
4 ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β’

2017
Η  ΑΘΑΝΑΤΗ ΑΙΩΝΙΑ ΦΥΣΗ ΜΑΣ

Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ
Αρμονική Ζωή

Γριβα 23, Χαλανδρι, 15233
210 6818220, 210 6818151

armoniki@holisticharmony.com
www.armonikizoi.com

45



<46>

Γεώργιος Δροσίνης, λογοτέχνης και κοινωνικός αναμορφωτής
Τι λοιπόν της ζωής μας το σύνορο θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι; 
Κι απ’ ότι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε τάφου γη θα μας έχει χωρίσει;

Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε τούτο μόνο ζωή μας το λέμε; 
Κι αυτό τρέμουμε μήπως το χάσουμε και χαμένο στους τάφους το κλαίμε;

Σ’ ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει; Τίποτε άλλο;
Στερνό μας απόρριμα το κορμί που σκορπιέται και λυώνει;

Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο, αθώρητο μήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει 
κι ό, τι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο μήπως πέρα απ’ το θάνατο αρχίζει;

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

ΠPOΣ TO ΔIOIKHTH BAΛEPIO 
ΓIA TO ΘANATO TOY ΓIOY TOY

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

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

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

Πραγματικά, δε θα έπρεπε να θρηνούμε το θάνατο κάποιου αλλά να τον σεβόμαστε.
Kαι ο τελειότερος τρόπος να τιμήσεις το θάνατο του γιού σου είναι να τον αφήσεις στο
Θεό και να συνεχίσεις να κυβερνάς, όπως και πριν, τους ανθρώπους που σου έχουν
εμπιστευτεί. O καταλληλότερος άνθρωπος για να επιβάλλεται σε άλλους είναι αυτός
που πρώτα έχει επιβληθεί στον εαυτό του. Πρέπει να κυριαρχήσεις στον πόνο σου. 

Ποιά ευλάβεια υπάρχει στο να θρηνείς για γεγονότα που έχει στείλει ο Θεός; Eάν η
θεία θέληση βρίσκεται στις ρίζες του κόσμου, και όντως βρίσκεται, τότε ο δίκαιος
άνθρωπος δε θα φθονήσει τις ευλογίες του Θεού αλλά θα δεχτεί πως, ό,τι συμβαίνει,
είναι για το καλό. Προχώρα, λοιπόν, και θεραπεύσου. Kυβέρνησε δίκαια και
παρηγόρησε τους δυστυχισμένους. O σκοπός σου στη γη δεν είναι να κάθεσαι και να
θρηνείς αλλά να απαλύνεις τον πόνο των άλλων.

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

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

και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος.



« ΟΛΑ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ

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

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

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

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

AΠΛA BPIΣKOMAΣTE ΣE ENA AΛΛO EΠIΠEΔO ΣYNEIΔHTOTHTAΣ. 
AYTO ΠOY EIMAΣTE ΔEN AΛΛAZEI.

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

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

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

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

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

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

5. H ΔIKH MAΣ ΣYMΠEPIΦOPA ΘA ΠPEΠEI NA ANTAΠOKPINETAI ΣTO ΣTAΔIO ΠOY
BPIΣKETAI O AΛΛOΣ.
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ΠΩΣ ΦANTAZEΣAI THN AΠOXΩPHΣH 
ΣOY AΠO TO ΣΩMA;

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

σώμα; Γράψε ό,τι φόβους μπορείς να σκεφτείς.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3.Ποιές αλήθειες θα ήθελες να δυναμώσεις ώστε να είσαι έτοιμος (η) να αφήσεις το υλικό σου σώμα

πιο ήρεμα;
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4.Tι θα ήθελες να έχεις κάνει ή να έχεις ολοκληρώσει σε σχέση με άλλους, με την εργασία σου ή γενικά

με τη ζωή σου, ώστε να νιώθεις πιό άνετος (η) όταν έρχεται η ώρα να φύγεις από το σώμα σου;
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ  

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

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

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

________________________________________________________________________________________________

2. Έχω της ακόλουθες αλλεργίες και ευαισθησίες ________________________________________________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Διαθήκη  - Διάταξη της Τελευταίας Βουλήσεως

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

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

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

_______________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Nτροπή ή θυμό επειδή είμαστε αναγκασμένοι να εξαρτόμαστε από άλλους, ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥ-
ΜΑΜΑΙ ΟΤΙ Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΗ. 

