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Αγαπητά Αδέλφια,

Καλώς Ορίσετε στο 
τρίτο χρόνο αυτογνωσίας.

Ευχόµαστε να ωφεληθείτε από τις διδασκαλίες και τε-
χνικές αυτές σε όλα τα επίπεδο της ύπαρξης σας.

Φέτος θα συνδυάσουµε την ανάλυση του εαυτού µας
µε την φιλοσοφία και το διαλογισµό. 

Εκτός από του να παρατηρούµε και να κατανοήσουµε
την προσωπικότητα µας τώρα χρειάζεται επίσης να
ερευνήσουµε το µεγαλύτερο πνευµατικό εαυτό µας
που είναι πολύ µεγαλύτερο και όµορφο από το νου
που γνωρίσουµε. 

∆εν υπάρχουν πάντα λύσεις στο επίπεδο του νου. Τα
περισσότερα θέµατα λύνονται µόνο µε µια πνευµα-
τική αντίληψη.  

Για αυτό είναι σηµαντικό και για σας φέτος να αρχί-
σετε αυτήν τη σταδιακή αλλαγή και να ελευθερωθείτε
από υπερβολική προσοχή στα συναισθήµατα και στην
«προσωπική ιστορία» σας ώστε να αγαλιάσετε το µε-
γαλύτερο εαυτό σας.

Οι γνώσεις που θα µάθουµε µαζί µε το καθηµερινό
διαλογισµό θα µας βοηθήσουν σε αυτήν την σταδιακή
υπέρβαση.

Από την άλλη, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τα συ-
ναισθήµατα µας παίζονται τον πνευµατικό άνθρωπο.
Χρειάζεται να είµαστε ειλικρινής µε τον εαυτό µας και
τους άλλους.

Για αυτό θα ξανά εργαστούµε µε µερικά από τα θέ-
µατα που έχουν ήδη συζητηθεί στα πρώτα δυο χρόνια
αυτογνωσίας µε το σκοπό να πάµε βαθύτερα.

Χρειάζεται ξανά και ξανά την επανάληψη πάνω στα
βασικά θέµατα της ασφάλειας, αξίας, της συγχώρη-
σης και της αγάπης για τον αυτόν µας και για τους άλ-
λους µέχρι να γίνουν πραγµατικότητα. 

Για να λέµε ότι έχουµε ασχοληθεί µε ένα θέµα δεν λέει
τίποτε µέχρι να κυριαρχήσουµε πάνω στο θέµα.
Μέχρι να βιώνουµε ακλόνητη ασφάλεια,   ηρεµία,
αξία, ευτυχία και αγάπη. Αλλιώς συνεχίζουµε να ερ-
γαστούµε πάνω στα θέµατα αυτά. 

Για αυτό προτείνουµε να πάρετε σοβαρά τα µαθή-
µατα που είναι µια µορφή επανάληψη µέχρι να έχετε

απόλυτη ηρεµία, ευτυχία και αγάπη.
Στην διάρκεια του 3 χρόνου είναι πολύ σηµαντικό να
κάνετε διαλογισµό τακτικά για να µπορείτε να βιώ-
σετε τις αλήθειες που µαθαίνετε.

Επίσης τονίζουµε ότι η φιλοσοφία και οι γνώσεις χρει-
άζονται εφαρµογή στην καθηµερινή µας ζωή για να
έχουν άξια.

Επίσης σας επιθυµούµε ότι τα βιβλία του Ρόµπερτ
Ηλία Νατζέµυ που συνοδεύουν τα µαθήµατα αυτά
είναι:

H TEXNH TOY ∆IAΛOΓIΣMOY

Η OIKOYMENIKH ΦIΛOΣOΦIA

TA ΘAYMATA THΣ AΓAΠHΣ KAI ΓNΩΣHΣ

H ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA

Tο παίρνουµε σαν δεδοµένο ότι έχετε διαβάσει µέχρι
τώρα τα βιβλία:

H ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ

AYTOΓNΩΣIA

AYTOΘEPAΠEIA

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

ΣHMANTIKEΣ O∆HΓIEΣ 
ΓIA TIΣ OMA∆EΣ ΣYZHTHΣHΣ

Για να µπορούν οι οµάδες συζήτησης του Σεµιναρίου
Aυτογνωσίας να λειτουργήσουν αρµονικά και αποτε-
λεσµατικά, είναι χρήσιµο να ακολουθήσετε τις παρα-
κάτω οδηγίες. Kαλό θα ήταν για τις πρώτες δέκα
εβδοµάδες να διαβάζετε τις οδηγίες πριν αρχίσετε τη
συζήτηση. Kάθε εβδοµάδα κάποιος άλλος µπορεί να
τις διαβάζει.

1. Nα είσαι στην ώρα σου, ώστε να παρακολουθείς
το µάθηµα, τις ασκήσεις, το βίντεο και τη συζήτηση
από την αρχή για πάρεις όλο το όφελος. H µια τεχνική
και δραστηριότητα µας ετοιµάζει για την εποµένη.
Επίσης για να µη διασπάς τη ροή µε την αργοπορη-
µένη είσοδό σου. 

2. Nα µένεις ως το τέλος, για τους ίδιους σηµαν-
τικούς λόγους.

3. Nα µην απουσιάζεις, για να προχωράς σε βάθος
µαζί µε τους άλλους ώστε να µην τους καθυστερείς
(επίσης, για να καλλιεργείται ενότητα µε τους άλ-
λους).

2



4. Tήρησε απόλυτη εχεµύθεια, σε σχέση µε προ-
σωπικές συζητήσεις που γίνονται στις οµάδες.

5. Oδηγίες για πιο αποτελεσµατική συζήτηση

α)  Πάντα ζήτησε το λόγο, µην πετάς κουβέντες
που θα διαταράξουν ή θα διακόψουν τη ροή της συ-
ζήτησης.
(Γράψτε αυτό που θέλεις να πεις σε ένα χαρτί και πε-
ρίµενε µέχρι να έχεις το λόγο).

β)  Aπόφυγε, µε κάθε συνειδητή προσπάθεια: 
1. Kριτική, σχόλια ή Συµβουλές
2. Nα ψυχολογήσεις τον άλλο 
3. Yποθετικά παραδείγµατα
4. Σχόλια και συζήτηση για κοινωνικά, πολιτικά
ή θρησκευτικά φαινόµενα

γ)  Pώτησε βαθιές και βοηθητικές ερωτήσεις όταν
θέλεις να βοηθήσεις κάποιον να βρει το πρόβληµα και
ν’ ανακαλύψει λύσεις (όλες οι απαντήσεις βρίσκονται
µέσα στον καθένα).

δ) Nα είσαι όσο πιο ανοιχτός / η και ειλικρινής µπο-
ρείς. Έτσι, και εσύ και οι άλλοι θα ωφεληθούν πολύ
περισσότερο και θα βιώσετε, σταδιακά, όλο και πε-
ρισσότερη αγάπη και ενότητα.

6. Zητάµε να µη φέρεις άλλους, που δεν είναι στην
οµάδα, στην συζήτηση που γίνεται µε την οµάδα, και
για δικό τους καλό και για το καλό της οµάδας.

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

ΓIATI EINAI AΠAPAITHTO
NA EIΣAI ΣE KAΘE MAΘHMA

H εµπειρία µας αυτά τα χρόνια µάς έχει δείξει:

1. Ότι υπάρχει µια µικρή µερίδα ανθρώπων που δεν
έχουν καλλιεργήσει ακόµα τη συνήθεια της τακτικής
παρουσίας στα µαθήµατα.

2. Ότι ακόµα κι αυτή η µικρή µερίδα µπορεί να δη-
µιουργήσει πρόβληµα και να καθυστερήσει την εξέ-
λιξη για όλη την οµάδα.

Πιστεύουµε ότι η τακτική σου παρουσία είναι απα-
ραίτητη για τους ακόλουθους λόγους:

1. Tο σεµινάριο προχωράει µε ένα γρήγορο ρυθµό
και χρειάζεται αρκετή προσοχή για αποτελεσµα-
τική απορρόφηση. Όταν χάνεις ένα µάθηµα, αυτό γί-
νεται ακόµα πιό δύσκολο.

2. Tο σεµινάριο βασίζεται πάνω στη δική σου εσω-
τερική συνειδητοποίηση που γίνεται πιό πολύ στις
οµάδες συζήτησης.

3. H καλλιέργεια της ενότητας µε την οµάδα - εξω-
τερικά και εσωτερικά - είναι ένα σηµαντικό µέσο για
την απελευθέρωση από το «Eγώ».

4. Όταν χάνεις συναντήσεις ίσως αργότερα να απα-
σχολήσεις την οµάδα µε ένα θέµα που δε θα είχες την
ανάγκη να θίξεις αν δεν είχες απουσιάσει.

5. Kάθε άτοµο, οµάδα και όλη η «Aρµονική Zωή»
έχει ένα µορφογεννητικό πεδίο. Kάθε άτοµο συµ-
βάλλει στη δηµιουργία της ποιότητας αυτού του πε-
δίου. Eπίσης, κάθε άνθρωπος επηρεάζεται από αυτό
το πεδίο. Έτσι, η αµέλεια ή η έλλειψη προσπάθειας
από ένα µέλος της οµάδας λειτουργεί, σε κάποιο
βαθµό, πάνω στη γενική στάση και ατµόσφαιρα της
οµάδας.

Γι’ αυτούς και γι’ άλλους λόγους, ζητάµε να είσαι όσο
το δυνατό πιο συνειδητός (η) σε σχέση µε τις παρου-
σίες στα µαθήµατα και τις µέρες εντατικής  εργασίας.
Παρόλο που έχουµε ορίσει έξι απουσίες από τα
τριάντα µαθήµατα (από Oκτώβριο ως Iούνιο) σαν ένα
ανώτατο όριο, ελπίζουµε ότι οι περισσότεροι δε θα
κάνουν καµιά απουσία.

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

OTAN EINAI TEΛIKA AΠAPAITHTO NA
XAΣEIΣ ENA MAΘHMA

1. ∆ανείσου ή αγόρασε το DVD του µάθηµατος που
έχασες ώστε να πάρεις τις πληροφορίες και οδηγίες.

2. Πάρε τηλέφωνο ένα συµµαθητή και ρώτησε τι κά-
νατε και τι εργασία έχετε για την επόµενη φορά.

3. Kοίταξε στο τετράδιο εργασίας για το µάθηµα που
έχασες και κάνε τις εργασίες που πρέπει για την επό-
µενη φορά.

4. ∆ιαβάστε τα κεφάλαια από τα βιβλία που συνο-
δεύουν το µάθηµα.

Θυµήσου όµως ότι το DVD δεν µπορεί να αντικατα-
στήσει τις συναντήσεις. 

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

Για κείµενα, ασκήσεις και ακόµα µαθήµατα του 
τρίτου χρόνου, µπορείτε να κοιτάξετε στην σελίδα.

http://www.armonikizoi.com/2015/3xr
Nα είσαι καλά.
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ΣYNEΠEIA AΠO AΓAΠH ΓIA MENA & TOYΣ AΛΛOYΣ

Θέλοντας, από αγάπη, να δηµιουργήσουµε έναν χώρο πραγµατικά κατάλληλο για εσωτερική εργασία, αυ-
τοβελτίωση και πνευµατική εξέλιξη αλλά και συγχρόνως επιθυµώντας να σε βοηθήσουµε να ωφεληθείς όσο
το δυνατόν πιο πολύ από τις δραστηριότητες µας, παρακαλούµε για απόλυτη συνέπεια από το κάθε µέλος
σαν έκφραση σεβασµού και αγάπης προς τον εαυτό του και τους άλλους. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ:

1.   ∆υστυχώς αρκετοί άνθρωποι µπερδεύουν την συνέπεια µε την καταπίεση.
2.   H πραγµατικότητα όµως είναι οτι η συνέπεια είναι η πραγµατική ελευθερία.
3.   Eίναι η βάση της ανθρώπινης αρµονίας. Χωρίς αυτήν δεν µπορεί να υπάρχει αρµονία και λειτουργι-
κότητα.

4.   Όταν δεν είµαστε συνεπείς στο χρόνο ή στις συµφωνίες µε τους άλλους, οι άλλοι βιώνουν έλλειψη σε-
βασµού προς τις ανάγκες τους και δέχονται τις επιπτώσεις που η ασυνέπεια µας έχει πάνω τους.

5. Όταν µπαίνουµε στα µαθήµατα καθυστερηµένα:
α. Ενοχλούµε τους άλλους µε την κίνηση και την παρουσία µας.
β. ∆ηµιουργούµε την σκεπτοµορφή στους άλλους να κάνουν το ίδιο.
γ. ∆εν είναι δυνατόν να αρχίσουµε το µάθηµα στην ώρα του.
δ. Χάνουµε πολύτιµο χρόνο από το µάθηµα και τις οµάδες µετά.
ε. ∆εν µαθαίνουµε τις βασικές άξίες της συνέπειας, συνεργασίας, υπευθυνότητας, σεβασµού και αγάπης
προς τους άλλους λογαριάζοντας την επίδραση που έχει το γεγονός ότι διασπούµε την συγκέντρωση.
στ. Συγχρόνως χάνουµε την ωφέλεια  από τις τεχνικές και τις διδασκαλίες που µε την σειρά τους  συνε-
πάγονται την  καθυστέρηση στην εξέλιξη όλης της οµάδας.
ζ. ∆εν µπορεί να υπάρχει πνευµατική εξέλιξη όταν δεν µπορούµε εµείς οι ίδιοι  να ελέγχουµε το σώµα και τη
ζωή µας σαν µονάδες,  που ανήκουµε σε ένα σύνολο που το σεβόµαστε. Tο ίδιο συµβαίνει ακόµα περισσό-
τερο όταν χάνουµε ένα µάθηµα ή και όταν χάνουµε τις οµάδες του σεµιναρίου Αυτογνωσίας.
6.   Παρατηρούµε ότι είναι οι ίδιοι που αργοπορούνε κάθε φορά – άρα δεν είναι θέµα ότι «κάτι µας έτυχε»
ή “κάτι µας εµπόδισε”. (Αυτό µπορεί να συµβαίνει µία ή δύο φορές το χρόνο.) 
7.   H πόρτα του µαθήµατος θα κλείνει  ακριβώς 10 λεπτά από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης.
Όσοι δεν προλάβουν να συµµετέχουν στο µάθηµα θα έχουν µία απουσία.
8.  Aν όµως οι πόρτες ανοίγουν µετά από την χαλάρωση, για να µπείτε, θα έχετε µόνο 1/2 απουσία. 
9.   Aν φεύγετε πριν το τέλος του µαθήµατος / οµάδας, είναι επίσης 1/2 απουσία.

ΠΩΣ NA ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΣYNEΠEIA

1. Αποφάσισε αν θέλεις να µάθεις την συνέπεια ως προς το µάθηµα που παρακολουθείς. Kαι
γιατί;  Πχ  α). `Aπό σεβασµό και αγάπη για τους άλλους, β) . Nα ωφεληθείς εσύ περισσότερο, γ). Για την
δική  σου εξέλιξη. 

2. Υπολόγισε από την πείρα σου πόση ώρα χρειάζεσαι να φτάσεις και πρόσθεσε 15 λεπτά,  ασφάλεια για
ενδεχόµενα. Eίναι καλό να είσαι στο κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα για να ηρεµίσεις και να αλλάξει η ενέργεια
σου για το µάθηµα.

3. Φαντάσου ότι το µάθηµα αρχίζει 15 λεπτά νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα.

4. Bάλε το ρολόι σου 10 λεπτά µπροστά,  ώστε όταν το κοιτάς, η πρώτη αίσθηση να είναι ότι δεν έχεις
άλλο χρόνο.

5. Aν δεν µπορείς να φύγεις από την εργασία αρκετά νωρίς, κάνε µια διαπραγµάτευση µε τον εργοδότη
σου ώστε να φεύγεις  15 λεπτά νωρίτερα και να τα συµπληρώνεις κάποια άλλη ώρα της εβδοµάδας. 

6. Aν παρατηρείς αντιστάσεις (σαν αίσθηµα καταπίεση) συζήτησε το µε τον συντονιστή σου. Άκουσε
την διάλεξη Η-6660 Πειθαρχία Ή Ελευθέρια;
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CD, DVD και Βιβλία για περισσότερη µά-
θηση και εφαρµογή των τεχνικών της

Ενεργειακής Ψυχολογίας

Τα DVD έχουν βίντεο από σεµινάρια που διδά-
σκουν τις τεχνικές και τη φιλοσοφία γύρω από
αυτές. Περιέχουν επίσης την εφαρµογή των τε-
χνικών.
Τα CD έχουν µόνο την εφαρµογή των τεχνικών.

Πρoτείνουµε σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα: 

CDM 01 Χαλάρωση Φωτός, Αυτοπαραδοχή, Βελ-
τιωµένες σχέσεις.  
CDM 101 Ο Θεραπευτικός Κώδικας για την Αυ-
τοπαραδοχή, Αυτοσυγχώρεση, Ασφάλεια
και Ελευθερία. 

Σχετικά µε την ενεργειακή ψυχολογία γενικά,
υπάρχει η οµιλία «Tι Είναι Ενεργειακή Ψυχολο-
γία» CD 8200 Ή DVD 467  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EFT
DVD ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
BE- 503   Σεµινάριο EFT Nο. 1  ∆υο  DVD
BE -504   Σεµινάριο EFT Nο. 2
BE- 505   Σεµινάριο EFT Nο. 3 - Μοιρασµένα
Οφέλη  
BE -520  Σεµινάριο EFT Nο. 4 - Eπιλογές - TAT -
BSFF
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM - 7 EFT, TAT,  Σεντόνα
CDM - 8 EFT επιλογές, Θετ.Προβολή, Σεντόνα
CDM -12 ΕFT και Θετική Προβολή  για εφήβους  
CDM - 50   Ασκήσεις για το εσωτερικό Παιδί -
EFT, BSFF, TAT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ EFT ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
DVD ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
BE- 505 Σεµινάριο EFT Nο. 3Α  + 3 Β – Μοιρα-
σµένα Οφέλη  (∆ιπλό DVD)
BE -520 Σεµινάριο EFT Nο. 4 - Επιλογές - TAT -
BSFF
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM - 8 EFT EFT µε επιλογές, Θετική Προβολή,
Σεντόνα
CDM - 50 Ασκήσεις για το εσωτερικό Παιδί -
EFT, BSFF, TAT

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
Ακούγοντας την Καρδιά CD 7900 Ή DVD 440
(ΟΜΙΛΙΑ)

KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM-16 Ακούγοντας την Καρδιά + Κβαντικοί
∆ιαλογισµοί
CDM-54 Πέντε ασκήσεις από τη ∆ύναµη του
Τώρα. (E.F.T., Επιλογές, Τ.Α.Τ., Χο’οπονοπόνο,
Ακούγοντας την Καρδιά.)

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑ
BE-601 Α + Β Αυτο-απο-προγραµµατισµός (Μέ-
θοδος Σεντόνα) ∆υο DVD
Ντοσιέ µε DVD Μέθοδος Σεντόνα - Αυτο-απο-
προγραµµατισµός 10  DVD
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM - 6 Ασκήσεις Σεντόνα (4) - Για πρόβληµα,
Αλλαγή και Αγάπη
CDM - 10 (Α + Β) 8 Ασκήσεις Σεντόνα ΣΕ 2 CD -
για ανάγκες, συναισθήµατα, αποδοχή, αγάπη
CDM-26 Σεντόνα για  Στόχους και Υγεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤ
DVD ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
BE -520 Σεµινάριο EFT Nο. 4 - Eπιλογές - TAT -
BSFF
BE-530  Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί   10
DVD  
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM - 7 EFT, TAT,  Σεντόνα
CDM - 11 TAT για Ουσίες και Συγχώρεση+ BSFF
CDM-28 TAT για Αυτοσυγχώρεση
CDM - 50   Ασκήσεις για το Εσωτερικό Παιδί -
EFT, BSFF, TAT
CDM-54 Πέντε ασκήσεις από την ∆ύναµη του
Τώρα. (E.F.T., Επιλογές, Τ.Α.Τ., Χο’οπονοπόνο,
Ακούγοντας την Καρδιά.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Β.S.F.F.
DVD ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
BE -520   Σεµινάριο EFT Nο. 4 - Επιλογές - TAT
- BSFF
BE-530  Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί 3
DVD + 1 CD
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM - 11 TAT για Ουσίες και Συγχώρεση + BSFF
CDM - 50   Ασκήσεις για το Εσωτερικό Παιδί -
EFT, BSFF, TAT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ XO’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ  
Χο’οπονοπόνο CD 8080 Ή DVD 456 (Οµιλία)
Το Μυστικό και Χο’οπονοπόνο CD 8170 Ή DVD
465 (Οµιλία)
Ντοσιέ – µε DVD  Η Εφαρµογή του “Μυστικού”
(Secret) και Χο’οπονοπόνο (Σεµινάριο) (µε 4 ή µε
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10 DVD) 
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM-29 - Ho Oponopono - Η Άσκηση 3 φορές
CDM-54 Πέντε ασκήσεις από τη ∆ύναµη του
Τώρα. (E.F.T., Επιλογές, Τ.Α.Τ., Χο’οπονοπόνο,
Ακούγοντας την Καρδιά.)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
Μέθοδοι Πνευµατικής Εναρµόνισης και οι Νέες
Ενέργειες CD 8090 Ή DVD  ΒΟ 457 (Οµιλία)
CDM-43 Θεραπεία από Μακριά + Αποδοχή του
Φωτός & της Αγάπης του Θεού.
Ντοσιέ µε DVD - Πνευµατική Εναρµόνιση / Θε-
ραπεία 10  DVD

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
Το Μυστικό και Χο’οπονοπόνο CD 8170 Ή DVD
465 (Οµιλία)
Ντοσιέ – µε Η Εφαρµογή του “Μυστικού” (Se-
cret) και Χο’οπονοπόνο (Σεµινάριο) (µε 4 ή µε 10
DVD)
KAI CD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
CDM-47 Τρεις ασκήσεις για την εφαρµογή του
Μυστικού και Χο’ οπονοπονο.
CDM-49 Τρεις ακόµα ασκήσεις για την εφαρ-
µογή του Μυστικού και Χο’ οπονοπονο.
CDM-51 Τρεις ασκήσεις του Μυστικού για την
Υγεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TΗΝ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΤΩΡΑ
CD 8200 Ζώντας την ευτυχία του Τώρα !  DVD
ΒΟ 468
CD 8280 Η Νέα Ζωή – Σύµφωνα µε τον Έκαρτ
Τόλλε DVD ΒΟ 477
CDM-52 Τρεις ασκήσεις από τη ∆ύναµη του
Τώρα. (Το κενό, η απελευθέρωση από το µέλλον
και το παρελθόν.) 
CDM-53 ∆υο ασκήσεις από τη ∆ύναµη του Τώρα.
(Απελευθέρωση απο το πονόσωµα και ταύτιση.)
CDM-54 Πέντε ασκήσεις από τη ∆ύναµη του
Τώρα. (E.F.T., Επιλογές, Τ.Α.Τ., Χο’οπονοπόνο,
Ακούγοντας την Καρδιά.)

Θα τα βρείτε στο 210 6818220, 210 6818151,
22990 40314, 22990 40316 και www.armoniki-
zoi.com/greek

Bιβλία του Pόµπερτ Hλία Nατζέµυ
OΛIΣTIKH APMONIA - 22990 40314, 22990

40316 armoniki@holisticharmony.com
1. ΣXEΣEIΣ ΣYNEI∆HTHΣ AΓAΠHΣ
2. ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA
3. ANΩTEPOΣ ΠPOOPIΣMOΣ TOY ANΘPΩΠOY        
4. ΣAPAM - H Περιπέτειες µίας Ψυχής -   
5. OPAMA ZΩHΣ    
6. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
7.  OI ΠEPIΠETEIEΣ TOY ΠETPOY & OI AΛH-
ΘEIEΣ     
8. ANΘPΩΠINH APMONIA -ΑΑ τόµος 1
9. H AΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
10. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ                 
11. ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΦΩΣ    
12. ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 
13. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ   
14α. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΑΑ. Τόµος 3 ΠΡΑΣΙΝΟ  
14β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΑΑ. ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
15. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗ-
ΣΟΥΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΑΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ
16. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗΣ + ΕΥΤΥ-
ΧΙΑΣ – ΣΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ     
17. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ
18. ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ   (Οµαδ. Συν)  
19. ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙ∆Ι,
ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΜΝΗ-
ΜΕΣ

20. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ        
21. ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ  
22. “AYTOΘEPAΠEIA»  
23. “ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ”  
24. “H TEXNH TOY ∆IAΛOΓIΣMOY”  
25. “EMEIΣ & OI ΣXEΣΕIΣ MAΣ”  
26. “OIKOYMENIKH ΦIΛOΣOΦIA”  
27. “O MYΣTIKOΣ KYKΛOΣ THΣ ZΩHΣ”  
28. “ΘAYMATA AΓAΠHΣ KAI ΓNΩΣHΣ”  
29. “ΣYΓXPONEΣ ΠAPABOΛEΣ”  
30. “MAΣAZ KAI ΠNEYMATIKH ΘEPAΠEIA”  
31. «ΑΣ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ»  
32. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ ΜΠΑΜΠΑ      
33. ΜΙΑ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
Για λεπτοµέρειες δείτε την ιστοσελίδα: 
www.armonikizoi.com/greek
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O∆HΓIEΣ ΓIA TO ∆IAΛOΓIΣMO

E∆Ω ΘA BPEIΣ ΠEPIΛHΠTIKEΣ O∆HΓIEΣ ΓYPΩ AΠO THN TEXNIKH TOY ∆IA-
ΛOΓIΣMOY. EINAI MONO MIA YΠENΘYMIΣH TOY TI EIΠAME ΣTO MAΘHMA.
∆EN EINAI O∆HΓOΣ ΓIA KAΠOION ΠOY ∆EN ΠAPAKOΛOYΘEI TO MAΘHMA Ή
∆EN EXEI ∆AΣKAΛO ΓIA TO ∆IAΛOΓIΣMO.

ΘYMHΣOY NA AΠOMONΩNEIΣ TO THΛEΦΩNO κι οποιαδήποτε άλλη πηγή
θορύβου ή ενόχλησης.

Πριν - καλό θα ήταν να κάνετε µερικές ασκήσεις - τουλάχιστον την µισή λαµπάδα.

1. H ΣTAΣH να είναι όσο γίνεται πιο ίσια σε µια από τις θέσεις που συζητήσαµε
στο µάθηµα.

2. TO ΣΩMA να είναι χαλαρό. Kάνε έναν έλεγχο εσωτερικό και χαλάρωσε όποια
σηµεία είναι σφιγµένα (το στοµάχι να είναι άδειο).

3. KANE MIA EΠIKΛHΣH εκφράζοντας στο Θείο ή στον ανώτερο εαυτό σου τις
πνευµατικές σου επιθυµίες. Για ποιό λόγο κάθισες για διαλογισµό. Tι ζητάς για τον
εαυτό σου πνευµατικά ή τι ζητάς για όλη την ανθρωπότητα.

4. OPAMATIΣMOΣ ΓIA TOYΣ AΛΛOYΣ - Στείλε φως σε όσους έχουν ανάγκη.

5. APXIΣE THN ENAΛΛAΣΣOMENH ANAΠNOH αναπνέοντας όσο πιο αργά
µπορείς και µε συγκέντρωση, χωρίς να ζορίζεσαι. Eισπνοή, ένα µικρό κράτηµα, αλ-
λαγή ρουθουνιού, εκπνοή, µια µικρή άπνοια, εισπνοή… 
Kάνε το αυτό γύρω στα 5 λεπτά.

6. TΩPA APXIΣE NA ΣYΓKENTPΩNEΣAI στο σηµείο της συγκέντρωσής σου
γι’ αυτήν την εβδοµάδα. Aπό βδοµάδα σε βδοµάδα µπορεί ν’ αλλάξουν οι οδηγίες
της συγκέντρωσης στο µάθηµα και στο τέλος ο καθένας θ’ αποφασίσει µόνος του τον
τρόπο διαλογισµού που του ταιριάζει. Oδηγίες θα δίνονται στο µάθηµα κάθε φορά.

7. MEINE ΓIA EIKOΣI ΛEΠTA και µετά σιγά σιγά άρχισε να γυρίζεις στη δράση.
Mη σηκώνεσαι αµέσως.

8. Nα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ τις εντυπώσεις, σκέψεις και παρατηρήσεις.

NA EIΣAI KAΛA
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ΠEPI ∆IAΛOΓIΣMOY

A. TI EINAI ∆IAΛOΓIΣMOΣ

1. H METAΦOPA TOY NOY KAI TOY ΣΩMATOΣ ΣE MIA
KATAΣTAΣH AΠOΛYTHΣ XAΛAPΩΣHΣ KAI HPEMIAΣ,
ΣYNEI∆HTOΠOIΩNTAΣ THN ΠANTOTE ΠAPOYΣA
EΣΩTEPIKH EIPHNH.

2. MIA MEΘO∆OΣ AΠEΛEYΘEPΩΣHΣ AΠO TO ΣΩMA-
TIKO KAI ΠNEYMATIKO AΓXOΣ.

3. MIA MEΘO∆OΣ ∆IAMOPΦΩΣHΣ KAI ANANEΩΣHΣ
TOY NOY.

4. ENAΣ TPOΠOΣ ΣYNEI∆HTOΠOIHΣHΣ YΨHΛOTE-
PΩN EΠIΠE∆ΩN ΣYNEI∆HΣHΣ.

5. MIA MEΘO∆OΣ EΠIKOINΩNIAΣ KAI ENΩΣHΣ ME
TON EΣΩTEPIKO EAYTO, THN ΨYXH Ή TO ΘEO.

6. H ANAΠTYΞH THΣ OΞYTHTAΣ THΣ ΣYΓKENTPΩ-
ΣHΣ.

7. NA ΣYNEI∆HTOΠOIHΣOYME TON ENA ΠAPATH-
PHTH  (∆HΛ. THN ΨYXH) TΩN TPIΩN KATAΣTA-
ΣEΩN ΣYNEI∆HΣHΣ, ΠOY EINAI  H EΓPHΓOPΣH, TO
ONEIPO KAI O BAΘYΣ   YΠNOΣ.

8. MIA TEXNIKH ΠNEYMATIKHΣ EΞEΛIΞHΣ.

B. ΠPAKTIKEΣ ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ 
ΓIA TON ∆IAΛOΓIΣMO

1. TOΠOΣ

α. ΝΑ ΕΙΝΑΙ HΣYXOΣ, ZEΣTOΣ, ANAΠAYTIKOΣ

β. ΝΑ ΕΙΣΑΙ MONOΣ, EKTOΣ AN AΛΛOI ∆IAΛOΓIZON-
TAI MAZI

γ. ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆IAKOΠH AΠO AΛΛOYΣ Ή AΠO
TO THΛEΦΩNO

δ. ΣTHN APXH, NA XPHΣIMOΠOIEITAI H I∆IA KAPE-
KΛA, XAΛI Ή KOYBEPTA (AN ΓINETAI).

ε. MΠOPEI EΠIΣHΣ NA XPHΣIMOΠOIHΘOYN ΣAN
BOHΘHMATA EIKONEΣ, KEPIA, ΘYMIAMATA ΛOY-
ΛOY∆IA, AN TAIPIAZEI ME TON XAPAKTHPA.

2. ΣTAΣH

α. H ΣΠON∆YΛIKH ΣTHΛH IΣIA, ΣΩMA XAΛAPΩ-
MENO

β. Ή ΣE MIA KAPEKΛA ME TA ΠEΛMATA ΣTO ΠA-
TΩMA, Ή ΣTAYPOΠO∆I  ΣTO ΠATΩMA ME   MAΞI-
ΛAPI H  ΣE MIA ΓONATIΣTH ΣTAΣH.

γ. ΤΟ ΣTOMAXI A∆EIO (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΩPEΣ)

3. Η ΩΡΑ

α. KAΛYTEPH ΩPA EINAI METAΞY 5 - 8 Π.M.

β. AΛΛIΩΣ, MOΛIΣ ΞYΠNHΣETE ΠPIN APXIΣOYN OI
KAΘHMEPINEΣ ∆PAΣTHPIOTHTEΣ.

γ. EΠIΣHΣ, AMEΣΩΣ META TH ∆YΣH TOY HΛIOY
ΠPIN AΠO TO ΦAΓHTO.

δ. ΠPIN AΠO TON YΠNO TO BPA∆Y.

ε. ΓIA APXAPIOYΣ, H ∆IAPKEIA TOY ∆IAΛOΓIΣMOY
ΠPOTEINETAI  NA EINAI 15-25 ΛEΠTA, 2 ΦOPEΣ THN
HMEPA.

4. EΠIKΛHΣH 

EINAI KAΛO NA APXIZEI KANEIΣ ME MIA ΕΠΙΚΛΙΣΗ
ΣTO ∆IKO TOY I∆ANIKO, Π.X.  ΣTON XPIΣTO, ΣΤΟ
ΘΕΙΟ Ή ΣTHN ANEK∆HΛΩTH OIKOYMENIKH
ENEPΓEIA, ETΣI ΩΣTE NA O∆HΓEITAI ME TON ∆IA-
ΛOΓIΣMO ΣE MIA ΠIO ΣΩΣTH ANTIΛHΨH THΣ
AΛHΘINHΣ TOY ΦYΣHΣ. 

5. ANAΠNOEΣ

α. MΠOPEIΣ NA APXIΣEIΣ ΜΕ ΠEPIΠOY 5 ΛEΠTA

ME ENAΛΛAΣΣOMENH ANAΠNOH. 

β. ΣTH ΣYNEXEIA, AΦHΣE THN ANAΠNOH NA
AKOΛOYΘHΣEI TO ∆IKO THΣ PYΘMO KAI AΠΛA ΠA-
PATHPHΣE THN ΣAN ΘEATHΣ.

γ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ
∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ.

δ. ΦΕΡΝΕΙΣ ΤΟ ΝΟΥ ΠΙΣΩ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΗ-
ΜΕΙΟ.

ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟ. 

Γ. MEPIKA OΦEΛH 
AΠO TON ∆IAΛOΓIΣMO

1. H AΠEΛEYΘEPΩΣH TOY ΣΩMATIKOY, ΠNEYMATI-
KOY KAI ΣYNAIΣΘHMATIKOY AΓXOYΣ.

2. H MEIΩMENH EΞAPTHΣH AΠO AΛΛOYΣ, AΠO
ΦAPMAKA, π.χ. KAΦEΪNH, NIKOTINH, HPEMIΣTIKA
KAΘΩΣ KAI AΛΛA ΦAPMAKA.

3. AYΞHMENH AYTOΠEΠOIΘHΣH.

4. ΠEPIΣΣOTEPH HPEMIA ΣTO ΣΩMA KAI TO NOY
KAI ΘETIKH ANTIMETΩΠIΣH THΣ ZΩHΣ.

5. ΠEPIΣΣOTEPH HPEMIA ΚΑΙ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΣTO NOY

6. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ TOΝ ΑΝΩΤΕΡΟ EAYTO. 

7. ΠEPIΣΣOTEPH ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ZΩNTA-
NIA ΓIA OΛEΣ TIΣ ∆PAΣTHPIOTHTEΣ.

8. MEΓAΛYTEPH AΠOTEΛEΣMATIKOTHTA.

9. ΑΥΞΗΜΕΝΗ AYTOΠAPA∆OXH KAI AΓAΠH ΓIA
TON EAYTO MAΣ.

10. MEΓAΛYTEPH ∆EKTIKOTHTA KAI AΓAΠH ΓIA
TOYΣ AΛΛOYΣ.

11. ANI∆IOTEΛEIA KAI MEΓAΛYTEPΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΩN AΛΛΩN.

12. ΛIΓOTEPEΣ EΠIΘYMIEΣ, KAI ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙ-
ΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ.  
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14. ΑΥΞΗΜΕΝΗ TAΣH ΓIA ΠNEYMATIKH ZΩH.

15. MEΓAΛYTEPH EΠIΘYMIA ΓIA THN AΛHΘEIA KAI
THN ΑΥΤΟ-ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ. 

16. KAΛYTEPH ΓENIKA YΓEIA  ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.  

∆. MEPIKA ΣΗΜΕΙΑ ΣYΓKENTPΩΣHΣ

1. H ANAΠNOH.

2. MIA IEPH ΛEΞH Ή ∆ΟΝΗΣΗ. 

3. H ΦΛOΓA ENOΣ KEPIOY. 

4. ΤΟ ΦΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ.

5. ΣΕ ΜΙΑ ΙΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΝΟΥ.

6. O I∆IOΣ O NOYΣ - ME THN ΠAPATHPHΣH THΣ
ΛEITOYPΓIAΣ TOY KAI THN AΠOTAYTIΣH AΠΌ
AYTON.

7. TA ENEPΓEIAKA KENTPA - BOHΘΩNTAΣ TH ZΩ-
TIKH ENEPΓEIA NA ANEBEI ΣTA YΨHΛOTEPA
KENTPA ΣYNEI∆HTOTHTAΣ. ∆EN ΠPEΠEI KANEIΣ
NA ΣYΓKENTPΩNETAI ΣTA 3 KATΩTEPA KENTPA. TO
KAΛYTEPO KENTPO ΓIA APXAPIOYΣ EINAI TO
KENTPO THΣ KAP∆IAΣ.

8. ΣΤΟ ΤΙΠΟΤΕ – ΝΕΤΙ ΝΕΤΙ

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

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α. AΣΦAΛEIA - BAΣH THΣ ΣΠON∆YΛIKHΣ ΣTHΛHΣ,
YΠNOΣ, TPOΦH, AΣΦAΛEIA - XΩMA

β. AΠOΛAYΣH - KATΩ AΠO TON AΦAΛO - ΣEΞ, AI-
ΣΘHΣIAKH EYXAPIΣTHΣH - NEPO

γ. EΠIBEBAIΩΣH - ΠANΩ AΠO TON AΦAΛO - ∆Y-
NAMH, XΩNEYΣH, AIΣΘHMATA - ΦΩTIA

δ. AΓAΠH - KENTPO TOY ΣTHΘOYΣ - ∆IEΘNIΣTIKH
AΓAΠH - AEPAΣ

ε. AΦΘONIA - KENTPO ΛAIMOY, YΠOΣYNEI∆HTO -
AIΘEPAΣ

στ. ΠAPATHPHTHΣ - KENTPO TOY METΩΠOY - AI-
ΩNIOΣ ANEΠHPEAΣTOΣ MAPTYPAΣ - OM

ζ. EY∆AIMONIA - KOPYΦH THΣ KEΦAΛHΣ - ENΩΣH
ME TO ΘEO - KOΣMIKH ΣYNEI∆HTOTHTA

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

E. OI ∆POMOI THΣ EΞEΛIΞHΣ ΠOY ΣYNO-
∆EYOYN TO ∆IAΛOΓIΣMO

1. Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠPOΣΦOPAΣ
ANI∆IOTEΛHΣ ΠPOΣΦOPA YΠHPEΣIAΣ XΩPIΣ ΠPO-
ΣMONH KEP∆OYΣ. H OIKOYMENOΠOIHΣH TΩN
ΠPAΞEΩN.

2. Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ AΓAΠHΣ
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟ. TO MONOΠATI THΣ AΓAΠHΣ. H OIKOYME-
NOΠOIHΣH THΣ AΓAΠHΣ.

3. Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓNΩΣHΣ
ΣOΦIA KAI ∆IAXΩPIΣMOΣ METAΞY THΣ AMETABΛH-
THΣ ΠPAΓMATIKOTHTAΣ KAI TΩN METABAΛΛOME-
NΩN ΣKEΨEΩN, ΛEΞEΩN, AIΣΘHMATΩN KAI
ΠPAΞEΩN. H OIKOYMENOΠOIHΣH THΣ ΓNΩΣHΣ.

4. Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘEΛHΣHΣ
ΣTA∆IAKH KYPIAPXIA ΣTH ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΣΩ-
MATOΣ KAI TOY NOY. H OIKOYMENOΠOIHΣH ΤΗΣ
ΘΕΛΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ NOY.

Α. EΞΩTEPIKOΣ EΛEΓXOΣ

1. YAMA - EΛEΓXOΣ TΩN ΠPAΞEΩN KAI THΣ ΣYM-
ΠEPIΦOPAΣ

2. NIYAMA - OPIΣMENEΣ O∆HΓIEΣ ΓIA TH ZΩH KAI
ΠEIΘAPXIEΣ ΓIA THN EΞEΛIΞH.

3. ASANA – ΑΣΚΗΣΕΙΣ - KYPIAPXIA ΣTO ΣΩMA
ΩΣTE NA MH ΓINETAI EMΠO∆IO.

4. PRANAYAMA - KYPIAPXIA ΣTH BIOENEPΓEIA
MEΣΩ THΣ KYPIAPXIAΣ ΣTHN ANAΠNOH.

5. PRATYAHARA - AΠOTAYTIΣH (AΠOMONΩΣH)
TOY NOY AΠO TIΣ AIΣΘHΣEIΣ ETΣI ΩΣTE NA MHN
YΠAPXEI ∆IAΣΠAΣH THΣ ΣYΓKENTPΩΣHΣ.

Β. EΣΩTEPIKOΣ EΛEΓXOΣ

6. DHARANA - ΣYΓKENTPΩΣH TOY NOY  ΣE ΣTA-
ΘEPO ΣHMEIO 

7. DHYANA - ∆IAΛOΓIΣMOΣ - ΣYΓKENTPΩΣH ΣE
ENA ΣHMEIO. O NOYΣ ΣTAΘEPOΠOIEITAI ΣTO ΣH-
MEIO KAI KINEITAI MAZI M’ AYTO. MIA PEOYΣA
ΣYΓKENTPΩΣH.

8. SAMADHI - O NOYΣ ΓINETAI ENA ME TO ΣH-
MEIO ΣTO OΠOIO ΣYΓKENTPΩNETAI KAI XANEI TO
AIΣΘHMA THΣ ΞEXΩPIΣTOTHTAΣ KAI THΣ ATOMI-
KOTHTAΣ.

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

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ

https://youtu.be/dRP8Sf3DNnE
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AΛΛAΓEΣ ΠOY ΣYMBAINOYN KATA
TH ∆IAPKEIA TOY ∆IAΛOΓIΣMOY 

& ΤΗΣ XAΛAPΩΣHΣ

1. Bαθιά ανάπαυση του υλικού σώµατος που διακρίνεται από την εµφανή
πτώση της τιµής του µεταβολισµού, όπως αυτός µετριέται από την κατανά-
λωση οξυγόνου ενός ατόµου κατά τη διάρκεια που βρίσκεται σε διαλογισµό,
σε κατάσταση εγρήγορσης, σε ύπνο και σε ύπνωση. Στο διαλογισµό υπάρχει
µια ξαφνική πτώση (16%) κατανάλωσης οξυγόνου, ενώ στον ύπνο η κατανά-
λωση πέφτει µόνο 8% (το περισσότερο), στην ύπνωση υπάρχει µια ελάχιστη
πτώση της βασικής τιµής του µεταβολισµού. Aυτό αποδεικνύει ότι το σώµα
και ο νους βρίσκονται σε τέτοια βαθιά κατάσταση χαλάρωσης και ανάπαυσης
που δεν επιτυγχάνεται ούτε µε τον ύπνο.

2. Mια άλλη ένδειξη της βαθιάς ανάπαυσης είναι ότι ο αριθµός των αναπνοών
που χρειάζεται ο άνθρωπος κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια του διαλογισµού πέ-
φτει, από ένα µέσο όρο 16 αναπνοών το λεπτό, κατά τη διάρκεια ήρεµης φυ-
σιολογικής κατάστασης εγρήγορσης, στις 7 αναπνοές το λεπτό στο βαθύ
διαλογισµό. Aυτό δείχνει ότι το σώµα και ο νους βρίσκονται σε βαθιά ανά-
παυση και χρειάζονται πολύ λιγότερο οξυγόνο.
Mερικοί άνθρωποι όταν πρωτοσυναντούν αυτήν την κατάσταση, όπου χρει-
άζονται λιγότερο οξυγόνο, φοβούνται όταν ανακαλύπτουν πως δεν έχουν ανα-
πνεύσει για αρκετή ώρα. Mπορούν να είναι σίγουροι πως δεν υπάρχει
απολύτως κανένας κίνδυνος. Kάθε φορά που το σώµα χρειάζεται να αναπνεύ-
σει δίνει το σύνθηµα στο µηχανισµό αναπνοής να πάρει το απαραίτητο οξυ-
γόνο χωρίς καθόλου να χρειάζεται να σκεφτεί κανείς γι’ αυτό. Aυτή η
κατάσταση συνειδητότητας είναι απόλυτα ασφαλής και ωφέλιµη.
3. Tα καλά νέα γι’ αυτούς που έχουν προβλήµατα καρδιάς είναι ότι ο διαλογι-
σµός είναι εξαιρετικά χαλαρωτικός και ανανεωτικός για την καρδιά. Mελέτες
έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που διαλογίζονται έχουν πιο ξεκούραστη καρδιά
και κατά τη διάρκεια που κάθονται και όταν βρίσκονται σε δράση. Tο γεγονός
αυτό χρησιµοποιείται από ανοιχτόµυαλους γιατρούς που χρησιµοποιούν το
διαλογισµό µαζί µε ασκήσεις και οµάδες συζήτησης, για να βοηθήσουν τους
ασθενείς που έχουν προβλήµατα καρδιάς να ξαναβρούν τη χαµένη τους υγεία
και ζωντάνια.
∆ε χρειάζεται, πάντως, να έχει κανείς προβλήµατα µε την καρδιά του για να
επωφεληθεί από αυτήν την πλευρά του διαλογισµού. Mην ξεχνάτε ότι η καρδιά
είναι µια αντλία που λειτουργεί συνεχώς. Όπως κάθε άλλη αντλία θα κατα-
στραφεί πολύ πιο γρήγορα εάν γίνεται υπερβολική χρήση και λειτουργεί µε
υπερβολική ένταση. O διαλογισµός είναι πολύ ισχυρό εργαλείο προφύλαξης
για κάθε σωµατικό και νοητικό πρόβληµα.
4. Mια άλλη ένδειξη της βαθιάς ανάπαυσης που επιτυγχάνεται µε το διαλογι-
σµό, είναι η σηµαντική πτώση του επιπέδου του γαλακτικού οξέος στο αίµα
από 11.2 mg /100 ml σε 7 mg /100 ml. Tο επίπεδο του γαλακτικού οξέος στο
αίµα είναι το µέτρο της σχετικής χρήσης και κόπωσης των µυών. Όσο χαµηλό-
τερο είναι το επίπεδο του γαλακτικού οξέος τόσο πιο ξεκούραστος και ανανεω-
µένος είναι ο µυϊκός ιστός.
5. ∆ιάφορα τεστ έχουν δείξει τη βαθιά και ηρεµιστική χαλαρωτική επίδραση
του διαλογισµού µέσα από τη µείωση της αγωγιµότητας του δέρµατος. H ηλε-
κτρική αγωγιµότητα του δέρµατος είναι ο τρόπος µέτρησης της σχετικής κατά-
στασης ηρεµίας ή έντασης ενός ατόµου. Tεστ έχουν αποδείξει ότι η
αγωγιµότητα κατά τη διάρκεια του διαλογισµού µπορεί να πέσει ως 300% δεί-
χνοντας έτσι ότι το άτοµο έχει χαλαρώσει σωµατικά και συγκινησιακά.
6. Mετρήσεις των κυµάτων του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του διαλογισµού
δείχνουν µια υψηλότερη συχνότητα άλφα κυµάτων, πράγµα που αποδεικνύει
µια ήρεµη εγρήγορση. Yπάρχει µια αίσθηση γαλήνης, ενώ ταυτόχρονα έχει κα-
νείς αντίληψη του περιβάλλοντος σα να είναι ξύπνιος. Mπορεί κανείς να συγ-
κρίνει µια τέτοια κατάσταση µε την ήρεµη εγρήγορση µιας γάτας που είναι
τελείως χαλαρή αλλά πανέτοιµη να αντιδράσει αν χρειαστεί.
7. Mια άλλη επιστηµονική µελέτη έχει δείξει ότι ο διαλογισµός επιφέρει αυξη-
µένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση ανάµεσα στα δύο ηµισφαίρια του εγκε-
φάλου. O συγχρονισµός αυτός των εγκεφαλικών κυµάτων οδηγεί σε ένα πιο
ολοκληρωµένο και ισορροπηµένο τρόπο σκέψης και δράσης. Tελευταία έχουν
γίνει πολλές έρευνες σχετικά µε τις διαφορετικές ποιότητες λειτουργίας που
ελέγχονται από το δεξιό και το αριστερό ηµισφαίριο. Yπάρχει η πεποίθηση ότι
το αριστερό ηµισφαίριο εργάζεται περισσότερο µέσα από τη λογική, ενώ το
δεξί είναι προσανατολισµένο προς τη δηµιουργική και ελεύθερη σκέψη. Προ-
φανώς, χρειάζεται αρµονική εξισορρόπηση αυτών των δύο για έναν υγιή και
παραγωγικό τρόπο ζωής.
Aυτές οι µελέτες δείχνουν ακόµη αυξηµένη επικοινωνία µεταξύ του εµπρός
και πίσω τµήµατος του εγκεφάλου. Aν και δε γνωρίζουµε τι µπορεί να σηµαί-
νει αυτό, είναι προφανές ότι ο διαλογισµός επιτρέπει µια αυξηµένη επικοινω-
νία ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα του εγκεφάλου.
8. Ίσως από τα πιο καλά τεκµηριωµένα αποτελέσµατα του διαλογισµού, είναι η

ικανότητα του να µειώνει την πίεση του αίµατος σε αυτούς που έχουν υψηλή
πίεση. Ένα κλασικό αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια του διαλογισµού ήταν η
πτώση της διαστολικής πίεσης από 15 σε 13 και της συστολικής από 8.5 σε 7.
Tα αποτελέσµατα αυτά παρέµεναν ίδια για ώρες µετά το διαλογισµό και στο
τέλος γίνονταν µια συνεχής πραγµατικότητα µετά από µερικά χρόνια διαλογι-
σµού και σωστής διατροφής, ζωής και σκέψης.
Aυτές είναι µόνο µερικές από τις αλλαγές που έχουν µετρηθεί κατά τη διαδικα-
σία του διαλογισµού. Tώρα ας κοιτάξουµε ορισµένες από τις πιο µακρόχρονες
αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε διαλογιζόµενους µετά από κάποια περίοδο κα-
θηµερινού διαλογισµού.

MAKPOXPONIEΣ 
ΦYΣIOΛOΓIKEΣ AΛΛAΓEΣ

9. Mε την πάροδο του χρόνου και ο ρυθµός της καρδιάς και ο ρυθµός της ανα-
πνοής αποκτούν χαµηλότερο ρυθµό καθώς το σώµα βιώνει λιγότερο νοητικό-
συγκινησιακό στρες και µαθαίνει να χάνει λιγότερη ενέργεια. Tο κορµί γίνεται
πιο χαλαρό και πιο αποτελεσµατικό.
10. Tα άτοµα που διαλογίζονται αποκτούν πιο σταθερή υγεία. Γενικά έχουν λι-
γότερες αρρώστιες στη ζωή τους. Aυτό ισχύει και σε σχέση µε τη ζωή που έκα-
ναν πριν να αρχίσουν το διαλογισµό και σε σχέση µε άλλους της ίδια ηλικίας
που ζουν παρόµοιες ζωές και που όµως δε διαλογίζονται. Yπάρχει µια εµφανής
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Ένας µεγάλος αριθµός επιστηµονι-
κών ερευνών έχει γίνει τελευταία πάνω στη σχέση µεταξύ νοητικών και συγκι-
νησιακών καταστάσεων και του ανοσοποιητικού συστήµατος.
Eίναι γνωστό πως ένας άνθρωπος ήρεµος έχει πιο θετική εικόνα για τον εαυτό
του και για τη ζωή γενικά και γι’ αυτό πολύ πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύ-
στηµα από ό,τι αν άφηνε την ενέργειά του να ξοδεύεται ή αν καταπιανόταν µε
αρνητικές σκέψεις και συναισθήµατα.
11. Mερικές έρευνες έχουν αποδείξει ακόµη ότι αυτοί που διαλογίζονται τα-
κτικά αντιδρούν πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά σε ένα δυσάρεστο γεγονός.
Oι µελέτες αυτές φτιάχνουν την ακόλουθη εικόνα. Ένα µέσο άτοµο που δεν
είναι ούτε ιδιαίτερα χαλαρωµένο ούτε ιδιαίτερα αγχοµένο χρειάζεται κάποιο
χρονικό διάστηµα για να αντιδράσει στο στρες. Tο άγχος του θα αυξηθεί στα-
διακά και µετά θα αρχίσει να χαλαρώνει. Ένα άτοµο που διαλογίζεται τακτικά
τείνει να αντιδρά πιο γρήγορα και µετά χαλαρώνει πιο γρήγορα. Άτοµα µε προ-
βλήµατα άγχους τείνουν να αντιδρούν πολύ πιο αργά και η έντασή τους ανε-
βαίνει για αρκετή ώρα µετά το γεγονός. ∆εν ξεχνούν το γεγονός και
ασχολούνται µε αυτό για πολύ καιρό αφότου συνέβη.
Tο πείραµα αυτό καταρρίπτει τη λαθεµένη αντίληψη ότι ο διαλογισµός κάνει
τον άνθρωπο παθητικό. Tο αντίθετο είναι η αλήθεια. Έχει πολύ πιο γρήγορο
χρόνο αντίδρασης γιατί ο νους του βρίσκεται πολύ περισσότερο στο παρόν και
δεν απασχολείται µε προβλήµατα του µέλλοντος ή του παρελθόντος.
Ένα παρόµοιο τεστ έδειξε πως στο ίδιο ερέθισµα οι µη διαλογιζόµενοι χρει-
άζονται 5 δευτερόλεπτα για να αντιδράσουν, ενώ οι διαλογιζόµενοι χρειάζονται
3.
12. O διαλογισµός αυξάνει, επίσης, την ικανότητα αντίληψης και κινητικής
απόδοσης. Σ’ ένα πείραµα όπου χρησιµοποιήθηκαν τεστ ταχύτητος και ακρί-
βειας και ο καθένας έπαιρνε βσθµούς σύµφωνα µε την απόδοση, οι διαλογιζό-
µενοι και στα δύο βαθµολογούνται µε 7, ενώ οι µη διαλογιζόµενοι µόνο 2,5.
Aυτό σηµαίνει ότι ο διαλογισµός µας βοηθά σε κάθε νοητική ή σωµατική δρα-
στηριότητα και στόχο. H ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας µας αυ-
ξάνεται σε κάθε τοµέα της ζωής µας.
13. Mελέτες που έγιναν στην Oλλανδία µε µαθητές λυκείου έδειξαν ότι εκείνοι
που έκαναν διαλογισµό είχαν δείκτη ανάπτυξης εφυϊας 28 βαθµούς ενώ εκείνοι
που δεν διαλογίζονταν είχαν µόλις 10 βαθµούς ανάπτυξη. Aυτός είναι ένας από
τους λόγους που ο διαλογισµός εξαπλώθηκε στη ∆ύση, µέσα από τους φοιτη-
τές που πολύ σύντοµα αντιλήφθηκαν ότι οι νοητικές τους ικανότητες αυξάνον-
ταν σε βάθος από τη διαδικασία που ονοµαζόταν διαλογισµός.
14. H µνήµη επίσης αυξάνεται µε το διαλογισµό. Σε µελέτες που έγιναν πάνω
στην ενθύµηση µεγάλων χρονικών διαστηµάτων οι διαλογιζόµενοι έπιαναν
52% ενώ οι µη διαλογιζόµενοι µόνον 32%. Σε παρόµοιες µελέτες, που όµως
αφορούσαν την ενθύµηση πρόσφατου χρονικού διαστήµατος οι διαλογιζόµενοι
σηµείωναν 70%, ενώ οι µη διαλογιζόµενοι µόνον 37%. Bλέπουµε ότι ο διαλο-
γισµός είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων
του νου. Eποµένως, αντί να αποµακρύνει από τη ζωή, βοηθάει να ζήσει κανείς
πιο παραγωγική και ολοκληρωµένη ζωή.
15. Έχουν γίνει ακόµη πολλές ψυχολογικές µελέτες σε τόπους εργασίας µε δια-
λογιζόµενους και οµάδα σύγκρισης µη διαλογιζόµενων. Tο συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα που έγινε η µελέτη οι διαλογιζόµενοι αισθάνθηκαν αύξηση 40%
στην IKANOΠOIHΣH AΠO TH ∆OYΛEIA TOYΣ, ενώ εκείνοι που δεν έκα-
ναν διαλογισµό αισθάνθηκαν µόνο 5% αύξηση. Oι διαλογιζόµενοι αύξησαν
κατά 50% την παραγωγικότητά τους, ενώ οι µη διαλογιζόµενοι είχαν πτώση
10% περίπου. Oι διαλογιζόµενοι βίωναν 65% βελτίωση των σχέσεών τους µε
τους συναδέλφους τους και 45% των σχέσεών τους µε τους προϊσταµένους
τους. Στην ίδια εταιρία εκείνοι που δε διαλογίζονταν βελτίωσαν µόνο κατά
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10% τη σχέση τους µε τους συναδέλφους και 25% τη σχέση τους µε τους προ-
ϊσταµένους.
Έτσι, στον ίδιο τόπο εργασίας εκείνοι που έκαναν διαλογισµό µπορούσαν να
βιώσουν σηµαντική βελτίωση των συναισθηµάτων της ικανοποίησης, της πα-
ραγωγικότητάς τους και των σχέσεών τους µε τους συναδέλφους και προϊστα-
µένους, ενώ άλλοι από το ίδιο περιβάλλον είχαν σηµαντικά διαφορετικές
εµπειρίες. Bλέπουµε µε αυτόν τον τρόπο πόσο υποκειµενική είναι στην πραγ-
µατικότητα η αλήθεια µας και σε πιο βαθµό δηµιουργούµε την πραγµατικότητά
µας.
Σε µια άλλη παρόµοια µελέτη, διαλογιζόµενοι εργάτες βίωσαν 50% αύξηση
της ικανοποίησης από τη δουλειά τους, ενώ οι µη διαλογιζόµενοι µόνον 5%. H
αύξηση αυτή της ικανοποίησης είναι αποτέλεσµα της αλλαγής της αντίληψης
του διαλογιζόµενου και δεν οφείλεται σε αλλαγές στο περιβάλλον της εργα-
σίας. Tο ίδιο ισχύει για πολλούς τοµείς της ζωής µας. Mπορεί να πιστεύουµε
ότι δε µπορούµε να είµαστε ευτυχείς µε ό,τι έχουµε ή ότι κινδυνεύουµε. H αλ-
λαγή όµως της πεποίθησης αποµακρύνει αυτήν την ψευδαίσθηση και η ζωή γί-
νεται καλύτερη.
Eίναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι ο εργαζόµενος δε γίνεται παθητικός ή
αδιάφορος. Aς µη ξεχνάµε ότι η παραγωγικότητά του αυξάνει κατά 50% και η
βελτίωση των σχέσεων µε τους συναδέλφους του κατά 65%. Aυτό δεν ταιριά-
ζει σ’ έναν άβουλο χαρακτήρα, αλλά σε µια θετική στάση απέναντι στη ζωή
και την εργασία.
16. Ένας µεγάλος αριθµός ψυχολογικών τεστ έγινε µε ανθρώπους που έκαναν
διαλογισµό σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Ένα τεστ που έγινε µε ανθρώ-
πους που έκαναν διαλογισµό επί 2 µήνες σε σχέση µε µη διαλογιζόµενους
έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
α) Στο τεστ για εσωτερική καθοδήγηση οι διαλογιζόµενοι σηµείωναν 7 βαθ-
µούς, ενώ οι άλλοι 2,5 - πράγµα που δείχνει πως αυτοί που κάνουν διαλογισµό
είτε έχουν µια έµφυτη αίσθηση εσωτερικής καθοδήγησης, είτε την αναπτύσ-
σουν µέσα από το διαλογισµό.
β) Όταν εξετάστηκαν σχετικά µε την αυτοπαραδοχή οι διαλογιζόµενοι σηµεί-
ωναν 2, ενώ οι άλλοι έφταναν µέσο όρο µείον 1. Φαίνεται ότι η εσωτερική
επαφή που καλλιεργείται µε το διαλογισµό βοηθά το άτοµο να έχει πιο αρµο-
νική σχέση µε τον εαυτό του.
γ) Στο τεστ για αυτοεκτίµηση οι διαλογιζόµενοι έφταναν µέσο όρο 2. Oι άλλοι
είχαν µείον 3. H αυτοεκτίµηση µαζί µε την εµπιστοσύνη στον εαυτό µας παί-
ζουν σηµαντικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια και αποτελούν µεγάλο κεφάλαιο για
τη ζωή.
δ) Σ’ ένα τεστ για τον αυθορµητισµό οι διαλογιζόµενοι έφτασαν τους 2-3 βαθ-
µούς ενώ οι άλλοι µείον 3. Aυτό διαλύει και το µύθο ότι ο διαλογισµός κάνει
τον άνθρωπο στυγνό και απαθή. Aκριβώς το αντίθετο είναι αλήθεια και αυτός
που κάνει διαλογισµό γίνεται πιο αυθόρµητος, ανταποκριτικός και δηµιουργι-
κός.
ε) Σε ένα τεστ για την οικειότητα µε άλλους, οι διαλογιζόµενοι σηµείωσαν 2,3
ενώ οι άλλοι 0,2 - κάτι που δείχνει ότι ο διαλογισµός όχι µόνο δεν αποµακρύνει
τον άνθρωπο από τους άλλους αλλά αντίθετα τον κάνει πιο οικείο µαζί τους.
Aυτό είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι αυτός που κάνει διαλογισµό αισθά-
νεται πιο ασφαλής και έχει καλύτερη σχέση µε τον εαυτό του. Έτσι, φοβάται
λιγότερο τους άλλους και δε χρειάζεται να παίζει τα κοινωνικά παιχνίδια που
χωρίζουν τους ανθρώπους.
στ) Σε ένα τεστ για το άγχος οι διαλογιζόµενοι είχαν µόνο 2, ενώ οι άλλοι
έφταναν τα 8 αποδεικνύοντας τη µεγαλύτερη τάση τους για άγχος από τους
διαλογιζόµενους.
Άλλα παρόµοια ψυχολογικά τεστ έχουν δείξει ότι σε σχέση µε τους µη διαλογι-
ζόµενους οι διαλογιζόµενοι έχουν λιγότερη κατάθλιψη, αυξηµένη διάθεση φιλι-
κότητας, µειωµένη τάση να ελέγχουν τους άλλους, περισσότερο σεβασµό για
τους άλλους, συναισθηµατική σταθερότητα, µεγαλύτερη δύναµη αντιµετώπι-
σης σωµατικών ή νοητικών δυσκολιών ή άγχους, λιγότερη ακαµψία του χαρα-
κτήρα τους και µεγαλύτερηAYTOΠPAΓMATΩΣH. Σχετικά µε τον τελευταίο
παράγοντα, διαλογιζόµενοι που ξεκίνησαν διαλογισµό έχοντας έναν βαθµό αυ-
τοπραγµάτωσης 30, έφτασαν µετά από 6 εβδοµάδες διαλογισµού τους 35 και
µετά από 43 µήνες τους 50.
Aλλά το πιο σηµαντικό δώρο που προσφέρει ο διαλογισµός είναι ότι γινόµαστε
ικανοί να εκδηλώνουµε όλο και περισσότερο το εσώτερο και ακόµα ανεκδή-
λωτο δυναµικό µας σε κάθε επίπεδο: σωµατικό, συναισθηµατικό, νοητικό,
καλλιτεχνικό σε σχέση µε χειρονακτικές πράξεις δηµιουργικές προσπάθειες
και οικονοµικές ανάγκες. O νους µας είναι πιο καθαρός, παραγωγικός και δη-
µιουργικός.
17. Eκτός από τα προηγούµενα ψυχολογικά τεστ έχουν γίνει ακόµη σηµαντικές
µελέτες πάνω στις επιπτώσεις του διαλογισµού στους φυλακισµένους. Tεστ
που έγιναν µε φυλακισµένους που έκαναν διαλογισµό σε σχέση µε τους ίδιους
πριν αρχίσουν το διαλογισµό καθώς και σε σχέση µε άλλους φυλακισµένους
που δε διαλογίζονταν έδωσαν τα ακόλουθα σηµαντικά αποτελέσµατα:
α) Yπήρξε µια αξιοσηµείωτη µείωση της ψυχασθένειας και της κοινωνικής

αδράνειας. Έγιναν πιο υγιείς και κοινωνικά αποδεκτοί στη συµπεριφορά τους.
β) Ένιωθαν λιγότερο άγχος και επιθετικότητα.
γ) Mείωσαν κατά πολύ τις παραβάσεις του κανονισµού της φυλακής και άρχι-
σαν να προτιµούν κατά 100% πιο θετικές δραστηριότητες όπως τα σπορ, τις
λέσχες και τις επιµορφωτικές δραστηριότητες.

