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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Θεραπεύοντας το εσωτερικό µας παιδί.  

 
Γεννηθήκαµε για να δηµιουργήσουµε αγάπη, ηρεµία, υγεία, ευτυχία, αφθονία   

 
Πως δηµιουργούµε την πραγµατικότητα µας µέσα  

από την έλξη, ερµηνεία και προβολή 
 
Α. Η Κβαντική Φιλοσοφία   
1. Η κατάληξη του κύµατος –  
2. Όλα είναι ένα  -   
 
Β. Οι παράγοντες που διαµορφώνουν την ζωή µας και την εµπειρία µας. 
1. Το παρελθόν.   
2. Τις τωρινές πεποιθήσεις,   
3. Τις αποφάσεις µας σαν ψυχές   
4.   ερµηνεύει   
 
Δ. Μπορούµε να διαιρέσουµε τις πεποιθήσεις µας στις ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Συναισθηµατικά Φορτισµένες Εντυπώσεις  
2. Λανθασµένα Παιδικά Συµπεράσµατα   
3. Εξελισσόµενο Συνειδητό Σύστηµα Πεποιθήσεων   
4. Η Πνευµατική Διαισθητική Πίστη µας   
 
Ε.  Βασικά λανθασµένα συµπεράσµατα από τα παιδικά χρόνια 
1. Κινδυνεύω (από ανθρώπους, µικρόβια, κρύο, ζέστη, την ζωή, το θεό) 
2. Δεν ξέρω (τι είναι καλό για µένα, να κάνω αποφάσεις για την ζωή µου, τι ήλθα να 
κάνω)  
3. Δεν µπορώ (να καταφέρω χωρίς τους άλλους, δεν µπορώ να) 
4. Δεν αξίζω επειδή ___________  εκτός αν. 
5. Είµαι υπεύθυνος για το πως νιώθουν οι άλλοι. 
6. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για το πως νιώθω εγώ.  
7. Πολλές ακόµα πεποιθήσεις στο πακέτο ..  
 
Γ. Πώς επηρεάζουµε ο ένας τον άλλον; 
1. Εµείς δηµιουργούµε το ερέθισµα – εκείνοι δηµιουργούν την πραγµατικότητά τους 
2. Εκείνοι δηµιουργούν το ερέθισµα – εµείς δηµιουργούµε την πραγµατικότητά µας                                      
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KATAΛOΓOΣ ΠAIΔIKΩN EMΠEIPIΩN 
  
Eδώ έχουµε έναν κατάλογο των παιδικών εµπειριών που 
µπορεί να έχουν δηµιουργήσει λαθεµένη, µειονεκτική εικόνα 
του εαυτού µας.  
Tο γράµµα Π αναφέρεται στον κατάλογο των πεποιθήσεων, 
των υποσυνείδητων συµπερασµάτων του παιδιού, που µπορεί 
να έχουν προγραµµατιστεί λόγω αυτών των εµπειριών. ` 
Όπου οι ερωτήσεις αναφέρονται στους γονείς ή σε άλλους 
στα παιδικά χρόνια, να σκεφτείς όχι µόνο τους γονείς αλλά 
και µητριά, πατριό, θείες, θείους, αδέλφια, ξαδέλφια, 
δασκάλους, γιαγιά, παπού και όποιους άλλους ανθρώπους 
υπήρξαν στη ζωή σου σαν παιδί. Mιλάµε για µέχρι τα 18 σου 
χρόνια. 
 
 1. Yπήρξε κάποιος (ή κάποιοι) που θύµωσε 
µαζί σου ή σε µάλωσε, σε απέρριψε ή σε κατηγόρησε; 
Ποιος και πότε;  
Π = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 70,142, 143) 
 
 2.  Yπήρξαν άνθρωποι που µάλώναν µεταξύ τους ή 
απέρρίπταν ή πλήγωναν ο ένας τον άλλον; Ποιοι και 
πότε; Π = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 143)   
  
3.  Bίωσες το συναίσθηµα της εγκατάλειψης κάποια 
στιγµή; Σε άφησαν ποτέ µόνο(η) ή ένιωσες ότι δεν σε 
καταλαβαίνουν ή ότι δεν υπάρχει συµπαράσταση; 
Πότε, µε ποιους; Πώς;   
Π = (1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 70, 142)   
  
  4.Eίχες ανάγκη για περισσότερη στοργή, 
τρυφερότητα ή εκδήλωση της αγάπης; Aπό ποιον 
και πότε; Π=(1,13,14,15,16,142) 
  
 5.Yπήρξαν άνθρωποι στο περιβάλλον σου που ήταν 
συχνά άρρωστοι ή µιλούσαν συχνά για αρρώστια; 
Ποιοι και πότε; Π = (17, 18, 19, 20, 21, 22)  
 
6.  Bίωσες το συναίσθηµα της µείωσης µπροστά 
στους άλλους ή αν όχι µπροστά, σε σχέση µε τους 
άλλους; Σε ποιες περιπτώσεις;   
Π = (1, 4, 5, 8, 14, 23, 24, 25, 70, 143) 
  
7. Σε σύγκριναν ποτέ µε άλλους, λέγοντας ότι είσαι 
λιγότερο ή περισσότερο ικανός ή άξιος από κάποιον 
άλλον; Ποιοι και σε ποιες περιπτώσεις και σε σχέση µε 
ποιες ικανότητες ή χαρακτηριστικά;   
Π = (1, 23, 24, 25, 26, 70, 143) 
  
8. Έχασες κάποιο αγαπηµένο άτοµο; Ποιόν(ους) και 
πότε; Π = ( 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 
29, 142)   
 
9. Σε πλησίασε κανένας κάποτε σεξουαλικά χωρίς να 
το θέλεις εσύ;  
Π = (1, 30, 31, 32, 33, 34, 136, 142)  
      
10. Άκουσες τους γονείς, ή άλλους κάποτε να κάνουν 
έρωτα; Ποιους και πότε;  Π = (33, 34, 35, 36, 37)  
 

11. Oι γονείς σου, σου είπαν κάποτε ότι µείνανε µαζί 
µόνο για σένα και ότι αυτό ήταν µια µεγάλη θυσία για 
αυτούς; Ή, σου είπανε κάποτε ότι έχουν κουραστεί ή 
θυσιάσει πολλά για σένα και ότι δηλαδή τους 
χρωστάς;  
Π = (1, 6, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 141, 143)   
 
12. Σου είπαν ότι φταις εσύ για κάτι (για τη δυστυχία, 
την αρρώστια, τα νεύρα, τα προβλήµατα των άλλων); 
Ποιοι σου το είπαν και για τι πράγµα έφταιγες; Kαι 
αφού έφταιξες τι σηµαίνει αυτό για σένα; Tι έπρεπε να 
κάνεις; Π (38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 141, 143)  
 
13. Σου είπανε κάποτε ότι δε θα κάνεις τίποτε στη 
ζωή σου, ότι είσαι τεµπέλης(α), ανίκανος(η) ή ότι δεν 
είσαι έξυπνος(η); Ποιος, πότε και για ποια θέµατα;  
Π =(55, 56, 57, 58, 59, 60, 141, 142, 143)   
 
14. Σε βρήκανε ποτέ να παίζεις µε τα σεξουαλικά σου 
όργανα [µόνος(η)  ή µε άλλους] και σε έκαναν να 
νιώσεις ενοχή; Ποιος; Πότε; Tι µήνυµα σου δώσανε; Π 
= (61, 62, 63)   
 
15. Σου έλεγαν συχνά για την ενοχή και την τιµωρία 
(από τον άνθρωπο ή από το Θεό). Ποιος, πότε, για ποια 
θέµατα ενοχής και τι είδος τιµωρία;  
Π = 1, 62, 63, 64, 65, 141, 142, 143)  
 
16. O δάσκαλος σε έκανε κάποτε να νιώσεις 
µειωµένος(η) µπροστά στα άλλα παιδιά; Πότε; Πώς; 
Π=(66, 67, 68,69, 142, 143)  
 
17. Στις παρέες σαν παιδί ένιωσες κάποια στιγµή 
απόρριψη ή µειονεκτικότητα; Mε ποιους και σε 
σχέση µε ποια κριτήρια µειονεκτικός(η);  
Π = (23, 24, 25, 26, 70, 142, 143)   
 
18. Σου είπαν όταν ήσουν παιδί, ότι είσαι 
υπεύθυνος(η) για τα άλλα αδέλφια σου ή για άλλους 
γενικά και πως ό,τι συµβαίνει σε αυτούς είναι δική σου 
ευθύνη; Ποιος σου είπε, για ποιους και για ποια 
πράγµατα ήσουν υπεύθυνος(η); Π = ( 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 141, 143)  
 
19. Σε έκαναν να καταλάβεις µε κάποιο τρόπο 
(αρνητικό ή θετικό) ότι για να αξίζει κάποιος (να είναι 
αποδεκτός και αγαπητός) θα πρέπει:  
Π = (141, 142, 143)   
α) Nα είναι καλύτερος από τους άλλους;  
Π= (23, 24)  
β) Nα είναι πρώτος σε αυτό που κάνει;  
Π= (72, 73)  
γ) Nα είναι τέλειος, χωρίς λάθη; Π= (72, 73, 74) 
δ) Nα είναι έξυπνος, εύστροφος; Π= (75) 
ε) Nα είναι όµορφος (η) Π= (76, 77) 
στ) Nα έχει τέλεια τάξη και καθαριότητα στο σπίτι; Π= 
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(78, 79, 80,81) 
ζ) Nα έχει πολλές ερωτικές επιτυχίες;  
Π=(82, 83) 
η) Nα έχει οικονοµική ή και κοινωνική επιτυχία; 
Π= (84, 85) 
θ) Nα έχει την παραδοχή των άλλων γύρω του; 
Π= (86) 
ι) Nα κάνει πολλά πράγµατα; Π= (87) 
κ) Nα ικανοποιεί πάντα τις ανάγκες των άλλων; 
Π= (88) 
λ) Nα µη λέει ποτέ “όχι” στους άλλους; Π=(89) 
µ) Nα µην εκφράζει τις ανάγκες του; Π=(90α, β, γ, δ) 
 
20. Σε έκαναν να πιστέψεις µε κάποιο τρόπο ότι δεν 
ξέρεις να σκεφτείς, να πάρεις αποφάσεις ή να τα 
βγάλεις πέρα µόνος(η) σου και ότι θα χρειάζεται να 
ακούς τους άλλους και να στηρίζεσαι πάνω τους; Ποιοι 
σου δώσανε αυτό το µήνυµα και γύρω από ποια θέµατα 
υποτίθεται ότι είσαι ανίκανος(η) να αποφασίζεις ή να 
τα βγάλεις πέρα;  
Π = (91, 92, 93, 94, 142, 143)   
 
21. Eίχες ποτέ πρότυπα (γονείς, µεγάλα αδέλφια ή 
άλλους) που ήταν ή είναι ακόµη πολύ δυναµικοί και 
ικανοί και έτσι δηµιουργήθηκε µέσα σου η ανάγκη να 
τους µοιάζεις;  
Π = (95, 96, 97, 98, 141, 142, 143)  
α) Aνάγκη να αποδείξεις την αξία σου είναι να 
µοιάζεις, να φτάσεις ή να ξεπεράσεις ακόµα αυτά τα 
άτοµα; 
β) Aπελπισία, αυτοαπόρριψη, εγκατάλειψη της 
προσπάθειας, ίσως αυτοκαταστροφικές (υποσυνείδητες 
ίσως) τάσεις, επειδή δεν πιστεύεις ότι θα µπορούσες 
ποτέ να τους φτάσεις και έτσι εγκατέλειψες κάθε 
προσπάθεια; 
γ) Mε ποιους µπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο (α ή 
β) και σε σχέση µε ποια κριτήρια επιτυχίας; 
 
22. Yπήρξε στο περιβάλλον κάποιος µε µια 
απρόβλεπτη ή αλλοπρόσαλλη ή και νευρική, ίσως 
και σχιζοφρενική συµπεριφορά (ίσως και αλκοολικός 
ή και ναρκοµανής) ώστε να µην ξέρεις τι να περιµένεις 
από αυτό τον άνθρωπο; Yπήρξε και βία (σωµατική ή 
ψυχολογική); Ποιος ήταν και ποια ήταν η 
συµπεριφορά; 
Π = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 135, 142)   
 
23. Bίωσες ποτέ απόρριψη ή ντροπή για έναν από τους 
γονείς σου; Για ποιόν και γιατί;  
Π = (109, 110, 111, 112, 142, 143)   
 
24. Aνακάλυψες κάποτε ότι ένας από τους γονείς σου 
είχε απατήσει τον άλλον ερωτικά µε άλλες σχέσεις; 
Πότε και ποιες ήταν οι συνθήκες;  
Π = (83, 104, 109, 110, 111, 112)   

25. Σου µιλούσαν συχνά για το Θεό τον τιµωρό; Ποιος 
και για ποια θέµατα;  
Π = (1, 62, 63, 64, 65, 113, 114, 135, 141, 142, 143)  
 
26. Ένιωσες ότι άλλα σου είπανε και άλλα κάνανε, ότι 
δεν υπήρξε συνέπεια του λόγου, ότι είχανε διπλό 
στάνταρ, ένα για τον εαυτό τους και ένα άλλο για τους 
άλλους ή ότι ήταν υποκριτές ή ψεύτικοι, όχι αληθινοί; 
Ποιοι και πότε και γύρω από ποια θέµατα; Π = (115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121)  
27. Πάνω σε τι βασιζόταν η ασφάλεια των γονιών 
σου; α) στα χρήµατα; β) στη γνώµη των άλλων; γ) στη 
µόρφωση; δ) στην προσωπική δύναµη; ε) στην ενότητα 
της οικογένειας; στ) στην περιουσία; ζ) στη συντροφιά, 
η) σε άλλα;  
Π = (122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 142, 143)   
 
 28. Ήσουν ένα χαϊδεµένο παιδί που είχε ό,τι ήθελε, 
που δεν του χάλαγαν το χατίρι;  
Π = (131, 132, 142)  
 
 29. Σου καταπίεσαν την ελευθερία της κίνησης σου, 
της έκφρασής σου; Σε αναγκάζανε να κάνεις πράγµατα 
που δεν ήθελες (µελέτη, επισκέψεις, ντύσιµο). Σου 
απαγορέψανε να κάνεις πράγµατα που ήθελες;  Π = 
(135, 136, 137, 138, 142, 143)   
 
30. ΓIA ΓYNAIKEΣ: Σε έκαναν να καταλάβεις µε 
κάποιο τρόπο ότι αφού είσαι κορίτσι: 
 α) Aξίζεις λιγότερο; 
 β) Δεν είσαι ασφαλής χωρίς άντρα; 
 γ) Tο σεξ είναι βρώµικο; 
δ) Για να είσαι κοινωνικά αποδεκτή πρέπει να … 
ε) Eίσαι λιγότερο ικανή από τους άντρες; 
στ) H µόνη αποστολή σου είναι να υπηρετείς τους 
άλλους; 
ζ) Δεν πρέπει να εκφράζεις τις ανάγκες, τα 
συναισθήµατα, τη γνώµη σου; 
 η) Πρέπει να υποτάσσεσαι στον άνδρα σου; 
θ) Πρέπει να είσαι όµορφη; 
 Π = (133α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, κ. λ, µ, ν, ξ, 
141, 142, 143)  
 
31. ΓIA ANTPEΣ: Σε έκαναν να καταλάβεις µε 
κάποιο τρόπο ότι αφού είσαι αγόρι: 
α) Πρέπει να είσαι δυνατός; 
β) Πρέπει να είσαι ανώτερος, πιο ικανός, πιο 
δυνατός, πιο έξυπνος από τη γυναίκα σου; 
γ) H αξία σου µετριέται µε τις ερωτικές σου 
επιτυχίες; 
δ) H αξία σου µετριέται µε την επαγγελµατική 
σου επιτυχία (χρήµατα, θέση, κτλ).  
ε) Πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου µε άλλους 
άντρες;  
Π=(134α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, κ, λ, 141, 142, 143)   
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1. ∆εν αξίζω ό,τι και να κάνω. (1, 2)
2. ∆εν αξίζω όταν µε µαλώνουν, µε απ ορρίπ τουν, µε κατηγορούν ή 

όταν είναι θυµωµένοι µαζί µου. (1, 2)
3. Kινδυνεύω όταν είναι θυµωµένοι µαζί µου ή όταν µε µαλώνουν, µε

κατηγορούν ή µε απ ορρίπ τουν. (1, 2)
4. Oι άνθρωπ οι δε µε αγαπ άνε. (1, 2)
5. Oι άνθρωπ οι είναι επ ιθετικοί. (1, 2)
6. Φταίω εγώ για τη δυστυχία των ανθρώπ ων. (1, 2)
7. Eίµαι κακός άνθρωπ ος. (1)
8. Eίµαι µόνος(η) µου στη ζωή. (1, 2, 3, 6, 7, 8)
9. Eίµαι χωρίς π ροστασία - ευάλωτος(η) - κινδυνεύω. (1, 2, 3)
10. ∆ε θέλει κανένας να είναι µαζί µου. (1, 2, 3)
11. ∆εν αξίζω τη µόνιµη, σταθερή σχέση - θα  µε εγκαταλείψουν. (3)
12. ∆εν υπ άρχει σταθερή συµπ αράσταση, φιλία, αγάπ η σ’ αυτόν

τον κόσµο ή αν υπ άρχει, δεν µπ ορώ να την έχω ή δεν αξίζω να
την έχω. (1, 2, 3)

13. ∆εν αξίζω τη στοργή, την τρυφερότητα ή την εκδήλωση της
αγάπ ης. (1, 3, 4).

14. Eίµαι αδικηµένος(η). ∆εν υπ άρχει δικαιοσύνη. (1, 3, 4)
15. ∆εν µπ ορώ να έχω αυτό π ου θέλω ή αυτό π ου χρειάζοµαι. (4)
16. ∆εν π ρέπ ει να ζητάω αυτό π ου χρειάζοµαι. (4)
17. Tο ανθρώπ ινο σώµα είναι αδύναµο και ευάλωτο σε αρρώστειες

και π όνο. (5)
18. Kινδυνεύω να αρρωστήσω, να π ονέσω, να π εθάνω. (5)
19. Θα  µε π ροσέξουν, αν είµαι άρρωστος(η). (5)
20. Φταίω εγώ για την αρρώστεια του άλλου. (5)
21. ∆εν έχω το δικαίωµα να είµαι ευτυχισµένος(η) ή ευδιάθετος όταν

οι άλλοι είναι άρρωστοι. (5)
22. H αρρώστεια είναι αδυναµία και δεν αξίζω να είµαι άρρωστος(η).

(5)

23. H αξία µου µετριέται σε σχέση µε το π ώς συγκρίνοµαι µε τους
άλλους. (6, 17)

24. Oι άλλοι θα µε δεχτούν και θα µε θέλουν µόνο αν µε βλέπ ουν σα
δυνατό(η) και ανώτερο(η). (6, 17)

25. Xωρίς τους άλλους, δεν αξίζω και δεν είµαι ασφαλής. (6, 17).
26. Πρέπ ει να απ οδείξω την αξία µου συγκριτικά µε τους άλλους.

(7, 17)
27. ∆ε µε αγαπ άνε αρκετά για να µένουν µαζί µου. (3, 8)
28. Φταίω εγώ π ου π έθανε ο άλλος. Eίµαι ένοχος(η). (8)
29. ∆ε συµπ εριφέρθηκα καλά σ’ αυτόν π ριν π εθάνει. Eίµαι

ένοχος(η). (3, 8)
30. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστεύοµαι τους άνδρες (ή τις γυναίκες). (1, 3,

8, 9, 10)
31. Mε θέλουν για το σώµα µου. (9, 10)
32. Eίµαι ένοχος(η) γιατί εγώ το άφησα να γίνει. (9)
33. Kινδυνεύω απ ό άνδρες (ή απ ό γυναίκες). (1, 9, 10)
34. Tο σεξ είναι βία. (9, 10)
35. H σεξουαλική π ράξη είναι βία και π ροκαλεί π όνο. (9, 10).
36. H σεξουαλική π ράξη είναι µια αναγκαστική π ράξη π ου

κάπ οιος π ρέπ ει να υπ οστεί απ ό το σύντροφο. (9, 10)
37. H σεξουαλική π ράξη είναι βρώµικη και ζωώδης. (9,10)
38. Πρέπ ει οπ ωσδήπ οτε να ανταπ οδώσω στους άλλους αυτά π ου

µου δώσανε. (11, 12).
39. ∆ε θέλω να π άρω απ ό κανένα, επ ειδή αυτό σηµαίνει ότι θα τους

χρωστάω. ∆ε θα είµαι ελεύθερος(η). (11, 12).
40. Eίµαι π άντα υπ οχρεωµένος(η) στους άλλους ό,τι και να κάνω.

(11, 12).
41. Πρέπ ει να θυσιάζω αυτό π ου π ιστεύω και θέλω εγώ, για να

ικανοπ οιήσω τους γονείς µου (ή τους άλλους). (11, 12,).

Όπως θα έχεις καταλάβει, τα συναισθήµατά µας
ελέγχονται σε µεγάλο βαθµό από τις πεποιθήσεις που
δηµιουργήθηκαν στα παιδικά µας χρόνια. Aυτός ο
κατάλογος θα µας βοηθήσει να βρούµε αυτά τα
«παιδικά συµπεράσµατα».

Προσπάθησε να θυµηθείς:

1. Ποιά ήταν τα συναισθήµατα που είχες τότε, για
αυτά που έγιναν;

2. Ποιές είναι οι πεποιθήσεις που δηµιουργήθηκαν
µέσα σου (στον παιδικό νου σου), σα συµπέρασµα
αυτών που έγιναν; Ίσως βοηθηθείς από τον κατάλογο
πεποιθήσεων που ακολουθεί. Θυµήσου ότι ίσως δεν
µπορείς να δεις άµεσα τις πεποιθήσεις που πιθανά
βρίσκονται στο επίπεδο του υποσυνείδητου, αλλά να
«µυρίζεσαι» την ύπαρξή τους από τα συναισθήµατα και
τις αντιδράσεις σου.

3. Ποιά είναι τα κοµµάτια της ζωής σου που
σήµερα επηρεάζονται από αυτά τα συναισθήµατα και
πεποιθήσεις (παιδικά συµπεράσµατα); Πού είσαι πιο
ευάλωτος(η), πιο αδύναµος(η), πιο ευερέθιστος(η), πιο
αντιδραστικός(η), ευαίσθητος(η)  λόγω αυτών των
εµπειριών;

4. Πώς θα απελευθερωθείς από την επίδραση αυτών
των εµπειριών; Kάνε ένα πρόγραµµα.

OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ

Ίσως οι πεποιθήσεις που ψάχνεις να εκφράζονται
λίγο διαφορετικά από τις παρακάτω φράσεις. Mερικές
µπορεί να σου ταιριάζουν καλύτερα σε κάποιο άλλο
πρόσωπο π.χ. πρώτο, δεύτερο, τρίτο. ∆ώσε λίγο χρόνο
στον εαυτό σου να ψάξει βαθιά µέσα σου για να δεις αν
υπάρχει, έστω κι ένα µικρό µέρος του εαυτού σου,
που πιστεύει ή νιώθει αυτό που εκφράζεται.

(Tα νούµερα µετά από τις πεποιθήσεις αναφέρονται
στον κατάλογο των παιδικών εµπειριών, στις
εµπειρίες που µπορούν να κάνουν κάποιον να καταλήξει
σε τέτοιες πεποιθήσεις).

OI BAΣIKEΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY MAΣ
ΠEPIOPIZOYN AΠO TA ΠAI∆IKA XPONIA EINAI:

1. ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙΣ AΠO .... (Ανθρώπους, αντικείµενα,
ζωή, µικρόβια, την ζωή)

2. ∆EN ΞEPEIΣ ...
3. ∆EN MΠOPEIΣ
4. ΠPEΠEI NA EIΣAI ΣAN TOYΣ AΛΛOYΣ
5. H AΞIA ΣOY ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ME ΠΩΣ ΣYΓKPINEΣAI

ME TOYΣ AΛΛOYΣ
6. ∆EN AΞIZEIΣ EΠEI∆H ....
7. EIΣAI YΠEYΘYNOΣ ΓIA THN

ΠPAΓMATIKOTHTA MAΣ
8. EIMAΣTE ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΓIA THN ∆IKH ΣOY

ΠPAΓMATIKOTHTA.

KATAΛOΓOΣ ΠEΠOIΘHΣEΩN Ή «ΠAI∆IKA
ΣYMΠEPAΣMATA» AΠO ΠAI∆IKEΣ EMΠEIPIEΣ
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42. Oι άλλοι είναι υπ οχρεωµένοι σε µένα για ό,τι κάνω γι’ αυτούς.
(11, 12).

43. Eίµαι ένοχος(η) επ ειδή έχω π άρει π ερισσότερα απ ό αυτά π ου
έχω δώσει.

44. Eίµαι ένοχος(η) για την π ραγµατικότητα των άλλων (π . χ. την
υγεία, την ευτυχία, την ηρεµία, την επ ιτυχία κ.τ.λ.). (11, 12, 18).

45. ∆εν αξίζω όταν οι άλλοι γύρω µου (ειδικά τα π αιδιά, σύντροφος,
γονείς, αδέλφια, φίλοι) δεν είναι καλά. Eίµαι απ οτυχηµένος(η)
στο ρόλο µου. (11, 12, 18).

46. ∆εν έχω δικαίωµα να είµαι εγώ καλά, ευτυχισµένος(η),
ευδιάθετος(η) ή να ξεκουραστώ όταν οι άλλοι έχουν
π ροβλήµατα ή δεν είναι καλά. (11, 12, 18).

47. Oι άλλοι είναι υπ εύθυνοι για τη δική µου δυστυχία, αρρώστια,
απ οτυχία. (11,12, 18).

48. Πρέπ ει εγώ να σώσω τον κόσµο. Eίναι ανίκανοι µόνοι τους. (11,
12, 28).

49. ∆εν ξέρουν οι άλλοι, π ρέπ ει να µε ακούσουν. Πρέπ ει να τους
λύσω εγώ το π ρόβληµά τους. (11, 12, 18)

50. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστευθώ τους άλλους να κάνουν π ράγµατα,
γιατί είναι π ιθανό να κάνουν λάθη. (11, 12, 18).

51. Aν δεν το κάνω εγώ, δε θα το κάνει κανείς. (11, 12, 18).
52. Eίµαι αδικηµένος(η), επ ειδή εγώ συνέχεια βοηθάω και

θυσιάζοµαι για τους άλλους, αλλά δε µε βοηθάνε όταν εγώ θέλω
βοήθεια. (11, 12, 18).

53. Πρέπ ει να είµαι π άντα δυνατός(η) και να µη δείξω π οτέ
αδυναµία ή να ζητήσω βοήθεια. (11, 12, 18).

54. Oι άλλοι θα έπ ρεπ ε να καταλαβαίνουν και να ανταπ οκρίνονται
στις δικές µου ανάγκες χωρίς να τις εκφράζω. (Ίσως - όπ ως εγώ
κάνω σ’ αυτούς). (11, 12, 18).

55. Eίµαι ανίκανος(η). (11, 12, 13)
56. Eίµαι τεµπ έλης(α). (13)
57. ∆εν είµαι έξυπ νος(η). (13)
58. ∆ε θα καταφέρω να π ετύχω αυτό π ου θέλω. (12)
59. Πρέπ ει να απ οδείξω την αξία µου στους άλλους. (11, 12, 13)
60. ∆ε θα µπ ορώ π οτέ να απ οδείξω την αξία µου στους άλλους.

(13)
61. Eίµαι κακός(η), βρώµικος(η) και ένοχος(η) επ ειδή έχω

σεξουαλικές ορµές, συναισθήµατα ή ανάγκες. (14)
62. ∆εν αξίζω την αγάπ η του Θεού. (1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

22, 25)
63. Eίµαι αµαρτωλός(η) και ο Θεός δε µε αγαπ άει. (14, 15)
64. Θα τιµωρηθώ απ ό το Θεό µέσα στη ζωή. Oπ ωσδήπ οτε θα

συµβούν άσχηµα π ράγµατα. (14, 15).
65. Tα π ράγµατα δεν µπ ορούν να είναι συνέχεια ευχάριστα. (14, 15)
66. Oι δάσκαλοι και οι άνθρωπ οι στην εξουσία θέλουν να µε

καταπ ιέσουν, να µε µειώσουν, να µε π ληγώσουν. (16)
67. Nα µη βρεθώ σε σχέση εξουσίας µε κανέναν. (1, 2, 16).
68. Πρέπ ει να π αλέψουµε την εξουσία. (1, 16)
69. Oι άλλοι γελάνε µε µένα, µε κοροϊδεύουν. (16)
70. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστεύοµαι τους άλλους. (1, 3, 6, 7, 17)
71. Πρέπ ει να είµαι καλύτερος(η) απ ό τους άλλους για να αξίζω, να

µε αγαπ άνε και να είµαι ασφαλής. (19α, )
72. Πρέπ ει να είµαι π ρώτο(η)ς για να αξίζω. (19β, 19γ).
73. Πρέπ ει να είµαι τέλειος(α), χωρίς λάθη. (9γ)
74. ∆εν π ρέπ ει να δείξω αδυναµία. (19γ)
75. Πρέπ ει να είµαι π ιο έξυπ νος(η), π ιο π ληροφορηµένος(η) απ ό

τους άλλους για να αξίζω και για να µε δέχονται. (19δ)
76. Πρέπ ει να είµαι όµορφος(η) ( για να µε δέχονται). (19ε)
77. Πρέπ ει να έχω ωραία και καινούργια ρούχα και να βελτιώσω την

εµφάνισή µου µε διάφορους τρόπ ους για να µε δέχονται και να
µε αγαπ άνε. (19ε).

78. Tο σπ ίτι µου (αυτοκίνητο, ρούχα κ. τ. λ. ) π ρέπ ει να είναι
τελείως καθαρό και τακτοπ οιηµένο για να αξίζω. (19στ)

79. ∆ε µπ ορώ να ησυχάσω αν δεν είναι όλα τακτοπ οιηµένα και
καθαρά. (19στ).

80. Oι άλλοι π ρέπ ει να µε βοηθάνε να διατηρώ την τάξη και την
καθαριότητα (19στ)

81. Oι άλλοι είναι βρώµικοι και ανάξιοι. (19στ)
82. Πρέπ ει να µε θέλουν π ολλές γυναίκες (π ολλοί άνδρες) για να

αξίζω. (19ζ)
83. ∆εν µπ ορώ να εµπ ιστευθώ το/τη σύντροφό µου, θα µε

απ ατήσει. (19ζ)
84. Xωρίς οικονοµική ή/και κοινωνική επ ιτυχία και αναγνώριση δε

θα αξίζω για τους άλλους. ∆ε θα µε π ροσέχουν, δε θα µε
εκτιµούν. (19η)

85. Πρέπ ει να είµαι π ιο ευτυχισµένος(η) απ ό τον άλλον για να
αξίζω. (19η).

86. Aξίζω σύµφωνα µε τη γνώµη των άλλων. Aν δε µε δέχονται δεν
αξίζω. Πρέπ ει να έχω την π αραδοχή τους. (19θ).

87. Aξίζω µόνο  όταν κάνω π ολλά π ράγµατα (ή π ερισσότερα απ ό
τους άλλους). (19ι)

88. Πρέπ ει να ικανοπ οιήσω τους άλλους και να είναι
ευχαριστηµένοι  µε µένα, για να αξίζω (19κ).

89. ∆ε µπ ορώ να π ως “όχι” στους άλλους, θα χάσω την αγάπ η τους.
∆ε θα µε θέλουν. (19λ)

90. ∆εν π ρέπ ει να εκφράζω τις ανάγκες µου επ ειδή: (19µ)
α) ∆εν έχω το δικαίωµα
β) ∆ε θα ανταπ οκριθούν οι άλλοι
γ) Eίναι αµαρτία
δ) Θα  µε π ληγώσουν

91. Eίµαι ανίκανος(η) να σκεφτώ, να απ οφασίσω για τον εαυτό µου.
Πρέπ ει να βρω κάπ οιον να µου π ει τι να κάνω. (20)

92. Eίµαι ανίκανος(η) να αντιµετωπ ίζω τις δυσκολίες της ζωής,
π ρέπ ει να βρω κάπ οιον να µε βοηθήσει. (20)

93. Aν είµαι άρρωστος(η) δεν θα ζητάνε απ ό µένα ευθύνες. (20)
94. Φταίνε οι γονείς µου, π ου η ζωή µου είναι µια απ οτυχία. (20)
95. Πρέπ ει να «φτάσω» τους γονείς (ή άλλους). Nα είµαι τόσο

τέλειος(α), δυναµικός(η), επ ιτυχηµένος(η) για να αξίζω και να
δεχτώ τον εαυτό µου. (21)

96. ∆ε θα τα καταφέρω π οτέ να «φτάσω» τους γονείς µου. ∆εν
αξίζω. Kαλύτερα να αυτοκαταστραφώ. (21)

97. Aπ ορρίπ τω το κατεστηµένο και όλη αυτή την ψευτιά π ου
λέγεται επ ιτυχία. Aπ ορρίπ τω το σύστηµα, δε θέλω να ανήκω σε
αυτό. (21)

98. Oι επ ιτυχηµένοι αδικούν τους άτυχους. Eίναι άδικοι και π ρέπ ει
να τους π αλέψουµε. (21)

99. ∆ε µπ ορώ να εµπ ιστευθώ τους άλλους ειδικά (άνδρες, γυναίκες,
κοντινούς ανθρώπ ους) επ ειδή κάπ οια στιγµή θα µε
π ροσβάλουν. (22)

100. ∆εν αξίζω σεβασµό ή/και αγάπ η. (1, 22)
101. Eίµαι λάθος. (1, 22)
102. Tα συναισθήµατά µου δε µετράνε. (1, 22)
103. Φοβάµαι την εξουσία (γονιό, σύντροφο, δάσκαλο, αρχές). Θα

π ληγωθώ. (1, 22)
104. Φοβάµαι τη στενή σχέση, θα π ληγωθώ. Kινδυνεύω. (1, 22)
105. Φοβάµαι την κριτική και την επ ιθετικότητα. Kινδυνεύω. (1,

22)
106. Θα  µε εκµεταλλεύονται οι άλλοι. (1, 22)
107. ∆εν π ρέπ ει να εκφράζω τις ανάγκες µου, δε θα τις ακούνε και

θα π ληγωθώ. (1, 22)
108. ∆εν π ρέπ ει να δείχνω τα συναισθήµατά µου. ∆εν π ρέπ ει να

δείχνω τον π όνο µου. (1, 6, 18, 22)
109. O γονιός µου δεν είναι (ήταν) σωστός. ∆εν αξίζει. ∆εν είναι

δίκαιος. (1, 22, 23)
110. Aφού ο γονιός µου δεν αξίζει, δεν αξίζω κι εγώ. (1, 22, 23)
111. Nτρέπ οµαι για τους γονείς µου και τον εαυτό µου. (1, 22, 23)
112. ∆ε θέλω να είµαι σαν τον π ατέρα (τη µητέρα) µου. ∆ε θέλω να

έχω τις ίδιες αδυναµίες και να κάνω τα ίδια λάθη. (1, 22, 23).
113. O Θεός δε µε αγαπ άει χωρίς όρους. Θυµώνει µε τα λάθη µου,

θα µε τιµωρήσει. (15, 25).

131
5

admin


admin




114. Θα π άθω κάτι κακό. (Θα αρρωστήσω, τα π αιδιά µου θα
αρρωστήσουν και θα π εθάνουν. Θα π εθάνω εγώ, θα
τρελλαθώ). (15, 25)

115. Oι άνθρωπ οι είναι διπ ρόσωπ οι. Άλλα δείχνουν, άλλα
σκέφτονται, άλλα κάνουν. (22, 26).

116. Kινδυνεύω απ ό τους ανθρώπ ους, δε µπ ορώ να τους
εµπ ιστευτώ. (1, 22, 26)

117. Oι άνθρωπ οι είναι ύπ ουλοι. Kάτι θέλουν απ ό µένα. (26)
118. ∆εν π ρέπ ει να βασίζοµαι στους άλλους, δε θα είναι συνεπ είς

και θα στενοχωρηθώ. (22, 26)
119. ∆εν π ρέπ ει να είµαι αληθινός(η), αλλιώς θα χάνω στις

συναλλαγές µου  µε τους ανθρώπ ους. (26)
120. ∆εν π ρέπ ει να δείχνω τα π ραγµατικά µου συναισθήµατα. (26)
121. ∆εν αξίζω ή δε µπ ορώ να έχω ειλικρίνεια απ ό τους

ανθρώπ ους. (22, 26)
122. Xωρίς αρκετά χρήµατα δεν είµαι ασφαλής. (27)
123. Xωρίς την π αραδοχή των άλλων δεν είµαι ασφαλής. (27)
124. Xωρίς µόρφωση δεν είµαι ασφαλής σ’ αυτόν τον κόσµο. Tο

π αιδί µου δεν είναι ασφαλές χωρίς µόρφωση. (27)
125. Xωρίς µια οικογένεια να µε στηρίζει δεν είµαι ασφαλής. (3, 27)
126. Xωρίς µια π εριουσία δεν είµαι ασφαλής και τα π αιδιά µου δεν

είναι ασφαλή. (3, 27).
127. Xωρίς ένα σύντροφο δεν είµαι ασφαλής. (27)
128. Xωρίς ____________ δεν είµαι ασφαλής. (27)
129. Kινδυνεύω γενικά. (1, 3, 8, 22, 27)
130. Πρέπ ει να µου δώσουν ό,τι θέλω όταν το θέλω - αλλιώς δε µε

αγαπ άνε και τότε δεν αξίζω. (28)
131. Aν δε µου δώσουν αυτό π ου θέλω δεν αξίζω και κινδυνεύω.

(28)
132. ∆ε µπ ορώ να τα βγάλω π έρα µόνος/η µου, χρειάζοµαι τους

άλλους να µου π αρέχουν αυτό π ου χρειάζοµαι. (28)

ΓIA ΓYNAIKEΣ MONO
133. Eίµαι κορίτσι (γυναίκα) και έτσι: (30)

α) Aξίζω λιγότερο (ή καθόλου)
β) Έχω λιγότερα δικαιώµατα
γ) Eίµαι αδύναµη
δ) ∆εν είµαι ασφαλής χωρίς άνδρα
ε) Πρέπ ει να έχω άνδρα για να είµαι κοινωνικά απ οδεκτή
στ) ∆εν π ρέπ ει να µου αρέσει το σεξ
ζ) ∆εν είµαι ικανή να τα βγάλω π έρα µε (µηχανήµατα,

χρήµατα, βαριές εργασίες, “ανδρικά θέµατα”, µε τη ζωή
γενικά)

η) O µόνος λόγος για να υπ άρχω, είναι για να υπ ηρετώ την
οικογένειά µου. ∆εν έχω νόηµα αλλιώς

θ) H αξία µου µετριέται µε την εµφάνισή µου
ι) H αξία µου µετριέται µε την υγεία, ευτυχία και επ ιτυχία

των π αιδιών µου
κ) Πρέπ ει να υπ οτάσσοµαι στον άνδρα µου (ίσως και στα

π αιδιά µου) και να µην εκφράζω δικές µου ανάγκες,
συναισθήµατα και γνώµη

λ) ∆ε θα µε σέβονται ό,τι και να κάνω
µ) Πρέπ ει να τους δείξω ότι αξίζω τόσα (και π ερισσότερα)

απ ό τους άνδρες
ν) Πρέπ ει να είµαι δυνατή σαν άνδρας και να π ετύχω στον

ανδρικό κόσµο, για να  µε δέχονται, για  να αξίζω
ξ) Oι άνδρες είναι εχθροί µου και π ρέπ ει να τους

ανταγωνισθώ
ο) O άνδρας θα µου δείξει αν αξίζω ή όχι, µε τη συµπ εριφορά

του

ΓIA AN∆PEΣ MONO
134. Eίµαι αγόρι (άνδρας) και έτσι: 31) 

α) Πρέπ ει να είµαι δυνατός. ∆εν π ρέπ ει να δείξω αδυναµία
β) Aν δείχνω αδυναµία δε θα µε δέχονται, δε θα αξίζω
γ) Πρέπ ει να είµαι π ιο δυνατός απ ό τη γυναίκα µου (π ιο

έξυπ νος, ικανός επ ιτυχηµένος κ.λ.π .).  Aλλιώς, θα χάσω
την εκτίµηση των άλλων

δ) Πρέπ ει  να µε θέλουν π ολλές γυναίκες για να αξίζω.
ε) H ευτυχία µου βρίσκεται σε µία γυναίκα
στ) H γυναίκα θα  µου δείξει αν αξίζω ή όχι, µε τη

συµπ εριφορά της
ζ) H αξία µου µετριέται µε την επ αγγελµατική µου επ ιτυχία

(συγκριτικά µε τους άλλους στον κύκλο µου)
η) H αξία µου µετριέται µε το π όσα χρήµατα έχω και  π όση

π εριουσία απ οκτώ
θ) ∆εν π ρέπ ει π οτέ να κλαίω
ι) ∆εν π ρέπ ει να δείξω π ολύ συναίσθηµα, τρυφερότητα  ή

στοργή
κ) H αρρώστεια είναι αδυναµία. ∆εν π ρέπ ει να αρρωσταίνω.

Θα µε απ ορρίπ τουν
λ) H γυναίκα µου και τα π αιδιά µου π ρέπ ει να µε

υπ ακούουν

135. Xωρίς χηµικές ουσίες δεν µπ ορώ να αντιµετωπ ίσω τη ζωή (να
νιώθω ήρεµος, ελεύθερος:
α) Aλκοόλ
β) ∆ιάφορα φαγητά
γ) Tσιγάρο
δ) Hρεµιστικά
ε) Iατρικά φάρµακα
στ) Xασίς
ζ) Nαρκωτικά
η) Kαφέ
θ) Γλυκά
ι) Σοκολάτα και άλλα. (22, 25, 29).

136. Xωρίς σεξ ή έρωτα δεν µπ ορώ να νιώθω καλά (9,10,14, 25, 29,
30,31)

137. Xωρίς ταξίδια δεν µπ ορώ να νιώθω καλά (ελεύθερος) (29).
138. Θέλουν να µε καταπ ιέσουν, να µε π εριορίσουν (29).
139. Πρέπ ει να π αλέψω για την ελευθερία µου. (29).
140. ∆εν π ρέπ ει να αφήσω καµµία π ιθανή δραστηριότητα χωρίς να

συµµετέχω, αλλιώς θα χάσω κάτι σηµαντικό. ∆ε θα είµαι
ελεύθερος(η) (16, 29).

141. ∆εν έχω το δικαίωµα να ξοδεύω χρόνο:
α) για τον εαυτό µου
β) για τη χαλάρωσή µου
γ) για την υγεία ή την εξέλιξή µου.
δ) είναι εγωιστικό. (11,12,13,15,18,19,21,25,30,31).

142. Mόνο µε αυτόν το συγκεκριµένο άνθρωπ ο, π ράγµα,
κατάσταση, ουσία, δραστηριότητα, µπ ορώ να νιώθω ευτυχία,
ασφάλεια ή ότι αξίζω. Tίπ οτα άλλο δε θα µε βοηθήσει να
νιώθω καλά. Oύτε κάτι π αρόµοιο (1, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31).

143. Aν δεν π ετύχω σε αυτή τη συγκεκριµένη π ροσπ άθεια, δε θα
αξίζω και δε θα µπ ορώ να είµαι ευτυχισµένος(η). (1, 2, 6, 7, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31).

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΕΝ ΧΡΕΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 35, 36, 37 + 38  
ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 39, 40 + 41 ΒΛΕΠΕ 26 + 27
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΣΑ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ 
 

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ) 
(Δεν ειναι ανάγκη να γράψετε ολόκληρες περιγραφές αλλά απλώς 
µερικές λέξεις που αντιπροσωπεύουν το γεγονός ή κατάσταση.) 

 
1. ΕΝΙΩΣΑ (ΕΝΙΩΘΑ) ΛΥΠΗ, ΠΟΝΟΣ , ΑΔΙΚΙΑ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
ΟΤΑΝ/EΠEIΔH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ΕΝΙΩΣΑ (ΕΝΙΩΘΑ) ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΜΟΝΟΣ (Η) ΟΤΑΝ/EΠEIΔH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΕΝΙΩΣΑ (ΕΝΙΩΘΑ) ΦΟΒΟ, ΑΓΧΟΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ / ΓIA / EΠEIΔH 
 
 
 
 
 
 
4.). ΕΝΙΩΣΑ ΘΥΜΟ ΟΤΑΝ / ΓIA / EΠEIΔH 
 
  
 
 
 
 
5. ΕΝΙΩΣΑ (ΕΝΙΩΘΑ) ΖΗΛΙΑ (Η) ΟΤΑΝ / ΓIA / EΠEIΔH 
 
 
 
 
 
 
 

βλέπε πίσω 
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6. ΕΝΙΩΣΑ (ΕΝΙΩΘΑ) ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ, ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ (Η) ΟΤΑΝ/ EΠEIΔH... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ΕΝΙΩΣΑ (ΕΝΙΩΘΑ) (Ή ΜE ΚΑΝΑΝΕ ΝΑ ΝΙΩΘΩ) ΕΝΟΧΗ, ΝΤΡΟΠΗ, ΤΥΨΕΙΣ, 
ΑΥΤΟΑΠΟΡPΙΨΗ (Η) ΟΤΑΝ /ΓIA/ EΠEIΔH... 
 
 
 
 
 
 
 
8. ENIΩΣA (EXΩ NIΩΣEI) AΣΦAΛEIA OTAN /  EΠEIΔH ... 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ENIΩΣA (EXΩ NIΩΣEI) TYXEPOΣ (H) OTAN / EΠEIΔH ... 
 
 
 
 
 
10.  ENIΩΣA (EXΩ NIΩΣEI) ΣHMANTIKOΣ (H)  OTAN / ΓIA / EΠEIΔH ... 
 
 
 
 
 
11.  ENIΩΣA (EXΩ NIΩΣEI) AΓAΠH OTAN / ΓIA / EΠEIΔH ... 
 
 
 
 
 
12.  ENIΩΣA (EXΩ NIΩΣEI) EYTYXIA OTAN / EΠEIΔH ... 
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
 

Εµπειρία Ηλικία ένταση 
0-10 

14 
µέρες 

1 
µήνα 

2 
µήνες 

3  
µήνες 

6 
µήνες 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Αλήθειες που θέλω να δυναµώσω 

 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Όταν οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι θείοι, οι παππούδες και άλλοι µας κριτικάρουν, µας 
απορρίπτουν, µας κακοποιούν, µας αγνοούν, µας εγκαταλείπουν ή απλά δεν µας δίνουν την 
αγάπη και την προσοχή που χρειαζόµαστε, ή ακόµη κι όταν είναι άρρωστοι ή πεθαίνουν, το 
παιδικό «λογικό» συµπέρασµα είναι: 
 

1. Αυτό είναι που µου αξίζει. 
2. Είναι δικό µου λάθος. 
3. Όταν οι άνθρωποι θυµώνουν µαζί µου, είναι δικό µου λάθος. 
4. Όταν οι άνθρωποι θυµώνουν µαζί µου, κινδυνεύω. 
5. Είµαι λάθος. 
6. Αν κάποιος µε αφήσει, είναι επειδή εγώ φταίω. 
7. Αυτό είναι ό,τι µπορώ να προσδοκώ από τη ζωή µου. 
8. Όταν οι άλλοι είναι άρρωστοι, εγώ φταίω. 
9. Δεν είµαι αξιαγάπητος/η όπως είµαι. 
10. Πρέπει να είµαι σαν τους άλλους για να είµαι αξιαγάπητος/η. 
11. Πρέπει να έχω την αγάπη και την αποδοχή των άλλων για να είµαι ασφαλής. 
12. Δεν είµαι καλός άνθρωπος. 
13. Δεν αξίζω και δεν θα έχω αγάπη στη ζωή µου. 
14. Οι άνθρωποι που µε αγαπούν θα µε πληγώσουν. 
15. Οι άνθρωποι που αγαπώ θα µε εγκαταλείψουν. 
16. Είµαι πιο ασφαλής, όταν δεν ανοίγοµαι στους άλλους. 
17. Είµαι πιο ασφαλής, όταν δεν λέω την αλήθεια. 
18. Είµαι πιο ασφαλής, όταν κρύβω τα πραγµατικά µου συναισθήµατα από τους άλλους. 
19. Δεν αξίζω να είµαι ευτυχισµένος/η. 
20. Είµαι υπεύθυνος για ό,τι αισθάνονται οι άλλοι. 
21. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι αισθάνοµαι. 
22. Πρέπει να ___________ για να µε αποδέχονται και να µε αγαπούν οι άλλοι. 
23. Πρέπει να είµαι καλύτερος/η από τους άλλους για να αξίζω την αγάπη και το σεβασµό. 
24. Δεν ξέρω τι να κάνω µε τη ζωή µου. Χρειάζοµαι να µου πουν οι άλλοι τι να κάνω. 
25. Δεν είµαι ασφαλής σ’ αυτόν τον κόσµο. Κινδυνεύω από τους ανθρώπους. 
26. Δεν είµαι ικανός/η να επιβιώσω µόνος µου. Χρειάζοµαι άλλους να µε στηρίζουν και να µε 
φροντίζουν. 

27. Είµαι βρώµικος/η και αδιάντροπος/η επειδή έχω σεξουαλικές επιθυµίες. 
28. Το σεξ είναι αµαρτία. 
29. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλουν οι γονείς µου και οι άλλοι για να είµαι καλός άνθρωπος 
και για να µε αποδέχονται και να µε αγαπούν. 

30. Δεν είµαι ικανός/η και ποτέ δεν θα πετύχω. 
31. Πρέπει να είµαι όµορφος/η και ελκυστικός/η στο αντίθετο φύλο για να αξίζω. 
32. Δεν µπορώ να εµπιστευτώ το/τη σύντροφό µου – θα χάσει τελικά το ενδιαφέρον του/της 
για µένα και θα βρει κάποιον άλλην/άλλον. 

33. Ο Θεός δεν µε αγαπάει εκτός κι αν είµαι τέλειος. 
34. Είµαι ασφαλής µόνο αν έχω πολλά χρήµατα. 
35. Οι άνθρωποι θέλουν να καταπιέσουν την ελευθερία µου. Πρέπει να αγωνιστώ για να την 
προστατεύσω. 

36. Σαν γυναίκα χρειάζεται να είµαι ίση µε τους άνδρες. 
37. Σαν γυναίκα χρειάζοµαι τον άνδρα µου να είναι δυνατότερος και ικανότερος από µένα. 
38. Σαν άνδρας πρέπει να είµαι ικανότερος και πιο επιτυχηµένος από τη γυναίκα µου και 
από όλες τις γυναίκες. 

39. Η αξία µου εξαρτάται από τη γνώµη των άλλων για µένα, από το τι λένε για µένα και από 
το πώς µου συµπεριφέρονται. 

Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. 
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ΓΕΓΟΝΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΤΕ 
 
 
 
 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΤΕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
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ANAΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 
 
1. TO ΓEΓONOΣ 
 
 
 
 
2. TA ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY ENI"ΣA TOTE: 
 
 
3. TA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY ΔHMIOYPΓHΘHKAN 
TOTE: 
 
 
 
 
 
 
4. ΓIATI ΘEΛEIΣ NA AΠEΛEYΘEPΩΘEIΣ AΠO THN EΠIΔPAΣH THΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
AYTHΣ;   ΣKEΨOY TIΣ ΔYΣAPEΣTEΣ ΣYNEΠEIEΣ – EΠIΔPAΣEIΣ THΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
AYTHN ΣTHN Z"H HOY ΣHMEPA. 
 
 
 
 
 
5. TI ΘETIKA ΠEPIMENEIΣ AΠO THN AΠEΛEYΘEP"ΣH AΠO TIΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ 
AYTEΣ; 
 
 
 
 
 
 
 
6. ΠOIEΣ MΠOPEI NA EINAI OI ΘETIKEΣ ΣYNEΠEIEΣ – EΠIΔPAΣEIΣ THΣ 
EMΠEIPIAΣ AYTHN ΣTHN Z"H MOY ΣHMEPA; 
 
 
 
 
 
7. ΘETIKEΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ANTIΛHΨEIΣ ΠOY ΘA ME BOHΘHΣOYN NA 
AΠEΛEYΘEP"Θ" AΠO APNHTIKEΣ EΠIΔPAΣEIΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ΦPAΣEIΣ ΓIA  EFT  (από πίσω) 
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Ευαισθησίες από τα οποία θέλω να απελευθερωθώ 
 
Σε σχέση µε: 
 
1 .  Mια ευαισθησία από την οποία θα ήθελα να απελευθερωθώ (επειδή νιώθω λύπη, πόνος. 
Φόβος, θυµός, ζήλια κτλ) είναι _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Εµπειρίες του παρελθόντος που µπορεί να έχουν συντελέσει να δηµιουργήσουν την 
ευαισθησία αυτή είναι: 
  
 Εµπειρία        Συναισθήµατα 
 
Α. 

 

Β.  

 

Γ.  

Θετικες Φρασεις 
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2.  Άλλη µια ευαισθησία από την οποία θα θύελλα να απελευθερωθώ (επειδή νιώθω λύπη, 
πόνος. Φόβος, θυµός, ζήλια κτλ) είναι _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Εµπειρίες του παρελθόντος που µπορεί να έχουν συντελέσει να δηµιουργήσουν την 
ευαισθησία αυτή είναι: 
  
 Εµπειρία        Συναισθήµατα 
 
Α. 

Β.  

Γ.  

Θετικες Φρασεις 
___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
 
 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΠΟΥ ΕΧΩ ΝΙΩΣΕΙ ΟΜΟΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
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ΔIAΔIKAΣIA AΠEΛEYΘEPΩΣHΣ AΠO ΠAIΔIKA TPAYMATA KAI 
EMΠOΔIA ΠPOΣ TH ΣYNAIΣΘHMATIKH APMONIA KAI EYTYXIA 

  
KAΘHMEPINH EΠIKOINΩNIA 

ME TO EΣΩTEPIKO ΠAIΔI 
1. Kάθισε ή ξάπλωσε µε τη σπονδυλική σου στήλη ίσια.   
2. Xαλάρωσε όλο το σώµα και το νου µε κάποια 
τεχνική χαλάρωσης ή συγκέντρωσης.   
3. Tώρα φαντάσου το εσωτερικό παιδί και 
επικοινώνησε µαζί του.   
α) Pώτησέ το πως νιώθει  
β) Pώτησέ το αν έχει κάποιες ανάγκες που θα ήθελε να 
ικανοποιήσει   
γ) Πες του για τις δικές σου ανάγκες και το πρόγραµµά 
σου   
4. Πες του τις θετικές επιβεβαιώσεις που έχει ανάγκη 
να ακούσει γύρω από την αγάπη, την ασφάλεια και την 
αξία του.   
5. Aγκάλιασε νοερά το παιδί και δώσε του 
τρυφερότητα και αγάπη.   
α) Nιώσε το παιδί στην αγκαλιά σου και µετά 
β) Tαυτίσου µε το µικρό του σώµα, νιώσε τον εαυτό 
σου µέσα στην αγκαλιά και δέξου την αγάπη και την 
τρυφερότητα που σου προσφέρεται.   
γ) Νιώσε ενότητα µε το παιδί. 
 

ANAΛYΣH 
1. Γράψε την ιστορία των παιδικών σου 
χρόνων  
α) Πρόσθεσε κάθε µέρα ό,τι θυµάσαι. 
β) Δε χρειάζεται να είναι σε χρονολογική σειρά 
γ) Mπορείς να γράφεις στο 3ο ή στο 1ο πρόσωπο 
δ) Pώτα άλλους (γονείς, θείους, θείες, αδέλφια) τι 
θυµούνται 
ε) Kοίταξε παλιές φωτογραφίες 
 
2. Kάνε αναδροµές (µε την βοήθεια ενός 
συντονιστή ή ψυχολόγο) στα παιδικά χρόνια για να 
βρεις τις συγκεκριµένες δυσάρεστες εµπειρίες ή 
καταστάσεις και γράψε αυτά που θυµάσαι (ακόµα πιο 
αποτελεσµατικό θα είναι να συµπληρώνεις το 
ερωτηµατολόγιο για κάθε εµπειρία ή κατάσταση).  
 
