Υπόθεση 0
για τον επιθεωρητή Κροκοντίλο:
Η μυστηριώδης φυγή
της δεσποινίδας Ελαφένιας

Αρχικό σχέδιο που έκανε ο επιθεωρητής Κροκοντίλο
στο σημειωματάριό του:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:

Η Ελαφένια κάθεται και δροσίζεται
στο ποτάμι, όταν ξαφνικά βλέπει κάτι.

Ήταν ένα ηλιόλουστο καλοκαιρινό απόγευμα.
Ο Κροκοντίλο έκανε περίπατο στο μονοπάτι δίπλα
στο ποτάμι της Φόρεστβιλ, όταν είδε από μακριά
τη γειτόνισσά του, τη δεσποινίδα Ελαφένια, να δροσίζει
τα πόδια της στην όχθη και να σιγοτραγουδά μια μελωδία.
Ξαφνικά η δεσποινίδα Ελαφένια σταμάτησε το τραγούδι και έμεινε για λίγο ακίνητη,
σαν κάτι να είδε. Την αμέσως επόμενη στιγμή άρχισε να τρέχει
όσο πιο γρήγορα μπορούσε και δεν σταμάτησε ώσπου έφτασε στο σπίτι της.
Ο επιθεωρητής Κροκοντίλο παρατήρησε τη σκηνή με προσοχή και κράτησε
κάποιες σημειώσεις στο σημειωματάριό του.

Η Ελαφένια σταματά το τραγούδι,
μένει για λίγο ακίνητη και μετά
το βάζει στα πόδια.

Τι συνέβη στο μεταξύ; Ανάμεσα
στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ότι κάτι είδε
και στη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ότι το έβαλε
στα πόδια;
Ακόμα μου λείπουν πολύτιμες πληροφορίες
για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη
στην Ελαφένια.
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Το σχέδιο και η τελική ανάλυση
του επιθεωρητή Κροκοντίλο στο σημειωματάριό του:
«Οι μέλισσες

είναι
επικίνδυνες» .

Την επόμενη μέρα ο επιθεωρητής Κροκοντίλο χτύπησε την πόρτα της γειτόνισσάς του,
της δεσποινίδας Ελαφένιας. Εκείνη τον κάλεσε μέσα και του πρόσφερε τσάι.
«Τι κάνεις, Ελαφένια; Χτες σε είδα στο ποτάμι, αλλά δεν πρόλαβα να σε χαιρετήσω. Ξαφνικά
έφυγες τρέχοντας», είπε ο Κροκοντίλο.
«Όπως τα λες, επιθεωρητά. Οι μέλισσες έφταιγαν», εξήγησε η Ελαφένια.
«Οι μέλισσες;» απόρησε ο Κροκοντίλο.
«Ναι, άρχισαν να πετούν πολύ κοντά μου. Ήταν δεκάδες...»
«Και τι σε έκανε να φύγεις τρέχοντας;»
«Οι μέλισσες είναι επικίνδυνες. Αν σε τσιμπήσουν πολλές μέλισσες ταυτόχρονα,
μπορεί να καταλήξεις στο νοσοκομείο».
«Μμμ, ναι, πράγματι. Πρόσεξες καμία μεταβολή στο σώμα σου;»
«Τώρα που το λες... ναι. Όταν τις είδα τόσο κοντά, τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν,
το τρίχωμά μου σηκώθηκε και η καρδιά μου άρχισε να χτυπά σαν τρελή».
«Σ’ ευχαριστώ, Ελαφένια. Νομίζω πως τώρα ξέρω τι σου συνέβη».

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Εκεί που κάθεται και δροσίζεται
στο ποτάμι, η Ελαφένια βλέπει ένα σμήνος
μέλισσες να πετούν πολύ κοντά της.

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Η Ελαφένια κρίνει
την κατάσταση επικίνδυνη.

3. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ:
Προκαλείται μια δυσάρεστη αλλαγή
στη διάθεσή της και αμέσως μετά
προκαλούνται αντιδράσεις στο σώμα της:
η καρδιά της χτυπά πιο γρήγορα, τα πόδια
της τρέμουν και το τρίχωμά της ορθώνεται.

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ:
Η Ελαφένια σταματά
το τραγούδι και μένει ακίνητη.
Τελικά βγαίνει από το νερό
και το βάζει στα πόδια.

