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Ärevus on seisund, mis on tekkinud kas reaalse või ette kujutatud ohu kartuse tulemusena. See 
on üks tuntumaid inimemotsioone, mis ühes või teises olukorras võib tabada meid kõiki. 
Ärevus on reaktsioon ohule. Ärevus on meile sisseehitatud süsteem, mis aitab meil end kaitsta 
ohtude eest. Ärevus on täiesti normaalne nähtus/reaktsioon. Meil on tihtipeale elus olukordi, 
kus on mõistlik tunda teatud ärevust, kui me üldse ärevust ei tunneks, siis võib olla midagi 
korrast ära. Evolutsiooniliselt on ärevusel olnud täita oluline roll - see on aidanud ellu jääda, 
sellepärast, et parajasti käsil olev tegevus peatati ja tähelepanu koondati olukorrast väljapääsu 
otsimisele. Meil kõigil on erinevad õpitud toiimisviisid. Me kas valmistusime põgenemiseks, 
tardumiseks või võitluseks.  

Põgene või võitle on automaatne reaktsioon, mis aitab Sul ohuga toime tulla. Näiteks kui 
tunned, et Sind rünnatakse, võid päris kärmelt reageerida ja vastu rünnata. Kui aga näiteks 
on tegemist seltskonnaüritusega, kus on võõrad inimesed ja Sul on seetõttu ebamugav, võib 
Sul tekkida soov neid inimesi vältida (üldse sinna üritusele mitte minna). 
Mõnikord võid ohu korral aga ka hoopis tarduda ja loota, sind ei panda tähele. 

Kui ma olen ärev, siis mis minuga toimub? Kui ma olen ärev, siis ärevus mõjutab minu 
mõtteid, keha ja käitumist. Tõelise ohuga silmitsi seistes on Su mõtted murelikud. Su keha 
valmistub Sind ohu korral aitama. Ja see võimaldab Sul ohu eest kas põgeneda või valmistuda 
sellega võitlema. Seega ärevus kaitseb Sind. Ilma ärevuseta oleksime juba ammu välja surnud. 

Ärevus mõjutab meie mõtteid, keha ja käitumist. Kujuta ette, et jalutad väljas ja äkki hakkab 
suur koer teisel pool aeda haukuma. Sulle kargavad pähe mõtted nagu: “Mis siis, kui ta 
pääseb üle aia ja ründab mind?!” Ka su keha reageerib? Võimalik, et võpatad, kiirendad 
sammu või hoopis tardud paigale. 

Meie ümber on väga palju ärevuse all kannatavaid inimesi ja uskuke või mitte, siis paljud isegi 
ei tea, et tegemist on ärevusega. Seega on ilmselt äärmiselt oluline, et vaatame lähemalt, mis 
see ärevus on ja kuidas me saame seda ära tunda endas ja teistes. 

Oluline on rõhutada. Ärevus ei ole sama, mis hirm. Hirm on vastus reaalsele või tajutud 
ohule, samas kui ärevus on tulevase ohu ootus. 

Ärevuse vorme on mitmeid, lisaks igal inimesel võib ärevus väljenduda omamoodi. Näiteks 
generaliseerunud ärevushäire (liigne muretsemine mitmes eluvadkonnas – töö, pere, tervis 
jne), foobiad (väga intensiivne hirm konreetse asja või olukorra suhtes), paanika jne. 
Ärevushäireid saab ka eraldi kategooriateks määratleda - paanikahäired, agorafoobia, 
sotsiaalfoobia, äge stressireaktsioon, posttraumaatiline stress või mõne aine põhjustatud 
ärevushäire. Inimesed kogevad püsivat ärevust, sest nende uskumused enda ja maailma kohta, 
mis tekitavad olukorra, kus nad  tõlgendavad olukordi valesti.   
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Ärevushäiret esineb tihedamini kui depressiooni. Vahel arvatakse, et depressioon tingib 
ärevust, kuid võib olla ka vastupidi - ärevus võib depressiooni tekitada.  

Ärevust võime tajuda erineval viisil - see võib avalduda kripeldusena kõhus, pingena mõnes 
kehaosas või peas, värinana kehas, iiveldusena, südamekloppimisena, muremõttena, hirmuna 
kaotada enda üle kontrolli või isegi surmahirmuna.  Ärevustunne, unehäired, kontrollimatu 
hirm ja muretsemine, kehv kontsentreerumisvõime, kiirenenud pulss, kõhuprobleemid, 
ihaspinged, hirmu tekitava asja või olukorra vältimine jne. 

Ärevusega võivad kaasneda ka paanikahood, mis võivad tunduda väga hirmutavad, kuna 
eelnevalt välja toodud sümtomid on mitmekordselt võimendunud. Tihtipeale satuvad 
inimesed haiglasse infarkti kahtlusega ja haiglas selgub, et tegemist on paanikahooga.  

Hea uudis on see, et ärevus on üks levinumaid vaimse tervise raskusi ja üldiselt ka kõige 
edukamalt teraapiale või ravile alluv. 

Kui ärevus hakkab igapäevaelu häirima, siis võib saada ärevusest ärevushäire. Sellega kaasnev 
ärevus on väga tugev või kestab mitmeid kuid ja ei vaibu pärast pingelise olukorra möödumist 
ning võib viia hirmudeni, mis hakkavad inimese elu oluliselt segama. Inimene hakkab 
tõlgendama olukordi ohtlikumana, kui need tegelikult on.   

