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Πρόλογος 
 

Η µέθοδος ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ αποτελεί ολοκληρωτική λύση για να αποκτήσεις 
Υγεία, Μακροζωία και Νεανική Ζωντάνια και δεν χρειάζεται να µελετήσεις 
οτιδήποτε άλλο. 
 
Για σένα όµως που θέλεις κάτι περισσότερο, που θέλεις  να συνεχίσεις το ταξίδι της 
προόδου στο σώµα, στο νου και στην ψυχή, οι ακόλουθες ασκήσεις µπορούν να σε 
βοηθήσουν.  
 
 
Οι ασκήσεις του σώµατος σε συνδυασµό µε οραµατισµούς και βεβαιώσεις έχουν 
σκοπό να σε βοηθήσουν να 
 

• Ελέγχεις το σώµα και το νου σου 
• Κάνεις το σώµα σου πηγή ενέργειας και δηµιουργίας  
• Συγκεντρωθείς, να ηρεµήσεις και να χαλαρώσεις  
• Προγραµµατίσεις το υποσυνείδητο σου για να αποκτήσει τις ικανότητες που 

χρειάζονται για να βοηθήσουν να επιτύχεις το σκοπό σου που δεν είναι 
άλλος από την υγεία.  

• Αποκτήσεις σκοπό και δύναµη να δηµιουργείς 
• Εξερευνήσεις την ψυχή σου  

 
 
Τώρα, πρέπει να αρχίσεις ένα νέο κύκλο προόδου, οραµατισµού, δηµιουργίας και 
αξιολόγησης. Οραµατίσου τι πραγµατικά θέλεις, συγκεντρώσου σε αυτό και δράσε. 
 

Παρακαλώ κατάλαβε ότι δεν βιάζεσαι. Όλα τα πράγµατα χρειάζονται χρόνο για 
να δηµιουργηθούν. Η Αρχή της Εξέλιξης δηλώνει ότι όπως κάθε σπόρος έχει τον 
χρόνο κύησης ή επώασης του ώστε να αναπτυχθεί στην επόµενη φάση της ζωής 
του, το ίδιο ισχύει και για τις σκέψεις και ιδέες.  

 
Οι σκέψεις και οι ιδέες είναι πνευµατικοί σπόροι που χρειάζονται χρόνο για να 
αναπτυχθούν στην επόµενη φάση και χρειάζονται ακόµη περισσότερο χρόνο για να 
αποκτήσουν φυσική υπόσταση. Όλα τα νέα πράγµατα είναι αποτέλεσµα της 
αλλαγής από κάτι το οποίο ήταν, σε κάτι άλλο νέο που είναι τώρα. 

  
Τώρα θα δράσεις, θα έχεις υποµονή, επιµονή και πίστη, επειδή γνωρίζεις ότι όλα 
όσα θέλεις είναι πραγµατικότητα στο νοητικό πεδίο, που πάντοτε προηγείται του 
υλικού, και θα υλοποιηθούν όταν είσαι έτοιµος, στον κατάλληλο χρόνο. Να είσαι 
σίγουρος για αυτό.  
 

Προτού αρχίσεις τις ασκήσεις αυτές είναι σηµαντικό να µην είσαι πολύ 
κουρασµένος, να µην έχεις φάει µεγάλο ή βαρετό γεύµα και να φορείς άνετα 
ρούχα.  

Οι ασκήσεις είναι καλύτερα να γίνονται στο χώρο που έχεις επιλέξει όπου κανένας 
δεν σε ενοχλεί. Αν η άσκηση το επιτρέπει, κάθισε µε την σπονδυλική σου στήλη 
ευθεία χωρίς να κινείσαι για 15 – 30 λεπτά. Μείνε τελείως ακίνητος και ανάπνεε 
ρυθµικά από την µύτη.  



Ασκήσεις  για το σώµα 
 

 
 

Άσκηση 1: Ακινησία - Έλεγχος του Σώµατος  
 
 
Η σιωπή σε συνδυασµό µε την φυσική ακινησία, 
συγκέντρωση και ηρεµία είναι το πρώτο βήµα 
για τον αυτοέλεγχο. Μέσα από την σιωπή και 
την ακινησία έρχεσαι σε επαφή µε τη 
παντοδυναµία του υποσυνείδητου νου, απ’ όπου 
αναπτύσσεται όλη η δύναµη.  

 

 

 

Η άσκηση αυτή πρέπει να επαναλαµβάνεται καθηµερινά για να γίνει συνήθεια και 
να αποκτήσεις πλήρη έλεγχο του σώµατος σου. 

1. Στο χώρο που έχεις επιλέξει όπου κανένας δεν σε ενοχλεί, κάθισε µε την 
σπονδυλική σου στήλη ευθεία χωρίς να κινείσαι για 15 – 30 λεπτά. Μείνε 
τελείως ακίνητος και ανάπνεε ρυθµικά από την µύτη. Συγκεντρώσου όσο το 
δυνατό καλύτερα στην αναπνοή σου. 

Μην χρησιµοποιήσεις τα στερεοφωνικά σου ακουστικά για αυτή την άσκηση. Αν 
όµως δεν µπορείς να καθίσεις ακίνητος χωρίς την βοήθεια τους τότε φόρεσε τα 
ακουστικά σου και άκουσε µόνο το πρώτο µέρος του CD Τέλεια Υγεία καθώς 
εκτελείς την άσκηση. 

 
 

 
 

 

 



Άσκηση 2: Αναπνοή - Γέµισε ενέργεια το σώµα σου 
 

Η πραγµατικότητα είναι ότι ο άνθρωπος ζει, κινείται και υπάρχει λόγω της 
ατµόσφαιρας και  που πρέπει να αναπνέει για να ζει. Κάθε αναπνοή εµπεριέχει ζωή. 
Η ατµόσφαιρα διαποτίζεται από τον ίδιο τον ∆ηµιουργό, που είναι η ίδια η ζωή. 
Αναγνώρισε αυτή την αλήθεια συνειδητά όταν συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή σου 
και σκέψου ότι αναπνέεις την ίδια την ζωή, τον ∆ηµιουργό και ότι χωρίς αναπνοή 
δεν υπάρχεις. 
 

 
Μπορείς να γεµίσεις το σώµα σου ενέργεια από το περιβάλλον µέσω της βαθιάς 
αναπνοής. Κράτα στον νου σου ότι πάντα πρέπει να αναπνέεις από την µύτη. 
Εισπνέεις, κρατάς την αναπνοή σου και εκπνέεις, σε ίσους χρόνους µέχρι να 
φτάσεις τα 5 δευτερόλεπτα για κάθε φάση της άσκησης. 
 

1. Όταν ξυπνάς το πρωί άνοιξε τα παράθυρα και ξάπλωσε ανάσκελα µε ανοιχτά 
χέρια χωρίς µαξιλάρι και µε ελαφριά σκεπάσµατα. Κλείσε το στόµα και πάρε 
µια βαθιά αναπνοή σιγά-σιγά, γεµίζοντας τους πνεύµονες σου µε όσο το 
δυνατό περισσότερο αέρα, µέχρι που να µην χωρούν άλλο. Κράτησε την 
αναπνοή σου για 5 περίπου δευτερόλεπτα και άσε τον αέρα να βγει όλος 
αργά.  

 
Επανέλαβε την άσκηση 5 φορές.  

 
 

 
2. Όταν περπατάς ή κάθεσαι, να κρατείς τη κορµοστασιά σου ίσια και να 

αναπνέεις βαθειά. Να προσπαθείς πάντα να βαδίζεις χωρίς να σκύβεις. Όταν 
συνειδητοποιείς ότι βαδίζεις σκυφτός, αµέσως να εκτείνεις το στήθος σου, να  
ισιώνεις το κορµί σου, και να ρίχνεις πίσω τους ώµους σου. Όταν το κάνεις 
αυτό, αρχίζεις να εισπνέεις αργά µέχρι να γεµίσεις τους πνεύµονες σου στο 
µέγιστο της χωρητικότητας τους. Στρίµωξε όλο τον αέρα που µπορείς, και 
καθώς κρατάς τον αέρα για λίγο στους πνεύµονες σου, ρίξε τους ώµους σου 
ακόµη πιο πίσω και τέντωσε το στήθος σου. Την ίδια ώρα, προσπάθησε να 
τραβήξεις την σπονδυλική σου στήλη µπροστά ανάµεσα στους ώµους και 
άσε τον αέρα να βγει αργά. 

