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Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η υγεία είναι «η 
κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή 
αναπηρίας». 

Θετική Ψυχική Υγεία: Κατάσταση ευημερίας όπου το άτομο 
αναγνωρίζει τις ικανότητές του, μπορεί να διαχειριστεί το 
φυσιολογικό στρες, μπορεί να είναι παραγωγικό και να 
συνεισφέρει στην κοινότητα (2011).



Θετική ψυχολογία

Θετική Ψυχολογία είναι η μελέτη των συνθηκών και 
διαδικασιών που βοηθάνε  ανθρώπους, ομάδες και 
οργανισμούς, να «ανθίζουν», να λειτουργούν με το 
βέλτιστο δυναμικό τους.

Gable & Haidt, 2005

Τι κάνω για 
τον εαυτό 

μου??



Tsewa... Συμπόνια (είτε για τους άλλους 

είτε για τον εαυτό)





Τι σημαίνει «συμπονώ τον εαυτό μου»?



Θεωρητικό Πλαίσιο

Αυτοσυμπόνια: μια στάση ζεστασιάς και αποδοχής απέναντι στις 
πλευρές του εαυτού, σε στιγμές πόνου ή αποτυχίας. 

Επικριτική 
στάση

Απομόνωση
Υπερβολική 
ταύτιση ή 
αποφυγή

Κατάσταση 
πόνου ή αποτυχίας

Υποκειμενική εκτίμηση

Προϋποθέσεις

Κινητοποίηση για δράση

Neff, 2003, 2009

Καλοσύνη 
απέναντι στον 

εαυτό
ΕνσυνειδητότηταΑνθρωπιά



• Καλοσύνη προς τον εαυτό (Self-kindness)

• Ανθρωπιά (Common humanity)

• Ενσυνειδητότητα (Mindfulness)

3 βασικά στοιχεία



Η ικανότητα να αντιλαμβάνομαι την ατέλεια, 

την αποτυχία και τις δύσκολες εμπειρίες στη 

ζωή μου ως κάτι το αναπόφευκτο και ως εκ 

τούτου, να είμαι ευγενικός με τον εαυτό μου 

κατά την αντιμετώπιση επώδυνων 

καταστάσεων.

Neff, 2012

Καλοσύνη



Η κατάσταση που βιώνει ένα άτομο, όσο επώδυνη κι

αν είναι, παραμένει στοιχείο της ίδιας της

ανθρώπινης φύσης και δεν πρέπει να το

απομονώνει από το κοινωνικό σύνολο.

Neff, 2012

Ανθρωπιά



Μη επικριτική, ανοικτή κατάσταση του νου, στην 

οποία το άτομο παρατηρεί τα αρνητικά του 

συναισθήματα, έτσι όπως είναι, χωρίς να τα 

αρνείται ή να τα καταπιέζει. 

Neff, 2012

Ενσυνειδητότητα



Τα κομμάτια του παζλ

Ανθρωπιά

Ενσυνειδητότητα

Καλοσύνη





Μύθος

• Η αυτοσυμπόνια
εμπεριέχει λύπηση… Ή 
είναι συνώνυμη με τον 
οίκτο.

Πραγματικότητα

Αυτολύπηση

Αυτοσυμπόνια

− Έπίγνωση του πόνου

− Πανανθρώπινη φύση 
του πόνου



Μύθος

• Όταν συμπονείς τον 
εαυτό σου είσαι επιεικής 
απέναντι στα ατοπήματα 
σου….νοιάζεσαι μόνο για 
τον εαυτό σου… γίνεσαι 
εγωκεντρικός.

Πραγματικότητα



Μύθος

• Η αυτοκριτική αποτελεί μια 
αποτελεσματική κινητήρια 
δύναμη... όπως και μεγάλη 
έμπνευση... 

Πραγματικότητα

Αυτοκριτική: Επικεντρώνεσαι στο 
πρόβλημα, στην ανεπάρκεια, στην 
άσχημη συμπεριφορά.

Αυτοσυμπόνια: Εντοπίζεις την 
¨δυσλειτουργική¨ ή τη δυσάρεστη 
συμπεριφορά και αναζητείς 
τρόπους για να την αλλάξεις. 



Η αυτοσυμπόνια μαθαίνεται??
Από την θεωρία στην πράξη



Προγράμματα εκπαίδευσης

❖Γενικός πληθυσμός
❖Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
❖Παιδιά



Ασκήσεις



Self-kindness love Meditation

Οδηγίες
https://www.youtube.com/watch?v=9TBpGiTrra8

https://www.youtube.com/watch?v=sz7cpV7ERsM
https://www.youtube.com/watch?v=cFeCUfw657g

https://www.youtube.com/watch?v=9TBpGiTrra8
https://www.youtube.com/watch?v=9TBpGiTrra8
https://www.youtube.com/watch?v=sz7cpV7ERsM
https://www.youtube.com/watch?v=cFeCUfw657g


Λίστα αυτοσυμπόνιας

Τι κάνω για τον εαυτό μου???



Πώς μπορεί να μένει κανείς σταθερά 

συμπονετικός, να αποφεύγει τις συγκρίσεις και 

το αυτό-μαστίγωμα, όταν για παράδειγμα ζει σ’ 

ένα περιβάλλον κρίσης; 



• Ορισμός αυτοσυμπόνιας

• Βιώνειν

• Στάση ζωής (Germer, 2009)

• Εργαλείο ζωής



Αντί επιλόγου

Συμβολή στην εξελισσόμενη πορεία της θετικής 
ψυχολογίας (Seligman & Csikzentmihalyi, 2000).

Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των δράσεων 
και των συμπεριφορών που συντελούν στη 
διαδικασία αυτοπραγμάτωσης και ικανοποίησης 
από την ζωή (Diener, 2000).

Διευρύνει τους κατεστημένους ορίζοντές μας στην 
κατανόηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας.



Είναι αδύνατο να είναι κανείς μονίμως 
αυτό-συμπονετικός, ωστόσο το 
σημαντικό είναι να μπορεί να είναι 
κάποιες σημαντικές στιγμές, όταν 
βρίσκεται σε κατάσταση προσωπικής ή 
άλλης κρίσης. 



Self-Compassion Mantra

• Φράσεις που θυμάμαι εύκολα...

• Που μου θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να 

έχω αυτοσυμπόνια.

• Όχι επιβεβαίωση... Απλά μια υπενθύμιση.

• Γιατί είναι κάποιες στιγμές που χρειάζομαι 

συναισθηματική στήριξη... κι αυτή μπορεί 

να μου τη δώσει ο εαυτός μου.



Σας ευχαριστώ!

Να συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου, 

όπως συμπεριφέρεσαι σε κάποιον που αγαπάς!

Email: 
irenekarakasidou@yahoo.com
info@positiveemotions.gr
Website: www.positiveemotions.gr

mailto:irenekarakasidou@yahoo.com
mailto:info@positiveemotions.gr
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://www.mindfulselfcompassion.org/res

ources_bibliarticles.php

http://self-compassion.org

http://www.mindfulselfcompassion.org/resources_bibliarticles.php
http://self-compassion.org/


VIDEOS FOR PRACTICE

https://www.youtube.com/watch?v=-

kfUE41-JFw

https://www.youtube.com/watch?v=-kfUE41-JFw