ÄREVUS 

Autor: Zeina El-Hoss 
Tõlkinud: Marlen Tammasaar-Ojamets 

Nad ütlevad, et ärevatel inimestel on pea unistusi täis 
Aga ma tahan teile öelda, et ärevus ei ole seline nagu ta tundub 

Ärevus ei ole liblikad sinu kõhus või tunne sinu peas 
Ärevus on tuhande trummi löögid sinu rinnal 

Sõnade kogelemine, pomisemine, mõmisemine olukorras, Kus sa tahaksid lihtsalt rääkida 

Ärevus on higipiisad sinu kulmudel, mis vaikselt sinu põsele voolavad 
Ärevus on meeleheitlik püüe olla tugev,  kui sa tunned, et oled vaieldamatult nõrk 

“Ma olen rahulik, ma kontrollin olukorda” 
“Ma saan sellega hakkama … ei ei ei ma ei ole piisav! 

Ja kõikide nende, “mis siis kui  …?” vahel 
Saad sa aru, et ärevus on lihtsalt varas 

Varastades sinu rõõmud, kavalalt naeratades, kui ta su aknalt alla hüppab 

Hinga, HINGA …. 

Sul on iga päev valik, kas kõndida uksest välja jättes oma ärevuse ukse juurde  
või nurka kerra tõmbuda ja vaadata kuidas pisarad põrandale voolavad 

Ärevus pole ärritav olevus, ärevus on inimene, keda ehk tasub tundma õppida 
Alasti hing, keda nähes sa ei punastaks,  

kui sa näeksid seda avatud südant,  
mis väriseva keha seest välja paistab 

Kõiki värinaid ja raputusi sa ei näe 
Muide, ärevus on tihtipeale ka nähtav  

Ärevuses inimene teeb meeletuid jõupingutusi, et seista sirgelt,  
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öelda õigeid asju 
Muide, sageli see ei õnnestu 

Nii, et kui nad otsustavad vaikida, siis tea, et  nad arvavad, et see on sulle parim 

Nende armastamine on raske ja vahel segadusse ajav, 
see vajab julgust ja rasket tööd ja see võib tekitada palju küsimusi 

Aga äreva inimese armastamine võib olla kõige parim viga,  
mille sa kunagi oled teinud.   

Muretsemine 

Iga inimene muretseb aeg-ajalt ja see on normaalne. Võid ärgata isegi keset ööd ja muretseda 
–  mõnikord on muremõtted nagu rikkis plaat, mis üha tööle hakkab. 

Muremõtted hõlmavad tavaliselt halbu asju, mis võivad tulevikus toimuda – olgu need 
kuitahes ebareaalsed. Muremõtted algavad sageli sõnadega: “Mis siis, kui…?“ Üks näide: 
• „Mis siis, kui jään homme liiklusummikusse ja hilinen tööle? Ülemus vihastab ja laseb 

mu lahti!”  

Muretsemisest saab probleem siis, kui seda esineb üha enam –  peaaegu iga päev ning see 
muutub kontrollimatuks. Kui Sulle tundub, et muretsed enam kui Su sõbrad, paljude 
erinevate asjade pärast ning Sa ei suuda muretsemist peatada, siis võib Sul olla üldistunud 
ärevushäire. 

Sina ise saad muretsemise kasulikkust ümber hinnata nii, et küsid endalt, millist kahju on 
muretsemine tekitanud.  

Näiteks: 
1. On see mõjutanud minu suhteid?  
2. Kas mõni inimene on minu muretsemise tõttu vahel ärritunud minu peale või olnud minu 

pärast mures? 
3. Kui palju aega ja energiat panustan muretsemisele? On see seda väärt? 
4. Kas see mõjutab ka mu füüsilist enesetunnet? Olen ma enamasti pinges, sageli ka väsinud 

või on mul muretsemise tõttu raske uinuda? 

Kui siiski arvad et Sinu muretsemisest võib aeg-ajalt kasu olla, küsi endalt järgmist:  
“Kas saaksin samasuguse tulemuse saada kuidagi teisiti?  
Kas ma saaksin olla samaaegselt hooliv ema ning mitte muretseda?  
Kas saan olla korralik, motiveeritud ja ette valmistatud ka kogu aeg muretsemata?”  

Vana tõde: “Muretsemine ei võta homselt kurbust, vaid tänaselt jõu!” 
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Kuidas ärevusega toime tulla? 

On väga oluline leida viisid, kuidas sellega tegeleda. Sina saad üsna palju ise ära teha oma 
mõtete, emotsioonide ja reageeringute tasandil. 

1. Püüa aru saada, mis sinust ärevust tekitav (olukord, asi, mõte) - Milliseid füüsilisi tundeid see Sinus 
tekitab? Oluline on oma mõtteviisi muuta – leppida ärevusega ja lubada sel tekkida. Jää 
ise neutraalseks kõrvaltvaatajaks ja tunneta ning jälgi kuidas ning mida ärevus esile toob. 
Püüa tunnetada millises kohas Sinu kehas täpselt ärevuse või muu füüsiline tunne on.  

2. Püüa oma ärevusemõtetele leida vastulauseid - Leia loogilised seletused oma ärevusele, miks Sa 
mõtled üle ja milline on tegelik reaalsus. Ärevusega seotud mõtted on tihti meie enda 
jaoks ülepaisutatud. 

3. Tegele ärevust tekitavate teemadega - Nende teemade vältimine Sind pikas perspektiivis ei aita. 
Võti on leida üles põhjused ja nendega tegeleda. 