AΛΛEΣ MAKPOXPONIEΣ
ΦYΣIOΛOΓIKEΣ AΛΛAΓEΣ

Mέχρι τώρα έχουµε συζητήσει µερικές από τις επιπτώσεις του διαλογισµού στο
σώµα κατά τη διάρκεια του διαλογισµού. Aς συζητήσουµε τώρα µερικά από τα
µακροχρόνια αποτελέσµατα του καθηµερινού διαλογισµού πάνω στο σώµα.
18. Mετά από 4 έως 63 εβδοµάδες διαλογισµού στους διαλογιζόµενους που
έπασχαν από υπέρταση η πίεση του αίµατος έπεσε κατά µέσο όρο από το 15
στο 13.5 και η χαµηλή από 8.5 στο 7.
19. Mια οµάδα διαλογιζόµενων που έπασχε από βρογχικό άσθµα αισθάνθηκε
µεγάλη ανακούφιση. 94% από αυτούς ανακάλυψαν ότι ο αέρας περνούσε ευ-
κολότερα από τους βρόγχούς, 61% επίσης δήλωσαν ότι είχαν σηµαντική βελ-
τίωση στην αναπνοή τους. Oι γιατροί που παρακολουθούσαν αυτούς τους
ασθενείς σηµείωσαν τα ίδια αποτελέσµατα.
20. Άλλοι διαλογιζόµενοι εξετάστηκαν πάνω στην κατανάλωση τσιγάρων
αφού άρχισαν το διαλογισµό. Aπό το 39% που κάπνιζαν πολύ στην αρχή το
ποσοστό έπεσε στο 20% µετά από 9 µήνες και στο 17% µετά από 21 µήνες.
Aπό εκείνους πάλι που κάπνιζαν λίγο, από 55% που ήταν στην αρχή έπεσαν
στο 25% µετά από 9 µήνες και στο 20% µετά από 21 µήνες.
21. Tο ίδιο τεστ έγινε µε ανθρώπους που έπιναν πολύ. Στην αρχή ήταν 18%.
Mετά από 9 µήνες έπεσαν στο 15% και µετά από 21 µήνες µόνο στο 5%. ∆η-
λαδή µια πολύ σηµαντική αλλαγή έγινε στη ζωή τους. Σε εκείνους που έπιναν
λίγο οι αριθµοί άλλαξαν λιγότερο. Έπεσαν δηλαδή από 55% στο ξεκίνηµα στο
42% µετά από 9 µήνες και ξανά πάλι στο 45% µετά από 21 µήνες.
Φαίνεται λοιπόν ότι ο διαλογισµός είναι σηµαντικός δηµιουργός αρµονίας που
επιδρά περισσότερο εκεί όπου έχουµε χάσει την ισορροπία µας, χωρίς όµως να
µας αποµακρύνει από τη ζωή ή από την επαφή µε το περιβάλλον µας.
22. Aκόµη σηµαντικότερα αποτελέσµατα είχε ο διαλογισµός σε ανθρώπους
που είχαν εξάρτηση από διάφορους τύπους ναρκωτικών.

Aυτό το τεστ έγινε σε 1300 άτοµα που χρησιµοποιούσαν κάποιου τύπου ναρ-
κωτικά πριν να αρχίσουν το διαλογισµό. Tα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά,
όπως βλέπετε. Aυτή είναι η µεγάλη δύναµη του διαλογισµού. ∆ίνει µια εσωτε-
ρική πηγή ασφάλειας, δύναµης και ικανοποίησης µε αποτέλεσµα να µην
έχουµε την ανάγκη να εξαρτιώµαστε από χηµικές ουσίες, καταστάσεις ή αν-
θρώπους. Γινόµαστε δυνατότεροι, υγιέστεροι, παραγωγικότεροι και δηµιουργι-
κότεροι.
23. Άλλα τεστ που έγιναν σε ανθρώπους που κάνουν διαλογισµό έδειξαν ότι
αυτοί χρειάζονται πολύ λιγότερο ύπνο για να αναρρώσουν από στέρηση ύπνου.
Mε τις κανονικές ώρες ύπνου συνέρχονται από διάφορες ανωµαλίες στο ρυθµό
του ύπνου τους. ∆ε χρειάζεται, δηλαδή, να κοιµηθούν περισσότερο για να συ-
νέλθουν.
24. Σε µια µελέτη πάνω σε 408 διαλογιζόµενους που είχαν ιστορικό µολυσµα-
τικών ασθενειών το 70% ανέφερε σηµαντική µείωση των ασθενειών που υπέ-
φεραν, αφότου άρχισαν το διαλογισµό.
25. Σε µια παρόµοια µελέτη πάνω σε 156 διαλογιζόµενους που είχαν ιστορικό
αλλεργιών, το 56% είχε βελτίωση ή ακόµη και ανάρρωση από τις αλλεργίες
τους.
26. Σε µια ακόµη µελέτη ανθρώπων µε ουλίτιδα, 45 άτοµα άρχισαν διαλογι-
σµό, ενώ 26 ήταν η οµάδα ελέγχου. 
Tα αποτελέσµατα αυτά βγήκαν µετά από 25 µόνο µέρες διαλογισµού.
Oι τρεις αυτές επιστηµονικές έρευνες µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο δια-
λογισµός δυναµώνει το ανοσοποιητικό σύστηµα και εποµένως την αντίστασή
µας στις αρρώστιες αυτές. Eίναι λοιπόν ένα ισχυρό εργαλείο σε κάθε περί-
πτωση που το σώµα µας έχει χάσει την ισορροπία του.
27. Σε µια µελέτη πάνω σε άτοµα που υπέφεραν από αϋπνία τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι ο χρόνος που χρειάζονταν για να κοιµηθούν, έπεσε από ένα µέσο
όρο 75 λεπτών στα 15 λεπτά.
28. Mια άλλη µελέτη πάνω σε αθλητές έδειξε ότι αφότου ξεκίνησαν το διαλο-
γισµό βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στα διάφορα αγωνίσµατα, καθώς επίσης
και το δείκτη εφυϊας τους, όπως έδειξαν τα ανάλογα τεστ ευφυίας.
29. Σε µια άλλη µελέτη βρέθηκε ότι ο διαλογισµός βοηθάει στην οµαλοποίηση
του βάρους ενός ατόµου, δηλαδή εάν κάποιος είναι υπέρβαρος χάνει βάρος και
εάν είναι αδύνατος κερδίζει βάρος.

(Aπό το βιβλίο H TEXNH TOY ∆IAΛOΓIΣMOY του Pόµπερτ Hλία)
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Πως δηµιουργείται 
η πραγµατικότητα µας

Ποιες οι είναι πιθανές εξηγήσεις σχετικά µε το πώς δηµιουργεί-
ται η πραγµατικότητα µας; 

1. Ότι υπάρχει χάος και όλα είναι τυχαία. ∆εν υπάρχει λόγος
που κάτι συµβαίνει.  

2. Ότι υπάρχει ένας Θεός που αποφασίζει τι θα γίνει µε τον
καθέναν. Αν είναι έτσι τότε η αδικία που βλέπουµε γύρω µας
σηµαίνει ότι ή αυτός ο Θεός δεν είναι δίκαιος ή ότι δεν µπορεί
να ελέγχει τη δηµιουργία του. Αλλιώς πως να γίνουν αδικίες; Ή
δεν καταλαβαίνουµε την δικαιοσύνη αυτή. 

3. Ή ίσως δεν αποφασίζει κάποιο άλλο ον τι θα γίνει σε µας,
αλλά ίσως εµείς είµαστε αυτή η οικουµενική συνειδητότητα σε
µια διαδικασία εξέλιξης και δηµιουργούµε µια µειονεκτική
πραγµατικότητα για τον εαυτό µας, σαν άτοµα και σαν κοινω-
νία, µε την άγνοια µας και τις λανθασµένες επιλογές του πα-
ρελθόντος και του παρόντος. 

Αν είναι έτσι, τότε, δηµιουργούµε εµείς το κάθε τι που γίνεται
σε µας από ηλικία µηδενική, µε τους τέσσερα πιο κάτω παρά-
γοντες. 

α. Οι ενέργειες του παρελθόντος: σκέψεις, πράξεις, λόγια,
επιλογές και αποφάσεις του παρελθόντος µε βάση το νόµο της
ανταπόδοσης γυρίζουν σε µας, ώστε να µπορούµε να µάθουµε
από αυτά. 

β. Τα µαθήµατα που έχουµε αποφασίσει να µάθουµε σε αυτή
την ενσάρκωση, έλκουν σε µας γεγονότα και συµπεριφορές
που θα µας ωθήσουν  ή  θα µας δώσουν την ευκαιρία (έχουµε
ελεύθερη βούληση) να µάθουµε αυτά τα µαθήµατα. 

γ. Οι ενεργείς του παρόντος: σκέψεις, συναισθήµατα, συµπε-
ριφορές, φοβίες, εσωτερικές συγκρούσεις, ρόλοι που παίζουµε,
υποσυνείδητοι προγραµµατισµοί, προσκολλήσεις καθρεφτίζον-
ται στη ζωή µε το νόµο της συµπαθητικής δόνησης και του
αλληλοσυντονισµού, έλκουν γεγονότα, καταστάσεις και συµ-
περιφορές από ανθρώπους. 

δ. Oι ίδιες µας οι  σκέψεις, οι πεποιθήσεις και τα συναισθή-
µατα µας κάνουν να ερµηνεύουµε ένα  γεγονός,  µία κατά-
σταση και συµπεριφορά µε το δικό µας µοναδικό υποκειµενικό
τρόπο δηµιουργώντας  στο νου µας µια υποκειµενική πραγµα-
τικότητα. 

Έτσι η πραγµατικότητα µας οίνε τελείως αυτοδηµιούργητη
και όταν λέµε ότι κάτι ήταν στο θεϊκό σχέδιο, δεν εννοούµε ότι
κάποιος ξεχωριστός θεός έκανε κάτι να γίνει σε µας ή αποφά-
σισε να µας τιµωρήσει ή να µας δώσει δώρα αλλά απλά ότι οι
απρόσωποι οικουµενικοί νοµοί του σύµπαντος που είναι όψεις
του θείου, επιτρέπουν να γίνει ο,τι γίνεται επειδή εµείς και
άλλοι µαζί έχουµε δηµιουργήσει αυτές τις πιθανότητες µε
τις αποφάσεις, επιλογές, συµπεριφορές, τρόπους σκέψης και
τη ζωή µας στο παρελθόν και παρόν. 

Στο στάδιο της εξέλιξης που βρισκόµαστε σαν άτοµα και σαν
κοινωνία, µε τις επιλογές που έχουµε κάνει στο παρελθόν και

τις σκεπτοµορφές που έχουµε στο παρόν και τα µαθήµατα που
ήρθαµε να µάθουµε, αυτό που γίνεται, λαµβάνοντας υπ’ όψη
µας όλα τα πιο πάνω, είναι το πιο εξυπηρετικό για την εξέλιξη
µας, π.χ. Πόλεµοι, πείνα, δολοφονίες κτλ. Όταν θα έχουµε εξε-
λιχθεί ακόµα περισσότερο, δεν θα τα χρειαζόµαστε  όλα αυτά. 

Καθώς εµείς στη εξέλιξη µας µαθαίνουµε να συντονιζόµαστε
µε ολοένα πιο ανώτερα κοµµάτια  του εαυτού µας κάνοντας
πιο σωστές επιλογές στις συµπεριφορές και αντιδράσεις µας,
δεν θα χρειαζόµαστε  πια “αδικίες” ή δυστυχία στο σύµπαν. 

Με αυτήν την έννοια, δεν υπάρχουν αδικηµένοι άνθρωποι
άλλα υπάρχουν άδικες πράξεις, που απορρέουν από την
άγνοια και τον εγωκεντρισµό. ∆εν µπορούν όµως να γίνουν
αυτές οι πράξεις σε κάποιον έκτος αν ο ίδιος έχει δηµιουργήσει
τις προϋποθέσεις να γίνουν, µε τις προηγούµενες πράξεις, τω-
ρινές σκεπτοµορφές ή µαθήµατα που έχει αποφασίσει να
µάθει. 

Γεννηθήκαµε για Ευτυχία

Αξίζουµε και µπορούµε να έχουµε όλα όσα καθοδηγούµαστε
από µέσα µας να εκδηλώσουµε. Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για
την ευτυχία µας και το σκοπό της ζωής µας διατίθεται σε µας για
να µάθουµε να το δηµιουργούµε. 

Ζούµε σ’ ένα σύµπαν απεριόριστης αγάπης. Γεννηθήκαµε για
να δηµιουργήσουµε υγεία, ευτυχία, αφθονία και ότι χρειαζόµα-
στε για να εκπληρώσουµε τον σκοπό της ζωής µας. 

∆εν υπάρχει λόγος το Θείο ή το σύµπαν να µας αρνηθεί κάτι που
είναι απαραίτητο για την ευτυχία ή τον σκοπό της ζωής µας. 

Αν δεν το έλκουµε, η µόνη αιτία µπορεί να βρίσκεται στις δικές
µας περιοριστικές πεποιθήσεις ή και στις επιλογές της ψυχής µας.  

∆ηµιουργούµε την πραγµατικότητα µας µέσα από την έλξη,
την ερµηνεία και την προβολή

Α. Η Κβαντική Φιλοσοφία 

1. Η κατάληξη του κύµατος - Όλα είναι ένα πεδίο πιθανοτή-
των µέχρι να υπάρχει ένας παρατηρητής ο οποίος αναγκάζει το
πεδίο να γίνεται µια «πραγµατικότητα» σε χώρο και χρόνο. 

2. Όλα είναι ένα - Όλα όσα βλέπουµε είναι απλώς µια καµπυ-
λότητα ή προσωρινή πυκνότητα σε ένα ενιαίο ενεργειακό
πεδίο. Όλα είναι ένα και συνδεµένα µαζί µας και µέρος του
εαυτού µας σαν ενέργεια και συνειδητότητα. Αυτά που θέ-
λουµε να δηµιουργήσουµε ή να προσθέσουµε στην πραγµατι-
κότητα µας (υγειά, αφθονία, αρµονικές σχέσεις αγάπης κ.α.)
είναι απλώς µια προέκταση της συνειδητότητας µας που µορ-
φοποιείται από το νου µας – το σύστηµα πεποιθήσεων.

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. 

∆. Μπορούµε να διαιρέσουµε τις πεποιθήσεις µας στις ακό-
λουθες κατηγορίες:
1. Συναισθηµατικά Φορτισµένες Εντυπώσεις 
2. Λανθασµένα Παιδικά Συµπεράσµατα
3. Εξελισσόµενο Συνειδητό Σύστηµα Πεποιθήσεων  

4. Η Πνευµατική ∆ιαισθητική Πίστη µας  
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ΠYPHNIKH ΦIΛOΣOΦIA
ΠIO ΣYΓKEKPIMENA - ΠΩΣ ∆HMIOYPΓEITAI H
∆IKH MAΣ ΠPOΣΩΠIKH ΠPAΓMATIKOTHTA

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στα βιβλία: 
«Aυτογνωσία» «Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί» &
«Οι Ρόλοι που Παίζουµε σαν Ψυχές στην Εξέλιξη». 

Γεννιέται ένα παιδί. Φέρνει µαζί του ορισµένα χαρακτηριστικά
και τάσεις που το οδηγούν στο να ερµηνεύει και να αντιδρά στα
διάφορα γεγονότα και συµβάντα γύρω του µε ένα µοναδικό
τρόπο. Aκόµα και στην περίπτωση των διδύµων βλέπουµε δια-
φορετικές αντιδράσεις στα ίδια ερεθίσµατα. Eδώ δεν θα συζη-
τήσουµε για την προέλευση αυτών των χαρακτηριστικών που
υπάρχουν εκ γενετής. 
Kαθώς περνά ο καιρός το παιδί δέχεται διάφορα µηνύµατα από
το περιβάλλον του µε λόγια, µε κάποια συµπεριφορά προς αυτό,
µε τη συµπεριφορά µεταξύ άλλων, καθώς και µε προσωπικά και
κοινωνικά γεγονότα. 

Eρµηνεύει εκείνα τα γεγονότα και τα µηνύµατα και δηµιουργεί
ένα  “συνειδητό” και ένα “υποσυνείδητο σύστηµα πεποιθή-
σεων”. Aυτό το  σύστηµα πεποιθήσεων είναι όπως ένα παγό-
βουνο που “φαίνεται” ή είναι συνειδητό, µόνο κατά το ένα
όγδοο. 

Aυτό το σύστηµα πεποιθήσεων γίνεται, τώρα, ο καθρέφτης
µέσω του οποίου κατανοεί τον κόσµο. Eίναι σαν να φορά χρω-
µατιστά γυαλιά και όλα είναι χρωµατισµένα από τις αρχικές
του πεποιθήσεις, που  διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να ταιριάζουν µ’ αυτό που ήδη πιστεύει.
Mε αυτό το σύστηµα πεποιθήσεων επικοινωνεί µε τους άλλους
και, γενικά µε τη ζωή, προσελκύοντας σ’ αυτόν τα  γεγο-
νότα που αναµένει ή  έλκει. Tότε, επιβεβαιώνει, για µια
ακόµα φορά, τις αρχικές του πεποιθήσεις, αφού προσελκύει
αυτό που πιστεύει και ερµηνεύει ο,τιδήποτε συµβαίνει µε
τρόπο που  να  επιβεβαιώνει αυτό το  οποίο ήδη πι-
στεύει. Tότε, έχει µπλεχτεί σ’ ένα φαύλο κύκλο  πεποιθήσεων -
προσδοκιών - γεγονότων και διαστρεβλωµένης αντίληψης.

Για παράδειγµα, κάποιος που έχει βιώσει απόρριψη, εγκατά-
λειψη και  έλλειψη αγάπης από παιδί θα κάνει την υποσυνεί-
δητη υπόθεση ότι  έτσι είναι η ζωή, και θα αναµένει το ίδιο για
το υπόλοιπο της ζωής  του. (Eκτός και αν εργαστεί για να απε-
λευθερωθεί από αυτές τις  πεποιθήσεις). Έτσι, µε την συµπερι-
φορά του και τις προσδοκίες του, θα προσελκύσει απόρριψη,
ακόµη και από ανθρώπους που δεν έχουν την επιθυµία να τον
απορρίψουν, ή που, τουλάχιστον, έχουν και τις δύο πιθανότητες
µέσα τους. Nα τον δεχτούν ή να τον απορρίψουν. Όµως αυτός
ερµηνεύει αυτές και άλλες πράξεις (οι οποίες µπορεί να µην πε-
ριέχουν απόρριψη) σαν απόρριψη και δηµιουργεί τη δική του
υποκειµενική αλήθεια, η οποία επιβεβαιώνει τις αρχικές του
υποθέσεις και προσδοκίες. Aυτό τότε, δηµιουργεί τις αντιδρά-
σεις  του προς τη ζωή, η οποία απλά του επιστρέφει και πάλι
αυτό το οποίο περιµένει. 
Έτσι: 
1. Oι προηγούµενες εµπειρίες δηµιουργούν τις πεποιθήσεις
µας.
2. Oι πεποιθήσεις µας δηµιουργούν τις τωρινές µας εµπει-
ρίες.
3. Oι πεποιθήσεις µας οδηγούν  στην ερµηνεία του τι µας  συµ-
βαίνει και µε αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται τα συναισθή-
µατά µας.
4. Tα συναισθήµατά µας δηµιουργούν τις αντιδράσεις µας.
5. Oι αντιδράσεις µας γυρίζουν πίσω σε µας  επιβεβαιώνον-
τας ή µεγεθύνοντας την ισχύ των αρχικών µας πεποιθήσεων.
O σκοπό µας είναι να σπάσουµε αυτό το φαύλο κύκλο, στον
οποίο  είµαστε δέσµιοι µε διάφορους τρόπους.
1. Aνακαλύπτουµε και αναλύουµε τις πεποιθήσεις που µας δη-
µιουργούν τα  προβλήµατα και τις αλλάζουµε.
2. Θυµόµαστε τις παιδικές εµπειρίες που έχουν δηµιουργήσει
τις  πεποιθήσεις και τις µεταµορφώνουµε.
3. H µεταµόρφωση των παιδικών εµπειριών και πεποιθήσεων
γίνεται µε διάφορους τρόπους όπως:

α. Nα εφαρµόζουµε αναδροµές µεταµόρφωσης για να αλλά-
ξουµε την εµπειρία του παρελθόντος µε την γνώση του παρόν-
τος.
β. Nα χρησιµοποιήσουµε τεχνικές της Ενεργειακής Ψυχολογίας
(EFT, TAT, BSFF, Κώδικας, κ.α. ) 
γ. Mε άλλες µεθόδους σαν ψυχόδραµα, αναγέννηση, κάθαρση,
εσωτερικός διάλογος κτλ.
4. Mοιραζόµαστε µε τους άλλους αυτό που αισθανόµαστε
και αυτό που πιστεύουµε.
5. ∆ηµιουργούµε ένα καινούργιο σύστηµα πεποιθήσεων,
βασισµένο σε  πνευµατικές αλήθειες.
7. Καλλιεργούµε µια γενική εξισορρόπηση του σώµατος και
του νου, όπως  αναφέρεται παρακάτω.
8. Mε τεχνικές που µας φέρνουν σε περισσότερη επίγνωση της
ηρεµίας και της αρµονίας που υπάρχουν µέσα µας. Mε την
προσευχή, τη χαλάρωση, τον διαλογισµό.
9. Mε θετικές επιβεβαιώσεις που δηµιουργούν νέες θετικές
πεποιθήσεις.
10. Aλλάζοντας τον τρόπο της ζωής µας, ούτως ώστε να εί-
µαστε περισσότερο εναρµονισµένοι µε τους πιο υψηλούς µας
στόχους και ό,τι είναι σηµαντικό για µας.  

ΠNEYMATIKH YΓEIA & APMONIA
Θα είναι χρήσιµο να κατανοήσουµε ένα µεγαλύτερο  φάσµα
µέσα στο οποίο χρησιµοποιούνται αυτές οι τεχνικές.  Για περισ-
σότερες λεπτοµέρειες στο βιβλίο “Aυτοθεραπεία”.

1. ΣΩΣTH ∆IATPOΦH

2. KAΘHMEPINH ΣΩMATIKH AΣKHΣH

3. TEXNIKEΣ ANAΠNOHΣ

4. KAΘHMEPINH BAΘIA XAΛAPΩΣH

5. ∆HMIOYPΓIKH AYTOEKΦPAΣH

6. ∆PAΣTHPIOTHTA ME  NOHMA
7. KOINΩNIKH ENAPMONIΣH. Kανείς δεν είναι µόνος
του. H αρµονία του καθενός επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από
τις σχέσεις  που έχει  µε αυτούς που βρίσκονται γύρω του. Bε-
βαίως, και το αντίθετο είναι  επίσης αλήθεια, ότι δηλ. η σχέση
του µε τους άλλους καθρεφτίζει τη σχέση του µε τον εαυτό του.
Aυτή είναι µια όψη της ζωής µας την οποία πρέπει να παίρ-
νουµε υπόψη,  όταν προσπαθούµε να  δηµιουργήσουµε υγεία
και αρµονία. O καθένας πρέπει να ανακαλύψει τους φόβους και
τις πεποιθήσεις,  που τον εµποδίζουν να  νιώθει άνετα µε τους
άλλους και να τους ξεπεράσει.

8. ΠNEYMATIKOΣ ΠPOΣANATOΛIΣMOΣ. O καθένας
έχει τη δική του σχέση  µε το σύµπαν. Πολλοί ανήκουν σε  κά-
ποια θρησκεία που έχει µια συγκεκριµένη γνώµη για το Θεό.
∆εν είναι απαραίτητο  να ανήκει κανείς σε κάποια συγκεκρι-
µένη θρησκεία, αλλά είναι σηµαντικό, για την εσωτερική του
ισορροπία, να νιώθει κάποια σχέση µε το όλον, µε την  ανθρω-
πότητα, µε τη φύση, µε το Θείο. Aς  βρει ο καθένας για τον
εαυτό του τον δικό του δεσµό µε το όλον.

9. AYTOΓNΩΣIA. Σηµαίνει την κατανόηση των διαφόρων
πλευρών του είναι  µας, στο σωµατικό επίπεδο, στο συγκινη-
σιακό, στο νοητικό, στο  κοινωνικό, και στο πνευµατικό. Ένας
άνθρωπος που δεν κατανοεί τους δικούς του εσωτερικούς µηχα-
νισµούς, τις ανάγκες του, τις  επιθυµίες του, τους φόβους, τις
προσδοκίες, τις πεποιθήσεις και  τις υποσυνείδητες διεργασίες,
δεν µπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό του από τα αρνητικά
συναισθήµατα, τους αρνητικούς µηχανισµούς και τις συνήθειες,
που υπονοµεύουν την υγεία του. Eπίσης, δεν µπορεί να δηµι-
ουργήσει µια ζωή που να ταιριάζει στο µοναδικό  εαυτό του,
ακριβώς  επειδή δεν µπορεί να  κατανοήσει τον ίδιο του τον
εαυτό.

10. ΦΩTIZONTAΣ TO YΠOΣYNEI∆HTO. Aυτή είναι µια
πλευρά της αυτοθεραπείας, που συνήθως έχουµε την ανάγκη
ενός ψυχολόγου ή  κάποιου άλλου πεπειραµένου επαγγελµατία,
ο οποίος θα µας  βοηθήσει να ανακαλύψουµε το περιεχόµενο
του υποσυνειδήτου και να  το απελευθερώσουµε από τα ανεπι-
θύµητα αρνητικά συµπεράσµατα και τους αµυντικούς µηχανι-
σµούς, ειδικά τους φόβους και τα συµπλέγµατα ενοχής. 
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V. Τυχαίο, Θέληση του Θεού, Κάρµα 
ή Επιλογές της Ψυχής;

Από το βιβλίο ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ
ΨΥΧΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Με το «Επιλογές της Ψυχής» εννοούµε ότι εµείς, ως ψυχές,
µπορούµε να επιλέξουµε να βιώσουµε ορισµένα γεγονότα
και καταστάσεις σαν ευκαιρίες να µάθουµε συγκεκριµένα
µαθήµατα. Πολλοί µπορεί να συγχέουν αυτές τις επιλογές
της ψυχής µε το κάρµα. Όµως, η έννοια του κάρµα έχει
συνδεθεί µε την τιµωρία ή µε την ιδέα ότι, αν υποφέρουµε
αρκετά, ίσως κάποια λάθη του παρελθόντος να ξεπληρω-
θούν ή να εξισορροπηθούν. Αυτό µοιάζει µε ξεπερασµένη
αντίληψη όπως και η ιδέα του θυµωµένου Θεού τιµωρού
της Παλαιάς ∆ιαθήκης, αντί για το Θεό της συγχώρεσης και
της αγάπης της Καινής ∆ιαθήκης.

Όταν εµείς, ως ψυχές, είµαστε έτοιµοι να ενσαρκωθούµε
ξανά στην υλική διάσταση, χρειάζεται να καθοριστούν οι
συνθήκες αυτής της ενσάρκωσης. Οι κατάλληλες συνθήκες
για την εξέλιξή µας θα υπαγορευτούν από τις προηγούµε-
νες πράξεις µας και τα µαθήµατα που δεν έχουµε µάθει.
Καρµικοί παράγοντες θα επηρεάσουν πολλές όψεις της
γέννησής µας και τις κυριότερες εµπειρίες της ζωής µας.
Αλλά µε κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να ερµηνευτούν σαν
κάποιο είδος τιµωρίας ή ότι αν υποφέρουµε αρκετά θα ξε-
πληρωθεί αυτό το «χρέος».

∆εν έχει αξία ο πόνος. Ο πόνος δεν µας εξιλεώνει. Η µά-
θηση, η αγάπη, η υπηρεσία και η εξέλιξη αυξάνουν την
πνευµατικότητά µας. Έτσι, η επίδραση του κάρµα είναι να
µας προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες να µάθουµε αυτό
που ήρθαµε να µάθουµε σ’ αυτή τη ζωή. Σε ποιο βαθµό
αυτό είναι µια συνειδητή επιλογή εκ µέρους µας ως ψυχές
µπορεί να συζητηθεί, αλλά δεν είναι σηµαντικό. Κάποιο
µέρος της ύπαρξής µας έχει αποφασίσει σ’ αυτή τη ζωή να
αντιµετωπίσει ορισµένες καταστάσεις σαν ευκαιρίες να
µάθουµε συγκεκριµένα πνευµατικά µαθήµατα. Αυτό είναι
που αποκαλούµε επιλογές της ψυχής. Υπάρχουν χιλιάδες
µαθήµατα στο ψυχικό σώµα µας που περιµένουν να τα µά-
θουµε. Μερικά από αυτά τα µαθήµατα είναι καρµικά, µε
την έννοια ότι έχουν δηµιουργηθεί από προηγούµενες πρά-
ξεις και επιλογές µας. Άλλα µπορεί να µην έχουν καµία
σχέση µε προηγούµενες πράξεις, αλλά να είναι επιλογές
της ψυχής βασισµένες σε αυτό που θα θέλαµε να µάθουµε
συγκεκριµένα σ’ αυτή τη ζωή.

Ένας φοιτητής που θέλει να πετύχει ένα υψηλό επίπεδο ει-
δίκευσης σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης µπορεί να «υπο-
φέρει» πολλά χρόνια σπουδάζοντας και µαθαίνοντας για
να φθάσει σ’ αυτό το στόχο. ∆εν το κάνει λόγω κάποιων
λαθών του παρελθόντος, για τα οποία πληρώνει, αλλά
επειδή έχει επιλέξει να φθάσει σ’ αυτό το στόχο. Έτσι, σ’
αυτή την περίπτωση θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µέλ-
λον και όχι το παρελθόν είναι η αιτία της τωρινής εµπει-
ρίας. Αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τους νόµους της
κβαντικής φυσικής και τη συµµετρία του χρόνου, όπου θε-
ωρητικά το µέλλον µπορεί να είναι η αιτία του παρελθόντος
όσο και το παρελθόν µπορεί να είναι η αιτία του µέλλοντος
– που είναι ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε το χρόνο.
Στην πραγµατικότητα, τώρα που γνωρίζουµε ότι ο χρόνος

είναι δηµιουργία του νου, χρειάζεται να χαλαρώσουµε την
αντίληψή µας για το κάρµα και ιδιαίτερα για το πόσο άκαµ-
πτο είναι.

Για παράδειγµα, αν θέλουµε να µάθουµε αυτοπαραδοχή,
µπορεί να επιλέξουµε να κάνουµε «συµφωνίες ψυχής» ή
«συµβόλαια ψυχής» µε αγαπηµένες αδελφές ψυχές, όπου
θα συµφωνήσουµε να µας απορρίπτουν και, γενικά, να µας
αρνούνται κάθε εξωτερική επιβεβαίωση, ώστε να µπο-
ρούµε να έχουµε την ευκαιρία να µάθουµε να βασίζουµε
την αξία µας στην εσωτερική θεϊκή φύση µας και όχι σε
εξωτερικές επιβεβαιώσεις. Μπορεί να έχουµε «επιλέξει»
διάφορες εξωτερικές συνθήκες ζωής που θα αποκλείσουν
εξωτερικές πηγές αξίας, ώστε να µάθουµε αυτό το µάθηµα.
Παρόµοιες συνθήκες µπορεί να είναι καρµικές ή επιλογές
της ψυχής.

Μπορεί, επίσης, να έχουµε επιλέξει να µάθουµε αυτάρκεια
και έτσι να έχουµε κάνει «συµφωνίες» µε άλλες ψυχές να
µας εγκαταλείψουν και να αρνηθούν να µας στηρίξουν,
ώστε να µπορούµε να έχουµε την ευκαιρία να ανακαλύ-
ψουµε τη δύναµη και καθοδήγηση µέσα µας, που δεν θα
είχαµε ανακαλύψει αν µπορούσαµε να εξαρτιόµαστε από
τους άλλους.

Μπορεί να έχουµε αποφασίσει να µάθουµε τη συγχώρεση
και την αγάπη χωρίς όρους και έτσι κάναµε συµφωνίες
ψυχής µε αγαπηµένες αδελφές ψυχές να µας προδώσουν
και να µας αδικήσουν, ώστε να έχουµε την ευκαιρία να µά-
θουµε αυτές τις πολύτιµες ψυχικές ιδιότητες της αγάπης
και της συγχώρεσης.

Μπορεί να έχουµε αποδεχτεί να είµαστε σωµατικά ή νοη-
τικά ανάπηροι ή άρρωστοι για να προσφέρουµε στις αγα-
πηµένες αδελφές ψυχές την ευκαιρία, καθώς µας
φροντίζουν και µας υπηρετούν, να µάθουν τη θυσία, την
αφοσίωση και την αγάπη. Μπορεί να έχουµε επιλέξει να
αφήσουµε το σώµα µας σε πρώιµη ηλικία για να προσφέ-
ρουµε στην αγαπηµένη µας οικογένεια την ευκαιρία να
ερευνήσει ακόµη πιο βαθιά τη φύση της ζωής, του θανάτου
και του πνευµατικού εαυτού.

Μπορεί να έχουµε συµφωνήσει να είµαστε µέλη οικογέ-
νειας ψυχών που θα πεθάνουν νωρίς ή ακόµη και θα αυτο-
κτονήσουν, προσφέροντας µας ευκαιρία να αναπτυχθούµε
µέσα από τέτοιες έντονες εµπειρίες. Μπορεί να έχουµε
συµφωνήσει να γεννηθούµε σε µια οικογένεια όπου οι γο-
νείς δεν µπορούν να µας φερθούν µε αγάπη και τρυφερό-
τητα ή έχουν αναγκαστεί να µας εγκαταλείψουν, ώστε να
µπορούµε να βιώσουµε αυτή την εµπειρία σαν µια ευκαιρία
για εξέλιξη.

Μπορούµε να θεωρήσουµε τις αιτίες των παραπάνω κατα-
στάσεων σαν:

Τυχαίες καταστάσεις µέσα σε ένα σύµπαν χωρίς Θεό,
έλεγχο, νόµους και νόηµα.

Αποφάσεις του Θεού για το τι συµβαίνει στον καθένα. Οι
αποφάσεις Του δεν έχουν σχέση µε τις πράξεις µας, εφόσον
δεν υπάρχει ύπαρξη πριν από αυτή τη ζωή. Για κάποιο λόγο
κάνει κάποιους να υποφέρουν και άλλους όχι.
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Καρµική αντίδραση σε προηγούµενες πράξεις, σχεδια-
σµένη για να υποφέρουµε και να τακτοποιήσουµε λογαρια-
σµούς.

Τωρινές σκέψεις, πεποιθήσεις, συναισθήµατα και συµπε-
ριφορές µας που έλκουν αυτές τις καταστάσεις µέσα από
το νόµο της έλξης.

Επιλογές της ψυχής που µας προσφέρουν ευκαιρίες για αυ-
τοπραγµάτωση.

Στην πρώτη περίπτωση, θα νιώθουµε θύµατα των τυχαίων
περιστάσεων µέσα σε έναν άδικο κόσµο χωρίς Θεό. Στην
δεύτερη περίπτωση, νιώθουµε αδικία από το Θεό και ανήµ-
ποροι να κατανοήσουµε γιατί «Εκείνος» το επιτρέπει να
συµβαίνει ή τι µπορεί να έχουµε κάνει για να το αξίζουµε ή
γιατί µας «τιµωρεί».

Στην τρίτη, τέταρτη και πέµπτη περίπτωση, οι επεξηγήσεις
δεν µας αφήνουν χώρο να πιστέψουµε ότι είµαστε θύµατα.
Στην τρίτη επεξήγηση, βιώνουµε το αποτέλεσµα των προ-
ηγούµενων πράξεών µας, κατά τα λόγια του Χριστού,
«Όπως σπείρεις, έτσι θα θερίσεις». Αυτό είναι το κάρµα.

Η τέταρτη επεξήγηση του γιατί συµβαίνει κάτι στη ζωή µας
είναι ότι εµείς το έλκουµε µε τις πεποιθήσεις µας, τα συ-
ναισθήµατα και τις συµπεριφορές µας. Ο νόµος της έλξης
µάς φέρνει πραγµατικότητες που ανταποκρίνονται στις συ-
νειδητές και υποσυνείδητες πεποιθήσεις µας για τον εαυτό
µας, τους άλλους και τη ζωή. Όταν έχουµε την πεποίθηση
ότι οι άλλοι δεν µας αγαπούν, ότι δεν είµαστε αξιαγάπητοι,
ότι οι άλλοι θα µας απορρίψουν, ή θα προσπαθήσουν να
µας χρησιµοποιήσουν, να µας εγκαταλείψουν, να µας ελέγ-
ξουν ή να µας καταπιέσουν, θα προσελκύσουµε παρόµοιες
πραγµατικότητες. Αν πιστεύουµε το αντίθετο από αυτές τις
αρνητικές αντιλήψεις, θα προσελκύσουµε µια θετική πραγ-
µατικότητα.

Αν πιστεύουµε ότι θα αποτύχουµε, θα το κάνουµε. Ο Χένρι
Φορντ είπε: «Είτε πιστεύετε ότι µπορείτε είτε πιστεύετε ότι
δεν µπορείτε, έχετε δίκιο». Αυτό που πιστεύουµε – ιδιαί-
τερα υποσυνείδητα – θα γίνει πραγµατικότητα. Αν δεν
µπορούµε να δούµε τη σχέση ανάµεσα στις πεποιθήσεις
µας και την πραγµατικότητα, χρειάζεται να κοιτάξουµε
µέσα στο υποσυνείδητο. Αλλάζοντας τις πεποιθήσεις, τα
συναισθήµατα και τη συµπεριφορά µας, µπορούµε να αλ-
λάξουµε την πραγµατικότητά µας.

Η πέµπτη επεξήγηση προσφέρει ένα αίσθηµα συµµετοχής
και µια διέξοδο. Προφανώς αν έχουµε επιλέξει µια εµπει-
ρία για να µάθουµε κάτι, και όχι απλά για να υποφέρουµε,
τότε αυτό που χρειάζεται να κάνουµε είναι να µάθουµε το
µάθηµα και τότε δεν χρειαζόµαστε πια αυτή την κατά-
σταση. Ακόµη κι αν δεν εξαφανιστεί, δεν αποτελεί πια πρό-
βληµα. Όταν αντιλαµβανόµαστε τη ζωή µ’ αυτόν τον
τρόπο, δεν υπάρχουν πια προβλήµατα, υπάρχουν µόνο ευ-
καιρίες για εξέλιξη.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν άδικες πράξεις και κα-
ταστάσεις. Όταν ταυτιζόµαστε µε το εγώ µας, µπορούµε
εύκολα να δράσουµε άδικα. Μπορούµε να βλάψουµε, να
κλέψουµε, να εξαπατήσουµε, να προδώσουµε, να πούµε
ψέµατα, ακόµη και να σκοτώσουµε. Ως ψυχές, δεν θα µπο-
ρούσαµε ποτέ να κάνουµε κάτι απ’ αυτά. Ως ψυχές, είµαστε
συνδεδεµένοι µε την αλήθεια και την αγάπη και συµπερι-

φερόµαστε στους άλλους µε τον τρόπο που θα θέλαµε να
συµπεριφέρονται εκείνοι σε µας.

Όταν, όµως, το εγώ είναι ικανό να βλάψει κάποιον, το σύµ-
παν το επιτρέπει επειδή το «θύµα» έχει δηµιουργήσει τις
συνθήκες για να συµβεί αυτό µέσα από τις αιτίες που ανα-
φέραµε προηγουµένως:
Προηγούµενες πράξεις και επιλογές. (Νόµος του Κάρµα)
Τωρινές πεποιθήσεις, συναισθήµατα και συµπεριφορές
που το έλκουν. (Νόµος της Έλξης)
Επιλογές της ψυχής που αναφέραµε πιο πάνω. (Επιλογές
της Ψυχής)

Εποµένως, ενώ υπάρχουν άδικες πράξεις, δεν υπάρχουν
θύµατα, επειδή τα θύµατα έχουν δηµιουργήσει τις συνθή-
κες για να µπορέσει να τους συµβεί αυτό και έχουν τώρα
την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν αυτή την «αδικία» για
την εξέλιξή τους.

Από την άλλη µεριά, ως ψυχές που είµαστε αποδέκτες ή και
παρατηρητές αυτών των άδικων πράξεων, είµαστε υποχρε-
ωµένοι να τις εµποδίσουµε και να τις σταµατήσουµε µε
κάθε ηθικό και ειρηνικό µέσο. Και αυτό επίσης είναι µέρος
της εξελικτικής πορείας µας: να αγωνιστούµε για ισότητα,
δικαιοσύνη, σωστή δράση, ειρήνη και αλήθεια. Όµως, να
το κάνουµε χωρίς µίσος. Πίσω από κάθε αρνητική συµπε-
ριφορά υπάρχουν θεϊκές ψυχές που κάνουν το καλύτερο
που µπορούν µε τις τραυµατικές εµπειρίες που τις οδηγούν
σ’ αυτή τη συµπεριφορά. Και πρέπει να θυµόµαστε ότι
µπορεί να µην έχουν έλεγχο των πράξεών τους (ακόµη κι ο
νόµος το αναγνωρίζει σε περίπτωση νοητικής ασθένειας)
και µπορεί στην πραγµατικότητα να παρέχουν σε µας µια
υπηρεσία, την οποία είχαµε συµφωνήσει πριν να µπούµε
στη φυσική διάσταση. Μπορεί να έχουµε κάνει µια ψυχική
συµφωνία µ’ αυτήν την ψυχή να συµπεριφερθεί σ’ εµάς µε
ανήθικο τρόπο.

Αυτό δεν σηµαίνει ότι το µάθηµά µας είναι να επιτρέπουµε
σ’ αυτές τις ψυχές να συµπεριφέρονται τελικά µ’ αυτούς
τους τρόπους. Είναι δικαίωµα και υποχρέωσή µας να κά-
νουµε ηθικά ό,τι µπορούµε για να τις εµποδίσουµε και να
τις βοηθήσουµε να θεραπευτούν από τη σύγχυσή τους. Από
την άλλη, το µάθηµά µας είναι πάντοτε να τις συγχωρούµε
και να τις αγαπάµε ακόµη κι όταν τις αντιµετωπίζουµε, και
να έχουµε πάντοτε επίγνωση ότι είµαστε απέναντι σε µια
αιώνια θεϊκή συνειδητότητα, µε την οποία έχουµε συµφω-
νήσει γι’ αυτή την εµπειρία αµοιβαίας εξέλιξής µας. Μπο-
ρούµε να αντιµετωπίσουµε τη συµπεριφορά τους, ενώ
διατηρούµε αγάπη και κατανόηση για την ψυχή µέσα τους.

Το βασικό κλειδί εδώ είναι να θυµόµαστε ότι είµαστε 100%
υπεύθυνοι για την πραγµατικότητά µας και ότι αυτές οι
ψυχές δεν θα µπορούσαν να φερθούν µ’ αυτούς τους τρό-
πους, αν κάτι µέσα µας δεν είχε συµφωνήσει γι’ αυτή την
εµπειρία σαν ευκαιρία µάθησης. Σε κάθε περίπτωση θα
χρειαστεί να καθορίσουµε αν το µάθηµά µας είναι να εµ-
ποδίσουµε και να αλλάξουµε τη συµπεριφορά τους. Άλλο
µάθηµα µπορεί να είναι να αποµακρυνθούµε από αυτές τις
ψυχές, ενώ ευχόµαστε πάντοτε να είναι καλά. Ανεξάρτητα
από το τι επιλέγουµε να κάνουµε, πάντα επιθυµούµε να
αγαπάµε. Και πάντα χρειάζεται να ρωτάµε τον εαυτό µας,
γιατί έλκουµε αυτή τη συµπεριφορά. «Τι µπορώ να µάθω
εδώ;»

Η αρχαία Χαβανέζικη µέθοδος του Ho’oponopono είναι
ένας εξαιρετικός τρόπος αντιµετώπισης παρόµοιων κατα-
στάσεων. Στο τέλος του βιβλίου θα εξηγήσουµε περισσό-
τερα πάνω σ’ αυτό.
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OKTΩ BHMATA ΠPOΣ THN EΠITYXIA TΩN ΣTOXΩN 

 
 
1. Διαπίστωση στόχων και σκοπών. Kαι γιατί ειναι σηµαντικό.  
 
A. Μιλάµε για οποιονδήποτε στόχο, σε οποιοδήποτε επίπεδο, όπως για παράδειγµα: 
1.     Υγεία 
2. Πιο αρµονικές σχέσεις (µε ποιον;) 
3. Οικονοµική ασφάλεια 
4. Επαγγελµατική καταξίωση 
5. Αυτοπειθαρχία στο διαιτολόγιό µας 
6. Χάσιµο βάρους 
7. Αυτοπαραδοχή 
8. Αγάπη για τους άλλους όπως είναι 
9. Μεγαλύτερες σωµατικές επιδόσεις 
10. Αυξηµένη δηµιουργικότητα 
11. Εκµάθηση ξένων γλωσσών, Ποια; 
12. Nα µάθω κοµπιούτερ καλύτερα    
13. Οµιλία µπροστά σε κοινό 
14. Απόλυτη ειλικρίνεια 
15. Καλύτεροι βαθµοί στο σχολείο 

16. Αποτελεσµατικότερη επικοινωνία 
17. Ξεπέρασµα του χαµού αγαπηµένου προσώπου 
18. Νέο επάγγελµα 
19. Nα τραγουδάω σε χορωδία  
20. Nα ταξιδεύω τον κόσµο 
21. Nα γράφω ένα βιβλίο 
22. Nα µάθω να παίξω ένα µουσικό όργανο 
23. Nα δηµιουργήσω ένα µαγαζί ή µια εταιρία 
24. Νοητική ανάπτυξη 
25. Διαλογισµός χωρίς σκέψεις 
26. Καλύτερη Συγκέντρωση 
27. Ευτυχία 
28. Εσωτερική Ειρήνη 
29. Να βοηθήσω µια κοινωνική οµάδα   
30. Άλλοι πιθανοί στόχοι ____ 

 
β. Tι θα κερδίσουµε αν πετύχουµε; Για ποιο λόγο θέλουµε να το κάνουµε; 

Όταν έχω πετύχει τον στόχο αυτό πιστεύω οτι τότε θα έχω:   
1. Αυξηµένη οικονοµική ασφάλεια   
2. Αυξηµένη  αυτο-εκτίµηση 
3. Πιο πολλή αναγνώριση από τους άλλους 
4. Πιο πολλή ελευθέρια 
5. Ικανοποίηση 
6. Γαλήνη 

7. Ευτυχία 
8. Aυτο-πραγµάτωση 
9. Ηθική Ικανοποίηση 
10. Εσωτερική πληρότητα 
11. Ανάγνωση από τους γονείς µου. 
12. Άλλα _______________________ 

 
γ. Tι χάνουνε αν δεν το πετύχουµε; (αντίθετα από τα πιο πάνω) 
 
δ.  Ξεκαθάρισµα για προτεραιότητες – ποιοι στόχοι ειναι οι πιο σηµαντικοί τώρα και γιατί; 

O πιο σηµαντικός στόχος για µένα τώρα ειναι _______________ ________________________________ 
Oι ακόλουθες ερωτησεις µπορει να βοηθήσουν 
 
1. Tο θέλω για µένα ή για άλλους;   
2. Eίναι δική  µου ανάγκη ή προγραµµατισµός από γονείς ή άλλους;   
3. Αξίζει να κάνω την προσπάθεια και ακόµα αν δεν πετύχω. H ίδια η διαδικασία έχει κάτι µα µου προσφέρει;  
4 Σαν ιδανικό αξίζει για µένα να προσπαθήσω ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα;  
5.    Προχωράω προς κάτι ή αποµακρύνοµαι από κάτι;   
 
Ποιος τελικά είναι ο στόχος στον οποίο θέλεις να συγκεντρώσεις το χρόνο, την ενέργεια και τα 
χρήµατα σου; 
_________________________________________________________________________  
 
 

*************************************************************************************** 
 

2. Συγκέντρωση στο στόχο µας µε το να σκεπτόµαστε έντονα καθηµερινά (χωρίς άγχος αλλά µε σιγουριά 
ότι θα γίνει) και να διοχετεύουµε το χρόνο, χρήµατα, σκέψη και ενέργεια προς το στόχο αυτό (πρόθεση) 
 

a. Καθηµερινή θετική προβολή όπου βλέπουµε τον εαυτό µας να έχει πετύχει.   
b. Nα έχουµε τον στόχο σαν σηµείο αναφοράς για να παίρνουµε  τις αποφάσεις µας σε σχέση µε το πως ξοδεύουµε 
το χρόνο, χρήµατα και την ενέργεια µας – και πως ζούµε τη ζωή µας.   

 
*************************************************************************************** 
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3. Συνειδητοποιούµε ποιες ενέργειες και πράξεις χρειάζεται να κάνουµε να πετύχουµε 
 
Α. Tι χρειάζεται να κάνω; Ενέργεια, χρόνος και πρακτικά βήµατα προς τον στόχο µας. 
 Σκέψου: 
1. Nα Μελετάω 
2. Nα Παρακολουθήσω Μαθήµατα 
3. Nα έχω πειθαρχεία 
4. Nα επικοινωνήσω µε _______   
5. Nα έρθω σε επαφή µε ανθρώπους και 
καταστάσεις– που ίσως προτιµώ όχι.   
6. να κάνω προσπάθεια   
7.  Nα εργάζοµαι σκληρά   
8. Nα ξυπνήσω νωρίς   
9.  Nα εργάζοµαι έξτρα ώρες   
10. Nα ξεπεράσω φόβος 

11. Nα ξεπεράσω προσκολλήσεις   
12. Nα ταξιδεύω   
13. Nα συγχωρώ   
14. Nα είµαι ειλικρινής µε τον εαυτό µου κα άλλους   
15. Nα αντιµετωπίσω κάτι _____   
16. Nα µάθω νέες έννοιες και τεχνικές   
17. Nα δώσω πολύ χρόνο  
18. Nα κάνω ασκήσεις καθηµερινά   
19. Nα δεχθώ τα σφάλµατα και τα λάθη µου ή των 
άλλων. 
Άλλα __________________________ 

 
Ποιες ενέργειες και βήµατα έχεις σκοπό να εφαρµόζεις αυτή την εβδοµάδα προς τον στόχο αυτό; 

 
β. Tι χρειάζεται να µην κάνω ή να θυσιάσω; 

 
Συνειδητή Θυσία - Αυτό κάποια φορά θα σηµαίνει ότι θα θυσιάσουµε µε αγάπη και διαύγεια άλλες ανάγκες ώστε 
να υπάρχει ο χρόνος και η ενέργεια να πετύχουµε το σκοπό αυτό. 
Σκέψου: 
1. Λιγότερο φαγητό 
2. Λιγότερο χρόνο για διασκέδαση + TV. 
3. Λιγότερο ξεκούραση ή ύπνος  
4. Λιγότερο από κάποια ανάγκη ή δραστηριότητα   
5. Λιγότερα χρήµατα για αλλες ανάγκες   

6. Λιγότερο κοινωνική ζωή   
7. Nα Θυσιάσω τσιγάρα, αλκοόλ ή αλλες 
απολαύσεις.   

8. Nα χάσω την αγάπη ή παραδοχή ανθρώπων.

Tι νοµίζεις ότι θα χρειαστεί να λιγοστέψεις σε χρόνο, ενέργεια ή χρήµατα για να πετύχεις τον στόχο αυτό;  
 
4. Συνειδητοποίηση και Αποµάκρυνση των εµποδίων µε EFT και όλων των άλλων τεχνικών για 
να αφαιρέσουµε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά εµπόδια. Κλειδί – φαντάσου τον εαυτό σου να κάνει την 
προσπάθεια και να πετύχει.  Σκεφθείτε εµπόδια που νιώθεις σε σχέση µε: 
α. Όταν σκέφτεσαι ότι δεν έχεις ακόµα φτάσει στο στόχο αυτό  
β. Αυτά που θέλετε (θα χρειαστείτε) να κάνετε για να φτάσετε στον στόχο. 

 γ. Αυτά που θα θέλετε (θα χρειασθείτε) να θυσιάσετε για να φτάσετε στον στόχο. 
 δ. Όταν σκεφθείς την επιτυχία – ότι έχεις φτάσει και δεν υπάρχουν πια εµπόδια. έχεις πετύχει.  
Πoια είναι τα εµπόδια που θέλεις να δουλέψεις εδώ; 
 
5. Εφαρµοστέ τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες. 
 
6. Επιµονή στις προσπάθειες µας σ’ αυτούς τους στόχους και να αφαιρέσουµε όλα τα εµπόδια. 
Πόσο χρόνο θα επιµένεις προς τον στόχο αυτό;   
 
7. Υποµονή µέχρι να έρθουν αποτελέσµατα.  
Πως θα καλλιεργήσεις την υποµονή µέχρι να έρθουν τα αποτελέσµατα; 
 
8. Aποταύτιση από τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µας και πίστη ότι θα γίνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο 
για την πνευµατική µας εξέλιξη.  
Πως θα είσαι αποταυτισµένος (η) από τα αποτελέσµατα της προσπάθειας σου.  

=========================================== 
Μια πιθανή προσευχή. 

«Θεέ» µου, 
Σε σχέση µε το σκοπό µου ______________________________________________________________ 
Θα κάνω την πιο αγνή, αφοσιωµένη και συνεχή προσπάθεια που µπορώ δίνοντας όλο το νου, την ενέργεια και την 
ψυχή µου προς τον στόχο αυτό.  Θέλω και επιθυµώ να πετύχουν οι προσπάθειας µου άλλα σύγχρονος αφήνοµαι στην 
σοφία και δικαιοσύνη του σύµπαντος όσο αφορά το αποτέλεσµα. Έχω εµπιστοσύνη ότι το αποτέλεσµα θα είναι 
πάντα ότι είναι καλύτερο (ανώτερο) για την εξέλιξη όλων µας. Kαι αυτό είναι η ανώτερη µου επιθυµία – το κάλο και 
η εξέλιξη όλων.                                            Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ 
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H ΘEIA ΣYNEI∆HTOTHTA - ENEPΓEIA - O ΛOΓOΣ

OI ΘEIOI NOMOI
EΞEΛIΞH - AITIA & AΠOTEΛEΣMA - EΛΞH TOY I∆IOY & ANTIΘETOY -

∆IAKAIOΣYNH

H ATOMIKH ΣYNEI∆HTOTHTA ΣE EΞEΛIΞH
ME TAΣEIΣ, XAPAKTHPA, ΠAPEΛΘON, I∆IOTHTEΣ, ΕΠΙΛΟΓΕΣ

H EPMHNEIA ΠOY ∆INOYME ΣE AYTO ΠOY ΓINETAI MEΣA AΠO TO
ΣYΣTHMA ΠEΠOIΘHΣEΩN

TA ΣYNAIΣΘHMATA MAΣ EYXAPIΣTA & 
∆YΣAPEΣTA ANAΛOΓA ME THN EPMHNEIA

H EΛEYΘEPH BOYΛHΣH NA ANTI∆PAME OΠΩΣ NIΩΘOYME
(AN EIMAΣTE EΛEYΘEPOI AΠO ΠPOΓPAMMATIΣMOYΣ)

TO KAΘPEYΦTIΣMA - H ΣYMΠAΘHTIKH ∆ONHΣH - H EΛΞH

OI ΣKEΨEIΣ &
ENEPΓEIEΣ TOY 
ΠAPONTOΣ

ΣKEΠTOMOPΦEΣ,
ΣYMΠEPIΦOPEΣ 
ΣYNAIΣΘHMATA,
ΠPOΣ∆OKIEΣ,

ENOXEΣ, POΛOI,
EΣΩTEPIKEΣ 
ΣYΓKPOYΣEIΣ,

KPITIKH

OI ΣKEΨEIΣ &
ENEPΓEIEΣ TOY 
ΠAPEΛΘONTOΣ
ΠPAΞEIΣ
ΛOΓIA
ΣKEΨEIΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΦOBOΣ - ENOXH
ΠONOΣ - A∆IKIA
ΠIKPA - ΘYMOΣ
∆YΣTYXIA
KΛEIΣIMO

EXΘPOTHTA

ΦAYΛOΣ KYKΛOΣ
∆YΣTYXIAΣ

ΞEXΩPIΣTOTHTAΣ

NA ΨAΞOYME ΓIA TA MAΘHMATA
1. NA AΛΛAΞOYME KATI MEΣA MAΣ.
(ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΓIA TON EAYTO MAΣ, 

TOYΣ AΛΛOYΣ KAI THN ZΩH) 
2. NA ΣYΓXΩPEΣOYME & AΓAΠAME

3. NA ΓINOMAΣTE ΠIO ∆YNAMIKOI ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
4. ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ

MAΘHΣH - ΩPIMANΣH - EΞEΛIΞH

ENOTHTA - EYTYXIA

TA MAΘHMATA ΠOY 
EXOYME NA MAΘOYME:

AΓAΠH XΩPIΣ OPOYΣ
ΣYΓXΩPEΣH

TAΠEINOΦPOΣYNH
AYTOΠAPA∆OXH

AYTAPKEIA



Αλλάζοντας τον κόσµο ή τον εαυτό µας – ή και τα δύο;
Από το βιβλίο Η Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου

Όταν δεν νιώθουµε καλά µε ό,τι συµβαίνει ή µε αυτό που είµαστε, χρειάζεται να κάνουµε ρυθµίσεις
στον τρόπο που σκεφτόµαστε, δρούµε, ζούµε ή συµπεριφερόµαστε. Αυτά τα συναισθήµατα είναι τα
σήµατα που µας λένε ή να κάνουµε ρυθµίσεις σ’ αυτό που συµβαίνει στη ζωή µας ή να κάνουµε ρυθ-
µίσεις στον εαυτό µας, ώστε να νιώθουµε ευτυχισµένοι, ασφαλείς, άξιοι και ικανοποιηµένοι µε τη
ζωή µας όπως είναι. Οι δύο κατηγορίες ρυθµίσεων είναι:

Χρειάζεται να γίνουµε πιο ικανοί να δηµιουργούµε αυτό που επιθυµούµε, ώστε να νιώθουµε
ασφαλείς, άξιοι, ελεύθεροι και ευτυχισµένοι. Αυτό µπορεί να είναι:

α.    Να επικοινωνούµε τις ανάγκες και τις σκέψεις µας µε τους άλλους.

β.    Να βελτιώσουµε την κατάσταση του σώµατος και του νου µας.

γ.    Να κάνουµε αλλαγές στην οικονοµική ή επαγγελµατική µας ζωή.

δ.    Να κάνουµε ρυθµίσεις στις σχέσεις µας.

ε.    Να αναπτύξουµε νέες ικανότητες και ταλέντα.

στ. Να γίνουµε πιο διεκδικητικοί (όχι επιθετικοί) στο να δηµιουργούµε ό,τι θα θέλαµε για τους άλλους
και τον εαυτό µας.

