Δηζαγσγή

Σεκηλάξην κε ζέκα: «Τα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε ηέρλε ηνπ Απνιακβάλεηλ»

Τν ηειεπηαίν ζεκηλάξην γη’ απηή ηε ρξνληά εζηηάδεη ζηα ζπζηαηηθά, πνπ ζπλζέηνπλ
ηελ πξνζσπηθή καο επηπρία θαη πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε θαη λόεκα ζηε δσή.
Καη απηά είλαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα!
Τα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηεπξύλνπλ ην λνπ, καο θάλνπλ πην δεκηνπξγηθνύο, πην
έμππλνπο, πην ηθαλνύο λα ιύζνπκε πξνβιήκαηα, πνπ πξνθύπηνπλ. Τα ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα βνεζνύλ όινπο καο λα ζπλάςνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε πγηείο
ζρέζεηο. Η ζπζζώξεπζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ καο βνεζά, ζε κία δύζθνιε
ζηηγκή, λα έρνπκε ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα θαη κπνξνύλ έσο θαη λα «αθπξώζνπλ»
ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Fredrickson,1998).
Όκσο παξά ην όηη γλσξίδνπκε ηηο παξαπάλσ ζεηηθέο επηδξάζεηο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη ζπρλά παξεμεγεκέλα ή
κε εθθξαζκέλα, αθόκα ιαλζάλνπλ ηεο πξνζνρήο καο, όηαλ μππλάεη ε αλάγθε ηεο βειηίσζεο ηνπ εαπηνύ.
Έηζη, εζηηάδνπκε ζην ηη πξέπεη λα δηνξζώζνπκε θαη όρη ζην ηη θάλνπκε θαιά, ή πξνζπαζνύκε λα απαιύλνπκε ηνλ πόλν,
αιιά δελ πξνζπαζνύκε κε ηελ ίδηα δέζε λα απμήζνπκε ηε ραξά. Αθόκα πεξηζζόηεξν, θάλνπκε πξάγκαηα πνπ
καο αξέζνπλ, αιιά δελ μέξνπκε ηνλ ηξόπν λα ηα απνιαύζνπκε.
Γηαηί ε απόιαπζε κηαο ζεηηθήο εκπεηξίαο είλαη θάηη παξαπάλσ από ηελ απιή επραξίζηεζε, πνπ καο πξνζθέξεη
απηή θαζαπηή ε εκπεηξία (Bryant, & Veroff, 2007). Τν απνιακβάλεηλ (Savoring) είλαη κία δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί
επηβξάδπλζε ηνπ ρξόλνπ θαη εθηίκεζε ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο (Μπελέηνπ & Μαιηθηώζε, 2011). Ο δξόκνο
γηα ην απνιακβάλεηλ «πεξλάεη» κέζα από ηηο αηζζήζεηο καο, λνεηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, κέζα
από πεπνηζήζεηο γηα ηελ απόιαπζε θαη ηέινο κέζα από ηελ εμάζθεζε ζηξαηεγηθώλ απόιαπζεο. Η δηαδηθαζία
ηνπ απνιακβάλεηλ εληζρύεη ηε βίσζε ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζπρλόηεηα θαη έθηαζε.
Σην ζεκηλάξην ζα αλαθεξζνύκε ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηα νθέιε ηεο βίσζεο ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ.
