια µπορεί να έχει ελαφρά νεύρωση, µέτρια, βαριά. Ανάλογος είναι και ο ψυχικός του πόνος. Πάντως και
οι άσχετοι από αυτά άνθρωποι, αντιλαµβάνονται ότι ο νευρωτικός πρέπει να βασανιζεται πολύ, αλλιώς δεν εξηγούνται οι τόσες
αυτοκτονίες για ψυχολογικά προβλήµατα,

ψυχολογικά βασικά

λέµε τα νευρωτικά και όχι τόσο τα ψυχιατρικά προβλήµατα (ψυχώσεις, σχιζοφρένεια κλπ.). Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο νευρωτικός
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να προσπαθήσει να θεραπευθεί 100% για να ξεφύγει απ' όλα αυτά. Να µη βολευτεί στη νεύρωσή του και στο ψευτοέλεγχό της.
Αλλά υπάρχει και άλλος σοβαρότατος λόγος: η νεύρωση λειτουργεί µε το "νόµο της χιονοστιβάδας". ∆ηλ. αν δεν την διώξεις έγκαιρα, αρχίζει και αυξάνει ο όγκος της και η βαρύτητα της. Επίσης η νεύρωση λειτουργεί σαν τα πλοκάµια του χταποδιού. Στην
αρχή η νεύρωση έχει ένα συγκεκριµένο πλοκάµι, µια συγκεκριµένη φοβία ή έµµονη ιδέα. Όσο περνά ο καιρός όµως απλώνει κι'
άλλα πλοκάµια, δηλ. κι άλλες διαφορετικές φοβίες, διαφορετικές
έµµονες ιδές, γίνεται πιο πολυσύνθετη και η έξοδος απ' αυτήν γίνεται δυσκολότερη.

Πώς θα αναγνωρίζουµε αν κάποια σκέψη είναι νευρωτική ή
φυσιολογική

Φαίνεται εξ' αρχής δύσκολο αυτό στο νευρωτικό, αλλά είναι
εύκολο τελικά. Εδώ υπάρχει ο κανόνας: "οποια ιδέα δεν βασανίζει τους υπόλοιπους ανθρώπους και βασανίζει µόνο εσένα, είναι
νευρωτική ιδέα". ∆εν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αναγνωρίζεις
µια έµµονη ιδέα. Ξέρω εδώ ίσως έχεις αντιρρήσεις: µα οι άλλοι
αδιαφοροούν για εκείνο, αδιαφορούν για το άλλο, είναι κακοί, ανεύθυνοι κλπ. Και όµως έχεις άδικο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ή προσπαθούν να είναι σωστοί, µη τους περιφρονούµε και τους υποβιβάζουµε. Εξ άλλου τόσα δισεκατοµµύρια
άνθρωποι είναι ανεύθυνοι και λαθεµένοι; Ή µήπως εσύ φίλε µου
πρέπει ν' αλλάξεις και να γίνεις νορµάλ και ευτυχισµένος; Όλες
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οι νευρώσεις έχουν πάνω κάτω τους ίδιους νόµους και αναγνωρίζονται εύκολα. Να µερικοί νόµοι:
Τα "αν". "Αν" συµβεί εκείνο, "αν" συµβεί το άλλο κλπ. Αυτά
τα "αν" είναι πολύ σπάνια, άρα απίθανα να συµβούν και γι' αυτό
οι φυσιολογικοί άνθρωποι δεν τα λαµβάνουν υπ' όψιν καθόλου.
Αλλιώς θα τρελαινόµασταν όλοι. Ο θεός είπε κάποιος, µας έδωσε
δύο µάτια για να βλέπουµε και όχι δέκα τέσσερα. Αν λοιπόν βλέπαµε όλα τα σπάνια και απίθανα να συµβούν και µας απασχολούσαν σοβαρά (πράγµα που συµβαίνει στο νευρωτικό), θα είµασταν όλοι άρρωστοι ψυχικά. Αλλη ιδιότητα των νευρώσεων είναι "το ψείρισµα". Όλοι οι νευρωτικοί ψειρίζουν µικρολεπτοµέρειες, τις µεγενθύνουν και φυσικά έτσι όλο και κάτι περίεργο ανακαλύπτουν που τους βασανίζει. Ο άνθρωπος πλάσθηκε όχι για να
ψειρίζει πράγµατα και γεγονότα, αλλά να επικεντρώνεται στην
ουσία των πραγµάτων και µ' αυτήν ν' ασχολείται, (κάτι που δεν
κάνει ο νευρωτικός). Άλλη ιδιότητα όλων των εµµόνων ιδεών είναι ότι προκαλούν αναστάτωση εώς πανικό. Τόσες ιδέες µας έρχονται καθηµερινά, αλλά τις εξετάζουµε ήρεµα. Το αναστατωσιακό µιας ιδέας ίσως σηµαίνει νεύρωση.

