



Μέχρι στιγ!ής κανείς !ας δεν είχε βιώσει !ια κατάσταση 
σαν την τωρινή. Μια κατάσταση "ου χαρακτηρίζεται 
ταυτοχρόνως α"ό αλλαγές και στασι!ότητα. Μας 
φέρνει αντι!έτω"ους !ε την "ρόκληση να 
αντι!ετω"ίσου!ε τις ανασφάλειες !ας, καθώς και να 
υιοθετήσου!ε νέες συνήθειες. Όσο "ερισσότερο 
διαρκούν η α"αγόρευση κυκλοφορίας, η καραντίνα και 
οι αρνητικά φορτισ!ένες ειδήσεις, τόσο "ερισσότερο 
αυξάνεται η ψυχολογική "ίεση. Παρ‘ όλο "ου 

φροντίζου!ε να α"ολυ!αίνου!ε τα χέρια !ας "ολύ 
συχνά, η ψυχή !ας "αρα!ένει α"ροστάτευτη α"έναντι 
στις ε"ιθέσεις "ου δέχεται. Ό!ως "ως θα !"ορούσα!ε να 
καθαρίσου!ε την ψυχή !ας ή και να ενισχύσου!ε την 
ά!υνά της; 

Ε"ειδή σ‘ αυτήν την κρίσι!η στιγ!ή όλοι χρειαζό!αστε 
βοήθεια, νόη!α και ελ"ίδα, δη!ιουργήσα!ε το #ες !έσα 
σου! Το "αιχνίδι α"οτελείται α"ό 40 κάρτες "ου 

αφορούν τον ψυχικό κόσ!ο και τα συναισθή!ατα !ας 
και 40 κάρτες "ου αφορούν την καθη!ερινότητα και την 
κοινωνική ζωή. Συνδυάζοντας όλες τις κάρτες, 
"ροκύ"τουν 1600 "ροτάσεις "ου στοχεύουν στην ψυχική 
ενδυνά!ωση και τη διαχείριση των καταστάσεων. Οι 
κάρτες "ροσφέρουν αφενός συγκεκρι!ένες στρατηγικές 
λύσεις "ου !"ορούν να σας υ"οστηρίξουν, αφετέρου 

"ροσανατολίζονται θε!ατικά στις βασικές ανθρώ"ινες 
ανάγκες  για ασφάλεια, αυτονο!ία, δια"ροσω"ικές 
σχέσεις και αυτοεκτί!ηση. Το #ες !έσα σου! λειτουργεί 
ταυτόχρονα ως άσκηση "ρόληψης σε !ια στιγ!ή κρίσης 
ενώ α"ό την άλλη "ροσφέρει λύσεις αντι!ετώ"ισης των 
καταστάσεων !ε τρό"ο α"λό και "ρακτικό.  
Δείτε πως λειτουργεί: 

✴ Κατεβάστε το αρχείο PDF, εκτυ"ώστε το και κόψτε 
τις κάρτες. 

✴ Σχη!ατίστε τις δικές σας "ροτάσεις. Ενεργο"οιείστε 
την ψυχική σας δύνα!η ενάντια στην ανασφάλεια 
και τον φόβο ε"αναλα!βάνοντας !έσα σας 
συνειδητά αυτές τις "ροτάσεις- φανταστείτε το σαν 
ένα είδος "ροσευχής-. 

✴ Θα σας βοηθήσει "ολύ εάν τις διαβάσετε δυνατά· 
ταυτόχρονα το"οθετήστε το δεξί σας χέρι κάτω α"ό 

την αριστερή κλείδα και κινήστε το αργά κατά τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα), 
κάνοντας ένα α"αλό !ασάζ στην "εριοχή (αυτή η 

κίνηση σε συνδυασ!ό !ε τη δυνατή εκφορά !ιας 
"ρότασης δίνει ά!εσα α"οτελέσ!ατα σύ!φωνα !ε 
την !έθοδο PEP, Process- and Embodiment-focused Psyco-
logy του Michael Bohne) 

✴ Εναλλακτικά, χρησι!ο"οιείστε τις κάρτες σαν 
σελιδοδείκτη για το βιβλίο σας ή κρε!άστε τις  
!"ροστά στον καθρέφτη σας. Αντιγράψετε τις 
"ροτάσεις όσες φορές ε"ιθυ!είτε. Είναι ση!αντικό να 
ε"αναλα!βάνετε τακτικά τις "ροτάσεις "ου 

δη!ιουργήσατε.  