4. Pea päevikut oma mõtetest - See on hea viis oma mõtted peast paberile saada. Nii saad 
emotsioonid endast välja. Mõtted, mis tunduvad peas suured ja hirmsad võivad paberil 
muutuda väikesteks ja pea olematuteks. 

5. Räägi oma olukorrast lähedastele - Sees hoitud emotsioonid omavad Sinu üle rohkem 
kontrolli. 

6. Õpi rahustavat hingamist - Hingamise tehnikaid on erinevaid, kuid nende kõigi eesmärk on 
tekitada kehas lõdvestumist ja rahunemist. Keha ei suuda samal ajal olla ärev ja rahulik. 

7. Teadvusta, et sinu mõtetel on suur jõud - Ärevuse tekitavad Sinu enda mõtted ja emotsioonid. 
Kui need seda tekitavad, siis täpselt samade vahenditega saad ka ärevust leevendada. See 
tähendab, et on vaja võtta vastu vaid otsus olla hirmust üle.   Kui tegeled iseenda 
sisemaailmaga, saad peatselt aru oma võimust oma elu üle. 

Ärevust ja hirmu tekitavate mõtetega toimetulek 

Meie mõtted mõjutavad nii tundeid, kehalisi reaktsioone kui ka käitumist. Kui õpime oma 
mõtteid paremini tundma ja nägema neid realistlikumas valguses, võime muuta ka oma 
enesetunnet. Mõelge mõnele hiljutisele olukorrale, mil tundsite tugevat ärevust. Proovige 
olukorda analüüsida järgnevate küsimuste abil. 
  
Kui tundsid mingil hekel ärevust, siis mõtle: 

1. Mis mõtted käisid peast läbi? Oli sul mõni kujutluspilt silme ees? 
2. Mis on kõige hullem asi, mis oleks võinud sinuga juhtuda? 
3. Mida see kogemus sinu jaoks tegelikult tähendab? 

Mõtteid saab ka tasakaalustada, näiteks järgmiste küsimuste abil:  

1. Mis tõestab mulle, et mu hirmumõtted saavad reaalsuseks? 
2. Kuidas saan olukorda teisiti tõlgendada? 
3. Kas ma alahindan oma toimetulekuvõimet? 

Muretsemise asemel saame oma probleeme lahendada. Kui sa mõnda probleemi muuta või 
lahendada ei saa, siis proovi oma tähelepanu mujale suunata ja need mõtted kõrvale jätta. 
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Probleemilahenduse sammud on järgmised:  

1. Milles seisneb probleem ning milline on eesmärk, milleni soovin jõuda? 
2. Kirjuta oma probleem võimalikult täpselt üles ja mõtle, mida tahad selle lahendamisega 

saavutada. 
3. Mõtle kõikidele võimalikele lahendusvariantidele ning kirjutage need üles. Pole oluline, 

kas need on teostatavad või mitte. 
4. Vaata kõik võimalikud lahendusvariandid üle ning kaalu nende plusse ja miinuseid. 
5. Vali välja enda arvates kõige teostatavam lahendusviis ehk see, mis sai kõige rohkem 

plusse. 
6. Plaani lahenduse elluviimist. Mõtle, mis sul selleks vaja on ning milliseid raskusi tuleb 

ületada. Harjuta nende raskustega toimetulekut. 
7. Kaalu, mida saad teha kohe ning mida jätta hilisemaks. 
8. Kui oled probleemi lahendanud, mõtle sellele, mida oled saavutanud ning mida sellest 

õppinud. Märka oma edusamme ning tunnusta ennast. 

Jäta meelde: Ainus viis ärevusega toime tulla on sellega kokku puutuda!  

See võib esialgu tõsta ärevuse taset ja harjutamine nõuab püsivust ja julgust. 

1. Koosta ärevust tekitavatest olukordadest ja kohtadest nimekiri. Reasta need olukorrad 
ärevuse tugevuse järgi, alustades kõige vähem ärevust tekitavast olukorrast. 

2. Esimesena viibi kõige vähem ärevust tekitavas olukorras. Ürita seda teha seni, kuni 
tunned, et ärevuse tase hakkab langema. Seda võib teha kellegi lähedasega koos. 

3. Järgmisena võta ette raskem samm, ole selles olukorras üksi.  
4. Jätka raskemate ärevust tekitavate olukordadega, kuni oled võimeline ka neis olukordades 

ärevust taluma. 
   
Sinu mõtted millegi kohta ei pruugi olla tõesed. Ära usu kõike, mida mõtled! 

Kuidas mõtlemisest teadlik  olemine aitab ärevusega toime tulla? 

Emotsioon on külaline, ärevus on üks 300 emotsioonist aga see tunne on omandanud 
negatiivse vääringu ja see kuidas ma sellesse suhtun, kas aitab mind või viib mind lõksu.  

Sa saad oma mõtet vaadelda ja teadvustada seda endale lihtsalt kui üht mõtet. Ole oma 
mõtete suhtes uudishimulik, minemata nendega kaasa. See on nagu iseenda kõrval seismine ja 
vaatlemine, kuidas mõtted tulevad ja lähevad. 

Abi võib olla sellest, kui kujutled, et mõtted on nagu pilved – nad tekivad, liiguvad ja lõpuks 
muudavad oma kuju või hajuvad. Sa saad vaadelda, kuidas nad Sinust mööda hõljuvad. 
Mõned inimesed on kujutlenud oma mõtteid ka langevate, hõljuvate lehtedena. Kui Sa nende 
poole kätt ei siruta ja neid kinni ei püüa, kaovad need Sinu vaateväljast peagi. Sa saad ise 
valida, millise pilve kinni püüad ja millisel lased minna… 

Ehk siis: 
1. Lase ärevatel mõtetel tulla ja minna. 
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2. Vaidlusta oma mõtteid ja püüa asendada need mõtetega, millest oleks Sulle rohkem kasu. 