Η νευρωτική αµφιβολία

Όλοι σχεδόν οι νευρωτικοί πάσχουν λίγο ή πολύ και από
νευρωτική αµφιβολία. Νευρωτική αµφιβολία σηµαίνει ν' αµφιβάλει
για αστεία πράγµατα ή για πράγµατα που η λογική σου λέει να
µην αµφιβάλεις. Κλείνεις τους ηλεκτρικούς διακόπτες, κλειδώνεις
και βγαίνεις από το σπίτι. Ήδη στο ασανσέρ αµφιβάλεις αν κλεί-
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δωσες, (ενώ ο εγκέφαλος σου λέει ότι κλείδωσες) ή αν έκλεισες
τα µάτια της κουζίνας (ενώ ο εγκέφαλος σου λέει ότι τα έκλεισες).
Πρόκειται για νευρωτική αµφιβολία. Μπορεί αν την αφήσεις να
επεκταθεί σε πολλούς τοµείς και να αµφιβάλεις για όλα. Η λύση
στη νευρωτική αµφιβολία είναι η ίδια: υπακούς στη λογική που
σου λέει ότι κλείδωσες και δεν ασχολείσαι άλλο, έστω κι αν έχεις
άγχος απ' την αµφιβολία. Προτιµότερο το άγχος παρά να γυρίσεις να ελέγξεις. ∆ιότι έτσι θα φύγει σιγά σιγά η νευρωτική αµφιβολία. Ένας άλλος τρόπος να απαλλαχτεί το άτοµο από τη νευρωτική αµφιβολία είναι να υπακούει στη πρώτη σκέψη που του
έρχεται αυθόρµητα, π.χ. ναι έκλεισα το διακόπτη και όχι στη δεύτερη σκέψη που λέει: όχι δεν έκλεισα. Η πρώτη σκέψη είναι η
σωστή στη νευρωτική αµφιβολία.

Είδη νευρώσεων

Οι νευρώσεις είναι πολλές. Θα αναλύσουµε τις πιο βασικές,
αυτές που ταλαιπωρούν τον µεγαλύτερο πληθυσµό.