 
 
 

Το ανθρώπινο σώµα, είναι καθαρή ενέργεια η οποία πάλλεται σε ορισµένη 
συχνότητα.  
 
Το δοµικό υλικό του σώµατος σου αποτελείται από 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα φωτός, που πάλλονται σε µια 
συχνότητα και ονοµάζονται Quanta. Αυτά τα κύµατα 
φωτός, µορφοποιούνται σε υποατοµικά σωµατίδια, όπως 
τα νετρόνια, τα quark και πολλά άλλα. Τα σωµατίδια 
αυτά εν συνεχεία δηµιουργούν τα πρωτόνια και 
ηλεκτρόνια του σώµατος σου και αυτά δηµιουργούν άτοµα, µόρια, κύτταρα και 
ιστούς. ∆ηµιουργούν τα όργανα του σώµατος, το µυικό, το αγγειακό και το 
νευρικό σύστηµα. Είσαι  “ Ευφυής ενέργεια”, σε ένα σχηµατισµό που 
ονοµάζουµε σώµα 



 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ! Η ενέργεια ούτε δηµιουργείται αλλά ούτε και 
καταστρέφεται, απλώς αλλάζει µορφή.. Η µοναδική ιδιότητα της ενέργειας είναι 
η αλλαγή. Τίποτε ποτέ δεν πεθαίνει, απλώς αλλάζει µορφή! 
 
Η πνευµατική ενέργεια στη καθοδική της πορεία µε σκοπό να επιστρέψει πίσω 
στη πηγή, αλλάζει µορφή και γίνεται νοητική και µετά υλική ενέργεια. Το 
πνεύµα γίνεται σάρκα και επιστρέφει ξανά πίσω σε ένα ανώτερο ή κατώτερο 
πεδίο ταλάντευσης.  
 
 
Είσαι ενέργεια και ευρίσκεσαι σε συνεχή 
κίνηση. Στο σώµα σου υπάρχουν δύο 
κύρια ενεργειακά κανάλια (αρνητικό και 
θετικό) που ευρίσκονται στο σώµα, 
µπροστά (Conception Vessel - αρνητικό) 
και πίσω (Governing vessel - θετικό). Το 
µπροστινό τερµατίζει στην στοµατική 
κοιλότητα στο σηµείο µεταξύ των 
δοντιών και των ούλων και το άλλο στη 
κορυφή της γλώσσας. Για τις επόµενες 
ασκήσεις θα ενώνεις τα δύο ενεργειακά 
κανάλια µε την γλώσσα σου.  
 
Η άσκηση αυτή αναζωογονεί την 
εσωτερική σου ενέργεια. Μπορείς να την 
εκτελέσεις καθώς κάθεσαι µε ευθεία την 
σπονδυλική στήλη, ξαπλωµένος χωρίς 
µαξιλάρι και ευθεία την σπονδυλική 
στήλη, ή όρθιος µε τα πόδια ελαφρώς 
λυγισµένα και ανοικτά στο πλάτος των 
ώµων σου και τα χέρια στο πλάι µε τις 
παλάµες σου προς τα πίσω. 
 

 
3. Άνοιξε τα δάχτυλα σου αργά και ανάπνευσε βαθειά και αργά από την µύτη.  

• Καθώς εισπνέεις, τράβηξε λίγο το κάτω µέρος του στοµαχιού σου 
προς τα µέσα.  

 
• Ανάπνευσε βαθιά και καθώς εκπνέεις άσε το στοµάχι προς τα έξω. 

 
• Φαντάσου ότι χρησιµοποιείς ολόκληρο το σώµα σου για να αναπνέεις. 

∆ες µέσα στο νου σου και οραµατίσου το λευκό φως της παγκόσµιας 
ενέργειας να εισχωρεί στο σώµα σου  µέσα από κάθε σου κύτταρο και 
να συγκεντρώνεται στο σηµείο πίσω από τον οµφαλό σου 

 
• Καθώς εκπνέεις, οραµατίσου ότι κάθε πόνος ή ασθένεια, γίνεται ένας 

γκρίζος καπνός και βγαίνει από κάθε σου κύτταρο και ταξιδεύει µακριά 
από το σώµα σου. 

 
• Συνέχισε την άσκηση αυτή για 3 – 5 λεπτά. 



Άσκηση 3: Τέντωµα µυών - ∆ιοχέτευσε ενέργεια στα µέρη του σώµατος 
 

Μέσω της αναπνοής, παίρνουµε ενέργεια από το περιβάλλον και αυτή την ενέργεια 
την διοχετεύουµε στα διάφορα σηµεία του σώµατος µας, όπου νοιώθουµε ότι 
χρειαζόµαστε περισσότερη ενέργεια, µέσω των ασκήσεων τεντώµατος. Άρα, 
προτού αρχίσουµε τις ασκήσεις αυτές, αρχίζουµε να αναπνέουµε ρυθµικά όπως 
έχουµε αναφέρει ανωτέρω και µετά το πέρας κάθε άσκησης πάλι αναπνέουµε 
ρυθµικά. Τα τεντώµατα του σώµατος είναι αργά, σχεδόν νωχελικά και δεν υπάρχει 
χρονικό όριο για την εκτέλεση τους. Τεντώνεις και σφίγγεις τους µυς οποιουδήποτε 
µέρους του σώµατος σου και µετά τους χαλαρώνεις. Αποφασίζεις µόνος σου πόσο 
είναι αρκετό και πότε χρειάζεσαι περισσότερη ενέργεια.  

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται µερικές γενικές ασκήσεις τεντώµατος,  αλλά µπορείς να 
κάνεις όποιες άλλες ασκήσεις θέλεις ή ακόµη και συνδυασµούς ασκήσεων. Αν 
νοιώθεις πόνο ή κούραση σε κάποιο σηµείο του σώµατος σου τότε συγκέντρωσε τη 
προσοχή σου στους µυς της συγκεκριµένης περιοχής. 

Επανέλαβε κάθε άσκηση 5 φορές τουλάχιστον. 

 

 

• Ξάπλωσε στο κρεβάτι σου βλέποντας το ταβάνι.  Τέντωσε τα χέρια σου προς 
τα πάνω όσο πιο µακριά µπορούν να φθάσουν, κράτησε τα εκεί και σιγά-
σιγά τράβηξε τα προς το στήθος.   

 

• Τέντωσε τα χέρια σου στο πλάι όπως και προηγουµένως.  

 

• Με τον ίδιο τρόπο µπορείς να τεντώσεις τα πόδια σου, το λαιµό σου, τις 
παλάµες και τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου.  

 

• Ξάπλωσε στο στοµάχι σου και επανέλαβε τις πιο πάνω ασκήσεις.  

 

• Στάσου όρθιος µε το σώµα σου σαν να έχει το σχήµα του γράµµατος "X" 
Σήκωσε το σώµα σου πάνω στα δάχτυλα των ποδιών σου και τεντώσου προς 
τα πάνω σαν να προσπαθείς να αγγίξεις το ταβάνι και µετά χαλάρωσε.  

Θα σε εκπλήξει το αίσθηµα της ξεκούρασης, της ανανέωσης της ορµής και της 
δύναµης, που θα νοιώσεις σε κάθε σηµείο που διοχετεύεις ενέργεια.  



Άσκηση 4: Ενεργοποίησε το Ηλιακό σου Πλέγµα 

Το ηλιακό πλέγµα είναι η "Κεντρική αποθήκη" ενέργειας στον ανθρώπινο 
οργανισµό και αποτελείται από γάγγλια (µάζες νευρικής ύλης) και ευρίσκεται στο 
πίσω µέρος του στοµαχιού. Όταν αυτό το κέντρο, από το οποίο όλα τα νεύρα του 
σώµατος εκκινούν, σε κανονικές υγιείς συνθήκες, εκπέµπει σταθερά πραγµατική 
ενέργεια. Αυτή η ενέργεια µεταφέρεται µέσω του νευρικού συστήµατος σε 
ολόκληρο το σώµα προς όλες τις κατευθύνσεις µέχρι την εξωτερική επιδερµίδα και 
εξέρχεται στην ατµόσφαιρα και περιβάλει το σώµα.  