Kõik mida me sisemaailmas tunneme, tundub nii reaalne, vahel peab lihtsalt sisemaailmast 
tähelepanu ära tooma. Inimesed saavad ärevusest järjepideva töö tulemusega täielikult 
vabaneda. 

Päriselt aidata saab inimene ainult ise, hakates ennast usaldama ja oma mõttemaailma 
muutma. Kui me mõtleme negatiivseid mõtteid, siis hakkab ka keha sellele reageerima. Kui 
me teadvustame oma mõtteid ja laseme neil olla ja lihtsalt vaatleme neid, hinnangutevabalt, 
siis saame ka lahti lasta.  

Kuidas ma võitlen või põgenen? Sa ei pea ärevusega võitlema. Ära võitle sellega, see on siin, 
hetkel on see nii, luban sellel olla, hingan sellega koos. Toon tähelepanu mujale.  

1. Tähelepanu ümbersuunamine 
2. Keskkonna muutmine 
3. Ärevustunde ja kehalise pinge vähendamine 
4. Käitumise kaudu ärevuse vähendamine 

1. Fookuse muutmiseks on mõned tõhusad viisid, üheks meetodiks on “viie meele loendus”. 
Meil on viis meelt ning selle meetodiga me nimetame kõikide meeltega seonduvaid aistinguid. 
Seda on küllaltki lihtne meeles pidada ja sa võid järjestada need nii, nagu ise soovid. Näiteks: 
5 asja, mida sa kuuled 
4 asja, mida sa näed 
3 asja, mida sa tunned 
2 lõhna, mida sa tunned 
1 maitse, mida sa tunned  
See tehnika võimaldab tähelepanu keskendada kehale, selle asemel, et tegeleda hirmumõtete 
ja ärevusega. 

Teine sarnane soovitus on hakata lugema kõiki ühte värvi asju, mida näed. Kui palju punaseid 
asju vaateväljas on, siis kollaseid, rohelisi jne. 

2. Hingamisharjutus: 4-ga sisse, hoia 4 kinni ja siis 4-ga välja. See taastab väreleva südame 
rütmi. Korda, kuniks hakkab parem. 

Põhiline ärevuse vallandaja on ebamäärasus ja ebakindlus. Sa muretsed tõenäoliselt enam siis, 
kui ei ole milleski 100% kindel. Muretsemise abil püüame teada saada, mis kõik võiks valesti 
minna, et olla tulemuses kindlad. Probleem on aga selles, et kuna me ei saa tulevikku ette 
ennustada, on elus peaaegu kõik ebamäärane. Kui ebamäärasus on miski, mis Sind ärevaks 
teeb, on parim viis sellega toimetulemiseks õppida tundma end mugavalt ka “teadmatuses 
olles”. 
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Mõtlemisvead 

1. Kõik või eimidagi /mustvalge mõtlemine  -Äarmuslik mõtlemine viisil, kas miski läheb väga hästi 
või väga halvasti. Vahepealsete võimaluste mittemärkamine. Tegelikult asetseb suur osa 
elust just seal vahepeal. 

2. Katastrofiseerimine - Kõige hullema stsenaariumi ettekujutamine ka siis, kui see on täiesti 
ebatõenäoline. 

3. Ülehindamine -Võimendamine tõenäosusega, et juhtub midagi halba. 
4. Tuleviku ennustamine - Usk, et suudad ennustada tulevikku 
5. Üldistamine - Vaid paari kogemuse põhjal järelduste tegemine kõige kohta. Sellistes mõtetes 

on enamasti sees sõna “alati” või “mitte kunagi”. Üks sõber pahandab Sinu peale – “Ma 
keeran alati kõik vussi. Mul ei ole üldse tõelisi sõpru.” 

6. Mõtete lugemine - Arvamus, et tean, mida teised mõtlevad (ja eeldan, et teiste mõte on 
negatiivne) ilma seda kinnitavate tõenditeta. Probleem: sa ei suuda mõtteid lugeda, seega 
lõpeta selle tegemine! 

7. Negatiivne filter - Keskendumine negatiivsele ja positiivsete asjade mittemärkamine. Kõige 
olulisem on see, et märkad, mida iseendale ütled. Selleks pead sellele tähelepanu 
pöörama. 

Kui ärevusest saab häire 

Üldistunud ärevushäire 

Üldistunud ärevushäireks võib nimetada inimese seisundit siis, kui ta on pidevalt ärevil, 
muretseb ühe või mitme olulise eluvaldkonna pärast nagu näiteks raha, perekond, tööasjad, 
kool, tervis. Kui muretsemine on kestnud vähemalt kuus kuud ning häirib inimese 
toimetulekut, on tegemist häirega. 

Obsessiiv-kompulsiivne häire 

Erinevatel inimestel on erinevad harjumused ja vajadused korra ning puhtuse osas, mõnele 
lihtsalt meeldib oma kodu koristada, see tekitab rahulolu ja turvatunnet. Nii mõnelgi võib 
vahel tekkida mõtteid, et näiteks gaasipliit võis jääda välja lülitamata või pähe karata 
kujutluspilt, et võime kogemata koperdada ja nina lõhki kukkuda. Kui sellised tegevused 
hakkavad muutuma igapäevasteks ja mõtted peale tükkima sagedasti kõige ebasobivamal 
hetkel, võib tegemist olla häirega. 

