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Πώς να βλέπω την "Μεγάλη Εικόνα" 
 

Ο σκοπός της άσκησης είναι να σε φέρει σε επαφή με την «Μεγάλη Εικόνα». Μεγάλη Εικόνα, είναι 
ουσιαστικά η οπτική που συμπεριλαμβάνει αυτό που σου συμβαίνει, μαζί με αυτό που επιθυμείς 
να σου συμβαίνει, και μαζί με αυτό που έχεις την δυνατότητα να κάνεις.  
 
Είναι σύνηθες όταν βιώνουμε στρες να βλέπουμε την ζωή μας μέσα από μία μικρή και 
περιορισμένη οπτική. Η άσκηση που θα κάνεις θα σε βοηθήσει να αντιληφθείς ότι εκτός από την 
πηγή του στρες, υπάρχουν και πηγές ευχαρίστησης, υπάρχουν και λύσεις, υπάρχουν και επιλογές.  
 
Σου προτείνω να χρησιμοποιείς αυτή την άσκηση κάθε φορά που συλλαμβάνεις τον εαυτό σου, να 
παρατηρεί κοντόφθαλμα και περιορισμένα μία κατάσταση.   
 
Η άσκηση έχει ως εξής: 
Σκέψου την βασικότερη σκανδάλη που πυροδοτεί σε εσένα το στρες. Αφού την φέρεις στο μυαλό 
σου, πάρε 2-3 βαθιές αναπνοές και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.  
(Δώσε κάποιο χρόνο για να στοχαστείς και να σκεφτείς καλά πριν απαντήσεις). 
  
1) Τι είναι σημαντικό για εσένα στην ζωή σου αυτή τη στιγμή;  
 
2) Πώς αισθάνεσαι και τι επιθυμείς να αισθάνεσαι;  

 
3) Τι μπορείς να κάνεις διαφορετικά, προκειμένου να βρεθείς πιο κοντά στο πώς επιθυμείς να 

αισθάνεσαι; (γράψε πράγματα που περνάνε από το χέρι σου να τα κάνεις διαφορετικά) 
 

4) Φαντάσου τον μελλοντικό σου εαυτό σε 10 χρόνια από τώρα, να παρατηρεί μέσα από μία 
οθόνη τον εαυτό σου στην σημερινή του κατάσταση. Μπες με την φαντασία σου στη θέση 
«δέκα χρόνια μετά». Από αυτή την απόσταση, πώς ακριβώς αλλάζει το μέγεθος της αιτίας που 
σου προκαλεί στρες;  
 

5) Φαντάσου ότι αυτό που σε στρεσάρει δεν συμβαίνει σε εσένα, αλλά σε έναν πολύ καλό σου 
φίλο. Σε έναν άνθρωπο που τον αγαπάς. Πάρε χρόνο και φαντάσου αυτόν τον συγκεκριμένο 
άνθρωπο να σου μιλάει για το πρόβλημά του.  
 

- Τι συμβουλή θα του έδινες;  
- Αυτή την συμβουλή πώς μπορείς πρακτικά εσύ να την εφαρμόσεις στην δική σου 

περίπτωση; 
 

6) Θυμήσου μία κατάσταση που στο παρελθόν σου προκαλούσε στρες, σήμερα όμως δεν σε 
επηρεάζει.  
 

- Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι όταν θυμάσαι ότι την ξεπέρασες;  
- Πώς κατάφερες πρακτικά να την ξεπεράσεις;  
- Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την εμπειρία, για να διαχειριστείς 

αποτελεσματικά το στρες σήμερα;   


