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Η τεχνική Πάγωμα της Εικόνας, επιτρέπει να ανακαλύπτουμε πιο αποτελεσματικές 
εναλλακτικές επίλυσης θεμάτων που μας απασχολούν και διενέξεων που μπορεί να μας 
απορροφούν την ενέργεια. Η συνοχή που δημιουργείται στο σύστημά σας, αυξάνει την 
ικανότητα πιο διαυγούς σκέψης και αντικειμενικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τα 
παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Αναγνώρισε το πρόβλημα ή το θέμα και τη διάθεση ή τα συναισθήματα που έχεις γι’αυτό.

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 του στήθους, αναπνέοντας λίγο πιο αργά 
και λίγο πιο βαθειά από ότι συνήθως. Βρες έναν εύκολο και άνετο ρυθμό.

Βήμα 3. Καθώς συνεχίζεις την καρδιακή αναπνοή, κάνε μια προσπάθεια να φέρεις ένα 
αναζωογονητικό συναίσθημα όπως ευγνωμοσύνη ή φροντίδα για κάποιον ή κάτι στη ζωή σου.

Βήμα 4. Από αυτό το πιο αντικειμενικό σημείο, ρώτα τον εαυτό σου ποια θα ήταν η 
πιο αποτελεσματική ή αποδοτική προσέγγιση, δράση ή λύση.  

Βήμα 5. Σιωπηλά ανίχνευσε όποιες ανεπαίσθητες αλλαγές στην αντίληψη, στη διάθεση ή 
στα συναισθήματα. Δεσμεύσου στη διατήρηση των ωφέλιμων αλλαγών στη διάθεση και 
δράσε με βάση τις νέες επιγνώσεις. 

Εφαρμογές του Παγώματος της Εικόνας (Freeze Frame): 

•  Όταν παίρνουμε αποφάσεις ή προγραμματίζουμε
• Για ενίσχυση της δημιουργικότητας
• Για απόκτηση επίγνωσης στο πώς να χειριστούμε μια κατάσταση
• Καθώς εργαζόμαστε με τους πελάτες μας

Γρήγορα Βήματα:

1. Αναγνώριση
2. Καρδιακή Αναπνοή
3. Ενεργοποίηση θετικού συναισθήματος
4. Ερώτημα
5. Παρατήρησε και δράσε
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Το Πάγωμα της Καρδιάς είναι μια τεχνική για πολλές περιπτώσεις, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τη στιγμή που χρειάζεται για την απόκτηση διαύγειας και τη διακοπή των 
διαρροών ενέργειας. Βοηθά επίσης στην εξισορρόπηση  του εγκεφάλου και των 
συναισθημάτων έτσι ώστε να μπορείς να σκέφτεσαι πιο δημιουργικά και να λαμβάνεις 
καλύτερες αποφάσεις. Το Πάγωμα της Καρδιάς σε βοηθά να αποκτήσεις μία καθαρότερη 
και πιο ισορροπημένη προοπτική μέσω της επαφής μια τη διαισθητική νοημοσύνη.

Η τεχνική του Παγώματος της Εικόνας επιτρέπει να χρησιμοποιείς καλύτερα τον ‘έξυπνο 
εγκέφαλο’ σου, που μερικές φορές μπορεί να μπλοκάρει και να αποσυντονίζεται όταν 
βρίσκεται υπό την επήρεια στρες. Είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική όταν θέλουμε να 
πάρουμε γρήγορες αποφάσεις ή να βρούμε καινοτόμες λύσεις.

Χρησιμοποιούμε τον όρο ‘Πάγωμα Εικόνας’ επειδή μοιάζει με το πάτημα του pause και το 
σταμάτημα της εικόνας στο βίντεο. Η τεχνική επιτρέπει να σταματάς την ‘στρεσογόνα ταινία 
της ζωής’ για ένα λεπτό, ώστε να μπορείς να επεξεργαστείς τη συγκεκριμένη σκηνή και να 
δημιουργήσεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Πρώτα, συγκεντρώσου και αναγνώρισε την 
κατάσταση, τι σκέφτεσαι, πως νιώθεις και πως αντιδράς σε αυτή. Μπορείς να δεις πως η 
κριτική και άλλα ενεργοβόρα συναισθήματα ενεργοποιούνται κάτω από την επιφάνεια. 
Μετά, φέρνεις περισσότερη συνοχή στο σύστημά σου διαφοροποιώντας τα συναισθήματα 
και τη διάθεσή σου που ίσως επηρεάζουν την αντίληψή σου και δημιουργούν στρες. Καθώς 
το σύστημα σου συγχρονίζεται, αυξάνεις τη συνειδητότητα σου και αναδύονται νέες 
διαισθητικές αντιδράσεις για το θέμα. Βλέπεις καθαρότερα τη ‘μεγάλη εικόνα’ και 
περισσότερες εναλλακτικές.