Post-traumaatiline stressihäire 

Tekib seoses läbielatud traumaga, sagedamini juhul, kui trauma on juhtunud inimese endaga, 
kuid ka mõne lähedasega juhtunud või juhuslikult pealt nähtud traumeeriva sündmuse 
tagajärjel, mis tekitavad hirmu ja õudusetunnet ning abitust. Näiteks loodusõnnetused, 
avariid, vägivalla kogemine või pealt nägemine. 

Sotsiaalfoobia 

Sotsiaalfoobiaks võib nimetada seisundit, kus hirm mingi tulevase avaliku olukorra ees on 
väga tugev; isegi selleni välja, et taolistest olukordadest püütakse täielikult eemale hoida. 
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Tavaliselt kardetakse, et öeldakse või tehakse kogemata midagi rumalat, imelikku, 
naeruväärset.  

Paanikahäire 

Paanikahäire põhitunnuseks on häirivate hirmuhoogude tekkimine, mille ajal võidakse tunda 
erinevaid füüsilisi süptmomeid - südamepekslemist või kiirenenud pulssi, hingetust, 
lämbumistunnet, valu rinnas, iiveldust või kõhuvalu, nõrkust, peapööritust või 
minestamistunnet, ebareaalsusetunnet, hirmu enesevalitsuse kaotuse, surma või 
hulluksminemise ees, higistamist, värisemist, käte ja jalgade kirvendust, külmavärinad või 
kuumahooge. 

Paanikahoog 

Enamus meist on kogenud tunnet, mis valdab siis, kui suurema seltskonna ees on tarvis üles 
astuda. Kõhus keerab, klomp on kurgus ja rinnus justkui pigistab. Süda peksleb ja käed võivad 
higiseks tõmbuda. Esinemise puhul ongi tegemist ärevust tekitava olukorraga ja selline 
reaktsioon on paljudele üsna mõistetav. 

Mida tähendab aga see, kui sarnane tunne tekib olukordades, kus justkui näiliselt mingit 
põhjust ei olegi: kas siis poes viibides või bussipeatuses seistes, võimalik aga ka, et kodus – seni 
täiesti turvaliseks peetud keskkonnas? Südamelöögid kiirenevad sellisel määral, et tekib hirm 
“nüüd ma suren”! Tekkida võib ka teistlaadi hirm – kuna ebamugavustunne on niivõrd 
intensiivne ning samas on ümbrus justkui turvaline, võib tekkida paanika: ma hakkan hulluks 
minema! 

Paanikahoo võib käivitada konkreetne olukord, kuid see võib ka tekkida ilma näilise 
põhjuseta. Tegelikult aga sügaval Sinu sees on põhjus olemas. Paanikahoo puhul võivad 
tekkida järgmised hood ka liigsest hirmust hoogude ees, kui hakkad liialt ette muretsema 
millal järgmine tuleb. Tekib nn nõiaring. Paanikahoog on märgiks sellest, et tuleks tähelepanu 
suunata oma vaimsele tervisele ja heaolule. 

Paanikahoogude ja paanikahäire tekkimisel ei ole ühte kindlat põhjust, tavaliselt on vaja mitut 
kokkulangevat tegurit, mille hulka kuuluvad keemilise tasakaalu häired peaajus, stressi 
tekitavad sündmused ja pärilikkus. 

Ravi 

Eneseabi  

Kirjalikud või elektroonilised eneseabimaterjalid millega saate töötada iseseisvalt või 
psühholoogi juhendamisel. Eneseabimaterjalid sisaldavad infot ärevushäirete kohta ning 
erinevaid eneseabivõtteid mille hulgast saab valida enesele sobivaimad. Ärevuse puhul kipub 
inimene sageli oma toimetulekut alahindama ja ohte ülehindama. Eneseabivõtted aitavad 
toime tulla nii kehaliste kui ka psüühiliste sümptomitega ning lahendada tõhusamalt oma 
probleeme.  
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Üldised soovitused ärevusega toimetulekuks: 
• Toituge regulaarselt ning tasakaalustatult. 
• Vähendage liigset kofeiini tarbimist.  
• Vältige liigset alkoholitarbimist. 
• Soovitame loobuda suitsetamisest. 
• Olge kehaliselt aktiivne.  
• Leidke endale aega meeldivate tegevustega tegelemiseks ning tehke igapäevategevuste 

vahele aeg-ajalt pause. 

Psühhoteraapia  

Raviviis, mille käigus kasutatakse psühholoogilisi ravivõtteid, mis aitavad tekitada mõtlemises, 
tunnetes ning käitumises paranemiseks vajalikke muutusi. Ärevushäirete puhul tõhus on 
kognitiivkäitumis-teraapia. 

Kognitiivse teraapia aluseks on idee, et mõtted mõjutavad paljuski meie tundeid ja käitumist. 
Enesetunnet mõjutavad vähem sündmused ise, kuid rohkem mõjutab see, mida te sündmuste 
juures märkate, mida olukorrast arvate ja kui oluliseks te neid peate. Terapeut aitab teil ära 
tunda ning mõista hetkemõtteid ja -kujutlusi, mis võivad olla kallutatud, ei abista teid elus 
ning mõjutavad seda, kuidas te end tunnete - näiteks muudavad teid ärevaks. 

