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Ενότητα  13  –  Η  Τεχνική  το  Παγώματος  της  Εικόνας.  Μια  βασικότατη  τεχνική  του 

συστήματος  HeartMath  από  το  1993.  Η  Τεχνική  του  Παγώματος  της  Εικόνας  έχει 

χρησιμοποιηθεί από πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, σε διαφορετικά πεδία, με 

εξαίρετα  αποτελέσματα.  Το  Πάγωμα  της  Εικόνας  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να 

βοηθήσει  στην  λήψη  αποφάσεων,  στην  επίλυση  προβλημάτων,  στο  σχεδιασμό  ή  για  την 

αλλαγή των συναισθηματικών αντιλήψεων μας, για την πιο απλή περίπτωση μέχρι και τις 

πιο πολύπλοκες οικογενειακές ή επιχειρηματικές αποφάσεις. Έχει σχεδιαστεί να μας βοηθά 

να αποκτούμε πρόσβαση στη διαισθητική μας νοημοσύνη με άμεσο τρόπο. Υπάρχει και το 

Πάγωμα της Εικόνας εκ κινήσει, με το οποίο βρίσκουμε την κατάλληλη στάση και διάθεση 

για τα εναλλασσόμενα περιβάλλοντα και καταστάσεις της καθημερινότητας. Ο συντονισμός 

μας με την κατάλληλη διάθεση εξοικονομεί ενέργεια και αυξάνει τα επίπεδα ανθεκτικότητά 

μας.  

Η τεχνική του Παγώματος της εικόνας  

Μία έξυπνη τεχνική αυτορρύθμισης 

  

 

Τεχνική Παγώματος Της Εικόνας 

 



Χρόνος: (1 λεπτό) 

Στόχος: Εισαγωγή και μία σύνοψη της τεχνικής 

Σημεία κλειδιά:  

 Η τεχνική ‘Παγώματος της εικόνας’ είναι μια τεχνική πολλών 

χρήσεων για την παύση της διαρροής ενέργειας, την δημιουργία 

μεγαλύτερης διαύγειας και της ικανότητας να ανακαλύπτουμε 

δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα ή τα θέματα που μας 

απασχολούν. 

  Η μετακίνηση σε μια πιο συνεκτική κατάσταση βελτιώνει την 

εγκεφαλική λειτουργία και μας βοηθά να έρθουμε σε επαφή με 

ένα πιο πλήρες είδος νοημοσύνης, το οποίο βρίσκεται ήδη μέσα 

μας (συναισθηματική ή διαισθητική νοημοσύνη). 

  Βοηθά επίσης στην εξισορρόπηση της νοητικής και 

συναισθηματικής μας ενέργειας, κάτι που αποτρέπει σημαντικές 

ενεργειακές διαρροές. 

  Χρησιμοποιείται όταν αισθάνεστε στρες, ‘παγώνοντας την 

εικόνα’ πριν αντιδράσετε αυτόματα στο ερέθισμα, έτσι ώστε να 

αφουγκραστείτε τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης. 

  Παρόλο που καμία τεχνική δεν προσφέρει άμεσα αποτελέσματα 

από την πρώτη φορά, οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι 

η τεχνική ‘Παγώματος της εικόνας’ αυξάνει την ενέργειά τους 

(συχνότητα) και προσφέρει νοητική διαύγεια φέρνοντας τους πιο 

κοντά σε ωφέλιμες καινοτόμες λύσεις και ιδέες για το θέμα που 

τους απασχολεί. 

Επόμενο: Ας δούμε τα 5 βήματα της τεχνικής και μετά ας της κάνουμε 

μαζί.  

Βήμα 1 



 

Χρόνος: 1 λεπτό 

Αντικείμενο: παρουσίαση του βήματος 1 

Σημεία κλειδιά: (δίνω τις οδηγίες /διαβάζω δυνατά) 

Βήμα 1: Αναγνώρισε το θέμα ή την κατάσταση που σε απασχολεί και 

τη διάθεση ή τα συναισθήματα σου γι’ αυτό. 