✴ Χρησι!ο"οιήστε τις κάρτες ως αφορ!ή για να 
συζητήσετε αυτά "ου σας α"ασχολούν !ε την 
οικογένειά ή τους συγκατοίκους σας, καθώς και για 
να ανταλλάξετε α"όψεις.  

✴ Γράψτε και τις δικές σας "ροτάσεις στις κενές 
κάρτες "ου βρίσκονται στο αρχείο PDF. 

✴ Μοιραστείτε τον σύνδεσ!ο !ε την οικογένεια, τους 

φίλους και τους συναδέλφους σας. Έτσι θα 
διαδώσετε τη !έθοδο και θα βοηθήσετε κι άλλους !ε 
τη σειρά σας. 

✴ Θα χαρού!ε "ολύ να ακούσου!ε τη γνώ!η σας και τις 
"ροσω"ικές σας ε!"ειρίες !ε το #ες !έσα σου! 
Μ"ορείτε να !ας στείλετε φωτογραφίες και α"ό το 
δικό σας υλικό. 

Σας ευχό!αστε να !είνετε σω!ατικά και ψυχικά υγιείς 
και να αντι!ετω"ίσετε !ε δύνα!η αυτή την "ρωτόγνωρη 
κατάσταση.  

Sabine Ebersberger und Michael Bohne 

Ευχαριστού!ε "ολύ την Εύη Γρα!!ένου και την Πολυξένη 
Αγγελίδου για την !ετάφραση του κει!ένου και των 
καρτών. 
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INNEN-LEBEN (#ες !έσα σου! 2020) Οι  δη!ιουργοί του 
"αιχνιδιού #ρ. Sabine Ebersberger και  #ρ. med. Michael 
Bohne χρησι!ο"οιούν την  άδεια  Creative Commons 4.0. Η 
ανα"αραγωγή και  η  διακίνηση  του  υλικού  υ"όκεινται 
στους όρους χρήσης της άδειας CC και στον αντίστοιχο 
εφαρ!οστέο νό!ο "ερί "νευ!ατικής ιδιοκτησίας; www.-
creativecommons.org 

Ένδειξη: Ό"οιος χρησι!ο"οιεί τις  "ροτάσεις ψυχικής  ενδυνά!ωσης ως 
!έθοδο αυτοθερα"είας φέρει  ατο!ική ευθύνη. Η  χρήση  των  καρτών  δεν 
υ"οκαθιστά τη θερα"εία !ε τον ψυχολόγο ή τον γιατρό σας. 

LIFE

Sabine Ebersberger / Michael Bohne 

Δες μέσα σου! 
Προτάσεις ψυχικής 
ενδυνάμωσης για 
πρωτοφανείς καταστάσεις. 
Ένα παιχνίδι με κάρτες που τις 
φτιάχνεις μόνη/ος σου.
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Sabine Ebersberger / Michael Bohne 
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[Greek Version] 

Δες μέσα σου! 

Προτάσεις ψυχικής ενδυνάμωσης 
για πρωτοφανείς καταστάσεις. Ένα 
παιχνίδι με κάρτες που τις φτιάχνεις 

μόνη/ος σου. 
Μεταφράστηκε από:  

Polyxeni Angelidou & Evi Grammenou 
  

 INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν στην 
"αρούσα φάση 

έρχο!αι αντι!έτω"η/ος 
!ε τα όρια !ου, 

Ακό!α κι αν νιώθω 
αβοήθητη/ος και στα 
όρια των δυνά!εων 

!ου, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν δεν 
ε"ιτρέ"εται να βγω 

έξω, 

Ακό!α κι αν δεν !ε 
χωράει το σ"ίτι !ου, 

Ακό!α κι αν ανησυχώ 
για !ένα και τα 
αγα"η!ένα !ου 

"ρόσω"α, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν χρειάζεται να 
αλλάξω την συ!"εριφορά 
!ου α"έναντι σε "ολλά 

"ράγ!ατα, 

Ακό!α κι αν οι ελ"ίδες 
!ου εξανε!ίζονται, 

Ακό!α κι αν φοβά!αι 
για την ύ"αρξη !ου, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν νιώθω 
α"οκο!!ένη/ος α"ό το 