Συμπέρασμα του επιθεωρητή Κροκοντίλο:
Σε αυτή την περίπτωση το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ που νιώθει η δεσποινίδα Ελαφένια είναι
ο ΦΟΒΟΣ.
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Αντιδράσεις και αλλαγές στο σώμα
Όπως έχουμε πει ήδη, όταν νιώθουμε
ένα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ το σώμα μας αλλάζει,
κάτι συμβαίνει μέσα μας. Αυτή η εσωτερική
κινητοποίηση προκαλεί αντιδράσεις
και μεταβολές που διαφέρουν ανάλογα
με το συναίσθημα που νιώθουμε, την κατάσταση
που βιώνουμε και το πώς είναι ο καθένας
από εμάς.
Ακολούθησέ με! Στη συνέχεια θα σου μιλήσω
για κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις.
Σίγουρα τις έχεις νιώσει κι εσύ
κάποια στιγμή!

Το πρόσωπο χλομιάζει: μια άλλη
αντίδραση του σώματος είναι
ότι γίνεται άσπρο, μερικές φορές
σαν το χιόνι.

Οι κόρες των ματιών
διαστέλλονται: οι μαύρες κουκκίδες
στο κέντρο των ματιών γίνονται
μεγάλες σαν μπίλιες.
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Η καρδιά
χτυπά
γρήγορα:
η καρδιά αρχίζει
να χτυπά γρήγορα
και δυνατά,
σαν ταμπούρλο.
Θαρρείς και θέλει
να βγει από
το στήθος μας.
Τικ, τακ! Τικ, τακ!

Μας πιάνει τρέμουλο: ολόκληρο
το σώμα μας αρχίζει να τρέμει.
Μοιάζουμε με κρέμα που
τρεμουλιάζει στο πιάτο.

Η αναπνοή γίνεται γρήγορη: εισπνέουμε και εκπνέουμε
πιο γρήγορα. Μοιάζουμε με μπαλόνι που φουσκώνει
και ξεφουσκώνει.

Ιδρώνουμε: αρχίζουν
να υγραίνονται το μέτωπο,
οι μασχάλες, η πλάτη και
τα πόδια μας. Μας λούζει,
όπως λέμε, κρύος ιδρώτας.
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Ανατριχιάζουμε: οι τρίχες
στο σώμα μας σηκώνονται όρθιες
και νιώθουμε ρίγος.

Γκ

Χασμουριόμαστε: ανοίγουμε
το στόμα μας τόσο πολύ,
που φαίνονται οι αμυγδαλές μας.
Παίρνουμε βαθιά μέσα μας αέρα
και μετά τον βγάζουμε.
Τι αστείοι που είμαστε!
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Πονάει η κοιλιά μας:
το στομάχι μας πονάει
σαν να έχουμε φάει
ένα καφάσι κεράσια,
ενώ δεν έχουμε φάει
ούτε ένα. Δεν είναι ότι
μας έχει πέσει βαρύ
το φαγητό, αλλά κάτι
άλλο.

Θα
π...π...πάω
στη
γι...γι...γιαγιά
μου.
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Κοκκινίζουμε: αρχίζουμε να ζεσταινόμαστε
πολύ, κυρίως στο πρόσωπο, και νιώθουμε ότι
θα σκάσουμε. Αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη,
βλέπουμε ότι είμαστε κόκκινοι σαν ντομάτες.

Βήχας: αρχίζουμε να βήχουμε
ασταμάτητα, χωρίς να είμαστε καθόλου
κρυωμένοι. Όταν βήχουμε, βγάζουμε
απότομα αέρα, σαν μπαλόνι που σκάει,
και κάποιες φορές σχεδόν βρυχιόμαστε,
όπως τα λιοντάρια.
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Ξεφυσάμε: παίρνουμε
μια βαθιά ανάσα και όταν
βγάζουμε τον αέρα βγαίνει
μαζί και ένας ήχος σαν:

Τραυλίζουμε: οι λέξεις κάνουν
ζαβολιές, μπλέκονται στη γλώσσα μας
και σκοντάφτουν.

Έχουμε φαγούρα: θαρρείς και ένα
ολόκληρο κοπάδι μυρμήγκια τρέχουν πάνω
κάτω στο σώμα μας. Μας πιάνει φαγούρα
παντού: στο κεφάλι, πίσω από τ’ αυτιά,
στα χέρια, στα πόδια, στα δάχτυλα…
Δεν μπορούμε να σταματήσουμε
να ξυνόμαστε, αλλά όσο περισσότερο
ξυνόμαστε, τόσο περισσότερη φαγούρα
νιώθουμε.

Αααχχχ...
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Κλαίμε: τα μάτια μας γεμίζουν δάκρυα, που κυλούν
στο πρόσωπό μας σαν ποτάμι. Μπορεί να κλαίμε
επίσης από λύπη, χαρά ή οργή.