EPΩTHMATOΛOΓIO ΓIA THN ANAΛYΣH TΩN 
ΔYΣAPEΣTΩN ΠAIΔIKΩN EMΠEIPIΩN 

1. Περιέγραψε µια εµπειρία ή µια γενική 
κατάσταση που ήταν δυσάρεστη, που σε έκανε να 
νιώσεις φόβο, λύπη, ενοχή, απόρριψη, κίνδυνο, αδικία, 
ζήλια ή κάποιο άλλο δυσάρεστο συναίσθηµα.  
2. Tι συναισθήµατα είχες τότε, σαν παιδί;  
3. Tι σκέψεις ή συµπεράσµατα δηµιουργήθηκαν  
µέσα σου σαν παιδί, λόγω αυτής της εµπειρίας, αυτής 
της κατάστασης;  
4. Mε ποιους τρόπους αντιδρούσες τότε, σαν  
παιδί;   
 
5. Tι επίδραση είχε αυτή η εµπειρία επάνω σου 
αργότερα στη ζωή σου ή ακόµα  και σήµερα;  
6. Aν µπορούσες τότε να είσαι απόλυτα  ανοιχτός(η) 
και ειλικρινής τι θα έλεγες στους γονείς σου ή σε 
άλλους που έπαιξαν ρόλο σε αυτό το γεγονός ή σε αυτή 
την κατάσταση;   
α) Tι ένιωθες;  
β) Ποιες ήταν οι ανάγκες και οι επιθυµίες σου;   
γ) Tι θα ήθελες να κάνουν ή να µην κάνουν;   

(Γράψε την απάντησή σου στο 2ο πρόσωπο στους 
γονείς ή στους άλλους σα να µιλάς σε αυτούς)   
Όταν τελειώσεις µε µια εµπειρία ή κατάσταση 
προχώρησε σε µια άλλη που θυµάσαι απαντώντας τις 
ίδιες ερωτήσεις.   
 
2. Γράψε γράµµατα στους ανθρώπους που έπαιξαν 
σηµαντικό ρόλο στα δυσάρεστα βιώµατα των παιδικών 
σου χρόνων (γονείς, δάσκαλοι, θείοι, θείες, αδέλφια, 
παπούδες, γιαγιάδες και άλλοι).   
α) Eπικοινώνησε τελείως ανοιχτά.  
β) Πρόσθεσε καινούργιες σκέψεις και συναισθήµατα 
κάθε µέρα 
γ) Δε χρειάζεται να είναι σε χρονολογική σειρά 
δ) Έκφρασε πώς ένιωσες τότε σ’ αυτήν τη µικρή ηλικία 
(όχι όπως τα βλέπεις ή τα δικαιολογείς τώρα).  
ε) Eκτόνωσε τα αρνητικά (και θετικά) συναισθήµατά 
σου.  
στ) Έκφρασε τις ανάγκες, τα συναισθήµατα, τις 
επιθυµίες και τις σκέψεις που είχες τότε.  
 
3. Διάβασε τα γράµµατα σε κάποιον που είναι 
έµπειρος στην ενεργητική ακρόαση.   
α) Aν βρίσκεις ότι το διάβασµα προκαλεί διάφορα 
συναισθήµατα ή κλάµα, εκτόνωσε τα συναισθήµατα 
αυτά πριν συνεχίσεις να διαβάζεις. Mην κρατάς τα 
συναισθήµατα µέσα σου.  
β) Mπορεί να χρειάζεται να διαβάσεις αυτά τα 
γράµµατα και άλλες φορές, µέχρι να µειωθεί η 
συναισθηµατική φόρτιση απ’ αυτά.  
 
4. Nα γίνουν αναδροµές στις οποίες θα µιλάς 
(προφορικά) στους ανθρώπους (καθώς τους 
φαντάζεσαι στο νου σου) προς τους οποίους έγραψες 
τα γράµµατα ή σε άλλους που έρχονται στο νου σου.  
α) Έκφρασε όλα τα συναισθήµατα (αρνητικά και 
θετικά), αυτά που ένιωσες τότε σαν παιδί. Έκφρασε 
ανάγκες, σκέψεις και επιθυµίες που είχες.  
β) Ξεκαθάρισε µαζί τους ό,τι δεν είπες τότε.  
γ) Aν αρχίσεις να κλαις, άφησε να εκτονωθεί αυτή η 
ενέργεια πριν συνεχίσεις να µιλάς.  
 
5. Nα γίνει ψυχόδραµα µε κάποιον έµπειρο σε αυτή 
την τεχνική.   
α) Φαντάσου ότι ο άλλος είναι ο άνθρωπος µε τον 
οποίο θέλεις να ξεκαθαρίσεις τη σχέση. Πες του τα 
όλα.  
β) Aν αυτό οδηγεί σε έντονα συναισθήµατα, εκτόνωσε 
αυτά πρώτα και µετά προχώρα.  
 
6. Nα γίνουν αναδροµές για να βοηθήσεις το παιδί 
µέσα σου να δει όλα αυτά που έχουν γίνει µε βάση τις 
πνευµατικές αλήθειες και µιας πιό ώριµης λογικής. 
(Tέτοια θετικά µηνύµατα για το εσωτερικό παιδί 
ακολουθούν παρακάτω). 
 
7. Nα επικοινωνήσεις κατευθείαν µε τους ανθρώπους 
µε τους οποίους θέλεις να διορθώσεις τη σχέση σου.  
α) Aν είναι ενσαρκωµένοι µε γράµµα, τηλεφώνηµα ή 
από κοντά.   
β) Aν δεν είναι ενσαρκωµένοι µε γράµµα, χαλάρωση ή 
διαλογισµό.    
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EPΩTHMATOΛOΓIO ΓIA NA ΓNΩPIΣOYME TO EΣΩTEPIKO ΠAIΔI 
Συµπλήρωσε τις ακόλουθες φράσεις: 

 
1)  Άκουσα σαν παιδί ότι τα πιο σηµαντικά µου ελαττώµατα ήταν… 
 
 
 
2)        Σαν παιδί τα θετικά στοιχεία, ιδιότητες και ταλέντα µου ήταν… 
 
 
 
3) Σαν παιδί ένιωσα ενοχή για… 
 
 
 
4)  Mηνύµατα που πήρα µε κάποιο τρόπο για το άλλο φύλλο ήταν… 
 
 
 
5)  Mηνύµατα που πήρα µε κάποιο τρόπο για το δικό µου φύλλο ήταν… 
 
 
 
 
6) Mηνύµατα που πήρα µε κάποιο τρόπο για το Θεό. 
 
 
 
 
7) Mηνύµατα που πήρα µε κάποιο τρόπο για το σεξ.  
 
 
 
8) Mηνύµατα για το χρήµα. 
 
 
 
9) Ένιωσα απόρριψη όταν… 
 
 
 
10) Ένιωσα φόβο όταν/ για/ επειδή… 
 
 
 
11) Ένιωσα ντροπή ή µείωση όταν… 
 
 
12) Ένιωσα ασφάλεια, ηρεµία ή και χαρά όταν…       
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EFT - ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
ENA ΥΒΡΙ∆ΙΟ “EFT + EMDR”

Στάδιο 1. H ΠPOETOIMAΣIA
1. Συντονιζόµαστε µε το συναίσθηµα και το ερέθισµα που το δηµιουργεί. 
2. Αξιολογούµε το βαθµό της διαταραχής SUD (από 0 έως 10) καθώς σκεπτόµαστε το ερέθισµα.
3. Tρίβουµε το ευαίσθητο  σηµείο στο στήθος επαναλαµβάνοντας την επιβεβαίωση:  «Παρόλο που____, δέχοµαι και αγα-
πώ τον εαυτό µου». (To κάνουµε για να διορθώσουµε πιθανή Ψυχολογική αντιστροφή)
4. Θετική φράση - τρίβουµε το ευαίσθητο σηµείο στην άλλη πλευρά του
στήθους επαναλαµβάνοντας: «Θέλω (επιλέγω, αποφασίζω) να απελευ-
θερωθώ από ____».

Στάδιο 2.  Η NEA ΣYNTOMH AKOΛOYΘIA TΩN KTYΠHMATΩN  
Kτυπάµε ΕΝΑΛΛΑΞ ∆ΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
το κάθε σηµείο 7 έως 10 φορές  
λέγοντας τη φράση υπενθύµισης   (3 ΦOPEΣ)
1 Πάνω µέρος του κεφαλαιού µε τα δυο χέρια
2 Αρχή του φρυδιού - εκεί που το φρύδι ενώνεται µε τη ρίζα της µύτης
3 Πλάι του µατιού - Στον κρόταφο 
4 Κάτω από το µάτι - Eπάνω στο ζυγωµατικό οστό  
* 5 Κάτω από τη µύτη - Πάνω από τα χείλη + Κάτω από το κάτω χείλος 
6 Κάτω από τη µασχάλη - Στο πλάι του σώµατος
7 Kάτω από την Κλείδα - Κάτω από την κλείδα και δίπλα από το στέρνο
8 Στο πλάι του χεριού -το σηµείο µε το οποίο θα χυπούσαµε ξύλο στο κα-
ράτε
* ΕΝΑΛΛΑΞ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
Κάνουµε το πιο πάνω τρεις φορές για να αλλάξουµε την 
ενεργειακή διάταξη και µετά:
ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ 3 Ή ΠΙΟ ΚΑΤΩ

Στάδιο 3. ΤΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ∆ΙΟ 2, ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ Ο Ι∆ΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (Η) ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ, ΜΕΤΡΑΜΕ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ή ΝΙΩ-
ΘΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΤΑΝ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ. 0 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ 10 ΣΗΜΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΝΟΥ ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΝΙΩΘΕΙ ΗΡΕΜΙΑ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ∆ΙΟ 4 ΚΑΙ 5. 
Στάδιο 4.  H ΣEIPA «Gamut» (για  εξισορρόπηση της ενέργειας)
Kαθώς κτυπάµε γρήγορα και χωρίς διακοπή στο σηµείο «gamut», 3 ως 5 φορές το δευτερόλεπτο, εφαρµόζουµε την ακό-
λουθη διαδικασία:
Α. Kλείνουµε τα µάτια µας   B. Ανοίγουµε τα µάτια        
Γ. Kρατώντας το κεφάλι µας ίσιο κοιτάµε µε δύναµη κάτω δεξιά  
∆. Kρατώντας το κεφάλι µας ίσιο κοιτάµε µε δύναµη κάτω αριστερά  
E. Mε το κεφάλι ίσιο κάνουµε κύκλο µε τα µάτια  δεξιόστροφα 
Z. Mε το κεφάλι ίσιο κάνουµε κύκλο µε τα µάτια  αριστερόστροφα 
H. Mουρµουρίζουµε, µε το στόµα κλειστό λίγους, στίχους ενός τραγουδιού για 2 έως 5 δευτερόλεπτα.
Θ. Μετράµε προφορικά από 1 ως 5
I. Mουρµουρίζουµε,µε το στόµα κλειστό, λίγους στίχους ενός τραγουδιού, για 2 έως 5 δευτερόλεπτα.

Στάδιο 5.  θετική προβολή - Mπορούµε να ολοκληρώσουµε µε θετική προβολή σχετικά µε το θέµα µας. 
ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ “ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ”, ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑ, ΧΟ’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ,
Ή ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ.
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Δουλεύοντας µε τις  
Παιδικές εµπειρίες µε EFT 

Aπο το βιβλίο  
Eνεργειακή Ψυχολογία του Pόµπερτ Hλία Nατζέµυ 

 
Α. Κάντε µία λίστα µε τα περιστατικά, καταστάσεις 
πεποιθήσεις ή συναισθήµατα από τα οποία θα σας 
άρεσε να απελευθερωθείτε. 
 
Σηµ.: Το EFT δουλεύει καλύτερα σε συναισθήµατα που 
µπορούµε να τα αισθανθούµε, και έτσι για κάθε µία 
περίπτωση που επιλέγετε να δουλέψετε, θα είναι 
αποτελεσµατικότερο να δουλέψετε µε το συναίσθηµα 
που δηµιουργήθηκε από εκείνο το περιστατικό, 
κατάσταση ή πεποίθηση. 
 
1. _____________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ____________________________________ 
 
Β. Τώρα, για κάθε εµπειρία, προσπαθήστε να 
απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
 
1. Ποιες είναι οι διαφορετικές όψεις αυτής της 
εµπειρίας; (Σκεφθείτε συγκεκριµένες πράξεις, στάσεις, 
λόγια, συµπεριφορές, εικόνες, ήχους και σκηνές). 
 
Θα βοηθούσε να µιλήσετε ή να γράψετε για αυτή την 
εµπειρία περιγράφοντας µε λεπτοµέρεια ακριβώς το τι 
συνέβη. 
 
Κάθε φορά που αισθάνεστε όποια συναισθήµατα 
σχετικά µε αυτό που λέτε ή γράφετε, µπορείτε είτε να 
δουλέψετε µε αυτά άµεσα ή να τα σηµειώσετε σε χαρτί 
ώστε να τα δουλέψετε αργότερα. 
 
Με αυτό τον τρόπο φτιάχνετε µία λίστα όψεων για 
κάθε εµπειρία που µπορεί να δηµιουργεί ένα 
διαταραγµένο ενεργειακό πεδίο, από το οποίο θα σας 
άρεσε να απελευθερωθείτε. 
 
2. Τώρα, για κάθε όψη της εµπειρίας χρειάζεται να 
συνειδητοποιήσουµε στο µέγιστο των ικανοτήτων µας 
ποια συναισθήµατα αισθανόµασταν ή 
αισθανόµαστε και ποια είναι η SUD συναισθηµατική 
φόρτιση. 
 
Μπορεί κάλλιστα να υπάρχει πλήθος συναισθηµάτων, 
όπως πόνος, φόβος, ενοχή, αδικία και θυµός. Θα 
χρειαστεί να εργαστούµε µε όποιο είναι το πιο έντονο 
και µετά µε τα υπόλοιπα όπως αυτά έρχονται στην 
επιφάνεια. 
 
3.Επιλέξτε λοιπόν µία όψη και ένα συγκεκριµένο 
συναίσθηµα µε το οποίο θα θέλατε να ξεκινήσετε. 
 
4. Τώρα είµαστε έτοιµοι να εφαρµόσουµε EFT σε αυτό 
το συναίσθηµα της όψης. Καθώς µειώνουµε την ένταση 
του συναισθήµατος, πιθανά άλλα συναισθήµατα και 
µετά άλλες όψεις θα έρθουν στην επιφάνεια για να 
εκτονωθούν. 
 

 
 
 

 
ΔEIΓMATA: 

 
A’ Γεγονός: Ξύλο ή απόρριψη από κάποιον. 
Συναισθήµατα και όψεις: 
 
Θυµός επειδή µε κτυπήσανε. 
 
Αδικιά - επειδή µε κτυπήσανε 
 
απόρριψη - επειδή µε κτυπήσανε 
 
Ντροπή που το είδανε οι άλλοι 
 
Φόβος να ξανά γίνει. 
 
Αυτοαπόρριψη επειδή µε κτυπήσανε 
 
Θυµός προς τον εαυτό µου επειδή µε κτυπήσανε 
 
Ενοχή – µήπως φταίω εγώ, µήπως το άξιζα. 
 
 
B’ Γεγονός: Mε αγνοήσανε 
 
Συναισθήµατα και όψεις: 
 
Θυµός επειδή µε αγνοήσανε. 
 
Αδικιά - επειδή µε αγνοήσανε 
 
απόρριψη - επειδή µε αγνοήσανε 
 
Φόβος να ξανά γίνει. 
 
Αυτοαποριψη επειδή µε αγνοήσανε 
 
Θυµός προς των εαυτό µου επειδή µε αγνοήσανε 
 
Ενοχή – µήπως φταίω εγώ, µήπως το άξιζα. 
 
 
Γ’ Γεγονός: Mε πλησιάσανε σεξουαλικά 
 
Συναισθήµατα και όψεις: 
 
Θυµός επειδή µε πλησιάσανε σεξουαλικά 
 
Αδικιά - επειδή µε πλησιάσανε σεξουαλικά 
 
απόρριψη - επειδή µε πλησιάσανε σεξουαλικά 
 
Φόβος να ξανά γίνει. 
 
Αυτοαποριψη επειδή µε πλησιάσανε σεξουαλικά 
 
Θυµός προς των εαυτό µου επειδή το επέτρεψα να 
γίνει. 
 
Ντροπή επειδή µε πλησιάσανε σεξουαλικά 
Ντροπή να το µοιραστώ µε άλλους 
Ενοχή – µήπως φταίω εγώ, µήπως το προκαλούσα 
Ενοχή επειδή που άρεσε η προσοχή που έπαιρνα. 
Ενοχή επειδή ένα µέρος του εαυτό µου έπαιρνε 
ευχαρίστηση.  
Θυµος προς τους άλλους που δεν µε προστατεύανε. 
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Η ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

******************************* 
 
α. Τρίβουµε το ευαίσθητο σηµείο στη µία πλευρά ( ή 
χτυπάµε στο πλάι του χεριού) επαναλαµβάνοντας την 
φράση «Α» τρεις φορές. 
 
β. Μετά επαναλαµβάνουµε την φράση «Β» τρεις 
φορές ενώ ταυτόχρονα τρίβουµε το ευαίσθητο σηµείο 
στη άλλη πλευρά  ( ή χτυπάµε στο πλάι του άλλου 
χεριού). 
 
γ. Μετά επαναλαµβάνουµε την «Γ» φράση 
υπενθύµισης, ενώ ταυτόχρονα χτυπάµε στα 12 σηµεία. 
 

******************************* 
1. Η Ετοιµασία για το κύριο συναίσθηµα που 
αισθανόµαστε: 
 
Α.1. Παρόλο που αισθάνοµαι (το 
συναίσθηµα)_______________όταν σκέφτοµαι το 
(περιστατικό ή κατάσταση παιδικής 
ηλικίας)_________________ δέχοµαι και αγαπώ 
τον εαυτό µου όπως είναι. 
 
Α.2. Παρόλο που µέχρι τώρα αισθανόµουν  (το 
συναίσθηµα) _________________ σαν παιδί όταν 
(περιστατικό ή κατάσταση παιδικής 
ηλικίας)_________________, δέχοµαι και αγαπώ 
τον εαυτό µου όπως είναι. 
 
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό µου, 
αποδέχοµαι, συνειδητοποιώ ότι είναι για το καλό µου) 
να είµαι ελεύθερος από αυτό το 
(συναίσθηµα)__________. 
 
Γ. Φράση Υπενθύµισης= (Το συναίσθηµα) _______ 
επειδή (το περιστατικό)_____________ 
 
(Mε επιλογή) Α.3.Αν και µέχρι τώρα αισθανόµουν  
(το συναίσθηµα) _________________σαν παιδί 
όταν (περιστατικό ή κατάσταση παιδικής 
ηλικίας)_________________, τώρα βιώνω την 
εσωτερική µου ασφάλεια και αυτοεκτίµηση. 
 
2. Δευτερεύοντα συναισθήµατα 
 
Εάν υπάρχει ενοχή, ντροπή  ή κάποια άλλα αισθήµατα 
σχετικά µε το ότι έχετε τα παραπάνω συναισθήµατα, 
τότε και αυτά τα αισθήµατα θα πρέπει να τα χειριστείτε 
µε τον ίδιο τρόπο. 
 
Α.1. Παρόλο που  αισθάνοµαι (το συναίσθηµα, όπως 
ενοχή, ντροπή, αυτο-απόρριψη, 
θυµός)_______________ επειδή αισθάνοµαι (κύριο 
συναίσθηµα σαν φόβο, θυµό ή µίσος) σχετικά µε 
(εµπειρία παιδικής ηλικίας) _________________, 
δέχοµαι και αγαπώ τον εαυτό µου όπως είναι. 
 
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό µου, 
αποδέχοµαι, συνειδητοποιώ ότι είναι για το καλό µου) 
να είµαι ελεύθερος από αυτό το 
(συναίσθηµα)__________. 
 

           140 
Γ.Φράση Υπενθύµισης= (Το συναίσθηµα) επειδή (το 
περιστατικό)_____________ 
 
(Mε επιλογή) Α.2. Αν και µέχρι τώρα αισθανόµουν  
(το συναίσθηµα, όπως ενοχή, ντροπή, αυτο-απόρριψη, 
θυµός)_______________ επειδή µέχρι τώρα 
αισθανόµουν (κύριο συναίσθηµα) σχετικά µε (εµπειρία 
παιδικής ηλικίας) _________________, τώρα 
καταλαβαίνω τον εαυτό µου, τα συναισθήµατα µου και 
τις αντιδράσεις µου. 
 
 
3. Αντίσταση 
 
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίσταση σχετικά µε την 
ελευθέρωση αυτών των συναισθηµάτων, τότε αυτή η 
αντίσταση χρειάζεται να µειωθεί µε τον ίδιο τρόπο. 
 
Πιθανές πεποιθήσεις που µπορεί να 

προκαλέσουν αντίσταση  
στην απελευθέρωση αυτών των συναισθηµάτων 

(Ψυχολογική αναστροφή) 
 
1. Αισθάνοµαι έτσι πολύ καιρό και δεν γνωρίζω πως 
θα είµαι χωρίς να νιώθω αυτό το συναίσθηµα. Θα 
είναι σαν να χάνω ένα σηµαντικό κοµµάτι του 
εαυτού µου ή της ζωής µου. (Έχουµε προσκολληθεί 
ή εθιστεί στο να νιώθουµε έτσι). 

 
2. Πιστεύω ότι χρειάζοµαι αυτό το συναίσθηµα ώστε 
να προστατεύω τον εαυτό µου από τους άλλους. 
(Πιθανά  θυµός, κατάθλιψη, αδικία, πόνος). 

 
3. Θα χάσω την δύναµη ελέγχου πάνω στους άλλους. 

(Πιθανά θυµός, κατάθλιψη, αίσθηµα 
ανικανοποίητου) . 

 
4. Θα χάσω την προσοχή των άλλων εάν δεν έχω αυτό 
το συναίσθηµα. 

 
5. Θα χάσω την αυτο-εκτίµηση µου εάν δεν 
αισθάνοµαι έτσι. (Ειδικά αίσθηση θύµατος ή θυµού 
από όπου ψάχνουµε να πάρουµε τα συναισθήµατα 
µας καλοσύνης, ορθότητας – αυτοεκτίµησης). 

 
6. Δεν θα επιτρέψω τους άλλους να είναι ελεύθεροι 
συναισθηµάτων ενοχής ή ευθύνης προς εµένα. Θα 
χάσω τον έλεγχο τους. 

 
7. Θα χρειαστεί να αναλάβω την ευθύνη της ζωής µου. 
 
8. Πρέπει να νιώθω ενοχή για να είµαι καλός 
άνθρωπος. Aν δεν νιώθω ενοχή, δεν θα είµαι καλός (η). 
 
9. Θα χρειαστεί να είµαι ευτυχισµένος/η – κάτι που 

µε φοβίζει. 
 
10. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσω την αυτο-εκτίµησή 

µου  – κάτι που επίσης µε φοβίζει. 
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Σε τέτοιες περιπτώσεις εσωτερικών εµποδίων, 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις παρακάτω 

φράσεις: 
 
Α.1. Παρόλο που φοβάµαι να εγκαταλείψω ___ (αυτό 
το συναίσθηµα) γιατί _______________ 
(αντίσταση) _____________________, δέχοµαι 
και αγαπώ τον εαυτό µου όπως είναι. 
 
 
Σηµείωση: Εάν αισθανόµαστε ότι έχουµε κάποια 
αντίσταση, αλλά δεν γνωρίζουµε τι είναι τότε µπορούµε 
απλώς να πούµε 
 
Α.3. Αν και φαίνεται ότι έχω κάποια αντίσταση σχετικά 
µε το να αφήσω αυτό το συναίσθηµα, αγαπώ τον εαυτό 
µου βαθιά και δυνατά. 
 
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό µου, 
αποδέχοµαι, συνειδητοποιώ ότι είναι για το καλό µου) 
να είµαι ελεύθερος από αυτό το (φόβος ή 
αντίσταση)__________. 
 
Γ.Φράση Υπενθύµισης= (Το συναίσθηµα ή αντίσταση) 
_____________ 
 
(Mε επιλογή) Α.2. Αν και µέχρι τώρα φοβόµουν  να 
εγκαταλείψω αυτό το συναίσθηµα γιατί 
_______________ (αντίσταση) 
_____________________, τώρα συνειδητοποιώ ότι 
είναι πολύ καλύτερα για εµένα να το αφήσω να φύγει. 
 
4. Ενσωµατωµένα συναισθήµατα 
 
Εάν ανακαλύψουµε ότι αυτά τα συναισθήµατα 
εκδηλώνονται ως φυσικά συµπτώµατα είτε γενικώς είτε 
κατά τη διάρκεια του EFT, τότε µπορεί να χρειαστεί να 
τα χειριστούµε για µερικές επαναλήψεις µε τον 
ακόλουθο τρόπο. 
 
Α.1. Παρόλο που έχω αυτό (φυσικό φαινόµενο) 
_______________ στο (µέρος του σώµατος)  
_______, δέχοµαι και αγαπώ τον εαυτό µου όπως 
είναι. 
  
Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό µου, 
αποδέχοµαι, συνειδητοποιώ ότι είναι για το καλό µου) 
να είµαι ελεύθερος από αυτό το (φυσικό φαινόµενο) 
στο (µέρος του σώµατος). 
 
Γ. Φράση Υπενθύµισης = (Φυσικό φαινόµενο) ____ 
στο (µέρος του σώµατος) _____ . 
 
(Mε επιλογή) Α.2. Αν και µέχρι τώρα είχα αυτό 
(φυσικό φαινόµενο) _______________ στο (µέρος 
του σώµατος)  ___________________, τώρα είµαι 
τελείως απαλλαγµένος/η από αυτό. 
 
Σηµαντική Σηµείωση: 
 
Κάποιοι από εµάς µπορεί να έχουµε αποθηκευµένες στο 
υποσυνείδητο µας συναισθηµατικά φορτισµένες 
µνήµες. Χρειαζόµαστε να τις απελευθερώσουµε από το 
ενεργειακό µας σύστηµα ώστε να δηµιουργήσουµε 
υγεία, ευτυχία, ειρήνη, καθαρότητα, εξέλιξη και 
αρµονικές σχέσεις. 

Όµως µπορεί κάποιες φορές, δουλεύοντας µε αυτές, να 
έρθουν προσωρινά στην επιφάνεια κάποια δυσάρεστα 
συναισθήµατα που µπορεί να µας ταράξουν. Βιώνουµε 
βέβαια αυτές τις αρνητικές ενέργειες υποσυνείδητα 
αλλά και ψυχοσωµατικά ούτως ή άλλως. 
Το να µη τα χειριστούµε θα είναι σαν να γνωρίζουµε ότι 
υπάρχει φωτιά στο υπόγειο µας και να αρνιόµαστε να 
κατεβούµε να τη σβήσουµε, επειδή αυτό δεν είναι 
ευχάριστο και θα λερωθούµε προσωρινά. Αλλά αυτή η 
ανεξέλεγκτη φωτιά σε λίγο θα είναι στο υπνοδωµάτιο 
µας και στο σαλόνι µας και σε όλο το σπίτι µας. Έτσι η 
άρνηση και η αποφυγή δεν είναι η λύση. 
 
Κάποιες οδηγίες θα ήταν: 
 
1. Εάν πρόκειται να δουλέψετε µε τις παιδικές σας 
εµπειρίες ή άλλα έντονα συναισθήµατα και 
ειδικότερα µε κατάθλιψη, θα πρέπει να έχετε έναν 
έµπειρο οδηγό για αυτή τη εργασία. Κάποιον που 
εµπιστεύεστε και έχετε πρόσβαση, αν χρειαστείτε 
βοήθεια. 

 
2. Μην κάνετε τέτοιου είδους εργασία αµέσως πριν 
κοιµηθείτε ή οδηγήσετε ή έχετε κάποιο 
σηµαντικό ραντεβού.  

 
3. Χάρη στη δουλειά του Gary Craig µε αυτό το θέµα, 

µπορείτε να δουλέψετε «Υποθετικά» και κατόπιν 
άµεσα µε τη φορτισµένη εµπειρία. 

 
! Πρώτα, χωρίς να κλείσετε τα µάτια σας ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο προσπαθήσετε να ξαναζήσετε την 
αρνητική εµπειρία, ρωτήστε τον εαυτό σας «Εάν ήταν 
να έρθω σε εµπειρική και συναισθηµατική επαφή µε 
αυτή τη µνήµη, πόσο ταραγµένος θα αισθανόµουν;» 
Άρα εδώ κάνετε µια Υποθετική Αξιολόγηση. 
 
! Μετά κάνετε όσες επαναλήψεις Υποθετικού EFT 
χρειάζεστε ώστε να φθάσει η Υποθετική Αξιολόγηση 
στο 3 ή λιγότερο. 
 
! Τώρα κλείστε πραγµατικά τα µάτια σας και 
επιδιώξτε να θυµηθείτε το περιστατικό όσο πιο ζωντανά 
µπορείτε και δείτε που είναι η πραγµατική σας 
αξιολόγηση, συνεχίζοντας να εφαρµόζετε το EFT στα 
συναισθήµατα που έχετε όταν είστε σε άµεση 
συναισθηµατική επαφή µε το περιστατικό. 
 
! Συνεχίστε να δουλεύετε µε όποιες άλλες όψεις 
πιθανά έρθουν στην επιφάνεια. 
 
Η εµπειρία µας είναι ότι έχοντας δουλέψει µε την 
Υποθετική Αξιολόγηση για µερικές επαναλήψεις έχουµε 
απενεργοποιήσει σε µεγάλο βαθµό το πραγµατικό 
ενεργειακό πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε έναν 
σχεδόν χωρίς πόνο τρόπο µετάβασης από αυτά τα 
εσωτερικά εµπόδια σε υγεία, ειρήνη, ευτυχία και 
επιτυχία. 
 

Αξίζουµε µια ευτυχισµένη και υγιή ζωή. 
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 
 
1. Αξίζω και πάντα άξιζα την αποδοχή, το 
σεβασµό και την αγάπη, ακόµη κι όταν οι 
άλλοι δεν µπορούσαν να αναγνωρίσουν την 
έµφυτη οµορφιά και καλοσύνη µου. 

2. Όταν οι άλλοι δεν µπορούσαν να µου δείξουν 
την αγάπη και το σεβασµό, που αξίζω και 
πάντα άξιζα, είναι απλά επειδή εκείνοι 
υπέφεραν και ήταν δυστυχισµένοι εκείνες τις 
στιγµές. 

3. Όταν κάποιος  είναι θυµωµένος, επιθετικός, µε 
κατηγορεί ή ακόµη και µε πληγώνει, είναι 
επειδή αυτός φοβάται και υποφέρει µέσα του. 

4. Όλοι – ακόµη και οι ενήλικες των παιδικών 
µας χρόνων – έκαναν το καλύτερο που 
µπορούσαν κάθε στιγµή, µε την αναπηρία των 
δικών τους παιδικών εµπειριών που είχαν σαν 
αποτέλεσµα φόβους, προγραµµατισµούς, 
πόνο, θυµό και ενοχή. 

5. Η αξία µου είναι αµετάβλητο γεγονός που δεν 
µπορεί ποτέ να αυξηθεί ή να µειωθεί από τα 
λόγια, τις πράξεις ή τα προβλήµατα των άλλων. 

6. Στην πραγµατικότητα ήµουν πάντοτε ασφαλής 
σε κάθε περίσταση – η απόδειξη είναι ότι 
βρίσκοµαι εδώ σήµερα. 

7. Σαν ψυχή, πριν από την ενσάρκωση, είχα 
επιλέξει όλα τα γεγονότα της παιδικής ηλικίας 
µου, επειδή για κάποιο λόγο (ίσως µια µέρα 
τον καταλάβω) µού προσφέρουν το τέλειο 
ερέθισµα για τα µαθήµατα και την εξέλιξη που 
έχω επιλέξει γι’ αυτήν τη ζωή. 

8. Οτιδήποτε µπορεί να έχουν κάνει οι άνθρωποι, 
που µε πλήγωσε, ήταν πάντοτε λόγω της 
άγνοιας τους για τη δική τους και τη δική µου 
αληθινή φύση. 

9. Είµαι µια έκφραση της θεϊκής συνειδητότητας 
και αυτό το σώµα και ο νους είναι τα 
προσωρινά οχήµατα έκφρασής µου στη γη. Η 
αξία µου και η ασφάλειά µου δεν εξαρτώνται 
µε κανένα τρόπο από αυτά τα προσωρινά 
οχήµατα έκφρασης. 

10. Όλοι οι ενήλικες της παιδικής µου ηλικίας, 
ακόµη κι εκείνοι που έπαιξαν το ρόλο των 
γονιών µου (βιολογικών ή όχι), είναι απλά 
αδελφές ψυχές στη διαδικασία της εξέλιξης, µε 
τις οποίες έχουµε συµφωνήσει να παίξουµε 
αυτούς τους ρόλους βάσει ενός πνευµατικού 
συµβολαίου. 

11. Αυτές οι ψυχές που έχω επιλέξει δεν είναι 
καθόλου τέλειες και βρίσκονται επίσης σε 
διαδικασία µάθησης. Μαθαίνουµε µαζί εδώ 
στον υλικό κόσµο. Δεν µπορώ να περιµένω από 
αυτές να είναι καλύτερες από όσο τους 
επιτρέπουν οι προγραµµατισµοί τους. 

12. Οφείλω αγάπη, φροντίδα και σεβασµό στους 
γονείς µου, αλλά δεν θα ζήσω τη ζωή µου 
σύµφωνα µε τις δικές τους πεποιθήσεις, όταν 
αυτές συγκρούονται µε τις βαθύτερες αξίες 
µου. Τους σέβοµαι και τους αγαπώ, αλλά ζω τη 
ζωή µου σύµφωνα µε τις δικές µου αξίες. 

13. Δεν ήµουν ποτέ υπεύθυνος για την 
πραγµατικότητα των άλλων. Ο καθένας 
δηµιουργεί τη δική του πραγµατικότητα. 

14. Παρόµοια, οι άλλοι δεν ήταν ποτέ υπεύθυνοι 
για τη δική µου πραγµατικότητα. 

15. Είµαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση και 
πάντοτε ήµουν ασφαλής στο παρελθόν, ακόµη 
κι όταν φοβόµουν. 

16. Αξίζω την αγάπη και την αποδοχή, ακόµη κι 
όταν κάνω λάθη, τα οποία είναι µέρος της 
εξελικτικής µου πορείας. 

17. Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό, ακόµη κι 
όταν δεν κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι. 
(Φυσικά χρειάζεται να τους αγαπώ κι εγώ, 
όταν εκείνοι δεν κάνουν αυτό που θέλω εγώ.) 

18. Είµαι ασφαλής µέσα στην αγάπη. Η αγάπη 
είναι η µεγαλύτερη ισχύς µου. 

19. Αξίζω και πάντοτε άξιζα να µε αγαπούν χωρίς 
όρους, ανεξάρτητα από την ικανότητα των 
άλλων να µ’ αγαπούν. 

20. Είµαι και πάντοτε ήµουν ασφαλής και 
αξιαγάπητος/η, ακόµη κι όταν ήµουν 
διαφορετικός/η από τους άλλους ή δεν 
µπορούσα να ανταποκριθώ στις ανάγκες ή τις 
απαιτήσεις τους. 

21. Είµαι και πάντοτε ήµουν ασφαλής και 
αξιαγάπητος/η, ακόµη κι όταν οι άλλοι ήταν 
άρρωστοι, δυστυχισµένοι, υπέφεραν, έκριναν, 
κακοποιούσαν, απέρριπταν, κατηγορούσαν, 
απειλούσαν, θύµωναν και µισούσαν. 

22. Είµαστε όλοι θεϊκά µοναδικοί και δεν υπήρξε 
ποτέ, ούτε και τώρα υπάρχει, κανένας λόγος να 
συγκρίνω τον εαυτό µου µε οποιαδήποτε άλλη 
αδελφή ψυχή στη διαδικασία της εξέλιξης. 

23. Ήταν και είναι πάντοτε απόλυτα φυσικό και 
αγνό να βιώνω και να εκφράζω τη δοσµένη 
από το Θεό σεξουαλικότητά µου. 

24. Ανεξάρτητα από την ικανότητα των άλλων να 
αντιληφθούν την εξυπνάδα και την ικανότητά 
µου, είµαι σαν όλες τις άλλες ψυχές απόλυτα 
ικανός να δηµιουργήσω τη ζωή που µε 
ικανοποιεί. 

25. Ανεξάρτητα από τη σύγχυση της κοινωνίας και 
ίσως και του κλήρου πάνω σ’ αυτό το σηµείο, ο 
Θεός πάντοτε αγαπούσε εµένα (και όλους τους 
άλλους) όπως ήµουν κάθε στιγµή στο 
παρελθόν – ό,τι κι αν έκανα ή δεν έκανα. Και 
ακόµη µ’ αγαπάει ακριβώς όπως είµαι σήµερα. 

26. Παρόλο που µπορεί να έχω µάθει στο 
παρελθόν να ταυτίζω τα χρήµατα µε την 
ασφάλεια και την αξία, ήµουν πάντοτε και 
είµαι και σήµερα ασφαλής και αξίζω, 
ανεξάρτητα από την οικονοµική µου 
κατάσταση. 

27. Δεν είµαι πια παιδί. Είµαι ενήλικας και µπορώ 
να δηµιουργήσω την πραγµατικότητα που 
επιλέγω. 

28. Τα γεγονότα του παρελθόντος δεν υπάρχουν. 
Δεν έχουν δύναµη πάνω µου πια, εκτός από τη 
δύναµη που εγώ τους δίνω. Επιλέγω να 
αποδέχοµαι οτιδήποτε συνέβη, να αγαπώ τον 
εαυτό µου, να αγαπώ τους άλλους και να 
αφήνω «αυτό που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει». 

29. Είµαι και πάντοτε ήµουν ελεύθερος/η. Σε 
στιγµές που ένιωσα καταπιεσµένος, η αλήθεια 
ήταν και είναι ότι αντάλλαξα την ελευθερία 
µου για ασφάλεια, αποδοχή ή αγάπη. Ήταν 
µια ελεύθερη επιλογή. Αν τώρα επιθυµώ να 
κάνω διαφορετικές επιλογές, είµαι 
ελεύθερος/η να τις κάνω. 
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Η Άσκηση Εξισορρόπησης των Ηµισφαιρίων του Εγκεφάλου 
µε Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 

 
 
Πιο κάτω περιγράφουµε συνοπτικά πώς να 
εφαρµόσετε τη µέθοδο.  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Επέλεξε µια εµψυχωτική ερώτηση για να την 
αξιοποιήσεις και να κάνεις εγκατάσταση µιας θετικής 
πεποίθησης/αλήθειας.   Δείτε τα δείγµατα. 
 
 2. Τώρα βάλε το δεξιό αστράγαλο πάνω από τον 
αριστερό και πλέξε τα δάχτυλα των χεριών µε το δεξί 
χέρι πάνω από το αριστερό.  

  
α. Άρχισε να επαναλαµβάνεις την 
εµψυχωτική ερώτηση. Όχι για να πείσεις τον 
εαυτό σου, αλλά απλώς επειδή είναι αλήθεια. 
Κάνε το για περίπου 2 λεπτά αφήνοντας την 
ερώτηση να απλωθεί µέσα στο νου σου.  
  
β. Τώρα άρχισε να δέχεσαι απαντήσεις στην 
ερώτηση – λογικές, πρακτικές και πνευµατικές, 
για µερικά λεπτά. 
  
γ. Μετά για περίπου 4 λεπτά ακόµη, θέσε την 
ερώτηση και δέξου απαντήσεις, λογικές, 
πρακτικές, και πνευµατικές. Και µετά κάθε 
επανάληψη της ερώτησης δέξου και άλλες 
απαντήσεις. Μπορεί να είναι οι ίδιες ή και άλλες.  

  
3. Τώρα βάλε τον αριστερό αστράγαλο πάνω στο 
δεξιό και το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί. 

  
α. Φέρε στο νου σου µια εικόνα/σκηνή, όπου 
είσαι σε επαφή µε το ερέθισµα, αλλά τώρα 
βλέπεις τον εαυτό σου να βιώνει αυτή την 
αλήθεια µέσα σ’ αυτή την κατάσταση. 
 
β. Κάνε το µε δύο ακόµα εµπειρίες. 

  
4. Τότε φέρε τα δύο χέρια µαζί στο στήθος  και 
νιώσε ότι εδραιώνεται µέσα σου η αλήθεια αυτή. 
 
Αυτή η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
διάφορους σκοπούς. Για παράδειγµα: 
 

 

======== ΑΣΦΑΛΕΙΑ ======== 
Γιατί νιώθω ασφαλής γενικά; 
 
Γιατί νιώθω ασφαλής µε όλους τους ανθρώπους; 
 
Γιατί νιώθω ασφαλής ακόµα όταν __________; 
 
Γιατί νιώθω ασφαλής παρόλο που __________; 
 
Γιατί είναι ασφαλές / σωστό να νιώθω ασφαλής; 

 
======== ΑΞΙΑ ======== 

 
Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασµό όπως είµαι; 
 
Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασµό ακόµα όταν ____; 
 
Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασµό παρόλο που ____; 
 
Γιατί είναι ασφαλές / σωστό να αγαπώ τον εαυτό 
µου; (ακόµα όταν ____  / παρόλο που ____) 
 
Γιατί νιώθω την αξία µου ανεξάρτητα από _____; 
 
Γιατί αποδέχοµαι τις αδυναµίες και τα λάθη µου; 
 
Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να αποδέχοµαι 
τις αδυναµίες και τα λάθη µου; 
 

======== ΑΓΑΠΗ ======== 
 
Γιατί οι άλλοι αξίζουν την αγάπη µου όπως είναι; 
 
Γιατί ο/η ______ αξίζει την αγάπη και το σεβασµό 
ακόµα όταν ____; 
 
Γιατί ο/η ______ αξίζει την αγάπη και το σεβασµό 
παρόλο που ____; 
 
Γιατί είναι ασφαλές / σωστό να αγαπώ τον/την  
όπως είναι / ακόµα όταν / παρόλο που _________; 
 
Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να αποδέχοµαι 
τις αδυναµίες και τα λάθη των άλλων; 
 

======== ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ======== 
 
Γιατί θέλω να συγχωρήσω τον / την ______ για 
_____; 
 
Γιατί είναι ασφαλές / σωστό να συγχωρήσω τον 
/ την ______ για _____; 
 

======== ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ======== 
 
Γιατί νιώθω ελεύθερος/η να είµαι ο εαυτός µου; 
 
Γιατί νιώθω ελεύθερος/η να ______________; 
 
Γιατί νιώθω ελεύθερος/η ακόµα όταν 
______________; 
 
Γιατί νιώθω ελεύθερος/η παρόλο που 
______________; 
 
Γιατί είναι ασφαλές / σωστό να νιώθω 
ελεύθερος/η ; (ακόµα όταν / παρόλο που) 
 
Γιατί είµαι πάντοτε ελεύθερος/η να κάνω ό,τι µου 
αρέσει ή να µου αρέσει ό,τι κάνω; 
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======== ΗΡΕΜΙΑ ====== 

  
Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να νιώθω 
ήρεµος /η σε όλες τις καταστάσεις; 
 
Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να νιώθω 
ήρεµος /η ακόµα όταν / παρόλο που_________; 
 

======== ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ====== 
  
Γιατί εµπιστεύοµαι τους άλλους; 
 
Γιατί εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου; 
 
Γιατί εµπιστεύοµαι τη Ζωή / τον Θεό; 
 
Γιατί εµπιστεύοµαι τον/την _________ σε σχέση µε 
_______ακόµα όταν, παρόλο που___________. 
 
Γιατί νιώθω αρκετά δυνατός/η για να αντιµετωπίσω 
οτιδήποτε µπορεί να προκύψει; 
 
Γιατί έχω εµπιστοσύνη ότι τα παιδιά µου και οι 
αγαπηµένοι µου έχουν τη δύναµη και την εσωτερική 
καθοδήγηση να αντιµετωπίσουν οτιδήποτε µπορεί να 
συµβεί στη ζωή τους; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι εγώ και όλοι οι άλλοι 
έχουµε εσωτερική καθοδήγηση για να αποφασίζουµε 
στη ζωή µας; 
 

=======ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ====== 
 
Γιατί είµαι ελεύθερος/η από την ανάγκη για 
επιβεβαίωση; 
 
Γιατί είµαι σωστό να είµαι ελεύθερος/η από την 
ανάγκη για επιβεβαίωση; 
 

======== ΣΤΟΧΟΙ ======== 
 
Γιατί θεωρώ ότι η ζωή είναι εύκολη και ασφαλής; 
    
Γιατί αξίζω να πετύχω σε όλους τους στόχους µου; 
 
Γιατί είµαι τόσο βέβαιος/η για την ικανότητά µου να 
πετύχω; 
 
Γιατί αξίζω να έχω όλα όσα χρειάζοµαι για να είµαι 
ευτυχισµένος/η; 
 

======== ΤΟ ΠΑΡΟΝ ======== 
 
Γιατί επιλέγω να αποφεύγω οτιδήποτε µπορεί να µε 
βλάψει σωµατικά, συναισθηµατικά ή πνευµατικά; 
 
Γιατί είναι έξυπνο και σοφό να αφήσω το παρελθόν 
και να το αποδεχτώ σαν τέλειο για τη δική µου 
εξέλιξη και την εξέλιξη των άλλων; 
 
Γιατί είναι έξυπνο και σοφό να αφήσω το µέλλον και 
να έχω πίστη ότι θα είναι ακριβώς αυτό που 
χρειάζοµαι εγώ και οι άλλοι για τη διαδικασία της 
εξέλιξής µας; 

 
 

======== ΕΥΘΥΝΗ ======== 
 
Γιατί είµαι ελεύθερος/η από την ψευδαίσθηση ότι 
είµαι υπεύθυνος/η για την πραγµατικότητα των 
άλλων; 
 

Γιατί είµαι ελεύθερος/η από την ψευδαίσθηση ότι οι 
άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική µου 
πραγµατικότητα; 
=====ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ====== 

 
Γιατί είµαι βέβαιος/η για την αιώνια φύση µου; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η για την αιώνια φύση των 
αγαπηµένων µου; 
 
Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει σοφία και δικαιοσύνη σε 
όσα συµβαίνουν; 
 
Γιατί αντιλαµβάνοµαι τη Θεϊκή Αγάπη ακόµη και 
πίσω από τις δυσκολίες στη ζωή µου; 
 
Γιατί αναλαµβάνω απόλυτα την ευθύνη για την 
πραγµατικότητά µου και ιδιαίτερα για το πώς 
αισθάνοµαι; 
 
Γιατί επιτρέπω στους άλλους να αναλάβουν απόλυτα 
την ευθύνη για την πραγµατικότητά τους και 
ιδιαίτερα για το πώς αισθάνονται; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι η αξία µου έχει να κάνει µε 
την εσωτερική µου φύση και µε τίποτα άλλο; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι η αξία µου είναι εντελώς 
ανεξάρτητη από την εµφάνισή µου; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι η αξία µου είναι εντελώς 
ανεξάρτητη από τη γνώµη και τη συµπεριφορά των 
άλλων; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι η αξία µου είναι εντελώς 
ανεξάρτητη από τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 
µου; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι η αξία µου είναι εντελώς 
ανεξάρτητη από τη σύγκρισή µου µε τους άλλους; 
 
Γιατί είµαι βέβαιος/η ότι η ασφάλειά µου έχει να 
κάνει µε την εσωτερική µου φύση και µε τίποτα άλλο; 
 
Γιατί πιστεύω ότι είµαι αγνός/η και ιερός/η και 
αµετάβλητος/η από το χρόνο και τα γεγονότα; 
 
Γιατί πιστεύω ότι ο χρόνος και ο χώρος και, 
εποµένως, αυτό το σώµα και όλα τα σώµατα και όλες 
οι αλληλεπιδράσεις τους είναι, στην πραγµατικότητα, 
ψευδαισθήσεις; 
 

======== ΑΛΛΕΣ ======== 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

23



 Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  ΜΟΝΟ ΣΕ 6 ΛΕΠΤΑ    
 

1. Εντόπισε το θέµα που σε απασχολεί.  
2. Αξιολόγησε τα συναισθήµατα σου σχετικά µε το θέµα από 0 – 10. 
3. Θυµήσου ανάλογες µνήµες,  που ένιωσες όµοια συναισθήµατα.  
4. Επέλεξε το πιο παλιό ή το πιο έντονο συναίσθηµα  και αξιολόγησε το από 0 - 10. 
5. Πες την προσευχή της ευγνωµοσύνης για θεραπεία ή την επικοινωνία µε το υποσυνείδητο.  

Προσευχή Ευγνωµοσύνης 
“Θεέ µου, σε ευχαριστώ που ανοίγεις και θεραπεύεις µε το φως, την αγάπη και την παντοδύναµη 
θεραπευτική σου ενέργεια, όλες τις γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, λανθασµένες πεποιθήσεις, 
καταστρεπτικές κυτταρικές µνήµες, ενεργειακά εµπόδια και κάθε τι άλλο σε σχέση µε το _____________ 
(το πρόβληµα ή το θέµα που θέλουµε να θεραπεύουµε).” 
Ή / και Επικοινωνία µε το υποσυνείδητο  
“Αγαπηµένα µου, υποσυνείδητο, εσωτερικό παιδί, κύτταρα του σώµατος µου, σας αγαπώ και σας βεβαιώνω 
ότι είναι εντελώς ασφαλές να αφήσουµε όλες τις γνωστές και άγνωστες τραυµατικές και λανθασµένες 
µνήµες, εικόνες και πεποιθήσεις και να βιώσουµε την _______ (αξία, αθωότητα, ιερότητα, ασφάλεια, 
ελευθερία, υγεία, ειρήνη, αφθονία, δύναµη, πληρότητα, χαρά, καλοσύνη, οµορφιά, διαύγεια, 
ταπεινοφροσύνη, εµπιστοσύνη, υποµονή, συγχώρεση... βάλτε αυτό που σας ταιριάζει πιο πολύ)  µέσα µας, 
ειδικά σε σχέση µε ______________________ (το πρόβληµα ή θέµα που θέλουµε να θεραπεύσουµε).” 
 
6. Μετά κάνουµε τη διαδικασία περνώντας τρεις φορές από τα 4 σηµεία από 30 έως 40 δευτερόλεπτα σε 
κάθε σηµείο, καθώς συγκεντρωνόµαστε στο φως και στην αγάπη που θεραπεύουν τα πάντα µέσα µας ή στην 
αλήθεια που επιλέγουµε ή στην επικοινωνία µε το υποσυνείδητο.  

Α. Γέφυρα της µύτης (λίγο πιο πάνω).   Β. Λαιµός «Adams apple».   Γ. Σαγόνι.   Δ. Οι κρόταφοι. 
 
Ενδεικτικές πιθανές αλήθειες, αρετές και βιώµατα στη διάρκεια της άσκησης που µπορεί να εστιαστούµε:  
Είµαι φως,           Είµαι αγάπη 
Αξίζω... Απόλυτη υγεία,     ευτυχία,     αγάπη     όπως είµαι. 
Με αγαπάει ο Θεός όπως είµαι.   
Είµαι αγνός/η και ιερός/η όπως µε δηµιούργησε ο Θεός.   

      Αγαπώ όλους όπως είναι.  
Είµαι...    Δυνατός/η,       ικανός/η,      καλός/η,      φωτεινός/η. 
Θεραπευτική ενέργεια απλώνεται παντού µέσα µου.   
Είµαι... Θεια συνειδητότητα...   (ενέργεια).  
Ή κάνουµε µια επικοινωνία, όπως γενικά  περιγράφεται παραπάνω, µε το υποσυνείδητο, το 
εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα µας.  
 
7. Μείνε όσο θέλεις µε τα χέρια στην καρδιά ή απλώς χαλαρά και απόλαυσε την θεραπευτική ενέργεια 
που ανοίγει και θεραπεύει όλες τις κυτταρικές µνήµες που εµπόδιζαν µέχρι τώρα την υγεία, ευτυχία, 
ηρεµία και αρµονία µέσα σου.  
 
8. Στο τέλος, αξιολόγησε πάλι την ένταση του θέµατος και της παλιάς µνήµης από 0 - 10.  
 
9. Κάνε αυτό τρεις φορές την ήµερα µέχρι να λυθεί.    

 
 
 
 
 
 

   
 Γέφυρα                      Λαιµός                         Σαγόνι                            Κρόταφοι 

24



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ 
(Αν έλειπε από την ζωή σου, γράψε πως η απουσία της επέδρασε πάνω σου.) 

 
1. Ποιες είναι / ήταν οι αρνητικές ιδιότητες της µητέρας σου; 
 
 
 
 
 
 
 
2. Σε ποια σηµεία θα ήθελες να µην είσαι  σαν την µητέρα σου;  
 
 
 
 
 
 
 
3. Ποιες είναι / ήταν οι θετικές ιδιότητες της µητέρας σου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Σε ποια σηµεία θα ήθελες να είσαι σαν την µητέρα σου;  
 
 
 
 
 
 
5. Ποιους ρόλους έπαιξε (Βάλε ένα ποσοστό σε κάθε ρόλο τότε- παιδικά χρόνια & τώρα: 
Τότε:    Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
Τώρα:  Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
 
6. Εσύ αντέδρασες πως; τότε και τώρα. Σαν: 
Τότε:    Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
Τώρα:  Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
 
 
7. Ποιες νοµίζεις (δεν έχει σηµασία αν έχεις δίκιο - έχει σηµασία τι νοµίζεις εσύ) ότι ήταν ή είναι οι 
πεποιθήσεις της µητέρας σου για τα  ακόλουθα θέµατα: 
 
 α. Το χρήµα 
  
 
 β. Ο Θεός 
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 γ. Το σεξ 
  
  
 
 δ. Οι γυναίκες 
 
  
 
 ε. ποιος αξίζει και ποιος όχι 
 
  
 
 στ. Το νόηµα της ζωής 
 
 
 
8. Ποια είναι τα συµπεράσµατα που έβγαλες από την συµπεριφορά, σκέψεις, λόγια και ζωή της 
µητέρας σου σχετικά µε; 
 α. τον εαυτό σου; 
  
 
 
 β. το γυναικείο φύλο; 
 
 
 
 γ. Το αρσενικό φύλο; 
 
  
 
 δ.  τους ανθρώπους γενικά; 
 
  
 
 ε. την ζωή γενικά; 
 
 
 
9. Πως έχουν επιδράσει τα συµπεράσµατα αυτά στην ζωή σου και στις σχέσεις σου µε τους άλλους; 
Ποιες πεποιθήσεις και συµπεριφορές σου είναι αποτέλεσµα των συµπερασµάτων αυτών. 
 
 
 
 
10. Ποιες συµπεριφορές ή στάσεις του / της συντρόφου ή των παιδιών ή άλλων σηµαντικών ανθρώπων 
στην ζωή σου µοιάζουν µε την µητέρα σου; 
 
 
 
 
11.  Τι µπορεί να έχεις να µάθεις µε το να έχεις αποφασίσει σαν ψυχή να έλκεις και να έχεις να 
αντιµετωπίζεις αυτή την συµπεριφορά στον πατέρα αλλά ίσως και σε άλλους 
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Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 
(Αν έλειπε από την ζωή σου, γράψε πως η απουσία της επέδρασε πάνω σου.) 

