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«Καλλιέργησε την συνήθεια να είσαι ευγνώμων για κάθε καλό πράγμα 

που  έρχεται σε εσένα και να ευχαριστείς συνεχώς. Και επειδή όλα τα 

πράγματα έχουν συμβάλει στην πρόοδό σου, καλό θα ήταν να 

συμπεριλάβεις όλα τα πράγματα στην ευγνωμοσύνη σου.» 

- Ralph Waldo Emerson 
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Πρόλξγξς 

το παρόν βιβλίο σου παραθέτω, φίλε-φίλη αναγνώστη, γνώσεις και 

πληροφορίες για το πόσο πολύτιμη είναι η ευγνωμοσύνη στην ζωή μας, 

τόσο βασιζόμενη στην προσωπική μου εμπειρία, όσο και στην 

επιστημονική μου ιδιότητα ως Χυχολόγος και Life Coach. 

Έχω δει την δράση της Ευγνωμοσύνης να μεταμορφώνει πρώτα απ’ 

όλα την δική μου ζωή (και αν κάτι δεν είναι δοκιμασμένο από εμένα, 

δεν το συστήνω στους πελάτες μου!). Έχω παρατηρήσει την επίδρασή 

της σε πολύ κομβικά και απαιτητικά σημεία, όπως όταν δίνω εξετάσεις 

(είναι αμέτρητες πια οι φορές), όταν εγκαταστάθηκα στην Γαλλία, 

άγνωστη μεταξύ αγνώστων για να συνεχίσω τις σπουδές μου, όταν 

επέστρεψα στην Ελλάδα και ξεκίνησα την επιχείρησή μου. Οι στιγμές, 

στις οποίες η Ευγνωμοσύνη μου έχει προσφέρει μία δημιουργική 

δυναμική, είναι αμέτρητες, σε κάθε στιγμή της κάθε ημέρας.  

Σο σημαντικότερο, όμως, είναι πως παρατηρώ αυτήν την ισχυρή της 

επίδραση στην ποιότητα ζωής στους πελάτες και μαθητές μου. Έχω 

https://panagiotapanagiotaki.com/
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διαπιστώσει την μεταμόρφωση που λαμβάνει η ζωή τους, όταν 

αρχίζουν να ενσωματώνουν ενεργά την Ευγνωμοσύνη στην 

καθημερινότητά τους και συνειδητοποιούν πόσα θετικά στοιχεία 

διαθέτει η ζωή τους. Επίσης, συνειδητοποιούν – όπως συνειδητοποίησα 

και εγώ εδώ και καιρό – πόσο σημαντική είναι η συμβολή της 

Ευγνωμοσύνης στην επίτευξη των Δημιουργικών μας τόχων.  

Επειδή, λοιπόν, με ενδιαφέρει εξαιρετικά η Δημιουργικότητα και η 

διαδικασία επίτευξης τόχων, επιθυμώ να σε μυήσω στα μυστικά της 

Ευγνωμοσύνης, διότι, χωρίς εκείνην, στοχοθεσία και πραγματοποίηση 

τόχων ΔΕΝ γίνεται.  

Για αυτόν τον λόγο μέσα στο παρόν βιβλίο παραθέτω κάποιες πολύ 

σημαντικές πληροφορίες για την Ευγνωμοσύνη, πολλές από τις οποίες 

έχουν προέλθει από την επιστημονική γνώση. Μέσα από αυτές τις 

πληροφορίες καλείσαι να διαπιστώσεις και εσύ την σπουδαιότητα της 

Ευγνωμοσύνης για την ζωή σου.  
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Επιπλέον, μέσα στο βιβλίο έχω συμπεριλάβει μερικές βιωματικές 

ασκήσεις Ευγνωμοσύνης μαζί με τις οδηγίες τους, τις οποίες μπορείς 

άμεσα να δοκιμάσεις. Είμαι σίγουρη πως θα σε βοηθήσουν να 

ενισχύσεις το προσωπικό σου συναίσθημα Ευγνωμοσύνης και να 

παρατηρήσεις πώς αυτό επιφέρει θετικές αλλαγές στην ζωή σου και 

τους τόχους σου. 

ου εύχομαι, λοιπόν, μία υπέροχη ανάγνωση, καθώς επίσης και να 

λάβεις την μεταμορφωτική επίδραση του βιβλίου στην ζωή σου. 

Θα ήθελα, επιπλέον, να σε ενθαρρύνω να μοιραστείς μαζί μου τα 

αποτελέσματα που θα λάβεις από την ανάγνωση του βιβλίου και την 

εφαρμογή των Ασκήσεων Ευγνωμοσύνης. Θα χαρώ πολύ να λάβω τις 

δημιουργικές σου εντυπώσεις! Μπορείς να μου γράψεις στην 

παρακάτω διεύθυνση: panagiota@uplifepsychology.com.  

Καλή ου Ανάγνωση! 

 

mailto:panagiota@uplifepsychology.com
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1. Σί Είμαι Η Ευγμωμξσύμη; 

υχνά αισθανόμαστε αμηχανία, όταν σκεπτόμαστε τί ακριβώς είναι η 

Ευγνωμοσύνη. Τπάρχουν δύο βασικές παράμετροι που ενεργοποιούν 

αυτό το τόσο λεπτοφυές συναίσθημα. 

Παράμετρξς Νξ 1. Η Ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα συναίσθημα, το οποίο 

ορίζεται ως η εκτίμηση ή η αναγνώριση μίας γενναιόδωρης πράξης από 

έναν τρίτο άνθρωπο προς εμάς.  

Παράμετρξς Νξ 2. Η Ευγνωμοσύνη είναι ένα συναίσθημα ευχαριστίας ή 

ικανοποίησης για μία κατάσταση ή συνθήκη, η οποία έχει επέλθει στην 

ζωή μας.  

πως παρατηρείς, στην Παράμετρο Νο 1 νοιώθουμε Ευγνωμοσύνη 

απέναντι σε έναν συγκεκριμένον άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων. Για 

παράδειγμα, εδώ νοιώθουμε Ευγνωμοσύνη για έναν φίλο που μας 

βοήθησε στην μετακόμιση, για μία υπάλληλο σε ένα κατάστημα που 

υπήρξε πολύ εξυπηρετική προς εμάς, για μία φίλη που μας κέρασε έναν 
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καφέ ή έκανε σύσταση για εμάς στην εταιρεία της για νέα συνεργασία, 

για έναν άγνωστο, ο οποίος κράτησε την πόρτα ανοικτή για να 

περάσουμε ενώ κρατάμε τσάντες στα χέρια κ.ο.κ. Σα παραδείγματα της 

Ευγνωμοσύνης, όπως θα καταλάβεις στην πορεία του βιβλίου είναι 

αμέτρητα. 

Από την άλλη πλευρά, στην Παράμετρο Νο 2 ευχαριστούμε 

περισσότερο κάτι άυλο, ίσως κάτι περισσότερο πνευματικό ή μία 

συλλογική κατάσταση που υπερβαίνει κατά πολύ την δράση ενός 

πεπερασμένου αριθμού ανθρώπων. Μπορεί να ευγνωμονούμε το κλίμα 

της περιοχής που ζούμε, διότι είναι πολύ καλό, ίσως, πάλι, την πόλη 

στην οποία ζούμε, για την τεράστια ιστορία της και την υπέροχη 

αισθητική των κτηρίων της. Μπορεί να ευγνωμονούμε το γεγονός πως 

έχουμε γεννηθεί με ακέραια υγεία ή με ένα ταλέντο που μας έχει 

βοηθήσει να εξελιχθούμε επαγγελματικά. Μπορεί, επίσης, να 

ευγνωμονούμε το γεγονός ότι πλησιάζουν διακοπές και θα 
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ξεκουραστούμε. Και σε αυτήν την περίπτωση είναι αμέτρητες οι 

περιπτώσεις, για τις οποίες μπορούμε να νοιώσουμε Ευγνωμοσύνη. 

