
 
 
 

4o Σεμινάριο: 
Γίνομαι καλύτερος 
Βελτιώνω τις αντοχές μου 
 



           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). 

      Ο όρος  Θετική Ψυχολογία δεν υπονοεί ότι η «άλλη» 
ψυχολογία είναι αρνητική, παρότι μπορεί κανείς να το 
κατανοήσει, λανθασμένα, έτσι. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη 
πλειοψηφία των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και ερευνών είναι 
ουδέτερα, δεν επικεντρώνονται ούτε στην ευεξία ούτε στην 
ψυχοσυναισθηματική ανησυχία. 

       Η θετική ψυχολογία αναπτύχθηκε κυρίως από την 
συνειδητοποίηση ότι υπάρχει στην κλινική ψυχολογία μια 
έλλειψη ισορροπίας. Στην κλινική ψυχολογία πράγματι, οι 
περισσότερες έρευνες εστιάζονται στην ψυχική διαταραχή. 

  



Η Θεωρία της Διεύρυνσης και Δόμησης 

 

     Τα θετικά συναισθήματα «διευρύνουν» τους προσωπικούς πόρους 
του ατόμου και το οδηγούν να βιώσει κι άλλα θετικά 
συναισθήματα που με τη σειρά τους οδηγούν σε άλλα θετικά 
συναισθήματα – ατέρμονη αλυσίδα. 

       (Fredrickson, 1998. 2002)  

 Άρση των παρατεταμένων επιδράσεων των αρνητικών 
συναισθημάτων (undoing effect) (Fredrickson , 2000) 

     Τα Θετικά συναισθήματα ακόμη:  

 Ενδυναμώνουν την υποκειμενική αίσθηση ευεξίας  (Diener & 

Larsen, 1993).  

 Διευρύνουν τη νοητική ικανότητα για σκέψη και δράση, πράγμα π 

βοηθάει  τα άτομα να είναι πιο δεκτικά σε νέες πληροφορίες και 

πιο δημιουργικά στην επίλυση προβλημάτων (Fredrickson & 

Branigan, 2005. Γαλανάκης & Σταλίκας,2007 ). 

 



Η κατηγοριοποίηση  των  αρετών και των 

θετικών στοιχείων  του χαρακτήρα: 

 Εστιάζει στα θετικά σημεία του χαρακτήρα των ανθρώπων, που 

τους διευκολύνουν να ζήσουν μία καλή ζωή 

 Στόχος: Να καθιερώσει μία πιο ευρεία αξιολόγηση των ανθρώπων 

με την επιπρόσθετη κατανόηση των δυνατών τους σημείων 

(Snyder et al., 2004). 

 

 VAI (Values in Action) Institute, 
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Ορισμός της Ανθεκτικότητας 
 Η ικανότητα να ανταπεξέλθεις και να επιβιώσεις παρά τις δυσκολίες (Rutter, 

1985) 

 Μια δυναμική διαδικασίας θετικής προσαρμογής σ’ ένα αντίξοο περιβάλλον 

(Luthar, Cicchetti & Becker, 2000) 

 Η ικανότητα να υπερβαίνεις τις αντιξοότητες (Gilligan, 1997) 

 Η επιτυχία θετικών (η αποφυγή αρνητικών) αποτελεσμάτων σε καταστάσεις 

όπου συνήθως αναμένεται δυσμενής κατάληξη (Kaplan, 2005) 

 Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι όροι «άτρωτος» και «ανίκητος» για να 

περιγράψουν αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως «ανθεκτικότητα». 

 Οι όροι αυτοί όμως ήταν παραπλανητικοί διότι περιέγραφαν μια κατάσταση 

απόλυτη και αμετάβλητη. 

 Με τις νεότερες έρευνες έγινε σαφές πως η ανθεκτικότητα δεν είναι στατική 

και πως κάθε άνθρωπος αντιδρά σε διάφορες καταστάσεις με διαφορετικό 

βαθμό ανθεκτικότητας. 

 



 Η Θεωρία της Αυθεντικής Ευτυχίας  

Η ευχάριστη ζωή – ηδονισμός και ικανοποίηση από τις καθημερινές 

απολαύσεις 

 

Η καλή  ζωή  - επιθυμία και κατανόηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων 

κάθε ατόμου και αξιοποίηση τους μέσα σε όλες τις πτυχές της 

ζωής του 

Η ζωή με νόημα – αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων για την 

επίτευξη ενός ανώτερου στόχου που νοηματοδοτεί τη ζωή του 

ατόμου 

Όταν κάποιος καταφέρει να ικανοποιήσει και τα τρία κριτήρια της 

ευτυχίας, τότε βιώνει τη γεμάτη ζωή. ( Seligman, 2004) 

 



 

   Savoring : « Απολαμβάνειν»   

    τις θετικές  εμπειρίες. 

