
 

 

Παρακαλούμε απορροφήστε την πρόθεση θεραπείας πίσω από όλες τις ακόλουθες 

δηλώσεις, όπου ενδείκνυται: 

 

Αγάπη 
 

Αγαπώ βαθιά και αποδέχομαι τον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι. 

 

Συντονίζομαι με την αγάπη που υπάρχει σε κάθε κύτταρο του σώματός μου. 

 

Αυτή η αγάπη είναι απεριόριστη. ένα απύθμενο πηγάδι που ακτινοβολεί από μένα 

προς όλες τις κατευθύνσεις, εξυφώνοντας όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί μου. 

 

Σε αντάλλαγμα, αισθάνομαι την αγάπη όσων συναντώ και αναγνωρίζω την πηγή της 

αγάπης μέσα τους. 

 

Προσελκύω ανθρώπους και καταστάσεις αγάπης στη ζωή μου, που μου 

ανταποδίδουν την αγάπη που αποπνέω πολλές φορές. 

 

Επιτρέπω στη ζωή μου την απεριόριστη αγάπη του Σύμπαντος και την αφήνω να 

λειτουργήσει μέσα μου, ανεβάζοντας τη ζωή μου σε νέα πεδία δυνατοτήτων. 

 

Επιτρέποντας την αγάπη στη ζωή μου, είμαι γεμάτος με μια συνεχή κατάσταση 

ευδαιμονίας. Βλέπω την τελειότητα και την αγνότητα σε όλους τους ανθρώπους και 

σε όλες τις καταστάσεις που συναντώ. 

 

Ζω μέσα στη ροή της ζωής και η ροή της ζωής ζει μέσα μου. Τα αγαπημένα 

γεγονότα και οι άνθρωποι με αναζητούν, αναγνωρίζοντας ότι τους αξίζω απόλυτα. 

 

Ευχαριστώ για τα δώρα αγάπης που λαμβάνω και η ευγνωμοσύνη μου ενισχύει τα 

δώρα μου σε έναν συνεχώς αυξανόμενο ενάρετο κύκλο. 

 

 

 

Σχέσεις 
 

Καταλαβαίνω τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου. Ελκύω άλλους ανθρώπους στη ζωή 
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Επιβεβαιώσεις 

 



μου που θα με βοηθήσουν να εκδηλώσω τις ανάγκες μου και με αυτόν τον τρόπο 

τους βοηθώ να ανταποκριθούν στις  δικές τους. 

 

Προσελκύω στη ζωή μου άλλους που με βοηθούν να εκφράσω την πληρότητά μου.  

 

Η ζωή μου είναι αρμονική. 

 

Έχω τον τέλειο συνεργάτη. 

 

  

 

 

Θεραπεία 
 

Τώρα είναι η ώρα να θεραπευτείς. Δέχομαι ότι όποια υποστηρικτική  αγάπη κι αν 

λάβω, η τελική επιλογή και η ευθύνη για την θεραπεία μου είναι δική μου. 

 

Κάθε κύτταρο στο σώμα μου δονείται με τέλεια υγεία. Θεραπεύομαι γρήγορα και 

εύκολα 

 

Επιλέγω γεγονότα και ανθρώπους στη ζωή μου που υποστηρίζουν τη θεραπεία μου.  

 

Επιλέγω να καταναλώνω ζωντανή τροφή και ποτό και να λαμβάνω όλα τα άλλα 

μέτρα που σέβονται το σώμα μου και βοηθούν την θεραπεία μου. 

 

Λατρεύω το σώμα μου και το αντιμετωπίζω αναλόγως. 

 

 

 

 

Αφθονία 
 

Αξίζω απεριόριστη αφθονία στη ζωή μου. 

 

Η καριέρα μου είναι ικανοποιητική και πληρώνομαι κατάλληλα  για τις προσπάθειές 

μου. Εμπιστεύομαι το Σύμπαν ότι μου προσφέρει όλα όσα χρειάζομαι. 

 

Είμαι ένας επιτυχημένος άνθρωπος και οι διαισθητικές και δημιουργικές ικανότητές 

μου περνάνε μέσα μου ανά πάσα στιγμή. 

 

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη και πίστη στον εαυτό μου. 

 

 

 

Συγχώρεση 
 

Δεν κρίνω τον εαυτό μου ή άλλους ανθρώπους. 

 

Συγχωρώ όλους όσους με έβλαψαν ποτέ σωματικά ή συναισθηματικά, είτε σκόπιμα 



είτε ακούσια. 

 

Με συγχωρώ που ήμουν αδύναμος όταν έπρεπε να είμαι ισχυρός, κυρίαρχος όταν 

έπρεπε να είμαι συμπονετικός και σιωπηλός όταν έπρεπε να μιλήσω. 

 

Όταν συγχωρώ, το κάνω πλήρως και άνευ όρων. 

 

Δέχομαι ότι δεν υπάρχουν λάθη, μόνο ευκαιρίες για μάθηση, και ότι η λογική 

ανάληψη ρίσκου αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της ανάπτυξης και της εξέλιξλης 

μου. 

 

Ζω στο τώρα και απελευθερώσω τυχόν ανησυχίες που δημιουργούν μέσα μου τα 

παρελθόντα ή τα μελλοντικά γεγονότα. 
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