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Το περιεχόμενο, τα εργαλεία και οι τεχνικές του συγκεκριμένου προγράμματος σχεδιάστηκαν κατόπιν έρευνας που ολοκληρώθηκε στο 
Ινστιτούτο HeartMath (IHM). Το έργο αυτό υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία των δωρητών μας. Το Ινστιτούτο HeartMath είναι μια 

μη κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1991. 

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε σε συνδυασμό με προγράμματα που προσφέρονται από το Ινστιτούτο HeartMath (IHM). Το IHM σε καμία 
περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες οποιασδήποτε χρήσης, κατάχρησης, αδυναμίας χρήσης ή δέσμευσης στις 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ούτε εγγυάται ή αντιπροσωπεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια, την επάρκεια ή την 
εφαρμογή των περιεχομένων του παρόντος. 

______________________________________________________________________________________ 
© 2014 Ινστιτούτο HeartMath. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα HeartMath, The Resilient Educator, Freeze Frame, EarlyHeartSmarts, HeartSmarts και 
Heart Lock-In αποτελούν κατοχυρωμένα προγράμματα του Ινστιτούτου HeartMath. Το Depletion to Renewal (Συναισθηματικό Φάσμα) είναι τεχνική του 
HeartMath LLC. Το TestEdge είναι κατοχυρωμένο πρόγραμμα της HeartMath LLC. Τα Inner-Ease, Coherent Communication, Heart-Focused Breathing, 
Resilience Advantage, Coherence Advantage και Building Personal Resilience αποτελούν προγράμματα του Doc Childre. Η Quick Coherence είναι 
κατοχυρωμένη τεχνική του Doc Childre. Οι EmWave και emWave2 είναι κατοχυρωμένες συσκευές της QuantumIntech, Inc. Το TheemWavePro αποτελεί 
εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ταξινομείται ως ιατρική συσκευή και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς διαγνωστικούς σκοπούς. Ωστόσο, το emWave 
εντοπίζει με ακρίβεια τους καρδιακούς παλμούς σε πραγματικό χρόνο καθώς και τη ροή του καρδιακού ρυθμού δείχνοντας πώς τα συναισθήματα 
επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό και την ισορροπία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 
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Εισαγωγή 

 εκπαιδευτής ή δάσκαλος του HeartMath θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον οδηγό για να σας 

παρουσιάσει απλές, πρακτικές τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να χειριστείτε το στρες σε 

δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες ή μικρές. Θα μάθετε στρατηγικές για να χτίσετε την 

Ανθεκτικότητά σας και να ενισχύσετε την ικανότητα αυτοελέγχου ρυθμίζοντας τα επίπεδα της 

ενέργειάς σας όλη την ημέρα. Αυτό αποτελεί κλειδί για τη δημιουργία και τη διατήρηση της 

Ανθεκτικότητας. Η διερεύνηση της διαχείρισης της ενέργειας θα σας βοηθήσει να δείτε πού χάνετε 

την ενέργειά σας και εξαντλείτε τα αποθέματά σας, γεγονός που σας εμποδίζει να δίνετε τον 

καλύτερό σας εαυτό. Είναι πιθανό να ανακαλύψετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πηγή του στρες 

σας δεν είναι αυτή που φαίνεται. 

Κάτι σημαντικό που θα μάθετε εξασκώντας τις επιστημονικές τεχνικές είναι ότι αλλάζουν τον τρόπο 

με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στις στρεσογόνες καταστάσεις. Στη συνέχεια, οι αυτόματες 

αντιδράσεις στρες δεν θα ελέγχουν τον τρόπο που αισθάνεστε, αντιδράτε ή την απόδοσή σας είτε 

είστε στη δουλειά είτε στο σπίτι. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όλοι βιώνουμε στιγμές που αισθανόμαστε συγχρονισμένοι 

και σαν να «βρισκόμαστε στην κορυφή του κόσμου», όταν απολαμβάνουμε τη δουλειά μας και τις 

σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μας. Ωστόσο, κάποια γεγονότα και 

σχέσεις διαταράσσουν αυτά τα συναισθήματα. Οι τεχνικές που θα μάθετε θα σας βοηθήσουν να 

συγχρονιστείτε ξανά και να ανακάμψετε πιο γρήγορα και άμεσα, ενώ κανείς δεν θα καταλάβει καν ότι 

τις χρησιμοποιείτε! 

Θα πρέπει να εφαρμόζετε αυτές τις τεχνικές συχνά κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε να 

γίνουν πιο οικείες και αυτόματες, πράγμα που θα σας βοηθήσει να χτίσετε την Ανθεκτικότητά σας και 

θα σας δώσει τη δυνατότητα να διατηρήσετε την ψυχραιμία και τη διαύγειά σας ακόμη και σε πιο 

δύσκολες καταστάσεις. Θα σας βοηθήσουμε να καταλάβετε πότε και πώς να εφαρμόσετε τις τεχνικές. 

Θα δούμε επίσης τις έννοιες της Προετοιμασίας, της Μετακίνησης και Επαναφοράς και επίσης της 

Διατήρησης κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση ή σχέση. 

Υπάρχουν 3 κλειδιά για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το συγκεκριμένο πρόγραμμα: 

1. Να συμβουλεύεστε συχνά τον Οδηγό Δημιουργίας Ανθεκτικότητας. Περιέχει όλες τις τεχνικές και τις

σημαντικές έννοιες που καλύπτονται στο πρόγραμμα. 

2. Να συμβουλεύεστε τον εκπαιδευτή ή τον δάσκαλό σας, ο οποίος σας στηρίζει και σας ενθαρρύνει

καθώς μαθαίνετε πώς να εφαρμόζετε τις τεχνικές στις δύσκολες καταστάσεις. 

3. Να δεσμευτείτε ότι θα εφαρμόζετε τις προτεινόμενες τεχνικές.

Ας ξεκινήσουμε διερευνώντας πρώτα την Ανθεκτικότητα και τη διαχείριση της ενέργειας, ώστε να 

κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή σας και να αντιδράσετε 

κατάλληλα σε οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμα και στις δύσκολες. 

Ο 
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       Τι είναι η Ανθεκτικότητα; 

Περίληψη: 

Στόχος: Εξηγήστε την έννοια της Ανθεκτικότητας και δείξτε πώς σχετίζεται με την ενέργεια, 
το άγχος και την απόδοση. 

Βασικές έννοιες: 
Το Ινστιτούτο HeartMath μας δίνει τον ορισμό της Ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει την 
ουσία μιας ευρύτερης κατανόησης της έννοιας: είναι η ικανότητα να προετοιμαζόμαστε, να 
ανακάμπτουμε και να προσαρμοζόμαστε απέναντι στο άγχος, τις δυσκολίες ή τις 
αντιξοότητες. 

• Η Ανθεκτικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως η ποσότητα ενέργειας που αποθηκεύετε στην
εσωτερική μπαταρία σας. 

• Όσο μεγαλύτερη είναι η Ανθεκτικότητά σας, τόσο περισσότερη ενέργεια θα έχετε στη
διάθεσή σας όταν τη χρειάζεστε. 

• Η περισσότερη ενέργεια σημαίνει ότι έχετε μεγαλύτερη ικανότητα αυτορρύθμισης και
είστε υπεύθυνοι για τον τρόπο που αντιδράτε στις καταστάσεις. 

• Η εκμάθηση και η εφαρμογή δεξιοτήτων διαχείρισης ενέργειας αυξάνει τα ενεργειακά
σας αποθέματα και στη συνέχεια την Ανθεκτικότητά σας. 

• Το κλειδί για τη δημιουργία και τη διατήρηση της Ανθεκτικότητας είναι
να κοιμάστε αρκετά και να σταματάτε τη διαρροή ενέργειας έτσι ώστε να μην τη 
σπαταλάτε.  

Τι είναι η Ανθεκτικότητα και πώς συνδέεται με τη διαχείριση της ενέργειας; 

πάρχουν περιπτώσεις που νιώθετε ότι δεν έχετε πολλή ενέργεια και ίσως χρησιμοποιείτε 
φράσεις όπως «Δεν έχω καθόλου ενέργεια», «Νιώθω άδειος» ή «Είμαι εξαντλημένος», 
προκειμένου να περιγράψετε αυτό το συναίσθημα. 

Σκεφτείτε τη χρονική στιγμή που νιώσατε έτσι και παρατηρήστε πώς επηρέασε εσάς και όσους 
βρίσκονταν γύρω σας. Είναι σύνηθες όταν η ενέργειά σας είναι χαμηλή, να δυσκολεύεστε να 
σκεφτείτε καθαρά, να εκτελέσετε καλά τα καθήκοντά σας και να ανακάμψετε, τα οποία 
αποτελούν ενδείξεις ότι η Ανθεκτικότητά σας είναι χαμηλή. Τι ακριβώς είναι λοιπόν η 
Ανθεκτικότητα και πώς μπορείτε να ωφεληθείτε περισσότερο; 

Η Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να είστε προετοιμασμένοι, να ανακάμπτετε και να 
προσαρμόζεστε στο στρες, τα προβλήματα ή τις αντιξοότητες. Όταν διαθέτετε Ανθεκτικότητα, 
καταφέρνετε να ανακάμψετε πιο γρήγορα ύστερα από μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό βοηθά 
να αντισταθμίσετε μεγάλο μέρος της παρατεταμένης φθοράς που επηρεάζει όχι μόνο εσάς, 
αλλά και την οικογένεια και τους συναδέλφους σας. Δημιουργώντας μεγαλύτερη ικανότητα 
Ανθεκτικότητας θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι, με μεγαλύτερη ευελιξία, θα παίρνετε πιο 
έξυπνες αποφάσεις και θα διατηρείτε την ψυχραιμία σας σε δύσκολες καταστάσεις ή 
οτιδήποτε συμβαίνει. 

Υ 
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Η ύπαρξη Ανθεκτικότητας δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις. Σημαίνει όμως 

ότι θα έχετε μια εσωτερική ικανότητα που θα σας δώσει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να 

χειριστείτε ό,τι σας συμβαίνει. 