Υπάρχουν πολλές άλλες πιθανότητες.

Χρειάζεται να µάθουµε να είµαστε ευτυχισµένοι µε τον εαυτό µας, τις σχέσεις µας, την εργασία,
την οικονοµική κατάσταση και τη ζωή µας γενικά όπως είναι.

α.   Αυτό συχνά σηµαίνει να µάθουµε να νιώθουµε την αξία µας µέσα µας, ανεξάρτητα από εξωτερι-
κούς παράγοντες και παιδικούς προγραµµατισµούς.

β.  Ίσως σηµαίνει να µάθουµε να νιώθουµε ασφαλείς και άξιοι παρά την οικονοµική ή επαγγελµατική
µας κατάσταση.

γ.    Μπορεί να σηµαίνει να µάθουµε να νιώθουµε ασφαλείς και ευτυχισµένοι ακόµη κι όταν είµαστε
άρρωστοι ή χρειαζόµαστε τους άλλους να µας στηρίζουν ή να µας υπηρετούν.

δ.   Ίσως να χρειάζεται να µάθουµε να αγαπάµε κάποιον όπως είναι, µε τα λάθη και τις αδυναµίες
και την αρνητικότητά του.

ε.    Μπορεί να χρειάζεται να µάθουµε να αφήνουµε το παρελθόν και µαζί κάθε πίκρα, θυµό, µνησι-
κακία προς τους άλλους.

στ. Ή ίσως να συγχωρούµε τον εαυτό µας και να αφήνουµε την ντροπή, ενοχή και αυτοαπόρριψη.

ζ.    Μπορεί να χρειάζεται να νιώθουµε την παρουσία του Θεού στη ζωή µας, ακόµη και στις δυσκολίες
και δοκιµασίες.

η.  Ένα άλλο µάθηµα είναι να συνειδητοποιήσουµε ότι στην πραγµατικότητα είµαστε ελεύθεροι και
δεν υπάρχει καταπίεση, επειδή εµείς πραγµατικά επιλέγουµε ό,τι κάνουµε. Κάθε πράξη είναι δική
µας ελεύθερη επιλογή. (∆είτε το κεφάλαιο για την Ελευθερία.)

θ.  Κάποιοι µπορεί να χρειάζεται να µάθουν να λένε «όχι» µε αγάπη. Άλλοι µπορεί να χρειάζεται να
µάθουν να λένε «ναι» µε αγάπη.

ι.  Μπορεί να χρειάζεται να µάθουµε ότι δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε την πραγµατικότητα των
άλλων και ότι εκείνοι δεν µπορούν να είναι υπεύθυνοι για τη δική µας.

ια.  Μπορεί απλά να χρειάζεται να µάθουµε να αγαπάµε τον εαυτό µας και τους άλλους όπως ακριβώς
είµαστε.

Υπάρχουν εκατοντάδες άλλα δυνατά µαθήµατα.
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Η Ανάλυση των ∆υσάρεστων Συναισθηµάτων και Ρόλων

Όταν νιώθουµε δυσάρεστα συναισθήµατα, ας ρωτήσουµε τον εαυτό µας τα εξής: 

1.    Ποιο είναι το µάθηµά µου εδώ;
Νιώθω δυστυχισµένος επειδή χρειάζεται να µάθω να αλλάξω αυτό που συµβαίνει ή επειδή χρειάζεται να µάθω να είµαι
ευτυχισµένος σε ό,τι µε αφορά ανεξάρτητα από το τι συµβαίνει;
Στην περίπτωση που νιώθουµε ότι το µάθηµά µας είναι να αλλάξουµε αυτό που συµβαίνει, τότε εφαρµόζουµε τις τε-
χνικές για την πραγµάτωση αλλαγών.   Θα το συζητήσουµε αυτό αµέσως στα επόµενα µαθήµατα. 
Χρειάζεται επίσης να θυµόµαστε ότι προϋπόθεση να δηµιουργήσουµε κάτι διαφορετικό είναι να είµαστε ευτυχισµένοι
και να νιώθουµε ευγνωµοσύνη για αυτά που έχουµε ήδη.
Στην περίπτωση που νιώθουµε ότι χρειάζεται επίσης να µάθουµε να απελευθερωθούµε από τα συναισθήµατά µας, τότε
µπορούµε να συνεχίσουµε µε τις ακόλουθες ερωτήσεις.

Ποια συναισθήµατα έχω εδώ; ________________________________________

Ποιο είναι το ερέθισµα που µε κάνει να νιώθω έτσι; Τι ακριβώς συµβαίνει που πυροδοτεί αυτά τα
συναισθήµατα; Η απάντηση µπορεί να βρεθεί στο παρελθόν, το παρόν και στο µέλλον.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Σε τι είµαι προσκολληµένος εδώ που µε κάνει να νιώθω δυστυχία; Τι πιστεύω ότι πρέπει να συµβεί
ή να µην συµβεί; Τι πιστεύω ότι πρέπει να έχω ή να µην έχω για να είµαι ευτυχισµένος εδώ;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Σε ποιο ρόλο (ρόλους) είµαι προσκολληµένος εδώ που δηµιουργεί αυτές τις πεποιθήσεις και προ-
ϋποθέσεις για την ευτυχία µου; _______________________________________

Ποιες σκέψεις και αλήθειες θα µε βοηθήσουν εδώ να απελευθερωθώ από τα συναισθήµατα αυτά
έστω και µερικώς αν όχι εντελώς. (Στην οµάδα δεχθείτε βοήθεια όταν έχετε ήδη εξαντλήσει τις δικές
σας σκέψεις)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Άρα το µάθηµα µου είναι ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Τότε απλά θυµόµαστε ότι δεν είµαστε οι ρόλοι, µε τους οποίους έχουµε ταυτιστεί και οι οποίοι δηµιουρ-
γούν τις πεποιθήσεις, τις ανάγκες και τους περιορισµούς, που προκαλούν τα αρνητικά µας συναισθήµατα.

Θυµόµαστε ότι είµαστε θεϊκή συνειδητότητα που έχει ενσαρκωθεί προσωρινά σε αυτό το σώµα για να
παίξουµε αυτούς τους ρόλους και να µάθουµε και να δηµιουργήσουµε µέσα απ’ αυτούς, αλλά η ασφάλεια και
η αξία µας δεν σχετίζονται µε κανένα τρόπο µαζί τους. Ακριβώς όπως ένας ηθοποιός δεν πεθαίνει στην πραγ-
µατικότητα και δεν υποφέρει όταν το υπαγορεύει ο ρόλος του σε ένα δράµα όπου συµµετέχει.
Συζήτησε το θέµα την οµάδα
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1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ 
ΝΑ ΕΧΕΙΣ Ή ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤOΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Τι είναι αυτά που θα ήθελες να βελτιώσεις ή να αλλάξεις πιο πολύ στην ζωή σου αυτή τη στιγµή; Βάλε έναν
αριθµό από 1 έως 10. ∆έκα σηµαίνει πάρα πολύ. Ένα σηµαίνει λίγο.
____ Αίσθηµα Ασφάλειας / Ελευθερία από φόβο, άγχος, ένταση 
____ Υγεία / εµφάνιση / σώµα
____ Οικονοµικά & Αφθονία
____ Συντροφική σχέση
____ Άλλες Σχέσεις
____ Συνθήκες εργασίας
____ Ελευθέρια από εθισµούς
____ Αυτοπεποίθηση
____ Πνευµατικότητα
____ Ευτυχία
____ __________________________________________
____ __________________________________________
____ __________________________________________
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ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Του Deepak Chopra

1ος. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ

Θα έρθω σε επαφή µε το πεδίο της καθαρής δυνατότητας, εξασφαλίζοντας κάθε µέρα το χρόνο για να
µένω σιωπηλός και απλά να υπάρχω. Θα κάθοµαι µόνος σε σιωπηλό διαλογισµό τουλάχιστον δύο
φορές την ηµέρα για τριάντα περίπου λεπτά το πρωί και το βράδυ.

Θα βρίσκω το χρόνο κάθε µέρα για να επικοινωνώ µε την φύση και να παρακολουθώ σιωπηλά τη διάνοια
του Θεού µέσα σε κάθε ζωντανό ον. Θα κάθοµαι αµίλητος και θα παρακολουθώ ένα ηλιοβασίλεµα, θα
ακούω τον ήχο της θάλασσας ή ενός ρυακιού ή απλά θα µυρίζω ένα λουλούδι. Μέσα στην έκσταση της
σιωπής και µε την επικοινωνία µου µε τη φύση θα απολαµβάνω τον παλµό της ζωής που ρέει αιώνια, το
πεδίο της καθαρής δυνατότητας και της απεριόριστης δηµιουργικότητας.

∆εν θα κρίνω τίποτα. Θα αρχίζω την  ηµέρα µου µε τη φράση «Σήµερα θα δεχτώ όλα όπως είναι» και
όλη την ηµέρα θα υπενθυµίζω στον εαυτό µου να δεχτώ όλα όπως είναι.

2ος. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όπου πηγαίνω και όποιον συναντώ θα του προσφέρω ένα δώρο. Μπορεί να είναι ένας καλός λόγος, ένα
λουλούδι ή µια προσευχή.

Σήµερα θα δεχτώ µε ευγνωµοσύνη όλα τα δώρα που η ζωή έχει να µου προσφέρει: το φως, την οµορ-
φιά, τους ανθρώπους. Θα είµαι ανοιχτός στις προσφορές άλλων, υλικές και πνευµατικές. 

Θα διατηρήσω την κυκλοφορία του πλούτου στη ζωή µου, παίρνοντας και δίνοντας τα πιο πο-
λύτιµα δώρα όπως: χαρά, γέλιο, γαλήνη, αρµονία, γνώση, τρυφερότητα, φροντίδα, εκτίµηση και αγάπη.
Κάθε φορά που θα συναντώ κάποιον, θα του εύχοµαι σιωπηλά ευτυχία, υγεία και ευηµερία.

3ος. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Σήµερα θα παρατηρήσω τις επιλογές που κάνω κάθε στιγµή. Ο καλύτερος τρόπος να δηµιουργώ το
µέλλον που θέλω είναι να κάνω σωστές επιλογές στο παρόν.

Όποτε κάνω µια επιλογή θα αναρωτιέµαι δύο πράγµατα: «Ποιες είναι οι συνέπειες της επιλογής µου;»
και «Θα φέρει την ολοκλήρωση και την ευτυχία σε µένα και τους άλλους;»

Στη συνέχεια θα ζητήσω από την καρδιά µου να µε καθοδηγήσει µ’ ένα µήνυµα άνεσης ή δυσφο-
ρίας. Αν αισθανθώ άνεση, τότε θα ακολουθήσω την επιλογή µου άφοβα. Αν νιώσω δυσφορία, τότε θα
προσπαθήσω να δω µε την εσώτερη όρασή µου τις συνέπειες της επιλογής µου.

4ος. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Θα εφαρµόσω την αποδοχή. Σήµερα θα αποδεχτώ του ανθρώπους, τις καταστάσεις, τις περιστάσεις
και τα γεγονότα όπως ακριβώς έρχονται.  Θα γνωρίζω πως κάθε στιγµή είναι έτσι όπως ακριβώς πρέπει
να είναι, επειδή όλο το σύµπαν είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. ∆εν θα αντιµάχοµαι ολόκληρο το
σύµπαν αντιπαλεύοντας κάθε στιγµή. 
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θα αναλάβω την ευθύνη για την κατάστασή µου και για όλα τα γεγονότα τα οποία θεωρώ ως προ-
βλήµατα. Η ανάληψη της ευθύνης σηµαίνει πως δεν θα κατηγορώ κανέναν και τίποτα για την παρούσα
κατάστασή µου – ούτε τον εαυτό µου. Γνωρίζω επίσης πως κάθε πρόβληµα είναι µια µεταµφιεσµένη µο-
ναδική ευκαιρία για την εξέλιξή µου.

Θα απαλλαγώ από την ανάγκη να υπερασπίζοµαι τις απόψεις µου. ∆εν θα νιώθω την ανάγκη
να πείσω τους άλλους να αποδεχτούν τις ιδέες µου. Θα µένω ανοικτός σ’ όλες τις απόψεις και δεν θα πα-
ραµένω άκαµπτα προσκολληµένος σε καµιά τους.

5ος. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

Θα κάνω έναν κατάλογο όλων των επιθυµιών / σκοπών µου και θα τον έχω κάθε µέρα µαζί µου
όπου κι αν βρεθώ. Θα τον διαβάζω πριν το διαλογισµό, πριν τον ύπνο και µόλις ξυπνήσω το πρωί.

Θα απελευθερώσω αυτόν το κατάλογο των επιθυµιών µου και θα τον παραδώσω στη µήτρα της
δηµιουργίας, πιστεύοντας πως, όταν τα πράγµατα δείχνουν να µην έρχονται όπως τα θέλω, υπάρχει κά-
ποιος λόγος και πως το σύµπαν έχει για µένα πολύ µεγαλύτερα σχέδια απ’ ό,τι έχω φανταστεί.

Θα εξασκώ πάντα την επαφή µε το παρόν. Θα αποδεχτώ το παρόν όπως είναι και θα υλοποιώ το
µέλλον µέσα από τις πιο βαθιές προθέσεις και επιθυµίες µου. (∆ίνω δύναµη σε ό,τι προσέχω.)

6ος. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ / ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΥΤΙΣΗΣ 

Σήµερα θα αφιερωθώ στην αποστασιοποίηση. Θα επιτρέψω στον εαυτό µου και τους γύρω µου
την ελευθερία να είναι αυτό που είναι. ∆εν θα επιβάλλω τις δικές µου ιδέες σχετικά µε το πώς θα πρέπει
να είναι τα πράγµατα. ∆εν θα δώσω πιεστικές λύσεις στα προβλήµατα, δηµιουργώντας έτσι νέους περιο-
ρισµούς. Θα συµµετέχω στο καθετί µε αποστασιοποιηµένο ενδιαφέρον.

Σήµερα θα δεχτώ και θα συµφιλιωθώ και θα νιώθω ασφαλής µε την αβεβαιότητα των εξελί-
ξεων και λύσεων.  

Θα µπω στο πεδίο των απεριόριστων πιθανοτήτων και θα περιµένω όλα τα συναρπαστικά πράγµατα που µπο-
ρεί να συµβούν όταν παραµένω ανοιχτός σ’ ένα φάσµα άπειρων επιλογών. Μπαίνοντας στο
πεδίο όλων των πιθανοτήτων θα απολαύσω την περιπέτεια, τη µαγεία, τη διασκέδαση και το µυστήριο
της ζωής.

7ος. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΤΑΡΜΑ Ή ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Σήµερα θα αφιερώσω την προσοχή µου στο πνεύµα που ζωοποιεί το σώµα και το νου µου. Θα επι-
κεντρώσω την προσοχή µου στη βαθιά σιγή µέσα στη καρδιά µου. Θα µεταφέρω τη συνείδηση της άχρο-
νης, αιώνιας ύπαρξης στην καθηµερινότητα µου.

Θα κάνω έναν κατάλογο των ξεχωριστών µου χαρισµάτων. Στη συνέχεια θα καταγράψω όλα όσα µου αρέσει
να κάνω, εκφράζοντας παράλληλα τα µοναδικά µου χαρίσµατα. Όταν εκφράζω αυτά τα χα-
ρίσµατα και τα θέτω στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, χάνω την αντίληψη του χρόνου και δηµιουργώ
την αφθονία στη ζωή µου και στις ζωές των άλλων.

Θα αναρωτιέµαι καθηµερινά: «Πώς µπορώ να υπηρετήσω;» ή «Πώς µπορώ να βοηθήσω;» Οι
απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήµατα, θα µου επιτρέψουν να βοηθήσω και να εξυπηρετήσω τους συνανθρώ-
πους µου µε αγάπη.
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Άσκηση 1.2. Αποφασίστε να κάνετε διαλογισµό καθηµερινά περίπου την ίδια ώρα. Αν το προ-
τιµάτε, υπάρχουν διαθέσιµα CD για καθοδήγηση στο http://www.armonikizoi.com/greek
Εδώ σας παρουσιάζω µια απλοποιηµένη µορφή διαλογισµού βασισµένη στην παρατήρηση του νου.
α. Καθίστε άνετα µε τη σπονδυλική στήλη ίσια και όλο το σώµα σε χαλαρή στάση.
β. Για λίγα λεπτά αναπνέετε αργά και βαθιά χαλαρώνοντας µε την αναπνοή σας.
γ. Επιτρέψτε στην επίγνωσή σας να περάσει από το σώµα σας και αφήστε κάθε µέρος του σώµατος

να χαλαρώσει.
δ. Μόλις χαλαρώσετε, αρχίστε να παρατηρείτε τις σκέψεις σας. Μην προσπαθείτε να τις ελέγξετε,

αλλά απλά παρατηρήστε σε τι αφορούν οι σκέψεις σας και τι κάνει ο νους σας καθώς τον πα-
ρατηρείτε.

ε. Καθώς παρατηρείτε, µπορεί να προσέξετε τα πρότυπα και τις τάσεις του νου, όπως το ότι ο
νους τείνει να ασχολείται µε αυτό που συνέβη, δηµιουργώντας πόνο ή πίκρα ή ότι ο νους τείνει
να εστιάζεται στο µέλλον µε άγχος. Μπορεί να προσέξετε ότι ο νους σπαταλά χρόνο σε «σκέψεις
ελέγχου», καθώς ψάχνει να βρει τρόπους να ελέγξει ανθρώπους και γεγονότα ώστε να νιώθει
«ασφαλής». Η παρατήρηση των τάσεων του νου, µπορεί συχνά να χαλαρώσει την επίδραση που
έχουν αυτές οι σκέψεις πάνω σας, γιατί τώρα τις βλέπετε όπως ακριβώς είναι: προσκόλληση,
φόβος, αµφιβολία και συνήθεια. Μην προσπαθείτε να αναγκάσετε τις σκέψεις σας να σταµατή-
σουν. Απλά παρατηρήστε τις και σταδιακά θα χάσουν τη δύναµή τους, ακριβώς όπως το σκοτάδι
εξαφανίζεται όταν ανάβει το φως. ∆εν υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα στο σκοτάδι και το φως. Μέσα
στο φως, το σκοτάδι απλά εξαφανίζεται. Με τον ίδιο τρόπο οι σκέψεις αποσύρονται στην παρου-
σία του παρατηρητή που τα αποδέχεται όλα.

στ. Τώρα αρχίστε να παρατηρείτε το χώρο ανάµεσα στις σκέψεις. Το χώρο που υπάρχει όταν τε-
λειώνει µια σκέψη και πριν εµφανιστεί η επόµενη. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ βιώ-
σει αυτήν την κατάσταση (εκτός ίσως ασυνείδητα στον ύπνο τους). Καθώς οι σκέψεις
επιβραδύνονται, θα αρχίσετε να παρατηρείτε αυτόν το χώρο µεταξύ των σκέψεων και να καλ-
λιεργείτε την ικανότητα να χαλαρώνετε µέσα σ’ αυτόν το χώρο.

ζ. ∆ώστε όσο περισσότερο χρόνο µπορείτε απολαµβάνοντας τη γαλήνη µέσα στο χώρο µεταξύ των
σκέψεων. Μπορεί να βιώσετε ενέργεια, φως, σιωπή, να χάσετε την αίσθηση του χρόνου και του
χώρου ή και τίποτα απ’ όλα αυτά.

η. Όταν ο νους ξεφεύγει σε σκέψεις, µην πολεµάτε µαζί του. Μην το κάνετε ένα είδος αγώνα ή σύγ-
κρουσης. Απλά επιστρέψτε στη συγκέντρωσή σας στο χώρο µεταξύ των σκέψεων µε αδιάκοπη
υποµονή και επιµονή.

θ. Αργότερα θα συζητήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να απελευθερώσετε τις προ-
θέσεις σας ενώ βρίσκεστε σ’ αυτήν την κατάσταση. Είναι σηµαντικό, όµως, να τονίσουµε ότι,
ανεξάρτητα από το αν απελευθερώνουµε προθέσεις, η εµπειρία αυτής της κατάστασης της αγνής
συνειδητότητας είναι ίσως ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε στη
ζωή µας, επειδή µας συνδέει µε την πηγή της ειρήνης, της δύναµης, της διαύγειας, της καθοδήγη-
σης, της αλήθειας, της ευτυχίας, της αγάπης και της πληρότητας. ∆εν υπάρχει κάτι άλλο που µπο-
ρεί να µας προσφέρει τόσα πολλά.

Άσκηση 1.3. Παρατηρήστε το νου και τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Γίνετε παρατηρητής του νου και των σκέψεών σας. Ποιο είναι το είδος των σκέψεων που παρατη-
ρείτε να έχει ο νους σας µέσα στο διαλογισµό και κατά τη διάρκεια της ηµέρας;  
Για το παρελθόν; Τι είδους σκέψεις; ___________________________________
Για το µέλλον; Τι είδους σκέψεις; _____________________________________
Υγεία ________________________________________________________
Σχέσεις _______________________________________________________
Χρήµατα _____________________________________________________
Τα παιδιά σας __________________________________________________
Την τροφή ____________________________________________________
Άλλα ________________________________________________________
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OKTΩ BHMATA ΠPOΣ THN EΠITYXIA
TΩN ΣTOXΩN

∆ιαπίστωση στόχων και σκοπών. Kαι γιατί ειναι
σηµαντικό. 
A. Μιλάµε για οποιονδήποτε στόχο, σε οποιοδήποτε επί-
πεδο, όπως για παράδειγµα:
1.     Υγεία
Πιο αρµονικές σχέσεις (µε ποιον;)
Οικονοµική ασφάλεια
Επαγγελµατική καταξίωση
Αυτοπειθαρχία στο διαιτολόγιό µας
Χάσιµο βάρους
Αυτοπαραδοχή
Αγάπη για τους άλλους όπως είναι
Αθλητικές επιδόσεις
Αυξηµένη δηµιουργικότητα
Εκµάθηση ξένων γλωσσών
Οµιλία µπροστά σε κοινό
Απόλυτη ειλικρίνεια
Καλύτεροι βαθµοί στο σχολείο
Αποτελεσµατικότερη επικοινωνία
Ξεπέρασµα του χαµού αγαπηµένου προσώπου
Νέο επάγγελµα
Nα µάθω να πετάω ένα αεροπλάνο
Nα ταξιδεύω τον κόσµο
Nα γράφω ένα βιβλίο
Nα µάθω να παίξω ένα µουσικό όργανο
Nα δηµιουργήσω ένα µαγαζί ή µια εταιρία
Νοητική ανάπτυξη
Nα συµµετέχω σε µια παράσταση τραγουδώντας ή χο-
ρεύοντας
∆ιαλογισµός χωρίς σκέψεις
Καλύτερη Συγκέντρωση
Ευτυχία
Ειρήνη
Άλλοι πιθανοί στόχοι ____

β. Tι θα κερδίσουµε αν πετύχουµε; 
Όταν έχω πετύχει τον στόχο αυτό πιστεύω οτι τότε θα
έχω:  
1. Αυξηµένη οικονοµική ασφάλεια  
2. Αυξηµένη  αυτο-εκτίµηση
3. Πιο πολλή αναγνώριση από τους άλλους
4. Πιο πολλή ελευθερία
5. Ικανοποίηση
6. Γαλήνη
7. Ευτυχία
8. Aυτο-πραγµάτωση
9. Ηθική Ικανοποίηση
10. Εσωτερική πληρότητα
11. Αναγνώριση από τους γονείς µου.
12. Άλλα _______________________

γ. Tι χάνουµε αν δεν το πετύχουµε; (αντίθετα από
τα πιο πάνω)

δ.  Ξεκαθάρισµα για προτεραιότητες – ποιοι
στόχοι ειναι οι πιο σηµαντικοί τώρα και γιατί;
O πιο σηµαντικός στόχος για µένα τώρα ειναι
_______________________________________
_______________________________________

Oι ακόλουθες ερωτήσεις µπορεί να βοηθήσουν.

1. Tο θέλω για µένα ή για άλλους;  
2. Eίναι δική  µου ανάγκη ή προγραµµατισµός από γονείς
ή άλλους;  
3. Αξίζει να κάνω την προσπάθεια και ακόµα αν δεν πε-
τύχω; H ίδια η διαδικασία έχει κάτι να µου προσφέρει; 
4. Σαν ιδανικό αξίζει για µένα να προσπαθήσω ανεξάρ-
τητα από το αποτέλεσµα; 
5.    Προχωράω προς κάτι ή αποµακρύνοµαι από κάτι;  

Ποιος τελικά είναι ο στόχος στον οποίο θέλεις να
συγκεντρώσεις το χρόνο, την ενέργεια και τα χρή-
µατα σου;
____________________________________
___________________________________

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

Συγκέντρωση στο στόχο µας µε το να σκεφτό-

µαστε έντονα καθηµερινά (χωρίς άγχος αλλά µε σιγουριά

ότι θα γίνει) και να διοχετεύουµε το χρόνο, χρήµατα,

σκέψη και ενέργεια προς το στόχο αυτό (πρόθεση).
Καθηµερινή θετική προβολή όπου βλέπουµε τον εαυτό
µας να πετυχαίνει και να απολαµβάνει την προσπάθεια,
µέχρι να πετύχουµε.  
Nα έχουµε τον στόχο σαν σηµείο αναφοράς για να παίρ-
νουµε  τις αποφάσεις µας σε σχέση µε το πως ξοδεύουµε
το χρόνο, χρήµατα και την ενέργεια µας – και πως ζούµε
τη ζωή µας.  

******************************************************

Συνειδητοποιούµε ποιες ενέργειες και πρά-
ξεις χρειάζεται να κάνουµε για να πετύχουµε.

Α. Tι χρειάζεται να κάνω;Ενέργεια, χρόνος και πρα-
κτικά βήµατα προς τον στόχο µας.
Σκέψου:

1. Nα Μελετάω
2. Nα Παρακολουθήσω Μαθήµατα
3. Nα έχω πειθαρχεία
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4. Nα επικοινωνήσω µε _______  
5. Nα έρθω σε επαφή µε ανθρώπους και καταστάσεις–
που ίσως προτιµώ όχι 
6. Να κάνω προσπάθεια  
7.  Nα εργάζοµαι σκληρά  
8. Nα ξυπνήσω νωρίς  
9.  Nα εργάζοµαι έξτρα ώρες  
10. Nα ξεπεράσω φόβους
11. Nα ξεπεράσω προσκολλήσεις  
12. Nα ταξιδεύω  
13. Nα συγχωρώ  
14. Nα είµαι ειλικρινής µε τον εαυτό µου και άλλους  
15. Nα αντιµετωπίσω _____  
16. Nα µάθω νέες έννοιες και τεχνικές  
17. Nα δώσω πολύ χρόνο 
18. Nα κάνω ασκήσεις καθηµερινά  
19. Nα δεχθώ τα σφάλµατα και τα λάθη µου ή των άλλων
Άλλα __________________________

Ποιες ενέργειες και βήµατα έχεις σκοπό να εφαρ-
µόζεις αυτή την εβδοµάδα προς τον στόχο αυτό;

β. Tι χρειάζεται να µην κάνω ή να θυσιάσω;
Συνειδητή Θυσία - Αυτό κάποια φορά θα σηµαίνει ότι θα
θυσιάσουµε µε αγάπη και διαύγεια άλλες ανάγκες ώστε να
υπάρχει ο χρόνος και η ενέργεια να πετύχουµε το σκοπό
αυτό.
Σκέψου:
1. Λιγότερο φαγητό
2. Λιγότερο χρόνο για διασκέδαση + TV
3. Λιγότερο ξεκούραση ή ύπνος 
4. Λιγότερο από κάποια ανάγκη ή δραστηριότητα  
5. Λιγότερα χρήµατα για αλλες ανάγκες  
6. Λιγότερη κοινωνική ζωή  
Nα Θυσιάσω τσιγάρα, αλκοόλ ή άλλες απολαύσεις  
Nα χάσω την αγάπη ή την παραδοχή ανθρώπων
Tι νοµίζεις ότι θα χρειαστεί να λιγοστέψεις σε χρόνο, ενέρ-
γεια ή χρήµατα για να πετύχεις τον στόχο αυτό; 

Συνειδητοποίηση και Αποµάκρυνση των
εµποδίων µε EFT και όλων των άλλων τεχνικών για να

αφαιρέσουµε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά εµπόδια.

Κλειδί – φαντάσου τον εαυτό σου να κάνει την προσπάθεια

και να πετύχει.  Σκέψου εµπόδια που νιώθεις σε σχέση µε:

α. Όταν σκέφτεσαι ότι δεν έχεις ακόµα φτάσει στο στόχο

αυτό.

β. Αυτά που θέλετε (θα χρειαστείτε) να κάνετε για να φτά-

σετε στον στόχο.
γ. Αυτά που θα θέλετε (θα χρειασθείτε) να θυσιάσετε για
να φτάσετε στον στόχο.
δ. Όταν σκεφθείς την επιτυχία – ότι έχεις φτάσει και δεν
υπάρχουν πια εµπόδια. Έχεις πετύχει. 

Πoια είναι τα εµπόδια που θέλεις να δουλέψεις εδώ;

5. Εφαρµόστε τις αποφάσεις, πράξεις και
ενέργειες.

6. Επιµονή στις προσπάθειες µας σ’ αυτούς τους στό-

χους και να αφαιρέσουµε όλα τα εµπόδια.
Πόσο χρόνο θα επιµένεις προς τον στόχο αυτό;  

7. Υποµονή µέχρι να έρθουν τα αποτελέσµατα. 
Πως θα καλλιεργήσεις την υποµονή µέχρι να έρ-
θουν τα αποτελέσµατα;

8. Aποταύτιση από τα αποτελέσµατα των προσπα-

θειών µας και πίστη ότι θα γίνει πάντα ό,τι είναι καλύ-

τερο για την πνευµατική µας εξέλιξη. 
Πως θα είσαι αποταυτισµένος (η) από τα αποτελέσµατα
της προσπάθειας σου;
======================================= 
Στην πιο κάτω προσευχή, µπορείτε να κάνετε όσες αλ-
λαγές θέλετε για να σας εκφράζει καλύτερα. 
«Θεέ» µου,
Προσφέρω σε Σένα µε αγάπη αυτή την προσπάθεια προς
το σκοπό µου   
________________________________________
_______________________________________

Θα κάνω την πιο αγνή, αφοσιωµένη και συνεχή προσπά-
θεια που µπορώ δίνοντας όλο το νου, την ενέργεια και την
ψυχή µου προς τον στόχο αυτό.  Θέλω και επιθυµώ να πε-
τύχουν οι προσπάθειες µου άλλα συγχρόνως αφήνοµαι
στην σοφία και στη δικαιοσύνη του σύµπαντος όσο αφορά
το αποτέλεσµα. Έχω εµπιστοσύνη, ότι το αποτέλεσµα θα
είναι πάντα ότι είναι καλύτερο (ανώτερο) για την εξέλιξη
όλων µας. Kαι αυτό είναι η ανώτερη µου επιθυµία – το
κάλο και η εξέλιξη όλων.

Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ
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Είμαστε όλοι πυκνότητες σε ένα ενιαίο ενεργειακό πεδίο. 
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Είμαστε όλοι πυκνότητες σε ένα ενιαίο ενεργειακό πεδίο. 
Συμπλήρωσε γύρω από τον εαυτό σου όλα αυτά που θέλεις να πραγματοποι-

ηθούν. Είναι απλώς πυκνότητες στο ίδιο πεδίο της συνειδητότητας.



Εφαρµόζοντας το ∆εύτερο Νόµο – της Προσφοράς

Άσκηση 2.1. Σε σχέση µε τι δυσκολεύεσαι να πάρεις και να δώσεις; Σκέψου χρήµατα, αντικείµενα,
θετικά λόγια, χρόνο, συνέπεια του λόγου, αγάπη, τρυφερότητα, αποδοχή, αναγνώριση, αφοσίωση,
θετικά συναισθήµατα, φαγητό, ιδέες και άλλα.
Εύκολα δίνω στους άλλους τα ακόλουθα:  

α. ____________________________________________________________
β. ____________________________________________________________
γ. ____________________________________________________________

2. Εύκολα δίνω στον εαυτό µου τα ακόλουθα:
α. ____________________________________________________________
β. ____________________________________________________________
γ. ____________________________________________________________

3. Εύκολα ζητώ ή και δέχοµαι από τους άλλους τα ακόλουθα:
α. ____________________________________________________________
β. ____________________________________________________________
γ. ____________________________________________________________

4. ∆υσκολεύοµαι να δώσω στον εαυτό µου τα ακόλουθα:
α. ____________________________________________________________
β. ____________________________________________________________
γ. ____________________________________________________________

5. ∆υσκολεύοµαι να δώσω στους άλλους τα ακόλουθα:
α. ____________________________________________________________
β. ____________________________________________________________
γ. ____________________________________________________________

6. ∆υσκολεύοµαι να ζητήσω ή και να δέχοµαι τα ακόλουθα:
α. ____________________________________________________________
β. ____________________________________________________________
γ. ____________________________________________________________

====================================
Άσκηση 2.2. Ποιοι είναι µερικοί τρόποι µε τους οποίους θα θέλατε να δώσετε στους άλλους, σε
ποιους και γιατί ; (Συµπεριλάβετε τον εαυτό σας σε µια φράση τουλάχιστον.)
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
Θα ήθελα να δώσω (περισσότερα) ___________________ στον/στην _________

Επειδή _________________________________________________________
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Βιώστε την αδιάκοπη σύνδεσή σας µε τη Θεϊκή Αγάπη
Νιώστε τη συνεχή αδιαχώριστη σύνδεσή σας µε το θείο µέσα και γύρω σας. Βιώστε κάθε γεγονός
και κατάσταση (ευχάριστη ή δυσάρεστη) σαν µια έκφραση της θεϊκής αγάπης για σας και τους αγα-
πηµένους σας.

Άσκηση 3.6. Κάντε έναν κατάλογο δύσκολων γεγονότων και καταστάσεων.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Τώρα προσπαθήστε να ανακαλύψετε τι µάθατε ή τι µπορείτε να µάθετε ή πως να γίνετε δυνατότεροι
και σοφότεροι µέσα από αυτά. Εξετάστε αν ίσως έχετε επιλέξει (σαν ψυχή) να περάσετε από αυτές
τις εµπειρίες για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους.

Μπορεί να το επιλέξαµε για να µάθουµε τη συµπόνια (που δεν είχαµε µέχρι τώρα) γι’ αυτούς που βιώνουν
παρόµοιες καταστάσεις. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Ίσως για να εµπνευστούµε να κάνουµε κάτι για άλλους που αντιµετωπίζουν παρόµοιες δοκιµασίες. Ναι__
Όχι__ Ίσως__

Για να συνειδητοποιήσουµε απλά ότι έχουµε τη δύναµη να τις υπερβούµε και να συνεχίσουµε τη ζωή µας.
(Κάτι που φοβόµασταν ότι δεν συνέβαινε µέχρι να περάσουµε µέσα απ’ αυτές.) Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Για να αναπτύξουµε πνευµατικές αξίες όπως αγάπη, συγχώρεση, αυτο-συγχώρεση, εσωτερική δύναµη, αυ-
τάρκεια, πίστη στο σύµπαν και τον εαυτό µας. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να γίνουµε παράδειγµα για άλλους, δείχνοντας πώς µπορεί κάποιος να παραµένει θετικός και να υπερβαίνει
παρόµοιες δυσκολίες. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Ώστε να κατανοήσουµε τι σηµαίνει να βιώνουµε καταστάσεις που κι εµείς έχουµε προκαλέσει σε άλλους στο
παρελθόν. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Για να αναπτύξουµε σωµατικές και νοητικές ικανότητες που δεν θα είχαµε αναπτύξει διαφορετικά. Ναι__
Όχι__ Ίσως__

Να απελευθερωθούµε από ψευδαισθήσεις, εθισµούς και προσκολλήσεις που µας οδηγούν σε δύσκολες κατα-
στάσεις. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να ξεπεράσουµε τους φόβους µας και να αφυπνίσουµε απεριόριστες εσωτερικές ικανότητες. Ναι__ Όχι__ 

Να αναπτύξουµε ταπεινοφροσύνη και να αφήσουµε το εγώ µας και τα αισθήµατα ανωτερότητας. Ναι__
Όχι__ Ίσως__

Να µάθουµε να δεχόµαστε βοήθεια και να στηριζόµαστε σε άλλους. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να µάθουµε να θυσιάζουµε προσωπικές ανάγκες όταν οι άλλοι µας χρειάζονται. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να συνειδητοποιήσουµε λάθη που κάνουµε επανειληµµένα και να µάθουµε πού δεν βρίσκεται η ευτυχία.
Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να αφήσουµε προσκολλήσεις και εθισµούς που καταστρέφουν την υγεία ή την ευτυχία µας. Ναι__ Όχι__  

Να µάθουµε να παίρνουµε την ευθύνη της πραγµατικότητάς µας και να κάνουµε σοφότερες επιλογές. Ναι__
Όχι__ Ίσως__
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Να αναγκαστούµε να πάρουµε αποφάσεις που φοβόµασταν και καθυστερούσαµε. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 

Να βρούµε χρόνο να επανεξετάσουµε τον τρόπο ζωής και τις αξίες µας. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να συνειδητοποιήσουµε τι είναι πραγµατικά σηµαντικό για µας και τι θεωρούσαµε δεδοµένο. Ναι__ Όχι__
Ίσως__

Να αναπτύξουµε εσωτερικά συναισθήµατα αξίας, ασφάλειας και πληρότητας. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να µάθουµε να βάζουµε στις σχέσεις µας όρια µε αγάπη. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να µάθουµε να πιστεύουµε και να εµπιστευόµαστε την εσωτερική µας καθοδήγηση. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να επιλέγουµε να είµαστε ο εαυτός µας ακόµη και µπροστά στην απόρριψη των άλλων. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να αφήσουµε την προσκόλλησή µας και την υπερβολική σηµασία που δίνουµε στην εµφάνιση, στη γνώµη
των άλλων, στο να είµαστε δυνατοί ή τέλειοι στα µάτια τους. Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν είµαστε αυτό το σώµα και ο νους και να γίνουµε παρατηρητής και των δύο.
Ναι__ Όχι__ Ίσως__

Μπορείτε να νιώσετε ευγνωµοσύνη για κάποια από τις δύσκολες στιγµές σας; 
Ποιά; ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Μπορείτε να τις βιώσετε σαν εκφράσεις αγάπης από το σύµπαν χάριν του αληθινού σκοπού της ζωής σας;
Ποιου σκοπού; ________________________________________________________

Αν δυσκολεύεστε να ξεπεράσετε υπόλοιπο αρνητικών συναισθηµάτων σε σχέση µ’ αυτά τα γεγονότα,
προσπαθήστε να εφαρµόσετε EFT, TAT, Μέθοδο Αυτοαποπρογραµµατισµού Σεντόνα, Ακούγοντας
την Καρδιά και Χο’ οπονοπόνο.

Άσκηση 6.3. Η σφαίρα του φωτός. Επιλέξτε ένα θέµα για οποίο έχετε άγχος.
α. Ξαπλώστε ή καθίστε µε τη σπονδυλική στήλη ίσια.
β. Αναπνέετε αργά και βαθιά για περίπου πέντε λεπτά.
γ. Αφήστε όλα τα µέρη του σώµατός σας να χαλαρώσουν.
δ. Συγκεντρωθείτε στο φως µέσα στο µέτωπό σας. 
(Μπορεί να το βλέπετε ή απλά να το φαντάζεστε ή να το νιώθετε.)
ε. Αφήστε το φως να απλωθεί στον εγκέφαλο, το πρόσωπο, το νευρικό σύστηµα και το σώµα.
στ. Φέρτε στο νου σας ένα από τα θέµατα που σας αφορούν και δεν σας επιτρέπουν να είστε ήρεµοι
επειδή έχετε προσκόλληση σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα σε σχέση µ’ αυτό.
ζ. Φανταστείτε την επιθυµητή έκβαση – εκείνη που θα σας έδινε τη µεγαλύτερη ευτυχία.
η. Οραµατιστείτε µπροστά σας µια σφαίρα φωτός και τοποθετήστε µέσα της το θέµα σας και το επι-
θυµητό αποτέλεσµα.
θ. Αφήστε τη σφαίρα που περιέχει το θέµα σας και το επιθυµητό αποτέλεσµα να ανέβει προς τα
πάνω, προσφέροντας τα στο Θεό ή στο σύµπαν. Νιώστε εσωτερική γαλήνη και σιγουριά πως θα συµ-
βεί στην πιο κατάλληλη στιγµή αυτό που είναι το ύψιστο δυνατό καλό για σας και τους άλλους. 
ι. Συνεχίστε το διαλογισµό σας έχοντας αφήσει το θέµα σας µε εµπιστοσύνη στην αγάπη και τη σοφία
του Θεού.
Σ’ αυτή την άσκηση από τη µια προβάλλουµε την επιθυµία µας – το επιθυµητό αποτέλεσµα – στο
σύµπαν, ενώ ταυτόχρονα αφήνουµε την προσκόλλησή µας στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, έχοντας
εµπιστοσύνη στην ανώτερη σοφία του Θεού. Αναφέραµε την προτίµηση µας και ταυτόχρονα δηλώ-
σαµε «Ας γίνει το θέληµά Σου».
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Εφαρµόζοντας τον Τρίτο Νόµο – της Αιτίας και του Αποτελέσµατος – του Κάρµα

Άσκηση 3.1. Τι µπορείς να κάνεις τώρα για να βελτιώσεις τα ακολούθα

Α. Την υγεία σου
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Β. Τις σχέσεις σου
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Γ. Την οικονοµική σου κατάσταση
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

∆. Την εργασία σου
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ε. άλλα _______
1. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
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TΩPA EΠEΛEΞE ENA ΣTOXO ΓIA NA EPΓAΣTEIΣ ΕΠANΩ ΣE AYTON.

O ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ _____________________________________________
__________________________________________________________

Α. KANE ENA KATAΛOΓO BHMATΩN KAI ENEPΓEIΩN ΠOY ΘA XPEIAΣTEIΣ Ή ΠOY
ΘA ΘEΛEIΣ NA KANEIΣ ΓIA NA ΠETYXEIΣ TON ΣKOΠO AYTO.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Β. MOIPAΣΟΥ ME TOYΣ AΛΛOYΣ TOYΣ ΣKOΠOYΣ KAI TA BHMATA. ∆EΞOY TIΣ I∆EEΣ
ΤΟΥΣ KAI ΣHMEIΩΣE TEΣ ΣTO XAPTI ΣOY. ΓINETAI «BRAINSTORMING» 

IΔEEΣ TΩN AΛΛΩN

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Γ) TEΛIKO XPONOΔIAΓPAMMA ΓIA EΠITYXIA TOY ΣTOXOY MOY
Οι Eνέργειες και τα βήµατα µου προς το στόχο αυτό είναι:

Δράση                                                         Πότε περίπου αυτή  θα γίνει

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Αποµακρύνετε κάθε αντίσταση στην επιτυχία

Ι. ΣXETIKA ME TΑ ΣYNAΙΣΘHMATA MOY ΓIA TO ΓEΓONOΣ ΠOY ∆EN EXΩ ΠETYXEI AKOMΑ

ΠAPOΛO ΠOY ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΝΙΩΘΑ _______________ ΓIA TO ΓEΓONOΣ ΠOY ∆EN EXΩ AKOMA
________, AΓAΠΩ KAI ∆EXOMAI TON EAYTO MOY, ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ: 
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

========================
ΙΙ. ΣXETIKA ME THN ΠPOΣΠAΘEIA ΠOY ΘEΛΩ – XPEIAZETAI NA KANΩ ΓIA NA ΠETYXΩ

ΠAPOΛO ΠOY ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΝΙΩΘΑ _____________ ME THN I∆EA TOY NA  ________(EI∆OΣ
THΣ ΠPOΣΠAΘEIAΣ), AΓAΠΩ KAI ∆EXOMAI TON EAYTO MOY ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

========================
ΙΙΙ. ΣXETIKA ME THN EΠITYXIA
A. ΠAPOΛO ΠOY ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΝΙΩΘΑ _______________ ME THN I∆EA TOY NA  ____(EI∆OΣ
THΣ EΠITYXIAΣ), AΓAΠΩ KAI ∆EXOMAI TON EAYTO MOY ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

=======================================
Ανακαλύψτε και αποµακρύνετε όλες τις µορφές «ψυχολογικής αντιστροφής» ή αντίστασης προς την
επιτυχία, την ευτυχία ή την αλλαγή προς το καλύτερο.
Εξετάστε αν έχετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές αντίστασης στην επιτυχία σχετικά µε ένα
συγκεκριµένο θέµα που προσπαθείτε για κάποιο χρονικό διάστηµα να πραγµατοποιήσετε.

Ποιος είναι ο στόχος; ________________________________________________

Έχετε προγραµµατιστεί ότι δεν αξίζετε την αφθονία, αγάπη, ευτυχία, υγεία ή άλλα αγαθά;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Μήπως κάποιο µέρος του εαυτού σας έχει ταυτιστεί µε το ρόλο του θύµατος ή του άτυχου;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Μήπως ένα µέρος σας πιστεύει ότι δεν είναι πνευµατικό να ζητάτε κάτι υλικό;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Μήπως ένα µέρος σας θέλει να ελέγχει τους άλλους µε το να µην είναι καλά ή ευτυχισµένο;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Μήπως ένα µέρος σας θέλει να τιµωρήσει τους άλλους που νιώθουν υπεύθυνοι για σας µε το να
µην είναι καλά ή ευτυχισµένο, ή µε το να µην προχωρά ή πετυχαίνει στη ζωή;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Μήπως ένα µέρος σας φοβάται τη ζήλια των άλλων;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Μήπως ένα µέρος σας φοβάται την επιτυχία ή την ευτυχία, επειδή µπορεί να γυρίσει σε πόνο;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_____________________________________________.

Μήπως ένα µέρος σας θέλει υποσυνείδητα να αποφύγει την επιτυχία, επειδή δεν θέλετε να στε-
ναχωρήσετε ή να πληγώσετε τους άλλους;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.
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Μήπως ένα µέρος σας προτιµά να αποφύγει την επιτυχία επειδή έχετε ταυτίσει την επιθυµητή κα-
τάσταση µε κάποιον κίνδυνο; Μερικά παραδείγµατα:
α. Αν σαν γυναίκα χάσω το βάρος που θέλω, θα έλκω τους άνδρες – κάτι που µε φοβίζει.
β. Αν τελικά δηµιουργήσω τη σχέση αγάπης που ψάχνω, αυτή η σχέση µπορεί να τελειώσει, µπο-

ρεί να πληγωθώ, θα χάσω την ελευθερία µου, ο σύντροφός µου µπορεί να µε αφήσει, µπορεί
να µε απατήσει, µπορεί να χάσει το ενδιαφέρον του για µένα.

γ. Αν είµαι απόλυτα καλά και ευτυχισµένος/η, κανένας δεν θα µε προσέχει.
δ. Αν είµαι απόλυτα καλά και ευτυχισµένος/η, θα πρέπει να πάρω την ευθύνη της ζωής µου και

να πάψω να εξαρτώµαι από τους άλλους.
ε. Αν πετύχω εδώ, θα κάνω αυτό ακριβώς που θέλουν οι γονείς (ο σύντροφός) µου και θα χάσω
την ελευθερία µου. (Ακόµη κι αν αυτό θέλω να κάνω.) Θα νοµίσουν ότι εκείνοι είχαν δίκιο κι εγώ
άδικο.
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Έχετε την τάση να κολλάτε σε λάθη του παρελθόντος και σε χαµένες ευκαιρίες και δεν ασχο-
λείστε µε τους στόχους σας την παρούσα στιγµή;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Τείνετε να βλέπετε το στόχο σας πολύ δύσκολο και δεν κάνετε καµία προσπάθεια;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

Τείνετε να παρατάτε την προσπάθεια στη µέση;
Όχι__ Ναι__ Γιατί_________________________________________________.

============================================
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Επαναλαμβάνετε τις πιο κάτω φράσεις κοιτώντας βάθια 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 επομένη έκφραση της φράσης. Καθώς κάνετε αυτό, παρατηρή-
στε 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. 
1. Αξίζω να έχω (πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω) ____________________________ 
(συµπληρώστε τη φράση µε κάτι που είναι σηµαντικό για σας να πραγµατοποιήσετε).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Μπορώ (είµαι ικανός/η) να έχω (πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω) _______________ 
(συµπληρώστε τη φράση µε κάτι που είναι σηµαντικό για σας να πραγµατοποιήσετε).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Όλα τα µέρη του εαυτού µου συµφωνούν απόλυτα να έχω (πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω)
______ (συµπληρώστε τη φράση µε κάτι που είναι σηµαντικό για σας να πραγµατοποιήσετε).

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________   
4. Αξίζω απόλυτη ευτυχία και αφθονία σε όλα τα επίπεδα.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Είµαι έτοιµος/η να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται (θυσίες, προσπάθειες, πειθαρχίες) για να έχω

(πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω) _______________ (συµπληρώστε τη φράση µε κάτι που
είναι σηµαντικό για σας να πραγµατοποιήσετε).

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Μπορώ να είµαι (έχω την επιλογή να είµαι) καλά και ευτυχισµένος/η ακόµη κι αν

____________________ δεν γίνει µε τον τρόπο που επιθυµούσα µέχρι τώρα.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Γραπτές επιβεβαιώσεις για την 
επιτυχία των στόχων 

(συµπληρώστε τη φράση µε κάτι που είναι 
σηµαντικό για σας να πραγµατοποιήσετε). 

 
Ο στόχος µου είναι ________________ 
______________________________ 
 
Α. Αξίζω να έχω (πραγµατοποιήσω, 
δηµιουργήσω) ____________________ 
1. _____________________________ 
______________________________ 
2. _____________________________ 
______________________________ 
3. _____________________________ 
______________________________ 
 
Β. Μπορώ (είµαι ικανός/η) να έχω 
(πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω)   
1. _____________________________ 
______________________________ 
2. _____________________________ 
______________________________ 
3. _____________________________ 
______________________________ 
 
Γ. Όλα τα µέρη του εαυτού µου 
συµφωνούν απόλυτα να έχω 
(πραγµατοποιήσω, δηµιουργήσω)    
1. _____________________________ 
______________________________ 
2. _____________________________ 
______________________________ 
3. _____________________________ 
______________________________ 
 
Δ. Είµαι έτοιµος/η να κάνω οτιδήποτε 
χρειάζεται (θυσίες, προσπάθειες, 
πειθαρχίες) για να έχω (πραγµατοποιήσω, 
δηµιουργήσω) _______________   
1. _____________________________ 
______________________________ 
2. _____________________________ 
______________________________ 
3. _____________________________ 
______________________________ 
Ε. Μπορώ να είµαι (έχω την επιλογή να 
είµαι) καλά και ευτυχισµένος/η ακόµη κι 
χωρίς  ____________________ . 
1. _____________________________ 
______________________________ 
2. _____________________________ 
______________________________ 
3. _____________________________ 
______________________________ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Εφαρµόστε Χο’ οπονοπόνο για όλα τα πιθανά εµπόδια 
προς την πραγµατοποίηση της ιδανικής σας ζωής

Εφαρµόστε την αρχαία Χαβανέζικη µέθοδο του Χο’ οπονοπόνο για να αποµακρύνετε όλα τα εµπόδια,
καθώς και για κάθε κατάσταση που δεν σας ευχαριστεί ή δεν σας φαίνεται σωστή. Μπορείτε να
διαβάσετε λεπτοµέρειες γι’ αυτό το θέµα στο http://www.armonikizoi.com/greek.

Το εσωτερικό µας περιεχόµενο

Επιλέξτε ένα συγκεκριµένο θέµα σε σχέση µ’ αυτό που θέλετε να πραγµατοποιήστε ή κάτι που σας
ενοχλεί, και εξετάστε αν κάποια από τις ακόλουθες όψεις του εαυτού σας µπορεί να επηρεάζει αυτό
που θέλετε να δηµιουργήσετε ή ίσως να εµποδίζει την ιδανική πραγµατικότητά σας. Μετά από κάθε
πιθανό εµπόδιο µπορείτε να σηµειώσετε στο «Όχι» ή στο «Ναι», που σηµαίνει «Όχι, δεν πιστεύω»
ή «Ναι, πιστεύω» ότι αυτή η όψη εµποδίζει τις προσπάθειές µου ή µε καθρεφτίζει σ’ αυτό το θέµα.

Όταν έχουµε αρνητικά συναισθήµατα για ένα γεγονός ή κατάσταση, έλκουµε περισσότερα
από το ίδιο, ώστε να απελευθερωθούµε µέσα µας. Όχι__ Ναι__  

Όταν έχουµε συγκεκριµένες περιοριστικές πεποιθήσεις για τους άλλους και γι’ αυτό που συµ-
βαίνει ή όταν αντιλαµβανόµαστε κάποιον ή κάτι σαν κακό, λάθος, άδικο κλπ., έλκουµε περισσότερα,
ώστε να εργαστούµε πάνω σ’ αυτό. Όχι__ Ναι__  

Η µέχρι τώρα συµπεριφορά µας προς τους άλλους καθρεφτίζεται πίσω σε µας στο παρόν, ώστε
να µάθουµε απ’ αυτήν. Όχι__ Ναι__  

Οι φόβοι µας έλκουν αυτό που φοβόµαστε. Ιδιαίτερα οι φόβοι σε σχέση µε την ασφάλεια, αξία,
ελευθερία, ικανοποίηση ή έλεγχο. Όχι__ Ναι__  

Έλκουµε αυτό που προσδοκούµε / περιµένουµε από τους άλλους και τη ζωή. Όχι__ Ναι__ 

Οι αµφιβολίες µας για το αν αξίζουµε, περιορίζουν την πραγµατικότητά µας σ’ αυτό που πιστεύουµε
ότι αξίζουµε. Όχι__ Ναι__  

Ο τρόπος που συµπεριφερόµαστε προς τον εαυτό µας, κάνει τους άλλους να µας συµπεριφέ-
ρονται µε παρόµοιο τρόπο. Όχι__ Ναι__ 

Τα ανεπίλυτα παιδικά βιώµατα έχουν την τάση να επαναλαµβάνονται στη ζωή µας, µέχρι να κα-
ταφέρουµε να τα θεραπεύσουµε.  Όχι__ Ναι__ 

Οι ρόλοι, µε τους οποίους ταυτιζόµαστε για νόηµα, αξία και ασφάλεια, µπορούν να προσελκύσουν
καταστάσεις ζωής και αντίστοιχες συµπεριφορές από άλλους, ώστε να µπορέσουµε να απελευθερω-
θούµε από τις ψευδαισθήσεις και τους περιορισµούς αυτών των ρόλων. Μπορεί να παίζουµε κάποι-
ους από τους ακόλουθους ρόλους: α. το θύµα, β. τον τροµοκράτη, γ. το δάσκαλο, δ. το γονιό, ε. το
παιδί, στ. τον έξυπνο, ζ. το σωστό, η. τον αντιδραστικό, θ. το δυνατό – χωρίς ανάγκες, ι. το δίκαιο,
ια. τον καλό, ιβ. τον υπεύθυνο για όλα, ιγ. τον πρόθυµο, ιδ. τον αδύναµο, ιε. τον πνευµατικό, ιστ.
το δικαστή, ιζ. τον απόµακρο, ιη. τον ανακριτή, ιθ. κάποιον άλλο ρόλο. 

Οι ανάγκες και οι προσκολλήσεις µας, που περιορίζουν την ηρεµία, ευτυχία, αγάπη και εξέλιξή
µας, µπορεί να εµποδίζουν τη δηµιουργία της επιθυµητής πραγµατικότητας, ώστε να έχουµε την ευ-
καιρία να απελευθερωθούµε απ’ αυτές. Όχι__ Ναι__  
Η τάση µας να νιώθουµε ένοχοι έλκει συµπεριφορές και καταστάσεις που διεγείρουν αυτόν τον
προγραµµατισµό, ώστε να απελευθερωθούµε απ’ αυτόν. Όχι__ Ναι__ 
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Φέρνουµε µέσα στη ζωή οτιδήποτε κρίνουµε, κριτικάρουµε, απορρίπτουµε ή για το οποίο
έχουµε προκαταλήψεις. Όχι__ Ναι__  

Έλκουµε οτιδήποτε µας κάνει να νιώθουµε ζήλια, πόνο, θυµό, πίκρα, αδικία ή κάποιο άλλο αρνητικό
συναίσθηµα, ώστε να έχουµε την ευκαιρία να απελευθερωθούµε από τις ψευδαισθήσεις που δηµι-
ουργούν αυτά τα συναισθήµατα. Όχι__ Ναι__ 

Έλκουµε οτιδήποτε δεν µπορούµε να συγχωρήσουµε στους άλλους ή στον εαυτό µας. Όχι__
Ναι__  

Όταν συγκρίνουµε τον εαυτό µας µε τους άλλους, τους φέρνουµε µέσα στην πραγµατικότητά µας.
Όχι__ Ναι__  

Οι εσωτερικές µας συγκρούσεις και η αυτοαµφισβήτησή µας έλκουν συγκεκριµένες συµπε-
ριφορές από τους άλλους, οι οποίες φέρνουν αυτά τα συναισθήµατα στην επιφάνεια. Όχι__ Ναι__  

Όταν δεν επικοινωνούµε καθαρά και σταθερά, χωρίς κριτική ή κατηγορία, δηµιουργούµε πραγ-
µατικότητες, στις οποίες δεν παίρνουµε ό,τι χρειαζόµαστε. Όχι__ Ναι__ 

Αν έχουµε συνηθίσει µια πραγµατικότητα, έχουµε την τάση να µένουµε σ’ αυτήν από το φόβο
της αλλαγής. Όχι__ Ναι__  

Ανφοβόµαστε την ευτυχία, αφθονία, υγεία, αγάπη κλπ., θα εµποδίσουµε την πραγµατοποίησή
τους. Όχι__ Ναι__  

=================================
Κάντε Χο’ οπονοπόνο καθηµερινά για εκείνες τις καταστάσεις ζωής που δεν είναι ακόµη όπως
θα θέλατε να είναι. Συµπεριλάβετε όλους τους στόχους που θα θέλατε να πραγµατοποιήσετε όσον
αφορά στις σχέσεις, την υγεία, την οικονοµική κατάσταση, καθώς επίσης και άτοµα ή οµάδες αν-
θρώπων που θα θέλατε να βοηθήσετε. Για περισσότερες λεπτοµέρειες στο
http://www.armonikizoi.com/greek

Αγαπητέ/ή/ό _________________________________ (πραγµατικότητα, κατάσταση,
άτοµο, ιδιότητα, ζώο, κοινωνία, οµάδα ανθρώπων που δεν είναι ακόµη όπως θα θέλαµε να είναι)

Συνειδητοποιώ ότι είµαι συν-δηµιουργός αυτής της πραγµατικότητας.

Ζητώ συγγνώµη για οτιδήποτε µέσα µου µπορεί να συµβάλλει σ’ αυτήν την κατάσταση.

Σε ευχαριστώ για όλες τις ευκαιρίες για εξέλιξη που µου έχεις δώσει µέχρι τώρα.

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 πραγµατικό-
τητα ή οτιδήποτε εµποδίζει την πραγµατοποίηση της ιδανικής πραγµατικότητάς µου.
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Οδηγίες για να πραγµατοποιήσετε το σκοπό σας;

Καθηµερινή επαφή µε το πεδίο της αγνής συνειδητότητας, των απεριόριστων δυνατοτήτων,
το κενό µεταξύ των σκέψεων. 

Οραµατισµός µε ευγνωµοσύνη της ιδανικής σας πραγµατικότητας για σας, τους άλλους και
όλους.

Αποταύτιση από τα αποτελέσµατα των ενεργειών σας. Η µέθοδος Σεντόνα θα βοηθήσει.

Προσφορά δώρων τακτικά στους άλλους γύρω σας, χωρίς να περιµένετε τίποτε από αυτούς.

∆ώστε στους άλλους (στο σύµπαν) αυτά που θέλετε να πάρετε από το σύµπαν. 

Αξιολόγηση των ενεργειών σας - αναλογιζόµενοι αν αυτά που σκέφτεστε, λέτε και κάνετε θα
βοηθήσουν ή θα εµποδίσουν τους στόχους σας και αν θα φέρουν ευτυχία ή πόνο σε σας και τους
άλλους. 

Καλλιέργεια ενός τρόπου εσωτερικής καθοδήγησης. 

Αξιοποίηση των δύσκολων καταστάσεων σαν µια ευκαιρία για µάθηση και εξέλιξη.

Χο’οπονοπόνο για ό,τι µπορεί να εµποδίζει.

∆ιαβάστε και προσθέσετε στη Λίστα Ευγνωµοσύνης κάθε µέρα για 90 µέρες.

Πέτρα ή άλλο αντικείµενο ή τρόπο υπενθύµισης ευγνωµοσύνης.

Κινήσεις που δείχνουν ότι έχετε πραγµατοποιήσει το στόχο. Ποιες;

Κινήσεις προς τον στόχο; Ποιες;

Πίνακας Οραµατισµού ή Ντοσιέ Οραµατισµού.

Γράψτε και διαβάζετε καθηµερινά περιγραφές της νέας πραγµατικότητας. 

Σκεφθείτε, Μιλήστε και εκφραστείτε πια µόνο θετικά.

Ανακαλύψτε το λόγο ύπαρξής σας και εργαστείτε επίσης επάνω στο καλό του συνόλου.

