
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ
(INNER EASE) 
Τεχνική-Γέφυρα για επίτευξη συνοχής.

Όταν βιώνουμε εξαντλητικό συναίσθημα η ενεργοποίηση του θετικού δεν είναι 
εύκολο βήμα (λόγω έλλειψης ενέργειας).

Η Τεχνική Εσωτ. Ηρεμίας εξισορροπεί τη διανοητική και συναισθηματική ενέργεια 
δημιουργόντας συνθήκες επαναφοράς θετικού συναισθήματος.

Δημιουργία σταθερού, ισορροπημένου σημείου-άγκυρα (ενεργοποιείται με 
την  καρδιακή αναπνοή) επιφέρει αύξηση Ανθεκτικότητας.

Εσωτερική ηρεμία σημαίνει ισορροπία νου και συναισθημάτων. Όχι απαραίτητα 
χαλάρωση. Ενεργητική ηρεμία. Συγκροτημένος/η και ισορροπημένος/η και 
έτοιμος/η για δράση. Εσωτερική 'Ακινησία' ενώ είμαστε δραστήριοι. Χαλάρωση 
νου και συναισθηματων. Ετοιμότητα. Δημιουργία ροής. Μειώση λαθών, 
κορτιζόλης και γήρανσης. Εσωτερική ηρεμία και ασφάλεια ακόμη και στο λάθος. 

Ο ΑΤΕΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

Η ηρεμία επιτρέπει πρόσβαση στη διαισθητική νοημοσύνη - ένα κενό 
μεταξύ ερεθισματος-αντίδρασης για μεγαλύτερη αντιληπτικότητα - 
σοφότερες επιλογές - πρόληψη - επίλυση - επικοινωνία.

Ενθύμηση ότι έχουμε επιλογή να μη τροφοδοτούμε το άγχος που παράγει 
συναισθήματα ευθύνης, πίεσης, ανυπομονησίας, συνεχούς ανησυχίας, 
υπερβολικής συγκίνησης, μεγέθυνσης των αρνητικών, πυροδότησης νευρώνων 
αρνητικών εμπειριών και προβολής τους στο μέλλον ή στο παρόν.

Άσκηση Προετοιμασίας-Επαναφοράς-Διατήρησης

 The HeartWorks Experience 

BE You®ΛRCHITECT

Κωνσταντίνος Γράψας architect, MPhil Cambridge, certified HeartMath coach 
Member of Hellenic Institute of Coaching (HIC) - www.HeartWorks.gr

 The HeartWorks Experience 

Γρήγορα βήματα:

> Καρδιακή Αναπνοή

> Αποκτήστε εσωτερική ηρεμία

> Εμπεδώστε & διατηρήστε το 
συναίσθημα αυτό για όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ
(INNER EASE) 

1. Εφάρμοστε την Καρδιακή Αναπνοή. (εστίαση καρδιά-σταθερή ρυθμική
αναπνοή-εισπνοή/εκπνοή από καρδιά). 

2. Με κάθε αναπνοή απόκτησε την αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας. (Ισορροπία
νοητικής και συναισθηματικής ενέργειας - ενεργοποίηση αναγεννητικών ορμονών 
- ενίσχυση ανοσοποιητικού - δημιουργία ανθεκτικότητας στο στρες).
'αποδέχομαι το κομμάτι μου που έχει στρες με ηρεμία και εσωτερική γαλήνη'. 

3. Βάλε στόχο να εμπεδώσεις αυτή την αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας καθώς
ασχολήσαι με τις εργασίες, τα προβλήματα και τις καθημερινές σου 
αλληλεπιδράσεις. (έτσι θα βρίσκεις πιο εύκολα έξυπνες λύσεις για διάφορα 
προβλήματα και καταστάσεις). Ενστάλαξε την εσωτερική ηρεμία μέσα σου 
δημιουργόντας νέα νευρωνικά δίκτυα.

Ανάπνευσέ την μέσα απο την καρδιά σου. keep breathing...
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