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Growth



Μέσα από έναν ισορροπημένο
τρόπο ζωής, μπορούμε να
αφιερώσουμε περισσότερο
χρόνο στο να εξελιχθούμε, να
μάθουμε τον εαυτό μας
περισσότερο και να ακούσουμε
τις βαθύτερες μας ανάγκες. Με το
να θέτουμε ως προτεραιότητα
την εξέλιξή μας, θα φέρουμε την
ίδια αλλαγή στο χώρο εργασίας
μας, στις ομάδες μας αλλά και στο
κοινωνικό μας σύνολο.

Όλοι έχουμε διαφορετικούς
ρόλους στη ζωή μας, είτε
είμαστε επαγγελματίες, είτε
σύντροφοι, είτε φίλοι, είτε
γονείς. Οι ευθύνες μας
διαφέρουν ανάλογα με το ρόλο
μας, και αποτελεί πρόκληση το
να εξισορροπούμε κάθε
κομμάτι της ζωής μας και να
ανταποκρινόμαστε σωστά σε
κάθε ρόλο.

Αυτό είναι και το λεγόμενο
work-life balance.



Είναι σημαντικό στη καθημερινότητά μας να υιοθετούμε
μια συγκεκριμένη ρουτίνα, είτε στην αρχή, είτε στο τέλος
της μέρας μας. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει το να παίρνουμε 10 λεπτά το
πρωί για να πιούμε τον καφέ μας με ηρεμία, ή το να
αφιερώνουμε μισή ώρα κάθε μέρα για να μαγιρέψουμε.
Όπως κι αν δείχνει για τον καθένα, είναι σημαντικό να
παίρνουμε χρόνο για τον εαυτό μας κάθε μέρα.
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Καλύτερος προγραμματισμός: Έχοντας
έστω ένα σταθερό πρόγραμμα ή ρουτίνα
μέσα στην ημέρα, έχουμε καλύτερο έλεγχο
του προγράμματος μας και μπορούμε να
προτεραιοποιήσουμε καλύτερα τις
υποχρεώσεις μας.

Κάποια από τα οφέλη
συμπεριλαμβάνουν:

Ψυχική ηρεμία: Το να χτίσουμε μια
σταθερή ρουτίνα μας βοηθά στο να
ξεκινήσουμε ή να κλείσουμε την ημέρα
ξεκουράζοντας το μυαλό μας και
αδειάζοντας τη σκέψη μας από ένταση και
φόρτιση. 

Θετική αλλαγή στον τρόπο σκέψης:
Χτίζοντας μικρές συνήθειες στην
καθημερινότητά μας που μας γεμίζουν,
αλλάζουμε συνολικά τον τρόπο σκέψης
μας και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε
όσα συμβαίνουν γύρω μας. 



Είναι πολύ εύκολο να παραβιάζουμε τα όρια των
συναδέλφων ή και τα δικά μας, με το να επικοινωνούμε
μέσω email ή κινητού σε ώρες εκτός δουλειάς. Στη
σημερινή εποχή, έχουμε ευκολότερη πρόσβαση σε όλους. 

Ας θέσουμε κάποια συγκεκριμένα όρια για τους
συνεργάτες μας, περιορίζοντας την επικοινωνία μετά την
εργασία σε έκτακτες περιπτώσεις. 
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Σεβασμός από και προς στους
συνεργάτες: Έχοντας θέσει ξεκάθαρα όρια
στο χώρο εργασίας, όχι μόνο κερδίζουμε το
σεβασμό των άλλων, αλλά δείχνουμε
σεβασμό και προς το σύνολο. Με το να
είμαστε οριοθετημένοι ως προς το τι
δεχόμαστε και τι όχι, δείχνουμε
αυτοπεποίθηση και επίγνωση των
ικανοτήτων μας. 

Κάποια από τα οφέλη
συμπεριλαμβάνουν:

Καλύτερη διαχείριση χρόνου: Το να
βάζουμε όρια μας βοηθά στο να
διαχειριζόμαστε καλύτερο το χρόνο μας,
εντός κι εκτός εργασίας. 

Μειωμένο άγχος: Όταν είμαστε
διαθέσιμοι κάθε στιγμή της ημέρας, είναι
δύσκολο να αποφορτιστούμε από την
ένταση της δουλειάς ή να αφιερώσουμε
πολύτιμο χρόνο για ξεκούραση.



Η σωματική άσκηση είναι απαραίτητη για τη καλύτερη
λειτουργία του οργανισμού μας συνολικά. Οφείλουμε να
ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας να ασκηθεί περισσότερο
μέσα στην ημέρα, είτε με περπάτημα, διατάσεις ανά τακτά
χρονικά διαστήματα ή κάποιου είδους άσκηση μερικές
φορές την εβδομάδα. 
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Καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου: Η
σωματική άσκηση εκγυμνάζει και το νου.
Έτσι λοιπόν, μας βοηθά στο να έχουμε
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καλύτερη
μνήμη και γρηγορότερη λειτουργία. 

Κάποια από τα οφέλη
συμπεριλαμβάνουν:

Μειωμένο άγχος: Η σωματική άσκηση μας
αποφορτίζει, αδειάζει το μυαλό μας κι
ελευθερώνει ορμόνες στο σώμα που
μειώνουν το άγχος μας. 

Καλύτερη καρδιακή υγεία: Η σωματική
άσκηση μας φτιάχνει τη διάθεση, καθώς
ελευθερώνει ενδορφίνες στο σώμα. Μια
πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η αισιοδοξία
και η καλή διάθεση μειώνουν το ρίσκο
καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικών
επεισοδίων ή άλλων περιστατικών. 
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Βρες πότε λειτουργείς καλύτερα μέσα στην
ημέρα: Είσαι πρωινός τύπος; Τότε προσπάθησε
να ολοκληρώσεις τα πιο έκτακτα email ή τις
μεγαλύτερες υποχρεώσεις σου το πρωί, καθώς θα
είσαι πιο παραγωγικός. 

Κάνε αυτό που αγαπάς: Βρες χρόνο για κάτι που
αγαπάς, εκτός από τη δουλειά σου, και αφιέρωσε
του το χρόνο που το αξίζει. Θα σε ανανεώσει και
θα αυξήσει τη δημιουργικότητα σου, κάτι
απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα και στο
χώρο εργασίας. 

Εστίασε στη κοινωνική σου ζωή μέσα στην
εβδομάδα: Δε χρειάζεται να έρθει το
Σαββατοκύριακο για να βρεθείς με τους
ανθρώπους που αγαπάς. Με το να θέτεις μια
συγκεκριμένη μέρα την εβδομάδα όπου θα κάνεις
κάποια δραστηριότητα με οικογένεια ή φίλους,
θα μπορείς να προγραμματίσεις την
καθημερινότητά σου γύρω από αυτές τις
δραστηριότητες, και όχι αποκλειστικά με
γνώμονα την εργασία. 



Βρείτε μας στα social media:

2022
www.mindfulgems.com

Η ομάδα του Mindfulgems είναι έτοιμη να σας προσφέρει
πρακτικές και λύσεις work-life balance για τις ομάδες σας.

https://www.linkedin.com/company/mindfulgems/about/
https://gr.pinterest.com/mindfulgemscom/_saved/
https://www.facebook.com/Mindfulgems-104044378593386/
https://twitter.com/Mindfulgemscom
https://www.instagram.com/mindfulgemscom/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCV26s14MSXL_EPGyBLDd7tA

