
Είπαμε ότι η απόκλιση από την ομοιόσταση, έχει επιδράσεις στη φυσιολογία μας
σε αρκετά σημεία:
συναισθηματικά, ενεργειακά, νοητικά, καρδιακά, ορμονικά, νευρολογικά.

Κ ό θ ί δ ά άζ θ ί λ ά έΚαι ότι οι ρυθμοί της καρδιάς επηρεάζουν κατευθείαν τα εγκεφαλικά κέντρα 
που σχετίζονται με την πρόβλεψη, τη λήψη αποφάσεων, την κοινωνική 
επίγνωση και την ικανότητα αυτορρύθμισης
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Και όλα αυτά σχετίζονται με αυτή τη νοητή γραμμή στην οποία βρισκόμαστε είτε 
από πάνω είτε από κάτω
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Θα ήθελα να εστιαστούμε για λίγο στο κομμάτι της καρδιακής λειτουργίας.

Έχει πλέον αποδειχθεί ότι, ο τρόπος που λειτουργεί η καρδιά σχετίζεται με τα 

συναισθήματα τα οποία έχουμε και ότι πάνω και κάτω τα συναισθήματα είναι 

διαφορετικά. 

ΚΛΙΚ (περιοδικό) > Η πρώτη φορά που η ιατρική κοινότητα έλαβε υπόψη την 

παράμετρο των συναισθημάτων και αναγνώρισε την επίδραση τους στη 

λειτουργία της καρδιάς ήταν το 1991

ΚΛΙΚ (σήμερα) > και μέσα σε 31 πλέον έτη έχουμε δει βότι ο τρόπος που η 

καρδιά λειτουργεί επηρεάζει τον τρόπο που ο θάλαμος του εγκεφάλου

διανέμει την πληροφορία στα μέρη του εγκεφάλου, άρα και την λειτουργία του 
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Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε ότι ρυθμοί της καρδιάς επηρεάζουν κατευθείαν τα 

εγκεφαλικά κέντρα που σχετίζονται με την πρόβλεψη, τη λήψη 

αποφάσεων, την κοινωνική & περιβαλλοντική επίγνωση και 

αντιληπτικότητα και την ικανότητα αυτορρύθμισης.
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Και ότι όλα αυτά σχετίζονται με τη Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού

Η μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού είναι ένας όρος που είτε γίνεται 

κατανοητός πολύ εύκολα, είτε μπορεί να μας ταλαιπωρήσει για να τον 

κατανοήσουμε.

Έχει ανακαλυφθεί αρκετές δεκαετίες πριν αλλά η σημαντικότητα της είχε 

ξεχαστεί για αρκετά χρόνια, μέχρι πρόσφατα όπου και το ενδιαφέρον της 

ιατρικής κοινότητας αναζωπυρώθηκε, καθώς ή Μεταβλητότητα Καρδιακού 

Ρυθμού αποτελεί σημαντικό δείκτη υγείας προσαρμοστικότητας καιΡυθμού αποτελεί σημαντικό δείκτη υγείας, προσαρμοστικότητας και 

πρόγνωσης μελλοντικών ασθενειών και προσδόκιμου ζωής. 
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Το 2013 ο Ben Johnson και ο Aleksander Lloyd γράφουν:

‘Η εξέταση Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού είναι πλέον η πιο αξιόπιστη 

μέθοδος αξιολόγησης του σωματικού στρες. ..εξακριβώνει αν υπάρχει 

ισορροπία στο αυτόνομο νευρικό σύστημα.’

Ο Lloyd κατέχει διδακτορικό στην ψυχολογία και φυσικοπαθητική αγωγή και ο 

Johnson είναι τότε δ/ντης στην κλινική ανοσοποιητικής αποκατάστασης της 

Αλτλάντα
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Και συνεχίζουν: ‘ όταν το ΑΝΣ είναι ισορροπημένο, εξασφαλίζονται οι 

διαδικασίες της ανάπτυξης και της ίασης, πράγμα που σημαίνει ότι 

παραμένουμε υγιείς.’
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και καταλήγουν (το 2013): ‘η εξέταση Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού είναι 

η καλύτερη ιατρική εξέταση που υπάρχει για την εκτίμηση του στρες στο 

αυτόνομο νευρικό σύστημα. Χρησιμοποιείται περισσότερο από τριάντα 

χρόνια στη συμβατική ιατρική και ανήκει στην ίδια κατηγορία εξετάσεων με 

την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία, δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται ούτε 

κατά 1% από το φαινόμενο πλασέμπο, που ουσιαστικά σημαίνει ότι ‘τα πάντα 

είναι στο μυαλό σου’.’
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Το ζητούμενο το 2013 ήταν να βρουν μεθόδους που θα βελτίωναν την 

Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού και αυτή η βελτίωση θα παρέμενε και μετά 