 Αυτό μπορεί να είναι μια δύσκολη κατάσταση ή ένα δίλλημα ή 

μια σχέση με κάποιον, μια κατάσταση στη δουλειά ή οτιδήποτε 

άλλο για το οποίο θα θέλατε να έχετε περισσότερη διαύγεια της 

κατάστασης. Μπορεί να είναι ότι απλά αισθάνεστε λίγο 

‘πεσμένοι’ και θα θέλατε να έρθετε σε μια καλύτερη ισορροπία.  

  Μπορείτε επίσης να κάνετε ‘Πάγωμα της Εικόνας’ όταν 

σχεδιάζετε το πρόγραμμά σας, όταν βάζετε προτεραιότητες ή 

όταν αναζητάτε δημιουργικές λύσεις σε κάποια εργασία σας. 

  Μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο να αισθανθούμε ποια 

είναι η σωστή ερώτηση ή το πραγματικό θέμα που μας 

απασχολεί. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

το ‘Πάγωμα της Εικόνας’ για να ανακαλύψετε την πιο σημαντική 

ερώτηση ή θέμα.  

  Αναγνωρίστε ότι συναισθήματα υπάρχουν γύρω από το θέμα 

σας. Τα συναισθήματα δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε 

αρνητικά ή στρεσογόνα. Οτιδήποτε και αν είναι, είναι βοηθητικό 

να αναγνωρίζονται και να γίνονται αποδεκτά. 

Μετάβαση: επόμενη διαφάνεια 

Βήμα 2 



 

Χρόνος: 1 λεπτό 

Αντικείμενο: παρουσίαση το βήμα 2 της τεχνικής ‘Παγώματος της 

Εικόνας’ 

Σημεία κλειδιά:  

 Βήμα 2: Εστιάστε την προσοχή σας στην περιοχή της καρδιάς. 

Φανταστείτε ότι η αναπνοή σας εισέρχεται και εξέρχεται μέσα 

και έξω από την καρδιά, αναπνέοντας λίγο πιο αργά και λίγο 

πιο βαθειά από ότι συνήθως.  

πρόταση: εισπνεύστε για περίπου 5’’ και εκπνεύστε για 5’’ (ή ότι είναι 

πιο άνετο). 

  Συνεχίστε μέχρι να αισθανθείτε ένα φυσικό ρυθμό 

  Αν παρατηρήσετε ότι το μυαλό περιπλανάται ή αρχίζει και 

μιλάει, απλά ξαναεστιάστε στην περιοχή της καρδιάς και 

αναπνεύστε πιο αργά και πιο βαθειά.  

  Αυτό το βήμα σας εισάγει στην κατάσταση συνοχής, που είναι 

σημαντική για να έχουμε πρόσβαση στην εσωτερική μας  

διαίσθηση..  

Μετάβαση: Ας προσθέσουμε τώρα ένα ανανεωτικό συναίσθημα για να 

μπούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο συνοχής.  

Βήμα 3 



 

Χρόνος: 1 λεπτό 

Αντικείμενο: παρουσίαση το βήμα 3 της τεχνικής ‘Παγώματος της 

Εικόνας’ 

Σημεία κλειδιά:  

 Βήμα 3: Κάντε μια ειλικρινή προσπάθεια να βιώσετε ένα 

ανανεωτικό συναίσθημα όπως η ευγνωμοσύνη ή η φροντίδα 

για κάποιον ή για κάτι στη ζωή σας. 

  Το να ενεργοποιούμε ένα ανανεωτικό συναίσθημα κατά τη 

διάρκεια της Καρδιακής Αναπνοής είναι σημείο κλειδί για να 

μπούμε σε βαθύτερο επίπεδο συνοχής. 

  Όταν μπαίνουμε σε συνοχή έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στη 

διαισθητική νοημοσύνη που χρειάζεται για τις πιο καινοτόμες 

λύσεις και το δημιουργικό και έξω από τα συνηθισμένα τρόπο 

σκέψης που αναζητάμε, ειδικά όταν δεν έχουμε πολύ χρόνο στη 

διάθεσή μας ή όλες τις πληροφορίες που θα θέλαμε να είχαμε, 

αλλά χρειάζεται να αποφασίσουμε.  