Όταν μαθαίνετε και εφαρμόζετε τις δεξιότητες διαχείρισης ενέργειας, θα αυξήσετε την ικανότητά σας 

να δημιουργείτε αποθέματα ενέργειας. Στη συνέχεια, έχετε περισσότερη ενέργεια για όταν τη 

χρειαστείτε. Αν δεν παρακολουθείτε και δεν διαχειρίζεστε την ενέργειά σας, θα εξαντληθείτε 

καθιστώντας πιο δύσκολη την αντιμετώπιση μιας κατάστασης, διότι δεν θα μπορείτε να αντιδράσετε 

ή να αποδώσετε με τον καλύτερο τρόπο. 

Το σχεδιάγραμμα δείχνει τα 

ευρήματα της έρευνας 

σχετικά με το πώς το στρες 

επηρεάζει την απόδοση με 

την πάροδο του χρόνου. Η 

κόκκινη γραμμή δείχνει πώς 

η απόδοση αρχικά αυξάνεται 

αν αντιμετωπίζουμε θετικά 

το πρόβλημα, αλλά στη 

συνέχεια μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου. Η μπλε 

γραμμή δείχνει ότι παρ’ όλο 

που το άγχος μπορεί να μας 

επηρεάσει, τα πιο σοβαρά 

στάδια εξάντλησης μπορούν 

να αποφευχθούν με την 

κατάλληλη διαχείριση της  

πίεσης και της ενέργειας. 

Σκεφτείτε το τωρινό επίπεδο της Ανθεκτικότητάς σας ως το ποσοστό ενέργειας που έχετε 

αποθηκεύσει στην εσωτερική μπαταρία σας και από την οποία αντλείτε για να χειρίζεστε τα 

καθημερινά σας προβλήματα και καθήκοντα. Η Ανθεκτικότητα είναι η ενέργεια που διαθέτετε για να 

τη χρησιμοποιήσετε όχι μόνο σωματικά, αλλά διανοητικά και συναισθηματικά. Όταν έχετε υψηλό 

επίπεδο Ανθεκτικότητας ή πλήρως φορτισμένη εσωτερική μπαταρία, έχετε και  μεγαλύτερη ικανότητα 

να παραμείνετε ήρεμοι, να σκέφτεστε καθαρά και να ελέγχετε τα συναισθήματά σας, ώστε να μην 

αντιδράτε υπερβολικά. Με άλλα λόγια, μπορείτε πιο εύκολα να αντιμετωπίζετε δύσκολες 

καταστάσεις και προβλήματα και όχι να αγχώνεστε, γεγονός που εξαντλεί τα αποθέματα ενέργειάς 

σας. 

Όπως συμβαίνει και στην μπαταρία αυτοκινήτου, όταν η εσωτερική σας μπαταρία είναι πεσμένη, δεν 

υπάρχει ενέργεια σε περίπτωση που τη χρειαστείτε δυσκολεύοντάς σας να ανταποκριθείτε στις 

δύσκολες και μερικές φορές σε απλές καταστάσεις. Είναι πιθανό να καταλήξετε με ακόμα λιγότερη 

ενέργεια. 



Οδηγός δημιουργίας προσωπικής Ανθεκτικότητας 

© Copyright 2014 Ινστιτούτο HeartMath 7 

Στο τέλος, μπορεί όλο αυτό να επηρεάσει και τους ανθρώπους 

γύρω σας. 

Το κλειδί για τη δημιουργία και τη διατήρηση της Προσωπικής 

Ανθεκτικότητας είναι η διαχείριση του τρόπου που ξοδεύετε και 

ανανεώνετε την ενέργειά σας. Ο στόχος είναι να μην σπαταλάτε 

ενέργεια και να ανανεώσετε αποτελεσματικά όση χρησιμοποιείτε. 

Ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να ανανεώνετε την ενέργεια 

και να επαναφορτίσετε την εσωτερική σας μπαταρία είναι να 

έχετε αρκετό αδιάλειπτο, αναζωογονητικό ύπνο. Ο ύπνος είναι 

ένας από τους πιο βασικούς τρόπους με τους οποίους το σώμα 

ανανεώνει το ενεργειακό του επίπεδο. Μερικές φορές όμως το 

θέμα του ύπνου είναι δύσκολο. Οι τεχνικές που θα μάθετε θα σας 

βοηθήσουν να έχετε περισσότερα οφέλη από τον ύπνο σας. 

Είναι σημαντικό να μάθετε να διακόπτετε τη διαρροή ενέργειας έτσι ώστε να μην βγαίνετε από 

καταστάσεις ή σχέσεις νιώθοντας 

εξαντλημένοι. Η διακοπή της διαρροής 

ενέργειας είναι επίσης πολύ σημαντική για 

τη δημιουργία και τη διατήρηση των 

αποθεμάτων σας. Τα μεγαλύτερα 

αποθέματα ενισχύουν την ικανότητά σας 

να διατηρείτε την πνευματική σας 

συγκέντρωση και διαύγεια και την 

ψυχραιμία σας σε δύσκολες καταστάσεις. 

Όπως θα διαπιστώσετε, η διακοπή της 

διαρροής ενέργειας θα σας βοηθήσει να 

κοιμηθείτε. 
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          Οι 4 Τομείς της Ανθεκτικότητας 

Περίληψη: 

Στόχος: Εξηγήστε τους 4 τομείς της Ανθεκτικότητας και αποκτήστε μια βασική κατανόηση 
της δημιουργίας της. 

Βασικές έννοιες: 
• Οι τομείς είναι αλληλένδετοι και ο καθένας επηρεάζει τους υπολοίπους.

• Κάποιοι άνθρωποι δείχνουν μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα σε έναν τομέα από άλλους.

• Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριο οδηγό Ανθεκτικότητας σε κάθε τομέα.

• Έχουμε μια τάση να χάνουμε πολλή ενέργεια και κατά συνέπεια να εξαντλούμε τα
εσωτερικά μας αποθέματα στον συναισθηματικό τομέα. 

• Η συσσώρευση μικρών διαρροών ενέργειας στον συναισθηματικό τομέα μπορεί να
αποβεί πιο εξαντλητική από μια μεγάλη συναισθηματική έξαρση. 

Υπάρχουν 4 βασικοί τομείς Ανθεκτικότητας: ο σωματικός, ο συναισθηματικός, ο νοητικός και ο 
πνευματικός. Για να έχετε πλήρη Ανθεκτικότητα, είναι σημαντικό να φροντίσετε και τους 4 
τομείς διότι, όπως δείχνουν και οι αλληλεπικαλυπτόμενοι κύκλοι, ο καθένας επηρεάζει τους 
άλλους. 



Οι 4 τομείς της Ανθεκτικότητας 

© Copyright 2014 Ινστιτούτο HeartMath 9 

Μερικοί άνθρωποι είναι από τη φύση τους πιο Ανθεκτικοί σε έναν τομέα παρά σε έναν άλλο. Όσοι 

καταφέρνουν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και να διατηρούν την ψυχραιμία τους υπό πίεση 

θεωρούνται συναισθηματικά πιο ανθεκτικοί. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι οι άνθρωποι που 

είναι από τη φύση τους ανθεκτικοί σε έναν τομέα μπορεί να έχουν μικρή Ανθεκτικότητα σε γενικές 

γραμμές αν αφήσουν την ενέργεια ή την εσωτερική μπαταρία τους να εξαντληθεί ακόμα και σε έναν 

από τους άλλους τομείς. 

Η περιοχή στην οποία οι περισσότεροι από εμάς συνήθως σπαταλάμε άφθονη ενέργεια και 

εξαντλούμε τα εσωτερικά μας αποθέματα είναι ο συναισθηματικός τομέας. Συναισθήματα όπως η 

απογοήτευση, ο θυμός, η πικρία και το άγχος καίνε πολύ περισσότερη ενέργεια. Ορισμένες από τις 

ορμόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας στρεσογόνας κατάστασης παραμένουν στον 

οργανισμό για πολλές ώρες και μπορεί να διαταράξουν την ικανότητά σας για έναν αναζωογονητικό 

ύπνο και να μειώσουν την ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε. 

Δεν είναι μόνο η μεγάλη ενεργειακή εξάντληση που καταστρέφει την ενέργειά σας. Περισσότερη 

ενέργεια εξαντλείται εξαιτίας της συσσώρευσης πιο ήπιων συναισθημάτων, όπως η ανυπομονησία, η 

θλίψη ή η απογοήτευση, αλλά στο τέλος 

καταλήγουν στην εξάντληση μεγάλης 

ποσότητας ενέργειας. 

Μπορεί να μην παρατηρήσετε τις ήπιες 

διαρροές τόσο εύκολα όσο αναγνωρίζετε ένα 

μεγάλο ξέσπασμα θυμού. Ένα μεγάλο 

ξέσπασμα είναι σαν να πατάτε το γκάζι στο 

αυτοκίνητό σας και αποτελεί έναν γρήγορο 

τρόπο για να ξοδεύετε τα καύσιμά σας. Τα 

ήπια εξαντλητικά συναισθήματα που 

υπάρχουν παρασκηνιακά είναι σαν να 

αφήνετε τα φώτα του αυτοκινήτου σας 

αναμμένα αφού κλείσετε τη μηχανή. Σιγά-σιγά 

αποφορτίζουν την εσωτερική μπαταρία σας. 

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά για να 

προσδιορίσουμε μερικές από τις πηγές 

απώλειας και ανανέωσης ενέργειας. Στη 

συνέχεια θα τις χαρτογραφήσουμε σε ένα 

σχεδιάγραμμα που θα απεικονίζει τον τρόπο 

που επηρεάζουν τη φυσιολογία και την 

απόδοσή σας. Από εκεί θα εισάγουμε κάποιες 

τεχνικές για να σταματήσουμε την εξάντληση 

ενέργειας και την επαναφόρτιση της 

εσωτερικής μπαταρίας σας. 
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Περιπτώσεις Απώλειας Ενέργειας / Άσκηση 

Προσδιορίστε τις καταστάσεις που σας προκαλούν άγχος, τα 
αντίστοιχα συναισθήματα που συνήθως εξαντλούν την εσωτερική 
μπαταρία σας και τι κάνετε για να τα χειριστείτε. Σημειώστε τα 
παρακάτω. 