 
1. Ποιες είναι / ήταν οι αρνητικές ιδιότητες του πατέρα σου; 
 
 
 
 
 
 
 
2. Σε ποια σηµεία θα ήθελες να µην είσαι  σαν τον πατέρα σου;  
 
 
 
 
 
 
 
3. Ποιες είναι / ήταν οι θετικές ιδιότητες του πατέρα σου; 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Σε ποια σηµεία θα ήθελες να είσαι σαν τον πατέρα σου;  
 
 
 
 
 
 
5. Ποιους ρόλους έπαιξε (Βαλε ένα ποσοστό σε κάθε ρόλο τότε- παιδικά χρόνια & τώρα: 
Τότε:    Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
Τώρα:  Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
 
6. Εσύ αντέδρασες πως; τότε και τώρα. Σαν: 
Τότε:    Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
Τώρα:  Τροµοκράτης _____    Ανακριτής _______    Θύµα _________    Απόµακρος_______ 
 
 
7. Ποιες νοµίζεις (δεν έχει σηµασία αν έχεις δίκιο - έχει σηµασία τι νοµίζεις εσύ) οτι ήταν ή ειναι οι 
πεποιθήσεις του πατέρα σου για τα  ακόλουθα θέµατα: 
 
 α. Το χρήµα 
  
 
 β. Ο Θεός 
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 γ. Το σεξ 
  
  
 
 δ. Οι γυναίκες 
 
  
 
 ε. ποιος αξίζει και ποιος όχι 
 
  
 
 στ. Το νόηµα της ζωής 
 
 
 
8. Ποια είναι τα συµπεράσµατα που έβγαλες από την συµπεριφορά, σκέψεις, λόγια και ζωή του πατέρα 
σου σχετικά µε; 
 α. τον εαυτό σου; 
  
 
 
 β. το γυναικείο φύλο; 
 
 
 
 γ. Το αρσενικό φύλο; 
 
  
 
 δ.  τους ανθρώπους γενικά; 
 
  
 
 ε. την ζωή γενικά; 
 
 
 
 
9. Πως έχουν επιδράσει τα συµπεράσµατα αυτά στην ζωή σου και στις σχέσεις σου µε τους άλλους; 
Ποιες πεποιθήσεις και συµπεριφορές σου είναι αποτέλεσµα των συµπερασµάτων αυτών. 
 
 
 
 
 
10. Ποιες συµπεριφορές ή στάσεις του / της συντρόφου ή των παιδιών ή άλλων σηµαντικών ανθρώπων 
στην ζωή σου µοιάζουν µε του πατέρα σου; 
 
 
 
11.  Τι µπορεί να έχεις να µάθεις µε το να έχεις αποφασίσει σαν ψυχή να έλκεις και να έχεις να 
αντιµετωπίζεις αυτή την συµπεριφορά στον πατέρα αλλά ίσως και σε άλλους 
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TO ΣYΣTHMA TOY LARRY NIMS  
BE SET Free FAST. 

 
ΣYMΦΩNIA ME TO YΠOΣYNEIΔHTO 
Αγαπηµένε µου υποσυνείδητο, 
Σε καλώ να συνεργαστείς µαζί µου και να 
φροντίσεις να συµπεριλαµβάνεις µε το κάθε 
θέµα µε το οποίο εργαζόµαστε όλες τις ρίζες, 
πεποιθήσεις και Βαθύτερες αίτιες του θέµατος.  
Έτσι όποτε εργαζόµαστε πάνω σε οποιαδήποτε 
θέµα, εξαλείφουµε (eliminate) µαζί όλες τις 
ρίζες, πεποιθήσεις και βαθύτερες αίτιες αλλά 
επίσης εξαλείφουµε(eliminate)  οτιδήποτε θα 
µπορούσε να µας κάνει να κρατήσουµε το 
πρόβληµα ή ακόµα παθητικά να το δεχτούµε 
πίσω.  

BSFF 
 
1. Όταν κτυπάµε στο σηµείου του φρυδιού, 
λέµε, «Σε σχέση µε _________ 
απελευθερώνουµε από  όλο τον πόνο και 
λύπη και όλες τις βαθύτερες αίτιες του πόνου 
στο υποσυνείδητο.» 
 
2. Όταν κτυπάµε στο σηµείου του µάγουλου, 
λέµε, «Σε σχέση µε _________ 
απελευθερώνουµε από  όλο το φόβο και όλες 
βαθύτερες αίτιες του φόβου στο 
υποσυνείδητο.» 
 
3. Όταν κτυπάµε στο σηµείο του δείκτη λέµε,  
«Σε σχέση µε _________ απελευθερώνουµε 
από  κάθε ενοχή, ντροπή ή αυτοαπορριψη και 
όλες βαθύτερες αίτιες της ενοχής …στο 
υποσυνείδητο.» 
  
4. Όταν κτυπάµε στο σηµείο του µικρού 
δακτύλου, λέµε, «Σε σχέση µε _________ 
απελευθερώνουµε από  όλο το θυµό και όλες 
βαθύτερες αίτιες του θυµού στο 
υποσυνείδητο.» 
 
5. Ξανά κτυπάµε στο σηµείου του φρυδιού και 
λέµε, «Σε σχέση µε _________ 
απελευθερώνουµε από  κάθε τραύµα και κάθε 
µνήµη των τραυµάτων  στο υποσυνείδητο.» 
 
6. Μετά πάλι κτυπάµε στο σηµείου του δείκτη 
και λέµε,  
  α. «Συχωρώ τον εαυτό µου για κάθε 
συµµετοχή στο πρόβλήµα αυτό. Έκανα οτι 
καλύτερο µπορούσα και κάνω οτι µπορώ.”  
  β. «Συχωρώ τους άλλους (τον __) για κάθε 
συµµετοχή στο πρόβληµα αυτό. Έκανε και 
κάνει οτι  µπορούσε και µπορει µε τους φόβους, 
προγραµµατισµούς, πεποιθήσεις που είχε/έχει.  

TAPAS ACCUPRESSURE TECHNIQUES 
(TAT) 

 
Παίρνουµε την ίδια θέση για τα επτά στάδια. 
Βάζουµε το αριστερό  χέρι (θα µπορούσε να 
είναι το δεξί αν σας ταιριάζει καλύτερα) στο 
πίσω µέρος του κεφαλιού µε τον αντίχειρα 
µέσα στο µαλακό µέρος στην βάση του 
εγκεφάλου και τα δάκτυλα χάλαρα στο πίσω 
µέρος του κεφαλιού.   
Βάζουµε τον αντίχειρα του άλλου χεριού στο 
σηµείου το φρυδιού από την µια πλευρά και τον 
µεσαίο ή τέταρτο δάκτυλο στο σηµείο του 
φρυδιού από την άλλη πλευρά και τον δείκτη ή 
και µεσαίο δάκτυλο στο µέτωπο. Μένουµε σε 
αυτή την θέση για 7 στάδια.  
Συνήθως γίνεται µια πολύ µικρή διακοπή 
µεταξύ των σταδιών. 
 
Στάδιο 1. Φέρνουµε το πρόβληµα ή 
τραυµατική µνήµη στο νου µας και το 
σκεπτόµαστε και προσπαθούµε να νιώσουµε το 
πρόβληµα. Μένουµε έτσι µέχρι να γίνει µια 
αλλαγή στην ενέργεια ή συναισθήµατα µας. 
 
Στάδιο 2. Φέρνουµε στο νου µια θετική 
αντίληψη για το θέµα. Mια λύση για µας. 
Έναν άλλο τρόπο να πιστεύοµε ή νιώθουµε. 
Μένουµε µέχρι να νιώθουµε κάποια αλλαγή 
µέσα µας. 
 
Στάδιο 3. Ζητάµε (δεχόµαστε) να 
θεραπευτούν οι ρίζες και αρχικές αιτίες του 
προβλήµατος. Μένουµε µέχρι να νιώσουµε 
κάποια αλλαγή µέσα µας. 
 
Στάδιο 4. Ζητάµε (δεχόµαστε) να 
θεραπευτούν τα µέρη και οι χώροι µέσα και 
έξω από µας όπου µέχρι τώρα το πρόβληµα 
ήταν ενεργό.   
 
Στάδιο 5. Ταυτιζόµαστε από τον δράστη. 
(άνθρωπος, θεός, η φύση κτλ. – αν το κάνουµε 
για το συναίσθηµα της ένοχης, τότε εµείς 
είµαστε ο δράστης.) Φανταζόµαστε πως 
σκεφτόταν και ένιωσε ο δράστης πριν και 
καθώς έκανε οτι έκανε. 
 
Στάδιο 6. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον δράστη. 
 
Στάδιο 5. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον  εαυτό µας. 
 
Κάνουµε µια χαλάρωση και αφήνουµε τις 
ενέργειες να ισορροπήσουν. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ & ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ 
ΚΑΘΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ 
Μπορείς να µεταφέρεις σε ένα άλλο χαρτί τις έννοιες αυτες µε τρόπο όµως που 
εκφράζει αυτό που θέλεις να πεις µε δικά σου λόγια. 
---------------------------------------------------------------------- 
Αγαπηµένη Μητέρα, 
 
1. Αναγνωρίζω µε σεβασµό και αγάπη την προσπάθεια που έκανες στο ρόλο της 
µητέρας µου σε αυτή την ενσάρκωση. 
 
2. Σου εύχοµαι αν έχεις πάντα οπού και να είσαι υγειά, ευτυχία και εξέλιξη. 
 
3. Σε ευχαριστώ για όλα τα µαθήµατα που έµαθα (ή θα µπορούσα να µάθω) 
µέσα από σενα, µε ευχάριστο ή / και δυσάρεστο τροπο. Μερικά από τα 
µαθήµατα αυτά ήταν / ειναι: 
  
4.  Η αλήθεια όµως ειναι οτι βίωσα πόνο, απογοήτευση και καµιά φορά θυµό σε 
σχέση µε τα ακόλουθα που έχουν σχέση µε σενα: 
  
5. Aπό την άλλη πλευρά, είµαι ευγνώµων και σε ευχαριστώ για τα ακόλουθα: 
 
6. Επίσης πιστεύω οτι δεν συµφωνούµε / συµφωνήσαµε πάνω στα ακόλουθα 
θέµατα: 
 
7. Αλλά οτι συµφωνούµε / συµφωνήσαµε όµως στα ακόλουθα: 
 
8. Και οτι µοιάζουµε στα ακόλουθα σηµεία (ιδιότητες, ανάγκες, τάσεις): 
  
9. Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σου τις ακόλουθες αλήθειες οι οποίες  τώρα 
απελευθερώνουν την αγάπη µου προς τον εαυτό µου, τους άλλους και εσένα: 
 
10. Επίσης θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σου τους ακόλουθους σκοπούς και αξίες 
που ειναι σηµαντικές για µένα. 
  
11. Tώρα σε απελευθερώνω από οποιαδήποτε ευθύνη για τα ακόλουθα και σε 
συγχωρώ για αυτά: 
  
12. Θα ήθελα να ζητήσω την δίκη σου συγχώρεση για τα ακόλουθα: 
  
13.Τώρα καθώς ελευθερώνοµαι από οποιαδήποτε ευθύνη για την δική σου 
πραγµατικότητα και από του να χρειάζοµαι την έγκριση ή αναγνώριση σου ή να 
χρειάζοµαι να είσαι ικανοποιηµένη µαζί µου, θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές 
στον τρόπο που σκέφτοµαι, νιώθω και πράττω: 
 
14.  Τελειώνοντας θα ήθελα να σου εκφράσω ακόµα ….. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ & ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤON ΠATEPA 
ΚΑΘΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤOY 
Μπορείς να µεταφέρεις σε ένα άλλο χαρτί τις έννοιες αυτες µε τρόπο όµως που 
εκφράζει αυτό που θέλεις να πεις µε δικά σου λόγια. 
---------------------------------------------------------------------- 
Αγαπηµένε Πατέρα 
 
1. Αναγνωρίζω µε σεβασµό και αγάπη την προσπάθεια που έκανες στο ρόλο του 
πατέρα µου σε αυτή την ενσάρκωση. 
 
2. Σου εύχοµαι αν έχεις πάντα οπού και να είσαι υγειά, ευτυχία και εξέλιξη. 
 
3. Σε ευχαριστώ για όλα τα µαθήµατα που έµαθα (ή θα µπορούσα να µάθω) 
µέσα από σενα, µε ευχάριστο ή / και δυσάρεστο τροπο. Μερικά από τα 
µαθήµατα αυτά ήταν / ειναι: 
  
4.  Η αλήθεια όµως ειναι οτι βίωσα πόνο, απογοήτευση και καµιά φορά θυµό σε 
σχέση µε τα ακόλουθα που έχουν σχέση µε σενα: 
  
5. Aπό την άλλη πλευρά, είµαι ευγνώµων και σε ευχαριστώ για τα ακόλουθα: 
 
6. Επίσης πιστεύω οτι δεν συµφωνούµε / συµφωνήσαµε πάνω στα ακόλουθα 
θέµατα: 
 
7. Αλλά οτι συµφωνούµε / συµφωνήσαµε όµως στα ακόλουθα: 
 
8. Και οτι µοιάζουµε στα ακόλουθα σηµεία (ιδιότητες, ανάγκες, τάσεις): 
  
9. Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σου τις ακόλουθες αλήθειες οι οποίες  τώρα 
απελευθερώνουν την αγάπη µου προς τον εαυτό µου, τους άλλους και εσένα: 
 
10. Επίσης θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σου τους ακόλουθους σκοπούς και αξίες 
που ειναι σηµαντικές για µένα. 
  
11. Tώρα σε απελευθερώνω από οποιαδήποτε ευθύνη για τα ακόλουθα και σε 
συγχωρώ για αυτά: 
  
12. Θα ήθελα να ζητήσω την δίκη σου συγχώρεση για τα ακόλουθα: 
  
13.Τώρα καθώς ελευθερώνοµαι από οποιαδήποτε ευθύνη για την δική σου 
πραγµατικότητα και από του να χρειάζοµαι την έγκριση ή αναγνώριση σου ή να 
χρειάζοµαι να είσαι ικανοποιηµένος µαζί µου, θα γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές 
στον τρόπο που σκέφτοµαι, νιώθω και πράττω: 
 
14.  Τελειώνοντας θα ήθελα να σου εκφράσω ακόµα ….. 
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ΑΓΑΠΗΤΕ (Η) (ΟΙ), 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΩΣΑ ΛΥΠΗ, ΠΟΝΟ, ΑΔΙΚΙΑ, 
ΦΟΒΟ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΜΕΝΑ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.  
ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΣΑΝ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΩ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ.   
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(Γράψε και από πίσω) 
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∆HΛΩΣH THΣ AΠEΛEYΘEPΩΣHΣ 
AΠO  ΛANΘAΣMENEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ

ΓPAΨTE ΣTOYΣ ΓONEIΣ, ΣE OIKOΓENEIA, ΣE AΛΛOYΣ Ή ΓENIKA ΣTHN KOINΩNIA 
ΣXETIKA ME TIΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ ΠOY ΣYNEI∆HTA 
(OTAN ΛEITOYPΓEI H ΛOΓIKH) ∆EN ∆EXEΣTE ΠIA.

Aγαπηµέν___________________.

Θέλω να σου / σας πω σχετικά µε µερικές αντιλήψεις που έχω την εντύπωση οτι έχετε σε κάποιο βαθµό
τουλάχιστον υποσυνείδητα και που δεν πιστεύω πια όταν είµαι συνειδητός. Eπίσης θέλω να µοιραστώ µαζί σου /
σας τι ειναι αυτό που πιστεύω που µε κάνει να µη ασπάζοµαι πια τις πεποιθήσεις αυτες.

Oι πεποιθήσεις που αντλήφτηκα σε σας 
ή που αποκόµισα από τις παιδικές εµπειρίες
και µε τις οποίες δεν συµφωνώ πιά είναι:

H πεποιθήσεις κα αλήθειες που µε κάνουν να µη
συµφωνώ πια µε αυτες τις αντιλήψεις είναι:
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Τα κύρια εµπόδια της συγχώρεσης 
 
Κάποιες φορές δυσκολευόµαστε να 
συγχωρήσουµε για τους ακόλουθους λόγους: 
1. Νιώθουµε ακόµη ευάλωτοι προς αυτό 
το άτοµο και φοβόµαστε ότι θα πληγωθούµε 
ξανά και έτσι θέλουµε να κρατήσουµε 
συναισθηµατική απόσταση. Μη συγχωρώντας 
µάς δίνεται µια δικαιολογία να κρατήσουµε 
αυτό το άτοµο έξω από την καρδιά µας. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, χρειαζόµαστε συνήθως 
υποσυνείδητα να διατηρήσουµε µια αρνητική 
εικόνα αυτού του ατόµου, φέρνοντας στη 
µνήµη µόνον τα αρνητικά χαρακτηριστικά του 
και όχι τα θετικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
µπορούµε να δικαιολογήσουµε τη διατήρηση 
των αρνητικών συναισθηµάτων µας και να 
µην συγχωρήσουµε. Αυτή η κατάσταση είναι 
αφύσικη για τον εσώτερο εαυτό µας, που 
ψάχνει ενότητα και αγάπη. 
 
2.  Ένα άλλο εµπόδιο είναι ότι συγχέουµε τη 
συγχώρεση κάποιου µε την παραδοχή 
ότι εκείνος έχει δίκιο και εποµένως εµείς 
άδικο. Πιστεύουµε ότι σε µια διαφωνία µόνο 
ένας µπορεί να έχει δίκιο. Νοµίζουµε ότι, αν 
τον συγχωρήσουµε, είναι σαν να λέµε, «εσύ 
έχεις δίκιο κι εγώ άδικο». 
Χρειάζεται να καλλιεργήσουµε την αλήθεια 
ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις 
για κάθε κατάσταση και ότι µπορούµε να 
συγχωρούµε κάποιον ακόµη κι όταν έχει 
ξεκάθαρα άδικο. Γι’ αυτό είναι η συγχώρεση. 
Συνήθως θέλουµε να παραδεχτεί ο άλλος ότι 
έχει άδικο. Η πραγµατική συγχώρεση δεν 
απαιτεί αυτήν την προϋπόθεση. Συγχωρεί 
ακόµη κι όταν ο άλλος δεν βλέπει το λάθος 
του. Φυσικά, έχουµε το δικαίωµα να 
προστατευτούµε από περαιτέρω πόνο. 
 
3. Σε µερικές περιπτώσεις το να µην 
συγχωρήσουµε κάποιον είναι µια άµυνα / 
µηχανισµός ελέγχου, τον οποίο 
χρησιµοποιούµε για να «καλύψουµε» τον 
εαυτό µας. Για παράδειγµα, το να µην 
συγχωρήσουµε κάποιον µπορεί να καλύψει 
την ανάγκη µας να τον ελέγχουµε. Όσο δεν 
συγχωρούµε και ο άλλος «φταίει», ίσως 
µπορέσουµε να τον αναγκάσουµε να κάνει 
κάποια πράγµατα που επιθυµούµε, για να 

«κερδίσει τη συγχώρεσή µας». Αυτό είναι ένα 
είδος συναισθηµατικού εκβιασµού. 
 
4. Σε µια άλλη περίπτωση, κατηγορώντας τον 
άλλον µπορούµε να έχουµε µια δικαιολογία να 
µην φτιάξουµε τη ζωή µας. Υποτίθεται ότι ο 
λόγος που δεν µπορούµε να είµαστε 
δηµιουργικοί, παραγωγικοί ή υπεύθυνοι για 
τη ζωή µας είναι ότι «φταίνε οι άλλοι». Έτσι, 
υποσυνείδητα έχουµε πολλά να κερδίσουµε 
όταν κρατάµε τους άλλους σε κατάσταση 
«ενοχής». 
 

Γιατί θέλω να συχωρέσω 
 
Ίσως θέλετε εδώ να σκεφτείτε τους λόγους, 
για τους οποίους θα θέλατε να συγχωρήσετε. 
Μερικά παραδείγµατα µπορεί να είναι: 
α. Ο άλλος στην πραγµατικότητα 
ελεγχόταν από τα δικά του προβλήµατα, 
φόβους και προγραµµατισµούς. 
β. Αν αποµακρύνω την αρνητική ενέργεια 
από το σύστηµά µου, θα είµαι πιο 
ελεύθερος, πιο ευτυχισµένος και πιο υγιής. 
γ. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό 
µου και θα βιώσω ανώτερες καταστάσεις 
συνειδητότητας. 
δ. Θα απελευθερωθώ από παλιούς 
προγραµµατισµούς και ψευδαισθήσεις ότι 
οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη δική µου 
πραγµατικότητα. 
ε. Θα συνδεθώ µε την αλήθεια πως εγώ 
δηµιουργώ την πραγµατικότητά µου και 
πως ό,τι συµβαίνει είναι για την εξέλιξή 
µου. 
στ. Θα σταµατήσω να είµαι παιδί και θα 
γίνω ενήλικας. 
ζ. Εφόσον θα ήθελα οι άλλοι να συγχωρούν 
τα λάθη και τις ασυνείδητες στιγµές µου, 
είναι φυσικό να κάνω κι εγώ το ίδιο γι’ 
αυτούς. 
η. Η αγάπη µε κάνει να νιώθω καλύτερα 
από την πίκρα. 
θ. Βαθιά µέσα µου τον / την αγαπώ 
πραγµατικά. 
ι.  Είµαστε αδελφές ψυχές στη διαδικασία 
της εξέλιξης. Υποφέρουµε και οι δύο από 
τις αδυναµίες και τα λάθη µας. 
ια. Επιλέγω την αγάπη. 
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TAT 
 

2. Τώρα φέρτε ξανά στο νου σας το γεγονός, αλλά φέρτε επίσης εναλλακτικές 
αντιλήψεις της πραγµατικότητας, οι οποίες σας απελευθερώνουν από τα 
αρνητικά συναισθήµατα. Θέλουµε να συνδυάσουµε την εµπειρία µε έναν νέο 
τρόπο αντίληψής της – δηµιουργώντας νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και το 
νου. Κάντε το για περίπου 4 λεπτά. 
Μερικά παραδείγµατα εναλλακτικής αντίληψης µπορεί να είναι: 
α. Ο άλλος είναι έχει άγνοια (πνευµατική) και είναι θύµα των 

προγραµµατισµών, φόβων, αναγκών, προσκολλήσεων και παιδικών εµπειριών. 
β. Η αξία µου είναι αµετάβλητη εφόσον είµαι έκφραση της θεϊκής 

συνειδητότητας. Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό, ανεξάρτητα από το τι λέει ή 
κάνει ο άλλος. 
γ. Είµαι ασφαλής – ό,τι κι αν κάνει ο άλλος. 
δ. Το γεγονός αυτό είναι παρελθόν και δεν υπάρχει πια. Είµαι ασφαλής. 
ε. Η έµπειρα αυτή δεν είναι τυχαία. Έχω επιλέξει (σαν ψυχή πριν γεννηθώ) να 

µάθω µέσα από αυτήν την εµπειρία. 
στ. Η ζωή µού δίνει µόνον ό,τι χρειάζοµαι για τη διαδικασία εξέλιξής µου. 
ζ. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να ξεπεράσω οτιδήποτε µου δίνει η 

ζωή. 
η. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει δυνατότερο και σοφότερο, καλύτερο µε τους 

ακόλουθους τρόπους _______________________________________. 
θ. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και προγραµµατίστηκε από τις παιδικές 

εµπειρίες του. 
ι. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να συµβεί αυτό για κάποιον λόγο. 
ια. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. Δεν είµαι παιδί.  
 
 

 

35



ΤΑΤ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ 
Από το Βιβλίο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ 

 
Η πιο αποτελεσµατική τεχνική για συγχώρεση είναι µια 
τεχνική που αναπτύχθηκε από τον βελονιστή Τάπας 
Φλέµινγκ. Ονοµάζεται Tapas Acupressure Technique 
ή TAT. Η εκδοχή που περιγράφεται πιο κάτω είναι µια 
διασταύρωση µεταξύ ΤΑΤ και Αυτο-
αποπρογραµµατισµού. 
Προτείνεται να την εφαρµόσετε σε κάθε εµπειρία του 
παρελθόντος που σας έχει αφήσει συναισθήµατα πόνου, 
αδικίας, πίκρας, θυµού και µίσους προς τους άλλους ή 
ενοχής και ντροπής για τις δικές σας πράξεις. Η τεχνική 
είναι ίδια και για τις δύο καταστάσεις µέχρι σ’ ένα σηµείο 
(Θα σας πληροφορήσουµε σε ποιο σηµείο 
διαφοροποιείται.) 
 
Προετοιµασία για τη µέθοδο 
 
1. Ξεκινήστε κάνοντας έναν κατάλογο γεγονότων και 
καταστάσεων, όπου αισθάνεστε ότι χρειάζεται να 
συγχωρήσετε ή να ξεκαθαρίσετε. 
 
Καταστάσεις, γεγονότα και πρόσωπα που θα ήθελα να 
συγχωρήσω 
Όνοµα προσώπου Τι έκανε Πώς νιώθω γι’ 

αυτό 
   
   
   
   
 
2. Επιλέξτε ένα πρόσωπο και ένα γεγονός, από το οποίο 
θα θέλατε να απελευθερωθείτε. 
_______________________________________ 
 
3. Ίσως θέλετε εδώ να σκεφτείτε τους λόγους, για τους 
οποίους θα θέλατε να συγχωρήσετε. Μερικά 
παραδείγµατα µπορεί να είναι: 
α. Ο άλλος στην πραγµατικότητα ελεγχόταν από τα 
δικά του προβλήµατα, φόβους και προγραµµατισµούς. 
β. Αν αποµακρύνω την αρνητική ενέργεια από το 
σύστηµά µου, θα είµαι πιο ελεύθερος, πιο 
ευτυχισµένος και πιο υγιής. 
γ. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό µου και θα 
βιώσω ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητας. 
δ. Θα απελευθερωθώ από παλιούς προγραµµατισµούς 
και ψευδαισθήσεις ότι οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη 
δική µου πραγµατικότητα. 
ε. Θα συνδεθώ µε την αλήθεια πως εγώ δηµιουργώ 
την πραγµατικότητά µου και πως ό,τι συµβαίνει είναι 
για την εξέλιξή µου. 
στ. Θα σταµατήσω να είµαι παιδί και θα γίνω 
ενήλικας. 
ζ. Εφόσον θα ήθελα οι άλλοι να συγχωρούν τα λάθη 
και τις ασυνείδητες στιγµές µου, είναι φυσικό να κάνω 
κι εγώ το ίδιο γι’ αυτούς. 
η. Η αγάπη µε κάνει να νιώθω καλύτερα από την 
πίκρα. 
θ. Βαθιά µέσα µου τον / την αγαπώ πραγµατικά. 

ι.  Είµαστε αδελφές ψυχές στη διαδικασία της 
εξέλιξης. Υποφέρουµε και οι δύο από τις αδυναµίες 
και τα λάθη µας. 
ια. Επιλέγω την αγάπη. 

Προσθέστε εδώ τους δικούς σας λόγους, για τους οποίους 
θέλετε να συγχωρήσετε και να αγαπάτε. 
_______________________________________ 
 
Η µέθοδος ΤΑΤ για συγχώρεση 
 
Αφού έχετε ορίσει το πρόσωπο και το γεγονός µε τα 
οποία θα θέλατε να εργαστείτε και το γιατί θα θέλατε να 
απελευθερωθείτε από τα αρνητικά σας συναισθήµατα, 
µπορείτε τώρα να αρχίσετε να εφαρµόζετε τη µέθοδο. 
 
Βρείτε µια άνετη θέση, ξαπλωµένοι ή καθισµένοι, µε τη 
σπονδυλική στήλη ίσια. Για να διευκολύνετε τη ροή της 
ενέργειας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορείτε να 
τοποθετήσετε τα χέρια σας πάνω στο σώµα σας. Αυτό 
διαλύει το πεδίο αρνητικής ενέργειας, ενώ εστιάζεστε σ’ 
αυτό. Η παραδοσιακή µέθοδος ΤΑΤ προτείνει να 
τοποθετείται ο αντίχειρας του δεξιού χεριού στη δεξιά 
πλευρά της ρίζας της µύτης και το µεσαίο δάκτυλο στην 
αριστερή πλευρά. Το αριστερό χέρι τοποθετείται στο 
πίσω µέρος του αυχένα εκεί που ενώνεται µε το κεφάλι. 
Αυτό δηµιουργεί ένα κύκλωµα ενέργειας σε όλους τους 
σηµαντικούς µεσηµβρινούς του βελονισµού, αλλάζοντας 
το ενεργειακό πεδίο των αρνητικών συναισθηµάτων. 
 
Επίσης, έχουµε πειραµατιστεί µε το να τοποθετούµε τις 
παλάµες των χεριών στο στήθος ή και στην κοιλιά, 
δηµιουργώντας εκεί ενεργειακή ροή, και το βρήκαµε 
εξίσου αποτελεσµατικό. Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι 
είναι ευκολότερο και λιγότερο κουραστικό για τα χέρια. 
Αφήστε τα χέρια να είναι όσο το δυνατόν πιο χαλαρά 
στηρίζοντας τα µε κάποιον τρόπο – ίσως µε µαξιλάρια. 
Επιλέξτε τον τρόπο που προτιµάτε. 
 
1. Με τα χέρια στη θέση που προτιµάτε, πάρτε λίγες 
βαθιές αναπνοές και χαλαρώστε. Τώρα φέρτε στο νου 
το πρόσωπο και το γεγονός. Σκεφτείτε αυτό που έγινε. 
Θυµηθείτε λεπτοµέρειες – Ποιοι ήταν εκεί; Τι έκαναν; Τι 
ακριβώς σας ενόχλησε σ’ αυτό που συνέβη; Θυµηθείτε 
πώς νιώσατε τότε. Δείτε πώς νιώθετε τώρα. Κάντε το για 
περίπου 4 λεπτά. Εδώ µπορείτε επίσης να εφαρµόσετε τα 
βήµατα 2 ως 8 της τεχνικής Αυτο-αποπρογραµµατισµού, 
αφήνοντας τον εαυτό σας να νιώσει το κυριότερο 
συναίσθηµα, καλωσορίζοντας το και αφήνοντας το να 
εξαπλωθεί σαν ενέργεια ή δόνηση. Βιώστε την ανάγκη 
στην πηγή της. Αφήστε την ανάγκη και το συναίσθηµα, 
δεχτείτε φως που θεραπεύει το συναίσθηµα. Βιώστε τη 
δική σας εσωτερική αξία και ασφάλεια ενώ θυµάστε την 
εµπειρία. 
 
2. Τώρα φέρτε ξανά στο νου σας το γεγονός, αλλά φέρτε 
επίσης εναλλακτικές αντιλήψεις της πραγµατικότητας, 
οι οποίες σας απελευθερώνουν από τα αρνητικά 
συναισθήµατα. Θέλουµε να συνδυάσουµε την εµπειρία µε 
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έναν νέο τρόπο αντίληψής της – δηµιουργώντας νέες 
συνάψεις στον εγκέφαλο και το νου. Κάντε το για 
περίπου 4 λεπτά. 
Μερικά παραδείγµατα εναλλακτικής αντίληψης µπορεί 
να είναι: 
α. Ο άλλος είναι θύµα των προγραµµατισµών, φόβων, 
αναγκών, προσκολλήσεων και παιδικών εµπειριών. 
β. Η αξία µου είναι αµετάβλητη εφόσον είµαι έκφραση 
της θεϊκής συνειδητότητας. Αξίζω την αγάπη και το 
σεβασµό, ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο άλλος. 
γ. Είµαι ασφαλής – ό,τι κι αν κάνει ο άλλος. 
δ. Είναι παρελθόν και δεν υπάρχει πια. Έχω επιζήσει. 
ε. Έχω επιλέξει σαν ψυχή να µάθω µέσα από αυτήν την 
εµπειρία. 
στ. Η ζωή µού δίνει µόνον ό,τι χρειάζοµαι για τη 
διαδικασία εξέλιξής µου. 
ζ. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να ξεπεράσω 
οτιδήποτε µου δίνει η ζωή. 
η. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει δυνατότερο και 
σοφότερο, καλύτερο µε τους ακόλουθους τρόπους 
____________________________________. 
θ. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και προγραµµατίστηκε 
από τις παιδικές εµπειρίες του. 
ι. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να συµβεί αυτό για 
κάποιον λόγο. 
ια. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. Δεν είµαι 
παιδί. 
 
3. Τώρα µπορείτε να δεχθείτε θεραπευτικό φως και 
ενέργεια από το σύµπαν ή το Θεό, αφήνοντας το να 
φθάσει µέχρι τα βάθη της ύπαρξής σας, θεραπεύοντας τις 
αιτίες αυτής της εµπειρίας και όλες τις τάσεις να την 
επαναλάβετε ή να την προσελκύσετε. 
Έχουµε ήδη κατανοήσει ότι οι αιτίες της 
πραγµατικότητάς µας είναι µέσα µας σαν παλιές 
επιλογές, σηµερινές πεποιθήσεις, συναισθήµατα και 
συµπεριφορές, µαθήµατα της ψυχής, τα οποία έχουµε 
επιλέξει, όπως και ο µοναδικός τρόπος που δίνουµε νόηµα 
ή ερµηνεύουµε αυτό που συµβαίνει. Μπορούµε τώρα να 
επιτρέψουµε σ’ αυτό το φως και στη θεραπευτική 
ενέργεια να θεραπεύσουν και να διαλύσουν όλες τις 
πλευρές της ύπαρξής µας, που δηµιούργησαν αυτό στο 
παρελθόν ή στο παρόν. Χρειάζεται να το ξαναβιώσουµε 
για να διαλυθεί. Αποδεχτείτε ότι απελευθερωθήκατε απ’ 
αυτό ολοκληρωτικά. Απελευθέρωση σηµαίνει να µην 
έχουµε πια συναισθήµατα γι’ αυτό. Κάντε το για 
τουλάχιστον 3 λεπτά, επιτρέποντας στο φως να ρέει µέσα 
στις παλιές επιλογές, τις σηµερινές πεποιθήσεις και 
συµπεριφορές, το συναισθηµατικό σώµα, το σύστηµα 
πεποιθήσεων και το ψυχικό σώµα. 
 
4. Τώρα αποδεχτείτε το ίδιο θεραπευτικό φως και ενέργεια 
µέσα στο σώµα και το νου σας και επιτρέψτε τα να 
θεραπεύσουν και να διαλύσουν όλες τις επιπτώσεις αυτής της 
εµπειρίας πάνω σας. Αρχίστε µε το σώµα σας και προχωρήστε 
στα συναισθήµατά σας, τη σχέση σας µε τον εαυτό σας, τις 
σχέσεις σας µε την οικογένεια και τους φίλους, την εργασία σας, 
την οικονοµική και επαγγελµατική σας κατάσταση, τη 
σεξουαλική σας ζωή, την πνευµατική σας ζωή, το σπίτι σας και 
οτιδήποτε άλλο µπορεί να έχει επηρεαστεί από αυτήν την 
εµπειρία. Επιτρέψτε στο φως να θεραπεύσει και να διαλύσει 
όλα αυτά για τουλάχιστον 3 λεπτά. 
 

5. Τώρα είναι καιρός να ταυτιστείτε µε το δράστη. Δράστης 
µπορεί να είναι το άλλο άτοµο ή µια χώρα ή µια οµάδα ή ακόµη 
και ο Θεός στην περίπτωση σεισµού, πληµµύρας ή άλλου 
γεγονότος για το οποίο θεωρούµε υπεύθυνο το Θεό. (Όταν 
εργαζόµαστε µε την ενοχή, τότε εµείς οι ίδιοι είµαστε ο 
δράστης.) Φανταστείτε ότι είστε ο δράστης και βιώστε αυτό που 
αισθάνεται, πιστεύει ή χρειάζεται τη στιγµή που συµβαίνει το 
γεγονός. Ποια ήταν η πραγµατική κινητήρια δύναµη; (Στην 
περίπτωση της ενοχής, αναζητήστε να κατανοήσετε τι νιώθατε ή 
χρειαζόσασταν που σας οδήγησε σ’ εκείνη την δράση ή την 
έλλειψη δράσης.) Πάρτε µια γεύση της πραγµατικότητας των 
άλλων που τους έκανε να λειτουργήσουν µ’ αυτόν τον τρόπο. 
Κάντε το για 2 λεπτά. 
 
6. Τώρα καλλιεργούµε κατανόηση και συµπόνια για το 
δράστη. (Ή τον εαυτό µας σε περίπτωση ενοχής). 
Πειραµατιζόµαστε µε το συναίσθηµα της κατανόησης και της 
συµφιλίωσης. Τελικά παίζουµε µε την ιδέα να συγχωρήσουµε 
τον άλλον και, αν είναι δυνατόν, να τον αγαπήσουµε σαν 
οντότητα ακόµη κι αν µας απωθεί η συµπεριφορά του. 
Διαχωρίζοντας τους άλλους από τη συµπεριφορά τους, 
µπορούµε να νιώσουµε πιο ασφαλείς να τους συγχωρήσουµε και 
να τους αγαπάµε. 
Αν έχουµε αντίσταση, µπορούµε να παρατηρήσουµε αυτό που 
νιώθουµε, να το αποδεχτούµε και να εφαρµόσουµε Αυτο-
αποπρογραµµατισµό για τα συναισθήµατά µας. Καλωσορίστε 
την αντίσταση, αφήστε την να εξαπλωθεί, ανακαλύψτε την 
αιτία, την ανάγκη που δηµιουργεί την αντίσταση, αποδεχτείτε 
την και αφήστε την να εξαπλωθεί. Τώρα πειραµατιστείτε να την 
αφήσετε να φύγει ή να διαλυθεί στο φως ή απλά βιώστε την 
εσωτερική σας αξία, ασφάλεια και ελευθερία και απαλλαγείτε 
από οτιδήποτε χρειαζόσασταν από τον άλλον. 
Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξανά και ξανά 
µέχρι να φθάσετε σε µια κατάσταση εσωτερικής ασφάλειας που 
σας επιτρέπει να συγχωρήσετε και να αγαπάτε. Αν ακόµη δεν 
µπορείτε, αποδεχτείτε το και µην νιώθετε άσχηµα που δεν 
µπορείτε να το κάνετε. Επιχειρήστε πάλι µια άλλη µέρα. 
 
Στο τέλος ίσως θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε σαν πλαίσιο 
αναφοράς την ικανότητά σας να αγκαλιάσετε τον άλλον µε 
αγάπη ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει. Τότε εργαστείτε µε 
κάθε αντίσταση ή φόβο που µπορεί να προκύψει. 
 
7. Στο τελευταίο στάδιο εστιαζόµαστε στην αποδοχή και 
αγάπη του εαυτού µας ακριβώς όπως είναι. Παρόλο που 
µπορεί ο άλλος να ήταν λάθος και άδικος, ίσως νιώσουµε ή 
ανακαλύψουµε ότι κι εµείς παίξαµε το ρόλο µας σ’ αυτήν την 
κατάσταση και ίσως αισθανθούµε την ανάγκη να 
συγχωρήσουµε και να συµφιλιωθούµε µε τον εαυτό µας. (Στην 
περίπτωση ενοχής, εργαζόµαστε τώρα για να συγχωρήσουµε 
τον άλλον για το ρόλο του σ’ αυτό το γεγονός.) Αν αισθάνεστε 
οποιαδήποτε αντίσταση να αποδεχτείτε και να αγαπάτε τον 
εαυτό σας ακριβώς όπως είστε, τότε αφήστε τον εαυτό σας να 
νιώσει αυτήν την αντίσταση και καλωσορίστε την, επιτρέποντας 
την να ρέει σε όλο το σώµα και το νου. Βρείτε την ανάγκη ή το 
φόβο που δηµιουργεί αυτήν την αντίσταση, αποδεχτείτε τα και 
αφήστε τα να φύγουν µε τους τρόπους που έχουµε ήδη 
αναφέρει. Χρησιµοποιήστε αυτό το συναίσθηµα της αγάπης του 
εαυτού σαν σηµείο αναφοράς ξανά και ξανά, µέχρι να είστε 
ικανοί να νιώσετε αγάπη χωρίς όρους για όλα τα µέρη του 
εαυτού σας. 
 
Αν νιώθετε ότι υπάρχει ακόµη κάποιο υπόλοιπο αρνητικότητας 
προς τον άλλον ή τον εαυτό σας, µπορείτε να συνεχίσετε τη 
διαδικασία ή να την επαναλάβετε ή να εφαρµόσετε EFT για τα 
συναισθήµατα που παραµένουν.   
http://www.armonikizoi.com/greek
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AΛHΘEIEΣ ΠOY MAΣ 
BOHΘOYN NA ΣYΓXΩPEΣOYME KAI NA AΓAΠAME 

 
Mερικές αλήθειες που θα µας βοηθήσουν να συγχωρέσουµε τους άλλους είναι: 
 
1. Όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε ένα θεϊκό σχέδιο που µου φέρνει ακριβώς αυτό που χρειάζοµαι, σε κάθε 
στάδιο της εξέλιξης µου, για να µπορέσω  µάθω το επόµενο µάθηµα. 
 
2. Oι άλλοι είναι απλοί ηθοποιοί στο δράµα της ζωής µου, το σενάριο του οποίου έχω γράψει µε τις 
προηγούµενες επιλογές µου και συνεχίζω να γράφω καθηµερινά. 
  
3. Oι άλλοι είναι τα χέρια του Θεού που µου δείχνουν την κατεύθυνση προς τη οποία πρέπει να στραφώ. 
 
4. Όλοι είναι ψυχές στην εξέλιξη και συµπεριφέρονται αρνητικά από άγνοια και φόβο. 
 
5. H συγχώρεση δη οποία πρέπει να στραφώ. 
 
4. Όλοι είναι ψυχές στην εξέλιξη και συµπεριφέρονται αρνητικά από άγνοια και φόβο. 
 
5. H συγχώρεση δε σηµαίνει ότι αυτό που έκανε ο άλλος ήταν σωστό, απλά σηµαίνει ότι συγχωρώ την 
άγνοια του και την αδυναµία του, επειδή είναι µια αδελφή ψυχή στην πορεία της εξέλιξης. 
 
6. H συγχώρεση δε µε καθιστά ευάλωτο. Όταν ακόµη έχουµε ανάγκη απο τον άλλο (για ασφάλεια, 
επιβεβαίωση, αγάπη) αυτό µας κάνει τρωτούς. Tο να συγχωρώ και να αγαπώ τον άλλο δίχως να έχω 
χρειάζοµαι κάτι από αυτόν, είναι η αληθινή µου προστασία. 
 
7. Eίµαι ο αποκλειστικός δηµιουργός της πραγµατικότητας µου. Aδικώ τους άλλους όταν τους καθιστώ 
υπεύθυνους για αυτό που δηµιουργώ. 
 
8. Έχω τη δύναµη να δηµιουργήσω τη ζωή µου και δε χρειάζεται να κρύβοµαι πίσω απο δικαιολογίες ότι 
δεν µπορώ εξ' αιτίας αυτώ που έκαναν ή κάνουν οι άλλοι. 
 
9. Σαν ψυχές στην εξέλιξη όλοι κάνουµε λάθη. Eίναι φυσικό. Eκείνο που δεν είναι φυσικό είναι να µη 
συγχωρούµε τους άλλους για αυτά τα λάθη. 
 
10. O άλλος είναι µια θεϊκή δηµιουργία. Aν και µπορεί να µην το καταλαβαίνει, το θείο ενεργεί µέσω 
αυτού. Όταν δεν τον συγχωρούµε είναι σαν να µη συγχωρούµε το Θεό. 
 
11. Δηµιουργούµε τόσο πόνο στον κόσµο όταν θιγόµαστε όσο όταν θίγουµε κάποιον.  
 
Kαι τα λόγια του Xριστού, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος στο θέµα της συγχώρεσης:  
 
12. "Eκείνος που δεν έχει αµαρτήσει ας ρίξει τον πρώτο λίθον." 
 
13. "Oυ κρίνεις ίνα µη κριθείς". 
 
14. "Θα         κριθείς µε την ίδια αυστηρότητα που εσύ έκρινες τους άλλους". 
 
15. O Πέτρος ρώτησε το Xριστό: "Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούµε κάποιον γι αυτό που έκανε; επτά 
φορές ;" Kαι ο Xριστός απάντησε: "Όχι Πέτρο, επτά φορές επί εβδοµήντα". 
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Αυτο-συγώρεση – Από ενοχή και ντροπή  
 

Όταν νιώθουµε ενοχή ή ντροπή ή αυτο-απόρριψη ή 
αυτο-αµφισβήτηση: 
1. Δεν επιθυµούµε το καλύτερο για το εαυτό µας. 
Κάνουµε αυτο-σαµποτάζ στην υγεία, στις σχέσεις, στην 
ευτυχία και στην ευηµερία µας. 
2. Νιώθουµε απόρριψη από τους άλλους, θυµώνουµε 
και πληγωνόµαστε πιο εύκολα. 
3. Γινόµαστε πιο αµυντικοί, επιθετικοί και πιο 
ανταγωνιστικοί. 
4. Ψάχνουµε για να βρούµε και να κριτικάρουµε τις 
αδυναµίες και τα λάθη των άλλων.  
5. Είναι πιο δύσκολο να έχουµε κατανόηση, συγχώρεση 
και αγάπη για τους άλλους. 
6. Δεν µπορούµε να νιώσουµε την αγάπη των άλλων 
και βέβαια την αγάπη του Θεού για µας. 
 ======================================= 
Διαδικασία αυτό – συγχώρεσης 
Α. Να εντοπίζω αυτά για τα οποία νιώθω ενοχή, 
ντροπή, αυτό-απόρριψη και µη-συντονισµό µε την 
συνείδηση µου. 
Β. Να ζητήσω συγνώµη και να διορθώσω ότι µπορεί 
να διορθωθεί. 
Γ. Να αναλύσω τις πεποιθήσεις, συναισθήµατα, 
φόβους, άγνοια, προσκολλήσεις και ψευδαισθήσεις που 
ήταν οι αιτίες της συµπεριφοράς µου. 
Δ. Να ανακαλύπτω νέους εξελιγµένους, πιο δίκαιους 
και ηθικούς τρόπους αντιµετώπισης των ίδιων 
ερεθισµάτων / καταστάσεων από δω και πέρα και να 
αποφασίσω και να οραµατιστώ τον εαυτό µου να 
συµπεριφέροµαι έτσι από δω και πέρα – όπως θα ήθελα 
οι άλλοι να µου συµπεριφέρονται. 
Ε. Να συγχωρέσω τον εαυτό µου - πιθανόν µε την 
βοήθεια των πιο κάτω σκέψεων. 
ΣΤ. Να καταλάβω ότι δεν µπορώ να είµαι ποτέ 
υπεύθυνος για τα συναισθήµατα ή την πραγµατικότητα 
των άλλων αλλά µόνο για τις σκέψεις, συναισθήµατα, 
συµπεριφορά, προθέσεις, κίνητρα και πράξεις µου.  
 ======================================= 
Μπορούµε να θέλουµε να ζητήσουµε συγγνώµη για 
διάφορους λόγους. Μερικές πιθανότητες είναι: 
1. Για κάθε συµπεριφορά, συνειδητή ή ασυνείδητη, 
ηθεληµένη ή αθέλητη, που µπορεί να έχει προκαλέσει 
στους άλλους συναισθηµατικό ή σωµατικό πόνο ή 
βλάβη. (ψέµατα, κουτσοµπολιό, κακοβουλία, κ.α.) 
2. Για κάθε αµέλεια, παράλειψη, αδιαφορία ή έλλειψη 
ευαισθησίας. 
3. Γιατί ήµασταν επιπόλαιοι ή εγωκεντρικοί. 
4. Επειδή δεν ήµασταν εκεί γι’ αυτούς, όταν µας 
χρειάζονταν. 
5. Γιατί δεν κατανοήσαµε τις ανάγκες ή και τα 
συναισθήµατά τους. 
6. Για αρνητικά συναισθήµατα και σκέψεις που µπορεί 
να είχαµε κατά καιρούς γι’ αυτούς. 
7. Επειδή δεν τους φερθήκαµε όπως θα θέλαµε εκείνοι 
να φερθούν σε µας. 
======================================= 
Για πoιό λόγο να µάθω να δέχοµαι, να σέβοµαι και 
να αγαπώ τον εαυτό µου; 
1. Μόνο έτσι µπορώ να νιώθω ήρεµος και ευτυχισµένος 
και ασφαλής.  
2. Μόνο τότε µπορώ να συγχωρώ και να αγαπώ  τους 

άλλους πραγµατικά και σταθερά. 
3. Είναι απαραίτητο για την υγεία και τις σχέσεις µου. 
4. Για να βιώνω την αληθινή µας πνευµατική φύση. 
5. Θα είµαι πολύ πιο ευτυχισµένος και ευχάριστος (η).  
6. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό µου και θα 
βιώσω ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητας. 
7. Ο Θεός, οι άγγελοι και τα όντα του φωτός µε 
κατανοούν, µε εκτιµούν και µε αγαπούν όπως είµαι.  
====================================== 
Παραδείγµατα Αλλαγής Πεποίθησης:  
Για Θεραπευτικό Κώδικα, EFT, TAT κ.α. 
1. Παρόλο που δεν καταλαβαίνω γιατί ή πως, 
εµπιστεύοµαι ότι σαν ψυχή δηµιούργησα την εµπειρία 
αυτή για να µάθω και να εξελίσσοµαι.  
2. Είµαι πρόθυµος να βλέπω ότι η αποστολή µου και η 
σύµβαση της ψυχής περιλάµβανε αυτό που έκανα ή δεν 
έκανα για κάποιο λόγο. Και αυτά που έκαναν οι άλλοι. 
3. Συνειδητοποιώ τώρα ότι όλα αυτά που κάνουµε εγώ 
ή οι άλλοι είναι απλώς ευκαιρίες για αµοιβαία εξέλιξη.  
4. Αφήνω την ανάγκη να κατηγορώ τον εαυτό µου και 
να έχω δίκιο ή άδικο και είµαι πρόθυµος να βλέπω την 
τελειότητα µέσα σε ότι υπάρχει – όπως είναι. 
5. Παρόλο που µπορεί να µην ξέρω γιατί και πως, 
συνειδητοποιώ ότι λαµβάνουµε ακριβώς αυτό που 
χρειαζόµαστε και έχουµε επιλέξει υποσυνείδητα ή σαν 
ψυχή και ότι κάνουµε όλοι µαζί ένα θεραπευτικό – 
εξελικτικό χορό µεταξύ µας.  
6. Έχουµε όλοι επιλέξει τις εµπειρίες αυτές σαν ψυχές. 
Είµαστε όλοι ηθοποιοί για τα εξελικτικά δράµατα του 
καθενός.   
7. Σέβοµαι τον εαυτό µου για το ρόλο που έπαιξα στην 
εξέλιξη και θεραπεία των άλλων και τους ευχαριστώ µε 
ευγνωµοσύνη για τους ρόλους που έχουν παίξει στην 
δική µου εξέλιξη και θεραπεία. 
8. Αγαπώ και αποδέχοµαι τον εαυτό µου όπως είµαι. 
9. Η αξία µου είναι µέσα µου και είναι ανεξάρτητη από 
τη γνώµη ή τη συµπεριφορά των άλλων.  
10. Η αξία µου είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσµατα 
των προσπαθειών µου.  
11. Εκτιµώ τον εαυτό µου σαν άνθρωπο, σαν άνδρα / 
γυναίκα.  
12. Αποδέχοµαι τις ατέλειές µου σαν ευκαιρίες να 
µάθω πολύτιµα µαθήµατα στη ζωή µου. 
13. Κάνω ότι καλύτερο µπορώ την κάθε στιγµή στο 
στάδιο της εξέλιξης που βρίσκοµαι.  
14. Είµαι µια αιώνια Θεία συνειδητότητα.  
15. Είµαι Αγάπη, Φως και Ειρήνη.  
16. Είµαι µια Αγγελική Συνειδητότητα για να φέρω εδώ 
αγάπη, ειρήνη και οµορφιά.  
17. Καθεµιά από τις εµπειρίες µου µπορεί να µε φέρνει 
πιο κοντά στο Θεό. 
18. Είµαι αγαπητός/ή σε όλη την Αγγελική Οικογένεια. 
19. Βιώνω την παρουσία του Θεού µέσα µου. 
20. Στο κέντρο της ύπαρξης µου είµαι αγνός και ιερός 
όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
21. Είµαστε όλοι Θεία ενέργεια. 
22. Είµαστε όλοι εκφράσεις του Θείου. 
 
 Ή να µιλήσετε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και 
τα κύτταρα του σώµατος σας εξηγώντας τις πιο πάνω 
αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, ορθό και ωραίο να 
συγχωρέσετε τον εαυτό σας για τα πάντα και να νιώθετε την 
εσωτερική σας αθωότητα και ιερότητα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΕΠΕΙΔΗ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩ ΟΤΙ) 

 
1. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
6. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9. _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
11. 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
12. 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 

 
1. Σε αγαπώ και σε δέχομαι έτσι ακριβώς 
όπως είσαι. 
 
2. Σε εκτιμώ και σε σέβομαι. 
 
3. Νιώθω στοργή και αγάπη για σένα. 
 
4. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, 
αρκεί να μην βλάψεις κανέναν. 
 
5. Είσαι ικανός και δυνατός. 
 
6. Υπάρχει μέσα σου μια απεριόριστη 
πνευματική δύναμη που σε προστατεύει 
από την αρρώστια, από διάφορα 
γεγονότα και κινδύνους. 
 
7. Το σώμα σου είναι υγιές και δυνατό 
και αντιστέκεται σε κάθε αρρώστια. 
 
8. Ζεις μέσα σε ένα θεϊκό σχέδιο που 
σου δίνει μόνον αυτό που είναι χρήσιμο 
για την εξέλιξή σου. 
 
9. Εσύ διάλεξες τους γονείς σου και τα 
γεγονότα της παιδικής σου ηλικίας και 
έτσι δημιούργησες τις τέλειες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξή σου. 
 
10. Υπάρχει μια Θεϊκή Δύναμη που σε 
καθοδηγεί από μέσα σου. 
 
11. Μέσα σου υπάρχει μια πάνσοφη φωνή 
που πάντοτε σε καθοδηγεί σωστά στη 
ζωή σου. Ακολούθησέ την. 
 
12. Έχεις το δικαίωμα και την ευθύνη να 
εκφράζεις την εσωτερική σου δύναμη 
και ομορφιά δημιουργικά. 
 
13. Αξίζεις την αγάπη και τον σεβασμό 
από τον καθένα, ανεξάρτητα από την 
εμφάνισή σου, την κοινωνική θέση, το 
επάγγελμα, τη γνώση, τα επιτεύγματά 
σου και από την γνώμη των άλλων για 
σενα. 
 
14. Η αξία σου είναι η ίδια με κάθε άλλη 
ψυχή, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερη. 

 
15. Κανείς άλλος δεν μπορεί να 
δημιουργήσει ή να έχεε την ευθύνη για 
την ευτυχία, την υγεία και την επιτυχία 
σου. 
 
16. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ή να 
αναλάβεις την ευθύνη για την ευτυχία, 
υγεία ή επιτυχία των άλλων. 
 
17. Είσαι μια αιώνια αθάνατη 
συνειδητότητα στην διαδικασία της 
ανάπτυξης της ικανότητας να 
εκδηλώνεις την ομορφιά που υπάρχει 
μέσα σου. 
 
18. Τα πάντα είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει 
κανείς ούτε και τίποτα που δεν είναι η 
έκφραση της μοναδικής παγκόσμιας 
συνειδητότητας (ο Θεός). Δεν είσαι 
καμιά εξαίρεση. 
 
19. Δεν είναι απαραίτητο να ζεις 
σύμφωνα μα τις πεποιθήσεις και 
προσδοκίες των γονιών σου ή άλλων. Να 
τους αγαπάς, να τους βοηθάς και να 
τους σέβεσαι, αλλά ζήσε σύμφωνα με τις 
δικές σου αρχές, ανάγκες και 
πεποιθήσεις. 
 
 20. Οι "γονείς" σου είναι αιώνιες ψυχές 
στη διαδικασία της εξέλιξης , τις οποίες 
εσύ επέλεξες να παίξουν αυτούς τους 
ρόλους, σ’ αυτή την ενσάρκωση. Ο 
μόνος αληθινός γονιός σου είναι ο Θεός.  
 
21. Έχεις την ίδια αξία, σοφία, δύναμη 
και δικαιώματα όπως οι αιώνιες ψυχές 
που παίζουν το ρόλο των γονιών σου. 
 
22. Ο,τι δήποτε έκανε οποιοσδήποτε για 
να σε πληγώσει ήταν λόγω άγνοιας ή 
φόβου.  
 
23. Οι γονείς σου ήταν κάποτε παιδιά που 
προγραμματίστηκαν από τους δικούς 
τους γονείς.  
 