Θα ζπζηήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ απνιακβάλεηλ, ηνπο ηξόπνπο απόιαπζεο ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο θαη ζα πξνηείλνπκε
δξαζηεξηόηεηεο γηα θαιιηέξγεηα ηεο ηέρλεο ηνπ απνιακβάλεηλ.
Δηζαγσγή ζηε Θεηηθή Χπρνινγία
Οξηζκόο
«Η Θεηηθή Χπρνινγία απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν, πνπ ζπλέιεμε ζεηηθέο έλλνηεο θαη όξνπο, δηάζπαξηνπο
ζην ζεσξεηηθό θαη εξεπλεηηθό πεδίν ηεο ςπρνινγίαο, θαη δεκηνύξγεζε έλα λέν ελλνηνινγηθό πιαίζην γηα ηε κειέηε
ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αηόκνπ» (Σηαιίθαο & Μπηζθίδνπ, 2011, ζει.15).
Τν δεηνύκελν, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο, είλαη ε «Θεηηθή Χπρηθή Υγεία», δειαδή ε θαηάζηαζε
επεκεξίαο, όπνπ ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην θπζηνινγηθό ζηξεο, κπνξεί
λα είλαη παξαγσγηθό θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλόηεηα.
Ιζηνξηθά ζηνηρεία:
•Η επίζεκε ρξνλνινγία γέλλεζεο ηνπ θιάδνπ Θεηηθήο Χπρνινγίαο σο μερσξηζηνύ
ήηαλ ην 1998
•Οη έλλνηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε ζεηηθή ςπρνινγία, είλαη απηέο πνπ εζηηάδνπλ
ζηηο δπλάκεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ λα επηπρίζνπλ θαη λα «αλζίζνπλ»
•Τέηνηεο έλλνηεο είλαη: ε ειπίδα, ε αηζηνδνμία, ε ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα, ε ππνθεηκεληθή
επηπρία, ην απνιακβάλεηλ, ε ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα, ε λνεκαηνδόηεζε, ε ξνή θ.α.
•Σηόρνο ηε Θ.Χ. είλαη λα βνεζήζεη ην άηνκν ζην δξόκν πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε θαη
ηελ ςπρηθή επεκεξία κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αξεηώλ, πνπ δηαζέηεη
•Η Θ.Χ. αλαπηύρζεθε κέζα από ηηο έξεπλεο γηα ηελ ςπρνπαζνινγία θαη ηελ ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο λόζνπ, αιιά
κε δηαθνξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό από ηελ παξαδνζηαθή θιηληθή ςπρνινγία, πνπ είρε σο ζηόρν ηελ απνπζία ηεο ςπρηθήο
αζζέλεηαο
•Επαλεμεηάζηεθε ν ξόινο ηεο Χπρνινγίαο ζηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο επεκεξίαο,
κεηά ηα απμαλόκελα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζην γεληθό πιεζπζκό
Ιφιγένεια ωτηροποφλου, MSc υμβουλευτική Ψυχολόγοσ