Παραδείγματα: 



Περιπτώσεις ανανέωσης ενέργειας / Άσκηση 
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Περιπτώσεις ανανέωσης ενέργειας / Άσκηση 

Προσδιορίστε τις καταστάσεις που σας προκαλούν άγχος, τα αντίστοιχα 
συναισθήματα που συνήθως εξαντλούν την εσωτερική μπαταρία σας και τι 
κάνετε για να τα χειριστείτε. Σημειώστε τα παρακάτω. 
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             Σχεδιάγραμμα Απώλειας - Ανανέωσης Ενέργειας 
  
 
 

 

Στόχος: Σας βοηθά να προσδιορίσετε πού ξοδεύετε τη συναισθηματική σας ενέργεια και 

πώς επηρεάζει τη φυσιολογία και την απόδοσή σας. 

 

Βασικές έννοιες: 

• Όλοι περνούν καθημερινά από ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων. 

 

• Τα συναισθήματα είναι βασικοί οδηγοί της φυσιολογίας σας. 

 

• Τα διαφορετικά συναισθήματα επηρεάζουν τη φυσιολογία σας με διάφορους τρόπους. 

 

• Μπορεί να μην έχετε επίγνωση κάποιων συναισθημάτων που βιώνετε, αλλά 

εξακολουθούν να επηρεάζουν το σώμα και την Ανθεκτικότητά σας. 

 

 

Απεικόνιση της απώλειας και της ανανέωσης ενέργειας  

 

υζητήσαμε την έννοια της Ανθεκτικότητας και αναφέραμε ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια και εξαντλούν τα ενεργειακά τους 

αποθέματα στον συναισθηματικό τομέα. Το Σχεδιάγραμμα Ανανέωσης - Απώλειας 

Ενέργειας™, που μερικές φορές ονομάζεται Συναισθηματικό Φάσμα και βλέπετε 

παρακάτω, δείχνει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα για τα συναισθήματα, τη φυσιολογία, 

την ενέργεια και την απόδοση. Θα σας βοηθήσει να δείτε ποιά συναισθήματα βιώνετε 

και πώς σας επηρεάζουν. 

 

Θα σας φανεί χρήσιμο να εξοικειωθείτε με τα τέσσερα τμήματα που παρουσιάζονται στο 

επόμενο σχεδιάγραμμα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την απώλεια υψηλής και χαμηλής 

ενέργειας καθώς και τα συναισθήματα που οδηγούν σε απώλεια και ανανέωση 

ενέργειας. Η γνώση των τμημάτων αυτών θα σας βοηθήσει όταν αντιμετωπίζετε 

προβλήματα, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα πώς η στάση σας, τα συναισθήματα και οι 

αντιδράσεις στρες επηρεάζουν 

τις ορμόνες και το νευρικό σας σύστημα, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα 

την απόδοση και την Ανθεκτικότητά σας. Καθώς απεικονίζετε τα συναισθήματά σας στο 

Σχεδιάγραμμα, θα δείτε πού χάνετε και πού ανανεώνετε την ενέργειά σας. 

 

 

Σ 



Σχεδιάγραμμα – Νευρικό σύστημα 

 

 

© Copyright 2014 Ινστιτούτο HeartMath
 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κάθε συναίσθημα που βιώνετε, είτε το αντιλαμβάνεστε είτε όχι, επιδρά στο σώμα σας και την 

Ανθεκτικότητά σας. Κάθε συναίσθημα προκαλεί άμεσα αλλαγές στο σώμα σας, επηρεάζει την 

ικανότητά σας να δημιουργείτε και να διατηρείτε την ενέργειά σας και είτε ανανεώνει είτε εξαντλεί το 

σώμα και τον νου σας. Τα 2 κύρια φυσιολογικά συστήματα 

που ελέγχουν αυτές τις σημαντικότατες αλλαγές στο σώμα 

είναι το ορμονικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ANS). 

 

Ο εκπαιδευτής ή ο δάσκαλός σας θα σας δείξει πώς να 

χρησιμοποιήσετε το Σχεδιάγραμμα στην επόμενη σελίδα. 
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Τρεις στρατηγικές για τη δημιουργία και τη διατήρηση της Ανθεκτικότητας 
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 Τρεις στρατηγικές για τη δημιουργία και τη διατήρηση της Ανθεκτικότητας 

Στόχος: Μάθετε τρεις σημαντικές στρατηγικές και εφαρμόστε τις καθημερινά 

προκειμένου να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε την Ανθεκτικότητά σας. 

Βασικές έννοιες: 

• Η δημιουργία και η διατήρηση των ενεργειακών επιπέδων ή της Ανθεκτικότητας

προϋποθέτουν να συνειδητοποιείτε πότε εξαντλείτε την ενέργειά σας. 

• Η διακοπή της απώλειας ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι

απαραίτητη για την πρόληψη της εξάντλησης. 

• Η εφαρμογή μιας από τις τεχνικές ενεργειακής ρύθμισης σε αυτόν τον οδηγό θα

σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε πριν από κάποιο γεγονός, να μπείτε σε 

κατάσταση Μετακίνησης και Διατήρησης ύστερα από μια δυσκολία και να 

διατηρήσετε την Ανθεκτικότητα και την ψυχραιμία σας κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. 

• Η συνεπής εξάσκηση των τεχνικών βοηθά στην οικοδόμηση ενός καινούριου

βασικού οδηγού Συνεκτικότητας και, ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερης Ανθεκτικότητας. 

• Η πρακτική άσκηση των 3 Στρατηγικών θα σας βοηθήσει να ελέγχετε τις σκέψεις

και τα συναισθήματά σας έτσι ώστε να αντιμετωπίζετε καλύτερα οτιδήποτε 

προκύπτει καθημερινά. 

ροηγουμένως μιλήσαμε για τη Συνοχή και την Ανθεκτικότητα και για το 

πώς σχετίζονται με την έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Ας δούμε τώρα 3 

σημαντικές Στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση της 

ενέργειας και την αύξηση της Ανθεκτικότητας. Η κατανόηση αυτών των 3 

Στρατηγικών θα σας βοηθήσει να δείτε πότε και πού μπορείτε να εφαρμόσετε 

κάποια από τις τεχνικές. 

1. Προετοιμαστείτε για να ξεκινήσετε με διάθεση την ημέρα σας και να είστε πιο

ήρεμοι πριν από κάποιο αγχωτικό γεγονός ή ακόμα και για την καθημερινή σας 

ρουτίνα, όπως όταν πηγαίνετε στη δουλειά. 

2. Μπείτε σε κατάσταση Μετακίνησης και Επαναφοράς το συντομότερο δυνατό

μετά από μια αντίδραση στρες ή μια δύσκολη κατάσταση μετακινούμενοι σε μια 

πιο συνεκτική κατάσταση προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια 

ενέργειας. Κάντε το ίδιο πριν πάτε για ξεκούραση ή για ύπνο για να έχετε όσο το 

δυνατόν περισσότερα οφέλη από τη χαλάρωση ή τον ύπνο. 

3. Διατηρήστε την Ανθεκτικότητά σας όλη την ημέρα εφαρμόζοντας τακτικά

πρακτικές για να παραμείνετε ψύχραιμοι ανάμεσα στις δραστηριότητές σας. 

Επιλέξτε την κατάλληλη τεχνική άμεσα, όποτε προκύπτουν αγχωτικά γεγονότα. 

Χρησιμοποιήστε μια τεχνική ακόμη και όταν εσείς νιώθετε ότι δεν χρειάζεται. Όλα 

είναι αλληλένδετα! 

Π 
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1. Προετοιμασία 

 

Η αξία της προετοιμασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική 

 

Σκοπός της προετοιμασίας είναι να διασφαλίσετε ότι πριν αντιμετωπίσετε ένα δύσκολο γεγονός, θα 

βρίσκεστε σε μια κατάσταση Ανθεκτικότητας και ψυχραιμίας, ώστε να είστε σε θέση να 

ανταποκριθείτε στην πρόκληση με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να σκέφτεστε την 

έννοια της ηρεμίας και της ψυχραιμίας, αλλά να δημιουργείτε την πραγματική αίσθηση της άνεσης, 

της ηρεμίας ή της αυτοπεποίθησης ώστε να οδηγήστε σε συνοχή. Μπορείτε επίσης να 

προετοιμαστείτε ενεργοποιώντας το αίσθημα της εμπιστοσύνης, της διαύγειας ή της σταθερότητας ή 

ό,τι θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση με μεγαλύτερη εσωτερική 

ισορροπία. Χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά για να προετοιμαστείτε και τα οφέλη αξίζουν τον κόπο. 

 

Εξασκηθείτε στην προετοιμασία χρησιμοποιώντας μία από τις τεχνικές που έχετε μάθει για να 

μετακινήστε σε μια συνεκτική κατάσταση πριν: 

  

• Πιθανές στρεσογόνες καταστάσεις 

• Συζητήσεις ή ομιλίες 

• Ραντεβού 

• Λήψη σημαντικών αποφάσεων 

• Συζητήσεις με ευαίσθητες ισορροπίες 

• Ξεκινήστε την μέρα σας 
 

• Τον ύπνο 
 

• Συσκέψεις

 

2. Μετακίνηση και επαναφορά 

 

Αλλαγή και επαναφορά για σταθεροποίηση του ενεργειακού σας συστήματος 

 

Όταν έχουμε αντιδράσεις στρες και χάνουμε την ενέργειά μας, είναι ωφέλιμο να  επανερχόμαστε το 

συντομότερο δυνατό. Αυτό εξοικονομεί πολλή ενέργεια και, σε πολλές περιπτώσεις, εμποδίζει 

πρόσθετο στρες και απώλεια χρόνου. Μην υποτιμάτε το πόσο επηρεάζεται η Ανθεκτικότητά σας από 

την τακτική εμφάνιση αντιδράσεων στρες και τη μετέπειτα απώλεια ενέργειας. 

 

Η Μετακίνηση και Επαναφορά μοιάζει με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή που έχει κολλήσει και πατάτε το κουμπί επανεκκίνησης 

για να τον επαναφέρετε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Η ίδια 

αρχή μπορεί να εφαρμοστεί στο σώμα και τα συναισθήματά σας. 

