
Το βούτυρο που λιώνει 

Φανταστείτε ότι είστε ένα κοµµάτι βούτυρο που 
κάθεται σε ένα  ζεστό κοµµάτι τοστ. Φανταστείτε ότι το 
πάτωµα είναι ζεστό σαν το τοστ και σιγά σιγά λιώνετε. 
Νιώστε ολόκληρο το σώµα σας να γίνεται απαλό και 

τρυφερό καθώς λιώνετε αργά στο ζεστό κοµµάτι τοστ. 
Πόσο καιρό µπορείτε να ξαπλώσετε εκεί, να νιώθετε 

χαλαροί και ήρεµοι.

Φαντάσου ότι ζεις στον άνεµο. Νιώθεις ότι είσαι τόσο 
ελαφρύς που µπορείς να νιώθεις τον άνεµο να σε 

παρασύρει. Απόλαυσε την αίσθηση της ειρήνης και της 
ελευθερίας σας. Φαντάσου τον εαυτό σου να επιπλέει 

όλο και πιο µακριά στη θάλασσα, ελπίζοντας να σε 
παρασύρει ο άνεµος.

Βαθιές αναπνοές 
Κλείστε τα µάτια σας και καθίστε αναπαυτικά µε την 

πλάτη σας. Ενώ κάθεστε, αφιερώστε λίγο χρόνο 
κρατώντας την αναπνοή σας. Νιώστε τον αέρα και 

παρατηρήστε τι συµβαίνει όταν εκπνέετε. Πάρτε µια 
µεγάλη αναπνοή και µετά εκπνεύστε αργά και απαλά. 

Καθώς εκπνέετε, νιώστε σαν να σας εγκαταλείπουν όλα 
τα προβλήµατα και οι ανησυχίες σας, αφήνοντάς σας να 

αισθάνεστε χαλαροί και ήρεµοι. Επαναλάβετε αυτό 
µερικές φορές ακόµα.

Γυάλινο σκάφος 
Ξαπλώστε στο στοµάχι σας και χαλαρώστε. Φανταστείτε 
να ξαπλώνετε σε µια βάρκα και να νιώθετε τη ζεστασιά 
του ήλιου στη σόµπα. Το σκάφος έχει γυάλινο πάτωµα 

και µπορείτε να δείτε µέσα από το τζάµι. Καθώς 
ξαπλώνετε εκεί, αφιερώστε λίγο χρόνο απολαµβάνοντας 

τον εαυτό σας και παρακολουθώντας τα ψάρια και τα 
θαλάσσια πλάσµατα να κινούνται από κάτω σας. 

Απολαύστε την αίσθηση της χαλάρωσης καθώς το 
σκάφος κουνιέται απαλά από τη µια πλευρά στην άλλη.

Ένταση και χαλάρωση 

Ξαπλώστε ανάσκελα και πάρτε µια βαθιά ανάσα, καθώς 
αναπνέετε, πιέστε όλους τους µύες του σώµατός σας. 

Τώρα εκπνεύστε αργά και χαλαρώστε όλους τους µύες 
του σώµατός σας. Επαναλάβετε αυτή την άσκηση άλλη 

µια φορά.

Κρυµµένος σε λευκά είδη
ρίψτε τα χέρια σας µεταξύ τους για να ζεσταθούν για 

περίπου 15 δευτερόλεπτα. Φτιάξτε ένα φλιτζάνι µε τα 
χέρια σας και τοποθετήστε το πάνω από τα µάτια σας, 
προσέχοντας να µην πιέσετε τα µάτια σας µε τα χέρια 
σας. Κρατήστε το για 30 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά. 
Μπορεί να θέλετε να βάλετε το γάλα στο τραπέζι αν 
είστε κουρασµένοι. Όταν είστε χαλαροί, το σκοτάδι 

γίνεται ακόµα πιο µαύρο – το οποίο θα δείτε µε κλειστά 
µάτια. Αυτή η άσκηση φέρνει χαλάρωση στα µάτια σας.