  Η κατάσταση τη συνοχής, διακόπτει επίσης τις διαρροές 

ενέργειας, εξοικονομεί την ενέργεια που χάνουμε όταν είμαστε 

αγχωμένοι, δεν είμαστε σίγουροι και νοιώθουμε πίεση λόγω της 

δυσκολίας να αποφασίσουμε. Μπορεί επίσης και σταματά την 

τάση να κρίνουμε και να κατηγορούμε που δεν βοηθά στην 

επίλυση των θεμάτων. 

Μετάβαση: Τώρα ας ξαναδούμε το θέμα μας, αλλά από μία πιο 

συνεκτική και αντικειμενική οπτική.  

Βήμα 4 



 

Χρόνος: 30 δευτερόλεπτα 

Αντικείμενο: παρουσίαση το βήμα 4 της τεχνικής ‘Παγώματος της 

Εικόνας’ 

Σημεία κλειδιά: 

 Βήμα 4: Από αυτό το πιο αντικειμενικό σημείο, ρώτα τον εαυτό 

σου ποια θα μπορούσε να είναι η πιο αποτελεσματική στάση, 

διάθεση, πράξη ή λύση στο θέμα σου.  

  Από μία πιο αντικειμενική θέση μπορούμε να δούμε τα θέματα 

με μια πιο ισορροπημένη οπτική. Είμαστε πιο ευθυγραμμισμένοι 

με τη διαισθητική μας νοημοσύνη, αυτή την εσωτερική αίσθηση 

γνώσης που υπάρχει μέσα μας.  

Μετάβαση: επόμενη διαφάνεια 

Βήμα 5 

 

Χρόνος: 1 λεπτό 

Αντικείμενο: παρουσίαση το βήμα 5 της τεχνικής ‘Παγώματος της 

Εικόνας’ 

Σημεία κλειδιά:  



> Βήμα 5: Ήσυχα παρατήρησε οποιαδήποτε ανεπαίσθητη 

αλλαγή στην αντίληψη σου για το θέμα, στη διάθεση ή στα 

αισθήματά σου. Δεσμεύσου να διατηρείς αυτή την θετική 

μετακίνηση στην αντίληψή σου και να προχωρήσεις βάσει των 

νέων επιγνώσεων. 

> Μείνε στη συνοχή και μην ανατρέξεις να βρεις τη λύση. Απλά 

μείνε στην ησυχία και παρατήρησε τι αναδύεται από μέσα σου. 

> Συχνά αυτό που παρατηρούμε είναι μία ανεπαίσθητη αλλαγή 

στη διάθεση ή το συναίσθημα ή την αντίληψη του θέματος. 

> Μπορεί να παρατηρήσετε μία νέα επίγνωση ή μια διαφορετική 

διάθεση ή συναίσθημα που θα σας βοηθήσει να χειριστείτε 

καλύτερα το θέμα που σας απασχολεί ή να εμφανιστεί μια νέα 

δημιουργική ιδέα γι αυτό – μια αντίδραση συνοχής. 

Αν δεν εμφανιστεί τίποτα, είναι ΟΚ. Να θυμάστε ότι η 

συναισθηματική  μετακίνηση σχετικά με το θέμα είναι επίσης 

σημαντική. Μπορείτε πάντα να επαναλάβετε το Πάγωμα της 

Εικόνας αργότερα με το ίδιο πάντα θέμα. 

Μετάβαση: Ας το δοκιμάσουμε τώρα  

 Άμεσα βήματα‐Άσκηση 

 

Χρόνος: 15 λεπτά 

Αντικείμενο: καθοδήγησε τους συμμετέχοντες στην τεχνική Παγώματος 

της Εικόνας με σημειώσεις 

Σημεία κλειδιά:   



> Ας βάλουμε όλα τα βήματα μαζί και να κάνουμε πρακτική για 

ένα θέμα ή κατάσταση της επιλογής σας, που όμως δεν είναι 

πολύ βαρύ ή δύσκολο. 