Όταν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, εφαρμόστε την Καρδιακή 

Αναπνοή το συντομότερο δυνατόν για να συντομεύσετε το χρονικό 

διάστημα που βρίσκεστε αποσυντονισμένοι. Αυτό βοηθά στη μείωση 

της συνειδητής και ασυνείδητης απώλειας ενέργειας ενώ αποκαθιστά 

την ηρεμία σας. 
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Το γράφημα δείχνει τον καρδιακό 
ρυθμό ενός αστυνομικού κατά τη 
διάρκεια μιας περίπτωσης 
οικογενειακής βίας. Παρ’ όλο που 
ο υπάλληλος στέκεται ακίνητος, ο 
καρδιακός του ρυθμός είναι 
περίπου 175 παλμοί το λεπτό την 
ώρα που αντιμετωπίζει την 
κατάσταση. Πριν από την 
εκμάθηση τεχνικών 
αυτορρύθμισης ενέργειας, 
χρειαζόταν κατά μέσο όρο 2 ώρες 
προκειμένου να επιστρέψει ο 
φυσιολογικός ρυθμός. 
Χρησιμοποιώντας μια τεχνική 
δημιουργίας Ανθεκτικότητας 
κατάφερε να επανέλθει αμέσως 
μετά το συμβάν εξοικονομώντας 
μεγάλη ποσότητα ενέργειας και 
μειώνοντας τη σωματική φθορά. 

3. Διατήρηση

Η διατήρηση της συνοχής συμβάλλει στη διατήρηση της Ανθεκτικότητάς σας σε όλη τη διάρκεια της 

ημέρας 

Χωρίς συνειδητή προσπάθεια να διατηρήσουμε μεγαλύτερη συνοχή και να μειώσουμε τα 

συναισθήματα που εξαντλούν την ενέργειά μας, μπορούμε αυτομάτως να παρασυρθούμε από 

συναισθήματα δυσαρέσκειας, άγχους, ανησυχίας, απογοήτευσης, κατάκρισης και αμφιβολίας. Έχουμε 

την τάση να επαναλαμβάνουμε τα ίδια εξαντλητικά συναισθήματα ξανά και ξανά ενισχύοντας το ίδιο 

μοτίβο στα κυκλώματα του εγκεφάλου μας. Οι αντιδράσεις μας γίνονται αυτόματες και μηχανικές και 

ενεργούμε προτού σκεφτούμε πώς θα αντιδράσουμε. Συχνά γινόμαστε εμείς ο χειρότερος εχθρός μας 

και αλλά και θύματα αντιδρώντας με προβλέψιμους τρόπους στους συνήθεις παράγοντες άγχους που 

εξαντλούν την ενέργειά μας και καταστρέφουν τη ζωτικότητά μας. 

Το κλειδί για τη διατήρηση της Ανθεκτικότητας είναι η καθημερινή τακτική εξάσκηση ενός εργαλείου 

δημιουργίας συνεκτικότητας, όπως οι τεχνικές Εσωτερικής Ηρεμίας (Inner-Ease) ή Γρήγορης Συνοχής 

(Quick Coherence). Η Προετοιμασία παίζει επίσης ρόλο στη διατήρηση της Ανθεκτικότητας, διότι 

συμβάλλει στη δημιουργία μιας καινούριας συνήθειας και μεγαλύτερης σταθερότητας στον 

οργανισμό σας, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε ευκολότερα την ψυχραιμία σας όταν είστε 

δραστήριοι. Η τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης (Heart Lock-In) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που θα σας 

βοηθήσει στην αλλαγή των κατευθυντήριων γραμμών. Η εφαρμογή της τεχνικής Εγκάρδιας Εστίασης 3 

ή 4 φορές την εβδομάδα για 5 ως 15 λεπτά κάθε φορά είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος 

προετοιμασίας και ενίσχυσης της Ανθεκτικότητάς σας. 

Διατήρηση της Συνοχής, Δημιουργία Ροής και Ευελιξία 

Αντιμετωπίστε μια κατάσταση άγχους και την εξάντληση που προκύπτει με την κατάλληλη 

προετοιμασία. Σκεφτείτε το θέμα από την άποψη της εσωτερικής σας 

μπαταρίας: η ενεργειακή σας ισχύς πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο 

ζήτησης. Επειδή δεν μπορείτε πάντα να προβλέψετε τι θα 

αντιμετωπίσετε, συνηθίστε να κρατάτε τη μπαταρία σας όσο το 

δυνατόν πιο φορτισμένη ώστε να αντιμετωπίσετε την εξάντληση της 

ενέργειας. Αυτό θα σας προσφέρει ενεργειακούς πόρους προκειμένου 

να διατηρείτε την ψυχραιμία και την ευελιξία σας. 
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 Τεχνική Καρδιακής Αναπνοής (Heart-Focused Breathing Technique) 

Ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη διακοπή της απώλειας ενέργειας 

Η Καρδιακή Αναπνοή είναι μια αποτελεσματική τεχνική που αποφορτίζει μια 

αντίδραση στρες και ξεκινά τη διαδικασία της μετακίνησης σε μια κατάσταση 

Ανθεκτικότητας. Είναι μια απλή τεχνική που βοηθά να μειώσετε τον όγκο του 

στρες. Συνδυάζοντας την απλή πράξη εστίασης στην περιοχή της καρδιάς με ένα 

βαθύτερο επίπεδο αναπνοής, η ενέργεια φεύγει από στρεσογόνες σκέψεις και 

συναισθήματα. Διακόπτετε τη μηχανική ανταπόκριση του σώματός σας στο στρες 

και ξεκινάτε τη διαδικασία συγχρονισμού του νευρικού σας συστήματος, το 

οποίο έχει αποτέλεσμα πιο συνεκτικό καρδιακό ρυθμό και βελτιώνει σημαντικά 

την πνευματική σας ικανότητα. Η Καρδιακή Αναπνοή είναι το πρώτο βήμα στην 

επίτευξη της Συνοχής. 

Η Καρδιακή Αναπνοή αποτελεί επίσης μέρος άλλων τεχνικών που θα μάθετε, 

οπότε αξίζει να αφιερώσετε άμεσα χρόνο για να νιώσετε άνετα με αυτό το απλό 

και αποτελεσματικό βήμα πριν προσθέσετε άλλα βήματα. Είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικό! 

Αρχίστε εστιάζοντας στην περιοχή γύρω από την καρδιά σας. 

Τεχνική Καρδιακής Αναπνοής 

Εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς. Φανταστείτε ότι η 

αναπνοή σας ρέει μέσα και έξω από την καρδιά σας ή την περιοχή του 

θώρακα, αναπνέοντας λίγο πιο αργά και βαθύτερα απ’ ό,τι συνήθως. 

Συμβουλή: Εισπνεύστε 5 δευτερόλεπτα, εκπνεύστε 5 δευτερόλεπτα (ή με όποιο 

ρυθμό νιώθετε πιο άνετα). 

Αφού διαβάσετε το συγκεκριμένο βήμα, δοκιμάστε να το εφαρμόσετε για 1 

ολόκληρο λεπτό. Η Καρδιακή Αναπνοή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείτε 

ενώ είστε δραστήριοι, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σταματήσετε τη 

δραστηριότητα που κάνετε και να κλείσετε τα μάτια σας για να την εφαρμόσετε. 

Εφαρμόστε τη με τα μάτια σας ανοιχτά! Επίσης, δοκιμάστε την Καρδιακή 

Αναπνοή σε διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και δείτε τι 

παρατηρείτε. 
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                 Συνοχή 

 

 

 

Στόχος: Κατανοήστε την έννοια της συνοχής και τον τρόπο που σχετίζεται με την 

Ανθεκτικότητα και την απόδοση. 

 

Βασικές έννοιες: 

• Η συνοχή είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση λειτουργίας. 

• Η συνοχή είναι το κλειδί για τη δημιουργία της ικανότητας Ανθεκτικότητας. 

• Όσο μεγαλύτερη συνοχή δημιουργείτε και διατηρείτε, τόσο περισσότερη ενέργεια 

αποθηκεύετε στον οργανισμό σας. Δημιουργείτε μια καινούρια κατευθυντήρια 

γραμμή Ανθεκτικότητας. 

• Τα αναζωογονητικά συναισθήματα δημιουργούν μια μετρήσιμη κατάσταση 

συνοχής. 

• Τα αρνητικά συναισθήματα είναι δαπανηρά και αντιπαραγωγικά και 

καταστρέφουν την ικανότητα Ανθεκτικότητας. 

 

 

 

Απόκτηση και Διατήρηση του πλεονεκτήματος της Συνοχής 

 

πάρχουν στιγμές στη ζωή μας που βιώνουμε περιόδους συγχρονισμού και 

νιώθουμε ήρεμοι μπροστά σε οποιαδήποτε προβλήματα βρεθούν στον δρόμο 

μας. 

Όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη συνεκτική ροή, τα προβλήματα που εμφανίζονται δεν 

μας καταβάλλουν. Τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αυτό 

ακριβώς σημαίνει συνοχή: η καρδιά, το μυαλό, τα συναισθήματα και το σώμα 

λειτουργούν συγχρονισμένα. Όταν συμβαίνει αυτό, είμαστε σε θέση 

να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Έχουμε 

περισσότερη ενέργεια, ο χρόνος φαίνεται να περνάει γρήγορα και ξεπερνάμε τις 

καταστάσεις. Όταν προκύπτουν προβλήματα, μπορούμε να σκεφτούμε πιο καθαρά, 

να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει και να 

προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε περισσότερη ενέργεια και σταθερότητα. 

 

Η ικανότητά μας να παραμένουμε σε μια εσωτερική κατάσταση ηρεμίας μέσα στην 

ημέρα καθορίζεται από την ικανότητά μας να αυτορυθμίζουμε τα συναισθήματά 

μας και να σταματάμε τις διαρροές ενέργειας. Το πρώτο βήμα για την έξυπνη 

ενεργειακή αυτορρύθμιση είναι να εντοπίσουμε πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα 

σημεία περιττής ενεργειακής απώλειας. 

 

Σκεφτείτε την ενέργεια ως το νερό στον κουβά. Αν υπάρχουν τρύπες στον κουβά και 

το νερό φεύγει, πρέπει να ξέρετε πού βρίσκονται πριν να τις επιδιορθώσετε. Φυσικά, 

θα πρέπει να κλείσετε πρώτα τις μεγαλύτερες τρύπες. 