ΑΓΧΩ∆ΗΣ ΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΕΥΡΩΣΗ

Όλοι οι άνθρωποι σήµερα έχουν άγχος, διότι η ζωή έγινε
πολυσύνθετη, ταχύτατη, δύσκολη, έτσι για να επιβιώσει ο άνθρωπος και να τα προλάβει όλα αναπτύσσει φυσιολογικό άγχος.
Οταν όµως αυτό το άγχος ξεπεράσει κάποια όρια τότε αρχίζουν
σοβαρά προβλήµατα. Το άτοµο οδηγείται πλέον στην "αγχώδη
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νεύρωση" που συνήθως είναι και σωµατοποιηµένη. Στην αγχώδη
νεύρωση το άτοµο νοµίζει ότι "κινδυνεύει" "χάνεται" χωρίς να ξέρει γιατί. Νιώθει ταχυκαρδία, αίσθηµα παλµών (δηλ. αισθάνεται
ότι η καρδιά κτυπά βαριά), δύσπνοια, νοµίζει ότι πνίγεται, αίσθηµα ζάλης, τάση για λιποθυµία. Άλλα συµπτώµατα είναι: εφίδρωση αδικαιολόγητη, ανορεξία, ξηρότητα του στόµατος, συχνουρία, µείωση της σεξουαλικής επίδοσης, δυσµηνόρροια, µητρορραγία, µηνορραγία, ανησυχία, κεφαλαλγία, αϋπνία, αδυναµία
συγκέντρωσης. Το πιο σηµαντικό, όµως είναι τα "πονάκια" η
"τσιµπήµατα" στη καρδιά που µπορεί να κρατάνε όλη µέρα µε διακοπές. Τα πονάκια αυτά στην καρδιά δεν είναι αληθινοί πόνοι
στη καρδιά, αλλά των νεύρων γύρω από την καρδιά και είναι άνευ σηµασίας και τελείως ακίνδυνα. Το αγχώδες άτοµο όµως τα
δίνει φοβερή σηµασία, νοµίζει ότι είναι καρδιοπαθής, ίσως πεθάνει, πηγαίνει σε καρδιολόγους, βγάζει συνέχεια καρδιογραφήµατα
και ενώ όλα δείχνουν ότι δεν έχει τίποτα, αυτός δεν πείθεται, έστω κι αν 5 καρδιολόγοι και 10 καρδιογραφήµατα του λένε ότι είναι υγιέστατη η καρδιά. Η νευρωτική του αµφιβολία µε την υπερφοβία του τον κάνουν δυστυχή και να µην πείθεται. Η καρδιά όταν έχει πρόβληµα ποτέ δεν πονά µε "πονάκια" και "τσιµπηµατάκια" αλλά µε ένα τροµατικό πόνο και ο πόνος αυτός πιάνει όλο το
στήθος. Αλλά ότι και να του πούνε οι γιατροί, δεν πείθεται. Νοµίζει ότι όλοι τον λυπούνται και τον παρηγορούν, ή ότι τα µηχανήµατα και οι γιατροί κάνουν κάποιο λάθος. Ένα άλλο σύµπτωµα
που τον τροµάζει είναι το "φτερούγισµα της καρδιάς" που κάνει
καµιά φορά, που κι αυτό δεν είναι τίποτα, εκτακτοσυστολή λέγεται και είναι φυσιολογικό φαινόµενο στον αγχώδη. Παράλληλα
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παραπονειέται για "φοβερή κόπωση" που κρατά όλη τη µέρα,
φοβερή αδυναµία που δεν λέει να φύγει µε τίποτα. Επίσης και το
πρωί που ξυπνά απ' τον ύπνο πάλι κουρασµένος ξυπνά. Το στοµάχι τον ενοχλεί, (νεύρωση στοµάχου), αλλά κι' αυτό είναι ακίνδυνο διότι το στοµάχι είναι καλά. Νιώθει επίσης ένα "βάρος στο
στήθος", πόνους στη πλάτη κλπ., βηµατίζει πέρα δώθε συνέχεια
στο δωµάτιο και σκέπτεται ασταµάτητα.

ΑΓΧΩ∆ΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Συνήθως η αγχώδης νεύρωση συνοδεύεται

και από καλά

κρυπτόµενη καταθλιψη, την "λανθάνουσα κατάθλιψη". Η κατάθεση σωµατοποιείται και αυτή και ότι συµπτώµατα αναφέραµε στην
αγχώδη νεύρωση ισχύουν και στην αγχώδη κατάθλιψη. Στην κατάθλιψη επί πλέον έχουµε και "παντελή έλλειψη ενδιαφερόντων",
το άτοµο δεν βρίσκει ευχαρίστηση εκεί που παλιά έβρισκε, καθόλου όρεξη για έρωτα, θέλει να κοιµάται, έχει άσχηµο ύπνο, φοβερή κόπωση, σιγανή φωνή, βλέµα στενοχωρηµένο, µάτια θλιµένα και δεν έχει όρεξη να µπει στο µπάνιο, να ντυθεί κοψµά κλπ.
Σε προχωρηµένη µορφή µπορεί να µένει ακίνητο µέσα στο δωµάτιο µη κάνοντας τίποτα. Ο γονέας δεν βρίσκει ενδιαφέρον ούτε
στο παιδί του. Πάντα εγκυµονεί ο κίνδυνος της απόπειρας αυτοκτονίας.
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Θεραπεία αγχώδους νεύρωσης

