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ΑΓΧΟΣ
Στη χοροθεραπεία το επίκεντρο δεν είναι η
ομιλία, αλλά η εμπειρία και η δράση.
Μέσω στοχευμένων ασκήσεων και μεθόδων, η
χοροθεραπεύτρια θα σας βοηθήσει να
διερευνήσετε με ελεγχόμενο τρόπο από που
προέρχεται ο φόβος και τί βιώνει κανείς όταν
νιώθει άγχος. Διερευνώνται επίσης οι φυσικές
αντιδράσεις και οι σκέψεις που σχετίζονται με
τον φόβο. Μέσω κινησιολογικών ασκήσεων και
δραστηριοτήτων μπορείτε να διαμορφώσετε τον
φόβο, τα συναισθήματα και τις σκέψεις ώστε να
τα επεξεργαστείτε καλύτερα μέσα σε ένα
ασφαλές περιβάλλον. Μπορείτε να ανακαλύψετε
ότι γίνεστε πιο ευέλικτοι, τολμάτε να
πειραματιστείτε περισσότερο και η
αυτοπεποίθησή σας αυξάνεται.

Τ ι  ε ί ν α ι  τ ο  ά γ χ ο ς ;
Το άγχος είναι μια ανθρώπινη λειτουργία που στόχο
έχει να μας προστατέψει. Για παράδειγμα, μας
αποτρέπει από το να είμαστε υπερβολικοί αλλά
επίσης μας προειδοποιεί όταν επικρατεί κίνδυνος.
Το άγχος συνδέεται με το συναίσθημα του φόβου. Ο
φόβος είναι ένα χρήσιμο συναίσθημα που
αναγνωρίζει τα σήματα έτσι ώστε να μπορούμε να
ανταποκριθούμε γρήγορα. Ωστόσο, πολλές φορές
συμβαίνει σε μερικούς ανθρώπους ο φόβος να
παίρνει δική του μορφή και υπόσταση. Στις
περιπτώσεις που η καθημερινότητα ενός ατόμου
''ελέγχεται'' από τον φόβο και επηρεάζει το άμεσο
περιβάλλον του, τότε αναφερόμαστε σε μια
διαταραχή άγχους. Μια διαταραχή άγχους προκαλεί
σοβαρούς, συχνά μη ρεαλιστικούς φόβους στην
καθημερινή ζωή, χωρίς πραγματικό κίνδυνο. Τα
φυσικά συμπτώματά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
ταχυπαλμία, εφίδρωση, δύσπνοια, ναυτία ή αίσθημα
πνιγμού.
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Εάν έχετε μια διαταραχή άγχους, συχνά μπορεί να
βλέπετε εσφαλμένα τις καθημερινές καταστάσεις
ως πολύπλοκες και να προσπαθείτε να τις
αποφύγετε. Ως αποτελέσμα ενδεχομένως να
παρατηρείτε ότι αυξάνεται ο φόβος του αγνώστου
και μειώνεται η αυτοπεποίθηση σας. Με αυτόν τον
τρόπο μπορείτε να πέσετε σε μια αρνητική σπείρα,
στην οποία τολμάτε όλο και λιγότερο. Αυτό μπορεί
να επηρεάσει την καθημερινή σας ρουτίνα, το
σχολείο ή την εργασία σας και τις κοινωνικές σας
επαφές. Παράλληλα η εμφάνιση της πανδημίας της
νόσου του coronavirus 2019 (COVID-19) μπορεί να
είναι αγχωτική για τους ανθρώπους. Ο φόβος και το
άγχος για μια νέα ασθένεια και τι μπορεί να συμβεί
μπορεί να είναι συντριπτική και να προκαλεί έντονα
συναισθήματα σε ενήλικες και παιδιά. 
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Η χοροκινητική ψυχοθεραπεία/
χοροθεραπεία είναι η χρήση της
κίνησης και του χορού έχοντας ως
σκοπό την προώθηση της
συναισθηματικής, νοητικής,
πνευματικής και κοινωνικής
ολοκλήρωσης του ατόμου. Βασίζεται
στη σχεσιακή ψυχοθεραπεία, στην
οποία ο θεραπευόμενος και ο
θεραπευτής εμπλέκονται σε μια
ενσυναίσθητη δημιουργική διαδικασία
που χρησιμοποιεί την κίνηση του
σώματος, τη φωνή και το χορό για την
περαιτέρω επίγνωση της
ψυχοσυναισθηματικής και σωματικής
κατάστασης του ατόμου. Με
φωνητικούς ήχους και την κίνηση του
σώματος, δημιουργούμε ένα ασφαλές
περιβάλλον στο οποίο ο
θεραπευόμενος μπορεί να εξερευνήσει
και να συνδεθεί με βαθύτερα
συναισθήματα και σκέψεις. 
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