Υ 
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Από την άποψη της διαχείρισης ενέργειας, τα 

εξαντλητικά συναισθήματα είναι δαπανηρά και 

αντιπαραγωγικά. Είναι οι μεγάλες τρύπες στον κουβά. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίδραση στρες, τόσο 

περισσότερη ενέργεια χάνεται. Η συσσώρευση 

μικρότερων αντιδράσεων στη διάρκεια της ημέρας 

οδηγεί σε σημαντική απώλεια ενέργειας και μάλιστα 

μεγαλύτερη από ένα μεγάλο ξέσπασμα. Ανατρέξτε 

στην άσκηση που κάνατε παραπάνω στις Περιπτώσεις 

Απώλειας Ενέργειας. 

Σημαντικές έρευνες δείχνουν ότι όταν είστε αγχωμένοι και βιώνετε εξαντλητικά συναισθήματα, όπως 

απογοήτευση και θυμό, στέλνετε μη συνεκτικά ή μπερδεμένα σήματα στον καρδιακό σας ρυθμό. 

Αυτό περιορίζει την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορίες που επηρεάζουν τη 

λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Η ταχύτητα αντίδρασης 

επιβραδύνεται και ο συντονισμός μειώνεται. Αυτό εξηγεί γιατί είναι δύσκολο να σκεφτείτε καθαρά 

και να αντιδράσετε αποτελεσματικά όταν νιώθετε θυμωμένοι ή ενοχλημένοι: έχετε χάσει πολλή 

ενέργεια και η καρδιά στέλνει μπερδεμένα μηνύματα στα βασικά εγκεφαλικά κέντρα. 

Τα γραφήματα απεικονίζουν τον 

τρόπο που οι αντιδράσεις στρες και 

τα θετικά συναισθήματα 

επηρεάζουν διαφορετικά το νευρικό 

σύστημα. Πάνω γράφημα: το 

χαρακτηριστικό μοτίβο καρδιακού 

ρυθμού που εμφανίζεται όταν 

νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Ο 

μπερδεμένος και ακανόνιστος 

ρυθμός δείχνει ότι τα σήματα στο 

νευρικό σύστημα είναι εκτός 

συγχρονισμού. Αυτό επηρεάζει 

αρνητικά τις νοητικές λειτουργίες 

και τον χρόνο αντίδρασης. Κάτω 

γράφημα: το χαρακτηριστικό 

μοτίβο καρδιακού ρυθμού που 

εμφανίζεται όταν έχουμε θετικά 

συναισθήματα, όπως η εκτίμηση, 

δημιουργώντας έτσι κατάσταση συνοχής. 

Μπορείτε να μάθετε να δημιουργείτε συνεκτικά ή «ομαλά» σήματα βιώνοντας αναζωογονητικά 

συναισθήματα, όπως η εκτίμηση και η υπομονή. Τα συνεκτικά καρδιακά σήματα βοηθούν τον 

εγκέφαλο να επεξεργαστεί τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, σκέφτεστε πιο 

καθαρά και παίρνετε καλύτερες αποφάσεις όταν είστε σε κατάσταση συνοχής. 

Το Διάγραμμα Συναισθημάτων και Καρδιακού Ρυθμού παραπάνω δείχνει 2 πραγματικά μοτίβα του 

καρδιακού ρυθμού ενός άνδρα. Το πάνω ονομάζεται μη συνεκτικό μοτίβο και προέκυψε όταν ένιωθε 

απογοήτευση. Το κάτω ονομάζεται συνεκτικό μοτίβο και προέκυψε όταν ένιωθε εκτίμηση. Οι τεχνικές 

που μαθαίνετε θα σας επιτρέψουν να κάνετε αυτή τη μετακίνηση από έναν μη συνεκτικό καρδιακό 

ρυθμό σε έναν συνεκτικό, γεγονός που αποτελεί το θεμέλιο για την έξυπνη αυτορρύθμιση της 

ενέργειας, την καλύτερη απόδοση και τη νοητική διαύγεια. 
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Να θυμάστε ότι τα αναζωογονητικά συναισθήματα σας 

προσθέτουν ενέργεια, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο από 

το να κάνετε απλώς θετικές σκέψεις. Στην πραγματικότητα, με 

το να νιώθετε πραγματικά θετικά ή αναζωογονητικά 

συναισθήματα, δημιουργείτε συνοχή. Όταν χρησιμοποιείτε τις 

τεχνικές διαχείρισης ενέργειας που υπάρχουν σε αυτόν τον 

οδηγό, θα αρχίσετε να διακόπτετε τις διαρροές και να 

επαναφορτίζετε την μπαταρία σας. Η δημιουργία συνοχής 

ακόμα και για λίγα λεπτά φέρνει το σώμα, το πνεύμα και τα 

συναισθήματά σας σε ισορροπία. 

Οφέλη Συνοχής: 

• Σταματά τη διαρροή ενέργειας

• Δημιουργεί Ανθεκτικότητα που χρησιμεύει στην ταχύτερη ανάκαμψη από σωματικούς,

πνευματικούς και συναισθηματικούς στρεσογόνους παράγοντες 

• Βελτιώνει την απόδοση

• Αναπτύσσει ταχύτερους χρόνους αντίδρασης και καλύτερο συντονισμό

• Βοηθά στον έλεγχο των αντιδράσεων

• Εξισορροπεί τα συστήματα του σώματος ώστε να λειτουργούν με λιγότερες φθορές

• Αυξάνει την ικανότητα να σκεφτόμαστε με μεγαλύτερη σαφήνεια, να παραμένουμε συγκεντρωμένοι

και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις 

• Ενισχύει την ικανότητα για γρηγορότερη ανάκαμψη από σωματικούς, ψυχικούς και

συναισθηματικούς στρεσογόνους παράγοντες 

• Βοηθά στον καλύτερο ύπνο

Οι παρακάτω τεχνικές θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μεγαλύτερη ηρεμία και ισορροπία 

σταματώντας τις διαρροές ενέργειας και δημιουργώντας μεγαλύτερη συνοχή στον οργανισμό σας. Θα 

σας δείξουμε επίσης πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις περιπτώσεις ανανέωσης ενέργειας και τα 

συναισθήματα που συνδέονται με αυτά και που εντοπίσατε προηγουμένως. 
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                                        Τεχνική Γρήγορης Συνοχής (Quick Coherence Technique) 

 

 

 Καρδιακή Αναπνοή (Heart-Focused Breathing) συμβάλλει στη μείωση 

της έντασης από μια αντίδραση ή ένα υποκείμενο συναίσθημα, όπως 

το άγχος ή ο φόβος. Ωστόσο, χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές και να 

γνωρίζουμε ότι ενδέχεται ακόμα να έχουμε τα ίδια εξαντλητικά συναισθήματα 

αλλά σε μειωμένα επίπεδα μειώνοντας, για παράδειγμα, το ποσοστό του θυμού ή 

της ανυπομονησίας μας. Το επόμενο σημαντικό βήμα για την ανανέωση της 

ενέργειας και της Ανθεκτικότητας είναι να βιώσετε σε υψηλότερο βαθμό 

αναζωογονητικά συναισθήματα, όπως η εκτίμηση, η συμπάθεια, το θάρρος, η 

αξιοπρέπεια, η εντιμότητα ή ένα από τα συναισθήματα που εντοπίσατε στην 

Άσκηση Ανανέωσης Ενέργειας. Ο σκοπός της Τεχνικής Γρήγορης Συνοχής είναι η 

συνειδητή αυτοενεργοποίηση μιας αναζωογονητικής αίσθησης. Να θυμάστε, τα 

αναζωογονητικά ή θετικά συναισθήματα δημιουργούν συνοχή. 

 

Τεχνική Γρήγορης Συνοχής (Quick Coherence Technique) 

 

Βήμα 1ο. Εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς. Φανταστείτε ότι η 

αναπνοή σας ρέει μέσα και έξω από την καρδιά σας ή την περιοχή του θώρακα, 

αναπνέοντας λίγο πιο αργά και βαθύτερα απ’ ό,τι συνήθως.  

 

Συμβουλή: Εισπνεύστε 5 δευτερόλεπτα, εκπνεύστε 5 δευτερόλεπτα (ή με όποιο 

ρυθμό νιώθετε πιο άνετα). 

 

Η εστίαση της προσοχής σας γύρω από την περιοχή της καρδιάς σας βοηθά να 

συγκεντρωθείτε και να αποκτήσετε συνεκτικότητα. 

 

 

Βήμα 2ο. Κάντε μια ειλικρινή προσπάθεια να βιώσετε ένα αναζωογονητικό 

συναίσθημα, όπως η εκτίμηση ή η φροντίδα για κάποιον ή κάτι στη ζωή σας. 

Συμβουλή: Προσπαθήστε να ξαναζήσετε το συναίσθημα που έχετε για κάποιον 

που αγαπάτε, ένα κατοικίδιο ζώο, έναν ιδιαίτερο χώρο, μια επιτυχία κ.λπ. ή να 

εστιάσετε σε ένα αίσθημα ηρεμίας ή άνεσης. 

 

Τεχνική Γρήγορης Συνοχής - Γρήγορα Βήματα 

 

• Καρδιακή Αναπνοή 

• Ενεργοποίηση ενός θετικού ή αναζωογονητικού συναισθήματος 

 

Σημείωση: Με την εξάσκηση, μπορείτε να κάνετε και τα 2 βήματα σε έναν κύκλο 

αναπνοής. Εστιάστε την προσοχή σας στην καρδιά σας καθώς εισπνέετε και 

ενεργοποιείστε ένα θετικό συναίσθημα καθώς εκπνέετε. 

Η 
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                                      Τεχνική Εσωτερικής Ηρεμίας (Inner-Ease Technique) 

 
 

 κατάσταση ηρεμίας είναι εξαιρετικά αναζωογονητική και μας βοηθά να 

προχωράμε πιο εύκολα μέσα από τις προκλήσεις ενώ ενισχύει την 

Ανθεκτικότητά μας. Η Εσωτερική Ηρεμία δεν είναι μια κατάσταση 

υπνηλίας ή χαλάρωσης. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στον νου και τα 

συναισθήματα που μας επιτρέπει να αποκτάμε μια αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας 

ενώ είμαστε δραστήριοι. Δημιουργεί ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο για 

βαθύτερη αντίληψη και πιο επαρκείς και συνειδητές επιλογές που βοηθούν στην 

πρόληψη και την επίλυση πολλών περιττών προβλημάτων και ανεπιθύμητων 

καταστάσεων. Έχοντας μια στάση Εσωτερικής Ηρεμίας θα καταλάβουμε ότι δεν 

χρειάζεται να τροφοδοτούμε καθημερινά έντονες συγκινήσεις ή εξαντλητικά 

συναισθήματα όπως η ανησυχία, ο φόβος, η ανυπομονησία και η κατάκριση. 

