
ESAT SATRAUKTS?
Paņēmieni trauksmes mazināšanai 



Vai esat satraukts?

Vai tuvojas kāda vizīte pie ārsta, analīze 
vai procedūra? 

Vai tādēļ jūtat diskomfortu? 

Vai jūs no kaut kā baidāties? No sāpēm? No sekām? 
No kaut kā cita?

 

Jūsu sajūtas ir saprotamas un 
bieži sastopamas. Šī ceļveža mērķis 
ir uzlabot jūsu pašsajūtu.

Foto: © Hannele Salonen-Kvarnström
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Kādēļ es jūtu trauksmi?
No vieglas nervozitātes līdz bailēm: ķermenī un prātā norisinās 
daudzi procesi.

Nepatīkama situācija rada trauksmi, ko var pastiprināt jūsu 
domas. Ja domas kļūst pārmērīgi negatīvas, situācija šķiet 
draudīgāka, nekā tā patiesībā ir.

Trauksmi izraisošā situācija rada ķermenī nepatīkamas sajūtas, 
un tās jūsu pašsajūtu pasliktina vēl vairāk. Izjūtot trauksmi, 
ķermenis savā ziņā gatavojas cīņai.

Šo ķēdes reakciju, kas noved pie bailēm vai panikas, 
ir iespējams pārtraukt. Tā ir prasme, kuru var apgūt.

Turpmākajās lappusēs būs sniegti padomi un aprakstīti 
vingrinājumi, kas var jums ļaut justies labāk trauksmi 
izraisošās situācijās.
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Ceļš līdz bailēm

NEPATĪKAMA SITUĀCIJA

SAJŪTAS ĶERMENĪ

STRESU VEICINOŠAS DOMAS

SAJŪTU PASTIPRINĀŠANĀS

PĀRSPĪLĒTA SITUĀCIJAS BĪSTAMĪBAS UZTVERE

BAILES, PANIKA

Piemēram, jums ņems asinis, veiks attēldiagnostisku pārbaudi

Piemēram, paātrināta sirdsdarbība, svīšana

Piemēram, “Un ja nu es sāpju dēļ zaudēju samaņu? 
Un ja nu man sākas vemšana?”

Piemēram, sirds sāk sisties straujāk, paduses kļūst miklas...

Piemēram, “Es netikšu ar to galā!”
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Kā lai es nomierinos?
Pieņemiet un atzīstiet savas raizes. Izvairīšanās un pārspīlēta pozitīvā 
attieksme padarīs situāciju sliktāku. 

Ja atrodaties situācijā, kas jums rada trauksmi, centieties pievērst 
uzmanību citām lietām, nevis savai trauksmei vai sajūtām ķermenī. 
Palasiet žurnālu, paskatieties apkārt vai padomājiet par aizvadīto 
dienu.

Ja tas nav iespējams un trauksme ir apgrūtinoša, izmēģiniet 
nomierinošus vingrinājumus. Iespējams, jūs jutīsieties labāk, izpildot 
dažus ķermeņa vingrinājumus, piemēram, noteikta veida elpošanas 
vingrinājumus, vai mēģinot apvaldīt savas domas.

Izmēģiniet turpmākajās lappusēs aprakstītos nomierinošos 
vingrinājumus.
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Izmēģiniet šo! (1)
Nomierinoša elpošana

1. Iekārtojieties ērtā pozā. Taču nesakrustojiet kājas.

2. Novietojiet vienu roku uz krūškurvja, bet otru uz vēdera.

3. Lēnām ieelpojiet un izelpojiet (ja iespējams, caur degunu).

4. Centieties ieelpot tā, lai elpojot cilātos tikai uz vēdera novietotā 
roka. Krūškurvim vajadzētu palikt nekustīgam.

5. Pievērsiet uzmanību elpošanai un kādu laiku turpiniet 
mierīgi elpot.

Šī tā sauktā diafragmālā elpošana parasti tūlīt mazina trauksmi. 
Pierādīts, ka tā mazina arī galvassāpes, pazemina asinsspiedienu 
un novērš bezmiegu.
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Izmēģiniet šo! (2)
Uz brīdi koncentrējieties!

Uz brīdi pārtrauciet visu, ko darījāt, un koncentrējieties uz savām 
raizēm. Pieņemiet situāciju tādu, kāda tā ir. Padomājiet par to un sevi 
ar mīlestību. Tā jūs šobrīd jūtaties, un tas ir normāli.

Mirkli ieklausieties ķermenī notiekošajā: cik mierīgs ir jūsu elpošanas 
ritms, kādas sajūtas rada apģērbs, saskaroties ar ādu, un kā ar pēdām 
sajūtat grīdu. Pavērojiet sevi mierīgi neatkarīgi no tā, kādas ir jūsu 
sajūtas. Uztveriet tās bez vērtēšanas. Uz mirkli aizveriet acis.