Σήµερα υπάρχουν καλά φάρµακα ηρεµιστικά αλλά η δράση
τους κρατά λίγο καιρό, µετά δεν κάνουν τίποτα, ενώ δηµιουργούν
και εξάρτηση, στερητικό σύνδροµο κλπ. Ο καλύτερος τρόπος για
µόνιµη θεραπεία είναι να προσπαθήσει το άτοµο ν' αλλάξει προσωπικότητα. ∆ύσκολο βέβαια αλλά µπορεί και πρέπει να το κάνει. Η υπερβολική υπευθυνότητα δεν κάνει καλό. Λίγη αδιαφορία,
λίγος ζαµανφουτισµός δεν βλάπτουν. ∆εν είναι τυχαίο ότι αγχώδη
νεύρωση και κατάθλιψη παθαίνουν βασικά οι εσωστρεφείς και
πολύ υπεύθυνοι ανθρωποι. Ακόµα και ο Χριστός λέει "µη µεριµνάτε για το αύριο, αρκετό είναι το κακό της ηµέρας". Το αγχώδες άτοµο ας βάλει λιγότερους και πιο ρεαλιστικούς στόχους,
πραγµατοποιήσιµους, ας µη θέλει να πετύχει τα πάντα, η ζωή είναι ωραία και µε λιγότερα αγαθά. Εξ άλλου να σκέπτεται ότι η
ζωή είναι τόσο σύντοµη ώστε δεν αξίζει να αγωνιά για όλα λες
και θα ζήσει αιώνια. Ας απολαβµάνει τις χαρές της ζωής µε την
οικογένειά του και ας πετύχει λιγότερους στόχους. Η ευτυχία,
(και εδώ συµφωνούν οι περισσότεροι), βρίσκεται στα µικρά
πράγµατα, στις µικρές καθηµερινές χαρές. Εάν πάσχει από σωµατοποιηµένη νεύρωση, να πιστεύει ότι δεν έχει τίποτα παθολογικό και ό,τι ενοχλήσεις κι αν έχει, είναι από το ταραγµένο νευρικό σύστηµα. Αν πάλι δεν πείθεται ας µη συζητά µε την έµµονη
ιδέα κι' ας έχει άγχος. Θα φύγει το άγχος όταν δεν δίνει σηµασία
στα συµπτώµατα.
Όσο για την κατάθλιψη, σήµερα υπάρχουν πολλά καλά
φάρµακα που δεν υπάρχει πρόβληµα. Τα αντικαταθλιπτικά όµως
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θέλουν 7-15 µέρες για να δράσουν εν αντιθέσει µε τα ηρεµιστικά
και δεν δηµιουργούν εξάρτηση όπως τα ηρεµιστικά και υπνωτικά.

Η σχολαστική νοικοκυρά

∆εν ακούγεται σαν σοβαρό πρόβληµα αλλά είναι. Υπάγεται
στη νεύρωση. Η νοικοκυροσύνη είναι καλό και απαραίτητο. Υπάρχουν πολλές όµως γυναίκες που το παρακάνουν. Βασανίζονται πραγµατικά, παλεύοντας καθηµερινά µε την υπερβολική καθαριότητα, ατέλειωτα σφουγγαρίσµατα, σκουπίσµατα, αγωνία για
λίγη σκόνη στα έπιπλα, τελειοµανία σ' όλα στο σπίτι µέσα. Αυτή
η υπερδραστηριότητα την κουράζει, καυγαδίζει εύκολα γιατί έπεσε ελάχιστη στάχτη κλπ. και βασανίζει και τους δίπλα της, ενώ
κινδυνεύει να τα κολήσει και η κόρη της που προσπαθεί να της
περάσει τη νεύρωσή της. Η λύση στο πρόβληµα είναι µία. Να κάνει αυτά µόνο που κάνουν οι άλλες νοικοκυρές. Βέβαια αυτό θα
της προκαλέσει µεγάλο άγχος. Να µην υποχωρήσει όµως. Θα
συνηθήσει στο νέο τρόπο και θα ελευθερωθεί. Ίσως και αυτή το
κόλησε από τη µητέρα της.