www.ifisotiropoulou.gr

ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ UNESCO ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Σηλ/Tél: 210-6147002  φαξ/fax: 210-6147004
url: www.unesco.gr  e-mail: info@unesco.gr

Βας. Γεωργίου 2-4, Μαροφςι, ΣΚ 15122
2-4, rue Vas. Georgiou, 15122, Maroussi, Athènes
1

•Η Θ.Χ. ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο ηελ επηπρία ησλ αλζξώπσλ θαη ηελ επεκεξία
ησλ θνηλσληώλ σο κέζν αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ.
Θεηηθά Σπλαηζζήκαηα
Θεηηθόηεηα: Η ζσκαηηθή, γλσζηηθή, θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
αηόκνπ, πνπ βηώλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Τα ζπλαηζζήκαηα βηώλνληαη
νπζηαζηηθά κε αιιαγέο ζηε θπζηνινγία καο αιιά θαη ζηνλ ηξόπν
πνπ εξκελεύνπκε ηνλ θόζκν.
•Επίζεο, ζ’ έλα πην καθξνπξόζεζκν θαη γεληθό επίπεδν, νδεγνύλ
ζε κηα δηαξθή βίσζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε κηα ζπλερόκελε
δηεύξπλζε κέζσ κηαο αηέξκνλεο αλειηζζόκελεο αιπζίδαο (upward spiral) θαη
κ’ απηό ηνλ ηξόπν ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, σξίκαζε θαη
νινθιήξσζε.
•Τα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηεπξύλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ αηόκνπ, εληζρύνπλ ηνπο ζσκαηηθνύο, ςπρνινγηθνύο, θνηλσληθνύο
θαη ζπλαηζζεκαηηθνύο πόξνπο θαη κεηώλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκβάλησλ.
•Η ζπείξα ηεο αλέιημεο ηεο ζεηηθόηεηαο θέξλεη επθνξία αθξηβώο όπσο ε ζπείξα ηεο αξλεηηθόηεηαο δπζθνξία.
Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα
•Φαξά
•Ελδηαθέξνλ
•Πιεξόηεηα
•Αγάπε
•Υπεξεθάλεηα
•Επγλσκνζύλε
•Ειπίδα
•Θαπκαζκόο
Βίσζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη επηπρία
Η επηπρία είλαη έλα ζεηηθό ζπλαίζζεκα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε δσή ζε γλσζηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό
επίπεδν, θαη ηε ζρεηηθά ζπρλή βίσζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (Μπνύηξε, 2011)
Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηπρηζκέλσλ αλζξώπσλ (Lyubomirsky, King, & Diener, 2005):
•Απζεληηθόηεηα - επειημία
•Κνηλσληθόηεηα, ελεξγεηηθόηεηα
•Υγηείο γεληθά ή ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε
•Φξεζηκνπνηνύλ απνηειεζκαηηθνύο κεραληζκνύο ζε ζηξεζνγόλα εξεζίζκαηα
•Έρνπλ απηνπεπνίζεζε, αηζηνδνμία θαη πςειή απηναπνηειεζκαηηθόηεηα
•Θεηηθή ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο
Τα νθέιε από ηε ζπρλή βίσζε ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα άηνκα:
•Έρνπλ νπζηαζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο
•Δεκηνπξγνύλ απνζέκαηα ζεηηθόηεηαο, ηα νπνία αθπξώλνπλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο
•Είλαη παξάγνληαο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο
•Σσκαηηθά βειηηώλεηαη ην αλνζνπνηεηηθό, κεηώλεηαη ε αίζζεζε ηνπ πόλνπ θαη βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ηνπ ύπλνπ
•Η ζεηηθόηεηα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαηάζιηςεο θα
•Εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε
•Αίζζεζε λνήκαηνο ζηε δσή
•Είλαη πην δεκηνπξγηθά
•Είλαη πην επηηπρεκέλα θαη απνηειεζκαηηθά
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Μπνξνύκε λα γίλνπκε πην ζεηηθνί κε ην λα…:
Δζηηάδνπκε ζηα ζεηηθά θαζεκεξηλά (κηθξά ή κεγάια γεγνλόηα, πνπ καο γελλνύλ
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα)
Βηώλνπκε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εληείλνληαο ηε δηάξθεηά ηνπο
Γηεγνύκαζηε ζεηηθέο ηζηνξίεο, γεγνλόηα εκπεηξίεο ηεο εκέξαο
Μνηξαδόκαζηε κε ηνπο άιινπο θάηη ζεηηθό
Υηνζεηνύκε ζεηηθέο ζπλήζεηεο – ζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Παξεκβάζεηο Θεηηθήο Χπρνινγίαο:
•Οη παξεκβάζεηο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, ζεηηθώλ
