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Το Ερωτηματολόγιο του Δημιουργικού Αδιεξόδου 
(Ε.Δ.Α.*)

Από την Παναγιώτα Παναγιωτάκη, MSc
Γνωστική Ψυχολόγο

Κύκλωσε τις ερωτήσεις στις οποίες η απάντησή σου είναι ΝΑΙ.

Συνηθίζεις να:

1. Σκέπτεσαι ότι δεν παράγεις κάτι σημαντικό κατά τη διάρκεια των καθημερινών 
δραστηριοτήτων σου;

2. Ξυπνάς το πρωί και να αναρωτιέσαι ποιός είναι ο λόγος που πηγαίνεις στην δουλειά; 
3. Νιώθεις υπερκόπωση ή ότι δεν πάει άλλο με την εργασία σου;
4. Νιώθεις σαν να μην έχει η ζωή σου ενθουσιασμό; 
5. Αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να διοχετεύσεις τη δημιουργική σου ενέργεια σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες;
6. Βιώνεις συχνά συναισθήματα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας;
7. Νιώθεις ότι τον τελευταίο καιρό η ζωή μοιάζει ανιαρή, βαρετή, επαναλαμβανόμενη, ή 

χωρίς νοστιμιά;
8. Αισθάνεσαι πάρα πολύ ζήλεια, όταν πληροφορείσαι την πρόοδο ή την δημιουργικότητα 

κάποιου γνωστού σου ή φίλου;
9. Νομίζεις πως κάτι λείπει από τη ζωή σου;
10. Εύχεσαι η ζωή σου να ήταν διαφορετική;
11. Τακτικά αυτοτιμωρείσαι σχετικά με τις ενέργειες και τις επιδόσεις σου;
12. Δυσκολεύεσαι να δεις την ομορφιά γύρω σου; 
13. Έχεις δυσκολία να θέτεις συγκεκριμένους στόχους και να τους οραματίζεσαι καθαρά;
14. Κάνεις τις επιλογές σου για λόγους πρακτικούς και όχι από πραγματική επιθυμία;
15. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να χειριστείς οτιδήποτε απροσδόκητο που διακόπτει την 

καθημερινή σου ρουτίνα;
16. Δυσκολεύεσαι να εφεύρεις επιτυχείς τρόπους για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

προβλημάτων;
17. Αισθάνεσαι αβοηθησία, όταν μια ξαφνική αλλαγή στη ζωή σου απαιτεί από εσένα να 

κάνεις προσαρμογές στο συνηθισμένο σου πρόγραμμα;
18. You have lots of ideas, but you feel unable to put them into practice?
19. Συνειδητοποιείς ότι ο απλός σχεδιασμός ενός νέου επιχειρήματος σε γεμίζει με 

ανασφάλεια και το αίσθημα της απελπισίας;
20. Θεωρείς ότι οι λύσεις ή οι ενέργειες των άλλων είναι καλύτερες από τις δικές σου;
21. Αισθάνεσαι συγκλονισμένος/η από το βάρος των ευθυνών σου;
22. Αποθαρρύνεις τον εαυτό σου από το να ορίζει μεγάλους στόχους ή να έχει την 

δημιουργική όνειρα;
23. Παραμελείς τα όνειρά σου γιατί φοβάσαι ότι δεν θα βρίσκεσαι σε θέση να τα κάνεις 

πραγματικότητα;
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μέτρησε τον αριθμό των κυκλωμένων απαντήσειων (ΝΑΙ).

Μία βαθμολογία ίση ή άνω του 8 δείχνει ότι αντιμετωπίζεται το Σύνδρομο Δημιουργικού 
Αδιεξόδου (Σ.Δ.Α.).

Οι απαντήσεις σου σου παρέχουν μια πρώτη ιδέα σχετικά με τους τομείς της ζωής σας 
στους οποίους πιθανόν να βιώνεις το Αδιέξοδο του Δημιουργικού σου Μύ.

