
ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Δώσε την πλήρη προσοχή σου σε καθημερινά πράγματα που συνήθως
κάνεις αυτόματα˙ ίσως όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου, τρώγοντας ή
πραγματοποιώντας την πρωινή σου ρουτίνα. Συμπεριέλαβε στην ημέρα σου
διαλογισμό με ένα λεπτό ενσυνειδητότητας (mindfulness) των σκέψεων, των
συναισθημάτων και των αισθήσεων σου˙ ένα λεπτό εστιασμένης προσοχής
στην αναπνοή και ένα λεπτό ενσυνειδητότητας του σώματος στο σύνολό
του. Με την έννοια της ενσυνειδητότητας αναφερόμαστε στην ικανότητα να
επικεντρώνουμε τη σκέψη μας στο τι συμβαίνει σε εμάς αυτή τη στιγμή.

M E N T A L H E A L T H @ U C Y . A C . C Y

+357  22  89  2136

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Α Υ Τ Ο ;

ΒΓΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Εκθέσου για δεκαπέντε λεπτά σε ηλιοφάνεια και
ΜΗΝ ξεχάσεις το αντηλιακό σου!

ΠΑΡΕ ΕΝΑΝ ΓΡΗΓΟΡΟ ΥΠΝΑΚΟ!

Πάρε ένα γρήγορο υπνάκο. Δέκα έως είκοσι λεπτά μπορεί να
σε αναζωογονήσει και να σε ετοιμάσει για δράση για το
υπόλοιπο της ημέρας.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ!

Παρατήρησε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σου.

Κάθισε κάπου άνετα και απλά ονόμασε χωρίς
επικριτική στάση αυτά που νιώθεις και σκέφτεσαι.

Τ Ι  ΕΧΕ ΙΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ;

Κατάγραψε τα επιτεύγματά σου. Δημιούργησε μια λίστα με
πράγματα που έχεις καταφέρει στη ζωή σου μέχρι σήμερα ή και
στόχους τους οποίους θα ήθελες να υλοποιήσεις στο μέλλον.

Γ ΙΑ ΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ε ΙΣΑΙ  ΕΥΓΝΩΜΩΝ;

  Φτιάξε μια λίστα με τα πράγματα και τους ανθρώπους
που είσαι ευγνώμων!

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ!

Αφιέρωσε χρόνο για να οργανώσεις το ηλεκτρονικό σου
ταχυδρομείο, τα αρχεία στον υπολογιστή σου, το

γραφείο σου, την ντουλάπα σου ή οπουδήποτε αλλού
επικρατεί ακαταστασία.

ΠΑΡΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΣΕΣ!

Αφιέρωσε λίγα λεπτά μέσα στην μέρα σου για να κάνεις ένα
μικρό διάλειμμα και να πάρεις βαθιές αναπνοές.

ΦΡΟΝΤ ΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!

Φρόντισε τον εαυτό σου και τους γύρω σου με ασφάλεια!

Στόχος είναι να μείνουμε στο σπίτι για να προστατεύσουμε
εμάς και όσους αγαπάμε!

Πώς να χρσηιμοποιήσεις όσο χρόνο έχεις για τον εαυτό σου
παραγωγικά!