Τεχνικές για απελευθέρωση από εµπόδια και συντονισµό µε την αληθινή µας φύση
EFT – Emotional Freedom Techniques, TAT – Tapas Acupressure Technique
BSFF – Be Set Free Fast, Ακούγοντας την Καρδιά
Μέθοδος Αυτοαποπρογραµµατισµού Σεντόνα, Χο’ οπονοπόνο
Θετική Προβολή – Προσευχή – ∆ιαλογισµός
Ασκήσεις – Αναπνοές – Χαλάρωση
Θεραπευτικός Κώδικας, εµψυχωτικές ερωτήσεις, εξισορρόπηση των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου. 
Το σεµινάριο της Αυτογνωσίας
http://www.armonikizoi.com/greek
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Εφαρµόζοντας τον Έκτο Νόµο – της Αποταύτισης από το Αποτέλεσµα 
 

Αφήστε το άγχος και την προσκόλληση στα αποτελέσµατα 
Αφήστε κάθε άγχος και προσκόλληση στα αποτελέσµατα των προσπαθειών σας. Να έχετε πίστη ότι, 
εφόσον κάνετε ό,τι µπορείτε και ζείτε τη ζωή σας όπως καθοδηγείστε από µέσα σας, όλα όσα χρειάζεστε 
για την ευτυχία και το σκοπό της ζωής σας θα πραγµατοποιούν µε αφθονία την κατάλληλη στιγµή και 
για το ύψιστο καλό σας. 
 
Άσκηση 6.1. Κάντε έναν κατάλογο των στόχων, για τους οποίους έχετε προσκόλληση στο 
αποτέλεσµα και δυσκολεύεστε να νιώθετε καλά ανεξάρτητα από την έκβασή τους. Η έκβαση µπορεί να 
είναι για σας προσωπικά ή για κάποιον που είναι σηµαντικός για σας. Δίπλα σε κάθε στόχο, σηµειώστε 
τα συναισθήµατα που πιστεύετε ότι θα έχετε αν δεν συµβαίνει αυτό που θέλετε ή αν δεν συµβαίνει όταν 
το θέλετε. 
 
Α. Αν δεν γίνει ______________________________________________________, 
θα νιώθω __________________________________________________________, 
επειδή πιστεύω  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
θα µπορούσα να είµαι καλά αν πίστευα τα ακολούθα: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
 
Β. Αν δεν γίνει ______________________________________________________, 
θα νιώθω __________________________________________________________, 
επειδή πιστεύω  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
θα µπορούσα να είµαι καλά αν πίστευα τα ακολούθα: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
 
Γ. Αν δεν γίνει ______________________________________________________, 
θα νιώθω __________________________________________________________, 
επειδή πιστεύω  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
θα µπορούσα να είµαι καλά αν πίστευα τα ακολούθα: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

 
Δ. Αν δεν γίνει ______________________________________________________, 
θα νιώθω __________________________________________________________, 
επειδή πιστεύω 1. _____________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
θα µπορούσα να είµαι καλά αν πίστευα τα ακολούθα: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________  -38- 
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ΠΩΣ ΠPOΓPAMMATIZETAI O NOYΣ 
 
EPΩTHMATOΛOΓIO ΓIA TA ΠIΣTEYΩ ΣAΣ 
 
Παρακαλώ, αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας και 
απαντήστε µε καθαρό και ήρεµο νου. Aπαντήστε 
ειλικρινά, δίνοντας τις αληθινές σας ανάγκες, επιθυµίες, 
πεποιθήσεις και αξίες. Mη φοβάστε να γράψετε ανάγκες 
, επιθυµίες ή πεποιθήσεις που συγκρούονται.  
Aυτό είναι φυσιολογικό για τον άνθρωπο, µέσα στην 
διαδικασία της εξέλιξης.   
 
OΠOY MΠOPEITE, ΔΩΣTE 3 AΠANTHΣEIΣ 
ΓIA KAΘE EPΩTHΣH 
 
A. H BAΣH THΣ AΣΦAΛEIAΣ KAI EΣΩTEPIKA 
ΣYNAIΣΘHMATA 
 
1.  Tρία θετικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα όποια 
έχουν περισσότερη αξία για σένα. 
 
2.  Tρία αρνητικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, που είναι 
για σένα απαράδεκτα. 
 
3.  Aγαπάω και δέχοµαι τον εαυτό µου περισσότερο 
όταν… 
 
4.  Nιώθω ένοχος/η όταν… 
 
5.  Nιώθω αρνητικότητα όταν… 
 
6.  Nιώθω ευτυχία όταν… 
 
7.  Nιώθω ανασφάλεια όταν… 
 
8.  Nιώθω ασφάλεια όταν… 
 
9.  Δεν νοµίζω πως µπορώ να… 
 
10.  Aν το σπίτι σας πάρει φωτιά και µπορείτε να 
σώσετε µόνο τρία πράγµατα, ποια θα ήταν αυτά; 
 
11. Aυτό που φοβάµαι πιο πολύ είναι… 
 
B. ΠΩΣ BΛEΠΩ TOYΣ AΛΛOYΣ KAI ΠΩΣ OI 
AΛΛOI ME BΛEΠOYN 
 
12.  Πως ο σύζυγος ή ο αγαπηµένος µε βλέπει; 
 
13.  Tρία θετικά χαρακτηριστικά του συζύγου ή του 
αγαπηµένου. 
 
14.  Tρείς αδυναµίες ή αρνητικά χαρακτηριστικά του 
συζύγου ή του αγαπηµένου. 
15.  Πως µε βλέπουν οι γονείς µου; 
 
16. Πάντα οι γονείς µου έλεγαν πως δεν µπορώ να… 
 

17.  H κριτική που άκουγα πιο συχνά από τους γονείς 
µου ήταν… 
 
18.  Tρία προτερήµατα της µητέρας µου. 
 
19.  Tρείς αδυναµίες της µητέρας µου. 
 
20.  Tρία προτερήµατα του πατέρα µου. 
 
21.  Tρείς αδυναµίες του πατέρα µου. 
 
22.  Πως θυµάσαι τη σχέση του πατέρα σου και της 
µητέρας σου µέχρι τα 21 σου χρόνια; 
 
23.  Δεν µπορώ να συγχωρήσω τους άλλους για… 
 
Γ. ΠΩΣ EΓΩ BΛEΠΩ TON EAYTO MOY 
 
24.  Aισθάνοµαι περισσότερη ανηµπόρια και αδυναµία 
όταν… 
 
25.  H κριτική που ακούω περισσότερο από τους γύρω 
µου για τον εαυτό µου. 
 
26.  Tρία θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
µου. 
 
27. Tρείς αδυναµίες της προσωπικότητάς µου. 
 
28. Δεν µπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό µου για… 
 
29.  Γενικά νιώθω ανεπάρκεια όταν… 
 
30.  Mακάρι να µπορούσα να… 
 
31.  Πως φαντάζοµαι και νιώθω την ψυχή µου; 
 
32.  Πως φαντάζοµαι ή νιώθω το Θεό; 
 
33.  Πως νιώθω τη σχέση µου µε το Θεό; 
 
34.  Ποιος νοµίζω πως είναι ο σκοπός της ζωής µου; 
 
35.  Παρακαλώ, σ' ένα ξεχωριστό χαρτί , γράψε ένα 
γράµµα σ' έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, 
περιγράφοντας ποιος είσαι. 
 
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ,  ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ – (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΦΟΒΟ, ΑΓΧΟΣ Κ.Α.) 
 

Από το βιβλίο «ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣ3ΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ» 
Ο φόβος είναι η µητέρα όλων των αρνητικών συναισθηµάτων.  

Είναι το νούµερο ένα εµπόδιο στην υγεία, ευτυχία, επιτυχία και εξέλιξή µας. 
Όταν ελευθερωθούµε, θα είµαστε ευτυχισµένοι και θα βιώνουµε την αγάπη µέσα µας. 

 
Η εσωτερική ασφάλεια είναι το κλειδί προς την υγεία, την ευτυχία, την ηρεµία, την αγάπη και όλες 
τις αρετές. Όταν δεν νιώθουµε ασφαλείς (συνήθως επειδή έχουµε λανθασµένες πεποιθήσεις και 
αρνητικές κυτταρικές µνήµες), λειτουργούν οι αµυντικοί µας µηχανισµοί που εµποδίζουν την υγεία, 
ευτυχία, αρµονία, σχέσεις, ακόµη και την αφθονία µας. Συνεπώς δεν βιώνουµε και δεν εκφράζουµε την 
αληθινή άτρωτη πνευµατική µας φύση. Αποσυντονιζόµαστε από το λόγο ύπαρξής µας που είναι να 
εκφράσουµε την εσωτερική µας οµορφιά, αγάπη, ηρεµία και ευτυχία.    
 
O φόβος, στην κυριολεξία, γεννιέται από την άγνοιά µας για την αληθινή µας φύση και, στη συνέχεια, 
µας κάνει να ταυτιζόµαστε αποκλειστικά µε το σώµα και την προσωπικότητά µας. Αφού πιστεύουµε ότι 
είµαστε µόνο αυτό το σώµα και αυτή η προσωπικότητα, είναι φυσικό να φοβόµαστε, γιατί ξέρουµε ότι 
είναι θνητά και ευάλωτα. Και τότε, από το φόβο µας, προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε την 
ψευδαίσθηση της ασφάλειας µε ανθρώπους, χρήµατα, αντικείµενα καθώς και µε την επαγγελµατική και 
κοινωνική θέση µας. 
 
Τότε, βιώνουµε τη δεύτερη βαθµίδα του φόβου, ότι δεν θα µπορέσουµε να τα διατηρήσουµε όλα αυτά. 
Μπορεί να τα χάσουµε µε το θάνατο, τη φθορά ή την αλλαγή και φοβόµαστε πάλι. 
 
Γενικά, φοβόµαστε για τον εαυτό µας και τους αγαπηµένους µας µερικά από τα ακόλουθα: θάνατο, 
ατυχήµατα, αρρώστια, γηρατειά, απόρριψη, οικονοµική ανέχεια, διάφορα ζώα και έντοµα, αποτυχία, 
κλέφτες, κακοποιούς, εγκατάλειψη, µοναξιά, επιθετικότητα, άγνωστο, αεροπλάνα, µεγάλες 
συγκεντρώσεις ανθρώπων, µικρούς χώρους, το σκοτάδι, το άλλο φύλο, µικρόβια, βρωµιά, εφορία... κ.α. 
Οι διάφορες εκφράσεις του φόβου είναι η ανασφάλεια, το άγχος, η δυσφορία, η αδυναµία, η ανησυχία, η 
ανικανότητα, η σύγχυση, ο φόβος, η κατάθλιψη, η άρνηση, το σοκ, η υστερία, ο πανικός, η παράλυση, ο 
θυµός, το µίσος, η οργή, η επιθετικότητα, η βία, η ζήλια, κ.λπ. 
 
Α. Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε την ανασφάλεια, το 
άγχος, το φόβο και τον πανικό.  
Δεν µπορώ – δεν είµαι ικανός/η. Είµαι αδύναµος/η. 
Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. 
Η ζωή είναι δύσκολη και σκληρή και κινδυνεύω. 
Κινδυνεύω από ……. (ανθρώπους, ζώα, µικρόβια, κρύο, ζέστη, φαντάσµατα, σκοτάδι). 
Θα µε απορρίψουν και τότε δεν θα αξίζω, δεν θα µε θέλουν, θα είµαι µόνος και δεν θα είµαι 
ασφαλής. 
Ο θάνατος είναι το τέλος της ύπαρξής µου. 
Κινδυνεύω να χάσω τους σηµαντικούς για µένα ανθρώπους. 
Κινδυνεύω να χάσω οτιδήποτε είναι σηµαντικό για µένα. 
Είµαι αδύναµος/η, ανίκανος/η να αντιµετωπίζω δυσκολίες. 
Ζω σε έναν επικίνδυνο και εχθρικό κόσµο. 
Είµαι ένοχος/η και θα τιµωρηθώ. 
Δεν υπάρχει Θεός, ούτε δικαιοσύνη, ούτε προστασία. 
Είµαι θύµα των δυνάµεων γύρω µου. 
Οι άλλοι δηµιουργούν την πραγµατικότητα µου. 
Δεν είµαι ικανός/η να προστατεύω τον εαυτό µου σε αυτό τον κόσµο. 
Δεν θα αντέξω, αν συµβεί κάτι δύσκολο. 
Είµαι µόνο το σώµα και κινδυνεύω.  
Δεν έχω αρκετά χρήµατα για να νιώθω ασφαλής. 
Αν νοµίζω ότι είµαι ικανός/η ή δυνατός/η, η ζωή θα µε δοκιµάσει. 
Αν έχω πολλή αυτοπεποίθηση θα µου ζητήσουν να έχω ευθύνες. 
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========================================= 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AΣΦAΛEIA 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην οµάδα. 
========================================= 

 
Α.  ΔEN NI3Θ3 AKOMA AΠOΛYTH AΣΦAΛEIA ΣE ΣXEΣH ME : 
Σκέψου την υγεία, τα οικονοµικά, τα παιδιά, σύντροφος, οικογένεια, εργασία, άλλα.) 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 
Β. TA ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY NI3Θ3 ΣE ΣXEΣH ME AYTO(A) EINAI: Σκέψου τα πιο πάνω.  
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 
Γ. OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY MOY ΔHMIOYPΓOYN AYTEΣ TIΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ KAI AYTA TA 
ΣYNAIΣΘHMATA EINAI: 
 1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
 
Δ. ΘEΛ3 NA AΠEΛEYΘEP3Θ3 AΠO AYTA TA ΣYNAIΣΘHMATA / ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΓIA TOYΣ 
AKOΛOYΘOYΣ ΛOΓOYΣ:  ΣKEΨOY TIΣ ΔYΣAPEΣTEΣ ΣYNEΠEIEΣ – EΠIΔPAΣEIΣ ΣTHN 
Z3H ΣOY. 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
 
Ε. ΘETIKEΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ANTIΛHΨEIΣ ΠOY ΘA ME BOHΘHΣOYN NA 
AΠEΛEYΘEP3Θ3 AΠO APNHTIKEΣ EΠIΔPAΣEIΣ KAI NA NI3Θ3 AΣΦAΛEIA ΣE ΣXEΣH 
ME AYTO TO ΘEMA. 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 
8. ______________________________________________________________ 

============================ 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕFT ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΒΟ, ΑΓΧΟΣ Ή ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

TOTE ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΜΙΑ Ή 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. 
Ή ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ Κ3ΔΙΚΑ. 

============================ 
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ΦPAΣEIΣ ΓIA  EFT ΓIA AΣΦAΛEIA KAI EYTYXIA 
 
A. Παρόλο που νιώθω φόβο (άγχος, έννοια, ανησυχία, πόνο, τρόµο, πανικό, αµηχανία, ένταση) 
σε σχέση µε __________________________________, αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό 
µου. 
 
B. Θέλω, αξίζω, δέχοµαι, µε συµφέρει να απελευθερωθώ από το/την_________________ 
που νιώθω σε σχέση µε 
___________________________________________________. 
 
Γ. (το Συναίσθηµα) __________ για (το ερέθισµα)__________________________ 
 

EFT µε επιλογές  
Παρόλο που µέχρι τώρα φοβόµουν, είχα άγχος για  το/ την/τον 
________________________ τώρα επιλέγω να θυµάµαι, συνειδητοποιήσω, βιώσω, 
καταλάβω, πιστεύω ότι   
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 

================================= 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 ================================= 
 
1. Γιατί είµαι και αισθάνοµαι τόσο ασφαλής;   
α.________________________________________________________________ 
β.________________________________________________________________ 
γ._______________________________________________________________ 
2. Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να νιώθω ασφάλεια σε κάθε περίπτωση; 
α.________________________________________________________________ 
β.________________________________________________________________ 
γ.________________________________________________________________ 
3. Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να νιώθω ασφάλεια ακόµη κι όταν (παρόλο που) 

_______; (Συµπληρώστε εδώ τις περιπτώσεις που συνήθως δεν νιώθετε ασφάλεια, πχ 
χωρίς χρήµατα, χωρίς σύντροφο, χωρίς υγεία, σχετικά µε τα παιδιά σας ή άλλους κ.α.) 

α.________________________________________________________________ 
β.________________________________________________________________ 
γ.________________________________________________________________ 
4. Γιατί έχω τόση αυτοπεποίθηση και είµαι τόσο ήρεµος/η; 
α.________________________________________________________________ 
β.________________________________________________________________ 
γ.________________________________________________________________ 
5. Γιατί εµπιστεύοµαι την αγάπη του Θείου / του σύµπαντος; 
α.________________________________________________________________ 
β.________________________________________________________________ 
γ.________________________________________________________________ 
6. Γιατί εµπιστεύοµαι την ικανότητα των αγαπηµένων µου να αντιµετωπίσουν τις 
προκλήσεις στη ζωή τους; 

α.________________________________________________________________ 
β.________________________________________________________________ 
γ.________________________________________________________________ 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΒΟΗΘΑΝΕ 
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================================= 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ  

ΓΙΑ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ 
================================= 

 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας 
αντιπροσωπεύουν ή σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο 
(αν κάνετε εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε 
φράση). 
 
1. Ζούµε σε ένα στατιστικά ασφαλές περιβάλλον. 
2. Έχουµε όλοι τη δύναµη να αντιµετωπίσουµε ό,τι µπορεί να συµβεί.  
3. Έχουµε όλοι επιλέξει σαν ψυχές να µάθουµε µέσα από κάθε εµπειρία. 
4. Είµαστε όλοι αποκλειστικοί δηµιουργοί της πραγµατικότητάς µας.  
5. Εγώ και οι αγαπηµένοι µου είµαστε αθάνατοι. 
6. Το άγχος και ο φόβος µου δεν λύνουν κανένα πρόβληµα και δεν προσφέρουν τίποτα στους 
άλλους. 

7. Προτιµώ να εργάζοµαι και να σκέφτοµαι µε διαύγεια για να βρω λύσεις και όχι να 
αγχώνοµαι και να φοβάµαι. 

8. Έχω κάνει, κάνω και θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ. 
9. Με ηρεµία είµαι πολύ πιο αποτελεσµατικός/η στο να βρω λύσεις.  
10. Έχω στεναχωρηθεί και φοβηθεί χιλιάδες φορές και τελικά δεν έγινε αυτό που φοβόµουν 
και, ακόµη κι αν έγινε, µπόρεσα να τα ξεπεράσω όλα µε το χρόνο. 

11. Κάνω και θα κάνω µε ηρεµία, κάθε στιγµή, αυτά που µπορώ να κάνω, για να λυθούν τα 
θέµατα µου, καθώς είµαι ήρεµος/η και αισιόδοξος/η για το αποτέλεσµα. 

12. Κάθε αποτέλεσµα για µένα και τους άλλους θα είναι και θα είναι το τέλειο για την εξέλιξή 
µας. 

13. Η θετική σκέψη και η ευγνωµοσύνη, πως θα γίνει πράγµατι το καλύτερο, είναι ο πιο 
αποτελεσµατικός τρόπος για να γίνει αυτό που επιθυµώ. 

14. Οι αγαπηµένοι µου είναι δηµιουργοί και µπορούν να δηµιουργήσουν αυτά που χρειάζονται. 
15. Είµαστε όλοι πνεύµατα αιώνια και ο υλικός κόσµος είναι προσωρινός. 
16. Είµαι ενέργεια – συνειδητότητα.  
17. Στο κέντρο της ύπαρξής µας είµαστε αθώοι και αγνοί/ή, όπως µε δηµιούργησε ο Θεός.  
18. Ζω σε ένα σύµπαν αγάπης και όλα θα καταλήξουν µε τον ανώτερο δυνατό τρόπο για µένα, 
τους αγαπηµένους µου, τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές µου. 

19. Οι αγαπηµένοι µου είναι αιώνια όντα που έχουν γεννηθεί, ζήσει και φύγει από τα σώµατα 
τους εκατοντάδες φορές και έχουν τη δύναµη να επιβιώσουν και να αντιµετωπίσουν ό,τι 
µπορεί να προκύψει. 

20. Η εµπιστοσύνη στη δύναµη και την εσωτερική καθοδήγηση των αγαπηµένων µου είναι το 
µεγαλύτερο δώρο και συµπαράσταση που µπορώ να τους προσφέρω. 

21. Βλέπω το φως πίσω από όλους και όλα και είµαι ελεύθερος/η από το φόβο για τον ονειρικό 
αυτό κόσµο. 

22. Η ζωή είναι απλή και εύκολη και είµαι πάντα ασφαλής. 
23. Έχω καταφέρει να ξεπεράσω τόσα και µπορώ να καταφέρω ό,τι άλλο προκύψει. 
 
Τώρα προχωρήστε να εφαρµόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της Εξισορρόπησης 
των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου µε Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις ή όποια άλλη 
µέθοδο, µε τις αλήθειες που επιλέξατε. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΒΟΗΘΑΝΕ 
========================================== 
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ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΟΤΑΝ / ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ 
____________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 A. ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ    Β.  AΠANTHΣEIΣ + ΣYNAIΣΘHMATA  
ΑΚΟΜΑ ΟΤΑΝ / ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ________________ ΘETIKEΣ + APNHTIKEΣ ME THN IΔEA TOY ΝΑ 
                                                              ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΟΤΑΝ / ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ _____ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  
Γ. AYTA ΠOY XPEIAZOMAI NA ΘYMAMAI ΓIA NA ΝΑ ΝΙRΘR ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΟΤΑΝ / ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ 
_______________________________________________________________________________ 

1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΝ ΒΟΗΘΑΝΕ 
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Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Πιθανή Προσευχή / Έκφραση Ευγνωµοσύνης 
Σ’ ευχαριστώ, Θεέ µου, που ανοίγεις και θεραπεύεις µε την αγάπη, το φως και την απεριόριστη 
θεϊκή δύναµή Σου όλες τις γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, τις λανθασµένες 
πεποιθήσεις, τις καταστροφικές κυτταρικές µνήµες και τα ενεργειακά εµπόδια, µαζί µε όλες τις 
σωµατικές και συναισθηµατικές συνέπειές τους σχετικά µε την αίσθηση της ασφάλειας και της 
δύναµης.  
 
Πιθανή Επικοινωνία µε το υποσυνείδητο  
Αγαπηµένο υποσυνείδητο, εσωτερικό παιδί και κύτταρά µου, σας αγαπώ και σας βεβαιώνω ότι 
είναι απόλυτα ασφαλές να αφήσουµε όλες τις γνωστές και άγνωστες τραυµατικές και 
λανθασµένες µνήµες, εικόνες και πεποιθήσεις και να βιώσουµε την ασφάλεια µέσα µας, ειδικά 
σε σχέση µε __________________________ (το πρόβληµα ή θέµα που θέλουµε να 
θεραπεύσουµε). 
 
Ή οραµατιστείτε µια εικόνα, όπου βλέπετε τον εαυτό σας να νιώθει απόλυτη ασφάλεια στις 
περιπτώσεις που θέλετε.  Ή απλά εστιαστείτε σε ένα θετικό συναίσθηµα ή εσωτερικό 
βίωµα της ασφάλειας. Ή εστιαστείτε στην αργή και βαθιά αναπνοή ή ακόµα και στο κενό. 
Ή µιλήστε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα του σώµατός σας, 
εξηγώντας τις πιο πάνω αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, σωστό και ωραίο να νιώθετε 
ασφάλεια χωρίς όρους. 
  

====================================== 
Παραδείγµατα άλλων θετικών φράσεων: 

====================================== 
 
1. Αξίζω ασφάλεια και ευτυχία ακριβός όπως είµαι! AΣΦAΛEIA OΠRΣ EIMAI 
2. Η ζωή µου δίνει κάθε στιγµή ακριβός αυτό που χρειάζοµαι για να είµαι ασφαλής! AKPIBRΣ 

OTI XPEIAZOMAI 
3. Eίµαι ασφαλής και ακόµα όταν είµαι διαφορετικός! AΣΦAΛHΣ ΔIAΦOPETIKOΣ 
4. Αγαπώ τους άλλους ακόµα όταν δεν µε δέχονται. AΓAΠAR OΛOYΣ  
5. Έχω ότι χρειάζοµαι να είµαι ασφαλής. EXR OTI XPEIAZOMAI ΓIA EYTYXIA 
6. Eίµαι ικανός να αντιµετωπίσω ότι µου έρχεται. IKANOΣ NA ΑΝΤΙΜΕΤRΠΙΣR 
7. Eίµαι ικανός να αντιµετωπίσω κάθε ευθύνη. IKANOΣ ΓIA EYΘYNEΣ 
8. Aξίζω και είµαι ασφαλής και όταν δεν µε προσέχουν οι άλλοι. AΣΦAΛHΣ OΠRΣ EIMAI 
9. Επιλέγω την ευτυχία πάνω από την αυτοάµυνα. AΣΦAΛHΣ ΣTHN EYTYXIA  
10. Επιλέγω την ευτυχία σε κάθε περίπτωση. EYTYXIA ΣE KAΘE ΠEPIΠTRΣH 
11. Eίµαι ένα αγνό παιδί του Θεού. AΓNO ΠAIΔI TOY ΘEOY 
12. Ο Θεός µε αγαπάει όπως είµαι. O ΘEOΣ ME AΓAΠAEI 
13. Αξίζω συνεχή – αδιάκοπη ευτυχία. ΣYNEXH AΔIAKOΠH EYTYXIA 
14. Είµαι πλήρης. EIMAI ΠΛHPHΣ 
15. Είµαι καλός άνθρωπος. EIMAI KAΛOΣ ANΘPRΠOΣ 
16. Είµαι αξιαγάπητος όπως είµαι. EIMAI ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΣ 
17. Υπάρχει µόνο το κάλο. YΠAPXEI MONO KAΛO 
18. Ο Θεός είναι αγάπη. O ΘEOΣ EINAI AΓAΠH 
19. Eίµαι Θεία ενέργεια ! EIMAI ΘEIA ENEPΓEIA 
Άλλα: _____________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 



ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ
ΣΩΣTH ΔIATPOΦH
AΣKHΣEIΣ
ANAΠNOEΣ
ΘETIKH ΠPOBOΛH
BAΘEIA XAΛAPΩΣH
AYTO ANAΛYΣH
ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA
ΠNEYMATIKH MEΛETH
ΠPOΣEYXH
ΔIAΛOΓIΣMOΣ

O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:
1. Kαλλιέργεια και Eξάγνιση των Φίλτρων (Oχημάτων)
2.Tο άνοιγμα προς τον Aνώτερο Eαυτό (Ψυχή - πνεύμα)
3. H έκφραση των λανθάνουσων δυνάμεων της ψυχής μας

α) Δημιουργικότητα
β) Aνιδιοτελής υπηρεσία
γ) Aγάπη
δ) Θεραπεία
<ε) Διδασκαλία
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H OIKOYMENIKH ΣYNEIΔHTOTHTA

Κάθε ον αποτελείται από πέντε σώματα (οχήματα, στρώματα, όργανα ή περι-
βλήματα) που φιλτράρουν και δίνουν ιδιότητες, χαρακτήρα και μορφή στη μία
Oικουμενική Συνειδητότητα που εκφράζεται μέσα απο αυτά. Oι αδυναμίες
που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι αποτέλεσμα των σωμάτων και όχι της Συνει-
δητότητας που περνάει μέσα από αυτά.
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H AΠANTHΣH TOY ΘEOY 
 
Tα παλιά χρόνια, όταν το πρώτο τρέµουλο λόγου ήλθε στα χείλη µου, ανέβηκα στο ιερό βουνό 
και µίλησα στο Θεό λέγοντας, 
«Kύριε, είµαι δούλος Σου. H κρυφή σου θέληση είναι νόµος µου και πάντα θα Σε υπακούω». 
 
Aλλ’ ο Θεός δεν απάντησε και σαν ισχυρή καταιγίδα προσπέρασε. 
 
Kι ύστερα από χίλια χρόνια, ανέβηκα στο ιερό βουνό και ξαναµίλησα στο Θεό, λέγοντας, 
«Δηµιουργέ, είµαι το δηµιούργηµά σου, βγαλµένο από τον πηλό που µ’ έπλασες και σ’ Eσένα 
οφείλω τα πάντα». 
 
Kι ο Θεός δεν έδωσε απόκριση αλλά σαν χίλιες φτερούγες γοργές προσπέρασε. 
 
Kι ύστερα από χίλια χρόνια, σκαρφάλωσα στο ιερό βουνό και µίλησα ξανά στο Θεό, λέγοντας, 
«Πατέρα, είµαι ο γιός σου. Mέσα στην ευσπλαχνία και την αγάπη µε γέννησες και µεσ’ από 
την αγάπη και τη λατρεία θα κληρονοµήσω το Bασίλειό Σου». 
 
Kι ο Θεός δεν αποκρίθηκε µα όπως η οµίχλη που σκεπάζει σαν πέπλο τους µακρινούς λόφους 
προσπέρασε. 
 
Kι ύστερα από χίλια χρόνια σκαρφάλωσα στο ιερό βουνό και ξανά µίλησα στο Θεό λέγοντας, 
«Θεέ µου, είσαι ο σκοπός και η εκπλήρωσή µου. Eίµαι το χθές Σου και Eίσαι το αύριό µου. 
Eίµαι η ρίζα Σου µέσα στη γη και Eίσαι το λουλούδι µου στον ουρανό και µαζί εξελισσόµαστε 
µπροστά στο πρόσωπο του ήλιου.» 
 
Tότε ο Θεός έσκυψε επάνω µου και ψιθύρισε στ’ αυτιά µου λέξεις γλυκιές, κι όµοια µε τη 
θάλασσα που αγκαλιάζει ένα ποταµάκι που τρέχει µέσα της, µ’ αγκάλιασε. 
 
Kι όταν κατέβηκα στις κοιλάδες και στους αγρούς, ο Θεός ήταν κι εκεί. 
 

KHALIL GIBRAN 
 

V. H ΣXEΣH ΣOY ME TO ΘEO KAI TH ZΩH. 
 

1. Ποιές είναι οι στιγµές που νιώθεις πιο κοντά στο Θεό ή πιο εναρµονισµένος (η) µε τη ζωή; 

2. Ποιές είναι οι στιγµές που νιώθεις µακριά ή ξεκοµµένος (η) από το 
Θεό/θειου/σύµπαν/ζωή; 

3. Ποιές είναι οι πεποιθήσεις σου σχετικά µε τη σχέση µε το Θεό και τη ζωή;   
4. Ποιές είναι οι βαθύτερες πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να νιώθεις µια σταθερή και 
συνεχή ενότητα µε το Θεό και τη ζωή; 
5. Aυτές οι βαθύτερες πεποιθήσεις είναι η αλήθεια σε σύγκριση µε τις πνευµατικές αλήθειες 
που γνωρίζεις τώρα; 
6. Ποιές πνευµατικές αλήθειες θα σε βοηθήσουν να καλλιεργήσεις µια σταθερή και συνεχή 
ενότητα µε το Θεό και τη ζωή; 
7. Ποιά είναι τα µαθήµατά σου σε σχέση µ’ αυτό το θέµα; 
8. Tι προγραµµατίζεις να κάνεις για να µάθεις αυτά τα µαθήµατα πιο αποτελεσµατικά; 
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H ΣXEΣH MOY ME TO ΘEO 
 
1) A)  NIΩΘΩ TO ΘEO ΣAN: 
 0) ΔEN YΠAPXEI______ 
 1) ΠATEPA ___________  9) ENEPΓEIA_____________ 
 2) MHTEPA ___________  10) Z$H ________________ 
 3) ΠPOΣTATH _________  11) Φ$Σ ________________ 
 4) ΦIΛO _____________  12) OΛA TA ΠΛAΣMATA _____ 
 5) ΔIKAΣTH __________  13) AΓAΠH _______________ 
 6) ΔHMIOYPΓO ________          14) MOPΦH (π.χ. IHΣOYΣ XPIΣTOΣ)____ 
 7) EPAΣTH __________            15) EIPHNH _______________ 
 8) OIKOYMENIKH ΣYNEIΔHTOTHTA ____     16) ΔIKAIOΣYNH ___________ 
 17) ________________ 18) _____________________ 
 19) ________________ 20) _____________________ 
 
   B) T$PA ΣHMEI$ΣE TIΣ ΛEΞEIΣ ΠOY EXEIΣ ΔIAΛEΞEI ME NOYMEPA ΠOY ΔEIXNOYN ΠOIEΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ EPXONTAI ΠIO ΣYXNA ΣTO NOY KAI THN KAPΔIA   ΣOY. 
 
2) ΔHΛAΔH ME ΛIΓA ΛOΓIA O ΘEOΣ EINAI ΓIA MENA __________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3) A) NI$Θ$ ΠIO KONTA ΣTO ΘEO OTAN: α) ___ β) ______ γ) _____ δ) ___ 
     B) NI$Θ$ AΠOMAKPYNΣH AΠO TO ΘEO OTAN: α)__ β) ___ γ) ____δ) ____ 
 
3) ΠIΣTEY$ OTI 
    0)  ΔEN YΠAPXEI ΘEOΣ _________________________________________ 
    1) O ΘEOΣ ME AΓAΠA AΣXETA ME TO TI KAN$.  NAI ________ OXI _______ 
    2) O ΘEOΣ ME TIM$PEI OTAN ΔEN EIMAI ENTAΞEI. NAI ______ OXI _______ 
    3) O ΘEOΣ ΔEN AΣXOΛEITAI ME MENA. NAI ________  OXI __________ 
    4) O ΘEOΣ ME ΠAPAKOΛOYΘEI KAΘE ΔEYTEPOΛEΠTO. NAI ______ OXI ____ 
    5) EIMAI MAKPIA AΠO TO ΘEO.  NAI _________ OXI ___________ 
    6) EIMAI ANAΞIOΣ THΣ AΓAΠHΣ KAI BOHΘEIAΣ TOY ΘEOY. NAI____ OXI ___ 
    7) EIMAI KONTA ΣTO ΘEO. NAI _________ OXI _________ 
    8) O ΘEOΣ ME ΠPOΣTATEYEI. NAI _________ OXI _________ 
    9) YΠAPXEI ΘEΪKH ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. NAI _________ OXI ___________ 
   10) EIMAΣTE OΛOI KOMMATIA TOY ΘEOY. NAI _________ OXI _________ 
   11) O ΘEOΣ AΓAΠAEI TON AΓIO KAI TON ΔOΛOΦONO TO IΔIO. NAI ______ OXI _____ 
   12) O ΘEOΣ ZEI MEΣA MOY. NAI __________ OXI _________ 
   13) EIMAI O ΘEOΣ. NAI _________ OXI _________ 
   14) O ΘEOΣ EINAI MEΣA ΣE O,TI YΠAPXEI. NAI__________ OXI __________ 
   15) O ΘEOΣ EINAI ΠIO ΠOΛY ΣTHN EKKΛHΣIA KAI NAOYΣ. NAI _____ OXI ___ 
   16) O ΘEOΣ AΓAΠAEI ΠEPIΣΣOTEPO TOYΣ XPIΣTIANOYΣ. NAI ____ OXI ____ 
 
5) A) TI ΠIΣTEY$ OTI O ΘEOΣ ZHTAEI AΠO MENA ΣTH ΣXEΣH MAΣ. 
     B) TI ZHTA$ EΓ$ AΠO TO ΘEO ΣTH ΣXEΣH MAΣ. 
     Γ) TI ΠIΣTEY$ OTI MΠOP$ NA KAN$ $ΣTE NA BEΛTI$N$ TH ΣXEΣH MOY ME             TO 
ΘEO. 
  
Δ. TΩPA ΓPAΨE ENA ΓPAMMA ΣTO ΘEO  ( OΠOΣ EΣY TON/THN/TO KATAΛABAINEIΣ 
)  
    EKΦPAZONTAΣ : 
 1. ΣE ΠOION H ΣE TI ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΑΙ. ΠEPIΓPAΨE TON,THN,TO. 
 2. Π$Σ NI$ΘEIΣ ΠPOΣ AYTON,AYTHN,AYTO. 
 3. ΓIA TO Π$Σ ΠAEI H Z$H ΣOY. 
 4. TIΣ EP$THΣEIΣ ΠOY ΣE ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΣE ΣXEΣH ME TON EAYTO ΣOY, TO KOΣMO 
KAI TH  Z$H ΣOY. 

5. TI ZHTAΣ AΠO AYTON; 



O ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ

Tαυτιζόμαστε με εξωτερικές πηγές ασφάλειας, ικανοποίησης και ευτυχίας και όλη η ενέργεια
μας χάνεται σε μια μάταιη προσπάθεια να πάρουμε αξία, ασφάλεια, ευτυχία, νόημα και πληρό-

τητα από αυτά. 

Έτσι δεν μένει πια ενέργεια, χρόνος ή σκέψη για μια εσωτερική επαφή.

Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η ευτυχία και η δυστυχία μας εξαρτάται από ανθρώπους, πράγ-
ματα κατάστασης και γεγονότα γύρω μας.

Εμείς δίνουμε σε όλα αυτά την δύναμη να μας κάνουνε 
ευτυχισμένους και δυστυχισμένους.          -51-



TA  ONTA TOY ΠOTAMIOY 
Mπορούµε λοιπόν να ζούµε µε µια εσωτερική αίσθηση γαλήνης και ελευθερίας.  
Mπορούµε να ζούµε µια ανοικτή χαρούµενη ζωή, γεµάτη αγάπη.  
Όλες µας οι ανησυχίες είναι ψευδαισθήσεις που βασίζονται στην παλιά µας άγνοια.  
H ζωή είναι απλή , εύκολη και καθένας από µας µπορεί να είναι ένα δηµιουργικό, ευτυχισµένο και 
χρήσιµο πλάσµα, φτάνει να το αποφασίσει. 
 

O συγγραφέας Pίτσαρντ Mπάχ µεταχειρίζεται το ίδιο παράδειγµα στην εισαγωγή του βιβλίου του:  
ΨEYΔAIΣΘHΣEIΣ - OI ΠEPIΠETEIEΣ ENOΣ ΔIΣTAKTIKOY MEΣΣIA. 

 
9. Kι είπε εκείνος στα πλήθη: «Bαθιά µέσα στον καθένα µας βρίσκεται η δύναµη, που συναινεί στην 
υγεία ή την αρρώστια, τον πλούτο ή τη φτώχεια, τη λευτεριά ή τη σκλαβιά. Eµείς οι ίδιοι, τα κυβερνάµε 
όλα αυτά και κανένας άλλος.»  
10. Ένας µυλωνάς µίλησε τότε και είπε: «Eύκολο να το λες εσύ, Kύριε, γιατί είσαι προικισµένος µε 
χαρίσµατα, που δεν τα έχουµε εµείς και δεν είσαι αναγκασµένος να κοπιάσεις όπως εµείς. O 
άνθρωπος, ωστόσο, πρέπει να δουλεύει σ’ αυτόν τον κόσµο για να βγάζει το ψωµί του.»  
11. Kι ο Mεσσίας αποκρίθηκε: «Yπήρχε µια φορά στην κοίτη ενός µεγάλου, κρυστάλλινου ποταµού ένα 
χωριό από ζωντανά όντα. 
12. »Tο ποτάµι κυλούσε αθόρυβα τα νερά του πάνω από τα πλάσµατα εκεί τα νεαρά και γέρικα, 
πλούσια και φτωχά, καλά και κακά, καθώς το ρεύµα ακολουθούσε το δικό του δρόµο, ξέροντας µόνο το 
δικό του κρυστάλλινο εαυτό. 
13. »Kάθε πλάσµα, µε το δικό του τρόπο, κρατιόταν γερά στα φυτά και τους βράχους της κοίτης του 
ποταµού, αφού η προσκόλληση ήταν ο τρόπος ζωής τους και η αντίσταση στο ρεύµα το µόνο που είχαν 
µάθει από τότε που γεννήθηκαν. 
14. »Mα, τελικά, ένα από τα πλάσµατα αυτά είπε: “Bαρέθηκα να ζω κολληµένος στο ίδιο σηµείο. Kαι 
µόλο που δεν µπορώ να το δω µε τα µάτια µου, έχω ωστόσο την πεποίθηση πως αυτό το ρεύµα ξέρει 
πού πηγαίνει. Θ’ αφεθώ να µε παρασύρει κι ας µε πάει όπου θέλει, γιατί αν µείνω εδώ προσκολληµένο 
θα πεθάνω από πλήξη.” 
15. »T’ άλλα πλάσµατα γέλασαν και του είπαν: “Aνόητε, αν κάνεις αυτό που λες, αυτό το ρεύµα που σε 
µαγεύει θα σε κατασκίσει πάνω στους βράχους και θα σε σκοτώσει πολύ πιο γρήγορα από την πλήξη.”  
16. »Eκείνο όµως δεν έδωσε σηµασία και παίρνοντας βαθιά αναπνοή αφέθηκε να ξεκολλήσει από την 
θέση του. Kαι τότε το ρεύµα το αναποδογύρισε, και παρασύροντάς το το ’ριξε µε δύναµη στα γειτονικά 
βράχια. 
17. »Mα, καθώς εκείνο αρνήθηκε να ξαναπροσκολληθεί στο βράχο, το ρεύµα το ανασήκωσε, 
ελευθερώνοντάς το από το βυθό, κι ούτε ξανάπεσε, ούτε ξανακτύπησε πουθενά. 
18. »Kαθώς προχωρούσε µε το ρεύµα, άλλα πλάσµατα που δεν το ήξεραν, βλέποντάς το φώναζαν: 
“Θαύµα, Θαύµα! Eνα πλάσµα σαν κι εµάς κινείται ελεύθερο. C, κοιτάχτε, δείτε το Mεσσία που έρχεται 
να µας σώσει!” 
19. »Kι εκείνο που ταξίδευε µε το ρεύµα είπε: “Δεν είµαι περισσότερο Mεσσίας από σας. Tο ποτάµι µε 
χαρά µας ελευθερώνει, ανασηκώνοντάς µας από το βυθό, φτάνει να έχουµε εµείς την τόλµη ν’ 
αφεθούµε σ’ αυτό. O πραγµατικός σκοπός της ζωής µας είναι αυτό το ταξίδι, αυτή η περιπέτεια”. 
20. »T’ άλλα ωστόσο, ολοένα και πιο πολύ, φώναζαν αποκαλώντας το “Σωτήρα”, ενώ κρατιόντουσαν 
γερά προσκολληµένα στο υπόβαθρό τους κι όταν ξαναγύρισαν να το κοιτάξουν, εκείνο είχε φύγει 
αφήνοντάς τα να φτιάχνουν θρύλους για κάποιο Σωτήρα.» 
 
Kαθένας από µας είναι ένας Mεσσίας σε εξέλιξη. Kαθένας από µας είναι το θείο στη διαδικασία της 
εξέλιξης των ικανοτήτων του να εκφράσει αυτήν τη θεία κατάσταση στο σωµατικό και νοητικό 
επίπεδο. O ποταµός θα µας κρατήσει στην επιφάνεια σίγουρα, φτάνει να έχουµε πίστη σ’ αυτόν. Πίστη 
στο Θεό. Aυτά τα απλά λόγια που ακούγαµε σαν παιδιά. Mετά από τόσες αναζητήσεις, τόσες 
φιλοσοφίες, τόσες τεχνικές, ξαναγυρίζουµε σ’ αυτήν την απλή συνταγή. Πίστη στη µία οικουµενική 
συνειδητότητα, που είναι η αιτία και η κινητήρια δύναµη κάθε πλάσµατος και αντικειµένου. Πίστη στο 
ότι βρισκόµαστε στη γη µόνο προσωρινά, για να περάσουµε τη διαδικασία της µάθησης. Πίστη στο ότι 
είµαστε αθάνατοι και τίποτα δεν µπορεί να µας βλάψει ποτέ, ακόµη κι αν χάσουµε τα προσωρινά 
σώµατα.                                                                                                      -52- 



ΤA 8 ΣKAΛOΠATIA  
ΠPOΣ THN EΛEYΘEPIA 

PATZA (RAJA)  
ΓIOΓKA TOY ΠAΤΑΝΤΖAΛI 

(Aπό το βιβλίο H TEXNH TOY ΔIAΛOΓIΣMOY) 
 
1. H ΓIOΓKA ΔEN EINAI ΘPHΣKEIA 
Eίναι µια επιστήµη της ανθρώπινης ανάπτυξης και 
βελτίωσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε 
θρησκευτικό σύστηµα και κάθε δόγµα. Eίναι ένα 
σύστηµα τεχνικών που σκοπό έχει να βοηθήσει το 
άτοµο να δηµιουργήσει έναν κόσµο εσωτερικής και 
εξωτερικής αρµονίας, υγείας και ευτυχίας.   
 
2. H ΓIOΓKA ΔEN EINAI ΠAPAITHΣH AΠO TIΣ 
EYΘYNEΣ THΣ ZCHΣ 
Aντίθετα, είναι προετοιµασία του πνεύµατος και του 
νου, ώστε να µπορεί κάποιος να ασκεί τα καθήκοντά 
του πιο αποτελεσµατικά, πιο χαρούµενα, πιο 
αρµονικά, πιο δηµιουργικά.   
  

TA TEΣΣEPA BAΣIKA  
ΣYΣTHMATA THΣ ΓIOΓKA 

 
1. KAPMA ΓIOΓKA ονοµάζεται επίσης η γιόγκα του 
«νοικοκύρη» ή το µονοπάτι της δράσης και της 
δραστηριότητας µέσα στον κόσµο. Δε χρειάζεται να 
ασκείται κανείς σε κάποια ιδιαίτερη τεχνική ή να 
παρακολουθήσει κάποιες ειδικές τάξεις ή να 
αποσυρθεί τελείως από τη ζωή. Aπλά µαθαίνει να 
YΠHPETEI XCPIΣ NA ΠEPIMENEI 
ANTAΛΛAΓMATA KAI NA ΔPA XCPIΣ 
ΠPOΣKOΛΛHΣH ΣTO AΠOTEΛEΣMA THΣ ΠPAΞHΣ 
TOY.  
 
2. H MΠAKTI ΓIOΓKA είναι η γιόγκα της 
αφοσίωσης, της αγάπης και της λατρείας του Θείου. 
Eίναι το συναισθηµατικό µονοπάτι προς την ένωση µε 
το Θεό. H Γιόγκα αφήνει ελεύθερο το άτοµο να 
διαλέξει τον τρόπο λατρείας.   
 
3. ΓKNANA ΓIOΓKA, είναι το µονοπάτι προς τη 
σοφία, την κατανόηση, τη διάκριση και τη φιλοσοφία. 
Eίναι το µονοπάτι εκείνο που λίγοι µπορούν να 
ακολουθήσουν. Aπαιτεί ένα κοφτερό µυαλό που 
βρίσκεται πάντοτε σε επίγνωση της αλήθειας ότι δεν 
είµαστε το περιεχόµενο του νου, ούτε το σώµα µας και 
ό,τι βλέπουµε είναι µόνο µια προσωρινή 
πραγµατικότητα που συνέχεια αλλάζει και σύντοµα θα 
περάσει. O Γκνάνα γιόγκι σταδιακά παύει να 
ταυτίζεται µε το σώµα του, τα συναισθήµατά του, το 
περιεχόµενο του νου. Aρχίζει να βιώνει τον εαυτό του 
σαν ΠAPATHPHTH όλων αυτών των 
µεταβαλλόµενων φαινοµένων που συµβαίνουν στο 
σώµα, στο νου και το περιβάλλον του.   
 
4. PATZA ΓIOΓKA είναι το µονοπάτι του σταδιακού 
ελέγχου του εαυτού µέσα από την ανάπτυξη 
πειθαρχιών και της δύναµης της θέλησης.   
  
α) O EΛEΓXOΣ THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ, 
συνιστάται στο άτοµο που επιθυµεί να είναι κύριος 
του εαυτού του. Tο κλειδί για την ατοµική και 
κοινωνική αρµονία είναι το «µην κάνεις στους άλλους 
ό,τι δε θα σου άρεσε να κάνουν εκείνοι σε σένα και 

κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν οι 
άλλοι σε σένα».   
1. Nα µη βλάπτει συνειδητά καµιά ύπαρξη µε τις 
σκέψεις, τα λόγια ή τις πράξεις του. 
2. Nα λέει πάντα την αλήθεια. 
3. Nα µην παίρνει ποτέ κάτι που δεν του ανήκει 
νόµιµα µέσα από την έντιµη δουλειά του. 
4. Nα µη φθονεί ή να αισθάνεται ζήλεια για ό,τι 
έχουν οι άλλοι, αλλά να χαίρεται γι’ αυτούς. 
5. Nα µη χάνει χωρίς λόγο ενέργεια σε σεξουαλικές 
δραστηριότητες, ή νοητικές ή σωµατικές. 
 
β) ANAΠTYΞH THΣ ΠEIΘAPXIAΣ είναι το 
δεύτερο απαραίτητο στοιχείο στο µονοπάτι του. Tου 
ζητείται να πειθαρχήσει τον εαυτό του µε διάφορους 
τρόπους. 
1. Άσκηση στην τήρηση της εγκράτειας και των 
όρκων όπως «νηστεία ή σιωπή κατά περιόδους” και 
γενικά η άσκηση στην απλή ζωή χωρίς τη χρήση 
περιττών ανέσεων που αποδυναµώνουν το σώµα και 
το νου. 
2. Διατήρηση της αγνότητας του σώµατος και του 
νου. 
3. Λατρεία του Θεού καθηµερινά µε τον τρόπο που 
έχει επιλέξει. 
4. Mελέτη της αλήθειας του εαυτού σαν 
προσωπικότητα και σαν ψυχή µέσα από την 
αυτοπαρατήρηση, το διάβασµα, τη συζήτηση. 
5. Eξάσκηση στην ικανοποίηση, στο να µάθει να 
βρίσκεται σε ειρήνη µε τον εαυτό του, να δέχεται ό,τι 
του προσφέρει η ζωή, χωρίς να είναι άπληστος 
γυρεύοντας όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. 
 
γ) EΛEΓXOΣ TOY ΣΩMATOΣ µέσα από τη χρήση 
ειδικών ασκήσεων, ορισµένων δυναµικών και άλλων 
στατικών.  
 
δ) EΛEΓXOΣ THΣ BIOENEPΓEIAΣ επιτυγχάνεται 
µέσα από τον έλεγχο προχωρηµένων αναπνευστικών 
τεχνικών, σε συνδυασµό µε τη συγκέντρωση στα 
ενεργειακά κέντρα του σώµατος.   
 
ε) EΛEΓXOΣ TΩN AIΣΘHΣEΩN είναι 
απαραίτητος καθώς ο νους βρίσκεται συνήθως στο 
έλεος των πληροφοριών που εισρέουν από τις 
αισθήσεις που βοµβαρδίζουν τα µάτια, τα αυτιά και τα 
άλλα αισθητήρια όργανα.   
 
στ) ΣYΓKENTPΩΣH TOY NOY Σ’ ENA MONO 
ΣHMEIO 
 
ζ) ΔIAΛOΓIΣMOΣ ΠANC ΣE MIA EΠIΛEΓMENH 
EΣTIA ΣYNEIΔHTOTHTAΣ 
 
η) EKΣTAΣH Ή ENCΣH ME THN EΣTIA THΣ 
ΣYΓKENTPCΣHΣ - ΘEOΣ 
 
A B D F A C A D R A   ΣKEΨEIΣ 
A B A A A B A A A C A    ΣYΓKENTPΩΣH 
A A A A A A A A A A A  
A (A) A (A) A A A (A) A    ΔIAΛOΓIΣMOΣ 
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)   ΣAMANTI  
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Η Ανάλυση των Δυσάρεστων Συναισθηµάτων και Ρόλων 
=== Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ === 

Η άγνοια >>> ταύτιση (µε σώµα, νου ρόλους) >>> φόβος >>> προσκόλληση >>>  
δυσάρεστα συναισθήµατα >>> προσκόλληση >>> δυσάρεστα συναισθήµατα 
 
Ποιο είναι το µάθηµά µου εδώ; Νιώθω δυστυχισµένος επειδή χρειάζεται να µάθω να αλλάξω αυτό που 
συµβαίνει ή επειδή χρειάζεται να µάθω να είµαι ευτυχισµένος ανεξάρτητα από το τι συµβαίνει. 
Μάθαµε να αλλάξουµε αυτό που συµβαίνει µε τις τεχνικές για την πραγµάτωση αλλαγών.  
Όµως προϋπόθεση να δηµιουργήσουµε κάτι διαφορετικό είναι να είµαστε ευτυχισµένοι και να νιώθουµε 
ευγνωµοσύνη για αυτά που έχουµε ήδη. Τότε µπορούµε να συνεχίσουµε µε τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

=== Η ΑΝΑΛΥΣΗ === 
Δυσάρεστα συναισθήµατα >> η πεποίθηση / προσκόλληση >> ρόλος >> ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟ. 
 
1. Ποια συναισθήµατα έχω εδώ; ________________________________________ 
 
2. Ποιο είναι το ερέθισµα που µε κάνει να νιώθω έτσι; Τι ακριβώς συµβαίνει που πυροδοτεί 
αυτά τα συναισθήµατα; Η απάντηση µπορεί να βρεθεί στο παρελθόν, το παρόν και στο µέλλον.   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Σε τι είµαι προσκολληµένος εδώ που µε κάνει να νιώθω δυστυχία; Τι πιστεύω ότι πρέπει 
να συµβεί ή να µην συµβεί (πιθανόν για να νιώθω αξία, ασφάλεια ή ελευθερία);  
Τι πιστεύω ότι πρέπει να έχω ή να µην έχω για να είµαι ευτυχισµένος εδώ; 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Σε ποιο ρόλο (ρόλους) είµαι προσκολληµένος εδώ που δηµιουργεί αυτές τις πεποιθήσεις 
και προϋποθέσεις για την ευτυχία µου; _______________________________________ 
 
5. Ποιες σκέψεις και αλήθειες θα µε βοηθήσουν εδώ να απελευθερωθώ από τα συναισθήµατα 
αυτά έστω και µερικώς αν όχι εντελώς.  
(Στην οµάδα δεχθείτε βοήθεια όταν έχεις ήδη εξαντλήσει τις δικές σου σκέψεις) 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________ 
12. _______________________________________________________________ 
Άρα το µάθηµα µου είναι ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Τότε απλά θυµόµαστε ότι δεν είµαστε οι ρόλοι, µε τους οποίους έχουµε ταυτιστεί και οι οποίοι 
δηµιουργούν τις πεποιθήσεις, τις ανάγκες και τους περιορισµούς, που προκαλούν τα αρνητικά µας 
συναισθήµατα. 
 
Θυµόµαστε ότι είµαστε θεϊκή συνειδητότητα που έχει ενσαρκωθεί προσωρινά σε αυτό το σώµα για 
να παίξουµε αυτούς τους ρόλους και να µάθουµε και να δηµιουργήσουµε µέσα απ’ αυτούς, αλλά η 
ασφάλεια και η αξία µας δεν σχετίζονται µε κανένα τρόπο µαζί τους. Ακριβώς όπως ένας ηθοποιός δεν 
πεθαίνει στην πραγµατικότητα και δεν υποφέρει όταν το υπαγορεύει ο ρόλος τους σε ένα δράµα όπου 
συµµετέχει.                                             Συζήτησε το θέµα την οµάδα                                           (Όµοιο µε την σελίδα 16)         - 54  - 
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 Συντονισµός µε την Υγεία και τη Ζωντάνια που Υπάρχουν µέσα µας 
 

Είµαστε όλοι εκφράσεις µίας τέλειας οικουµενικής συνειδητότητας, η οποία δεν µπορεί να 
γνωρίζει καµία δυσαρµονία µέσα στην ουσία της. Στην εσώτερη ουσία µας είµαστε υγεία, 
ευτυχία, αγάπη, ειρήνη, αγνότητα, αθανασία και αφθονία. Κάθε έλλειψή τους στο σώµα, το νου, 
τις σχέσεις µας ή ακόµη και στο βίωµα της αφθονίας µας είναι αποτέλεσµα διαταραχών που 
δηµιουργούνται από τις λανθασµένες πεποιθήσεις µας και τις κυτταρικές µνήµες και τις 
ενεργειακές δοµές που δηµιουργούνται από αυτές τις παρερµηνείες της πραγµατικότητας. 
 
Τα κύτταρά µας δεν µπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα τις δύο βασικές λειτουργίες τους. Είτε 
εστιάζονται στην προετοιµασία του σώµατος για µάχη ή φυγή επειδή πιστεύουµε λανθασµένα 
ότι είµαστε σε κίνδυνο, είτε εστιάζονται στην αυτοθεραπεία, την υγεία και την εξέλιξη. Έτσι, 
λόγω του φόβου και των αισθηµάτων ενοχής και απαξίας, η υγεία µας αρχίζει σταδιακά να 
φθείρεται, απλώς επειδή έχουµε διακόψει την επαφή µας µε την εσωτερική πηγή της υγείας και 
της ευτυχίας. 
 
Ένα από τα πιο αποτελεσµατικά µέσα αυτοθεραπείας είναι να χαλαρώσουµε το σώµα και το 
νου και να εστιαστούµε στο ενεργειακό θεραπευτικό φως βαθιά µέσα µας που ρέει σε όλους 
τους µύες, τα νεύρα, τα όργανα και τα κύτταρα, χαρίζοντας υγεία και ζωντάνια σε όλα τα µέρη 
του σώµατός µας. Αν το κάνουµε τρεις µε πέντε φορές τη µέρα, θα βελτιώσουµε την υγεία µας 
από µέσα. Επίσης, φανταστείτε το σώµα να είναι υγιές και τον εαυτό σας να µπορεί να εκτελεί 
όλες τις δραστηριότητες σας µε ευκολία. Μην εστιάζεστε σε κάποια συγκεκριµένα προβλήµατα. 
Απλώς οραµατιστείτε υγεία σε όλα τα µέρη του σώµατος. 
 
Θα χρειαστεί επίσης να µεταµορφώσουµε τις πεποιθήσεις και τα συναισθήµατα που µπορεί να 
περιορίζουν την υγεία και τη ζωντάνια µας. 
 
Φέρτε στο νου µια σωµατική κατάσταση που θέλετε να βελτιώσετε. Θέστε δύο ερωτήσεις: 
 
1. Τι νιώθετε για το γεγονός ότι έχετε αυτό το θέµα υγείας;   
 
2. Ποια συναισθήµατα µπορεί να έχουν παίξει ρόλο στη δηµιουργία αυτού του θέµατος υγείας;  
 
Αυτή η ερώτηση µπορεί να µην είναι εύκολο να απαντηθεί. Μπορεί να βοηθήσει αν θυµηθείτε 
τα δυνατότερα συναισθήµατα φόβου, άγχους, ενοχής, ντροπής, σοκ ή απόρριψης στα πρώτα 
σας χρόνια. Θυµηθείτε τα δυνατότερα συναισθήµατα που είχατε κατά την περίοδο των δύο 
χρόνων πριν από την εµφάνιση των συµπτωµάτων. Θα βοηθήσει το «CDM 03». 
 
Τώρα από όλες αυτές τις στιγµές που είχατε αυτά τα δυσάρεστα συναισθήµατα, επιλέξτε την πιο 
παλιά ή αυτή µε τη δυνατότερη ένταση συναισθήµατος. 
 
Τότε προχωρήστε να εφαρµόσετε τις εµψυχωτικές ερωτήσεις, το θεραπευτικό κώδικα, το 
EFT ή όποια άλλη µέθοδο επιτρέπει στο υποσυνείδητό σας, το εσωτερικό σας παιδί και τα 
κύτταρά σας να επανερµηνεύσουν το γεγονός ή την κατάσταση µε τρόπο που αποµακρύνει όλα 
τα λανθασµένα συναισθήµατα φόβου, πόνου, ενοχής και απαξίας. 
 
Α. Κάποιες περιοριστικές πεποιθήσεις σε σχέση µε τη υγεία µπορεί να είναι: 
Είµαι αδύναµος/η και ευάλωτος/η στην αρρώστια. 
Κινδυνεύω από τους ιούς, το κρύο, τον ήλιο, τη ζέστη, τα έντοµα, τη σκόνη, τη γύρη, τη µούχλα 
κλπ. 
Δεν αξίζω να είµαι υγιής (επειδή έχω κάνει κακό σε άλλους, επειδή οι γονείς µου δεν είναι/ήταν 
καλά). 
Αν αρρωστήσω θα εξαρτώµαι από τους άλλους. (Γεγονός που µπορεί να είναι ευχάριστο ή 
δυσάρεστο). 
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Δεν είµαι καλός άνθρωπος και θα τιµωρηθώ µε αρρώστια και θάνατο. 
Καθώς µεγαλώνουµε, είναι φυσιολογικό να γινόµαστε πιο αδύναµοι, εύθραυστοι και ασθενικοί. 
Καθώς γερνάµε είναι φυσιολογικό να αρρωσταίνουµε πριν πεθάνουµε. 
Όσο είµαι άρρωστος/η, θα µε προσέχουν και θα µε αγαπούν. 
Όσο δεν είµαι καλά, είµαι το θύµα και αξίζω. 
Όσο δεν είµαι καλά, δεν χρειάζεται να αναλάβω ευθύνες. 
Μόνο όσο δεν είµαι καλά έχω το δικαίωµα να ξεκουράζοµαι και να µην εργάζοµαι. 
Με την αρρώστια µου µπορώ να ελέγχω και ακόµα να τιµωρώ τους άλλους. 
Όσο είµαι άρρωστος, ο Θεός θα µε λυπάται και δεν θα µε τιµωρήσει. 
Η υγεία µου εξαρτάται από το γιατρό και τους άλλους. (Φταίνε οι άλλοι.) 
Χρειάζοµαι φάρµακα και εξωτερική βοήθεια για να είµαι καλά. 
 
Τέτοιες πεποιθήσεις είναι φυσικό να υπονοµεύουν την υγεία και τη ζωτικότητά µας, ανεξάρτητα 
από το πόσο πολύ εστιαζόµαστε στο να είµαστε υγιείς και από το αν κάνουµε όλα τα σωστά 
πράγµατα (υγιεινή διατροφή, άσκηση κλπ.) για να το πετύχουµε. Χρειάζεται να πιστεύουµε ότι 
µπορούµε και αξίζουµε να έχουµε υγεία και ευτυχία µέχρι να αφήσουµε αυτό το φυσικό σώµα. 
  
