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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η MINDFUL ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

«Το παράδειγμα δεν είναι ακόμη ένας τρόπος διδαχής, είναι ο μόνος τρόπος διδαχής.»

         - Albert Einstein

• Πόσοι από εσάς έχετε παράπονα προς τους γονείς σας και για τον τρόπο που σας μεγάλωσαν;

• Πόσοι από εσάς βρίσκεται τον εαυτό σας να επαναλαμβάνει αυτά για τα οποία κάποτε   
 παραπονιόσασταν με τα δικά σας παιδιά; Πώς νιώθετε γι’ αυτό;
 
• Πόσοι από εσάς προσπαθείτε να μην είσαστε όπως τους γονείς σας; Πώς νιώθετε γι’ αυτό; 

• Πόσοι από εσάς σαν γονείς βρίσκεται τους εαυτούς σας να σκέφτεστε ότι ο τρόπος που   
 χειριστήκατε κάτι με τα παιδιά σας δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα θέλατε να το
  χειριστείτε αλλά δεν ξέρετε πώς αλλιώς να το χειριστείτε όταν κάτι παρόμοιο συμβαίνει; 
 Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

• Πόσοι από εσάς ξέρετε ότι αγαπάτε τα παιδιά σας πιο πολύ από τον ίδιο σας τον εαυτό αλλά  
 κάποτε αμφισβητείτε τον τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρεστε; Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

“Αμαρτίες γονέων παιδεύουσιν τέκνα»

      - Κοινό γνωμικό

Αυτή η τάξη είναι αφιερωμένη στο να μάθουμε στα παιδιά μας να βρουν το δρόμο προς την  ελευθερία 
αντί αυτόν της επανάστασης, ακλουθώντας την δική μας αλήθεια, ελευθερία και ευθυγράμμιση.

Για να βρούμε τη δική μας αλήθεια και να την περάσουμε στα παιδιά μας σαν γονείς είναι σημαντικό 
να διερευνήσουμε τα όσα μάθαμε για το τι σημαίνει να είμαστε γονείς. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας 
αυτόματα, αντιδρώντας σε ότι γίνεται στιγμή προς στιγμή χωρίς να ψάξουμε περεταίρω τις αντιδράσεις 
μας και αν είναι όντως αυτές που μας εκφράζουν. Υιοθετήσαμε τις πεποιθήσεις των γονιών μας και τις 
κοινωνίας στην οποία μεγαλώσαμε. Δεχτήκαμε το τι θεωρείτε νορμάλ χωρίς καθόλου να το προκαλέσουμε 
με βάση ακόμη και την δική μας προσωπική εμπειρία. 

Αν δεν σταματήσουμε και να εξετάσουμε συνειδητά τις καθημερινές μας αντιδράσεις κατά πάσα 
πιθανότητα θα μεγαλώσουμε τα παιδία μας ακριβώς όπως μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, με τις ίδιες 
εσωτερικές και εξωτερικές διαμάχες που είχαμε και που ακόμη έχουμε. Δεν είναι ότι αυτό είναι κακό. 
Είσαστε όλοι καλοί και επιτυχημένοι άνθρωποι, αλλά για να είσαστε εδώ υπάρχει και κάτι που δεν έχετε 
ανακαλύψει ακόμη για τον τρόπο που πραγματικά θέλετε να καθοδηγήσετε και να μοιραστείτε τον χρόνο 
που έχετε με τα παιδιά σας. Αυτή η σειρά μαθημάτων στοχεύει στο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να 
ευδοκιμήσουν, να είναι γεμάτα με αυτοπεποίθηση αλλά και να πατούν γερά στη γη.

