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Τι είναι το“Emotional & Mental  
Wellness Lounge”? 

Πρόκειται για μια μοναδική ιδέα που υλοποιείται 
από  

 το Golden Coast και τη reBorn Life 

Concepts 
 

για την συναισθηματική και ψυχική ευεξία. 

Η υγεία δεν είναι μόνο η σωματική, αλλά και η 
ισορροπία μεταξύ 

 

    ΣΩΜΑ, ΠΝΕΥΜΑ  και ΨΥΧΗ 



Τι είναι το “Emotional & Mental  
Wellness Lounge”? 

• Θα σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε το στρες, να 
απελευθερώσετε τα αρνητικά συναισθήματα, τις 
αρνητικές συνήθειες, τους φόβους και τις φοβίες, τις 
εσωτερικές συγκρούσεις και γενικά τα πράγματα που 
σας εμποδίζουν να απολαύσετε τη ζωή σας 

• Θα σας βοηθήσουμε να αντιδράτε διαφορετικά στις 
καθημερινές σας προκλήσεις και στις αρνητικές 
εμπειρίες του παρελθόντος 

• Θα σας βοηθήσουμε να χαλαρώσετε! 



Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν από 
τα «Emotional & Mental Wellness 

Lounge» Προγράμματα? 

ΟΛΟΙ  
 
Και όποιος μπορεί να αναγνωρίσει στον εαυτό του ένα ή και 
περισσότερα από τα  παρακάτω ενδεικτικά συμπτώματα: 
 

– Αρνητικά συναισθήματα και οδυνηρές αναμνήσεις 
– Κατά τη διάρκεια και το μετά μίας ασθένειας 
– Φόβος και Φοβίες 
– Άγχος / Στρες / «Άδειες Μπαταρίες» 
– Έλλειψη αυτοπεποίθησης / ηρεμίας 
– Θέματα βάρους 
– Ανισορροπία 
– Απώλεια ενδιαφέροντος 
– Έλλειψη  δεξιοτήτων για επαγγελματίες 
– Κακή επικοινωνία 
– Υποστήριξη για εφήβους (άγχος στο σχολείο, ανησυχία, εκφοβισμός 

κλπ.) 
– Αρνητικές σκέψεις κλπ. 



Τα «Emotional & Mental 
Wellness» Προγράμματα 

μας 
 για ενήλικες και παιδιά 



Γρήγορη Βοήθεια κατά της 
Φοβίας 

• Μήπως μια συγκεκριμένη φοβία σας εμποδίζει να απολαύσετε 
πλήρως τη ζωή σας; Για παράδειγμα, η φοβία της πτήσης σας 
εμποδίζει να ταξιδεύετε και να επισκέπτεστε ξένους προορισμούς; 
Αισθάνεστε σε κλειστούς χώρους ή μεγάλα ύψη πραγματικά άβολα; 
Θέλετε να απελευθερωθείτε από τέτοιες φοβίες; Θα εργαστούμε 
μαζί σας για να σας απελευθερώσουμε αρχικά από τα αρνητικά σας 
συναισθήματα και στη συνέχεια να σας απαλλάξουμε από τις 
φοβίες σας. Η κύρια τεχνική που εφαρμόζεται είναι η Time Line 
Therapy® η οποία θα σας επιτρέψει να απαλλαχτείτε εύκολα και 
αποτελεσματικά από τέτοιους περιορισμούς. 

• Διάρκεια : περίπου 5 ώρες 

 



Απελευθέρωση Αρνητικών 
Συναισθημάτων και Περιοριστικών 

Πεποιθήσεων 
• Αισθάνεστε αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό, λύπη, φόβο, 

τράυμα, ενοχή κλπ. ; Σας ενοχλούν περιοριστικές πεποιθήσεις, όπως 
«ποτέ δεν θα πετύχω …, δεν θα μπορώ ποτέ να κάνω …» ; Σε γενικές 
γραμμές τα αρνητικά συναισθήματα και οι περιοριστικές 
πεποιθήσεις μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα και μας κρατούν πίσω 
και δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε με άνεση και χαρά τους 
στόχους μας. Με αυτή την προσωπική συνεδρία θα σας 
βοηθήσουμε να απελευθερώσετε εύκολα και αποτελεσματικά τα 
αρνητικά συναισθήματα και τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Η 
τεχνική που εφαρμόζεται είναι η Time Line Therapy®. 