Φόβος και φοβία

Οι σηµερινοί άνθρωποι υποφέρουν από ποικιλία φοβιών.
Κατ' αρχήν άλλο φόβος, άλλο φοβία. Ο φόβος είναι φυσιολογικό
συναίσθηµα και αναπτύσσεται όταν υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος. Η φοβία δεν είναι φυσιολογική, δεν υπάρχει πραγµατικός
κίνδυνος, ο κίνδυνος είναι µόνο στη φαντασία του φοβικού ατό-
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µου ή οι πιθανότητες να συµβεί είναι πολύ σπάνιες. Εδώ πρέπει
να ξαναπούµε ότι όταν ένα σπάνιο κίνδυνο τον λαµβάνουµε σαν
επικείµενο, είναι κλασσική περίπτωση νεύρωσης. Όταν χυµάει
ένας σκύλος πάνω µου νιώθω φόβο, όταν όµως φοβάµαι ότι έχω
καρδιά ή καρκίνο ή έιτζ από αστεία συµπτώµατα έχω φοβία.
Οι φοβίες είναι αναρίθµητες: κλειστοφοβία, αγοραφοβία,
σκοταδοφοβία, µικροβιοφοβία, υποχονδρία (νοµίζω συνεχώς ότι
είµαι άρρωστος), κυνοφοβία, υψοφοβία, φοβία µε τα αεροπλάνα
κλπ. Η λύση στο πρόβληµα των φοβιών είναι απλή, να έρθει σ'
επαφή το άτοµο µε το αντικείµενο που φοβάται. Έτσι θα εξοικειωθεί, θα συνηθίσει, θα δει ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται και
θα συµφιλιωθεί. Με την αποφυγή του φοβικού αντικειµένου, ποτέ
δεν θα γίνει καλά ο φοβικός. Όλες οι φοβίες ξεπερνιούνται αρκεί
να έρθει σ' επαφή µε το αντικείµενο, έστω και αν την πρώτη φορά πανικοβάλλεται. Επειδή σε κάποιον ίσως φανεί ότι τα κάνω
εύκολα τα πράγµατα, αναφέρω ένα παράδειγµα κλασσικό: όλοι οι
στρατιώτες εν καιρώ πολέµου τρέµουν πριν την πρώτη τους µάχη, µετά όµως συνηθίζουν τις µάχες που µε κάποια υπερβολή
βέβαια θα έλεγα τις βλέπουν σαν µάχες ρουτίνας. Κάποια άτοµα
για να θεραπευθούν από τις φοβίες τους κάνουν υπερακοντισµό;
δηλ. κάνουν κάτι πιο επικίνδυνο απ' αυτό που φοβούνται, ώστε
να τους φανείς αστείος ο φόβος τους. Μοιάζει µε αυτό που λέµε
στο στρατό "ασκήσεις µε πραγµατικά πυρά". Άλλωστε και το τελευταίο στον ίδιο νόµο βασίζεται να εξοικειωθεί - συµφιλιωθεί συνηθίσει ο στρατιώτης και µε τα πραγµατικά πυρά. Και µόνο να
σκεφθεί ο φοβικός, ότι τόσοι άνθρωποι κάνουν εξτρίµ σπορ για
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να νιώσουν την ηδονή του φόβου, θα ντραπεί ο φοβικός για τον
εαυτό του και θα τολµήσει.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΟΒΙΑ

Είναι συχνή φοβία. Ο µοκριοβιοφοβικός συνέχεια πλένει τα
χέρια του µε σαπούνι, συνέχεια και παντού βλέπει µικρόβια επικίνδυνα και είναι µονίµως µε το οινόπνευµα στο χέρι. Ζει δυστυχισµένος γιατί τον κουράζει η όλη διαδικασία. Μπορεί να βλάψει
και τους γύρω του, (τα παιδιά του κλπ.), να τους µεταδώσει τη
φοβία. Έχει µια λάθος αντίληψη για τα µικρόβια που τα θεωρεί
όλα επικίνδυνα. Η λύση στο πρόβληµα είναι ίδια µε τις παραπάνω που είπαµε. Να τρώει π.χ. για ένα διάστηµα χωρίς να πλένει
τα χέρια του ή έστω 2-3 φορές την ηµέρα όσο άγχος και ένταση
του προκαλεί στην αρχή αυτό.

ΘΡΗΣΚΟΛΗΨΙΑ

Την υπαγάγω στις φοβίες γιατί πιστεύω εκεί ανήκει. Ο σωστός χριστιανός ζει µια ήρεµη ζωή, ο θρησκόληπτος µια δυστυχισµένη ζωή. Ο θρησκόληπτος βλέπει παντού αµαρτία, ψειρίζει
το κάθε τι και χάνει την ουσία του Ευαγγελίου. Παντού βλέπει
ανηθικότητα και βούρκο. Βλέπει τον θεό σαν τιµωρό, τρέµει την
κόλαση και νοµίζει ότι µε το παραµικρό ο Θεός σε πάει εκεί. Κατά βάθος δεν πιστεύει ούτε στο έλεος ούτε στην αγάπη του
Θεού.Ντύνεται απαίσια χωρίς αισθητική και κοµψότητα επιτηδες,
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πιστεύει ότι τον έρωτα ο Θεός τον έδωσε µόνο για τεκνοποιία, αν
χρησιµοποιήσει προφύλαξη διαπράτει αµαρτία, αν θαυµάσει µια
όµορφη γυναίκα ή αντίστοιχα έναν όµορφο άνδρα υπέπεσε πάλι
σε αµαρτία και κατά βάθος, (έστω κι αν λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη), πιστεύει ότι ο Θεός είναι πολύ αυστηρός έως κακούργος
και µίζερος. ∆υστυχώς οι περισσότεροι απ' αυτούς µένουν άγαµοι γιατί το άλλο φύλλο τους βλέπει αποκρουστικά. Η θεραπεία;
απλή; να αλλάξουν γνώµη για το Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, έλεος, ζητά την τήρηση της ουσίας (αγάπη, ταπείνωση) και όχι τον
ευσεβισµό που και η ορθόδοξη εκκλησία µας καταδικάζει. Να πιστέψει ότι ο Θεός θέλει τον άνθρωπο χαρούµενο, ευτυχισµένο,
αγαπά την αισθητική και µισεί µόνο τους τύπους.

Τα τικ

Είναι καταναγκαστικές κινήσεις που επαναλαµβάνονται κάθε λίγα λεπτά ή και κάθε 10 δευτερόλεπτα. Το έχουµε δει όλοι
µας και είναι ένα αντιαισθητικό θέαµα, ο νευρωτικός προκαλεί
τον οίκτο των γύρω του. Τι είναι τα τικ ; είναι αµυντικός µηχανισµός. Το συσσωρευµένο άγχος στο άτοµο, προσπαθεί µε τέτοιες
κινήσεις να εκτονωθεί. Με την πάροδο του χρόνου παύει να είναι
αµυντικός µηχανισµός και γίνεται καθαρή νεύρωση, χωρίς σκοπό. Για να καταλάβουµε τα τικ φέρνω το εξής παράδειγµα : πόσες φορές όταν έχουµε άγχος ή αµηχανία κουνάµε τα πόδια µας
ρυθµικά µεν σπαστικά δε. Είναι και αυτό σαν τικ, όχι όµως τικ.
Γιατί το κάνουµε ; για να εκτονώσουµε το συσσωρευµένο άγχος.
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Φεύγουν τα τικ ; χωρίς αγώνα όχι. Η θεραπεία των τικ είναι απλή: δεν ικανοποιεί το άτοµο τον καταναγκασµό δηλαδή δεν κάνει κανένα τικ. Μπορεί να το το ελέγξει, ας φαίνεται ανεξέλεγκτο.
Απλά αν δεν κάνει το τικ του θα έχει στην αρχή φοβερό stress.
Πρέπει να το αντέξει και να µην υποχωρήσει. Αν κρατήσει το οχυρό για 5 µέρες περίπου, τα τκ αρχίζουν και εξασθενούν και εξαφανίζονται. ∆ηλαδή, ο οργανισµός εφαρµόζει και εδώ το σύστηµα της απόσβεσης. Το άτοµο όµως δεν πιστεύει ότι θα εξασθενήσει η δύναµη του καταναγκασµού είναι ισχυρότερη από τη
ντροπή που νιώθει. Ξέρει ότι όλος ο κόσµος τον κοιτάζει µε οίκτο
ή ειρωνεία.