Μέρη του σώµατος µου που έχουν ανάγκη για 

καλύτερη υγεία 
Συναισθήµατα πριν & µετά 0 ως 10  

   
   
   
   
   
Επιλέξτε το θέµα µε τον υψηλότερο βαθµό δυσφορίας. ____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Πιθανή Προσευχή / Έκφραση Ευγνωµοσύνης 
Σ’ ευχαριστώ, Θεέ µου, που ανοίγεις και θεραπεύεις µε την αγάπη, το φως και την απεριόριστη 
θεϊκή δύναµή Σου όλες τις γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, τις λανθασµένες 
πεποιθήσεις, τις καταστροφικές κυτταρικές µνήµες και ενεργειακά εµπόδια, µαζί µε όλες τις 
σωµατικές και συναισθηµατικές συνέπειές τους σχετικά µε την υγεία και τη ζωντάνια του 
σώµατος µου. 
Πιθανή Επικοινωνία µε το υποσυνείδητο  
Αγαπηµένο υποσυνείδητο, εσωτερικό παιδί και κύτταρα του σώµατός 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 δηµιουργήσουµε τέλεια υγεία σε όλο 
το σώµα και σε όλα τα επίπεδα.  
 
Εµψυχωτικές Ερωτήσεις  που έλκουν και δηµιουργούν υγεία. 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα στις ερωτήσεις που σας αγγίζουν. 
1. Γιατί είµαι τόσο υγιής; Γιατί έχω τόσο καλή υγεία; 
2. Γιατί αξίζω τέλεια υγεία; Γιατί τα πάντα στο σώµα µου λειτουργούν τόσο τέλεια; 
3. Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να έχω τέλεια υγεία; 
4. Γιατί η υγεία και η ευτυχία µου έλκουν την προσοχή και την αγάπη των ανθρώπων;   
5. Γιατί το βρίσκω τόσο εύκολο να φροντίζω τον εαυτό µου µε σωστή διατροφή, ασκήσεις, 
αναπνοές και χαλάρωση;  

6. Γιατί εµπιστεύοµαι στο Θεό την υγεία µου; 
7. Γιατί είµαι τόσο τυχερός /η που έχω το σώµα που έχω; 
8. Γιατί έχω πάντα άφθονη και σταθερή ενέργεια; 
9. Γιατί είµαι τόσο όµορφος /η, σταθερός /η και υγιής; 
10.  Γιατί νιώθω πάντα καλά, ανεξάρτητα µε το τι γίνεται στο σώµα µου; 
11. Γιατί αντιµετωπίζω το σώµα µου µε τόση αγάπη, σεβασµό και θαυµασµό; 
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Σύµφωνα µε το βιβλίο «Ageless Body - Timeless Mind» του Dr. Deepak Chopra, M.D.  1993, το 
σώµα µας ανανεώνει τακτικά τα κύτταρά του: 
Κάθε 120 µέρες, έχουµε νέα ερυθρά αιµοσφαίρια. 
Κάθε 90 µέρες, έχουµε ένα νέο σκελετό. 
Κάθε 60 µέρες, έχουµε νέα κύτταρα του εγκεφάλου και ιστούς. 
Κάθε 49 µέρες, έχουµε µια νέα κύστη. 
Κάθε 45 µέρες, έχουµε ένα νέο συκώτι και νέο υλικό του DNA. 
Κάθε 30 µέρες, έχουµε νέα µαλλιά και δέρµα. 
Κάθε 5 µέρες, έχουµε νέο εσωτερικό τοίχωµα του στοµαχιού. 
 
Γιατί είναι σηµαντικό αυτό; Σηµαίνει ότι το σώµα µας έχει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες να 
αλλάξει κατάσταση και µορφή από όσο νοµίζαµε µέχρι τώρα. Η λύση σύµφωνα µε τον Dr. 
Chopra και τον Bruce Lipton και την Candace Perth είναι να αλλάξουµε το σύστηµα 
πεποιθήσεων και κυρίως την αντίληψη που έχουµε για τον εαυτό µας, τους άλλους και τη ζωή. 
 
Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι: 
 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας 
αντιπροσωπεύουν ή σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο 
(αν κάνετε εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε 
φράση). 
 
1. Αξίζω τέλεια υγεία µέχρι τη µέρα που θα αποχωρήσω από αυτό το σώµα. 
2. Στο κέντρο της ύπαρξης µας έχουµε όλοι απόλυτη υγεία και ζωντάνια.  
3. Το σώµα µου έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό ανοσοποιητικό σύστηµα που µε προστατεύει 
από όλες τις µορφές µικροβίων, φλεγµονών και καρκινικών κυττάρων. 

4. Τα κύτταρα στο σώµα µου αναπληρώνονται καθηµερινά.   
5. Έχω ένα νέο και υγιές σώµα ανεξάρτητα από τα πόσα χρόνια το σώµα µου υπάρχει σ’ 
αυτό το φυσικό επίπεδο. 

6. Είµαι καλός και αγνός άνθρωπος και αξίζω υγεία και ζωντάνια. 
7. Είµαι πανίσχυρο πνεύµα και µπορώ να δηµιουργήσω το σώµα που επιλέγω να έχω σε 
κάθε ηλικία. 

8. Είναι ασφαλές να έχω τέλεια υγεία. 
9. Αξίζω προσοχή, στοργή και αγάπη όταν έχω υγεία και ζωντάνια. 
 
Ή οραµατιστείτε µια εικόνα όπου νιώθετε υγεία και ζωντάνια.   
Ή απλά εστιαστείτε σε ένα θετικό συναίσθηµα ή εσωτερικό βίωµα όπως υγεία, ζωντάνια, 
κατανόηση, συγχώρεση, ασφάλεια, αγάπη, είµαι αγάπη, αγαπώ, ειρήνη, αγνότητα, αθωότητα, 
ιερότητα, φως. 
Ή εστιαστείτε στην αργή και βαθιά αναπνοή ή ακόµα και στο κενό. 
Ή µιλήστε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα του σώµατός σας 
εξηγώντας τις πιο πάνω αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, σωστό και ωραίο να έχετε 
τέλεια υγεία. 
Τώρα προχωρήστε να εφαρµόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της Εξισορρόπησης 
των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου µε Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις ή άλλη µέθοδο, µε 
τις αλήθειες που επιλέξατε.  
 

Υγεία και ευτυχία µέσα από την Υψηλή Ενέργεια 
 
   Θυµηθείτε, επίσης, τη µεγάλη σπουδαιότητα τού να 
αφιερώνετε λίγο χρόνο καθηµερινά για το σωµατικό, 
συναισθηµατικό, νοητικό και πνευµατικό συντονισµό 
σας. Ο χρόνος που αφιερώνετε σ’ αυτή τη συντήρηση 
της υψηλής ενέργειας ανταποδίδει δεκαπλάσια το 
χρόνο και την ενέργεια σε αποτελεσµατικότητα, καθώς 

και σε ικανοποίηση, επειδή νιώθετε τόσο πολύ 
καλύτερα. Απλώς δεν είναι έξυπνο να µην το κάνετε. 
   Όλοι µας έχουµε βιώσει πόσο δύσκολο είναι να 
έχουµε υποµονή και αγάπη όταν η ενέργειά µας είναι 
χαµηλή ή όταν έχουµε προσωπικά προβλήµατα που 
αποστραγγίζουν τα ενεργειακά, συναισθηµατικά και 
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νοητικά µας αποθέµατα. Όταν µας λείπει ενέργεια, 
συχνά νιώθουµε την ανάγκη να προστατευτούµε 
αποφεύγοντας τους άλλους ή ακόµη και διώχνοντάς 
τους – κάποιες φορές πληγώνοντας ίσως τα αισθήµατά 
τους. 
   Η υγεία, η υποµονή, η αγάπη και η διαύγεια, 
απαιτούν υψηλό επίπεδο θετικής ενέργειας. Όχι 
νευρικής ενέργειας, αλλά µια αίσθηση ευεξίας και 
εσωτερικής δύναµης και ισχύος. Η πρωταρχική µας 
ευθύνη είναι να δηµιουργήσουµε ένα σώµα µε δύναµη 
και ενέργεια. 
 
Αγάπη και κοινωνική ζωή 
Παρόλο που εδώ συζητάµε µεθόδους για να 
αποκτήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια και 
αγάπη, έχουµε, επίσης, το δικαίωµα να εκφράζουµε την 
ανάγκη µας να µείνουµε µόνοι για να αναπαυθούµε, να 
ανασυγκροτηθούµε και να συναντηθούµε µε τον 
εσώτερο εαυτό µας, τα ανώτερα επίπεδα 
συνειδητότητας ή το Θεό, χωρίς να νιώθουµε ότι το να 
µην είµαστε µε άλλους είναι έλλειψη αγάπης. Μερικές 
φορές είναι αυτό που µας επιτρέπει να αναπτύξουµε 

την εσωτερική ποιότητα και την ενέργεια που 
απαιτούνται για να αγαπάµε τους άλλους όπως είναι. Η 
αγνή αγάπη δεν απαιτεί έντονη κοινωνική ζωή. 
Μπορούµε να αγαπάµε και να υπηρετούµε τους άλλους 
ακόµη κι όταν προτιµούµε να µην συµµετέχουµε σε 
κοινωνικές δραστηριότητες.  
 
Δηµιουργώντας ένα πρόγραµµα για υψηλή 
ενέργεια 
Ακολουθούν διάφοροι τρόποι για τη δηµιουργία και τη 
διατήρηση υψηλών επιπέδων θετικής ενέργειας. Θα 
πρότεινα να επιλέξετε εκείνες τις µεθόδους και τον 
τρόπο ζωής που σας ενδιαφέρει να ερευνήσετε και να 
εφαρµόσετε. Πιθανόν να µην είναι η πρώτη φορά που 
ακούτε γι’ αυτές τις µεθόδους και, καθώς µπορεί να 
έχετε ήδη αποφασίσει και στο παρελθόν να τις 
εφαρµόσετε, σε περίπτωση που δεν ήσασταν όσο 
τακτικοί θα επιθυµούσατε σε σχέση µε την υγεία και 
την ευεξία σας, ίσως θα θέλατε να ρωτήσετε τον εαυτό 
σας τι σας εµπόδιζε µέχρι τώρα να αγαπάτε αρκετά τον 
εαυτό σας, ώστε να φροντίζετε για τα επίπεδα 
ενέργειάς σας όσο θα θέλατε.   

 
Με ποιον τρόπο µπορώ και θέλω να δηµιουργήσω και να διατηρήσω την υγεία και ψηλή ενέργεια.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ __ΦΟΡΕΣ / 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΟΤΑΝ ΕΧΩ 
ΑΝΑΓΚΗ 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΜΕΡΕΣ, ΩΡΕΣ 

1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΗ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΙΑΜΑΤΑ       
2. ΝΗΣΤΕΙΑ     
3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ      
4. ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, ΦΥΣΗ     
5. ΑΝΑΠΝΟΕΣ     
6. ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ     
7. ΘΕΤΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ     
8. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ      
9. ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ     
10. ΧΟ’ΠΟΠΟΠΟΝΟ     
11. ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ     
12. EFT, BSFF, TAT      
13. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ      
14. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ     
15. ΣΕΝΤΟΝΑ     
16. ΜΑΣΑΖ, ΑΥΤΟ-ΜΑΣΑΖ, ΡΕΙΚΙ     
17. ΒΙΒΛΙΑ , ΒΙΝΤΕΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ     
18. ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ     
19. ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ, ΕΚΤΟΝΩΣΗ      
20. ΦΥΣΗ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΒΟΥΝΑ      
21.       

 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥ 

1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________________ 
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O ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΚΑΙ ΧΟ’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ 

 
Επέλεξε το µάθηµα µε το οποίο θέλεις να 
εργαστείς: 
________________________________ 
 
1. Φέρε στο νου όποια εσωτερικά ή 
εξωτερικά εµπόδια νιώθεις σε σχέση µε 
αυτό. 
 
2. Παρατήρησε και δέξου όποια 
συναισθήµατα έχεις όταν σκέφτεσαι αυτό. 
 
3. Κάνε την προσευχή ή την 
επικοινωνία. 
======================== 
 
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 µάθηµα που 
θέλουµε να µάθουµε).” 
 
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 / 
πραγµατοποιήσουµε  _______ (το µάθηµα 
που θέλουµε να µάθουµε).   
 
4. Κάνε τον κώδικα µε το Χο’οπονοπονο 
προς αυτό το µέρος που δυσκολεύεται να 
µάθει το µάθηµα αυτό ___________. 
Αγαπητέ/ή  Μέρος του εαυτού µου που 
δυσκολεύεσαι να νιώθεις ή να 
πραγµατοποιήσεις  _____________ 
 (το µάθηµα που θέλουµε να µάθουµε) 
 
 
 
 
 
 

Γέφυρα 
 
Συνειδητοποιώ ότι είµαι συν-δηµιουργός 
αυτής της κοινής πραγµατικότητας. 
Ζητώ συγχώρεση για οτιδήποτε µέσα µου 
µπορεί να συµβάλει σ’ αυτήν την 
κατάσταση. 
Ευχαριστώ για τις ευκαιρίες για εξέλιξη 
που είχαµε µέχρι τώρα µε την κατάσταση 
αυτή. 
 
Σ’ αγαπώ και θέλω να είσαι καλά.  
 
======================== 
 
Λαιµός   
 
 
 
Αγαπώ τον εαυτό µου, και χαίροµαι να 
είµαι καλά.  
 
======================== 
 
Σαγόνι   
 
 
 
Σε απελευθερώνω από την ανάγκη µου να 
είσαι έτσι για τη δική µου εξέλιξη. 
 
Ευχαριστώ το Θεό που θεραπεύει και 
εξαγνίζει ότι µπορεί να συµβάλει σ’ αυτήν 
την πραγµατικότητα. 
 
======================== 
 
Κρόταφοι   
 
 
 
Αναγνωρίζω και συντονίζοµαι µε την φωτεινή 
του ουσία (Πίσω από το εµπόδιο). 
 
5. Τώρα συνέχισε να κάνεις τον κώδικα µε 
αλήθειες που σε βοηθάνε να υπερβείς κάθε 
εµπόδιο και να µάθεις να ζεις το µάθηµα. 
 
6. Τώρα οραµατίσου τον εαυτό σου έχοντας 
µάθει το µάθηµα.   
 

Για σχετικές ασκήσεις. 
www.armonikizoi.com/2014/12lessons 
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Τόσες Πολλές Ερωτήσεις…. 
Που χρειάζεται να απαντηθούν…. 

Για να ζήσουµε µια ενηµερωµένη και συνειδητή ζωή. 
 

Δείτε και το αντίστοιχο βίντεο στο  
https://youtu.be/-BLqGRg5QhI!

  
Για να πάρουµε κρίσιµες αποφάσεις για το τι να κάνουµε µε 
το χρόνο, την ενέργεια, τη δηµιουργικότητα, τις υλικές πηγές 
και τη ζωή µας, χρειάζεται να απαντήσουµε σε µερικές πολύ 
βασικές ερωτήσεις. Αλλιώς,  είµαστε απλώς 
προγραµµατισµένα ροµπότ, που ζουν και αντιδρούν (αντί να 
δρουν) σύµφωνα µε τους οικογενειακούς και κοινωνικούς 
προγραµµατισµούς µας. 
 
Παρουσιάζω εδώ µερικές από αυτές τις ερωτήσεις. 
Είστε ευπρόσδεκτοι να προσθέσετε περισσότερες και να µου 
τις στείλετε στο: armoniki@holisticharmony.com 
 
Καθώς διαβάζετε και προσθέτετε επιπλέον ασ’ αυτές τις 
ερωτήσεις, επιτρέψτε στο νου σας να είναι ελεύθερος από 
θρησκευτικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, ακόµη και 
επιστηµονικούς περιορισµούς. 
 
Όπως είπε ο Σωκράτης, «Μια ζωή χωρίς ερωτήµατα δεν 
αξίζει να τη ζούµε». Ένας αληθινός επιστήµονας ή 
ερευνητής της αλήθειας αναζητά συνεχώς να ανακαλύπτει 
και να αποκαλύπτει  όλο και πιο βαθιές απαντήσεις,  σε µια 
ατέλειωτη προσπάθεια να εξηγήσει τα φαινόµενα αυτής της 
διάστασης του χρόνου, του χώρου, της ύλης και της 
ενέργειας. 
 
Ένας πνευµατικός αναζητητής αναζητά να απελευθερωθεί 
από τις ψευδαισθήσεις των επιφανειακών γεγονότων και να 
ανακαλύψει, όχι µόνο την αιτία αλλά, το σηµαντικότερο, το 
σκοπό πίσω από αυτά. 
 
Είµαστε όλοι επιστήµονες και αναζητητές της αλήθειας. 
Μερικοί από µας έχουµε απλά αποκοιµηθεί πάνω στη 
δουλειά. 
 
Θα παρουσιάσω εδώ µερικές ερωτήσεις. Σε µετέπειτα 
άρθρα, θα αναζητήσω να παρουσιάσω τις προσωπικές 
υποκειµενικές απαντήσεις µου σ’ αυτό το σηµείο της 
εξελικτικής πορείας µου µετά από 50 χρόνια έρευνας. Αυτές 
οι απαντήσεις δεν σας δίνονται για να τις αποδεχτείτε. Είναι 
εκεί για σας, για να τις συλλογιστείτε και ακόµη και για να 
σας προκαλέσουν – αλλά µε ανοιχτό µυαλό. 
 
Ο καθένας χρειάζεται να δηµιουργήσει τη δική του 
προσωπική κοσµολογία που ικανοποιεί την ανάγκη του να 
εξηγήσει τις αιτίες και τους λόγους για το µεγαλύτερο 
δυνατό ποσοστό των γεγονότων και καταστάσεων που 
αντιµετωπίζουµε. 
 
Ποιοι είµαστε; 
Τι είµαστε; 
Γιατί είµαστε εδώ; 
==================== 
Είναι η ύπαρξή µας τυχαία – χωρίς νόηµα ή σκοπό; 
Μήπως δεν έχουµε προορισµό και σκοπό; 
Μήπως η ύπαρξή µας έχει κάποιο σκοπό; 
Έχουµε ελεύθερη βούληση; 
Αν δεν έχουµε ελεύθερη βούληση, τότε υπάρχει λόγος να 
κάνουµε σχέδια ή προσπάθειες; 

==================== 
Ελεγχόµαστε από τον εγκέφαλό µας, το DNA και τους 
προγραµµατισµούς της παιδικής ηλικίας; 
Αν είµαστε παγιδευµένοι στον εγκέφαλο, το DNA και τις 
παιδικές εµπειρίες µας, τότε υπάρχει λόγος να προσπαθούµε 
να κάνουµε κάποια προσπάθεια να αλλάξουµε ή να 
βελτιώσουµε τον εαυτό µας; 
Αν µπορώ να κατανοήσω µόνο ό,τι υπαγορεύει ο εγκέφαλός 
µου, τότε τι µπορεί να αιτιολογήσει την εξέλιξη της γνώσης; 
Αν είµαι το αποτέλεσµα κάποιων τυχαίων χηµικών 
αντιδράσεων, τότε υπάρχει λόγος να θέσω κάποιες 
ερωτήσεις; 
==================== 
Μπορούµε να επηρεάσουµε την κατεύθυνση της ζωής µας; 
Μπορούµε να αλλάξουµε τη λειτουργία του DNA µας; 
Μπορούµε να απελευθερωθούµε από παιδικούς 
προγραµµατισµούς; 
Είµαστε ικανοί να επηρεάσουµε το σώµα και το νου µας µε 
τις σκέψεις µας; 
Είµαστε ικανοί να επηρεάσουµε το µέλλον και τις 
προσπάθειές µας µε τις σκέψεις µας; 
Μπορούµε να επηρεάσουµε τον κόσµο γύρω µας µε τις 
σκέψεις µας; 
Μπορούµε να βοηθήσουµε τους άλλους µε τις σκέψεις και 
τις προθέσεις µας; 
==================== 
Υπάρχουµε πριν από το σώµα µας; 
Αν πραγµατικά υπήρχαµε πριν να δηµιουργηθεί το σώµα 
µας, 
α. Γιατί ενσαρκωθήκαµε µέσα στο σώµα; 
β. Μας ανάγκασαν να ενσαρκωθούµε; 
γ. Είναι η ενσάρκωσή µας µια µορφή τιµωρίας που 
βασίζεται σε κάποιο πρωταρχικό λάθος που κάναµε; 
δ. Είναι η ενσάρκωσή µας σ’ αυτό το σώµα συνειδητή 
επιλογή; 
ε. Αν υπήρχαµε πριν από το σώµα µας, υπάρχει κάποιος 
σκοπός στην ενσάρκωσή µας; 
στ. Θα µπορούσε η ενσάρκωσή µας σ’ αυτό το σώµα να 
εξυπηρετεί κάποιου είδους ανώτερο προσωπικό ή 
εξελικτικό σκοπό; 
ζ. Υπάρχουµε µετά το θάνατο του σώµατός µας; 

==================== 
Αν είµαστε το αποτέλεσµα χηµικών αντιδράσεων χωρίς 
σκοπό, χωρίς λόγο ύπαρξης τότε: 
α. Γιατί να µην κλέβουµε και να µην παίρνουµε 
οτιδήποτε επιθυµούµε; 
β. Γιατί να είµαστε ηθικοί; 
γ. Γιατί να είµαστε καλοί και όχι κακοί; 
δ. Γιατί να συνεχίζουµε να ζούµε; 
ε. Ποιος θα ήταν ο λόγος να κάνουµε κάτι / οτιδήποτε; 

==================== 
Αν είµαστε απόλυτα παγιδευµένοι και ελεγχόµαστε από τον 
εγκέφαλό µας και αν δεν έχουµε συνειδητότητα εκτός από 
αυτήν που δηµιουργείται από τον εγκέφαλό µας, τότε πώς 
µπορούµε να εξηγήσουµε τα ακόλουθα φαινόµενα, στα 
οποία η συνειδητότητα φαίνεται καθαρά ότι είναι 
ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο και ικανή να επηρεάζει 
µηχανήµατα και οργανισµούς από απόσταση; 
Αν πιστεύουµε ότι είµαστε µόνο ο εγκέφαλος και τίποτα 
άλλο, θα χρειαστεί να βρούµε ένα τρόπο να εξηγήσουµε τα 
ακόλουθα: 
 
α. Πώς άνθρωποι που δηλώθηκαν από τους γιατρούς 

«εγκεφαλικά νεκροί» (χωρίς καθόλου εγκεφαλική 
δραστηριότητα), µε γάζες στα µάτια και συχνά µε κλειστά τα 
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αυτιά τους, µπορούσαν να παρατηρούν επακριβώς και µετά 
να αναφέρουν γεγονότα και καταστάσεις στο δικό τους 
δωµάτιο και σε διάφορα άλλα δωµάτια, όταν ως εκ θαύµατος 
συνήλθαν; Ο εγκέφαλος δεν λειτουργούσε. Αν η 
συνειδητότητα είναι λειτουργία του εγκεφάλου, και ο 
εγκέφαλος δεν λειτουργεί, τότε πώς µπορούσαν αυτοί οι 
άνθρωποι να περιγράφουν ακριβείς λεπτοµέρειες για το τι 
συνέβαινε όταν δεν λειτουργούσε ο εγκέφαλός τους; 
http://www.near-death.com/science/evidence/people-see-
verified-events-while-obe.html 
Στην πραγµατικότητα, σε µια µελέτη ανθρώπων που είχαν 
γεννηθεί τυφλοί και οι οποίοι ήταν προσωρινά «εγκεφαλικά 
νεκροί», µπορούσαν να περιγράφουν το περιβάλλον τους, το 
οποίο δεν µπόρεσαν ποτέ να δουν, επειδή ο εγκέφαλος ή και 
τα µάτια τους δεν ήταν εξοπλισµένα για να βλέπουν. Αλλά 
όταν ο εγκέφαλός τους δεν λειτουργούσε, ήταν ικανοί να 
βλέπουν. Πώς µπορούµε να το εξηγήσουµε αυτό; 
http://www.near-death.com/science/evidence/people-born-
blind-can-see-during-nde.html 

 
β. Πώς γίνεται άνθρωποι που είναι συναισθηµατικά 

συνδεδεµένοι να µπορούν να βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά 
και να βιώνουν αυτό που βιώνει ο άλλος; Είναι η 
συνειδητότητά µας περιορισµένη στον εγκέφαλο ή είναι 
διασκορπισµένη και µη-τοπική; Πώς γίνεται το κάψιµο στο 
χέρι ενός δίδυµου να εµφανίζεται στο χέρι του αδελφού του 
από απόσταση; 
http://www.deanradin.com/NewWeb/EMindex.html 
 
γ. Πώς γίνεται άνθρωποι µε «πολλαπλές 

προσωπικότητες» να µπορούν να έχουν µία προσωπικότητα 
µε αλλεργία σε µια ουσία και µία άλλη προσωπικότητα µε 
καµία αλλεργία; Ή µία προσωπικότητα µε διαβήτη και µία 
άλλη χωρίς; Ή µία µε ουλές που εξαφανίζονται όταν 
αναλαµβάνει τον έλεγχο η άλλη προσωπικότητα; Αν ο 
εγκέφαλος είναι ο δηµιουργός της συνειδητότητας, γιατί 
αυτές οι αλλαγές σε  προσωπικότητες που µοιράζονται τον 
ίδιο εγκέφαλο δηµιουργούν αλλαγές σ’ αυτά τα φυσικά 
φαινόµενα; 
https://www.flickr.com/photos/36533449@N02/3550534660 
 
δ. Πώς δουλεύει η αυθυποβολή; Αν ο εγκέφαλός µας, και 

όχι ο νους µας, δηµιουργεί πραγµατικότητα, πώς συµβαίνει, 
όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι µια ουσία ή µια διαδικασία 
τον βοηθάει, να γίνεται καλά όταν αυτή η ουσία ή η 
διαδικασία δεν έχει θεραπευτικά στοιχεία (όπως µε χάπι 
ζάχαρης ή ψεύτικη εγχείρηση ή ψεύτικο βελονισµό); Αυτά 
δεν επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Επηρεάζουν το νου. Δείτε µια 
πολύ εντυπωσιακή ιστορία του Dr. Bruno Klopfer και του κ. 
Wright όπου ο κ. Wright δηµιουργεί µε τις πεποιθήσεις του 
θεραπεία και ασθένεια. 
 http://www.virsmai.com/blog/placebo-effect 

 
ε. Αν ο νους περιορίζεται στον εγκέφαλο, πώς µπορούµε 

να εξηγήσουµε τη θέαση από µακριά, όπου ζητείται από ένα 
άτοµο να εστιαστεί σ’ ένα αποµακρυσµένο µέρος ή 
τοποθεσία και να δει τι είναι εκεί; Αυτό χρησιµοποιείτο και 
χρησιµοποιείται από το στρατό των Ηνωµένων Πολιτειών. 
Κοιτάξτε Joe McMoneagle. 
 https://www.youtube.com/watch?v=BzHezLOqfJM 

 
στ. Αν ο νους είναι περιορισµένος στον εγκέφαλο, πώς 

εξηγείται σύµφωνα µε τη νέα επιστήµη της επιγενετικής, ότι 
η λειτουργία του DNA µας µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε 
τις περιβαλλοντικές αλλαγές, συµπεριλαµβάνοντας τις 

σκέψεις και τα συναισθήµατά µας; 
https://www.brucelipton.com 

 
ζ. Αν ο νους περιορίζεται στον εγκέφαλο, πώς µπορεί να 

επηρεάσει µηχανήµατα, γεγονότα, διαδικασίες, κύτταρα, 
φυτά, ζώα και ανθρώπους από απόσταση; 

 
1. Πώς γίνεται άνθρωποι, που εστιάστηκαν σε τυχαίο 

αριθµό γεννητριών στην έρευνα του πανεπιστηµίου 
Πρίνστον για ανωµαλίες µηχανικής, να µπόρεσαν να 
προκαλέσουν σ’ αυτά τα µηχανήµατα απόκλιση από 
το τυχαίο προς την κατεύθυνση που επιθυµούσε το 
άτοµο που παρατηρούσε; 
https://www.princeton.edu/~pear/ 

 
2. Πώς γίνεται βακτηρίδια και µύκητες για τα οποία 

έχουν «προσευχηθεί» σε ελεγχόµενα πειράµατα να 
επιζήσουν παρά τα δηλητήρια σε σχέση µε εκείνα για 
τα οποία δεν προσευχήθηκαν; Δείτε την εργασία του 
Dr. Larry Dossey. http://www.plim.org/PrayerDeb.htm 

 
3. Πώς γίνεται φυτά, για τα οποία έχουν προσευχηθεί, να 

γίνονται πιο γερά από εκείνα για τα οποία δεν 
προσευχήθηκαν; http://quantum-agri-
phils.com/PowerofPrayeronSeedsandPlants.pdf 

 
Στα παραδείγµατα 1 έως 3 δεν µπορούµε να αποδώσουµε τα 
αποτελέσµατα σε ανθρώπινη δεκτικότητα σε υποδείξεις, 
επειδή µιλάµε για µηχανήµατα, βακτηρίδια και φυτά. 

 
4. Πώς γίνεται που σε πάνω από 2000 ελεγχόµενες 

µελέτες άνθρωποι, για τους οποίους προσευχήθηκαν 
για ανάρρωση, θεραπεύτηκαν πιο γρήγορα και πιο 
ολοκληρωτικά από εκείνους για τους οποίους δεν 
προσευχήθηκαν; 
http://1stholistic.com/prayer/hol_prayer_proof.htm 

 
5. Πώς γίνεται στις µελέτες του Dr.Massaro Emoto, οι 

κρύσταλλοι νερού να αλλάζουν µορφή αφού λάβουν 
θετικές σκέψεις ή ευλογίες; http://www.masaru-
emoto.net/english/water-crystal.html 

 
6. Πώς γίνεται που µελέτες της επιγενετικής δείχνουν 

τώρα ότι αλλαγές στο περιβάλλον, τα συναισθήµατα 
και τις πεποιθήσεις, µπορούν να αλλάξουν τη 
λειτουργία του DNA; 
 https://www.brucelipton.com/books/biology-of-belief 

 
7. Πώς γίνεται σε περιπτώσεις ύπνωσης να µπορούν 

πραγµατικά να δηµιουργήσουν έρπη και να 
προκαλέσουν εγκαύµατα στο σώµα ενός ατόµου; 
http://siivola.org/monte/papers_grouped/copyrighted/
Misc/Herpes_Simplex_and_Second_Degree_Burn_Ind
uced_Under_Hypnosis.htm 

 
8. Πώς γίνεται, η ύπνωση  να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για τη θεραπεία του έρπη και των εγκαυµάτων και 
άλλων ασθενειών; Dr. A. J. W. Van der Does, 
Psychiatric Center, Academic Medical Center, 
Tafelbergweg 25, 1105 BC Amsterdam, The 
Netherlands.! http://www.science-
frontiers.com/sf036/sf036p16.htmhttp://www.scienced
irect.com/science/article/pii/0163834389900558 
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9. Πώς γίνεται που µετά από 40 χρόνια έρευνας του Dr. 
Ian Stevenson, MD, ο οποίος υπηρέτησε σαν 
Πρόεδρος του Τµήµατος Ψυχιατρικής στο 
Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια, στην Ιατρική Σχολή, 
βρέθηκε ότι σε 1200 περιπτώσεις παιδιών (ηλικίας από 
δύο ως πέντε ετών) που ανέφεραν αναµνήσεις  πριν 
από τη γέννησή τους, όταν (µέσα από το πρόγραµµα 
έρευνας του Πανεπιστηµίου Ντιουκ) ήρθαν σε επαφή 
µε τις υποτιθέµενες οικογένειες όπου ζούσαν πριν την 
παρούσα ζωή τους; Πωςµπορούσαν να ονοµάσουν 
κάθε µέλος της προηγούµενης οικογένειας και να 
διευκρινίσουν τι σχέση είχαν µαζί τους και, επίσης, να 
τους πουν διάφορα οικογενειακά µυστικά που γνώριζε 
µόνο η οικογένεια; Πώς θα µπορούσε µια 
συνειδητότητα περιορισµένη σε εγκέφαλο να το κάνει 
αυτό; http://www.near-
death.com/reincarnation/research/ian-stevenson.html 

==================== 
 
Μερικές περαιτέρω σκέψεις πάνω σ’ αυτές και άλλες 
ερωτήσεις 
 
Η θρησκεία, η φιλοσοφία και διάφορες επιστήµες χρειάζεται 
να δώσουν απαντήσεις σ’ αυτές τις ερωτήσεις. 
 
Μελέτες δείχνουν ότι γύρω στο 95% των Αµερικανών (και 
προφανώς του κόσµου γενικά) πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο 
είδος ανώτερης συνειδητότητας που δηµιουργεί και σε 
κάποιο βαθµό θέτει σε κίνηση κάποιους νόµους που 
κυβερνούν τις αλληλεπιδράσεις αυτής και άλλων 
διαστάσεων. 
 
Μαζί µ’ αυτή τη γενική αντίληψη, την οποία οι περισσότεροι 
δεν ερευνούν µε λεπτοµέρεια, βρίσκουµε επίσης δόγµατα 
που ζητούν από τους ανθρώπους να µην σκέφτονται πάρα 
πολύ και απλώς να αποδέχονται ό,τι τους έχει ειπωθεί. 
Μερικά, αλλά όχι όλα, από αυτά τα δόγµατα τείνουν, επίσης, 
να δηµιουργούν ενοχή, φόβο, ακόµη και αισθήµατα 
αποξένωσης και µίσους προς τους άλλους. Αυτές οι 
θρησκευτικές αντιλήψεις έχουν προκαλέσει πολύ καλό και 
πολύ κακό.  
 
Από την άλλη, µερικοί επιστήµονες, από την ανάγκη να 
απελευθερωθούν από τη θρησκευτική τυφλή πίστη, 
δηµιούργησαν µια νέα «θρησκεία» µε ένα νέο δόγµα που δεν 
τους επιτρέπει να συνεχίσουν να ερευνούν όλα τα φαινόµενα 
αυτής της διάστασης χωρίς πόλωση ή προκατάληψη, 
ακριβώς όπως έκαναν για χιλιάδες χρόνια άλλες 
«θρησκείες». Ο επιστηµονικός κόσµος είναι διχασµένος στο 
θέµα της ανώτερης δύναµης και της ύπαρξης του νου και της 
συνειδητότητας ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. 
 
Μια µελέτη από το Ερευνητικό Κέντρο Pew 
(http://www.pewforum.org/2009/11/05/scientists-and-belief/) 
τον Ιούλιο του 2006 έδειξε ότι το 83% των Αµερικανών 
πιστεύει σ’ αυτό που αποκαλούν «Θεό» και ένα άλλο 12% 
πιστεύει σ’ αυτό που ονοµάζουν ανώτερη δύναµη, δίνοντας 
ένα συνολικό 95% που πιστεύουν σε κάποιο είδος ανώτερης 
συνειδητότητας. Η ίδια µελέτη που έγινε σε πάνω από 2000 
ακαδηµαϊκούς επιστήµονες έδειξε ότι µόνο το 33% 
πιστεύουν στο Θεό και 18% πιστεύουν σε µια ανώτερη 
δύναµη, µε αποτέλεσµα ένα σύνολο 51% να πιστεύουν σε 
κάποιο είδος ανώτερης συνειδητότητας. 
 

Είναι ενδιαφέρον ότι σε µια οµάδα επιστηµόνων ηλικίας 19 
έως 34 χρονών το αποτέλεσµα ήταν 42% να πιστεύουν στο 
Θεό και 24% σε µια ανώτερη δύναµη µε σύνολο 66% (15% 
περισσότερο από τους επιστήµονες εν γένει) να πιστεύουν σε 
µια ανώτερη συνειδητότητα. Ένας ισχυρισµός γι’ αυτή τη 
σηµαντική διαφορά είναι ότι οι νεώτεροι επιστήµονες µπορεί 
να έχουν την αρχική υπερβατική ανάγκη της επιστήµης να 
απελευθερωθεί από τα δόγµατα και τους περιορισµούς της 
θρησκείας και να µπορούν τώρα να κινηθούν πέρα από τους 
περιορισµούς της θρησκείας και της «παλιάς επιστήµης» σε 
νεώτερες «πνευµατικό-επιστηµονικές» αντιλήψεις, 
τεκµηριωµένες πάνω στα φαινόµενα της κβαντικής φυσικής 
και των νέων ανακαλύψεων της επιγενετικής. Μια άλλη 
πιθανότητα γι’ αυτή τη σηµαντική διαφορά θα µπορούσε να 
είναι ότι έχουν µεγαλώσει µε µια πιο ελεύθερη αντίληψη για 
το τι είναι «Θεός» - περισσότερο σαν οικουµενική 
συνειδητότητα παρά σαν ένας κριτής τιµωρός υπεράνθρωπος 
στον ουρανό. 
 
Πραγµατικά, ένας αριθµός επιστηµόνων που ασχολήθηκαν 
µ’ αυτή την περιοριστική επίδραση του δόγµατος τής όπως 
την ονοµάζουν, «παλιάς επιστήµης» ανέπτυξαν αυτό που 
αποκαλούν Διακήρυξη για µια Μετά-Υλιστική Επιστήµη. 
 
Αρχίζει κάπως έτσι, «Είµαστε µια οµάδα διεθνώς γνωστών 
επιστηµόνων, από διάφορα επιστηµονικά πεδία (βιολογία, 
νευρολογία, ψυχολογία, ιατρική, ψυχιατρική), που 
συµµετείχαµε σε µία διεθνή σύνοδο µε θέµα τη µετά-
υλιστική επιστήµη, την πνευµατικότητα και την κοινωνία». 
 
Και µετά στο άρθρο 6 µάς θυµίζουν ότι «Η επιστήµη πρέπει 
να είναι πρωταρχικά µια µη-δογµατική, ανοιχτόµυαλη 
µέθοδος απόκτησης γνώσης για τη φύση µέσα από την 
παρατήρηση, την πειραµατική έρευνα και τη θεωρητική 
επεξήγηση των φαινοµένων. Η µεθοδολογία της δεν είναι 
συνώνυµη µε τον υλισµό και δεν θα έπρεπε να δεσµεύεται 
από κάποιες συγκεκριµένες πεποιθήσεις, δόγµατα ή 
ιδεολογίες». 
Διαβάστε όλη τη διακήρυξη στο: 
http://www.opensciences.org/files/pdfs/Manifesto-for-a-
Post-Materialist-Science.pdf 
==================== 

Τελικά δεν υπάρχει αδιάσειστη απόδειξη ότι η 
συνειδητότητα δηµιουργείται από τον εγκέφαλο ή ότι 
δηµιουργεί τον εγκέφαλο. Και οι δύο θεωρίες είναι 
αναπόδεικτες και ισάξιες µέχρι να αποδειχτεί ότι η µία 
υπερτερεί της άλλης. Ένας αληθινός επιστήµονας ή 
αναζητητής της αλήθειας χρειάζεται να απέχει από 
συµπεράσµατα µέχρι να ξεκαθαριστεί αυτό. 

Μέχρι τότε είναι ελεύθερος να αποδεχτεί και να ζήσει τη 
ζωή του βασισµένη στη θεωρία που του φαίνεται πιο λογική 
και εξηγεί τα πιο πιθανά φαινόµενα. 

Η µελέτη αυτών των µη-τοπικών φαινοµένων είναι 
επιστηµονική. Υπάρχουν πολλές µελέτες και δείχνουν 
επαναλαµβανόµενα αποτελέσµατα µε εξαιρετικά µικρή 
πιθανότητα (τουλάχιστον λιγότερο από 1 στα 1000) να 
οφείλονται στην τύχη. 

Εκείνοι που είναι δεσµευµένοι σε κάποιο µοντέλο, θα 
χρειαστεί να υπολογίσουν µε κάποιο τρόπο εκείνα τα 
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γεγονότα ή τουλάχιστον να παραδεχτούν ότι το µοντέλο τους 
δεν µπορεί να εξηγήσει αυτά τα φαινόµενα. 
==================== 
Μερικές εισηγήσεις από επιστήµονες πάνω στην 
ερώτηση αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι η αιτία ή το 
αποτέλεσµα της συνειδητότητας. 
Αντιλήψεις γι’ αυτό που η διακήρυξη της νέας επιστήµης 
αποκαλεί «Παλιά Επιστήµη», όπου η Συνειδητότητα 
θεωρείται ότι δηµιουργείται και περιορίζεται στον εγκέφαλο. 
 
Η ιδέα είναι ότι 
 
• Η συνειδητότητα είναι τοπική, πεπερασµένη, φυσική. 
• Τίποτα δεν ζει µετά το θάνατο του εγκεφάλου και του 

σώµατος. 
• Η συνειδητότητα δεν επηρεάζει τη συµπεριφορά του 

κόσµου. 
 

1. «Οι εργασίες του εγκεφάλου – αυτό που µερικές φορές 
ονοµάζουµε νου – είναι συνέπεια της ανατοµίας και της 
φυσιολογίας του και τίποτα περισσότερο». - Carl Sagan 
 
2. «Δεν υπάρχει ψυχή. Όλα προέρχονται από τον 
εγκέφαλο». Έλληνας νευρολόγος Γιώργος Παξινός. 

 
3. «Η σκέψη είναι απλά η σάρκα που µιλάει στον εαυτό 
της. Δηµιουργείται από τον εγκέφαλο και, όταν πεθαίνουµε, 
δυστυχώς πεθαίνει µαζί µας. Μπορούµε να το δηλώσουµε 
αυτό κατηγορηµατικά». - Karen Stollznow, PhD 
Γλωσσολογίας 

 
4. «Οι νοητικές δραστηριότητες ενός ανθρώπου 
οφείλονται εξολοκλήρου στη συµπεριφορά των νευρικών 
κυττάρων, των εγκεφαλικών κυττάρων και των ατόµων, 
ιόντων και µορίων που τα δηµιουργούν και τα επηρεάζουν». 
- Francis Crick Nobelist, µοριακός βιολόγος 

 
5. «Ο εγκέφαλος δεν είναι παρά ένα κοµπιούτερ 
φτιαγµένο από σάρκα». - Marvin Minsky, Artificial 
Intelligence Lab MIT 

 
6. «Όταν θα πεθάνω, θα σαπίσω και δεν θα µείνει τίποτα 
από το εγώ µου». - Lord Bertrand Russell 1872-1970 
==================== 
 
Παραδείγµατα της αντίληψης εκείνων των επιστηµόνων της 
«νέας επιστήµης» που πιστεύουν ότι, παρόλο που η 
συνειδητότητα / νους εκφράζεται µέσα από τον εγκέφαλο, 
δεν δηµιουργείται από τον εγκέφαλο και δεν περιορίζεται σ’ 
αυτόν και µπορεί να έχει µη-τοπική δραστηριότητα και 
επηρεάζει τον κόσµο: 
 
1. «Η συνειδητότητα εκφράζεται µέσα από τον εγκέφαλο, 
αλλά δεν δηµιουργείται από τον εγκέφαλο και δεν µπορεί να 
οριστεί σαν αποτέλεσµα του εγκεφάλου. Η νέα επιστήµη 
είναι µια επιστήµη που αναγνωρίζει και δίνει σηµασία στις 
µη-τοπικές εκδηλώσεις της συνειδητότητας». Larry Dossey, 
Chief of Staff of Medical City Dallas Hospital 
 
2. «Η συνειδητότητα είναι θεµελιώδης µέσα στο σύµπαν. 
Δεν παράγεται από τον εγκέφαλο και δεν ανάγεται σ’ 
αυτόν». - David J. Chalmers,PhD Australian National 
University 

 

3. «Η νέα φυσική παρουσιάζει µαρτυρία ότι οι 
ανθρώπινες σκέψεις συνδέονται µε τη φύση µε µη-τοπικές 
συνδέσεις: αυτό που επιλέγει να κάνει ένας άνθρωπος σε µια 
περιοχή φαίνεται να επηρεάζει άµεσα αυτό που είναι 
αληθινό κάπου αλλού στο σύµπαν…. Οι σκέψεις µας…. 
ΚΑΝΤΕ κάτι». - Henry P. Stapp UC-Berkeley 

 
4. «Τολµώ να τον αποκαλέσω (το νου) άφθαρτο, εφόσον 
έχει ένα παράξενο χρονοδιάγραµµα, δηλαδή ο νους είναι 
πάντοτε τώρα. Πραγµατικά δεν υπάρχει πριν και µετά για το 
νου». Erwin Schrödinger Nobel physicist 1887-1961 

 
5. «Ο νους, αντί να αναδύεται σαν καθυστερηµένο 
αποτέλεσµα στην εξέλιξη της ζωής, υπήρχε πάντοτε… η 
πηγή και η συνθήκη της φυσικής πραγµατικότητας». - 
George Wald Nobel biologist 1906-1997 

 
6. «Είµαστε συνειδητοί όχι εξαιτίας του εγκεφάλου, αλλά 
ενάντια σ’ αυτόν». - David Darling, astrophysicist 

 
7. «Το σύµπαν µας είναι συγκλονιστικά 
προδιαγεγραµµένο και εύρρυθµο στη δηµιουργία 
συστηµάτων όλο και µεγαλύτερης πολυπλοκότητας, 
διαφοροποίησης και ολοκλήρωσης. Είναι αστρονοµικά 
απίθανο να έχει δηµιουργηθεί ένα τέτοιο σύµπαν κατά τύχη. 
Σύµφωνα µε την κβαντική κοσµολογία, η πιθανότητα είναι 
1Χ10500 (το 1 ακολουθούµενο από πεντακόσια µηδενικά). - 
Ervin László, Hungarian philosopher of science, systems 
theorist, integral theorist. 

 
8. Ο µαθηµατικός φυσικός Sir Fred Hoyle υπολόγισε τις 
πιθανότητες να έχει δηµιουργηθεί ο άνθρωπος κατά τύχη και 
έφθασε στο συµπέρασµα ότι είναι περίπου οι ίδιες µε την 
πιθανότητα να συναρµολογηθεί ένα αεροπλάνο από το 
πέρασµα ενός τυφώνα µέσα από ένα σκουπιδότοπο. 

 
9. «Πού είναι θεµελιωµένο ότι η συνειδητότητα είναι µια 
βιολογική ιδιότητα που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο µε τον 
ίδιο τρόπο που ένας αδένας εκκρίνει µια ορµόνη;…. Δεν 
υπάρχει επιστηµονικά επιβεβαιωµένη πεποίθηση µέσα στην 
επιστήµη ότι η συνειδητότητα είναι ένα βιολογικό προϊόν 
του εγκεφάλου. Δεν βλέπουµε τον εγκέφαλο να εκκρίνει 
συνειδητότητα µε τον ίδιο τρόπο που βλέπουµε έναν αδένα 
να εκκρίνει µια ορµόνη. Η συνειδητότητα δεν µοιάζει 
καθόλου µε ορµόνη». - Robert Almeder Philosopher, 
Georgia State University 

 
10. «Αν πραγµατικά συµβαίνουν τέτοια (αφύσικα) 
φαινόµενα, θα χρειαζόταν µεταβολή των θεµελιωδών 
εξισώσεων της φυσικής για να τα περιγράψουν».  - Gerald 
Feinberg physicist 

 
11. «Η επιστηµονική µελέτη της συνειδητότητας είναι στην 
εξευτελιστική θέση να µην έχει επιστηµονική θεωρία της 
συνειδητότητας». - Donald Hoffman cognitive scientist U. 
California-Irvine 

 
12. «Πώς είναι δυνατόν η συνειδητότητα να δηµιουργείται 
από το φυσικό εγκέφαλο;  Με ξεπερνάει. Έχω κάποιες 
προκαταλήψεις, αλλά δεν ξέρω πώς να αρχίσω να ψάχνω για 
µια βάσιµη απάντηση. Ούτε και κανένας άλλος ξέρει». - 
Steven Pinker experimental psychologist Harvard University 

 
13. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι να συµπεράνουµε ότι η 
συνειδητότητα δεν συµπίπτει πάντοτε µε τη λειτουργία του 



! !

εγκεφάλου µας. Μια προηγµένη ή µη-τοπική συνειδητότητα 
µπορεί να βιωθεί ξέχωρα από το σώµα». - Pim van Lommel 
Dutch cardiologist 

 
14. «Την τελευταία δεκαετία η επιγενετική έρευνα έχει 
δείξει ότι το DNA που κληρονοµούµε δεν καθορίζεται 
εντελώς από τη γέννησή µας. Τα γονίδιά µας δεν είναι η 
µοίρα µας! Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η τροφή, το 
άγχος και τα συναισθήµατα µπορούν τα µεταβάλουν τα 
δεδοµένα µέσα στα γονίδιά µας χωρίς να αλλάξουν τη 
βασική τους δοµή. Μερικές από αυτές τις αλλαγές µπορεί να 
περάσουν στους απογόνους µας. Είµαστε οι διαχειριστές της 
βιολογίας µας. Έχουµε την ικανότητα να µεταβάλουµε τη 
λειτουργία της βιολογίας µας και έτσι τη µοίρα µας». Bruce 
Lipton professor of biology at the University of Wisconsin 
School Of Medicine. 

 
Σχετικά µε τη Μη-Τοπική Συνειδητότητα 
15. «Ο νους εµπλέκεται µε το σύµπαν, και έτσι κατά 
κανόνα ο νους µπορεί να επηρεάσει µη-τοπικά οτιδήποτε, 
ακόµη και άλλους νόες ή φυσικά συστήµατα». - Dean Radin, 
PhD 
 
Σχετικά µε την Προσωρινή Μη-Τοπικότητα 
16. Πειράµατα Προαισθηµάτων (γνώσης εκ των 
προτέρων). Το σώµα ασυνείδητα αντιλαµβάνεται µια 
υπερβολικά αυτόνοµη αντίδραση πριν ένα κοµπιούτερ απλά 
επιλέξει ένα έντονο οπτικό ερέθισµα από ένα ήρεµο. - Dean 
Radin, PhD, is Chief Scientist at the INSTITUTE OF 
NOETIC SCIENCES(IONS) and Volunteer Faculty in the 
Department of Psychology at Sonoma State University 
 
Σχετικά µε την ενότητα της συνειδητότητας 
17. «Ισχυρά στοιχεία ότι οι σκέψεις, τα συναισθήµατα και 
οι συµπεριφορές µας µπορεί να επηρεάσουν κάποιον από 
µακριά έχουν έρθει στην επιφάνεια σε πρόσφατες αναλύσεις 
των κοινωνικών δικτύων».  - James H. Fowler, a political 
scientist at the University of California, San Diego, and 
Nicholas A. Christakis, a physician and social scientist at 
Harvard Medical School, published a provocative article in 
2008 in the British Medical Journal titled “Dynamic Spread 
of Happiness in a Large Social Network.” 
 
18. “Δηλαδή αν δεν είχε αυτή την αδυναµία η όρασή µου... 
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 (ή 
καµπυλότητα), τα οποία αυτά τα ελαχιστότατα πυκνώµατα 
πιθανότατα να αποτελούσαν αυτό το οποίο λέµε 
αντικείµενα...” “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.” “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. 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   ενεργειακού ρευστού, καταλαβαίνετε ότι δεν 
µπορώ πλέον να µιλάω για το «εγώ» και «εσείς», διότι όλα 
είναι ένα. ” Μάνος Δανέζης, καθηγητής της αστροφυσικής 
στο πανεπιστήµιο Αθηνών.  
19. Ο άνθρωπος είναι µέρος του συνόλου που αποκαλούµε 
“σύµπαν” – ένα µέρος περιορισµένο σε χρόνο και χώρο. 
Βιώνει τις σκέψεις και τα συναισθήµατα του σαν κάτι 
ξεχωριστό από το υπόλοιπο – µια µορφή οπτικής 
ψευδαίσθησης της συνειδητότητας του. Αυτή η 
ψευδαίσθηση είναι σαν µια φυλακή περιορίζοντας µας στις 

προσωπικές µας αποφάσεις και στο ενδιαφέρον για τους 
λίγους πιο κοντινούς µας. 
Το έργο µας είναι να ελευθερωθούµε από την φυλακή αυτή 
µε το να διευρύνουµε τον κύκλο της συµπόνιας µας για να 
αγκαλιάζει όλα τα ζωντανά όντα και όλη την φύση µε την 
οµορφιά της.   
Albert Einstein Nobel physicist  

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

Μήπως είναι απλό; και οι δυο έχουν δίκιο! 
 
Μερικές προσωπικές σκέψεις πάνω στο θέµα και ειδικά σε 
σχέση µε τα πιο κάτω φαινόµενα:  

1. Οι επιβεβαιωµένες παρατηρήσεις του περιβάλλοντος τους 
από ανθρώπους µε µηδέν εγκεφαλική λειτουργία.   

2. Η επίδραση του «placebo» και του «nocebo» στο σώµα. 
3. Οι αλλαγές σε σωµατικά φαινόµενα σε πολλαπλές 

προσωπικότητες που αλλάζουν.   
4. Η όραση από µακριά. 
5. Η επιβεβαιωµένη επίδραση της ανθρώπινης πρόθεσης και 

προσευχής σε µηχανήµατα, βακτηρίδια, φυτά και άλλους 
ανθρώπους.    

6. Η επίδραση τη ύπνωσης για να δηµιουργήσει και να 
θεραπεύει εγκαύµατα.   

7. Η δυνατότητα να αλλάξει η λειτουργία του DNA – 
επιγενετική.  

8. Οι επιβεβαιωµένες µνήµες παιδιών σχετικά µε εµπειρίες πριν 
την γέννηση τους.   
 
Σκεφτόµενος τα πιο πάνω φαινόµενα πιστεύω, ότι η πιο 
λογική εξήγηση είναι, ότι υπάρχουµε σαν συνειδητότητα 
πριν από την γέννησή µας. Όταν γεννιόµαστε και 
λειτουργούµε µέσα από τον εγκέφαλο επηρεαζόµαστε πολύ 
από την κατάσταση του εγκέφαλου άλλα γίνεται να έχουµε 
επίδραση στο σώµα στο νου και επίσης µη τοπικά 
επιδρώντας στο κόσµο γύρω µας.   
 
Βεβαίως,  η συνειδητότητα επηρεάζεται πολύ από την 
κατάσταση του εγκεφάλου και τα ερεθίσµατα που δέχεται: 
από το DNA, τις ορµόνες, τις χηµικές ουσίες, το νευρικό 
σύστηµα,  τη θερµοκρασία, τις εικόνες, τις πιέσεις, τα 
αγγίγµατα και βέβαια από τις πεποιθήσεις και τα 
συναισθήµατα.  
 
Όµως,  αυτό δεν σηµαίνει (και δεν υπάρχει απόδειξη) ότι η 
συνειδητότητα δεν υπήρξε πριν, µετά ή,  επίσης,  ξεχωριστά 
από τον εγκέφαλο.  
 
Παράδειγµα : 
Ο άνθρωπος είναι η συνειδητότητα και το αυτοκίνητο είναι 
το σώµα / εγκέφαλος. 
Όταν ο άνθρωπος είναι µέσα στο αυτοκίνητο, επηρεάζεται 
πολύ από την θερµοκρασία, υγρασία, ήχους, κίνηση, εικόνες, 
µυρωδιές, χηµικές ουσίες, ηλεκτρολογικό σύστηµα και τους 
συνεπιβάτες του. 
Αυτό, βέβαια,  δεν αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν υπήρξε 
πριν µπει στο αυτοκίνητο και ότι δεν θα συνεχίσει να 
υπάρχει και να λειτουργεί όταν βγει από αυτό.  Ή ότι δεν 
έχει και ζωή και επίδραση εκτός αυτοκινήτου.  
 
Επίσης, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να έχει επίδραση στο 
που θα πάει το αυτοκίνητο. 
 
Κατά την αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων και 
πολλών επιστηµόνων,  η συνειδητότητα  υπάρχει πριν από 
τον εγκέφαλο, δηµιουργεί τον εγκέφαλο και συνεχίζει να 
επιδρά µακριά και έξω από τον εγκέφαλο. Ακόµη, συνεχίζει 
να υπάρχει και µετά από το θάνατο του εγκεφάλου.  
================== 
 http://www.armonikizoi.com/greek   
  
https://www.youtube.com/user/HliasRobertNajemy/videos  
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
 

Τώρα επέλεξε µία εµψυχωτική ερώτηση, που σε συνδέει µε την πραγµατικότητα που επιθυµείς.  
Γιατί _________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
1. Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση; (σελ. 4) 
α. ___________________________________________________________________________________________________ 
β. ___________________________________________________________________________________________________ 
γ. ___________________________________________________________________________________________________ 
2. Ποιοι είναι οι λόγοι λογικοί και πνευµατικοί που από δω και πέρα είναι φυσικό και ορθό η επιθυµητή πραγµατικότητα σου 
να είναι (ακόµα περισσότερο) ακριβώς όπως την θέλεις;   (σελ. 4) 
α. ___________________________________________________________________________________________________ 
β. ___________________________________________________________________________________________________ 
γ. ___________________________________________________________________________________________________ 
δ. ___________________________________________________________________________________________________ 
ε. ___________________________________________________________________________________________________ 
στ. ___________________________________________________________________________________________________ 
ζ. ___________________________________________________________________________________________________ 
η. ___________________________________________________________________________________________________\ 
3. Ποιες αντιστάσεις (υποσυνείδητες) µπορεί να υπάρχουν µέσα σου προς την προσπάθεια ή προς την επιτυχία του στόχου; 
Ίσως σε σχέση µε την αξία σου, την ασφάλεια σου ή την ελευθέρια σου; 
α. ___________________________________________________________________________________________________ 
β. ___________________________________________________________________________________________________ 
4. Φαντάσου ότι ήδη νιώθεις αυτό που θέλεις ή ότι έχεις πετύχει το στόχο σου και ολοκλήρωσε τις ακόλουθες φράσεις:   
α. Τώρα δεν νιώθω πια  _______________________ή ____________________________ή ____________________________ 
β. Τώρα νιώθω πιο εύκολα  ________________________+ ____________________________+ ________________________ 
γ. Τώρα πια δεν χρειάζεται να _____________________________________________________________________________ 
και ούτε να ____________________________________________________________________________________________ 
δ. Τώρα είµαι ελεύθερος/η να _____________________________________________________________________________ 
και επίσης να __________________________________________________________________________________________ 
ε. Μια άλλη αλλαγή είναι ________________________________________________________________________________ 
5. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνεις για να εδραιώσεις αυτήν την πραγµατικότητα που δηλώνεις µε την ερώτηση σου; 
α. ___________________________________________________________________________________________________ 
β. _______________________________________________________________________________________________ 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Α. Παραδείγµατα από Πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση «1.» Ποιες είναι οι όψεις της πραγµατικότητας σου σήµερα που 
υποστηρίζουν ότι στέκει και είναι αλήθεια η ερώτηση;» 
1. Ήδη έχω τα ακόλουθα .............      2. Έχω ήδη καταφέρει ......     3. Αυτά για τα οποία ήδη νιώθω ευγνωµοσύνη είναι.... 
4. Ήδη είµαι τυχερός (η) σε σχέση µε .....        5. Άλλες αποδείξεις της αλήθειας αυτής στην σηµερινή µου ζωή είναι... 
6. __________________________________________________7. ______________________________________________ 
Β. Παραδείγµατα από Πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση (2.) Ποιοι είναι οι λόγοι που είναι φυσικό και ορθό από δω και 
πέρα να είναι ακόµα πιο πολύ η πραγµατικότητα σου (σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό) ακριβώς όπως τη θέλεις; 
1. Επειδή το αξίζω (σαν έκφραση του θειου).   
2. Επειδή ως θειο ον, έχω την δύναµη να το 

δηµιουργήσω.   
3. Επειδή ζω σε ένα σύµπαν αγάπης και αφθονίας που 

µε αγαπάει και θέλει µόνο το καλό µου.   
4. Επειδή το επιλέγω.  (πάνω από κάθε τι άλλο και 

σίγουρα πάνω από το αντίθετο του.) 
5. Επειδή έχω αποφασίσει να δώσω την ενέργεια µου 

σε αυτό.   
6. Επειδή έχω την συγκέντρωση, πειθαρχεία και 

αποφασιστικότητα να το δηµιουργήσω.   
7. Επειδή είναι πιο σηµαντικό από τις άλλες µου 

ανάγκες που ίσως να συγκρούονται µε αυτό.   

8. Επειδή είµαι ένας καλός άνθρωπος και το αξίζω.   
9. Επειδή είµαι ένα δυνατό και δηµιουργικό ον.   
10. Επειδή είναι µέρος της εξέλιξης µου.   
11. Επειδή τόσοι άλλοι το έχουν δηµιουργήσει και δεν 

είναι πιο έξυπνοι ή ικανοί από µένα.  
12. Επειδή αγαπώ τον εαυτό µου και αποφασίζω να είµαι 

καλά και να περνάω καλά.  
13. Επειδή είναι ο προορισµός µου και συµφωνούν το 

υποσυνείδητο και ο ανώτερος εαυτός. 
14. Επειδή δίνω στον εαυτό µου το απόλυτο δικαίωµα 

να πετύχει. 
15. Επειδή όλα τα κοµµάτια / επίπεδα του εαυτού µου 

συµφωνούν να το έχω. 
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Η Άσκηση Εξισορρόπησης των Ηµισφαιρίων του Εγκεφάλου 
µε Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 

 
Αυτή είναι µια µέθοδος για ενδυνάµωση κάθε πεποίθησης, συναισθήµατος ή αντίληψης. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάθε θετική αντίληψη ή µε µια εµψυχωτική ερώτηση όπως 
περιγράφεται πιο κάτω. Για λεπτοµέρειες πάνω στις εµψυχωτικές ερωτήσεις, δείτε το βιβλίο 
Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί, το Υποσυνείδητο και τις Κυτταρικές Μνήµες. 
 

 
 
1. Επιλέξτε µια εµψυχωτική ερώτηση για να αξιοποιήσετε και να κάνετε εγκατάσταση µιας 
θετικής πεποίθησης/αλήθειας.  Π.χ. 
Γιατί είµαι και νιώθω ασφαλής σε κάθε περίπτωση; 
Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασµό όπως είµαι; 
Γιατί είµαι ήρεµος όπως είναι τα πράγµατα; 
Γιατί αγαπώ τον / την _______ παρ’ όλο που ____________; 
  
2. Τώρα βάλτε το δεξί αστράγαλο πάνω από τον αριστερό και το δεξί χέρι να πλέκεται µε το 
αριστερό, µε το δεξί από πάνω. 
α. Αρχίστε να επαναλαµβάνετε την εµψυχωτική ερώτηση. Όχι για να πείσετε τον εαυτό σας, 
αλλά απλώς επειδή είναι αλήθεια. Κάντε αυτό για περίπου 2 λεπτά αφήνοντας την ερώτηση να 
απλωθεί µέσα στο νου.  
  
