
Η τεχνική Ενεργοποίησης Νεοφλοιού δίνει την ευκαιρία να βρεις πιο 
αποτελεσματικές επιλογές και να επιλύσεις θέματα και συγκρούσεις που μπορεί να 
καταναλώνουν την ενέργεια σου. Η ικανότητα σου να σκέφτεσαι πιο καθαρά και πιο 
αντικειμενικά ενδυναμώνεται από την αυξημένη συνοχή που δημιουργείς στο 
σύστημα σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα και σε πραγματικό χρόνο για την 
απόκτηση νοητικής διαύγειας και τη διακοπή των ενεργειακών απωλειών. Βοηθά 
στην εξισορρόπηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και των συναισθημάτων και 
ενεργοποιεί τη δημιουργική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Ενισχύει 
τη επαφή με την διαισθητική νοημοσύνη δημιουργώντας μια καθαρότερη και 
ισορροπημένη οπτική της πραγματικότητας.

Η Ενεργοποίηση Νεοφλοιού επιτρέπει την πρόσβαση στο πιο αποτελεσματικό 
κέντρο σκέψης του εγκεφάλου το οποίο δυσλειτουργεί  και αποσυντονίζεται όταν 
βρίσκεσαι υπό την επήρεια στρες. Είναι μια βοηθητική τεχνική για τις στιγμές της 
ζωής που απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις ή δημιουργικές λύσεις σε οποιοδήποτε 
θέμα.  

Αρχικά πάρε λίγο χρόνο να απομονώσεις στο νου το στρεσογόνο  γεγονός, αυτό 
που σκέφτεσαι για το γεγονός αυτό, αυτό που νοιώθεις και τον τρόπο που 
αντιδράς.  Θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις την αρνητική κριτική και τα ενεργοβόρα 
συναισθήματα που επηρεάζουν την αντίληψη σου κάτω από την επιφάνεια των 
γεγονότων. Στη συνέχεια, φέρε συνοχή στο σύστημά σου (στη φυσιολογία σου) 
βιώνοντας την εσωτερική ηρεμία που έχεις ήδη δημιουρήσει απομονώνοντας τα 
συναισθήματα που μπορεί να επηρεάζουν την αντίληψή σου.
Όταν το σύστημα συγχρονιστεί, αυξάνεται η αντιληπτικότητα σου και αναδύονται 
νέες διαισθητικές αντιδράσεις. Μπορείς να δεις ευκολότερα τη ‘μεγαλύτερη εικόνα’ 
και να αναγνωρίσεις περισσότερες επιλογές.

Τεχνική Ενεργοποίησης Νεοφλοιού 

‘’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 
Ακαδημία της Καρδιάς
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Βήμα 1: Αναγνώρισε το πρόβλημα ή το θέμα που σε απασχολεί και 

βίωσε τα συναισθήματα σου για αυτό.

Βήμα 2: (Αναπνοή Ομοιόστασης) Φέρε την εστίαση σου στο Ηλιακό 

πλέγμα. Φαντάσου την αναπνοή σου να εισέρχεται και να εξέρχεται 

μέσα από αυτό αναπνέοντας λίγο πιο βαθειά και λίγο πιο αργά από ότι 

συνήθως. Βρες ένα εύκολο και αναπαυτικό ρυθμό αναπνοής. 

Βήμα 3: Βίωσε την ηρεμία που υπάρχει μέσα σου και ανέπνευσε την. 

Βήμα 4: Από αυτήν την κατάσταση ισορροπίας, ρώτα τον εαυτό σου 

ποια θα ήταν η πιο αποτελεσματική στάση, διάθεση ή λύση για το θέμα 

σου. Παρατήρησε σιωπηλά κάθε μικρή αλλαγή στην αντίληψη, διάθεση 

ή τα συναισθήματα. 

Βήμα 5: Θέσε την πρόθεση να να εφαρμόσεις τη νέα επίγνωση με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εφαρμογές Τεχνικής Ενεργοποίησης Νεοφλοιού

> Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις 

> Όταν κάνουμε σχέδια θεραπείας

> Για να ενδυναμώσουμε την δημιουργικότητα μας

> Μετά από ένα απαιτητικό, κουραστικό ραντεβού και πριν ξεκινήσουμε 

το επόμενο

> Όταν κάνουμε σχέδια θεραπείας

> Μετά από ένα απαιτητικό, κουραστικό ραντεβού και πριν ξεκινήσουμε 

το επόμενο

Πρόσθετες πληροφορίες:

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 Ενεργοποίησης 
Νεοφλοιού: 

1. Αναγνώρισε

2. Αναπνοή Ομοιόστασης

3. Ενεργοποίησε θετικό ή
αναζωογονητικό συναίσθημα

4. Ρώτα

5. Παρατήρησε και δράσε

Κλινικό Φροντιστήριο
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