Το ηλιακό πλέγµα είναι το σηµείο από το οποίο γεννιέται η ζωή. Ελέγχει όλες τις 
ακούσιες λειτουργίες της ζωής αλλά επιδρά και πάνω στον ψυχικό µας κόσµο. Το 
ηλιακό πλέγµα διαστέλλεται από σκέψεις αγάπης, καλοσύνης και ευγνωµοσύνης 
και συστέλλεται από αρνητικές σκέψεις, φόβους, µίσος, θυµό, δόλο, µοχθηρία, 
εκδίκηση, ζήλεια, ανησυχία, θλίψη και άλλες παρόµοιες σκέψεις και συναισθήµατα. 
Η συστολή αυτή διακόπτει την σταθερή ροή ενέργειας προς το σώµα, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αρρώστιες, νευρικές ασθένειες και κατάρρευση του 
οργανισµού.  

Χρησιµοποίησε την συνειδητή σου λογική και άρχισε να διαστέλλεις και να ανοίγεις 
το ηλιακό σου πλέγµα για να εκπέµπει χωρίς διακοπές. Αντικατέστησε τις αρνητικές 
σκέψεις µε θετικές γιατί έτσι, η ροή θετικής ενέργειας θα αρχίσει άµεσα να 
αυξάνεται και θα θεραπευθείς πολύ πιο γρήγορα. 

Μπορείς  να βοηθήσεις την διαστολή του ηλιακού πλέγµατος µε την ακόλουθη 
άσκηση:  

• Όταν ξυπνάς το πρωί, θα χαλαρώνεις µε τις ασκήσεις αναπνοής που 
προτιµάς.  

• Καθώς αναπνέεις ρυθµικά και χαλαρώνεις θα σκέφτεσαι ότι είσαι υγιής. 
•  Στην συνέχεια θα πάρεις µια βαθιά αναπνοή, θα κρατήσεις τον αέρα στους 

πνεύµονες σου για ένα-δύο δευτερόλεπτα και θα πιέσεις τους κοιλιακούς 
σου µυς προς τα κάτω (προς τη κατεύθυνση του πατώµατος) και προς τα 
πάνω, προς τους πνεύµονες. Οι κινήσεις αυτές θα αναγκάσουν τον αέρα να 
κινηθεί γρήγορα στο πάνω µέρος των πνευµόνων. Κράτησε τον αέρα για 
ένα-δύο δευτερόλεπτα  εκεί και ξαφνικά στείλε τον προς τα κάτω και 
επανέλαβε την διαδικασία 2-5 φορές χωρίς να εκπνεύσεις.  

• Επανέλαβε την άσκηση  ακόµη 3-5 φορές.  

Στην ουσία αναγκάζεις τον αέρα να κινείται πάνω και κάτω στο χώρο του 
ηλιακού πλέγµατος. 



Αν δυσκολεύεσαι να εκτελέσεις την ανωτέρω άσκηση, τότε µπορεί να εκτελέσεις 
την ακόλουθη άσκηση που είναι εξίσου αποτελεσµατική. 

 

• Ξάπλωσε στο πάτωµα µε τη πλάτη µε τα πόδια λυγισµένα και το πέλµα των 
ποδιών σου επίπεδο µε την επιφάνεια του πατώµατος. Φρόντισε να νοιώθεις 
άνετα στη θέση αυτή. 

 

• Πάρε βαθειά αναπνοή  

 

• Κράτησε την αναπνοή σου και ταυτόχρονα σφίξε τους µυς του στοµαχιού 
σου και προσπάθησε να σπρώξεις τον οµφαλό σου προς τα κάτω να φθάσει 
αν είναι δυνατό την σπονδυλική σου στήλη. 

 

• Μείνε εκεί για 4-5 δευτερόλεπτα.  

 

• Εκπνέεις και χαλαρώνεις τους µυς και επαναλαµβάνεις την άσκηση 3-5 
φορές. 

Προσπάθησε να ενεργοποιείς το ηλιακό σου πλέγµα 2-3 φορές την ηµέρα. 



Άσκηση 5: Βαθειά Χαλάρωση 
 
Η ικανότητα να µπορείς να χαλαρώσεις βαθειά είναι πολύ σηµαντική γιατί σε βοηθά 
να καταπολεµάς το άγχος και τα άλλα αρνητικά αισθήµατα. Ένα ζεστό µπάνιο 
προτού αρχίσεις την άσκηση αυτή µπορεί να είναι πολύ ευεργετικό. 

 

• Κάθισε στην συνηθισµένη σου θέση ή αν προτιµάς ξάπλωσε στο κρεβάτι 
σου, όσο πιο άνετα µπορείς. 

• Ανάπνευσε βαθειά και αργά και ταυτόχρονα φαντάσου, µε όσο το δυνατό 
περισσότερο ρεαλισµό, ότι ο αέρας που εισπνέεις είναι λαµπερός και 
ακτινοβολεί λευκό φως.   Καθώς εισπνέεις, νοιώσε την θετική ενέργεια 
αυτού του λαµπερού, λευκού φωτός να εισχωρεί στο σώµα σου και να 
εξαπλώνεται σε όλο σου το κορµί, από το κεφάλι µέχρι τα πόδια.  

 

• Κράτησε την αναπνοή σου για λίγο, νοιώθοντας και απολαµβάνοντας όσο 
περισσότερο µπορείς αυτό το φως που περιβάλει ολόκληρο το σώµα σου και 
σιγά – σιγά άρχισε να εκπνέεις.  

• Καθώς εκπνέεις,  φαντάσου µε όσο το δυνατό περισσότερο ρεαλισµό, ότι ο 
αέρας που εκπνέεις έχει ένα σκούρο γκρίζο χρώµα. Νοιώσε µαζί µε τον 
σκούρο αυτό αέρα να φεύγει από το σώµα σου όλη η αρρώστια, η 
αρνητικότητα και η ένταση.  

 

Συνέχισε την άσκηση για 5 λεπτά και νοιώσε το κορµί σου προοδευτικά να 
χαλαρώνει  πιο πολύ κάθε φορά που εκτελείς την άσκηση.  

 
Η επόµενη φάση της άσκησης αυτής συγκεντρώνεται στην σταδιακή απόλυτη 
χαλάρωση ολόκληρου του σώµατος σου. 
 

• Φαντάσου όσο ποιο ζωντανά µπορείς µια µεγάλη σφαίρα από λαµπρό λευκό 
φως ακόµη ποιο λαµπερή και από τον ήλιο να ευρίσκεται κάτω από τα πόδια 
σου. 

 
• Αυτή η λαµπρή σφαίρα αρχίζει να κινείται σιγά - σιγά προς τα πάνω και να 

περιβάλει τα πόδια σου και νοιώσε όση ένταση έχει παραµείνει να φεύγει 
µακριά από τα πόδια και τα οποία χαλαρώνουν στο σηµείο που δεν τα 
νοιώθεις πλέον. Κράτησε τη προσοχή σου όσο χρειάζεται ώστε να νοιώσεις 
το αίσθηµα αυτό. 

 
• Στην συνέχεια, αυτή η λαµπερή σφαίρα συνεχίζει να κινείται προς τα πάνω 

προς τις κνήµες σου και νοιώσε την βαθειά χαλάρωση και στο σηµείο αυτό. 
 

• Συνέχισε µέχρι αυτή η λαµπερή σφαίρα να φτάσει στο κεφάλι σου. 
 
 
 

 
 



Ο Σκοπός σου  
 

Είσαι πραγµατικά ένα Θεϊκό Όν µε απεριόριστες δυνατότητες και εκτελείς 
την θέληση του ∆ηµιουργού σου ο οποίος ενεργεί µέσω σου. Είσαι εδώ για 
να προοδεύσεις και να προσφέρεις την υπηρεσία σου στο κόσµο έτσι ώστε 
κάθε ενέργεια σου να βοηθά τη πρόοδο όλων όσων επηρεάζει.  
 
Οι εξωτερικές φυσικές συνθήκες της ζωής σου έχουν δηµιουργηθεί από τον τρόπο 
που σκέφτεσαι, από αυτό που ευρίσκεται συνεχώς στον νου σου και από τον τρόπο 
που ενεργείς και ζεις. Αν δεν θέλεις να υπάρχει κάτι ή κάποιος στην ζωή σου το 
ξεχνάς γιατί η Αρχή της Έλξης, φέρνει στην ζωή σου αυτό που ακτινοβολείς 
εσωτερικά, αυτό που σκέφτεσαι  και είναι το αποτέλεσµα του συνειδητού και 
υποσυνείδητου τρόπου σκέψης σου. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σύνολο καλών ή 
κακών συνηθειών και ιδεών οι οποίες γίνονται µέρος της προσωπικότητας του µε 
την επανάληψη.  
 