> Όταν καταλάβετε και έχετε την εποπτεία της άσκησης, θα 

χρειαστείτε μόνο να θυμάστε τα παρακάτω Άμεσα Βήματα: 

 

Βήμα 1: Αναγνώρισε 

  Βήμα 2: Καρδιακή Αναπνοή 

  Βήμα 3: Ενεργοποίηση θετικού ή ανανεωτικού συναισθήματος 

  Βήμα 4: Ερώτημα 

  Βήμα 5: Παρατήρησε και δράσε 

Οδηγίες άσκησης:  

1. Ανοίξτε το φυλλάδιο της άσκησης Πάγωμα της Εικόνας. Θα σας 

οδηγήσω μέσα από μια γραπτή άσκηση. Θα διαβάζω κάθε βήμα και θα 

το κάνουμε μαζί. 

> Βήμα 1: Αναγνώρισε το θέμα ή την κατάσταση και όποια διάθεση ή 

συναίσθημα έχεις γι’ αυτήν. 

> Μην επιλέξεις κάτι μεγάλο την πρώτη φορά. Εντόπισε ένα 

σχετικά μικρό, αλλά πραγματικό θέμα που σε απασχολεί και θα 

ήθελες να εργαστείς με αυτό, να το επιλύσεις ή να αποκτήσεις 

περισσότερη διαύγεια για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 

το διαχειριστείς. Γράψτο κάτω από την επικεφαλίδα ‘θέμα ή 

κατάσταση’. 

> Αναγνώρισε πως αισθάνεσαι για το θέμα αυτό. Να είσαι 

ειλικρινής με τον εαυτό σου. Εντόπισε τα συναισθήματα με μία 

δυο λέξεις, όπως ‘ανησυχία, λύπη, ανυπομονησία’  και γράψτα 

κάτω από την επικεφαλίδα ‘Διάθεση και συναίσθημα για το θέμα’ 

(περίμενε μέχρι οι περισσότεροι να έχουν ολοκληρώσει.) 

> Ερώτημα: Τι παρατηρείτε ότι γίνεται μέσα σας μόνο που το 

γράφετε στο χαρτί; 



2. Βήματα 2 έως 5:  

 >Άσε κάτω το στυλό σου και θα σε καθοδηγήσω στα επόμενα 

βήματα της τεχνικής ‘Πάγωμα της Εικόνας’ (Διάβασε κάθε βήμα 

κάνοντας τις απαραίτητες διακοπές μεταξύ  των βημάτων). 

Βήμα 2: Εστίασε την προσοχή σου στην περιοχή της καρδιάς. 

Φαντάσου ότι η αναπνοή σου ρέει μέσα και έξω από την 

καρδιά ή την περιοχή της καρδιάς, αναπνέοντας λίγο πιο 

αργά και λίγο πιο βαθειά από ότι συνήθως. 

Πρόταση: Εισέπνευσε για 5 δευτερόλεπτα και εξέπνευσε για 5 

δευτερόλεπτα (ή όσο είναι άνετο για εσένα)  

{αναμονή 10 δευτερόλεπτα} 

Βήμα 3: Κάνε μια ειλικρινή προσπάθεια να βιώσεις ένα 

αναζωογονητικό συναίσθημα όπως ευγνωμοσύνη ή 

φροντίδα για κάποιον ή για κάτι στη ζωή σου. 

Μην απεικονίζεις απλά το συναίσθημα αλλά προσπάθησε να 

το βιώσεις μέσα από την καρδιά σου. 

{αναμονή 20 δευτερόλεπτα} 

Βήμα 4: Τώρα, κάνε μια ερώτηση από το μέρος της καρδιάς 

σου. Από αυτό το πιο αντικειμενικό σημείο, ρώτα τον εαυτό 

σου ποια θα μπορούσε να είναι η πιο αποδοτική ή 

αποτελεσματική στάση, διάθεση, πράξη ή λύση στο θέμα 

σου.  