Η mindful ανατροφή των παιδιών μας μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ του να μάθουν να επιβιώνουν 
απλά στη ζωή τους και του πραγματικά να αγαπούν την κάθε της στιγμή!
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Ο μόνος λόγος που είμαστε κολλημένοι και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες αντιδράσεις είναι γιατί απλά έτσι 
δουλεύει το μυαλό μας. Όταν χειριζόμαστε κάτι ιδιαίτερα δύσκολο μπαίνουμε σε ένα μοτίβο επιβίωσης και 
απλά το χειριζόμαστε με τον τρόπο που ήδη ξέρουμε αυτόματα να το χειριστούμε (από αυτά που είδαμε, ή με 
τον τρόπο που αποφασίσαμε από τον καιρό που ήμασταν παιδιά ότι είναι καλύτερα να το χειριστούμε). Αυτή 
δεν είναι μια αντίδραση που επέρχεται μετά από εξέταση μιας κατάστασης και επιλογής της ανταπόκρισης 
μας. Είναι μια συναισθηματική αντίδραση σε κάτι γνώριμο. Όταν χρειάζεται να χειριστούμε κάτι δύσκολο 
– οποιαδήποτε κατάσταση η οποία μας προκαλεί άγχος – το μέρος του μυαλού που ονομάζεται Αμύγδαλα 
ενεργοποιείται. Τα Αμύγδαλα είναι ένα από τα μέρη του μυαλού υπεύθυνο για τις συναισθηματικές μας 
αντιδράσεις και το οποίο ενισχύει τα συναισθήματα μας για να κινητοποιήσει την άμεση καταπολέμηση 
της κατάστασης που προκάλεσε την αρχική αντίδραση. Λειτουργεί δηλαδή σαν κώδωνας κινδύνου. Όταν τα 
Αμύγδαλα είναι ενεργοποιημένα παγώνουμε, τρέχουμε ή πολεμάμε αυτό που το μυαλό μας εκτίμησε ως 
απειλή.

Έτσι αν κάτι συμβαίνει με τα παιδιά μας το οποίο το μυαλό μας εκτιμά ως  συναισθηματικά δύσκολο είτε 
παγώνουμε και απλά αντιδρούμε μειώνοντας το τι έγινε γιατί δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να το χειριστούμε, 
είτε φεύγουμε και αφήνουμε κάποιον άλλο να χειριστεί το θέμα και για να αποφύγουμε περισσότερη 
συναισθηματική φόρτιση, αναστάτωση και πιθανό πόνο και προσπαθούμε να βάλουμε την προσοχή μας 
κάπου αλλού, είτε αρχίζουμε την επίθεση προσπαθώντας να λύσουμε το πρόβλημα και να βεβαιωθούμε ότι 
αυτό δεν θα ξανασυμβεί, το οποίο φυσικά δεν πετυχαίνει, αντί απλά να είμαστε παρόν και να καλύψουμε την 
ανάγκη που έχουν τα παιδιά μας. 

Καμιά από αυτές τις τακτικές δεν δουλεύει στο να καλύψει αυτό που πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά μας 
εκείνη την στιγμή. Καμιά από αυτές τις αντιδράσεις δεν ενεργεί στο να θρέψει τα παιδιά μας και το χειρότερο 
είναι ότι όλες από αυτές τις αντιδράσεις τους μαθαίνουν να αρχίζουν να αντιδρούν με αυτό τον τρόπο και 
εκείνα.

Αν τη στιγμή που συμβεί κάτι δύσκολο με τα παιδιά μας σταματήσουμε και εξασκήσουμε mindfulness 
θα μπορέσουμε να δούμε, να νιώσουμε, να ακούσουμε αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας και να τα 
στηρίξουμε γνωρίζοντας μέσα μας ότι πράξαμε σωστά.

Γράψε κάποιες καταστάσεις με τα παιδιά σου που βρίσκεις δύσκολές και που σου προκαλούν αναστάτωση:

Γράψε παρόμοιες καταστάσεις όταν ήσουν παιδί εσύ και που προκαλούσαν αναστάτωση στους δικούς σου 
γονείς:

Πώς το χειρίστηκαν;

Εσύ πώς το χειρίζεσαι;

Αν πας πίσω σε  εκείνη τη στιγμή, όταν ήσουν παιδί, τι θα χρειαζόσουν από τους γονείς σου για να νιώσεις 
καλύτερα και να μάθεις;

Είναι αυτό που δίνεις εσύ στα δικά σου παιδία;

Δεν συνηθίζουμε να σταματάμε και να διαλογιζόμαστε την κατάσταση. Αντιδράμε. Ακούμε στον εσωτερικό 
μας διάλογο και μετά απλά δρούμε αυτόματα.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MINDFULNESS

«Mindfulness είναι να τοποθετούμε την προσοχή μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο: 
επίτηδες, στο παρόν, και χωρίς να κρίνουμε.»  
         - Jon Kabat Zinn

