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Άσκηση για συγχώρεση 

 
Κάνε αυτή την άσκηση για να μπορέσεις να συγχωρήσεις και να λυτρωθείς. Θα σε 
βοηθήσει να ηρεμήσεις και να απελευθερωθείς από συναισθήματα όπως ο θυμός, η πίκρα 
ή ό,τι άλλο μπορεί να σε ταλαιπωρεί, αν δυσκολεύεσαι να συγχωρήσεις. 
 
Για να κάνεις την άσκηση θα χρειαστείς ένα σημειωματάριο και ένα στυλό. Θα χρειαστείς 
επίσης ησυχία, ώστε να μπορέσεις να δώσεις πλήρως την προσοχή σου στην πρακτική. 
Αφού φροντίσεις για αυτά, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 
 
- Πρώτο βήμα. Φέρε στο νου σου κάποιο περιστατικό που γνωρίζεις πως όταν το 

συγχωρήσεις, θα φύγει από πάνω σου το βάρος κάποιας τοξικής σκέψης ή 
συναισθήματος. Γράψε: θέλω να συγχωρήσω αυτό… 
 

- Δεύτερο βήμα. Στοχάσου και γράψε ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το όφελος που θα 
λάβεις εάν συγχωρήσεις. Ποια είναι η αλλαγή που θα συμβεί σε εσένα. Στη δική σου 
ζωή. Κάθισε σε ησυχία και σκέψου το για λίγα λεπτά. Το απόσταγμα της σκέψης σου 
γράψε το σε μία μόνο πρόταση. Λακωνικά. 
 

- Τρίτο βήμα. Φτιάξε στο σημειωματάριό σου δύο στήλες την μία δίπλα στην άλλη. Στην 
πρώτη γράψε μονολεκτικά τρία συναισθήματα που σου προκαλεί η μη συγχώρεση και 
στην άλλη τρία συναισθήματα που επιθυμείς να βιώσεις μετά τη συγχώρεση. Για ένα 
περίπου λεπτό κοίταξε προσεκτικά τις δύο στήλες με τις λέξεις που έγραψες. Απλά 
κοίτα τες. 

 
Τώρα κλείσε τα μάτια και ανάπνευσε αργά, ενώ οραματίζεσαι αυτές τις δύο στήλες. Έπειτα 
από μερικές αναπνοές, όπως κοιτάς με την φαντασία σου τις στήλες, με κάθε αργή εισπνοή 
κάνε πιο φωτεινό το πρώτο επιθυμητό συναίσθημα. Αντίστοιχα, με κάθε εκπνοή κάνε πιο 
αχνό το πρώτο μη επιθυμητό συναίσθημα από την εικόνα του νου σου. 
 
Σαν παράδειγμα: 
 
«εισπνοή - δυναμώνω την ηρεμία» 
«εκπνοή - σβήνω τον θυμό» 
«εισπνοή - δυναμώνω την ηρεμία» 
«εκπνοή -σβήνω τον θυμό» 
κ.ό.κ. 
 
Όταν το μη επιθυμητό συναίσθημα γίνει αρκετά αχνό, προχώρησε στο επόμενο ζεύγος 
συναισθημάτων. Δες με την φαντασία πώς αλλάζουν οι λέξεις στον πίνακα με κάθε 
αναπνοή. Δες πώς τα επιθυμητά συναισθήματα γίνονται ολοένα και πιο έντονα, και πώς τα 
μη επιθυμητά γίνονται ολοένα και πιο αχνά.  
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Κάποια στιγμή θα «μείνει» μόνο η στήλη με τα επιθυμητά συναισθήματα που συνοδεύουν 
συγχώρεσης. Όταν γίνει αυτό, παράμεινε με τα μάτια κλειστά και συνέχισε τον οραματισμό 
σου. Με κάθε αργή εισπνοή οραματίσου τον εαυτό σου να βιώνει αυτό που περιγράφει η 
κάθε λέξη.   
 
Σαν παράδειγμα:  
 
«εισπνοή - αισθάνομαι ανακούφιση» 
«εκπνοή χαλαρώνω» 
«εισπνοή - αισθάνομαι χαρά» 
«εκπνοή χαλαρώνω» 
«είσπνοή - αισθάνομαι γαλήνη» 
«εκπνοή χαλαρώνω» 
κ.ό.κ. 
 
Κάνε καθημερινά αυτό τον οραματισμό, που εμπλέκει και το εργαλείο της γραφής, για να 
διανύσεις βήμα - βήμα την πορεία σου προς την συγχώρεση. Δώσε του χρόνο για να 
δουλέψει και σίγουρα θα δουλέψει. 
 
Καλή επιτυχία! 