<54>



17. Θυμό προς εκείνον, ίσως και προς το Θεό, που θεωρούμε υπεύθυνο για την πραγματικότητά μας.
ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ.                                  

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

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

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

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

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

===============================
ANTIΜETΩΠIZONTAΣ TΗ ΔIKΗ MAΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Να απελευθερωθούμε από εξαρτήσεις και προσκολλήσεις.

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

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

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

 
ΘETIKEΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________

5_________________________________________________________________

6_________________________________________________________________ 

7_________________________________________________________________

8_________________________________________________________________

9_________________________________________________________________ 

10________________________________________________________________  

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

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

ΘETIKEΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1_________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________

5_________________________________________________________________

6_________________________________________________________________ 

7_________________________________________________________________

8_________________________________________________________________

9_________________________________________________________________ 

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



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

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

ANAΛYΣH THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ _____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αυτή τη στιγμή, να το δεχτείς; Ποιός; Γράψε όσους μπορείς να σκεφτείς.
α.__________________________________________________________
β.__________________________________________________________
γ.__________________________________________________________
δ.__________________________________________________________
2. Γιατί αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να δεχτείς την αναχώρηση των παραπάνω πνευμάτων από τα

φυσικά τους σώματα; Tι είναι αυτό που σου προσφέρουν τα σώματα, οι προσωπικότητες ή η σωματική παρουσία
τους που θα χάσεις, όταν δε θα είναι πια ενσαρκωμένοι; Aνάλυσε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα. (Aκόμα το να χρειάζεσαι
κάποιον για να του δώσεις αγάπη ή και φροντίδα είναι μία δική σου ανάγκη)

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

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

α.__________________________________________________________
___________________________________________________________
β.__________________________________________________________
___________________________________________________________
γ.__________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Yπάρχουν άτομα που έχεις ανάγκη να συγχωρέσεις πριν φύγουν απο το σώμα τους ή πριν φύγεις

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

ή πριν φύγεις εσύ απο το δικό σου; Ποιοί και για τι πράγμα. 
α.__________________________________________________________
___________________________________________________________
β.__________________________________________________________
___________________________________________________________
γ.__________________________________________________________

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

σώμα σου.__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Μια λίστα από αλήθειες που θα μας βοηθήσουν να συγχωρέσουμε

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Και οι λέξεις του Χριστού

« Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω»

«Μην κρίνεις τους άλλους για να μην κριθείς.»

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

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

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

Kατά Mατθαίον 16: 13-14, 11:11, 14-15

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

Nόμοι (I)

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

Aιγυπτιακά Aπόκρυφα Aποσπάσματα

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

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

«Iνδική σκέψη κι η Aνάπτυξή της.»

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

«Eπιστολές»

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

«Διάλογος με τον Γιοχάννες Φάλκ».

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

«Aναμνήσεις, Όνειρα, Σκέψεις»

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

«Hμερολόγιο και άλλα γραπτά»



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

«Aιώνιος Γυρισμός»

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

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

«Σεραφίτα»
TOMAS HUXLEY: «Mε τη θεωρία της

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

«Eξελιξη και Hθική»

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

«O Aυτοκράτορας Tζούλιαν»

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

«Eπιστολές και Hμερολόγια»

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

«Kάτω από το Mπεν Mπούλμπεν»

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

«Φύλλα Xλόης»

<63>



<64>

EYΘYΓPAMMIΣH ME TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ MOY
1. Ποιοί είναι οι σκοποί και οι φιλοδοξίες σου στη ζωή; Tί θα ήθελες να έχεις κατορθώσει στη ζωή σου

πριν φύγεις από το φυσικό σώμα σου;  Kοίταξε τους στόχους σου σε κάθε επίπεδο.

α) Προσωπικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
β) Oικογενειακοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
γ) Eπαγγελματικοί /  Oικονομικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
δ) Kοινωνικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ε) Πνευματικοί σκοποί.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
στ) AΛΛOI ΣKOΠOI
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Aν ξέρεις πως θα φύγεις από το σώμα σου σε 10 χρόνια ακριβώς, θα ζήσεις διαφορετικά απ’ ότι ζεις

τώρα; Ποιές δραστηριότητες θα αρχίσεις ή θ’ αυξήσεις και ποιές θα μειώσεις ή θα σταματήσεις
εντελώς;

Aυξάνω _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Mειώνω_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Aν ξέρεις πως θα φύγεις από το σώμα σου σε 2 χρόνια ακριβώς, θα ζήσεις διαφορετικά απ’ ότι ζεις

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

α. Πριν από 9 χρονών ...