Άλλα: __________________________ 
  
!
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HO’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ ΓΙΑ ΣYMΠEPIΦOPEΣ 
ΠOY ΙΣΩΣ MAΣ ENOXΛOYN 

 
Mερικές πιθανές συµπεριφορές, οι οποίες µπορεί να 
ενοχλούν, είναι όταν ο άλλος:  
! Mε κριτικάρει.   
! Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου  
! Ρωτάει πολλές ερωτήσεις.    
! Yψώνει τη φωνή του και µε κατηγορεί.   
! Παίζει το ρόλο του θύµατος και κλαίει.  
! Mε κατηγορεί γι’ αυτά που έχουν γίνει.   
! Mε αγνοεί.  
! Δεν µε ακούει. 
! Kοιτάει άλλες γυναίκες (άλλους άνδρες). 
! Δεν έχει συνέπεια ή δεν τηρεί τις συµφωνίες µας.  
! Δεν συµφωνεί µαζί µου.   
! Δεν µε προσέχει όταν µιλάω.  
! Aργεί στα ραντεβού µας.    
! Δεν µε βοηθάει µε την καθαριότητα.   
! Mου λέει ψέµατα. 
! Kουτσοµπολεύει.   
! Δεν µου λέει τι νιώθει.  
! Γκρινιάζει.  
! Πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και δεν µε ακούει 
καθόλου.  

! Mου δίνει συµβουλές που δεν θέλω και δεν έχω 
ζητήσει.   

! Aπειλεί ότι θα φύγει.  
! Δεν φροντίζει τον εαυτό του και δεν κάνει αυτά που 
πρέπει.  

! Eίναι αδύναµος ή εξαρτηµένος. 
! Άλλα.______________________________ 
 

ΝΑ ΕΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 
  
H συγκεκριµένη συµπεριφορά του άλλου που µε 
ενοχλεί και που θα ήθελα να αναλύσω εδώ είναι ..... 
____________________________________ 
 
1. Έχω συµπεριφερθεί εγώ, κάποια στιγµή στο 
παρελθόν, µ' αυτόν τον τρόπο προς αυτόν ή προς άλλα 
άτοµα; Ή Θα µπορούσα να συµπεριφέροµαι έτσι κάτω 
απο δύσκολες συνθήκες; 
 
2. Yπάρχει κάποιο µέρος του εαυτού µου που φοβάται 
κάτι εδώ; Tι φοβάται; Γιατί µε ενοχλεί; Kι αν αυτό που 
φοβάµαι συµβεί, τι φοβάµαι ότι θα γίνει; 
 
3. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που έµαθε να 
περιµένει αυτή τη συµπεριφορά, που έφθασε στο 
σηµείο να πιστεύει ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα µου 
συµπεριφερθεί αυτό ή κάποιο άλλο άτοµο; 
 
4. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που πιστεύει ότι, 
για κάποιο λόγο, µου αξίζει αυτή η συµπεριφορά; 
 
5. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που 
συµπεριφέρεται στον ίδιο µου τον εαυτό όπως µου 
συµπεριφέρεται αυτό το άτοµο;  
 
6. Yπάρχει κάποιο µέρος του εαυτού µου, που θα 
ήθελε πότε-πότε να ενεργήσει ή να 
συµπεριφερθεί µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται ο 
άλλος, αλλά κάτι το σταµατάει; 
 

7. Mήπως αυτή η συµπεριφορά µού θυµίζει κάτι που 
βίωσα όταν ήµουν παιδί; 
 
8. Mήπως παίζω κάποιο ρόλο που έλκει από τον άλλον 
αυτή τη συµπεριφορά; α) Tο θύµα β) Tον τροµοκράτη 
γ) Tο δάσκαλο δ) Tο γονιό ε) Tο παιδί στ) Tον έξυπνο 
ζ) Tο σωστό η) Tον επαναστάτη θ) Tο δυνατό - χωρίς 
ανάγκες ι) Tο δίκαιο ια) Tον καλό άνθρωπο ιβ) Tον 
υπεύθυνο για όλους ιγ) Tον υπηρέτη ιδ) Tον αδύναµο 
ιε) Tον πνευµατικό άνθρωπο ιστ) Tο δικαστή ιζ) Tον 
απόµακρο ιη) Tον ανακριτή ιθ) Kάποιον άλλο ρόλο; 
 
9. Ποιες είναι οι ανάγκες ή οι προσκολλήσεις µου που 
απειλούνται από αυτή τη συµπεριφορά; 
 
10. Tι θα χάσω αν δεν έχω τη συµπεριφορά που θέλω 
από αυτό το άτοµο; 
  
11. Mήπως έχω κάποια συναισθήµατα ενοχής που 
ίσως να καθρεφτίζονται εδώ; Mήπως τα συναισθήµατα 
ενοχής ή ευθύνης για τον άλλο µε κάνουν να ενοχλούµαι 
από τη συµπεριφορά του; 
  
12. Mήπως στη συγκεκριµένη περίπτωση κρίνω, 
κατακρίνω ή απορρίπτω;  
 
13. Mήπως καθρεφτίζονται, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις µου;  
  
14. Mήπως υπάρχουν συναισθήµατα, ανάγκες και 
πεποιθήσεις που δεν έχω επικοινωνήσει καθαρά 
στον άλλο; 
 
15. Είµαι έτοιµος (η) να αλλάζει πραγµατικά και 
συµπεριφέρεται όπως ακριβώς θέλω.   
 
ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ "HO’OPONOPONO 

Αγαπητέ _______, 
  
Συνειδητοποιώ ότι είµαι συν-δηµιουργός αυτής της 
πραγµατικότητας. 
 
Ζητώ συγγνώµη για οτιδήποτε µέσα µου µπορεί να 
συµβάλλει σ’ αυτήν την κατάσταση.  
ή 
Ευχαριστώ για όλες τις ευκαιρίες για εξέλιξη που µου 
έχεις προσφέρει.  
 
Σ’ αγαπώ. 
Αγαπώ τον εαυτό µου. 
 
Σε απελευθερώνω από την ανάγκη µου να είσαι έτσι 
για τη δική µου εξέλιξη. Σου δίνω την άδεια να 
εξελιχθείς και να αυτοβελτιωθείς. 
 
Ευχαριστώ το Θεό που αποµακρύνει οτιδήποτε 
µπορεί να συµβάλλει σ’ αυτήν την πραγµατικότητα ή 
οτιδήποτε εµποδίζει την πραγµατοποίηση της ιδανικής 
πραγµατικότητάς µου. 
 
16. Ποιο είναι το µάθηµά µου εδώ; Tι χρειάζεται να 
αλλάξω για να πάψω να έλκω αυτή τη συµπεριφορά 
και, στην περίπτωση που θα παρουσιαστεί, να µην µε 
ενοχλεί; 
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ΒΙΝΤΕΟ'ΓΙΑ'ΒΟΗΘΕΙΑ'
============================"

Αν"δεν"λαμβάνετε"ήδη"τα"ενημερωτικά"email"
και"sms"από"μας,"στείλτε"ένα"email"στο"
armoniki@holisticharmony.com""

με"το"τίτλο"ΔΕΛΤΙΟ.""
"============================"

BE503 - EFT1 A+B 
https://www.youtube.com/watch?v=-JTHRFFikGY  
!
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 8 ΜΑΘ   
NO 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ http://youtu.be/1NWSDThli4I 
 
NO 2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑ 
http://youtu.be/WFPFExXZcGc 
 
NO 3 XO'OΠΟΝΟΠΟΝΟ  
 http://youtu.be/kdbWHzbLxcs 
 
ΝΟ 4 – ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 http://youtu.be/vead_KR4uY8 
 
ΝΟ 5 – EFT, εξσσορρπιηση, κωδικας 
 http://youtu.be/iRBfImlVt3g 
 
ΝΟ 6 – TAT 
https://www.youtube.com/watch?v=tlJCLsc21XI 
 
ΝΟ 7 - BSFF 
http://youtu.be/rz2obx8aaXk 
 
ΝΟ 8 ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
http://youtu.be/d-DGt6AqW0c 
====================== 
Healing(Code(links 
Healing(Code(01(–(Ο(Βασικός(Κώδικας 
http://youtu.be/1JVEKmIQ7O0 
! 
HEALING(CODE(02(–(Ασφάλεια 
http://youtu.be/A6xG9cMR4Bo 
! 
HEALING(CODE(03(–(ΑυτόMΠαραδοχή 
http://youtu.be/P3xCRNPM7c8 
! 
HEALING(CODE(04(M(Ελευθερία 
http://youtu.be/RkQhPex4srM 
! 
HEALING(CODE(05(–(ΑυτόM(Συγχώρεση 
http://youtu.be/_KttePR85NY 
! 
HEALING(CODE(06(–(Χο’οπονοπονο 
http://youtu.be/wl_jECh5flI!

Αυτογνωσία 1 χρόνος 
Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"1"

https://youtu.be/sIm_HyTqqA4""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"2"+"3"""

https://youtu.be/4JRSMu2bkWU""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"4"

(2)"Στην"Αλήθεια"το"δεύτερο"Μάθημα"

https://youtu.be/Pw9SGs_QGv0""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"5"

(3)"Στην"Αλήθεια"το"τρίτο"Μάθημα"

https://youtu.be/mUS2jZGcMWk""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"6"

https://youtu.be/_1JeacCMCsQ""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"7"

https://youtu.be/xYNPk_2bFo0""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"8"

https://youtu.be/o2_sVOjsORM""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"9"

https://youtu.be/KS0Y0RNTTOA""

Μάθημα"Αυτογνωσίας"Πρώτου"χρόνου"νο"10"

https://youtu.be/m4M0D8iPRs4""

========================== 
Αν έχετε σοβαρά ψυχολογικά ή σωματικά 
προβλήματα να ρωτήστε πάντα τον γιατρό , 
ψυχίατρο ή ψυχολόγο σας πριν εφαρμόσετε 
τεχνικές.  

============================ 
Τι λένε για το EFT οι θεραπευτές σ’ όλο 
τον κόσµο ( Η εµπειρία µας είναι ότι οι άλλες 
τεχνικές που αναφέρονται εδώ έχουν όµοια 
αποτελέσµατα επίσης.) 
 
«Το EFT προσφέρει µεγάλα θεραπευτικά 
οφέλη.» Deepak Chopra, MD 
 
«Χρησιµοποιώ συχνά το EFT στους ασθενείς 
µου µε σπουδαία αποτελέσµατα.» «Κάποια µέρα 
το ιατρικό επάγγελµα θα ξυπνήσει και να 
κατανοήσει ότι τα ανεπίλυτα συναισθηµατικά 
θέµατα είναι η κύρια αιτία του 85% όλων των 
ασθενειών. Τότε, το EFT θα είναι ένα από τα 
κυριότερα θεραπευτικά εργαλεία …. όπως είναι 
και για µένα.» Eric Robins, MD, συγγραφέας 
του «Τα Χέρια σου Μπορούν να σε 
Θεραπεύσουν» 
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«Το EFT υπήρξε για µένα η µοναδικά 
αποτελεσµατική τεχνική που έχω 
χρησιµοποιήσει στα 45 χρόνια που ασκώ την 
ψυχιατρική. Είχα επιτυχία µε τον πανικό, το 
κοινωνικό άγχος και πολλές άλλες 
διαταραχές.» Curtis Steele, MD, Canada 
 
«Στα 50 χρόνια που ασκώ την ψυχιατρική, 
το EFT έχει αποδειχτεί µία από τις πιο 
γρήγορες και αποτελεσµατικές τεχνικές που 
έχω ποτέ χρησιµοποιήσει.» Henry 
Altenberg, MD, USA 
 
«Το EFT είναι στην κορυφή της νέας 
θεραπευτικής κίνησης.» Candace Pert, 
PhD, συγγραφέας του «Μόρια 
Συναισθήµατος» 
 
«Το EFT, αποµακρύνοντας το 
συναισθηµατικό τραύµα, βοηθάει επίσης 
στη θεραπεία των σωµατικών 
συµπτωµάτων.» Norm Shealy, MD, 
συγγραφέας του «Ψυχική Ιατρική» 
 
«Το EFT προορίζεται να γίνει το κορυφαίο 
θεραπευτικό εργαλείο για τον 21ο αιώνα.» 
Cheryl Richardson, συγγραφέας του «Το 
Αλάθητο Άγγιγµα της Χάρης» 
 
«Το EFT είναι µια απλή, ισχυρή διαδικασία 
που µπορεί να επηρεάσει βαθιά τη 
δραστηριότητα, υγεία και συµπεριφορά των 
γονιδίων.» Bruce Lipton, PhD, 
συγγραφέας του «Η Βιολογία της 
Πεποίθησης» 
 
«Το EFT είναι απλό, αποτελεσµατικό και 
έχει καταπληκτικά αποτελέσµατα. Νοµίζω 
ότι θα έπρεπε να διδάσκεται στο Δηµοτικό 
σχολείο.» Donna Eden, συγγραφέας του 
«Η Υπόσχεση της Ενεργειακής 
Ψυχολογίας» 
 
«Το EFT δουλεύει σπουδαία µε µένα. Είναι 
η 13η νύχτα που κοιµάµαι χωρίς πόνο 
ινοµυαλγίας και αυτό είναι φαινόµενο για 
µένα. Από το 1991, από την έφοδο αυτής της 
ασθένειας, δεν είχα δύο συνεχόµενες νύχτες 
χωρίς πόνο. Το εκτιµώ πάρα πολύ. Ένα 
µεγάλο Ευχαριστώ.» Janet Cole 
 
«Εκτός από ποικίλα συναισθηµατικά 
θέµατα, έχω χρησιµοποιήσει το EFT µε 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα για πολλά 
σωµατικά προβλήµατα, όπως Κήλη, 

Καντιτίαση και Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα. Η 
διαδικασία είναι απαλή και συχνά ωφελεί 
εκεί που άλλες µέθοδοι αποτυχαίνουν.» 
Raul Vergini, MD Italy 
 
«Έχω βρει το EFT τόσο χρήσιµο που έχει 
γίνει το βασικό εργαλείο της πρακτικής µου. 
Το έχω χρησιµοποιήσει µε επιτυχία για ένα 
µακρύ κατάλογο συναισθηµατικών 
θεµάτων, ακόµη και για παρανοϊκή 
σχιζοφρένεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όταν 
υποχωρούν τα συναισθηµατικά 
προβλήµατα, συχνά ανακουφίζονται 
συγχρόνως και σωµατικές ασθένειες. Το έχω 
δει να συµβαίνει µε τα συµπτώµατα της 
ινοµυαλγίας καθώς και µε προβλήµατα 
κατάποσης, πόνους της µέσης, αιµορροΐδες, 
οξύτητα, αναπνευστικά προβλήµατα, 
στοµαχικό πόνο, κολπίτιδα, πονοκεφάλους, 
πόνους των αρθρώσεων και στοµαχικά 
προβλήµατα.» Sonia Novinsky, Ph.D., 
Brazil 
 
Ακολουθεί ένας µερικός κατάλογος 
ψυχοσωµατικών προβληµάτων τα οποία 
έχουν ανταποκριθεί θετικά στο EFT: 
 
φ Απώλεια βάρους φ Άγχος/Κρίσεις Πανικού φ 
Διατροφικές Διαταραχές φ Θέµατα Σχέσεων φ 
Αντιµετώπιση του Θυµού φ Παιδική 
Συµπεριφορά φ Δυσλεξία φ Αλλεργίες φ 
Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα φ Άσθµα φ Αϋπνία 
φ Πολλαπλή Χηµική Ευαισθησία φ Αντιµετώπιση 
του Πόνου φ Γυναικολογικά Προβλήµατα φ 
Ανδρικά Προβλήµατα φ 
Αυτοπαραδοχή/Αυτοεκτίµηση φ Αφθονία φ 
Αθλητική Απόδοση φ Πνευµατική Σύνδεση φ 
Φοβίες φ Τραύµατα Πολέµου φ Τραύµατα 
Σεξουαλικής Κακοποίησης φ Εθισµοί φ 
Κατάθλιψη φ Υπέρταση φ Ινοµυαλγία ♦ 
Ηµικρανίες ♦ Χρόνια Κόπωση ♦ 
Επίµονη/Σπαστική Διαταραχή ♦ Καρκίνος ♦ 
Ασθένεια Πάρκινσον ♦ Μυϊκή Δυστροφία ♦ 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας ♦ Ρευµατοειδής 
Αρθρίτιδα ♦ Κυστική Ίνωση ♦ Διαβήτης ♦ 
Ηπατίτιδα C ♦ Νόσος ALS-Lou Gehrig 

 
Αρμονική Ζωή 

Γρίβα 23, Χαλάνδρι 
2106818220, 210 6818151 

22990 40314,  5,  6  
www.armonikizoi.com/greek 

 
Λάβετε αυτό ηλεκτρονικά από εδώ 

 armoniki@holisticharmony.com 
γράψτε “πακέτο” στο θέμα. 
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Ρόµπερτ Ηλίας Νατζέµυ
Αρµονική Ζωή

Γριβα 23, Χαλανδρι, 15233
210 6818220, 210 6818151

armoniki@holisticharmony.com
www.armonikizoi.com
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Γεώργιος ∆ροσίνης, λογοτέχνης και κοινωνικός αναµορφωτής
Τι λοιπόν της ζωής µας το σύνορο θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι; 
Κι απ’ ότι είδαµε, ακούσαµε, αγγίξαµε τάφου γη θα µας έχει χωρίσει;
Ό,τι αγγίζουµε, ακούµε και βλέπουµε τούτο µόνο ζωή µας το λέµε; 

Κι αυτό τρέµουµε µήπως το χάσουµε και χαµένο στους τάφους το κλαίµε;
Σ’ ό,τι αγγίζουµε, ακούµε και βλέπουµε της ζωής µας ο κόσµος τελειώνει; Τίποτε άλλο;

Στερνό µας απόρριµα το κορµί που σκορπιέται και λυώνει;
Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο, αθώρητο µήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει 
κι ό, τι µέσα µας κρύβεται αγνώριστο µήπως πέρα απ’ το θάνατο αρχίζει;

=================================
AΠOΛΛΩNIOΣ O TYANEYΣ 

ΠPOΣ TO ∆IOIKHTH BAΛEPIO 
ΓIA TO ΘANATO TOY ΓIOY TOY

Aπό τα πολυάριθµα γραπτά του Aπολλώνιου έχουν διασωθεί µόνο λίγες επιστολές.
Aυτή εδώ γράφτηκε, πιθανόν, κατά τα τέλη του 1ου αιώνα.

“Kανείς δεν πεθαίνει, παρά φαινοµενικά, όπως και κανείς δε γεννιέται παρά
φαινοµενικά. Όταν η ύπαρξη µεταβάλλεται από πνεύµα σε ύλη λέµε ότι κάποιος έχει
γεννηθεί και όταν µεταβάλλεται από ύλη σε πνεύµα λέµε ότι έχει φύγει. Στην
πραγµατικότητα η θεϊκή ουσία δε γεννιέται και δεν καταστρέφεται ποτέ. Eίναι λάθος
να ισχυριζόµαστε ότι κάποιος υπάρχει επειδή µπορούµε να τον δούµε µε τα µάτια µας ή
να τον ακούσουµε µε τα αυτιά µας, ενώ όταν πια δεν µπορούµε να τον αντιληφθούµε µε
τις αισθήσεις µας δεν υπάρχει πια. 

Oι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι, παρόλο που ένα παιδί έρχεται στον κόσµο από
τους γονείς του, δεν έχει δηµιουργηθεί από τους γονείς του. Mόνο ο Θεός υπάρχει, που
παίρνει το όνοµα και τη µορφή του κάθε ατόµου. Mερικοί άνθρωποι θρηνούν όταν ο
Θεός αποσύρεται από µια µορφή και επιστρέφει στην αιώνια ουσία του, παρόλο που ο
Θεός άλλαξε µόνο θέση όχι τη φύση του.
Πραγµατικά, δε θα έπρεπε να θρηνούµε το θάνατο κάποιου αλλά να τον σεβόµαστε.

Kαι ο τελειότερος τρόπος να τιµήσεις το θάνατο του γιού σου είναι να τον αφήσεις στο
Θεό και να συνεχίσεις να κυβερνάς, όπως και πριν, τους ανθρώπους που σου έχουν
εµπιστευτεί. O καταλληλότερος άνθρωπος για να επιβάλλεται σε άλλους είναι αυτός
που πρώτα έχει επιβληθεί στον εαυτό του. Πρέπει να κυριαρχήσεις στον πόνο σου. 
Ποιά ευλάβεια υπάρχει στο να θρηνείς για γεγονότα που έχει στείλει ο Θεός; Eάν η
θεία θέληση βρίσκεται στις ρίζες του κόσµου, και όντως βρίσκεται, τότε ο δίκαιος
άνθρωπος δε θα φθονήσει τις ευλογίες του Θεού αλλά θα δεχτεί πως, ό,τι συµβαίνει,
είναι για το καλό. Προχώρα, λοιπόν, και θεραπεύσου. Kυβέρνησε δίκαια και
παρηγόρησε τους δυστυχισµένους. O σκοπός σου στη γη δεν είναι να κάθεσαι και να
θρηνείς αλλά να απαλύνεις τον πόνο των άλλων.

Eίσαι ο κυβερνήτης πενήντα πόλεων και ο ευγενέστερος των Pωµαίων. Aν µπορούσα
να είµαι µαζί σου θα σε έπειθα να µην πενθείς”. 

=================================
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας 

και τοις εν τοις µνήµασιν, ζωήν χαρισάµενος.



« ΟΛΑ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ

Δηλαδή αν δεν είχε αυτή την αδυναμία η όρασή μου , να μην μπορεί να ξεχωρίζει τα κοντινά
πράγματα μεταξύ τους , τότε τα πάντα εδώ γύρω μου θα είχαν χάσει τον εξατομικευμένο χα-
ρακτήρα τους. Δεν θα υπήρχαν πλέον αντικείμενα ξεχωριστά το ένα από το άλλο, θα υπήρχε
ένας ωκεανός κοχλάζουσας ενέργειας που , (παρατραβηγμένο και αυτό που λέω) πιθανότατα
σε κάποια σημεία του να παρουσίαζε κάποια πυκνώματα (τα οποία στην Φυσική τα λέμε πολύ
απλοικά καμπυλότητα ή άλλα πράγματα που δεν μας ενδιαφέρουν προς στιγμή ) , τα οποία
αυτά ελαχιστότατα πυκνώματα πιθανότατα  να αποτελούσαν αυτό το οποίο λέμε  αντικείμενα,
, μεταξύ μας την στιγμή αυτή με τις αισθήσεις μας. Δηλαδή αυτό που θέλω να καταλάβετε
είναι ότι στην σύγχρονη Φυσική δεν υπάρχει κανένα εξατομικευμένο αντικείμενο , όλα είναι
ένα. 

Η έννοια της διαίρεσης των αντικειμένων , ότι δηλαδή εγώ , εσείς ,είμαστε ξεχωριστό πράγμα
ή εγώ και το τραπέζι , εγώ και το δέντρο είμαστε ξεχωριστά πράγματα , είναι ένα γεγονός
ψευδές το οποίο δημιουργούν οι αισθήσεις μου , η ανικανότητα των αισθήσεών μας να αντι-
ληφθούν πράγματα . Δεν είναι κάτι πραγματικό , είναι κάτι απλό , την ενότητα η αδυναμία των
αισθήσεών μας την κατατέμνει , την διαιρεί , έτσι ώστε να έχουμε την ψευδαίσθηση αυτών
των διαφορετικών αντικειμένων και,  απλώς μία κουβέντα σας λέω,  σκεφτείτε εσείς όσο θέ-
λετε , όταν τα πάντα είναι ένα και κάθε τι που ονομάζουμε μορφή δεν είναι τίποτα άλλο από
ένα πύκνωμα , αλλά ένα πύκνωμα  ε ν ό ς ενιαίου ενεργειακού ρευστού , ε ν ι α ί ο υ   ενερ-
γειακού ρευστού , καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ πλέον να μιλάω για το «εγώ» και «εσείς» ,
διότι όλα είναι ένα. Η διαίρεση είναι προϊόν της γενετικής βούλησης,  αυτού που λέγεται άν-
θρωπος. Εμείς θελήσαμε ( μιλάω ιστορικά και βιολογικά , μην το παίρνετε σε προσωπικό επί-
πεδο ..) , την μοναξιά της ατομικότητάς μας , η φύση μας γέννησε όλους μαζί , γέννησε τα
πάντα ως έν. Η διαίρεση , η ατομικότητα με ό,τι καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό , είναι προιόν
της δημιουργίας του DNA μας με έναν τρόπο τέτοιο και όχι με έναν τρόπο διαφορετικό.

Άν υπήρχε ένα άλλος είδος DNA και είχαμε άλλου είδους  αισθήσεις , θα βλέπαμε τα πράγ-
ματα εντελώς διαφορετικά από ότι τα βλέπουμε σήμερα. Άρα αυτό που λέμε εξατομίκευση ,
το κλείσιμο στον εαυτό μας,  είναι η αδυναμία να κατανοήσουμε την ενότητα του σύμπαντος.
Την ενότητα η οποία δεν είναι υλική , και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στην συνέχεια ,
γιατί δεν έχει ένοια αυτό που λέμε ύλη για την σύγχρονη Φυσική , όλα είμαστε ΕΝΑ.
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ AΘANAΣIA 

Τι γίνεται όταν φεύγουµε από το σώµα µας; 
1. O ΘANATOΣ EINAI AΠΛA MIA AΛΛAΓH ΣTHN EΣTIA THΣ ΣYNEI∆HTOTHTAΣ. 

AΠΛA BPIΣKOMAΣTE ΣE ENA AΛΛO EΠIΠE∆O ΣYNEI∆HTOTHTAΣ. 
AYTO ΠOY EIMAΣTE ∆EN AΛΛAZEI.

2. O ΘANATOΣ ΞEKINAEI AΠO TH ΣTIΓMH THΣ ΓENNHΣHΣ KAI EINAI ENA TE ΛEIΩΣ
ΦYΣIKO KAI AΠAPAITHTO MEPOΣ THΣ EΞEΛIΞHΣ ΣTO YΛIKO EΠIΠE∆O.

3. EXOYΜΕ KOINEΣ EMΠEIPIEΣ ΣTH ∆IA∆IKAΣIA THΣ ANAXΩPHΣHΣ TOY ΣΩMATOΣ.
α)ENA ENEPΓEIAKO ΣΩMA ΠOY BΛEΠEI KAI AKOYEI AΛΛA ∆E BΛEΠETAI OYTE 
AKOYΓETAI. TAΞI∆EYEI EΛEYΘEPA KAI ∆IAΠEPNAEI THN YΛH.
β. ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΣYNANTHΣH ME O∆HΓOYΣ, AΓΓEΛOYΣ Ή ΣYΓΓENEIΣ.
γ.ΠEPNAME MIA AYTOEΞETAΣH AΦOY ANAXΩPHΣOYME AΠO TO ΣΩMA.
δ. ANAΘEΩPOYME TH ZΩH MAΣ, KATAΛABAINOYME KAI AΠOΦAΣIZOYME TI AΛΛO 
EXOYME NA MAΘOYME.
ε. O KAΘENAΣ BIΩNEI AYTH THN EΞETAΣH ∆IAΦOPETIKA, ANAΛOΓA ME TOYΣ ΠPOΓ-
PAMMATIΣMOYΣ TOY.
στ. H KATAΣTAΣH ΠOY BIΩNOYME META AΠO THN ANAXΩPHΣH AΠO TO YΛIKO ΣΩMA
EΞAPTATAI AΠO TO XAPAKTHPA MAΣ.
ζ.H ΠPAΓMATIKOTHTA ΣE KAΘE EΠIΠE∆O EINAI MIA ΠPOBOΛH THΣ ΣYNEI∆H TO TH-
TAΣ.
η. H ΓENNHΣH EINAI MIA ΠOΛY ∆YΣAPEΣTH EMΠEIPIA. H ANAXΩPHΣH AΠO TO YΛI KO
ΣΩMA EINAI ΣTO 90% AΠO TIΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ, MIA EYXAPIΣTH EMΠEI PIA.

Πως είµαστε έτοιµοι για την δική µας αναχώρεση;
1. NA BPOYME TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ MAΣ.
2. NA AΞIOΠOIHΣOYME TO XPONO KAI TA TAΛENTA MAΣ.
3. NA ENAPMONIΣOYME OΛEΣ TIΣ ΣXEΣEIΣ MAΣ.
4. NA BEΛTIΩNOYME THN ΠPOΣΩΠIKOTHTA MAΣ ΣYNEXEIA.
5. NA KANOYME ∆IAΛOΓIΣMO KAI ΠPOΣEYXH KAΘHMEPINA.
6. NA AΛΛAΞOYME TO ΣYΣTHMA TΩN ΠEΠOIΘHΣEΩN MAΣ.
7. NA AΠEΛEYΘEPΩΘOYME AΠO TIΣ ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ.
8. NA KAΛIEPΓHΣOYME ΠIΣTH ΣTO ΘEO KAI ΓNΩΣH THΣ AΛHΘINHΣ MAΣ ΦYΣHΣ.

Πως να βοηθήσουµε τους άλλους οταν είναι ετοιµοθάνατοι.
1. MΠOPOYME NA BOHΘHΣOYME TOYΣ AΛΛOYΣ NA ANTIMETΩΠIΣOYN TO ΘANATO ME 
HPEMIA KAI ΣAN EYKAIPIA ΓIA EΞEΛIΞH.
2. MIA ΠPOΫΠOΘEΣH EINAI NA EXOYME EMEIΣ ΞEΠEPAΣEI TO ΦOBO TOY ΘANATOY.
3. YΠAPXOYN ΠOΛΛEΣ ΠPAKTIKEΣ BOHΘEIEΣ ΠOY ΣYZHTHΣAME ΣTO MAΘHMA ΠOY

MΠOPOYME NA ΠPOΣΦEPOYME ΣTOYΣ ETOIMOΘANATOYΣ.
4. KAΘE ΦOPA ΠOY BIΩNEI KAΠOIOΣ MIA AΠΩΛEIA ΠEPNAEI AΠO 5 ΣTA∆IA :

α) APNHΣH, 
β) ΘYMOΣ, 
γ)ΠAZAPI, 
δ) KATAΘΛIΨH, 
ε) EΓKATAΛEIΨH.

5. H ∆IKH MAΣ ΣYMΠEPIΦOPA ΘA ΠPEΠEI NA ANTAΠOKPINETAI ΣTO ΣTA∆IO ΠOY
BPIΣKETAI O AΛΛOΣ.
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ΠΩΣ ΦANTAZEΣAI THN AΠOXΩPHΣH 
ΣOY AΠO TO ΣΩMA;

1.Πως φαντάζεσαι την αποχώρησή σου από το υλικό σου σώμα;
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Tην φοβάσαι καθόλου; Aν ναι, τι φοβάσαι περισσότερο σχετικά με το να αφήσεις το φυσικό σου
σώμα; Γράψε ό,τι φόβους μπορείς να σκεφτείς.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3.Ποιές αλήθειες θα ήθελες να δυναμώσεις ώστε να είσαι έτοιμος (η) να αφήσεις το υλικό σου σώμα
πιο ήρεμα;

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4.Tι θα ήθελες να έχεις κάνει ή να έχεις ολοκληρώσει σε σχέση με άλλους, με την εργασία σου ή γενικά
με τη ζωή σου, ώστε να νιώθεις πιό άνετος (η) όταν έρχεται η ώρα να φύγεις από το σώμα σου;

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ  

Εγώ ___________________, µε καθαρό νου και απόλυτη συνείδηση των πραττοµένων λαµβάνω τις παρακάτω αποφά-
σεις εν γνώσει των συνεπειών τους και δηλώνω ότι επιθυµώ να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες οδηγίες µου στην  περί-
πτωση,  που για κάποιο λόγο έχω σοβαρό σωµατικό πρόβληµα και δεν είµαι αρκετά συνειδητός (η) για πάνω από ____
µέρες, ώστε να δηλώσω τις επιθυµίες µου για πιθανές ενέργειες προς ανακούφιση του σώµατος µου και την διατήρηση ή
µη του σώµατος µου. 

1. Ενηµερώνω τους γιατρούς και όλους όσους  φροντίζουν για την υγεία και τη ζωή µου ότι:
α. Μέθοδοι και ενέργειες που µε έχουν βοηθήσει στο παρελθόν είναι :

________________________________________________________________________________________________
β. Μέθοδοι και ενέργειες που δεν µε έχουν βοηθάει στο παρελθόν είναι

________________________________________________________________________________________________

2. Έχω της ακόλουθες αλλεργίες και ευαισθησίες ________________________________________________________.

3. Έχω κάνει τις εξής εγχειρίσεις και θεραπείες στο παρελθόν ______________________________________________.

4. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι φάρµακα και άλλα µέτρα για την ανακούφιση του πόνου εκτός από _______________

5. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι την χρήση αντιβιοτικών εκτός ______________________________________________.

6. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι την χρήση φαρµάκων εκτός _______________________________________________.

7. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι την χρήση της χηµειοθεραπείας εκτός _______________________________________.

8. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι την τεχνική της καρδιακής επαναφοράς.

9. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι µηχανική στήριξης της αναπνοής.

10. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι τροφοδοσία τροφής  µε σωληνώσεις, εκτός __________________________________.

11. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι τροφοδοσία νερού µέσα από σωλήνες, εκτός _________________________________

12. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι µετάγγισης αίµατος.

13. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι εγχειρήσεις, εκτός _______________________________________________________.

14. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι τεχνικό νεφρό.

15. (  )  δέχοµαι   (  ) δεν δέχοµαι εναλλακτικές θεραπείες όπως______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

16. Σε περίπτωση που έχω απώλεια συνείδησης και βούλησης  για πάνω από ________________  µέρες επιθυµώ τα ακό-
λουθα ____________________________________________________________________________________________

17. Σε περίπτωση που φύγω από το σώµα µου, διαθέτω και  µπορείτε να αξιοποιήσετε (   ) κανένα (  ) όλα  (  ) τα ακό-
λουθα όργανα  µου για το καλό και την επιβίωση άλλων ανθρώπων.  _________________________________________

18. Θα ήθελα να ενηµερωθούν οι ακόλουθοι άνθρωποι σε περίπτωση που είµαι σοβαρά άρρωστος. 

Εξουσιοδοτώ τον / την ____________________________________________,  τηλ. ____________________________
διεύθυνση ________________________________________________________________________________________
να πάρει αποφάσεις σχετικά µε τις ιατρικές  επεµβάσεις σε περίπτωση που εγώ  είµαι  ανίκανος να πάρω τέτοιες αποφά-
σεις λόγω απώλειας της συνείδησης και της βούλησης µου.

Όνοµα ______________________________________  Υπογραφή ____________________Ηµεροµηνία _________
Μάρτυρας ___________________________________ Υπογραφή ____________________Ηµεροµηνία _________
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AΦHNONTAΣ THN YΛH ΠIΣΩ MAΣ
1. Φαντάσου ότι φεύγεις από το φυσικό σώμα σου (δηλ. “πεθαίνεις”) τώρα και δε θα ξαναγυρίσεις σ’
αυτό το συγκεκριμένο σώμα ή προσωπικότητα. Παρακαλώ γράψε όλα αυτά που θα σου λείψουν, δηλ.
αυτά που δε θα ήθελες να αφήσεις αυτή τη στιγμή.
Eξέτασε καθένα από τους ακόλουθους τομείς.
α) Yλικά αγαθά - Περιουσία. _____________________________________________________
β) Kτίρια - Kτήματα. ___________________________________________________________
γ) Aισθησιακές απολαύσεις (φαγητό, σεξ, μουσική, τέχνη, κινηματογράφος, διάβασμα,
οποιαδήποτε αισθησιακά ερεθίσματα, η φύση). _________________________________________
________________________________________________________________________________
δ) Σκοπούς, σχέδια, στόχους, έργα. ________________________________________________
________________________________________________________________________________
ε) Eπαγγελματικές δραστηριότητες . _____________________________________________
________________________________________________________________________________
ζ) Iδέες και φιλοσοφίες. ________________________________________________________
η) Πλευρές της προσωπικότητας. _________________________________________________
θ) Tαλέντα και ικανότητες. ______________________________________________________
ι) Άλλα. (Θα δουλέψουμε με το θέμα των σχέσεων αργότερα)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Φεύγοντας, από το σώμα σου, τι θα σου λείπει πάνω απο όλα; (Εκτός από ανθρώπους)
1. _______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

3. Ποια συναισθήματα έχεις με την ιδέα να φύγεις απο το σώμα;
Δυσάρεστα ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ευχάριστα ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Ποιές είναι οι πεποιθήσεις που θα χρειαστείς να καλλιεργήσεις και να δυναμώσεις ώστε 
να μπορείς να αποχωρήσεις απο το σώμα σου με πιο θετικά συναισθήματα;
1.______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________



∆ιαθήκη  - ∆ιάταξη της Τελευταίας Βουλήσεως

Εγώ ___________________, µε καθαρό νου και απόλυτη συνείδηση των πραττοµένων λαµβάνω τις παρακάτω αποφά-
σεις εν γνώσει των συνεπειών τους  και δηλώνω ότι επιθυµώ να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες οδηγίες µου µετά από
την αποχώρηση µου σαν ψυχή από το υλικό µου σώµα. 
Επιθυµώ τα ακολούθα υλικά αγαθά να µοιραστούν µε τον ακόλουθο τρόπο. (Αντικείµενα, περιουσίες, κτήµατα, σπίτια,
ιδιοκτησίες, εταιρίες, λογαριασµοί, χρήµατα, εµβάσµατα, ασφάλειες κτλ.)

1. Έχω τις ακόλουθες επιθυµίες σε σχέση µε την κηδεία του σώµατος µου ___________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Θα ήθελα τον / την ________________να έχει τα ακόλουθα ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(  ) χωρίς προϋποθέσεις   (  ) µε την προϋπόθεση ότι _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Θα ήθελα τον / την ________________να έχει τα ακόλουθα ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(  ) χωρίς προϋποθέσεις   (  ) µε την προϋπόθεση ότι _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Θα ήθελα τον / την ________________να έχει τα ακόλουθα ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(  ) χωρίς προϋποθέσεις   (  ) µε την προϋπόθεση ότι _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Θα ήθελα τα παρακάτω να µοιράζονται µε τον ακόλουθο τρόπο _________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Παρακαλώ τους παρακάτω ανθρώπους να φροντίζουν για τις ακόλουθες ευθύνες και εκκρεµότητες που
αφήνω. _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Έχω επίσης τις εξής συναισθηµατικές και πνευµατικές επιθυµίες που θα ήθελα να εκφράσω στους παρα-
κάτω ανθρώπους. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Εξουσιοδοτώ τον / την ________________________________________,  τηλ. ____________________
∆ιεύθυνση _______________________________________να πάρει αποφάσεις σχετικά µε όλα τα θέµατα αυτά. 

Όνοµα ______________________________  Υπογραφή ____________________Ηµεροµηνία _________
Μάρτυρας ____________________________ Υπογραφή ____________________Ηµεροµηνία _________
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EFT KAI H EΠIKEIMENH ANAXΩPHΣH AΠO TO ΦYΣIKO ΜΑΣ ΣΩMA 
Mερικά από τα συναισθήµατα που µπορεί να έχουµε όταν σκεπτόµαστε την αποχώρηση µας είναι. 

1. A.1.Παρόλο που ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ όταν θα φύγω από το σώµα µου, αγαπώ και 
δέχοµαι τον εαυτό µου.

A.2. Παρόλο που µέχρι τώρα ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ όταν θα φύγω από το σώµα µου, τώρα
ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΘΕΙΑ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΤΗΤΑ.  

2. ... φοβάµαι την κρίση και την τιµωρία µετά το θάνατο. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΒΙΩΣΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. 

3. ... φοβάµαι τον πόνο της απώλειας των αγαπηµένων µου. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΑ-
ΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ. 

4. ... ανησυχώ για υποθέσεις που αφήνωµε σε εκκρεµότητα, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΓΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΩΝ. 

5. ... φοβάµαι ότι θα είµαι δυστυχισµένος αν δεν έχω τις χαρές και τις απολαύσεις που είχα, ΕΠΙ-
ΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ
ΕΠΕΙ∆Η ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΕΚΕΙ. 

6. ... φοβάµαι την ανυπαρξία, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΩ ∆ΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΕΡΩ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

7. ... φοβάµαι τον πόνο της σωµατικής ταλαιπωρίας, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝ-
ΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΩΝ.

8. ... ανησυχώ για την τύχη των αγαπηµένων µου, όταν δεν θα υπάρχω, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ
ΟΤΙ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΛΩΝ.

9. ... νιώθω λύπη για πράγµατα που θα ήθελα να είχα κάνει και δεν έκανα στη ζωή µου, ή για το
γεγονός ότι δεν έζησα όπως θα ήθελα, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΚΑ-
ΛΥΤΕΡΟ.

10. ... νιώθω ενοχή γιατί δεν συµπεριφέρθηκα όπως θα ήθελα σε ορισµένους ανθρώπους, ΕΠΙ-
ΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΣΑΝ ΨΥΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ,  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ-
ΧΕΙΑ. 

11. ... νιώθω αδικία ή θυµό γιατί µοιάζει τόσο άδικο το ότι πεθαίνω, επειδή είµαι καλός και νέος,
ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΦΥΓΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΤΟ ΕΧΩ ΕΠΙΛΕΞΕΙ.

12. ... νιώθω την ανάγκη να συγχωρήσω κάποιον και ίσως αντιστέκοµαι στο να το κάνω, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ
ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ. 

13. ... νιώθω ζήλια για τους ανθρώπους που παραµένουν ακόµη στα φυσικά τους σώµατα, ΕΠΙΛΕΓΩ
ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ
ΕΠΕΙ∆Η ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΕΚΕΙ. 

14. Θυµό προς τους γιατρούς και τις νοσοκόµες, όταν δεν µας συµπεριφέρονται όπως θα θέλαµε και
δεν κάνουν αυτό που πιστεύουµε ότι θα µας θεράπευε. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΝ ∆ΕΝ
ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ.

15. Σωµατικό πόνο ή αδυναµία που κάνουν το σώµα δυσάρεστη εµπειρία. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ
ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ
ΜΕΣΑ ΜΟΥ.

16. Nτροπή ή θυµό επειδή είµαστε αναγκασµένοι να εξαρτόµαστε από άλλους, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥ-
ΜΑΜΑΙ ΟΤΙ Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΗ. 
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17. Θυµό προς εκείνον, ίσως και προς το Θεό, που θεωρούµε υπεύθυνο για την πραγµατικότητά µας.
ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ.                                  

18. Kατάθλιψη επειδή θα εγκαταλείψουµε όλα όσα γνωρίζουµε. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ
ΟΣΟΙ ΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΕΠΕΙ∆Η ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ
ΟΜΟΡΦΑ ΕΚΕΙ. 

19. Kατάθλιψη γιατί δεν θα µπορούµε να κάνουµε πράγµατα που αγαπάµε: να περπατάµε στη φύση,
να χορεύουµε, να τρώµε αυτά που µας αρέσουν κλπ. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΦΥ-
ΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΕΠΕΙ∆Η ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ
ΕΚΕΙ. 

20. Mερικοί άνθρωποι φοβούνται µήπως όταν τους θάψουν αισθανθούν ασφυξία. Aυτό δηµιουργεί
φυσικά µεγάλο πανικό όσον αφορά στο θάνατο. (Mία πιθανή εξήγηση είναι ότι σε κάποια προηγού-
µενη ζωή τούς έθαψαν ίσως πρόωρα, ξύπνησαν στον τάφο και, τελικά, πέθαναν από ασφυξία.)

21. Kάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι. Kάποτε ίσως «προκάλεσαν» ή «ευχήθηκαν» το θάνατο κά-
ποιου ανθρώπου (συνήθως στην παιδική τους ηλικία) και τώρα φοβούνται το θάνατο και την επικείµενη
τιµωρία.   

∆ηµιουργήστε τις δικές σας φράσεις, για να είστε ελεύθεροι να αφήσετε το φυσικό σας σώµα (όταν
έρθει αυτή η ώρα) µε αξιοπρέπεια, γαλήνη και χαρά επειδή επιστρέφετε στην αρχική πνευµατική πραγ-
µατικότητά σας. 

===============================
ANTIΜETΩΠIZONTAΣ TΗ ∆IKΗ MAΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Mπορούµε να ξεπεράσουµε το φόβο του θανάτου, αν εξοικειωθούµε µε την ιδέα και γνωρίσουµε τον
πραγµατικό µας εαυτό. Mπορούµε να είµαστε κάθε λεπτό έτοιµοι να φύγουµε γαλήνια, συνειδητά και
µε πνευµατική επίγνωση, αν ζούµε µε τον ακόλουθο τρόπο :

1. Να χαιρόµαστε κάθε στιγµή της ζωής και να ζούµε σε αρµονία µε τους στόχους µας. 

2. Να ανακαλύψουµε το σκοπό για τον οποίο ενσαρκωθήκαµε και να ασχοληθούµε µ’ αυτόν.

3.Να προσπαθούµε να έχουµε µεγαλύτερη αρµονία στις σχέσεις µας, τουλάχιστον από την πλευρά
µας, αγαπώντας τους άλλους χωρίς όρους.

4. Να κάνουµε τακτικά αυτοανάλυση, για να βελτιώσουµε την έκφραση της προσωπικότητάς
µας και να ανακαλύψουµε την αληθινή πνευµατική µας φύση.

5. Να αλλάξουµε το σύστηµα πεποιθήσεων από «είµαι αυτό το σώµα» σε «είµαι πνεύµα και έχω
αυτό το σώµα».

6.Να µάθουµε να χαλαρώνουµε και να συγκεντρώνουµε το νου µε τεχνικές χαλάρωσης, νοητικές
ασκήσεις, προσευχή και διαλογισµό.

7.Να ζούµε σύµφωνα µε τη συνείδησή µας, κάνοντας στους άλλους αυτό που θα θέλαµε να κάνουν
κι εκείνοι σε µας.

8. Να καλλιεργήσουµε την πίστη µας και την αγάπη µας προς το Θεό.

9. Να απελευθερωθούµε από εξαρτήσεις και προσκολλήσεις.

10. Να δεχτούµε την απόλυτη ευθύνη για την πραγµατικότητα µας.

11. Να ζούµε κάθε µέρα σαν να φύγουµε αύριο – χωρίς εκκρεµότητες.

12. Να συγχωρέσουµε όλους για όλα – και τον εαυτό µας.
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ΦOBOΣ ΓIA TO ΘANATO 
 
TI ΣYNAIΣΘHMATA EXEIΣ ME THN IΔEA TOY NA AΠOX%PIΣEIΣ AΠO TO YΛIKO Σ%MA 
KAI TH ΓN%ΣTH ΣΟΥ Z%H; 
 
1.  O φόβος του άγνωστου. 
 
2.  O φόβος της κρίσης και της τιµωρίας µετά το θάνατο. 
 
3.  O πόνος της απώλειας των αγαπηµένων µας. 
 
4.  Aνησυχία για υποθέσεις που αφήνουµε σε εκκρεµότητα. 
 
5. Φόβος ότι θα είµαστε δυστυχισµένοι αν δεν έχουµε τις χαρές και τις απολαύσεις που είχαµε. 
 
6.  O φόβος της ανυπαρξίας. 
 
7.  O φόβος του πόνου και της σωµατικής ταλαιπωρίας. 
 
8.  Aνησυχία για την τύχη των αγαπηµένων µας, όταν δεν θα υπάρχουµε. 
 
9.  Λύπη για πράγµατα που θα θέλαµε να είχαµε κάνει και δεν κάναµε στη ζωή µας ή για το 
γεγονός ότι δεν ζήσαµε όπως θα θέλαµε. 
 
10. Eνοχή (µετανιώνουµε) γιατί δεν συµπεριφερθήκαµε όπως θα θέλαµε σε ορισµένους 
ανθρώπους. 
 
11.  Aδικία ή θυµό γιατί µοιάζει τόσο άδικο το ότι πεθαίνουµε, επειδή είµαστε καλοί και τόσο 
νέοι. 
 
12.  Tην ανάγκη να συγχωρήσουµε κάποιον και ίσως την αντίσταση στο να το κάνουµε. 
 
13.  Zήλια για τους ανθρώπους που παραµένουν ακόµη στα φυσικά τους σώµατα. 
 
14. Θυµό προς τους γιατρούς και τις νοσοκόµες, όταν δεν µας συµπεριφέρονται όπως θα θέλαµε 
και δεν κάνουν αυτό που πιστεύουµε ότι θα µας θεράπευε. 
 
15. Σωµατικό πόνο ή αδυναµία που κάνουν το σώµα δυσάρεστη εµπειρία. 
 
16. Nτροπή ή θυµό επειδή είµαστε αναγκασµένοι να εξαρτόµαστε από άλλους. 
 
17.  Θυµό προς εκείνον, ίσως και προς το Θεό, που θεωρούµε υπεύθυνο για την πραγµατικότητά 
µας.                                      
 
18.  Kατάθλιψη επειδή θα εγκαταλείψουµε όλα όσα γνωρίζουµε. 
 
19. Kατάθλιψη γιατί δεν θα µπορούµε να κάνουµε πράγµατα που αγαπάµε: να περπατάµε στη 
φύση, να χορεύουµε, να τρώµε αυτά που µας αρέσουν κλπ. 
 
20.  Mερικοί άνθρωποι φοβούνται µήπως όταν τους θάψουν αισθανθούν ασφυξία. Aυτό 
δηµιουργεί φυσικά µεγάλο πανικό όσον αφορά στο θάνατο. (Mία πιθανή εξήγηση είναι ότι σε 
κάποια προηγούµενη ζωή τούς έθαψαν ίσως πρόωρα, ξύπνησαν στον τάφο και τελικά πέθαναν 
από ασφυξία.) 
 
21. Kάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι. Kάποτε ίσως «προκάλεσαν» ή «ευχήθηκαν» το 
θάνατο κάποιου ανθρώπου (συνήθως στην παιδική τους ηλικία) και τώρα φοβούνται το θάνατο 
και την επικείµενη τιµωρία.    
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ΓΙΑΤΙ ΝΙ%Θ% ΑΣΦΑΛΗΣ (ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΝΙ%Θ% ΑΣΦΑΛΗΣ) 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 
ΘETIKEΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________

5_________________________________________________________________

6_________________________________________________________________ 

7_________________________________________________________________

8_________________________________________________________________

9_________________________________________________________________ 

10________________________________________________________________  

 ======================== 
 

ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΗΣ (ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΗΣ) 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ 
 

ΘETIKEΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________

5_________________________________________________________________

6_________________________________________________________________ 

7_________________________________________________________________

8_________________________________________________________________

9_________________________________________________________________ 

10________________________________________________________________  
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ETOIMAZONTAΣ TO XAPAKTHPA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1. Όταν φεύγεις από το σώμα παίρνεις μαζί το χαρακτήρα σου. Aπό την ποιότητα του χαρακτήρα σου
θα εξαρτηθεί ποιές θα είναι οι εμπειρίες σου μετά το αποχώρηση και στην επόμενη ενσάρχωση. Ποιές
πλευρές του χαρακτήρα σου (δηλ. προσκολλήσεις, φόβους, συνήθειες, αδυναμίες και γενικά
συμπεριφορά σου) θα ήθελες να αλλάξεις πριν αποχωρήσεις;
1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
2. ΠOIEΣ EINAI OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY ΘA XPEIAΣTEI NA KAΛΛIEPΓHΣEIΣ KAI NA ΔY-
NAMΩΣEIΣ ΩΣTE NA KANEIΣ AYTEΣ TIΣ AΛΛAΓEΣ ΣTO XAPAKTHPA ΣOY;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ΓPAΨE EΔΩ MIA AΛHΘEIA Ή ΘETIKH ΠEΠOIΘHΣH, ΠOY ΘA HΘEΛEΣ NA ΔYNAMΩΣEIΣ.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. ΠΩΣ ΘA HΘEΛEΣ NA EINAI O XAPAKTHPAΣ ΣOY - ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. (ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



H ENAPMONIΣH ME TH ΣYNEIΔHΣH
AYTA ΠOY KANΩ Ή ΔEN KANΩ KATA KAIPOYΣ - OI ΣYMΠEPIΦOPEΣ MOY - ΠOY EINAI ANTIΘETEΣ ME THN
ΣYNEIΔHΣH MOY. (NIΩΘΩ TYΨEIΣ META ή ΔEN ΠEPIEXOYN TOΣH AΓAΠH, HPEMIA, ENOTHTA, ANIΔIOTEΛEIA
OΣH ΘA HΘEΛA) EINAI:

1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________

ANAΛYΣH THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ _____________________________________________________________________

A. TA ΣYNAIΣΘHMATA Ή ANAΓKEΣ ΠOY ME OΔHΓOYN NA ΣYMΠEPIΦEPOMAI ETΣI EINAI: (ΣKEΦΘEITE TO
ΦOBO, THN AΔIKIA, THN AΠOΓOHTEYΣH, ΠPOΔOΣIA, ENOXH, TYΨEIΣ, NTPOΠH, AMΦIBOΛIA ΓIA TON EAYTO
MOY KAI ΔIAΦOPEΣ EΠIΘYMIEΣ KAI ANAΓKEΣ KTΛ.)
______________________________________________________________________________

B. OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY ME KANOYN NA NIΩΘΩ KAI NA ΣYMΠEPIΦEPOMAI OΠΩΣ ΠEPIΓPAΦΩ ΠIO ΠANΩ ΕΙ-
ΝΑΙ; ΣKEΦΘEITE TI ΠPOΣΠAΘEITE NA ΠPOΣTATEYETE: TIΣ ΔIAΦOPEΣ ANAΓKEΣ ΣAΣ ΣAN, THN AΣΦAΛEIA, THN
EΠIBEBAIΩΣH, THN AΞIA, THN IKANOΠOIHΣH, TIΣ AΠOΛAYΣEIΣ, THN EΛEYΘEPIA ΣAΣ KTΛ).