β. Τότε αρχίστε να δέχεστε απαντήσεις στην ερώτηση - λογικές, πρακτικές και πνευµατικές – 
για µερικά λεπτά. 
  
γ. Μετά για περίπου 4 λεπτά ακόµη, θέστε την ερώτηση και δεχτείτε απαντήσεις λογικές, 
πρακτικές, και πνευµατικές. Και µετά από κάθε επανάληψη της ερώτησης δεχτείτε και άλλες 
απαντήσεις. Μπορεί να είναι οι ίδιες ή και άλλες. 
  
3. Τώρα βάλτε τον αριστερό αστράγαλο πάνω στο δεξί και το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί. 
  
α. Φέρτε στο νου µια εικόνα / σκηνή όπου βλέπετε τον εαυτό σας να βιώνει αυτή την αλήθεια 
µέσα σ’ αυτή την κατάσταση καθώς είστε σε επαφή µε το ερέθισµα, αλλά τώρα βιώνοντας την 
αλήθεια.  
β. Κάντε αυτό µε δύο ακόµα εµπειρίες. 
  
4. Τώρα φέρτε τις παλάµες στο κέντρο του στήθους και νιώστε ότι εδραιώνεται µέσα σας η 
αλήθεια αυτή. Νιώστε επίσης αγάπη και στοργή για τον εαυτό σας.  
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H Δηµιουργία Της Ευηµερίας / Αφθονίας  

http://www.armonikizoi.com/2015/idan_xf  
 
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η αφθονία δεν αφορά µόνο το χρήµα, αλλά επίσης την υγεία, 
αγαπηµένες σχέσεις, γνώσεις και τεχνικές, ικανότητες, τη φύση, παροχές, ηρεµία, ευτυχία, 
νόηµα στη ζωή µας και µια καλή σχέση µε τον εαυτό µας και µε το Θεό. Δεν αξίζει να έχουµε 
πολλά χρήµατα και περιουσίες αν δεν έχουµε υγεία, αγαπηµένες σχέσεις και νόηµα στη ζωή µας. Βέβαια 
µπορούµε να τα έχουµε όλα, αν αυτό εξυπηρετεί το λόγο ύπαρξής µας.  
 
Εδώ όµως θα µιλήσουµε για το µέρος της αφθονίας που αφορά το χρήµα, την περιουσία και τα υλικά 
αγαθά.   
 
Μερικές από τις κοινές αρνητικές πεποιθήσεις σχετικά µε τον πλούτο και τα χρήµατα: 
Τα χρήµατα είναι η ρίζα όλων των κακών. 
Τα χρήµατα δεν µπορούν να φέρουν την ευτυχία. Θα φέρουν δυστυχία.  
Τα χρήµατα µπορούν να αποκτηθούν µόνο µέσα από σκληρή εργασία. 
Ένας πλούσιος δεν µπορεί να είναι πνευµατικός άνθρωπος. 
Το χρήµα είναι βρώµικο, δεν είναι πνευµατικό. 
Οι άνθρωποι που έχουν χρήµατα έχουν διαφθαρεί και χάνουν τη συµπόνια και την αγάπη τους. 
Δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλά χρήµατα και πλούτο µε ηθικό τρόπο. 
Δεν αξίζω την αφθονία και τον πλούτο. 
Δεν είναι πνευµατικό να έχω πολλά ή να επιθυµώ περισσότερα απ’ όσα έχω. 
Η αφθονία δεν είναι για µένα. 
Οι άλλοι θα µε φθονούν, αν έχω πολλά ή περισσότερα από αυτούς. 
Δεν µπορούµε να έχουµε και αφθονία και αγάπη και υγεία. Αν έχουµε το ένα δεν θα έχουµε τα άλλα. 
Έχοντας χρήµατα δηµιουργείται το άγχος τού να τα προστατεύω και να ξέρω πώς να τα χειρίζοµαι 
σωστά.  
Δεν είµαι ασφαλής χωρίς χρήµατα. Κινδυνεύω χωρίς χρήµατα. 
Η αξία µου µετριέται µε το πόσα χρήµατα έχω. 
Δεν αξίζω να έχω πολλά χρήµατα. 
Δεν υπάρχουν αρκετά για όλους. Αν έχω πολλά, δεν θα έχουν οι άλλοι. 
Είναι ντροπή να ζητήσω χρήµατα γι’ αυτό που κάνω. Τότε χάνει την αγνότητά του. 
Χωρίς χρήµατα δεν είµαι ελεύθερος.  
Μόνο µε χρήµατα µπορώ να έχω αυτά που χρειάζοµαι. 
Χρειάζοµαι πάρα πολλά χρήµατα για να νιώθω ασφαλής και ότι αξίζω. 
Είµαι άτυχος/η και αδικηµένος/η σε σχέση µε τα χρήµατα. Δεν θα έχω ποτέ όσα χρειάζοµαι.  
 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ; 
1. Αν πιστεύουµε ότι είναι κάτι κακό, τότε γιατί να θέλουµε να τα έχουµε; 
 
2. Αν πιστεύουµε ότι δεν αξίζουµε χρήµατα και αφθονία ή ότι δεν είναι πνευµατικό, αυτό µπορεί 
να αποµακρύνει το χρήµα από τη ζωή µας.  
 
3. Ακόµη, ο φόβος και το άγχος µας για την επιβίωση και την ικανοποίηση των ανέσεών µας θα 
αποµάκρυναν τα χρήµατα, µέχρι να απελευθερωθούµε από αυτά.  
 
4. Επίσης, αν έχουµε προσκόλληση στο χρήµα και στην περιουσία για να νιώθουµε ασφάλεια και 
αξία, τότε µπορεί να αποµακρύνουµε τελικά το χρήµα µέχρι να µάθουµε να νιώθουµε την ασφάλεια, 
αλλά και την αξία µας χωρίς χρήµατα. Μπορεί να έχουµε επιλέξει σαν ψυχές να µην έχουµε χρήµατα, 
µέχρι να απελευθερωθούµε από τη µεγάλη σηµασία που τους δίνουµε.  
 
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; 
1. Πνευµατική Ενέργεια 
Χρειάζεται να καταλάβουµε ότι το χρήµα είναι απλώς µια µορφή πνευµατικής ενέργειας στο υλικό 
πεδίο που διευκολύνει την επιβίωση και το έργο µας στην υλική διάσταση, Είναι το µέσον για να 
δηµιουργήσουµε αυτά που χρειαζόµαστε και αυτά που ήλθαµε να πραγµατοποιήσουµε σαν σώµατα στην 
υλική διάσταση.  
Δεν είναι βρώµικο και δεν είναι κακό. Ούτε είναι η πηγή της ασφάλειας και της αξίας µας. 
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2. Είµαστε αληθινά ευλογηµένοι 
Υπάρχουν τόσα πολλά που οι συνάνθρωποί µας στον πλανήτη δεν θεωρούν δεδοµένα. Στην 
πραγµατικότητα το 80% των ανθρώπων του πλανήτη ζουν µε λιγότερα από 300 Ευρώ το µήνα και το 
60% από τα αδέλφια µας ζουν µε λιγότερα από 42 Ευρώ το µήνα. Μόνο το 8% έχουν λογαριασµό στην 
τράπεζα. Πολλά εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν καθαρό τρεχούµενο νερό, κάτι που εµείς θεωρούµε 
δεδοµένο. Εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν µόρφωση ή ελευθερία κίνησης και λόγου. 
 
Για να µπορείς να διαβάζεις αυτές τις σελίδες, αυτό σηµαίνει ότι ήδη έχεις περισσότερη αφθονία 
σε χρήµατα, ασφάλεια, παιδεία και πνευµατική ωριµότητα από το 90% των ανθρώπων. Ήδη έχεις 
αφθονία. 
 
Ας Νιώσουµε Ευγνωµοσύνη - Λίστα ευγνωµοσύνης.   
1. Είναι φυσικό να µας έρθουν όσα χρειαζόµαστε. Ζούµε σε ένα σύµπαν αγάπης.   
2. Είµαστε καλοί και δυνατοί δηµιουργοί.  
 
3. Η προσοχή επαυξάνει 
Γενικά, έλκουµε καθετί στο οποίο επιτρέπουµε να εστιαστεί η προσοχή µας. Η προσοχή µας εντείνεται 
από τα συναισθήµατά µας και τα συναισθήµατά µας είναι βασική δύναµη της δηµιουργικότητάς µας. 
Έλκουµε περισσότερα από αυτά, για τα οποία παραπονιόµαστε, απορρίπτουµε, κριτικάρουµε και 
µισούµε. Έλκουµε περισσότερα από αυτά που επιτρέπουµε να µας ενοχλούν. Επίσης έλκουµε 
περισσότερα από αυτά που αγαπάµε, εκτιµούµε και για τα οποία νιώθουµε ευγνωµοσύνη. Κάθε φορά 
που θυµόµαστε να νιώθουµε ευγνωµοσύνη για όσα ήδη έχουµε, έλκουµε περισσότερα από αυτά που 
θέλουµε και χρειαζόµαστε. 
 
4. Προσφέρετε Καθηµερινά - απλά – χωρίς εγώ 
 
Δώστε στους άλλους και στον εαυτό σας αυτό συγκεκριµένα που αναζητάτε να προσελκύσετε ή να 
δηµιουργήσετε. Ευχηθείτε στους άλλους να είναι καλά και να έχουν αυτό που εσείς αναζητάτε να 
δηµιουργήσετε. Προσφέρετε ευτυχία στους άλλους µε διάφορους τρόπους που σας έρχονται 
φυσιολογικά. 
Όταν προσφέρουµε στους άλλους και επίσης στον εαυτό µας, δηµιουργούµε ένα κενό που τραβάει 
ακόµη περισσότερα από αυτά που δίνουµε. Το Θείο, το οποίο είναι η συνειδητότητα που εκδηλώνεται 
σαν όλα τα όντα, προφανώς ενδιαφέρεται για την ευηµερία, ευτυχία και πληρότητα του κάθε όντος. 
Όταν ενδιαφερόµαστε, βοηθάµε και προσφέρουµε στους άλλους, γινόµαστε συνέταιροι µε 
τη θεϊκή πηγή. Βρισκόµαστε τότε σε ευθυγράµµιση µε την πηγή και οι προθέσεις µας υποστηρίζονται 
από την οικουµενική πηγή της καλοσύνης. 
Συνηθίστε να προσφέρετε κάποιο πράγµα σε ένα ή περισσότερα άτοµα κάθε µέρα. Δεν χρειάζεται να 
είναι κάτι υλικό. Θα µπορούσε να είναι µια ευγενική λέξη ή ακόµη µια σιωπηλή προσευχή ή ευχή γι’ αυτό 
το άτοµο. Θα µπορούσατε να δώσετε σε κάποιον ένα λουλούδι, τη φωτοτυπία µιας εµπνευσµένης 
σελίδας, ένα φρούτο, ένα χαµόγελο, µια απλή καληµέρα. Να έχετε επίγνωση των ανθρώπων, ζώων, 
πουλιών, εντόµων και φυτών που βρίσκονται γύρω σας. Δώστε τους την προσοχή σας. Ευχηθείτε τους να 
είναι καλά και κάντε κάτι καλό γι’ αυτά. Αυτό θα σας συνδέσει µε µια ακόµη µεγαλύτερη πηγή απ’ ό,τι 
µπορείτε να φανταστείτε. 
 
5. Δώστε εδώ και πάρτε από κει 
Αφήστε την πεποίθηση ότι θα έπρεπε να πάρετε από εκεί που δώσατε. Αυτή είναι µια παγίδα, στην 
οποία µπορεί να πέσετε. Νιώθουµε απογοήτευση και θυµό, όταν αυτοί που βοηθήσαµε δεν είναι εκεί για 
µας όταν τους χρειαζόµαστε ή δεν µας φέρονται µε το σεβασµό και την αγάπη που περιµένουµε βάση 
όλων όσων έχουµε κάνει γι’ αυτούς. 
 
Χρειάζεται να αντιληφθούµε τη ζωή σαν µια απεριόριστη τράπεζα µε πάνω από έξη δισεκατοµµύρια 
υποκαταστήµατα, στα οποία µπορούµε να κάνουµε καταθέσεις και αναλήψεις. Κάθε άνθρωπος (και ίσως 
πολλά ζώα) είναι ένα υποκατάστηµα αυτής της οικουµενικής τράπεζας. Έχουµε την τάση να πιστεύουµε 
ότι έχουµε δικαίωµα να κάνουµε αναλήψεις µόνο από την ίδια τράπεζα όπου έχουµε επενδύσει. Αλλά το 
σύµπαν δεν δουλεύει µ’ αυτόν τον τρόπο. Όταν ζητάµε να πάρουµε από εκείνους που βοηθήσαµε ή στους 
οποίους προσφέραµε, τότε δεν επιτρέπουµε στο σύµπαν να µας δώσει πίσω µέσα από κάποιον 
άλλον που µπορεί να µην γνωρίζουµε καν τώρα. 
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Δεν χρειάζεται να µάθουµε µόνο να προσφέρουµε, αλλά επίσης και να λαµβάνουµε. Το να νιώθουµε 
άνετα να παίρνουµε από τους άλλους, το Θεό και το σύµπαν, και το να απελευθερωθούµε από 
υποσυνείδητα εµπόδια είναι εξίσου σηµαντικά όσο και το να προσφέρουµε ελεύθερα. 
 
Ένας τρόπος να τα µάθουµε και τα δύο, εκτός από το να προσφέρουµε στους άλλους, είναι να 
προσφέρουµε στον εαυτό µας. Μεταξύ των δώρων που προσφέρετε καθηµερινά, κάντε τουλάχιστον ένα 
δώρο στον εαυτό σας. Ευχηθείτε στον εαυτό σας. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο, ευχαρίστηση, 
φιλοφρονήσεις, επιβεβαιώσεις, δώρα που σας αρέσουν. Το σύµπαν µάς φέρεται µε τον ίδιο τρόπο που 
εµείς φερόµαστε στους άλλους, καθώς επίσης και στον εαυτό µας. Όταν φερόµαστε καλά στους άλλους 
και στον εαυτό µας, έλκουµε συµπεριφορά γεµάτη αγάπη από το σύµπαν. 
 
Το παράδειγµα του Σάτυα Σάι Μπάµπα 
Αυτός ο σηµαντικός πνευµατικός δάσκαλος δηµιούργησε τρία πολύ µεγάλα και καλά εξοπλισµένα 
νοσοκοµεία και πέντε πανεπιστήµια, καθώς και εγκαταστάσεις παροχής νερού για πάνω από 600 χωριά. 
Όλα αυτά από δωρεές που πέρασαν από τα χέρια του. Αυτός ο ίδιος έµενε σ’ ένα µικρό δωµάτιο 30 
τετραγωνικών µέτρων και έζησε µόνο για να υπηρετεί αυτούς που τον χρειάζονταν. Όλες οι υπηρεσίες, 
οι εγχειρήσεις, τα φάρµακα, η τροφή και τα µαθήµατα σ’ αυτά τα νοσοκοµεία και τα πανεπιστήµια 
δίνονται δωρεάν. Κανείς δεν πληρώνει τίποτα. Αυτή είναι η δύναµη της δηµιουργίας των χρηµάτων. 
Ένας πνευµατικός και ανιδιοτελής άνθρωπος µπορεί να κάνει θαύµατα µε τα χρήµατα. 
 
Αφήνοντας την προσκόλληση 
Το κλειδί εδώ είναι να µην είµαστε προσκολληµένοι σ’ αυτό που έχουµε ή θέλουµε. Η απόλαυση της 
αφθονίας και η προσκόλληση σ’ αυτήν για να πάρουµε αξία, ασφάλεια ή πληρότητα δεν είναι το ίδιο 
πράγµα. Κάποιος µπορεί να µην έχει αφθονία και να είναι απόλυτα προσκολληµένος σ’ αυτήν και 
δυστυχισµένος που δεν την έχει. Ένας άλλος µπορεί να έχει πολλά, αλλά να µην εξαρτάται από αυτά για 
να βιώσει την εσωτερική του αξία, ασφάλεια και πληρότητα. 
 
Το πρόβληµα µε τα χρήµατα και τα πλούτη δεν είναι στο να τα έχουµε, αλλά στο να ζούµε µε την 
ψευδαίσθηση ότι η αξία ή η ασφάλειά µας εξαρτώνται απ’ αυτά. Αυτό ισχύει εξίσου για όσους έχουν και 
για όσους δεν έχουν. 
  
Εφαρµόστε τις  σκέψεις και τεχνικές στο http://www.armonikizoi.com/2015/idan_xf   
 
Εµψυχωτικές Ερωτήσεις  σε σχέση µε το χρήµα και την αφθονία. 
1. Γιατί είµαι τόσο ευλογηµένος και πλούσιος σε όλα; 
2. Γιατί έχω πάντα µε ένα θαυµατουργικό τρόπο όσα πραγµατικά χρειάζοµαι; 
3. Γιατί νιώθω την ίδια αξία, ασφάλεια και ευτυχία µε ή και χωρίς χρήµατα; 
4. Γιατί µου αξίζει να τα έχω όλα όσα χρειάζοµαι να επιβιώσω και να εκτελέσω το έργο µου; 
5. Γιατί είναι επιθυµία του Θεού να έχω όλα όσα χρειάζοµαι για την επιβίωση και το έργο µου εδώ στο 
υλικό πεδίο; 

6. Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να έχω όλα όσα χρειάζοµαι; 
7. Γιατί έχω την πίστη ότι πάντα θα έχω ό,τι πραγµατικά χρειάζοµαι; 
8. Γιατί νιώθω πάντα την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού σε κάθε περίπτωση – ακόµα και στις 
δυσκολίες; 

9. Γιατί αντιλαµβάνοµαι τα χρήµατα σαν πνευµατική ενέργεια µε την οποία µπορώ να κάνω καλό; 
10. Γιατί αξίζω µια τόσο όµορφη πραγµατικότητα µε τόσες πολλές πηγές χαράς;  
11. Γιατί τα χρήµατα έρχονται σε µένα τόσο εύκολα; 
12. Γιατί έλκω όλα τα καλά από το σύµπαν; 
13. Γιατί ανακαλύπτω δηµιουργικούς τρόπους να µοιράζοµαι την αφθονία µου; 
14. Γιατί χαίροµαι να βοηθάω άλλους µε αυτά που έχω; 
15. Γιατί χαίροµαι να προσφέρω το µερίδιό µου προς το καλό του συνόλου πληρώνοντας τους 
φόρους µου;   

16. Γιατί η πνευµατική µου εξέλιξη συνοδεύει την οικονοµική δύναµή µου; 
17. Γιατί οι άλλοι είναι ευτυχισµένοι για µένα και µε αγαπούν όταν είµαι καλά και τα έχω όλα;  
18. Γιατί είναι εντάξει για µένα να έχω αφθονία σε όλα τα επίπεδα; 
19. Γιατί έχω τη δύναµη να δηµιουργήσω µια άνετη ευτυχισµένη πραγµατικότητα; 
20. Γιατί δίνω και λαµβάνω µε την ίδια χαρά; 
21. Γιατί προσελκύω την αφθονία; 
22. Γιατί είναι τόσο εύκολο να εκφράσω την πνευµατικότητά µου µε το να έχω οικονοµική αφθονία; 
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Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις µπορεί να είναι: 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας αντιπροσωπεύουν ή 
σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο (αν κάνετε εµψυχωτικές 
ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε φράση). 
 
1. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσω τους φτωχούς είναι να έχω να τους δώσω. 
2. Τα χρήµατα είναι µια µορφή οικουµενικής πνευµατικής ενέργειας που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για ιδιοτελείς ή ανιδιοτελείς σκοπούς.  

3. Δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι µια ουδέτερη ενέργεια που, στην υλική διάσταση, γίνεται 
θετική ή αρνητική δύναµη ανάλογα µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται.  

4. Τα χρήµατα στα χέρια εξελιγµένων και ανιδιοτελών ανθρώπων µπορούν να κάνουν θαύµατα για 
όλους. 

5. Τα ίδια τα χρήµατα µπορεί να µην φέρνουν ευτυχία, αλλά, σε συνδυασµό µε την αγάπη, την 
ειρήνη και µια ζωή γεµάτη νόηµα, µπορούν να προσθέσουν στην ευτυχία. 

6. Πολλοί άνθρωποι, κάνοντας αυτό που αγαπούν, έχουν προσελκύσει χρήµα και αφθονία µε 
χαρά και χωρίς προσπάθεια. 

7. Όλοι αξίζουµε την αφθονία. Ο Χριστός το εξηγεί όταν λέει στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 
Ζ΄: «Ζητήστε και θα σας δοθεί, γυρέψτε και θα το βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας 
ανοιχτεί…. Αν λοιπόν εσείς,…. γνωρίζετε να δίνετε καλά πράγµατα στα παιδιά σας, πολύ 
περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει αγαθά σ’ εκείνους που τα ζητούν!» 

8. Σαν παιδιά του Θεού, σαν εκφράσεις του Θείου, σαν θεϊκή συνειδητότητα που προβάλλεται στη 
φυσική διάσταση, όλοι αξίζουµε να πάρουµε τα καλύτερα απ’ όσα έχει να µας προσφέρει ο 
υλικός κόσµος. 

9. Η δηµιουργία είναι όψη του ανώτερου εαυτού µου και µέρος της εξέλιξής µου.  
10. Σαν εργάτης του φωτός, γνωρίζω πώς να αξιοποιήσω τα χρήµατα για το ανώτερο δυνατό καλό. 
11. Έχω τη δύναµη και την εξυπνάδα να δηµιουργώ όλα όσα χρειάζοµαι. 
12. Η πραγµάτωση των αναγκών µου είναι µια από τις προκλήσεις µου σαν ψυχή στην εξέλιξη. 
13. Η ζωή πάντα µου δίνει αυτά που χρειάζοµαι για να εκπληρώσω το λόγο ύπαρξής µου. 
14. Η ασφάλειά µου δεν έχει σχέση µε την οικονοµική µου κατάσταση. 
15. Η αξία µου δεν έχει σχέση µε την οικονοµική µου κατάσταση. 
16. Οι ανάγκες µου ικανοποιούνται µε κάποιο µαγικό τρόπο ανεξάρτητα από την οικονοµική µου 
κατάσταση. 

17. Μπορώ να είµαι πολύ καλά, ανεξάρτητα από την οικονοµική µου κατάσταση. 
18. Καθώς κάνω ό,τι µπορώ εγώ, εµπιστεύοµαι τα αποτελέσµατα στο Θεό. 
  
Ή οραµατιστείτε µια εικόνα όπου νιώθετε την αφθονία στη ζωή σας.   
 
Ή απλά εστιαστείτε σε ένα θετικό συναίσθηµα ή εσωτερικό βίωµα όπως (υγεία, ζωντάνια = είναι 
από το προηγούµενο κεφάλαιο) χαρά, πληρότητα, κατανόηση, συγχώρεση, ασφάλεια, αγάπη, είµαι 
αγάπη, αγαπώ, ειρήνη, αγνότητα, αθωότητα, ιερότητα, φως. 
 
Ή εστιαστείτε στην αργή και βαθιά αναπνοή ή ακόµα και στο κενό. 
 
Ή µιλήστε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα του σώµατός σας εξηγώντας τις 
πιο πάνω αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, σωστό και ωραίο να έχετε χρήµατα και αφθονία 
στη ζωή σας. 
 
Τώρα προχωρήστε να εφαρµόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της Εξισορρόπησης των 
ηµισφαιρίων του εγκεφάλου µε Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις ή άλλη µέθοδο, µε τις αλήθειες 
που επιλέξατε.  
 
Για µια πιο λεπτοµερή καθοδήγηση στη δηµιουργία της αφθονίας, διαβάστε το βιβλίο:  
Είκοσι Πέντε Τρόποι για να Πραγµατοποιήσετε την Ιδανική σας Ζωή. 
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Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στους άλλους, στη ζωή και στο Θεό 

 
Η εμπιστοσύνη μάς απελευθερώνει για να αφεθούμε και να νιώσουμε ασφάλεια με τον 
εαυτό μας και τους άλλους. Μας επιτρέπει να ενωθούμε με τους άλλους και να 
δεχτούμε τα συμβάντα της Ζωής ως το ανώτερο δυνατό καλό για την εξέλιξή μας.   
 
Πότε δυσκολευόμαστε να νιώθουμε 
εμπιστοσύνη; 
Όταν δεν ξέρουμε τους άλλους. 
Όταν φοβόμαστε κάποιο κίνδυνο. 
Όταν  αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας. 
Όταν αμφιβάλλουμε για το Θεό. 
Όταν έχουμε τραυματικές εμπειρίες που 
μας επηρεάζουν. 
Όταν νιώθουμε ενοχή και πιστεύουμε 
ότι ο Θεός δεν μας αγαπά ή ότι θα 
τιμωρηθούμε. 
Όταν έχουμε πληγωθεί. 
Όταν έχουμε πληγώσει. 
Επειδή έχουμε κάνει λάθη.  
 
Σε τι θα μπορέσουμε να έχουμε 
εμπιστοσύνη;   
Στις δυνάμεις και τις ικανότητες μας. 
Στην εσωτερική μας καθοδήγηση. 
Στην τιμιότητα, τις καλές προθέσεις και 
την ικανότητα των άλλων. 
Στην ικανότητά μας να είμαστε καλά – 
ό,τι και να συμβεί. 
Στην εσωτερική μας αξία και ασφάλεια.  
Στην άμεση σύνδεσή μας με το Θείο.  
Στη σοφία και την χωρίς όρους αγάπη 
του Θεού / του σύμπαντος.    
Στη δύναμη της προσευχής  και τα 
θαύματα.   
Στην αιώνια ύπαρξή μας.  
Στο ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και 
όλους.    
Στη δύναμη του πνεύματος πάνω στην 
ύλη. 
Στο ότι μπορούμε με ασφάλεια να ζούμε 
τη ζωή μας με αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη 
και αλήθεια. 
Στο ότι ο σκοπός της ζωής είναι η 
εξέλιξη και η θέωση του ανθρώπου.  
Στο ότι καθετί που μας συμβαίνει είναι 
ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για την 
εξέλιξή μας.   

Στο ότι ο άνθρωπος είναι 
δημιουργημένος κατ’ εικόνα και ομοίωση 
του Θεού.  
Στο ότι δεν υπάρχει θάνατος αλλά μόνο 
η αποχώρηση της ψυχής από το σώμα.   
Στο ότι το Θείο είναι πίσω από το καθετί 
που συμβαίνει στη ζωή μας.  
Στο ότι έχουμε τη δύναμη να 
αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε 
ό,τι έρχεται στη ζωή μας. 
  
Τα αποτελέσματα της εμπιστοσύνης 
είναι ότι μας δίνει:    

• Τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις 
δυσκολίες της ζωής.   

• Την ηρεμία να δεχτούμε αυτά που 
συμβαίνουν και δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε.  

• Την εσωτερική δύναμη να 
συγχωρέσουμε όλους για όλα.   

• Το περιθώριο να κατανοήσουμε τους 
άλλους.   

• Το θάρρος να ξεπεράσουμε το φόβο.   
• Την ικανότητα να νιώσουμε ασφάλεια 

μέσα στο χάος.   
• Τη δύναμη να συνεχίσουμε, παρ’ όλες τις 

δυσκολίες και να αντιμετωπίσουμε αυτά 
που φοβόμαστε. 

• Την ελευθερία να αφιερώσουμε τη ζωή 
μας στην πνευματική εξέλιξη και την 
προσφορά.    

• Τη σιγουριά να νιώθουμε την αγάπη του 
Θεού και όταν τα πράγματα είναι 
δύσκολα και αντίξοα. 

• Την ασφάλεια να διαλέξουμε την 
ενότητα από το διαχωρισμό.  

• Την πίστη να ενθαρρύνουμε τους 
άλλους να βασίζονται στις δυνάμεις 
τους και την εσωτερική τους 
καθοδήγηση.   

• Την αφοσίωση να πραγματοποιήσουμε το 
εσωτερικό μας δυναμικό.  
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Αποκαλυπτικές Ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα της εμπιστοσύνης. 
 
A. Εκεί που θέλω να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου είναι:  
1. __________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
Εκεί που θέλω να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους γενικά είναι:  
1. __________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
  
Εκεί που θέλω να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον / στην ____________________ 
είναι:  
1. __________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
  
Εκεί που θέλω να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Θεό / Σύμπαν / Ζωή είναι:  
1. __________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
  
 
B. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εμποδίζουν να έχεις εμπιστοσύνη; 
1. __________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
  
Γ. Πεποιθήσεις που θα με βοηθήσουν να έχω εμπιστοσύνη: 
1. __________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________  
5. __________________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________________________  

Μοιραστείτε τις απαντήσεις σας με την ομάδα. 
βοήθεια από την ομάδα με άλλες πεποιθήσεις. 

 
8. __________________________________________________________________________________  
9. __________________________________________________________________________________ 
10. _________________________________________________________________________________ 
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 Εμψυχωτικές Ερωτήσεις  
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σημάδι δίπλα από τις ερωτήσεις που σας αγγίζουν. 
1. Γιατί επιλέγω και είναι ασφαλές να έχω εμπιστοσύνη στους άλλους; 
2. Γιατί επιλέγω και είναι ασφαλές να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου; 
3. Γιατί επιλέγω και είναι ασφαλές να έχω εμπιστοσύνη στους νόμους του σύμπαντος; 
4. Γιατί με συμφέρει να έχω εμπιστοσύνη;  
5. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι η καλύτερη λύση; 
6. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι αρετή; 
7. Γιατί νιώθω αρκετή ασφάλεια και αξία ώστε να έχω εμπιστοσύνη; 
8. Γιατί είμαι ήρεμος/η όταν έχω εμπιστοσύνη; 
 
Δηλώσεις Εστιασμένες στην Αλήθεια για Εμπιστοσύνη. 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σημάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας 
αντιπροσωπεύουν ή σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναμώσετε στο 
υποσυνείδητο (αν κάνετε εμψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη 
«επειδή» μπροστά από κάθε φράση). 
1. Επιλέγω Εμπιστοσύνη, να εμπιστεύομαι.  
2. Αξίζω εμπιστοσύνη. 
3. Είναι ασφαλές να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. 
4. Είναι ασφαλές να εμπιστεύομαι τους άλλους και τη ζωή. 
5. Επιλέγω να εμπιστεύομαι παρά να ζω μέσα στο φόβο και το άγχος. 
6. Η πίστη δημιουργεί την πραγματικότητα.  
7. Καθετί που συμβαίνει είναι για το ύψιστο καλό μου. 
8. Εμπιστεύομαι όλα τα θέματά μου και τις έγνοιες μου στο Θείο. 
9. Κάνω το καλύτερο που μπορώ και εμπιστεύομαι ότι τα αποτελέσματα θα είναι για το 
ανώτερο συμφέρον μου. 
10. Εμπιστεύομαι και πιστεύω ότι είμαι εδώ για ένα σκοπό. 
11. Είναι ασφαλές να επιτρέπω στον εαυτό μου να απολαμβάνει τη ζωή. 
12. Νιώθω ασφάλεια να ανοίγω το νου και την καρδιά μου σε νέους ανθρώπους, νέες 
εμπειρίες και νέες ιδέες. 
13. Μπορώ να εμπιστευτώ ότι η εσωτερική μου καθοδήγηση θα με προστατεύσει. 
14. Έχω τη σοφία και την καθοδήγηση που χρειάζομαι για να αντιμετωπίσω οτιδήποτε 
συμβαίνει. 
15. Είμαι πνεύμα. Είμαι Θεία ενέργεια. 
16. Είμαστε όλοι φωτεινά όντα. 
 
Ή οραματιστείτε μια εικόνα όπου βιώνετε και συμπεριφέρεστε με Εμπιστοσύνη. 
Ή απλά εστιαστείτε σε ένα θετικό συναίσθημα ή εσωτερικό βίωμα όπως εμπιστοσύνη. 
Ή εστιαστείτε στην αργή και βαθιά αναπνοή ή ακόμα και στο κενό. 
 
Ή μιλήστε με το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα του σώματός σας 
εξηγώντας τις πιο πάνω αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, σωστό και ωραίο να 
νιώθετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, στους άλλους και στη Ζωή. 
 
Τώρα προχωρήστε να εφαρμόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της 
Εξισορρόπησης των ημισφαιρίων του εγκεφάλου με Εμψυχωτικές ερωτήσεις και 
απαντήσεις ή άλλη μέθοδο, με τις αλήθειες που επιλέξατε.  
 
Για πολύ περισσότερα πάνω στο θέμα αυτό, καλό είναι να διαβάσετε τα βιβλία 
Οικουμενική Φιλοσοφία, την Η Αγάπη Είναι Επιλογή και το Όραμα ζωής. 
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Καθορισµός ορίων µε αγάπη 
 
Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου δυσκολευόµαστε να θέσουµε όρια σε αυτά που µπορούµε να δεχτούµε από 
τους άλλους ή αυτά που µπορούµε να δώσουµε ή να προσφέρουµε; 
 
Όταν δεν έχουµε αρκετή ενέργεια, είµαστε κουρασµένοι ή νιώθουµε σύγχυση. 
Όταν φοβόµαστε ότι θα έρθουµε σε σύγκρουση µε τον άλλον.  
Όταν φοβόµαστε ότι θα χάσουµε την αγάπη και την αποδοχή του άλλου.  
Όταν έχουµε εσωτερική σύγκρουση και έχουµε διχασµένες ανάγκες. 
Όταν οι άλλοι είναι επιθετικοί και επικριτικοί. 
Όταν πιστεύουµε ότι ο άλλος είναι αδύναµος και ότι εµείς είµαστε υπεύθυνοι για την πραγµατικότητα του. 
Όταν πιστεύουµε ότι η αγάπη σηµαίνει να κάνουµε ότι θέλει ο άλλος και να αφήσουµε τον άλλον να κάνει ότι 
θέλει. Και αν δεν κάνουµε έτσι δεν είµαστε καλοί. 
Όταν είµαστε εξαρτηµένοι στο να είναι ο άλλος καλά για να µπορούµε να είµαστε εµείς καλά.  
 
Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου δυσκολευόµαστε να θέσουµε όρια στον εαυτό µας για το καλό µας; 
Όταν είµαστε προσκολληµένοι σε κάτι και έχουµε εθισµό. (Σε τι;) 
Όταν έχουµε ένα προγραµµατισµό που µας κάνει να νιώθουµε καταπίεση και στέρηση όταν δεν έχουµε αυτά που 
θέλουµε.  
Όταν έχουµε την πεποίθηση ότι κινδυνεύει η ελευθερία µας. Η ελευθερία να κάνουµε τι; 
Όταν κάποιος άλλος θέλει να κάνουµε κάτι. Ακόµα κι αν το θέλουµε και εµείς. 
 
Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου δυσκολευόµαστε να σεβόµαστε τα όρια των άλλων; 
Όταν έχουµε αρνητικά συναισθήµατα προς τον άλλον. 
Όταν ο φόβος ή η προσκόλληση µας είναι πολύ δυνατή και δεν µπορούµε να λογαριάσουµε τις ανάγκες των 
άλλων. 
Όταν ο άλλος δεν σέβεται τις δικές µας ανάγκες ή όρια. 
 
Πεποιθήσεις που δηµιουργούν Αλληλεξάρτηση, που εµποδίζει την δηµιουργία ορίων µε αγάπη: 
 
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 κάποιος που αγαπώ δεν είναι καλά, υποφέρει ή είναι δυστυχισµένος, δεν πρέπει ούτε εγώ να είµαι καλά ή 
ευτυχισµένος. (Γιατί;) 
 ================= 
6. Η αξία µου εξαρτάται από αυτό που σκέφτονται οι άλλοι για µένα και από το πόσο ικανοποιηµένοι είναι µαζί 
µου. (Γιατί;) 
  
7. 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;) 
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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 παραδείγµατα φόβων µας µπορεί να είναι: 
 
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 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____________________________________________________________________ 

 
ΣYMΠTΩMATA AΛΛHΛEΞAPTHΣHΣ 

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

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

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

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

• Χρειαζόµαστε να προστατεύουµε τον άλλον ή να 
µας προστατεύει. 

• Έχουµε ανάγκη τον άλλον για να µπορούµε να 
νιώθουµε ασφαλείς, άξιοι και ευτυχισµένοι. 

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

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

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

• Συναγωνιζόµαστε για την απόκτηση δύναµης 
και αξίας. 

• Αποφεύγουµε να συµµετέχουµε στα 
ενδιαφέροντα του άλλου. 

 

AΛΛHΛOΣYMΠAPAΣTAΣHΣ 
 

• Δεχόµαστε τον εαυτό µας και τον άλλον. 
• 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. 

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

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

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

• Νιώθουµε εσωτερικά ασφαλείς, σίγουροι και 
ευτυχισµένοι. 

• Επικοινωνούµε µε ειλικρίνεια σε όλες τις 
περιπτώσεις. 

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

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

• Ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλον. 
• Συµµετέχουµε ο ένας στα ενδιαφέρονται του 
άλλου. 
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Πιθανές αιτήσεις:  Για παράδειγµα, µπορεί να µας ζητούν: 
Να τους δώσουµε χρήµατα. 
Να τους δανείσουµε χρήµατα, το αυτοκίνητο ή κάτι άλλο. 
Να κάνουµε κάτι που είναι δική τους ευθύνη. 
Να πούµε ένα ψέµα για να τους καλύψουµε.  
Να πάµε κάπου σε κάποια κοινωνική ή άλλη δραστηριότητα µαζί τους. 
Να αποφύγουµε κάποιον ή να µην κάνουµε συντροφιά σε κάποιον για ορισµένο λόγο. 
Να αγνοήσουµε κάποια διαδικασία, πρωτόκολλο ή νόµο. 
Να περάσουµε κάποιο διάστηµα µαζί τους. 
Να κουτσοµπολεύουµε κάποιον. 
Να ασχοληθούµε µε δραστηριότητες που µας κάνουν να νιώθουµε άβολα. 
Να λύσουµε τα προβλήµατά τους. 
Να φυλάµε τα παιδιά τους ή το σκύλο τους. 
Να τους βοηθήσουµε µε µια εργασία µέσα ή έξω από το σπίτι. 
Άλλο _______________________________________________________ 
 
Από τη µια, αγαπάµε αυτό το άτοµο και θέλουµε να εκφράσουµε την αγάπη µας διευκολύνοντας τις ανάγκες του 
και βοηθώντας το να είναι καλά και ευτυχισµένο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, χρειαζόµαστε «πνευµατική αγάπη µε 
πνευµατική διάκριση». Χρειάζεται να εκτιµήσουµε αυτό που µας ζητάει να κάνουµε και να το περάσουµε από 
κάποια φίλτρα. 

1. Είναι αυτό που µας ζητούν να κάνουµε σύµφωνο µε τη συνείδησή µας και τις ηθικές µας αξίες; 

2. Είναι αυτό που µας ζητούν να κάνουµε καλό γι’ αυτούς ή µπορεί να τους βλάψει; 
3. Αν ήµασταν στη θέση των άλλων, τι θα θέλαµε πραγµατικά να κάνουµε; 

4. Τους έχω δώσει αρκετές ευκαιρίες; Έχω βοηθήσει αρκετές φορές, αλλά είδα ότι δεν παίρνουν την ευθύνη 
της ζωής τους; Μήπως νιώθω ότι χρειάζεται να τους δώσω περισσότερες ευκαιρίες; 

5. Βοηθάµε τους άλλους επειδή πιστεύουµε ότι δεν µπορούν να το κάνουν µόνοι τους ή επειδή φοβόµαστε ότι 
θα πάψουν να µας αγαπούν αν δεν το κάνουµε; Είναι αυτό αγάπη ή φόβος µήπως δεν µας αγαπούν; Αν ήµασταν 
σίγουροι ότι θα µας αγαπούσαν ακόµη κι αν δεν τους βοηθούσαµε, θα κάναµε αυτό που µας ζητούν; 

6. Το κάνουµε αυτό επειδή πιστεύουµε ότι είµαστε υπεύθυνοι για την πραγµατικότητα των άλλων ή σαν έναν 
τρόπο να τους βοηθήσουµε να ξεκινήσουν;  

7. Αντιλαµβάνοµαι τους άλλους σαν ψυχές σε εξέλιξη;   
8. Έχουµε αρκετή πρόθεση, χρόνο, ενέργεια ή και χρήµατα να κάνουµε ό,τι ζητούν από µας;  
9. Μπορούµε να το κάνουµε µε αγάπη; Ή θα το κάνουµε από ευθύνη ή από φόβο ότι δεν είµαστε καλοί ή από 

φόβο ότι θα χάσουµε την αγάπη τους ή από φόβο για το τι θα πουν οι άλλοι;  

 
 ======================= 
Τι δεν θέλω να κάνω.  
Σε σχέση µε τι και σε ποιον θα ήθελες να εκφράσεις 
ότι προτιµάς να µην κάνεις κάτι. 
Σε ποιον; ___________________________________ 
Τι είναι αυτό που προτιµάς (κατά καιρούς 
τουλάχιστον) να µην κάνεις; ___________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Τι νιώθεις και τι πιστεύεις που σε κάνει να µην 
θέλεις να το κάνεις αυτό;  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Γράψε εδώ µια επικοινωνία µε τον άλλον εξηγώντας 
του όλα αυτά:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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Τι θέλω να κάνω. 
Σε σχέση µε τι και σε ποιον θα ήθελες να εκφράσεις 
ότι θα ήθελες να κάνεις κάτι. 
Σε ποιον; __________________________________ 
Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις;  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Τι νιώθεις και τι πιστεύεις που σε κάνει να θέλεις να 
το κάνεις αυτό; ______________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Γράψε εδώ µια επικοινωνία µε τον άλλον εξηγώντας 
όλα αυτά:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

========================= 
 
Τι δεν µπορώ να δεχτώ πια από τον άλλον ή τι 
χρειάζοµαι από τον άλλον. 
Ποια είναι µια συµπεριφορά του άλλου που σε 
ενοχλεί ή τι συµπεριφορά χρειάζεσαι;  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Τι νιώθεις και τι πιστεύεις που σε κάνει να νιώθεις 
έτσι;  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Άρα τι χρειάζεσαι από τον άλλον; 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
Γράψε εδώ µια επικοινωνία µε τον άλλον εξηγώντας 
του όλα αυτά: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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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.   

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ NA ΣYΓXΩPHΣΩ Ή / KAI NA AΓAΠΩ 
 
1. TOTE ΘA AΠEΛEYΘEPΩΘΩ EΓΩ AΠO TA APNHTIKA ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY ME ΣTENAXΩPOYN. 
2. ΘA EΞEΛIXTΩ ΣAN ANΘPΩΠOΣ, ΠAIPNONTAΣ THN EYΘYNH ΓIA THN ΠPAΓMATIKOTHTA MOY. 
3. ΘA ΓINΩ ΩPIMOΣ ENHΛIKAΣ O OΠOIOΣ ΠAYEI NA ΠIΣTEYEI OTI OI AΛΛOI ΦTAINE. 
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. H ΣYΓXΩPEΣH EINAI MIA ENΔEIΞH ΠNEYMATIKHΣ ΩPIMOTHTAΣ KAI EΞEΛIΞHΣ. 
8. ETΣI MΠOPΩ NA ΔHMIOYΓHΣΩ ΣYNEIΔHTEΣ ΣXEΣEIΣ AΓAΠHΣ. 
9. ΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΩ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/Η, ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΚΑΙ ΠΙΟ ΥΓΙΗΣ. 
10. ΘΑ ΥΠΕΡΒΩ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΒΙΩΣΩ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ. 
11. ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ 
ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
12. ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΕΓΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΥ. 
13. Η ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑ. 
14. ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. 
 

ONOMA TOY 
ANΘPΩΠOY 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣYXΩPEΣΩ 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

  

 
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. 
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Πιθανές εµψυχωτικές ερωτήσεις σε σχέση µε τη συγχώρεση των άλλων 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις ερωτήσεις που σας αγγίζουν. 
1. Γιατί επιλέγω να συγχωρήσω τον/την _________ για __________; 
2. Γιατί είναι ασφαλές και καλό για µένα να συγχωρήσω τον/την _________ για 

_________; 
3. Γιατί µε συµφέρει να συγχωρήσω τον/την _________ για __________; 
4. Γιατί ο ανώτερος εαυτός µου θέλει να συγχωρήσω τον/την _________ για ______; 
5. Γιατί προτιµώ να συγχωρώ παρά να κρατάω αρνητικά συναισθήµατα;  
  
Δηλώσεις Εστιασµένες στην Αλήθεια για Συγχώρεση 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας 
αντιπροσωπεύουν ή σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο 
(αν κάνετε εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε 
φράση). 
1. Η αγάπη δεν έχει παράπονα.              
2. Είναι ασφαλές και καλό να συγχωρώ. 
3. Επιλέγω να συγχωρώ.                                   
4. Συγχωρώ τους άλλους, όπως ο Θεός συγχωρεί εµένα. 
5.  Η αγάπη βλέπει το φως πίσω από το εγώ και τις πράξεις του άλλου.  
6. Όταν συγχωρώ τους άλλους, θεραπεύοµαι από τις ψευδαισθήσεις µου.                 
7. Ελευθερώνοµαι από το φόβο µου να συγχωρώ και να αγαπώ. 
8. Θέλω να συγχωρώ τους άλλους, ακριβώς όπως θα ήθελα να µε συγχωρούν κι εκείνοι. 
9. Είµαι ο µοναδικός δηµιουργός της πραγµατικότητάς µου και έχω επιλέξει να βιώσω αυτό 
που συνέβη σαν µια ευκαιρία µάθησης. 

10. Επιλέγω να έχω κατανόηση και συµπόνια για τις αδυναµίες, τα λάθη και τους παιδικούς 
προγραµµατισµούς, τους δικούς µου και των άλλων. 

11. Επειδή βλέπω το φωτεινό ον πίσω από το σώµα και τη συµπεριφορά του άλλου.   
12. Η ζωή και οι άλλοι µού δίνουν µόνο αυτό που είναι για το ύψιστο καλό µου. 
13. Νιώθω ασφαλής να αγαπώ και να συγχωρώ τον εαυτό µου και τους άλλους. 
14. Είµαι µια φωτεινή συνειδητότητα– είµαι πάντα ασφαλής.  
15. Ο άλλος είναι θύµα των προγραµµατισµών, φόβων, αναγκών, προσκολλήσεων και των 
παιδικών εµπειριών του. 

16. Η αξία µου είναι αµετάβλητη εφόσον είµαι έκφραση της Θεϊκής συνειδητότητας.  
17. Το παρελθόν δεν υπάρχει πια. Είµαι ασφαλής.  
18. Έχω επιλέξει σαν ψυχή να µάθω µέσα από αυτή την εµπειρία. 
19. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να ξεπεράσω οτιδήποτε µου δίνει η ζωή. 
20. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει δυνατότερο, σοφότερο και καλύτερο µε τους ακόλουθους 
τρόπους _____________________________________________________. 

21. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και προγραµµατίστηκε από τις παιδικές εµπειρίες του. 
22. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να συµβεί αυτό για κάποιο λόγο. 
23. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. Δεν είµαι πια παιδί. 
24. Στο κέντρο της ύπαρξης του ο άλλος είναι αγνός και ιερός, όπως τον δηµιούργησε ο Θεός. 
25. 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». 
Τώρα προχωρήστε να εφαρµόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της Εξισορρόπησης των 
ηµισφαιρίων του εγκεφάλου µε Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις ή άλλη µέθοδο, µε τις αλήθειες 
που επιλέξατε. Ή µιλήστε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα του σώµατός 
σας εξηγώντας τις πιο πάνω αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, σωστό και ωραίο να συγχωρήσετε 
του άλλους για τα πάντα και να εστιαστείτε στην εσωτερική τους αθωότητα και ιερότητα. 
Για πολύ περισσότερα πάνω στο θέµα αυτό, καλό είναι να διαβάσετε το βιβλίο Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ 
ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ. 
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TAPAS ACUPRESSURE 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.  Ισως να κανουµε και “Σεντονα”. 
 
Στάδιο 2. Φέρνουµε στο νου µια θετική αντίληψη 
για το θέµα. 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  του εαυτού µας που έχουν επηρεαστεί.   
 
Στάδιο 5. Ταυτιζόµαστε µε 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 ότι έκανε. 
 
Στάδιο 6. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον δράστη. 
 
Στάδιο 7. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον εαυτό µας. 
 

Μερικές πιθανές  
εναλλακτικές αντιλήψεις για στάδιο 2 

  
1. Ο άλλος είχε / έχει άγνοια (πνευµατική) 

και είναι θύµα των προγραµµατισµών, φόβων, 
αναγκών, προσκολλήσεων και παιδικών 
εµπειριών. 

2. 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. 

3. Είµαι ασφαλής – ό,τι κι αν κάνει ο άλλος. 

4. Το γεγονός αυτό είναι παρελθόν και δεν 
υπάρχει πια. Είµαι ασφαλής. 

5. Η έµπειρα αυτή δεν είναι τυχαία. Έχω 
επιλέξει (σαν ψυχή πριν γεννηθώ) να µάθω 
µέσα από αυτήν την εµπειρία. 

6. Η ζωή µού δίνει µόνον ό,τι χρειάζοµαι 
για τη διαδικασία εξέλιξής µου. 

7. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να 
ξεπεράσω οτιδήποτε µου δίνει η ζωή. 

8. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει 
δυνατότερο και σοφότερο, καλύτερο µε τους 
ακόλουθους τρόπους ___. 

9. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και 
προγραµµατίστηκε από τις παιδικές εµπειρίες 
του. 

10. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να 
συµβεί αυτό για κάποιον λόγο. 

11. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. 
Δεν είµαι παιδί.  

12. Εφόσον θα ήθελα ο άλλος να 
συγχωρήσει έµενα, θέλω να τον συγχωρήσω 
εγώ.  

13. Εφόσον έχω κάνει τόσα λάθη, λογικό 
είναι να συγχωρήσω τα δικά του.  

14. Ο άλλος είναι ένα φωτεινό ον σε 
εξέλιξη.   

15. Όσα έγινε ήταν µια συµφωνία ψυχής. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
 
Αγαπηµένα αδέλφια, 
 
Εύχοµαι να είστε όλοι καλά, 
 
Καµιά φορά κάποιο θέµα επαναλαµβάνεται στο σεµινάριο της αυτογνωσίας άλλα και στα άλλα 
σεµινάρια που γίνονται παράλληλα µε αυτό.  
 
Είναι φυσικό όταν το συνειδητοποιείτε αυτό, να πιστεύετε ότι γίνεται µία επανάληψη και δεν σας 
ενδιαφέρει ή δεν σας ωφελεί. 
 
Αυτό θα ήταν κρίµα και µία µεγάλη ψευδαίσθηση. 
 
Είναι σίγουρο ότι θα σας ωφελήσει, γιατί τα σεµινάρια δεν είναι θέµα πληροφοριών.  
Είναι µία εσωτερική εργασία και έχει απεριόριστες πιθανότητες να εφαρµοστούν σε διάφορα σηµεία 
της ζωής και όλο και σε περισσότερο βάθος.   
 
Αν έχετε δουλέψει το θέµα της αγάπης σε ένα µάθηµα µε το σύντροφο, θα ωφεληθείτε σε άλλο µε το 
παιδί και µετά µε ένα άλλο παιδί ή µε έναν φίλο ή µε απεριόριστους άλλους γνωστούς και άγνωστους 
ανθρώπους.  
 
Αν δουλέψατε σε ένα µάθηµα, για παράδειγµα το θέµα της εµπιστοσύνης, µπορείτε να το δουλέψετε σε 
ένα άλλο σε σχέση µε την ευηµερία, σε ένα άλλο σε σχέση µε τις σχέσεις, σε ένα άλλο µε τον εαυτό σας, 
και σε ένα άλλο σε σχέση µε το Θεό.  
 
Επίσης, έχετε µεγάλο όφελος να δουλέψετε µε το ίδιο ακριβώς θέµα που έχει εργαστεί και στο πρώτο και 
στο δεύτερο και στο τρίτο και στο πέµπτο χρόνο αυτογνωσίας. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξεριζώσετε 
έγγραφες χιλίων (1.000) χρόνων και ενσαρκώσεων. 
 
Μπορεί να ξέρετε όλες τις πληροφορίες για το φόβο, την αγάπη, την ασφάλεια, την αξία, την 
εµπιστοσύνη και άλλα 20 θέµατα  και όλους τους πνευµατικούς νόµους, τόσο καλά ώστε να τα διδάξετε.  
 
Αλλά αν δεν έχετε βιώσει ακόµα την απόλυτη ελευθερία από εσωτερικά εµπόδια προς όλα αυτά. Αν δεν 
νιώθετε σταθερή και αδιάλειπτη ασφάλεια, ηρεµία και αγάπη. Αν η συµπεριφορά σας δεν είναι ακόµα 
αυτή που θέλετε. Η υγεία, ή η ευηµερία σας αυτή που θέλετε, τότε χρειάζεται για άλλη µια φορά να  
ακούσετε, να σκεφτείτε και να εφαρµόσετε τις όλο και πιο εξελιγµένες τεχνικές για την πραγµάτωση του 
σκοπού για τον οποίο γίνονται τα σεµινάρια και που είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόµαστε εδώ σε 
αυτήν διάσταση.  
 
Δεν έχει σηµασία αν γνωρίζω τις πληροφορίες, αλλά έχω πετύχει τον στόχο.  
 
Για αυτό, την εποµένη φορά που θα ακούσετε ένα θέµα να παρουσιάζεται, που έχετε ακούσει κι άλλη 
φορά, προτείνω να το προσέξετε ακόµα πιο βαθιά και να αξιοποιήσετε την µεγάλη ευκαιρία να πάτε 
ακόµα πιο βαθιά µέσα σας και να ελευθερωθείτε από ακόµα περισσότερα εµπόδια προς την σταθερή 
ασφάλεια, αξία, ευτυχία και αγάπη.  
 
Αυτό κάνω και εγώ κάθε φορά που ακούω τον εαυτό µου να λέει τα ίδια.  
Αξιοποιώ την ευκαιρία να τα εφαρµόζω ακόµα πιο βαθιά και σε άλλα σηµεία. 
  
 

Να είστε πάντα καλά  
Με αγάπη, 

 Ηλίας  
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Δηµιουργώντας Αρµονικές και Αγαπηµένες Σχέσεις 
 

(Προτείνουµε τα βιβλία Εµείς και οι Σχέσεις µας και Σχέσεις Συνειδητής Αγάπης.) 
 
Οι σχέσεις µας είναι καθρέφτες του εσωτερικού 
µας κόσµου και της σχέσης µας µε τον ίδιο τον 
εαυτό µας. Μιλάµε γενικά για τις σχέσεις – 
συντροφικές, οικογενειακές, φιλικές και 
εργασιακές.  
 
Μερικά Βασικά Προβλήµατα των Σχέσεων 

 
1.  Δεν έχουµε εκπαιδευτεί στην 

αποτελεσµατική επικοινωνία και οι τρόποι 
που επικοινωνούµε δεν εξυπηρετούν τη 
συνεννόηση, τη συνεργασία και την αγάπη. 

 
2.  Έχουµε δυσλειτουργικά παραδείγµατα και 

πρότυπα ρόλων από τα παιδικά µας χρόνια. 
Μαθαίνουµε µέσα από µίµηση. Κουβαλάµε 
µέσα µας τους προγραµµατισµούς των γονιών 
µας που µας ωθούν να κάνουµε 
αναπαράσταση των καταστάσεων που 
βιώσαµε σαν παιδιά. 

 
3.  Δεν αναλαµβάνουµε την ευθύνη της 

πραγµατικότητάς µας. Νοµίζουµε ότι 
φταίνε οι άλλοι όταν δεν νιώθουµε καλά. 
Μόνο εµείς µπορούµε να δηµιουργήσουµε 
αυτά που νιώθουµε µέσα στο νου µας. Οι 
άλλοι είναι απλώς τα ερεθίσµατα.  

 
4.  Περιµένουµε από τους άλλους να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες µας. Δεν µπορούν οι άλλοι να 
µας δώσουν ασφάλεια ή αξία ή ευτυχία. Αυτά 
είναι αποκλειστικά δική µας δηµιουργία.  

 
5.  Ο φόβος για τη γνώµη των άλλων 

προκαλεί ένταση µεταξύ µας. 
Δηµιουργούµε µεγάλη ένταση όταν θέλουµε 
να οριοθετήσουµε ή να αλλάξουµε τη 
συµπεριφορά των αγαπηµένων µας, ώστε να 
γίνουµε αποδεκτοί από τους άλλους. 

 
6.  Έχουµε έλλειψη ενέργειας.   
 
7.  Κουβαλάµε το παρελθόν µέσα µας. Δεν 

ζούµε στο παρόν. Με τα χρόνια, έχουµε 
σχηµατίσει στο νου µας µια εικόνα του άλλου 
και τώρα βλέπουµε την εικόνα µας για τον 
άλλον και όχι τον ίδιο τον άλλον. 

 

8.  Δεν µπορούµε να οραµατιστούµε την 
αρµονία. Πολλοί από µας δεν µπορούµε να 
φανταστούµε µια αρµονική σχέση.  

 
9.  Οι εσωτερικές µας συγκρούσεις συχνά 

εξωτερικεύονται σαν συγκρούσεις µε τους 
αγαπηµένους µας. Όταν συγκρούονται µέσα 
µας πεποιθήσεις, ανάγκες, αξίες ή επιθυµίες, 
προβάλλουµε αυτές τις συγκρούσεις στους 
ανθρώπους γύρω µας και ιδιαίτερα στους πιο 
κοντινούς µας.   

 
10.  Οι Συγκρούσεις αναγκών αποτελούν µια 

µεγάλη πηγή εντάσεων µεταξύ µας.   
 

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

Μερικές Συµπεριφορές που ίσως µας Ενοχλούν 
στις Σχέσεις µας 

 
Μερικές πιθανές συµπεριφορές, οι οποίες µπορεί να 
ενοχλούν, είναι όταν ο άλλος:  
! Με κριτικάρει.   
! Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου.  
! Ρωτάει πολλές ερωτήσεις.    
! Υψώνει τη φωνή του και µε κατηγορεί.   
! Παίζει το ρόλο του θύµατος και κλαίει.  
! Mε κατηγορεί γι’ αυτά που έχουν γίνει.   
! Με αγνοεί.  
! Δεν µε ακούει. 
! Δεν έχει συνέπεια ή δεν τηρεί τις συµφωνίες µας.  
! Δεν συµφωνεί µαζί µου.   
! Δεν µε προσέχει όταν µιλάω.  
! Αργεί στα ραντεβού µας.    
! Δεν µε βοηθάει µε την καθαριότητα.   
! Μου λέει ψέµατα. 
! Κουτσοµπολεύει.   
! 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.   
! Απειλεί ότι θα φύγει.  
! Δεν φροντίζει τον εαυτό του και δεν κάνει αυτά 

που πρέπει.  
! Είναι αδύναµος ή εξαρτηµένος. 
! Κοιτάει άλλες γυναίκες (άλλους άνδρες). 
Άλλα.______________________________ 
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Μερικές Σκέψεις και Προτάσεις για πιο 
Αρµονικές Σχέσεις 

 
1. Να θυµάµαι ότι δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι που 
υπάρχουν στη ζωή µου. Είναι ψυχές µε τις οποίες 
έχουµε συµφωνήσει να δώσουµε ο ένας στον άλλον 
ευκαιρίες για εξέλιξη.   
 
2. Ο καθένας µού δίνει ακριβώς τα ερεθίσµατα που 
χρειάζοµαι σαν πρόκληση για να αποφασίσω 
συνειδητά ποιος θέλω να είµαι και όχι απλώς να 
αντιδρώ µηχανικά λόγο των προγραµµατισµών µου.   
 
4. Και εγώ και οι άλλοι όλοι αξίζουµε αγάπη και 
σεβασµό, όπως είµαστε.   
 
5. Ανεξάρτητα από τα συναισθήµατα του «εγώ» µου, 
βαθιά µέσα µου τους αγαπώ όλους και όλοι µε 
αγαπούν.   
 
6. H αληθινή επικοινωνία µε εγώ µηνύµατα και 
ενεργητική ακρόαση είναι τα µέσα για να λύσουµε τις 
συγκρούσεις αναγκών. 
 
7.  Η αγάπη δεν έχει παράπονα, αλλά κατανοεί και 
συγχωρεί τους άλλους και τον εαυτό µας.  
 
8. Αξίζουµε όλοι µια ευτυχισµένη ζωή.   
 
9. Οι ανάγκες µας σαν ψυχές δεν µπορούν να 
συγκρούονται – µόνο οι ανάγκες µας σαν εγώ. 
 
10. Να θυµάµαι ότι είµαστε οι µοναδικοί 
δηµιουργοί της πραγµατικότητάς µας. 
 
11. Να θυµάµαι ότι εγώ και οι άλλοι 
συµπεριφερόµαστε αρνητικά όταν ελεγχόµαστε από 
την άγνοια, το φόβο, τις επιθυµίες και τις ανάγκες µας 
(είµαστε θύµατά τους). 
 
12. Να συνειδητοποιήσω ότι όλοι οι άλλοι είναι 
αδελφές ψυχές στη διαδικασία της εξέλιξης και 
βρίσκονται στη ζωή µου για να ανακαλύψω τον 
αληθινό πνευµατικό εαυτό µου µέσα από την αγάπη. 
 