Ένα Παράδειγμα Ευγνωμοσύνης Που Έχω Νοιώσει: 

Ψς πρωτοετής φοιτήτρια της Χυχολογίας στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχα δηλώσει εθελόντρια σε ένα ίδρυμα 

για παιδιά με βαρειές αναπηρίες. Εκατό περίπου ψυχές ζούσαν μέσα σε 

αυτό το οίκημα με βαρειά ή βαθειά αναπηρία. Αυτό σήμαινε πως τα 

συγκεκριμένα παιδιά δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, πολλά 

από αυτά ήταν κατάκοιτα και άλλα είχαν βαθειά νοητική αναπηρία. 

Κάθε φορά που έφευγα από το ίδρυμα, αυτό γινόταν ένας ύμνος στην 

ζωή για εμένα. Αισθανόμουν τεράστια Ευγνωμοσύνη για το γεγονός 

πως μπορώ να στέκομαι στα δύο μου υγιή πόδια, όρθια, πως έχω την 

δυνατότητα να κινούμαι κατά βούληση, πως κινώ τα χέρια και το 

κεφάλι μου, πως η καρδιά μου λειτουργεί καλά, πως μασώ και τρώω 

ό,τι θέλω χωρίς να έχω την ανάγκη να με ταΐσουν λιωμένη τροφή, πως 

βλέπω και ακούω, πως μπορώ να μιλώ και να επικοινωνώ με τους 
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ανθρώπους γύρω μου, πως διαθέτω νοημοσύνη αρκετή για να 

εξυπηρετώ τις ανάγκες μου, να σπουδάζω και να ευχαριστιέμαι τις 

μικρές χαρές της ζωής, πως μπορώ να βγαίνω έξω στον δρόμο και να 

εισπνέω τον αέρα και να απολαμβάνω την ευλογία της ελεύθερης 

κυκλοφορίας. Κυρίως, ευγνωμονούσα αυτά τα παιδιά που μέσα από 

την δική τους δύσκολη εμπειρία, αποτελούσαν για εμένα την αφύπνιση 

της Ευγνωμοσύνης μου προς την ζωή. 

Αυτή η εμπειρία ήταν για εμένα το πρώτο μεγάλο μάθημα 

Ευγνωμοσύνης που έλαβα στην ενήλικη ζωή μου. Ψς παιδιά, βλέπετε, 

νοιώθουμε πολύ συχνότερα αυτό το σπουδαίο συναίσθημα. Ίσως και 

αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα παιδιά είναι πιο χαρούμενα 

από τους ενήλικες.  

Από αυτό το επεισόδιο Ευγνωμοσύνης, αν τύχει να βιώνω δυσκολίες ή 

να είμαι πιεσμένη από απαιτήσεις της καθημερινότητας, στέλνω την 

σκέψη μου σε εκείνην την εποχή και θυμάμαι πως υπάρχουν πολύ 

σπουδαία πράγματα, για τα οποία μπορούμε να νοιώθουμε 
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Ευγνωμοσύνη, τα οποία δυστυχώς τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν είναι 

όμως. Η Ζωή Μας Δεν Είναι Δεδομένη! Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η 

Ευγνωμοσύνη, για να μας το υπενθυμίζει με τον πιο γλυκό, ευγενικό και 

δημιουργικό τρόπο. Μόλις θυμηθώ αυτήν την αίσθηση, αμέσως 

νοιώθω πιο ισχυρή και αντιμετωπίζω την εκάστοτε πρόκληση με 

θάρρος και αποφασιστικότητα. Σις περισσότερες, δε, φορές, το 

αποτέλεσμα είναι θετικό για εμένα. Αλλά ακόμα κι αν δεν είναι, η 

Ευγνωμοσύνη με ενδυναμώνει τόσο, ώστε να μην απογοητεύομαι, αλλά 

να επανεκτιμώ την κατάσταση και να εντοπίζω μία νέα πιθανή 

αντιμετώπισή της. 
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2. Γιατί Είμαι ημαμτική Η Ευγμωμξσύμη τημ Ζωή ξυ 

Η Ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα συναίσθημα παρόμοιο με την εκτίμηση, 

με την οποία είναι εξοικειωμένοι περισσότερο οι άνθρωποι. Αυτό που 

πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η ευγνωμοσύνη διαδραματίζει έναν 

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην πξιότητα της ζωής του ανθρώπου. 

το παρελθόν η μελέτη της Ευγνωμοσύνης περιοριζόταν σε 

φιλοσοφικό, πνευματικό και θρησκευτικό επίπεδο. Σα τελευταία, όμως, 

χρόνια η επιστήμη της Χυχολογίας και ιδιαίτερα της Θετικής 

Χυχολογίας έχει στρέψει το βλέμμα της στην έρευνα της Ευγνωμοσύνης 

και στην σημασία της στην ανθρώπινη διαβίωση. 

Μέσα από τα ευρήματα των ψυχολογικών ερευνών έχει γίνει 

αποδεδειγμένα σαφές πως το να βιώνεις καθημερινά Ευγνωμοσύνη 

στην ζωή σου συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωσή της σε πολλά 

επίπεδα.  
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2.1 Ευ-ζημ 

Η έκφραση της ευχαριστίας σου για τις εμπειρίες που λαμβάνεις 

καθημερινά μπορεί όντως να βελτιώσει την συνολική αίσθηση ευζωίας. 

Έρευνες έχουν καταδείξει πως οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι πιο 

ευχάριστοι, πιο δεκτικοί και λιγότερο νευρωτικοί. Επιπλέον, έχει 

φανερωθεί πως η ευγνωμοσύνη συσχετίζεται αρνητικά με την 

κατάθλιψη (δηλαδή, περισσότερη ευγνωμοσύνη, λιγότερη κατάθλιψη) 

και θετικά με την ικανοποίηση διαβίωσης (δηλαδή περισσότερη 

ευγνωμοσύνη, περισσότερη ικανοποίηση διαβίωσης). 

2.2 Κξιμωμικές χέσεις 

Έχει αποδειχθεί ότι η ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για 

την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων. Εκείνοι που εκφράζουν 

την ευγνωμοσύνη τους τείνουν να είναι περισσότερο πρόθυμοι να 

συγχωρήσουν τους άλλους. Επιπλέον, έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν μία ναρκισσιστική συμπεριφορά. Σο να λες «ευχαριστώ» σε 
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όσους σε έχουν βοηθήσει, ενισχύει την σύνδεσή σου με εκείνους, καθώς 

και την ποιότητα των σχέσεων μαζί τους. 

Η Ευγνωμοσύνη βελτιώνει την προσωπική μας ζωή, αλλά βελτιώνει και 

την σχέση μας με το κοινωνικό σύνολο. Η επιστημονική έρευνα έχει 

δείξει πως η πρακτική της Ευγνωμοσύνης μπορεί να δημιουργήσει έναν 

ευρύτερο κύκλο καλού στην ζωή μας. Οι Chang, Lin και Chen (2011)  σε 

έρευνά τους διαπίστωσαν πως εκείνος που θα λάβει ευεργεσία άξια 

Ευγνωμοσύνης, μπορεί να μην την ανταποδώσει κατευθείαν στον 

ευεργέτη του, αλλά μπορεί από την πλευρά του να ευεργετήσει κάποιον 

τρίτον. Με αυτόν τον τρόπο, θα επεκτείνει το δίκτυο ευεργεσίας-

Ευγνωμοσύνης στον ευρύτερο κοινωνικό του ιστό. ε αυτήν την 

διαπίστωση έχουν καταλήξει και άλλοι ερευνητές, όπως ο Fredrickson 

(2004). 

