
 

Ελάτε να χαλαρώσουμε! 

Αυτά τα Χριστούγεννα, εκτός από τον Άγιο Βασίλη, θα σε επισκεφθούνε 

και οι Νεράιδες της Γαλήνης, για να σου φέρουν λίγη χαλάρωση και 

ξεκούραση! 

Ει, ψιτ! Γεια σου!  

Τι θα ‘λεγες τώρα που έρχονται διακοπές να δοκιμάσεις να ξεκουραστείς 

και λίγο; 

Υπάρχει άραγε τρόπος; 

Ναι! Υπάρχουν πολλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουνε να ξεκουράσεις το 

σώμα σου και το μυαλό σου και να συνεχίσεις όμορφα την υπόλοιπή ημέρα 

σου. Αρκεί να αφιερώσεις λίγα λεπτά. 

Τις ασκήσεις αυτές μπορείς να τις κάνεις μόνος σου ή με παρέα.  

Κάθε μέρα αν αφιερώνεις 10 λεπτά στον εαυτό σου, θα δεις ότι η κούραση 

και το άγχος μπορούν να εξαφανιστούν. 

Μετά το φαγητό λοιπόν δεν χρειάζεται να κοιμηθείς ώρες για να 

ξεκουραστείς. Χρειάζεται απλώς να συγκεντρωθείς και να κάνεις τις 

σωστές ασκήσεις για να χαλαρώσεις. 

Εσύ και όλοι μαζί στο σπίτι, μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο στις γιορτές, 

αλλά πάντα! 

Οι ασκήσεις μπορεί να γίνουν είτε με συνοδεία χαλαρωτικής μουσικής είτε  

χωρίς. 

Θα είμαι συνέχεια δίπλα σου όσο τις κάνεις και με τη νεραϊδόσκονή μου θα 

σου κάνω παρέα! 

 

καλή επιτυχία!  



 

Άσκηση κατά του άγχους 

 

Εκτιμώμενος χρόνος: 1 λεπτό. 

Τόπος: Οπουδήποτε. 

 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε όταν είσαστε αγχωμένοι είναι να κάνετε 

10 βαθιές εισπνοές και εκπνοές. 

 

Μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ απλό, αλλά είναι απόλυτα αποτελεσματικό. Κάθε φορά που 

είσαστε αγχωμένοι ή στρεσαρισμένοι, η αναπνοή σας γίνεται κοφτή και γρήγορη. Εάν λοιπόν 

αλλάξετε το ρυθμό της, τότε σε λίγο θα ακολουθήσει αλλαγή και στους παλμούς της καρδιάς 

και θα νιώσετε μια σημαντική χαλάρωση. 

 

 

 

 

 

 



 

Άσκηση χαλάρωσης για τους μύες σας 

 

Εκτιμώμενος χρόνος: 12 – 15 λεπτά. 

Τόπος: στο κρεβάτι. 

 

Ξαπλώστε στο κρεβάτι όσο πιο αναπαυτικά μπορείτε και κλείστε τα μάτια σας.  

α) Σιγά σιγά τεντώστε τους μύες των διαφόρων τμημάτων του σώματος μετρώντας έως το 

πέντε. Ξεκινήστε με τους ώμους σας, συνεχίστε με το σβέρκο, το πρόσωπο, τα χέρια, την 

κοιλιά, την πλάτη και τα πόδια.  

β) Σιγά σιγά χαλαρώστε την κάθε μυϊκή ομάδα με την ίδια σειρά, μετρώντας πάλι ως το πέντε 

σε καθεμία. Ουσιαστικά αφήστε όλο το βάρος του σώματος σταδιακά από τα πόδια μέχρι το 

κεφάλι.  

γ) Αφού ηρεμήσετε εντελώς, παραμείνετε για μερικά λεπτά στη θέση σας για να απολαύσετε 

την χαλάρωσή σας. 

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε μεγάλο μέρος της μυϊκής έντασης από το σώμα σας. 

 

 

 



 

Άσκηση χαλάρωσης με όμορφες σκέψεις 

 

 

Εκτιμώμενος  χρόνος: 15 λεπτά (και λιγότερο). 

Τόπος: Στο σπίτι ή κάπου όπου υπάρχει κρεβάτι. 

 

Α) Ξαπλώστε και κλείστε τα μάτια σας έχοντας τις παλάμες σας προς τα πάνω και τα πόδια 

σας λίγο ανοικτά. 

Β) Αρχίστε να συγκεντρώνεστε στα διάφορα σημεία του σώματος, χαλαρώνοντάς τα 

συνειδητά.  

Χαλαρώστε τα δάχτυλα των ποδιών, τα πέλματα, τους αστραγάλους, τις γάμπες, και ούτω 

καθεξής μέχρι να φτάσετε στους μύες του προσώπου και του αυχένα.  

Γ) Αφού έχετε χαλαρώσει το μυϊκό σας σύστημα, τότε φανταστείτε ότι βρίσκεστε κάπου στη 

φύση. Σκεφτείτε τα χρώματα των φυτών, των λουλουδιών, τις μυρωδιές, τους ήχους, τυχόν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου.  

Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον, κάντε τις σκέψεις που επιθυμείτε. Φανταστείτε τον εαυτό σας 

χαρούμενο, γεμάτο ζωντάνια και υγεία. 

Ανάλογα με αυτό που σας απασχολεί, φανταστείτε το αντίθετό του. Για παράδειγμα, εάν είστε 

κουρασμένοι, αισθανθείτε ότι είστε ξεκούραστοι και γεμάτοι ενέργεια.  

 

ΑΔΕΙΑΖΩ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ: 

Μπορείτε επίσης να μην κάνετε τις όμορφες σκέψεις και απλώς να χαλαρώσετε 

προσπαθώντας να «αδειάσετε» το μυαλό σας. 

 

 



 

Δηλαδή κάθε φορά που έρχεται μια σκέψη στο μυαλό σας να τη σταματάτε μέχρι να 

«αδειάσει» εντελώς. Φαίνεται δύσκολο αλλά δεν είναι. 

Αφού ηρεμήσετε εντελώς, παραμείνετε για μερικά λεπτά στη θέση σας για να απολαύσετε την 

χαλάρωσή σας. 

….αν σας πάρει ο ύπνος για λίγο, σημαίνει ότι χαλαρώσατε πολύ! Συγχαρητήρια! 

 

Όταν αυτή  η άσκηση γίνεται σωστά, καταφέρνουμε να ξεκουραστούμε και να μην 

ενοχλούμαστε από τους θορύβους γύρω μας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Όταν ολοκληρώνουμε μία άσκηση χαλάρωσης ποτέ δεν σηκωνόμαστε απότομα. Ανοίγουμε 

πρώτα τα μάτια μας και σηκωνόμαστε σιγά-σιγά για να μην ζαλιστούμε. Διατηρούμε για 

λίγα λεπτά την ηρεμία και αποφεύγουμε τις μεγάλες εντάσεις. 

 

 

Πηγή ασκήσεων: 

https://enallaktikidrasi.com/2017/03/texnikes-xalarosis-askiseis-stres-agxous/ 

 

 

 

Οι Νεράιδες της Γαλήνης και η κυρία Νάντια σου εύχονται καλές και 

υπέροχες γιορτές! 

ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ!!!  

https://enallaktikidrasi.com/2017/03/texnikes-xalarosis-askiseis-stres-agxous/