εκπεηξηώλ θαη ζεηηθώλ εξκελεηώλ γηα ηνλ εαπηό θαη ηνλ θόζκν
•Οη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ απμάλνπλ ηελ επηπρία, κπνξνύλ λα εμνπδεηεξώζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη λα πξνάγνπλ
ηε ζεηηθή ζθέςε
•Οη ζεηηθέο παξεκβάζεηο ζπρλά πξνθαινύλ ζεηηθέο εκπεηξίεο
Η δηαδηθαζία ηνπ Απνιακβάλεηλ
Σηνηρεία Οξηζκνύ:
«Η δηαδηθαζία ηνπ απνιακβάλεηλ νξίδεηαη σο κηα ζεηξά από λνεηηθέο θαη πξαθηηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ κεηαηξέπνπλ
έλα ζεηηθό εξέζηζκα, απνηέιεζκα ή γεγνλόο ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηα νπνία θάπνηνο επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ,
ηα εθηηκά θαη ηα απνιακβάλεη» (Bryant & Veroff, 2007, ζην Μπελέηνπ & Μαιηθηώζε, 2011, ζει 98).
•Ο Αγγιηθόο όξνο Savoring πξνέξρεηαη από ην ιαηηληθό ξήκα «Sapere»> γεύνκαη, έρσ θαιό γνύζην, είκαη ζώθξσλ.
Η Ειιεληθή απόδνζε ηνπ όξνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ξήκα «απνιακβάλσ» αληί ηνπ ξήκαηνο «γεύνκαη», γηαηί ε δηαδηθαζία
ηνπ απνιακβάλεηλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο αηζζήζεηο αιιά εκπεξηέρεη θαη ηελ πλεπκαηηθή δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζεί
ην αηζζεηηθό εξέζηζκα ή κηα επράξηζηε εκπεηξία.
•Φξεζηκνπνηήζεθε ην απαξέκθαην γηαηί πξνζδίδεη απηή ηε δηάξθεηα, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαδηθαζία
ηνπ Απνιακβάλεηλ θαη δειώλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ αηόκνπ θαη ηε δηαδξαζηηθόηεηα κεηαμύ εκπεηξίαο - αηόκνπ πεξηβάιινληνο
•Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηα ίδηα ηα γεγνλόηα πξνεθηείλνληαη ζε έληαζε θαη δηάξθεηα
•Έρεη ζηόρν λα δηεπξύλεη θαη λα επηκεθύλεη ζην ρξόλν ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία
•Η ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα παξαηεξεί, λα εθηηκά, θαη λα εληζρύεη ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο ζηε δσή ηνπ
Πξνϋπνζέζεηο:
Έρεη θαλεί όηη ε ύπαξμε ηεο ίδηαο ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο δελ είλαη αξθεηή γηα λα εθθηλεζεί ε δηαδηθαζία
ηνπ Απνιακβάλεηλ. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα λα ππάξμεη κηα εκπεηξία απνιακβάλεηλ είλαη ηξεηο:
1) Η αλεπηπγκέλε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα απηνπξνζδηνξίδεηαη, λα έρεη αξθεηή απηνπεπνίζεζε, ώζηε
λα αληηιακβάλεηαη ηα ζεηηθά γεγνλόηα σο απνηέιεζκα θαη δηθώλ ηνπ παξεκβάζεσλ. Να έρεη δειαδή κηα αίζζεζε ειέγρνπ
ζηα πξάγκαηα θαη κηα αίζζεζε αλεμαξηεζίαο ζηα ζεηηθά ή αξλεηηθά βηώκαηα.
2) Να έρεη ηθαλόηεηα λα επηθεληξσζεί ζην παξόλ. Η ηθαλόηεηα απηή είλαη πνπ επηηξέπεη ζηελ ελζπλεηδεηόηεηα
λα αλαπηπρζεί.
3) Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αλαζηνράδεηαη θαη λα εκβαζύλεη ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ ληώζεη.
Τν απνιακβάλεηλ δηαθνξνπνηείηαη από άιιεο έλλνηεο, όπσο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη
νλεηξνπόιεζε, θαζώο θαη κε ζπγγελείο έλλνηεο όπσο ε επραξίζηεζε. Η δηαθνξνπνίεζε από ηηο άιιεο έλλνηεο έγθεηηαη
ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζηελ κεηαγλώζε πνπ αθνινπζεί θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ κελύκαηνο.
Σηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Απνιακβάλεηλ
1. Απνξξνθηέκαη ζηε ζηηγκή
Έλα θνκκάηη ειέγρνπ κνπ παξαδίδεηαη ζηελ ζηηγκή ηεο απόιαπζεο, κπαίλσ ζε ξνή θαη κέλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα γηα όιε
ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. Εκπνδίδσ ηνπο δηαζπαζηηθνύο παξάγνληεο γηα λα δηαηεξήζσ ηε ραιάξσζε θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο ελζπλεηδεηόηεηαο. Σηακαηάσ ηελ παξάιιειε δξαζηεξηόηεηα, γηαηί ηα πνιιά θαη ηαπηόρξνλα εξεζίζκαηα απνζπνύλ
ηελ πξνζνρή θαη ηελ επραξίζηεζε από ηε δξαζηεξηόηεηα.
Ιφιγένεια ωτηροποφλου, MSc υμβουλευτική Ψυχολόγοσ