2.3 Πρξσωπικές χέσεις 

πως και στις κοινωνικές σχέσεις, με τον ίδιο τρόπο και στις 

προσωπικές σχέσεις, η ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο που 
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ενισχύει την συνοχή μίας σχέσης. ταν οι δύο σύντροφοι αισθάνονται 

καθημερινά Ευγνωμοσύνη για αγαθά και πράξεις που προσφέρει ο ένας 

στον άλλον, ενισχύεται περισσότερο η επιθυμία τους να 

ανταποδώσουν την ευεργεσία μεταξύ τους. Η Ευγνωμοσύνη τους 

βοηθά να εστιάζουν περισσότερο στα θετικά στοιχεία του συντρόφου 

τους, παρά σε άλλα χαρακτηριστικά του που μπορεί να τους είναι 

λιγότερο αρεστά ή ακόμα και να τους εκνευρίζουν. Μία από τις 

δημοφιλέστερες συγγραφείς και coach για θέματα σχέσεων, η Arielle 

Ford έχει εφαρμόσει με επιτυχία μία τεχνική ευγνωμοσύνης σε πάρα 

πολλά ζευγάρια που την έχουν συμβουλευθεί. Σους ενθαρρύνει να 

εστιάζουν κυρίως στα θετικά του συντρόφου τους καθημερινά, ακόμα 

και όταν τα ζευγάρια αυτά βρίσκονται ένα βήμα πριν τον χωρισμό. Έχει 

παρατηρήσει πως αυτή η τεχνική έχει βοηθήσει μία μεγάλη πλειοψηφία 

των ζευγαριών αυτών να επανεκτιμήσουν την σχέση τους και να 

αρχίσουν να βλέπουν θετικότερα την συμβίωσή τους. ύμφωνα με την 

Ford, η Ευγνωμοσύνη σώζει σχέσεις και τις κάνει να ανθίζουν! 
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2.4 Θετικά υμαισθήματα (Αισιξδξνία και Ευδαιμξμία) 

Η αισιοδοξία από μόνη της αποτελεί μία συναισθηματική διάθεση 

απαραίτητη για την στοχοθεσία και την πραγματοποίηση των στόχων 

σου. Έχει φανερωθεί σε έρευνα πως άτομα που εστιάστηκαν στο 

συναίσθημα της ευγνωμοσύνης για δέκα εβδομάδες, έδειξαν αυξημένη 

αισιοδοξία σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους, όπως η υγεία και η 

σωματική εξάσκηση. 

ταν δείχνουμε Ευγνωμοσύνη προς κάποιο άτομο, τα επίπεδα χαράς 

και ικανοποίησης της ζωής αυξάνονται σημαντικά σε διάστημα μίας 

εβδομάδας. σο πιο πολλήν Ευγνωμοσύνη αισθανόμαστε τόσο πιο 

χαρούμενες γίνονται οι ζωές μας. 

2.5 Ισχυρότερξς  Αυτξ-Έλεγχξς 

Ο αυτοέλεγχος είναι μία από τις βασικότερες ανθρώπινες δεξιότητες, 

για να μπορεί το άτομο να παραμένει εστιασμένο και πειθαρχημένο 

στα προγράμματα που χρειάζεται να ακολουθεί, προκειμένου να 

επιτύχει τους τόχους του. Έρευνες καταδεικνύουν πως ο αυτοέλεγχος 
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αυξάνεται σημαντικά, όταν το άτομο επιλέγει να αισθάνεται 

Ευγνωμοσύνη στην καθημερινή του διαβίωση. Μία επέκταση αυτής της 

διαπίστωσης θα μπορούσε να είναι πως με την ενίσχυση του 

αυτοελέγχου μέσω Ευγνωμοσύνης, μπορούμε να οδηγηθούμε σε 

καλύτερες επιλογές στην ζωή μας, για εμάς τους ίδιους, αλλά και για 

τους σημαντικούς άλλους γύρω μας.  

2.6 Βελτίωση Υυσικής και Νξητικής Τγείας 

Γίνεται σαφές πως η φυσική μας υγεία είναι απαραίτητη, για να έχουμε 

την δυνατότητα να απολαύσουμε την ζωή μας. Η Ευγνωμοσύνη 

συμβάλλει στην βελτίωση της σωματικής υγείας. Η εμπειρία της 

Ευγνωμοσύνης σε καθημερινή βάση μειώνει φλεγμονές, βελτιώνει τον 

ύπνο, αυξάνει την διάθεση, κατά συνέπεια μειώνει τα συμπτώματα 

καρδιακής ανεπάρκειας σε καρδιοπαθείς ασθενείς, όπως έχει δειχθεί σε 

επιστημονικές έρευνες.  

Επιπλέον, άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που καλλιεργούσαν την 

Ευγνωμοσύνη, την εκτίμηση και άλλα θετικά συναισθήματα, εμφάνισαν 



Copyright ©2019 Panagiota Panagiotaki – 

 All rights reserved. Uplifepsychology.com  21 

 

μείωση 23% της ορμόνης κορτιζόλης που εκκρίνεται κατά την διάρκεια 

του άγχους. Επίσης, παρουσίασαν ομαλή λειτουργία του καρδιακού 

ρυθμού, γεγονός που υποδεικνύει χαμηλά επίπεδα άγχους.  

ε πιο εξειδικευμένες νευροεπιστημονικές έρευνες, έχει μετρηθεί η 

εγκεφαλική ανταπόκριση σε συναισθήματα Ευγνωμοσύνης με την 

χρήση τεχνολογίας λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI).  

Σα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αίσθηση Ευγνωμοσύνης σχετίζεται με 

αυξημένη δραστηριότητα σε εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες 

συνδέονται με τις συμπεριφορές της ηθικής, της ανταπόδοσης και των 

αξιών. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν τους ερευνητές να υποστηρίξουν 

πως η Ευγνωμοσύνη αποτελεί ένα κξιμωμικό συμαίσθημα. Αυτό από 

την πλευρά του εξηγεί για ποιούς λόγους ιστορικά και κοινωνικά έχει 

δοθεί τόσο μεγάλη σημασία στην Ευγνωμοσύνη μέσα σε φιλοσοφικά 

και θρησκευτικά κινήματα. 

Κατά δεύτερον, εξηγεί, γιατί η εμπειρία της Ευγνωμοσύνης σε 

καθημερινή βάση επηρεάζει αποφασιστικά όλες τις πτυχές της ζωής 
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του ανθρώπου που σχετίζονται με την συνύπαρξη με άλλους 

ανθρώπους. 

Γενικά, όσο συχνότερα βιώνουμε Ευγνωμοσύνη, τόσο μεγαλύτερη 

γίνεται η αίσθηση ικανοποίησης από την ζωή μας. Και αυτό από μόνο 

του αποτελεί δείκτη υψηλής πξιότητας ζωής. 
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3. Η Μυστική ύμδεση της Ευγμωμξσύμης με τξυς τόχξυς 

Μπορεί να αναρωτιέσαι ποιά μπορεί να είναι η σχέση της 

Ευγνωμοσύνης με την επιθυμία πραγματοποίησης δημιουργικών 

τόχων.  

Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται να δείχνεις μεγάλη 

προσοχή στην Ευγνωμοσύνη. Ας δούμε μερικούς. 

3.1 Αυτξεκτίμηση και Ομαδικό Πμεύμα 

ε έρευνες στον αθλητισμό, κατέστη σαφές πως όταν οι αθλητές 

αισθάνονταν Ευγνωμοσύνη για τις επιδόσεις τους, μακροπρόθεσμα 

αυξανόταν η αυτξεκτίμησή τξυς. Είναι αρκετοί προπονητές, πλέον, 

που έχουν ενσωματώσει ασκήσεις Ευγνωμοσύνης στην προπόνησή 

τους.  

Για παράδειγμα η McKeever, προπονήτρια της κολύμβησης στο 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, έχει ενσωματώσει τέτοιες ασκήσεις στα 

προγράμματά της, διότι έχει διαπιστώσει πως συμβάλλουν 
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αποφασιστικά στην αύξηση της απόδοσης των αθλητών της, στην 

ενίσχυση της συνοχής της ομάδας και του ομαδικού πνεύματος και της 

δέσμευσης των αθλητών να εργάζονται συστηματικά προς όφελος της 

επίτευξης των τόχων τους. 

Σα ευρήματα αυτά δεν περιορίζονται, βέβαια, μόνο στον αθλητισμό. 

Επεκτείνονται σε όλα τα είδη των τόχων, αφορούν όλες τις 

δημιουργικές ομάδες, όλους τους ηγέτες από διευθυντές οργανισμών, 

εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και Life Coaches. 

