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ΠΑΜΕ – Μέθοδοι αντιµετώπισης του Κορονοϊού 
 

Π = Περιοριστείτε σε ό,τι µπορείτε να ελέγξετε 
 

Ο φόβος και το άγχος είναι αναπόφευκτα. Είναι οι φυσιολογικές 
αντιδράσεις σε κρίσιµες καταστάσεις που φαίνονται αβέβαιες κι 
ανησυχητικές. 
 

Δεν µπορείτε να ελέγξετε τι θα συµβεί στο µέλλον. Δεν µπορείτε να 
ελέγξετε τον Κορονοϊό ή την παγκόσµια οικονοµία ή το πώς η κυβέρνησή 
σας χειρίζεται την κατάσταση. Έχουµε όµως σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο 
της συµπεριφοράς µας. Οπότε ο πρώτος µας στόχος είναι να 
αποκτήσουµε τον έλεγχο των πράξεών µας. 
 

Όταν ξεσπάει µία µεγάλη καταιγίδα, τα καράβια στο λιµάνι ρίχνουν 
άγκυρα – γιατί αν δεν το κάνουν, θα παρασυρθούν από την θάλασσα. 
Ρίχνοντας την άγκυρα δεν σηµαίνει πως διώχνουν την καταιγίδα, αλλά 
µπορεί να κρατήσει το καράβι σταθερό στο λιµάνι, µέχρι η καταιγίδα να 
περάσει µόνη της. 
 

Παροµοίως, ίσως βιώσουµε «συναισθηµατικές καταιγίδες»: αυτές µπορεί 
να περιλαµβάνουν σκέψεις που δεν µας βοηθούν αλλά γυρίζουν στο 
µυαλό µας και χαοτικά ή επίπονα συναισθήµατα που στριφογυρίζουν 
γύρω µας. Αν παρασυρθούµε από αυτή την καταιγίδα µέσα µας, το 
πρώτο πρακτικό βήµα είναι να «ρίξουµε άγκυρα», χρησιµοποιώντας τον 
απλό οδηγό ΑΜΕ. 
 

A =  
Αποδεχτείτε τις 
σκέψεις και τα 
συναισθήµατά 

σας 

E =  
Επικεντρωθείτε 
σε αυτά που 
έχετε να κάνετε 

M =  
Mάθετε το  
σώµα σας 

Μπορείτε να κάνετε τον κύκλο ΑΜΕ µε ηρεµία 3 ή 4 φορές. 
Παρακαλώ αλλάξτε σελίδα για να µάθετε περισσότερα! 
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Α = Αποδεχτείτε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά σας 
 

Δοκιµάστε αυτό τον ΑΜΕ κύκλο µεθόδων µε αργές 
κινήσεις 3 ή 4 φορές. 

 

Με ηρεµία και µε όλες τις ψυχικές σας δυνάµεις αναγνωρίστε τις σκέψεις, τα 
συναισθήµατα, τις αναµνήσεις, τους θριάµβους και τις ανάγκες σας. 
 
Υιοθετήστε την στάση ενός περίεργου επιστήµονα,  
εξετάζοντας τι συµβαίνει στον εσωτερικό σας κόσµο. 
 
Για παράδειγµα «Σκέφτοµαι πως κάτι κακό θα συµβεί,  
το οποίο µε τροµάζει και γεµίζει το στοµάχι µου πεταλούδες». 
 

Μ = Μάθετε το σώµα σας 
 Μπορείτε να δοκιµάσετε κάποια ή όλα τα παρακάτω ή να βρείτε δικές σας µεθόδους: 
 

• Πατήστε γερά στο πάτωµα 
• Με αργές κινήσεις ισιώστε την πλάτη και την σπονδυλική σας στήλη. Αν 
κάθεστε, το σώµα σας να είναι στητό και να κάθεστε µπροστά στην καρέκλα σας 

• Πιέστε αργά τα δάχτυλά σας µεταξύ τους 
• Τεντώστε τα χέρια ή τον λαιµό σας µε αργές κινήσεις, ανασηκώνοντας τους 
ώµους σας 

• Πάρτε µία βαθιά εισπνοή 1-2-3-4 και εκπνεύστε αργά 1-2-3-4 
 

Ε = Επικεντρωθείτε σε αυτά που έχετε να κάνετε 
 

• Κοιτάξτε γύρω σας και παρατηρείστε 5 πράγµατα που βλέπετε 
• Παρατηρείστε 3 ή 4 πράγµατα που ακούτε 
• Παρατηρείστε ό,τι µπορείτε να µυρίσετε ή να γευτείτε 
 

Αντιληφθείτε που βρίσκεστε και εστιάστε την προσοχή σας ξανά στις 
δραστηριότητές σας.  
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