Käitumisteraapia eesmärk on aidata muuta seniseid käitumismustreid, mis ärevushäiret alal 
hoiavad. Näiteks kui kardate viibida avalikes kohtades ning väldite neid, hakkab see häirima 
teie igapäevaelu. Teraapia abil õpite vältimisest loobuma, rakendades kardetud olukorraga 
kokkupuutumist. Teraapia käigus võib ärevus esialgu suureneda, kuid terapeut õpetab teile, 
kuidas neis olukordades oma ärevust kontrollida, kasutades näiteks hingamis- ja 
lõõgastumistehnikat. 

Teraapia alla kuulub ka paari- või peretraapia, sest peresuhted võivad ärevusseisundit oluliselt 
mõjutada, see võib kas ärevuse paranemisele kaasa aidata või just bastu töötada.  

Ravimid  

Ärevushäirete ravimisel on kasutusel antidepressandid ning vajadusel lisatakse raviskeemi 
rahustit ja/või uinutit. 

1. Antidepressandid 
Üldjuhul alustatakse ärevushäire ravi antidepressandiga. Antidepressandid on 
depressioonivastased ravimid, kuid nad on efektiivsed ka ärevushäirete ravis. 
Ärevushäirete korral kasutatakse antidepressante, mis aitavad mõjutada serotoniini ning 
noradrenaliini tasakaalu ajus. Antidepressandid ei tekita sõltuvust.  

2. Rahustid  
Rahustid kuuluvad hirmu ning ärevust vähendavate ravimite hulka. Erinevalt 
antidepressantidest tekib rahustite toime kiiremini.  

3. Uinutid 
Ärevushäirega kaasneb sageli ka unetus. Unetuse ravi on eeskätt psühholoogiline. Kui see 
pole aidanud unetuse sümptomeid leevendada, võib arst teile määrata lühiajaliseks 
kasutamiseks uinuti.  

	 "9



ÄREVUS - MIS SEE ON JA KUIDAS SELLEGA TOIME TULLA

Hingamise juhtimine 

Sissehingamisel kasutatakse kahte liiki lihaseid: vahelihast ehk diafragmat ning välimisi 
roietevahelihaseid. Kui sissehingamisel kasutatakse rohkem roietevahelihaseid, nimetatakse 
seda rinnahingamiseks. Samal ajal, kui õhk siseneb kopsudesse, rindkere laieneb ja õlad 
tõusevad. Rinnahingamine võib sageli olla pinnapealne, ebaregulaarne ja kiire, ning kaasneda 
ärevuse ja stressireaktsiooniga. 

Kui sissehingamisel kasutatakse diafragmat, siis nimetatakse seda diafragma- ehk 
kõhuhingamiseks, sest hingamise ajal liigub peamiselt kõht. Kõhuhingamine on sügavam ja 
aeglasem kui rinnahingamine ning seetõttu ka rütmilisem ja lõõgastavam. 
  
Kõhuhingamine 

Hingamise kontrollimine ning aeglustamine rahustab nii mõttetegevust kui ka lõõgastab keha. 
Selle rakendamiseks on soovitatav kasutada kõhuhingamist. Selleks heitke pikali ning pange 
üks käsi kõhule, teine rinnale. Jälgige oma hingamist. Pange tähele, kuidas kõht 
sissehingamisel tõuseb ning väljumisel kõht langeb. 

Hingamisharjutus: sügav hingamine 

Sügavalt hingamine annab kehale käskluse lõdvestuda, pingetest lahti lasta. Ärevusega 
tekkinud kiire hingamisrütm aeglustub, vererõhk langeb normi suunas, higistamine väheneb. 
Seda harjutust saab teha igal ajal ja igas kohas, ilma et keegi seda märkaks. 

Hinga nina kaudu sügavalt sisse ja suu kaudu välja. Katsu teha nii, et iga hingamistsükkel 
oleks eelmisest pisut pikem. Ära pinguta ega sunni oma hingamist takka, pigem jälgi seda ja 
märka, kuidas hingamine muutub aeglasemaks. Katsu teha vähemalt kümme sellist hingamist 
ning tunneta, kuidas ärevus ongi juba vähenenud. 

Hingamisharjutus: kõhuhingamine 

Proovi suunata hingeõhku kõhupiirkonda nii palju kui võimalik. Kui hingetõmbed on 
pinnapealsed ja kiired, hingatakse rohkem rinnakupiirkonda. Kõhuhingamine alandab pinget 
ja ärevust. 

1. Istu mugavalt sirge seljaga tooli peal või ole pikaliasendis. Pane üks käsi rinnaku, teine 
kõhu peale. 

2. Hinga sügavalt läbi nina sisse. Suuna hingeõhk kõhtu, nii et kõht läheb natuke punni. Kui 
teed seda harjutust õigesti, tõuseb su kõhu peal olev käsi, aga rinnaku peal olev käsi jääb 
paigale. 

3. Hinga välja ning samal ajal pingesta oma kõhulihaseid, et võimalikult palju õhku saaks 
välja hingatud. 

4. Jätka sellist hingamist paari minuti jooksul. Võid samal ajal lugeda näiteks numbreid, sisse 
hingates öelda mõttes „üks“ ja välja hingates „kaks“. 
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Meditatsiooni sisaldav hingamisharjutus 

1. Kasutage kõhuhingamist. Sisse hingates ütelge endale mõttes „üks“ ning välja hingates 
„lõõgastu“. 

2. Järgmise sissehingamise ajal ütelge endale mõttes „kaks“ ning välja hingates „lõõgastu“. 
3. Jätkake niiviisi hingates kuni „kümneni“ ning minge siis „ühe“ juurde tagasi. 
4. Keskenduge ainult hingamisele ning sõnadele. See võib olla väga raske ning on loomulik, 

et hakkate mõtlema millelegi muule. Ärge sellest heituge, vaid suunake tähelepanu uuesti 
hingamisele, numbritele ja sõnadele. 