Φτερό στον άνεµο
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Μαγική σκόνη 

Καθίστε άνετα και πάρτε μια βαθιά ανάσα. Καθώς 
εισπνέετε, αισθανθείτε σαν να εισπνέετε μαγική 

νεραϊδόσκονη. Τώρα, φυσήξτε απαλά τη νεραϊδόσκονη 
στον αέρα και φανταστείτε το δωμάτιο να γεμίζει με 

μαγεία.

Ο Ήλιος

 Ξαπλώστε και φανταστείτε ότι το σώµα σας ζεσταίνεται 
από τον Ήλιο. Νιώστε πώς το σώµα σας περιβάλλεται 
από τον χρυσαφένιο ήλιο. Καθώς ο Ήλιος ζεσταίνει το 

σώµα σας, νιώθετε γεµάτοι ενέργεια και ευτυχία.

Βότσαλο

Έχετε ένα λείο βότσαλο στο χέρι σας; Νιώστε το, 
συνειδητοποιήστε το και νιώστε τη δροσιά και τη 

γαλήνη να απλώνονται στο σώµα σας.

Φυσαλίδες 
Φανταστείτε να φυσάτε φυσαλίδες ειρήνης ή 

ευτυχίας ή αγάπης σε ένα δωµάτιο. Εισπνεύστε και 
φανταστείτε ότι έχετε µια κατσαρόλα γεµάτη υγρό 
που βράζει. Γεµίστε αργά και απαλά το δωµάτιο µε 

φυσαλίδες. Καθώς φυσάτε τις φυσαλίδες, 
φανταστείτε ότι είναι γεµάτες γαλήνη και ότι 

ολόκληρο το δωµάτιο είναι γεµάτο µε γαλήνη.

 Καθρέφτης
Κλείστε τα µάτια σας και φανταστείτε ότι κοιτάζεστε σε έναν 

καθρέφτη. Φανταστείτε τον εαυτό σας ακόµα καλύτερα όταν το 
κοιτάξετε. ∆είτε τον εαυτό σας πολύ χαρούµενο και απίστευτα 

εκπληκτικό. ∆είτε το και φανταστείτε ότι είστε υπέροχος άνθρωπος.
Νιώστε τη χαρά καθώς βλέπετε τον εαυτό σας ως ένα εξαιρετικό 

άτοµο. Τώρα σφίξτε τον αντίχειρα και το πρώτο σας δάχτυλο µαζί 
καθώς σκέφτεστε πόσο υπέροχοι είστε. Όταν είστε έτοιµοι να 

επιστρέψετε ξανά, ανοίξτε τα µάτια σας. Κάθε φορά που νιώθετε 
λυπηµένοι, µπορείτε να υπενθυµίσετε στον εαυτό σας πόσο 

ξεχωριστοί είστε σφίγγοντας απλώς τον αντίχειρα και το πρώτο σας 
δάχτυλο µαζί.

Χαϊδεύοντας το 
στήθος

Φανταστείτε το σώµα σας είναι ένας υπολογιστής και 
επαναπρογραµµατίζετε τον υπολογιστή σας. Χτυπήστε 

το στήθος σας ενώ επαναλαµβάνετε: «Είµαι ήρεµος, 
είµαι ήρεµος, είµαι ήσυχος, είµαι χαλαρός». Τώρα 

µείνετε όσο πιο ήρεµοι µπορείτε.
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Λαµπερό Κέλυφος 
Καθίστε στο πάτωµα µε την πλάτη σας ίσια, τα πόδια έξω µπροστά 
σας και τα χέρια στον αέρα. Φανταστείτε ότι είστε ένα κοχύλι σε ένα 

νησί. Πάρτε µια βαθιά ανάσα και καθώς εκπνέετε, σκύψτε προς τα 
εµπρός από τη µέση και προσπαθήστε να αγγίξετε τα δάχτυλα των 
ποδιών σας. Εάν δεν µπορείτε να φτάσετε άνετα στα δάχτυλα των 
ποδιών σας, απλώς αγγίξτε τα πόδια σας. Μπορείτε να κλείσετε το 