Iztēlojieties, kā varētu izskatīties jūsu raizes. Vai tās ir kā kaste, bumba, 
soma vai kas cits? Un tad atlaidiet tās. Gara acīm centieties redzēt, 
kā raizes jūs mierīgi pamet. Un atkal uz brīdi aizveriet acis.

Atgriezieties tagadnē. Atkal pievērsieties savam prātam un 
ķermenim. Iespējams, jūs jutīsieties mierīgāks nekā pirms brīža. 
Ja nepieciešams, sāciet vingrinājumu no sākuma. Šādi vingrinājumi, 
kas palīdz izdzīvot konkrēto brīdi, bieži ir iedarbīgi, tie ļauj 
atslābināt ķermeni un nomierināt prātu.

PIEŅEMIET
SAVAS
RAIZES

ATLAIDIET
SAVAS
RAIZES

ATGRIEZIETIES
TAGADNĒ
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Izmēģiniet šo! (3)
Pievērsiet uzmanību interpretācijai!

Trauksmes gadījumā cilvēks bieži izdara negatīvus secinājumus. 
Šādos brīžos nemaz netiek apsvērta negatīva iznākuma iespējamība, 
un mazāk negatīvu iznākumu iespējamība tiek ignorēta.

Domas piemērs 
Es jūtos dīvaini. Šīs procedūras rezultāti, visticamāk, apstiprinās, 
ka es esmu nopietni slims. 

Iznākums 
Procedūra ir mans spriedums, un tā gaidīšana man rada bailes 
un trauksmi.

Pievērsiet uzmanību savām domām 
Es jūtos dīvaini, jo neesmu drošs un raizējos par savu veselību. 
Gaidāmā procedūra sniegs vairāk informācijas par man svarīgu 
jautājumu.

Cits iznākums 
Es raizējos par procedūru, bet, no otras puses, tā mazinās 
neziņu. Mana trauksme nav saistīta ar procedūras rezultātiem, 
un procedūra nav riskanta.
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Tagad izvēlieties kaut ko tādu, kas jums sagādā raizes tieši šobrīd. 
Tad padomājiet par savām atbildēm uz turpmāk uzdotajiem 
jautājumiem. Tas nereti ļauj paskatīties uz lietām objektīvi.

Raizes:

Sliktākais, kas var notikt:

Labākais, kas var notikt:

Ticamākais iznākums:

Ja notiktu sliktākais, ko es varētu  
darīt, lai tiktu ar to galā?
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Bailes, panika

Pārspīlēta situācijas 
bīstamības uztvere

Sajūtu pastiprināšanās

Sajūtu novērošana

Sajūtas ķermenī

Nepatīkama situācija
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AUTORI 
Jans Henri Stēnbergs (Jan-Henry Stenberg)
ir filozofijas doktors, psihologs un psihoterapijas pasniedzējs, kurš 
kā psihologs un psihoterapeits ir palīdzējis cilvēkiem mainīties un 
pielāgoties. Viņš ir strādājis HYKS (Helsinku Universitātes slimnīcas) 
Psihiatrijas klīnikā un pašlaik ir Psihiatrijas nodaļas vadītājs cilvēku 
mainošo psihosociālo terapiju jomā. Viņš māca klīnisko psiholoģiju 
Helsinku Universitātē un ir vairāku psiholoģijas grāmatu un rakstu 
līdzautors.

Johanna Stēnberga (Johanna Stenberg)
ir psiholoģe, kura strādā ar pacientiem, kam ir neiroloģiski traucējumi, 
un ar rehabilitācijas klientiem, kuri pārveido savu dzīvi. Vērojot, kā 
cilvēki pielāgojas un pārveido savu dzīvi pēc akūtas saslimšanas un 
nelaimes gadījumiem, viņa ir guvusi ieskatu par lieliem notikumiem, 
kuri maina dzīvi.
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Kā tikt galā ar slimību?
Uzziniet psihologu padomus par biežāk  

sastopamajām bažām un sadzīvošanu ar slimību.

KĀ ES DZĪVOŠU 
TĀLĀK?
Pašpalīdzības ceļvedis pacientiem un viņu tuviniekiem.
Johanna Stēnberga un Jans Henri Stēnbergs

Pacientiem
Tuviniekiem domātā nodaļa ir 
pašpalīdzības ceļveža beigās.

K
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Potilaalle

Vairāk informācijas par pacientiem un viņu tuviniekiem 
sagatavoto pašpalīdzības ceļvedi lasiet šeit:

www.sanofi.lv
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www.sanofi.lv

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā 
saņemta atļauja no sanofi-aventis Latvia, SIA ir obligāta.

MAT-LV-2000524-1.0 – 01/2021