• Διάρκεια : περίπου 4 ώρες 

 



Χτίζοντας το Αύριο Μου 

• Αναρωτιέστε γιατί δεν φτάνετε στους στόχους σας; Νιώθετε 
ότι καταβάλετε όλες τις προσπάθειές για να φτάσετε έναν 
στόχο, αλλά διαφαίνεται ότι ποτέ δεν θα τον πετύχετε; Κατά 
τη διάρκεια αυτής της προσωπικής συνεδρίας θα σας 
βοηθήσουμε αρχικά να απελευθερώσετε αρνητικά 
συναισθήματα και περιοριστικές πεποιθήσεις που σας 
κρατούν πίσω στη ζωή σας, και μετά, να προσδιορίσετε τους 
προσωπικούς σας στόχους και τους τρόπους εκπλήρωσης 
αυτών μέσα από την τεχνική του Time Line Therapy®. 

• Διάρκεια : περίπου 5 ώρες 

 

 



Επίλυση Εσωτερικών 
Συγκρούσεων – Λήψη Απόφασης 

• Υπάρχει κάποιο κομμάτι του εαυτού σας που πιστεύει για παράδειγμα, ότι δεν 
έχετε αυτοπεποίθηση, αλλά εσείς γνωρίζετε ότι σε κάποιους τομείς της ζωής 
σας έχετε αυτοπεποίθηση; Συμβαίνει κάτι παρόμοιο με άλλες πεποιθήσεις, 
όπως «δεν αξίζω – αξίζω», «κανείς δεν με συμπαθεί – με συμπαθούν» και 
πολλές άλλες σκέψεις όπως αυτές; Είναι δύσκολο για εσάς να αποφασίσετε, 
όπως για παράδειγμα «να μετακομίσω σε αυτό το νέο διαμέρισμα ή όχι;», «να 
πάρω αυτή τη νέα δουλειά ή όχι;» Όλα αυτά περιγράφουν εσωτερικές 
συγκρούσεις που δεν υποστηρίζουν την προσωπική σας πρόοδο και ανάπτυξη 
καθώς και την εσωτερική σας ισορροπία. Θα εργαστούμε με ένα πολύ ισχυρό 
και αποτελεσματικό εργαλείο NLP (Neuro Linguistic Programming), που 
ονομάζεται Ενσωμάτωση Μερών, όπου ενσωματώνουμε τα αντικρουόμενα 
μέρη μέσα σας και θα σας βοηθήσουμε να αισθανθείτε ισορροπημένοι και 
σίγουροι. Θα εργαστούμε επίσης μαζί σας για να απελευθερώσετε αρνητικά 
συναισθήματα με Time Line Therapy®. 

• Διάρκεια : περίπου 5 ώρες 

 



Μου Αρέσει – Δεν μου Αρέσει 
(Υποστηρίζοντας την Διατροφή σας) 

• Είστε λάτρης της σοκολάτας; Σας είναι απλά αδύνατο να 
αντισταθείτε σε ένα συγκεκριμένο λιγότερο υγιεινό σνακ; Θα 
θέλατε να μην σας αρέσουν ή ακόμα και να αντιπαθείτε 
τέτοια σνακ; Θα δουλέψουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας 
τεχνικές NLP (Neuro Linguistic Programming) και θα σας 
βοηθήσουμε να αντισταθείτε εύκολα και αποτελεσματικά σε 
τέτοιους πειρασμούς. 

• Διάρκεια : περίπου 3 ώρες 

 

 



Διαλογισμός 
 
 

• Μπορείτε να απολαύσετε μια ώρα απόλυτης χαλάρωσης με 
τον προσωπικό Σύμβουλο μας σε μια ιδιωτική συνεδρία 
διαλογισμού. Ο διαλογισμός είναι μια αρχαία τεχνική που 
εφαρμόστηκε σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Είναι 
μια τεχνική που σας βοηθά να μάθετε να ελέγχετε τις 
σκέψεις σας, να κατανοείτε τα συναισθήματά σας, να 
ενισχύετε την αυτογνωσία και να γνωρίσετε τις απεριόριστες 
δυνατότητες του ανθρώπινου νου. Μειώνει και αποτρέπει 
το άγχος και βοηθά μεταξύ άλλων στην εύρεση και 
διατήρηση της εσωτερικής ισορροπίας. Συνεδρία ατομικά ή 
σε γκρούπ! 

