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H ΆΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

 

Ημερομηνία:                                   Ώρα: 

Στοχάσου την σημερινή ημέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχεις αισθανθεί 
ευγνωμοσύνη:  

Για τον νου σου          Για τον χαρακτήρα σου            Για το σώμα σου    

Για κάτι άλλο       Για τίποτα μέχρι στιγμής 

 

Νευρολογικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί, απέδειξαν ότι η ευγνωμοσύνη ως 
νοητική κατάσταση είναι ευεργετική για την σωματική και την ψυχική μας υγεία. 
Αν τακτικά αισθάνεσαι ευγνώμων για όσα έχεις (αντί να εστιάζεις και να ανησυχείς 
για όσα δεν έχεις), θα δεις την ποιότητα της ζωής σου να βελτιώνεται.  

Η ευγνωμοσύνη σε βοηθά σε σημαντικό βαθμό να απαλλαγείς από το στρες και να 
ενδυναμώσεις την αποφασιστικότητά σου. Να καλλιεργήσεις δηλαδή μία νοοτροπία 
θετική, που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις μπροστά και να δοκιμάσεις νέα 
πράγματα μέχρι να πετύχεις τον σκοπό σου.           

Η άσκηση που θα βρεις παρακάτω, είναι ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσεις την 
πρακτική της ευγνωμοσύνης. Θα σε βοηθήσει να χτίσεις μία νέα και πολύ ωφέλιμη 
συνήθεια. Την συνήθεια να κάνεις καθημερινά μία μικρή παύση για να 
παρατηρήσεις και να εκτιμήσεις ό,τι καλό υπάρχει στην ζωή σου. Είναι μία πρακτική 
που θα βοηθά τον νου σου να ηρεμεί και τον οργανισμό σου να εξισορροπεί την 
χημεία του, παράγοντας ενδορφίνες και σεροτονίνη.  

Χρειάζεται απλά στο τέλος κάθε ημέρας λίγο πριν κοιμηθείς, να απαντάς με 
συντομία στις ερωτήσεις που θα βρεις παρακάτω.  

Είναι σημαντικό τις απαντήσεις να τις γράφεις με μολύβι ή στυλό στο τετράδιό σου. 
Η γραφή ως κιναισθητική πρακτική έχει μεγάλη δύναμη. Θα σε βοηθήσει να 
«απλώσεις» το περιεχόμενο του μυαλού σου και να το φέρεις μπροστά στα μάτια 
σου. Αυτό θα συμβάλει στο να βελτιώσεις την νοοτροπία σου.   
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1. Γράψε ποια «τελετουργικά» ευγνωμοσύνης σκοπεύεις να κάνεις αύριο. Σαν 
παράδειγμα μπορείς πριν γευματίσεις να κάνεις παύση και να σκεφτείς 
πόσο ευγνώμων είσαι για το φαγητό σου, ή πριν κοιμηθείς να στοχαστείς 
πώς θα βρεις το καλό στην αυριανή ημέρα! 
 
 

2. Γράψε κάτι για το οποίο αξίζει να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη, και 
ενδεχομένως συχνά να το θεωρείς δεδομένο. Σαν παράδειγμα, αισθάνεσαι 
ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι έχεις τρεχούμενο νερό στο σπίτι σου και 
εύκολα μπορείς να κάνεις ένα αναζωογονητικό μπάνιο; 

 
 

3. Γράψε το όνομα ενός ανθρώπου για τον οποίο αισθάνεσαι ευγνώμων που 
υπάρχει στη ζωή σου, και τον λόγο για τον οποίο αισθάνεσαι έτσι. 

 
 

4. Γράψε κάτι που έγινε στο παρελθόν, για το οποίο δεν μπορούσες να 
αισθανθείς ευγνωμοσύνη όταν έγινε, τώρα όμως μπορείς να αναγνωρίσεις 
τι σου προσέφερε και είσαι ευγνώμων για αυτό. 

 
 

5. Θυμήσου και γράψε μία στιγμή από το παρελθόν που σε έκανε να 
αισθανθείς ευγνωμοσύνη για κάτι. Αναβίωσε με την βοήθεια της φαντασίας 
σου την στιγμή. Τι άλλα συναισθήματα αισθάνθηκες μαζί με την 
ευγνωμοσύνη; 
 

 
6. Περίγραψε πώς έχεις εκφράσει στο παρελθόν την ευγνωμοσύνη σου έναν 

άνθρωπο που σε έχει βοηθήσει ή σου έχει προσφέρει κάτι καλό και 
όμορφο. Γράψε επίσης  πώς σκοπεύεις τώρα να εκφράσεις την 
ευγνωμοσύνη σου σε κάποιον άνθρωπο και για ποιον λόγο.   

 

 

 

      