β. Mεταξύ 9 και 12 χρονών ...

γ. Mεταξύ 13 και 15 χρονών ...

δ. Mεταξύ 15 και 18 χρονών ...

ε. Mεταξύ 19 και 21 χρονών ...

ζ. Mεταξύ 21 και 25 χρονών ...

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

β. Εργασία

γ. Προσωπικό χρόνο

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

β. 

γ. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δ. ______________________________ ________________________________

Γ. TΩPA KANE ENA ΠΛANO ΣXETIKA ME TO ΠΩΣ ΘA ΞEΠEPAΣEIΣ TA ΠIΘANA 
EMΠOΔIA ΓIA NA ΠPAΓMATOΠOIHΣEIΣ TO ΣKOΠO THΣ ZΩHΣ ΣOY.
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BOHΘΩNTAΣ TOYΣ ETOIMOΘANATOYΣ
Φαντάσου ότι είσαι πολύ άρρωστος (η) ή και ετοιμοθάνατος:
Σκέψου τις σωματικές, συναισθηματικές νοητικές, πνευματικές, κοινωνικές, χρηματικές, επαγγελμα-

τικές και άλλες ανάγκες. Σκέψου που θα ήθελες να βρίσκεσαι και πως θα ήθελες το περιβάλλον σου. 
1. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές σου ανάγκες;
2. Ποιες άλλες ανάγκες έχεις;
3. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι συγκεκριμένα από την οικογένεια σου; 
(Μπορεί να αναφέρεσαι στις πιο πάνω ανάγκες)
4. Τι είναι αυτό που χρειάζεσαι συγκεκριμένα από έναν άνθρωπο (όχι της οικογένειας) που σου σε

συμπαραστέκεται;  (Μπορεί να αναφέρεσαι στις πιο πάνω ανάγκες)

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

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

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

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

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

TΩPA Ή APΓOTEPA.

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

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

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

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



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

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

2. AΦHΣE TON YΛIKO KOΣMO

3. ΣYΓKENTPΩΣOY ΣTO ΘEO & ΣTO ΦΩΣ

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

H ΣYNTPOΦIKH ANAΠNOH

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

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

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

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

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

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

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

META
MΠOPOYME NA EΦAPMOΣOYME KAΠOIO ΣYNΔYAΣMO AYTΩN TΩN ΠIΘANOTHTΩN - O,TI TAIPAZEI

ΠEPIΣΣOTEPO ΣTON ANΘPΩΠO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.   Τότε μετράμε από 1 ως 5 να συνέλθει.

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

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

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

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

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



ΘETIKEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ ΓIA TO ΘANATO KAI THN AΠΩΛEIA ENOΣ 
AΓAΠHMENOY ANΘPΩΠOY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. YΠAPXEI MIA OIKOYMENIKH ΨYXH ΠOY EKΦPAZETAI MEΣA AΠ’ OΛA TA ONTA. H IΔIA H ΣYNEIΔHTOTHTA
ΠOY EKΦPAΣTHKE MEΣA AΠO TON AΓAΠHMENO MOY, TΩPA EKΦPAZETAI MEΣA AΠO TON KAΘENA ΓYPΩ
MOY. AΓAΠΩNTAΣ KAI ΠPOΣΦEPONTAΣ ΣTOYΣ AΛΛOYΣ, AΓAΠAΩ KAI ΠPOΣΦEPΩ Σ’ AYTON.

<72>



TI MΠOPΩ NA KANΩ ΓIA NA ΞEΠEPAΣΩ TO
ΘANATO TOY AΓAΠHMENOY MOY

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

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

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

ANOΔO TOY AΓAΠHMENOY MOY.
4. NA AΠOTAYTIΣTΩ AΠO THN YΠEPBOΛIKH

ΣYΓKENTPΩΣH Σ’ AYTON KAI NA ΠPOΣEXΩ AYTOYΣ
ΠOY EXOYN MEINEI.

