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ΤΑ 3  ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΟΥ
για να ξεκινήσεις την ημέρα σωστά
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Ioanna

Αυτός ο οδηγός είναι για την εργαζόμενη γυναίκα. Είναι για
εκείνη που το άγχος και οι υποχρεώσεις της ημέρας την

καταβάλλουν και την αφήνουν με λιγοστό χρόνο για τον εαυτό
της.

 
Αυτός ο οδηγός είναι για εσένα που θέλεις με απλές πρακτικές να

βελτιώσεις την καθημερινότητα σου και να αρχίσεις να
δημιουργείς μία ρουτίνα φροντίδας του εαυτού σου. Για εσένα

που θέλεις να βάλεις προτεραιότητα εσένα!
 

Αυτός ο οδηγός είναι για εσένα γιατί το αξίζεις.
Namaste!

Κ Α Λ Ω Σ  Η Ρ Θ Ε Σ



Τι είναι αυτός ο οδηγός και πως να τον
χρησιμοποιήσεις

01  -  04

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Βίντεο 20' με απλές στάσεις γιόγκα για να ξεπιάσεις το
σώμα σου 

05  -  06

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  1  -  Γ Ι Ο Γ Κ Α

Κάνε μια ενδοσκόπηση χρησιμοποιώντας τις
προτροπές/προτάσεις/ερωτήσεις

07  -  08

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  2  -  Π Ρ Ο Τ Ρ Ο Π Ε Σ

Ένα μήνυμα για εσένα και ένα ευχαριστώ

12  -  13

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όρισε την πρόθεση σου για την ημέρα και δες πως θα
την εφαρμόσεις

09  -  11

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  3  -  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η  Η Μ Ε Ρ Α Σ



Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει 3 μυστικά τα οποία μπορείς να εφαρμόσεις
κάθε μέρα για μία εβδομάδα (για αρχή), έτσι ώστε σιγά σιγά να εντοπίσεις τις

ανάγκες που έχεις σε ότι αφορά την φροντίδα του εαυτού σου.
 

Ιδανικά προτείνω να εφαρμόζονται και οι τρεις πρακτικές νωρίς το πρωί,
αμέσως μόλις έχεις ξυπνήσει. Με αυτό τον τρόπο θα είσαι ικανοποιημένη ότι
μέσα στο πρώτο μισάωρο από όταν ξύπνησες έχεις ήδη γυμνάσει σώμα, νου

και έχεις θέσει την πρόθεση σου για την ημέρα.

Π Ω Σ  Ν Α  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Α Υ Τ Ο Ν  Τ Ο Ν  Ο Δ Η Γ Ο

WWW.KARMASERENITYFLOW.COM

http://www.karmaserenityflow.com/


Ξυπνάς και νιώθεις το σώμα σου δύσκαμπτο.
Κοιμόσουν για μερικές ώρες άλλωστε, οπότε το σώμα

σου χρειάζεται λίγο χρόνο για να "ξυπνήσει". 

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  1

ΓΙΟΓΚΑ



Το πρώτο μου μυστικό είναι μία ελαφριά πρακτική γιόγκα για να
ξυπνήσουμε το σώμα. Μέσα σε 20' λεπτά δίνουμε στο σώμα μας την
κίνηση που χρειάζεται μετά από τον ύπνο, έτσι ώστε να
απομακρύνουμε το αίσθημα του πιασίματος που πολλές φορές
νιώθουμε. Το βίντεο ξεκινάει με ασκήσεις αναπνοών, ζέσταμα, έπειτα
μία ροή με asanas (πόζες) και τέλος χαλάρωση.

Οι ασκήσεις αναπνοών (pranayama) μας βοηθούν να εστιάσουμε την
προσοχή μας στη δεδομένη στιγμή. Προσπαθούμε να
απομακρύνουμε σκέψεις που έρχονται στο μυαλό και να
επαναφέρουμε την σκέψη μας στο σημείο συγκεντρωσής μας, την
αναπνοή. Το κάνουμε αυτό όσες φορές κι αν χρειαστεί.

Έπειτα ακολουθεί ένα μικρό ζέσταμα των άκρων και των αρθρώσεων
μιας και περνάμε στο κυρίως μέρος της πρακτικής μας που είναι η
ροή/εναλλαγή των θέσεων ή αλλιώς asanas. Μέσα από
συγκεκριμένες θέσεις δίνουμε την απαραίτητη κίνηση στο σώμα μας
και το προετοιμάζουμε για τις υποχρεώσεις της ημέρας.

Τέλος, απολαμβάνουμε την χαλάρωση στην savasana (θέση του
νεκρού) και ολοκληρώνουμε την πρακτική μας.