 

3.2 Εμδυμάμωση της Τπξμξμής 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ευγνωμοσύνης είναι πως μας ωθεί να 

εστιαστούμε στο Εδώ και Σώρα και σε ό,τι θετικό έχουμε λάβει μέχρι 

στιγμής. ταν βρισκόμαστε σε αυτήν την πορεία σκέψης, σταματάμε 

άμεσα να είμαστε ανυπόμονοι, για όσα επιθυμούμε να επιτύχουμε. 
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 Πολλές φορές γινόμαστε ανυπόμονοι, όταν λαχταρούμε να επιτύχουμε 

κάποιον στόχο. Εξαιτίας αυτής της ανυπομονησίας κινδυνεύουμε να 

προβούμε σε βιαστικές κινήσεις και να οδηγήσουμε την 

πραγματοποίηση του τόχου μας σε τέλμα. 

 Φρειάζεται να έχουμε πάντα κατά νου ότι η επίτευξη ενός τόχου 

απαιτεί χρόμξ και εμέργεια. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η Ευγνωμοσύνη 

βοηθά: ενισχύει την υπομονή μας. Αυτό ακριβώς διαπίστωσε ο David 

DeSteno του Πανεπιστημίου του Northwestern. ύμφωνα με τις έρευνές 

του, τα άτομα που εστιάζονταν με ευγνωμοσύνη σε περιστατικά που τα 

είχαν ωφελήσει, δήλωναν αργότερα σημαντικά θετικότερη διάθεση σε 

αντιδιαστολή με τα άτομα του πειραματικού ελέγχου, ενώ παράλληλα 

λάμβαναν και οικονομικές αποφάσεις που απέδιδαν περισσότερο όσο 

έδειχναν μεγαλύτερη υπομονή και περίμεναν περισσότερο χρόνο για 

να δουν την απόδοση της επένδυσής τους. 
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3.3 Εμδυμάμωση της Επιμξμής 

πως μου αρέσει να αναφέρω συχνά, η υπομονή είναι η δίδυμη αδελφή 

της επιμονής. Η μία δίχως την άλλην δεν μπορεί να παρέχει θετικά 

αποτελέσματα στην δημιουργικότητά ή την παραγωγικότητά μας.  

πως, λοιπόν, η Ευγνωμοσύνη συμβάλλει δυναμικά στην ενίσχυση της 

υπομονής, ομοίως πράττει και για την αδελφή της την επιμονή. 

ε μία έρευνα των Robert A. Emmons και Anjali Mishra, μία ομάδα 

φοιτητών είχε μία λίστα τόχων που επιθυμούσαν να επιτύχουν σε 

διάστημα δύο μηνών. Δέκα εβδομάδες αργότερα εξετάσθηκαν πάλι οι 

λίστες τους και πόσοι τόχοι είχαν επιτευχθεί. Οι δύο ερευνητές 

παρατήρησαν πως οι φοιτητές που ένοιωθαν περισσότερο το 

συναίσθημα της Ευγνωμοσύνης, βρίσκονταν πιο κοντά στην 

πραγματοποίηση των τόχων τους. 

πως σημειώνουν οι ίδιοι οι ερευνητές, υπάρχει μία βαθειά παρανόηση 

στο ευρύ κοινό, «πως αν αισθάνεσαι Ευγνωμοσύνη, δεν νοιώθεις 
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κίνητρο για να προχωρήσεις, επειδή αναγνωρίζεις πως έχεις αρκετά».  

Εντούτοις, τα ευρήματά τους υποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο: η 

Ευγμωμξσύμη σε χαλυβδώμει, ώστε μα ξδηγηθείς στημ επίτευνη τωμ 

τόχωμ σξυ, όσξ κόπξ κι αμ χρειάζεται. 

 

3.4 Ηρεμία, όχι Άγχξς 

πως αναφέραμε ήδη στο Κεφάλαιο 2.6 «Βελτίωση Υυσικής και 

Νοητικής Τγείας», η συχνή εμπειρία της Ευγνωμοσύνης συντελεί, ώστε 

το άγχος να παραμένει μακρξπρόθεσμα σε χαμηλά επίπεδα. Πολλές 

φορές αντί της Ευγνωμοσύνης, για να αντιμετωπίσουμε το άγχος, 

δείχνουμε υποχωρητικότητα ή αποφυγή απέναντι στην αγχωτική 

κατάσταση. μως αυτή η επιλογή στρατηγικών μπορεί να λειτουργήσει 

μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά σύντομα πυροδοτεί πολύ περισσότερο 

άγχος. Η Ευγνωμοσύνη, από την άλλη, λειτουργεί ως ένας μόνιμος 

κυματοθραύστης της καταστροφικής επίδρασης του άγχους πάνω 

στην σωματική και διανοητική υγεία μας. 
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3.5 Θετική και Δημιξυργική Αμτιμετώπιση τωμ 

Πρξκλήσεωμ 

την διαδικασία υλοποίησης των τόχων ου, συχνά αντιμετωπίζεις 

αστοχίες και λάθη, τα οποία καλείσαι να διορθώσεις. Για να γίνει αυτό, 

χρειάζεται πρώτα να ασκήσεις κριτική στα προηγούμενα βήματά σου, 

ώστε να εντοπίσεις ποιές πιθανές βελτιώσεις θα κάνεις, για να 

προχωρήσεις τον τόχο σου.  

υχνά, την συγκεκριμένη κριτική την ασκείς με μία δόση 

αυτοκατηγόριας και ενοχικής συμπεριφοράς. Ίσως, διότι δεν σε έμαθαν 

να εκτιμάς αρκετά τον εαυτόν σου και δεν σου εμφύσησαν 
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αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό την περίοδο της διαπαιδαγώγησής 

σου.  

Αυτή η αρνητική σκοπιά της κριτικής που ασκείς, τελικά δεν σε βοηθά 

διόλου να αντιμετωπίσεις δημιουργικά το πρόβλημα προς επίλυση. 

Αντιθέτως σε αποθαρρύνει και σε απομακρύνει από τον τόχο σου, 

αφήνοντάς σου την δυσάρεστη επίγευση των αρνητικών 

συναισθημάτων που προκαλούνται από τούτην την συμπεριφορά. 

Από την άλλη πλευρά, αν την ώρα που ασκείς την κριτική σου, βιώνεις 

Ευγνωμοσύνη για όλα τα θετικά που έχουν συμβεί, τόσο κατά την 

διάρκεια της πραγματοποίησης του τόχου σου, όσο και για τις 

υπόλοιπες πτυχές της ζωής σου, η κριτική που θα ασκήσεις θα 

εμφορείται από θετικό συναίσθημα. Η Ευγνωμοσύνη μας βοηθά να 

ασκούμε μία εποικοδομητική κριτική σε κάποια κατάσταση που 

χρειάζεται διόρθωση, χωρίς να προκαλεί αρνητισμό ή υποψία κακής 

προαίρεσης. Προσφέρει κίνητρο για δημιουργική αντιμετώπιση των 
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θεμάτων και εγγυάται ότι θα συνεχίσεις να δείχνεις δημιουργική 

αφοσίωση στον τόχο σου. 

 

3.6 Διατήρηση της Θετικής υμαισθηματικής Ισξρρξπίας 

ταν ασκείς την μαγευτική συμπεριφορά της Ευγνωμοσύνης, 

προσφέρεις στον Εαυτόν σου διαρκώς θετικά συναισθήματα. Η 

Ευγνωμοσύνη σε ωθεί να νοιώθεις σταθερά εκτίμηση, χαρά, πλήρωση, 

αισιοδοξία, ευδαιμονία. λα αυτά είναι πολύτιμα συναισθήματα και σε 

ωθούν να έχεις δημιουργική ενέργεια και δυναμική στάσης ζωής. ου 

παρέχουν την όρεξη, για να πραγματοποιείς τους τόχους σου, ενώ 

ταυτόχρονα διατηρείς τον εαυτόν σου σε μία υψηλή πξιότητα ζωής. 