1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________

Γ. OI ANTIΘETEΣ ΘETIKEΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ KAI ΠNEYMATIKEΣ AΛHΘEIEΣ ΠOY ΘA MOY EΠITPEΨOYN NA
ΔIATHPΩ THN HPEMIA KAI THN AΓAΠH MOY Ή NA AΠEΛEYΘEPΩΘΩ AΠO ΣYΓKEKPIMENEΣ ANAΓKEΣ ΩΣTE NA
MΠOPΩ NA ΣYMΠEPIΦEPOMAI OΠΩΣ ΠPAΓMATIKA ΘA HΘEΛA ΕΙΝΑΙ:

1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________________
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Αυτο-συγώρεση – Από ενοχή και ντροπή

Όταν νιώθουµε ενοχή ή ντροπή ή αυτο-απόρριψη ή
αυτο-αµφισβήτηση:
1. ∆εν επιθυµούµε το καλύτερο για το εαυτό µας.
Κάνουµε αυτο-σαµποτάζ στην υγεία, στις σχέσεις, στην ευ-
τυχία και στην ευηµερία µας.
2. Νιώθουµε απόρριψη από τους άλλους, θυµώνουµε και
πληγωνόµαστε πιο εύκολα.
3. Γινόµαστε πιο αµυντικοί, επιθετικοί και πιο ανταγωνιστι-
κοί.
4. Ψάχνουµε για να βρούµε και να κριτικάρουµε τις αδυνα-
µίες και τα λάθη των άλλων. 
5. Είναι πιο δύσκολο να έχουµε κατανόηση, συγχώρεση και
αγάπη για τους άλλους.
6. ∆εν µπορούµε να νιώσουµε την αγάπη των άλλων και βέ-
βαια την αγάπη του Θεού για µας.
=======================================

∆ιαδικασία αυτό – συγχώρεσης
Α. Να εντοπίζω αυτά για τα οποία νιώθω ενοχή, ντροπή,
αυτό-απόρριψη και µη-συντονισµό µε την συνείδηση µου.
Β. Να ζητήσω συγνώµη και να διορθώσω ότι µπορεί να
διορθωθεί.
Γ. Να αναλύσω τις πεποιθήσεις, συναισθήµατα, φόβους,
άγνοια, προσκολλήσεις και ψευδαισθήσεις που ήταν οι αι-
τίες της συµπεριφοράς µου.
∆. Να ανακαλύπτω νέους εξελιγµένους, πιο δίκαιους και
ηθικούς τρόπους αντιµετώπισης των ίδιων ερεθισµάτων /
καταστάσεων από δω και πέρα και να αποφασίσω και να
οραµατιστώ τον εαυτό µου να συµπεριφέροµαι έτσι από δω
και πέρα – όπως θα ήθελα οι άλλοι να µου συµπεριφέρον-
ται.
Ε. Να συγχωρέσω τον εαυτό µου - πιθανόν µε την βοήθεια
των πιο κάτω σκέψεων.
ΣΤ. Να καταλάβω ότι δεν µπορώ να είµαι ποτέ υπεύθυνος
για τα συναισθήµατα ή την πραγµατικότητα των άλλων
αλλά µόνο για τις σκέψεις, συναισθήµατα, συµπεριφορά,
προθέσεις, κίνητρα και πράξεις µου. 
=======================================

Μπορούµε να θέλουµε να ζητήσουµε συγγνώµη για διά-
φορους λόγους. Μερικές πιθανότητες είναι:
1. Για κάθε συµπεριφορά, συνειδητή ή ασυνείδητη, ηθελη-
µένη ή αθέλητη, που µπορεί να έχει προκαλέσει στους άλ-
λους συναισθηµατικό ή σωµατικό πόνο ή βλάβη. (ψέµατα,
κουτσοµπολιό, κακοβουλία, κ.α.)
2. Για κάθε αµέλεια, παράλειψη, αδιαφορία ή έλλειψη ευαι-
σθησίας.
3. Γιατί ήµασταν επιπόλαιοι ή εγωκεντρικοί.
4. Επειδή δεν ήµασταν εκεί γι’ αυτούς, όταν µας χρειάζον-
ταν.
5. Γιατί δεν κατανοήσαµε τις ανάγκες ή και τα συναισθή-
µατά τους.
6. Για αρνητικά συναισθήµατα και σκέψεις που µπορεί να
είχαµε κατά καιρούς γι’ αυτούς.
7. Επειδή δεν τους φερθήκαµε όπως θα θέλαµε εκείνοι να
φερθούν σε µας.
=======================================

Για πoιό λόγο να µάθω να δέχοµαι, να σέβοµαι και να
αγαπώ τον εαυτό µου;
1. Μόνο έτσι µπορώ να νιώθω ήρεµος και ευτυχισµένος και
ασφαλής. 
2. Μόνο τότε µπορώ να συγχωρώ και να αγαπώ τους άλ-

λους πραγµατικά και σταθερά.
3. Είναι απαραίτητο για την υγεία και τις σχέσεις µου.
4. Για να βιώνω την αληθινή µας πνευµατική φύση.
5. Θα είµαι πολύ πιο ευτυχισµένος και ευχάριστος (η). 
6. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό µου και θα βιώσω
ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητας.
7. Ο Θεός, οι άγγελοι και τα όντα του φωτός µε κατανοούν,
µε εκτιµούν και µε αγαπούν όπως είµαι. 
======================================

Παραδείγµατα Αλλαγής Πεποίθησης: 
Για Θεραπευτικό Κώδικα, EFT, TAT κ.α.
1. Παρόλο που δεν καταλαβαίνω γιατί ή πως, εµπιστεύοµαι
ότι σαν ψυχή δηµιούργησα την εµπειρία αυτή για να µάθω
και να εξελίσσοµαι. 
2. Είµαι πρόθυµος να βλέπω ότι η αποστολή µου και η σύµ-
βαση της ψυχής περιλάµβανε αυτό που έκανα ή δεν έκανα
για κάποιο λόγο. Και αυτά που έκαναν οι άλλοι.
3. Συνειδητοποιώ τώρα ότι όλα αυτά που κάνουµε εγώ ή οι
άλλοι είναι απλώς ευκαιρίες για αµοιβαία εξέλιξη. 
4. Αφήνω την ανάγκη να κατηγορώ τον εαυτό µου και να
έχω δίκιο ή άδικο και είµαι πρόθυµος να βλέπω την τελει-
ότητα µέσα σε ότι υπάρχει – όπως είναι.
5. Παρόλο που µπορεί να µην ξέρω γιατί και πως, συνειδη-
τοποιώ ότι λαµβάνουµε ακριβώς αυτό που χρειαζόµαστε και
έχουµε επιλέξει υποσυνείδητα ή σαν ψυχή και ότι κάνουµε
όλοι µαζί ένα θεραπευτικό – εξελικτικό χορό µεταξύ µας. 
6. Έχουµε όλοι επιλέξει τις εµπειρίες αυτές σαν ψυχές. Εί-
µαστε όλοι ηθοποιοί για τα εξελικτικά δράµατα του καθε-
νός. 
7. Σέβοµαι τον εαυτό µου για το ρόλο που έπαιξα στην εξέ-
λιξη και θεραπεία των άλλων και τους ευχαριστώ µε ευγνω-
µοσύνη για τους ρόλους που έχουν παίξει στην δική µου
εξέλιξη και θεραπεία.
8. Αγαπώ και αποδέχοµαι τον εαυτό µου όπως είµαι.
9. Η αξία µου είναι µέσα µου και είναι ανεξάρτητη από τη
γνώµη ή τη συµπεριφορά των άλλων. 
10. Η αξία µου είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσµατα των
προσπαθειών µου. 
11. Εκτιµώ τον εαυτό µου σαν άνθρωπο, σαν άνδρα / γυ-
ναίκα. 
12. Αποδέχοµαι τις ατέλειές µου σαν ευκαιρίες να µάθω πο-
λύτιµα µαθήµατα στη ζωή µου.
13. Κάνω ότι καλύτερο µπορώ την κάθε στιγµή στο στάδιο
της εξέλιξης που βρίσκοµαι. 
14. Είµαι µια αιώνια Θεία συνειδητότητα. 
15. Είµαι Αγάπη, Φως και Ειρήνη. 
16. Είµαι µια Αγγελική Συνειδητότητα για να φέρω εδώ
αγάπη, ειρήνη και οµορφιά. 
17. Καθεµιά από τις εµπειρίες µου µπορεί να µε φέρνει πιο
κοντά στο Θεό.
18. Είµαι αγαπητός/ή σε όλη την Αγγελική Οικογένεια.
19. Βιώνω την παρουσία του Θεού µέσα µου.
20. Στο κέντρο της ύπαρξης µου είµαι αγνός και ιερός όπως
µε δηµιούργησε ο Θεός.
21. Είµαστε όλοι Θεία ενέργεια.
22. Είµαστε όλοι εκφράσεις του Θείου.

Ή να µιλήσετε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα
κύτταρα του σώµατος σας εξηγώντας τις πιο πάνω αλήθειες και
ειδικά γιατί είναι ασφαλές, ορθό και ωραίο να συγχωρέσετε τον
εαυτό σας για τα πάντα και να νιώθετε την εσωτερική σας αθωό-
τητα και ιερότητα.
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H ΣYΓXΩPEΣH KAI H AΠOTAYTIΣH
1. Yπάρχει μήπως κάποιος στη ζωή σου που αν έφευγε από το φυσικό του σώμα δε θα μπορούσες,

αυτή τη στιγμή, να το δεχτείς; Ποιός; Γράψε όσους μπορείς να σκεφτείς.
α.__________________________________________________________
β.__________________________________________________________
γ.__________________________________________________________
δ.__________________________________________________________
2. Γιατί αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να δεχτείς την αναχώρηση των παραπάνω πνευμάτων από τα
φυσικά τους σώματα; Tι είναι αυτό που σου προσφέρουν τα σώματα, οι προσωπικότητες ή η σωματική παρουσία
τους που θα χάσεις, όταν δε θα είναι πια ενσαρκωμένοι; Aνάλυσε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα. (Aκόμα το να χρειάζεσαι
κάποιον για να του δώσεις αγάπη ή και φροντίδα είναι μία δική σου ανάγκη)

α.__________________________________________________________
β.__________________________________________________________
γ.__________________________________________________________
δ.__________________________________________________________
3. Yπάρχουν άτομα που αν φύγουν αυτοί ή αν φύγεις εσυ τώρα θα νιώθεις ενοχές που δεν έχεις ακόμα

εκφράσει κάτι ή δεν έχεις κάνει κάτι που θέλεις για αυτούς; Aν ναι, σημείωσε μετά απο το ονομά
τους ακριβώς τι θέλεις να κάνεις με αυτά τα άτομα πριν φύγουν από το σώμα τους.

α.__________________________________________________________
___________________________________________________________
β.__________________________________________________________
___________________________________________________________
γ.__________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Yπάρχουν άτομα που έχεις ανάγκη να συγχωρέσεις πριν φύγουν απο το σώμα τους ή πριν φύγεις
εσυ απο το δικό σου; Ποιοί και για τι πράγμα. 

α.__________________________________________________________
___________________________________________________________
β.__________________________________________________________
___________________________________________________________
γ.__________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Yπάρχουν άτομα από τα οποία έχεις ανάγκη να ζητήσεις συγχώρεση πριν φύγουν από το σώμα τους
ή πριν φύγεις εσύ απο το δικό σου; Ποιοί και για τι πράγμα. 

α.__________________________________________________________
___________________________________________________________
β.__________________________________________________________
___________________________________________________________
γ.__________________________________________________________

Δοκίμασε να εφαρμόσεις για τα συναισθήματα αυτά.
1. EFT, 
2. TAT, 
3. MEΘΟΔΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑ, 
4. ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, 
5. HO,OPONOPONO
KAI META ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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ΓPAMMA AΛHΘEIAΣ, ΣYΓXΩPΕΣHΣ, AΓAΠHΣ
Γράψε τώρα ένα γράμμα (ή μία παράγραφο στον καθένα) εκφράζοντας ό,τι θα ήθελες να τους
εκφράσεις πριν φύγεις απο το σώμα σου ή  πριν φύγουν αυτοί. 
Mπορεί να θέλεις να εκφράσεις παράπονα, απογοήτευση, αγάπη, ευγνωμοσύνη ή άλλα
συναισθήματα,  μυστικά που έχεις κρύψει, ή ίσως να ζητήσεις συγχώρεση, ή να δώσεις συγχώρεση.
Προσπάθησε να είσαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής και  συγκεκριμένος (η). 
Mπορείς να γράψεις σε όσους έρχονται στο νου σου, καθώς σκέφτεσαι ότι θα φύγεις τώρα απο το
σώμα σου.__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Μια λίστα από αλήθειες που θα µας βοηθήσουν να συγχωρέσουµε

Κάποιες αλήθειες που θα µας βοηθήσουν να συγχωρέσουµε τους  άλλους είναι (βασι-
σµένες σε διάφορα πνευµατικά πιστεύω ή χριστιανικές ιδέες που µπορεί να µην είναι
κατάλληλες ή αρµόζουσες σε σας):

Όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε µια θεία δικαιοσύνη και σοφία που µου δίνει  ακριβώς
ότι χρειάζοµαι σε κάθε στάδιο της εξέλιξης µου ώστε να µάθω το επόµενο µάθηµα. 

Οι άλλοι είναι απλά ηθοποιοί στο έργο της ζωής µου, του οποίου το σενάριο γράφω κα-
θηµερινά. 

Οι άλλοι είναι τα χέρια του θείου, που µου δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει
να κινηθώ. 

Όλοι είναι ψυχές σε εξέλιξη, που δρουν αρνητικά εξαιτίας του φόβου και της άγνοιάς
τους. 

Η συγχώρεση δεν σηµαίνει ότι ο άλλος έχει δίκιο, απλά σηµαίνει ότι συγχωρώ την
άγνοια και την αδυναµία του σαν µια αδερφή ψυχή στην εξελικτική διαδικασία. 

Η συγχώρεση δεν µε κάνει πιο ευάλωτο. Το να χρειαζόµαστε κάτι από τους άλλους µας
κάνει ευάλωτους(ασφάλεια, αποδοχή, αγάπη). Το να συγχωρώ και να αγαπώ χωρίς να
χρειάζοµαι κάτι από τους άλλους είναι η πραγµατική µου προστασία.

Είµαι ο µόνος δηµιουργός της πραγµατικότητάς µου. Εκµεταλλεύοµαι τους άλλους
όταν τους καθιστώ υπεύθυνους για το ό,τι δηµιουργώ.

Έχω τη δύναµη να δηµιουργήσω τη ζωή µου και δεν χρειάζεται να κρύβοµαι πίσω από
δικαιολογίες ότι δεν µπορώ εξαιτίας κάποιου πράγµατος που οι άλλοι έκαναν  ή κά-
νουν.

Σαν ψυχές στην εξελικτική διαδικασία, κάνουµε όλοι λάθη. Αυτό είναι φυσικό. Αυτό
που είναι αφύσικο είναι να µην συγχωρούµε τους εαυτούς µας και τους άλλους για τα
λάθη αυτά. 

Ο άλλος είναι µια θεία δηµιουργία. Ακόµα και αν δεν το συνειδητοποιεί, το θείο δρα
µέσα του. Να µην τον συγχωρείς, σηµαίνει να µην συγχωρείς το θείο.

Και οι λέξεις του Χριστού

« Ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω»

«Μην κρίνεις τους άλλους για να µην κριθείς.»

«Θα κριθείς µε την ίδια αυστηρότητα µε την οποία έκρινες τους άλλους».

Ο Πέτρος ρώτησε το Χριστό, «πόσες φορές πρέπει να συγχωρούµε κάποιον για ότι
έκανε, εφτά φορές;» και ο Ιησούς απάντησε, «Όχι,  Πέτρο, εφτά φορές έπι εβδοµήντα
φορές».
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ΛIΓA ENΔIAΦEPONTA ΛOΓIA
ΓIA TH METENΣAPKΩΣH

IHΣOYΣ NAZΩPAIOΣ: «Tίνα με λέγουσιν οι
άνθρωποι είναι τον Yιόν του ανθρώπου;» Kαι οι
μαθητές απάντησαν: “Oι μεν Iωάννην τον
βαπτιστήν, άλλοι δε Hλίαν, έτεροι δε Iερεμίαν ή
ένα των προφητών.” «Aμήν λέγω υμίν, ούκ
εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Iωάννου
του βαπτιστού. Kαι ει θέλετε δέξασθαι, αυτός
εστίν Hλίας ο μέλλων έρχεσθαι. O έχων ώτα
ακούειν ακουέτω».

Kατά Mατθαίον 16: 13-14, 11:11, 14-15

ΠΛATΩN: «Ω έφηβε ή νεανία που νομίζεις
πως σε παραμέλησαν οι Θεοί, μάθε πως αν γίνεις
χειρότερος θα πας στις χειρότερες ψυχές ή αν
γίνεις καλύτερος στις καλύτερες και σε κάθε
διαδοχή ζωής και θανάτου θα πράξεις και θα
υποφέρεις, ότι αρμόζει /στην κάθε μία. Aυτή είναι
η δικαιοσύνη των ουρανών που ούτε εσύ ούτε
κανείς άλλος δυστυχισμένος θα μπορέσει να
καυχηθεί πως ξέφυγε ποτέ. Πρόσεχε λοιπόν, γιατί
είναι βέβαιο πως αυτή θα σε προσέξει. Aν πεις,
είμαι μικρός και θα κρυφτώ στα έγκατα της γης ή
είμαι μεγάλος και θα πετάξω στους ουρανούς,
δεν είσαι ούτε τόσο μικρός ούτε τόσο μεγάλος για
να μην πληρώσεις το ανάλογο τίμημα. Kαι
πιστεύεις θρασύτατε, πως σου είναι άχρηστη
αυτή η γνώση; Aυτός που δεν την έχει, δεν μπορεί
ποτέ να σχηματίσει σωστή γνώμη για την ευτυχία
ή τη δυστυχία στη ζωή ή να συζητήσει λογικά
πάνω σ’ αυτές.»

Nόμοι (I)

EPMHΣ TPIΣMEΓIΣTOΣ: «H ψυχή περνά
από μορφή σε μορφή κι οι κατοικίες που αλλάζει
στην πορεία της είναι πάμπολλες. Eγκαταλείπεις
το σαρκίον σου σαν παλιό ρούχο και σαν ρούχο
τ’ αναδιπλώνεις. Yπάρχεις από πολύ παλιά, ώ
ψυχή του ανθρώπου, ναι υπάρχεις από πάντα».

Aιγυπτιακά Aπόκρυφα Aποσπάσματα

ALBERT SCHWEITZER: «Xάρις στη θεωρία
της μετενσάρκωσης, η Iνδική σκέψη μπορεί να
συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι τόσοι πολλοί
άνθρωποι ασχολούνται ακόμα με τα γήινα στη
σκέψη και στην πράξη. Aν παραδεχτούμε πως
έχουμε μόνο μια ύπαρξη, τότε αντιμετωπίζουμε
το άλυτο πρόβλημα τι απογίνεται το πνευματικό
εγώ που έχει χάσει κάθε επαφή με το Aιώνιο.
Όσοι πιστεύουν στη θεωρία της μετενσάρκωσης
δεν έχουν κανένα τέτοιο πρόβλημα. Γι’ αυτούς η
μη πνευματική αυτή στάση σημαίνει μόνο πως οι
άντρες κι οι γυναίκες που την έχουν, δεν έφτασαν
ακόμα σ’ αυτό το σημείο της εξέλιξής τους που
να τους επιτρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια και
να την εφαρμόζουν στην πράξη. Έτσι λοιπόν, η

θεωρία της μετενσάρκωσης, δίνει μια πολύ
παρήγορη ερμηνεία της πραγματικότητας, χάρις
στην οποία η Iνδική σκέψη ξεπερνάει εμπόδια
που δυσκολεύουν τους θεωρητικούς της
Eυρώπης.»

«Iνδική σκέψη κι η Aνάπτυξή της.»

BENJAMIN FRANKLIN: «Eφ’ όσον υπάρχω
στον κόσμο, πιστεύω πως θα εξακολουθήσω να
υπάρχω με τη μια ή την άλλη μορφή· και παρ’
όλες τις δοκιμασίες που συχνά διανθίζουν την
ανθρώπινη ζωή, δεν θα’χω αντίρρηση για μια
επανέκδοση της δικιάς μου, ελπίζοντας μονάχα
πως τα ERRATA (σφάλματα) της παλιάς θα έχουν
διορθωθεί.» 

«Eπιστολές»

GOETHE: «Eίμαι σίγουρος πως έχω βρεθεί
εδώ που βρίσκομαι σήμερα χίλιες φορές και
ελπίζω να ξαναβρεθώ άλλες τόσες. Όταν
κανένας αναλογίζεται την αιωνιότητα του
σύμπαντος, δεν μπορεί να δεχτεί καμιά άλλη
ανθρώπινη μοίρα, παρά την τελική συμμετοχή
των Mονάδων ή Ψυχών, πρόθυμων συνεργών,
στην υπέρτατη ευδαιμονία των θεών. Tο έργο της
δημιουργίας θ’ ανατεθεί σ’ αυτές. O άνθρωπος
είναι ο διάλογος ανάμεσα στη Φύση και στο Θεό.
Σ’ άλλους πλανήτες, αυτός ο διάλογος θα πρέπει
να γίνεται σ’ ανώτερο επίπεδο.»

«Διάλογος με τον Γιοχάννες Φάλκ».

CARL JUNG: «H ζωή μου όπως τη ζούσα, μου
θύμιζε συχνά ένα διήγημα που δεν έχει ούτε αρχή
ούτε τέλος. Eίχα το συναίσθημα πως ήμουνα ένα
κομμάτι της ιστορίας, μια παράγραφος που της
έλειπε η προηγούμενη και η επόμενη φράση. Mου
ήταν εύκολο να φανταστώ πως είχα ζήσει σε
προηγούμενους αιώνες και πως είχα
αντιμετωπίσει ερωτήματα που δεν ήμουν ακόμα
σε θέση να απαντήσω· πως έπρεπε να γεννηθώ
ξανά γιατί δεν είχα εκπληρώσει το έργο που μου
είχε ανατεθεί. Όταν πεθάνω, οι πράξεις μου θα μ’
ακολουθήσουν - έτσι φαντάζομαι πως θα συμβεί,
θα πάρω μαζί μου ό,τι έχω πράξει. Στο μεταξύ
όμως είναι σημαντικό να εξασφαλίσω πως δε θα
φτάσω στο τέλος με άδεια χέρια.»

«Aναμνήσεις, Όνειρα, Σκέψεις»

TOLSTOY: «Πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να
γράψει κανείς για τις εμπειρίες σ’ αυτή τη ζωή,
ενός ανθρώπου που αυτοκτόνησε στην
προηγούμενη· πως και πάλι θα σκόνταφτε στις
ίδιες δυσκολίες που είχαν παρουσιαστεί και πριν,
ώσπου να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να
ξεπληρώσει κάποτε το χρέος του. Oι πράξεις της
προηγούμενης ζωής δίνουν κατεύθυνση στην
τωρινή. Aυτό οι Iνδοί το ονομάζουν Kάρμα.»

«Hμερολόγιο και άλλα γραπτά»



NIETZSCHE: «Tο δόγμα μου είναι: Zήσε έτσι
ώστε να επιθυμείς να ζήσεις ξανά· αυτό είναι το
καθήκον σου γιατί έτσι κι αλλιώς θα ξαναζήσεις.
Aυτό το δόγμα είναι πολύ συγκαταβατικό μ’
όσους δεν το ασπάζονται. Δε μιλάει ούτε για
Kόλαση ούτε απειλεί. Όποιος δεν το πιστεύει, έχει
μισοκοιμισμένη συνείδηση. Aς φυλαχτούμε από το
να διδάξουμε ένα τέτοιο δόγμα σα να’ταν μια
θρησκεία που ξαφνικά ανακαλύψαμε. Πρέπει να
το αφομοιώσουμε αργά αργά και ολόκληρες
γενιές να στηριχθούν πάνω του και να
καρποφορήσουν χάρις σ’ αυτό, για να μπορέσει
να εξελιχθεί σ’ ένα μεγάλο δέντρο που θα
προστατεύσει με τη φυλλωσιά του ολόκληρη την
ανθρωπότητα.»

«Aιώνιος Γυρισμός»

GIORDANO BRUNO: «Πίστευα και πιστεύω
πως οι ψυχές είναι αθάνατες.Σαν Kαθολικός,
θα’λεγα πως δε μεταπηδούν από σώμα σε σώμα
αλλά πάνε στον Παράδεισο, το Kαθαρτήριο ή την
Kόλαση. Έχω όμως μελετήσει πολύ το θέμα και
μιλώντας σαν φιλόσοφος λέω πως μια κι η ψυχή
δε συναντιέται δίχως σώμα αλλά ούτε είναι σώμα,
ίσως να βρίσκεται πότε στο ένα και πότε στο άλλο
σώμα και να περνά από σώμα σε σώμα. Aπό το
Πνεύμα, τη ζωή του Σύμπαντος, πηγάζει η ζωή κι
η ψυχή του κάθε τι που έχει ψυχή και ζωή.»
«H Δίκη του Mπρούνο από την Iερή Eξέταση»

BALZAC: «Ποιός ξέρει πόσες σαρκικές μορφές
δεν έχει πάρει ο κληρονόμος των ουρανών,
προτού μπορέσει να εκτιμήσει τη σιωπή και την
απομόνωση που δεν είναι παρά το προαύλιο των
Πνευματικών Kόσμων; Mπορεί να χρειαστεί μια
ολόκληρη ζωή για να κερδιθούν οι αρετές που θα
σβήσουν τα σφάλματα μιας προηγούμενης. Oι
αρετές που αποκτάμε, που σταθεροποιούνται σιγά
σιγά μέσα μας, είναι οι αόρατοι κρίκοι που
ενώνουν κάθε μια από τις ζωές μας με τη
προηγούμενη και που μονάχα το πνεύμα θυμάται,
μια και η Ύλη δεν έχει μνήμη για τα πνευματικά
ζητήματα. H απέραντη κληρονομιά του
παρελθόντος στο παρόν είναι η μυστική πηγή της
ανθρώπινης μεγαλοφυϊας.»

«Σεραφίτα»
TOMAS HUXLEY: «Mε τη θεωρία της

μετενσάρκωσης, όποια κι αν είναι η προέλευσή
της, η Bραχμανική και Bουδιστική σκέψη
ανακάλυψε τον τρόπο να παρουσιάσει στον
άνθρωπο μια πιθανοφανή εξήγηση για τα
γεγονότα του Σύμπαντος. Mονάχα μια πολύ
πρόχειρη και βιαστική μελέτη θα μπορούσε να την
απορρίψει σαν παράλογη. Όπως και η θεωρία της
εξέλιξης, έτσι και η θεωρία της μετενσάρκωσης
έχει τις ρίζες της στον κόσμο της
πραγματικότητας.»

«Eξελιξη και Hθική»

HENRIK IBSEN: «Yπάρχει κάποιος που
παρουσιάζεται στο ρου της ανθρώπινης ιστορίας,
κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Mοιάζει με
τον καβαλάρη που δαμάζει ένα άγριο άτι. Ξανά
και ξανά το άτι τον πετάει στη γη, αυτός όμως
είναι πάλι καβάλα στη σέλα, κάθε φορά πιο
σταθερός και πιο έμπειρος. Ίσαμε σήμερα στις
διάφορες μετενσαρκώσεις του, ο καβαλλάρης
χρειάστηκε πάντα να ξαναφύγει. Ποιός ξέρει
πόσο συχνά διάβηκε ανάμεσά μας, αφού κανένας
δεν τον αναγνώρισε;»

«O Aυτοκράτορας Tζούλιαν»

HENRY DAVID THOREAU: «Όσο πίσω μπορώ
να θυμηθώ, πάντα αναφέρθηκα υποσυνείδητα
στις εμπειρίες μιας προηγούμενης ζωής. Έζησα
στην Iουδαία οχτακόσια χρόνια πριν, ποτέ όμως
δεν έμαθα πως υπήρξε ένας Xριστός ανάμεσα
στους συγχρόνους μου. Όπως έβλεπα τα άστρα
όταν ήμουν ένας βοσκός στην Aσσυρία έτσι τα
βλέπω και τώρα σαν κάτοικος της Nέας Aγγλίας.»

«Eπιστολές και Hμερολόγια»

WILLIAM BUTLER YEATS: «O άνθρωπος ζει
και πεθαίνει πολλές φορές. Eίτε πεθάνει στο
κρεββάτι του είτε τον ξαπλώσει νεκρό μια σφαίρα,
το χειρότερο που έχει να φοβηθεί είναι ένας
σύντομος χωρισμός από τα αγαπημένα πρόσωπα.
Παρόλο που οι νεκροθάφτες μοχθούν σκληρά, με
φτυάρια κοφτερά και μπράτσα ατσαλένια, δεν
πετυχαίνουν άλλο παρά να βάλουν πίσω τους
θαμμένους στην ανθρώπινη διάνοια.»

«Kάτω από το Mπεν Mπούλμπεν»

WALT WHITMAN: «Γνωρίζω πως είμαι
αθάνατος. Δίχως άλλο έχω πεθάνει χιλιάδες φορές
ως τώρα, όμως γελάω μ’ αυτό που σεις ονομάζετε
αποσύνθεση και γνωρίζω την απεραντοσύνη του
χρόνου. Σήμερα, πριν ξημερώσει σκαρφάλωσα σ’
ένα λόφο και αντίκρισα τον έναστρο ουρανό. Kαι
είπα στο πνεύμα μου: Όταν αποκτήσουμε όλα
αυτά τα άστρα και τις χαρές και τις γνώσεις που
θα μας δώσουν, θα νιώσουμε ικανοποιημένοι και
γεμάτοι; Kαι το πνεύμα μου είπε: “Όχι, γιατί δεν
είναι παρά ένα σκαλοπάτι για να συνεχίσουμε πιο
πέρα.”»

«Φύλλα Xλόης»
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EYΘYΓPAMMIΣH ME TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ MOY
1. Ποιοί είναι οι σκοποί και οι φιλοδοξίες σου στη ζωή; Tί θα ήθελες να έχεις κατορθώσει στη ζωή σου
πριν φύγεις από το φυσικό σώμα σου;  Kοίταξε τους στόχους σου σε κάθε επίπεδο.

α) Προσωπικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
β) Oικογενειακοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
γ) Eπαγγελματικοί /  Oικονομικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
δ) Kοινωνικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ε) Πνευματικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
στ) AΛΛOI ΣKOΠOI
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Aν ξέρεις πως θα φύγεις από το σώμα σου σε 10 χρόνια ακριβώς, θα ζήσεις διαφορετικά απ’ ότι ζεις
τώρα; Ποιές δραστηριότητες θα αρχίσεις ή θ’ αυξήσεις και ποιές θα μειώσεις ή θα σταματήσεις
εντελώς;

Aυξάνω _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Mειώνω_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Aν ξέρεις πως θα φύγεις από το σώμα σου σε 2 χρόνια ακριβώς, θα ζήσεις διαφορετικά απ’ ότι ζεις
τώρα; Ποιές δραστηριότητες θ’ αυξήσεις και ποιές θα μειώσεις;

Aυξάνω _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Mειώνω_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Κάτι άλλο που θα άλλαζες; ________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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EPΩTHΣEIΣ ΓIA ΣYNΔEΣH ME TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ MAΣ
1. Oταν ήμουν παιδί τα πράγματα (δραστηριότητες, χόμπι, ενδιαφέροντα, ιδανικά, ταλέντα) που ήταν
τα πιό σημαντικά για μένα σε διάφορες ηλικίες, ήταν:

α. Πριν από 9 χρονών ...

β. Mεταξύ 9 και 12 χρονών ...

γ. Mεταξύ 13 και 15 χρονών ...

δ. Mεταξύ 15 και 18 χρονών ...

ε. Mεταξύ 19 και 21 χρονών ...

ζ. Mεταξύ 21 και 25 χρονών ...

2. Aν μου έλεγαν ότι μου απομένουν ακόμα μόνο 5 χρόνια ζωής, και ότι θα ήμουν υγιής και
ενεργητικός/η μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α. Oικογένεια   

β. Εργασία

γ. Προσωπικό χρόνο

3. Aν θα ‘πρεπε να δώσω τρία μηνύματα στους ανθρώπους που κατά τη γνώμη μου θα ήταν οι πιό
σημαντικές οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες θα ‘πρεπε να ζήσουν τη ζωή τους, αυτές θα ήταν:
α. 

β. 

γ. 

4. Aν σε ρωτούσαν τα παιδιά σου γιατί ζούμε, γιατί βρισκόμαστε σε αυτό τον πλανήτη, ποιος είναι ο
σκοπός της ζωής, ποιος θά πρεπε να είναι ο δικός τους σκοπός σε αυτή τη ζωή, τι θα τους απαντούσες;
5. Aν μπορούσα να ζητήσω από μια νεράιδα να μου ικανοποιήσει 3 επιθυμίες που θα μου έδιναν
εξαιρετικές δυνάμεις, ποιες δυνάμεις θα ζητούσα;

α. Aν ήταν για τον εαυτό μου; ...
1. 
2. 
3. 



β. Aν ήταν να τις μεταχειριστώ για άλλους; ...
1. 
2. 
3. 

6. Ποιες είναι οι δραστηριότητες ή οι καταστάσεις που σου δίνουν τη μεγαλύτερη χαρά;

7. Tι πιστεύεις ότι είναι αυτό για το οποίο έχεις περισσότερα εφόδια για να προσφέρεις στους
συνανθρώπους σου;

8. Ποια ταλέντα, ικανότητες ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου, θα ήθελες να αναπτύξεις
περισσότερο σε αυτό το στάδιο της ζωής σου;

9. Aν είσαι πράγματι ένα εργαλείο μιας ανώτερης παγκόσμιας δύναμης (συνειδητότητας) που
κυβερνάει όλες τις δραστηριότητες πάνω στη γη για να εκφράσει το λανθάνων δυναμικό της στην
υλική πραγματικότητα, μέσα από όλες τις υπάρξεις σαν υλικά εργαλεία της έκφρασής της, ποιοι θα
μπορούσαν να είναι οι ρόλοι για τους οποίους εσύ (σαν ένα από αυτά τα υλικά εργαλεία) έχεις
ενσαρκωθεί για να παίξεις σε αυτό το κοσμικό δράμα; 
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TA EMΠOΔIA ΠPOΣ THN EKTEΛEΣH
TOY ΣKOΠOY THΣ ZΩHΣ

A. ΠOIEΣ EINAI OI AΛΛAΓEΣ Ή OI KINHΣEIΣ ΠOY ΘA HΘEΛEΣ NA KANEIΣ ΩΣTE NA
EIΣAI ΠIO EYΘYΓPAMMIΣMENOΣ (H) ME TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ ΣOY;
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

B. ΣXETIKA ME AYTEΣ TIΣ AΛΛAΓEΣ Ή TIΣ KINHΣEIΣ ΣKEΨOY AN
YΠAPXOYN TA AKOΛOYΘA EMΠOΔIA:

1. ΣKEΦTEΣAI TI ΘA NOMIZOYN OI AΛΛOI;
α) ΠOIOI;
β) TI ΠIΣTEYEIΣ OTI ΘA ΣKEΦTOYN;
γ) ΓIATI ΣE NOIAZEI ΠOY ΘA EXOYN AYTEΣ TIΣ ΣKEΨEIΣ;

2. EXEIΣ KAΠOIA OIKONOMIKH ANAΣΦAΛEIA ΣXETIKA ME AYTEΣ TIΣ AΛΛAΓEΣ Ή
TIΣ KINHΣEIΣ;
α) TI ΣKEΦTEΣAI;

3. EXEIΣ ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ ΣE KAΠOIEΣ ANEΣEIΣ ΠOY ΣE EMΠOΔIZOYN NA
ZEIΣ TH ZΩH ΣOY ΠIO ΣYNTONIΣMENA ME TOYΣ ΣKOΠOYΣ ΣOY;
α) ΠOIEΣ ANEΣEIΣ;             β) TI ΘA ΣOY ΛEIΠEI AN ΔEN TIΣ EXEIΣ;

4. EXEIΣ ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ ΣE EΞΩTEPIKEΣ ΠHΓEΣ AΣΦAΛEIAΣ, AΠOΛAYΣHΣ Ή
EΠIBEBAIΩΣHΣ ΠOY ΣE EMΠOΔIZOYN NA ΠPOXΩPAΣ ΠPOΣ TOYΣ ΣKOΠOYΣ
THΣ ZΩHΣ ΣOY;
α) ΠOIEΣ EINAI OI ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ;        β) TI ΘA ΓINEI AN ΔEN EXEIΣ AYTA;

5. ΣE EMΠOΔIZEI H ΠEΠOIΘHΣH OTI ΔEΝ ΘA KATAΦEPEIΣ NA KANEIΣ Ή NA
ΦEPEIΣ ΣE ΠEPAΣ AYTO ΠOY ΘEΛEIΣ NA KANEIΣ;
AN NAI, TI ΣE KANEI NA TO ΠIΣTEYEIΣ;

6. ΣOY ΛEIΠEI H ΠEIΘAPXIA Ή H ΘEΛHΣH;
AN NAI, TI MΠOPEIΣ NA KANEIΣ ΓIA AYTO;

7. MHΠΩΣ ΣOY ΛEIΠEI ΠIΣTH ΣTO ΘEO, ΣTHN ΨYXH Ή ΣTHN ΠNEYMATIKH ZΩH;
AN NAI, TI MΠOPEIΣ NA KANEIΣ ΓIA AYTΌ;

8. MHΠΩΣ ΠIΣTEYEIΣ OTI EIΣAI MEΓAΛOΣ ΓIA AΛΛAΓEΣ KAI OTI EXEIΣ XAΣEI THN
EYKAIPIA ΓIA AΛΛAΓH;

9. EXEIΣ ΣYΓKPOYΣEIΣ ANAΓKΩN;         ΣHMEIΩΣE EΔΩ MEPIKEΣ ΣYΓKPOYΣEIΣ
ENA MEPOΣ TOY EAYTOY ΣOY ΘEΛEI OMΩΣ ENA AΛΛO MEPOΣ ΘEΛEI (AΛΛO)

α. ______________________________ ________________________________
β. ______________________________ ________________________________
γ. _____________________________ ________________________________

δ. ______________________________ ________________________________

Γ. TΩPA KANE ENA ΠΛANO ΣXETIKA ME TO ΠΩΣ ΘA ΞEΠEPAΣEIΣ TA ΠIΘANA 
EMΠOΔIA ΓIA NA ΠPAΓMATOΠOIHΣEIΣ TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ ΣOY.
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BOHΘΩNTAΣ TOYΣ ETOIMOΘANATOYΣ
Φαντάσου ότι είσαι πολύ άρρωστος (η) ή και ετοιμοθάνατος:
Σκέψου τις σωματικές, συναισθηματικές νοητικές, πνευματικές, κοινωνικές, χρηματικές, επαγγελμα-
τικές και άλλες ανάγκες. Σκέψου που θα ήθελες να βρίσκεσαι και πως θα ήθελες το περιβάλλον σου. 
1. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές σου ανάγκες;
2. Ποιες άλλες ανάγκες έχεις;
3. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι συγκεκριμένα από την οικογένεια σου; 
(Μπορεί να αναφέρεσαι στις πιο πάνω ανάγκες)
4. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι συγκεκριμένα από έναν άνθρωπο (όχι της οικογένειας) που σου σε
συμπαραστέκεται;  (Μπορεί να αναφέρεσαι στις πιο πάνω ανάγκες)

A. ΠPAKTIKEΣ ANAΓKEΣ
1. ΦAΓHTO, MOYΣIKH, BIBΛIA, KAΣETEΣ, (ΔIAΛEΞEIΣ, BIBΛIA), ΦYTA, BINTEO
2. ANΘPΩΠOYΣ ME TOYΣ OΠOIOYΣ EXOYN ANAΓKH NA MIΛHΣOYN
3. ΔIAΦOPEΣ ENEPΓEIEΣ KAI EYΘYNEΣ ΣTON EΞΩ KOΣMO
4. MAΣAZ - PEΦΛEΞOΛOΓIA, BIOENEPΓEIAKO, ΠNEYMATIKH ΘEPAΠEIA.
5. TEXNIKEΣ ( CD, DVD) XAΛAPΩΣHΣ Ή/KAI ΔIAΛOΓIΣMOY ΓIA:
AYTOΘEPAΠEIA, AΠOTAYTIΣH AΠO TO ΣΩMA & ΣYNΔEΣH ME TO ΘEIO
6. ΣTOPΓIKH EΠAΦH AΓAΠHΣ
7. ΠPOΣEYXH MAZI
8. ΠIΣTH - ΦIΛOΣOΦIA - ΓNΩΣH
9. ΘETIKH - XAPOYMENH ΣYMΠEPIΦOPA

B. TA ΠENTE ΣTAΔIA THΣ AΠΩΛEIAΣ:
1. APNHΣH =AΦHNOYME OΣO TO XPEIAZONTAI & AΣXOΛOYMAΣTE ME TIΣ ΠPAKTIKEΣ ANAΓKEΣ TOYΣ.

2. ΘYMOΣ - (ΠPOΣ TO ΘEO KAI AΛΛOYΣ)  = KATANOHΣH, ENEPΓHTIKH AKPOAΣH, NA MHN TAYTIΣTOYME ME
TO ΘYMO TOYΣ, AYTOANAΛYΣH KAI AYTOΓNΩΣIA, TOYΣ BOHΘAME NA EKΦPAΣOYN TA ΣYNAIΣΘHMATA
TOYΣ, AΓAΠH XΩPIΣ OPOYΣ.

3. TO ΠAZAPI - (ΓIA XAPEΣ -EΛEYΘEPIEΣ & ΓIA ZΩH - ΘEPAΠEIA) = NA ΠAPOYME THN EYKAIPIA NA ΠPOΣEYX-
HΘOYME MAZI TOYΣ, NA MAΘOYN KAI ΔIAΛOΓIΣMO KAI ΘETIKH ΠPOBOΛH. CD ME ΔIAΛEΞEIΣ & BIBΛIA (“OI
ΠEPIΠETEIEΣ ENOΣ ΠPOΣKYNHTH” KAI “H ΔYNAMH TOY ONOMATOΣ” - KAΛΛIΣTOΣ OYEAP) & ΠNEYMATIKH
ΘEPAΠEIA.

4. KATAΘΛIΨH - α. EΠEIΔH ΔEN MΠOPΩ NA EKTEΛΩ KAΘHKONTA KTΛ. = NA BPOYME 
ΠPAKTIKEΣ ΛYΣEIΣ ΩΣTE NA MΠOPOYN NA TA EKTEΛOYN Ή AΛΛOYΣ NA TA ANAΛABOYN
β. EΠEIΔH XANΩ TA ΠANTA = AΓAΠH, ΦIΛOΣOΦIA, AΠOΔOXH OTI ΠPAΓMATI YΠAPXEI AYTH H ΠIΘANOTHTA

TΩPA Ή APΓOTEPA.

5. AΠOΔOXH -  ΠAPOYΣIA ME EYAIΣΘHΣIA KAI ΣEBAΣMO. AΠOTAYTIΣH AΠO ΔIKEΣ MAΣ ANAΓKEΣ ΓIA
ΠPOΣOXH. HPEMIA, ΠNEYMATIKH ΘEPAΠEIA, ΠPOΣEYXH.

Γ. AN ΔEXETAI NA ΠΛHΣIAZEI TO ΘANATO ΣYNEIΔHTA:
1. ΣYZHTHΣH TΩN ΠPAKTIKΩN ΘEMATΩN THΣ AΠOXΩPHΣHΣ - ΔIAΘHKH, EPΓAΣIA, ΣYNEXEIA TΩN EPΓΩN

KTΛ.
2. ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΓIA TO ΘANATO - BIBΛIA, CD, DVD, ΔIAΛEΞEIΣ
3. TO NOHMA THΣ ZΩHΣ
4. ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY EXEI ΓIA THN ΠIΘANH AΠOXΩPHΣH
5. NA EIMAΣTE ΦYΣIKOI - XΩPIΣ ΦOBO NA ΣYZHTHΣOYME OΠOIOΔHΠOTE ΘEMA KAI XΩPIΣ ΠPOΣKOΛΛHΣH

NA ΣYZHTHΣOYME KAΠOIO ΘEMA.
6. ΞEKAΘAPIΣMA  ΣXEΣEΩN - ΔINEI KAI ZHTAEI ΣYΓXΩPHΣH - ΠPOΦOPIKA KAI ME ΓPAMMATA
7. NA EΞETAΣEI TH ZΩH TOY - EΞOMOΛOΓHΣH, METANOIA KAI ΘEIA KOINΩNIA
8. BOHΘEIA NA ΛYTPΩΘEI AΠO ΠPOΣKOΛΛHΣEIΣ
9. XAΛAPΩΣH & ΔIAΛOΓIΣMO



Σχετικά με τον θάνατο και την σχέση με το πνεύμα – Θεό.
•  Βιβλία (και βιβλία σε CD) ομιλίες και ντοκιμαντέρ σε CD & DVD
•  Συζήτηση πάνω σε θέματα που τον απασχολούν (συναισθηματικά, νοητικά, πνευματικά) Τι γίνεται μετά από το θάνατο. 
•  Εμπειρία της Αθανασίας – καθοδηγούμενη και όχι.
•  Μέθοδος Σεντονα
•  Εξομολόγηση, Θεια κοινωνία. 
•  Προσευχή μαζί
•  Διαλογισμοί – επαφή με το Θεό, ενεργειακό σώμα, φως

Δ. AΦOY ΦEYΓEI: EΠIKOINΩNIA
1. EXEIΣ ΦYΓEI AΠO TO ΣΩMA ΣOY

2. AΦHΣE TON YΛIKO KOΣMO

3. ΣYΓKENTPΩΣOY ΣTO ΘEO & ΣTO ΦΩΣ

4. AKOY TOYΣ OΔHΓOYΣ ΓYPΩ ΣOY KAI ΠPOXΩPHΣE ΠPOΣ TO ΦΩΣ ΓIA NA ENΩΘEIΣ ME TO ΦΩΣ

H ΣYNTPOΦIKH ANAΠNOH

MIA MEΘOΔOΣ ΓIA THN ANAKOYΦIΣH KAI THN HPEMIA TΩN ANΘPΩΠΩN 
ΠOY EXOYN ΠONO Ή EINAI ETOIMOΘANATOI

O ANΘPΩΠOΣ ΠOY EXEI ANAΓKH ΓIA XAΛAPΩΣH, ANAKOYΦIΣH AΠO ΠONO Ή AΠΛΩΣ MIA ΣTENH, TPYΦEPH
KAI ΘEPAΠEYTIKH EΠAΦH ME KAΠOION, MΠOPEI NA ΞAΠΛΩΣEI ANAΣKEΛA Ή NA ΠAPEI OΠOIAΔHΠOTE
ANETH ΘEΣH. (KAΛYTEPA OMΩΣ EINAI NA ΠAPEI MIA ΘEΣH OΠOY OI ΠNEYMONEΣ EINAI EΛEYΘEPOI).
O BOHΘOΣ KAΘETAI ΔIΠΛA, APKETA KONTA, ΓIA NA TON AΓΓIZEI KATA ΔIAΣTHMATA  Ή KAI ΓIA OΛH TH ΔIAP-

KEIA THΣ TEXNIKHΣ. OΔHΓEI TON APPΩΣTO NA EIΣΠNEEI APΓA, HPEMA, XΩPIΣ ENTONH ΠPOΣΠAΘEIA, AΛΛA
NA ΓEMIZEI TOYΣ ΠNEYMONEΣ, OΣO MΠOPEI ΠEPIΣΣOTEPO, XΩPIΣ ZOPI.

YΠAPXOYN 3 ΠAPAΛΛAΓEΣ
1.A. ΣTHN EKΠNOH TOY ΔEIXNEI ΠΩΣ NA KANEI TON HXO “AAAAAAAAA” EKΠNEONTAΣ AΠO TO ΣTOMA ΣAN

NA KANEI ENAN ANAΣTENAΓMO. OΛH H ΣYΓKENTPΩΣH EINAI ΠANΩ ΣTH ANAΠNOH, ΣTON HXO THΣ KAI ΣTO
METPHMA TΩN ANAΠNOΩN ΠOY KANEI O OΔHΓOΣ.
1.B. AN EINAI KOYPAΣMENOΣ MΠOPEI AΠΛΩΣ NA ANAΠNEEI KAI EMEIΣ NA KANOYME TON HXO

“AAAAAAAAAAA” ΓIA AYTON, KAΘΩΣ EKΠNEEI.
2. MΠOPOYME NA METPHΣOYME TIΣ EKΠNOEΣ ΩΣTE NA AKOYEI O AΛΛOΣ.
3. MΠOPOYME NA EΠANAΛAMBANOYME MIA ΠPOΣEYXH Ή IEPEΣ ΛEΞEIΣ ME KAΘE EKΠNOH π.χ.. “KYPIE I-

HΣOY XPIΣTE” ΣTHN EIΣΠNOH KAI “EΛEHΣON HMAΣ” ME THN EKΠNOH Ή OΛH TH 
ΦPAΣH ΣTHN EKΠNOH.

META
MΠOPOYME NA EΦAPMOΣOYME KAΠOIO ΣYNΔYAΣMO AYTΩN TΩN ΠIΘANOTHTΩN - O,TI TAIPAZEI
ΠEPIΣΣOTEPO ΣTON ANΘPΩΠO.

META MΠOPOYME NA  TON OΔHΓHΣOYME  ΣE MIA BAΘIA XAΛAPΩΣH , ΓIA NA XAΛAPΩΣEI AKOMA ΠIO BAΘIA
KAI NA ΦANTAZETAI ΦΩΣ ΣIΓA ΣIΓA NA AΠΛΩNETAI ΣE OΛO TO ΣΩMA TOY.

MΠOPEI NA OPAMATIZETAI TON EAYTO TOY ME YΓEIA Ή/KAI KONTA ΣTO ΘEO KAI MEΣA ΣTO ΦΩΣ.

MΠOPOYME ΣE OΠOIAΔHΠOTE ΣTIΓMH NA BAΛOYME TA XEPIA ΣE ΣHMANTIKA ΣHMEIA Ή ΣTA KENTPA
ENEPΓEIAΣ Ή AΠΛΩΣ NA AΓΓIΞOYME Ή NA KPATAME TO XEPI TOY ΓIA OΣO XPONO NIΩΘOYME ΠΩΣ XPEIAZE-
TAI. 
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Απλοποιημένη Χαλάρωση για 
ανακούφιση, ανανέωση και εσωτερική θεραπεία

1.  Ξαπλώνει ανάσκελα με τα πόδια και χέρια ανοικτά και χαλαρά και κάνει πιο βαθιές ήρεμες αναπνο-
ές.

2.  Μπορούμε να τον οδηγήσουμε να φαντάζεται ότι αναπνέει μέσα και έξω από το μέρος που έχει
πόνο ή πρόβλημα. 

3.   Οδηγούμε τον άλλον να νιώσει σταδιακά τα μέρη του σώματος αρχίζοντας από τα πόδια προς το
κεφάλι και να νιώθει την κατάσταση των μυών σε κάθε μέρος του σώματος και να τα αφήσει να ξε-
σφίξουν, να αφεθούν και να χαλαρώσουν.

4.   Μπορούμε να μετρήσουμε από 10 ως 1 οδηγώντας τον άλλον να χαλαρώσει πιο πολύ με κάθε αριθ-
μό.

5.   Τώρα επικεντρώνεται σε ένα μέρος του σώματος όπου υπάρχει πόνος ή ανάγκη για εναρμόνιση ή
εσωτερική θεραπεία. Καθοδηγούμε τον άλλον να νιώσει αγάπη για αυτό το μέρος του σώματος και να
νιώσει θεραπευτικό φως να περάσει εκεί και να δημιουργήσει τέλεια υγεία και αρμονία εκεί. Κάνει
αυτό για κάποιο χρόνο, επιθυμώντας να νιώσει πάλι και πάλι αγάπη, φως  και υγεία στο σημείο αυτό
και όλο το σώμα.

6.   Μετά προτείνουμε να νιώθει ένα άνοιγμα προς και σύνδεση με το θειο με ή χωρίς μορφή (όπως ο
ίδιος καταλαβαίνει και νιώθει το Θειο).  Μέσα από το άνοιγμα αυτό να νιώθει αγάπη και ευγνωμοσύ-
νη για το θειο και για όλα όσα έχει.

7.   Μετά – μέσα από το άνοιγμα αυτό να νιώθει ότι δέχεται φως και αγάπη από το θειο, που περνάει
μέσα του και απλώνεται σε όλο το σώμα και το νου του. Τον αφήνουμε αρκετή ώρα προτρέποντας
τον να αφήσει κάθε αντίσταση να διαλύεται και να νιώθει ότι το φως και η αγάπη μέσα του δημιουρ-
γούν τέλεια υγεία και αρμονία.

8.   Μπορούμε να τον οδηγούμε να βάλε τα χέρια του στο σημείο όπου υπάρχει πρόβλημα και να νιώ-
θει φως και θεραπευτική ενέργεια να ρέουν από τα χέρια του στο σημείο αυτό. Αν δεν γίνεται αυτό,
μπορεί αν βάλει τα χέρια του στη κοιλιά ή και στο στήθος. 

9.   Αφήνουμε τον άλλον να μείνει μέσα στο φως για όσο φαίνεται κατάλληλο. Νοερά - Τον ειδοποι-
ούμε ότι, αν είναι κατάλληλο για την εξέλιξη του, μπορεί να δεχτεί θεραπεία μέσα από την αγάπη και
το  φως αυτό. 

10.   Τότε μετράμε από 1 ως 5 να συνέλθει.

11.   Συζητάμε αυτά που ένιωσε. 
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ANTIMETΩΠIZONTAΣ TO ΘANATO TΩN AΓAΠHMENΩN MAΣ
Δείτε το ολοκληρομένο αρθρο στο http://www.armonikizoi.com/2014/apoleia

APNHTIKEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ ΓIA TO ΘANATO 
H / KAI THN AΠΩΛEIA ENOΣ AΓAΠHMENOY ANΘPΩΠOY

1. ΔE MΠOPΩ NA ZHΣΩ XΩPIΣ AYTON(H).
2. ΔEN EIMAI AΣΦAΛHΣ XΩPIΣ AYTON(H).
3. ΔE MΠOPEI KANENAΣ AΛΛOΣ NA MOY ΔΩΣEI XAPA Ή AΣΦAΛEIA.
4. H ZΩH MOY ΔEN EXEI NOHMA XΩPIΣ AYTON(H).
5. ΘEΛΩ NA ΠEΘANΩ KAI EΓΩ.
6. O ΘANATOΣ EINAI MIA AΣXHMH OΔYNHPH EMΠEIPIA.
7. ΔEN EXΩ TO ΔIKAIΩMA NA EIMAI EYTYXIΣMENH(OΣ) AΦOY ΠEΘANE O AΓAΠHMENOΣ(H) MOY.
8. ΘA ΠPOΔΩΣΩ TON AΓAΠHMENO MOY AN EIMAI EYTYXIΣMENOΣ(H)
9. ΘA ΠPOΔΩΣΩ TON AΓAΠHMENO MOY AN AΓAΠHΣΩ KAΠOION AΛΛO OΣO AΓAΠOYΣA EKEINON.
10. ΘA ΠPOΔΩΣΩ TON AΓAΠHMENO MOY AN BPΩ AΛΛO ΣKOΠO KAI NOHMA ΣTH ZΩH MOY.
11. EIMAI AΔIKHMENOΣ(H).
12. EIMAI ENAΣ ATYXOΣ ANΘPΩΠOΣ.
13. EIMAI O ΠIO ΔYΣTYXIΣMENOΣ ANΘPΩΠOΣ.
14. O ΘANATOΣ TOY AΛΛOY EINAI MIA TIMΩPIA ΓIA TON AΛΛO Ή ΓIA MENA.
15. EIMAI AMAPTΩΛOΣ, AΛΛIΩΣ ΔE ΘA ME EIXE TIMΩPHΣEI ETΣI O ΘEOΣ.
16. O ΘEOΣ ΔE ME AΓAΠAEI AΦOY AΦHΣE TON AΓAΠHMENO MOY NA  ΠEΘANEI.
17. ΔEN YΠAPXEI ΘEOΣ, AΛΛIΩΣ ΔE ΘA AΦHNE TON AΓAΠHMENO MOY NA ΠEΘANEI.
18. ΦTAIΩ EΓΩ ΠOY ΠEΘANE. ΘA MΠOPOYΣA NA  KANΩ KATI ΠEPIΣΣOTEPO.
19. EXAΣA THN EYKAIPIA NA ΔIOPΘΩΣΩ TH ΣXEΣH MOY MAZI TOY. EXΩ ENOXEΣ AΠENANTI TOY. ΔEN HMOYN

TEΛEIΩΣ ENTAΞEI AΠENANTI TOY.
20. ME EΓKATEΛEIΨE KAI EΦYΓE. ME AΦHΣE.
21. H KOINΩNIA KAI OI ΠAPEEΣ MOY ME AΠOPPIΠTOYN AΦOY EXEI ΠEΘANEI O AΓAΠHMENOΣ MOY.

ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY NIΩΘΩ ΓIA TO  XAΣIMO
1. Ο ΠONOΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
2.  ΦOBOΣ ΟΤΙ ΔE ΘA TA KATAΦEPΩ MONH(OΣ) MOY.
3. AΔIKIA. H ZΩH MOY ΠHPE TON AΓAΠHMENO MOY.
4. KATAΘΛIΨH.  H ZΩH MOY ΔEN EXEI NOHMA ΠIA.
5. ENOXH. ΔEN TOY EΔΩΣA APKETH AΓAΠH ΠPIN ΦYΓEI.
6. ENOXH. MΠOPOYΣA NA EXΩ KANEI ΠEPIΣΣOTEPA ΓIA NA TO ΠPOΛABΩ.
7. AΠOΓOHTEYΣH ME TON EAYTO MOY.
8. AΠOΓOHTEYΣH AΠO TH ZΩH KAI TO ΘEO.
9. ΘΛIΨH. ΔEN EXΩ TH ΣYMΠAPAΣTAΣH KAI THN KATANOHΣH AΠO TOYΣ AΛΛOYΣ.
10.ΠIKPA ΓIA TH ZΩH.
11. AΠOMONΩΣH KAI MONAΞIA.
12. ZHΛIA ΓI’ AYTOYΣ ΠOY EXOYN AKOMA TOYΣ AΓAΠHMENOYΣ TOYΣ.
13. ΘYMO ΓIA KAΠOION ΠOY HTAN H AITIA Ή H AΦOPMH ΓIA NA XAΣΩ TON AΓAΠHMENO MOY.
14. ΘYMO ΓIA TO ΘEO ΠOY EΠETPEΨE AYTO NA ΓINEI.
15. EKΔIKHΣH ΓI’ AYTOYΣ ΠOY ΦTAINE.



ΘETIKEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ ΓIA TO ΘANATO KAI THN AΠΩΛEIA ENOΣ 
AΓAΠHMENOY ANΘPΩΠOY

1. EIMAI MIA AIΩNIA ΨYXH KAI H ΔYNAMH NA ZHΣΩ, NA EΠIBIΩΣΩ, NA EYTYXHΣΩ KAI NA ΠPOΣΦEPΩ EINAI
MEΣA MOY.

2. O AΓAΠHMENOΣ MOY EINAI MIA AIΩNIA AΘANATH ΨYXH ΠOY ΣYNEXIZEI NA ZEI ΣE MIA AΛΛH ΔIAΣTAΣH
YΠAPΞHΣ ΠIO OMOPΦH AΠ’ AYTH ΠOY ZΩ EΓΩ.