κοινωνικό !ου 
"ερίγυρο, 

Ακό!α κι αν στην "αρούσα 
φάση δυσκολεύο!αι να 

οργανώσω την 
καθη!ερινότητά !ου, 

Ακό!α κι αν φοβά!αι 
για το τι θα φέρει το 

!έλλον, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν κανείς δεν 
!"ορεί να "ροβλέψει, 
"όσο θα κρατήσει όλο 

αυτό, 

Ακό!α κι αν !ου λεί"ει 
η δουλειά και οι 
συνάδελφοί !ου, 

Ακό!α κι αν νιώθω ότι 
όλα αυτά είναι "άνω 
α"ό τις δυνά!εις !ου, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν δεν έχω 
ιδέα τι θα !ου φέρει το 

αύριο, 

Ακό!α κι αν δεν ξέρω 
τι θα γίνει !ε τα "αιδιά 
και το σχολείο τους, 

Ακό!α κι αν νιώθω 
εγκλωβισ!ένη/ος, 
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 INSIDE    INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν "ρέ"ει να 
στερηθώ "ολλά, 

Ακό!α κι αν 
αντιλα!βάνο!αι το "ώς 
αλλάζουν οι άνθρω"οι, 

Ακό!α κι αν φοβά!αι ότι 
"ολλοί δεν έχουν 
αντιληφθεί την 
σοβαρότητα της 
κατάστασης, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν 
"ροβλη!ατίζο!αι για 
το "ώς θα εξελιχθεί η 
"αγκόσ!ια οικονο!ία, 

Ακό!α κι αν άλλα "ολύ 
ση!αντικά θέ!ατα 
τώρα τείνουν να 

!είνουν στην αφάνεια, 

Ακό!α κι αν η 
ατ!όσφαιρα είναι 
ιδιαίτερα "ερίεργη, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν οι ειδήσεις 
δεν βελτιωθούν !έσα 
στις ε"ό!ενες !έρες ή 

εβδο!άδες, 

Ακό!α κι αν δεν !"ορώ 
"ια να ε"ισκεφτώ τους 

συγγενείς !ου, 

Ακό!α κι αν κανείς δεν 
ξέρει, αν το σύστη!α 
υγείας θα αντέξει, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν όλες οι 
εξετάσεις αναβληθούν, 

Ακό!α κι αν η 
α"αγόρευση 

κυκλοφορίας γίνει 
κο!!άτι της 

"ραγ!ατικότητας, 

Ακό!α κι αν νιώθω ότι 
βρίσκο!αι έξω α"’ τα 

νερά !ου, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν η 
αβεβαιότητα !ε 
φοβίζει "ολύ, 

Ακό!α κι αν σή!ερα 
!ου φαίνεται λάθος, 
αυτό "ου !έχρι χτες 

ήταν σωστό, 

Ακό!α κι αν η 
κοινωνική ζωή έχει 

"αγώσει, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν οι φόβοι 
και οι ανησυχίες !ου 
καταναλώνουν την 
ενέργεια !ου, 

Ακό!α κι αν "ου και 
"ου βαριέ!αι "άρα 

"ολύ, 

Ακό!α κι αν η όλη 
κατάσταση !ε 

εκνευρίζει "ολύ, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν η !οίρα 
των άλλων ανθρώ"ων 

δεν !ε αφήνει 
ανε"ηρέαστη/ο, 

Ακό!α κι αν τα ΜΜΕ 
συ!βάλλουν στην 

εξά"λωση του φόβου 
και του "ανικού, 

Ακό!α κι αν η 
ατ!όσφαιρα στο σ"ίτι 

είναι τετα!ένη, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Ακό!α κι αν η "αρούσα 
κατάσταση έχει 

ανατρέψει τελείως τα 
σχέδια !ου, 

Ακό!α κι αν δεν ξέρω, 
"ώς θα α"ασχολήσω 

τα "αιδιά !ου 
ολόκληρη τη !έρα, 

 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 
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             LIFE               LIFE              LIFE 

"ροσ"αθώ να δω τα 
θετικά στοιχεία της 
ε"ιβράδυνσης της 

καθη!ερινότητάς !ου. 

"ιστεύω ότι υ"άρχει 
"ρόνοια για !ένα και 
για όλους τους άλλους. 

βρίσκω έναν τρό"ο να 
κάνω κάτι για την υγεία 
!ου ακό!α και ανά!εσα 
στους τέσσερις τοίχους. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

"ροσ"αθώ να κάνω το 
καλύτερο δυνατό. 