Άλλωστε αυτή η υψηλή ποιότητα ζωής αποτελεί το σημαντικότερο 

αγαθό της δημιουργικότητάς σου! 
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4. Αμάπτυνε τημ Ευγμωμξσύμη ξυ και Δημιξύργησε! 

Καθώς διαβάζεις όλες τις παραπάνω πληροφορίες για την τεράστια 

συμβολή της Ευγνωμοσύνης σε όλες τις πτυχές της ζωής σου, 

πιθανότατα να έχεις ήδη αναρωτηθεί: «Εντάξει με όλα αυτά, αλλά πώς 

ακριβώς μπορώ να ενσωματώσω αυτήν την εξαίρετη συνήθεια στην 

δική μου καθημερινότητα;».  

Είναι πολύ καίρια η ερώτησή σου και ο σκοπός του συγκεκριμένου 

Κεφαλαίου είναι ακριβώς αυτός: να σου παρέχει εύκξλα εργαλεία, για 

να ενσωματώσεις την Ευγνωμοσύνη στην ζωή σου. 

Μέσα, λοιπόν, στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο υπάρχουν απλές και εύκολες 

Ασκήσεις που μπορείς να εφαρμόσεις, για να αποκτήσεις την ευεργετική 

συνήθεια της Ευγνωμοσύνης και να παρατηρήσεις πώς αυτή επιδρά 

στην ζωή σου. 
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Πώς Δείχμξυμε τημ Ευγμωμξσύμη μας Καθημεριμά – Έμα 

Παράδειγμα 

Πριν, όμως, από τις Ασκήσεις, σου παραθέτω ένα παράδειγμα του 

τρόπου, με τον οποίο η Ευγνωμοσύνη λειτουργεί μέσα στην 

καθημερινότητα. 

Προκειμένου να εξηγήσω καλύτερα την δράση της στην ζωή της κάθε 

ημέρας,   την παρομοιάζω με ένα φίλτρο, ή με ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά 

που τα φοράς και έπειτα όλα, όσα αντικρύζεις, τα αντιλαμβάνεσαι και 

τα ερμηνεύεις μέσα από το πρίσμα της Ευγνωμοσύνης.  

Ας το δούμε αυτό καλύτερα στο παράδειγμα που ακολουθεί. Ας 

υποθέσουμε, στο παράδειγμα, πως αναφερόμαστε σε κάποιες δράσεις 

και συμβάντα που λαμβάνουν χώρα σε κάποιες χρονικές στιγμές μίας 

ημέρας ενός ανθρώπου. Θα χρησιμοποιήσω πρώτο ενικό πρόσωπο, για 

να γίνει ακόμα πιο κατανοητή η διαδικασία.  

Αρχίζουμε, λοιπόν! 
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Επεισόδια Ζωής Με Ευγμωμξσύμη τημ Ζωή Μξυ 

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο στήλες. την αριστερή περιγράφω τις 

ΔΡΑΕΙ-ΠΡΑΞΕΙ-ΓΕΓΟΝΟΣΑ που πιθανόν λαμβάνουν χώρα στην ζωή 

μου μία ημέρα. την δεξιά στήλη περιγράφω την ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ 

ΕΤΓΝΨΜΟΤΝΗ που δίδω για το αντίστοιχο συμβάν της αριστερής. Οι 

ΕΡΜΗΝΕΙΕ είναι συχνά πολλές. Αυτό γίνεται για να σου δείξει πως είναι 

ΑΠΕΙΡΟΙ οι τρόποι που μπορείς να σκεπτείς ώστε να νοιώσεις 

ΕΤΓΝΨΜΟΤΝΗ! Ακριβώς αυτή είναι η τεράστια δύναμή της. 

Καθώς θα τα διαβάζεις, πιθανόν να έχεις απορίες. Ευελπιστώ οι 

ημειώσεις που παραθέτω κάτω από το παράδειγμα να σου τις λύσουν. 

Αν πάλι, όχι, μπορείς να μου γράψεις την απορία σου στο 

panagiota@uplifepsychology.com.  

  

mailto:panagiota@uplifepsychology.com
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ΔΡΑΕΙ – ΠΡΑΞΕΙ – ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ ΕΤΓΝΩΜΟΤΝΗ 

1. 

Ξυπνώ το πρωί. 

Αισθάνομαι Ευγνωμοσύνη Που 

Κοιμήθηκα/ Που Είμαι 

Ξεκούραστος-η/ Που Είμαι 

Ζωντανός-ή/ Που Αρχίζει Μία Νέα 

Ημέρα/ Που Αρχίζει το 

αββατοκύριακο Και Θα Κάνω 

Δραστηριότητες Που Με 

Ευχαριστούν… (έλα, συμπλήρωσε 

ό,τι επιθυμείς!) 

 

2. 

Ετοιμάζομαι, για να ξεκινήσω την 

ημέρα μου. 

Νοιώθω Ευγνωμοσύνη Που Έχω 

Σρεχούμενο Νερό/ Ένα Ψραίο 

Πρωινό Για Να Γευθώ Πριν Υύγω 

Για Σην Εργασία Μου/ Σο 

Αγαπημένο Μου Ρόφημα Να Πιω 

Πριν Αρχίσω Σην Ημέρα Μου… 

3. 

Βγαίνω έξω από το σπίτι και 

αντικρύζω μίαν ηλιόλουστη ημέρα 

μέσα στον χειμώνα. 

Νοιώθω Απέραντη Ευγνωμοσύνη 

Για Σον Ήλιο Που Μου Ανεβάζει 

Σην Διάθεση/ Που Ομορφαίνει 

λα σα Βλέπω Γύρω Μου/ Μου 

Με Ζεσταίνει Γλυκά/ Που Ρίχνει 

Άπλετο Υως Γύρω Μου Και Μου 

Θυμίζει Καλοκαίρι/ Που Με Κάνει 

Να Φαμογελώ! 

4. 

Με έπιασε κόκκινο φανάρι στον 

δρόμο 

Νοιώθω Ευγνωμοσύνη Που 

ταμάτησα, Για Να Κοιτάξω Με 

την Ησυχία Μου Σην Βιτρίνα 

Απέναντί Μου/Να Βγάλω Ένα 

Φαρτομάντηλο Από Σην Σσάντα 

Μου/Να Αλλάξω Σον ταθμό το 

Ραδιόφωνο (*επειδή αυτές οι 
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Ευγνωμοσύνες μάλλον σε ξενίζουν, 

δες παρακάτω την ημείωση 3!)…. 

5. 

Γευματίζω σε εστιατόριο ή 

πίνω ρόφημα σε κάποιο καφέ 

Ευγνωμονώ Που Τπάρχει Κάποιος 

Άνθρωπος Που Με Εξυπηρετεί/ 

Υροντίζει Να Ετοιμάσει Σο Γεύμα 

Μου/ Να Με ερβίρει Ενώ Κάθομαι 

Άνετα Και Απολαμβάνω Σο 

Γεύμα/Ρόφημά Μου 

6. 

Περπατώ στον δρόμο 

Νοιώθω Ευγνωμοσύνη Που Είμαι 

ρθια/Που Μπορώ Και 

Περπατώ/Που Έχω Τποδήματα 

Για Να Περπατώ Άνετα/Που 

Κυκλοφορώ Ελεύθερα Και Με 

Ασφάλεια ε Μία Κοινωνία 

Ελεύθερη/Που Αναπνέω Καλά/ 

Που Μπορώ Και Πηγαίνω που 

Επιθυμώ 

7. 

υναντώ Υίλους 

Νοιώθω Ευγνωμοσύνη Που Έχω 

Αγαπημένους Υίλους/Που 

Μοιράζομαι Μαζί Σους Σις κέψεις 

Μου, Εμπειρίες Ζωής, νειρα/ Που 

Διαθέτω Ένα Κοινωνικό Δίκτυο 

Από Ανθρώπους Εκλεκτούς Και 

Περνάμε Ποιοτικό Φρόνο Μαζί 

9. 

Κάθομαι στο σαλόνι μου και 

διαβάζω ένα βιβλίο ακούγοντας 

μουσική. 