• Διάρκεια : 1 ώρα 

 



Διαλογισμός για Παιδιά 
(Οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι επίσης) 

 • Διαλογισμός για Παιδιά Τα παιδιά απολαμβάνουν πολύ τον 
διαλογισμό, καθώς είναι εύκολο για αυτά να απεικονίσουν την 
«ιστορία» που ο προσωπικός Σύμβουλος διηγείται. Τα οφέλη είναι 
πολλά μαθαίνοντας στα παιδιά τον διαλογισμό από νεαρή ηλικία: 
Μαθαίνουν να συγκεντρώνονται ευκολότερα, να κοιμούνται 
καλύτερα, να βρίσκουν έναν τρόπο να χαλαρώνουν και να αφήνουν 
άγχος, φόβους και ανησυχίες, να αυξάνουν την κατανόηση για τα 
συναισθήματά τους και αυτά των άλλων, να βοηθούν στην 
ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, να μειώνουν την 
επιθετικότητα, να ζουν το εδώ και τώρα (mindfulness), να αυξάνουν 
την ευγνωμοσύνη τους και τελικά να τα βοηθά να είναι πιο 
χαρούμενα!  Συνεδρία ατομικά ή σε γκρούπ. 

• Διάρκεια : 1 ώρα 

 



Reiki  
 

• Απολαύστε 1 ώρα για να βελτιώσετε τη συνολική σας ευεξία. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο προσωπικός Σύμβουλος 
θα σας μεταδώσει την ενέργεια του σύμπαντος 
μετακινώντας ελαφρά τα χέρια του πάνω στο σώμα σας. Το 
Reiki ή η Shamballa βοηθούν σε σωματικό, συναισθηματικό, 
και πνευματικό επίπεδο. Δεν έχουν παρενέργειες και 
μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες μεθόδους. Το Reiki 
και η Shamballa δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε θρησκεία, 
φιλοσοφία ή ιδεολογία. 

• Διάρκεια : 1 ώρα 



Πώς να Σταματήσετε τις Αρνητικές 
Σκέψεις και να χειριστείτε 
αποτελεσματικά το Άγχος 

 
 

• Το άγχος μας βλάπτει σε πολλά επίπεδα της ζωής μας: 
σωματικά, συναισθηματικά, τον τρόπο σκέψης μας και τον 
τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας αυτής θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε και 
να μάθετε γρήγορα εργαλεία που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε οποτεδήποτε και οπουδήποτε, για να 
αντιμετωπίσετε μόνοι σας τις αγχωτικές καταστάσεις. Αυτά 
τα γρήγορα εργαλεία βασίζονται σε τεχνικές NLP (Neuro 
Linguistic Programming), EFT (Emotional Freedom Technique) 
και Τεχνικές Αναπνοής. Στο τέλος της συνεδρίας θα 
χαλαρώσουμε περαιτέρω με ένα διαλογισμό βαθιάς 
χαλάρωσης. 

• Διάρκεια : περίπου 4 ώρες (σε γκρούπ ή ατομικά) 

 



Οι Προσωπικές Αξίες μου – 
Επικεντρώνομαι Σωστά; 

• Προσωπικές Αξίες μου – Επικεντρώνομαι Σωστά ; Όλοι 
έχουμε τις προσωπικές μας αξίες σε διάφορους τομείς της 
ζωής μας. Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί σας πάνω στις 
προσωπικές σας αξίες στους τομείς της Καριέρας, των 
Σχέσεων, της Οικογένειας, της Υγείας & Φυσικής 
Κατάστασης, της Προσωπικής Ανάπτυξης και της 
Πνευματικότητας. Θα διερευνήσουμε αν οι αξίες σας 
υποστηρίζουν η μία την άλλη για την εκπλήρωση των 
στόχων σας σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, και θα τις 
ευθυγραμμίσουμε όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

• Διάρκεια : περίπου 3 ώρες 

 

 