Τα πόδια μας
τρέμουν:
τα πόδια μας
δεν μπορούν
να μείνουν ακίνητα,
ακόμη κι αν είμαστε
καθιστοί.
Θαρρείς και
έχουν ελατήρια,
πάνε πάνω κάτω
ή δεξιά αριστερά.
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Φταρνιζόμαστε: το φτάρνισμα είναι μια έκρηξη αέρα
που βγαίνει από το στόμα και τη μύτη. Μπορεί
να συνοδεύεται από μύξα και σάλιο. Ύστερα
από ένα καλό φτάρνισμα νιώθουμε ξαλαφρωμένοι.
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Η απίστευτη εφεύρεση του επιθεωρητή Κροκοντίλο:
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ

Το βαλιτσάκι του επιθεωρητή Κροκοντίλο
Όπως κάθε σπουδαίος ντετέκτιβ, ο επιθεωρητής Κροκοντίλο δεν αποχωρίζεται ποτέ
το βαλιτσάκι του. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς μέσα:

Σημειωματάριο.
Βασισμένος στις παρατηρήσεις του
και εμπνευσμένος από τους μεγάλους
θεωρητικούς των συναισθημάτων, ο επιθεωρητής
Κροκοντίλο σχεδίασε το καλύτερο απ’ όλα
τα εργαλεία που έχει στο βαλιτσάκι του,
κρυμμένο σε μια μυστική θήκη.
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Είναι ένα εργαλείο απαραίτητο στη δύσκολη
αποστολή της αναγνώρισης και της μέτρησης
των συναισθημάτων.
Το ονόμασε ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ.

Μάσκα προσώπου,
με ανιχνευτή αέρα
για να μετρά πόσο
γρήγορα αναπνέουμε.

* Μπορείς κι εσύ να το βρεις στις τελευταίες
σελίδες αυτού του βιβλίου ή να το κατεβάσεις
από την ιστοσελίδα www.kedros.gr

για Ειδικός
τ
του ην παραφακός
της φαινο τήρη
ανα μέν ση
τριχ ου
ίλας
.

24

25

Μάθε να χρησιμοποιείς το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ

Μετράμε την ένταση σε 4 επίπεδα:

Και τώρα, είσαι έτοιμος
να ανακαλύψεις τη μυστική εφεύρεση
του επιθεωρητή Κροκοντίλο;
Το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ είναι το εργαλείο
που θα σε βοηθά να καταλαβαίνεις ποιο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
αισθάνεσαι, και μάλιστα να μετράς την έντασή του.
Όπως βλέπεις, πρόκειται για έναν τροχό
χωρισμένο σε δέκα ίσα μέρη. Κάθε μέρος
έχει διαφορετικό χρώμα και αντιστοιχεί
σε ένα συναίσθημα.
Δείκτης
Πλαίσιο
έντασης

Τροχός συναισθημάτων

Με τον δείκτη επιλέγεις το συναίσθημα που νιώθεις: χαρά, λύπη, θυμό, φόβο, φθόνο, ζήλια, έκπληξη,
αηδία, ντροπή ή αγάπη. Μετακίνησε τον δείκτη πάνω στο συναίσθημα που πιστεύεις ότι αισθάνεσαι.
Όταν ο δείκτης τοποθετηθεί πάνω σε ένα συναίσθημα, μπορείς να μετρήσεις την έντασή του
από το 0 μέχρι το 3 μετακινώντας το πλαίσιο έντασης που είναι πάνω στον δείκτη. Αυτή η μέτρηση
είναι υποκειμενική και εξαρτάται από την αντίληψη κάθε ανθρώπου.
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Ένταση 0: είναι μια ουδέτερη κατάσταση, στην οποία
δεν επικρατεί κανένα συναίσθημα. Όταν κάποιος
βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ ήρεμος.
Θαρρείς και τα συναισθήματα κοιμούνται.

Ένταση 1: νιώθεις το συναίσθημα λίγο,
πολύ απαλά.

Ένταση 2: νιώθεις το συναίσθημα σε μέτριο βαθμό.
Ούτε πολύ, ούτε λίγο.

Ένταση 3: νιώθεις το συναίσθημα πολύ έντονα,
πολύ δυνατά.
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Τα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Για να χρησιμοποιείς σωστά το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ και να μπορείς να προσδιορίζεις
με ακρίβεια πώς νιώθεις, είναι απαραίτητο να γνωρίζεις πολύ καλά τα διάφορα συναισθήματα.
Το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΜΕΤΡΟ του επιθεωρητή Κροκοντίλο περιλαμβάνει δέκα συναισθήματα:
τη χαρά, τη λύπη, τον θυμό, τον φόβο, τον φθόνο, τη ζήλια, την έκπληξη, την αηδία, την ντροπή
και την αγάπη.
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