
Η τεχνική της Ομοιόστασης, είναι ένα ισχυρό και αποτεσματικό εργαλείο 
αυτορύθμισης μια έξυπνη τεχνική διαχείρισης ενέργειας, μειώνει την ένταση των 
αντιδράσεων στρες σε απαιτητικές καταστάσεις & δημιουργεί ηρεμία 
διατηρώντας την εγρήγορση, ετοιμότητα και νοητική διάυγεια. 

Προτείνεται να εξασκούμαστε στην τεχνική Ομοιοστασης αρκετές φορές την 
ημέρα. Μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τα παρακάτω: 

• Την επαναφορά της ισορροπίας και του αισθήματος ροής όταν νοιώθουμε 
αγχωμένοι και πιεσμένοι.

Μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως συναντήσεων και σημαντικών 
τηλεφωνημάτων & πριν την επαφή με κάθε ασθενή.
Πριν πάμε στη δουλειά ή πριν επιστρέψουμε στο σπίτι

Πριν από σημαντικές αποφάσεις, όπως για σχέδια θεραπείας ή πριν από  
συζητήσεις για κάποιο πρόβλημα που θα χρειαστεί επίλυση.

Όταν αισθανόμαστε την ανάγκη για στιγμιαία συναισθηματική ενδυνάμωση και
ασφάλεια, ειδικά σε στιγμές αβεβαιότητας.

•

Τεχνική Ομοιόστασης 

‘’Οι άνθρωποι δε 
χρειάζεται να 

απομονωθούν  για να 
ξεφύγουν από μια 

κατάσταση. Αυτό που 
αγαπώ στα εργαλεία της 

Ακαδημίας είναι ότι τα 
χρησιμοποιώ με τα μάτια 

ανοικτά.’’

Σοφία Τανα'ί'νη  
Εκπαιδευτικός, 

προσωποκεντρική 
συμβουλευτική

‘’Γίνεται όλο και πιο 
εύκολο να επιλέξουμε 

κατά βούληση να 
ζήσουμε μια ζωή με 

περισσότερη 
ευγνωμοσύνη και 
εκτίμηση χωρίς να 
περιμένουμε από 

κάποιον εξωτερικό 
παράγοντα να το 

δημιουργήσει για εμάς.’’ 

Κων/νος Γράψας 
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1. Αναπνοή Ομοιόστασης: Φέρε την εστίαση σου στην περιοχή του

ηλιακού πλέγματος.

2. Φαντάσου ότι η αναπνοή σου ρέει μέσα και έξω από το ηλιακό
πλέγμα, αναπνέοντας λίγο πιο αργά και λίγο πιο βαθιά από
ό,τι συνήθως

–

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

- Πρίν από τη μετάβαση στην επόμενη δραστηριότητα

- Όταν αισθανθώ ενεργοποίηση αντίδρασης στρες 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ: Εφαρμογή για 5 λεπτά το πρωί 

μετά το ξύπνημα & 5 λεπτά το βράδυ πριν τον ύπνο

Ακαδημία της Καρδιάς - υλικό συνεδρίου

www.HeartCoaching.gr/40

‘’Όταν η πληροφορία 
ανεβαίνει στα 

υψηλότερα αντιληπτικά 
κέντρα του εγκεφάλου 

και μπορούμε να 
αντιληφθούμε ότι οι 

καταστάσεις δεν είναι 
τόσο αγχωτικές ή 
προβληματικές. 

Είμαστε σε θέση να 
κατευθύνουμε 

συνειδητά τη ζωή μας’’.

Howard Martin, 
HeartMath 

Συγγραφέας και 
Business Leader 

Βήματα Άμεσης 
Συνοχής: 

1. Εστίαση

2. Αναπνοή

Κλινικό Φροντιστήριο

08 . 10 . 2022 

Πρόσθετες πληροφορίες:

3. Παρατήρησε τον τρόπο που η κοιλιά ανεβοκατεβαίνει
ακολουθώντας την αναπνοή

Προαιρετικά: Κράτα την αναπνοή ισόχρονη 
μετρώντας μέσα σου ίσο χρόνο στην εισπνοή και 
στην εκπνοή. Βρες έναν άνετο ρυθμό για εσένα.

3. Ίσος χρόνος
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