κέλυφος; Αν όχι, δεν πειράζει: απλώς συνεχίστε να αναπνέετε  και να 
τεντώνεστε. Εισπνεύστε και, καθώς εκπνέετε, τεντώστε λίγο 

περισσότερο. Επαναλάβετε αυτό άλλες τρεις φορές, µέχρι να είστε 
έτοιµοι να ανοίξετε το κέλυφος και να σηκώσετε τα χέρια σας.

Στοµάχι 

ναπνέετε από το στοµάχι σας. Ξαπλώστε ανάσκελα και 
βάλτε το χέρι σας στο στοµάχι σας και καθώς εισπνέετε 
νιώστε το στοµάχι σας να ανεβαίνει και καθώς εκπνέετε 

αισθανθείτε ότι κατεβαίνει. Παρατηρήστε πόσο πιο ήρεµοι 
και χαλαροί είστε.

Ήσυχη ακρόαση 

 Κλείστε τα µάτια σας και µείνετε όσο το δυνατόν πιο 
ήσυχοι και ακίνητοι. Αφιερώστε λίγο χρόνο ακούγοντας 

όλους τους ήχους στο δωµάτιο. Μείνετε ακίνητοι και 
ήσυχοι και ακούστε τυχόν ήχους έξω από το δωµάτιο. 

Όσο πιο ήρεµος και ήσυχος είστε, τόσο πιο 
συνειδητοποιήστε τους ήχους γύρω σας.

Ακίνητος βράχος 
 Γονατίστε στο πάτωµα, τα χέρια σφίγγουν τα γόνατά 

σας, η πλάτη και τα χέρια σας είναι όσο πιο σφιχτά 
γίνεται. Φανταστείτε ότι είστε ένας βράχος στη 

θάλασσα. Νιώστε το δροσερό θαλασσινό νερό να 
κυµατίζει από κάτω σας. Είναι τόσο κρύο και 

αναζωογονητικό. Πάρτε µια βαθιά ανάσα καθαρού 
αέρα και εκπνεύστε. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, 

νιώθετε ότι γίνεστε πιο ήρεµοι.

Πράσινες Ανάσες 
 Ξαπλώστε στο πάτωµα ή στο κρεβάτι και τοποθετήστε 
το χέρι σας στο στοµάχι σας. Εισπνεύστε και εκπνεύστε 

αργά και νιώστε το στοµάχι σας να ανεβοκατεβάζει. 
Τώρα, καθώς εισπνέετε, φανταστείτε ότι εισπνέετε σε 
πράσινο φως. Σας κάνει ήρεµο και ήσυχο. Τώρα βάλτε 

το πράσινο φως στο δωµάτιο. Γεµίστε ολόκληρο το 
δωµάτιο µε απαλό πράσινο φως. Εισπνεύστε, 

εκπνεύστε, εισπνεύστε, εκπνεύστε.

Πεταλούδα Αναπνοή
Φανταστείτε ότι υπάρχει µια πεταλούδα στην άκρη της 

µύτης σας. Νιώστε την πεταλούδα καθώς και την 
αναπνοή, τον αναστεναγµό και την εκπνοή. Τώρα νιώστε 

µια πεταλούδα στο στήθος σας καθώς εισπνέετε 
κατεβαίνει τώρα στο στοµάχι σας. Πάρτε µια βαθιά ανάσα 
στην κοιλιά σας και δείτε την πεταλούδα να ανεβαίνει και 

να πέφτει αργά µε την κοιλιά σας.
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Χαµογελαστή καρδιά 
Κλείστε τα µάτια σας και πάρτε µια βαθιά ανάσα από τη 

µύτη σας, εκπνεύστε αργά από το στόµα σας. 
Τοποθετήστε το χέρι σας στο στήθος σας και περάστε 