*Το Ε.Δ.Α βασίζεται στην επαγγελματική μου εμπειρία και δεν έχει ακόμη ερευνηθεί.  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Σύνδρομο Δημιουργικού 
Αδιεξόδου (Σ.Δ.Α.) 
& τα Πέντε Βήματα 
Επανεκπαίδευσης του 
Δημιουργικού Σου Μύ

 Της Παναγιώτα  Παναγιωτάκη, MSc.
Γνωστικής Ψυχολόγου
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“Δημιουργικότητα σημαίνει να βάζεις την φαντασία σου να 
δουλεύει, και έχει παράγει τα πιο αξιοθαύμαστα αποτελέσματα 

στον ανθρώπινο πολιτισμό.”
-Sir Ken Robinson

 
uplifepsychology.com   ���   info@uplifepsychology.com

http://uplifepsychology.com
mailto:info@uplifepsychology.com


�      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  �  uplifepsychology.com
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ!

Αναγνωρίζοντας το Σύνδρομο του Δημιουργικού Αδιεξόδου Στην 
Ζωή Σου
Έχει συμβεί και σε εσένα αυτό; Να ξυπνάς κάθε ημέρα από τα ξημερώματα, 

να ετοιμάζεσαι να πάς στην δουλειά σου βιαστικά και χωρίς χαρά; Να έχεις 

ίσα ίσα χρόνο για να πιείς τον καφέ σου, χωρίς όμως αρκετό χρόνο για να 

απολαύσεις το πρωινό σου με ηρεμία. Στη συνέχεια, να φεύγεις αγχωμένα 

από το σπίτι, ελπίζοντας να μην χάσεις το τρένο ή το λεωφορείο, ή να έχει 

κολλήσει το αυτοκίνητό σου για ώρες στην μεγάλη κίνηση. Και όταν τελικά 

φτάνεις στον προορισμό σου, να νιώθεις  ήδη την κούραση από αυτήν την  

πρωινή ταλαιπωρία.

Μπορεί επίσης να συνειδητοποιείς ότι ο προορισμός σου, δηλαδή ο χώρος 

εργασίας σου, δεν είναι ένα μέρος που σου αρέσει ούτε σε παρακινεί να 

δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου, καθώς εργάζεσαι. Η δουλειά σου έχει γίνει 

βαρετή και μονότονη και νιώθεις ότι αυτό το κτίριο είναι αφιλόξενο και 

μουντό. Παρ 'όλα αυτά, βάζεις όλην τη δύναμή σου, για να έχεις παραγωγικό 

αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς συνεχώς σου αποσπούν την προσοχή σου 

πολυάριθμες συναντήσεις ή τηλεφωνικές συνομιλίες με τους πελάτες ή τους 

συναδέλφους, χωρίς να είσαι σε θέση να επικεντρωθείς με την απαραίτητη 

επιμέλεια στην εργασία σου. Μπορεί, τέλος, να αποκτάς την αίσθηση ότι δεν 

είσαι παραγωγική, ενώ οι ανώτεροί σου επιμένουν να παρουσιάζεις ολοένα 

καλύτερα αποτελέσματα.
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Ως το τέλος της ημέρας, αρκετές φορές έχοντας παραμείνει στην δουλειά 

για επιπλέον ώρες, ενώ αισθάνεσαι κούραση και απογοήτευση, παίρνεις το 

δρόμο της επιστροφής για το σπίτι. Όταν τελικά φτάσεις εκεί, με εξάντληση 

και εκνευρισμό, πιθανότατα θα καταλήξεις να δειπνήσεις μόνος/η σου. Ο/Η 

σύντροφός σου ή την οικογένειά σου έχουν ήδη φάει, όσο βρισκόσουν στην 

δουλειά. Τις πιο πολλές φορές, δεν έχεις καν την διάθεση να συνομιλήσεις 

με τον/την σύντροφό σου, ούτε να παίξεις με τα παιδιά σου. Επιπλέον, δεν 

έχεις την παραμικρή όρεξη να κάνεις κάποια από τις αγαπημένες σου 

δραστηριότητες, όπως γυμναστήριο, ή μια βόλτα, να διαβάσεις ένα βιβλίο, ή 

να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου.