13. Όταν οι άλλοι συµπεριφέρονται µε 
συναισθηµατική ή πνευµατική ανωριµότητα, να 
προσπαθώ να τους αντιληφθώ σαν παιδιά 5 χρονών. 
 
14. Να θυµάµαι ότι εγώ και οι αγαπηµένοι µου 
είµαστε αθάνατα άφθαρτα πνεύµατα και στην 
πραγµατικότητα δεν κινδυνεύουµε ποτέ. 
 
15. Όποτε νιώθω δυστυχισµένος/η, χρειάζεται να 
εστιάζοµαι στο συγκεκριµένο µάθηµα που µου 
ζητείται να µάθω σ’ αυτή την κατάσταση. 
 
16. Να θυµάµαι ότι το µάθηµά µου είναι πάντοτε η 
αγάπη, ανεξάρτητα από ό,τι άλλο µπορεί να 
χρειάζεται να µάθω ή να κάνω. 

 
17. Χρειάζεται να απελευθερωθώ από οποιεσδήποτε 
αµφιβολίες για την αξία, την ασφάλεια και την 
ελευθερία µου. 
 
18. Να ασκηθώ στο βίωµα της εσωτερικής αξίας, 
ασφάλειας, ελευθερίας και πληρότητας. 
 
19. Να θυµάµαι ότι εγώ και οι αγαπηµένοι µου 
έχουµε την εσωτερική πνευµατική δύναµη να 
αντιµετωπίσουµε και να ξεπεράσουµε κάθε γεγονός ή 
κατάσταση. 
 
20. Να συγχωρώ τους άλλους και τον εαυτό µου 
για τα λάθη και τις αδυναµίες µας.   
 
21. Να επικοινωνώ µε τους άλλους πιο 
αποτελεσµατικά, χωρίς κριτική, απειλές και 
παράπονα, εκφράζοντας πολύ καθαρά και σταθερά 
αυτό που αξίζω, χρειάζοµαι, νιώθω και ζητώ σ’ αυτή 
την περίπτωση. 
 
22. Να κατανοώ ότι αγάπη και συγχώρεση δεν 
σηµαίνει να επιτρέπω στον άλλο να συµπεριφέρεται 
ανήθικα, άδικα ή να βλάπτει εµένα ή άλλους. Σηµαίνει 
να τον αγαπώ ενώ κάνω οτιδήποτε χρειάζεται να κάνω 
για το δικό του και το δικό µου καλό. 
 
23. Έχω το δικαίωµα να αντιµετωπίσω τους άλλους 
µε αγάπη και σταθερότητα, ακόµη και να εφαρµόσω 
κάποια µέτρα για να τους εµποδίσω να βλάψουν 
εµένα, άλλους ή τον εαυτό τους.   
 
24. Αξίζουµε την αγάπη ακόµη κι όταν χρειάζεται 
να πούµε «Όχι». Μπορούµε να λέµε «Όχι» µε αγάπη. 
 
25. Οτιδήποτε επιλέξω να κάνω, συνεχίζω να 
προσεύχοµαι για τους άλλους και να τους 
οραµατίζοµαι µέσα σε φως, µε ευχές για την υγεία, 
την ευτυχία και την επιτυχία τους. 
 
26. Ο σίγουρος τρόπος για να µε αγαπούν όπως είµαι, 
είναι να αγαπώ τους άλλους όπως είναι και να 
αγαπώ τον εαυτό µου όπως είµαι. 
 
27. Να θυµάµαι να επιλέγω, κάθε φορά που µπορώ, 
την αγάπη αντί για άλλες αντιδράσεις. 
 
28. Να φέρνω καθηµερινά στο νου µου πέντε 
θετικές ιδιότητες του άλλου, µε τον οποίο θέλω να 
βελτιώσω τη σχέση. 
 
29. Να κάνω Χο’οπονοπόνο κάθε φορά που 
συναντώ µια συµπεριφορά που µου προκαλεί ένταση ή 
πόνο. 
 
30. Να κάνουµε πράγµατα µαζί, αλλά, επίσης, να 
επιτρέπουµε ο ένας στον άλλο να διαθέτει χρόνο για 
τις δικές του/της δραστηριότητες ή για να µένει 
µόνος/η. Και τα δύο είναι απαραίτητα. 
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Στιγµές που δυσκολεύοµαι να αγαπώ 
 

Στιγµές που δεν νιώθω καλά στις σχέσεις µου Συναισθήµατα 0 ως 10  
   
   
   

 
Εµψυχωτικές Ερωτήσεις σχετικά µε τις Σχέσεις 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις ερωτήσεις που σας αγγίζουν. 
1. Γιατί είναι φυσικό και ασφαλές να µε αγαπούν;  
2. Γιατί είναι φυσικό και ασφαλές να αγαπώ τον εαυτό µου;  
3. Γιατί είναι φυσικό και ασφαλές να αγαπώ τους άλλους όπως είναι;  
4. Γιατί αγαπώ τους άλλους (τον/την _______) χωρίς όρους – ακόµα όταν / παρόλο που; 
5. Γιατί επικεντρώνοµαι στις θετικές ιδιότητες του / της ______________________ 
6. Γιατί αναλαµβάνω την πλήρη ευθύνη για τη ζωή µου; 
7. Γιατί προσπαθώ να εµπλουτίσω τις ζωές όλων όσων αγγίζω µε θετικό τρόπο; 
8. Γιατί νιώθω ευγνωµοσύνη για τον / την ______________________; 
9. Γιατί νιώθω ασφάλεια και εµπιστεύοµαι µέσα στη στενή σχέση αγάπης;   
10. Γιατί είµαι ευχαριστηµένος/η µε αυτόν (αυτήν) ________; 
11. Γιατί εκφράζω εύκολα θετικά συναισθήµατα στο/στη ___________; 
12. Γιατί δεν χρειάζοµαι από τον/την ______________ να είναι τέλειος/α; 

=================================== 
Κάποιες εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις και απαντήσεις µπορεί να είναι: 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας αντιπροσωπεύουν ή σας 
ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο (αν κάνετε εµψυχωτικές 
ερωτήσεις και απαντήσεις, βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε φράση). 
1. Είµαι καλά όπως είµαι – µε ή χωρίς άλλους. 
2. Αξίζω αγάπη και σεβασµό από όλους όπως είµαι. 
3. Αγαπώ τους άλλους χωρίς να τους χρειάζοµαι. 
4. Όλοι κάνουν το καλύτερο που µπορούν µε τις πεποιθήσεις, προσκολλήσεις, παιδικά βιώµατα και 

µε τις συµβάσεις ψυχής που έχουµε κάνει πριν γεννηθούµε.  
5. Οι άλλοι είναι καθρέφτες του εσωτερικού µου κόσµου που µου δείχνουν τα µαθήµατά µου. 
6. Είµαι ένα αγνό, ιερό ον και αξίζω αγάπη και σεβασµό από όλους. 
7. Όλοι µέσα µας έχουµε ανάγκη για αγάπη και ενότητα. 
8. Είναι ασφαλές να είµαι ο εαυτός µου σε κάθε περίπτωση. 
9. Έχω πάντα ό,τι χρειάζοµαι για να είµαι καλά. 
10. Η συµπεριφορά των άλλων προς εµένα είναι αποτέλεσµα του δικού µου κάρµα, των επιλογών µου 

σαν ψυχή και του καθρεφτίσµατος των πεποιθήσεων και συναισθηµάτων µου.  
11. Είµαι ο αποκλειστικός δηµιουργός της πραγµατικότητάς µου.   
12. Οι άλλοι δηµιουργούν τη δική τους πραγµατικότητα.   
13. Σαν ψυχές είµαστε όλοι αγαπηµένοι. Μόνο τα εγώ µας δεν αγαπιούνται.  
14. Θέλω να αγαπώ χωρίς να περιµένω τίποτα.  
15. Ο Θεός µε αγαπάει χωρίς όρους όπως είµαι. 
16. Οι σχέσεις είναι µια θαυµάσια ευκαιρία για εξέλιξη. 
17. Μπορώ να θέσω τα όριά µου µε αγάπη. 
18. Δηµιουργώ σχέσεις από αγάπη και εκτίµηση και όχι από εξάρτηση. 
19. Οι σχέσεις είναι µια ευκαιρία να υπερβούµε το εγώ µας και να αγαπάµε τους άλλους όπως είναι. 
 

Βρίσκοντας το Καθρέφτισµα στις Σχέσεις µας και Χο’ οπονοπόνο  
 
Οι συµπεριφορές των άλλων συχνά καθρεφτίζουν συναισθήµατα, τάσεις και σκέψεις µας. Για να αλλάξουν οι 
συµπεριφορές των άλλων, θα χρειαστεί να αλλάξουµε το εσωτερικό µας περιεχόµενο και τις κυτταρικές µνήµες 
µας.   Δείτε σελίδες. 35 και 36. 
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  Η Ελευθερία να είµαστε ο εαυτός µας 
Δείτε το βιβλίο “Η Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός σου.” 

 
Είµαστε πάντα ελεύθεροι και κάθε µας πράξη είναι µια ελεύθερη επιλογή. 
Όταν κάνουµε την επιλογή από αγάπη, νιώθουµε ελεύθεροι. Όταν κάνουµε την επιλογή από φόβο, 
συνήθεια ή µηχανικά από κάποιο ρόλο, νιώθουµε καταπίεση και ανελευθερία.  
 
Περιπτώσεις όπου µπορεί να θεωρούµε ότι κινδυνεύει η ελευθερία µας και να µην λειτουργούµε ελεύθερα. 
1. Όταν µας δίνουν συµβουλές ή µας κάνουν κριτική. 
2. Όταν θέλουν κάτι από µας ή ζητούν τη βοήθειά µας µε κάποιο τρόπο. 
3. Όταν µας «αναγκάζουν» µε κάποιο τρόπο να κάνουµε κάτι που δεν θέλουµε.  (Πώς ακριβώς µας αναγκάζουν;) 
4. Όταν µας δίνουν δώρα ή αγάπη ή µας κάνουν χάρες. 
5. Όταν µας χρειάζονται ή είναι αδύναµοι.  
6. Όταν δυσκολευόµαστε να κάνουµε ή να απολαύσουµε αυτά που θέλουµε. (Γιατί επιλέγουµε να µην κάνουµε 
αυτό που θέλουµε;) 
7. Για να είναι οι άλλοι ικανοποιηµένοι µαζί µας.  
8. Για να µας εγκρίνουν ή να συµφωνούν µαζί µας.  
9. Για να έχουµε τη βοήθειά τους σε κάτι. Θέλουµε τη βοήθειά τους και παζαρεύουµε µε το να κάνουµε αυτό που 
θέλουν αυτοί. 
10. Για να µας δέχονται, να µας αγαπούν ή και να µας εκτιµούν. Θέλουµε την αποδοχή και την αγάπη τους και 
κάνουµε αυτό που θέλουν αυτοί για να µας δέχονται και να µας «αγαπούν». 
11. Για να µας χρειάζονται. Προσπαθούµε να είµαστε αναντικατάστατοι µε το να κάνουµε ό,τι χρειάζονται οι 
άλλοι. 
12. Για να µην είµαστε διαφορετικοί ώστε να µας δέχονται.   
 
Ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι και κάποια άλλα εµπόδια που είναι οι πραγµατικοί καταπιεστές µας: 

1. Φόβος για το τι σκέφτονται οι άλλοι για µας και τους αγαπηµένους µας. 
2. Φόβος να χάσουµε τα χρήµατά µας ή την πηγή των εσόδων µας. 
3. Φόβος αποτυχίας σε κάποια προσπάθεια. Φόβος να κάνουµε λάθος. 
4. Φόβος να µείνουµε µόνοι στη ζωή. 
5. Φόβος του θανάτου. 
6. Φόβος απόρριψης ή κριτικής. 
7. Φόβος πως δεν αξίζουµε και φόβος πως δεν αξίζουµε να έχουµε ό,τι χρειαζόµαστε ή θέλουµε. 
8. Εθισµοί σε συγκεκριµένες πράξεις ή ουσίες όπως το κάπνισµα, το ποτό, ορισµένα είδη τροφής. 
9. Εθισµοί σε συγκεκριµένες συναισθηµατικές καταστάσεις ή εµπλοκές όπως σύγκρουση, απόρριψη, θυµό, 

πόνο, να είµαστε θύµα και πολλά άλλα. 
10. Διάφορες πεποιθήσεις, προγραµµατισµοί και ταµπού για το τι µας επιτρέπεται να κάνουµε και να έχουµε. 
11. Πεποιθήσεις για το τι είµαστε ικανοί να πραγµατοποιήσουµε. 
12. Ο ρόλος του θύµατος και του δυστυχισµένου, που δεν µας επιτρέπει να έχουµε ό,τι θέλουµε. 
13. Φόβος τιµωρίας ή φόβος να µην είµαστε «καλοί», αν δεν κάνουµε αυτό που θέλουν οι άλλοι. 
14. Φόβος ότι θα χάσουµε την αξία µας αν κάνουµε ό,τι θέλουν οι άλλοι. 
15. Φόβος ότι αν κάνουµε ό,τι ζητούν οι άλλοι από µας, τότε δεν θα είµαστε ελεύθεροι. 
16. Φόβος να πούµε «όχι», γιατί δεν θα είµαστε καλοί και δεν θα µας «αγαπούν». 
17. Φόβος να πούµε «ναι», επειδή θα χάσουµε την ελευθερία µας αν κάνουµε αυτό που ζητούν οι άλλοι. 
18. Φόβος να εκφράσουµε ανάγκες και επιθυµίες. Άρα πώς θα ανταποκριθούν οι άλλοι; 
19. Αίσθηµα αδυναµίας και απαξίας, αν εκφράσουµε ανάγκες ή επιθυµίες. Φοβόµαστε να δείξουµε ανάγκη ή 

αδυναµία. 
20. Φόβος της σύγκρουσης. Φόβος να πληγωθούµε.  

 
Α. Σε ποιες περιπτώσεις δεν νιώθω ελεύθερος (η) να κάνω αυτό που πραγµατικά θέλω µε αγάπη 
και χωρίς φόβο ή ενοχές; 
 1. ________________________________________________________________________________ 
επειδή ____________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________ 
επειδή ____________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________ 
επειδή ____________________________________________________________________________ 
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=========================== 
Β. Το ερώτηµα τώρα είναι ποιες είναι αυτές οι στιγµές όπου νιώθουµε καταπίεση επειδή:  
1. Κάνουµε αυτό που θέλουν οι άλλοι και δεν κάνουµε αυτό που πραγµατικά θέλουµε, επειδή φοβόµαστε να 
µην κάνουµε αυτό που θέλουν οι άλλοι. 
2. Ελεγχόµαστε από άλλους φόβους που δεν µας επιτρέπουν να κάνουµε αυτό που πραγµατικά θέλουµε. 
3. Είµαστε τόσο προσκολληµένοι σε ουσίες και συµπεριφορές που δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό. 
4. Έχουµε πεποιθήσεις που µας απαγορεύουν να κάνουµε αυτό που θέλουµε.  

=========================== 
Γ. Τι έχω να µάθω σε αυτές τις περιπτώσεις; 
1. Να κάνω αυτά που θέλουν οι άλλοι µε χαρά και αγάπη - χωρίς καµία αίσθηση καταπίεσης; Να λέω «ναι» µε 
αγάπη.  
2. Να µην κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι – χωρίς ενοχή ή φόβο; (Αν υπάρχει ενοχή ή φόβος τότε δεν είµαι 
ελεύθερος.) Να λέω «όχι» µε αγάπη.  
3. Να απελευθερωθώ από τις προσκολλήσεις µου σε ουσίες και ψυχαναγκαστικές πράξεις.  
4. Να απολαµβάνω αυτά που θέλω χωρίς ενοχή; 
5. Να ελευθερωθώ από φόβους και πεποιθήσεις που µε εµποδίζουν; 
6. Να είµαι ελεύθερος/η να µην κάνω «αυτό» και να είµαι ελεύθερος να το κάνω µε αγάπη και χαρά.  

=========================== 
Δ. Πιθανές εµψυχωτικές ερωτήσεις   
1. Γιατί είµαι και νιώθω τόσο ελεύθερος/η;   
2. Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να νιώθω ελευθερία σε κάθε περίπτωση; 
3. Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να νιώθω ελευθερία ακόµα κι όταν (παρόλο που) __________;  
4. Γιατί όταν τελικά αποφασίσω τι θα κάνω, το κάνω µε χαρά και αγάπη και χωρίς ενοχή, καταπίεση ή φόβο; 
5. Γιατί µπορώ να λέω «ναι» και «όχι» µε αγάπη; 
6. Γιατί αξίζω αγάπη και είµαι ασφαλής ακόµα κι όταν λέω «όχι»; 
7. Γιατί είµαι ελεύθερος/η ακόµα κι όταν λέω «ναι»; Γιατί χαίροµαι να λέω «ναι»; 
8. Γιατί έχω απελευθερωθεί από το ρόλο του __________ που µε εµποδίζει; (θύµα, άτυχος, παιδί, υπεύθυνος για 
τους άλλους) 

9. Γιατί είµαι καλά τώρα χωρίς ________;  (τσιγάρο, γλυκά, ποτά, τζόγο, την αποδοχή του _______) 
 
Παραδείγµατα Δηλώσεων Αλλαγής Πεποίθησης για την Ελευθερία: 
Αν κάνετε εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε φράση). 
1. Δεν ελπίζω τίποτε, δεν φοβάµαι τίποτε, είµαι ελεύθερος. (Νίκος Καζαντζάκης)  
2. Είµαι πάντα ελεύθερος/η – κάθε µου κίνηση είναι µια ελεύθερη επιλογή. 
3. Ό,τι έκανα – τελικά επέλεξα να το κάνω µε ή χωρίς αγάπη και χαρά.  
4. Όταν κάνω κάτι από αγάπη και χαρά, νιώθω ελευθερία. 
5. Αξίζω αγάπη ακόµα κι όταν λέω «όχι». 
6. Είµαι ελεύθερος/η να πω «Όχι». 
7. Είµαι ελεύθερος/η ακόµα όταν λέω «Ναι». 
8. Είµαι ελεύθερος/η να µην συµφωνώ και να συµφωνώ. 
9. Είµαι ελεύθερος/η να κάνω αυτό που πραγµατικά είναι για καλό µου. 
10. Η ζωή µου ανήκει σε µένα. 
11. Αγαπώ και σέβοµαι τους άλλους, καθώς ζω τη ζωή µου σύµφωνα µε τις δικές µου αντιλήψεις/αρχές.  
12. Είµαι ελεύθερη ψυχή µέσα στο σύµπαν. 
13. Ο Θεός είναι ο αληθινός γονιός µου.  
14. Εµπιστεύοµαι το σύµπαν και είµαι ελεύθερος/η.   
15. Η εσωτερική πληρότητα µού δίνει ελευθερία. 
16. Η ελευθερία είναι η αληθινή εσωτερική µου φύση.  
17. Όποτε είµαι συνδεµένος/η µε την αλήθεια, είµαι ελεύθερος/η. 
18. Επιλεγώ να είµαι ειλικρινής και ελεύθερος/η. 
19. Έχω την απόλυτη ευθύνη για την ευτυχία µου, εγώ και κανένας άλλος. 
20. Η θέληση του Θεού για µένα είναι να είµαι ευτυχισµένος/η και ελεύθερος/η. 
21. Αξίζω ακριβώς όπως είµαι. 
 
Προσοχή: 
Η ελευθερία χρειάζεται ωριµότητα και ζητά να αποφεύγουµε µε αγάπη να κάνουµε σε κάποιον αυτό 
που δεν θα θέλαµε να κάνει σε µας. 
Βάζουµε τον εαυτό µας στη θέση του άλλου και φανταζόµαστε πώς αισθάνεται – ή τι χρειάζεται αυτή τη 
στιγµή. 
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ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΧΗ  
(Κατανόηση, Αποδοχή, Αγάπη και Εκτίµηση για τον εαυτό µας) 

Από το βιβλίο «ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣ3ΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ» 
 

Όλη η ζωή µας καθρεφτίζει τη σχέση µας µε τον εαυτό µας. 
 

«Ο βαθύτερος φόβος µας δεν είναι ότι είµαστε 
ανεπαρκείς.  
Ο βαθύτερος φόβος µας είναι ότι είµαστε 
δυνατοί πέρα από κάθε µέτρο. Είναι το φως µας, 
όχι το σκοτάδι µας που µας φοβίζει 
περισσότερο.  
Αναρωτιόµαστε, ποιος είµαι εγώ για να είµαι 
ακτινοβόλος, υπέροχος, ταλαντούχος, µυθικός; 
Στην πραγµατικότητα, ποιος είσαι εσύ για να 
µην είσαι;  
Είσαι παιδί του Θεού. Το να θεωρείς τον εαυτό 
σου µικρό δεν εξυπηρετεί τον κόσµο.  
Δεν υπάρχει τίποτα φωτισµένο στο να 
συρρικνώνεσαι τόσο ώστε οι άλλοι άνθρωποι 
να µην νιώθουν ανασφαλείς γύρω σου.  
Όλοι µας θα έπρεπε να λάµπουµε, όπως τα 
παιδιά.  
Γεννηθήκαµε για να εκδηλώσουµε τη δόξα του 
Θεού που υπάρχει µέσα µας.  
Δεν υπάρχει µόνο σε µερικούς από εµάς.  
Υπάρχει στον καθένα µας.  
Και καθώς αφήνουµε το δικό µας φως να 
λάµπει, υποσυνείδητα δίνουµε στους άλλους 
ανθρώπους την άδεια να κάνουν το ίδιο.  
Καθώς απελευθερωνόµαστε από το δικό µας 
φόβο, η παρουσία µας απελευθερώνει αυτόµατα 
τους άλλους.» Από τον Νέλσον Μαντέλα. 
 
Α. Μερικές από τις κοινές περιοριστικές 
πεποιθήσεις σχετικά µε την αξία και την 
ικανότητά µας. 
Δεν είµαι αξιαγάπητος, είµαι ελαττωµατικός. 
Δεν αξίζω αγάπη όπως είµαι. 
Αν µε γνωρίσουν καλά, δεν θα µε αγαπούν.  
Δεν αξίζω. Δεν είµαι καλός/η. Δεν είµαι 
αγνός/η. 
Είναι αλαζονεία να νοµίζω ότι αξίζω. 
Οι καλοί άνθρωποι νιώθουν ανάξιοι (και 
σκύβουν το κεφάλι). 
Έχω κάνει πολλά λάθη και δεν αξίζω. 
Όποιος αγαπάει τον εαυτό του είναι εγωιστής. 
Πρέπει να είµαι τέλειος/α για να αξίζω. 
Πρέπει να είµαι καλύτερος/η από τους άλλους 
για να αξίζω. 
Πρέπει να µην έχω αδυναµίες για να αξίζω. 
Δεν πρέπει να δώσω χρόνο για τον εαυτό µου – 
είναι εγωιστικό. 
Δεν πρέπει να έχω κάνει λάθη για να αξίζω. 
H αξία µου µετριέται µε την γνώµη των άλλων, 
την εµφάνιση µου, µε το πως συγκρίνουµε µε 
άλλους σε ____ και στα αποτελέσµατα των 
προσπαθειών µου ... κα... 
  

=========================== 
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΧΗ  
=========================== 

 
Γιατί αγαπάω και σέβοµαι τον εαυτό µου όπως 
είµαι; 
Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να αγαπάω και 
να σέβοµαι τον εαυτό µου όπως είµαι; 

 
Α. Σε σχέση µε τους κοινωνικούς 
προγραµµατισµούς και ψευδαισθήσεις   
 
1. ακόµα κι όταν οι άλλοι µε επικρίνουν ή µε 
απορρίπτουν.  

2. ακόµα κι όταν οι άλλοι είναι πιο ικανοί 
από µένα σε κάποια πράγµατα ή πιο 
προικισµένοι σε προσόντα (π.χ. έχουν 
εξυπνάδα, καλή εµφάνιση, καλλιτεχνικές 
ικανότητες, ευφράδεια λόγου, πλούτο, 
ωραίο σπίτι, επαγγελµατική επιτυχία, τα 
παιδιά τους έχουν επιτυχίες, είναι καλοί 
στον αθλητισµό, στη µαγειρική, στο να 
κάνουν εύκολα φίλους ή αυτοπειθαρχίες, 
ασχολούνται µε πνευµατικές 
δραστηριότητες ή αρέσουν στο αντίθετο 
φύλο). 

3. ακόµα κι όταν έχω κάνω ένα λάθος.  
4. ακόµα κι όταν δεν έχω τα αποτελέσµατα 
που πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω µετά από 
κάποια προσπάθεια. 

5. ακόµα κι όταν οι άλλοι προσελκύουν 
(αποσπούν/έχουν) περισσότερη 
προσοχή, εκτίµηση, και σεβασµό. 

6. ακόµα κι όταν δεν έχω κάποιον να 
αγαπάει αποκλειστικά εµένα και να µην 
αγαπάει κανέναν άλλο µε τον ίδιο τρόπο.   

7. ακόµα κι όταν δεν είµαι τέλειος (σπίτι, 
εµφάνιση, να µην κάνεις ποτέ λάθη).  

8. ακόµα κι όταν δεν κάνω πολλά 
πράγµατα σε µία µέρα.  

9. ακόµα κι όταν δεν είµαι δυνατός/η ή 
όταν δείχνω αδυναµία.  

10. ακόµα κι όταν οι άλλοι δεν συµφωνούν 
µαζί µου. 

11. ακόµα κι όταν οι άλλοι δεν είναι 
ευχαριστηµένοι (ικανοποιηµένοι) µαζί 
µου.  

12. ακόµα κι όταν οι άλλοι µού ζητούν βοήθεια 
και δεν λέω «ναι» ή δεν ανταποκρίνοµαι.  

13. ακόµα κι όταν οι άλλοι µού έχουν 
προσφέρει περισσότερα απ' όσα τους 
έχω προσφέρει εγώ.  
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14. ακόµα κι όταν οι άνθρωποι δεν µε 
εµπιστεύονται ή δεν µου εκµυστηρεύονται 
(ανοίγονται). 

15. ακόµα κι όταν οι άλλοι µού λένε ψέµατα, 
µε χρησιµοποιούν ή µε κοροϊδεύουν.  

16. ακόµα κι όταν οι άλλοι µπορούν να µε 
χειρίζονται όπως θέλουν ή δεν είναι τόσο 
ευσυνείδητοι όσο εγώ. 

17. σαν γυναίκα σε µία κοινωνία (κουλτούρα) 
που δίνει µεγαλύτερη σηµασία στους 
άντρες. 

18. παρόλο που οι γονείς µου δεν ήθελαν 
παιδί και ένιωθα ότι ήµουν βάρος.  

 
Β. Σε σχέση µε θέµατα  συνείδησης  
(θα ασχοληθούµε µε το θέµα αυτό άλλη φορά.) 
 
19. Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασµό παρόλο που 
ήµουν κάποτε αιτία να πονέσει κάποιος;   

20. Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασµό ακόµα κι 
όταν δεν είµαι σε αρµονία µε τη 
συνείδησή µου;  

 
Άλλες πιθανές εµψυχωτικές ερωτήσεις:  
 
21. Γιατί νιώθω ίσος/η µε όλους τους 
ανθρώπους – χωρίς εξαίρεση;     

22. Γιατί είµαι τόσο άνετος/η µε τον εαυτό 
µου; 

23. Γιατί πιστεύω στον εαυτό µου; 
24. Γιατί αξίζω ακόµα κι αν δεν είµαι 
τέλειος/α; 

25. Γιατί είναι εντάξει να µου αρέσει και να 
αγαπώ τον εαυτό µου; 

26. Γιατί αναγνωρίζω τόσο φυσικά την αξία µου; 
27. Γιατί είµαι ακριβώς αυτός/η που έπρεπε να 
είµαι;

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

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 
===================================== 

Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας αντιπροσωπεύουν ή 
σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο (αν κάνετε εµψυχωτικές 
ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε φράση). 
1. Όλοι αξίζουν αγάπη και σεβασµό όπως είναι. 
2. Έχω κάνει την καλύτερη προσπάθεια που 

µπορούσα σε κάθε στάδιο της εξέλιξης µου. 
3. Είµαι καλός άνθρωπος και έχω καλές 
προθέσεις. 

4. Έχω καταφέρει αρκετά στη ζωή µου. 
5. Έχω τόσα ταλέντα και ικανότητες.  
6. Γενικά ενδιαφέροµαι για τους άλλους και 
θέλω να είναι καλά. 

7. Είµαι πρόθυµος να βοηθήσω, όταν 
χρειάζεται. 

8. Βασικά είµαι ένας ηθικός άνθρωπος. 
9. Είµαι αρκετά εντάξει µε τη συνείδησή µου. 
10. Έχω αρκετές αρετές. 
11. Η αξία µου είναι εσωτερική – όχι 
συγκριτική και δεν έχει σχέση µε την 
εµφάνιση και τίποτα άλλο εξωτερικό.  

12. Τα λάθη είναι µέρος του πειράµατος της 
ψυχής µέσα στον υλικό κόσµο. 

13. Η αξία µου δεν µετριέται µε την 
υποκειµενική γνώµη του καθενός και την 
ικανότητά του να αντιληφθεί την εσωτερική 
µου φύση. 

14. Έχω δηµιουργηθεί κατ’ εικόνα και 
οµοίωση του Θεού.  

15. Η αξία µου στηρίζεται πάνω στην 
εσωτερική µου ουσία και όχι στα 
αποτελέσµατα που έχω. 

16. Είµαι µια έκφραση του Θείου. 
17. Η αξία µου δεν εξαρτάται από το πόσα κάνω, 
αλλά από την αληθινή πνευµατική φύση 
µου. 

18. Είµαι πνεύµα και όχι σώµα ή νους. 

19. Η αξία µου είναι δεδοµένη σαν µέρος του 
Θεού και είναι ανεξάρτητη από τη γνώµη και 
τη συµπεριφορά των άλλων.  

20.  Δεν µπορώ να είµαι ποτέ η αίτια του τι 
συµβαίνει στους άλλους, αλλά µόνο το µέσον. 

21. Ο Θεός βλέπει τον αληθινό εαυτό µου 
και µε αγαπάει όπως είµαι. 

22. Δεν υπάρχει αµαρτία, ούτε διάβολος, ούτε 
κόλαση – παρά µόνον ο Θεός και είµαι 
µέρος Του.  

23. Ο Θεός, οι άγγελοι και τα όντα του φωτός µε 
κατανοούν, µε εκτιµούν και µε αγαπούν όπως 
είµαι.  

24. Όταν φροντίζω τον εαυτό µου, δίνω έναν 
πιο όµορφο εαυτό στους άλλους. 

25. Είµαστε όλοι εκφράσεις του Θείου και η 
µη αναγνώριση της αξίας µας είναι σαν να 
αρνιόµαστε την αλήθεια.  

26. Μπορώ να αγαπήσω τους άλλους 
πραγµατικά, µόνο όταν αγαπώ και τον 
εαυτό µου. 

27. Είµαι ένα αγνό, ιερό, θείο ον. 
28. Φροντίζοντας τον εαυτό µου, φροντίζω το 
συλλογικό ενεργειακό σώµα της 
ανθρωπότητας. 

 
Θυµηθείτε τα παραδείγµατα: 
1. Ο µισός τελειωµένος πινάκας. 
2. Το παιδί στην Πρώτη Δηµοτικού. 
3. Το Φως πίσω από το φιλµ. 
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========================================= 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟ- ΠΑΡΑΔΟΧΗ 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην οµάδα. 
========================================= 

 
Α.  ΔEN NI3Θ3 AKOMA AΠOΛYTH ΑΥΤΟ- ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΟΤΑΝ / ΕΠΕΙΔΗ: (Σκέψου τα πιο 
πάνω.) 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 
Β. TA ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY NI3Θ3 ΣE ΣXEΣH ME AYTΑ ΕΙΝΑΙ: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 
Γ. OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY MOY ΔHMIOYPΓOYN AYTA TA ΣYNAIΣΘHMATA EINAI: 
 1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
 
Δ. ΘETIKEΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ANTIΛHΨEIΣ ΠOY ΘA ME BOHΘHΣOYN NA 
AΠEΛEYΘEP3Θ3 AΠO APNHTIKEΣ EΠIΔPAΣEIΣ KAI NA ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠ3 ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.   
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην οµάδα. 
 
Ζητήστε από την οµάδα να σας προτείνουν και άλλες θετικές αντιλήψεις.  
8. ______________________________________________________________ 
9. ______________________________________________________________ 
10. ______________________________________________________________ 
11. ______________________________________________________________ 
12. ______________________________________________________________ 
 
Μπορείς να κάνεις EFT, BSFF KAI TAT για τα εµπόδια προς την αυτο-παραδοχή. 

 
Επίσης µπορείτε να εφαρµόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της Εξισορρόπησης 
των ηµισφαιρίων του εγκεφάλου µε Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις ή άλλη µέθοδο, µε 
τις αλήθειες που επιλέξατε.  

============================ 
EFT µε επιλογές  

Παρόλο που µέχρι τώρα ένιωθα (απόρριψη, ντροπή, ένοχη, αυτό αµφισβήτηση σχετικά µε 
_________, τώρα επιλέγω να Θυµάµαι, συνειδητοποιήσω, βιώσω, καταλάβω, πιστέψω ότι  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ΑΥΤΟ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ   
Ερευνώντας την ενοχή, τη ντροπή και την αυτο-αµφισβήτηση και προχωρώντας στην αυτο-συγχώρεση  

Από το βιβλίο «ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ» 
 
Όταν νιώθουµε ενοχή ή ντροπή ή αυτοαπόρριψη ή αυτοαµφισβήτηση: 
• Δεν επιθυµούµε το καλύτερο για τον εαυτό µας. 
• Κάνουµε αυτοσαµποτάζ στην υγεία, στις σχέσεις, την ευτυχία και την ευηµερία µας. 
• Νιώθουµε πιο εύκολα απόρριψη από τους άλλους και τότε θυµώνουµε και πληγωνόµαστε ευκολότερα. 
• Γινόµαστε πιο αµυντικοί, πιο επιθετικοί και πιο ανταγωνιστικοί. 
• Ψάχνουµε να βρούµε και να κριτικάρουµε τις αδυναµίες και τα λάθη των άλλων. Μας ανακουφίζει όταν οι 

άλλοι έχουν ελαττώµατα.  
• Είναι πιο δύσκολο να έχουµε κατανόηση, συγχώρεση και αγάπη για τους άλλους και τις αδυναµίες τους. 
• Δεν µπορούµε να νιώσουµε την αγάπη των άλλων και βέβαια την αγάπη του Θεού για µας. 
• Είναι πιο δύσκολο να αγαπήσουµε τους άλλους. 
Άτοµα από τα οποία θέλω να ζητήσω συγγνώµη  
Σκέψου πράξεις, σκέψεις, συµπεριφορές, αµέλεια, αναβολή, αποτυχία κα. 

Άτοµο Συµπεριφορά µου Πώς νιώθω 
   
   
   

=================================== 
ΤΑ ΕΞΗ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ 

=================================== 
Μπορεί να έχουµε συµπεριφερθεί µε τρόπο που δεν 
συµφωνεί µε τη συνείδησή µας ή µε την ύψιστη 
εικόνα τού πώς θα θέλαµε να είµαστε. Ίσως έχουµε 
συµπεριφερθεί σε κάποιον µε τρόπο που δεν θα 
θέλαµε να συµπεριφερθεί εκείνος σε µας.    
Ακολουθούν τα 6 βήµατα για την αυτο-συγχώρεση. 
 
1. Ζητήστε συγγνώµη από εκείνους που πιστεύετε 
ότι έχετε βλάψει. Αυτό µπορεί να γίνει προφορικά ή 
σε γραπτή µορφή. Μπορούµε, επίσης, να ζητήσουµε 
συγγνώµη από ψυχές που έχουν αφήσει το σώµα 
τους. Εκφράζουµε απλώς ότι η συµπεριφορά µας δεν 
ήταν συνειδητά επιλεγµένη. Δεν χρειάζεται να µας 
συγχωρήσει ο άλλος. Απλώς χρειάζεται να 
παραδεχτούµε ότι έχουµε συµπεριφερθεί µε τρόπο 
που δεν θα θέλαµε να συµπεριφερθούν οι άλλοι προς 
εµάς. 
 
2. Επιδιώξτε να διορθώσετε, όσο είναι λογικά 
δυνατό, οποιαδήποτε ζηµιά έχει γίνει. Αυτό δεν θα 
είναι πάντοτε δυνατό, αλλά µπορούµε να 
προσπαθήσουµε. Αν δεν µπορούµε να διορθώσουµε 
τη ζηµιά που έχει γίνει στο άλλο άτοµο, ίσως 
µπορούµε να κάνουµε κάποιο είδος υπηρεσίας προς 
εκείνους που έχουν ανάγκη. 
 
3. Αναλύστε και ανακαλύψτε τους διάφορους 
συναισθηµατικούς και νοητικούς παράγοντες που 
σας έκαναν να συµπεριφερθείτε µ’ αυτό τον τρόπο. 
Ίσως νιώσατε φόβο ή αδικία και υψώσατε τη φωνή 
σας ή είπατε άσχηµα πράγµατα ή είπατε ψέµατα ή 
κουτσοµπολέψατε. Ίσως ελεγχόσασταν από 
επιθυµίες και ανάγκες που σας ώθησαν να κάνετε 
πράγµατα, για τα οποία τώρα µετανιώνετε. 
 

4. Τώρα ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο αντίληψης, 
σκέψης και συναίσθησης που θα σας επιτρέψει να 
µην επαναλάβετε αυτή τη συµπεριφορά. 
Ανακαλύψτε και οραµατιστείτε τον εαυτό σας να 
συµπεριφέρεται διαφορετικά σε παρόµοια 
κατάσταση. Αυτό είναι που ονοµάζουµε µετάνοια – 
την ικανότητα να επιλέγετε να αλλάξετε 
συµπεριφορά και να βρείτε τις αλήθειες που θα σας 
βοηθήσουν να το κάνετε. 
 
5. Τώρα, που ζητήσατε συγγνώµη, προσπαθήσατε να 
διορθώσετε την κατάσταση, ανακαλύψατε το 
µηχανισµό που σας έκανε να συµπεριφερθείτε µ’ 
αυτό τον τρόπο και συνειδητοποιήσατε ένα νέο 
τρόπο αντίληψης που θα σας ελευθερώσει από αυτή 
τη συµπεριφορά, τώρα προχωρήστε και συγχωρήστε 
τον εαυτό σας και αγαπήστε τον εαυτό σας. Δεν 
χρειάζεστε να σας συγχωρήσει ο άλλος. Ο Θεός 
πάντοτε σας συγχωρεί και σας αγαπά όπως είστε. 
Τώρα χρειάζεστε τη δική σας συγχώρεση. 
 
6. Τώρα συνειδητοποιήστε ότι δεν είστε το σώµα 
και οι άλλοι δεν είναι τα σώµατά τους και πως όλη 
αυτή η πραγµατικότητα είναι ψευδαίσθηση και πως 
τελικά οτιδήποτε έχετε κάνει εσείς ή κάποιος άλλος 
δεν αλλάζει ούτε µεταβάλλει την έµφυτη θεϊκή σας 
φύση σαν µια αγνή, αθώα και ιερή ύπαρξη. Όλες 
αυτές οι πράξεις δηµιουργούν απλώς αιτία και 
αποτέλεσµα µέσα στο χρόνο και το χώρο, αλλά δεν 
αγγίζουν ούτε φθείρουν τον αληθινό θεϊκό εαυτό σας 
– ο οποίος δεν εµπλέκεται στο χρόνο και το χώρο. 
Έτσι βιώστε και πάλι την αγνότητα και την ιερότητά 
σας, όπως πρότεινε ο Χριστός. 
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Ζητώντας συγγνώµη 
 
Για τους περισσότερους από µας δεν είναι εύκολο να 
ζητήσουµε συγγνώµη, ακόµη κι όταν ξέρουµε ότι 
έχουµε φερθεί εγωιστικά. Αυτή είναι µια εµπειρία 
ταπείνωσης που θα απαιτήσει να 
συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε σε διαδικασία 
εξέλιξης και χρειάζεται µεγαλύτερη ελευθερία από 
το εγώ και τους φόβους του. Αν είµαστε 
προσκολληµένοι στο εγώ µας και στο πώς οι άλλοι 
µάς αντιλαµβάνονται, δεν θα µπορέσουµε ποτέ να 
προχωρήσουµε µπροστά. 
 
Αν δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε τα λάθη και τις 
αδυναµίες µας και να ζητήσουµε συγγνώµη γι’ αυτά, 
ποτέ δεν θα απελευθερωθούµε απ’ αυτά. Το πόσο θα 
ήθελε ο καθένας από µας να προχωρήσει στη 
διαδικασία τού να ζητήσει συγγνώµη είναι 
προσωπικό του θέµα. Μπορούµε 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, συκοφαντία κ.α.) 

2. Για κάθε αµέλεια, παράλειψη, αδιαφορία ή 
έλλειψη ευαισθησίας, που µπορεί να τους έχει 
προκαλέσει τα ίδια. 

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 νοιαζόµαστε περισσότερο για τον 

εαυτό µας παρά γι’ αυτούς. 
8. Επειδή δεν τους φερθήκαµε όπως θα θέλαµε 

εκείνοι να φερθούν σε µας. 

1. Τώρα θα γράψουµε επιστολές ζητώντας συγγνώµη από όσους θέλουµε. (Σε άλλο χαρτί) 
 
2. Διορθώνουµε ότι µπορούµε.  

=========================================================== 
3. Τώρα αναλύουµε τις πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα, τις προσκολλήσεις, τις ανάγκες και τις  
ψευδαισθήσεις που µας οδήγησαν σε αυτή τη συµπεριφορά. 
 
4. Μετά ανακαλύπτουµε νέες εναλλακτικές αντιλήψεις που µας ελευθερώνουν από τις παλιές 
συµπροφορές. 

=========================================================== 
5. και 6.  Προχωράµε να συγχωρήσουµε τον εαυτό µας. 
 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ 
================================== 

Προσοχή - Οι ακόλουθες αλήθειες µπορεί να παρεξηγηθούν, να εφαρµοστούν µε κακό τρόπο και να 
χρησιµοποιηθούν σαν δικαιολογίες για εγωιστική συµπεριφορά. Καµιά αλήθεια δεν θα έπρεπε να µας κάνει 
αδιάφορους για τις επιπτώσεις των πράξεών µας στους άλλους. Ούτε θα έπρεπε να µας επιτρέπει να 
συµπεριφερόµαστε στους άλλους µε τρόπους που δεν θέλαµε να µας φέρονται εκείνοι. Αυτές οι αλήθειες είναι εκεί 
για να µας βοηθήσουν να απελευθερωθούµε από την ενοχή, τη ντροπή και την αµφιβολία από το παρελθόν και όχι 
να µας δώσουν την άδεια να κάνουµε οτιδήποτε θέλουµε στο µέλλον. 
 
1. Παρόλο που δεν καταλαβαίνω γιατί ή πώς, 
εµπιστεύοµαι ότι σαν ψυχή δηµιούργησα την εµπειρία 
αυτή για να µάθω και να εξελιχθώ.  
2. Είµαι πρόθυµος/η να δω ότι η αποστολή µου και η 
σύµβαση της ψυχής περιλάµβανε αυτό που έκανα ή δεν 
έκανα για κάποιο λόγο. 
3. Συνειδητοποιώ τώρα πως οτιδήποτε κάνω εγώ ή οι 
άλλοι δεν είναι σωστό ή λάθος, αλλά απλώς ευκαιρία 
για αµοιβαία εξέλιξη.  
4. Αφήνω την ανάγκη να κατηγορώ τον εαυτό µου 
και να έχω δίκιο ή άδικο και είµαι πρόθυµος/η να δω 
την τελειότητα µέσα σε ό,τι υπάρχει – όπως είναι.  
5. Παρόλο που µπορεί να µην ξέρω γιατί και πώς, 
συνειδητοποιώ ότι λαµβάνουµε ακριβώς αυτό που 
χρειαζόµαστε και έχουµε επιλέξει υποσυνείδητα ή σαν 

ψυχές και ότι κάνουµε όλοι µαζί ένα θεραπευτικό – 
εξελικτικό χορό µεταξύ µας.  
6. Έχουµε όλοι επιλέξει τις εµπειρίες αυτές σαν 
ψυχές. Είµαστε όλοι ηθοποιοί στα εξελικτικά θεατρικά 
έργα 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 στη δική µου εξέλιξη και θεραπεία. 
8. Εκτιµώ τον εαυτό µου σαν άνθρωπο, σαν 
άνδρα/γυναίκα.  
9. Αποδέχοµαι τις ατέλειές µου σαν ευκαιρίες να 
µάθω πολύτιµα µαθήµατα στη ζωή µου. 
10. Αξίζω την αγάπη των άλλων και του εαυτού µου 
όπως είµαι. 
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11. Κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ την κάθε στιγµή στο 
στάδιο της εξέλιξης που βρίσκοµαι.  
12. Είµαι µια αιώνια Θεία συνειδητότητα. 
13. Είµαι Αγάπη, Φως και Ειρήνη.  
14. Καθεµιά από τις εµπειρίες µου µε φέρνει πιο κοντά 
στο Θεό. 
15. Είµαι αγαπητός/η σε όλη την Αγγελική 
Οικογένεια. 
16. Στο κέντρο της ύπαρξης µου είµαι αγνός/η και 
ιερός/η όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
17. Είµαστε όλοι αγγελικές συνειδητότητες σε µια 
πορεία εξέλιξης. 
18.  Όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε θεϊκούς νόµους που 
φέρνουν σε όλους µας ακριβώς ό,τι χρειαζόµαστε για 
να µάθουµε το επόµενο µάθηµα σε κάθε στάδιο της 
εξελικτικής µας πορείας. Μπορεί, σε κάποιες 
περιπτώσεις, να είµαι εγώ το όργανο για τη διαδικασία 
µάθησης των άλλων. Έτσι, δεν είµαι ο δηµιουργός της 
πραγµατικότητάς τους, αλλά είµαι υπεύθυνος για τα 
συναισθήµατα και τα κίνητρά µου και µπορώ να 
ζητήσω συγγνώµη για κάθε εγωιστική συµπεριφορά ή 
αρνητικά συναισθήµατα που έχω προς αυτούς. 
19.  Το να ζητήσω συγγνώµη δεν σηµαίνει ότι είµαι 
κακός, αλλά ότι αναγνωρίζω την άγνοιά µου και θέλω 

να απελευθερωθώ απ’ αυτήν. Το να το παραδεχτώ είναι 
το πρώτο βήµα προς την απελευθέρωση. 
20.  Το να ζητήσω συγγνώµη δεν µε υποβιβάζει, αλλά 
µάλλον µε ελευθερώνει από την ψευδαίσθηση του εγώ 
µου. 
21.  Ο καθένας είναι ο µοναδικός δηµιουργός της 
πραγµατικότητάς του. Δεν δηµιουργώ την 
πραγµατικότητα κανενός άλλου. 
22.  Η αγάπη του Θεού για µένα είναι χωρίς όρους. 
Είµαι αξιαγάπητος/η όπως είµαι µε όλα τα λάθη µου. 
23.  Η αξία µου είναι ίση µε την αξία κάθε άλλης ψυχής. 
Ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη. 
24.  Είµαι αιώνια, θεϊκή συνειδητότητα στη διαδικασία 
ανάπτυξης της ικανότητας να εκφράσω την οµορφιά 
που υπάρχει µέσα µου. 
25.  Το καθετί είναι θεϊκό. Δεν υπάρχει τίποτα και 
κανείς που δεν είναι έκφραση της µίας οικουµενικής 
συνειδητότητας (του Θεού) – εγώ δεν αποτελώ 
εξαίρεση. 
 
Θυµηθείτε να µην κάνετε κακή χρήση αυτών των 
αληθειών, αλλά να τις χρησιµοποιείτε κατάλληλα για 
να απελευθερωθείτε από το παρελθόν και από την 
ψευδαίσθηση του εγώ. 

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 
Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην οµάδα. 

 
Α. ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΙΩΘΩ ΕΝΟΧΗ, ΝΤΡΟΠΗ, ΑΥΤΟ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ, ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ  
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
 
Β. TA ΣYNAIΣΘHMATΑ, ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: (φόβος, πόνος, ανασφάλεια, αδικία, δυνατή επιθυµία) 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
Γ. OI ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY MOY ΔHMIOYPΓΗΣΑΝ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΝΟ Β’: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
 
Δ. ΘETIKEΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ANTIΛHΨEIΣ ΠOY ΘA ME BOHΘHΣOYN NA AΠEΛEYΘEPΩΘΩ AΠO 
APNHTIKEΣ EΠIΔPAΣEIΣ KAI NA ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ. 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
  
Ε. ΘETIKEΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ANTIΛHΨEIΣ ΠOY ΘA ME BOHΘHΣOYN NA ΣΥΓΧΩΡΗΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΜΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ 
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Ο Χριστός ήρθε µε τα καλά νέα ότι ο Πατέρας Του – το Θεϊκό Ον – Τον είχε στείλει να ανακοινώσει ότι, µέσα από 
το ιερό µυστήριο της εξοµολόγησης, της µετάνοιας και της Θείας Κοινωνίας, όλες οι «αµαρτίες» ή τα λάθη 
συγχωρούνται και διαλύονται. Αυτή είναι µια θαυµαστή διαδικασία που πολύ λίγοι άνθρωποι αφήνουν να τους 
θεραπεύσει – ακόµη κι εκείνοι που συµµετέχουν στο µυστήριο. Το µήνυµα είναι ότι ο Θεός µάς αγαπά όλους όπως 
είµαστε. 

============================ 
 
TOTE ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. Ή ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. 

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

 
TAT ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ 

   

Παίρνουµε την ίδια θέση για τα επτά στάδια. 
  
Στάδιο 1. Φέρνουµε στο νου µας αυτό που κάναµε 
και νιώθουµε τα συναισθήµατα µας σε σχέση µε 
αυτό. Ισως να κανουµε και “Σεντόνα”. 
 
Στάδιο 2. Φέρνουµε στο νου θετικές αντιλήψεις για 
το θέµα. Όπως αυτά που περιφράζονται πιο πάνω 
στις ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ. 
 
Στάδιο 3. Ζητάµε (δεχόµαστε) να θεραπευτούν οι 
ρίζες και οι αρχικές αιτίες που µας οδήγησαν  να 
συµπεριφερθούµε έτσι. Μένουµε µέχρι να νιώσουµε 
κάποια αλλαγή µέσα µας. Φέρνουµε στο νου µας 
εναλλακτικές αντιλήψεις που θα µας επιτρέπουν να 
συµπεριφερόµαστε σε αρµόνια µε την συνείδηση µας 
από δω και πέρα. 
 
Στάδιο 4. Ζητάµε (δεχόµαστε) να θεραπευτούν τα 
µέρη  του εαυτού µας που έχουν επηρεαστεί.   
 
Στάδιο 5. Ταυτιζόµαστε µε τον εαυτό µας τις 
στιγµές που συµπεριφερθήκαµε έτσι.  Θυµόµαστε 
πως νιώσαµε πριν και καθώς κάναµε ότι κάναµε. 
 
Στάδιο 6. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον εαυτό µας. 

 
Στάδιο 7. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τους άλλους. 
 

Μερικές πιθανές  
εναλλακτικές αντιλήψεις για το στάδιο 2. 
  
1. Είχα άγνοια (πνευµατική) και ήµουν θύµα 

των προγραµµατισµών, των φόβων, των 
αναγκών, των προσκολλήσεων και των παιδικών 
εµπειριών. 

2. 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. 

3. Το γεγονός αυτό είναι παρελθόν και δεν 
υπάρχει πια.   

4. Η εµπειρία αυτή δεν είναι τυχαία. Έχω 
επιλέξει (σαν ψυχή πριν γεννηθώ) να µάθω 
µέσα από αυτήν την εµπειρία. 

5. Η ζωή µού δίνει µόνο ό,τι χρειάζοµαι για 
τη διαδικασία της εξέλιξής µου. 

      6. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει 
δυνατότερο και σοφότερο, καλύτερο µε τους 
ακόλουθους τρόπους _____________________.  

7. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να 
συµβεί αυτό για κάποιο λόγο. 

8. Είµαι το φως πίσω από το φιλµ. 

9. Ότι έγινε ήταν µία συµφωνία ψυχής. 
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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.   

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ NA ΣYΓXΩPHΣΩ Ή / KAI NA AΓAΠΩ 
 
1. TOTE ΘA AΠEΛEYΘEPΩΘΩ EΓΩ AΠO TA APNHTIKA ΣYNAIΣΘHMATA ΠOY ME ΣTENAXΩPOYN. 
2. ΘA EΞEΛIXTΩ ΣAN ANΘPΩΠOΣ, ΠAIPNONTAΣ THN EYΘYNH ΓIA THN ΠPAΓMATIKOTHTA MOY. 
3. ΘA ΓINΩ ΩPIMOΣ ENHΛIKAΣ O OΠOIOΣ ΠAYEI NA ΠIΣTEYEI OTI OI AΛΛOI ΦTAINE. 
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. H ΣYΓXΩPEΣH EINAI MIA ENΔEIΞH ΠNEYMATIKHΣ ΩPIMOTHTAΣ KAI EΞEΛIΞHΣ. 
8. ETΣI MΠOPΩ NA ΔHMIOYΓHΣΩ ΣYNEIΔHTEΣ ΣXEΣEIΣ AΓAΠHΣ. 
9. ΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΩ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/Η, ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΚΑΙ ΠΙΟ ΥΓΙΗΣ. 
10. ΘΑ ΥΠΕΡΒΩ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΒΙΩΣΩ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ. 
11. ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ 
ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
12. ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΕΓΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΥ. 
13. Η ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑ. 
14. ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. 
 

ONOMA TOY 
ANΘPΩΠOY 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣYXΩPEΣΩ 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

  

 
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. 
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Πιθανές εµψυχωτικές ερωτήσεις σε σχέση µε τη συγχώρεση των άλλων 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις ερωτήσεις που σας αγγίζουν. 
1. Γιατί επιλέγω να συγχωρήσω τον/την _________ για __________; 
2. Γιατί είναι ασφαλές και καλό για µένα να συγχωρήσω τον/την _________ για 

_________; 
3. Γιατί µε συµφέρει να συγχωρήσω τον/την _________ για __________; 
4. Γιατί ο ανώτερος εαυτός µου θέλει να συγχωρήσω τον/την _________ για ______; 
5. Γιατί προτιµώ να συγχωρώ παρά να κρατάω αρνητικά συναισθήµατα;  
  
Δηλώσεις Εστιασµένες στην Αλήθεια για Συγχώρεση 
Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις πεποιθήσεις/αλήθειες που σας 
αντιπροσωπεύουν ή σας ανακουφίζουν και τις οποίες θέλετε να δυναµώσετε στο υποσυνείδητο 
(αν κάνετε εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις βάλτε τη λέξη «επειδή» µπροστά από κάθε 
φράση). 
1. Η αγάπη δεν έχει παράπονα.              
2. Είναι ασφαλές και καλό να συγχωρώ. 
3. Επιλέγω να συγχωρώ.                                   
4. Συγχωρώ τους άλλους, όπως ο Θεός συγχωρεί εµένα. 
5.  Η αγάπη βλέπει το φως πίσω από το εγώ και τις πράξεις του άλλου.  
6. Όταν συγχωρώ τους άλλους, θεραπεύοµαι από τις ψευδαισθήσεις µου.                 
7. Ελευθερώνοµαι από το φόβο µου να συγχωρώ και να αγαπώ. 
8. Θέλω να συγχωρώ τους άλλους, ακριβώς όπως θα ήθελα να µε συγχωρούν κι εκείνοι. 
9. Είµαι ο µοναδικός δηµιουργός της πραγµατικότητάς µου και έχω επιλέξει να βιώσω αυτό 
που συνέβη σαν µια ευκαιρία µάθησης. 

10. Επιλέγω να έχω κατανόηση και συµπόνια για τις αδυναµίες, τα λάθη και τους παιδικούς 
προγραµµατισµούς, τους δικούς µου και των άλλων. 

11. Επειδή βλέπω το φωτεινό ον πίσω από το σώµα και τη συµπεριφορά του άλλου.   
12. Η ζωή και οι άλλοι µού δίνουν µόνο αυτό που είναι για το ύψιστο καλό µου. 
13. Νιώθω ασφαλής να αγαπώ και να συγχωρώ τον εαυτό µου και τους άλλους. 
14. Είµαι µια φωτεινή συνειδητότητα– είµαι πάντα ασφαλής.  
15. Ο άλλος είναι θύµα των προγραµµατισµών, φόβων, αναγκών, προσκολλήσεων και των 
παιδικών εµπειριών του. 

16. Η αξία µου είναι αµετάβλητη εφόσον είµαι έκφραση της Θεϊκής συνειδητότητας.  
17. Το παρελθόν δεν υπάρχει πια. Είµαι ασφαλής.  
18. Έχω επιλέξει σαν ψυχή να µάθω µέσα από αυτή την εµπειρία. 
19. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να ξεπεράσω οτιδήποτε µου δίνει η ζωή. 
20. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει δυνατότερο, σοφότερο και καλύτερο µε τους ακόλουθους 
τρόπους _____________________________________________________. 

21. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και προγραµµατίστηκε από τις παιδικές εµπειρίες του. 
22. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να συµβεί αυτό για κάποιο λόγο. 
23. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. Δεν είµαι πια παιδί. 
24. Στο κέντρο της ύπαρξης του ο άλλος είναι αγνός και ιερός, όπως τον δηµιούργησε ο Θεός. 
25. 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». 
Τώρα προχωρήστε να εφαρµόσετε τις τεχνικές του Θεραπευτικού Κώδικα ή της Εξισορρόπησης των 
ηµισφαιρίων του εγκεφάλου µε Εµψυχωτικές ερωτήσεις και απαντήσεις ή άλλη µέθοδο, µε τις αλήθειες 
που επιλέξατε. Ή µιλήστε µε το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί ή και τα κύτταρα του σώµατός 
σας εξηγώντας τις πιο πάνω αλήθειες και ειδικά γιατί είναι ασφαλές, σωστό και ωραίο να συγχωρήσετε 
του άλλους για τα πάντα και να εστιαστείτε στην εσωτερική τους αθωότητα και ιερότητα. 
Για πολύ περισσότερα πάνω στο θέµα αυτό, καλό είναι να διαβάσετε το βιβλίο Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ 
ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ. 
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TAPAS ACUPRESSURE 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.  Ισως να κανουµε και “Σεντονα”. 
 
Στάδιο 2. Φέρνουµε στο νου µια θετική αντίληψη 
για το θέµα. 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  του εαυτού µας που έχουν επηρεαστεί.   
 
Στάδιο 5. Ταυτιζόµαστε µε 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 ότι έκανε. 
 
Στάδιο 6. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον δράστη. 
 
Στάδιο 7. Καλλιεργούµε κατανόηση και 
συγχώρεση για τον εαυτό µας. 
 

Μερικές πιθανές  
εναλλακτικές αντιλήψεις για στάδιο 2 

  
1. Ο άλλος είχε / έχει άγνοια (πνευµατική) 

και είναι θύµα των προγραµµατισµών, φόβων, 
αναγκών, προσκολλήσεων και παιδικών 
εµπειριών. 

2. 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. 

3. Είµαι ασφαλής – ό,τι κι αν κάνει ο άλλος. 

4. Το γεγονός αυτό είναι παρελθόν και δεν 
υπάρχει πια. Είµαι ασφαλής. 

5. Η έµπειρα αυτή δεν είναι τυχαία. Έχω 
επιλέξει (σαν ψυχή πριν γεννηθώ) να µάθω 
µέσα από αυτήν την εµπειρία. 

6. Η ζωή µού δίνει µόνον ό,τι χρειάζοµαι 
για τη διαδικασία εξέλιξής µου. 

7. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω και να 
ξεπεράσω οτιδήποτε µου δίνει η ζωή. 

8. Αυτή η εµπειρία µε έχει κάνει 
δυνατότερο και σοφότερο, καλύτερο µε τους 
ακόλουθους τρόπους ___. 

9. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και 
προγραµµατίστηκε από τις παιδικές εµπειρίες 
του. 

10. Το σύµπαν (ο Θεός) έχει επιτρέψει να 
συµβεί αυτό για κάποιον λόγο. 

11. Είµαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. 
Δεν είµαι παιδί.  

12. Εφόσον θα ήθελα ο άλλος να 
συγχωρήσει έµενα, θέλω να τον συγχωρήσω 
εγώ.  

13. Εφόσον έχω κάνει τόσα λάθη, λογικό 
είναι να συγχωρήσω τα δικά του.  

14. Ο άλλος είναι ένα φωτεινό ον σε 
εξέλιξη.   

15. Όσα έγινε ήταν µια συµφωνία ψυχής. 
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TA MAΘHMATA THΣ ZΩHΣ 
Aπό το βιβλίο Σχέσεις Συνειδητής Aγάπης 

 
Το βασικό ερώτηµα σε όλες τις ψυχολογικές 
αναζητήσεις είναι «ποιο είναι το µάθηµά µου εδώ;». 
«Τι χρειάζεται να µάθω απ' αυτήν την κατάσταση, η 
οποία περιορίζει την ευτυχία µου ή την 
αποτελεσµατική λειτουργία µου;».  
Το κλειδί σ’ αυτή τη διαδικασία είναι η πεποίθηση πως 
ό,τι µας συµβαίνει είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας 
που λέγεται καθρέφτισµα, συµπαθητική δόνηση ή 
προβολή. Αυτό σηµαίνει πως ό,τι βιώνω από τον 
εξωτερικό κόσµο και ιδιαίτερα από τη συµπεριφορά 
των γύρω µου, είναι το καθρέφτισµα, η αντανάκλαση, 
η προβολή ή η συµπαθητική δόνηση από κάτι που 
βρίσκεται µέσα µου. Οι πεποιθήσεις µου και τα 
συναισθήµατά µου καθρεφτίζονται, αντανακλούν ή και 
προβάλλονται στον κόσµο µου, δηµιουργώντας τις 
συµπεριφορές των άλλων και τα γεγονότα που βιώνω.  
Tα γεγονότα, οι συµπεριφορές και οι καταστάσεις, που 
µας δηµιουργούν δυσάρεστα συναισθήµατα, 
καθρεφτίζουν συγκεκριµένα µέρη του εαυτού µας, τα 
οποία είναι ώριµα και έτοιµα να µεταµορφωθούν. 
H στάση αυτή είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την 
αυτοανακάλυψη, επειδή µας βοηθάει να 
συνειδητοποιήσουµε ξεκάθαρα τι χρειάζεται ν' 
αλλάξουµε, ενώ, συγχρόνως, µας απελευθερώνει από 
τα αρνητικά συναισθήµατα προς τους άλλους.  
Συνειδητοποιούµε ότι εµείς οι ίδιοι έλκουµε τη 
συµπεριφορά και τα γεγονότα που δηµιουργούν την 
πραγµατικότητά µας, επειδή µέσα από αυτά ακριβώς τα 
ερεθίσµατα θα παρακινηθούµε να εξελιχθούµε, έξω και 
πέρα από τις παλιές περιοριστικές µας πεποιθήσεις, σε 
πεποιθήσεις νέες, πιο ευθυγραµµισµένες µε τις 
αλήθειες της πραγµατικής πνευµατικής µας φύσης. 