µερικές στιγµές σε αυτό το αίσθηµα ηρεµίας και 
χαλάρωσης. Τώρα, φανταστείτε ότι έχετε ένα χαµόγελο 
στην καρδιά σας. Αρχίζετε σιγά σιγά να έχετε τρυφερά 

συναισθήµατα. Μπορείτε να στείλετε αυτό το χαµόγελο 
στο πρόσωπό σας; Αφήστε το στόµα να χαµογελάσει 

απαλά. Εισπνεύστε και εκπνεύστε και ξεκουραστείτε για 
µερικές στιγµές. Τώρα ανοίξτε τα µάτια σας και δείτε 

πώς νιώθετε διαφορετικά.

Έγχρωµη αναπνοή 
Εισπνεύστε και φανταστείτε ότι αναπνέετε ένα χρώµα. 

Το µπλε είναι το χρώµα της ειρήνης, το ροζ για την 
αγάπη, το κίτρινο για την ευτυχία, το πορτοκαλί για τη 
χαρά. Νιώστε πώς αυτό το χρώµα αγγίζει κάθε σηµείο 

του σώµατός σας και γεµίζει το εσωτερικό του. Στη 
συνέχεια, καθώς εκπνέετε, προσπαθήστε να 

φανταστείτε πώς πετάτε αυτό το χρώµα από µέσα σας, 
γεµίζοντας ολόκληρο το δωµάτιο.

Αστέρι που λάµπει  
Κλείστε τα μάτια σας, μείνετε ακίνητοι και φανταστείτε ότι είστε 
ξαπλωμένοι σε ένα λιβάδι στη μέση της νύχτας. Το γρασίδι είναι 

απαλό και ζεστό και μπορείτε να μυρίσετε τη φρέσκια μυρωδιά της 
γης. Εάν ξαπλώσετε ακίνητοι, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του 

γρασιδιού να ταλαντεύεται. Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα και ο 
ουρανός είναι εντελώς μαύρος. Καθώς ξαπλώνετε εκεί, μπορείτε να 

δείτε αστέρια που λάμπουν στον ουρανό. Αυτά τα αστέρια 
δημιουργούν ενδιαφέροντα μοτίβα στον σκοτεινό - μαύρο ουρανό. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο κοιτάζοντας τα αστραφτερά μοτίβα. 
Αισθάνεστε ήρεμοι και χαλαροί παρακολουθώντας τα αστέρια στον 

ουρανό.
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"Σήµερα θα είµαι 
γενναίος / γενναιά  

σαν λιοντάρι"

"Σήµερα θα µε 
αγαπήσουν / θα µε 

αγαπήσουν σαν 
δελφίνι"Αυτή είναι µια µεγάλη επιβεβαίωση που θα 

σας βοηθήσει να παραµείνετε δυνατοί και Αυτή είναι µια µεγάλη επιβεβαίωση που 
θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι σας 

αγαπούν στην οικογένειά σας και µε τους 
φίλους σας.

"Σήμερα θα με 
αγαπήσουν / θα με 

αγαπήσουν σαν 
δελφίνι"

Αυτή είναι µια µεγάλη επιβεβαίωση 
που θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι 

σας αγαπούν στην οικογένειά σας και 
µε τους φίλους σας.

"Σήµερα θα είµαι 
φωτεινή  / φωτεινός 

σαν αστέρι"
Αυτή είναι µια ισχυρή επιβεβαίωση που 

θα σας βοηθήσει να νιώσετε 
αυτοπεποίθηση.

"Θα είµαι ήσυχος 
σήµερα/ήσυχος σαν 

ποντίκι"
 Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 
που σας βοηθά να παραµείνετε ήσυχοι 
και να ακούτε τι συµβαίνει γύρω σας.

"Σήµερα θα είµαι 
θετικός / θετικός ως 

παγώνι"
Αυτή είναι µια µεγάλη επιβεβαίωση που 
σας βοηθά να αισθάνεστε χαρούµενοι.