 
Αφού σκοπός σου είναι η Τέλεια υγεία, η Μακροζωία και η Νεανική ζωντάνια, θα 
πρέπει να αλλάξεις τον προγραµµατισµό του εσωτερικού σου κόσµου, ειδικά αν 
είσαι άρρωστος, να δηµιουργήσεις νέες ενώσεις νευρώνων και να αρχίσεις να 
πάλλεσαι στην συχνότητες της υγείας.  Αν προσπαθήσεις, εύκολα µπορείς να 
πετύχεις το σκοπό σου, υποβάλλοντας το υποσυνείδητο σου µε την συνεχή 
επανάληψη. Η συνεχής επανάληψη των θετικών βεβαιώσεων έστω και αν δεν τις 
πιστεύεις αρχικά, δηµιουργεί νέα µονοπάτια σκέψης, νέες συνήθειες και νέο θετικό 
εσωτερικό κόσµο.   
 

Άσκηση 6: Σκοπός   
 

Η επιθυµία που θέλω να πραγµατοποιηθεί είναι: 

 
Είµαι Υγιής, Τέλειος, ∆υνατός, Αγαπητός, Αρµονικός, Χαρούµενος, Άφοβος, 
και Ευγνώµων 

 
 

• Γράφε την βεβαίωση αυτή 10 φορές την ηµέρα για τουλάχιστο 30 ηµέρες.  
 

• Χρησιµοποίησε την φαντασία σου οραµατιζόµενος τη τέλεια υγεία για σένα. 
 

• Νοιώσε τα συναισθήµατα που σου δηµιουργεί η κατάσταση της Τέλειας 
υγείας της Μακροζωίας και της Νεανικής ζωντάνιας.  

 

• Την βεβαίωση αυτή θα την ξαναγράφεις όσες φορές θέλεις το βράδυ, πριν 
πέσεις για ύπνο. 

 
Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις καθηµερινά σκεπτόµενος και ενεργώντας σαν 
υγιής, τόσο ποιο γρήγορα θα γίνει πραγµατικότητα. Όπου και αν ευρίσκεσαι, 
χρησιµοποίησε όλο το χαµένο σου χρόνο για να επαναλαµβάνεις αυτή την 
βεβαίωση σιωπηλά ή φωνακτά κάθε φορά που θυµάσαι.  
 
Προγραµµάτισε τον εαυτό σου ώστε να σκέπτεσαι, να ενεργείς και ακόµη να 
ονειρεύεσαι στον ύπνο και στον ξύπνιο σου ότι είσαι τώρα Υγιής, Τέλειος, 
∆υνατός, Αγαπητός, Αρµονικός, Χαρούµενος, Άφοβος, και Ευγνώµων. 

 



Ασκήσεις  για το νου 
 

 
Άσκηση 7: Έλεγχος της σκέψης 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας θα προσέχεις τον εαυτό σου και θα ακούς 
συνειδητά τις συνοµιλίες που έχεις µε τον εαυτό σου.   

 
• Θα αναλύεις τη κάθε σου σκέψη και θα αντικαθιστάς αµέσως ολέθριες 

σκέψεις µε σκέψεις δηµιουργικές. Αντικατέστησε τον φόβο µε τη τόλµη, την 
αρρώστια µε την υγεία, το γήρας µε την µακροζωία, την νωθρότητα µε την 
ζωντάνια, την ανησυχία µε τη πίστη, το αρνητικό µε το θετικό, µέχρι να 
απαλλαγείς από όλες τις αρνητικές σκέψεις.   

 
 

 

Στο χώρο που έχεις επιλέξει όπου κανένας δεν σε ενοχλεί, κάθεσαι µε την 
σπονδυλική σου στήλη ευθεία χωρίς να κινείσαι για 15 – 30 λεπτά. Μην 
χρησιµοποιήσεις τα στερεοφωνικά σου ακουστικά για αυτές τις ασκήσεις αν όµως 
δεν µπορείς να καθίσεις ακίνητος χωρίς την βοήθεια τους τότε φόρεσε τα 
ακουστικά και άκουσε το πρώτο µέρος του CD Τέλεια Υγεία καθώς εκτελείς την 
άσκηση. 

• Άσε τις σκέψεις σου να συγκεντρωθούν στον οραµατισµό σου για την υγεία 
σου αλλά µην κουνηθείς. Νοιώσε τα συναισθήµατα σου.  

 
• Κάθε φορά που καταλαβαίνεις ότι ο νους σου πηγαίνει κάπου αλλού, αµέσως 

επανάφερε την αρχική σου σκέψη και συγκεντρώσου ξανά.   
  

Η άσκηση αυτή να επαναλαµβάνεται καθηµερινά και να αντικαταστήσει την άσκηση 
της ακινησίας.  

 

 
 
 

Άσκηση 8: Σιωπή 
 

Στο χώρο που έχεις επιλέξει όπου κανένας δεν σε ενοχλεί, κάθεσαι µε την 
σπονδυλική σου στήλη ευθεία χωρίς να κινείσαι για 15 – 30 λεπτά. Μην 
χρησιµοποιήσεις τα στερεοφωνικά σου ακουστικά για αυτές τις ασκήσεις αν όµως 
δεν µπορείς να καθίσεις ακίνητος χωρίς την βοήθεια τους τότε φόρεσε τα 
ακουστικά και άκουσε το πρώτο µέρος του CD Τέλεια Υγεία καθώς εκτελείς την 
άσκηση. 

• Μην αφήσεις καµιά σκέψη να εισέλθει στο νου σου. Κάθε φορά που κάποια 
σκέψη προσπαθεί να εισέλθει αµέσως βγάλε την από το νου σου. 

 
 



Άσκηση 9: Συγκέντρωση 

Συγκέντρωση είναι η δύναµη της προσοχής και καθοδηγείται από την θέληση. Η 
συγκέντρωση της σκέψης σε συγκεκριµένο σκοπό γίνεται δύναµη. Οι ασκήσεις της 
Σιωπής  και του ελέγχου της σκέψης βοηθούν και στην συγκέντρωση. 

Για να θεραπευθείς πρέπει να συγκεντρώσεις τις σκέψεις σου στην υγεία. Όσο 
καλύτερα συγκεντρώνεσαι τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσµα.   

Στο χώρο που έχεις επιλέξει όπου κανένας δεν σε ενοχλεί, κάθεσαι µε την 
σπονδυλική σου στήλη ευθεία χωρίς να κινείσαι για 15 – 30 λεπτά. Μην 
χρησιµοποιήσεις τα στερεοφωνικά σου ακουστικά για αυτές τις ασκήσεις αν όµως 
δεν µπορείς να καθίσεις ακίνητος χωρίς την βοήθεια τους τότε φόρεσε τα 
ακουστικά και άκουσε το πρώτο µέρος του CD Τέλεια Υγεία καθώς εκτελείς την 
άσκηση. 

• Κλείσε τα µάτια και µε το νου σου άρχισε να µετράς από το 100 στο 0. Αν 
αφήσεις κάποιο αριθµό πίσω αρχίζεις ξανά από την αρχή. Θα πρέπει να 
µπορείς να κάνεις την άσκηση αυτή 10 φορές συνεχόµενες προτού 
συνεχίσεις µε την επόµενη άσκηση. 

 

• Κλείσε τα µάτια και µε το νου σου άρχισε να µετράς από το 100 στο 0 
αφαιρώντας 2 µονάδες κάθε φορά (100, 98, 96, 94, …… 0)  Αν αφήσεις 
κάποιο αριθµό πίσω αρχίζεις ξανά από την αρχή. Θα πρέπει να µπορείς να 
κάνεις την άσκηση αυτή 10 φορές συνεχόµενες προτού συνεχίσεις µε την 
επόµενη άσκηση. 