 

Η ήρεμη αναπνοή βοηθά στον συγχρονισμό μεταξύ της καρδιάς, του νου και των 

συναισθημάτων όταν λαμβάνουμε αποφάσεις, επικοινωνούμε και κάνουμε 

σχέδια. Μας δίνει επιπλέον χρόνο για να ενεργούμε συνειδητά παρά να 

αντιδρούμε μηχανικά επαναλαμβάνοντας τα ίδια μοτίβα στρες. 

 

Τεχνική Εσωτερικής Ηρεμίας (Inner-Ease™ Technique) 

 

Βήμα 1ο. Εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς. Φανταστείτε ότι η 

αναπνοή σας ρέει μέσα και έξω από την καρδιά σας ή την περιοχή του θώρακα, 

αναπνέοντας λίγο πιο αργά και βαθύτερα απ’ ό,τι συνήθως. 

 

Συμβουλή: Εισπνεύστε 5 δευτερόλεπτα, εκπνεύστε 5 δευτερόλεπτα (ή με όποιο 

ρυθμό νιώθετε πιο άνετα). 

Βήμα 2ο. Με κάθε αναπνοή, ενεργοποιήστε το αίσθημα της εσωτερικής ηρεμίας 

για να ισορροπήσετε την ψυχική και συναισθηματική σας ενέργεια. 

Βήμα 3ο. Θέστε έναν ουσιαστικό στόχο για να σταθεροποιήσετε την αίσθηση της 

εσωτερικής ηρεμίας καθώς ασχολείστε με τη δουλειά σας, τα προβλήματα ή τις 

καθημερινές σας σχέσεις. 

 

Εσωτερική Ηρεμία  - Γρήγορα Βήματα 

 

• Καρδιακή Αναπνοή  

• Ενεργοποιήστε το αίσθημα της εσωτερικής ηρεμίας  

• Σταθεροποιήστε και διατηρήστε το συναίσθημα 

Η 
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Με λίγη εξάσκηση και ειλικρινή πρόθεση, η εσωτερική ηρεμία βοηθά στην ήρεμη αναπνοή. 

 

Οφέλη από την εξάσκηση της Τεχνικής Εσωτερικής Ηρεμίας: 

 

• Δημιουργεί ροή και προσφέρει ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο, έτσι ώστε να κάνουμε 

αποτελεσματικότερες επιλογές και αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης απέναντι στα 

προβλήματα και τους ανθρώπους. 

• Εξισορροπεί τη νοητική και συναισθηματική μας κατάσταση, ώστε να διακρίνουμε καλύτερα τον πιο 

λογικό και αποτελεσματικό τρόπο αντίδρασης σε καθημερινές αλλά και σε δύσκολες καταστάσεις. 

• Βοηθά στην πρόληψη και την εξάλειψη του στρες και στην ταχύτερη αποκατάσταση μετά από 

απροσδόκητες, αγχωτικές καταστάσεις. 

• Εμποδίζει την απώλεια ενέργειας όταν χρησιμοποιείται για την προετοιμασία πριν από ενδεχομένως 

σημαντικές συζητήσεις, δουλειές, καταστάσεις ή πολύπλοκες αποφάσεις. 

 

Αφού μάθετε τα βήματα, δεσμευτείτε να χρησιμοποιήσετε την 

Τεχνική Εσωτερικής Ηρεμίας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσο 

περισσότερο εξασκείστε, τόσο περισσότερο θα θυμάστε να το 

κάνετε. Θα σας βοηθήσει να καθορίσετε ένα καθημερινό 

πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων 

προκειμένου να εξοικειωθείτε με την τεχνική και να αναπτύξετε 

επαρκείς ικανότητες ώστε να διατηρείτε την ψυχραιμία και τη 

συνοχή σας σε δύσκολες καταστάσεις. 

  

Η Εσωτερική Ηρεμία σας βοηθά: 

 

• Να κρίνετε πιο σωστά σημαντικά θέματα, να λαμβάνετε αποφάσεις ή να ασχοληθείτε με 

δημιουργικές διαδικασίες. 

• Όταν είστε πιεσμένοι από τις χρονικές προθεσμίες – όταν έχετε πολλά να κάνετε και ο χρόνος δεν 

είναι αρκετός. 

 • Όταν αντιμετωπίζετε απρόσμενες αλλαγές που αποσυντονίζουν το πρόγραμμα ή τα σχέδιά σας.  

• Όταν νιώθετε απογοήτευση, νευρικότητα ή ανυπομονησία απέναντι στον εαυτό σας, στους άλλους 

ή σε διάφορες καταστάσεις. 

• Όταν προετοιμάζεστε για κάποια γεγονότα. 

• Όταν διαχειρίζεστε εσωτερικές εντάσεις πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποια συζήτηση. 
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                                    Τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης (Heart Lock-In Technique) 

 
 

Η τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης αποτελεί μια ισχυρή μέθοδο που θα σας βοηθήσει 

να αλλάξετε τις κατευθυντήριες γραμμές σας και να δημιουργήσετε ευεργετικές 

και σταθερές αλλαγές σε οργανικό επίπεδο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

δημιουργία μιας καινούριας κατευθυντήριας γραμμής Ανθεκτικότητας. 

 

Η ενεργοποίηση και η διατήρηση της συνοχής εκπαιδεύει το νευρικό σύστημα 

σε μια καινούρια «φυσιολογική» κατάσταση. Το νευρικό σύστημα αρχίζει να 

υιοθετεί αυτή την πιο ανθεκτική και ενεργειακά αποδοτική κατάσταση κι έτσι 

γίνεται το καινούριο σας εσωτερικό καθοριστικό σημείο: με άλλα λόγια, γίνεται 

πιο αυτόματο. 

 

Η δημιουργία μιας καινούριας κατευθυντήριας γραμμής είναι παρόμοια με τη 

θεμελίωση μιας καινούριας βάσης ή τη φόρτωση ενός καινούριου λειτουργικού 

συστήματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα που κάποτε σας 

ενοχλούσαν δ σας επηρεάζουν πλέον τόσο εύκολα. Λειτουργείτε από ένα 

καινούριο καθοριστικό σημείο. Επίσης, θα διαπιστώσετε ότι έχετε περισσότερη 

ενέργεια και ότι περνάτε την ημέρα σας αντιμετωπίζοντας όσα προκύπτουν με 

μεγαλύτερη ευκολία. 

 

Τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης (Heart Lock-In Technique) 

 

Βήμα 1ο. Εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς. Φανταστείτε ότι η 

αναπνοή σας ρέει μέσα και έξω από την καρδιά σας ή την περιοχή του θώρακα, 

αναπνέοντας λίγο πιο αργά και βαθύτερα απ’ ότι συνήθως. 

Βήμα 2ο. Ενεργοποιήστε και διατηρήστε ένα αναζωογονητικό συναίσθημα, όπως 

η εκτίμηση, η φροντίδα ή η συμπόνια. 

Βήμα 3ο. Εκπέμψτε αυτό το αναζωογονητικό συναίσθημα στον εαυτό σας και 

τους άλλους. 

 

Χρησιμοποιήστε την Τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης για 5 ως 15 λεπτά αρκετές 

φορές την εβδομάδα για να διατηρήσετε και να δημιουργήσετε την 

κατευθυντήρια γραμμή συνεκτικότητας. Έτσι, θα συσσωρεύετε ενέργεια και θα 

επαναφορτίζετε τα συναισθήματά σας. 

 

Τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης - Γρήγορα βήματα 

 

• Καρδιακή Αναπνοή  

• Ενεργοποίηση ενός αναζωογονητικού συναισθήματος 

• Εκπομπή του συναισθήματος 
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                 Λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων 

 

 
 
 

Στόχος: Γίνετε πιο δυνατοί ενισχύοντας την ικανότητά σας να λαμβάνετε 

αποτελεσματικές αποφάσεις, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις. 

 

Βασικές έννοιες: 

• Παίρνουμε πολλές αποφάσεις καθημερινά. 

• Ορισμένες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και με ανεπαρκείς 

πληροφορίες. 

• Η λήψη αποφάσεων από μια συναισθηματικά ισορροπημένη και συνεκτική οπτική 

συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

 

 

νεξαρτήτως από τη δουλειά ή τη θέση μας, όλοι παίρνουμε αποφάσεις 

δημιουργώντας καθημερινά έναν τεράστιο αριθμό μεγάλων και μικρών 

αποφάσεων. Καθώς κινούμαστε με γρήγορους ρυθμούς και μερικές φορές 

σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον εργασίας, ίσως έρθουμε αντιμέτωποι με τη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων γρήγορα και συχνά χωρίς να έχουμε όλες τις πληροφορίες 

που θέλουμε ή χρειαζόμαστε. 

 

Από πολλούς ανθρώπους απαιτείται υψηλό επίπεδο νοητικής και συναισθηματικής 

απόδοσης λόγω των πολύπλοκων και επειγόντων αποφάσεων που πρέπει να 

ληφθούν. Οι αποφάσεις αυτές ίσως έχουν ευρείες συνέπειες. Σε ορισμένες δουλειές, 

όπως συμβαίνει στους αστυνομικούς, τους διασώστες ή τους νοσηλευτές, κάποιες 

αποφάσεις επηρεάζουν τη δική σας ασφάλεια καθώς και των γύρω σας. 

Επιβραδύνοντας τις εσωτερικές σας νοητικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, 

δημιουργείτε ένα χρονικό περιθώριο που σας επιτρέπει να σκεφτείτε πιο καθαρά 

από μια πιο ισορροπημένη και συνεκτική οπτική. 