Με λίγη βοήθεια από τον 
Ασυνείδητο Νου μου 

• Έχετε ακούσει ποτέ για άγκυρες; Οι άγκυρες είναι ένα πολύ ισχυρό 
εργαλείο για να «θυμάστε» εύκολα ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, 
κατάσταση και συμπεριφορά όποτε το επιθυμείτε. Θα συνδέσουμε 
ένα εξωτερικό ερέθισμα με ένα επιθυμητό νευρολογικό αποτέλεσμα 
(= συναίσθημα ή συμπεριφορά). Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
ζωής μας χτίζουμε τις δικές μας, συνήθως και δυστυχώς αρνητικές, 
άγκυρες. Μία αρνητική άγκυρα είναι π.χ. «Κάθε φορά που … 
αισθάνομαι (για παράδειγμα) φόβο». Μπορούμε εύκολα να 
καταρρεύσουμε τέτοιες αρνητικές άγκυρες και να χτίσουμε θετικές 
άγκυρες για εσάς. Μια θετική άγκυρα μπορεί να είναι για 
χαλάρωση, γέλιο, αίσθημα ευτυχίας, κίνητρο και πολλά άλλα. Θα 
δημιουργήσουμε επίσης τον προσωπικό σας «Κύκλο 
Αυτοπεποίθησης και Ηρεμίας». 

•  Διάρκεια : περίπου 3 ώρες 



Οικογένεια – Καλύτερη 
Κατανόηση 

• Η οικογενειακή ζωή είναι κάτι πολύ όμορφο! Αλλά μερικές φορές 
παρεξηγήσεις επηρεάζουν αρνητικά μια αρμονική συμβίωση και μας κάνει να 
αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Αν και έχουμε τις καλύτερες προθέσεις, το άλλο 
μέλος της οικογένειας απλά φαίνεται να παρερμηνεύει και να παρεξηγεί τα 
μηνύματα και τις συμπεριφορές μας. Μερικές φορές, επίσης, θυμώνουμε με 
τους αγαπημένους μας, σε περίπτωση που συμπεριφέρονται διαφορετικά από 
ότι θα θέλαμε εμείς να συμπεριφέρονται, για παράδειγμα όταν πάντα 
καθυστερούν στα ραντεβού, όταν δεν λένε ποτέ τι ακριβώς θέλουν ή τι 
εννοούν, όταν παίρνουν αποφάσεις πολύ γρήγορα ή πολύ αργά … κλπ, κλπ. 
Μήπως σας φαίνονται γνωστά όλα αυτά; Κατά τη διάρκεια των οικογενειακών 
αυτών συνεδριών θα εργαστούμε ξεχωριστά με το κάθε μέλος της οικογένειας 
και θα συναντηθούμε για μία τελική συνεδρία, βοηθώντας όλα τα μέλη της 
οικογένειας να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και, ως εκ τούτου, να 
βελτιώσουν τη συνολική οικογενειακή ζωή τους. Η τεχνικές που εφαρμόζουμε 
είναι NLP (Neuro Linguistic Programming), και η Time Line Therapy® Διάρκεια: 
περίπου 1 ημέρα για κάθε μέλος της οικογένειας συν τελική συνεδρίαση με 
όλα τα μέλη της οικογένειας 



Συμβουλές από το Παρελθόν 

 
 • Δεν θα ήταν ωραίο να μπορείτε να λάβετε συμβουλές από 

κάποιον που είναι ή ήταν ειδικός σε κάποιον συγκεκριμένο 
τομέα, αλλά είναι αδύνατο να τον συναντήσετε; Λοιπόν, ας 
προσπαθήσουμε με το Time Line Therapy® να πάμε πίσω 
στον χρόνο στην στιγμή εκείνη που ο «ειδικός» αυτός διάνυε 
την πιο παραγωγική του φάση και να πάρουμε την 
συμβουλή του για το θέμα που σας ενδιαφέρει. Ακούγεται 
τρομακτικό; Καθόλου! Θα δουλέψουμε με τον ασυνείδητο 
νου σας, ο οποίος και θα σας αποκαλύψει πληροφορίες, 
αφού έχει προηγηθεί απαλλαγή αρνητικών συναισθημάτων. 