Τέλος, πηγαίνεις στο κρεβάτι με έντονη την αίσθηση της εξουθένωσης και 

του κενού, χωρίς καμία αίσθηση της ικανοποίησης για την ημέρα που μόλις 

πέρασε, έχοντας την εντύπωση ότι δεν κάνεις κάτι δημιουργικό, ούτε 

ευχάριστο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως αισθάνεσαι ότι η επόμενη 

ημέρα θα είναι ακριβώς το ίδιο.

Γιατί Σου Συμβαίνει Αυτό;
Αν, λοιπόν, τον τελευταίο καιρό αισθάνεσαι ότι αυτή η περιγραφή σου 

ταιριάζει, αν αναγνωρίζεις κομμάτια από αυτήν στην καθημερινή σου ζωή, 

αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί αυτό έχει συμβεί σε εσένα, υπάρχει 

συγκεκριμένος λόγος. Ο λόγος είναι ότι πάσχεις από το Σύνδρομο 

Δημιουργικού Αδιεξόδου (Σ.Δ.Α).

Αυτό σημαίνει ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής σου η 

δημιουργική σου ενέργεια έχει σπαταληθεί και δεν διοχετεύεται με τρόπο 
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που θα μπορούσε να σου δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα που 

συνοδεύονται από τα θετικά συναισθήματα, όπως η χαρά, ικανοποίηση και 

μια αίσθηση του επιτεύγματος.

Έχεις Πράγματι Δικαίωμα στο Χάρισμα της Δημιουργικότητας;
Ίσως αναρωτιέσαι, αν είχες ποτέ τέτοια δημιουργική ενέργεια. Είναι, λοιπόν,  

ζωτικής σημασίας να γνωρίζεις ότι έχεις την ενέργεια αυτή από τότε που 

γεννήθηκες. Κάθε άνθρωπος γεννιέται με αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή 

την επιθυμία να είναι δημιουργικός σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η 

Δημιουργικότητα είναι ένα έμφυτο ανθρώπινο χαρακτηριστικό, όπως 

ακριβώς και η αναπνοή!

Αν το καλοσκεφτείς, θα θυμηθείς ότι στην παιδική σου ηλικία συνήθιζες να 

συμπεριφέρεσαι δημιουργικά, μέσα από τη συνεχή έκφραση της φυσικής 

περιέργειάς σου και την αυθόρμητη εφεύρεση παιχνιδιών με τους φίλους 

σου. Αργότερα, η δημιουργική σου έκφραση σμιλεύθηκε κυρίως από 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές συνθήκες του περιβάλλοντος όπου 

μεγάλωσες. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν σε ενθάρρυναν να καλλιεργήσεις 

τις δημιουργικές σου ικανότητες, η συμπεριφορά σου σιγά σιγά 

απογυμνώθηκε από κάθε δημιουργική ώθηση. Αυτή η κατάσταση είναι 

υπεύθυνη και προκαλεί όλα τα συμπτώματα του Συνδρόμου Δημιουργικού 

Αδιεξόδου.
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Είναι Δυνατόν να Αντιμετωπίσεις Αποτελεσματικά το Δημιουργικό 
Σου Αδιέξοδο!
Τι σημαίνει αυτό; Ότι τώρα υπάρχει κίνδυνος να μείνεις δίχως την 

δημιουργική σου ενέργεια για πάντα; Ότι καθημερινά θα αισθάνεσαι άβολα, 

σε μειονεκτική θέση, γεμάτος/η απογοήτευση και αρνητικά συναισθήματα; 

Ότι θα μείνεις παγιδευμένος σε μια ζωή που σου προσφέρει καθημερινά 

απογοητεύσεις, αγωνίες και καμία αίσθηση της δημιουργικής χαράς; Πώς 

μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει μια ζωή χωρίς να απολαμβάνει το δικαίωμά 

του να είναι δημιουργικός;

Μπορεί να αναρωτιέσαι, αν υπάρχει κάποια λύση που θα μπορούσε να σε 

βοηθήσει να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά το Δημιουργικό σου Αδιέξοδο 

και θα σου επέτρεπε να κερδίσεις πίσω τη χαρά και την αίσθηση της 

ικανοποίησης που πηγάζουν από την μετατροπή των δημιουργικών ιδεών σου 

σε πραγματικότητα.