{αναμονή 15‐20 δευτερόλεπτα} 

Βήμα 5: Παρατήρησε την απόκριση της καρδιά σου. Ήσυχα 

παρατήρησε οποιαδήποτε ανεπαίσθητη αλλαγή στην 

αντίληψη σου για το θέμα, στη διάθεση ή στα αισθήματά 

σου.  

(όταν οι περισσότεροι έχουν ολοκληρώσει)  

Ερώτημα:  



- Ποιος πρόσεξε διαφορές στις αρχικές και τις τελικές απαντήσεις;  

- Συνάντησε κανείς κάτι που ήδη ήξερε αλλά για κάποιο λόγο δεν 

ήθελε να το δεχτεί ή να το εφαρμόσει;  

- Κάποιος που να ανακάλυψε νέους τρόπους προσέγγισης;  

- Πόσοι από εσάς ανακαλύψατε ίσως νέες επιγνώσεις που θα 

μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε;  

- Πρόσεξε κανείς μια μετακίνηση στη διάθεσή του σχετικά με το 

θέμα; Θυμηθείτε ότι είναι ΟΚ να μην έχουμε απαντήσεις στην 

αρχή. Η μετακίνηση της συναισθηματικής μας στάσης είναι αυτό 

που έχει σημασία. Μπορείτε πάντα να επανέρχεστε και να 

επαναλαμβάνετε την τεχνική. 

> Περιέγραψε με μία ή δύο λέξεις  το συναίσθημα ή τη διάθεση που 

είχες πριν κάνεις την άσκηση Παγώματος Εικόνας. Γράψε μια 

περιγραφή στο Φύλλο Εργασίας κάτω από την επικεφαλίδα Πριν. 

> Περιέγραψε με μία ή δύο λέξεις το συναίσθημα ή τη διάθεση που 

είχες μετά την άσκηση Παγώματος Εικόνας. Γράψε μια περιγραφή  στο 

Φύλλο Εργασίας κάτω από την επικεφαλίδα Μετά. 

> Ας δούμε μερικά παραδείγματα του πως περιγράφετε τα 

συναισθήματα πριν και μετά κάνετε το Πάγωμα Εικόνας. (Αν είναι αυτό 

δυνατόν χρησιμοποίησε ένα πίνακα και γράψε τις απαντήσεις κάτω από 

δύο στήλες: Πριν – Μετά. Πάρε και τις δύο απαντήσεις από κάθε άτομο 

και συνέχισε στον επόμενο.) 

> (Αναφέρσου στη μετακίνηση από ένα ενεργοβόρο συναίσθημα σε ένα 

ανανεωτικό. Αν έχουν μάθει το Διάγραμμα Μετάβασης από Διαρροής 

σε Ανάκτηση, ρώτα τους σε ποια τεταρτημόρια βρισκόταν πριν την 

άσκηση και σε ποια τεταρτημόρια μεταφέρθηκαν μετά την άσκηση.) 

> Ερώτημα: Πόσο χρόνο λέτε ότι πήρε αυτή η άσκηση; Δύο λεπτά; 

Πόσο χρόνο είχατε αυτό το θέμα στο πίσω μέρος του μυαλού σας 

αδυνατώντας να βρείτε τρόπο να το διαχειριστείτε;  



> Να πόσο γρήγορα μπορούμε να μετακινούμαστε από μια 

ενεργοβόρα κατάσταση σε μία κατάσταση ανανέωσης και να 

αποκτήσουμε νέα διαισθητική διάκριση και επίγνωση. 

> Γνωρίζουμε ότι κάνοντας την άσκηση του Παγώματος της Εικόνας δε 

σημαίνει ότι το θέμα έχει λυθεί. Αυτό θα ήταν υπέροχο, αλλά δε 

δουλεύει ακριβώς έτσι. Να θυμάστε όμως ότι χρειάστηκαν περίπου 2 

λεπτά να διακόψουμε μια ενεργειακή διαρροή και να θέσουμε τις 

βάσεις για έναν άλλο τρόπο θέασης αυτού που μας απασχολεί. 