• Διάρκεια : περίπου 5 ώρες 

 



Πώς να Επικοινωνείτε πιο 

Αποτελεσματικά με το NLP  
 
 

• Καλή και αποτελεσματική επικοινωνία – ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες για την δουλειά μας, αλλά και για την προσωπική μας ζωή. Πώς 
είναι δυνατόν με μερικούς ανθρώπους να μπορούμε να επικοινωνούμε 
εύκολα και επιτυχώς, ενώ με άλλους, φαίνεται ότι απλά δεν καταλαβαίνουμε, 
παρερμηνεύουμε ο ένας τον άλλο και αυτό μας αφήνει πίσω 
απογοητευμένους και ενοχλημένους. Πώς είναι δυνατόν να μην 
κατορθώνουμε να πείσουμε τους άλλους για τις ιδέες μας; Κατά τη διάρκεια 
αυτής της συνεδρίας δεν θα μάθετε μόνο αποτελεσματικούς τρόπους 
επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, αλλά και θα κατανοήσετε καλύτερα το 
προσωπικό στιλ επικοινωνίας σας και πώς μπορείτε να το προσαρμόσετε στο 
στιλ επικοινωνίας και στον τρόπο σκέψης των άλλων, ώστε να επιτύχετε τα 
καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η ομαδική συνεδρία μπορεί να οργανωθεί 
ξεχωριστά για τους ενήλικες, τους εφήβους και επίσης σε εταιρικό επίπεδο 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. 

• Διάρκεια : περίπου 3 ώρες 

 



Τεχνικές 

• NLP (Νευρογλωσσικός προγραμματισμός) 

• Time Line Therapy ™ 

• Ύπνωση 

• Reiki 

• Διαλογισμός 



Τι είναι NLP ; 
 Το NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) βασίζεται 

στη Νευρολογία και στην Ψυχολογία.  
 
 Οι ιδρυτές Richard Bandler και John Grinder μελέτησαν 

ειδικούς στους τομείς της Ψυχοθεραπείας, της 
Συμπεριφορικής Ψυχολογίας, της Υπνοθεραπείας και της 
Γλωσσολογίας και δημιούργησαν Μοντέλα / Εργαλεία 
που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και 
αποτελεσματικά. 

 
 Με το NLP κατανοούμε τη γλώσσα του νου μας ώστε να 

μπορούμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τις 
καθιερωμένες συνήθειες, τα συναισθήματα και τις 
συμπεριφορές και να δημιουργήσουμε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 

 
 Το NLP είναι η μεθοδολογία που διδάσκει στους 

ανθρώπους πώς να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής 
τους και πώς να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τον 
εαυτό τους και τους άλλους. Έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν προσωπική 
ελευθερία με τον τρόπο που σκέφτονται, αισθάνονται και 
συμπεριφέρονται. 



Τι είναι το Time Line 
Therapy®; 

by Tad James 

• Αυτή η τεχνική είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που 
επιτυγχάνει γρήγορες, αποτελεσματικές και 
μακροπρόθεσμες αλλαγές μιας σειράς προηγούμενων 
εμπειριών που οδηγούν σε πολλές ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές, συναισθήματα και σκέψεις. 
Απελευθερώνονται τα αρνητικά συναισθήματα και οι 
περιοριστικές πεποιθήσεις του παρελθόντος, δίνοντάς 
σας την επιλογή να επιλέξετε πώς να ενεργείτε και να 
αντιδράτε σε ορισμένες καταστάσεις. Το Time Line 
Therapy® έχει τόσο επιτυχημένα αποτελέσματα, που έχει 
χρησιμοποιηθεί από το 1986. 



Τι είναι Ύπνωση; 
 
 

• Η ύπνωση είναι συναρπαστική αλλά δεν αποτελεί μαγεία! Είναι μια 
επιστημονικά αποδεδειγμένη τεχνική που είναι αποτελεσματική σε 
πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως η θεραπεία, η μείωση του 
στρες, η μάθηση, η διακοπή του καπνίσματος, η απώλεια βάρους, 
τα ψυχοσωματικά προβλήματα, οι φοβίες και οι ανησυχίες, οι 
δυσκολίες στον ύπνο, η αυτοπεποίθηση, η βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης και πολλά άλλα.  

• Η ύπνωση ενάντια στη βούληση του πελάτη δεν είναι δυνατή! Ο 
καθένας έχει ελεύθερη βούληση, επομένως δεν είναι δυνατόν να 
ακολουθηθούν οι προτάσεις του practitioner σε περίπτωση που δεν 
είναι σύμφωνες με τις αξίες του πελάτη! 