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

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

ΣTO ΘEO.

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

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

ΕΞΕΛΙΞη
ζ) ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΟΣ

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

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

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

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

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

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

«Τότε γιατί επέστρεψες εδώ;» ρώτησε ο Βούδας.

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

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

η Κισογκοτάμι προσχώρησε στο Σάνγκα και τελικά έφθασε
στη Νιρβάνα.
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ΠΩΣ ΘA NIΩΘEIΣ ME THN AΠOXΩPHΣH 
TΩN AΓAΠHMENΩN ΣOY;

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



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

σώμα σου.__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Τεχνικές για το Βίωμα του Αληθινού Εαυτού μας

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

1. Φέρνοντας την Αλήθεια στην Παρούσα στιγμή

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

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

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

3. Ηρέμησε και γνώρισε ότι είμαστε Θεία συνειδητότητα

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

4. Όχι αυτό, Όχι αυτό.

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

5. Παρατηρώντας τον παρατηρητή

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

6. Θυμηθείτε ότι το σώμα είναι προσωρινό

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωποι δεν έχουμε ψυχή.   

Eίμαστε ψυχές με σώματα.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kατά κάποιον τρόπο, τα τρισδιάστατα αντικείμενα δημιουργούνται όπως περίπου δημιουργούνται οι εικόνες στην τηλεόραση, αλλά με
μία μεγάλη διαφορά. Aν δεν είσαι συντονισμένος σε αυτή την ειδική συχνότητα, τότε δεν θ' αντιλαμβάνεσαι τα φυσικά αντικείμενα κα-
θόλου.
================================
Kαθένας από σας ενεργεί σα μετασχηματιστής.  Aσυνείδητα και αυτόματα μετατρέπει εξαιρετικά πολύπλοκες ηλεκτρομαγνητικές μο-
νάδες σε φυσικά αντικείμενα. Kάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα ή συγκίνηση αυτόματα αποκτά υπόσταση σαν απλή ή πολύπλοκη ηλε-
κτρομαγνητική μονάδα, πράγμα που οι επιστήμονές σας δεν έχουν ακόμα διαπιστώσει. 
================================
Kάθε σκέψη ή συναίσθημα λοιπόν υπάρχει σαν ηλεκτρομαγνητική ενεργειακή μονάδα ή σαν ένας συνδυασμός μονάδων που κάτω από
ορισμένες συνθήκες ..., αναδύονται μέσα στη δομή της ύλης.  
Aυτή η ανάδυση σε ύλη συμβαίνει σαν ένα ουδέτερο "αποτέλεσμα" άσχετα από την φύση οποιασδήποτε σκέψης ή συναισθήματος.  
Nοερές εικόνες, συνοδευόμενες από δυνατό συναίσθημα, μπορούν να γίνουν, λοιπόν, το σχεδιάγραμμα πάνω στο οποίο θα δημιουργη-
θεί ένα αντίστοιχο υλικό αντικείμενο ή κατάσταση ή γεγονός.
================================
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το ρόλο του θανάτου σαν μια λύση για την ανθρωπότητα και άλλα όντα.  Δεν είναι κάτι αρνητικό –
αλλά είναι απαραίτητη για την συνέχιση του είδους.  «Κλαδεύει» – αφαιρεί ώστε να υπάρχει χώρος, χρόνος και επίσης τροφή για άλ-
λους. Αν δεν υπήρχε θάνατος έστω και μια ώρα, η ζωή στο πλανήτη θα κινδύνευε. Επίσης, αν δεν υπήρχε θάνατος, η οντότητα σας θα
ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, όπως θα ήταν αν έδιναν σε έναν γλύπτη μόνο μια πέτρα να διαμορφώσει.  
================================
Η ανάγκη για αξίες, έκφραση και δημιουργικότητα είναι τόσο σημαντική για τη ζωή, που αν απειλούνται, η ζωτική ενέργεια του αν-
θρώπου αποδυναμώνεται. Όλοι στο βάθος γνωρίζουν ότι υπάρχει ζωή μετά από τον θάνατο και σε μερικές περιπτώσεις συνειδητοποι-
ούν ότι είναι ώρα να προχωρήσουν σε ένα άλλο επίπεδο και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.  
================================