την εφαρμογή των τεχνικών στη θεραπευτική συνεδρία, (κάτι που σήμερα έχει 

επιτευχθεί – όπως ήδη έχουμε αναφέρει).
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Θα σας διαβάσω φράσεις από πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις για την 

Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού από άρθρο της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Harvard (2021)

Και μετά θα σας εξηγήσω τι είναι με ένα τρόπο που ελπίζω ότι θα είναι 

απόλυτα κατανοητός. 
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H ιατρική σχολή του Harvard μας λέει:

Η Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού είναι δείκτης ευζωίας (‘indicate well‐being’).
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Η μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού, βρίσκεται στο μέγιστο της βαθμό όταν 
είμαστε στην ηλικία των 25 και σταδιακά πέφτει.
Αποτελεί ένδειξη ικανότητας προσαρμοστικότητας της φυσιολογίας μας στο στρες. 
Μία χαμηλή τιμή μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού υποδεικνύει κίνδυνο 

λλ ώ θ ώ ό ήμελλοντικών ασθενειών και πρόωρης γήρανσης

Σε έρευνα του τμήματος Γηριατρικής και Καρδιολογίας στο Κολέγιο 

Φαρμακευτικής του Σικάγο, το 2010 κατεγράφη ότι οι υψηλότερες τιμές 

Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού (συνεπώς και προσαρμοστικότητας σε β η η ς ρ μ ( ς ρ ρμ η ς

συνθήκες πίεσης) σημειώνονται στις νεαρές ηλικίες και ότι οι τιμές αυτές 

έχουν μια καθοδική πορεία  καθώς τα χρόνια περνούν. Το σώμα δηλαδή 

δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει στρεσογόνες καταστάσεις καθώς ωριμάζει.

Σ ώθ ό ά δ έ Μ βλ ό Κ δ ύ Ρ θ ύΣημειώθηκε όμως και κάτι ενδιαφέρον: η Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού 

αυξάνεται την πενταετία 60-65 ετών.

Αυτό το παράδοξο σχετίστηκε με το ότι σε αυτές τις ηλικίες αναγκαζόμαστε εκ 

των πραγμάτων να αντιμετωπίσουμε σωματικές δυσλειτουργίες και 12



Η ιατρική σχολή του Harvard περιγράφει την ΜΚΡ ως την 
ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ 
ΠΑΛΜΟΥ

Κ λέ ό ΜΚΡΚαι μας λέει ότι η ΜΚΡ
ελέγχεται από το Αυτόνομο Νευρικό μας Σύστημα το οποίο
Ρυθμίζει τη λειτουργία της καρδιάς, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή, τη 
λειτουργία της πέψης και πολλά άλλα

13



Οι άνθρωποι με υψηλή Μεταβλήτότητα ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ Ρυθμού είναι πιο ανθεκτικοί 
στα στρεσογόνα γεγονότα (‘resilient to stress’).

Παρακολουθώντας τη ΜΚΡ‐υθμού μας, μπορούμε να έχουμε εικόνα για το αν 
θ ό ζ ή ό ίκατευθυνόμαστε προς μια ζωή με περισσότερη υγεία

αλλά επίσης η παρακολούθηση αυτή αποτελεί και κίνητρο για να εξελισσόμαστε 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, η ιατρική σχολή του Harvard μας λέει ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις 
μας είναι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα 

όσο και τη ΜΚΡ μας.η μ ς

Επιβεβαιώνεται έτσι, μετά από 30 ακριβώς έτη η θεωρία και οι βάσεις τους 
συστήματος HeartMath που αποτελούν και τη βάση της δικής μας εργασίας στην 
Ακαδημία της Καρδιάς – και χρησιμοποιούμε τη ΜΚΡ ως βασικό δείκτη και εργαλείο 
τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την απεικόνιση της εσωτερικής μας 
φυσιολογίας, όσον αφορά στην ικανότητα διαχείρισης των απαιτητικών 
καταστάσεων της ζωής. ης ζ ής
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Ερχόμενοι τώρα στη δική μας γραμμή, του πάνω και του κάτω, γνωρίζουμε ήδη από
το 1991 ότι διαφορετικά συναισθήματα δημιουργούν διαφορετικά μοτίβα 
Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τον 
τρόπο που τα υποσυστήματα μας λειτουργούν και συνεργάζονται μεταξύ τους 

Και τον τροπο που ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα της ζωής, είτε αυτό 
είναι εργασία, είτε οικογένεια, είτε λήψη αποφάσεων, είτε σχέσεις, είτε 
αντιληπτικότητα, εύρεση λύσεων, πρόβλεψη και ορθή αξιολόγηση και δράση. 

Αν μπορούσαμε να αλλάζουμε κατά βούληση την ΜΚΡ μας, θα είχαμε άμεση 
επίδραση σε όλα τα παραπάνω.
Και αυτό μαθαίνουμε να κάνουμε στην Ακαδημία της ΚαρδιάςΚαι αυτό μαθαίνουμε να κάνουμε στην Ακαδημία της Καρδιάς.

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ όμως Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ?
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