Mindfulness είναι να τοποθετούμε την προσοχή μας στην εμπειρία μας – στο τι συμβαίνει – με 
τρόπο που να μας επιτρέπει να επιλέγουμε την θέση μας, αντί απλά να αντιδρούμε. Είναι μια 
ιδιότητα που κτίζουμε, μια εσωτερική ηρεμία/ειρήνη που είναι πάντα στη διάθεση μας, ακόμα 
και όταν η ζωή μας ή κάποιες συνθήκες μοιάζουν να είναι χαώδεις εκτός του δικού μας ελέγχου. 
Είναι πιθανό να είστε mindful στο κάθε τι που βιώνουμε μέσω των αισθήσεων μας, ή στις σκέψεις 
και στα συναισθήματα μας.

ΓΙΑΤΙ MINDFULNESS

“Αν θέλεις να είσαι χαρούμενος, ζήσε το παρόν”      
          - Λήο Τόλστοΐ

Περνούμε πολύ χρόνο να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά μας είναι σε καλά σχολεία και να τα 
γράψουμε σε απογευματινές τάξεις που θα τα βοηθήσουν να έχουν μια πιο πλήρη μόρφωση, 
ότι κάνουν τα μαθήματα του κτλ. Αλλά δίνουμε πολύ λίγη σημασία στην εξέλιξη του μυαλού 
μας και στην διαπαιδαγώγηση της συναισθηματικής τους εξυπνάδας. Κατ’ ακρίβεια, δίνουμε 
και στην εξέλιξη του δικού μας μυαλού και σαν αποτέλεσμα και στην εξέλιξη της δική μας 
συναισθηματικής εξυπνάδας πολύ λίγη σημασία και σαν αποτέλεσμα δεν έχουμε πολύ έλεγχο 
στον τρόπο που εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι και απλά αντιστεκόμαστε και παραπονιόμαστε για 
το πώς είμαστε και πως θα θέλαμε να είμαστε. 

Δυστυχώς όταν το κάνουμε αυτό δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας και μαθαίνουμε στα παιδιά μας 
να κάνουν το ίδιο. Όταν κατανοούμε την δύναμη που έχουμε να επιλέξουμε ποιοί είμαστε και 
μάθουμε στον εαυτό μας να έχει έλεγχο των αντιδράσεων μας, μαθαίνουμε στα παιδιά μας να 
κάνουν το ίδιο, τους δίνουμε πραγματική ελευθερία, τους δίνουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό 
τους και την ικανότητα να αγαπούν και να νιώθουν ακέραιοι. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο να 
δώσουμε στα παιδιά μας.



ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

         αργά Προμετωπιαίος φλοιός       αργά

Καταχώρηση γεγονότος  Θάλαμος                γρήγορα                 Αμύγδαλα

       

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

     γρήγορα          Προμετωπιαίος φλοιός   πολύ γρήγορα

Καταχώρηση γεγονότος            Θάλαμος        ` Αμύγδαλα  
  

 

ΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ

Άγχος - Αδρεναλίνη     Ειρήνη – Ενδορφίνες
Πόλεμος ή αποφυγή     Θετικά συναισθήματα
Απειλή – Αντίσταση– Κούραση   Ηρεμία
Αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού   Ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού
Χαμηλή σεροτονίνη     Ισορροπημένη  σεροτονίνη

ΑΣΚΗΤΙΚΗ

Εξάσκησε Mindful Ακοή καθημερινά για 5 λεπτά. Επίσης εξάσκησε το με τα παιδιά σου: ηλικίες 
5-8 δύο λεπτά, 9-12 τρία λεπτά, 13 και πάνω πέντε λεπτά. Επίσης άρχισε να προσέχεις τον 
αυτόματο τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα παιδία σου και στο σπίτι γενικά. Αν υπάρξει κάποια 
δύσκολη κατάσταση με τα παιδία σου στο σπίτι προσπάθησε να προσέξεις την αντίδραση που 
είναι αυτόματα εκεί και δες αν μπορείς να σταματήσεις και αντί να αντιδράσεις να νιώσεις τι θα 
χρειαζόσουν εσύ σαν παιδί σε μια παρόμοια κατάσταση.
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