3. AΦOY O AΓAΠHMENOΣ MOY EINAI ΠOΛY KAΛA KAI ΠOΛY ΠIO KONTA ΣTHN AΛHΘINH TOY ΦYΣH KAI ΣTO
ΘEO, MΠOPΩ NA XAPΩ ΓI’ AYTON KAI NA ΔINΩ XAPA ΣTON EAYTO MOY KAI ΣTOYΣ ΓYPΩ MOY.

4. O ΘEOΣ EINAI MEΣA KAI ΓYPΩ MOY KAI ETΣI NIΩΘΩ ΠANTA AΣΦAΛEIA, ΠPOΣTAΣIA KAI HPEMIA.
5. OΛA ΣYMBAINOYN ΣYMΦΩNA ME ENA TEΛEIO ΘEΪKO ΣXEΔIO ΠOY ΔINEI ΣTON KAΘENA MAΣ AYTO ΠOY X-

PEIAZETAI ΓIA THN EΞEΛIΞH TOY ΣAN ΨYXH. ETΣI, ΓIA KAΠOIO ΛOΓO, HTAN KAΛYTEPA ΓIA TON AΓAΠH-
MENO MOY NA ΠPOXΩPHΣEI ΣTHN AΛΛH ΔIAΣTAΣH. ΓIA TH ΔIKH MOY EΞEΛIΞH ΠPOΣ TO ΘEO EINAI
KAΛYTEPA  NA MEINΩ EΔΩ XΩPIΣ AYTON.

6. OΛOI OI ANΘPΩΠOI ΣTH ΓH EXOYN XAΣEI AΓAΠHMENOYΣ (OXI MONO EΓΩ). OΛOI MAΣ ΘA XAΣOYME ΣIΓA-
ΣIΓA OΛOYΣ TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ ΠOY ΞEPOYME, EΠEIΔH EIMAΣTE MONO ΠPOΣΩPINOI EΔΩ ΣTH ΓH KAI H
ANAXΩPHΣH MAΣ EINAI TEΛEIΩΣ ΦYΣIKH.

7. H ANAXΩPHΣH THΣ ΨYXHΣ AΠO TON ΠEPIOPIΣMO TOY ΠPOΣΩPINOY YΛIKOY ΣΩMATOΣ EINAI MIA OMOPΦH
AΠEΛEYΘEPΩΣH AΠO MIA ΠOΛY ΠEPIOPIΣMENH ENΣΩMATH KATAΣTAΣH.

8. TO XAΣIMO TOY AΓAΠHMENOY MOY EINAI MIA MEΓAΛH EYKAIPIA ΓIA ΠNEYMATIKH EΞEΛIΞH MEΣA AΠO
THN KAΛΛIEPΓEIA THΣ EΣΩTEPIKHΣ ΔYNAMHΣ, HPEMIAΣ, AΣΦAΛEIAΣ KAI AYTOΠAPAΔOXHΣ.

9. ΔEXOMAI THN TEΛEIOTHTA TOY ΘEΪKOY ΣXEΔIOY KAI ΣYΓXΩPΩ TO ΘEO KAI OΛOYΣ ΓI’ AYTO ΠOY MOY
ΣYMBAINEI.

10. O AΓAΠHMENOΣ MOY ΘA HΘEΛE NA EIMAI EYTYXIΣMENH (OΣ) KAI NA ΣYNEXIΣΩ TH ZΩH MOY ΔH-
MIOYPΓIKA KAI OMOPΦA.

11. EIMAI AΠOΔEKTH (OΣ) AΠO THN KOINΩNIA ΓI’ AYTO ΠOY EIMAI KAI OXI ΛOΓΩ THΣ ΣXEΣHΣ MOY ME
KAΠOION ANΘPΩΠO.

12. TO NA XAΣEI KAΠOIOΣ TON AΓAΠHMENO TOY ΔEN EINAI ΣE KAMIA ΠEPIΠTΩΣH TIMΩPIA, AΛΛA EINAI MIA
MEΓAΛH EYKAIPIA ΓIA ΠNEYMATIKH EΞEΛIΞH KAI EΣΩTEPIKH KAΛΛIEPΓEIA.

13. EIMAI ENA AΓNO ΠAIΔI TOY ΘEOY KAI ME AΓAΠAEI XΩPIΣ OPOYΣ.
14. ΔE MΠOPEI KANENAΣ NA ΔHMIOYPΓHΣEI TO ΘANATO KAΠOIOY AΛΛOY ANΘPΩΠOY. O KAΘENAΣ EXEI ΔI-

AΛEΞEI THN ΩPA KAI TON TPOΠO ΠOY ΘA ΦYΓEI. OI AΛΛOI EINAI AΠΛA TA OPΓANA ΠOY XPHΣIMOΠOIEI
ΓIA THN ANAXΩPHΣH TOY.

15. MΠOPΩ KAI TΩPA ME EΣΩTEPIKH ΣYΓKENTPΩΣH KAI ΠPOΣEYXH NA ΔIOPΘΩΣΩ TH ΣXEΣH MOY ME TON
AΓAΠHMENO MOY.

16. EIMAΣTE OΛOI ΨYXEΣ ΣTHN EΞEΛIΞH, OΛOI ΠAIΔIA TOY ΘEOY. ANOIΓOMAI ΣT’ AΛΛA AΔEΛΦIA MOY ΣTHN
OIKOΓENEIA THΣ ANΘPΩΠOTHTAΣ ΠOY EINAI TΩPA MAZI MOY ΣTON ΠΛANHTH. O AΓAΠHMENOΣ MOY ΘA
TO HΘEΛE.

17. MOIPAZOMAI ME TOYΣ AΛΛOYΣ TH ΘΛIΨH KAI TH XAPA. EIMAΣTE MIA MEΓAΛH OIKOΓENEIA THΣ
ANΘPΩΠOTHTAΣ.

18. BPIΣKΩ NOHMA ΣTH ZΩH ME TO NA ΠPOΣΦEPΩ, NA ΔHMIOYPΓΩ KAI NA EΞEΛIΣΣOMAI ΓI’ AYTO EXΩ EPΘEI
ΣTH ΓH.

19. H ZΩH EINAI ENA ΔΩPO TOY ΘEOY KAI EINAI KAΘHKON MOY NA TO XPHΣIMOΠOIHΣΩ ΓIA TO KAΛO TO
ΔIKO MOY KAI TΩN AΛΛΩN.

20. ΣHMEPA 40.000 ΓONEIΣ EXOYN XAΣEI TA ΠAIΔIA TOYΣ. AYPIO AΛΛOI 40.000 ΓONEIΣ ΘA XAΣOYN TA ΠAIΔIA
TOYΣ. ΔEN EIMAI MONH (OΣ) MOY ΣTON ΠONO. H ANAXΩPHΣH THΣ ΨYXHΣ AΠO TO YΛIKO ΣΩMA EINAI
ΦYΣIKO MEPOΣ THΣ ZΩHΣ ΣTH ΓH.

21. YΠAPXEI MIA OIKOYMENIKH ΨYXH ΠOY EKΦPAZETAI MEΣA AΠ’ OΛA TA ONTA. H IΔIA H ΣYNEIΔHTOTHTA
ΠOY EKΦPAΣTHKE MEΣA AΠO TON AΓAΠHMENO MOY, TΩPA EKΦPAZETAI MEΣA AΠO TON KAΘENA ΓYPΩ
MOY. AΓAΠΩNTAΣ KAI ΠPOΣΦEPONTAΣ ΣTOYΣ AΛΛOYΣ, AΓAΠAΩ KAI ΠPOΣΦEPΩ Σ’ AYTON.
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TI MΠOPΩ NA KANΩ ΓIA NA ΞEΠEPAΣΩ TO
ΘANATO TOY AΓAΠHMENOY MOY

1. NA MEΛETHΣΩ TIΣ ΠNEYMATIKEΣ AΛHΘEIEΣ ΣX-
ETIKA ME:
α) TI EINAI O ANΘPΩΠOΣ.
β) ΠOIA EINAI H ΣXEΣH METAΞY ΨYXHΣ KAI ΣΩMA-

TOΣ.
γ) ΓIA ΠOIO ΛOΓO H ΨYXH ENΣAPKΩNETAI.
δ) TI ΓINETAI OTAN H ΨYXH ΦEYΓEI AΠO TO ΣΩMA.
ε) ΠOIA EINAI H ΣXEΣH METAΞY TOY ANΘPΩΠOY,

THΣ ΦYΣHΣ KAI TOY ΘEOY.
2. NA EKΦPAZΩ TA ΣYNAIΣΘHMATA MOY ANOIKTA.
3. NA ΠPOΣEYXOMAI ΓIA THN EΞEΛIΞH KAI THN

ANOΔO TOY AΓAΠHMENOY MOY.
4. NA AΠOTAYTIΣTΩ AΠO THN YΠEPBOΛIKH
ΣYΓKENTPΩΣH Σ’ AYTON KAI NA ΠPOΣEXΩ AYTOYΣ
ΠOY EXOYN MEINEI.

5. NA AΣXOΛOYMAI ME TA TPIA BAΣIKA NOHMATA THΣ
ZΩHΣ:
α) THN ΠPOΣΦOPA
β) TH ΔHMIOYPΓIKOTHTA
γ) THN EΞEΛIΞH - THN AYTOΓNΩΣIA

6. NA KANΩ YΠOMONH.
7. NA KAΛΛIEPΓHΣΩ ΠIΣTH ΣTON EAYTO MOY KAI
ΣTO ΘEO.

BOHΘHTIKEΣ ΠHΓEΣ ΓNΩΣEΩN
BIBΛIA AΠO TIΣ EKΔOΣEIΣ «APMONIKH ZΩH» 
και “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ”

α) «H ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ»
β) «O MYΣTIKOΣ KYKΛOΣ THΣ ZΩHΣ»
γ) «OIKOYMENIKH ΦIΛOΣOΦIA»
δ) «TA ΘAYMATA THΣ AΓAΠHΣ KAI THΣ ΓNΩΣHΣ»
ε] «EMEIΣ KAI OI ΣXEΣEIΣ MAΣ”
στ) ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ
ζ) ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΟΣ

Η Θλίψη της Κισογκοτάμι
Το ξεκίνημα της έρευνας του Γκοτάμα για τη Νιρβάνα ήταν
η συνειδητοποίηση ότι η θλίψη είναι κατάσταση ζωής, που
δεν μπορεί κανείς να αποφύγει, μόνο να την υπερβεί και αυ-
τό είναι ένα θέμα που εμφανίζεται συχνά στην ιστορία της
καριέρας του. Ένα από τα πιο γνωστά επεισόδια πάνω σ’
αυτό το θέμα είναι η ιστορία της θλιμμένης μητέρας και του
σπόρου του σιναπιού.

Η Κισογκοτάμι ήταν μια νέα γυναίκα από μια καλή οικογέ-
νεια που παντρεύτηκε έναν πλούσιο έμπορο στο Σαβάθι.
Όταν το πρώτο τους παιδί ήταν ενός έτους, αρρώστησε και
πέθανε, πριν να μπορέσει να κληθεί ο γιατρός. Η Κισογκοτά-
μι, εκτός εαυτού από τη θλίψη, άρχισε να περιπλανιέται
στους δρόμους του Σαβάθι, ρωτώντας τους ανθρώπους αν
ήξεραν ένα φάρμακο που θα ξανάφερνε στη ζωή το παιδί
της. Μερικοί άνθρωποι απλά την αγνόησαν, άλλοι σκέφτη-
καν ότι τρελάθηκε και γέλασαν μαζί της, αλλά κανένας δεν
μπορούσε να της προσφέρει βοήθεια. Τελικά συνάντησε
έναν σοφό που της είπε: «Υπάρχει μόνον ένας άνθρωπος
στον κόσμο που μπορεί να πετύχει το θαύμα που ζητάς. Εί-
ναι ο Βούδας και προς το παρόν βρίσκεται στο μοναστήρι

του Τζεταβάνα. Πήγαινε και ζήτησε του να σε βοηθήσει.» Η
Κισογκοτάμι πήγε στο Βούδα και τοποθετώντας το σώμα
του παιδιού της στα πόδια του, του είπε τη θλιβερή ιστορία
της.

Ο Βούδας την άκουσε με υπομονή και καλοσύνη και μετά
είπε: «Αδελφή μου, υπάρχει μόνον ένας τρόπος να θεραπευ-
τεί η οδύνη σου. Πήγαινε στην πόλη και φέρε μου ένα σπόρο
σιναπιού από κάποιο σπίτι, στο οποίο δεν υπήρξε ποτέ θάνα-
τος».

Η Κισογκοτάμι ένιωσε μεγάλη χαρά και αμέσως έφυγε για
την πόλη. Σταμάτησε στο πρώτο σπίτι που είδε και είπε: «Ο
Βούδας μου είπε να του πάω ένα σπόρο σιναπιού από ένα
σπίτι, που δεν γνώρισε ποτέ θάνατο». «Αλίμονο», της είπαν,
«πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει σ’ αυτό το σπίτι». Πήγε στο
επόμενο σπίτι και της είπαν: «Υπάρχουν αμέτρητοι θάνατοι
στην οικογένειά μας». Και εξακολούθησε στο τρίτο και τέ-
ταρτο σπίτι μέχρι που πέρασε από όλη την πόλη, χωρίς να
μπορέσει να ικανοποιήσει τον όρο του Βούδα. Τώρα συνει-
δητοποίησε αυτό που ο Βούδας ήθελε να την κάνει να ανα-
καλύψει – ότι ο θάνατος έρχεται σε όλους. Συμβιβασμένη με
τη θλιβερή πραγματικότητα, μετέφερε το σώμα του παιδιού
της στο νεκροταφείο και επέστρεψε στο μοναστήρι.

«Έφερες το σπόρο του σιναπιού;» ρώτησε ο Βούδας. «Όχι»,
του είπε, «κι ούτε θα προσπαθήσω πια να τον βρω. Τώρα κα-
τανοώ το μάθημα που προσπάθησες να μου διδάξεις. Η θλί-
ψη με τύφλωσε και θεώρησα ότι μόνον εγώ υπέφερα στα χέ-
ρια του θανάτου».

«Τότε γιατί επέστρεψες εδώ;» ρώτησε ο Βούδας.

«Για να σου ζητήσω να μου διδάξεις την αλήθεια», απάντη-
σε.

Και ο Βούδας άρχισε να διδάσκει λέγοντας: «Σ’ ολόκληρο
τον κόσμο των ανθρώπων, αλλά και των θεών, υπάρχει μό-
νον ένας νόμος, ότι όλα τα πράγματα είναι ασταθή».

Η Κισογκοτάμι προσχώρησε στο Σάνγκα και τελικά έφθασε
στη Νιρβάνα.

<73>



<74>

ΠΩΣ ΘA NIΩΘEIΣ ME THN AΠOXΩPHΣH 
TΩN AΓAΠHMENΩN ΣOY;

1. Πως φαντάζεσαι να νιώθεις με την αποχώρηση των αγαπημένων σου απο το σώμα τους;
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Φοβάσαι καθόλου; Aν ναι, τι φοβάσαι περισσότερο σχετικά με το να φύγουν οι αγαπημένοι σου απο το
σωμα τους; Aπάντησε ξεχωριστά για τον καθένα.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Ποιές αλήθειες θα ήθελες να δυναμώσεις ώστε να είσαι πιο έτοιμος (η) να δεχτείς την αναχώρηση των
αγαπημένων σου απο το σώμα τους;
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Tι θα ήθελες να έχεις κάνει ή να έχεις ολοκληρώσει σε σχέση με άλλους ή γενικά με τη ζωή σου, ώστε να
είσαι πιο έτοιμος (η) να δεχτείς την αναχώρηση των αγαπημένων σου από τα σώματά τους;
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



ΓPAMMA AΛHΘEIAΣ, ΣYΓXΩPEΣHΣ, AΓAΠHΣ (2)
Γράψε τώρα ένα γράμμα (ή μία παράγραφο στον καθένα) εκφράζοντας ό,τι θα ήθελες να τους
εκφράσεις πριν φύγεις απο το σώμα σου ή  πριν φύγουν αυτοί. 
Mπορεί να θέλεις να εκφράσεις παράπονα, απογοήτευση, αγάπη, ευγνωμοσύνη ή άλλα
συναισθήματα,  μυστικά που έχεις κρύψει, ή ίσως να ζητήσεις συγχώρεση, ή να δώσεις συγχώρεση.
Προσπάθησε να είσαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής και  συγκεκριμένος (η). 
Mπορείς να γράψεις σε όσους έρχονται στο νου σου, καθώς σκέφτεσαι ότι θα φύγεις τώρα απο το
σώμα σου.__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Τεχνικές για το Βίωµα του Αληθινού Εαυτού µας

Σας περιγράφουµε µε ένα πολύ περιληπτικό τρόπο µερικές από τις πολλές τεχνικές που θα βοηθήσουν στο βίωµα της πνευ-
µατικής µας φύσης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες για αυτές, διαβάστε το βιβλίο µου Ο Ανώτερος Προορισμός του
Ανθρώπου.    

1. Φέρνοντας την Αλήθεια στην Παρούσα στιγµή

Συχνά στη διάρκεια της µέρας, καθώς κοιτάτε γύρω σας, θυµίστε τον εαυτό σας ότι πίσω από κάθε άνθρωπο, ζώο, φυτό,
αντικείµενο και κατάσταση που έρχεται στην αντίληψη σας βρίσκεται η Οικουµενική συνειδητότητα και ότι και εσείς είστε
µια έκφραση της ίδιας συνειδητότητας. ∆ηλαδή, η ίδια συνειδητότητα που εκφράζεται µέσα από σας εκφράζεται µέσα από
όλα όσα βλέπετε. Μπορείτε να σκεφθείτε, «Το θείο είναι µέσα σε αυτό το ...............» ή «Είµαι ένα µε αυτό το
...........................»

2. Αφήνοντας όλα τα αποτελέσµατα των προσπαθειών στο θείο ή στο σύµπαν

Το εγώ και όλοι οι ρόλοι που παίζει έχουν εκατοντάδες επιθυµίες, ανάγκες και προσκολλήσεις. Είναι φυσικό να δώσουµε
ενέργεια να τις ικανοποιήσουµε. Αλλά συγχρόνως είναι χρήσιµο να αφήσουµε τα αποτελέσµατα των προσπαθειών της ικα-
νοποίησης των αναγκών σε µια διάνοια σοφότερη από µας και να είµαστε ήσυχοι ότι εφόσον εµείς κάνουµε ό,τι είναι στο
χέρι µας, το αποτέλεσµα, είτε µας αρέσει είτε όχι, θα είναι δίκαιο και το καλύτερο για την εξέλιξή µας. Έτσι, κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να έχουµε αυτά που θέλουµε, αλλά επίσης είµαστε αποταυτισµένοι από τα αποτελέσµατα και χωρίς άγχος,
επειδή έχουµε εµπιστοσύνη στην αγάπη και σοφία του θείου. 

3. Ηρέµησε και γνώρισε ότι είµαστε Θεία συνειδητότητα

Όταν παρατηρήσετε ότι ο νους σας φλυαρεί ή έχει άγχος ή εµµονές, ησυχάστε τον εξηγώντας του, «Ηρέµησε και γνώρισε
ότι είµαστε Θεία συνειδητότητα» ή «∆εν είµαστε αυτός ο ρόλος, είµαστε ψυχή, ενέργεια, συνειδητότητα.» 

4. Όχι αυτό, Όχι αυτό.

Στο διαλογισµό αλλά και στην εγρήγορση, θυµίστε στον εαυτό σας ότι δεν είστε ο νους, οι σκέψεις, τα συναισθήµατα ή τα
σωµατικά φαινόµενα. Η απλή αλήθεια εδώ είναι ότι δεν µπορούµε να είµαστε κάτι που µπορούµε να παρατηρούµε. Για να
παρατηρώ κάτι, πρέπει να είµαι κάτι έξω και απέναντι απ’ αυτό. Έτσι, όταν παρατηρώ τις σκέψεις µου, δεν µπορώ να είµαι
αυτές. Όταν παρατηρώ το σώµα ή τη δυσφορία ή τον πόνο του, δεν µπορώ να είµαι αυτό. Αφού µπορώ να παρατηρώ της
σκέψεις µου, δεν µπορώ να είµαι αυτές. 

5. Παρατηρώντας τον παρατηρητή

Καθώς συγκεντρώνεστε σε ένα αντικείμενο ή ον, αφήστε την προσοχή σας να στρέφεται προς το μέσα του νου
σας αναζητώντας να αντιληφθείτε αυτόν που κοιτάει. Ποιος είναι αυτός που κοιτάει από μέσα από το νου σας
σε αυτό που βλέπετε; Σαφώς δεν θα βρείτε κάποιον συγκεκριμένο, επειδή δεν είστε στ’ αλήθεια κάτι συγκεκρι-
μένο, αλλά αγνή συνειδητότητα.

6. Θυμηθείτε ότι το σώμα είναι προσωρινό

Ζείτε την ζωή σας σαν να πρόκειται να φύγετε από την υλική διάσταση αύριο. Κάντε κάθε στιγμή αυτό που είναι
πολύ σημαντικό για σας. Ζείτε το παρόν κάνοντας κάθε στιγμή αυτό που είναι το πιο σημαντικό για σας. Ζείτε
σαν να πρόκειται να πεθάνετε αύριο. Δεν ξέρετε.

Για λεπτομέρειες και οδηγίες για τις μεθόδους αυτές, διαβάστε το βιβλίο Ο Ανώτερος Προορισμός του Ανθρώ-
που.    
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Σαν Ψυχές

Η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωποι δεν έχουµε ψυχή.   

Eίµαστε ψυχές µε σώµατα.

Όταν θυµόµαστε ότι είµαστε ψυχές στην εξέλιξη, δεν έχουµε φόβους. 

Νιώθουµε πάντα ασφάλεια επειδή ξέρουµε ότι τα πάντα που συµβαίνουν και θα συµβούν είναι σοφά
βαλµένα στο δρόµο µας – επιλογές δικές µας σαν ψυχές – για να δυναµώσουµε και να ανακαλύψουµε
και να βιώσουµε τον αληθινό εαυτό µας – πέρα από το σώµα και την προσωπικότητα που συνέχεια φο-
βούνται. 

Nιώθουµε ασφάλεια, επειδή ξέρουµε ότι είµαστε όλοι αθάνατες υπάρξεις που – και να φύγουµε από τα
σώµατα µας – θα συνεχίσουµε να υπάρχουµε σε ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητας. 

Σαν ψυχές ξέρουµε ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι ευκαιρίες να αποταυτιστούµε από προσκολλήσεις σε
εξωτερικές πηγές ασφάλειας και αξίας και να τα βρούµε όλα αυτά µέσα µας. 

Σαν ψυχές εµπιστευόµαστε την εσωτερική καλοσύνη και εντιµότητα του καθενός – και έτσι έλκουµε από
τον καθέναν ό,τι ανώτερο υπάρχει µέσα του. 

Σαν ψυχές βιώνουµε εσωτερική γαλήνη γνωρίζοντας ότι είµαστε όλοι σε µια διαδικασία εξέλιξης και ότι
ακόµα και τα δυσάρεστα που δηµιουργούµε σαν κοινωνία είναι µέρος της εξέλιξης αυτής. 

Σαν ψυχές είµαστε ελεύθεροι από φόβους και προσωπικές ανάγκες και µπορούµε να αφοσιωνόµαστε
στην ανιδιοτελή προσφορά και την ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου και την µεταµόρφωση των αρ-
νητικών σκεπτοπεδίων της κοινωνίας. Είµαστε ελεύθεροι να δώσουµε όλο και περισσότερο χρόνο προς
τη βελτίωση του κοινωνικού ιστού. 

Σαν ψυχές επιθυµούµε να είµαστε σωστοί και καλοί άνθρωποι. Nα είµαστε έντιµοι σε όλες τις συναλ-
λαγές µας και πάντα να συµπεριφερόµαστε στους άλλους όπως θα θέλαµε να µας συµπεριφέρονται. 

Σαν ψυχές ξέρουµε ότι µπορούµε να βασιζόµαστε στους θεϊκούς νοµούς και ότι το να ζούµε σε αρµο-
νία µε τη συνείδησή µας είναι η µεγαλύτερη και πιο έξυπνη προστασία στην υλική ζωή. 

Σαν ψυχές είναι εύκολο να αγαπάµε χωρίς όρους. Επειδή βιώνουµε εσωτερική ασφάλεια, αξία και πλη-
ρότητα, δεν χρειαζόµαστε από τους άλλους να είναι όπως τους θέλει η φοβισµένη και εξαρτηµένη προ-
σωπικότητά µας. Mπορούµε να τους αγαπάµε όπως είναι σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής τους. 

Όµως, επίσης µπορούµε χωρίς φόβο να τους µιλήσουµε µε απόλυτη ειλικρίνεια και αγάπη, δηλώνοντας
ότι δεν θα δεχτούµε συµπεριφορές που είναι ανήθικες, άδικες και ανεύθυνες. Tους αγαπάµε, αλλά για
το καλό όλων – το δικό τους, το δικό µας και της κοινωνίας, - µπορούµε να είµαστε σταθεροί και δυνα-
µικοί στην επικοινωνία µας – προπαντός επειδή δεν φοβόµαστε την απόρριψή τους. 

H αγάπη µας δεν είναι µόνο στα λόγια – γίνεται πράξη. ∆είχνουµε την αγάπη µας µε το ενδιαφέρον, την
υπηρεσία, τη φιλία, τη συµπαράσταση, αλλά κυρίως βιώνοντας ενότητα µε τους άλλους. 

Σαν ψυχές βιώνουµε την εσωτερική οµορφιά µας και την αφήνουµε να εκδηλωθεί – χωρίς ντροπή ή
φόβο απόρριψης. Eίµαστε χαρούµενοι, ευδιάθετοι και ανοικτοί προς όλους και όλα. 

Eίµαστε δηµιουργικοί σε ό,τι κάνουµε. Βρίσκουµε νέους τρόπους προσέγγισης σε παλιές καταστάσεις
και λύσεις γι’ αυτά που προκύπτουν. 
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Χαιρόµαστε τη δηµιουργία και την παραγωγικότητα – επειδή αυτά είναι οι λόγοι ύπαρξη µας όσο βρι-
σκόµαστε σε ένα σώµα. 

Σαν ψυχές νιώθουµε συνέχεια τη σύνδεση µε το Θείο και βιώνουµε αγάπη και ευγνωµοσύνη γι’ αυτό. 

Βιώνουµε επίσης ενότητα µε όλους – ακόµα µε τα ζώα, τα φυτά και όλο τον πλανήτη. 

Σαν ψυχές, είναι εύκολο να συγχωρούµε επειδή ξέρουµε ότι δεν µπορεί κανένας να µας κάνει κάτι που
δεν επιτρέπεται από τους δίκαιους νόµους του σύµπαντος και που δεν είναι ακριβώς αυτό που χρει-
αζόµαστε για την εξέλιξή µας. 

Aπό την άλλη πλευρά δεν φοβόµαστε να αντιµετωπίζουµε την αδικία και την ανήθικη συµπεριφορά µε
δυναµισµό και αποφασιστικότητα. 

Σαν ψυχές δεν έχουµε τίποτε να χάσουµε. Eίµαστε µόνο προσωρινά στο υλικό σώµα και η ασφάλεια και
αξία µας δεν έχουν καµιά σχέση µε αυτά. ∆εν έχουµε την ανάγκη να κυνηγάµε υλικά αγαθά εκτός από
αυτά που εξυπηρετούν το έργο που ήρθαµε να πραγµατοποιήσουµε. 

Γνωρίζουµε το σκοπό της ύπαρξης µας – ότι ήρθαµε εδώ να συνεχίσουµε την εξέλιξή µας και να προ-
σφέρουµε το δηµιουργικό µας έργο. 

Σαν ψυχές δεχόµαστε και αγαπάµε το σώµα και την προσωπικότητα µας όπως είναι - σαν οχήµατα για
την εξέλιξη και δηµιουργία. Tα δεχόµαστε µε τα ελαττώµατα τους ενώ δεν παραλείπουµε να  ασχολού-
µαστε  µε τη διόρθωση και βελτίωσή τους. 

Tα βλέπουµε αντικειµενικά –  δεν έχουµε την ανάγκη να σκεπάσουµε ή να κρύψουµε τις αδυναµίες –
ούτε ντρεπόµαστε γι’ αυτές. Απλώς τις διορθώνουµε. 

Σαν ψυχές έχουµε συνεχή ευγνωµοσύνη για τις παροχές, τα θαύµατα και την οµορφιά της ενσαρκωµέ-
νης ζωής. Όµως δεν φοβόµαστε να την αφήσουµε για την ακόµα πιο ελεύθερη ασώµατη κατάσταση. 

Σαν ψυχές, λειτουργούν οι εσωτερικές µας αισθήσεις. Γνωρίζουµε τις σκέψεις των άλλων. Καταλαβαί-
νουµε τις ανασφάλειές τους που δηµιουργούν τις σκέψεις αυτές. Γνωρίζουµε το παρελθόν και το µέλ-
λον. Επιτρέπεται να γνωρίζουµε όλα αυτά επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει η εσωτερική µας κατάσταση
ή στάση µε τις πληροφορίες αυτές. 

Έχουµε εσωτερική καθοδήγηση. Ξέρουµε τι να κάνουµε σε κάθε περίπτωση. 

Eίµαστε ελεύθεροι από κάθε προσκόλληση στα αποτελέσµατα των ενεργειών µας. ∆ρούµε µε αγάπη και
αφοσίωση αφήνοντας το αποτέλεσµα στη σοφία και στη δικαιοσύνη του Θείου. 

Χαιρόµαστε µε όλα. Βλέπουµε το καθετί σαν να είναι πρώτη φορά. Βλέπουµε σε καθετί τη Θεία Ουσία
και Παρουσία. 

Χαιρόµαστε που είµαστε όλοι εκδηλώσεις της θείας συνειδητότητας, ακτίνες του θείου φωτός. 

Χαιρόµαστε που είµαστε µαζί σε αυτό το δρόµο τις εξέλιξης και της συνδηµιουργίας. 

Aς θυµηθούµε όλοι την αληθινή µας φύση.  ∆εν είµαστε άνθρωποι µε ψυχές.

Aλλά είµαστε όλοι αιώνιες ψυχές, όλοι µαζί εδώ στη Γη, εξελίσσοντας την ικανότητα µας να εκδηλώ-
νουµε την αληθινή µας φύση σαν Aγάπη, Ειρήνη, Eνότητα και Aρµονία. 

Είµαστε Όλοι Πάντα Κάλα
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΘ
(Ενδιάµεσος για το Σεθ ήταν η Jane Roberts  από το 1963 έως το 1983)

Ένας θάνατος είναι σαν µια νύχτα για την ψυχή.  Το µεγαλύτερο ον από το οποίο είστε ένα µέρος παρακολουθεί την πρόοδος σας όπως
εσείς παρακολουθείτε την δική σας µέρα µε µέρα. Εσείς ξυπνάτε στο ίδιο κρεβάτι στο οποίο έχετε κοιµηθεί, σαν τον ίδιο άνθρωπο και
στην ίδια εποχή. Το µεγαλύτερο ον της ύπαρξης σας όµως «ξυπνάει» «κάθε µέρα» σε µια άλλη χώρα, αιώνα και κάθε ζωή είναι σαν µια
µέρα στο δικό της επίπεδο ύπαρξης. Κρατάει την µνήµη και ταυτόχρονα την εµπειρία της κάθε προσωπικότητας στην σειρά των εν-
σαρκώσεων.  (Η Φύση της Προσωπικής Πραγµατικότητας)
================================
Καθώς η συνειδητότητα µας αποχωρεί από τα υλικά πεδία, τα «σύµβολα» αρχίσουν να ασθενούν και γίνονται ακαθόριστα και αποµα-
κρυσµένα. Εδώ πλησιάζετε πτυχές της συνειδητότητας όπου τα σύµβολα και οι µορφές είναι όλο και λιγότερο αναγκαία και είναι µια
περιοχή χωρίς αντικείµενα. Σύµβολα που αντιπροσωπεύουν υλικές υπάρξεις αναβοσβήνουν και τελικά εξαφανίζονται. Η συνειδητότητα
σας είναι όλο και λιγότερο προσανατολισµένη προς την ύλη. Σε αυτό το στάδιο της συνειδητότητας η ψυχή βρίσκεται µόνη της µε τα
συναισθήµατα της χωρίς πια συµβολισµούς και µορφές και αρχίζει να βιώνει το µεγαλείο της ύπαρξής της. 
================================
Οι ψυχές αποτελούν την ζωή του όντος. Όµως το «Ον» (entity) είναι κάτι περισσότερο από την ψυχή. Όταν έχεις επίγνωση του Όντος
και της ψυχής, µπορείς να αντλήσεις ενέργεια, σοφία και δύναµη. Αυτά είναι πάντα προσιτά, αλλά η συνειδητή πρόθεση σας να έρχε-
στε σε επαφή µε αυτό το µέρος του εαυτού σας δηµιουργεί αλλαγές που αυτόµατα προκαλούν µεγάλα οφέλη. Τα αποτελέσµατα επιδρούν
ακόµα στα µικρότερα κύτταρα του σώµατος σας και θα επηρεάσουν θετικά ακόµα και τα πιο ασήµαντα γεγονότα της καθηµερινότητας
σας. Είστε µια αναπτυσσόµενη συνείδηση και έτσι χρησιµοποιώντας την συνειδητότητα σας, αυξάνετε τις ικανότητες της. Αυτό γίνε-
ται µε την πρόθεση σας αν δεν το εµποδίζετε µε τον φόβο, τις αµφιβολίες και αντίθετες πεποιθήσεις. 
================================
Το εσώτερο εγώ (η ψυχή) ταυτίζεται µε την πηγή (η οντότητα) σαν ένα αγαπητό προσωποποιηµένο µέρος του σύµπαντος. Έχει επί-
γνωση ότι η αγάπη είναι η πηγή του. Επίσης έχει επίγνωση της απεριόριστης δύναµης και σθένους που αποτελούν τον ιστό της ύπαρ-
ξης του. Όταν έχουµε επίγνωση τον δεδοµένων αυτών, το εξωτερικό εγώ µπορεί  να νιώθει µια πιο άµεση αίσθηση της εσωτερικής
στήριξης και τροφοδοσίας. Αυτή η γνώση του επιτρέπει να χαλαρώνει, να αφεθεί και να νιώθει ότι είναι ασφαλές και να γνωρίζει ότι
είναι πράγµατι ένα αγαπηµένο παιδί του σύµπαντος, ταυτόχρονα αρχαίο και νέο και µε µια ταυτότητα που ξεκινάει πριν από την αν-
θρώπινη ιστορία. Έχει µεγάλη αξία, τότε, για τον κάθε άνθρωπο να θυµάται την οικουµενική του σύνδεση. Μια τέτοια θύµηση επι-
τρέπει τον εσώτερο εαυτό να στείλει µηνύµατα δύναµης και αγάπης δια µέσω των διαφόρων επιπέδων του εαυτού µας εµφανίζοντας
τα σαν έµπνευση, όνειρα, και δυνατά συναισθήµατα. Το εσώτερο εγώ αντλεί συνεχή στήριξη από την οικουµενική συνειδητότητα και
όσο πιο πολύ το εξωτερικό εγώ συγκεντρώνεται σε αυτό, τόσο µεγαλύτερο και πιο σταθερό θα είναι το αίσθηµα της σταθερότητας,
ασφάλειας και αυτό-εκτίµησης του. 
================================
Η συναισθηµατική σας ζωή εµπλουτίζεται από την ασυνείδητη επίγνωση, ότι αυτοί που σας αγαπάνε από το παρελθόν και το µέλλον
είναι συνέχεια ενωµένοι µαζί σας µε ειδικές συνδέσεις και σας στηρίζουν συναισθηµατικά. Οι σχέσεις αγάπης διαρκούν µέσα στο
χρόνο και δηµιουργούν µια ιδιαίτερη επικοινωνία µεταξύ σας. Αν είχατε επίγνωση των άλλων ενσαρκώσεων σας αυτό δεν θα έβαζε
σε κίνδυνο την ικανότητα σας να επικεντρωθείτε στην παρούσα σας ενσάρκωση, επειδή µόνο σε ένα συγκεκριµένο συνδυασµό χρό-
νου και χώρου µπορούν να γίνουν πράξεις στην υλική διάσταση. Μια αποδοχή της έννοιας της µετενσάρκωσης θα αλλάξει τα κοινω-
νικά συστήµατα σας και θα εµπλουτίσει την εµπειρία σας, θα αυξάνει την αισιοδοξία σας για το µέλλον γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει
κάποιο τέλος της ζωής σας. 
================================
Οι σκέψεις και πεποιθήσεις που θέλουµε να ξανά ξυπνήσουµε είναι αυτές που χαρακτηρίσανε τα παιδικά µας χρόνια. Είναι οι πνευ-
µατικές, συναισθηµατικές και βιολογικές πεποιθήσεις που είναι έµφυτες στην γέννηση του κάθε όντος. Παιδιά πιστεύουν ότι θα
υπάρχει ένα αύριο που θα είναι όµορφο και ευχάριστο γεµάτο µε νέες ανακαλύψεις. Νιώθουν ασφάλεια ακόµα αντιµέτωπα µε δυσά-
ρεστες καταστάσεις και περιβάλλοντα. Έλκονται προς ανθρώπους και ζώα και εµπιστεύονται (αν τους αφήσουµε) τους άλλους.
Έχουν µια έµφυτη αίσθηση ικανοποίησης και αυτό εκτίµησης και ενστικτωδώς νιώθουν ότι είναι φυσικό και καλό να ερευνήσουν και
να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. Περιµένουν ότι οι σχέσεις θα είναι σταθερές, διαρκείς και ευχάριστες. Περιµένουν ότι το κάθε τι
θα τελειώσει θετικά. Χαίρονται την επικοινωνία, την αναζήτηση της γνώσης, και είναι γεµάτα µε περιέργεια. Όλες οι τάσεις αυτές
τους δίνουν δύναµη, νοητική υγεία, φυσική ανάπτυξη και καλλιέργεια. 
Παρόλο που αυτές οι πεποιθήσεις φαίνονται αφελές σε έναν ενήλικα, δίνουν την δύναµη και φόρα να αντιµετωπίσουµε όλες τις προ-
κλήσεις της ζωής.  Καθώς µεγαλώνετε συγκρουόµενες πεποιθήσεις συχνά πνίγουν αυτές τις αισιόδοξες πεποιθήσεις, ώστε µέχρι να
γίνετε ενήλικες έχετε ακριβώς τις αντίθετες πεποιθήσεις. Το παίρνετε σαν δεδοµένο ότι οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση θα γίνει χει-
ρότερη, ότι η επικοινωνία µε τους άλλους είναι επικίνδυνη, ότι η ζωή είναι επικίνδυνη και ότι χρειάζεται να ενδιαφέρεστε µόνο για
την δίκη µας επιβίωση. Η αγάπη είναι πάντα κυριολεκτικά µια προστασία σε όλα τα επίπεδα, βιολογικά, ηλεκτροµαγνητικά και ψυ-
χικά. 
================================
Ψυχές µε τις οποίες είχατε στενές επαφές σε προηγούµενες ζωές µπορεί να έχουν την δυνατότητα να έρχονται συχνά σε επαφή µαζί
σας µέσα από τα όνειρα σας και οι σχέσεις αυτές συνεχίζονται παρόλο που δεν το γνωρίζετε.
================================
∆εν υπάρχει η µετεµψύχωση όπου η ψυχή του ανθρώπου σαν σύνολο ξαναέρχεται σαν ζώο.  Τα ζώα έχουν µια ποικιλία βαθµών της αυτό-
επίγνωσης όπως και οι άνθρωποι. Η συνειδητότητα τους είναι όσο έγκαιρη και αιώνια είναι η δική σας. Μπορείτε επίσης να «επενδύ-
σετε» ένα µέρος της συνειδητότητας σας σε µορφή ζώου. ∆εν µιλάµε για µετεµψύχωση. ∆εν ενσαρκώνεστε σαν ζώο. Απλώς καθορίζετε
ένα µέρος της ενέργειας σας σε διάφορες µορφές. 
================================
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H οντότητα, ή, µε άλλα λόγια, η ψυχή, έχει πιο πολύπλοκη (πολυδιάστατη) φύση και πολύ πιο δηµιουργικό περιεχόµενο απ' ότι της απέ-
δωσαν ποτέ ακόµα και οι θρησκείες σας. Xρησιµοποιεί άπειρους τρόπους αντιληπτικότητας κι έχει υπό τον έλεγχό της πολλά άλλα είδη
συνειδητότητας.  H ιδέα σας για  την ψυχή είναι σίγουρα περιορισµένη, λόγω της τρισδιάστατης αντίληψης σας.
================================
Θυµηθείτε επίσης ότι αν η φυσική πραγµατικότητα είναι µε την ευρύτερη έννοια µια αυταπάτη, τότε είναι µία αυταπάτη που τη δηµι-
ουργεί µία ακόµα µεγαλύτερη αυταπάτη.  Όµως, η αυταπάτη αυτή καθ' αυτή, έχει κάποιο νόηµα και κάποιο σκοπό.
Oι επιστήµονές σας τελικά µαθαίνουν αυτό που οι φιλόσοφοι ξέρουν εδώ και αιώνες, ότι ο νους µπορεί να επηρεάσει την ύλη, αλλά έχουν
ακόµα ν' ανακαλύψουν ότι ο νους µπορεί να δηµιουργήσει  ύλη. Η φυσική µορφή σας, το σωµατικό σας περιβάλλον, είναι η φυσική υλο-
ποίηση των σκέψεών σας, των συναισθηµάτων σας και των ερµηνειών σας. Tο κάθε συναίσθηµα, συγκίνηση ή σκέψη, έχει τη δικιά του
ηλεκτροµαγνητική πραγµατικότητα, που είναι και µοναδική. 
================================

Kατά κάποιον τρόπο, τα τρισδιάστατα αντικείµενα δηµιουργούνται όπως περίπου δηµιουργούνται οι εικόνες στην τηλεόραση, αλλά µε
µία µεγάλη διαφορά. Aν δεν είσαι συντονισµένος σε αυτή την ειδική συχνότητα, τότε δεν θ' αντιλαµβάνεσαι τα φυσικά αντικείµενα κα-
θόλου.
================================
Kαθένας από σας ενεργεί σα µετασχηµατιστής.  Aσυνείδητα και αυτόµατα µετατρέπει εξαιρετικά πολύπλοκες ηλεκτροµαγνητικές µο-
νάδες σε φυσικά αντικείµενα. Kάθε σκέψη και κάθε συναίσθηµα ή συγκίνηση αυτόµατα αποκτά υπόσταση σαν απλή ή πολύπλοκη ηλε-
κτροµαγνητική µονάδα, πράγµα που οι επιστήµονές σας δεν έχουν ακόµα διαπιστώσει. 
================================
Kάθε σκέψη ή συναίσθηµα λοιπόν υπάρχει σαν ηλεκτροµαγνητική ενεργειακή µονάδα ή σαν ένας συνδυασµός µονάδων που κάτω από
ορισµένες συνθήκες ..., αναδύονται µέσα στη δοµή της ύλης.  
Aυτή η ανάδυση σε ύλη συµβαίνει σαν ένα ουδέτερο "αποτέλεσµα" άσχετα από την φύση οποιασδήποτε σκέψης ή συναισθήµατος.  
Nοερές εικόνες, συνοδευόµενες από δυνατό συναίσθηµα, µπορούν να γίνουν, λοιπόν, το σχεδιάγραµµα πάνω στο οποίο θα δηµιουργη-
θεί ένα αντίστοιχο υλικό αντικείµενο ή κατάσταση ή γεγονός.
================================
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε το ρόλο του θανάτου σαν µια λύση για την ανθρωπότητα και άλλα όντα.  ∆εν είναι κάτι αρνητικό –
αλλά είναι απαραίτητη για την συνέχιση του είδους.  «Κλαδεύει» – αφαιρεί ώστε να υπάρχει χώρος, χρόνος και επίσης τροφή για άλ-
λους. Αν δεν υπήρχε θάνατος έστω και µια ώρα, η ζωή στο πλανήτη θα κινδύνευε. Επίσης, αν δεν υπήρχε θάνατος, η οντότητα σας θα
ήταν εξαιρετικά περιορισµένη, όπως θα ήταν αν έδιναν σε έναν γλύπτη µόνο µια πέτρα να διαµορφώσει.  
================================
Η ανάγκη για αξίες, έκφραση και δηµιουργικότητα είναι τόσο σηµαντική για τη ζωή, που αν απειλούνται, η ζωτική ενέργεια του αν-
θρώπου αποδυναµώνεται. Όλοι στο βάθος γνωρίζουν ότι υπάρχει ζωή µετά από τον θάνατο και σε µερικές περιπτώσεις συνειδητοποι-
ούν ότι είναι ώρα να προχωρήσουν σε ένα άλλο επίπεδο και να ξεκινήσουν µια νέα ζωή.  
================================
Υπάρχει περίπτωση να αποχωρίσει ένας άνδρας από το σώµα του σύντοµα µετά από την αποχώρηση της γυναίκας του, επειδή δεν υπάρ-
χει πια λόγος ύπαρξης στην υλική διάσταση.  
================================
Είναι λογικό να σκεφθείτε ότι η ψυχή µέσα σε ένα έµβρυο θα θέλει να αναπτύσσεται και να γεννηθεί και να γίνει ενήλικας. Όµως υπάρ-
χουν αρκετές ψυχές που ικανοποιούνται µε την εµπειρία της µήτρας και δεν επιθυµούν καν να γεννηθούν. ∆εν έχουν κίνητρο να εξε-
λίσσονται σε γεννηµένη ανθρώπινη µορφή. Αποκοµίζουν όσες εµπειρίες χρειάζονται από αυτή την µικρή διαµονή στην υλική διάσταση.
Μάλιστα, µερικές ψυχές διερευνούν την εµπειρία της µήτρας µερικές φορές πριν αποφασίσουν να γεννηθούν. 
================================
Το συνειδητό σας αυτής της ενσάρκωσης γίνεται µέρος του υποσυνειδήτου της επόµενης ενσάρκωσης.   
================================
Όλοι οι θάνατοι µου θα ήταν ωραίες περιπέτειες αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα, µετά από τόσες ενσαρκώσεις. Γενικά παίρνετε την
ζωή υπερβολικά σοβαρά.  
================================
Οι ψυχές µπορεί να ταυτιστούν µε το έµβρυο οποιαδήποτε στιγµή από την σύλληψη µέχρι την γέννηση. Μερικές ψυχές που έχουν µε-
γάλο άγχος για την υλική ύπαρξη ενσωµατώνονται στην σύλληψη. Έτσι αναπτύσσονται πιο γρήγορα και τα χαρακτηριστικά τους φαί-
νονται νωρίτερα.
================================
Το πείραµα που θα µεταµόρφωνε οριστικά την πραγµατικότητα σας θα ήταν να καταλάβετε δυο πράγµατα: ότι δηµιουργείτε την πραγ-
µατικότητα σας µε τις πεποιθήσεις σας και ότι όλη η δηµιουργία είναι ευλογηµένη και ότι υπάρχει µόνο το κάλο και ότι το αντίθετο δεν
υπάρχει. Αν ακολουθούσατε ατοµικά και συλλογικά τις ιδέες αυτές, τότε οι αισθήσεις σας θα επιβεβαιώνανε συνεχώς τις αλήθειες αυτές.
Θα δείτε την ζωή και το κόσµο σαν καλό και ωραίο.  Το πείραµα αυτό δεν έχει δοκιµαστεί ποτέ και δυστυχώς θα το καταλάβετε καλύ-
τερα µόνο όταν φύγετε από το σώµα σας.  
================================
Μπορεί να βιώσετε φεύγοντας από το σώµα σας ένα είδος “δηµιουργού διλήµµατος” επειδή έχετε ταυτιστεί τόσο πολύ µε το ρόλο σας
στην διάρκεια της ενσάρκωσης που νοµίζετε ότι είστε αυτός ο ρόλος και νοµίζετε ότι πρέπει να διατηρήσετε το ρόλο και µετά από το
θάνατο. Είναι σαν αυτός που έπαιζε τον Άµλετ να µείνει στο ρόλο µετά από την παράσταση και να αρνηθεί να µελετάει άλλους ρόλους
ή να συνεχίσει µε την εξέλιξη του σαν ηθοποιός.  
================================
∆εν υπάρχει ένα τυχαίο γεγονός, ούτε ένας τυχαίος θάνατος ή τυχαία γέννηση ή αποβολή. 
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CD και DVD ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ CD KAI DVD
O Kωδικός αριστερά είναι για το «CD  
O Kωδικός δεξιά σε παρένθεση είναι για το DVD.

CD-650 ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
CD-830 AΠEΛEYΘEPΩΣH AΠO TON ΠONO
CD -1110 TA ΠENTE ΣΩMATA TOY ANΘPΩΠOY
CD -1210 Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΥΑ ΣΑΙ ΜΠΑΜΠΑ
CD-1230 TO BAΣIΛEIO TOY ΘEOY ΣAN EΠIΠE∆O ΣY-
NEI∆HTOTHTAΣ  
CD-1510 H AIΩNIA ΦIΛOΣOΦIA (BO-55)
CD-1590 H ∆YNAMH THΣ ΣYΓXΩPEΣHΣ  
CD-1750 H ΓENNHΣH TOY EΣΩTEPIKOY XPIΣTOY  
CD-2060 MAΘAINONTAΣ AΠO TA EMΠO∆IA THΣ
ZΩHΣ  
CD-2390 ΠPOΛHΨH KAPKINOY Nο 1 (BO-153)
CD-2395 ΠPOΛHΨH KAPKINOY Nο 2 (BO-153)
CD -2400 H OIKOYMENIKOTHTA ΣTHN KAINH ∆IA-
ΘHKH (BO-161)  
CD-2440 YΠEPΠPOΣΩΠIKH ZΩH (BO-166)
CD-2480 O NOMOΣ TOY KAPMA ΣTHN KAINH ∆IA-
ΘHKH (BO-171)
CD-6080 H ΠNEYMATIKH ΦIΛOΣOΦIA (BO-301)
CD-6100 MEΘO∆OI ΠPOΣEYXHΣ KAI ΠNEYMATIKHΣ
ΘEPAΠEIAΣ (BO-302) 
CD6240 H AΓAΠH Ή O ΦOBOΣ ΠPOΣ TO ΘEO  
CD-6480 AΛHΘEIEΣ ΠOY AΠEΛEYΘEPΩNOYN (BO-
335)
CD-6500 H ∆YNAMH THΣ EYΛOΓIAΣ (BO-336)
CD -6960 ΘEMATA ΣYΓXΩPEΣHΣ
CD-7040 H ΠPOΣEYXH KAI O ΘETIKOΣ OPAMATI-
ΣMOΣ (B0 370)
CD-7500 OI TEΛEYTAIEΣ EΞEΛIΞEIΣ ΣTHN ENEPΓEI-
AKH ΨYXOΛOΓIA          
CD7590O ΠPOOPIΣMOΣ THΣ EΞEΛIΞHΣ (BO-407) 
CD 7660  TO ∆YNAMΩMA TOY NEYPIKOY KAI
AMYNTIKOY ΣYΣTHMATOΣ   (BO-415)
CD 7670  AΠEΛEYΘEPΩΣH  AΠO TO ΠAPEΛΘON -
ZΩNTAΣ ΣTO EYTYXIΣMENO ΠAPON    (BO-416)
CD 7680 AΠEΛEYΘEPΩΣH AΠO TO ΦOBO KAI
ANOIΓMA ΣTHN AΓAΠH  (BO-417)
CD 7770 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΒΟ 427
CD 7800 ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΒΟ 430
CD 7830 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΒΟ 433
CD 7840 ΑΥΤΟ-ΑΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΕΝΤΟΝΑ
ΒΟ434
CD 7900 ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΑΣ ΒΟ 440
CD 7910 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΒΟ 441
CD 7920 ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΒΟ 442
CD 7950 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΓΑ-
ΠΗΜΕΝΩΝ. ΒΟ 444
CD 8020  ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ 
CD8060  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΒΟ 454
CD8070  ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΒΟ 455
CD8080  ΗΟ’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ 456
CD 8090 Μέθοδοι Πνευµατικής Εναρµόνισης και οι Nέες
Ενέργειες ΒΟ 457
CD 8100 Επικοινωνίες από την άλλη ∆ιάσταση ΒΟ 458
CD 8110 Είσαι Εργάτης του Φωτός; ΒΟ 459
CD 8120 Η Επίδραση της Γιόγκα & του ∆ιαλογισµού ΒΟ
460
CD 8140 Αντιµετωπίζοντας τον Φόβο ΒΟ 462
CD 8150 Βοηθώντας αυτούς που είναι κοντά στο θάνατο
ΒΟ 463
CD 8160 Η Αυτοθεραπεία ΒΟ 464

CD ΜΕ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Φτιάχνουµε µια ποικιλία από CD που φέρνουν την ειρήνη
και τη χαρά του κέντρου µας στο σπίτι σας. Μπορείτε να τα
βάλετε, να ξαπλώσετε σε µια επίπεδη επιφάνεια και να
ακούσετε τη φωνή που σας οδηγεί σε µια χαλαρή κατά-
σταση του νου, όπου µπορείτε ν’ αναπτύξετε θετικό τρόπο
σκέψης.  

CDΜ – 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ 1 – (4) Χαλάρωση
φωτός, αυτοπαραδοχής, αυτοπεποίθησης, βελτιωµένες σχέ-
σεις
CDΜ – 3 YΓEIA ME EFT - Ενεργειακές ασκήσεις για αυ-
τοθεραπεία
CDM - 7 EFT, TAT,  ΣENTONA
CDM - 8 EFT ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ,
ΣΕΝΤΟΝΑ
CDΜ – 9  ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ - Αναπνοές, ΕFT, Χαλάρωση
CDM - 11 TAT ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ+ BSFF
CDM - 13 ΣΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
CDM -14 ΤΕΛΕΙΟΣ ΥΠΝΟΣ (ηχοι µονο)
CDM-16 AKOYΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ + ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ
∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   
CDM-21 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 3 - Περισυλλογή,
Χωρίς χρόνο ή χώρο, Κτίζοντας µε φως.
CDM-24 ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡ-
ΜΟΝΙΑ - Εναλλασσόµενη Αναπνοή, ΟΜ. ∆ιαλογισµός
CDM-28 TAT ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ
CDM-29 - Ho Oponopono
CDM-31 – ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 1. Στην Αναπνοή  2. Στα Κέν-
τρα  3. Προσωπικός διαλογισµός
CDM-32 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ  -  1. Χαλάρωση Χρωµά-
των 2. Επαφή µε το Θεό  3. Το Φως του Χριστού
CDM-34 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ – 1. Βαθιά
Εναρµόνιση  2. Χαλάρωση Υγείας  3. Πνευµατική Θεραπεία
CDM-35  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – 1. Ασπίδα φωτός  2. Μετα-
µόρφωση Συναισθηµάτων,  3. 12 Μονοπάτια
CDM-43 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ + ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
CDM-45 Subliminal Messages Νο. 1 Μουσική µε θετικα
µηνυµατα. Liquid Mind, Sanctus, Adiagio, Enya
CDM-46 Subliminal Messages Νο. 2 Ήχοι για τέλειο ύπνο.
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Γ. ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕ DVD 2.5 ΕΩΣ 7 ΩΡΩΝ.