Υπάρχει περίπτωση να αποχωρίσει ένας άνδρας από το σώμα του σύντομα μετά από την αποχώρηση της γυναίκας του, επειδή δεν υπάρ-
χει πια λόγος ύπαρξης στην υλική διάσταση.  
================================
Είναι λογικό να σκεφθείτε ότι η ψυχή μέσα σε ένα έμβρυο θα θέλει να αναπτύσσεται και να γεννηθεί και να γίνει ενήλικας. Όμως υπάρ-
χουν αρκετές ψυχές που ικανοποιούνται με την εμπειρία της μήτρας και δεν επιθυμούν καν να γεννηθούν. Δεν έχουν κίνητρο να εξε-
λίσσονται σε γεννημένη ανθρώπινη μορφή. Αποκομίζουν όσες εμπειρίες χρειάζονται από αυτή την μικρή διαμονή στην υλική διάσταση.
Μάλιστα, μερικές ψυχές διερευνούν την εμπειρία της μήτρας μερικές φορές πριν αποφασίσουν να γεννηθούν. 
================================
Το συνειδητό σας αυτής της ενσάρκωσης γίνεται μέρος του υποσυνειδήτου της επόμενης ενσάρκωσης.   
================================

Όλοι οι θάνατοι μου θα ήταν ωραίες περιπέτειες αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα, μετά από τόσες ενσαρκώσεις. Γενικά παίρνετε την
ζωή υπερβολικά σοβαρά.  
================================

Οι ψυχές μπορεί να ταυτιστούν με το έμβρυο οποιαδήποτε στιγμή από την σύλληψη μέχρι την γέννηση. Μερικές ψυχές που έχουν με-
γάλο άγχος για την υλική ύπαρξη ενσωματώνονται στην σύλληψη. Έτσι αναπτύσσονται πιο γρήγορα και τα χαρακτηριστικά τους φαί-
νονται νωρίτερα.
================================
Το πείραμα που θα μεταμόρφωνε οριστικά την πραγματικότητα σας θα ήταν να καταλάβετε δυο πράγματα: ότι δημιουργείτε την πραγ-
ματικότητα σας με τις πεποιθήσεις σας και ότι όλη η δημιουργία είναι ευλογημένη και ότι υπάρχει μόνο το κάλο και ότι το αντίθετο δεν
υπάρχει. Αν ακολουθούσατε ατομικά και συλλογικά τις ιδέες αυτές, τότε οι αισθήσεις σας θα επιβεβαιώνανε συνεχώς τις αλήθειες αυτές.
Θα δείτε την ζωή και το κόσμο σαν καλό και ωραίο.  Το πείραμα αυτό δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ και δυστυχώς θα το καταλάβετε καλύ-
τερα μόνο όταν φύγετε από το σώμα σας.  
================================
Μπορεί να βιώσετε φεύγοντας από το σώμα σας ένα είδος “δημιουργού διλήμματος” επειδή έχετε ταυτιστεί τόσο πολύ με το ρόλο σας
στην διάρκεια της ενσάρκωσης που νομίζετε ότι είστε αυτός ο ρόλος και νομίζετε ότι πρέπει να διατηρήσετε το ρόλο και μετά από το
θάνατο. Είναι σαν αυτός που έπαιζε τον Άμλετ να μείνει στο ρόλο μετά από την παράσταση και να αρνηθεί να μελετάει άλλους ρόλους
ή να συνεχίσει με την εξέλιξη του σαν ηθοποιός.  
================================
Δεν υπάρχει ένα τυχαίο γεγονός, ούτε ένας τυχαίος θάνατος ή τυχαία γέννηση ή αποβολή. 
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CD και DVD ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

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

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

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

CD ΜΕ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

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

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

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

ΣEMINAPIA ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
http://www.armonikizoi.com/2012/5172

ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ή ΣΕ DVD ΟΛΑ ΣΕ NTΟΣΙΕ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
ΚΑΘΕ DVD ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 1.5 ΕΩΣ 2 ΩΡΕΣ.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔIAΛOΓIΣMO - 10 DVD Ή CD   
6. Η AΘANAΣIA ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ- 6 DVD Ή CD  
7. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΦIΛOΣOΦIA 14 10 DVD Ή CD  
9. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑ - ΑΥΤΟ-ΑΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΣΜΟΣ 10  DVD    
10. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 14  DVD    
13. MΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 14  DVD 
14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΙΑ 8  DVD
16. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
19. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΥΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 
ΣΕ DVD KAI CD

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

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

MΠOPEITE NA ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ
TΑ CD και DVD  στην

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

Δείτε και την ιστοσελίδα μας:
www.armonikizoi.com

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

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

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

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

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

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

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

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

Για αυτό παρακαλούμε να μην 
τις μοιραστείτε με κανέναν άλλον.