Πράγματι, υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσει το Αδιέξοδο 

της δημιουργικής σου έκφρασης και να αρχίσεις να δημιουργείς και πάλι όλα 

αυτά που θέλεις και επιθυμείς!
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Η Λύση Επέρχεται όταν Ενισχύεις τον Δημιουργικό Σου Μύ
Θα είσαι σε θέση να διεκδικήσεις το δικαίωμά σου να ξυπνήσεις με χαρά 

κάθε πρωί, ενώ ετοιμάζεσαι, για να πάς στην δουλειά σου, να χαίρεσαι κάθε 

στιγμή της ημέρας σου από το πρωινό σου, την διαδρομή μέχρι την εργασία 

σου, ακόμα και την ίδια την εργασία σου. 

Θα αισθάνεσαι χαρά και ευχαρίστηση και θα αντικρύζεις το χώρο εργασίας 

σου ως ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου μπορείς να νιώσεις ηρεμία και καλή 

διάθεση, για να παράγεις δημιουργική και ουσιαστική δουλειά. 

Θα είσαι σε θέση να επικοινωνείς με τους φίλους σου, την οικογένεια σου 

και τους συναδέλφους  σου με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο και θα νιώσεις την 

ευτυχία και πληρότητα που αυτή η επικοινωνία θα σου προσφέρει.

Επομένως, ο τρόπος για να αρχίσεις σταδιακά να απολαμβάνεις όλα τα 

παραπάνω είναι μέσω της ενίσχυσης του «δημιουργικού μυός» σου. Οι 

άνθρωποι που εκφράζονται δημιουργικά συχνά νιώθουν θετικά 

συναισθήματα σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

δραστηριότητας τους, ειδικά τη χαρά και την ευγνωμοσύνη. Αυτά τα 

συναισθήματα προσφέρουν την αναγκαία ώθηση που επιτρέπει στην 

δημιουργικότητα να ρέει συνεχώς και στις ιδέες των ανθρώπων να ανθίσουν. 

Επίσης, οι δημιουργικοί άνθρωποι αισθάνονται τη φυσική περιέργεια για την 

απόκτηση νέων γνώσεων, έχουν ισχυρή φαντασία και διάθεση για παιχνίδι, 

ενώ έχουν την ικανότητα να παραμένουν συγκεντρωμένοι στο Εδώ και 

Τώρα, τον μόνο ουσιαστικά χώρο και χρόνο, όπου η δημιουργικότητα μπορεί 

να υπάρξει.

 
uplifepsychology.com   ���   info@uplifepsychology.com

http://uplifepsychology.com
mailto:info@uplifepsychology.com


�      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  �  uplifepsychology.com
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ!

Τα Πέντε Βήματα Ενδυνάμωσης του Δημιουργικού Σου Μυός
Σου παρουσιάζω εδώ τα πέντε βήματα για την Ενδυνάμωση του 

Δημιουργικού Μυός σου. Αν ακολουθήσεις αυτά τα βήματα θα είσαι σε θέση 

να αντιμετωπίσεις το Δημιουργικό Αδιέξοδό σου και να αγκαλιάσεις και πάλι 

την δημιουργική σου φύση:

• Βήμα 1 - Κατανόησε το Δημιουργικό Αδιέξοδό Σου και τις Επιπτώσεις του 

στην Ζωή Σου

• Βήμα 2 - Εντόπισε τις Δραστηριότητες και τα Συναισθήματα που 

σχετίζονται με Αδιέξοδό σου

• Βήμα 3 - Αναγνώρισε τα Aίτια του Αδιεξόδου Σου

• Βήμα 4 - Ξεκίνα να Σπάς το Αδιέξοδό Σου!

• Βήμα 5 - Άρχισε ξανά την Δημιουργική Ζωή Σου

Βήμα 1 — Κατανόησε το Δημιουργικό Αδιέξοδό Σου και τις Eπιπτώσεις 
του στην Zωή Σου  

Χρειάζεται να κατανοήσεις πώς αυτός ο μύς έχει σταδιακά ατροφήσει και να 

προσφέρεις στον εαυτόν σου έναν σοβαρό λόγο για να αλλάξεις την ζωή 

σου. 

