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ΗΜΕΡΑ
ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευγένειας είναι μια παγκόσμια ημέρα

που προωθεί τη σημασία του να δείχνουμε καλοσύνη ο
ένας προς τον άλλο, προς τον εαυτό μας και τον κόσμο.
Αυτή τη μέρα, που γιορτάζεται στις 13 Νοεμβρίου κάθε
έτους, στοχεύει να βοηθήσει όλους να καταλάβουν ότι η
συμπόνια και η καλοσύνη για τους άλλους είναι αυτό που
μας ενώνει. Αυτή η κατανόηση έχει τη δύναμη ακόμη και
να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εθνών.

Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Καλοσύνης όπως
περιγράφεται από το Παγκόσμιο Κίνημα Καλοσύνης (World

Kindness Movement) είναι «να επισημάνει και να
φωτίσει τις καλές πράξεις σε μια κοινωνία
εστιάζοντας στη θετική δύναμη και στη καλοσύνη
που μας ενώνει».

Πώς οι πράξεις καλοσύνης μπορούν να
επηρεάσουν την υγεία μας
Σύμφωνα με το Random Acts of Kindness Foundation,
η πραγματοποίηση πράξεων καλοσύνης μπορεί να:







Βήματα για καλή
Ψυχική υγεία



Μειώσει την αρτηριακή πίεση: Οι πράξεις
καλοσύνης δημιουργούν συναισθηματική ζεστασιά,
η οποία απελευθερώνει μια ορμόνη γνωστή ως
ωκυτοκίνη. Αυτό βοηθά στη μείωση της αρτηριακής
πίεσης και στη βελτίωση της γενικής υγείας της
καρδιάς.
Μειώσει τον πόνο: Η ευγένεια παράγει
ενδορφίνες
- τον
φυσικό παυσίπονο
του
εγκεφάλου.
Μειώσει την απομόνωση: Μπορεί να μας
ενθαρρύνει να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους
ανθρώπους.
Μειώσει το άγχος: Οι καλές πράξεις μπορούν να
βελτιώσουν τη διάθεσή μας καθώς διεγείρουν την
παραγωγή σεροτονίνης. Αυτή η καλή χημική ουσία
θεραπεύει τις πληγές μας, μας ηρεμεί και μας κάνει
ευτυχισμένους!
Μειώσει το στρες: Οι καλοσυνάτοι άνθρωποι
έχουν 23% λιγότερη κορτιζόλη (γνωστή ως
ορμόνη του στρες).

Καλοσύνη στον Εργασιακό Χώρο: 5 τρόποι για να μεταδίδουμε θετικότητα
Πώς να πραγματοποιούμε μικρές, αυθόρμητες πράξεις καλοσύνης στο χώρο εργασίας
1. Λέμε "Ευχαριστώ" και το εννοούμε!
Έχει κάποιος κάνει καλή δουλειά; Ή μήπως μας έχει κάποιος βοηθήσει σε κάτι; Δείχνουμε την
ευγνωμοσύνη μας λέγοντας τους ευχαριστώ ή ακόμα καλύτερα, στέλνουμε ένα email που μπορούν
να ξαναδιαβάσουν όταν χρειάζονται λίγη θετικότητα.
2. Κάνουμε ένα κομπλιμέντο ή και δύο!
Ένα κομπλιμέντο μπορεί να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα με διάρκεια σε όποιον το λαμβάνει.
Προσπαθούμε να επικεντρώσουμε το κομπλιμέντο μας σε προσωπικές δεξιότητες ή επιτεύγματα στο
χώρο εργασίας και όχι τόσο στην εμφάνιση.
3. Μοιραζόμαστε την εμπειρία μας. Είμαστε φιλικοί. Γινόμαστε μέντορες.

4. Ακούμε ενεργά τους συνεργάτες μας
Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στο χώρο εργασίας και αποτελεί κλειδί για την δημιουργία αποτελεσματικών
σχέσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, μέσω της ενεργητικής ακρόασης οι συνεργάτες μας εισπράττουν τόσο το
αίσθημα του σεβασμού όσο και ότι ακούγονται.
5. Διαδίδουμε παντού μηνύματα καλοσύνης!
Ένας γρήγορος και, ίσως, ο ευκολότερος τρόπος για να «φωτίσουμε» την ημέρα κάποιου; Μεταφέρουμε το θετικό μας μήνυμα με ένα
σημείωμα Post-it. Καταγράφουμε θετικά και ευχάριστα μηνύματα που θέλουμε να διαβαστούν και τα μοιράζουμε στον χώρο εργασίας
μας, για να τα δουν οι συνάδελφοί μας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ
Ο μέσος υπάλληλος ξοδεύει έως και 90.000 ώρες της ζωής
του, με τους συνεργάτες του, στην εργασία του, οπότε γιατί
να μην προσπαθήσει να αποκομίσει θετικότητα από αυτό;

Το να είμαστε ευγενικοί στο χώρο
εργασίας δημιουργεί μια αλυσιδωτή
αντίδραση. Επηρεάζει το γενικό επίπεδο
θετικότητας, ενισχύει τη διάθεσή μας και
είναι μεταδοτικό, καθώς τα καλά
συναισθήματα που αναδεικνύει
επηρεάζουν και παρακινούν τους
ανθρώπους να ανταποδώσουν την
καλοσύνη. Επιπλέον επιδρά θετικά στην
υγεία μας!

Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
800 11 50 327 (από σταθερό, χωρίς
χρέωση)

694 80 50 163 (από κινητό)
Ανώνυμα και Εμπιστευτικά

Η καλοσύνη στην εργασία μας, κάνει την καθημερινότητα πιο ευχάριστη για όλους.
Ας γίνουμε λοιπόν πνεύμα καλοσύνης στο χώρο εργασίας μας σήμερα!