  
Tehke harjutust kaks korda päevas umbes kümne minuti jooksul (Barlow jt 2007). Umbes 
10-14 hingetõmmet minutis tagab loomuliku hingamisrütmi. Harjutage esialgu rahulikus 
meeleolus, et hiljem oskaksite harjutust kasutada ka stressi ning ärevust tekitavates 
olukordades. 

Paanikahäire korral on ülaltoodud harjutuse eesmärgiks aidata reguleerida teie hingamist, 
kuid lisaks õpite te ärevuse sümptomeid aktsepteerima ja taluma. See omakorda aitab teil 
kergendada ärevusega silmitsiseismist (Craske jt 2007). 
  
Järk-järguline lihaslõdvestus 

Järk-järguline lihaslõdvestus põhineb eeldusel, et keha reageerib ärevust tekitavatele mõtetele 
ja sündmustele lihaspingega. See omakorda võib süvendada ärevust ning teisi sellega 
kaasnevaid sümptomeid. Pole võimalik olla ühel ajal ärev ning kehaliselt lõõgastunud. Lihaste 
pingutamine ning lõdvestamine aitab tunnetada kahte erinevat seisundit – pinges ja 
lõõgastunud olekut. Lõõgastumine aitab vabaneda nii kehalisest pingest kui ka leevendada 
ärevust. 
1. Leidke harjutuste tegemiseks rahulik aeg ja koht. 
2. Jätke muud mõtted kõrvale ning tundke ennast mugavalt. Lõdvestage lihased. 
3. Harjutusi võib teha istudes, näiteks mugaval toolil. 
4. Kasutage kõhuhingamist. 

Pingutage ning lõdvestage allpool kirjeldatud lihaseid. Iga lihasgrupi puhul pingutage lihaseid 
umbes viieks sekundiks ning seejärel lõdvestage umbes 10-15 
sekundiks. Keskenduge pingelangusele. 

Käed. Pigistage parem käsi rusikasse, tunnetage pinget rusikas ja küünarvarres. Pigistage 
vasak käsi rusikasse, tunnetage pinget rusikas ja küünarvarres. 

Käsivarred. Painutage käsivart küünarnukist ja pingutage õlavarre kakspealihast, hoides 
labakäsi lõdvalt. Sirutage käsivarred välja ja painutage õlavarre kolmpealihast, 
toetades käsivarred toolile, labakäed lõdvad. 

Nägu. Kergitage kulme ja kortsutage laupa. Lähendage kulmud teineteisele (nagu kulmu 
kortsutades). Kissitage ümbritsevaid lihaseid pingutades silmi. Hammustage 
hambad kokku ja pingutage lõualihaseid. Suruge keel suletud huultega tugevasti ja lamedalt 
vastu suulage, pange tähele pinget kõris. Suruge huuled tihedasti kokku (nagu mossitades). 
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Kael. Suruge pea nii kaugele taha, kui suudate (vastu tooli). Suruge lõug vastu rinda. 

Õlad. Tõstke õlad üles kõrvade suunas, tehke õlaringe. 

Rindkere. Hingake rahulikult ja korrapäraselt kõhuga. Hingake sügavalt sisse, nii et kopsud 
täituvad täiesti, hoidke paar sekundit hinge kinni ja hingake siis passiivselt välja. 

Kõht. Pingutage kõhulihaseid. Tõmmake kõht sisse. 

Selg. Painutage selja alumine osa toolist eemale. 

Tuharad ja jalad. Suruge kannad vastu põrandat, hoidke jalad sirged ning pingutage tuharaid 
ja sääremarju. Pingutage labajalgu ja varbaid ülespoole ning pingutage säärte esikülgi. Jätkake 
rahulikku ja korrapärast kõhuhingamist (Hawton jt 1993). 

Lõdvestumist on soovitav harjutada esialgu rahulikus meeleolus ning iga päev. Tehke harjutusi 
kaks korda päevas umbes 15-20 minuti jooksul. Kui panete 
päeva jooksul tähele, et üksikud lihasgrupid on pinges, proovige neid lõdvestada (Hawton jt 
1993). 
  
Teadvelolek ehk ärksus 

Ärevuse ja pingega toimetulemiseks võib kasutada ka teadveloleku harjutusi. Teadvelolek 
tähendab võimet olla praegusel hetkel teadlik iseenda mõtetest, tunnetest, füüsilistest 
aistingutest ning ümbritsevast keskkonnast. Seejuures asutakse vaatleja positsioonile, andmata 
hinnangut iseendas ning ümbritsevas keskkonnas toimuvale, ja ei soovita seda kuidagi muuta. 

Harjutus „Minutipikkune meditatsioon“ 

1. Istuge sirgelt seljatoega toolil. Võimaluse korral jätke selja ja seljatoe vahele veidi ruumi, et 
selg sellele ei toetuks. Toetage jalalabad põrandale. Sulgege silmad ja langetage pea. 

2. Suunake tähelepanu sisse- ja väljahingamisele. Märgake, kuidas iga hingetõmbe ja 
väljahingamisega kaasnevad erinevad tunded. Jälgige oma hingamist, kuid ärge oodake 
midagi erilist. Ärge muutke hingamisrütmi. 