Συχνά αποφασίζουμε να κάνουμε μια αλλαγή, όταν ο πόνος της μη- αλλαγής 

είναι μεγαλύτερος από τον πόνο της αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι φθάνεις σε 

ένα σημείο όπου λες στον εαυτόν σου, “Αρκετά! Δεν αντέχω να ζήσω άλλη 

μια ημέρα, άλλη μία στιγμή, να ζώ ή να αισθάνομαι κατ’αυτόν τον τρόπο!”. 
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Για να σε βοηθήσω να φθάσεις σε αυτήν την κατανόηση, απάντησε στις 

παρακάτω ερωτήσεις.:

Πώς είναι η ζωή σου χωρίς την δημιουργικότητα που επιθυμείς;

Για πόσα χρόνια παλεύεις να απελευθερώσεις την δημιουργικότητά σου;

Ποιά γεγονότα ή σειρά γεγονότων συνέβησαν στην ζωή σου αναγκάζοντάς 

σε να αμελήσεις τον δημιουργικό σου μύ;

Ανάφερε όλα όσα χάνεις, επειδή δεν αξιοποιείς την δημιουργικότητά σου.

Πώς αυτό επηρέασε τους αγαπημένους σου, τους σημαντικούς άλλους, τα 

παιδιά σου, και άλλα άτομα που σε ενδιαφέρουν;

Πώς θα είναι η ζωή στο μέλλον, αν δεν αναλάβεις δράση για να 

χρησιμοποιήσεις την δημιουργικότητά σου;
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Αν κάνεις αλλαγές ώστε να γίνεις πιο δημιουργικός/ή στην ζωή σου, πώς 

αυτό θα σε κάνει να αισθάνεσαι για τον εαυτό σου;

Τί χρειάζεται να κάνεις, ώστε να απολαύσεις την δημιουργικότητά σου;

Τι θα μπορούσες να πετύχεις χάρην σε αυτήν;

Πώς θα νιώσει η οικογένεια και οι φίλοι σου, όταν ξαναδημιουργήσεις;

Πόσο πιο χαρούμενος/η θα νιώθεις;

Οι απαντήσεις σου στις ερωτήσεις αυτές θα σου πουν ακριβώς γιατί θέλεις 

να κάνεις τις αλλαγές στη ζωή σου, ώστε να εκφράσεις την δημιουργικότητά 

σου. Είναι γνωστό ότι το 80% μίας αλλαγής αντιστοιχεί στο να ξέρεις το 

γιατί, τον λόγο που θέλεις να αλλάξεις. Το άλλο 20% εξηγεί απλά το πώς. Το 

υπόλοιπο αυτού του βιβλίου θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς να αρχίσεις 

να είσαι πιο δημιουργική/ός ξεκινώντας από σήμερα!
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Βήμα 2 - Εντόπισε τις δραστηριότητες και τα Συναισθήματα που 
Σχετίζονται με Αδιέξοδό σου
Τώρα που ξεκαθάρισες περισσότερο σχετικά με το γιατί θέλεις να είσαι πιο 

δημιουργική/ός, το επόμενο βήμα είναι να παρατηρήσεις παλιά πρότυπα 

συμπεριφοράς σου και να βρεις έναν τρόπο να τα αλλάξεις με νέα που θα 

επανακινήσουν τον δημιουργικό σου μυ.

Προσδιόρισε ποιες από τις δραστηριότητες της ζωής σου είναι αυτές, όπου 

αισθάνεσαι τη μεγαλύτερη απογοήτευση και πλήξη και που θα ήθελες να τις 

αλλάξεις αμέσως. 

Σημείωσέ τες σε ένα τετράδιο. 