Ευγνωμονώ Που Διαθέτω Δική 

Μου τέγη/Σον Δικό Μου Φώρο 

Να Κάθομαι (δεν μας νοιάζει αν 

είναι «ιδιόκτητο» ή «ενοίκιο». 

Βρισκόμαστε στην «Δύναμη του 

Σώρα»!) 

Ευγνωμονώ Που Διαθέτω 

Ελεύθερο Φρόνο Για Να 
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Αναπαύομαι Και Να Κάνω 

Δραστηριότητες Που Αγαπώ, 

πως Να Διαβάζω Και Να Ακούω 

Μουσική. 

Ευγνωμονώ Που Διαθέτω 

Ραδιόφωνο/ Που Έχω Ένα 

Ενδιαφέρον Βιβλίο Να Διαβάσω/ 

Που Έχω Έναν Αναπαυτικό 

Καναπέ Για Να Απολαμβάνω Σο 

Διάβασμά Μου/ Που Έχω Ένα 

μορφο Περιβάλλον Που 

Αισθάνομαι Ψς Άσυλό μου 

Ευγνωμονώ Που Είχα Σην 

Δυνατότητα Να Μορφωθώ/Που 

Μπορώ Να Ακούω Μουσική Αυτήν 

Σην τιγμή/Που Κάποιος 

Άνθρωπος υνέγραψε Με 

Τπομονή Και Επιμονή Αυτό Σο 

Βιβλίο Και Μου Επικοινωνεί Σόσες 

Πολλές Πολύτιμες Ιδέες! 

 

ημείωση 1η : πως βλέπεις, σε μία μόνο Δράση-Πράξη-Γεγονός μπορεί 

να αναφέρω διαφορετικές εκδοχές Ευγνωμοσύνης. Αυτό γίνεται 

σκοπίμως, για να σου δείξει πως ο καθένας μας είναι δυνατόν να δίνει 

την προσωπική του ερμηνεία στην διαδικασία. Για ένα Γεγονός, οι 

πιθανές οπτικές γωνίες της Ευγνωμοσύνης είναι άπειρες. Διάλεξε μία 
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και νοιώσε ακριβώς αυτό που υπαγορεύει. Μετά διάλεξε άλλη μία, 

έπειτα άλλη μία, όσες θες! Δεν υπάρχει περιορισμός στις Ευγνωμοσύνες. 

σο πιο πολλές νοιώθεις, τόσο περισσότερο ενισχύεις τον θετικό 

τρόπο σκέψης και τα θετικά συναισθήματά σου. Αυτά αποτελούν 

πολύτιμη βάση και ασπίδα για την δημιουργικότητά σου! 

ημείωση 2η: Ίσως, κάποιες φράσεις Ευγνωμοσύνης σε ξενίζουν ή σου 

φαίνονται αστείες, γραφικές ή δεδομένες, όπως «Νοιώθω 

Ευγνωμοσύνη Που Έχω Σρεχούμενο Νερό»  ή «Ευγνωμονώ Που 

Διαθέτω Δικό Μου Φώρο Να Μένω». Αυτή ακριβώς είναι η παγίδα της 

έλλειψης Ευγνωμοσύνης! Να θεωρούμε όλα τα θετικά στοιχεία της 

ζωής μας ως δεδομένα και αμετάκλητα δικά μας για πάντα. Επίσης, να 

πιστεύουμε πως, για να νοιώσουμε Ευγνωμοσύνη, χρειάζεται να γίνει 

κάτι συνταρακτικά μεγάλο, όπως το να κερδίσουμε το λαχείο ή να 

πέσουν εύκολα θέματα εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο και να περάσουμε 

ένα δύσκολο μάθημα ή να μας δώσουν την πολυπόθητη προαγωγή 
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στην εργασία μας ή να μας χαρίσουν το αμάξι των ονείρων μας ή να 

κερδίσουμε ταξίδι στις Μπαχάμες σε ραδιοφωνικό διαγωνισμό, κλπ.  

μως, πόσα  συνταρακτικά μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά 

στην ζωή σου; Αν δεν είσαι ο υπερκατάσκοπος των πέντε ηπείρων, 

μάλλον κανένα. Σότε, τι σου μένει για να αισθανθείς Ευγνωμοσύνη; Μα, 

τα άπειρα γεγονότα της καθημερινής σου ζωής. Από αυτά αρχίζεις και 

λαμβάνεις το πολυδιάστατο όφελός της στην ζωή σου. Δεν περιμένεις 

το «σπουδαίο», για να επιτρέψεις στο ευεργετικό συναίσθημα να σε 

ωφελήσει. Ακόμα και μία αμαπμξή σξυ ανίζει τημ Ευγμωμξσύμη σξυ! 

ημείωση 3η: Κάτι μου λέει πως οι Ευγνωμοσύνες σε παρεξένεψαν 

αρκετά στο παράδειγμα 4. Βάζω στοίχημα πως κάτι μέσα σου σκίρτησε 

και σκέπτηκες: «Μα πώς είναι δυνατόν να ευγνωμονεί που την έπιασε 

κόκκινο φανάρι;». Θα σου εξηγήσω τον λόγο.  

Ας υποθέσουμε πως βιάζομαι να πάω σε μία επαγγελματική συνάντηση. 

Και με πιάνει όντως το φανάρι! Αν αρχίσω να αγκομαχώ και να ξεφυσώ 
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για το φανάρι που είναι κόκκινο, το πιο πιθανό είναι να αγχωθώ και να 

μου χαλάσει η διάθεση.  

Κατά συνέπεια, αν αγχωθώ, οι γνωστικοί – νοητικοί μηχανισμοί που 

χρειάζομαι, προκειμένου να οδηγώ αποτελεσματικά, να λαμβάνω τις 

πιο κατάλληλες αποφάσεις για την διαδρομή που θα λάβω, αλλά και για 

αργότερα, για την υψηλή συνειδητότητα που χρειάζομαι, ώστε να έχω 

την καλύτερη απόδοση στην επαγγελματική μου συνάντηση θα 

εμποδισθούν από την ανάπτυξη τους άγχους.  

Αυτό θα με ωθήσει να λάβω λάθος αποφάσεις στην πορεία που θα 

ακολουθήσω προς την συνάντηση ή στον τρόπο που θα παρκάρω. 

Πιθανόν, πάλι, να με οδηγήσει σε απροσεξία και λάθη οδήγησης. Αυτά, 

με την σειρά τους, θα πυροδοτήσουν νέα αρνητικά συναισθήματα σε 

εμένα, όπως θυμός, φόβος και περισσότερο άγχος. Και ο φαύλος αυτός 

κύκλος θα συνεχισθεί. 

Αντίθετα, αν εκείνην την στιγμή, μπροστά στο κόκκινο φανάρι 

ενεργοποιήσω τον μηχανισμό της Ευγνωμοσύνης, η διάθεσή μου θα 
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παραμείνει θετική, με χαρά και αισιοδοξία. υνεπώς, θα διατηρήσω 

τους γνωστικούς μου μηχανισμούς σε υψηλή λειτξυργικότητα και θα 

μπορώ με ηρεμία και νοητική εγρήγορση να οδηγήσω αποτελεσματικά. 

ταν, δε, φθάσω στην συνάντησή μου, θα έχω θετική διάθεση και 

νοητική εγρήγορση, που θα επηρεάσουν και τον συνομιλητή μου και θα 

συμβάλλουν αποφασιστικά στην αίσια έκβαση της συνάντησής μας. 

Με τημ επιλογή της Ευγμωμξσύμης, επιλέγεις, λοιπόν, την στάση ζωής 

σου. Θέλεις να είναι θετική και να σου αποφέρει ευχάριστα και 

παραγωγικά αποτελέσματα; Ή θέλεις να είναι αρνητική και να σε 

βυθίζει μέσα στο άγχος, την κακομοιριά και την αυτοκατηγόρια; 

Θεωρώ πως η επιλογή είναι προφανής! 
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ΑΚΗΗ 1: Ευγμωμξσύμη Για Κάθε τιγμή Σης Ζωής 

υμειδητξπξιείς τημ Ευγμωμξσύμη; 

 

Η δύναμη της Ευγνωμοσύνης, όπως φαίνεται από το παραπάνω 

παράδειγμα, εδράζεται στην άσκησή της στις ΑΠΛΕ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ 

μας πράξεις.  