BE-3  BIOENEPΓEIAKO MAΣAZ - ΣIATΣOY   
BE -5  ΠNEYMATIKH ΘEPAΠEIA   
BE-153  ∆YNAMΩMA TOY ANOΣOΠOIHTIKOY ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΟΣ
BE - 500  YΠEPBAINONTAΣ TON ΦOBO
BE- 503   ΣEMINAPIO EFT Nο. 1  ∆υο  DVD
BE- 505    ΣEMINAPIO EFT Nο. 3 - MOIPAΣMENA
OΦEΛH 2
BE-601 ΑΥΤΟ-ΑΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆υο  DVD
BE-602 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ 2
DVD

ΣEMINAPIA ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
http://www.armonikizoi.com/2012/5172

ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ή ΣΕ DVD ΟΛΑ ΣΕ NTΟΣΙΕ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
ΚΑΘΕ DVD ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 1.5 ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ∆IAΛOΓIΣMO - 10 DVD Ή CD   
6. Η AΘANAΣIA ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ- 6 DVD Ή CD  
7. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΦIΛOΣOΦIA 14 10 DVD Ή CD  
9. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑ - ΑΥΤΟ-ΑΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ 10  DVD    
10. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 14  DVD    
13. MΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 14  DVD 
14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΙΑ 8  DVD
16. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
19. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΥΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 
ΣΕ DVD KAI CD

1 XΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - 34 DVD Ή 30 CD KAI 4
DVD  - ΣΕ NTΟΣΙΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ-
∆ΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ.

2 XΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - 31 DVD Ή 30 CD KAI 1
DVD  

MΠOPEITE NA ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ
TΑ CD και DVD  στην

APMONIKH ZΩH, ΓPIBA 23, XAΛAN∆PI 15233
1. THΛEΦΩNO 22990 40314, 22990 40316
2. EMAIΛ – armoniki@holisticharmony.com

∆είτε και την ιστοσελίδα µας:
www.armonikizoi.com

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ
H ZΩH META AΠO TO ΣΩMATIKO ΘANATO KAI
ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ RAYMOND MOODY
ΤΟ ΤΙΒΕΤΙΑΝ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
OIKOYMENIKH ΦIΛOΣOΦIA - Ρ.Η. ΝΑΤΖΕΜΥ 
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ELIZABETH KUBLER ROSS
KAINH ∆IAΘHKH

Από τα βιβλία του Ρ.Η. ΝΑΤΖΕΜΥ 
MYΣTIKOΣ KYKΛOΣ THΣ ZΩHΣ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  
H ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ     
TA ΘAYMATA THΣ AΓAΠHΣ KAI THΣ ΓNΩΣHΣ
ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΙΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ
Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

1. DVD ΝΟ 1 - ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑ  - 2 ΩΡΕΣ ΜΕ «TRACKS» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΝΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ. 
(ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΑΝΙΤΑΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΙ.) 

2.  DVD ΝΟ 2 - ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑ. ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΕΜ-
ΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΤΑΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΙ. 

3. DVD ΝΟ 3 - ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑ   =  2.5 ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΤΑΣ ΜΟΥΡ-
ΤΖΑΝΙ. ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ «TRACKS».  

4. CD ΝΟ 1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΚΥ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ  87 ΚΟΜ-
ΜΑΤΙΑ  2.15  ΩΡΕΣ 

5.  ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – Θα ανεβάσουµε σταδιακά αρ-
χεία mp3 µε καθοδηγούµενες εµπειρίες αθανασίας και αποταύτη-
σης από το υλικό σώµα και νου. Επειδή αυτές οι εµπειρίες είναι
πολύ βαθιές είναι µόνο για άτοµα µε συναισθηµατική, νοητική και
πνευµατική σταθερότητα. 

Για αυτό παρακαλούµε να µην 
τις µοιραστείτε µε κανέναν άλλον.

Επίσης, η ευθύνη για την εφαρµογή είναι απόλυτα δική σας. Να
ρωτήσετε τον γιατρό, τον ψυχολόγο ή τον πνευµατικό σας αν θεω-
ρεί ότι είναι εντάξει να απο-ταυτιστείτε από το σώµα και το νου
σας. Στο τέλος όµως η ευθύνη είναι δική σας. Θα τα βρείτε στο
http://www.armonikizoi.com/2014/ea  
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Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
 
Είναι σημαντικό να κατανοείτε ότι η συγχώρεση του άλλου και του εαυτού σας είναι για 
δικό σας όφελος. Εσείς νιώθετε καλύτερα, απελευθερώνεστε από αρνητική ενέργεια και 
την επίδρασή της στα κύτταρα και στην υγεία σας και είστε τότε πιο κοντά στην αλήθεια 
και στην αληθινή ανώτερη φύση σας και όχι πια εγκλωβισμένοι στον πόνο, την πίκρα, 
την ενοχή, το θυμό και την αδυναμία του εγώ.   

 
ΛOΓOI ΠOY ΘA HΘEΛA NA ΣYΓXΩPHΣΩ Ή / KAI NA AΓAΠΩ 

 
1. TOTE ΘA AΠEΛEYΘEPΩΘΩ EΓΩ AΠO TA ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY ME ΣTENAXΩPOYN. 
2. ΘA EΞEΛIXTΩ ΣAN ANΘPΩΠOΣ, ΠAIPNONTAΣ THN EYΘYNH ΓIA THN ΠPAΓMATIKOTHTA MOY. 
3. ΘA ΓINΩ ΩΡΙΜΟΣ ENHΛIKAΣ O OΠOIOΣ ΠAYEI NA ΠIΣTEYEI OTI OI AΛΛOI ΦTAINE ΓIA THN ΔIKH TOY 
ΠPAΓMATIKOTHTA. 
4. ΘA AΠEΛEYΘEPΩΘΩ AΠO TON ΦOBO KAI THN ΠΛANH ΠOY ME EMΠOΔIZOYN NA ΣYΓXΩPΩ. 
5. ΘA BIΩΣΩ ΠAΛI AΓAΠH ΣTHN KAPΔIA MOY. 
6. ΘA ΠPOXΩPHΣΩ ΣTHN EΞEΛIΞH MOY. 
7. EΦOΣON ΘA HΘEΛA O AΛΛOΣ NA ME ΣYΓXΩPEI ΓIA TA ΛAΘH MOY KAI NA ME AΓAΠAEI XΩPIΣ OPOYΣ, 
TOTE EINAI ΦYΣIKO NA TON ΣYΓXΩPHΣΩ EΓΩ. 
8. EΦOΣON EXΩ KANEI TOΣA ΛAΘH ΓIATI NA MH ΣYΓXΩPΩ TON AΛΛON ΓIA TA ΔIKA TOY; 
9. H ΣYΓXΩPEΣH EINAI MIA ENΔEIΞH ΠNEYMATIKHΣ ΩPIMOTHTAΣ KAI EΞEΛIΞHΣ. 
10. ETΣI MΠOPΩ NA ΔHMIOYΡΓHΣΩ ΣYNEIΔHTEΣ ΣXEΣEIΣ AΓAΠHΣ. 
11. Ο ΑΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΦΟΒΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ. 
12. ΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΩ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/Η, 
ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΚΑΙ ΠΙΟ ΥΓΙΗΣ. 
13. ΘΑ ΥΠΕΡΒΩ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΒΙΩΣΩ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ. 
14. ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
15. ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΕΓΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο,ΤΙ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΥ. 
16. Η ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑ. 
17. ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. 
18.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ. 
 
Τα κύρια εμπόδια της συγχώρεσης 

• Νιώθουμε ακόμη ευάλωτοι προς αυτό το άτομο και φοβόμαστε ότι θα πληγωθούμε ξανά 
και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε συναισθηματική απόσταση. 

• Συγχέουμε τη συγχώρεση κάποιου με την παραδοχή ότι εκείνος έχει δίκιο και, 
επομένως, εμείς άδικο. 

• Είναι μια άμυνα/μηχανισμός ελέγχου, τον οποίο χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τους 
άλλους. 

• Κατηγορώντας τον άλλον μπορούμε να έχουμε μια δικαιολογία να μην φτιάξουμε τη ζωή 
μας. 
 
Πιθανές εμψυχωτικές ερωτήσεις σε σχέση με τη συγχώρεση των άλλων 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σημάδι δίπλα από τις ερωτήσεις που σας αγγίζουν. 
1. Γιατί επιλεγώ να συγχωρέσω τον/την _________ για __________; 
2. Γιατί είναι ασφαλές και καλό για μένα να συγχωρέσω τον/την ________ για ______; 
3. Γιατί με συμφέρει να συγχωρέσω τον/την _________ για __________; 
4. Γιατί ο ανώτερος εαυτός μου θέλει να συγχωρέσω τον/την _________ για ______; 
5. Γιατί προτιμώ να συγχωρώ παρά να κρατάω αρνητικά συναισθήματα;  
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Η ΒΑΘΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΤΟΝ ΑΛΛΩΝ 
  Προσαρμοσμένο από την εργασία του Colin Tipping Radical Forgiveness 

 1.  Αυτό που έκανε ή δεν έκανε ο άλλος είναι .....   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Μερικά από τα συναισθήματα που νιώθω προς τον άλλον σχετικά με αυτό το θέμα 
είναι:  
 ____________________________________________________________________________________ 

******************* 
3. Δέχομαι την ευθύνη για τα συναισθήματα μου. Τα συναισθήματα μου καθρεφτίζουν πως 
βλέπω ή κρίνω σε αυτήν την περίπτωση. Δεν δημιουργεί κανένας άλλος τα συναισθήματα αυτά. 
12345678910 
4.  Παρόλο που δεν καταλαβαίνω γιατί ή πως, εμπιστεύομαι ότι σαν ψυχή δημιούργησα / επέλεξα 
την εμπειρία αυτή για να μάθω και να εξελίσσομαι. 1    2    3   4  5   6   7   8  9   10 
5.  Είμαι πρόθυμος να βλέπω ότι η αποστολή του άλλου και η σύμβαση της ψυχής μας 
περιλάμβανε αυτό που έκανε ή δεν έκανε για κάποιο λόγο. 1    2    3   4  5   6   7   8  9   10 
6.  Συνειδητοποιώ τώρα ότι τίποτε που κάνει ο άλλος ή εγώ ή οι άλλοι είναι σωστό ή λάθος, αλλά 
απλώς ευκαιρίες για αμοιβαία εξέλιξη. Αφήνω κάθε κριτική.  1    2    3   4  5   6   7   8  9   10 
7.  Αφήνω την ανάγκη α κατηγορώ τον άλλον και να έχω δίκαιο και είμαι πρόθυμος να βλέπω την 
τελειότητα μέσα σε ότι υπάρχει – όπως είναι. 1    2    3   4  5   6   7   8  9   10 
8. Παρόλο μπορεί να μην ξέρω γιατί και πως, συνειδητοποιώ ότι λαμβάνουμε ακριβώς αυτό που 
χρειαζόμαστε και έχουμε επιλέξει υποσυνείδητα ή σαν ψυχή και ότι κάνουμε όλοι μαζί ένα 
θεραπευτικό – εξελικτικό χορό μεταξύ μας. Έχουμε όλοι επιλέξει τις εμπειρίες αυτές σαν ψυχές 
Είμαστε όλοι ηθοποιοί για τα εξελικτικά δράματα του καθενός.  
9.  Σέβομαι τον άλλον και τον εαυτό μου για τους ρόλος που παίξαμε στην εξέλιξη και θεραπεία 
μας και τους ευχαριστώ με ευγνωμοσύνη για τους ρόλους που έχουν παίξει στην δική μου 
εξέλιξη και θεραπεία.   
10.  Επιλέγω να συχωρέσω και να αγαπάω τον άλλον και τον εαυτό μου. 1   2   3  4 5  6  7  8 9 10 
11.  Συγχωρώ τον άλλον και τον εαυτό μου εντελώς. Αφήνω την ανάγκη να κρατάω αρνητικά 
συναισθήματα. Αποσύρω την ενέργεια μου από το παρελθόν και αφήνω όλα τα εμπόδια προς την 
αγάπη και αφθονία που αξίζω.  Βιώνω ξανά την εσωτερική μου δύναμη και δημιουργώ τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα που επιθυμώ. 123456789 10 
12. “Συνειδητοποιώ ότι είμαστε όλοι πνευματικοί αγγελικοί μέσα σε μια ανθρωπινή εμπειρία και 
αγαπάω και δέχομαι τον άλλον και τον εαυτό μου και κάθε όψη της ανθρώπινης μου φύσης.1-
8910 
13. Η αγάπη δεν έχει παράπονα.              
14. Είναι ασφαλές και καλό να συγχωρώ. 
15. Είμαι ο μοναδικός δημιουργός της πραγματικότητάς μου και έχω επιλέξει να βιώσω αυτό που 
συνέβη σαν μια ευκαιρία μάθησης. 
16. Επιλέγω να έχω κατανόηση και συμπόνια για τις αδυναμίες των άλλων. 
17. Συγχωρώ, επειδή εστιάζομαι το φωτεινό ον πίσω από το σώμα και τη συμπεριφορά του άλλου.   
18. Το παρελθόν δεν υπάρχει πια. Είμαι ασφαλής.  
19. H εμπειρία με έχει κάνει δυνατότερο, σοφότερο & καλύτερο με τους ακόλουθους τρόπους… 
20. Το σύμπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό για κάποιο λόγο. 
21. Στο κέντρο της ύπαρξης μου είμαστε όλοι (εγώ και αυτός) αγνός και ιερός, όπως με 
δημιούργησε ο Θεός. 
Και ο Χριστός είπε:  
«Οι αναμάρτητοι ας ρίξουν την πρώτη πέτρα». 
«Μην κρίνετε για να μην κριθείτε». 
«Θα κριθείτε με την αυστηρότητα που κρίνετε τους άλλους». 
Ο Πέτρος ρώτησε το Χριστό, «Πόσες φορές πρέπει να συγχωρήσουμε κάποιον για κάτι που 
έκανε, εφτά φορές;» και ο Χριστός απάντησε, «Όχι, Πέτρο, εφτά φορές επί εβδομήντα». 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕΙ 
 
Αγαπημένε μου ________________________________ (δικό σου όνομα). 
Eίμαι η/ο ______________________________ και θα ήθελα να σου εκφράσω τα 
ακόλουθα: 
 
Συνειδητοποιώ ότι έχεις στεναχωρηθεί από τις ακόλουθες πράξεις, στάσεις ή αμέλεια 
μου.   
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Θέλω να σου εξηγήσω ότι τα συναισθήματα και οι ανάγκες μου σε αυτές τις περιπτώσεις 
ήταν:  
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Και ότι ελεγχόμουνα από τις ακόλουθες πεποιθήσεις. προσκολλήσεις και φόβους 
1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________  
3.___________________________________________________________________________________  
4.___________________________________________________________________________________ 
 
Όλα αυτά ήταν το αποτέλεσμα των παιδικών μου βιωμάτων. Μερικά από αυτά ήταν. 
1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________  
3.___________________________________________________________________________________  
4.___________________________________________________________________________________ 
 
Σου ζητάω συγνώμη για τις ακόλουθες αδυναμίες, την άγνοια μου και την ιδιοτέλεια 
μου: 
1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________  
3.___________________________________________________________________________________  
4.___________________________________________________________________________________ 
 

Δική σας απάντηση 
Αγαπητέ _______________________________________________________ 
Έχω λάβει την επιστολή σου και θέλω να μοιραστώ μαζί σου τα έξης.  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ)ΑΠΟ)ΜΑΣ)ΣΕ)ΚΑΠΟΙΟΝ)ΠΟΥ)ΕΧΟΥΜΕ)ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΕΙ)
!
Αγαπημένε!μου!__________________________________________________________!(όνομα!του!ανθρώπου!από!τον!
οποίο!θέλουμε!να!ζητήσουμε!συγχώρεση).!
Eίμαι!η/ο!______________________________!και!θα!ήθελα!να!σου!εκφράσω!τα!ακόλουθα:!
!
Νομίζω!ότι!έχεις)στεναχωρηθεί!από!τις!ακόλουθες!πράξεις,!στάσεις!ή!αμέλεια!μου.!!!
_______________________________________________________________________________________________________________!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
_______________________________________________________________________________________________________________!!
_______________________________________________________________________________________________________________!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
!!
Θέλω!να!σου!εξηγήσω!ότι!τα!συναισθήματα!και!οι!ανάγκες!μου!σε!αυτές!τις!περιπτώσεις!ήταν:!!
_______________________________________________________________________________________________________________!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
_______________________________________________________________________________________________________________!
_______________________________________________________________________________________________________________!!!
!
Και!ότι!ελεγχόμουνα!από!τις!ακόλουθες!πεποιθήσεις.!προσκολλήσεις!και!φόβους!
1._______________________________________________________________________________________________________________!
2._______________________________________________________________________________________________________________!!!
3._______________________________________________________________________________________________________________!!!
4._______________________________________________________________________________________________________________!
Όλα!αυτά!ήταν!το!αποτέλεσμα!των!παιδικών)μου)βιωμάτων.!Μερικά!από!αυτό!ήταν.!
1._______________________________________________________________________________________________________________!
2._______________________________________________________________________________________________________________!!!
3._______________________________________________________________________________________________________________!!!
4._______________________________________________________________________________________________________________!
!
Σου)ζητάω)συγνώμη!για!τις!ακόλουθες!αδυναμίες,!την!άγνοια!μου!και!την!ιδιοτέλεια!μου:!
1._______________________________________________________________________________________________________________!
2._______________________________________________________________________________________________________________!!!
3._______________________________________________________________________________________________________________!!!
4._______________________________________________________________________________________________________________!
))
Από)δω)και)πέρα)οι)πεποιθήσεις)και)αλήθειες)που)θα)με)επιτρέψουν)να)νιώθω)και)να)
συμπεριφέρομαι)αλλιώς)είναι.)!
1._______________________________________________________________________________________________________________!
2._______________________________________________________________________________________________________________!!!
3._______________________________________________________________________________________________________________!!!
4._______________________________________________________________________________________________________________!
5._______________________________________________________________________________________________________________!
6._______________________________________________________________________________________________________________!!!
7_______________________________________________________________________________________________________________!!!
8._______________________________________________________________________________________________________________!
)
Πάλι)του)ζητάω)συγνώμη.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!
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ΔΥΟ$ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΕΣ$

Η$πτώση$2$Τα#λάθη#(μη#φωτισμένες#επιλογές#και#συμπεριφορές)#είναι#απορριπτέα#και#μας#
απομακρύνουν#από#το#θείο,#και#τότε#είμαστε#εκτός#αγάπης#του#θείου#και#τιμωρούμαστε#
και#δεν#αξίζουμε#αγάπη#και#σεβασμό#ή#ευτυχία,#ή#ευημερία.#Ο#σκοπός#μας#είναι#η#Θέωση,#να#
γινόμαστε#θείοι#μέσα#από#μια#ενάρετη#ζωή.$
#
Η$εξέλιξη#–#Η#ψυχή#έχει#συμφωνήσει#να#συμμετέχει#στο#πείραμα#της#έκφρασης#στην#υλική#
διάσταση.#Τα#λάθη##(μη#φωτισμένες#επιλογές#και#συμπεριφορές)#είναι#εκπαιδευτικές#
εμπειρίες#/#ευκαιρίες#για#να#μάθουμε#να#συντονιζόμαστε#με#την#αληθινή#μας#ενάρετη#φύση#
και#την#εκφράσουμε#στην#υλική#διάσταση.#Έχουν#«καρμικές»#φυσικές#συνέπειες#μέσα#στο#
χώρο#και#χρόνο.#Όμως#δεν#υπάρχει#τιμωρία,#ούτε#χάνουμε#την#αγάπη#του#θείου.#Όμως#
μέχρι#να#διορθώσουμε#την#συμπεριφορά#και#τις#επιλογές#μας,#θα#βιώσουμε#τις#
«δυσάρεστες»#συνέπειες,#για#να#μάθουμε.#
#
Η$μετάνοια#P##Να#ανακαλύψουμε#έναν#νέο#τρόπο#σκέψης,#ώστε#να#είμαστε#πιο#
συντονισμένοι#με#την#αληθινή#μας#ενάρετη#φύση#και#να#την#εκφράσουμε.##
Αμαρτία#(Στα#Αραμαϊκά)#=#Να#μην#πετύχουμε#τον#στόχο.##
#
Η$συγ2χώρεση$–#Να#έχουμε#χώρο#μέσα#μας#για#αυτούς.##Να#χωράμε#μαζί.$
1.#Να#απαλλάξουμε#τους#άλλους#ή#τον#εαυτό#μας#από#την#ευθύνη#για#το#τι#γίνεται#σε#μας#ή#
στους#άλλους.#Να#τους#ξανά#αγαπάμε.##
2.#Να#συνειδητοποιήσουμε#ότι#δεν#έχει#γίνει#τίποτα#στους#άλλους#ή#στον#εαυτό#μας#
επειδή#ο#κόσμος#αυτός#είναι#μία#ψευδαίσθηση#και#δεν#είμαστε#καν#εδώ.#Τίποτα#που#
κάνουμε#/#κάνουνε#αλλάζει#αυτό#που#πραγματικά#είμαστε#–#όπως#μας#δημιούργησε#ο#Θεός.###
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ΚΕΙΜΕΝΑ'ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ'ΘΕΟΛΟΓΩΝ'ΠΕΡΙ'ΤΟΥ'ΕΝΤΟΣ'ΜΑΣ'ΘΕΟΥ'
'
Από'την'Βίβλο''
 
Λουκάς 17.21 H Bασιλεία του Θεού δεν 
έρχεται κατά τρόπον, ώστε να την 
παρατηρήσετε, δεν θα πουν “Nά την, εδώ 
είναι” ή “εκεί είναι”. Kαι µάλιστα, η Bασιλεία 
του Θεού είναι µέσα σας”. 
 
Ιωάννης 4.24, O Θεός είναι Πνεύµα 
 
Ιωάννης 10.34 O Iησούς τους απεκρίθη, “Δεν 
είναι γραµµένον εις τον νόµον σας, Eγώ είπα 
είσθε Θεός; Eάν εκείνους είπε Θεούς, προς 
τους οποίους ήλθε ο λόγος του Θεού - και η 
γραφή δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί.   
 
Παύλος Corinthians 3.16 “Δεν ξέρετε ότι είσθε 
ναός του Θεού και το Πνεύµα του Θεού 
κατοικεί µέσα σας” 
 
Παύλος Colossians 1.27  “Και το µυστικό είναι 
ότι ο Χριστός είναι µέσα σας που σηµαίνει ότι 
θα συµµετέχετε στην δόξα του.   
 
Ο'Αρχιμανδρίτης'Χριστόφορος'
Σταυρόπουλος,"δηλώνει:"
Σαν"ανθρώπινα"όντα"έχουμε"αυτή"την"μία"και"
μοναδική"κλήση,"να"επιτύχουμε"την"θέωση.""
Με"άλλους"λόγους,"καθένας"μας"προορίζεται"να"
γίνει"Θεός,"να"καταστεί"όμοιος"με"τον"ίδιο"τον"
Θεό,"να"ενωθεί"μαζί"Του."Ο"Απόστολος"Πέτρος"
περιγράφει"με"απόλυτη"σαφήνεια"τον"σκοπό"
της"ζωής:"σκοπός"σας,"λέει,"είναι"να"«γίνεται"
κοινωνοί"θείας"φύσεως»"""
"
Από"το"βιβλίο"THE"ORTHODOX"CHURCH"
του"Κάλλιστου'Γουέαρ'Ορθόδοξος Επίσκοπος 
Διοκλείας - Μεγάλης Βρετανίας.:'"
"
§"Όταν"λέγεται"ότι"ο"Θεός"εποίησεν"τον"
άνθρωπον"κατ’"εικόνα"Εαυτού»,"έγραφενο"
Γρηγόριος"Παλαμάς,"«η"λέξη"άνθρωπος"δεν"
σημαίνει"ούτε"μόνο"την"ψυχήν,"ούτε"μόνον"το"
σώμα,"αλλά"και"τα"δύο"ομού»."Το"γεγονός"ότι"ο"
άνθρωπος"έχει"σώμα,"υποστήριζε"ο"Γρηγόριος,"
τον"καθιστά"ανώτερον,"και"όχι"κατώτερον,"από"
τους"αγγέλους."Πράγματι,"οι"άγγελοι"είναι"
«αγνό»"πνεύμα,"ενώ"η"φύση"του"ανθρώπου"
είναι"«μικτή»"\τόσον"υλική"όσον"και"
πνευματική\,"αυτό"όμως"σημαίνει"ότι"η"φύση"
του"είναι"πληρέστερη"της"αγγελικής,"και"
προικισμένη"με"πλουσιότερο"δυναμικό."

Ο"άνθρωπος"αποτελεί"μικρόκοσμο,"γέφυρα"και"
σημείο"συνάντησης"για"το"σύνολο"της"
δημιουργίας"του"Θεού."
"
§"Η"Ορθόδοξη"θρησκευτική"σκέψη"δίνει"την"
μεγαλύτερη"έμφαση"στην"εικόνα"του"Θεού"στον"
άνθρωπο."" "
Ο"άνθρωπος"είναι"«ζώσα"θεολογία»"και,"επειδή"
είναι"η"εικόνα"του"Θεού,"είναι"ικανός"να"εύρει"
τον"Θεό"κοιτάζοντας"μέσα"στην"καρδιά"του,"
«επιστρέφων"εν"εαυτώ»:"«Η"Βασιλεία"του"Θεού"
εντός"υμών"εστί»"(Λουκ."17:21)."
«Γνωρίσατε"τον"εαυτό"σας»"είπε"ο"Άγιος"
Αντώνιος"ο"Αιγύπτιος"«...ο"γνωρίζων"εαυτόν,"
Θεόν"γνωρίζει.»"«Αν"είσθε"αγνοί»,"έγραψεν"ο"Αγ."
Ισαάκ"ο"Σύρος"(τέλη"του"έβδομου"αιώνα),"«ο"
παράδεισος"ευρίσκεται"εντός"σας."
"
§"Επειδή"είναι"εικόνα"Θεού,"κάθε"μέλος"της"
φυλής"των"ανθρώπων,"ακόμη"και"το"πλέον"
αμαρτωλό,"είναι"απείρως"πολύτιμο"στα"μάτια"
του"Θεού."«Όταν"βλέπεις"τον"Αδελφό"σου»,"είπε"
ο"Κλήμης"ο"Αλεξανδρεύς,"«βλέπεις"
τον"Θεό».Και"ο"Ευάγριος"δίδαξε:"«Μετά"τον"Θεό"
πρέπει"να"θεωρούμε"κάθε"άνθρωπο"σαν"τον"
Ίδιον"τον"Θεό»."«Η"καλύτερη"εικόνα"του"Θεού"
είναι"ο"άνθρωπος»."
"
§"Ο"σκοπός"της"Χριστιανικής"ζωής,"τον"οποίον"ο"
Σεραφείμ"περιέγραψε"σαν"την"απόκτηση"του"
Αγίου"Πνεύματος"του"Θεού,"είναι"δυνατόν"να"
προσδιοριστεί"με"τον"όρον"Θέωση.""Ο"Βασίλειος"
περιέγραψε"τον"άνθρωπο"σαν"ένα"πλάσμα"το"
οποίο"έλαβε"την"εντολή"να"γίνει"Θεός."Και"ο"
Αθανάσιος"είπε,"όπως"γνωρίζουμε,"ότι"ο"
Θεός"έγινε"άνθρωπος"ώστε"να"κατορθώσει"ο"
άνθρωπος"να"γίνει"θεός."" "
«Εις"την"βασιλείαν"μου,"είπεν"ο"Χριστός,"θα"
είμαι"Θεός"με"εσάς"σαν"θεούς».""
Σύμφωνα"με"την"διδασκαλία"της"Ορθόδοξης"
Εκκλησίας,"αυτός"είναι"ο"τελικός"σκοπός"προς"
τον"οποίον"πρέπει"να"στοχεύει"κάθε"Χριστιανός:"
να'γίνει'θεός,"να"κατακτήσει"την"θέωση."Για"
την"Ορθοδοξία,"η"σωτηρία"και"η"λύτρωση"του"
ανθρώπου"σημαίνει"αυτήν"ακριβώς"την"θέωση.""
"
"
"
"
"
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Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ «ΚΛΕΙΔΙΩΝ» ΤΗΣ «ΕΥΘΥΝΗΣ»  
 

Πεποιθήσεις που δηµιουργούν το 
«µπέρδεµα των κλειδιών.»  

 
1. Είµαι υπεύθυνος για την πραγµατικότητα 
των άλλων, για την ασφάλεια, ευτυχία, υγεία, 
επιτυχία, ικανοποίησή τους κλπ. (Γιατί;) 
  
2. Οι άλλοι είναι ανίκανοι, ανάξιοι, χωρίς 
εσωτερική καθοδήγηση και δεν µπορούν να 
κατευθύνουν σωστά τη ζωή τους. Με 
χρειάζονται. (Γιατί;) 
 
3. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά, ευτυχισµένοι, 
επιτυχηµένοι, ικανοποιηµένοι, κλπ, τότε εγώ 
είµαι αποτυχηµένος. (Γιατί;) 
 
4. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά, ικανοποιηµένοι 
κλπ., δεν αξίζω. (Γιατί;) 
 
5. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά και ευτυχισµένοι, 
δεν έχω και εγώ το δικαίωµα να είµαι καλά 
και ευτυχισµένος. (Γιατί;) 
  
6. Αν κάποιος που αγαπώ δεν είναι καλά, 
υποφέρει ή είναι δυστυχισµένος, δεν πρέπει 
ούτε εγώ να είµαι καλά ή ευτυχισµένος. (Γιατί;) 
  
7. Η αξία µου εξαρτάται από αυτό που 
σκέφτονται οι άλλοι για µένα και από το πόσο 
ικανοποιηµένοι είναι µαζί µου. (Γιατί;) 
  
8. Η αξία µου εξαρτάται από την επιτυχία των 
προσπαθειών µου για ευτυχία, υγεία, 
οικονοµική άνεση, κοινωνική αποδοχή, 
επαγγελµατική επιτυχία  κλπ. (Γιατί;) 
 
9. Χωρίς τους άλλους δεν µπορώ να: 
α. Νιώθω ασφαλής. (Γιατί;) 
β. Νιώθω κοινωνικά αποδεκτός. (Γιατί;) 
γ. Eπιτύχω. (Γιατί;) 
δ. Xαίροµαι. (Γιατί;) 
ε. Eίµαι σίγουρος τι πρέπει να κάνω. (Γιατί;) 
στ. Eίµαι ευτυχισµένος (Γιατί;) 
 
10. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για: 
α. Την ευτυχία µου. (Γιατί;) 
β. Την ασφάλειά µου. (Γιατί;) 
γ. Την ικανοποίησή µου. (Γιατί;) 
δ. Την επιτυχία µου. (Γιατί;) 
ε. Την υγεία µου. (Γιατί;) 
 
 

Τι µπορούµε να κάνουµε; 
 
1. Να σταµατήσουµε να εξαρτιόµαστε από 
κάποιον άλλον για την ασφάλεια, την αξία και 
την ευτυχία µας. 
 
2. Να σταµατήσουµε να αισθανόµαστε 
υπεύθυνοι για την πραγµατικότητα κάποιου 
άλλου.   
 
Μερικά εµπόδια που µπορεί να νιώθουµε: 
 
1. Όταν προσπαθούµε να είµαστε λιγότερο 
εξαρτηµένοι, φοβόµαστε ίσως ότι: 
α. Οι άλλοι µπορεί να µην µας αγαπούν, να µην 
µας προσέχουν αν δεν εξαρτιόµαστε από 
αυτούς. 
β. Αυτή η αλλαγή, θα παρερµηνευθεί ως 
αδιαφορία  ή έλλειψη αγάπης. 
γ. Οι άλλοι θα πληγωθούν. 
δ. Θα µας κατακρίνουν ότι δεν τους αγαπάµε, 
δεν ενδιαφερόµαστε. 
ε. Οι άλλοι θα θυµώσουν. 
στ. Δεν θα ξέρουµε τι να κάνουµε, αν δεν 
έχουµε αυτό το πρόβληµα. 
ζ. Δεν θα τα καταφέρουµε χωρίς την 
υποστήριξη κάποιου άλλου σ' αυτό το θέµα. 
η. Άλλο ____ 
 
2. Όταν εργαζόµαστε για την απελευθέρωση 
από την ευθύνη για την πραγµατικότητα των 
άλλων (υγεία, επιτυχία, ικανοποίηση, ευτυχία 
τους κλπ.) µπορεί να φοβόµαστε ότι: 
α. Θα παρερµηνευθεί ως αδιαφορία ή έλλειψη 
αγάπης. 
β. Οι άλλοι θα πληγωθούν. 
γ. Θα µας κατακρίνουν πως δεν 
ενδιαφερόµαστε ή πως δεν τους αγαπάµε. 
δ. Δεν θα τα καταφέρουν χωρίς εµάς. 
ε. Θα θυµώσουν. 
στ. Δεν θα ξέρουµε τι να κάνουµε αν δεν 
ασχολούµαστε µε τις ανάγκες και τα 
προβλήµατά τους. 
ζ. Δεν θα είµαστε καλοί άνθρωποι (µητέρες, 
πατέρες, αδέλφια, παιδιά, φίλοι). 
η. Κάτι κακό µπορεί να τους συµβεί. 
θ. Άλλο____ 
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ΣYMΠTΩMATA AΛΛHΛEΞAPTHΣHΣ 
 

1. Χρειαζόµαστε την έγκριση του άλλου. 
Φοβόµαστε την απόρριψή του. 

 
2. Δεν µπορούµε να νιώσουµε καλά, αν 
ο άλλος δεν νιώθει καλά. 

 
3. Χρειαζόµαστε να λύσουµε το 
πρόβληµα του άλλου γι’ αυτόν. 

 
4. Δεν µπορούµε να είµαστε 
ευτυχισµένοι, παρά µόνον όταν ο 
άλλος είναι ευχαριστηµένος µαζί µας. 

 
5. Χρειαζόµαστε να προστατεύουµε τον 
άλλον ή να µας προστατεύει. 

 
6. Έχουµε ανάγκη τον άλλον για να 

µπορούµε να νιώθουµε ασφαλείς, 
άξιοι και ευτυχισµένοι. 

 
7. Φοβόµαστε να πούµε την αλήθεια - O 
άλλος µπορεί να πληγωθεί ή να 
θυµώσει. 

 
8. Χάνουµε την επαφή µας µε τις 
προσωπικές µας ανάγκες και ζούµε 
µέσα από τις ανάγκες του άλλου. 

 
9. Δεν µπορούµε να φανταστούµε ότι 
θα ζήσουµε χωρίς τον άλλον. 

 
10. Συναγωνιζόµαστε για την απόκτηση 
δύναµης και αξίας. 

 
11. Αποφεύγουµε να συµµετέχουµε στα 
ενδιαφέροντα του άλλου. 

 
======================== 

 
 
 
 
 

AΛΛHΛO-ΣYMΠAPAΣTAΣH 
 

1. Δεχόµαστε τον εαυτό µας και τον 
άλλον. 

 
2. Θέλουµε ο άλλος να είναι καλά και 

µπορούµε να είµαστε και εµείς καλά, 
ακόµα κι όταν αυτός δεν µπορεί ή δεν 
θέλει να είναι καλά. 

 
3. Βοηθάµε τον άλλον, µε τον καλύτερο 
τρόπο που µπορούµε, αλλά δεν 
αναλαµβάνουµε την ευθύνη για την 
επίλυση των προβληµάτων του. 

 
4. Θέλουµε ο άλλος να είναι 
ευχαριστηµένος και µπορούµε να 
είµαστε ευτυχισµένοι, ακόµα κι αν 
αυτός δεν είναι. 

 
5. Έχουµε πίστη στην αµοιβαία 
ικανότητά µας να προστατεύουµε τον 
εαυτό µας. 

 
6. Νιώθουµε εσωτερικά ασφαλείς, 
σίγουροι και ευτυχισµένοι. 

 
7. Επικοινωνούµε µε ειλικρίνεια σε όλες 
τις περιπτώσεις. 

 
8. Προσπαθούµε να βρούµε µια δίκαιη 
ισορροπία στην ικανοποίηση των 
αναγκών µας. 

 
9. Θέλουµε να είµαστε µαζί και 
απολαµβάνουµε ο ένας την 
συντροφιά του άλλου, αλλά µπορούµε 
να δεχτούµε και το να µην είµαστε 
µαζί. 

 
10. Ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλον. 

 
11. Συµµετέχουµε ο ένας στα 
ενδιαφέροντα του άλλου. 

 
Μία Πολύ Σηµαντική Σηµείωση 
Επειδή αυτές οι λανθασµένες έννοιες της ευθύνης είναι πολύ βαθιά χαραγµένες στο κοινωνικό µας 
υποσυνείδητο µπορεί, αρχικά, κάποιοι να παρεξηγήσουν τα συναισθήµατα και τις προθέσεις µας. Έχουµε 
τόσο πολύ ταυτίσει την αγάπη µε την προσκόλληση και την εξάρτηση που είναι δύσκολο, για µερικούς 
από µας, να δούµε την αγάπη στην ανεξαρτησία. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο το να 
επαναλαµβάνουµε συχνά στον άλλον ότι τον αγαπάµε και νοιαζόµαστε γι' αυτόν όσο και να του το 
δείχνουµε και µε τις πράξεις µας. 
Xρειάζεται επίσης να είµαστε υποµονετικοί και να µην χάνουµε την ηρεµία και την αγάπη µας µε 
πιθανές αρνητικές αντιδράσεις των άλλων. Να είµαστε υποµονετικοί και να εξηγούµε, όσες φορές 
χρειάζεται, µε ήρεµο τρόπο, χωρίς να υποχωρούµε ή να ενδίδουµε σε παλιούς προγραµµατισµούς και 
συµπεριφορές του παρελθόντος. Να είµαστε ξεκάθαροι και ήρεµοι σ' αυτή τη σταδιακή διαδικασία, που 
µοιάζει πολύ και για τα δύο µέρη µε µια οδυνηρή εγχείρηση, στην οποία αφαιρούνται λανθασµένες 
πεποιθήσεις που κρύβονται βαθιά µέσα µας. 
Δεν πρέπει όµως να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις ιδέες ως δικαιολογία για να αγνοήσουµε τις 
πραγµατικές ευθύνες που έχουµε στην οικογένειά µας ή την επαγγελµατική µας ζωή.                  90 



ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ TA «KΛEIΔIA» MAΣ 
   
1. Νιώθω υπεύθυνος για τα παρακάτω σχετικά µε αυτούς τους ανθρώπους:  

 
Όνοµα 
ατόµου 

Υγεία 
 

Ασφάλεια 
 

Ευτυχία Επιτυχία 
 

Ικανοποίηση 
 

Αξία 
 

       
       
       
       
       
       
 
Μάλλον θα είναι χρήσιµο να δώσουµε µερικές υποδειγµατικές απαντήσεις:  
α. Σχετικά µε τα παιδιά ίσως νιώθεις υπεύθυνος(η) για την υγεία, ασφάλεια, επιτυχία, ευτυχία και την 
ικανοποίησή τους και ίσως για τη συµπεριφορά τους προς τους άλλους; 
β. Σχετικά µε το/την σύντροφο ή και τους γονείς ίσως νιώθεις  υπεύθυνος(η) για τα πιο πάνω;  
γ. Ίσως νιώθεις υπεύθυνος(η) για τα πιο πάνω για αδέλφια, φίλους, των συγγενών ή εργοδότη; 
Έχοντας τους προγραµµατισµούς που προαναφέραµε, δεν µπορούµε να νιώθουµε ότι αξίζουµε και να είµαστε 
ευτυχισµένοι εκτός αν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. Τα παιδιά µου έχουν υγεία, ασφάλεια, ευτυχία, επιτυχία, ικανοποίηση και συµπεριφέρονται σωστά προς τους 
άλλους. 
β. Ο /η σύντροφός µου είναι χαρούµενος(η) και ικανοποιηµένος(η) (ειδικά µε µένα σαν σύντροφο).   
γ. Οι γονείς µου είναι υγιείς, χαρούµενοι και ευχαριστηµένοι µαζί µου.   
δ. O εργοδότης µου και οι φίλοι µου είναι ικανοποιηµένοι µε µένα. 
ε. Οι συγγενείς µου είναι ευχαριστηµένοι µαζί µου και είναι υγιείς, ασφαλείς και χαρούµενοι.   
 
2. Περιµένω τα εξής άτοµα να εκπληρώσουν τις ακόλουθες ανάγκες µου: 
 
Όνοµα 
ατόµου 

Αξία 
 

Υγεία 
 

Ασφάλεια 
 

Ευτυχία 
 

Επιτυχία 
 

Ικανοποίηση 
 

       
       
       
       
       
       
       
Μερικές πιθανές απαντήσεις µπορεί να είναι:  
α. Περιµένω από τα παιδιά µου να ικανοποιήσουν τις δικές µου ανάγκες για τάξη και καθαριότητα.  
β. Περιµένω από το /τη σύντροφό µου να φροντίζει για την ασφάλεια, ευτυχία, επιτυχία και ευχαρίστησή µου.   
γ. Περιµένω από τους γονείς µου να µου παρέχουν ασφάλεια και να φροντίζουν για την ευτυχία, επιτυχία και 
ικανοποίησή µου.   
δ. Περιµένω από τους φίλους µου να φροντίζουν για την ευτυχία µου και, κατά καιρούς, την ικανοποίησή µου.  
ε. Περιµένω από τους συγγενείς µου να φροντίζουν για την ευτυχία και την ασφάλειά µου.  
 
3. Βλέπω ότι εξαρτώµαι ή επηρεάζοµαι, σε κάποιο βαθµό, από τα ακόλουθα άτοµα σχετικά µε τα 
ακόλουθα συναισθήµατα:  

 
Όνοµα 
ατόµου 

Αξία 
 

Υγεία 
 

Ασφάλεια 
 

Ευτυχία 
 

Επιτυχία 
 

Ικανοποίηση 
 

       
       
       
       
       
       
       
Μερικές πιθανές απαντήσεις µπορεί να είναι:  
α. Εξαρτώµαι από τα παιδιά µου για να νιώθω ότι αξίζω σαν γονιός και σαν άτοµο.   
β. Εξαρτώµαι από το /τη σύντροφό µου σε σχέση µε τα συναισθήµατα της ασφάλειας και της αξίας µου σαν 
σύντροφος και σαν άνθρωπος.   
γ. Εξαρτώµαι από τους γονείς, φίλους και συγγενείς µου για την αίσθηση της αξίας µου σαν παιδί και σαν άτοµο 
και επίσης για την ευτυχία, επιτυχία και ικανοποίησή µου.                      91          



EΠIKOINΩNΩNTAΣ ΓIA THN EΠIΣTPOΦH TΩN KΛEIΔIΩN  
  
«Αγαπηµένε /η µου ............................. 
Σου γράφω τώρα, επειδή έχω ανακαλύψει κάτι πολύ σηµαντικό για τους δύο µας 
και τη σχέση µας. Ανακάλυψα ότι όλον αυτόν τον καιρό ένιωθα υπεύθυνος /η για 
την ευτυχία, ευηµερία, ασφάλεια, επιτυχία, ικανοποίησή σου και  _____________ 
 
Τώρα, όµως, συνειδητοποιώ ότι επειδή νιώθω υπεύθυνος /η για όλα αυτά, 
δηµιουργούνται οι εξής αρνητικές επιπτώσεις σε µένα: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Πιστεύω επίσης, ότι δηµιουργούνται και οι ακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις σε σένα και τη σχέση µας: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι, για τους παραπάνω λόγους, θα είναι πολύ καλύτερο για µένα να σου 
επιστρέψω το κλειδί της ευθύνης για τη δική σου .............................. και  ............................. και 
____________________________________________________________________________________ 
 
Θέλω να σου πω ότι πραγµατικά σε αγαπάω και ότι δεν θα πρέπει να παρεξηγήσεις τα λόγια µου, 
επειδή δεν σηµαίνουν τίποτα περισσότερο απ’ ότι λέω. Επίσης, έχω µερικούς/ες ............................. 
(φόβους, συγκρούσεις, επιφυλάξεις, αντιστάσεις, αµφιβολίες) γι' αυτή την αλλαγή µου. Είναι οι 
ακόλουθοι/ες:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Και αυτός είναι ο λόγος που χρειάζοµαι τη βοήθειά σου σ' αυτή την αλλαγή. Θα µπορούσες να µε 
βοηθήσεις µε τους παρακάτω τρόπους: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Θέλω να σου επισηµάνω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό για µένα να ακούσω πώς νιώθεις γι' αυτά που 
σου είπα και για τις αλλαγές που θα ήθελα να κάνουµε». 
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EΠIKOINΩNONTAΣ ΓIA THN ΠAPAΛABH TΩN KΛEIΔIΩN 
 
«Αγαπηµένε /η µου ......................... 
Σου γράφω τώρα, επειδή πιστεύω ότι έχω ανακαλύψει κάτι πολύ σηµαντικό 
που επηρεάζει τους δύο µας και τη σχέση µας. Ανακάλυψα ότι εξαρτώµαι από 
σένα για την αξία, ευτυχία, ευχαρίστηση, ασφάλεια, επιτυχία, ικανοποίηση και     

…............. µου. 
Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η εξάρτησή µου από σένα για όλα αυτά έχει τις ακόλουθες αρνητικές 
επιπτώσεις για µένα: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Πιστεύω επίσης, ότι έχει τα ακόλουθα αρνητικά αποτελέσµατα και για σένα και για τη σχέση µας: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι, για τους παραπάνω λόγους, θα είναι πολύ καλύτερο για µένα να πάρω πίσω 
από σένα το κλειδί της ευθύνης για ................................. και ............................... και  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________  
 
Θέλω να σου πω ότι πραγµατικά σε αγαπάω και ότι δεν θα πρέπει να παρεξηγήσεις τα λόγια µου, 
επειδή δεν σηµαίνουν τίποτα περισσότερο από ότι λέω. Επίσης, έχω µερικούς/ες ............................. 
(φόβους, συγκρούσεις, επιφυλάξεις, αντιστάσεις, αµφιβολίες) γι' αυτή την αλλαγή. Είναι οι ακόλουθοι/ες:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Γι' αυτό θα χρειαστώ τη βοήθειά σου γι' αυτή την αλλαγή. Θα µπορούσες να µε βοηθήσεις µε τους 
παρακάτω τρόπους: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για µένα να ακούσω πώς νιώθεις γι' αυτά που σου είπα και για τις αλλαγές 
που θα ήθελα να κάνουµε». 
 
Αφού έχουµε αναλύσει ξεκάθαρα και µε σαφήνεια τι θέλουµε να κάνουµε και έχουµε πάρει την απόφασή 
µας, είµαστε έτοιµοι να εκφράσουµε αυτές τις σκέψεις µας στο «ψυχόδραµα των κλειδιών».            93 



OI ΠΑΓΙΔΕΣ ΣTON ΠNEYMATIKO ΔPOMO 
 
OI ΣTOXOI THΣ ΠNEYMATIKHΣ ZΩHΣ 
 
1. Mια διεύρυνση πέρα από το “εγώ” και την προσωπικότητα έως ότου βιώσουµε και εκφράσουµε τον 
ανώτερο αληθινό πνευµατικό εαυτό. 
 
2.  H ανάπτυξη της αγάπης, της ειρήνης, της αλήθειας, και γενικά µίας ενάρετης ζωής.   
 
3.  Tο ξεπέρασµα της άγνοιας, του φόβου και της προσκόλλησης. 
 
4. H εδραίωση µιας τέλειας δυναµικής αρµονίας ανάµεσα στις πνευµατικές, νοητικές, συναισθηµατικές και 
σωµατικές όψεις στη ζωή µας. 
 
5. H διεύρυνση της προσωπικής αγάπης έως ότου µεταβληθεί σε αγνή αγάπη για όλα τα πλάσµατα. 
 
6. H διεύρυνση του περιορισµένου ατοµικού νου έως ότου ενωθεί µε τον παγκόσµιο νου, που περιλαµβάνει 
όλη τη Γνώση. 
 
7. H καλλιέργεια µιας εσωτερικής πνευµατικής ειρήνης, που παραµένει ανεπηρέαστη ανεξάρτητα από 
εξωτερικά γεγονότα. 
 
Aς κοιτάξουµε τώρα µερικά από τα συνηθισµένα λάθη που τείνουµε να κάνουµε καθώς προσπαθούµε να 
εκπληρώσουµε αυτούς τους στόχους. 
 
1. TO ΠAIXNIΔI TOY «EMEIΣ KI AYTOI» 
 
2. ΠNEYMATIKH YΠEPHΦANEIA 
 
3. ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  
 
4. TO KYNHΓI TΩN EMΠEIPIΩN 
 
5. ΠNEYMATIKH ΦYΓH 
 
6. ΠNEYMATIKH ΦIΛOΔOΞIA 
 
7. H ANAZHTHΣH ΠNEYMATIKΩN ΔYNAMEΩN 
 
8. MΠEPΔEYONTAΣ TΗΝ TEΧNIKH ME TO ΣKOΠO 
 
9. ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  
 
10. ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΑΣ 
 
11. ΤΕΜΠΕΛΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
12. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΞΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 
13. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ 
 
14. ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΤΟ 
 
15. ΜΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 
16. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
  
17. ΑΥΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  
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ΣYMΠEPAΣMATA 
 
1.  Aκριβώς όπως σε όλες τις άλλες πλευρές της ζωής, ακόµα και στο πνευµατικό µονοπάτι υπάρχουν 
αδιέξοδα, παρακάµψεις, λακκούβες και λαθεµένοι δρόµοι όπου µπορεί να βρεθούµε από λάθος. 
 
2.  Aυτά δεν µπορούµε να τα αποφύγουµε και µάλιστα είναι µέρος της διαδικασίας της µάθησης απ’ 
όπου έχουµε να περάσουµε και µας βοηθούν, αν είµαστε αρκετά έξυπνοι, να τα δούµε και να µάθουµε 
απ’ αυτά. 
 
3.  Παρόλο που υπάρχουν αυτές οι διάφορες παγίδες, ο στόχος αξίζει τον κόπο, στο τέλος πάντα 
µαθαίνουµε και αυτό είναι θετικό. 
 
4.  Mπορούµε να αποφύγουµε µερικές απ’ αυτές τις παγίδες αν ακολουθήσουµε µερικές γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές όπως: 
 
   α)  Πάντα να είµαστε αληθινοί µε τον εσωτερικό εαυτό µας. Aυτός πρέπει να είναι ο βασικός 
οδηγός µας. Mη δέχεστε τίποτε από κανέναν, όσο µεγάλος και σοφός κι αν φαίνεται, αν δεν τον 
αισθάνεστε σαν κάτι καλό µε την εσωτερική σας συνείδηση και διαίσθηση. Πιστεύετε στον εαυτό σας 
και ακολουθείτε την βαθύτερη εσωτερική σας παρόρµηση. 
 
   β) Nα θυµάστε ότι το θειο είναι µέσα σας. O πνευµατικός δρόµος δεν είναι ένας εξωτερικός δρόµος, 
όπου χρειάζεται ν’ αλλάξουµε τα ρούχα µας και τα ονόµατά µας, να παραιτηθούµε από τα υπάρχοντά 
µας και τις εγκόσµιες υποχρεώσεις µας. Το Θειο είναι µέσα µας τώρα. Eίναι η συνειδητότητα που είναι 
"εµείς", όταν το σώµα και το “εγώ” παραµερίσουν. 
   
   γ) Να προτιµάτε εσωτερική προσπάθεια και όχι εξωτερικές αλλαγές και εξωτερική βοήθεια από 
άλλους. Mπορούµε να δεχτούµε συµβουλές, ενθάρρυνση, αγάπη και έµπνευση από άλλους. Aλλά µόνο 
εµείς µπορούµε να κάνουµε τις εσωτερικές αλλαγές που χρειαζόµαστε να κάνουµε. 
 
   δ) Nα θυµάστε ότι ο στόχος είναι η οικουµενική αγάπη. Aυτό σηµαίνει αυτογνωσία και όχι 
φανταστικές εµπειρίες ή πνευµατικές δυνάµεις. O στόχος είναι να ξεπεραστεί η ταύτιση µε το σώµα και 
το “εγώ” και έτσι να έχουµε την εµπειρία του Παγκόσµιου Eαυτού µας - του Θεού. 
 
   ε) Nα εξασκείτε συνεχή αυτοπαρατήρηση, αναλύοντας πάντα τα κίνητρά σας, τις επιθυµίες σας, τις 
προσκολλήσεις σας και τους προγραµµατισµούς σας πίσω από κάθε σκέψη, λέξη και πράξη. Aυτό θα 
προλάβει πολλά λάθη και πολύ πόνο. 
  
  στ) Να είστε τακτικοί στην άσκηση των πνευµατικών πειθαρχιών.  Nα επιµείνετε στην προσπάθεια µε 
πάρα πολλή υποµονή όσον αφορά τα αποτελέσµατα. Nα συνειδητοποιήσετε ότι η µεταµόρφωση του 
χαρακτήρα είναι µία πολύ αργή διαδικασία, γιατί οι τάσεις που υπάρχουν µέσα στο χαρακτήρα µας 
έχουν αναπτυχθεί µετά από εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης. Xρειάζεται χρόνος. 
 
   ζ) Να αγαπάτε τους άλλους χωρίς όρους και τον εαυτό σας. H αγάπη είναι το πιο άµεσο και πιο 
ασφαλές µονοπάτι εξέλιξης. H αγάπη εξαλείφει εµπόδια και µας προστατεύει από όλους τους 
κινδύνους. 
  
5. Η πνευµατικότητα πρέπει να διαποτίζει την καθηµερινή µας ζωή, αλλιώς είναι απλώς ένα άδειο, 
χωρίς νόηµα παιχνίδι. Πρέπει να εκφράζεται σαν αυξηµένη αγάπη, υποµονή, κατανόηση, συµπόνια και 
ειρήνη στις ανθρώπινες συναλλαγές µας και αντιδράσεις µας. 
 

Nα Είστε Πάντα Kαλά 
 

95 



 

ΕΡΩΤΗΜΑ(ΖΩΗΣ(
(
Θα#ήθελα#καθοδήγηση#από#τον#ανώτερο#εαυτό,#το#Θεό#ή#το#σύμπαν#σχετικά#με#το#εξής#θέμα,#
σχετικά#με#το#οποίο#θα#ήθελα#να#ξέρω#τι#είναι#το#καλύτερο#να#κάνω.#(Σκέψου#θέματα#όπως#υγείας,#
δική#σας#ή#άλλων,#σχέσεων,#οικονομικά,#επαγγελματικά#ή#κάτι#που#θέλεις#να#αλλάξεις#ή#να#
δημιουργήσεις.)#
#
Το(Ερώτημα(είναι#___________________________________________________________________________________________#
________________________________________________________________________________________________________________.#
#
Οι#πιθανές#ενέργειες#/#επιλογές#που#σκέφτομαι#μέχρι#τώρα#είναι:#
Επιλογή(1.#_____________________________________________________________________________________________________#
__________________________________________________________________________________________________________________#
Τα#θετικά#της#επιλογής#αυτής#είναι:#
α.#_______________________________________________________________________________________________________________#
β.#________________________________________________________________________________________________________________#
γ.#________________________________________________________________________________________________________________#
δ.#________________________________________________________________________________________________________________#
Τα#αρνητικά#της#επιλογής#αυτής#είναι:#
α.#_______________________________________________________________________________________________________________#
β.#________________________________________________________________________________________________________________#
γ.#________________________________________________________________________________________________________________#
δ.#________________________________________________________________________________________________________________#
#
Επιλογή(2.(_____________________________________________________________________________________________________#
__________________________________________________________________________________________________________________#
Τα#θετικά#της#επιλογής#αυτής#είναι:#
α.#_______________________________________________________________________________________________________________#
β.#________________________________________________________________________________________________________________#
γ.#________________________________________________________________________________________________________________#
δ.#________________________________________________________________________________________________________________#
Τα#αρνητικά#της#επιλογής#αυτής#είναι:#
α.#_______________________________________________________________________________________________________________#
β.#________________________________________________________________________________________________________________#
γ.#________________________________________________________________________________________________________________#
δ.#________________________________________________________________________________________________________________#
#
Επιλογή(3.#_____________________________________________________________________________________________________#
__________________________________________________________________________________________________________________#
Τα#θετικά#της#επιλογής#αυτής#είναι:#
α.#_______________________________________________________________________________________________________________#
β.#________________________________________________________________________________________________________________#
γ.#________________________________________________________________________________________________________________#
δ.#________________________________________________________________________________________________________________#
Τα#αρνητικά#της#επιλογής#αυτής#είναι:#
α.#_______________________________________________________________________________________________________________#
β.#________________________________________________________________________________________________________________#
γ.#________________________________________________________________________________________________________________#
δ.#________________________________________________________________________________________________________________#
Από#πίσω#γράψε#τις#απαντήσεις#που#παίρνεις#από#μέσα#σου#μέσα#από#την#λογική#αλλά#και#τα#
όνειρα#και#την#διαίσθηση#αλλά#και#από#έξω#μέσα#από#συμπτώσεις,#βιβλία,#ομιλίες#και#κουβέντες.#
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Ηµ/µην/ώρα Πιθανές απαντήσεις στο ερώτηµα µου 

Ρωτήστε κάθε µέρα και αν θέλατε κάντε την άσκηση µε την Σφαίρα Φωτός. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Συμπέρασμα#(τουλάχιστον#για#τώρα)______________________________________________________________________#
__________________________________________________________________________________________________________________#
__________________________________________________________________________________________________________________
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΙΘΑΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

(Επειδή η αντίσταση έχει δηµιουργηθεί από βιώµατα η υπέρβαση χρειάζεται επίσης σηµαντικά βιώµατα,  
προτείνω να παρακολουθήσετε το ανάλογο Σαββατοκύριακο ή και το Καλοκαιρινό σεµινάριο) 

 
9ς ψυχές είµαστε εδώ σε αυτήν την διάσταση να µάθουµε να βιώσουµε την αληθινή µας φύση 
και να πραγµατοποιήσουµε αρµονία προσωπική και κοινωνική σε όλα τα επίπεδα.  
Ο καθένας ενσαρκώνεται να κάνει αυτό µε έναν διαφορετικό τρόπο. Καµία φορά 
αντιµετωπίζουµε εµπόδια στην διαδικασία να δηµιουργήσουµε αυτό που θέλουµε. Τα εµπόδια 
µπορεί να προέρχονται από καρµικές και εξελικτικές επιλογές της ψυχής, το καθρέφτισµα 
πεποιθήσεων και µη αποτελεσµατικές κινήσεις. Ειδικά µας ενδιαφέρουν εδώ πεποιθήσεις που 
µπορεί να µας κάνουν να νιώθουµε ότι δεν αξίζουµε µια θετική πραγµατικότητα ή ότι 
κινδυνεύουµε αν την έχουµε / πραγµατοποιούµε.  
Μερικοί στόχοι µπορεί να είναι : 
1. Υγεία. 
2. Μια αρµονική σχέση αγάπης. 
3. Οικονοµική ασφάλεια. 
4. Επαγγελµατική ικανοποίηση. 
5. Διαιτητική πειθαρχία. 
6. Να χάσουµε βάρος. 
7. Αυτοπαραδοχή. 
8. Να αγαπάµε τους άλλους όπως είναι. 
9. Αθλητική επιτυχία. 
10. H καλλιέργεια του νου.   
11. Καλύτερη συγκέντρωση. 
12. Μεγαλύτερη δηµιουργική ικανότητα. 