Κράτα ένα ημερολόγιο  με τις καθημερινές σου δραστηριότητες για 30 

ημέρες και δίπλα σε κάθε μία γράψε το συναίσθημα που νιώθεις όταν την 

κάνεις. Εάν δεν μπορείς να περιγράψεις το συγκεκριμένο συναίσθημα (π.χ., 

«αισθάνομαι θυμό, δυσαρέσκεια, βαρεμάρα, αηδία», κ.λπ.), μπορείς να 

δώσεις έναν αριθμό από το 1 (το χειρότερο συναίσθημα) έως το 10 

(καλύτερο συναίσθημα), για να περιγράψεις αυτό που αισθάνεσαι για αυτήν 

την δραστηριότητα (π.χ., "Νιώθω 5, δηλ. ότι είναι ουδέτερο" ή "Νιώθω 3, ότι 

είναι αρκετά αρνητικό," ή "Νιώθω 9, αυτό είναι πολύ ευχάριστο"  για μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα).
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Βήμα 3 - Αναγνώρισε τα Aίτια του Αδιεξόδου Σου
Ρίξε μια προσεκτική ματιά στην καταγραφή-ημερολόγιο των 30 ημερών σου. 

Ξεχώρισε τις 3 δραστηριότητες που σου προκαλούν τα πιο αρνητικά 

συναισθήματα, π.χ. ξύπνημα και προετοιμασία για την εργασία, ή 

μετακινήσεις στην εργασία, ή συναντήσεις με τους συναδέλφους σου, κλπ.. 

Ξεκίνησε να καταγράφεις τους λόγους, για τους οποίους πιστεύεις ότι 

νιώθεις αυτή την απογοήτευση και τα αρνητικά συναισθήματα ξεχωριστά για 

κάθε μία από τις 3 αυτές δραστηριότητες.

Βήμα 4 - Ξεκίνα να Σπάς το Αδιέξοδό Σου! 
Άρχισε να γράφεις όσο ακριβέστερες ιδέες (από το πιο απλό που μπορεί να 

φανταστεί κανείς) που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να αλλάξεις ακόμα 

και στο ελάχιστο την αίσθηση που νιώθεις για κάθε μία από τις 3 

δραστηριότητες που όρισες ως εκείνες που προκαλούν τα περισσότερα 

αρνητικά συναισθήματα (από το Βήμα 3). 

Για παράδειγμα, αν μία από τις τρεις δραστηριότητες που έχουν επισημανθεί 

είναι «πρωινό ξύπνημα κάθε εργάσιμη ημέρα", και οι λόγοι γι 'αυτό είναι 

«γιατί όταν ξυπνάω, ακόμα νιώθω κουρασμένος/η“, ή "επειδή είναι ακόμα 

σκοτάδι έξω και αυτό με κάνει να θέλω να συνεχίσω να κοιμάμαι“ ή "γιατί δεν 

έχω χρόνο για να ετοιμάσω σωστά το πρωινό μου και αυτό με κάνει να 

θυμώνω", μπορείς να προτείνεις λύσεις για τη βελτίωση, ακόμη και στο 

παραμικρό αυτών των συναισθημάτων. Για παράδειγμα, μπορείς να 

προτείνεις: "Θα πηγαίνω για ύπνο μισή ώρα νωρίτερα», «Το πρωί θα με ξυπνά 

το ραδιόφωνο-ξυπνητήρι μου συντονισμένο σε έναν σταθμό με χαρούμενη 

 
uplifepsychology.com   ���   info@uplifepsychology.com

http://uplifepsychology.com
mailto:info@uplifepsychology.com


�      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ  �  uplifepsychology.com
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ!

και ζωντανή μουσική", "θα έχω έτοιμα τα συστατικά για ένα γρήγορο 

σάντουιτς και θα αφιερώσω δέκα λεπτά κάθε μέρα για να φάω το πρωινό 

μου".

Αφού εφαρμόσεις αυτό το βήμα για 1 εβδομάδα, τουλάχιστον, τι παρατηρείς; 

Βήμα 5 - Άρχισε ξανά την Δημιουργική Ζωή Σου 

Κράτα συνεχώς σημειώσεις στο σημειωματάριό σου και σημείωνε κάθε ιδέα 

που έρχεται στο μυαλό σου. Δεν έχει σημασία αν η ιδέα είναι συναφής προς 

τις δραστηριότητες που σε απασχολούν εκείνη τη στιγμή, απλά γράψε την! 