Έχοντας γνήσια, ειλικρινή επιθυμία και αποφασιστικότητα στο να ενεργοποιήσεις ένα 
θετικό συναίσθημα θα προκαλέσεις την ενεργοποίηση μιας πιο κατάλληλης 
προσέγγισης και διάθεσης, ειδικά σε απαιτητικές καταστάσεις.

Η διαύγεια και η επίγνωση μπορεί να μην έρθουν την ίδια στιγμή. Αυτό σχετίζεται με την 
πολυπλοκότητα του θέματος, τις παρελθούσες εμπειρίες και την ένταση των συναισθημάτων 
που μπορεί να σχετίζονται (ή να μη σχετίζονται) με το θέμα ή την κατάσταση. Αυτό είναι 
φυσιολογικό αν γίνει. Να είσαι υπομονετικός/η. Επανέλαβε τη διαδικασία ξανά την επόμενη 
ημέρα. Με την πρακτική θα αρχίσεις να τη νοιώθεις να ρέει πιο φυσικά. Συχνά, οι λύσεις 
εμφανίζονται μέσα από την επικοινωνία και τη διάδραση με του άλλους. Δώσε προσοχή σε 
κάθε ανεπαίσθητη αλλαγή του τρόπου που αισθάνεσαι για το θέμα. Η μετακίνηση από το να 
νοιώθεις ανησυχία στο να νοιώθεις ηρεμία για ένα θέμα είναι σημαντική! Δεν κατάφερες 
μόνο να σταματήσεις την ενεργειακή διαρροή αλλά έχεις προετοιμάζει το έδαφος για την 
επερχόμενη ανάδυση της λύσης, κάποια άλλη στιγμή.

Πάγωμα της εικόνας - Freeze Frame® Technique



Πάγωμα της εικόνας - Freeze Frame® Technique

Η τεχνική Πάγωμα της Εικόνας έχει σχεδιαστεί για χρήση άσχετα με το αν υπάρχει 
άγχος ή όχι. Φέρνοντας ποιότητες της καρδιάς στην επιφάνεια, μπορεί να βοηθήσει 
στη νοητική διαύγεια, στη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργικότητα.

Βήμα 1. Αναγνώρισε το πρόβλημα ή το θέμα και τη διάθεση ή τα συναισθήματα σου γι’αυτό. 

Το πρόβλημα ή θέμα είναι:  

Η διάθεση/στάση μου ή τα συναισθήματά μου για την κατάσταση ή το θέμα πριν την 
εφαρμογή του Παγώματος της Εικόνας είναι: 

Βήμα 2. Εστίασε την προσοχή σου στη περιοχή της καρδιάς. Φαντάσου την αναπνοή σου να ρέει 
μέσα και έξω από την καρδιά ή την περιοχή του στήθους, αναπνέοντας λίγο πιο αργά και λίγο πιο 
βαθειά από ότι συνήθως. Βρες ένα ρυθμό που είναι άνετος για εσένα. .

Βήμα 3. Καθώς συνεχίζεις την καρδιακή αναπνοή, κάνε μια ειλικρινή προσπάθεια να βιώσεις ένα 
αναζωογονητικό συναίσθημα όπως ευγνωμοσύνη ή φροντίδα για κάποιον ή για κάτι στη ζωή σου

Step 4. Από αυτό το πιο αντικειμενικό σημείο, ρώτα τον εαυτό σου ποια θα ήταν η 
πιο αποτελεσματική ή αποδοτική διάθεση, στάση, δράση ή λύση. 

Step 5. Σιωπηλά παρατήρησε κάθε ανεπαίσθητη αλλαγή στην αντίληψη, τη διάθεση και 
τα συναισθήματα. Δεσμεύσου ότι θα διατηρήσεις την ωφέλιμη διάθεση και θα δράσεις 
με βάση τις νέες επιγνώσεις. 

Γράψε το πρώτο πράγμα που ήρθε στην επίγνωσή σου:

Η διάθεσή μου ή τα συναισθήματά μου μετά την εφαρμογή του Παγώματος της Εικόνας:

Ποιές πράξεις θα κάνεις για να διατηρήσεις τη μετατόπιση της διάθεσης και να δράσεις με βάσει 
τις νέες επιγνώσεις;
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