 
BAΣIKEΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ THΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ 

TΩN MAΘHMATΩN THΣ ZΩHΣ 
1. Eίµαστε οι µόνοι δηµιουργοί της 

πραγµατικότητάς µας. 
 
2. Eίµαστε αθάνατες, θεϊκές υπάρξεις σε µια 

διαδικασία εξέλιξης της ικανότητάς µας να 
εξωτερικεύσουµε τη λανθάνουσα θεϊκή µας φύση. 
 

3. Η διαδικασία εξέλιξης και της συναισθηµατικής 
και πνευµατικής ωρίµανσης επιτυγχάνεται µέσα 
από µια διαδικασία µάθησης, η οποία ωθείται, 
και µερικές φορές µάς επιβάλλεται, από τα 
γεγονότα και τις συνθήκες της ζωής και, σ' ένα 
µεγάλο βαθµό, από τη συµπεριφορά των άλλων.  

 
4. Τα γεγονότα, οι συνθήκες και οι συµπεριφορές 

καθρεφτίζουν ή αντανακλούν µέρη του εαυτού 
µας που χρειάζονται µεταµόρφωση. Eίναι αυτό 
ακριβώς το έναυσµα που χρειαζόµαστε για να 
αρχίσει η ανάπτυξή µας. Mερικές φορές είναι 
ευχάριστο, άλλες όµως είναι δυσάρεστο. 

5. Yπάρχουν τρεις όψεις της εσωτερικής µας 
φύσης που έλκουν αυτά τα γεγονότα. 
o α) Oι πράξεις και η συµπεριφορά µας του 

παρελθόντος. 
o β) Tα συγκεκριµένα µαθήµατα που ήρθαµε να 

µάθουµε σ’ αυτή την ενσάρκωση. 
o γ) H τωρινή µας ψυχοσύνθεση: πεποιθήσεις, 

προσκολλήσεις, προσδοκίες, εσωτερικές 
συγκρούσεις, αποστροφές, συναισθήµατα, 
συµπεριφορά, φόβοι, υποπροσωπικότητες κλπ. 
 

6. Yπάρχουν τέσσερις τοµείς της ζωής µας, στους 
οποίους δεχόµαστε τα περισσότερα απ' αυτά τα 
µαθήµατα: 
o α) Oι σχέσεις µας. 
o β) Το σώµα, η υγεία ή / και η εµφάνισή µας. 
o γ) Οι συνθήκες  και τα ερεθίσµατα σε σχέση µε 

την εργασία ή τις ευθύνες µας. 
o δ) Διάφορα γεγονότα, όπως δυστυχήµατα, 

γάµος, διαζύγιο, απώλεια, επιτυχία, αποτυχία, 
πόλεµος, αλλαγές γενικά. 

 
7. Γενικά, τα µαθήµατά µας βρίσκονται στους τοµείς 

της ζωής µας που αναφέραµε πιο πάνω και οι 
οποίοι µας ενοχλούν, µας πονούν ή δεν µας 
ικανοποιούν. 

 
8. Tα µαθήµατα που χρειάζεται να µάθουµε 

αφορούν στα εξής: 
o α) Μεταµόρφωση των πεποιθήσεών µας. 
o β) Αλλαγή της συµπεριφοράς και της στάσης 

µας. 
o γ) Πιο ανοιχτή και αποτελεσµατική 

επικοινωνία. 
o δ) Αλλαγή του τρόπου της ζωής µας. 
o ε) Προσπάθεια να βελτιώσουµε τον κόσµο 

γύρω µας. 
 
9. Γενικά, τα µαθήµατά µας απαιτούν να 

µεταµορφώσουµε πεποιθήσεις, που 
οµαδοποιούνται σε κατηγορίες. 
o α) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να αλλάξουµε, 

για να πάψουµε να έλκουµε ή να 
δηµιουργούµε καταστάσεις που µας ενοχλούν. 

o β) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να 
µετατρέψουµε, για να µπορέσουµε να 
δεχτούµε την κατάσταση όπως είναι. 

o γ) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να αλλάξουµε, 
για να επικοινωνούµε πιο αποτελεσµατικά µε 
τους άλλους σχετικά µε αυτά που συµβαίνουν. 

o δ) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να 
µετατρέψουµε, να µεταµορφώσουµε, για να 
µπορέσουµε, ενεργώντας, να βελτιώσουµε την 
εξωτερική κατάσταση. 
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10. Για ν' ανακαλύψουµε τι χρειάζεται να µάθουµε και 
να αρχίσουµε να το µετατρέπουµε, πρέπει πρώτα 
να ανακαλύψουµε τι υπάρχει µέσα µας που 
καθρεφτίζεται στην κάθε περίπτωση. Οι 
αντανακλάσεις και οι προβολές αυτές συχνά είναι 
πολλαπλές, αλλά ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 
o α) Πλευρές του εαυτού µας (πεποιθήσεις, 

συµπεριφορά, συναισθήµατα) που έλκουν και 
διατηρούν αυτή τη συµπεριφορά, το γεγονός ή 
τις συνθήκες. 

o β) Πεποιθήσεις που κάνουν αυτή τη 
συµπεριφορά, τα γεγονότα, τις συνθήκες 
απαράδεκτες και οδυνηρές για µας. 

 
ΠΙΘΑΝΑ MAΘHMATA THΣ ΨYXHΣ 
 
! Aν σαν ψυχή χρειάζοµαι να µάθω να έχω 

αυτοπεποίθηση, φυσικό είναι να δηµιουργηθεί µια 
κατάσταση στην οποία η προσωπικότητά µου δεν 
θα µπορεί να βρει εξωτερική υποστήριξη, 
υποχρεώνοντάς µε να βασίζοµαι στον εαυτό µου.  

! Aν χρειάζεται να µάθω αυτοπαραδοχή, τότε είναι 
φυσικό για µένα, σαν ψυχή, να δηµιουργήσω µια 
κατάσταση, στην οποία περνάω µια περίοδο που 
δεν είµαι αποδεκτός από τους άλλους, ώστε να 
αναπτύξω εσωτερική βάση αυτοπαραδοχής.  

! Aν έχει έρθει ο καιρός να ξεπεράσω κάποιο φόβο, 
τότε είναι φανερό πως ο µόνος τρόπος να το κάνω 
είναι να δηµιουργήσω, υποσυνείδητα, αυτό 
ακριβώς που φοβάµαι, για να το ξεπεράσω.  

! Aν χρειάζοµαι να ξεπεράσω κάποιο στοιχείο του 
χαρακτήρα µου, όπως, ας πούµε, τον εγωισµό, 
ποιος θα είναι καλύτερος τρόπος να δω τον εαυτό 
µου από το να αντιµετωπίσω τον εγωισµό στους 
άλλους; 

  
KAΘPEΦTIΣMA Ή ΠPOBOΛH 
 
Yπάρχει µια διαφορά µεταξύ του καθρεφτίσµατος και 
της προβολής.  
 
Όταν η συµπεριφορά του άλλου καθρεφτίζει κάτι που 
υπάρχει µέσα µας, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένας 
συντονισµός και ότι ο άλλος ανταποκρίνεται, µε 
κάποιο τρόπο, στις πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα και 
σε όσα περιµένω υποσυνείδητα.  
 
Yπάρχει ένα κρυφός συντονισµός µεταξύ µας, ο οποίος 
τον κάνει να καθρεφτίζει κοµµάτια του εαυτού µας.   
Προβολή υπάρχει, όταν βλέπουµε στη συµπεριφορά 
του άλλου κίνητρα, τα οποία δεν υπάρχουν ή, 
τουλάχιστον, όχι στο βαθµό που τα βλέπουµε εµείς.  
 
Yποσυνείδητα ερµηνεύουµε και µεγεθύνουµε πλευρές 
της συµπεριφοράς του άλλου, ώστε να προβάλλουµε 
πάνω του δικές µας πεποιθήσεις, φοβίες, κίνητρα, 
συναισθήµατα, ενοχές κλπ.   
  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ. 

 
Α. ΣYMΠEPIΦOPEΣ ΑΛΛΩΝ ΠOY MΕ ENOXΛOYN 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 
 
Β. ΣYMΠEPIΦOPEΣ ΜΟΥ ΠOY MΕ ENOXΛOYN 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 
 
Γ. ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ / ΥΓΕΙΑ / ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 
 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 
 
Ε. ΑΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 
 
Mερικές πιθανές συµπεριφορές, οι οποίες µπορεί να 
ενοχλούν, είναι όταν ο άλλος:  
! Mε κριτικάρει.   
! Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου.  
! Μου κάνει 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. 
! Aγνοεί τις ανάγκες µου.   
! 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. 



EΛEYΘEPΩNONTAΣ TON EAYTO MAΣ AΠO TO KAΘPEΦTIΣMA 
 
Ι. Μελετήστε τα πιθανά στοιχεία που υπάρχουν µέσα σας, στις σελίδες 35 και 36. Όταν έχετε εντοπίσει τα 
στοιχεία µέσα σας που καθρεφτίζουν, ανακαλύψτε τις περιοριστικές και τις απελευθερωτικές πεποιθήσεις.  
 
Tο στοιχείο µέσα µου Οι περιοριστικές πεποιθήσεις 

που µε δεσµεύουν. 
H αντίθετες   απελευθερωτικές 
πεποιθήσεις που µε ελευθερώνουν. 

3. H συµπεριφορά µου 

 

  

4. Φοβίες 

 

  

5. Περιµένω κάτι τέτοιο 

 

  

6. Δεν αξίζω κάτι καλύτερο 

 

  

7. Συµπεριφέροµαι προς εµένα έτσι 

 

  

8. Θα ήθελα να συµπεριφέροµαι έτσι 

 

  

9. Mου θυµίζει παιδικά χρόνια 

 

  

10. Παίζω κάποιο ρόλο; 

 

  

11. & 12.  Προσκολλήσεις 

 

  

13. Eνοχές 

 

  

14. Kρίνω 

 

  

15. Eσωτερικές συγκρούσεις 

 

  

16. Δεν επικοινωνώ αποτελεσµατικά 

 

  

17. Xρειάζοµαι το πρόβληµα 

 

  

Άλλο 
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ΙΙ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 
(Που δηλώνουν την απελευθέρωση σας από τα στοιχεία µέσα σας που καθρεφτίζονται) 

 
1. Γιατί ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2. Γιατί ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. Γιατί ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________________________ 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ 
 

10. _______________________________________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________________________________ 

12. _______________________________________________________________________________________ 

 
IIΙ. A. Γράψε εδώ τις τρεις πεποιθήσεις που θέλεις να δυναµώσεις, ώστε να µπορείς να απελευθερωθείς:  
 
1. ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Β. Aν είχες ήδη πιστέψει αυτές τις τρεις πεποιθήσεις, πώς αλλιώς θα συµπεριφερόσουν και ποιος θα ήταν ένας 
διαφορετικός συντονισµός (καθρέφτισµα) µε τους άλλους;  
1.  Tι θα έκανες, που δεν κάνεις τώρα επειδή αυτές οι πεποιθήσεις είναι ακόµα αδύναµες µέσα σου; 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2.  Tι θα σταµατούσες να κάνεις, το οποίο κάνεις µόνο και µόνο επειδή αυτές οι πεποιθήσεις είναι ακόµα 
αδύναµες µέσα σου; 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3.  Mε αυτές τις αλλαγές στις πεποιθήσεις και τη συµπεριφορά σου, πώς φαντάζεσαι ότι οι άλλοι θα 
συντονίζονται µαζί σου; 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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AΛHΘEIEΣ ΠOY AΠEΛEYΘEPΩNOYN 
 
1. Oλόκληρο το σύµπαν είναι µια έκφραση 
του ενός µοναδικού Oικουµενικού, 
Πανταχού παρόντος και Παντοδύναµου 
Όντος - Συνειδητότητας.  
  α. Όλα είναι θεϊκά. 
  β. Kάθε ον, αντικείµενο και γεγονός είναι µια 
έκφραση τις Θείας Eνέργειας στο υλικό πεδίο.  
  γ. Η θεια συνειδητότητα είναι µέσα σε κάθε ον, 
αντικείµενο και γεγονός, συµπεριλαµβανοµένου 
και του εαυτού µου.  
  δ. H θεία ενέργεια εκφράζεται µέσα από όλους 
µας.  
 Eπιβεβαίωση: 
ε. Eίµαστε όλοι εκφράσεις της Θείας 
Συνειδητότητας / Eνέργειας.  
  
 2. Eίµαστε όλοι αιώνιες ψυχές στην 
διαδικασία της εξέλιξης µέσω της οποίας 
ανακαλύπτουµε και εκδηλώνουµε την 
έµφυτη Θεία Φύση µας.  
  α. Λειτουργούµε προσωρινά στο υλικό πεδίο 
σαν κύτταρα της ενσάρκωσης του ενός 
Oικουµενικού Όντος.  
  β. Σαν Θεία ενέργεια που έχει ενσαρκωθεί µε 
ελεύθερη βούληση, ζούµε τις ζωές µας σε 
συνδηµιουργία µε το θείο.  
  γ. Συνδηµιουργούµε την πραγµατικότητά µας, 
ατοµικά και οµαδικά, µέσα από πεποιθήσεις, 
συναισθήµατα, πράξεις και επιλογές του 
παρελθόντος και του παρόντος.  
  δ. H ικανότητά µας να έρθουµε σε επαφή µε 
την έµφυτη Θεία Φύση µας εξελίσσεται. Tην 
εκφράζουµε µέσα από τις αρετές της ειρήνης, της 
αγάπης, της δύναµης, της σοφίας και της 
ανιδιοτέλειας.  
  ε. O καθένας µας είναι ολοκληρωτικά 
υπεύθυνος για την πραγµατικότητα που 
δηµιουργεί και βιώνει. 
  στ. Όλα (τα όντα, τα αντικείµενα, οι σχέσεις, οι 
δραστηριότητες, οι καταστάσεις, τα γεγονότα, η 
εργασία, κτλ.) υπάρχουν αποκλειστικά για την 
εξέλιξη και την αυτοπραγµάτωση της ψυχής.  
  
 Eπιβεβαίωση: 
 ζ. Eίµαστε όλοι ψυχές στην εξέλιξη.  
  
 3. O σκοπός της ζωής µας είναι να 
δηµιουργήσουµε, προσωπικά και οµαδικά, 
µια πιο φωτισµένη και γεµάτη αγάπη και 
αρµονία πραγµατικότητα. 
  α. Oι εµπειρίες του παρελθόντος µάς 
προγραµµατίζουν µε συνειδητά και 
υποσυνείδητα συµπεράσµατα.  
  β. Tα συµπεράσµατα αυτά γίνονται 
πεποιθήσεις και σκεπτοµορφές, οι οποίες 
περιορίζουν και διαστρεβλώνουν την αντίληψη 
µας.  

  γ. Προβάλουµε το παρελθόν µας στον καθέναν 
και σε καθετί που βλέπουµε.  
  δ. Oι προγραµµατισµοί µας δίνουν σε καθετί 
(όντα, αντικείµενα, καταστάσεις, γεγονότα) τη 
σηµασία που έχουν για µας.  
  ε. Oι προγραµµατισµοί δίνουν τη δύναµη σε 
καθετί να µας επηρεάζει µε το τρόπο του.  
  στ. H κάθε µας σκέψη βασίζεται ή στην άγνοια, 
στο φόβο και στην αποξένωση ή στην γνώση, την 
αγάπη και την ενότητα.  
 ζ. Oι αρνητικές νοητικές µας καταστάσεις είναι 
αποτέλεσµα της περιορισµένης ή 
διαστρεβλωµένης µας αντίληψης.  
 η. Oι άνθρωποι γύρω µας (ειδικά όσοι είναι 
συναισθηµατικά συνδεδεµένοι µαζί µας) βιώνουν 
και επηρεάζονται από τα ενεργειακά πεδία που 
δηµιουργούνται από τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατά µας.  
 θ. Bιώνουµε δυσάρεστα συναισθήµατα όταν 
είµαστε ταυτισµένοι µε το σώµα και την 
προσωπικότητά µας.  
 ι. H άγνοια, ο φόβος και η ενοχή δηµιουργούν 
τη βάση των δυσάρεστων συναισθηµατικών µας 
καταστάσεων. 
 κ. H άγνοια της αληθινής Θεϊκής µας φύσης µάς 
αναγκάζει να επιθυµούµε και να αναζητούµε 
στόχους και αποτελέσµατα που δεν είναι τα 
ανώτερα δυνατά για την πραγµατική µας ευτυχία 
και εξέλιξη.  
  λ. H εσωτερική αναζήτησή µάς φέρνει σε πιο 
κοντινή επαφή µε την αλήθεια της εσωτερικής 
Θεϊκής µας Φύσης, που µας οδηγεί στην 
τελείωση και τη θέωσή µας.  
  µ. H προσωπική και οµαδική µας τελειοποίηση 
είναι η εκδήλωση του βασιλείου του Θεού σε 
κάθε επίπεδο.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
 ν. Eίµαι 100% υπεύθυνος για την 
πραγµατικότητά µου . 
 ξ. Mπορούµε να δηµιουργήσουµε την 
πραγµατικότητα των ανώτερων ιδανικών µας.  
 ο. Eίµαστε όλοι σε µια διαδικασία εξελικτικής 
µεταµόρφωσης.  
  
 4. H ζωή µάς δίνει σε κάθε στιγµή ακριβώς 
αυτό που χρειαζόµαστε για να 
δηµιουργήσουµε ευτυχία και να 
συνεχίσουµε την εξέλιξη µας.  
  α. Kάθε γεγονός και κατάσταση είναι το τέλειο 
ερέθισµα για το επόµενο µάθηµα στο δρόµο της 
εξέλιξής µας.  
  β. H οδύνη και η ευτυχία µάς οδηγούν στα 
επόµενα στάδια της εξέλιξής µας.  
  γ. H ζωή αντανακλά πάνω µας τις σκέψεις, τα 
λόγια, τις προσδοκίες, τα συναισθήµατα, τις 
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επιλογές, τις φοβίες, τις επιθυµίες, τις πράξεις 
και τις αντιδράσεις του παρελθόντος.  
  δ. H ζωή καθρεφτίζει πάνω µας τις σκέψεις, τα 
λόγια, τις προσδοκίες, τα συναισθήµατα, τις 
επιλογές, τις φοβίες, τις επιθυµίες, τις πράξεις 
και τις αντιδράσεις του παρόντος.  
  ε. H ζωή µάς παρουσιάζει τα µαθήµατα 
(αλήθειες) που έχουµε έρθει να µάθουµε 
(θυµηθούµε) σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής µας.  
  
Eπιβεβαιώσεις: 
 στ. Όλα τα γεγονότα και οι καταστάσεις είναι 
ευκαιρίες για αυτογνωσία και πνευµατική 
ανέλιξη. 
 ζ. Kάθε πρόβληµα είναι µια ευκαιρία να 
καλλιεργήσω µεγαλύτερη εσωτερική δύναµη και 
ελευθερία. 
 η. Mαθαίνω τα µαθήµατα µου µε το να 
ανακαλύπτω πιο µέρος του εαυτού µου 
καθρεφτίζεται - η προβάλλεται στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. 
  
 5. Tο κύριο και πιο ουσιαστικό µάθηµά 
µας είναι η Aγάπη.  
  α. H βασική εσωτερική µας φύση είναι αγάπη. 
  β. Xάνουµε την επαφή µε αυτήν την αγάπη 
όταν φοβόµαστε.  
  γ. Όταν θυµόµαστε την αληθινή µας φύση 
ερχόµαστε σε επαφή µε την αγάπη µέσα µας.  
  δ. H συχώρεση προς όλους, και προς τον εαυτό 
µας, µάς απελευθερώνει µε τρόπο ώστε να ζούµε 
το παρόν µε αγάπη.  
  ε.  H αληθινή και ειλικρινής επικοινωνία είναι 
προϋπόθεση για το βίωµα της αγάπης µεταξύ 
µας.  
  στ. Όλα τα όντα, δηµιουργηµένα κατά την 
εικόνα του Θεού, αξίζουν αγάπη και σεβασµό 
ακριβώς όπως είναι.  
   
 Eπιβεβαιώσεις: 
  ζ. Aπελευθερώνοµαι από τις λανθασµένες 
αντιλήψεις, φοβίες και προσκολλήσεις οι οποίες 
περιορίζουν την ηρεµία και την αγάπη µου.  
  η. Eπιλέγω την ενότητα και την αγάπη.  
  θ. H αγάπη είναι πάντα το µάθηµα.  
  ι. Eπικοινωνώ µε τιµιότητα και ειλικρίνεια, 
δηµιουργώντας ενεργοποιηµένες συνδέσεις 
αγάπης µε τους άλλους.  
  κ. Όταν αγαπάω, είµαι δυνατός και ασφαλής.  
  λ. Aγαπάω όλους χωρίς όρους - και τον εαυτό 
µου.  
   
 6. Όλες οι αρετές είναι εκφράσεις της 
αγάπης και της Θείας µας Φύσης.  
  α. H ανώτερη πνευµατική µας φύση είναι 
αγάπη, ειρήνη, ενότητα, ανιδιοτέλεια, 
ταπεινοφροσύνη και όλες οι υπόλοιπες αρετές.  

  β. Eπιθυµούµε να αναπτύξουµε τις αρετές µας 
επειδή µας θυµίζουν τον αληθινό πνευµατικό 
εαυτό µας.  
  γ. Tο βασικό µας εµπόδιο προς την καλλιέργεια 
/ εκδήλωση των αρετών είναι η άγνοιά µας, η 
οποία οδηγεί σε φόβο, προσκόλληση, αποστροφή 
και αποξένωση.  
  δ. H καλλιέργεια των αρετών (ο συντονισµός µε 
αυτές) είναι βασικό µέσο πνευµατικής εξέλιξης.  
  ε. H παρουσία των αρετών είναι µια ένδειξη της 
επαφής µε την ανώτερη φύση µας.  
  στ. H τελειοποίηση των αρετών λέγεται θέωση, 
φώτιση, αυτοπραγµάτωση κλπ.  
  
 7. Σαν συνδηµιουργοί µε το Θείο έχουµε το 
ρόλο του να ευλογούµε, να 
µεταµορφώσουµε και να 
πνευµατοποιήσουµε τον υλικό κόσµο.  
 α. H θεία ενέργεια ρέει µέσα από/και συντηρεί 
όλη την δηµιουργία. 
 β. H θεία ενέργεια ρέει µέσα από όλους µας και 
µας οδηγεί.  
 γ. Mπορούµε να επικαλούµαστε το θείο φως 
ζητώντας του να γεµίσει και να περικυκλώσει 
οποιοδήποτε ον, κατάσταση ή γεγονός. 
  δ. H επίκληση (οραµατισµός) του Θείου Φωτός 
- της θείας ενέργειας- αποτελεί την βάση µιας 
ευλογίας, η οποία ανεβάζει τη συχνότητα 
δόνησης του “ευλογηµένου” ώστε να µπορεί να 
συνδέεται και να εκδηλώσει την εσωτερική 
πνευµατική πηγή.  
  ε. Mε τον οραµατισµό του Θείου Φωτός - θείας 
ενέργειας- µέσα και γύρω από οποιοδήποτε ον ή 
κατάσταση, υπηρετούµε το συντονισµό του / της 
µε το ανώτερο δυνατό καλό στη συγκεκριµένη 
περίπτωση.  
  στ. Mε αυτό τον τρόπο πνευµατοποιούµε τα 
όντα, την ύλη και τις καταστάσεις.  
  ζ. Tο φως και ενέργεια του Θειου είναι 
παντοδύναµα και µπορούν να 
πραγµατοποιήσουν οποιαδήποτε µεταµόρφωση 
(θαύµα) που υπηρετεί το ανώτερο δυνατό καλό.  
η. H ύψιστη βοήθεια που µπορούµε να δώσουµε 
σε κάποιον είναι να καλούµε από µέσα του την 
κατανόηση του τι χρειάζεται να κάνει για να 
λύσει τα προβλήµατά του και να έχουµε 
εµπιστοσύνη ότι µπορεί να τα λύσει.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
 θ.  H θεότητα είναι µέσα σε ό,τι βλέπω. O Θεός 
είναι µέσα σε αυτό ________ (άνθρωπο, ον, 
κατάσταση, γεγονός κτλ. ) 
 ι. O ρόλος µου  είναι να ευλογήσω, να αγαπώ και 
να υπηρετώ όλους. 
 κ. Προσφέρω βοήθεια, µε αγάπη, σε όσους 
έχουν ανάγκη, ενώ θυµάµαι ότι έχουν ακριβώς 
ό,τι χρειάζονται για να συνεχίσουν την εξέλιξή 
τους. 
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 8. Eίµαι η δηµιουργία / το παιδί / η 
ενέργεια του Θεού.  
  α. Eίµαι ένα ευλογηµένο παιδί του Θεού. Eίµαι 
αγνό, καλό, αγαπητό, χαρούµενο, ευλογηµένο, 
θεϊκό, ειρηνικό, όµορφο.  
  β. O Θεός είναι όπου και να είµαι. Eίναι εδώ 
τώρα.  
  γ. O Θεός είναι µαζί µου κάθε στιγµή, εδώ και 
τώρα.  
  δ. Eίναι θεία ενέργεια. 
  
 9. Aναζητώ συνεχώς και δυναµικά να 
βελτιώσω την ποιότητα της ζωής για όλους 
µας, σε κάθε επίπεδο, ενώ αποδέχοµαι 
πάντα σαν τέλεια τα αποτελέσµατα των 
προσπαθειών µου.  
 α. H εξελικτική µας διαδικασία απαιτεί από µας 
να βελτιώσουµε συνέχεια την ποιότητα της ζωής 
στο πλανήτη υλικά, συναισθηµατικά, κοινωνικά 
και πνευµατικά.  
  β. Yπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα που 
χρειάζεται να δεχτούµε.  
  γ. Xρειαζόµαστε, συνήθως, να κάνουµε 
εσωτερικές αλλαγές πριν µπορέσουµε να 
αλλάξουµε ή να δεχτούµε τις εξωτερικές 
συνθήκες.  
  
 10. Mόνο το παρόν υπάρχει.  
  α. Kάποτε δεν είχα αυτό στο οποίο είµαι 
προσκολληµένος.  
  β. Kάποτε δεν θα έχω αυτό στο οποίο είµαι 
προσκολληµένος.  
  γ. Tο παρελθόν και το µέλλον είναι ανύπαρκτα.  
  δ. Tο παρόν µού προσφέρει όλα όσα χρειάζοµαι 
για να είµαι ευτυχισµένος και να εκτελέσω το 
σκοπό µου στη ζωή.  
 ε. Eίµαι αποφασισµένος (επιθυµώ) να βλέπω 
(αντιλαµβάνοµαι) τη ζωή διαφορετικά (την 
αλήθεια). Θέλω να αντιλαµβάνοµαι αυτό το 
______ (ον, κατάσταση, γεγονός) διαφορετικά.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
 στ. Hρεµώντας τις σκέψεις µου, µπορώ να 
βιώσω τις λεπτότερες ενέργειες της αγάπης και 
της ειρήνης που µε περιβάλλουν.  
 η. Έχω πάντα επίγνωση των κινήτρων µου 
καθώς τα αναβαθµίζω πριν εκφραστώ ή δράσω.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΩΣ NA ΔYNAMΩΣOYME  
TIΣ AΛHΘEIEΣ AYTEΣ 

 
 α. Κάνετε ταµπέλες µε φράσεις και 
τοποθετήστε τις σε µέρη που µπορείτε να τις 
βλέπετε συχνά.  
 β. Γράφετε τις φράσεις πολλές φορές ή 
επαναλαµβάνετε τις προφορικά, προσπαθώντας 
να νιώθετε και να βιώνετε αυτό που γράφετε και 
λέτε.  
 
 γ. Μπορείτε να τις κάνετε εµψυχωτικές 
ερωτήσεις και να τις εφαρµόσετε µε την 
εξισορρόπηση των ηµισφαίριων του εγκεφάλου.  
 
 δ. Μπορείτε να τις αξιοποιήσετε µε τον 
Θεραπευτικό Κώδικα. 
 
 ε. Eπαναλαµβάνετε τις φράσεις µέσα σε βαθιά 
χαλάρωση. 
  1. Πείτε τις  στην οικογένειά σας. (Όχι για να 
τους πείσετε – απλώς σαν ενηµέρωση.) 
  2. Προς ένα πλήθος ανθρώπων. 
  3. Φωνάζετε τις νοερά ώστε να σας ακούσει όλο 
το σύµπαν. 
  4. Nιώστε τα συναισθήµατα που 
δηµιουργούνται επειδή πιστεύετε τις φράσεις 
αυτές. 
  5. Oραµατιστείτε τον εαυτό σας να λειτουργεί 
µέσα στην καθηµερινότητα µε βάση αυτές 
φράσεις. 
 
 στ. Σκεφθείτε πάνω σε κάθε φράση κάνοντας 
περισυλλογή, αναζητώντας να τις κατανοήσετε 
πιο βαθιά και να διαπιστώσετε σε ποιές 
περιπτώσεις τις ξεχνάτε και θέλετε να τις 
θυµηθείτε.  
 
 ζ. Eξασκήστε την ικανότητα να θυµηθείτε τις 
αλήθειες αυτές σε στιγµή απελπισίας ή 
συναισθηµατικής αναστάτωσης.   
 
 η.  Mπορείτε να οραµατιστείτε εικόνες ή 
σύµβολα που αντιπροσωπεύουν την κάθε 
αλήθεια και να τη ζωγραφίσετε, ώστε να έχετε 
και µια εικόνα που να σας τις θυµίζει. 
 
OI AΛHΘEIEΣ AYTEΣ XPEIAZONTAI 
ENIΣXYΣH ME: 
   
1. KAΘHMEPINO ΔIAΛOΓIΣMO 
   
2. ΠPOΣEYXH 
 
3. ANIΔIOTEΛH YΠHPEΣIA ΠPOΣ AΛΛOYΣ 
   
4. KAΛΛIEPΓEIA THΣ AΓAΠHΣ ΓIA OΛOYΣ 
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TΩPA ΠOY ΣYNEIΔHTOΠOIΩ  OTI EIMAI AIΩNIA ΨYXH ΣTHN EΞEΛIΞH KAI OTI KAI 

OI AΛΛOI EINAI EΠIΣHΣ AIΩNIEΣ ΨYXEΣ ΣTHN EΞEΛIΞH, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ TA 
AKOΛOYΘA EPEΘIΣMATA ME TOYΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ TPOΠOYΣ: 

(AN ΔEN TO ΠIΣTEYETE, KANETE TO AKOMA ΚΑΙ YΠOΘETIKA) 
 
1. THN KPITΙKH 
 
 
 
 
 
2. THN EΠIΘETIKOTHTA 
 
 
 
 
 
3. THN ΣYΓKPOYΣH ANAΓKPN 
 
 
 
 
 
4. THN AΣYNEΠEIA TPN AΛΛPN 
 
 
 
 
 
5. THN AΔIKIA 
 
 
 
 
 
6. THN ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
 
 
 
 
7. THN BAPIA ΑΡΡPΣΤΙΑ AΓAΠHMENPN 
 
 
 
 
8. TO ΘANATO AΓAΠHMENPN 
 
 
 
 
9.  TH ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ AΞIPN - ΑΝΤΙΛΗΨΕPΝ 

 
 
  



H ΣKIA KAI H MAΣKA
Tι νοµίζεις ότι πρέπει να  υπάρχει στη MAΣKA σου για να σε δέχονται και
να σε αγαπούν οι άλλοι; Πώς θέλεις να σε βλέπουν και να σε περιγράφουν
οι άλλοι; (EYΓENIA, ∆YNAMH, IKANOTHTA, EΞYΠHPETHΣH, O-
MOPΦIA, ΛOΓIKH, AΓAΠH, NIAΞIMO, EΞYΠNA∆A, TAΛENTA, XPH-
MATA, EΠAΓΓEΛMA και άλλα πολλά;)
Ή τι νοµίζεις ότι πρέπει να υπάρχει στην µάσκα σου για να ελέγχεις ή να
κρατάς σε απόσταση τους άλλους; 
(TPOMOKPATHΣ, ΘYMA, ANAKPITHΣ, AΠOMAKPOΣ ή / και άλλα;)
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓIA THN MAΣKA: 
1.  Aπό αυτά ποια σε βαραίνουν, σε κουράζουν, σε περιορίζουν πιο πολύ;
___________________________________________________
2. Θέλεις να αλλάξεις κάτι στη µάσκα σου και αν ναι τι; 
___________________________________________________
3. Ποιες είναι οι  πεποιθήσεις που σε κάνουν να τα διατηρείς αυτά, παρόλο
που σου «τρώνε» ενέργεια;
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.  Ποια συναισθήµατα έχεις µε την ιδέα να κάνεις αυτές τις αλλαγές
στην µάσκα σου; _______________________________________
___________________________________________________
5. Πεποιθήσεις που µε ελευθερώνουν από την ανάγκη της µάσκας. 
α. _________________________________________________ 
β. _________________________________________________ 
γ. _________________________________________________ 
δ. _________________________________________________ 

Tι έχεις σκεπάσει στη  σκιά σου για να µην το δουν οι άλλοι επειδή:
α) ∆εν θέλεις να τα δείξεις στους άλλους;             β) ∆εν θέλεις να τα δεχθείς εσύ ο/η ίδιος(α);

(Συναισθήµατα, ανάγκες, επιθυµίες, φοβίες, χαρά, αγάπη, τρυφερότητα ή / και άλλα;)
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓIA ΤΗΝ “ΣKIA”  

1. Aπό αυτά ποια σε βαραίνουν, σε περιορίζουν πιο πολύ και θέλεις να τα εκφράζεις στην ζωή σου:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Θέλεις να αλλάξεις κάτι στη σκιά σου και αν ναι τι; ________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Για καθένα από αυτά, ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να τα δείχνεις ή να τα δεχτείς; 
Τι κίνδυνος υπάρχει αν τα δείχνεις ή τα δεχτείς; 

4.Ποια Συναισθήµατα έχεις µε την ιδέα να εκφράζεις αυτές τις όψεις της σκιάς σου;
_______________________________________________________________________________

5. Επιλέγω να δεχτώ / µοιραστώ ___________________________________ για τους ακόλουθους λόγους.
α. _____________________________________________________________________________
β. _____________________________________________________________________________
γ. _____________________________________________________________________________
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Η ΣYMΦIΛIΩΣH TΩN 
EΣΩTEPIKΩN ΣYΓKPOYΣEΩN 

 !
ΠAPAΔEIΓMATA!ΣYΓKPOYΣEΩN  

 
Bάλτε 3 /// για σηµαντικές συγκρούσεις, 2 // για 
συγκρούσεις που ενοχλούν κατά καιρούς και ένα / για 
συγκρούσεις που υπάρχουν αλλά δεν ενοχλούν. 
 
   1. Ένα µέρος του εαυτού µας µπορεί να νιώθει ότι 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την 
επαγγελµατική ζωή, ενώ ένα άλλο µέρος πιστεύει ότι 
θα πρέπει να αφιερώνουµε περισσότερο χρόνο στην 
οικογένειά µας. 
   
 2. Aπό την άλλη µεριά, ένα µέρος του εαυτού µας 
µπορεί να θέλει να ανοίξει σε µια συνειδητή σχέση 
αγάπης, ενώ ένα άλλο µέρος φοβάται: την 
εγκατάλειψη 
 το πλήγωµα, την καταπίεση, ότι δε θα µπορεί να πει 
όχι. 
  
 3. Ένα µέρος του εαυτού µας µπορεί να θέλει να δώσει 
σ' αυτούς που είναι γύρω µας (παιδιά, σύζυγο, φίλους) 
απόλυτη ελευθερία να αναζητήσουν την ευτυχία τους 
µε το δικό τους τρόπο, και ένα άλλο µέρος µπορεί να 
φοβάται ότι θα χάσει τον έλεγχο. 
   
 4. Tο µέρος εκείνο του εαυτού µας που θέλει να 
ευχαριστήσει τους άλλους, µπορεί να έρθει σε 
απευθείας σύγκρουση µε τις δικές µας ανάγκες. 
   
 5. Mπορεί να θέλουµε, από τη µια, να µας στηρίζουν 
οι άλλοι αλλά, από την άλλη, να νιώθουµε ότι, µε την 
στήριξη και τη συµβουλή τους, µας περιορίζουν. 
   
 6. Ένα µέρος του εαυτού µας µπορεί να θέλει 
πνευµατική εξέλιξη, ενώ κάποιο άλλο, µπορεί να 
νιώθει την ανάγκη της υλικής ασφάλειας. 
   
 7. Aπό τη µια µπορεί να θέλουµε να βοηθήσουµε ένα 
αγαπηµένο πρόσωπο ή ένα φίλο, αλλά από την άλλη, 
να νιώθουµε ότι τους βλάπτουµε µε το να τους 
γλιτώνουµε συνέχεια, αντί να τους αφήσουµε να 
λύσουν µόνοι τους τα προβλήµατά τους. 
   
 8. Ένα µέρος του εαυτού µας µπορεί να νιώθει την 
ανάγκη να προστατεύσει τον πλανήτη µέσα από µια 
πιο απλή ζωή µε πολύ λίγη κατανάλωση ενέργειας και 
αγαθών, ενώ ένα άλλο µέρος µπορεί να θέλει να 
απολαύσει όλες τις ανέσεις που δίνει ένας τρόπος µε 
κατανάλωση ενέργειας και µόλυνση του 
περιβάλλοντος. 
   
 9. Mπορεί από τη µια να θέλουµε να πάρουµε µια 
δουλειά ή να αφήσουµε µια δουλειά που έχουµε, ενώ 
ένα άλλο µέρος του εαυτού µας θέλει το αντίθετο, για 
διαφορετικούς λόγους. 
   
 10. Ένα µέρος του εαυτού µας µπορεί να πιστεύει στη 
συνεργασία µε τους άλλους, ενώ κάποιο άλλο να το 
βρίσκει οδυνηρό. 
   
 11. Mπορεί να έχουµε επιθυµία για διάφορα 
αντικείµενα ή καταστάσεις που τα θεωρούµε πηγή 
ευχαρίστησης. Όµως, ένα άλλο µέρος του εαυτού µας 
µπορεί να νιώθει ότι αυτό είναι αµάρτηµα ή ότι δεν θα 

είµαστε πνευµατικοί αν συµµετέχουµε σε τέτοιες 
απολαύσεις. Ή µπορεί να νιώθουµε ότι αυτού του 
τύπου η αναζήτηση ευχαρίστησης είναι απώλεια 
χρόνου και ενέργειας, σε σύγκρουση µε τους 
πνευµατικούς µας στόχους. Έτσι συγκρούονται αυτά 
τα δύο µέρη του εαυτού µας. 
   
 12. Ένα µέρος του εαυτού µας µπορεί να νιώθει την 
ανάγκη να έχει µια αποκλειστική σχέση, όπου η 
ασφάλεια και η ευτυχία µας εξαρτώνται από ένα άλλο 
πρόσωπο (συνήθως σύντροφο). Ένα άλλο µέρος του 
εαυτού µας µπορεί να το βρίσκει αυτό σαν εµπόδιο 
στην ανεξαρτησία, στο να στηριζόµαστε στον εαυτό 
µας και στην ελευθερία να ακολουθήσουµε τον 
πνευµατικό δρόµο χωρίς εµπόδια. 
   
 13. Oµοίως, µπορεί να υπάρξει σύγκρουση ανάµεσα 
στην ανάγκη για προσωπική αγάπη και στην ανάγκη 
να αναπτύξουµε οικουµενική αγάπη. 
   
 14. H ανάγκη να συγχωρούµε και η ανάγκη να 
κρατάµε αρνητικά συναισθήµατα για κάποιον. 
   
 15. H ανάγκη να εφαρµόζουµε διάφορες 
πειθαρχίες και η ανάγκη να νιώθουµε ελεύθεροι να 
κάνουµε ό,τι θέλουµε, όποτε θέλουµε. 
   
 16. H ανάγκη να ακολουθούµε την εσωτερική φωνή 
µας και η ανάγκη να είµαστε όπως οι άλλοι και να 
είµαστε αποδεκτοί από αυτούς. 
   
 17. H ανάγκη να εκφράζουµε τα συναισθήµατά 
µας όπως είναι και η ανάγκη να µη πληγώνουµε 
κανέναν. 
   
 18. H ανάγκη να εκφράζουµε τα πραγµατικά µας 
αισθήµατα και σκέψεις και η ανάγκη να έχουµε την 
αποδοχή των άλλων γύρω µας. 
   
 19. H ανάγκη να ακολουθούµε ένα πνευµατικό 
οδηγό και η ανάγκη να επαναστατούµε εναντίον 
όλων των µορφών συµβουλής ή ελέγχου. 
   
 20. H ανάγκη να ελέγχουµε πρόσωπα και 
καταστάσεις, ώστε να νιώθουµε ασφαλείς, και η 
ανάγκη να αφήνουµε τα πράγµατα να ρέουν και να 
αφήνουµε τους άλλους να ενεργούν ελεύθερα. 
   
 21. H ανάγκη να µη δείχνουµε ποτέ αδυναµία και η 
ανάγκη να µοιραζόµαστε τις αδυναµίες µας µε 
τους άλλους. 
   
 22. H ανάγκη να µη ζητάµε τίποτα από τους 
άλλους και η ανάγκη να έχουµε τη βοήθεια και την 
υποστήριξή τους. 
   
 23. H ανάγκη για µια σταθερή ρουτίνα, για την 
ισορροπία και την εξέλιξή µας, και η ανάγκη για 
ποικιλία και αλλαγή. 
   
 24. H ανάγκη να παίζουµε γνωστά 
συναισθηµατικά παιχνίδια µέσα στις σχέσεις µας 
και η ανάγκη να ελευθερωθούµε από αυτά. 
   
 25. H ανάγκη να αντιµετωπίζουµε και να 
υπερβαίνουµε τους φόβους και τα µπλοκαρίσµατά 
µας και η ανάγκη να τα αποφεύγουµε και να 
κρυβόµαστε από αυτά.                                           109 



Η ανάλυση των Υποπροσωπικοτήτων  
 
Υποπροσωπικότητα Α’ 
 
1. Όνοµα ______________________________ 
 
2. Βασικές ανάγκες & Επιθυµίες 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
3. Συναισθήµατα όταν δεν ικανοποιούνται τα 
συναισθήµατα. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
4. Πεποιθήσεις που δηµιουργούν τις ανάγκες 
και τα συναισθήµατα. 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
5. Συναισθήµατα που έχει προς την 
υποπροσωπικότητα Β’ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
6. Τι θέλει να εκφράσει στον Β’ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

Η ανάλυση των Υποπροσωπικοτήτων  

 
Υποπροσωπικότητα B’ 
 
1. Όνοµα ______________________________ 
 
2. Βασικές ανάγκες & Επιθυµίες 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
3. Συναισθήµατα όταν δεν ικανοποιούνται τα 
συναισθήµατα. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
4. Πεποιθήσεις που δηµιουργούν τις ανάγκες 
και τα συναισθήµατα. 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

5. Συναισθήµατα που έχει προς την  
υποπροσωπικότητα Α’ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
6. Τι θέλει να εκφράσει στον Α’ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
110 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ   
 

=================== 
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 νιώθει 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. Ζήλια για τους άλλους επειδή είναι πιο λεπτοί 
ή περισσότερο πειθαρχηµένοι.   
Θ. Απογοήτευση ή κατάθλιψη επειδή έχουµε 
κουραστεί τόσο πολύ χωρίς επιτυχία. 
 
Θα εφαρµόσουµε τότε EFT σε κάθε ένα από αυτά 
τα συναισθήµατα και όποια άλλα µας ήρθαν στην 
επιφάνεια καθώς δουλεύαµε. 
 
Οι φράσεις µας θα µπορούσαν να είναι κάπως 
έτσι: 
 
Α.1. Αν και αισθάνοµαι (το συναίσθηµα) 
___________ (πιθανά: ενοχή, ντροπή, αυτο-
απόρριψη, αυτο-αµφισβήτηση, έλλειψη αξίας, 
µείωση) επειδή είµαι υπέρβαρος/η, αγαπώ τον 
εαυτό µου βαθιά και δυνατά. 
Ή 
Α.2. Αν και αισθάνοµαι (το συναίσθηµα) 
___________ (πιθανά: ενοχή, ντροπή, αυτο-
απόρριψη, αυτο-αµφισβήτηση, έλλειψη αξίας, 
µικροπρέπεια, µείωση) επειδή δεν µπορώ να 
πειθαρχήσω στο φαγητό µου, αγαπώ τον εαυτό 
µου βαθιά και δυνατά. 
 
Α.3. Παρόλο που µέχρι τώρα αισθανόµουν (το 
συναίσθηµα) ____________, επειδή δεν 

µπορούσα µέχρι τώρα να πειθαρχήσω στο φαγητό 
µου, πειθαρχώ τώρα και µάλιστα µε ευχαρίστηση. 
 
 Α.4. Παρόλο που µέχρι τώρα αισθανόµουν (το 
συναίσθηµα) ____, σχετικά µε το βάρος µου, 
τώρα επιλέγω να θυµάµαι ότι είµαι θεια 
συνειδητότητα και αξίζω αγάπη και σεβασµό 
όπως είµαι. 
 

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. Ζήλια προς αυτούς που µπορούν να τρώνε ότι 
θέλουν. 
Θ. Κατάθλιψη επειδή δεν υπάρχει χαρά χωρίς 
φαγητό. 
 
Οι φράσεις µας για το EFT θα µπορούσαν να είναι 
κάπως έτσι: 
 
Α.1. Αν και αισθάνοµαι ___________ όταν δεν 
µπορώ να φάω ότι θέλω, αγαπώ τον εαυτό µου 
βαθιά και δυνατά. 
 
Α.2. Παρόλο που µέχρι τώρα αισθανόµουν 
_____, όταν δεν µπορούσα να φάω ότι θέλω, 
τώρα πραγµατικά ευχαριστιέµαι να τρώω αυτό 
που είναι για το καλό µου. 
 
Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να δουλέψουµε µε 
κάθε εσωτερική σύγκρουση. Απλά πρέπει να 
κατανοήσουµε τα συναισθήµατα, που έχει κάθε 
µέρος όταν δεν παίρνει ή νοµίζει ότι δεν θα πάρει 
αυτό που έχει ανάγκη, θέλει ή επιθυµεί. 
 
Έχετε υπ’ όψιν σας πάντα άλλες όψεις, όπως 
βαθύτερες ανάγκες και συναισθήµατα αλλά και 
παιδικές εµπειρίες που µπορεί να εµφανισθούν. 
Δουλέψτε µε αυτές και µετά επιστρέψτε στα 
αρχικά θέµατα µέχρι και τα δύο µέρη του εαυτού 
σας να είναι ελεύθερα να συµφιλιωθούν µεταξύ 
τους χωρίς φόβο και άλλα αρνητικά 
συναισθήµατα. 
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ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΑΓΑΠΗΣ Ή ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η 

 
1. Το µέρος που θέλει να είναι σε µία σχέση 
µπορεί να νιώθει 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. Ζήλια προς αυτούς που έχουν ευτυχισµένες 
σχέσεις. 
Ζ. Αυτό-απόρριψη επειδή δεν έχει σύντροφο.  
 
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 
εργασία µπορεί να νιώθει τα ακόλουθα 
συναισθήµατα όταν σκέφτεται την αποχώρηση. 
Α. Ανασφάλεια για το αν θα τα καταφέρει 
οικονοµικά. 
Β. Φόβο ότι δεν θα βρει αυτό που θέλει. 
Γ. Φόβο ότι θα το µετανιώσει αυτό. 
Δ. Φόβο για το πως θα το δουν 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 εργασία, 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 κάτι 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. Ζήλια προς αυτούς που έχουν δουλειές που τις 
αγαπούν. 
Στ. Θυµό προς αυτούς που µε κάποιο τρόπο το 
«εµποδίζουν» να φύγει. 

Όταν δουλεύουµε µε τις εσωτερικές µας 
συγκρούσεις µε αυτό τον τρόπο, ελευθερώνουµε 
κάθε µέρος του εαυτού µας από τα συγκρουόµενα 
µας συναισθήµατα και φυσικές, υγιείς λύσεις θα 
έρθουν χωρίς προσπάθεια στην επιφάνεια. 

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

Οι ακόλουθες τεχνικές θα βοηθήσουν. 
 
1. Μια γραπτή ανάλυση των δυο µερών του 
εαυτού µας. 
 
2. Ένα γραπτό ή προφορικό εσωτερικό διάλογο 
µεταξύ των µερών που συγκρούονται.  
 
3. EFT για κάθε µέρος όπως περιγράφεται πιο 
πάνω.  
 
4. Μέθοδος Σεντόνα ξεχωριστά για το κάθε 
µέρος ώστε να ελευθερώσουµε το κάθε µέρος από 
αυτά που νιώθει αν δεν γίνεται αυτό που θέλει. 
Στο τέλος φανταζόµαστε εναλλάξ να γίνεται αυτό 
που θέλει το ένα µέρος και µετά αυτό που θέλει το 
άλλο µέρος και αναζητούµε να νιώθουµε καλά και 
στις δυο περιπτώσεις. Τότε µπορούµε να πάρουµε 
µια απόφαση µε µεγαλύτερη διαύγεια.  
 
5. Χο’οπονοπόνο για κάθε µέρος 
ελευθερώνοντας το από την ανάγκη να µείνει 
όπως είναι.  
 
6. Η άσκηση µε τις τρεις πόρτες. 
 
7. Το ερώτηµα ζωής, τη σφαίρα φωτός και την 
επίκληση για ανώτερη  καθοδήγηση.  
 
8. Εµψυχωτικές ερωτήσεις από την κάθε 
πλευρά για το: «Γιατί είναι καλά ακόµα αν γίνεται 
αυτό που θέλει το άλλο κοµµάτι;» Πχ. 
 
Α. Γιατί αγαπώ τον εαυτό µου ακριβώς όπως 

είµαι; 

Β. Γιατί  εύκολα τρώω υγιεινά; 

Γ. Γιατί νιώθω µια χαρά ακόµα και χωρίς 

σύντροφο; 

Δ. Γιατί νιώθω ασφαλής ακόµα και µε σύντροφο; 

Ε. Γιατί µπορώ να είµαι καλά στην εργασία που 

είµαι; 

Στ. Γιατί νιώθω ασφάλεια αλλάζοντας εργασία; 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Εργασία µε εσωτερικές αµφιβολίες 
 

1. Σχετικά µε ποια θέµατα νιώθεις αµφιβολία για την ικανότητα να ξέρεις καλύτερα ή να 
καταφέρεις;  Σκέψου διάφορα θέµατα σαν τα παιδιά σου, το σύντροφο, τα οικονοµικά, τα 
περιουσιακά, τη δική σου υγεία, την υγεία των άλλων και άλλα.  

Γράψε εδώ έναν κατάλογο µε τις αµφιβολίες σου. 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Τώρα δηµιούργησε τις φράσεις για την εφαρµογή του EFT πάνω σε αυτές τις αµφιβολίες. 
A. H κλασική φράση: «Παρόλο που αµφιβάλω για την ικανότητα µου να (γνωρίζω / 
πραγµατοποιώ, καταφέρω) ______________, αγαπώ και δέχοµαι τον εαυτό µου. 

B. H φράση µε επιλογές:  
1. «Παρόλο που µέχρι τώρα αµφέβαλα για την ικανότητα µου να (γνωρίζω / καταφέρω) 

______________, τώρα νιώθω σιγουριά και άνεση (η) σε σχέση µε αυτό. 
2. «Παρόλο που µέχρι τώρα αµφέβαλα για την ικανότητα µου να (γνωρίζω / καταφέρω) 

______________, τώρα εµπιστεύοµαι στην θεια καθοδήγηση και δύναµη µέσα µου. 
3. «Παρόλο που µέχρι τώρα αµφέβαλα για την ικανότητα µου να (γνωρίζω / καταφέρω) 

______________, τώρα επιλέγω να θυµάµαι _____________________________ 
_____________________________________________________________. 

Γ. Εµψυχωτικές ερωτήσεις: 
α. Γιατί νιώθω εµπιστοσύνη στον εαυτό µου σε σχέση µε 
______________________; 
β. Γιατί νιώθω ασφάλεια / ηρεµία σε σχέση µε 
_____________________________; 
γ. Γιατί ___________________________ 
____________________________; 

Δ. Πιθανές εµψυχωτικές απαντήσεις: 
1.  _______________________________________________________________ 
2.  ______________________________________________________________ 
3.  ______________________________________________________________ 
4.  ______________________________________________________________ 
5.  ______________________________________________________________ 
6.  ___________________________________________________________    115  



EΠIKOINΩNIA ME TO MEPOΣ TOY EAYTOY MAΣ ΠOY EXEI ENA 
ΣYNAIΣΘHMA 

O EAYTOΣ MAΣ (O παρατηρητής, ο Kεντρικός Eαυτός που δεν νιώθει έτσι) 
EΠIKOIN6NEI ME AΓAΠH ME MEPOΣ TOY EAYTOY MAΣ ΠOY NI6ΘEI TO ΣYNAIΣΘHMA 

 
1. ME ΠOIO ΣYNAIΣΘHMA ΘEΛEIΣ NA EΠIKOIN6NHΣEIΣ; 

_____________________ 
 
2. TI AKPIBOΣ NIΩΘEI AYTO TO MEPOΣ TOY EAYTOY ΣOY; ___________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. ΣE ΠOIEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ NI6ΘEI ETΣI; 
Α. _______________________________________________________________ 
Β. _______________________________________________________________ 
Γ. _______________________________________________________________ 
 
4. TI ΦANTAZEΣAI OTI TO KOMMATI AYTO TOY EAYTOY ΣOY ΠIΣTEYEI ΠOY TO 

KANEI NA NI6ΘEI ETΣI; 
Α._______________________________________________________________ 
Β. _______________________________________________________________ 
Γ. _______________________________________________________________ 
 
5. TI ΠIΣTEYEIΣ OTI EXEI BIΩΣEI ΣTO ΠAPEΛΘON ΠOY TO KANEI NA ΠIΣTEYEI ΚΑΙ 

NA NI6ΘEI AYTA;  
Α. _______________________________________________________________ 
Β. _______________________________________________________________ 
Γ. _______________________________________________________________ 
 
6. TI MΠOPEI NA XPEIAZETAI TO KOMMATI AYTO AΠO EΣENA; 
Α. _______________________________________________________________ 
Β. _______________________________________________________________ 
Γ. _______________________________________________________________ 
 
7. MΠOPEIΣ NA ΔEXTEIΣ KAI NA AΓAΠAΣ TO KOMMATI AYTO – OΠ6Σ EINAI; _____ 
 
8. TI XPEIAZEΣAI NA ΘYMAΣAI ΓIA NA MΠOPEIΣ NA ΔEXTEIΣ KAI NA AΓAΠHΣEIΣ TO 
KOMMATI AYTO OΠ6Σ EINAI; 
Α. _______________________________________________________________ 
Β. _______________________________________________________________ 
Γ. _______________________________________________________________ 
 
9. ΠOIEΣ ΠNEYMATIKEΣ AΛHΘEIEΣ ΘEΛEIΣ NA MOIPAΣTEIΣ ME TO KOMMATI 
AYTO; 
Α. _______________________________________________________________ 
Β. _______________________________________________________________ 
Γ. _______________________________________________________________ 
Δ. _______________________________________________________________ 
Ε. _______________________________________________________________ 
ΣΤ. ______________________________________________________________ 
Ζ. _______________________________________________________________ 
                                                                                                                   

(ΓPAΨE AΠO ΠIΣ6) 
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 Γνωρίζοντας και Αγαπώντας το εγώ µας   
Για λεπτοµέρειες δείτε τo http://www.armonikizoi.com/2016/es  

Το πρώτο βήµα είναι να το παρατηρήσουµε, χωρίς κριτική ή αρνητικά συναισθήµατα, 
βλέποντας και µαθαίνοντας πώς λειτουργεί.  
1. Πότε φοβάται, πληγώνεται ή θυµώνει; ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
2. Κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται εγωκεντρικό και ιδιοτελές; ___________________ 

_______________________________________________________________ 
3. Τι φοβάται που το κάνει να αδιαφορεί ή να θυµώνει ή να µισεί; _________________ 

_______________________________________________________________ 
4. Ποιες ανάγκες το κάνουν να συγκρούεται µε τα άλλα εγώ γύρω του; _______________ 

_______________________________________________________________ 
5. Σε ποια συναισθήµατα έχει εθιστεί και αναζητά συχνά να τα ξανά βιώσει; __________ 

_______________________________________________________________ 
6. Ποιες εµπειρίες του παρελθόντος δεν έχει ακόµη ξεπεράσει; ____________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

7. Σε ποιον και σε τι είναι προσκολληµένο;__________________________________ 
_______________________________________________________________ 

8. Ποια είναι τα «κουµπιά» του που το κάνουν είτε να αποσύρεται είτε να ξεσπά θυµωµένα;  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

9. Τι απορρίπτει στον εαυτό του; _________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

10. Πότε και Γιατί νιώθει την ανάγκη να κριτικάρει τους άλλους; ____________________ 
_______________________________________________________________ 

11. Πότε αµφιβάλλει περισσότερο για τον εαυτό του; ____________________________ 
_______________________________________________________________ 

12. Πώς αναζητά να πάρει έγκριση από τους άλλους; ____________________________ 
_______________________________________________________________ 

13. Από ποιον χρειάζεται περισσότερο έγκριση; ___________________________ 
14. Σε ποιον έχει δώσει τη δύναµη να το αποδέχεται ή να το απορρίπτει;______________ 
15. Ποιες είναι οι δυνατότερες προσκολλήσεις του; ____________________________ 

_______________________________________________________________ 
16. Πώς µετρά την αξία του; _____________________________________________ 
17. Με ποιον συγκρίνει τον εαυτό του και σε σχέση µε τι; ________________________ 
18. Πότε νιώθει ασφάλεια και πότε ανασφάλεια; ______________________________ 

_______________________________________________________________ 
19. Σε ποιους ρόλους είναι περισσότερο προσκολληµένο; _____________________ 
20. Πού έχει χάσει την αντικειµενικότητά του; ________________________________ 
21. Πού προβάλλει τη δική του υποκειµενική πραγµατικότητα πάνω στους άλλους και τη 
ζωή; ___________________________________________________________ 

22. Πότε αντιδρά παράλογα επειδή φοβάται ότι η ελευθερία του κινδυνεύει; ___________ 
23. Ποιες συνήθειες έχει αναπτύξει που βλάπτουν το ίδιο ή τους άλλους; _____________ 

_______________________________________________________________ 
24. Πού αντιστέκεται στην αλλαγή και την εξέλιξη; _____________________________ 
25. Τι χρειάζεται για να αποδεχτεί και να αγαπήσει τον εαυτό του; __________________ 
26. Τι χρειάζεται για να νιώθει ασφάλεια; ________________________________ 117$



Η Ανάλυση των Δυσάρεστων Συναισθηµάτων και Ρόλων 
 
Όταν νιώθουµε δυσάρεστα συναισθήµατα, ας ρωτήσουµε τον εαυτό µας τα εξής:  
 
1.    Ποιο είναι το ερέθισµα (παρελθόν, παρόν ή µέλλον); ______________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
  
2. Ποια συναισθήµατα έχω εδώ; ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
3. Σε τι είµαι προσκολληµένος εδώ που µε κάνει να νιώθω δυστυχία; Τι πιστεύω ότι πρέπει 
να συµβεί ή να µην συµβεί; Τι πιστεύω ότι πρέπει να έχω ή να µην έχω για να είµαι 
ευτυχισµένος εδώ; 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Σε ποιο ρόλο (ρόλους) είµαι προσκολληµένος εδώ που δηµιουργεί αυτές τις πεποιθήσεις 
και προϋποθέσεις για την ευτυχία µου; _______________________________________ 
 
5. Ποιες σκέψεις και αλήθειες θα µε βοηθήσουν εδώ να απελευθερωθώ από τα 
συναισθήµατα αυτά έστω και µερικώς αν όχι εντελώς.  
(Στην οµάδα δεχθείτε βοήθεια όταν έχετε ήδη εξαντλήσει τις δικές σας σκέψεις) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6. Άρα το µάθηµα µου είναι _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
 
1. EFT __________________________________________________________________ 
2. BSFF _________________________________________________________________ 
3. ΣΕΝΤΟΝΑ _____________________________________________________________ 
4. ΧΟ’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ ________________________________________________________ 
5. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚNΔΙΚΑΣ __________________________________________________ 
6. ΕΜΨΥΧNΤΙΚΗ ΕΡNΤΗΣΗ / ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ____________________________________ 
7. ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ _________________________________________________ 
8. ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΓΝNΜΟΣΥΝΗ. ___________ 
9. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ / ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟ ________________________________________ 
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