Μπορεί να είναι μια ιδέα για το σενάριο μιας νέας ταινίας (η οποία κατά πάσα 

πιθανότητα ποτέ δεν θα γυρισθεί!), ή μια νέα συνταγή μαγειρικής που θα 

ήθελες να δοκιμάσεις, ή ο τρόπος που θέλεις να διακοσμήσεις το γραφείο 

του σπιτιού σου, ή κάτι που θα ήθελες να πεις σε έναν φίλον σου και δεν 

είσαι σίγουρη/ος για τις κατάλληλες λέξεις κλπ.. Μπορείς να το σημειώσεις 

με απλά λόγια, λίγες γραμμές ή ακόμη και να σχεδιάσεις κάτι. Εάν αυτή η 

άσκηση σου φαίνεται παράξενη, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις ότι είναι ένας 

διασκεδαστικός και πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να ξεκινήσεις να 

“ξεμουδιάζεις” τη δημιουργικότητά σου.
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Τα Πέντε Βήματα είναι η Αρχή ενός Υπέροχου Ταξιδιού
Εντούτοις, ακολουθώντας τα Πέντε Βήματα της Επανεκπαίδευσης του 

Δημιουργικού σου Μυ είναι μόνο η αρχή της νέας εξάσκησής του. Υπάρχουν 

αρκετά ζητήματα που χρειάζεται ακόμα να γνωρίζεις σχετικά και να τα 

διαχειρίζεσαι προκειμένου να εξαπλώσεις σιγά-σιγά την δημιουργική  σου 

ενέργειά σε κάθε δραστηριότητα της ζωής σου και τελικά να πραγματώσεις 

τα μεγαλύτερα όνειρά σου, παλιά ή νέα.

Πριν προχωρήσεις περαιτέρω σε αυτή την δημιουργική άνθιση, είναι πολύ 

σημαντικό να συνειδητοποιήσεις ποιοί είναι οι παράγοντες που σε 

επηρεάζουν αρνητικά και σε αποτρέπουν από το να εκφράζεις ελεύθερα την 

δημιουργικότητά σου. Αυτοί οι παράγοντες συχνά συνδέονται με τις παλαιές 

πεποιθήσεις, με εμπειρίες από το παρελθόν ή με λανθασμένα μαθημένες 

συμπεριφορές. Μαζί δρουν ενάντια προς το συμφέρον σου, συνήθως 

προκαλούν έναν καταιγισμό αρνητικών συναισθημάτων, ενώ σιγά-σιγά 

απενεργοποιούν την ικανότητά σου και την επιθυμία να ζήσεις την 

δημιουργική ζωή που σου αξίζει.

Μόλις αρχίσεις να αναγνωρίζεις την ύπαρξή τους, θα μάθεις πώς να 

απενεργοποιείς την αρνητική τους επίδραση στη ζωή σου και στις 

προσωπικές σου επιλογές. Μπορείς, επίσης, να μάθεις να τις αντικαθιστάς με 

νέες συμπεριφορές, που θα σου επιτρέψουν να εφαρμόσεις την δημιουργική 

σου ικανότητα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σου. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα νιώσεις τη δημιουργικότητα παρούσα σε κάθε τομέα της ζωής 
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σου, από τον τρόπο που ντύνεσαι, έως τον τρόπο που ετοιμάζεις ένα γεύμα, 

έως τον τρόπο που συνεργάζεσαι με έναν συνάδελφό σου, που διαχειρίζεσαι 

μία εργασία, που περνάς ένα βράδυ με τους φίλους σου, που οργανώνεις ένα 

πάρτι, ή τα παιχνίδια που παίζεις με τα παιδιά σου και τις εκδρομές που 

κάνεις με το σύντροφό σου. Θα καλύψεις την κάθε σου στιγμή με χαρά και 

ενθουσιασμό, πλήρης ψυχικής υγείας και με όρεξη για τη ζωή.

 

Επιπλέον, θα αισθάνεσαι πιο ενεργή σύνδεση με το σύνολο, και θα 

παρατηρήσεις ότι οι σχέσεις σου με τους σημαντικούς άλλους της ζωής σου 

θα βελτιωθούν, με μεγαλύτερη αίσθηση φιλικότητας, ειλικρινές ενδιαφέρον 

και αλληλεγγύη.