αντιλα!βάνο!αι τα 
συναισθή!ατα !ου και 

!ιλάω γι‘ αυτά. 

βρίσκω κάθε !έρα κάτι 
για το ο"οίο εί!αι 

ευγνώ!ων. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

αντι!ετω"ίζω τις 
"ροκλήσεις !ε δύνα!η 

και αισιοδοξία. 

!ι!ού!αι τους Ιταλούς 
και τραγουδάω δυνατά 

α"‘ το "αράθυρο. 

ανακαλύ"τω εκ νέου,  
"όσα "ράγ!ατα !"ορώ 
να κάνω στο σ"ίτι !ου. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

χρησι!ο"οιώ τον χρόνο 
!ου για να ξεσκαρτάρω 
και να οργανώσω τα 

"ράγ!ατα !ου. 

εί!αι ευγνώ!ων σε 
όσους κρατούν το 

σύστη!α σε 
λειτουργία. 

α"οδεικνύεται ξανά ότι 
η σοκολάτα όλο και 
κά"ως !"ορεί να 

βοηθήσει. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

εί!αι σίγουρη/ος ότι θα 
έρθουν καλύτερες 

!έρες. 

γράφω ένα γρά!!α, 
εξάλλου το 

ταχυδρο!είο λειτουργεί 
ακό!α. 

ανάλογα !ε τις 
δυνατότητές !ου 

βοηθάω όσο !"ορώ. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

!ου είναι ξεκάθαρο ότι 
όλοι εί!αστε στην ίδια 
δύσκολη κατάσταση. 

ενη!ερώνο!αι για το 
"ώς θα !"ορούσα να 
βοηθήσω τους άλλους. 

δίνω τον αριθ!ό !ου στην 
γειτονιά, έτσι ώστε οι 

ηλικιω!ένοι να έχουν !ε 
κά"οιον να !ιλήσουν. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

αναρωτιέ!αι τί είναι 
στ΄αλήθεια ση!αντικό. 

!αθαίνω να 
αντι!ετω"ίζω τους 

φόβους !ου. 

δίνω χρόνο στον εαυτό 
!ου για "ερισυλλογή 
και ανασυγκρότηση. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

δια"ιστώνω ότι "αρά 
τους "εριορισ!ούς δεν 

νιώθω !οναξιά. 

χαίρο!αι γιατί έχω 
"ερισσότερο χρόνο για 
την οικογένεια !ου. 

οργανώνω τη !έρα 
!ου. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

η γκρίνια δεν είναι 
λύση. 

κανείς δεν !"ορεί να 
!ου στερήσει την 

αισιοδοξία. 

δια"ιστώνω ότι το 
γέλιο και το χιού!ορ !ε 

α"ελευθερώνουν. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

τουλάχιστον !"ορώ να 
δουλέψω και α"ό το 

σ"ίτι. 

διώχνω τον φόβο !ου 
!ε κάτι ευχάριστο. 

δια"ιστώνω ότι "αρά 
τους "εριορισ!ούς δεν 
!ου λεί"ει τί"οτα. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

εκ"λήσσο!αι !ε το 
χιού!ορ και την 
αλληλεγγύη "ου 

δη!ιουργούνται λόγω των 
συνθηκών. 

!ετατρέ"ω το σ"ίτι 
!ου σε φωλιά. 

βρίσκω τρό"ους να 
ε"ικοινωνώ !ε τους 
"ιο δικούς !ου 
ανθρώ"ους. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

χρησι!ο"οιώ τη 
δη!ιουργικότητα !ου 
για να αντι!ετω"ίσω 

τις "ροκλήσεις. 

εκτι!ώ και σέβο!αι τον 
εαυτό !ου, γι’ αυτό 

"ου είναι. 

θα κατα"ολε!ήσω την 
κρίση !ε αγά"η και 

κατανόηση. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

νιώθω κά"ως 
ανακουφισ!ένη/ος "ου η 
ατζέντα !ου δεν είναι "ια 
γε!άτη !ε ραντεβού. 

αναγνωρίζω "ως οι 
ατο!ικοί "εριορισ!οί 
είναι α"αραίτητοι για 

το κοινό καλό. 

η ζωή συνεχίζεται. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

"ροσ"αθώ κάθε !έρα 
να κάνω κάτι για τον 
εαυτό !ου, έστω και 

κάτι !ικρό. 

  

             LIFE              LIFE              LIFE 
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