Για να επωφεληθείς στο έπακρο από αυτήν την δύναμη, χρειάζεται να 

βάλεις την συμπεριφορά της καθημεριμής και διαρκξύς Ευγνωμοσύνης 

στην ζωή σου. 

Σο Παράδειγμα που παρέθεσα στις προηγούμενες σελίδες, 

αποσκοπούσε στο να σε προετοιμάσει για την παρούσα Άσκηση.  

Σώρα, λοιπόν, που έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί η διαδικασία της 

Ευγνωμοσύνης στην καθημερινή ροή της ζωής σου, μπορείς και εσύ να 

αρχίσεις να την εφαρμόζεις. 

Η παρούσα άσκηση αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό! 
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Οδηγία 1η: Ξυπνάς το πρωί και αρχίζεις να Ευγνωμονείς κάθε πράξη ή 

συμβάν που γίνεται στην σημερινή ημέρα μέχρι το βράδυ που 

ξαπλώνεις. Μπορείς να λες τα εξής: «Ευγνωμονώ για το {Φ γεγονός}…. 

που μου συνέβη/ που έλαβα/ που έγινε σε εμένα/που μου προσφέρθηκε, 

κλπ.».  

Επίσης, μπορείς να λες: «Ευχαριστώ για την {συγκεκριμένη} εμπειρία 

που μου ήλθε σήμερα». 

Αν πάλι προτιμάς μία άλλη φράση Ευγνωμοσύνης, η οποία σε εκφράζει 

περισσότερο, χρησιμοποίησέ την. 

Οδηγία 2η: Αν φοβάσαι μήπως ξεχνάς να κάνεις την διαδικασία μέσα 

στην ροή της ημέρας, χρησιμοποίησε τα εξής βοηθήματα μνήμης:  

1. Μπορείς να βάλεις αφύπνιση στο κινητό σου κάθε μία ώρα, 

ώστε να σου υπενθυμίζει την διαδικασία.  

2. Μπορείς ακόμα να βάλεις σημειώματα (post-it) σε σημεία 

ορατά, όπως στην οθόνη του υπολογιστή σου, στα ντουλάπια 
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της κουζίνας, στο ψυγείο, στον καθρέπτη, στην βιβλιοθήκη, στο 

γραφείο, κ.ο.κ. με την λέξη «Ευγνωμοσύνη» γραμμένη επάνω 

τους. Κάθε φορά που θα κοιτάς ένα τέτοιο σημείωμα, θα 

ενεργοποιείς τον εαυτό σου να κάνει άμεσα την άσκηση. 

Οδηγία 3η: Για ισχυρότερα αποτελέσματα, μπορείς να σημειώνεις σε 

ένα τετράδιο ή στην ατζέντα σου περιστατικά Ευγνωμοσύνης μέσα 

στην ημέρα που επιθυμείς να βάλεις. 

Οδηγία 4η: Σο βράδυ, λίγο πριν κοιμηθείς, φέρε στον νου σου την ημέρα  

που πέρασε. κέψου όλες τις δράσεις σου και τα γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν στην ζωή σου μέσα στην ημέρα.  

Παρατήρησε με ποιόν τρόπο η Ευγνωμοσύνη βοήθησε την ζωή σου. 

Αναλογίσου πόσο η συνήθεια του να ευγνωμονείς κατ’ επανάληψη 

μέσα στην ημέρα σου βελτίωσε την ποιότητα ζωής σου. 
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ΑΚΗΗ 2. Θυμήσξυ 5 φξρές πξυ Έμξιωσες Ευγμωμξσύμη 

ταν έχεις καιρό να αισθανθείς ενεργά και μέσα στην καθημερινότητά 

σου την Ευγνωμοσύνη, σου φαίνεται δύσκολο να επαναφέρεις τον 

Εαυτόν σου σε αυτήν την καθημερινή συνήθεια.  

Η παρούσα άσκηση σε βοηθά να θυμηθείς την δύναμη της 

Ευγνωμοσύνης, όπως την έχεις ήδη βιώσεις. 

Θυμήσου, λοιπόν, τουλάχιστον πέντε (5) περιστατικά της ζωής σου, για 

τα οποία ένοιωσες Ευγνωμοσύνη. 

Αν δυσκολεύεσαι, να τα φέρεις στον νου σου ακολούθησε τον 

παρακάτω τρόπο: 

Βρες ένα ήσυχο περιβάλλον και κάθισε ήρεμα, σε θέση χαλάρωσης, 

κλείσε τα μάτια ή εστίασε τα σε ένα σημείο χαμηλά προς το πάτωμα. 

Υέρε στον νου ένα-ένα τα πέντε περιστατικά που έγραψες στον νου 

σου. κέψου πώς ένοιωσες τότε, τί είχε συμβεί, για ποιόν λόγο 

αισθάνθηκες Ευγνωμοσύνη. Εστιάσου σε ΑΤΣΟ ακριβώς το συναίσθημα 
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της Ευγνωμοσύνης. Παρατήρησε πώς νοιώθεις την εμπειρία του μέσα 

στο σώμα σου. Παρατήρησε ποιές είναι οι ευεργετικές επιδράσεις του 

επάνω σου. Άνοιξε τα μάτια και σημείωσε στο χαρτί τις εντυπώσεις σου. 

Κατάγραψε τα περιστατικά στην επόμενη σελίδα: 
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  Πέντε Περιστατικά Ευγνωμοσύνης  
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Μόλις τελειώσεις την διαδικασία για όλα τα περιστατικά, διάβασε όλα 

όσα σημείωσες στο τετράδιο. Σί συμπεραίνεις; 

 

υχμή Ερώτηση Νξ1: δεν μπορώ να κάνω την Άσκηση αυτήν, διότι δεν 

έχω νοιώσει ποτέ Ευγνωμοσύνη στην ζωή μου.  

Απάμτηση: Ακόμα και αν πιστεύεις πως δεν αισθάνεσαι συχνά 

Ευγνωμοσύνη, σίγουρα έχεις νοιώσει αυτό το συναίσθημα αρκετές 

φορές στην ζωή σου. Μπορεί να μην το έχεις συνειδητοποιήσει, αλλά το 

έχεις αισθανθεί. Αν ακόμα δυσκολεύεσαι να το εντοπίσεις, μπορείς να 

θυμηθείς στιγμές της ζωής σου, όπου ένοιωσες ανακούφιση για κάποια 

γεγονότα που αντιμετώπισες και τελικά κατάφερες να υπερπηδήσεις 

τις προκλήσεις. Αυτή η αμακξύφιση κρύβει μέσα της το συναίσθημα της 

Ευγνωμοσύνης. Ξεκίνα από εκεί και θα αρχίσεις να θυμάσαι και να 

αναγνωρίζεις ολόκληρη την συναισθηματική δράση της Ευγνωμοσύνης 

στο σώμα σου και την ψυχική σου συμπεριφορά.  
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ΑΚΗΗ 3. Mία Δυματή Άσκηση Ευγμωμξσύμης 

H άσκηση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκε σε μία έρευνα για τα οφέλη 

της ευγνωμοσύνης στον άνθρωπο από ένα από τους «πατέρες» της 

Θετικής Χυχολογίας, τον Martin Seligman (Seligman, Steen, & Peterson 

2005). 

Η άσκηση έχει ως ενής:  

Γράψε ένα γράμμα, για να πεις ευχαριστώ σε ένα πρόσωπο που 

επέδειξε ιδιαίτερη καλοσύνη προς εσένα, αλλά το οποίο δεν είχες 

ευχαριστήσει, όσο χρειαζόταν.  

