
Πληροφορίες πρώτης βοήθειας περί τραύµατος και 
µετατραυµατικού στρες όπως και body2brain ασκήσεις για 
ανθρώπους πρόσφυγες ή επιζώντες πολέµου και βίας  

Γιατί είµαι τόσο διαφορετικός;  
Ο πόλεµος, η φυγή και η εκδίωξη αποτελούν ιδιαίτερα οδυνηρά γεγονότα. Τίποτα δεν είναι 
πια κανονικό. Σε αυτές τις καταστάσεις αυτό που µπορεί να συµβεί είναι να βλέπουµε τον 
κόσµο διαφορετικό σαν µέσα από θολή οµίχλη. Τότε αντιδρούµε ενστινκτωδώς. 
Η συµπεριφορά σου µπορεί να σου φανεί ασυνήθιστη και µπερδεµένη. Φέρεσαι 
διαφορετικά από ότι έχεις συνηθίσει.  
Όµως, µετά από τόσο σκληρά και οδυνηρά βιώµατα, τα οποία δεν αντέχουµε, είναι 
απόλυτα λογικό να αντιδρούµε έτσι. Εσύ είσαι κανονικός – αλλά ο πόλεµος, η βία και η 
εκδίωξη – όλα αυτά δεν είναι κανονικά και µπορεί να βλάπτουν την υγεία σου.  

Συνέπειες  
 • βιώνεις δυσκολίες συγκέντρωσης και η µνήµη σου γίνεται αναξιόπιστη  
 • οδυνηρές αναµνήσεις επιβάλλονται στο µυαλό σου ξανά και ξανά (“flashbacks”)  
 • δεν κοιµάσαι καλά και βλέπεις εφιάλτες  
 • Φοβάσαι, µένεις άγρυπνος, είσαι τροµαγµένος και ευερέθιστος  
 • αυτό µπορεί να σου φέρει και επιθετικότητα, την οπόια δεν γνώριζες από τον εαυτό 

σου  
 • αισθάνεσαι στενοχωρηµένος, δυστυχισµένος, αποθαρρυµένος και κατατονικός  
 • είσαι υπέρπροσηλωµένος ή απαθής, συχνά και τα δύο ταυτόχρονα ή µπερδεµένα  
 • µπορεί και να αισθάνεσαι τύψεις και ενοχές που κατάφερες να δραπευτεύσεις και 

που  
άφησες σηµαντικούς ανθρώπους πίσω  

 • σωµατικά αισθάνεσαι διάφορους πόνους και απόλυτη εξάντληση  
 • ίσως να πιστεύεις πως δεν έχεις µέλλον ή πως είσαι άχρηστος  
 • τίποτα δεν σε ενδιαφέρει, µπορεί να µην θέλεις να µιλήσεις σε κανέναν  
 • Φαίνεσαι σε εσένα τον ίδιο ξένος και δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό σου  

 
Αυτή η κατάσταση ονοµάζεται σύνδροµο µετατραυµατικού στρες  
Κάθε άνθρωπος εµφανίζει όλα ή κάποια από αυτά τα συµπτώµατα σε ιδιαίτερα βίαιες 
καταστάσεις. Το νευρικό σύστηµα στο κεφάλι και στο σώµα βιώνει µέγιστο άγχος. 
Όταν βρεθείς σε ασφαλές µέρος, θα καλυτερεύσουν σιγά σιγά αυτές οι ενοχλήσεις.  
Μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου όταν αισθάνεσαι άγχος µε µερικές σωµατικές 
ασκήσεις πρώτης βοήθειας που βοηθούν να χαλαρώσεις. Τις σηµειώσαµε εδώ: 
Body2Brain First Aid Kit Το σώµα σου µπορεί να σε βοηθήσει να ηρεµήσεις τις σκέψεις στο 
κεφάλι σου και τα συναισθήµατά σου. Οι ασκήσεις είναι εύκολες και µπορείς να τις µάθεις 
άµεσα. Φτιάξε το δικό σου πρόγραµµα µε τις αγαπηµένες σου ασκήσεις και µοιράσου το 
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µε άλλους φίλους. 
Κάνε τις ασκήσεις αυτές πολλές φορές την ηµέρα, σαν προπόνηση. Απφάσισε µόνος σου 
πόσες από αυτές χρειάζεσαι ή επιθυµείς να κάνεις.  

Πρώτη βοήθεια στο φόβο και πανικό 
Αυτές οι εύκολες σωµατικές ασκήσεις είναι θαυµατουργές για να ηρεµήσεις όταν 
αισθάνεσαι ταραχή ώστε να νιώσεις ασφαλής και να σκεφτείς πάλι καθαρά.  

Στηρίζω τα χέρια στους γοφούς  
Σήκωσε λίγο τα χέρια ψηλά και στήριξε τις παλάµες δεξιά και αριστερά µε δύναµη στους 
γοφούς και πάρε θάρρος. Μπορείς να αφήσεις όλο το βάρος του κορµού σου µέσα από τα 
χέρια πάνω στους γοφούς.  