3. Mõne aja möödudes võivad mõtted hakata ekslema. Kui te seda märkate, siis suunake 
tähelepanu tagasi hingamise juurde. Ärge enese peale ärrituge – eesmärgiks ongi taipamine, 
et mõtted võivad minna oma rada. Oluline on tähelepanu uuesti hingamise juurde suunata 
ning loobuda enese kritiseerimisest. 

4. Võite tunda end rahulikuna või kogeda ka muid tundeid, kuid oluline on tunnetada, et kõik 
tunded mööduvad aja jooksul. Mis ka ei juhtuks, ärge sellesse sekkuge. 

5. Minuti pärast avage silmad ning vaadelge tuba. 
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Lihaste lõdvestusharjutus 

See harjutus aitab alandada pingeid kogu kehas ning leevendada ärevust. Eriti hea on seda 
teha enne magamaminekut – uni tuleb kiiremini. Harjutust võib teha kas istudes, lamades või 
muus mugavas asendis. Harjutuse põhimõte on väga lihtne – tuleb keskenduda järgemööda 
igale kehaosale, seda pingestades ning jälle lõdvestades. 

1. Esmalt on hea mõne hetke rahulikult olla ning sügavalt sisse ja välja hingata. Võid iga 
väljahingamise ajal öelda oma kehale „lõdvestu“ ning lubada tal seda teha. 

2. Keskendu mõnele kehaosale, tunneta, kui pinges või lõdvestunud see parasjagu on. 
3. Pingesta lihaseid nii tugevasti kui vähegi saad – nii kõvasti, et lihased võivad isegi 

võbelema või värisema hakata. Hoia pinget umbes 10 sekundit ja lase pinge lahti. 
4. Tunneta muutust pingestatud-lõdvestatud kehaosas. 
5. Keskendu järgmisele kehaosale. 
6. Alusta peast, siis kael ja õlad, siis ükshaaval käed, ülakeha, kõhu piirkond, siis reied, sääred 

ning labajalad ükshaaval. Alustada võib ka labajalgadest, kui nii mugavam tundub. 
7. Kui kõigile kehaosadele on pingestamise-lõdevestamise ring peale tehtud, ole natuke 

rahulikult ning tunneta muutust. 
8. Seejärel võid sama tegevusjärgnevust korrata. 
9. Alguses võib erinevate lihasgruppide ja kehaosade eristamine olla keeruline, kuid 

harjutamisega muutub see lihtsaks. Katsu eristamist muuta järjest täpsemaks, kui üks 
kehaosa on pingestatud, peaksid ülejäänud jääma võimalikult lõdvestunuks. 

10.Osaliselt võib seda harjutust teha päeva jooksul nii palju kui meelde tuleb või kui 
tunnetad, et mõni kehapiirkond on eriti pinges. 

Visualiseerimine 

Hea viis lõõgastumiseks on ka visualiseerimistehnikate kasutamine. Visualiseerimine tähendab 
mõttes paari minuti jooksul millegi laheda ja Sinus hea tunde tekitava kujutamine, see on 
nagu vaimne puhkusereis. 
Sule silmad ja kujutle end tõeliselt rahustavasse keskkonda. See paik võiks olla selline, kus 
tunned end täiesti turvaliselt – stress ja mured sinna ei pääse. 

Mõned kujutlevad end näiteks istuma päikeselisse randa, metsa või kose äärde. Kujutletakse 
paiku, kus varem on oldud või ka kohti, kus ei ole kunagi käidud, ent mis on kujutlustes 
meeldivad. Ei ole olemas seda “üht ja õiget” paika – see paik peab lihtsalt Sinu jaks olema 
rahustav ja hea. Võti on selles, et püüaksid olla selles paigas kõigi oma meeltega. 

Proovime järgi: 
1. Sule silmad ja kujutle end muinasjutulisse metsa. Kujutle, kuidas vaatad ringi – ülal 

kõrguvad puudeladvad ja päikesekiired piiluvad läbi lehtede.  
2. Vaata enda ümber – näed ojakest vulisemas.  
3. Kas mõni leht liigub vooluga kaasa?  
4. Kas ehk helgivad päikesepaistes kivid?  
5. Oled Sa üksi või koos Sind armastavate inimestega?  
6. Kuula – mida Sa kuuled? Linde? Voolava vee heli? Kas tunned metsa värskust ja jahedust? 
7. Kui oled selles paigas mõttes viibinud paar minutit, tule vaikselt ja rahulikult tagasi oma 

tuppa ja ava silmad. Võta endale selleks aega. 
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8. Kas tunned end kuidagi teisiti? Pea meeles, et saad soovi korral sinna paika alati tagasi 
pöörduda. 

Kasutatud allikad, kust saab ärevuse kohta lisateavet ja nippe toimetulekuks: 
1. http://peaasi.ee 
2. https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/120/generaliseerunud-arevushaire-

ja-paanikahaire-agorafoobiaga-voi-ilma-kasitlus-perearstiabis 
3. https://eneseteostus.wordpress.com/2017/05/21/depressioon-ja-arevushaire-uha-enam-

meie-igapaevased-kaaslased/ 
4. https://www.tööheaolu.ee/jutunurk/-3-tohusat-viisi-arevusega-voitlemiseks 
5. http://vaikuseminutid.ee 
6. https://meelerahu.ee/teadvelolek/ 

Kontakt:  
Marlen Tammsaar-Ojamets 
Psühholoog-pereterapeut 
mindguide@me.com 
+372 56 800 765 
www.mindguide.me
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