• Ο Albert Einstein (1879 – 1955) δήλωσε ότι «τα προβλήματα δεν 
μπορούν να επιλυθούν στο ίδιο επίπεδο συνείδησης στο οποίο 
δημιουργήθηκαν!» 

• Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές της ύπνωσης που καθιστά 
αυτή την τεχνική τόσο αποτελεσματική, αφού ο πελάτης βρίσκεται 
σε μια διαφορετική συνείδηση η οποία ονομάζεται Trance. 

• Η εμπειρία μιας Trance δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ή μαγικό. Είναι 
μια φυσική κατάσταση που όλοι βιώνουμε τις στιγμές λίγο πριν 
κοιμηθούμε και λίγο πριν ξυπνήσουμε. Κατά τη διάρκεια μιας 
συνεδρίας ύπνωσης, ο practitioner σας οδηγεί απαλά σε αυτή την 
κατάσταση συνειδητοποίησης, προκειμένου να αποκτήσετε εύκολη 
πρόσβαση στο ασυνείδητο νού, το οποίο σε αυτή την κατάσταση 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις θετικές υποβολές. Οι υποβολές 
επιλέγονται προσεκτικά από τον practitioner με βάση τις 
συγκεκριμένες και προσωπικές σας ανάγκες και στόχους. 

•  
 



Τι είναι το Reiki; 
 
 

• Είναι μια συμπληρωματική (εναλλακτική) ιαπωνική 
μέθοδος μετάδοσης της ενέργειας του σύμπαντος, 
προκειμένου να βελτιωθεί η γενική ευημερία το ατόμου. 
Η λέξη Reiki προέρχεται από την ιαπωνική γλώσσα και 
συνδυάζει το «Rei», την ενέργεια του σύμπαντος, με το 
«Ki», την ατομική ενέργεια της ζωής. 

• Το Reiki είναι επωφελές σε φυσικό, συναισθηματικό, 
διανοητικό και πνευματικό επίπεδο. Δεν έχει 
παρενέργειες ή αντενδείξεις και μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλες μεθόδους. 

• Το Reiki δεν σχετίζεται με καμία θρησκεία, φιλοσοφία ή 
ιδεολογία. 

 



Τι είναι Κατευθυνόμενη 
Χαλάρωση / Διαλογισμός; 

 
 

• Ο διαλογισμός είναι μια αρχαία τεχνική που χρησιμοποιείται σε 
πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Είναι μια τεχνική που σας 
βοηθά να μάθετε να ελέγχετε τις σκέψεις σας, να κατανοείτε τα 
συναισθήματά σας, να ενισχύετε την αυτογνωσία σας και να 
γνωρίζετε τις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπινου νου. 

 
Ο διαλογισμός βοηθά σε μεγάλο βαθμό να μειώσετε και να 
αποτρέψετε το στρες, να βρείτε την προσωπική ισορροπία και να 
ηρεμήσετε το πνεύμα σας! Πράγματι, πολλοί άνθρωποι από 
διάφορα επαγγέλματα και περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο 
χρησιμοποιούν το διαλογισμό για να βελτιώσουν τη ζωή τους! 

 
• Υπάρχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα στοιχεία για τα οφέλη του 

επαναλαμβανόμενου διαλογισμού στους ακόλουθους τομείς: 
 

 – Αίσθημα ηρεμίας και χαλάρωσης, μειωμένο άγχος 
– Καλύτερη συγκέντρωση στους στόχους 
– Βελτίωση των δεξιοτήτων μάθησης, αυξημένη μνήμη 
– Αυξημένη δημιουργικότητα 
– Βελτιωμένος αυτοέλεγχος 
– Βελτιωμένη αυτοπεποίθηση 
– Καλύτερη υγεία (μείωση – πόνου, κατάθλιψης) 
– Αυξημένη παραγωγικότητα 
– Συναισθηματική ισορροπία 
Πρόκειται για ένα όμορφο ταξίδι στον εσωτερικό πνευματικό, 
φυσικό και συναισθηματικό εαυτό σας. 

 
 



 
 

Ευχαριστώ 
και απολαύστε τη διαμονή 

σας! 

 
 για πληροφορίες και κρατήσεις 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 

Petra  
 ή την υποδοχή  
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