Ξεφυσάω  
Απλά χαλάρωσε τα χείλη σου και το σαγόνι. Μετά άσε τον αέρα να ξεφυσίξει από το στόµα 
σου: φρρρρρ- φρρρρρρρρ! Ξεφύσα δυνατά διώχνοντας έτσι την ένταση από µέσα σου. Θα 
χαλαρώσουν έτσι τα νεύρα σου.  

Φυσάω τη µύτη µου  
Αυτή η άσκηση είναι αποτελεσµατική και διακριτική. 
Εάν βιώνεις πανικό ή αισθάνεσαι το φόβο να εξαπλώνεται: Πάρε ένα χαρτοµάντυλο και 
φύσα τη µύτη σου, όσο πιο δυνατά και γερά γίνεται. Μπορείς να φανταστείς ότι ξεφυσάς 
όλο τον φόβο και τρόµο που νιώθεις µέσα στο χαρτοµάντυλο.  

Στέκοµαι σε ένα πόδι  
Μια εύκολη και χαλαρωτική άσκηση: Να στέκεσαι σε ένα πόδι για ένα λεπτό.  
Εάν αισθάνεσαι ανασφάλεια αρχικά άσε τις µίτες του ποδιού να ακουµπάνε στο πάτωµα. 
Όταν γίνεις πιο σίγουρος, µπορείς να γίνεις πιο τολµηρός: Σήκωσε το πόδι σου ψηλά και 
τέντωσε το, σήκωσε και τα χέρια σου ψηλά – τεντώσου. Συγκεντρώσου στο σταθερό πόδι 
και στην ισορροπία σου.  

Βροντώ τα πόδια  
Στέκεσαι µα ανοιχτά τα πόδια και τα βροντάς εναλλάξ στο πάτωµα – δεξιά και αριστερά, 
δεξιά και αριστερά.  

Ασκήσεις άµεσης βοήθειας για συναισθήµατα χαράς και αισιοδιξίας  
Αυτές οι ασκήσεις µπορούν να επηρεάσουν την συναισθηµατική σου κατάδσταση και 
ακόµα και να σου προκαλέσουν συναισθήµατα χαράς.  
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Τρέχω  
Τρέξε και κούνα παράλληλα τα χέρια σου. Αν µπορείς καν' το πολλές φορές την ηµέρα. 
15-20 µέτρα γρήγορο τρέξιµο µπορεί να είναι αρκετά για να προκαλέσουν αισθήµατα 
χαράς.  

Πηδάω  
Πήδα ψηλά. Από ένα πόδι στο άλλο, µε τα δύο σου πόδια, απλά πήδα στον αέρα η πήδα 
τα σκαλοπάτια. Ξεκίνα από το πρωϊ. Θα χαλαρώσουν οι σκέψεις και το σώµα σου.  

Το χέρι στην καρδιά  
Ακούµπησε το χέρι σου απαλά στην καρδιά σου ή πίεσέ το λίγο παραπάνω. Αρέσει στην 
καρδιά σου το άγγιγµα. Τα έκανες όλα σωστά.  

Χέρια πίσω από τους ώµους  
Κούνα τα χέρια σου πέρα δώθε και ρίξ'τα πίσω από τους ώµους – ενναλάξ το δεξί χέρι 
πίσω από τον δεξί ώµο και το αριστερό χέρι πίσω από τον αριστερό ώµο. Φαντάσου πως 
πετάς τις ανησυχίες σου πίσω από την πλάτη σου.  

Χασµουριέµαι  
Άνοιξε το στόµα σου όσο µπορείς και χασµουρήσου. Απλά κάνε πως χασµουριέσαι. Οι 
µύεις στο πρόσωπό σου θα χαλαρώσουν και µαζί τους και οι σκέψεις σου. Αυτή η άσκηση 
µπορεί και να σε βοηθήσει να αποκοιµηθείς. Ο καλός ύπνος είναι υγιής και βοηθάει. 
Γι'αυτό: Να χασµουριέσαι.  

Κάτι ακόµα πολύ σηµαντικό: Εάν καταλάβεις πως µόνος σου δυσκολεύεσαι να 
προχωρήσεις, ψάξε βοήθεια! Το να ψάχνεις βοήθεια όταν δεν είσαι καλά αποτελεί ένδειξη 
εξυπνάδας και δύναµης. 
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Όλες οι ασκήσεις προέρχονται από την µέθοδο Body 2 Brain ccm® και παρουσιάστηκαν µε τη συντέλεση 

και επιµέλεια της Dr. med. Claudia Croow – Müller, ιατρός για νευρολογία και ψυχοθεραπεία, θεραπεύτρεια 

EMDR www.croos-müller.de  

Με τη συνεργασία της τεχνοθεραπεύτρειας Katrin Sauerland  

http://www.katrin/sauerland.de  

Με τη συντέλεση πολλών µεταφραστών 
Ιδέα και υλοποίηση της Annie Sauerland – annie@sauerland.li 

Share — copy and redistribute the material in any medium or format. 

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable 

manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.  

NonCommercial - You may not use the material for commercial purposes. 

NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. This work is licensed under a 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License  