>Όταν μαθαίνουμε μία νέα δεξιότητα χρειάζεται εξάσκηση. Με την 

εξάσκηση θα γίνεται πολύ πιο αυτόματα.     

> Όταν αρχίσεις να νοιώθεις άνετα με τη διαδικασία της τεχνικής, το 

μόνο που θα χρειάζεται να θυμάσαι είναι τα γρήγορα βήματα 

(αναγνωρίζω/καρδιακή 

αναπνοή/συναίσθημα/ερώτηση/αφουγκράζομαι). Με την πρακτική θα 

δεις ότι αυτά τα βήματα στην ουσία βρίσκονται το ένα μέσα άλλο και 

γίνονται αυτόματα. Και, όπως με όλες τις τεχνικές, μπορούμε να το 

κάνουμε εκείνη την ώρα που το χρειαζόμαστε χωρίς να ξέρει κανείς τι 

κάνουμε. 

Προαιρετικό: Δώσε προσωπικό παράδειγμα:  

Παράδειγμα: Εγώ το χρησιμοποιώ όταν διαπληκτίζομαι με το γιό μου 

και δεν ξέρω αν είναι καλύτερα να είμαι επιτρεπτικός για να μην 

ζημιωθεί η σχέση μας ή να είμαι σκληρός στη θέσπιση των ορίων που 

νομίζω ότι χρειάζεται να βάλω. Εκεί, αυτόματα βλέπω την εικόνα σαν σε 

σινεμά, την παγώνω στο μυαλό, έρχομαι σε επαφή με το συναίσθημά 

μου (και καταλαβαίνω ότι πίσω από το θυμό βρίσκεται αγάπη), και 

ρωτώ την καρδιά μου: τι να κάνω? Η καρδιά δε μου απαντάει 

τεχνοκρατικά ‘κάνε αυτό’ αλλά διαισθητικά, μου λέει ‘αγάπα’!. Έτσι 

αλλάζει η στάση μου στη σκηνή. Είναι άλλα αυτά που λέω τώρα και τα 

πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Πριν μάθω την άσκηση γινόταν πόλεμος 

δύναμης και πάντα χάναμε και οι δύο. 

Άλλο παράδειγμα: Εγώ χρησιμοποιώ το Πάγωμα Εικόνας όταν νοιώθω 

ότι τα διάφορα projects που δουλεύω συγχρόνως με έχουν κατακλύσει. 

Αυτή η πίεση χρωματίζει την αντίληψη μου και μπορεί να δημιουργήσει 



μία καταιγίδα αρνητικών συναισθημάτων. Το Πάγωμα Εικόνας με 

βοηθά να διακόπτω την ενεργειακή διαρροή από αυτό το ασφυκτικό 

συναίσθημα και να μετακινηθώ σε ένα συναίσθημα περισσότερης ροής 

και ηρεμίας. Με βοηθά να δω ότι μπορώ να ζητήσω βοήθεια για 

κάποιες εργασίες ή ότι μόνο ένα project είναι αυτό που πραγματικά 

πιέζει και μπορώ να το βάλω στην κορυφή της λίστας μου. Αυτές οι 

λύσεις μπορεί να μην είναι οι τέλειες λύσεις, αλλά μπορούν να μου 

προσφέρουν ένα αίσθημα ανακούφισης για ένα κομμάτι της πίεσης που 

βάζω στον εαυτό μου και επίσης με βοηθούν να δω τι είναι το πιο 

πιεστικό κάθε φορά.  

> Αυτή μπορεί να είναι μια ανεπαίσθητη διαδικασία και χρειάζεται 

πρακτική για να αποκτήσετε άνεση με αυτήν. Δε θα έχεις κάθε φορά 

συγκεκριμένη επιτυχία ή καθοδήγηση. Μπορείς πάντα να κάνεις 

Πάγωμα Εικόνας ξανά αργότερα. Μην υποβαθμίζεις τις ανεπαίσθητες 

μετακινήσεις, διότι μπορεί να αποδειχτούν πολύ μεγάλης αξίας. 

