
 How do you feel now?  Πως νιωθεις τωρα; 
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 A)  In  one  or  two  sentences,  write  down  your  biggest  complaint  lately/fear. 
 Με μία ή δύο φράσεις, γράψε το μεγαλυτερο παραπονο σου τελευταια. 

 B) ‘Deeper down inside, I’m afraid that……… 
 «Βαθιά μέσα μου, ανησυχώ / φοβάμαι ότι………… 

 C) If that happens, then (bad consequence)…… 

 «  Αν συμβει αυτο…τοτε…  φοβάμαι ότι (το κακο αποτελεσμα  θα ειναι)………… 

 D) If that happens, then (worse consequence)…… 

 «  Αν συμβει αυτο…τοτε…  φοβάμαι ότι (το χειροτερο αποτελεσμα  θα ειναι)………… 

 E) On a deeper level, it implies that ………..(something bad about you) 
 Ex:  I  am  not  worthy…  «Σε  βαθύτερο  επίπεδο,  συνεπάγεται  ότι  ……  (κατι  κακο  για  των 

 εαυτο σου) πχ.  «Δεν αξιζω… 

 F) How do you feel when you believe  that story, narrative  (D+E)  ? 
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 «Πως νιωθεις οταν το πιστεύεις αυτη τη σκεψη…αυτη την ιστορια…αυτο το διηγημα;… 

 ●  Physically  (Σωματικα) 
 ●  Emotionally  (Συναισθηματικα) 
 ●  Mentally  (Νοητικα) 
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 1.  Is  that  story,  narrative  (D+E)  100%  TRUE?  (ETHOS)  Είναι  αυτη  η 
 ιστορια…αυτο το διηγημα (D+E)…  100% ΑΛΗΘΕΙΑ ; 

 ‘Interrogate’  the  belief,  that  story…that  narrative  :  «  Ανέκρινε  »  την  πεποίθηση,  αυτη  η 
 σκεψη…αυτη η ιστορια…αυτο το διηγημα  : 

 -Am  I  perhaps  dramatizing  the  situation  and  overblowing  its  importance? 
 Μήπως δραματοποιώ την κατάσταση και υπερφυσάω τη σημασία της; 

 -Am  I  perhaps  generalizing  and  assuming  things  that  are  not  100%  true? 
 Μήπως γενικεύω και υποθέτω πράγματα που δεν ισχύουν 100% 

 -Am  I  perhaps  over-personalizing  ,  taking  offense  too  easily  or  even  blaming 
 myself  for  matters  that  are  not  related  to  me?  Μήπως  υπερπροσωποποιούμαι, 
 προσβάλλομαι πολύ εύκολα ή κατηγορώ τον εαυτό μου για θέματα που δεν σχετίζονται με εμένα; 

 Now  ask  yourself  again,  is  my  thought  or  belief  100%  true?  Τώρα  αναρωτήσου  ξανά, 
 είναι η σκέψη ή η πεποίθησή μου 100% αληθινή; 

  NO  ΟΧΙ   YES  ΝΑΙ 

 It’s only 10%-20% true  Είναι μόνο 10%-20% αλήθεια 

 It’s only 21- 30% true  Είναι μόνο 21-30% αλήθεια 

 How do you feel now?  Πως νιωθεις τωρα; 
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 2.  Is  that story, narrative (D+E)  KIND?  (PATHOS) 

 Towards yourself?    NO    YES 

 2. Είναι  αυτη η ιστορια…αυτο το διηγημα (D+E)...  ΕΥΓΕΝΙΚΟ  ; 

 Προς τον εαυτό σου;   ⃞ ΟΧΙ          ΝΑΙ 
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 Is it kind towards others? 

 Είναι Ευγενικό προς τους αλλους; 

  NO  ΟΧΙ   YES  ΝΑΙ 

 3.  Is  that  story,  narrative  (D+E)  USEFUL  ?  (LOGOS)  Είναι  αυτη  η  ιστορια…αυτο  το 
 διηγημα (D+E) ΧΡΗΣΙΜΟ ; 

  NO  ΟΧΙ   YES  ΝΑΙ 

 Imagine for a moment:  Φαντάσου για μια στιγμή: 

 1.  Who could you be if you didn’t have that thought? 

 Ποιος θα μπορούσες να είσαι αν δεν είχες αυτή τη σκέψη; 

 2.  What sort of thoughts would you have instead? 

 Τι είδους σκέψεις θα είχες αντ' αυτού; 

 3.  What would your life look like, if it did not exist? 

 Πως θ’ άλλαζε η ζωη σου; 
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 Could  you  imagine  letting  go  of  your  old  narrative?  Θα  μπορούσες  να  φανταστείς  ότι 
 απελευθερωνεις την παλιά σου αφήγηση; 

 Yes I can imagine letting go  Ναι, μπορώ να φανταστώ  να την απελευθερώσω 
 No I can’t imagine letting go  Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ  οτι την απελευθερώνω 

 Let’s  get  more  specific:  By  when  are  you  interested  in  experiencing  this 
 freedom?  Ας γίνω πιο συγκεκριμένη: Πότε σε ενδιαφέρει  να ζήσεις αυτή την ελευθερία; 

 A month from now  Σε ένα μήνα από τώρα 
 A week from now  Σε μια εβδομάδα από τώρα 
 Tomorrow  Αύριο 
 Right now  Τώρα 

 Clearly write your new belief  story, narrative (D+E),  here in BIG 
 LETTERS. 

 (Εδώ γράψε το καινούριο αφήγημα / καινούρια πεποίθησή σου με ΜΕΓΑΛΑ, καθαρά γράμματα) 

 How do you feel now?  Πως νιωθεις τωρα; 
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 Listen to a Deep Relaxation Practice for FREE:  (Βαθιά Χαλάρωση) 
 www.alkistis.net/free_mp3.html 
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