 

• Κλείσε τα µάτια και µε το νου σου άρχισε να µετράς από το 100 στο 0 
αφαιρώντας 3 µονάδες κάθε φορά (100, 97, 94, 91, …… 0)  Αν αφήσεις 
κάποιο αριθµό πίσω αρχίζεις ξανά από την αρχή. Θα πρέπει να µπορείς να 
κάνεις την άσκηση αυτή 10 φορές συνεχόµενες προτού συνεχίσεις µε την 
επόµενη άσκηση. 

 

• Χρησιµοποιώντας την λέξη Υγεία, κλείσε τα µάτια και µε το νου σου 
επαναλάµβανε ασταµάτητα την λέξη αυτή. Αν κάποιες άλλες σκέψεις ή 
λέξεις εισέλθουν στο νου σου, αρχίζεις ξανά από την αρχή. Θα πρέπει να 
µπορείς να κάνεις την άσκηση αυτή για 10 συνεχόµενα λεπτά προτού 
συνεχίσεις µε την επόµενη άσκηση. 

 

• ∆ιάλεξε ένα φρούτο και για 10 λεπτά θα το παρατηρείς συγκεντρωµένος 
ώστε να αποµνηµονεύσεις το φρούτο µε όση περισσότερη λεπτοµέρεια 
γίνεται.  Κατά την διάρκεια που παρατηρείς το φρούτο µη αφήσεις άλλες 
σκέψεις να εισβάλουν στο νου σου. Όλη σου η προσοχή να είναι 
εστραµµένη στο να παρατηρείς το φρούτο. 

 



Άσκηση 10: Οραµατισµός 
 

Η φαντασία, ο οραµατισµός, οι εικόνες και οι ταινίες που δηµιουργείς στο 
νου σου, είναι η δηµιουργική µορφή της σκέψης η οποία πρέπει να 
προηγηθεί κάθε δηµιουργικής µορφής δράσης.  
 
Η καλλιέργεια της δηµιουργικής φαντασίας οδηγεί στην δηµιουργία του ιδανικού 
µέσα από το οποίο θα αναδυθεί το µέλλον σου. Το υποσυνείδητο σου δεν ξεχωρίζει 
µεταξύ πραγµατικού και φανταστικού. ∆εν σκέφτεται και εξαρτάται αποκλειστικά 
από την συνειδητή σου σκέψη και τις αισθήσεις για να του πει τι είναι αλήθεια. Το 
υποσυνείδητο απλώς ενεργεί.  
 
Οι ακόλουθες ασκήσεις έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να µπορείς να δεις καθαρά 
τις εικόνες µέσα στο νου σου. 
 

• Κλείσε τα µάτια σου, συγκεντρώσου και δες µέσα στο νου σου όσο ποιο 
ρεαλιστικά γίνεται το φρούτο που είχες επιλέξει να παρατηρήσεις. Αν δεν 
µπορείς να το φανταστείς ρεαλιστικά, τότε  εξέτασε το φρούτο για ακόµη 10 
λεπτά και επανάλαβε την άσκηση µέχρι να το πετύχεις. 

 

• Στην συνηθισµένη σου θέση, φαντάσου την ανάπτυξη του αγαπηµένου σου 
φυτού. Φύτεψε τον µικροσκοπικό σπόρο, πότισε τον, περιποιήσου τον, 
τοποθέτησε τον εκεί που θα τον φωτίσουν οι πρωινές ακτίνες. ∆ες τον 
σπόρο να ανοίγει. Τώρα, η ζωή αρχίζει να αναπτύσσεται και ψάχνει τα µέσα 
για να ζήσει. ∆ες τις ρίζες του να εισχωρούν στο χώµα προς όλες τις 
κατευθύνσεις και θυµήσου πως είναι ζωντανά κύτταρα που χωρίζονται και 
πολλαπλασιάζονται ξανά και ξανά και σύντοµα θα αριθµούν εκατοµµύρια. Η 
∆ύναµη µέσα του που του δίνει ζωή και ευρίσκεται σε κάθε κύτταρο του 
γνωρίζει τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί και πώς θα το βρει. ∆ες τον µίσχο 
του να εκτινάσσεται µπροστά και προς τα πάνω, να ξεπροβάλει µέσα από το 
χώµα, να δηµιουργεί φύλλα και κλαδιά. Τώρα δες να δηµιουργούνται οι 
µικροσκοπικοί µίσχοι που ο καθένας έχει ένα µικρό µπουµπούκι και αρχίζουν 
σιγά – σιγά το ένα µετά το άλλο να ανοίγουν και να σου εµφανίζουν το 
αγαπηµένο σου λουλούδι. Τώρα αν συγκεντρωθείς ακόµη περισσότερο, θα 
συνειδητοποιήσεις το άρωµα του καθώς το απογευµατινό αεράκι ταλαντεύει 
την όµορφη δηµιουργία που έχεις οραµατισθεί. Κατανόησε την Αρχή της 
Εξέλιξης. 

 
• Φαντάσου κάποιο φίλο, όπως τον έχεις δει τη τελευταία φορά, δες το χώρο 

της συνάντησης, τα έπιπλα, την συνοµιλία σας. ∆ες το πρόσωπο του 
καθαρά, µίλησε του για κάποιο θέµα, παρατήρησε τις εκφράσεις του, δες τον 
να χαµογελά. Μπορείς να το κάνεις; Τώρα αφύπνισε το ενδιαφέρον του, πες 
του µια ιστορία, δες τις αντιδράσεις του άκουσε την φωνή του. Αν µπορείς 
να το κάνεις η φαντασία σου είναι άριστη. 



Άσκηση 11: Πρόοδος 
 

 
Κάθε ηµέρα, µε κάθε τρόπο προοδεύω στην ζωή µου, γίνοµαι καλύτερος.  
 

• Θα γράφεις καθηµερινά για ένα µήνα µε κόκκινη πέννα ή ότι άλλο έχεις, 10 
φορές την ανωτέρω βεβαίωση. Προσπάθησε να κρατήσεις µέσα στο νου σου 
τι σηµαίνει πρόοδος για σένα, καλύτερη υγεία, περισσότερη ζωτικότητα, 
καλύτερες σχέσεις µε φίλους ή την οικογένεια, καλύτερη δουλειά;  

 
• Θα επαναλαµβάνεις την βεβαίωση αυτή σιωπηλά ή φωνακτά κάθε φορά που 

θυµάσαι κατά την διάρκεια της ηµέρας σου. Αν χρησιµοποιείς το Microsoft 
outlook γράψε την επιθυµία αυτή στο calendar και άφησε την να 
εµφανίζεται στην οθόνη του Υπολογιστή σου κάθε 3–4 ώρες.  

 
• Την βεβαίωση αυτή θα την ξαναγράφεις όσες φορές θέλεις το βράδυ πριν 

πέσεις για ύπνο. 
 

• Πιστέψετε ότι αυτή η επιθυµία σου µπορεί να γίνει πραγµατικότητα και µην 
φοβηθείς ότι δεν µπορείς να την εκπληρώσεις.  

 
 

Η καθηµερινή γραφή της ανωτέρω επιθυµίας βοηθά να πείσεις τον εαυτό σου για 
την αλήθεια της επιθυµίας σου και να προγραµµατίσεις το υποσυνείδητο σου να 
ενεργεί µε βάση την οδηγία που θα του εµπεδώσεις και θα τη κάνει κτήµα του. Αν 
θέλεις, µπορείς να την γράψεις και να την βάλεις στο δωµάτιο σου, το γραφείο σου 
ή ακόµη στο ψυγείο του σπιτιού σου για να την βλέπεις καθηµερινά.  

 

Το “κλειδί της επιτυχίας“ είναι 
να θυµάσαι να λες και να 
επαναλαµβάνεις τις βεβαιώσεις 
σου. Ο νους είναι συνεχώς 
απασχοληµένος. ∆εν σταµατά 
ποτέ να αλλάζει συνεχώς 
σκέψεις, να δηµιουργεί εικόνες, 
να µιλά στον ίδιο σου τον 
εαυτό, να ευρίσκεται µε 
αγαπηµένους και µη και να 
συνοµιλεί µαζί τους, να σε 
καθοδηγεί αλλά και να σου 
εµφυτεύει αρνητικά 
συναισθήµατα και ιδέες.  

 
 

Βρες τον τρόπο να θυµίζεις τον εαυτό σου να λες τις βεβαιώσεις σου.   