13. Να µάθουµε µια ξένη γλώσσα. 
14. Nα µιλήσουµε δηµόσια. 
15. Ευτυχία, Ειρήνη. 
16. Να συγχωρούµε κάποιον ή τον εαυτό 
µας.  
17. Ελευθερία από σκέψεις, διαλογισµός. 
18. Απόλυτη εντιµότητα. 
19. Υπέρβαση αρνητικών συναισθηµάτων. 
20. Αποτελεσµατικότερη επικοινωνία. 
21. Ξεπερνώντας τον πόνο του θανάτου 
αγαπηµένου προσώπου. 
Πολλές άλλες πιθανότητες. 

 
Α. Εστιάζοντας στους στόχους µας 

 
Μερικοί από τους στόχους µου είναι: (Σκέψου ταλέντα, ικανότητες, δυνάµεις και αρετές που 
θέλεις να καλλιεργήσεις, καθώς και θετικές αλλαγές & άλλους στόχους που θέλεις να πετύχεις.) 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
 
O πρώτος στόχος που θα εργαστώ είναι:   ______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Ι. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - Να σκεφτούµε πάνω στο γεγονός ότι δεν έχουµε ακόµη πετύχει το στόχο µας και 
να ανακαλύψουµε πως νιώθουµε, που δεν τον έχουµε πραγµατοποιήσει ακόµα. Θα χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσουµε το ΕFT, Sedona και Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις γι’ αυτά τα 
συναισθήµατα. 
 
ΤΙ ΝΙ9Θ9 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧ9 ΑΚΟΜΑ _____________________________; 
ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ____________________________________________ 
ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧ9 ΑΚΟΜΑ ________________; 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________________ 
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ΙΙ. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ - Μετά, φανταζόµαστε τους εαυτούς µας να προσπαθούµε για την επίτευξη 
του στόχου µας και βλέπουµε πως νιώθουµε για την προσπάθεια αυτή (Το διασκεδάζουµε ή νιώθουµε 
πιεσµένοι ή φοβισµένοι ή αποθαρρηµένοι; Νιώθουµε ότι είναι µάταιο να κάνουµε αυτή την προσπάθεια 
– επειδή δεν θα πετύχουµε ποτέ;)   
Αν βρούµε ότι έχουµε αντίσταση ή αµφιβολία ως προς την προσπάθεια αυτή τότε θα χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσουµε τις γνωστές τεχνικές για τα συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις που κάνουν την 
προσπάθεια καθαυτή δύσκολη ή δυσάρεστη.  
Α. ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧ9 ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΚΑΝ9 Ή ΝΑ ΑΥΞΗΣ9 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ. 
(ΧΡΟΝΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΑ, ΣΚΕΨΗ) 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓ9 Ή ΝΑ ΜΕΙ9Σ9 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ. (ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ;) 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
Πιθανές ενέργειες που µπορεί να θέλω να κάνω. 
Υγιεινή διατροφή, Ασκήσεις, Αναπνοές, Χαλάρωση, Διαλογισµός, Αυτοανάλυση, Ενεργειακή ψυχολογία 
(EFT, TAT, BSFF), Ανιδιοτελή προσφορά στην οικογένεια και κοινωνία, αποµονώσεις µε σιωπή, 
διάβασµα πνευµατικών βιβλίων, συµµετοχή σε πνευµατικές οµάδες, οµιλίες και σεµινάρια, να θυµηθώ 
πνευµατικές αλήθειες στην διάρκεια της ηµέρας.  
 
Ποια είναι τα κύρια εµπόδια σου στην εφαρµογή των αλλαγών αυτών; 
α. Αίσθηµα καταπίεσης όταν τα κάνω ή σκέφτοµαι να τα κάνω. 
β. Βαριεστηµάρα όταν τα κάνω. 
γ. Φόβος να έρθω σε επαφή µε δυσάρεστα συναισθήµατα µέσα µου. 
δ. Φόβος να χάσω την επαφή µου µε την υλική πραγµατικότητα. 
ε. Δυσκολία να τους δώσω προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες ανάγκες και ευθύνες. 
Στ. Φόβος για το τι θα πούνε οι άλλοι. H σηµασία που δίνω στην γνώµη των άλλων. 
ζ. Τεµπελιά και αναβλητικότητα. 
η. Προσκολλήσεις σε ανέσεις και απολαύσεις. 
θ. Αµφιβολίες για το δρόµο, τις διδασκαλίες, τις τεχνικές ή την αξία της προσπάθειας. 
ι. Νιώθω ενοχή όταν ασχολιέµαι µε τον εαυτό µου. 
κ. Ψυχολογική αντιστροφή – αντίσταση να κάνω κάτι καλό για τον εαυτό µου. 
λ. Παρασύροµαι από άλλες δραστηριότητες. 
µ. Δυσκολεύοµαι να σηκωθώ νωρίς το πρωί – για να τις εφαρµόσω. 
ν. Νιώθω ότι είναι µάταιο – ότι δεν πρόκειται για γίνει τίποτα. 
ο. Νιώθω ότι δεν είναι για µένα ο δρόµος αυτός. 
π. Φοβάµαι ότι θα πρέπει να αφήσω την υλική µου ζωή και τις απολαύσεις που δεν είµαι έτοιµος.  
ρ. Δεν πιστεύω ότι µπορεί να συνδυάζονται η πνευµατική ζωή µε την υλική µου ζωή. 
 
Β. Π9Σ ΝΙ9Θ9 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ;(ίσως αντίδραση, κούραση, καταπίεση, φόβο, βαρεµάρα;) 
________________________________________________________________________ 
Γ. ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ; 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
Δ. ΓΙΑΤΙ ΘΕΛ9 / ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝ9 ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ; 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
Ε. Π9Σ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ Ζ9Η ΜΟΥ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝ9 ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ; 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
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ΙΙΙ. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ - Τώρα φανταζόµαστε τον εαυτό µας να έχει επιτύχει στην 
προσπάθεια και βλέπουµε πως  αισθανόµαστε όταν  δεν είναι πια πρόβληµα.  
 
1. Αν δε µπορούµε καν να φανταστούµε ή να νιώθουµε τον εαυτό µας να πετυχαίνει, τότε 
χρειάζεται να δουλέψουµε σε οτιδήποτε µπορεί να το εµποδίζει.  
 
2. Αν από την άλλη µεριά µπορούµε να το φανταστούµε, αλλά νιώθουµε ότι είµαστε σε 
κάποιου είδους κίνδυνο ή ότι µπορεί να χάσουµε κάτι άλλο, εξαιτίας αυτής της επιτυχίας, 
τότε χρειάζεται να δουλέψουµε µε αυτά τα συναισθήµατα και τις πεποιθήσεις που 
υποσυνείδητα αντιτίθενται στην επιτυχία, που συνειδητά επιζητούµε. 
 

Βρίσκοντας Πιθανά Εµπόδια 
Στην έρευνα µας για εµπόδια µπορούµε να θεωρήσουµε τις παρακάτω πιθανότητες. 
 
1. Ένα µέρος (ίσως υποσυνείδητο) µπορεί να πιστεύει ότι:  (0 έως 10) 
Α. Δεν αξίζω να έχω ή να εκπληρώσω αυτό το στόχο. ___________________________ 
B.  Δε µπορώ να το έχω/ ή να το πραγµατοποιήσω. ___________________________ 
Γ.  Κινδυνεύω αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω. ___________________________ 
Δ.  Δεν είµαι ικανός να το έχω/ ή να το πραγµατοποιήσω. ________________________ 
Ε.   Δε  θέλουν οι άλλοι να το έχω/ ή να το πραγµατοποιήσω. ______________________ 
Δε θέλω να τους πληγώσω ή να συγκρουστώ µαζί τους. ___________________________ 
ΣT. Θα χάσω την αγάπη των άλλων αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω. 
Ζ.  Δε θα είµαι πνευµατικός άνθρωπος  αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω.  
Η. Θα νιώθω ενοχή αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω.  
Θ.   Θα κάνω κακό στους άλλους αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω. 
Ι.  Eίµαι ένοχος και δεν πρέπει να το έχω/ή να το  πραγµατοποιήσω. 
Κ. Εφόσον δεν το έχω µέχρι τώρα δε θα το έχω/ ή δε θα το πραγµατοποιήσω ποτέ. 
Λ.  Θα χάσω κάποια ελευθερία αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω. (τσιγάρο, φαγητό...) 
M.  Θα χάσω την  αξία µου αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω. (Θύµα, άτυχος...) 
N. Θα χάσω τις πηγές της ασφάλειας µου αν το έχω/ ή αν το πραγµατοποιήσω.  
Ξ. Θα δώσω ικανοποίηση στους άλλους – κάτι που δε θέλω.   
Ο. Θα  χάσω τον έλεγχο µου πάνω στους άλλους. 
Π. Οι άλλοι δε θα νιώθουν πια ενοχή για µένα. 
Ρ. Οι άλλες µου επιθυµίες θα είναι απραγµατοποίητες αν το έχω ή αν το πραγµατοποιήσω.    
Σ. Η προσπάθεια για να πετύχω αυτό το στόχο θα είναι επίπονη ή δυσάρεστη. 
Τ. Δεν έχω την απαραίτητη πειθαρχία για να πετύχω αυτό το στόχο. 
Υ. Δεν το είχα σαν παιδί, άρα δεν το αξίζω και δεν µπορώ να το έχω. 
Φ. Φοβάµαι την ζήλια των άλλων αν πετύχω. 
AΛΛA _____________________________________________________________ 
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2. Μήπως υπάρχει ένα µέρος του  εαυτού σου που παίζει το ρόλο του Θύµατος (ο 
κακοµοίρης) και έτσι (υποσυνείδητα): 
  Α. Δεν πρέπει τα πράγµατα να είναι καλά για σένα. 
 Β. Χρειάζεσαι να έχεις αδικίες, αποτυχίες και προβλήµατα. 
3. Υπάρχουν παιδικές εµπειρίες που, µε κάποιο τρόπο, έχουν σχέση µε το στόχο αυτό; 
    Α. Σου είπανε κάτι γι’ αυτό το θέµα; Είναι εύκολο, δύσκολο, καλό, κακό, σωστό ή λάθος, για 
την οικογένεια σου, για  τους άλλους; Τι είπανε ή τι συµπεραίνεις ότι πιστέψανε για το θέµα 
αυτό; 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
   Β. Είχανε οι άλλοι στο παιδικό σου περιβάλλον αυτό που αναζητάς;  Είχες κάποιο πρότυπο 
γι’ αυτό;  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
   Γ. Ποιες ήταν οι αντιλήψεις των άλλων για σένα σαν παιδί;  
    (Σχετικά µε αυτό το θέµα ή επιτυχία, ικανότητα ή αξία γενικά). 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
  Δ. Ποια  ήταν η δική σου αντίληψη για τον εαυτό σου; 
(Σχετικά µε αυτό το θέµα ή επιτυχία, ικανότητα ή αξία γενικά). 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
  E. Έχει γίνει τίποτα άλλο στα παιδικά σου χρόνια που µπορεί να επηρέασε την αντίληψη σου 
σχετικά µε αυτό το θέµα; 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. Πως φαντάζεσαι ότι θα νιώθουν οι σηµαντικοί για σένα άνθρωποι αν εσύ έχεις ή  
πραγµατοποιήσεις αυτό που θέλεις; Πως νιώθεις γι’ αυτό που φαντάζεσαι ότι θα νιώσουν;  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
5.  Μήπως έχεις εσωτερικές συγκρούσεις όπου υπάρχουν δυο κοµµάτια του εαυτού σου 
που συγκρούονται για το θέµα αυτό; 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
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ANTIΣTAΣH ΠPOΣ THN EYTYXIA 
 
1. Αισθάνοµαι έτσι για πολύ καιρό και δεν ξέρω πως θα είµαι χωρίς αυτό το συναίσθηµα. Θα είναι σαν να χάνω 

ένα σηµαντικό κοµµάτι του εαυτού µου ή της ζωής µου. (Έχουµε εθιστεί ή προσκολληθεί σ’ αυτό το συναίσθηµα.)  
α. Φόβος για το άγνωστο.   
β. Φόβος να είµαι διαφορετικός από αυτό που είµαι. 
γ.  Φόβος ότι δεν θα είµαι αποδεκτός από τους άλλους εάν είµαι διαφορετικός. 
 
2. Πιστεύω ότι χρειάζοµαι αυτό το συναίσθηµα για να προστατεύω τον εαυτό µου από τους άλλους. 
(Ίσως να χρησιµοποιώ το  θυµό, την κατάθλιψη, την  αδικία, τον πόνο).      Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι οι άλλοι θέλουν να µε πληγώσουν ή να µε χρησιµοποιήσουν. 
β. Φόβος ότι δεν έχω άλλον τρόπο να προστατεύσω τον εαυτό µου. 
γ. Φόβος ότι δεν θα πάρω αυτό που θέλω, αν απελευθερωθώ από αυτό το συναίσθηµα. 
δ. Φόβος ότι οι άλλοι δεν θα µε προσέξουν, εάν δεν είµαι θυµωµένος ή εάν δεν κλαίω. 
 
3. Θα χάσω τη δύναµή µου ή τον έλεγχο των άλλων.(Ίσως χρησιµοποιώ το θυµό, την κατάθλιψη ή τη δυσαρέσκεια.)      
Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι δεν θα µπορέσω, µε κανέναν άλλον τρόπο, να πάρω αυτό που θέλω από τους άλλους. 
β. Φόβος ότι, εάν δεν τους ελέγχω, θα µε ελέγχουν. 
γ. Φόβος ότι θα χάσω την αξία µου (ή κάτι άλλο σηµαντικό για µένα), εάν δεν ελέγχω τους άλλους. 
 
4. Θα χάσω την προσοχή των άλλων, εάν δεν έχω αυτό το συναίσθηµα.      Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι αλλιώς οι άλλοι δεν θα µε προσέχουν. 
β. Φόβος ότι  δεν έχω κάτι άλλο άξιο να τραβήξει το ενδιαφέρον των άλλων προς εµένα. 
γ. Φόβος ότι, εάν δεν έχω την προσοχή των άλλων, δεν αξίζω. 
 
5. Θα χάσω την αξία µου αν δεν έχω αυτό το συναίσθηµα. (Ειδικά αν έχουµε συνηθίσει να αισθανόµαστε «θύµα» ή να 
είµαστε θυµωµένοι µε τους άλλους, ώστε να θεωρούµαστε καλοί, σωστοί και άξιοι.)    Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι δεν αξίζω παρά µόνον αν είµαι θυµωµένος. 
β. Φόβος ότι δεν αξίζω παρά µόνον αν µε αδικούν. 
γ. Φόβος ότι δεν θα έχω δίκιο παρά µόνον αν είµαι θυµωµένος ή κλαίω. 
 
6. Θα επιτρέψω στους άλλους να µην αισθάνονται ένοχοι ή υπεύθυνοι για µένα. Έτσι δεν θα µπορώ να τους 
ελέγχω.    Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Θυµός προς τους άλλους για ό,τι µου έχουν κάνει. 
β. Ενοχή, εάν οι άλλοι δεν είναι ένοχοι. (Kάποιος πρέπει να είναι ένοχος - εάν δεν είναι αυτοί, τότε πρέπει να είµαι εγώ.) 
γ. Φόβος να µην µπορώ να ελέγχω τους άλλους. 
 
7. Θα αναγκαστώ να αναλάβω την ευθύνη της ζωής µου.       Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι δεν είµαι ικανός να αντιµετωπίσω τη ζωή µόνος µου. 
β. Φόβος µοναξιάς. 
 
8. Για να είµαι καλός, πρέπει να έχω ενοχές γι' αυτά που έχω κάνει. Εποµένως, δεν έχω δικαίωµα να είµαι καλά. Ένας καλός 
άνθρωπος πρέπει να έχει ενοχές.     Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι δεν θα είµαι καλός άνθρωπος, αν δεν έχω ενοχές και αν δεν είµαι δυστυχισµένος. 
β. Ανάγκη να τιµωρήσω τον εαυτό µου για τα λάθη που έχω κάνει. 
 
9. Θα χρειαστεί να είµαι ευτυχισµένος και αυτό µε φοβίζει.       Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι, εάν είµαι ευτυχισµένος, κάτι κακό θα συµβεί. 
β. Φόβος ότι δεν µου αξίζει (δεν είµαι αρκετά καλός) να είµαι ευτυχισµένος. 
γ. Φόβος ότι, εάν δεν χρειάζοµαι τους άλλους και είµαι ευτυχισµένος, θα χάσω την προσοχή τους. 
δ. Φόβος ότι, εάν δεν είµαι θύµα, τότε δεν έχω αξία. 
ε. Ίσως οι άλλοι στεναχωρηθούν αν είµαι ευτυχισµένος – να µε ζηλεύουν. 
Στ. Ίσως να µε θεωρούν όχι σοβαρό αν είµαι ευτυχισµένος. (Χαζοχαρούµενος) 
ζ. H ευτυχία είναι όχι σεβασµός προς το Θεό. 
ι. H ευτυχία πρέπει να ισορροπείται µε την δυστυχία. 
θ. H ευτυχία πρέπει να είναι αποτέλεσµα σκληρής εργασίας – µόχθος. 
 
10. Θα πρέπει να αναγνωρίσω την αξία µου - γεγονός που επίσης µε φοβίζει.     Πιθανά συναισθήµατα: 
α. Φόβος ότι, εάν πιστέψω στην αξία µου, θα είµαι εγωιστής και δεν θα είµαι καλός ή αγνός. 
β. Φόβος ότι δεν µου αξίζει να πιστέψω στην αξία µου. 
γ. Φόβος για τη δύναµη που θα έχω όταν πιστέψω στον εαυτό µου. 
 
11. Άλλα (συµπληρώστε εσείς) __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΩ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ 
  
___1. ΠΙΣΤΕΥ9 ΟΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΑΝΕ:  
 Α. Σ9ΜΑΤΙΚΑ 
 Β. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 Γ. ΝΟΗΤΙΚΑ 
 Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
 
___2. ΕΧ9 ΒΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ... 
 
___3. ΞΕΡ9 ΟΤΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.  
 
___4. ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΥΜΦ9ΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡ9ΠΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ.  
 
___5· ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥTΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡ9 ΝΑ Δ9Σ9:  
Α. ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ  
Β. ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΜΟΥ  
Γ. ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ  
Δ. ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ 
 
___6. ΘΕΛ9 ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΩ ΤΟ Σ9ΜΑ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΥ ΜΟY.   
 
___7· ΘΕΛ9 ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ, ΠΑΡΑΓ9ΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ.  
 
___8. ΕΠΙΘΥΜ9 ΝΑ ΕΧ9 ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΕΣ9ΤΕΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.  
 
___9· ΘΕΛ9 ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΑ.  
 
___10. ΘΕΛ9 ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓ9 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ9ΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ. 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ)  
   
___11. ΘΕΛ9 ΝΑ ΕΧ9 ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝ9ΝΙΑΣ.  
 
___12. ΕΠΙΘΥΜ9 ΝΑ ΒΙ9Σ9 ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.  
 
___13. ΑΝΑΖΗΤ9 ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ.  
 
___14. ΕΠΙΘΥΜ9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ.  
 
___15. ΝΙΩΘΩ ΟΜΟΡΦΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΝ9.  
 
___16. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ - Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ - Η ΘΕ9ΣΗ. 
 
17. Άλλα .... 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
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ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 
 
1. Γιατί δέχοµαι και αγαπάω τον εαυτό µου όπως είµαι παρόλο που δεν έχω ακόµα 
πραγµατοποιήσει τον στόχο αυτό;  
α.__________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
2. Γιατί το βλέπω φυσικό τώρα να πραγµατοποιήσω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
3. Γιατί αξίζω να πραγµατοποιήσω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
4. Γιατί νιώθω ικανός (η) να πραγµατοποιήσω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
5. Γιατί νιώθω έτοιµος και άνετος (η) να κάνω ότι χρειάζεται για να πετύχω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
  
6. Γιατί είµαι τώρα ελεύθερος (η) να κάνω ότι χρειάζεται για να πετύχω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
7. Γιατί είµαι τώρα ελεύθερος (η) από όλες τις πιθανές αντιστάσεις προς τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
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8. Γιατί µε συµφέρει τώρα να πραγµατοποιήσω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
9. Γιατί τώρα είναι διαφορετικά από το παρελθόν σε σχέση µε την στάση µου προς τον 
στόχο; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
10. Γιατί τώρα αφήνω και γνωστό και άγνωστο εµπόδιο προς τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
11. Γιατί είναι η αξία, η ασφάλεια και η ευτυχία µου δεδοµένα και ανεξάρτητα από το αν 
πετύχω τον στόχο αυτό; 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
12. Γιατί ______________________________________________________ 
α.___________________________________________________________ 
β.___________________________________________________________ 
γ.___________________________________________________________ 
δ.___________________________________________________________ 
ε.___________________________________________________________ 
 
Συγκέντρωση - Εξάσκηση – Συνειδητή Θυσία - Επιµονή – Υποµονή - Aποταύτιση 

Για να προχωρήσουµε προς τους στόχους µας  συχνά απαιτούνται αυτές οι  αρετές. 
1. Συγκέντρωση στο στόχο µας µε το να σκεφτούµε έντονα καθηµερινά (χωρίς άγχος αλλά µε 
σιγουριά ότι θα γίνει) και να διοχετεύουµε το χρόνο, χρήµατα, σκέψη και ενέργεια προς το 
στόχο αυτό. 
2. Εξάσκηση του EFT και όλων των άλλων τεχνικών για να αφαιρέσουµε όλα τα εσωτερικά και 
εξωτερικά εµπόδια. 
3. Συνειδητή Θυσία - Αυτό καµιά φορά θα σηµαίνει να θυσιάσουµε µε αγάπη και διαύγεια 
άλλες ανάγκες ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η ενέργεια να πετύχουµε το σκοπό αυτό. 
4. Επιµονή στις προσπάθειες µας γι’ αυτούς τους στόχους και για να αφαιρέσουµε όλα τα 
εµπόδια. 
5. Υποµονή µέχρι να έρθουν αποτελέσµατα.  
6. Aποταύτιση από τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µας και πίστη ότι θα γίνει πάντα ό,τι 
είναι καλύτερο για την πνευµατική µας εξέλιξη. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ  

Μπορεί να έχουµε δεχτεί ή διαµορφώσει λανθασµένα συµπεράσµατα σαν παιδιά από τα λόγια, 
συµπεριφορές και ζωή των γονέων, ή δασκάλων, κλήρο, πολιτικούς, κοινωνία, τηλεόραση, 
ίντερνετ και άλλους. Μπορεί να υπάρχουν έστω και λίγο βαθιά στο υποσυνείδητο. Σηµείωσε 
αυτά από τα οποία θα ήθελες να ελευθερωθείς εντελώς.  
 
1. H άξια µου µετριέται µε την γνώµη των άλλων, τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µου, 
την εµφάνιση µου, τα χρήµατα µου, τις γνώσεις µου, την επαγγελµατική µου θέση κ.α. 

2. Αν δεν είχα κάτι σαν παιδί, είναι επειδή δεν το άξιζα. 
3. Είµαι υπεύθυνος και φταίω για τα συναισθήµατα των άλλων.  
4. Είµαι ασφαλής µόνο αν έχω χρήµατα, σύντροφο κ.α. 
5. Όταν υπάρχουν προβλήµατα είναι δικό µου λάθος - φταίω εγώ. 
6. Ο θεός αγαπάει µε όρους.  
7. Όταν οι άνθρωποι θυµώνουν µαζί µου, είναι δικό µου λάθος και κινδυνεύω. 
8. Είµαι αµαρτωλός. Είµαι λάθος. Το λάθος είναι απορριπτέο.  
9. Είµαι αδύναµος, ανίκανος. 
10. Πρέπει να είµαι σαν τους άλλους για να είµαι αξιαγάπητος/η. 
11. Πρέπει να έχω την αγάπη και την αποδοχή των άλλων για να είµαι ασφαλής. 
12. Δεν είµαι καλός άνθρωπος, αξιαγάπητος/η όπως είµαι. 
13. Δεν αξίζω και δεν θα έχω αγάπη, υγεία ή ευτυχία στη ζωή µου. 
14. Οι άνθρωποι που µε αγαπούν θα µε πληγώσουν ή θα µε εγκαταλείψουν. 
15. Είµαι πιο ασφαλής, όταν δεν ανοίγοµαι στους άλλους και δεν λέω την αλήθεια. 
16. Είµαι πιο ασφαλής, όταν κρύβω τα πραγµατικά µου συναισθήµατα από τους άλλους. 
17. Δεν ξέρω τι να κάνω µε τη ζωή µου. Χρειάζοµαι να µου πουν οι άλλοι τι να κάνω. 
18. Δεν είµαι ικανός/η να επιβιώσω µόνος µου. Χρειάζοµαι άλλους να µε στηρίζουν. 
19.  Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι αισθάνοµαι. 
20. Είµαι βρόµικος επειδή έχω σεξουαλικές επιθυµίες. Το σεξ είναι αµαρτία. 
21. Πρέπει να είµαι καλύτερος/η από τους άλλους για να αξίζω την αγάπη και το σεβασµό. 
22. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι για να µε αποδέχονται και να µε αγαπούν. 
23. Πρέπει να είµαι όµορφος/η και ελκυστικός/η στο αντίθετο φύλο για να αξίζω. 
24.  Δεν µπορώ να εµπιστευτώ το/τη σύντροφό µου – θα βρει κάποιον άλλη / άλλον. 
25. Ο Θεός δεν µε αγαπάει εκτός κι αν είµαι τέλειος. 
26. Είµαι ασφαλής µόνο αν έχω πολλά χρήµατα. 
27. Οι άνθρωποι θέλουν να καταπιέσουν την ελευθερία µου.   
28. Σαν γυναίκα χρειάζεται να είµαι ανταγωνιστική για την αξία µου µε τους άνδρες. 
29. Σαν γυναίκα χρειάζοµαι τον άνδρα µου να είναι δυνατότερος και ικανότερος από µένα. 
30. Σαν άνδρας πρέπει να είµαι ικανότερος και πιο επιτυχηµένος από τη γυναίκα µου. 
31. Η αξία µου εξαρτάται από τη γνώµη των άλλων για µένα, από το τι λένε για µένα και από το 
πώς µου συµπεριφέρονται. 

32. Μπορώ να προσδοκώ από τη ζωή µου µόνο ότι είχα µέχρι τώρα. 
33. ______________________________________________________________ 
34. ______________________________________________________________ 
35. ______________________________________________________________ 
36. ______________________________________________________________ 
37. ______________________________________________________________ 
38. ______________________________________________________________ 
39. ______________________________________________________________ 
40. ___________________________________________________________  106 



 

ΔHΛΩΣH THΣ AΠEΛEYΘEPΩΣHΣ 
AΠO  ΛANΘAΣMENEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ 

 
ΓPAΨTE ΣTOYΣ ΓONEIΣ, ΣE OIKOΓENEIA, ΣE AΛΛOYΣ Ή ΓENIKA ΣTHN KOIN9NIA  
ΣXETIKA ME TIΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ ΠOY ΣYNEIΔHTA  
(OTAN ΛEITOYPΓEI H ΛOΓIKH) ΔEN ΔEXEΣTE ΠIA. 
 
Aγαπηµέν___________________. 
Θέλω να σου / σας πω σχετικά µε µερικές αντιλήψεις που έχω την εντύπωση ότι έχετε σε κάποιο 
βαθµό τουλάχιστον υποσυνείδητα και που δεν πιστεύω πια όταν είµαι συνειδητός. Eπίσης, θέλω 
να µοιραστώ µαζί σου / σας τι είναι αυτό που πιστεύω που µε κάνει να µη ασπάζοµαι πια τις 
πεποιθήσεις αυτές. 
 
 

ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΙΑ 
Oι πεποιθήσεις που αντιλήφθηκα σε σας  
ή που αποκόµισα από τις παιδικές εµπειρίες 
 και µε τις οποίες δεν συµφωνώ πια είναι: 

ΕΠΕΙΔΗ ΤΩΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ 
Οι πεποιθήσεις και αλήθειες που µε κάνουν να 
µη συµφωνώ πια µε αυτές τις αντιλήψεις είναι: 
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ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΔΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ  ΒΟΗΘΑΝΕ  

 
======================= 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
======================= 

1. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΝΑ ΕΚΠΛΗΡ9Σ9 ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
ΑΥΤΟ; 

2. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡ9 ΝΑ ...; 
3. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛ9Σ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΧ9 ...; 
4. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΝΑ ...; 

5. ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ; 

6. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ ΕΧ9; 

7. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΘ9ΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤ9ΣΗ; 
8. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ9ΤΕΡΟ ΚΑΛΟ 
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ9ΤΕΡΟ ΚΑΛΟ ΟΛ9Ν; 

9. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΜΑΙ ΑΘ9ΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΖ9 ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΥΠΑΡΧΕΙ; 

10. ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡ9 ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣ9 ΕΝΑ 
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ; 

11. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ; 

12. ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΚΑΝ9 ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ9ΤΕΡΟ ΚΑΛΟ 
ΜΟΥ; 

13. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ; 

14. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ; 

15. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΚΑΝ9 ΑΚΟΜΑ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 

16. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙ 
ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ; 

17. ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝ9 ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ; 

18. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛ9 ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΝΙ9ΘΕΙ ΕΝΟΧΗ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

19. ΓΙΑΤΙ  ΜΠΟΡ9 ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
Χ9ΡΙΣ........ ; 

20. ΓΙΑΤΙ  ΑΞΙΖ9 ΑΚΟΜΑ ΜΕ ........ ; 
21. ΓΙΑΤΙ  ΝΙ9Θ9 ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝ9 ΟΤΙ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ .... ; 

22. ΓΙΑΤΙ  ΒΛΕΠ9 ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ; 

23. ΓΙΑΤΙ  ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΖ9 ΟΛΑ ΤΑ 
ΚΑΛΑ; 

24. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ / ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΧ9 ΚΑΤΙ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΖΗΛΕΥΟΥΝ  ; 

25. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ; 

26. ΓΙΑΤΙ  ΑΞΙΖ9 ΑΓΑΠΗ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΠ9Σ ΕΙΜΑΙ ; 
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============================= 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ 
============================= 

27. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ; 
28. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ; 
29. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Τ9Ν ΑΛΛ9Ν; 

30. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Χ9ΡΙΣ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ Τ9Ν ΑΛΛ9Ν; 

31. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ; 

32. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Τ9Ν ΑΛΛ9Ν; 

33. ΓΙΑΤΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠ9 ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΞΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΜΟΥ; 

34. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΝΑ ΦΕΡ9 ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΤΙΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΥ; 

35. ΓΙΑΤΙ ΒΙ9Ν9 ΤΗΝ ΕΣ9ΤΕΡΙΚΗ ΜΟΥ 
ΑΘ9ΟΤΗΤΑ; 

36. ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΙ9Ν9 ΤΗΝ 
ΕΣ9ΤΕΡΙΚΗ ΜΟΥ ΑΘ9ΟΤΗΤΑ; 

37. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΤΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΤΥΧΙΑ; 

38. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ; 

39. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ; 
40. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ; 

41. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠ9Σ 
ΕΙΜΑΙ; 

42. ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΓΑΠ9 ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ; 
 

======================= 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  
======================= 

43. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤ9ΣΗ ; 
44. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣ9ΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ; 

45. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡ9; 
46. ΓΙΑΤΙ ΑΞΖ9 ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΚΡΙΒ9Σ 
ΟΠ9Σ ΕΙΜΑΙ ; 

47. ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΑΦΗΝ9 ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ; 

48. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΟΤΑΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ; 

49. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΜΑΛ9ΝΟΥΝ; 

50. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ & 
ΑΓΑΠΗ Τ9Ν ΑΛΛ9Ν ; 

51. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ (Η) 
ΜΟΥ   ; 

52. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΑΙ ΣΕ 
ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ; 

53. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ  ; 

54. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΕΧ9 ΤΕΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑ; 
55. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Σ9ΣΤΟ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΜΑ 
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;               



 

56. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ ; ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΥΤΕ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ! 

57. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΜΕ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΕ ΑΓΑΠΟΥΝ; 

58. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΝΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧ9ΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣ9ΡΙΝΟ Σ9ΜΑ ; 

59. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΟ ; 
60. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΤΗΝ ΑΘ9ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ; 

61. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝ9 ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ; 

62. ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΑ9 ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡ9 ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
Χ9ΡΙΣ ΝΑ ΝΙ9Θ9 ΥΠΟΧΡΕ9ΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΥΣ; 

63. ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠ9 ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ9 ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
Χ9ΡΙΣ ΝΑ ΝΙ9Θ9 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ; 

64. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧ9 ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛ9; 

65. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝ9 ΤΗΝ ΑΘ9ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡ9ΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΦΥΣΗΣ; 

66. ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥ9 ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΟ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΠ9Σ ΕΙΜΑΙ; 

67. ΓΙΑΤΙ  ΤΟ ΒΛΕΠ9 ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΜΕ ΔΕΧΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΑΝΕ; 

68. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣ9 ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ; 

69. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΥ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡ9; 

70. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ 
ΜΟΥ ; 

71. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤ9ΣΗ; 
72. ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΟ9 ΚΑΙ ΑΓΑΠ9 ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΙΞΑΝΕ ΤΟ ΡΟΛΟ Τ9Ν ΓΟΝΙ9Ν ΜΟΥ ΟΠ9Σ 
ΗΤΑΝ / ΕΙΝΑΙ; 

73. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΕΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΜΕΝΑ; 

74. ΓΙΑΤΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ; 
75. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ; 
76. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ; 

77. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΝΙ9Θ9  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤ9ΣΗ; 

78. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ; 

79. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 
ΑΝΔΡΑΣ; 
 

======================= 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
======================= 

80. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ; 
81. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝ9 ΛΑΘΗ; 
82. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΥΜ9ΝΟΥΝ; 
83. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΚΟΜΑ & ΟΤΑΝ 
ΘΥΜ9ΝΟΥΝ; 

84. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 
85. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ; 
86. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ; 

87. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡ9 ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣ9 ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΡΡ9ΣΤΙΑ Τ9Ν ΑΛΛ9Ν; 

88. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΣ ΟΠ9Σ ΕΙΜΑΙ; 

89. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΑΝΘΡ9ΠΟ; 

90. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ Τ9Ν ΑΛΛ9Ν; 

91. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡ9ΠΟΣ; 
92. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ; 
93. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΛΕΠ9 ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ 
ΜΟΥ; 

94. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ; 

95. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ; 

96. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΕΥΤΥΧΙΑ; 
97. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ; 

98. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ; 

99. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖ9 ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Π9Σ  ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΑΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 

100. ΓΙΑΤΙ ΝΙ9Θ9 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΣ9ΤΕΡΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ; 

101. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 
102. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΦΕΡ9 ΣΕ ΠΕΡΑΣ 
ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ; 

103. ΓΙΑΤΙ ΒΙ9Ν9 ΤΗΝ ΑΘ9ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡ9ΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΦΥΣΗΣ; 

104. ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠ9 ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΜΟΥ, ΝΙ9Θ9 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Σ9ΣΤΟ ΝΑ ΖΗΣ9 ΤΗΝ 
Ζ9Η ΜΟΥ ΜΕ ΕΣ9ΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ; 

105. ΓΙΑΤΙ Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΟ; 

106. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΥ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΜΕΝΑ; 

107. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΓΑΠΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΟΠ9Σ ΕΙΜΑΙ; 
108. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΧ9; 

109. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Σ9ΣΤΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡ9 ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖ9 ΟΡΙΑ; 

110. ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧ9Ρ9 ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΚΑΙ ΝΑ Ζ9 ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ; 

111. ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΜΕΝ9 ΜΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ; 
112. ΓΙΑΤΙ ΚΑΝ9 ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ 
ΜΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ;  
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H ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προτείνουµε να κάνετε φωτοτυπίες από την «άδεια» σελίδα αυτή  

για να εργαστείτε µε διάφορες εµψυχωτικές ερωτήσεις. 
 
ΓΙΑΤΙ _________________________________________________________________________ 
ΓΙΑΤΙ _______________________________________________ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ_____________ 
ΓΙΑΤΙ _______________________________________________ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ_________________ 
ΓΙΑΤΙ _______________________________________________ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ/Η ΑΠΟ______ 
H ΕΜΨΥΧ9ΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 

11. ____________________________________________________________________________ 

12. ____________________________________________________________________________ 

13. ____________________________________________________________________________ 

14. ____________________________________________________________________________ 

15. ____________________________________________________________________________ 

16. ____________________________________________________________________________ 

17. ____________________________________________________________________________ 

18. ____________________________________________________________________________ 

19. ____________________________________________________________________________ 

20. ____________________________________________________________________________ 

21. ____________________________________________________________________________ 

22. ____________________________________________________________________________ 

23. ____________________________________________________________________________ 

24. ____________________________________________________________________________ 

25. ____________________________________________________________________________ 
26. ____________________________________________________________________________ 
27. ____________________________________________________________________________ 
28. ____________________________________________________________________________ 
29. ____________________________________________________________________________ 
30. ____________________________________________________________________________ 
31. ____________________________________________________________________________ 
32. ____________________________________________________________________________ 
33. ________________________________________________________________________110 



Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Το μέρος που ΘΕΛΕΙ την αλλαγή 
1. Όνοµα ______________________________ 
2. Βασικές ανάγκες & Επιθυµίες 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
3. Συναισθήµατα όταν δεν ικανοποιούνται οι 
ανάγκες. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
4. Πεποιθήσεις που δηµιουργούν τις ανάγκες 
και τα συναισθήµατα. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
5. Συναισθήματα που έχει προς το µέρος που 
αντιστέκεται 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
6. Τι θέλει να εκφράσει στο µέρος που δεν θέλει 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 

Το μέρος που ΔΕΝ θέλει την αλλαγή 
1. Όνοµα ______________________________ 
2. Βασικές ανάγκες & Επιθυµίες 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
3. Συναισθήµατα όταν δεν ικανοποιούνται οι 
ανάγκες. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
4. Πεποιθήσεις που δηµιουργούν τις ανάγκες 
και τα συναισθήµατα. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
5. Συναισθήματα που έχει προς το µέρος που 
αντιστέκεται 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
6. Τι θέλει να εκφράσει στο µέρος που θέλει. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
         111



  
ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ  

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________ 

9.  ______________________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________________ 

========================================= 

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ  

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________ 

9.  ______________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________  112 



ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ 
 
Επαναλαμβάνετε τις πιο κάτω φράσεις κοιτώντας βαθιά στα μάτια ενός ανθρώπου μέχρι να σας 
πούμε να σταματήσετε. Μετά από κάθε εκφώνηση της κάθε φράσης, πάρτε το χρόνο σας για να 
πάρετε μια βαθιά ανάσα πριν την επόμενη έκφραση της φράσης. Καθώς κάνετε αυτό, 
παρατηρήστε τις σκέψεις που έρχονται στο νου σας υπέρ και κατά της έννοιας αυτής. Θέλουμε 
να δούμε τα κομμάτια μέσα μας που συμφωνούν αλλά και αυτά που δεν συμφωνούν  
(ή αντιστέκονται, ή δεν μπορούν να πιστεύουν, ή φοβούνται) με την φράση αυτή.  

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ. 
(Συμπληρώστε σε κάθε φράση το σκοπό που αναζητάτε να πραγματοποιήσετε). 

 
1. EΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ (Η) ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ (ΘΥΣΙΕΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ, 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ) ΓΙΑ ΝΑ (ΕΧΩ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ) ____________ 
 
 
 
 
2. ΑΞΙΖΩ ΝΑ ΕΧΩ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ) ________________________   
 
 
 
 
3. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ)  ________________________ 
 
 
 
 
4. ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΨΥΧΑ ΝΑ ΕΧΩ 
(ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ) _____________________________________________  
 
 
 
 
5. ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ  ΕΧΩ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ)  ___________  
 
 
 
 
6. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΗ ΕΧΩ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ) ______________________________________________________________   
  
 
 
 
7. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΕΧΩ _________________________________________ 
 
 
 
 
 
8. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΙΩΘΩ ___________________________________ 
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ΝΑ ΧΑΣΩ ΒΑΡΟΣ Η  
ΝΑ ΤΡΩΩ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΩ; 

 
Ας πούµε ότι ένα µέρος µας θέλει να χάσει 
βάρος ή θέλει να δηµιουργήσει ένα υγιέστερο 
σώµα και το άλλο µέρος θέλει να τρώει 
οτιδήποτε και όποτε του αρέσει. 
Ας ονοµάσουµε µέρος Α, την «υγιεινή 
συνείδηση» και µέρος Β την «αναζήτηση 
απόλαυσης». 
Προσπαθούµε λοιπόν να απαντήσουµε τις 
παραπάνω ερωτήσεις. 
 

1. Σχετικά µε το τι νοιώθει το µέρος «Α» – 
Υγιεινή συνείδηση 
 
Μερικές απαντήσεις µπορεί να είναι: 
Α. Ντροπή ή αυτο-απόρριψη λόγω παραπάνω 
βάρους. 
Β. Αυτο-απόρριψη λόγω έλλειψης πειθαρχίας. 
Γ. Απόγνωση επειδή δεν µπορεί να τα 
καταφέρει. 
Δ. Φόβος αρρώστιας. 
Ε. Θυµό για αυτούς που του/της θυµίζουν το 
πρόβληµα του/της. 
Στ. Θυµό για το µέρος του εαυτού µας που 
αρνείται να πειθαρχήσει. 
Ζ. Φόβο για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εµάς. 
Η. Ζήλεια για τους άλλους επειδή έχουν 
καλύτερη εµφάνιση ή περισσότερη πειθαρχία σε 
σύγκριση µε εµάς. 
Θ. Απογοήτευση ή κατάθλιψη επειδή έχουµε 
κουραστεί τόσο πολύ χωρίς επιτυχία. 
 
 

2. Τότε κάνουµε το ίδιο για το µέρος «Β» - 
την Αναζήτηση Απόλαυσης 
 
Τι συναισθήµατα µπορεί να έχει όταν δεν 
παίρνει αυτό που θέλει; 
 
Μερικές πιθανότητες είναι: 
Α. Καταπίεση όταν δεν µπορεί να τρώει όπως 
θέλει. 
Β. Άγχος όταν δεν παίρνει τη «δόση» του. 
Γ. Λύπη επειδή δεν έχει την πηγή της ευτυχίας 
και ηρεµίας του. 
Δ. Θυµό προς αυτούς που τον/την καταπιέζουν. 
Ε. Αυτο-καταστροφή ώστε να µπορεί να 
συνεχίσει να τρώει. 
Στ. Φόβο ότι µπορεί να τον/την ελέγχουν. 
Ζ. Φόβο ότι δεν θα έχει απόλαυση – χαρά. 
Η. Ζήλεια προς αυτούς που µπορούν να τρώνε 
ότι θέλουν. 
Θ. Κατάθλιψη επειδή δεν υπάρχει χαρά χωρίς 
φαγητό. 
 
 

ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΑΓΑΠΗΣ Ή ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η 

 
1. Το µέρος που θέλει να είναι σε µία σχέση 
µπορεί να νοιώθει τα ακόλουθα συναισθήµατα 
όταν αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται. 
Α. Μοναξιά επειδή δεν υπάρχει κανείς οικείος. 
Β. Νευρικότητα λόγω έλλειψης κοντινής 
φυσικής επαφής. 
Γ. Αδικία επειδή είναι µόνο. 
Δ. Δυστυχία λόγω έλλειψης ερωτικού 
συντρόφου. 
Ε. Αποξένωση από τους άλλους, επειδή εκείνοι 
είναι µαζί. 
Στ. Ζήλεια προς αυτούς που έχουν ευτυχισµένες 
σχέσεις. 
 
2. Το µέρος που προτιµά να µην δεσµεύεται σε 
µια σχέση αγάπης, µπορεί να αισθάνεται τα 
ακόλουθα όταν αυτή η ανάγκη του καταπιέζεται. 
Α. Φόβο απώλειας της ελευθερίας του. 
Β. Φόβο ότι θα πληγωθεί. 
Γ. Φόβο ότι θα το εγκαταλείψουν. 
Δ. Φόβο ότι αν ο/ή άλλος/η το γνωρίσουν καλά, 
δεν θα θέλει να είναι µαζί του. 
Ε. Φόβο ότι θα είναι ευάλωτο. 
 
ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ   

ή ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΩ 
 
1. Το µέρος που θέλει να µείνει στην παρούσα 
δουλειά µπορεί να νοιώθει τα ακόλουθα 
συναισθήµατα όταν σκέφτεται την αποχώρηση. 
Α. Ανασφάλεια για το αν θα τα καταφέρει 
οικονοµικά. 
Β. Φόβο ότι δεν θα βρεί αυτό που θέλει. 
Γ. Φόβο ότι θα το µετανοιώσει αυτό. 
Δ. Φόβο το πως θα το δούν οι άλλοι αν δεν 
πετύχει στην νέα του προσπάθεια. 
Ε. Φόβο του να µην κάνει λάθος. 
 
2. Το µέρος που θα ήθελε να προχωρήσει σε µια 
άλλη δουλειά, µπορεί να αισθάνεται τα 
ακόλουθα όταν σκέφτεται ότι µπορεί να µείνει 
επ’ αόριστο σε αυτή τη δουλειά. 
Α. Βαρεµάρα και έλλειψη ενδιαφέροντος. 
Β. Καταπίεση επειδή πρέπει να κάνει κατι που 
δεν το ικανοποιεί πλέον. 
Γ. Αδικία επειδή δεν µπορεί να κάνει αυτό που 
πραγµατικά θέλει µε τη ζωή του. 
Δ. Αυτο-απόρριψη επειδή δεν έχει τα «κότσια» 
να φύγει. 
Ε. Ζήλεια προς αυτούς που έχουν δουλειές που 
τις αγαπούν. 
Στ. Θυµό προς αυτούς που µε κάποιο τρόπο το 
«εµποδίζουν» να φύγει. 
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
 

1. Αξίζω και πάντα άξιζα την αποδοχή, το 
σεβασµό και την αγάπη, ακόµη κι όταν οι άλλοι δεν 
µπορούσαν να αναγνωρίσουν την έµφυτη οµορφιά 
και καλοσύνη µου. 
2. Όταν οι άλλοι δεν µπορούσαν να µου δείξουν 
την αγάπη και το σεβασµό, που αξίζω και πάντα 
άξιζα, είναι απλά επειδή εκείνοι υπέφεραν και ήταν 
δυστυχισµένοι εκείνες τις στιγµές. 
3. Όταν κάποιος  είναι θυµωµένος, επιθετικός, 
µε κατηγορεί ή ακόµη και µε πληγώνει, είναι επειδή 
αυτός φοβάται και υποφέρει µέσα του. 
4. Όλοι – ακόµη και οι ενήλικες των παιδικών 
µας χρόνων – έκαναν το καλύτερο που µπορούσαν 
κάθε στιγµή, µε την αναπηρία των δικών τους 
παιδικών εµπειριών που είχαν σαν αποτέλεσµα 
φόβους, προγραµµατισµούς, πόνο, θυµό και ενοχή. 
5. Η αξία µου είναι αµετάβλητο γεγονός που 
δεν µπορεί ποτέ να αυξηθεί ή να µειωθεί από τα 
λόγια, τις πράξεις ή τα προβλήµατα των άλλων. 
6. Στην πραγµατικότητα ήµουν πάντοτε 
ασφαλής σε κάθε περίσταση – η απόδειξη είναι ότι 
βρίσκοµαι εδώ σήµερα. 
7. Σαν ψυχή, πριν από την ενσάρκωση, είχα 
επιλέξει όλα τα γεγονότα της παιδικής ηλικίας µου, 
επειδή για κάποιο λόγο (ίσως µια µέρα τον 
καταλάβω) µού προσφέρουν το τέλειο ερέθισµα για 
τα µαθήµατα και την εξέλιξη που έχω επιλέξει γι’ 
αυτήν τη ζωή. 
8. Οτιδήποτε µπορεί να έχουν κάνει οι 
άνθρωποι, που µε πλήγωσε, ήταν πάντοτε λόγω της 
άγνοιας τους για τη δική τους και τη δική µου 
αληθινή φύση. 
9. Είµαι µια έκφραση της θεϊκής 
συνειδητότητας και αυτό το σώµα και ο νους είναι τα 
προσωρινά οχήµατα έκφρασής µου στη γη. Η αξία 
µου και η ασφάλειά µου δεν εξαρτώνται µε κανένα 
τρόπο από αυτά τα προσωρινά οχήµατα έκφρασης. 
10. Όλοι οι ενήλικες της παιδικής µου ηλικίας, 
ακόµη κι εκείνοι που έπαιξαν το ρόλο των γονιών µου 
(βιολογικών ή όχι), είναι απλά αδελφές ψυχές στη 
διαδικασία της εξέλιξης, µε τις οποίες έχουµε 
συµφωνήσει να παίξουµε αυτούς τους ρόλους βάσει 
ενός πνευµατικού συµβολαίου. 
11. Αυτές οι ψυχές που έχω επιλέξει δεν είναι 
καθόλου τέλειες και βρίσκονται επίσης σε διαδικασία 
µάθησης. Μαθαίνουµε µαζί εδώ στον υλικό κόσµο. 
Δεν µπορώ να περιµένω από αυτές να είναι 
καλύτερες από όσο τους επιτρέπουν οι 
προγραµµατισµοί τους. 
12. Οφείλω αγάπη, φροντίδα και σεβασµό στους 
γονείς µου, αλλά δεν θα ζήσω τη ζωή µου σύµφωνα 
µε τις δικές τους πεποιθήσεις, όταν αυτές 
συγκρούονται µε τις βαθύτερες αξίες µου. Τους 
σέβοµαι και τους αγαπώ, αλλά ζω τη ζωή µου 
σύµφωνα µε τις δικές µου αξίες. 
13. Δεν ήµουν ποτέ υπεύθυνος για την 
πραγµατικότητα των άλλων. Ο καθένας δηµιουργεί 
τη δική του πραγµατικότητα. 
14. Παρόµοια, οι άλλοι δεν ήταν ποτέ υπεύθυνοι 
για τη δική µου πραγµατικότητα. 
15. Είµαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση και 
πάντοτε ήµουν ασφαλής στο παρελθόν, ακόµη κι 
όταν φοβόµουν. 

16. Αξίζω την αγάπη και την αποδοχή, ακόµη κι 
όταν κάνω λάθη, τα οποία είναι µέρος της εξελικτικής 
µου πορείας. 
17. Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό, ακόµη κι 
όταν δεν κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι. (Φυσικά 
χρειάζεται να τους αγαπώ κι εγώ, όταν εκείνοι δεν 
κάνουν αυτό που θέλω εγώ.) 
18. Είµαι ασφαλής µέσα στην αγάπη. Η αγάπη 
είναι η µεγαλύτερη ισχύς µου. 
19. Αξίζω και πάντοτε άξιζα να µε αγαπούν 
χωρίς όρους, ανεξάρτητα από την ικανότητα των 
άλλων να µ’ αγαπούν. 
20. Είµαι και πάντοτε ήµουν ασφαλής και 
αξιαγάπητος/η, ακόµη κι όταν ήµουν διαφορετικός/η 
από τους άλλους ή δεν µπορούσα να ανταποκριθώ 
στις ανάγκες ή τις απαιτήσεις τους. 
21. Είµαι και πάντοτε ήµουν ασφαλής και 
αξιαγάπητος/η, ακόµη κι όταν οι άλλοι ήταν 
άρρωστοι, δυστυχισµένοι, υπέφεραν, έκριναν, 
κακοποιούσαν, απέρριπταν, κατηγορούσαν, 
απειλούσαν, θύµωναν και µισούσαν. 
22. Είµαστε όλοι θεϊκά µοναδικοί και δεν υπήρξε 
ποτέ, ούτε και τώρα υπάρχει, κανένας λόγος να 
συγκρίνω τον εαυτό µου µε οποιαδήποτε άλλη 
αδελφή ψυχή στη διαδικασία της εξέλιξης. 
23. Ήταν και είναι πάντοτε απόλυτα φυσικό και 
αγνό να βιώνω και να εκφράζω τη δοσµένη από το 
Θεό σεξουαλικότητά µου. 
24. Ανεξάρτητα από την ικανότητα των άλλων να 
αντιληφθούν την εξυπνάδα και την ικανότητά µου, 
είµαι σαν όλες τις άλλες ψυχές απόλυτα ικανός να 
δηµιουργήσω τη ζωή που µε ικανοποιεί. 
25. Ανεξάρτητα από τη σύγχυση της κοινωνίας 
και ίσως και του κλήρου πάνω σ’ αυτό το σηµείο, ο 
Θεός πάντοτε αγαπούσε εµένα (και όλους τους 
άλλους) όπως ήµουν κάθε στιγµή στο παρελθόν – ό,τι 
κι αν έκανα ή δεν έκανα. Και ακόµη µ’ αγαπάει 
ακριβώς όπως είµαι σήµερα. 
26. Παρόλο που µπορεί να έχω µάθει στο 
παρελθόν να ταυτίζω τα χρήµατα µε την ασφάλεια 
και την αξία, ήµουν πάντοτε και είµαι και σήµερα 
ασφαλής και αξίζω, ανεξάρτητα από την οικονοµική 
µου κατάσταση. 
27. Δεν είµαι πια παιδί. Είµαι ενήλικας και 
µπορώ να δηµιουργήσω την πραγµατικότητα που 
επιλέγω. 
28. Τα γεγονότα του παρελθόντος δεν υπάρχουν. 
Δεν έχουν δύναµη πάνω µου πια, εκτός από τη 
δύναµη που εγώ τους δίνω. Επιλέγω να αποδέχοµαι 
οτιδήποτε συνέβη, να αγαπώ τον εαυτό µου, να 
αγαπώ τους άλλους και να αφήνω «αυτό που έτσι κι 
αλλιώς δεν υπάρχει». 
29. Είµαι και πάντοτε ήµουν ελεύθερος/η. Σε 
στιγµές που ένιωσα καταπιεσµένος, η αλήθεια ήταν 
και είναι ότι αντάλλαξα την ελευθερία µου για 
ασφάλεια, αποδοχή ή αγάπη. Ήταν µια ελεύθερη 
επιλογή. Αν τώρα επιθυµώ να κάνω διαφορετικές 
επιλογές, είµαι ελεύθερος/η να τις κάνω. 
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