www.ifisotiropoulou.gr

ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ UNESCO ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Σηλ/Tél: 210-6147002  φαξ/fax: 210-6147004
url: www.unesco.gr  e-mail: info@unesco.gr

Βας. Γεωργίου 2-4, Μαροφςι, ΣΚ 15122
2-4, rue Vas. Georgiou, 15122, Maroussi, Athènes
3

2. Δθθξάδσ ηελ επραξίζηεζή κνπ κε ιόγηα θαη θηλήζεηο (π.ρ. γειάσ, ρνξνπεδάσ, ρεηξνθξνηώ, «ηέιεηα», θιπ.)
πνπ ελδπλακώλνπλ ην ζπλαίζζεκα.
3. Ομύλσ ηηο αηζζήζεηο κνπ
Επηθεληξώλσ ηελ πξνζνρή κνπ γηα λα νμύλσ ηηο αηζζήζεηο κνπ θαη λα εζηηάζσ ζηελ αίζζεζε, πνπ ελεξγνπνηείηαη
πεξηζζόηεξν κε ην εξέζηζκα.
4. Μνηξάδνκαη ηε ζεηηθή ζηηγκή κε θάπνηνλ
Τν κνίξαζκα ην άκεζν ή ην άκεζν κέζσ ηεο δηήγεζεο κηαο ζεηηθήο εκπεηξίαο πξνθαιεί
θαη ζην θνηλό θαη ζηνλ αθεγεηή ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ελεξγνπνηεί ηελ δηαδηθαζία
ηνπ απνιακβάλεηλ. Ελδπλάκσζε ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηνλ θαηάιιειν
άλζξσπν.
5. Γεκίδσ ηε κλήκε κνπ κε ζεηηθέο ζηηγκέο
Δεκηνπξγώ ζεηηθά απνζέκαηα από λνεηηθέο «θσηνγξαθίεο», πνπ εληζρύνπλ ην ζεηηθό. Ελεξγά απνηππώλσ ζηε κλήκε
κνπ νιόθιεξε ηε ζεηηθή εκπεηξία όρη κόλν ηε ζηηγκή ηεο απόιαπζεο. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν είλαη πην εύθνιν
λα ηηο αλαθαιέζσ.
6. Σπγραίξσ ηνλ εαπηό κνπ
Δίλσ ιόγνπο θαη επηρεηξήκαηα ζηνλ εαπηό κνπ λα αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο θαη
ηνπ ππελζπκίδσ ηη έρεη θαηαθέξεη θαη ηνπ πξνζθέξσ «βξαβεία» σο εληζρπηέο
ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ.
7. Έρσ επίγλσζε ηνπ ρξόλνπ πνπ πεξλάεη
Επηηξέπσ ζηνλ εαπηό κνπ λα ραξεί ηε ζηηγκή, γηαηί είλαη ζεκαληηθή θαη γηαηί κπνξεί
λα κελ μαλαέξζεη ζηε δσή κνπ.
8. Μεηξώ ηηο επινγίεο κνπ
Τν λα ληώζσ ηπρεξόο γη’ απηά, πνπ κνπ έρνπλ ζπκβεί, κε βνεζά λα απνιακβάλσ
πεξηζζόηεξν ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο.
9. Σπγθξίλσ
Τν λα ζπγθξίλσ ηε ζεηηθή εκπεηξία κε ζηηγκέο, πνπ δελ κπνξνύζα λα απνιαύζσ
ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ απνιακβάλσ, ή κε ηνλ ίδην ηξόπν ή κε ηνπο ίδηνπο
αλζξώπνπο είλαη θάηη, πνπ εληζρύεη ηελ απόιαπζε.
10. Σηακαηάσ ηηο ζθέςεηο, πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ραξά
Σθέςεηο πνπ κνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή από ηε ζεηηθή εκπεηξία θαη κνπ ζπκίδνπλ έγλνηεο, πνπ είλαη άζρεηεο
κε ηε ζεηηθή εκπεηξία, κπνξνύλ λα κεηώζνπλ θαηά πνιύ ηελ απόιαπζε, πνπ πξνθύπηεη από κηα εκπεηξία.
Παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ην Απνιακβάλεηλ θαη βνεζνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο
1.Η ύπαξμε θνηλσληθώλ δηθηύσλ
2.Η θαηαγξαθή εκπεηξηώλ
3.Η ππελζύκηζε ζηνλ εαπηό γηα ηε ζεκαζία ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο
4.Τν ρηνύκνξ
5.Η πλεπκαηηθόηεηα
6.Η γλώζε όηη ε ζηηγκή θεύγεη
Οθέιε γηα ηελ πγεία θαη ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηόκνπ:
•Τν απνιακβάλεηλ κπνξεί λα εληζρύζεη ηε ζπρλόηεηα, ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
λα πνιιαπιαζηάζεη ηα νθέιε ηνπο γηα ηελ πγεία
•Είλαη έλαο πξνζηαηεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ πγεία καθξνρξόληα
•Οη εκπεηξίεο ηνπ απνιακβάλεηλ βνεζνύλ ην άηνκν λα εζηηάζεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη λα απμήζεη ηελ αίζζεζε
ηεο ππνθεηκεληθήο επηπρίαο
•Εληζρύεη ηνλ απζνξκεηηζκό, ηελ απζεληηθόηεηα αιιά θαη ηελ αλαζηνραζηηθή ηθαλόηεηα
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•Απμάλεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα, αθνύ είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία,
πνπ δηεπξύλεη ηελ πεξηέξγεηα
•Τν απνιακβάλεηλ ζπλδέεηαη κε ηε λνεκαηνδόηεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
•Έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο αιιά θαη ζην θνηλσληθό ζύλνιν
•Ελεξγνπνηεί ην άηνκν λα θηλεζεί πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη απμάλεη
ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο
Η δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ ζην Απνιακβάλεηλ:
Τν απνιακβάλεηλ σο δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεηαη ζην παξόλ, αιιά
ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο απόιαπζεο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην παξόλ,
ζην παξειζόλ ή ζην κέιινλ. Δειαδή κπνξνύκε κέζσ ηεο αλαπόιεζεο λα ζηαζνύκε ζε ζεηηθέο εκπεηξίεο
ηνπ παξειζόληνο θαη λα ηηο αλαλνεκαηνδνηήζνπκε ζεηηθά. Αιιά κπνξνύκε επίζεο, κέζσ ηεο πξνζκνλήο θαη
ηνπ νξακαηηζκνύ λα ζηαζνύκε ζε ζπλαηζζήκαηα, πνπ καο δεκηνπξγεί έλα επεξρόκελν γεγνλόο ή κηα κειινληηθή
θαηάζηαζε πνπ πξόθεηηαη λα ζπκβεί.
Η αλαπόιεζε είλαη πην ζπλεζηζκέλε ζηξαηεγηθή ζηνπο ειηθησκέλνπο, κέζσ
ηεο νπνίαο ελεξγνπνηείηαη ε καθξόρξνλε κλήκε, εληζρύεηαη ε απηνεθηίκεζε,
ε απιά απνηειεί κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα.
Η αλαπόιεζε θαη ε δηήγεζή ηεο είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζύλδεζεο
κε ηελ ηαπηόηεηα θαη κε ηελ ηζηνξία καο.