Εγώ χρησιµοποιώ το outlook express calendar. Μπορείς επίσης να προγραµµατίσεις 
το κινητό σου τηλέφωνο να σε υπενθυµίζει ή να χρησιµοποιήσεις κάποιο γεγονός 
της καθηµερινότητας σου για να σε θυµίζει όπως πχ την ώρα που θα ξεκινήσεις το 
αυτοκίνητο σου.  



Άσκηση 12: Επιµονή 
 

Το πνεύµα της επιµονής είναι αυτό που νικά.  Όταν αρχίσεις κάτι µην τα παρατάς 
µέχρι που να έχεις αποτελέσµατα. Φυσικά προτού ξεκινήσεις οτιδήποτε, κοίταξε 
µπροστά στο µέλλον και δες που θα σε φέρει το τέλος αυτού που θα αρχίσεις. 
Πρέπει να επιλέξεις µια κατεύθυνση που θα σε οδηγήσει κάπου αντί στο πουθενά ή 
στο οπουδήποτε. Το ταξίδι σου πρέπει να είναι παραγωγικό και να επιφέρει 
σηµαντικά αποτελέσµατα. ∆εν είναι τόσο σηµαντική η αρχή όσο το τέλος του 
ταξιδιού. Κάθε κίνηση σου, όσο µικρή και αν είναι πρέπει να σε φέρνει ποιο κοντά 
στο στόχο που έχεις επιλέξει. 
 
Έχω Υγεία, Μακροζωία και Νεανική Ζωντάνια.  
 

• Θα γράφεις καθηµερινά για ένα µήνα 10 φορές την ανωτέρω βεβαίωση. Μην 
ξεχνάς ότι το αποτέλεσµα δεν είναι µόνο στις λέξεις αλλά στην σκέψη. Πίσω 
από κάθε αυθυποβολή υπάρχει η εικόνα του εαυτού σου όταν εκπληρώνεις 
την επιθυµία σου.. 

• Θα επαναλαµβάνεις την βεβαίωση αυτή σιωπηλά ή φωνακτά κάθε φορά που 
θυµάσαι κατά την διάρκεια της ηµέρας σου. Αν χρησιµοποιείς το Microsoft 
outlook γράψε την επιθυµία αυτή στο calendar και άφησε την να 
εµφανίζεται στην οθόνη του Υπολογιστή σου κάθε 3–4 ώρες.  

 
• Την βεβαίωση αυτή θα την ξαναγράφεις όσες φορές θέλεις το βράδυ πριν 

πέσεις για ύπνο. 
 

• Να είσαι σίγουρος και να πιστεύεις ότι αυτή η επιθυµία σου έχει γίνει 
πραγµατικότητα στο νοητικό πεδίο και µην φοβηθείς ότι δεν θα γίνει 
πραγµατικότητα στο φυσικό πεδίο.  

 
 
Η έλλειψη της επιµονής δεν είναι τίποτα άλλο από την έλλειψη της θέλησης να 
εργαστεί.  Χρειάζεται την ίδια ενέργεια να πεις “Θα συνεχίσω" µε το να πεις, 
"Παραιτούµαι."  Όµως κάθε φορά που παραιτείσαι, η επιµονή σου γίνεται ποιο 
αδύνατη. Μην το ξεχνάς αυτό. Την στιγµή που παρατηρείς ότι η επιµονή σου 
αρχίζει να αδυνατίζει, συγκεντρώσου και µε την δύναµη της θέλησης σου συνέχισε 
να προσπαθείς. Αν ακόµη και η θέληση σου δεν βοηθά προσπάθησε να 
προγραµµατίσεις το υποσυνείδητο σου χρησιµοποιώντας την ακόλουθη βεβαίωση. 
 
Έχω υποµονή και επιµονή 
 
 
Τι και αν αποτύχεις κάπου; Τι και αν δεν έχεις ακόµη κατανοήσει το µεγαλείο που 
κρύβεται µέσα σου και δεν έχεις πετύχει κάποιο στόχο; Μην ανησυχείς, δεν είναι 
τίποτα. Μην ιδρώνεις, µην απογοητευτείς, µην λυπάσαι, µην παραπονιέσαι. Έχεις 
ανώτερο έργο να εκτελέσεις. ∆έξου το αποτέλεσµα, κοίταξε µέσα σου, έλεγξε τις 
σκέψεις σου, είσαι σε αρµονία; Βρες την αιτία και επανάλαβε τις προσπάθειες σου 
ξανά και ξανά. 
 
Η σκέψεις είναι η αιτία, οι καταστάσεις και τα γεγονότα είναι απλώς το αποτέλεσµα. 
Εξέτασε τη ποιότητα σου σαν άνθρωπος και τα κίνητρα σου πίσω από τον στόχο σου. Η 
απάντηση είναι εκεί. Κάνε τις ανάλογες αλλαγές και συνέχισε. 



Άσκηση 13: Θέληση 
 
 
Η διαφορά µεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας είναι η δύναµη της θέλησης 
γιατί η δύναµη της θέλησης ανοίγει όλες τις πόρτες. Αν η θέληση σου είναι δυνατή, 
µπορείς να υπερπηδήσεις εµπόδια και δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στον 
δρόµο σου, να δαµάσεις τις κακοτυχίες της ζωής σου, να λυγίσεις κάθε αντίσταση 
και να πετύχεις το στόχο σου. Τίποτα δεν είναι αδύνατο αν θέλεις.  
 
Μπορείς να αναπτύξεις την θέλησή σου, να την ενδυναµώσεις, να την ελέγχεις και 
να τη καθοδηγείς µε την εξάσκηση. Πρέπει όµως να συνειδητοποιήσεις ότι για να 
πετύχεις χρειάζεται προσπάθεια εκ µέρους σου.  
 

1. Χρησιµοποίησε την ακόλουθη βεβαίωση: 

Έχω θέληση. Μπορώ να γίνω και να κάνω ότι θέλω. 

Όπως και µε τις άλλες βεβαιώσεις αυθυποβολής θα δεις ότι η σκέψη σου γίνεται 
πραγµατικότητα. Βάλτε αίσθηµα και λαχτάρα για την εκπλήρωση της διότι η 
πραγµάτωση της θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις τεράστια αυτοπεποίθηση  και 
δύναµη όσο περισσότερο εξασκείσαι.  

 
2. Κάνε κάτι που αποφεύγεις να κάνεις   

Πολλά γεγονότα της καθηµερινής σου ζωής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
αναπτύξεις την θέληση σου. Ίσως δεν θέλεις να ξυπνάς πρωί, δεν θέλεις να 
διαβάζεις, ή δεν θέλεις να εξασκείσαι µε κάτι.  Οποιοσδήποτε µπορεί να κάνει κάτι 
το ευχάριστο, αλλά χρειάζεται τεράστια θέληση να κάνεις µε ευχαρίστηση κάτι 
δυσάρεστο για σένα. Όταν το καταφέρεις εκτελώντας αυτό που σε ενοχλεί για 
τουλάχιστο ένα µήνα θα έχεις αποκτήσει πολύτιµη πειθαρχία.   

 

3. Τελείωνε οτιδήποτε αρχίζεις 
 

Όσο περισσότερο θέλεις, τόσο περισσότερο η θέληση σου αναπτύσσεται και γίνεται 
δύναµη.  ∆εν έχει σηµασία αν η εργασία που εκτελείς είναι µικρή ή µεγάλη, εύκολη 
ή δύσκολη, για σένα ο κανόνας είναι να τελειώνεις κάθε καθήκον ή εργασία άµεσα. 
∆ηµιούργησε την συνήθεια να συγκεντρώνεις την θέληση σου µε όλη την δύναµη 
που έχει στο έργο που θέλεις να εκτελέσεις και νοιώσε το συναίσθηµα ότι είσαι 
ικανός να πραγµατοποιήσεις αυτό που θέλεις και χρησιµοποίησε το κάθε στιγµή 
που αρχίζεις κάτι καινούργιο ειδικά αν δεν είναι ευχάριστο αυτό. 
 
 

4. Κάθισε στον συγκεκριµένο σου χώρο, και συγκεντρώσου στο ακόλουθο.  
 

Ο τρόπος που χρησιµοποιείται η θέληση καθορίζει την ζωή µας. Αν δεν την 
χρησιµοποιείς ορθά δεν µπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου και γίνεσαι υποχείριο 
των άλλων που σε χρησιµοποιούν και δεν αποφασίζεις εσύ αλλά άλλοι.  
 