2 0 '  Γ Ι Ο Γ Κ Α  -  Β Ι Ν Τ Ε Ο

ΜΥΣΤΙΚΟ 1

Δες το βίντεο εδώ

https://youtu.be/Dx6RITV0qGs


Ποιά είναι 7 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων;
Νιώθω χαλαρωμένη όταν...
Ποιά είναι η σχέση στη ζωή μου που θα ήθελα να βελτιώσω και πως;
Ένα χαρακτηριστικό του εαυτού μου που νιώθω πολύ περήφανη είναι...
Μία πτυχή της υγείας μου που θέλει προσοχή είναι...
Κάτι το οποίο ανυπομονώ για τις επόμενες μέρες είναι..
Τι είναι αυτό για το οποίο εύχομαι να έχω περισσότερο χρόνο;
Μία φιλία που εκτιμώ και γιατι ειναι..
Μία ταινία ή χαρακτήρα που παρομοιάζω την ζωή μου είναι...
Οι στόχοι μου για την ημέρα είναι...
Το κομμάτι της καθημερινότητας μου που απολαμβάνω πολύ είναι...
3 αλλαγές που θα ήθελα να κανω στην ζωή μου είναι...
Το συναίσθημα που με κάνει να νιώθω πολύ άσχημα είναι...
Αυτό που με κάνει να χάνω την όρεξη μου είναι...
Αυτό που με εμπνέει περισσότερο είναι...
Αυτό που έφερα εις πέρας και είμαι περήφανη είναι...
Τι μου φέρνει απέραντη χαρά;
Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι...

Ένιωσες ποτέ την ανάγκη να θέλεις να γράψεις κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί ή
στο ημερολόγιο σου αλλά δεν ήξερες από που να ξεκινήσεις; Οι προτροπές
(journal prompts) είναι συνήθως ερωτήσεις ή αποσμάσματα που σε εμπνέουν
και σε βοηθούν να εστιάσεις την προσοχή σου στο τι να γράψεις ανάλογα με
το πρόβλημα που σε απασχολεί. 

Το να γράφεις ημερολόγιο είναι μία μορφή διαλογισμού. Σε βοηθάει στο να
αντικατοπρίσεις την ημέρα που είχες ή να σχεδιάσεις την ημέρα που έρχεται
και το μέλλον γενικότερα. Βάζει τις σκέψεις σου σε σειρά και σε βοηθάει να
βάλεις προτεραιότητες στη ζωή σου. Να πάρεις εσύ τον έλεγχο.

Αφιέρωσε 5' από την πρωινή σου ρουτίνα απαντώντας σε μερικές από τις
παρακάτω ερωτήσεις ή να συμπληρώσεις τις προτάσεις.

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  2
ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ



Your Notes

ΜΥΣΤΙΚΟ 2

Π Ρ Ο Τ Ρ Ο Π Ε Σ



Ποιά είναι η πρόθεση σου για κάθε μέρα; Τι έχεις σαν
στόχο; Μπορεί να είναι να φέρεις εις πέρας μία

εργασία ή απλά να επιλέξεις μία διαφορετική στάση.

Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  3

ΠΡΟΘΕΣΗ ΗΜΕΡΑΣ



ένα εργαλείο που θα σε οδηγεί κατά τη διάρκεια της ημέρας
καθώς θα έρχεσαι αντιμέτωπη με διάφορες αποφάσεις που
πρέπει να πάρεις
μία υπενθύμιση για το που πρέπει να επικεντρωθείς 
η συνειδητοποίηση για τον τύπο της ενέργειας/συμπεριφοράς
που θέλεις να έχεις 
μία υπενθύμιση για να παραμένεις ενσυνείδητη όλη την ημέρα.

Πόσο  συχνά  ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς να παρατηρήσεις τον
εαυτό σου πρώτα; Ίσως σηκώνεσαι από το κρεβάτι και πηγαίνεις
κατεύθειαν για δουλειά ή βάζεις προτεραιότητα τους άλλους αντί για
εσένα. Αν δεν αφιερώνεις χρόνο στο να επικεντρωθείς στον εαυτό
σου συχνά, μπορεί να αρχίσεις να αισθάνεσαι αποκομμένη από εσένα
και τους στόχους σου. Όσο περισσότερο αποφεύγεις τις δικές σου
ανάγκες τόσο πιο καταπιεσμένη μπορεί να νιώθεις.