Τελετουργικές κινήσεις

Είναι κάτι που µοιάζει τελείως αλλόκοτο και ανεξήγητο. Το
άτοµο κάνει κάποιες επαναλαµβανόµενες κινήσεις µε ακρίβεια,
άξια απορίας. Οι κινήσεις αυτές επαναλαµβάνονται και σε ακριβή
αριθµό. Μπορεί να το έχετε δει κάπου αλλά δεν το δώσατε σηµασία. Π.χ. η νοικοκυρά βγαίνει στο µπαλκόνι και τινάζει µε κινήσεις ίδιες ακριβώς το χαλί 3 φορές. Χρόνια να περάσουν, αυτή
3 φορές θα το τινάζει, όχι 4 ή 5. Πλένει νευρωτικώς τα χέρια του.
Οι κινήσεις γίνονται χρόνια τώρα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και
σε συγκεκριµένο αριθµό. Γι΄ αυτό λέγονται και κινήσεις ιεροτελεστίας. Τέτοιες κινήσεις είναι πολλές και διάφορες. Θεραπεία ; ας
µη φανώ εκνευριστικός ή κοµπογιαννίτης, αλλά είναι πάλι η ίδια·
δεν ικανοποιεί τον καταναγκασµό, επιτίθεται το άγχος, υποφέρει
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για 5-6 µέρες και τέλος. ∆εν υπάρχει άλλη θεραπεία στις νευρώσεις. Τουλάχιστον σ΄όλες τις βιβλιογραφίες που διάβασα, πουθενά δεν βρήκα κάτι άλλο (δεν αναφέροµαι τώρα στα ηρεµιστικά,
άλλωστε δεν θα κάνουν τίποτα, απλώς ελαττώνουν την ένταση).

Πλύσιµο χεριών κάθε λίγο

Το άτοµο κάθε µισή ώρα ή 1 ώρα ή και κάθε 10΄ πάει και
πλένει τα χέρια του. Τα έχει γδάρει κυριολεκτικά ! Μερικές φορές
ρίχνει και οινόπνευµα. Πρέπει να τονίσω ότι και οι τελετουργικές
κινήσεις και το πλύσιµο των χεριών βασανίζουν πάρα πολύ το
άτοµο. Το εξουθενώνουν κυριολεκτικά. Είναι τέτοιος όµως ο τρόµος για το άγχος που θα έρθει αν δεν τα κάνει, που ενώ πεθαίνει
από την κούραση, όσο εξαντληµένος και να είναι θα κάνει την ιεροτελεστία, θα πλύνει και τα χέρια, θα ρίξει ίσως και οινόπνευµα.
Η θεραπεία ; η ίδια που ανέφερα πριν. Η εξήγηση : όλοι
συµφωνούν ότι το πλύσιµο των χεριών σηµαίνει προσπάθεια να
εξαγνισθεί το άτοµο, να διώξει τις ενοχές (ενοχές φανταστικές
βέβαια).

Τρόµος στη σκόνη, µυγάκια, φύλλα, κ.λ.π.