 



 

Άσκηση 14: Θάρρος και ∆ράση 

 

Το σύµπαν σύµφωνα µε τον νόµο της έλξης θα σου παρουσιάσει ευκαιρίες και 
συγχρονισµούς µε την µορφή ατόµων, και γεγονότων όµως αν δεν δράσεις τη 
κατάλληλη στιγµή τα πρόσωπα και τα γεγονότα θα αλλάξουν. Χωρίς δράση δεν θα 
υπάρξει αντίδραση ούτε και το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Θα πρέπει να είσαι σε 
εγρήγορση για όλα όσα συµβαίνουν γύρω σου για τι οι συγχρονισµοί µπορούν να 
παρουσιαστούν στο δρόµο σου µε πολλές µορφές. Έσω έτοιµος για δράση. 

 

Γιατί τόσοι πολλοί σκέπτονται και εµπνέονται αλλά λίγοι αποφασίζουν να δράσουν 
και να πράξουν; Ο λόγος ευρίσκεται στον φόβο, τις αµφιβολίες για την επιτυχία και 
τα ανυπέρβλητα εµπόδια που φαντάζεσαι ότι θα συναντήσεις. Όλα αυτά είναι όµως 
µόνο δικαιολογίες για να µην κάνεις τίποτα. 

 
Μπορείς να αναπτύξεις το θάρρος σου µε την ακόλουθη βεβαίωση. 
 
∆εν έχω φόβους, τίποτα δεν µε ανησυχεί γιατί είµαι αθάνατη ενέργεια. 
 

Αν παίρνεις τις αποφάσεις σου µε βάση την λογική και όχι το συναίσθηµα θα 
ελαχιστοποιείς τους φόβους και τις αµφιβολίες σου. Βεβαίως θα πρέπει να έχεις και 
το θάρρος να διακινδυνεύεις, αν θέλεις να µην µετανιώσεις για  τις χαµένες 
ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. 

 
 
 
Μπορείς επίσης να αναπτύξεις την ικανότητα σου για δράση µε τις ακόλουθες 
βεβαιώσεις. 
 
 
Ενεργώ επάνω στους συγχρονισµούς που παρουσιάζονται στην ζωή µου  
 

 
 
∆ούλεψε τις βεβαιώσεις αυτές όπως και τις άλλες βεβαιώσεις αυθυποβολής.



Άσκηση 15: Ευγνωµοσύνη 
 

 
Ο ∆ηµιουργός ακούει τι θέλεις και σου το δίνει αµέσως. Αυτό που σου έχει δοθεί 
ευρίσκεται σε µια αιθέρια µορφή στο νοητικό – πνευµατικό πεδίο και από σένα 
εξαρτάται να γίνει το δώρο αυτό ύλη σε κάποια χρονική στιγµή όταν θα είσαι 
έτοιµος να το πάρεις, αν δεν το ξεχάσεις. ∆εν αξίζει αυτό το Θείο δώρο ένα “ Σε 
ευχαριστώ, Πατέρα που µε ακούς”;  
 
Η Ευγνωµοσύνη είναι µια πολύ ισχυρή µορφή ταλάντωσης, που επηρεάζει το σύµπαν 
προς τη κατεύθυνση σου. Το να ζητήσεις κάτι, να σου δοθεί και µετά να είσαι 
ευγνώµων για αυτό που έχεις λάβει, στέλνεις στο σύµπαν τις ορθές ταλαντώσεις, που 
θα σου επιτρέψει να έλκεις τους συγχρονισµούς, πρόσωπα και καταστάσεις ώστε να 
δηµιουργήσεις αυτό που θέλεις στην ζωή σου.  
 
 

• Κάθισε στην συνηθισµένη σου θέση και συγκεντρώσου απόλυτα στο 
συντονισµό σου µε τον Θεό. Συγκεντρώσου στο ποιο θετικό πράγµα που 
έχεις στην ζωή σου και νοιώσε το συναίσθηµα αυτό της ευτυχίας και αγάπης 
γιατί το έχεις. Πως το έχεις δηµιουργήσει; Τώρα δείξε την ευγνωµοσύνη σου 
στο ∆ηµιουργό που σου το έχει προσφέρει. 

 

 

• Κάθισε στην συνηθισµένη σου θέση και συγκεντρώσου απόλυτα στο 
συντονισµό σου µε τον Θεό. Συγκεντρώσου σε αυτό που πραγµατικά θέλεις 
να αποκτήσεις και πίστεψε ότι η ευχή σου αυτή είναι αιθερική 
πραγµατικότητα που σιγά – σιγά µετατρέπετε σε ύλη. Νοιώσε τα ίδια 
συναισθήµατα που είχες κατά τη προηγούµενη άσκηση. Τώρα δείξε την 
ευγνωµοσύνη σου στο ∆ηµιουργό που σου έχει προσφέρει αυτό το δώρο. 

 

 
Είναι αναγκαίο, να καλλιεργείς την συνήθεια να είσαι ευγνώµων για κάθε τι καλό που 
έρχεται στην ζωή σου και να δίνεις τις ευχαριστίες σου στο Πατέρα συνεχώς.  
 



Άσκηση 16: Αρµονία και ευτυχία 
 

Κάθε άνθρωπος είναι η αντανάκλαση των σκέψεων που είχε κατά την 
διάρκεια της ζωής του και είναι αποτυπωµένα στο πρόσωπο του, στην 
µορφή του, στο χαρακτήρα του και το περιβάλλον του. Η σκέψη είναι η 
µόνη πραγµατικότητα, οι συνθήκες και καταστάσεις της ζωής είναι απλώς η 
εξωτερική εκδήλωση των σκέψεων.   

Καθώς οι σκέψεις αλλάζουν, όλες οι εξωτερικές φυσικές συνθήκες πρέπει να 
αλλάξουν έτσι ώστε να ευρίσκονται σε αρµονία µε τον δηµιουργό τους που είναι η 
σκέψη. Έτσι, αν επιζητάς αρµονικές συνθήκες στην ζωή σου, πρέπει να αναπτύξεις 
αρµονική πνευµατική στάση. 

 

• Κάθισε στην συνηθισµένη σου θέση και συγκεντρώσου απόλυτα στην 
αρµονία της ζωής σου. Συγκεντρώσου τόσο βαθειά και επίµονα ώστε το 
µόνο που θα νοιώθεις είναι η αρµονία. 

 

• Προσπάθησε να κατανοήσεις την σηµασία του γεγονότος ότι η αρµονία και η 
ευτυχία είναι απλώς καταστάσεις της συνείδησης και δεν εξαρτώνται από τη  
κατοχή πραγµάτων. Ότι η απόκτηση αντικειµένων είναι αποτέλεσµα του 
ορθού τρόπου σκέψης και αν ποθείς να γίνει υγιής, η κύρια µέριµνα σου θα 
πρέπει να είναι να αποκτήσεις τη πνευµατική στάση που θα σου φέρει το 
αντικείµενο του πόθου σου. Αυτή η πνευµατική στάση αποκτάται, 
κατανοώντας τη πνευµατική σου φύση και την ενότητα σου µε τον 
∆ηµιουργό ο οποίο είναι τα πάντα. Αυτή σου η συνειδητοποίηση θα σου 
φέρει ότι είναι αναγκαίο για την απόλυτη σου ικανοποίηση. Όταν επιτύχεις 
να αποκτήσεις αυτή τη πνευµατική στάση θα είναι εύκολο να 
συνειδητοποιήσεις ότι κάθε επιθυµία είναι ήδη γεγονός και απλώς χρειάζεται 
χρόνο να γίνει ύλη.  

 

• Μπορείς επίσης να εξασκηθείς µε τις ακόλουθες βεβαιώσεις όπως και στις 
άλλες ασκήσεις. 

 

 

1. Οι σκέψεις µου είναι σε αρµονία µε τον Θεϊκό Νόµο και την 
ροή του σύµπαντος.  

 
2. Ζω µε αρµονία 

 
 
 
 



Ασκήσεις  για την Ψυχή 
 

 
 
 
Άσκηση 17: Πίστη 
 

Πρέπει να πιστέψεις ότι τα πάντα στο σύµπαν είναι η έκφραση του ∆ηµιουργού. Ο 
άνθρωπος είναι µια µορφή, µια έκφραση του ∆ηµιουργού και έχει κληρονοµήσει 
από Αυτόν την Αρχή της Υγείας.  
 