Μετάβαση: Ας δούμε τώρα μια περίπτωση που η τεχνική αυτή μπορεί 

να εξοικονομήσει πολλή ενέργεια. 

Μπαίνοντας σε συντονισμό με κάθε κατάσταση 

 

Χρόνος: 5 λεπτά 

Στόχος: Παρουσίαση της χρήσης του ‘Παγώματος της Εικόνας’ στη ροή 

της δράσης (σε πραγματικό χρόνο) σε οποιαδήποτε στιγμή της 

καθημερινότητάς μας και το πώς αυτό εξοικονομεί ενέργεια και μας 

βοηθά να ανταποκρινόμαστε σε κάθε κατάσταση με τον καταλληλότερο 

τρόπο και με περισσότερη νοημοσύνη.  



Σημεία κλειδιά:  

> Μια από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης μιας 

δύσκολης κατάστασης πιο έξυπνα είναι να κάνουμε ένα ‘Πάγωμα 

Εικόνας’ εν κινήσει. Ξεκίνα με Καρδιακή Αναπνοή. Φέρε στο 

μυαλό κάτι που εκτιμάς. Και μετά ρώτα: ‘ποια είναι η καλύτερη 

στάση γι αυτό που αντιμετωπίζω τώρα;’  

> Παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα καταστάσεων που ο 

συγχρονισμός μπορεί να βοηθήσει:  

- Η συνάντηση με κάποιον που έχεις ήδη διαφωνήσει και ακόμη 

νοιώθεις προδοσία ή θυμό. 

- Όταν νοιώθεις εκνευρισμό για προβλήματα στη δουλειά, 

προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν και τη συμπεριφορά σου 

στην οικογένειά σου 

- Όταν ξεκινάς την εργασία σου στην αρχή της ημέρας. 

- Όταν χρειάζεται να πάρεις μία σημαντική απόφαση ή όταν 

βρίσκεσαι σε μια σημαντική συζήτηση. 

- Πριν κοιμηθείς στο τέλος της ημέρας. 

> Ερώτημα: Μπορείς να σκεφτείς μια κατάλληλη διάθεση ή 

συμπεριφορά για κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις που θα 

μπορούσε να είναι χρήσιμη;  

> Ερώτημα: Πως μια πιο κατάλληλη διάθεση θα σε ωφελούσε; Πως θα 

ωφελούσε την κατάσταση;  

> Όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά τέτοιες καταστάσεις. Μπορούν να 

μας προκαλέσουν συσσώρευση στρες και διαρροή ενέργειας που 

μειώνει την ανθεκτικότητά μας. 

> Κάνοντας  σίγουρο ότι έχουμε την κατάλληλη στάση και διάθεση για 

τέτοιες καταστάσεις, μας δίνει μεγαλύτερη επίγνωση του 

περιβάλλοντος μας και πρόσβαση στη δημιουργικότητά μας και τη 

διαισθητική μας καθοδήγηση για τον τρόπο που μπορούμε να τις 

προσεγγίζουμε.  



> Θα υπάρχουν πάντα δύσκολοι άνθρωποι, ακόμη και αν αλλάξουμε 

επάγγελμα η γειτονιά. Δεν μπορούμε τους αλλάξουμε, ούτε να τους 

εξαφανίσουμε από τη ζωή μας, αλλά μπορούμε να ρυθμίζουμε 

συνειδητά τον τρόπο που αντιδρούμε μέσα μας. 

Πρόσθετα σημεία κλειδιά:  

> Μοιράσου ένα κατάλληλο παράδειγμα για το πώς  μπαίνεις σε 

συγχρονισμό στο εργασιακό περιβάλλον ή στην προσωπική σου ζωή. 