Αυτό το οποίο με βοηθάει να ισορροπήσω τα συναισθήματα μου
είναι να θέτω μία πρόθεση για την κάθε ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο
παραμένω ενσυνείδητη κατά τη διάρκεια της ημέρας και
επικεντρώνω την ενέργεια μου σε αυτό που θέλω να προσελκύσω.

Το να θέσεις μία πρόθεση για την ημέρα που έρχεται δεν θα σου
πάρει πάνω από 5 λεπτά και θα σε κάνει να νιώσεις συνδεδεμένη με
τους στόχους, τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου.

Μία πρόθεση μπορεί να είναι:

ΜΥΣΤΙΚΟ 3

Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η  Η Μ Ε Ρ Α Σ

Για να θέσω την πρόθεση της ημέρας,γράφω το παρακάτω:

Σήμερα, έχω την πρόθεση να [συμπλήρωσε το κενό]



Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η  Η Μ Ε Ρ Α Σ
ΜΥΣΤΙΚΟ 3

Τι είδους άτομο θέλεις να είσαι σήμερα;
Τι συμπεριφορά θέλεις να έχεις απέναντι σε άλλους ανθρώπους;
Σε τι χρειάζεται να επικεντρωθείς για να ζήσεις μία ζωή με νόημα;
Σε τι χρειάζεται να εστιάσεις για να πετύχεις τους στόχους σου;

μείνω συγκεντρωμένη στη λίστα των εργασιών μου για την
ημέρα
είμαι παρών στη στιγμή, στο εδώ και στο τώρα
ακούω το ένστικτό μου και να το αφήνω να με οδηγεί
χαρώ την δημιουργικότητα μου
ανοίξω τα μάτια μου σε νέες ευκαιρίες
ενθαρύνω αλλαγές σε όλες τις μορρφές
βάλω προτεραιότητα σε ότι έχει σημασία
μοιράσω χαμόγελα σε όποιον συναντώ
βοηθήσω τους γύρω μου με όποιον τρόπο μπορώ
σκέφτομαι μόνο τις θετικές ενέργεις/αποτελέσματα που μπορεί
να προκύψουν

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα λεπτό να σκεφτείς τι θέλεις για την
ημέρα. Σκέψου τι αποτέλεσμα θέλεις να φέρεις. Σκέψου τι ενέργεια
θέλεις να προσελκύσεις.

Παρακάτω θα βρεις τι άλλο θα σε βοηθήσει να σκεφτείς:

Οι προθέσεις σου μπορεί να αλλάξουν από μέρα σε μέρα ή μπορείς
να έχεις την ίδια πρόθεση για ένα διάστημα. Μόλις θέσεις την
πρόθεση σου, σκέψου γιατί είναι σημαντικό για εσένα να το πετύχεις.

Θυμίσου ότι αυτές οι προθέσεις είναι δεσμεύσεις προς τον εαυτό σου  
Να τις αντιμετωπίζεις σαν υπενθυμίσεις και όχι σαν σκληρούς
κανόνες.

Σήμερα, έχω την πρόθεση να:



Εύχομαι αυτός ο οδηγός να σου δώσει το έναυσμα να δημιουργήσεις
περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και να τον φροντίσεις όπως του πρέπει
και του αξίζει. Άκουσε το σώμα σου και δώσε του αυτό που σου ζητά. Ο
απώτερος στόχος μας είναι η ισορροπία. Ισορροπία στο νου και το σώμα,
ισορροπία σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας μας και της ζωής μας.

Ότι χρειάζεσαι είναι μέσα σου. Είσαι απίστευτα δυνατή να πετύχεις ό,τι
θελήσεις στη ζωή σου, αρκεί να το βάλεις στόχο.

Με αυτόν τον οδηγό πήρες μία γεύση για κάτι πολύ πιο μεγάλο που έρχεται
σύντομα. Είμαι εδώ για ότι βοήθεια και υποστήριξη μπορεί να χρειαστείς. Σε
ευχαριστώ για την παρουσία σου... Namaste!

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
ΤΑ 3  ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΟΥ Γ ΙΑ  ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΤΗΝ

ΗΜΕΡΑ ΣΩΣΤΑ

Thank you!



Questions?
IOANNA-SARA@HOTMAIL .COM

WWW.KARMASERENITYFLOW.COM

@IOANNA_SARAFI

 

Γ ΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ Γ ΙΑ  ΔΩΡΕΑΝ ΥΛΙΚΟ

✨Γ Ι Ο Γ Κ Α  Γ Ι Α  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ε Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ε Σ  ✨  Y O G A  F O R  B U S Y  W O M E N

https://www.karmaserenityflow.com/
https://www.instagram.com/ioanna_sarafi/?hl=el
https://www.facebook.com/groups/2993335967592889