 

 Η διαδικασία του Απολαμβάνειν τις θετικές εμπειρίες ορίζεται ως 
μία σειρά από νοητικές και πρακτικές λειτουργίες που 
μετατρέπουν ένα θετικό ερέθισμα, αποτέλεσμα, ή γεγονός σε 
θετικά συναισθήματα στα οποία κάποιος επικεντρώνει την 
προσοχή του, τα εκτιμά και τα απολαμβάνει. Πίσω από τη 
διαδικασία του απολαμβάνειν  ενέχεται η ικανότητα των 
ανθρώπων να στέκονται στη θετική εμπειρία και να 
ενδυναμώνουν την επιρροή της.  

         (Bryant and Veroff, 2007). 



Savoring: Η Αγγλική Ορολογία   

 Ετυμολογία: Από τη λατινική λέξη sapere που σημαίνει, 
«γεύομαι», « έχω καλό γούστο», αλλά και  « είμαι σώφρων».  

 Το ρήμα “to savor”, στα αγγλικά,  έχει δύο κύριους ορισμούς: 

   Α)Η εκτίμηση της ευχαρίστησης από τη γεύση 

   Β) Η εκτίμηση της ευχαρίστησης από κάθε εμπειρία  

   (Oxford Unabridged Dictionary) 



Απολαμβάνειν: Η Ελληνική Ορολογία   

 Μετάφραση του ρήματος savor : γεύομαι, απολαμβάνω  

 Ο ορισμός για το ρήμα γεύομαι είναι : « α) με τις αισθήσεις β) το 
αίσθημα ή η εντύπωση που προκύπτει από ευχάριστη ή 
δυσάρεστη  εμπειρία».  

 Ο ορισμός για το ρήμα απολαμβάνω είναι:  

      « χαίρομαι, ευχαριστιέμαι ιδιαίτερα ( με τις αισθήσεις ή με το 
πνεύμα) τη χρήση, την κατανάλωση ή γενικότερα τη σχέση μου 
με…».  

        ( Λεξικό Τριανταφυλλίδη,1998). 



Στοιχεία του ορισμού της διαδικασίας του 

Απολαμβάνειν τη Θετική Εμπειρία 

 η ικανότητα να χαίρεσαι τη ζωή 

 το θετικό αντίστοιχο της αντιμετώπισης των δυσκολιών ( coping) 

 αν και  συμβαίνει μόνο στην παρούσα στιγμή, ενδέχεται να 
επικεντρώνεται και σε παρελθοντικές ή μελλοντικές στιγμές 

 το ότι κάποιος ευχαριστιέται κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα και 
ότι το απολαμβάνει.Χρειάζεται μία επιπλέον επίγνωση  με 
επικέντρωση στην εμπειρία και εκτίμηση της σπουδαιότητας της 
για να μιλήσουμε για απόλαυση. 

 απαιτεί ένα βαθμό αυτοσυγκέντρωσης και μετά-επίγνωσης  

 κάπως σαν να αντιμετωπίζουμε ένα προσωπικό εσωτερικό 
συναίσθημα ωσάν να ήταν ένα εξωτερικό αντικείμενο 

 έχει  έναν ξεκάθαρο και προμελετημένο στόχο να διευρύνει ή να 
επιμηκύνει στο χρόνο τη θετική συναισθηματική εμπειρία 

 



Τρόποι Απόλαυσης  της Θετικής Εμπειρίας 

 (Bryant & Veroff, 2007). 

  1.Απορροφιέμαι στη στιγμή 

  2.Εκφράζομαι ( το θετικό συναίσθημα) με λόγια  και κινήσεις 

  3.Οξύνω τις αισθήσεις μου 

  4.Γεμίζω τη μνήμη μου (με θετικές στιγμές) 

  5.Συγχαίρω τον εαυτό μου 

  6.Μοιράζομαι τη (θετική) στιγμή με κάποιον 

 7.Έχω επίγνωση του χρόνου που περνάει 

  8.Μετρώ τις ευλογίες μου 

  9.Συγκρίνω ( προς το θετικό) 

 10.Σταματώ τις σκέψεις που «καταστρέφουν» τη χαρά 

   Οι τρόποι 1-3 προυποθέτουν  αλλαγή συμπεριφοράς. 

   Οι τρόποι 4-10 προυποθέτουν αλλαγή τρόπου σκέψης. 

 

 



Απολαμβάνειν  τη θετική εμπειρία &  η Θεωρία της 

Δόμησης και της Διεύρυνσης 

                  

Αύξηση  

των θετικών 

συναισθημάτων 

Διεύρυνση και Δόμηση 

Ψυχική και Συναισθηματική 

Ευεξία 

 

Διαδικασία  του  

Απολαμβάνειν   

τις Θετικές Εμπειρίες 



Το θετικό συμβόλαιο με τον εαυτό μου…  

           Τα δυνατά σου σημεία είναι…  

           Αξιοποίησε τα δυνατά σου σημεία ως εξής... 

           Έχεις στόχο να.... 

           Έχεις δεσμευτεί να... 

           Εντόπισε 3 καλά πράγματα καθημερινά… 

           Πράξε …  

           Ζήσε …  

           Γεύσου, μύρισε, άκου, νιώσε, δες... 

 