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσετε αυτό που κάνετε και να πάτε κάπου για να 

σκεφτείτε μια απόφαση που πρέπει να πάρετε, αν και μερικές φορές είναι 

απαραίτητο. Σημαίνει μεγαλύτερη και άμεση δέσμευση από μια πιο συνεκτική 

κατάσταση, ώστε το σώμα, ο νους και τα 

συναισθήματά σας να είναι 

συγχρονισμένα επιτρέποντάς σας να έχετε 

καλύτερη πρόσβαση στο μέρος του εγκεφάλου 

που χειρίζεται την «έξυπνη σκέψη» καθώς και 

στη διαισθητική σας νοημοσύνη.  

Α 
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Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, δεν χρειάζεται να παίρνετε τέτοιες «μεγάλες» αποφάσεις εν θερμώ. 

Πιθανότατα υπάρχει μια συνεχής ροή επιλογών που κάνετε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και που 

μπορεί να έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για εσάς, τους φίλους ή 

την οικογένειά σας. Μερικές φορές, ο τεράστιος αριθμός των αποφάσεων που πρέπει να πάρετε 

δημιουργεί υπερβολικό στρες το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιλογών σας. 

 

Ορισμένες αποφάσεις είναι πιο σημαντικές από άλλες, ενώ κάποιες ίσως εμπεριέχουν 

συναισθηματικό φορτίο. Άλλες είναι απλές κι άλλες πιο δύσκολες. Οι σημαντικότερες αποφάσεις 

απαιτούν συγκέντρωση και έλεγχο πολλών πληροφοριών και απόψεων. Άλλες βασίζονται στη 

διαίσθηση ή σε αυτό που ονομάζουμε εσωτερική γνώση. Άλλες αποφάσεις, προσωπικές ή 

επαγγελματικές, ίσως σας δημιουργήσουν λίγο άγχος, το οποίο μπορεί να συνειδητοποιείτε ή και όχι. 

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που δεν θέλετε να τις αντιμετωπίσετε και τις αναβάλλετε. 

Όταν πρόκειται για πιο σημαντικές αποφάσεις, μερικές φορές είναι σκόπιμο να τις καθυστερείτε και 

να ζητάτε βοήθεια από άλλους που διαθέτουν περισσότερη εμπειρία. 

 

Η ακόλουθη τεχνική, η Τεχνική Παύσης του Στρες (Freeze 

Frame), έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εξετάζετε 

αντικειμενικά τις αποφάσεις σας από μια πιο συνεκτική 

κατάσταση, ώστε να πάρετε την καλύτερη δυνατή απόφαση. 

Επίσης, θα σας βοηθήσει να αλλάξετε οπτική κι έτσι να 

μειώσετε το άγχος σας. Να θυμάστε, η συνεκτικότητα 

αποτελεί το κλειδί. 
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                                      Τεχνική Παύσης του Στρες (Freeze Frame Technique) 

 

 

ρόκειται για μια τεχνική πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα προσφέροντας διαύγεια και σταματώντας την 

απώλεια ενέργειας. 

Βοηθά επίσης να εξισορροπήσετε τον νου και τα συναισθήματά σας για να 

σκέφτεστε πιο δημιουργικά και να κάνετε καλύτερες επιλογές. Σας βοηθά να 

αποκτήσετε μια σαφή και ισορροπημένη οπτική έχοντας πρόσβαση στη 

διαισθητική νοημοσύνη σας. 

 

Η Τεχνική Παύσης του Στρες σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερο την 

έξυπνη σκέψη του εγκεφάλου σας, ο οποίος μπλοκάρεται και αποσυντονίζεται 

όταν αγχώνεστε. Είναι μια χρήσιμη τεχνική που μπορείτε να εφαρμόζετε όταν 

πρέπει να λάβετε γρήγορες αποφάσεις ή όταν χρειάζεστε λύσεις πέρα από τις 

συνηθισμένες. 

 

Αν το θέλετε πραγματικά, θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα αποφασιστικό, 

δυναμικό συναίσθημα σύμφωνα με  το οποίο θα ανακαλύπτετε τη σωστή 

προσέγγιση και στάση, ειδικά σε πιο δύσκολες καταστάσεις. 

 

Η διαύγεια ή η γνώση μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως. Αυτό θα μπορούσε να 

οφείλεται στην πολυπλοκότητα του θέματος, το παρελθόν και την ένταση των 

συναισθημάτων που ίσως σχετίζονται με το ζήτημα ή την κατάσταση. Δεν 

πειράζει. Να έχετε υπομονή. Επαναλάβετε τη διαδικασία αργότερα ή την 

επόμενη ημέρα. Με την πρακτική, θα αρχίσετε να νιώθετε τη διαδικασία πιο 

φυσική. Συχνά, οι λύσεις προκύπτουν μέσω της συναναστροφής με τους άλλους. 

Φροντίστε να παρατηρείτε οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στον τρόπο που νιώθετε. 

Η αλλαγή από το συναίσθημα ανησυχίας για κάποιο θέμα στην αίσθηση ηρεμίας 

είναι σημαντική! 

Δεν σταματάτε μόνο μια διαρροή ενέργειας, αλλά ανοίγετε και την πόρτα για την 

εμφάνιση μιας λύσης κάποια άλλη στιγμή. 

Π 
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Τεχνική Παύσης του Στρες (Freeze Frame Technique)  

 

Βήμα 1ο. Εντοπίστε το πρόβλημα και τη στάση σας ή τα συναισθήματά σας γι’ αυτό. 

Βήμα 2ο. Εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς. Φανταστείτε ότι η αναπνοή σας ρέει 

μέσα και έξω από την καρδιά σας ή την περιοχή του θώρακα, αναπνέοντας λίγο πιο αργά και 

βαθύτερα απ’ ό,τι συνήθως. 

 

Συμβουλή: Εισπνεύστε 5 δευτερόλεπτα, εκπνεύστε 5 δευτερόλεπτα (ή με όποιο ρυθμό νιώθετε πιο 

άνετα). 

 

Βήμα 3ο. Κάντε μια ειλικρινή προσπάθεια να βιώσετε ένα αναζωογονητικό συναίσθημα, όπως η 

εκτίμηση ή η φροντίδα για κάποιον ή κάτι στη ζωή σας. 

Βήμα 4ο. Από αυτή την πιο αντικειμενική κατάσταση, σκεφτείτε ποιά θα ήταν η πιο αποτελεσματική 

στάση, ενέργεια ή λύση. 

Βήμα 5ο. Παρατηρήστε ήρεμα οποιεσδήποτε μικρές αλλαγές στις αντιλήψεις, τη στάση ή τα 

συναισθήματά σας. Δεσμευτείτε να διατηρήσετε τις ωφέλιμες αλλαγές στη στάση σας και να πράξετε 

έχοντας καινούριες ιδέες. 

 

Τεχνική Παύσης του Στρες  - Γρήγορα Βήματα 

 

1. Εντοπίστε το πρόβλημα 

2. Κάντε Καρδιακή Αναπνοή  

3. Ενεργοποιήστε ένα θετικό ή αναζωογονητικό συναίσθημα 

4. Σκεφτείτε την πιο αποτελεσματική λύση 

5. Παρατηρήστε και αναλάβετε δράση 

 

Διαβάστε κάθε βήμα της τεχνικής παραπάνω και χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας στην επόμενη 

σελίδα καθώς ακολουθείτε τα βήματα. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας καθώς προσπαθείτε. 
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      Άσκηση Παύσης του Στρες (Φύλλο εργασίας) 
 
 
 
Πρόβλημα ή ζήτημα: 
 
 
 
Στάση και συναισθήματα σχετικά με το ζήτημα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι παρατηρήσατε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πριν: ______________________________Μετά:_____________________________ 
 
Συχνά, οι λύσεις προκύπτουν μέσω της συναναστροφής με τους άλλους. 
 

Συγχρονιστείτε με την κάθε κατάσταση 
 
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την Τεχνική Παύσης του Στρες ενώ είστε δραστήριοι  
 
1. Καρδιακή Αναπνοή  

2. Ενεργοποιήστε ένα θετικό ή αναζωογονητικό συναίσθημα 

3. Σκεφτείτε: «Ποια θα ήταν η κατάλληλη στάση για τη συγκεκριμένη κατάσταση;» 
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                  Αποτελεσματική Επικοινωνία σε δύσκολες καταστάσεις 
 

 

 

 

 

Στόχος: Καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας και των αποτελεσμάτων της καλής, 

αποτελεσματικής επικοινωνίας και των εμποδίων. 

 

Βασικές έννοιες: 

• Μία από τις μεγαλύτερες αιτίες στρες και απώλειας ενέργειας είναι η 

αναποτελεσματική και ανεπαρκής επικοινωνία. 

• Η καλή επικοινωνία εξοικονομεί ενέργεια σταματώντας την απώλειά της. Η 

αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει στην αποφυγή στρες στις σχέσεις, καθώς οι 

περισσότεροι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να τους ακούν οι άλλοι. Η συνεκτική 

ακρόαση και επικοινωνία συμβάλλουν στην αποφυγή λαθών και απώλειας χρόνου. 

• Η επίγνωση των αρνητικών ή ακατάλληλων συναισθημάτων και στάσεων είναι το 

πρώτο βήμα για αποτελεσματική επικοινωνία. 

• Η δημιουργία συνεκτικότητας μειώνει την ποσότητα και την εσωτερική ένταση των 

εξαντλητικών ή αντιδραστικών συναισθημάτων. 

• Η διατήρηση της συνεκτικότητας αυξάνει τις πιθανότητες να καταλάβετε πραγματικά 

τι λένε οι άλλοι. Θα σας βοηθήσει επίσης να δηλώσετε ξεκάθαρα αυτό που πραγματικά 

θέλετε να πείτε. 

 

 

χετε βιώσει ποτέ μια κατάσταση στην οποία η συζήτηση ήταν κουραστική και 

κάποιος δεν καταλάβαινε τι λέγατε ή δεν είχατε ιδέα τι σας έλεγε αυτός; Σας 

ενόχλησε ή απλώς αδιαφορήσατε και φύγατε χωρίς να υπάρξει ένα σαφές 

μήνυμα ή κατανόηση; 

 

Προφανώς χρειαζόμαστε καλή επικοινωνία στον χώρο εργασίας. Πολλά μπορεί να 

διακυβεύονται. Είναι εξίσου σημαντικό να επικοινωνείτε καλά σε όλες τις σχέσεις σας, 

είτε πρόκειται για την οικογένειά σας με την οποία πρέπει να λύσετε προβλήματα είτε 

για κάποιον στον οποίο θέλετε να εκφράσετε προσωπικά ότι πραγματικά σας 

ενδιαφέρει. Η καλή επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο αυτά που λέτε όσο και αυτά που 

ακούτε. Φαίνεται αρκετά απλό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Γνωρίζατε ότι το 

70% των λαθών οφείλεται στα προβλήματα επικοινωνίας; 

 

Παρακάτω ακολουθούν μερικά συνήθη εμπόδια που παρεμβάλλονται στα προφορικά 

μηνύματα και οδηγούν σε απώλεια ενέργειας που εξαντλεί την Ανθεκτικότητά σας: 

Έ 
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1. Η προσοχή σας δεν επικεντρώνεται στη συζήτηση. 