Για να γράψεις το γράμμα, χρειάζεται να ακολουθήσεις τρία βασικά 

βήματα: 

1ον να σκεπτείς κάποιον που έχει προσφέρει κάτι υπέροχο προς εσένα, 

τον οποίον δεν ευχαρίστησες, όσο θα χρειαζόταν. 
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2ον Να αναλογισθείς τα οφέλη που έλαβες από αυτό το άτομο και να 

γράψεις ένα γράμμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη σου, για όσα σου 

προσέφερε. 

3ον Υρόντισε να παραδώσεις το γράμμα εσύ προσωπικά και να 

περάσεις κάποιο χρονικό διάστημα με αυτό το άτομο συζητώντας για 

το περιεχόμενο του γράμματος. 

την έρευνα που πραγματοποίησε ο Seligman και οι συνεργάτες του 

σχετικά με την συγκεκριμένη άσκηση (Seligman, Steen, & Peterson 

2005), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσα άτομα μπήκαν στην 

διαδικασία να γράψουν και να παραδώσουν το γράμμα, ανέφεραν 

υψηλότερα ποσοστά χαράς ένα μήνα μετά την άσκηση συγκριτικά με 

όσα άτομα της έρευνας δεν είχαν κάνει την άσκηση αυτή. 

Υαίνεται ότι όταν βιώνεις συναισθήματα ευγνωμοσύνης, σε βοηθά να 

εκτιμήσεις αυτά που έχεις λάβει στην ζωή, αλλά επίσης σε βοηθά να 

αισθανθείς ότι έχεις δώσει και εσύ πίσω κάτι σε όσους σε βοήθησαν. 
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Σο να δώσεις το γράμμα των ευχαριστιών πίσω σε εκείνους που 

θεωρείς πως το αξίζουν, ενισχύει την ειλικρινή και ολόψυχη 

αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο άτομο, σε καθιστά χαρούμενο που 

κατάφερες να πεις ευχαριστώ στο άτομο αυτό, αυξάνει την 

αυτοπεποίθησή σου, σε καθιστά πιο υπεύθυνο για τις πρωτοβουλίες 

που λαμβάνεις στην ζωή σου και διαλύει οποιαδήποτε πιθανή ενοχή 

είχες συγκεντρώσει που δεν ευχαρίστησες αρκετά τον ευεργέτη σου 

αρχικά. 
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ΑΚΗΗ 4.  Ευγμωμξσύμη Για Σξ Βράδυ 

Αυτή είναι μία πολύ απλή και ευχάριστη άσκηση, η οποία σε βοηθά να 

κοιμηθείς με ένα αίσθημα χαράς και αισιοδοξίας. Ο ύπνος σου χάρη σε 

αυτά τα συναισθήματα γίνεται πιο γαλήνιος, πιο ξεκούραστος και πιο 

βαθύς. Σο πρωί, όταν ξυπνάς, έχεις αυτό το συναίσθημα της χαράς να 

σε ακολουθεί. Φάρη σε αυτό ξεκινάς την ημέρα σου δυνατά και με 

πολλή ενέργεια, για να ακολουθήσεις τα βήματα δράσης που σε 

οδηγούν προς τον τόχο σου! 

Η άσκηση έχει ως ενής: 

Σο βράδυ που θα ξαπλώσεις, πριν κοιμηθείς, απλά θυμήσου τρία θετικά 

πράγματα που έγιναν την ημέρα που μόλις πέρασε στην ζωή σου. 

Πράγματα για τα οποία νοιώθεις ευγνωμοσύνη. Άρχισε να λες φράσεις 

ευγνωμοσύνης για κάθε ένα από αυτά (όπως στην Άσκηση 1). 

Κάνε αυτήν την άσκηση κάθε βράδυ προτού κοιμηθείς.  
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Για να έχεις ισχυρότερα αποτελέσματα, μπορείς να κρατάς ένα 

ημερολόγιο και να γράφεις τα γεγονότα για τα οποία ευγνωμονείς και 

τις δηλώσεις ευγνωμοσύνης σου εκεί κάθε βράδυ. 
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ΑΚΗΗ 5. Για όσξυς φρξμτίζξυμ παιδιά 

Μπορείτε να κάνετε αυτήν την άσκηση μαζί με τα παιδιά σας, όταν τα 

βάζετε για ύπνο. Εκείνη την ώρα, ρωτήστε τα να σας πουν τρία θετικά 

πράγματα που τους συνέβησαν μέσα στην ημέρα που πέρασε, για τα 

οποία νοιώθουν ευγνωμοσύνη. Για να έχει περισσότερη ισχύ η άσκηση, 

μοιραστείτε εκείνην την στιγμή μαζί τους τα τρία δικά σας πράγματα, 

για τα οποία νοιώθετε ευγνωμοσύνη εσείς ξι ίδιξι, εκείνην την ημέρα. 
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Επίλξγξς 

Μέχρι η Ευγνωμοσύνη να αποτελέσει επιστημονικό αντικείμενο μελέτης 

για την Χυχολογία και τις Νευροεπιστήμες, απασχολούσε κυρίως τους 

φιλοσόφους, τους ιστορικούς και τον πνευματικό και θρησκευτικό 

κόσμο. 

Ίσως αυτή η κατάταξη της Ευγνωμοσύνης σε πεδία μελέτης που είναι 

παραδοσιακά θεωρητικά να ήταν και η αιτία που πολλοί άνθρωποι 

συχνά παρερμηνεύουν τον δυναμικό της ρόλο στην ζωή μας. 

Ακριβώς σε αυτό το σημείο αποσκοπεί το συγκεκριμένο βιβλίο. Να σου 

υπενθυμίσει, φίλε και φίλη αναγνώστη, την μοναδική δύναμη της 

Ευγνωμοσύνης σε όλες τις διαστάσεις της ζωής σου, ανεξαρτήτως εάν 

ανήκεις σε κάποιο θρησκευτικό ή πνευματικό πλαίσιο ή μη.  

Πολύ, δε, περισσότερο, η δράση της Ευγνωμοσύνης έχει συγκεκριμένο 

αντίκρυσμα στην αύξηση της ποιότητας ζωής σου, ειδικά όταν αυτή 
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επισφραγίζεται από την πραγματοποίηση των δημιουργικών σου 

τόχων.  

Νοιώσε την Ευγνωμοσύνη για κάθε βήμα που λαμβάνεις στην πορεία 

σου προς τον κάθε τόχο. Σόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα θα 

παρακολουθήσεις την Ευγνωμοσύνη να μεταμορφώνει δυναμικά και 

θετικά την ζωή σου. Η προσφορά της στην ζωή σου θα σε εκπλήξει 

μόνο θετικά. 

Σο πιο ενθαρρυντικό χαρακτηριστικό όλης αυτής διαδικασίας είναι πως 

όσο βιώνεις Ευγνωμοσύνη, τόσο περισσότερο αισθάνεσαι χαρά, θετικά 

συναισθήματα και η ζωή σου βελτιώνεται ήδη κατά την εφαρμογή της 

Ευγνωμοσύνης και όχι απαραίτητα περιμένοντας να φθάσεις στο πέρας 

του τόχου. 

Ελπίζω να έχεις ήδη αρχίσει να ασχολείσαι με τις ασκήσεις 

Ευγνωμοσύνης που συνάντησες μέσα στο βιβλίο. Βρίσκονται εκεί για να 

σε καθοδηγήσουν σε πρακτικό επίπεδο στην εδραίωση της 

Ευγνωμοσύνης στην καθημερινή σου διαβίωση.  
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Και, όπως έχω ήδη αναφέρει στον Πρόλογο, μπορείς να μου γράψεις τις 

εντυπώσεις σου από τις εμπειρίες σου με την Ευγνωμοσύνη στο 

panagiota@uplifepsychology.com. Η εμπειρία σου και η άποψή σου 

είναι σημαντική για εμένα. Μπορείς, επίσης, να ενημερώνεσαι από την 

ιστοσελίδα μου για τα νέα άρθρα μου και τις δράσεις μου σε σχέση με 

τους τόχους και την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ου. 

Μέχρι τότε, σε Ευγνωμονώ που έγινες ένας ενεργός αναγνώστης του 

βιβλίου μου! 

Παναγιώτα  
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