Απνιακβάλεηλ θαη Θεηηθά Σπλαηζζήκαηα:
Τν Απνιακβάλεηλ βνεζά ζηελ εδξαίσζε, θαιιηέξγεηα θαη αύμεζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ
Εάλ έρεη εθθηλεζεί κηα δηαδηθαζία «απνιακβάλεηλ» ηαπηόρξνλα κε ηε βίσζε θάπνηνπ ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο, ηόηε
ην απνιακβάλεηλ είλαη ν ελδηάκεζνο κεραληζκόο, ώζηε λα πξνθύςεη ε λνεηηθή δηεύξπλζε ή ε αθύξσζε αξλεηηθώλ
ζπλαηζζεκάησλ (Μπελέηνπ & Μαιηθηώζε, 2011)
Γξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηελ επεμία
Άζθεζε επγλσκνζύλεο
Σθεθηείηε ηελ εβδνκάδα πνπ πέξαζε, επηθεληξσζείηε ζε ζπλαηζζήκαηα θαη
ζθέςεηο επγλσκνζύλεο. Μπνξεί λα αηζζάλνκαη επγλώκσλ απέλαληη ζε θάπνηνλ
ή ζε θάηη έμσ από εκέλα, πνπ κε βνήζεζε λα μεπεξάζσ κηα δπζθνιία ή
κνπ έθηηαμε ηε δηάζεζε ή κνπ ζύκηζε ζεκαληηθέο αμίεο ηεο δσήο. Κάληε κηα ιίζηα
κε ηα άηνκα/πξάγκαηα, πνπ ζαο γέλλεζαλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Δνθηκάζηε
λα γξάςεηε έλα κήλπκα ή έλα γξάκκα επγλσκνζύλεο, κε ην νπνίν ζα εθθξάδεηε
ηελ επγλσκνζύλε ζαο ζε θάπνην-α άηνκν-α.
Άζθεζε αλαπόιεζεο
[«Σθέςνπ ηελ πην εθπιεθηηθή εκπεηξία ή εκπεηξίεο ηεο δσήο ζνπ, ηηο πην επηπρηζκέλεο ζηηγκέο, εθζηαηηθέο ζηηγκέο,
ζηηγκέο αγαιιίαζεο, ίζσο ζηηγκέο πνπ ήζνπλ εξσηεπκέλνο/ε, ή πνπ άθνπγεο κία αγαπεκέλε κνπζηθή, ή πνπ μαθληθά
«ζε άγγημε βαζηά» θάπνην βηβιίν ή πίλαθαο δσγξαθηθήο ή θάπνηα άιιε έληνλα δεκηνπξγηθή ζηηγκή. Δηάιεμε κία ηέηνηα
εκπεηξία ή ζηηγκή. Πξνζπάζεζε λα «ζε θαληαζηείο» ζε εθείλε ηε ζηηγκή, πεξηιακβάλνληαο όια ηα ζπλαηζζήκαηα,
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπεηξία. Τώξα γξάςε γηα ηελ εκπεηξία ζνπ κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο,
πξνζπαζώληαο λα ζπκπεξηιάβεηο ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηε δηάζεζε, πνπ είρεο εθείλε ηε ζηηγκή».
Άζθεζε εζηίαζεο ζην ζεηηθό
Σθεθηείηε ηε ζεκεξηλή κέξα ζαο, αλ ζα μερσξίδαηε 3 θαιέο ζηηγκέο πνηεο ζα ήηαλ απηέο;
Μπνξείηε λα ηηο θαηαγξάςεηε θαη λα ζεκεηώζεηε δίπια ιεπηνκέξεηεο, όπσο ηα πξόζσπα ή ηα κέξε, πνπ ζπλδένληαη
κε ηηο θαιέο ζηηγκέο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζεηηθέο ζθέςεηο, πνπ ηε ραξαθηήξηζαλ. Αθόκα, πξνζπαζήζηε
λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: «πσο πξνέθπςε απηή ε θαιή ζηηγκή;» ή/θαη «ηη έθαλα εγώ γηα λα βνεζήζσ
λα πξνθύςεη απηή ε θαιή ζηηγκή;» (Seligman, Steen, Park & Peterson. 2005).
Γηα λα κάζεηε λα εζηηάδεηε ζην ζεηηθό ρξεηάδεηαη θαζεκεξηλή εμάζθεζε, έλα εκεξνιόγην θαιώλ ζηηγκώλ ζα ζαο βνεζήζεη
ζ’ απηό.