 
Καθώς κάθεσαι στον συγκεκριµένο σου χώρο, συγκεντρώσου στο “Μέσα σ’ αυτόν 
ζούµε και κινούµαστε και υπάρχουµε” Πράξεις 17.28 
 
Η φράση αυτή είναι κυριολεκτικά και επιστηµονικά ορθή. Αφού ο ∆ηµιουργός είναι 
απανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όλα είναι ο ∆ηµιουργός. Άρα, θα πρέπει 
να ευρίσκεται εντός σου και είναι Άγιο Πνεύµα. Αφού ο ∆ηµιουργός είναι πνεύµα 
και εσύ έχεις γίνει “καθ’ εικόνα και οµοίωση” είσαι και εσύ πνεύµα, ένα µέρος του 
όλου. Η µόνη διαφορά µεταξύ του πνεύµατος του ∆ηµιουργού και του δικού σου 
πνεύµατος είναι ο βαθµός ταλάντευσης και πραγµάτωσης. Συνειδητοποίησε ότι ένα 
κοµµάτι του όλου πρέπει να έχει τις ίδιες ιδιότητες µε το όλον, ότι το γεγονός της 
ικανότητας σου να σκέφτεσαι είναι ο τρόπος µε τον οποίο ενεργείς πάνω στον 
παγκόσµιο νου. ∆εν είσαι σώµα µε πνεύµα, αλλά πνεύµα σε σώµα. 
 
Όταν πραγµατικά κατανοήσεις καθαρά ότι είσαι ένα κοµµάτι το δηµιουργού, θα 
έχεις βρει το µυστικό της δηµιουργικής δύναµης της σκέψης και θα έχεις βρει το 
κλειδί για την λύση κάθε σου φυσικού προβλήµατος. 
 
“Εγώ και ο Πατέρας είµαστε ένα “ Ιωάννη 10.30 
 
 
 

 

 
 
  
Άσκηση 18: Μίλησε στο ∆ηµιουργό 
 

Κάθισε στον συγκεκριµένο σου χώρο, και συγκεντρώσου. Βγάλε κάθε σκέψη από 
το νου σου και µίλησε στο ∆ηµιουργό. Προσπάθησε να συνειδητοποιήσεις ότι όταν 
του µιλάς σε ακούει γιατί είναι παντού. Μιλάς στον Παντοδύναµο ∆ηµιουργό και 
αυτή η δύναµη µπορεί γρήγορα να καταστρέψει κάθε µορφή αρρώστιας, πόνου και 
δυστυχίας. 
 
Μίλησε του µέσα από τη καρδιά σου, επιβεβαίωσε την ακλόνητη σου πίστη και δείξε 
την ευγνωµοσύνη σου. Είναι ο Πατέρας. 
 
 

 



Άσκηση 19: Ζήτα και θα σου δοθεί  
 

• Συγκεντρώσου πλήρως στο ακόλουθο  
 
“Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε τη πόρτα και θα 
σας ανοιχθεί. Γιατί όποιος ζητάει λαµβάνει κι όποιος ψάχνει βρίσκει κι 
όποιος χτυπά του ανοίγεται. “ Ματθαίον 7.7-8 
 
 
Ζήτα από τον ∆ηµιουργό σου να σε βοηθήσει να κατανοήσεις την δύναµη σου ώστε  
να ελευθερωθείς από το φόβο, τις σκέψεις και τις ιδέες που σε κρατούν 
φυλακισµένο. Ζήτα να σου χαρίσει το δώρο της υγείας, να ενδυναµώσει τη πίστη 
σου και να αφυπνίσει την θεραπευτική σου δύναµη. Ζήτα τι θέλεις.  
 
 
 

• Συγκεντρώσου πλήρως και σκέψου τι εννοεί στο κατά Μάρκον 11.24  
 
“Γι’ αυτό σας λέω: όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα 
τα λάβετε, και θα σας δοθούν. “ 
 

Πρόσεξε ότι δεν υπάρχει κανένα όριο, "Όλα όσα ζητάτε" είναι ξεκάθαρο ότι το µόνο 
όριο που έχουµε µπροστά µας είναι η ικανότητα µας να σκεφτόµαστε, και όταν 
πιστεύεις ότι ο ∆ηµιουργός σου τα έχει ήδη δώσει, θα τα πάρεις. Πότε; Όταν θα 
είσαι έτοιµος και πραγµατικά πιστεύεις. 

 
 
 

 

 
 
 
Άσκηση 20: Είµαι “I AM “  
 
Αυτό είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης του ποιος και τι πραγµατικά είµαι, 
ανακαλύπτοντας τις εσωτερικές µου ικανότητες να δηµιουργήσω και να 
πραγµατώσω ότι πραγµατικά επιθυµώ και θέλω. Νοιώθω ότι αυτό θα µε οδηγήσει 
σε ένα ταξίδι  εξερεύνησης και ανακάλυψης, ανακαλύπτοντας µνήµες που ήδη 
υπάρχουν εντός µου γιατί είµαι Ένα µε τον ∆ηµιουργό και ο ∆ηµιουργός Είναι τα 
πάντα.  
 
 

• Συγκεντρώσου πλήρως στο ακόλουθο  
 
“Έχω εξυψώσει τις παλµικές µου δονήσεις και τα επίπεδα επίγνωσης µου 
σε σηµείο που αντιλαµβάνοµαι ότι ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ µε το δηµιουργό και κατέχω 
τις ίδιες ικανότητες. Αναγνωρίζω ότι µαζί µπορούµε να δηµιουργήσουµε 
και να προσφέρουµε στο φυσικό πεδίο ώστε να γίνω καλύτερος. “ 
 
 
 



Επίλογος 
 

Αγαπητέ φίλε, 
 
“ Το µόνο σχέδιο που ένας λογικός άνθρωπος µπορεί να έχει, είναι να γίνει ότι 
µπορεί καλύτερο. Να επεκτείνει τα όρια του και να συνεχίσει να προοδεύει µέχρι 
την ηµέρα που θα πεθάνει. Να προσπαθεί για τον επόµενο στόχο, να εφορµήσει 
για το µεγάλο του όνειρο. Αυτή είναι κυριαρχική ζωή. Μια ζωή γεµάτη δύναµη. 
Μια ζωή που αξίζει να την ζεις. Αλλά υπάρχει το τίµηµα . . .” Το τίµηµα είναι η 
συνεχής προσπάθεια και εργασία. 
 
Τίποτα δεν είναι αδύνατο και ποτέ δεν είναι αργά, εφ’ όσον ζούµε και 
αναπνέουµε. Ελευθερώνονται  και προοδεύουν εκείνοι που έγκαιρα 
αντιλαµβάνονται την δύναµη τους, σπάζουν τα δεσµά τους και εργάζονται 
ύστερα µε πρόγραµµα, υποµονή και επιµονή για να πετύχουν το σκοπό τους. 
 
 
∆ώσε στο υποσυνείδητό σου να καταλάβει ότι αυτά που λέγεις, σκέφτεσαι, 
οραµατίζεσαι και θέλεις, τα εννοείς, και θα τα δεχθεί ως ορθά και θα ενεργήσει 
κατάλληλα. Αν δράσεις συνειδητά, έχεις πραγµατική επιθυµία και εξασκηθείς µε 
πίστη και µε τη προσοχή σου εστραµµένη στην υγεία, θα προσέξεις µια 
καλυτέρευση από την αρχή. Όµως θα πρέπει να θυµάσαι πως, αν το 
υποσυνείδητο σου προσπαθήσει να επιβάλει στο συνειδητό σου φοβίες και 
αµφιβολίες, πρέπει άµεσα να τις βγάλεις από τον νου σου και να τι µετατρέψεις 
σε σκέψεις θάρρους και πίστης, µέχρι που ο εισβολέας αποχωρίσει.   
 
Γίνε ένα µε την υγεία στην σκέψη, στον λόγο και στην δράση, και άµεσα να 
αποσυνδέσεις τον εαυτό σου από την αρρώστια.  
 
 
Μπορείς να γίνεις ο δηµιουργός και ο κύριος της ζωής σου.  
 
 

  
 

 
 