 > Πρόσθετα παραδείγματα: ίσως χρειάστηκε να αντιμετωπίσεις έναν 

συνάδερφο ή ένα δύσκολο πελάτη, ειδικά κάποιον που σου ‘πατάει τα 

κουμπιά’. Ίσως αισθάνεσαι ανυπομονησία, αντιδράς αυτόματα ή είσαι 

επικριτικός εναντίον του. Τα συναισθήματά σου επικοινωνούνται και 

χωρίς να εκφράζονται με λέξεις  και το μόνο που κάνουν είναι να 

χειροτερεύουν μια κατάσταση.  

Μετάβαση: Ας δούμε τώρα καταστάσεις που θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε Πάγωμα Εικόνας.  

(Προαιρετικό) Άσκηση –για ομάδες συναδέρφων: 

Εντόπισε μία τρέχουσα κατάσταση για να εφαρμόσεις Πάγωμα 

Εικόνας. 

 

(Δείξε τα Άμεσα Βήματα στην οθόνη.) 

Χρόνος: 20 λεπτά 

Αντικείμενο: Οδήγησε τους συμμετέχοντες σε ένα ομαδικό Πάγωμα 

Εικόνας και το βίωμα των πιθανών κερδών από τη χρήση της τεχνικής 

ομαδικά για ένα αντικείμενο ή ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος. 

Οδηγίες Άσκησης: 



> (Δώσε μια περίληψη της άσκησης. Θα προσδιορίσετε ένα σχετικό 

θέμα ή πρόβλημα στην εργασία σας και θα κάνετε το Πάγωμα Εικόνας 

μαζί.) 

> (Οδήγησε την ομάδα να επιλέξουν ένα πρόβλημα κοινού 

ενδιαφέροντος, αποφεύγοντας διαπροσωπικές διαφωνίες.) 

> (Προαιρετικό: Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα κοινά θέματα, 

χώρισε την ομάδα σε υποομάδες ανάλογα με το θέμα τους.) 

(Αυτή η άσκηση είναι καλύτερα να γίνεται με ήδη διαμορφωμένες 

ομάδες. Αν το κοινό σας δεν είναι ομοιογενής ομάδα οδήγησέ τους να 

κάνουν την άσκηση με θέμα το πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις 

τεχνικές και στρατηγικές που μαθαίνουν.) 

(Να έχεις ευαισθησία στις δυναμικές των ομάδων στο δωμάτιο καθώς 

τους καθοδηγείς στην άσκηση.) 

> (Ζήτα από κάθε συμμετέχοντα να γράψει το θέμα στο Φύλλο 

Εργασίας του 

> (Διάβασε το Άμεσο Βήμα 1: Αναγνώριση. Όταν έχουν αναγνωρίσει 

πως αισθάνονται για το θέμα, ζήτα τους να το γράψουν κάτω από την 

επικεφαλίδα ‘Διαθέσεις και συναισθήματα σχετικά με το θέμα.’’) 

> Οδήγησε τους συμμετέχοντες στα υπόλοιπα Άμεσα Βήματα. Κάνε 

σίγουρο ότι επιτρέπεις αρκετό χρόνο μεταξύ των βημάτων.) 

> (Στη συνέχεια, ζήτα τους να περιγράψουν με μία‐δυο λέξεις  τις 

αντιδράσεις τους πριν και μετά την άσκηση. Παράδειγμα: Πριν: 

εκνευρισμός. Μετά: ανακούφιση.) 

> (Ζήτα παραδείγματα πριν και μετά από κάθε άτομο ξεχωριστά και αν 

είχαν εποικοδομητικές λύσεις στα θέματά τους.) 

> (Αν υπάρχουν πολλές ομάδες, ζήτα τους να το κάνουν μεταξύ τους, ο 

καθένας εντός του  γκρουπ του.  

Σημαντικό: Κράτα τις συζητήσεις σύντομες και εστιασμένες. Αν κάποιο 

θέμα απαιτεί πρόσθετο χρόνο, ζήτα από την ομάδα να ορίσει έναν άλλο 



χρόνο όταν θα επιστρέψουν στη δουλειά ή προσφέρσου να τους 

καθοδηγήσεις κάποια άλλη στιγμή, αν αυτό είναι εφικτό.) 

Μετάβαση: επόμενη διαφάνεια 

 