Ιφιγένεια ωτηροποφλου, MSc υμβουλευτική Ψυχολόγοσ

www.ifisotiropoulou.gr

ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ UNESCO ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Σηλ/Tél: 210-6147002  φαξ/fax: 210-6147004
url: www.unesco.gr  e-mail: info@unesco.gr

Βας. Γεωργίου 2-4, Μαροφςι, ΣΚ 15122
2-4, rue Vas. Georgiou, 15122, Maroussi, Athènes
5

Φξήζηκνη Σύλδεζκνη
Διιεληθή Δηαηξεία Θεηηθήο Χπρνινγίαο
Ιζηόηνπνο: www.positiveemotions.gr & Facebook: www.facebook.com/happsy
Τειέθσλν: 210 8251536
Δ/λζε: Παησλίνπ 2, Αζήλα
Σηελ Ειιάδα ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ελλνηώλ ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο εθπξνζσπήζεθε θπξίσο
από ηνλ θ. Αλ. Σηαιίθα θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ,
ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο Θεηηθήο Χπρνινγίαο από ην 2001. Η ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα απνηέιεζε θαη
ηελ ηδξπηηθή βάζε ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Θεηηθήο Χπρνινγίαο (ΕΕΘΕΧΥ). Η Ε.Ε.ΘΕ.ΧΥ. είλαη πξσηνπόξνο αζηηθή
κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία, πνπ πξνσζεί ηε Θεηηθή Χπρνινγία ζηελ Ειιάδα, κέζα από εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα,
πνπ απεπζύλνληαη ζε κεγάιν θάζκα επαγγεικαηηώλ.
Άλλπ Μπελέηνπ - Απνιακβάλεηλ
Ιζηόηνπνο: www.annybenetou.gr/απνιακβάλεηλ & www.ereisma-psychology.gr
Η Άλλπ Μπελέηνπ είλαη Χπρνιόγνο, κε Μεηαπηπρηαθό θαη Δηδαθηνξηθό ζηε Σπκβνπιεπηηθή Χπρνινγία. Η δηαηξηβή
ηεο εζηίαζε ζηελ επηπρία ηεο θάζε κέξαο, ζην πώο κπνξνύκε λα δηδάμνπκε ζηνπο αλζξώπνπο λα απνιακβάλνπλ ηε δσή.
Τν ςπρνεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, πνπ ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ζε 51 θνηηήηξηεο, θαηέδεημε ηελ ελδπλάκσζε
ησλ πεπνηζήζεσλ «απνιακβάλεηλ» κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ζε ζηξαηεγηθέο «απνιακβάλεηλ», όζν θαη ησλ ζεηηθώλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο επηπρίαο. Μέζα από ηελ πξνζσπηθή ηεο ηζηνζειίδα αξζξνγξαθεί θαη πξνηείλεη ηξόπνπο
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ απνιακβάλεηλ.
*Μέξνο ησλ ζεκεηώζεσλ βαζίζηεθε ζε πιηθό θαη παξνπζηάζεηο: α) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο
100 σξώλ «Δίπισκα ζηε Θεηηθή Χπρνινγία» ΕΕΘΕΧΥ (2013-2014) θαη β) ηνπ ςπρνεθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο
δηάξθεηαο 27 σξώλ «Θεηηθά Σπλαηζζήκαηα θαη Σηξαηεγηθέο ηνπ Απνιακβάλεηλ» ηεο Ά. Μπελέηνπ ΕΚΠΑ (2009-2010).
Άξζξα – Φξήζηκνη Σύλδεζκνη
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