 Βεβαιώσεις



"Σήµερα θα είµαι 
όµορφη / όµορφη 
σαν τριαντάφυλλο"

Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 
για να σας βοηθήσει να θυµάστε όλες τις 

ιδιαίτερες ιδιότητες που έχετε

Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 
για να θυµάστε να παραµένετε ευγενικοί 

και ευγενικοί µε τους άλλους

"Σήµερα θα είµαι 
ευγενής / Ευγενής 
σαν πεταλούδα"

«Σήµερα θα 
αναπνεύσω σαν 

παλίρροια»
  Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 

για να διατηρήσετε την αναπνοή σας 
ήρεµη όταν αισθάνεστε πανικό ή 

ένταση.

«Σήµερα θα είµαι 
ήρεµος/ήρεµος σαν 

κύκνος»
Επαναλάβετε αυτό στον εαυτό σας και 

νιώστε ότι γίνεστε πιο χαλαροί.

«Θα είµαι κουλ σαν 
το φεγγάρι σήµερα»
Αυτή είναι µια εξαιρετική ρύθµιση 
που θα σας βοηθήσει να νιώσετε 

ήρεµοι.

«Θα είµαι ελαφρύς 
σαν σύννεφο 

σήµερα»
Αυτή είναι µια µεγάλη 

επιβεβαίωση που θα σας βοηθήσει 
να παραµείνετε ήρεµοι και ήσυχοι.

 Βεβαιώσεις



"Σήµερα θα είµαι 
ήρεµος / ήρεµος σαν 

λίµνη" 
 Επαναλάβετε αυτό στον εαυτό 
σας για να ηρεµήσετε σήµερα

«Σήµερα θα λάµψω 
σαν τον ήλιο»

 Αυτή είναι µια εξαιρετική 
επιβεβαίωση για να σας 

βοηθήσει να θυµάστε πόσο 
υπέροχοι είστε.

"Σήµερα θα είµαι 
ικανοποιηµένος / 

ικανοποιηµένος ως γάτα"
Αυτή είναι µια µεγάλη επιβεβαίωση που 
σας βοηθά να παρατηρήσετε πόσα καλά 
πράγµατα υπάρχουν στη ζωή σας και να 
συνειδητοποιήσετε πόσο τυχεροί είστε.

«Σήµερα θα είµαι 
δυνατός σαν» 

Αυτή είναι µια εξαιρετική 
επιβεβαίωση που θα σας βοηθήσει να 
νιώσετε δυνατοί, συγκεντρωµένοι και 

συγκεντρωµένοι.

«Σήµερα θα είµαι 
αποφασισµένος/αποφασι

σµένος ως πύραυλος»
Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 
που θα σας βοηθήσει να παραµείνετε 

συγκεντρωµένοι.

"Σήµερα θα είµαι 
ειλικρινής / ειλικρινής 

σαν καθρέφτης"
Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 

που θα σας βοηθήσει να θυµάστε να λέτε 
την αλήθεια και να είστε ειλικρινείς.

 Βεβαιώσεις



"Σήμερα θα είμαι 
χαρούμενος / 

χαρούμενος σαν 
μέλισσα"

Αυτή είναι µια µεγάλη επιβεβαίωση για 
να σας βοηθήσει να νιώσετε θετικοί και 

χαρούµενοι.

"Σήµερα θα είµαι 
προσωπικός / 

προσωπικός σαν 
κουτί"

   Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 
που θα σας βοηθήσει να θυµάστε να 

παραµένετε ήρεµοι και ακίνητοι.

«Σήµερα θα είµαι 
ασφαλής ως 

γίγαντας»
Αυτή είναι µια εξαιρετική επιβεβαίωση 
που σας βοηθά να αισθάνεστε θετικοί 

και ασφαλείς, ανεξάρτητα από το τι 
συµβαίν

 Βεβαιώσεις


