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A szorongás spirálja

Belső utakon

Az utóbbi időben feltűnően megszapo-
rodott azok száma, akik szorongásos 
tünetekkel keresnek fel. aki a szoron-

gás spiráljába bekerül, nehezen tud egyedül 
kievickélni belőle. Sokszor már az is segít, ha 
tudja, van rá mód, hogy visszaszerezze a kont-
rollt élete felett. 

Vegyük barbara példáját. Egy hónap alatt 
történt meg, hogy a lány sikeresen leérettségi-
zett, elvesztette nagymamáját, és elköltözött a 
családjától. gyerekkorától fogva is legtöbb is-
merősétől aggodalmasabb volt, de a sok válto-
zást követően egyre gyakrabban kezdett el 
félni, ha metróra, vagy buszra szállt. továbbá a 
szokásosnál is többször rettentette meg a jö-
vője, sőt, már nem tudott társaságban enni. 

barátai azt vették észre, hogy egyre keve-
sebbszer találkozik velük. barbara, aki ráadá-
sul szégyellte állandó szorongását, egyre in-
kább kizárta magát a társasági életből. Viszont 
egyedülléte is nyomasztotta. Fokozatosan 
egyre több helyzetben élt át félelmet. En-
nek hatására testi tünetei  felerősödtek. 
leginkább a gyomorbántalmai, és az, 
hogy sokszor kapkodva léleg-
zett. Ezek a tünetek még 
tovább fokozták az aggo-
dalmát, és még nagyobb 
félelmet okoztak. be-
került a szorongás spi-
ráljába, amely a  pesz-
szimista gondolatok 
által kiváltott testi 
tünetekhez, és ezál-
tal még több 

”katasztrofizálás-
hoz” vezettek. 

aki szorong, 
annak leghama-
rabb emésztőrendszeri problémája jelentke-
zik, de gyakori az izzadás, a remegés, a légzési 
nehézség is. a szorongások járnak pánikroha-
mokkal, vagy hosszabb ideig tartó szorongás-
rohamokkal, megőrüléstől vagy haláltól való 
félelemmel. a sok változás hatására tehát bar-
bara lába alól kicsúszott a talaj. Ezek után fel-
erősödtek az aggodalmai, egyre több helyzet-
ben jelentkeztek a rosszullétei, testi tünetei 
pedig még inkább megrettentették.

Mi a megoldás azok számára, akik úgy gon-
dolkodnak mint barbara? Először is érdemes 
tudni, hogy mindezeket a tüneteket a gondol-
kodás folyamata okozza. az lenne a fontos, 
hogy elkezdjék tudatosítani, mi jár a fejükben. 
Így idővel egyre gyorsabban rajtakaphatják 

magukat, amikor gondolataik negatív irány-
ba terelődnek. ha elsajátítanak relaxá-

ciós technikákat, önhipnózist, medi-
tációt, ezek mind segíthetnek meg-
nyugodni és tudatosabban élni az 

életüket. a terápia során ezután 
történik meg a szorongás hátte-
rében meghúzódó valódi okok 
feltárása, hogy a spirálból vég-
legesen kikerülve szabadon él-

hessenek tovább. 

ha van kérdésetek az 
info@szaboviktoria.eu 

címre írjatok Viktóriának. 
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