
 

  

1. ΕΡΕΘΙΣΜΑ > …. 

2.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ (αρνητικά)
….. 

3Α.ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: 
του ενήλικα: 

…. 

6Β.ΝΕΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: 
Πνευματικές αλήθειες: 
…….. 

7.ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΗ: 
(προετοιμασία/ανάκαμψη/διατήρηση)

 

8.ΜΑΘΗΜΑ: …………………. 

  

 

(αρνητικά): 

3Β.ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: 
του παιδιού:  

….. 

4.ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: 
Εσωτερικά (αισθάνομαι / σκέφτομαι)

 

Εξωτερικά: (κάνω) ….. 

 

5.ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:
τι θέλω να νοιώθω 

6Α.ΝΕΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: 
Εξελισσόμενο λογικό σύστημα
……  

(προετοιμασία/ανάκαμψη/διατήρηση)…. 

 K 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(αισθάνομαι / σκέφτομαι): …. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: 

Εξελισσόμενο λογικό σύστημα: 



 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝ

1. Επιλέξτε μία περίπτωση
την αγάπη, την ασφάλεια ή την αρμονία σου ή που σε εμποδίζει να νοιώθεις όπως 
θέλεις. Διάλεξε μια περίπτωση που είναι ση
ακριβώς είναι το ερέθισμά
 

2. Τι ακριβώς νοιώθεις
 
 

3. Τι πιστεύεις; Ποιους 
νοιώθεις αυτά τα συναισθήματα όταν υπάρχει αυτό το ερέθισμα; Θυμήσου τα 
πεποιθήσεων. 
 

4. Πως αντιδράς συνήθως όταν συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός; 
Eσωτερικά-μέσα σου;
Eξωτερικά-προς τα έξω;
 

5. Πως θα ήθελες να νοιώθεις και να αντιδράς
 

6. (Α&Β) Ποιες καινούργιες πεποιθήσεις
λογική θα σε βοηθήσουν να απελευθερωθείς εσωτερικά από τα συναισθήματα αυτά 
ώστε να νοιώθεις και να αντιδράς όπως πραγματικά θέλεις εσύ 
προγραμματισμένα όπως μέχρι τώρα.
 

7. Τι άλλο θα σε βοηθήσει
συγκεκριμένο πρόβλημα; Υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις ή να εκφράσεις στους 
άλλους; 
 

8. Τι πιστεύεις ότι έχεις να μάθεις
θέμα; 

 

  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

 

περίπτωση που κατά καιρούς σε κάνει να χάνεις την ηρεμία, την ευτυχία, 
την αγάπη, την ασφάλεια ή την αρμονία σου ή που σε εμποδίζει να νοιώθεις όπως 

Διάλεξε μια περίπτωση που είναι σημαντική. Τι γίνεται ή δεν γίνεται. Ποιο 
ερέθισμά που σε ενοχλεί; 

ώθεις αυτές τις στιγμές;. Ποια συναισθήματα έχεις;

; Ποιους προγραμματισμούς ή πεποιθήσεις έχεις που σε κάνουν να 
νοιώθεις αυτά τα συναισθήματα όταν υπάρχει αυτό το ερέθισμα; Θυμήσου τα 

συνήθως όταν συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός; 
μέσα σου; 
προς τα έξω; 

ήθελες να νοιώθεις και να αντιδράς; (ιδανικά για εσένα)

καινούργιες πεποιθήσεις, αντιλήψεις, πνευματικές αλήθειες
λογική θα σε βοηθήσουν να απελευθερωθείς εσωτερικά από τα συναισθήματα αυτά 
ώστε να νοιώθεις και να αντιδράς όπως πραγματικά θέλεις εσύ 
προγραμματισμένα όπως μέχρι τώρα. 

άλλο θα σε βοηθήσει να απελευθερωθείς εσωτερικά ή εξωτερικά
συγκεκριμένο πρόβλημα; Υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις ή να εκφράσεις στους 

έχεις να μάθεις για να ξαναβρείς την ευτυχία σου σε σχέση με αυτό το 

 K 

 

ΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

που κατά καιρούς σε κάνει να χάνεις την ηρεμία, την ευτυχία, 
την αγάπη, την ασφάλεια ή την αρμονία σου ή που σε εμποδίζει να νοιώθεις όπως 

μαντική. Τι γίνεται ή δεν γίνεται. Ποιο 

έχεις; 

έχεις που σε κάνουν να 
νοιώθεις αυτά τα συναισθήματα όταν υπάρχει αυτό το ερέθισμα; Θυμήσου τα 4 είδη 

συνήθως όταν συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός;  

(ιδανικά για εσένα) από εδώ και πέρα; 

πνευματικές αλήθειες ή κοινή 
λογική θα σε βοηθήσουν να απελευθερωθείς εσωτερικά από τα συναισθήματα αυτά 
ώστε να νοιώθεις και να αντιδράς όπως πραγματικά θέλεις εσύ – και όχι 

να απελευθερωθείς εσωτερικά ή εξωτερικά από το 
συγκεκριμένο πρόβλημα; Υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις ή να εκφράσεις στους 

για να ξαναβρείς την ευτυχία σου σε σχέση με αυτό το 