Το άτοµο τρέµει µη σκονισθεί λίγο, τινάζεται συνέχεια, τρέµει τα µυγάκια, κουνούπια, όχιε επειδή τα βλέπει σαν τέρατα,
αλλά µη µπουν στο στόµα του. Τρέµει τα φύλλα που πέφτουν, µη
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τον λερώσουν, τρέµει το βαµβάκι της Λεύκας όταν είναι η εποχή
του και τρέχει πανικόβλητο να ξεφύγει.

Τελειοµανία

Συνηθισµένη στους νευρωτικούς και βασανιστική. Ό,τι κι αν
κάνει το θέλει τέλειο. Τέλειο όµως δεν εννοεί αυτό που εννοεί ο
φυσιολογικός, αυτός εννοεί το ΥΠΕΡΤΕΛΕΙΟ! Η ζωή όµως δεν
είναι φτιαγµένη για τελειότητες έτσι µένει το άτοµο συνέχεια ανικανοποίητο, µελαγχολεί και προσπαθεί ξανά να κάνει πιο τέλειο
το ίδιο πράγµα. Βασανίζει φυσικά και όλους τους γύρω του ή ακόµα χειρότερα, µπορεί να το µεταδώσει στα παιδιά του.

Συνεχές µπάνιο

Το άτοµο εδώ µπαίνει πολύ συχνά στο µπάνιο, πλένεται
σαν να βγήκε από πίσσα, τρίβεται µε το σφουγγάρι βασανιστικά
και παραµένω πολλή ώρα µέσα. αµφιβάλλει αν πλύθηκε καλά !
Είναι βασανιστήριο, εκνευρίζει και τους άλλους που περιµένουν
τη σειρά τους. Θεραπεία ; ίδια µε πριν.

Κόµπλεξ

Το κόµπλεξ κατωτερότητας βασανίζει το άτοµο, του ρίχνει
το ηθικό του, δηµιουργεί οπτικές πλάνες. Νοµίζει ότι είναι άσχηµος, έχει µεγάλη µύτη, µεγάλο στόµα, δεν αξίζει σαν άνθρωπος,
δεν έχει τίποτα αξιόλογο πάνω του. Όταν δεν υποχωρεί το κό-
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µπλεξ κατωτερότητος, ο οργανισµός για να βοηθήσει το άτοµο το
οδηγεί σε κόµπλεξ ανωτερότητος, όπου το άτοµο νοµίζει ότι έχει
πολλές ικανότητες, είναι πανέµορφο, όλοι το θαυµάζουν κ.λ.π.
Συνήθως αυτά τα δύο κόµπλεξ εναλλάσσονται.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η νεύρωση (µε τις χίλιες µορφές της) είναι η αρρώστια του
µέλλοντος. Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου έγινε πολύ δύσκολη
(άσχετα από τις ανέσεις και τα καταναλωτικά αγαθά), η ψυχική
του ισορροπία σε ένα τόσο πολυσύνθετο και ταχύτατων αλλαγών
κόσµο, κινδυνεύει όσο ποτέ άλλοτε. Πρέπει να επαναστατήσει ο
καθένας µέσα του: να περιορίσει τις άπειρες ασχολίες του µε χίλια δύο πράγµατα, να απλοποιήσει τον τρόπο ζωής του, να ασχολείται µε την ουσία της ζωής και έτσι θα ηρεµήσει και θα ευτυχήσει. Οταν ο άνθρωπος εµπιστευθεί τη ζωή του στα χέρια του
Θεού θα αισθανθεί ασφαλής και θα

γαληνέψει. Αν µάλιστα πι-

στέψει πραγµατικά αυτό που είπε ο Χριστός "µη µεριµνάτε δια
την αύριον, αρκετόν εστι το κακόν της ηµέρας" και ότι "ο πατέρας
ο ουράνιος µεριµνά για τα πουλιά που ούτε οργώνουν ούτε θερίζουν και δεν θα µεριµνήσει για σας που είστε πολύ ανώτεροι αυτών;" Τότε θα νιώσει ασφάλεια σε ένα κόσµο ανασφάλειας και
αβεβαιότητας.
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