Η Διεκδίκηση της Δημιουργικότητάς Σου είναι μια Εφικτή Επιλογή
Με τα χρόνια, είχα το προνόμιο να παρατηρώ πολλούς από τους πελάτες μου 

να διαχειρίζονται το Δημιουργικό τους Αδιέξοδο, και, εν τέλει, να 

επανασυνδέονται με τη δημιουργική τους έκφραση και να ευημερούν στη 

ζωή τους ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα. 

Για παράδειγμα, η Δήμητρα ήταν 45 ετών, όταν διαπίστωσε ότι η εργασία της 

ως ασφαλίστρια δεν την γεμίζει. Πάρα πολλές ώρες εργασίας, μακριά από το 

σπίτι της και την οικογένεια, και η αίσθηση ότι αυτό που έκανε δεν έδινε 

κανένα νόημα στην ζωή της. Ξυπνούσε κάθε πρωί ενοχλημένη και 

απογοητευμένη από την ρουτίνα που επρόκειτο να ακολουθήσει. Όταν 

ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Ημερολόγιο των 30 Ημερών, συνειδητοποίησε 

ότι δεν μπορούσε να εκφράσει τη δημιουργικότητά της μέσα από τη δουλειά 

της και αυτό της προκάλεσε θύελλα αρνητικών συναισθημάτων (όπως λύπη, 
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θυμό και απογοήτευση) που επηρέαζε ολόκληρη τη ζωή της. Σιγά-σιγά, 

αποφάσισε να αλλάξει το επάγγελμά της σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για την 

ίδια. Ξεκίνησε να παρακολουθεί μία σχολή μερικής απασχόλησης και μετά 

από τρία χρόνια, έγινε πιστοποιημένη χειροπράκτης θεραπεύτρια. Τώρα, 10 

χρόνια αργότερα είναι πολύ επιτυχημένη ως θεραπεύτρια, ευδοκιμεί στη ζωή 

της, οργανώνει τις ημέρες της με έναν τρόπο όπου μπορεί να είναι τόσο 

δημιουργική όσο και ευτυχισμένη και βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους για να 

εκφράζει την δημιουργικότητά της.

Μία άλλη πελάτης μου, η Λήδα, πάντα ήθελε να γίνει συγγραφέας, αλλά ήταν 

πολύ διστακτική στο να μετατρέψει την επιθυμία της σε δράση. Για πολλά 

χρόνια αντιμετώπιζε ένα σοβαρό Αδιέξοδο Δημιουργικότητας που την 

εμπόδιζε να πραγματοποιήσει το όνειρο της. Αφότου παρακολούθησε το 

εξειδικευμένο πρόγραμμά μου για την Απελευθέρωση της Δημιουργικότητάς 

και την υπέρβαση των εμποδίων που ήταν υπεύθυνα γι 'αυτό, κατόρθωσε να 

δημοσιεύσει με επιτυχία το πρώτο της βιβλίο, και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται 

για το δεύτερο!

Ο Θωμάς εργαζόταν για 11 χρόνια ως μηχανολόγος μηχανικός στην 

επιχείρησή κάποιου άλλου. Ήθελε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, αλλά 

ήταν διστακτικός να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην ιδέα του. Τη στιγμή που 

αντιμετώπισε με το Δημιουργικό του Αδιέξοδο παρακολουθώντας επίσης το 

πρόγραμμά μου για την Απελευθέρωση της Δημιουργικότητάς , 

συνειδητοποίησε τους λόγους που το τροφοδοτούσαν

Χάρη στο πρόγραμμα, αποφάσισε και άνοιξε το δικό του συνεργείο και είδε 

το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και να επιτυγχάνει.
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Συμπέρασμα
Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείς να αποκτήσεις την ίδια εμπειρία και να 

εμβαθύνεις τις γνώσεις σου σχετικά με το πώς να καλλιεργείς διαρκώς την 

δημιουργικότητά σου, όπως αναφέρω παραπάνω,  μπορείς να συντονισθείς 

με τα ενημερωτικά δελτία  μου και το blog της ιστοσελίδας μου: 20

upli fepsychology.com. Μέχρι τότε , ξεκίνησε να ξεδιπλώνεις την 

δημιουργικότητά σου ξανά και απόλαυσε αυτό το υπέροχο ταξίδι!
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