2. Όσα λέγονται δεν ταιριάζουν με όσα το άτομο φαίνεται να νιώθει για ένα θέμα ή μια κατάσταση. 

3. Απαντάτε όταν νιώθετε απογοητευμένοι, μερικές φορές προτού το άλλο άτομο τελειώσει τη φράση 

του. 

 

 

 
 

 

 

Οι ιδιότητες της Επικοινωνίας: 

 

 

• Η μη συνεκτική συναισθηματική ενέργεια (εσωτερική ένταση) μεταφέρει τα σιωπηλά 

συναισθήματα. Η συνεκτική συναισθηματική ενέργεια επίσης μεταφέρει τα σιωπηλά 

συναισθήματα. Και οι δύο επηρεάζουν την επικοινωνία με σημαντικούς τρόπους. 

• Το άγχος, η κατάκριση, η απογοήτευση, οι προκαταλήψεις κ.λπ. δημιουργούν εσωτερική 

ένταση και μη συνοχή και οδηγούν σε δυσλειτουργική επικοινωνία. 

• Η ειλικρίνεια βοηθά στη δημιουργία συνοχής και διαύγειας στην επικοινωνία. 

 

Η Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας (Coherent Communication Technique), την οποία θα μάθετε στη 

συνέχεια, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν μιλάτε με κάποιον. 

Όσο περισσότερο τη χρησιμοποιείτε, τόσο πιο οικεία και αυτόματη θα γίνεται. Να θυμάστε ότι κανείς 

δεν χρειάζεται να ξέρει ότι χρησιμοποιείτε κάποια τεχνική για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην 

επικοινωνία, αλλά είναι πιθανό όταν το κάνετε, οι γύρω σας να αρχίσουν να παρατηρούν τη διαφορά. 
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                                      Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας (Coherent Communication Technique) 

 
 
 
 

Η Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας φέρνει συνοχή στην επικοινωνία και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση, είτε επικοινωνείτε προφορικά 

είτε γραπτά. 

 

Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας ™ 

 

Βήμα 1ο. Μετακινηθείτε σε κατάσταση καρδιακής συνοχής πριν επικοινωνήσετε 

για να δώσετε και να πάρετε πληροφορίες αποτελεσματικά. 

 

Συμβουλή: Βάλτε στόχο να σέβεστε τις απόψεις ή την κατάσταση των άλλων. 

 

Βήμα 2ο. Εντοπίστε την ουσία των όσων λέγονται χωρίς προκαταλήψεις ή χωρίς 

να παρασυρθείτε σε εσωτερικές εντάσεις πριν από την ολοκλήρωση της 

επικοινωνίας. 

 

Συμβουλή: Θυμηθείτε να επικεντρωθείτε ξανά στην καρδιά σας αν αρχίσετε να 

αντιδράτε υπερβολικά ή να χάνετε την ψυχραιμία σας. 

 

Μιλήστε ειλικρινά και σκεφτείτε τι πρόκειται να πείτε και πώς αυτά μπορεί να 

επηρεάσουν τους άλλους. 

 

Βήμα 3ο. Κατά τη διάρκεια κάποιας σημαντικής συζήτησης, είναι 

αποτελεσματικό να επιβεβαιώνετε την ουσία όσων ακούσατε για να 

διασφαλίσετε την αμοιβαία κατανόηση. 

 

Ωστόσο, όταν βιαζόμαστε να μιλήσουμε, αυτό είναι το βήμα που οι περισσότεροι 

ξεχνάμε. 

 

Να θυμάστε: Η μείωση της έντασης στο μυαλό και τα συναισθήματά μας 

επιτρέπει να συντονιστούμε περισσότερο με τις δικές μας αντιλήψεις πριν 

μιλήσουμε και να ακούσουμε πραγματικά τι προσπαθούν να μας πουν οι άλλοι. 

 

Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας -  Γρήγορα βήματα  

 

Βήμα 1ο: Μετακινηθείτε σε κατάσταση καρδιακής συνοχής 

Βήμα 2ο: Εντοπίστε την ουσία - Μιλήστε ειλικρινά  

Βήμα 3ο: Επιβεβαιώστε την αμοιβαία κατανόηση 
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Σχέδιο δράσης για τη διακοπή της διαρροής ενέργειας 
 

 
Εντοπίστε μια κατάσταση που εξαντλεί την ενέργειά σας και ποιες τεχνικές και στρατηγικές θα 
ακολουθήσετε για τις επόμενες 2 εβδομάδες προκειμένου να διακόψετε τη διαρροή ενέργειας. 
 
 
Παραδείγματα συνηθισμένων καταστάσεων απώλειας ενέργειας: 
 
Συσκέψεις 
 
Τεχνικά 
προβλήματα 
 
Πίεση και χρονικές 
προθεσμίες  
 
Απροσδόκητες 
αλλαγές

Μέιλ 
 
Λήψη αποφάσεων 
 
Πίεση χρόνου 
 
Προβλήματα στον 
χώρο εργασίας

Οικονομικά θέματα 
/ περικοπές 
προϋπολογισμού 
 
Αντιμετώπιση 
λαθών των άλλων 
 
Δύσκολοι 
συνάδελφοι, 
πελάτες 
 
Προσπάθεια 
εξισορρόπησης 
δουλειάς και 
οικογένειας

Διακεκομμένος 
ύπνος 
 
Ανεπαρκείς 
μέθοδοι 
 
Κίνηση στους 
δρόμους 
 
Προβλήματα υγείας 
 
 

 
 
 

Φύλλο εργασίας για τη διακοπή της απώλειας ενέργειας 
 

Ποια κατάσταση, σχέση, ζήτημα ή στάση που μειώνει την ενέργειά μου θα δεσμευτώ να «αναλάβω» 
τις επόμενες δύο εβδομάδες προκειμένου να σταματήσω τη διαρροή ενέργειας; 
 
 
 
 
Ποιες τεχνικές και στρατηγικές θα χρησιμοποιήσω για να σταματήσω τη διαρροή ενέργειας; 
 
 
 
 
 
 
Πότε θα τις χρησιμοποιήσω ή εξασκήσω; 
 
 
 
 
 
 
Πώς θα φροντίσω να μην το ξεχάσω;
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Χρήσιμα εργαλεία: 
 
Καρδιακή Αναπνοή 
 
Εσωτερική Ηρεμία 
 
Γρήγορη Συνοχή

 
 
Συσκευές EmWave & Inner 
Balance Trainer 
 
Μετακίνηση και Επαναφορά 
– Διατήρηση 
 
Τεχνική Παύσης του Στρες

 
 
Σχεδιάγραμμα Απώλειας – 
Ανανέωσης Ενέργειας 
 
Επικοινωνία με συνοχή 
 
Εγκάρδια Εστίαση



Σχέδια Δράσης 

 

 

© Copyright 2014 Ινστιτούτο HeartMath
 

 

36 

 

Σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ικανότητας Ανθεκτικότητας 
 
 
Προσδιορίστε τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να επαναφορτίσετε την εσωτερική μπαταρία 
σας και να προσθέσετε ενέργεια στον οργανισμό σας. Δεσμευτείτε ότι θα ακολουθήσετε τη 
διαδικασία για δύο εβδομάδες. 
 
Ενέργειες για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία σας και να προσθέσετε ενέργεια στον 
οργανισμό σας: 
 
Προετοιμαστείτε με μια τεχνική συνοχής προκειμένου να ξεκινήσετε θετικά την ημέρα σας. Να 
αναπνέετε ήρεμα ανάμεσα στις δραστηριότητές σας. 
 
Βρείτε κάτι θετικό για την κάθε ημέρα. Εξασκηθείτε στην υπομονή και την καλοσύνη. 
 
Προετοιμαστείτε εφαρμόζοντας την Τεχνική Εσωτερικής Ηρεμίας πριν από μια στρεσογόνα 
κατάσταση. 
 
Ανακάμψτε ύστερα από μια αγχωτική κατάσταση εξασκώντας την Καρδιακή Αναπνοή. 
 
Δεσμευτείτε να μην παρασυρθείτε στην εσωτερική ένταση, να μην έχετε υπερβολική αντίδραση και 
να είστε συγχρονισμένοι. 
 
Εφαρμόστε την Τεχνική Εγκάρδιας Εστίασης 5-15 λεπτά 3 ή 4 φορές την εβδομάδα προκειμένου να 
δημιουργήσετε μια καινούρια κατευθυντήρια γραμμή. 
 
Εφαρμόστε την Τεχνική Συνεκτικής Επικοινωνίας σε κάθε μορφή επικοινωνίας. 
 
Χρησιμοποιήστε τις συσκευές emWave® ή Inner Balance ™ για να μάθετε να διατηρείτε τη συνοχή σας. 
 
Να κοιμάστε αρκετά. 
 
Συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα που σας αρέσει, όπως ο αθλητισμός, η κηπουρική, το μαγείρεμα, 
η πεζοπορία, κάποιο χόμπι, η άσκηση, ο χορός, η μουσική, ο εθελοντισμός ή η ανάγνωση. 
 
 

Φύλλο εργασίας για τη δημιουργία Ανθεκτικότητας 
 
Ποιες ενέργειες, τεχνικές ή στρατηγικές θα χρησιμοποιήσω για να επαναφορτίσω την εσωτερική μου 
μπαταρία και να ενισχύσω την Ανθεκτικότητά μου τις επόμενες δύο εβδομάδες; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πότε θα τις χρησιμοποιήσω ή θα τις εξασκήσω; 
 
 
 
 
 
Πώς θα φροντίσω να μην το ξεχάσω; 