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

 
ΛOΓOI ΠOY ΘA HΘEΛA NA ΣYΓXΩPHΣΩ Ή / KAI NA AΓAΠΩ 

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

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

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

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

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

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

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

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

86	  



ΔΥΟ	  ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΕΣ	  

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

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

Πεποιθήσεις που δηµιουργούν το 
«µπέρδεµα των κλειδιών.»  

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

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

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

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

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

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

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

 
6. Έχουµε ανάγκη τον άλλον για να 

µπορούµε να νιώθουµε ασφαλείς, 
άξιοι και ευτυχισµένοι. 

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

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

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

 
10. Συναγωνιζόµαστε για την απόκτηση 
δύναµης και αξίας. 

 
11. Αποφεύγουµε να συµµετέχουµε στα 
ενδιαφέροντα του άλλου. 

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

 
 
 
 
 

AΛΛHΛO-ΣYMΠAPAΣTAΣH 
 

1. Δεχόµαστε τον εαυτό µας και τον 
άλλον. 

 
2. Θέλουµε ο άλλος να είναι καλά και 

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

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

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

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

 
6. Νιώθουµε εσωτερικά ασφαλείς, 
σίγουροι και ευτυχισµένοι. 

 
7. Επικοινωνούµε µε ειλικρίνεια σε όλες 
τις περιπτώσεις. 

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

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

 
10. Ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλον. 

 
11. Συµµετέχουµε ο ένας στα 
ενδιαφέροντα του άλλου. 

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



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

 
Όνοµα 
ατόµου 

Υγεία 
 

Ασφάλεια 
 

Ευτυχία Επιτυχία 
 

Ικανοποίηση 
 

Αξία 
 

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

Αξία 
 

Υγεία 
 

Ασφάλεια 
 

Ευτυχία 
 

Επιτυχία 
 

Ικανοποίηση 
 

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

 
Όνοµα 
ατόµου 

Αξία 
 

Υγεία 
 

Ασφάλεια 
 

Ευτυχία 
 

Επιτυχία 
 

Ικανοποίηση 
 

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



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

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



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

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

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

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

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

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

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

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

 
Α. Εστιάζοντας στους στόχους µας 

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

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

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

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

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

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

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



 

ΔHΛΩΣH THΣ AΠEΛEYΘEPΩΣHΣ 
AΠO  ΛANΘAΣMENEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ 

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

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

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

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

1. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΩΣΩΩ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
ΑΥΤΟ; 

2. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩΩ ΝΑ ...; 
3. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΧΩΩ ...; 
4. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΝΑ ...; 

5. ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ; 

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

7. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΩΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΩΣΗ; 
8. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΩΤΕΡΟ ΚΑΛΟ 
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΩΤΕΡΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΩΝ; 

9. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΩΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΖΩΩ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΥΠΑΡΧΕΙ; 

10. ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΩΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩΩ ΕΝΑ 
ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ; 

11. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ; 

12. ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΚΑΝΩΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΩΤΕΡΟ ΚΑΛΟ 
ΜΟΥ; 

13. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ; 

14. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ; 

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

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

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

18. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΝΙΩΩΘΕΙ ΕΝΟΧΗ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

19. ΓΙΑΤΙ  ΜΠΟΡΩΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΧΩΩΡΙΣ........ ; 

20. ΓΙΑΤΙ  ΑΞΙΖΩΩ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ........ ; 
21. ΓΙΑΤΙ  ΝΙΩΩΘΩΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩΩ ΟΤΙ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ .... ; 

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

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

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

25. ΓΙΑΤΙ  ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ; 

26. ΓΙΑΤΙ  ΑΞΙΖΩΩ ΑΓΑΠΗ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΠΩΩΣ ΕΙΜΑΙ ; 
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27. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ; 
28. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ; 
29. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΩΩΝ ΑΛΛΩΩΝ; 

30. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΩΝ ΑΛΛΩΩΝ; 

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

32. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΩΝ ΑΛΛΩΩΝ; 

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

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

35. ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΩΝΩΩ ΤΗΝ ΕΣΩΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΥ 
ΑΘΩΩΟΤΗΤΑ; 

36. ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΙΩΩΝΩΩ ΤΗΝ 
ΕΣΩΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΥ ΑΘΩΩΟΤΗΤΑ; 

37. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΤΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΤΥΧΙΑ; 

38. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ; 

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

41. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠΩΩΣ 
ΕΙΜΑΙ; 

42. ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΓΑΠΩΩ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ; 
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43. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΩΣΗ ; 
44. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ; 

45. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩΩ; 
46. ΓΙΑΤΙ ΑΞΖΩΩ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΚΡΙΒΩΩΣ 
ΟΠΩΩΣ ΕΙΜΑΙ ; 

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

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

49. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΜΑΛΩΩΝΟΥΝ; 

50. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ & 
ΑΓΑΠΗ ΤΩΩΝ ΑΛΛΩΩΝ ; 

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

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

53. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ  ; 

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



 

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

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

58. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΝΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΩΡΙΝΟ ΣΩΩΜΑ ; 

59. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΟ ; 
60. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΤΗΝ ΑΘΩΩΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ; 

61. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩΩ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ; 

62. ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΑΩΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΩ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΧΩΩΡΙΣ ΝΑ ΝΙΩΩΘΩΩ ΥΠΟΧΡΕΩΩΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΥΣ; 

63. ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΩΩ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΩΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
ΧΩΩΡΙΣ ΝΑ ΝΙΩΩΘΩΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ; 

64. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΤΥΧΩΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩΩ; 

65. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩΩ ΤΗΝ ΑΘΩΩΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΩΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΦΥΣΗΣ; 

66. ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩΩ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΟ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΠΩΩΣ ΕΙΜΑΙ; 

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

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

69. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΜΟΥ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩΩ; 

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

71. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΩΣΗ; 
72. ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΟΩΩ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩΩ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ 
ΠΑΙΞΑΝΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΩΝ ΓΟΝΙΩΩΝ ΜΟΥ ΟΠΩΩΣ 
ΗΤΑΝ / ΕΙΝΑΙ; 

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

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

77. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΝΙΩΩΘΩΩ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΩΣΗ; 

78. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ; 

79. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 
ΑΝΔΡΑΣ; 
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======================= 

80. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ; 
81. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩΩ ΛΑΘΗ; 
82. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΥΜΩΩΝΟΥΝ; 
83. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΚΟΜΑ & ΟΤΑΝ 
ΘΥΜΩΩΝΟΥΝ; 

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

87. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩΩ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΡΡΩΩΣΤΙΑ ΤΩΩΝ ΑΛΛΩΩΝ; 

88. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΣ ΟΠΩΩΣ ΕΙΜΑΙ; 

89. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΑΝΘΡΩΩΠΟ; 

90. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΩΝ ΑΛΛΩΩΝ; 

91. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΩΠΟΣ; 
92. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ; 
93. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩΩ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ 
ΜΟΥ; 

94. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ; 

95. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ; 

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

98. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ; 

99. ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΩΩ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΩΣ  ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΑΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ; 

100. ΓΙΑΤΙ ΝΙΩΩΘΩΩ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΣΩΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ; 

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

103. ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΩΝΩΩ ΤΗΝ ΑΘΩΩΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΩΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΦΥΣΗΣ; 

104. ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩΩ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΜΟΥ, ΝΙΩΩΘΩΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΩΣΤΟ ΝΑ ΖΗΣΩΩ ΤΗΝ 
ΖΩΩΗ ΜΟΥ ΜΕ ΕΣΩΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ; 

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

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

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

109. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΩΣΤΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩΩ ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΩΩ ΟΡΙΑ; 

110. ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧΩΩΡΩΩ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΖΩΩ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ; 

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

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

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________ 

11. ____________________________________________________________________________ 

12. ____________________________________________________________________________ 

13. ____________________________________________________________________________ 

14. ____________________________________________________________________________ 

15. ____________________________________________________________________________ 

16. ____________________________________________________________________________ 

17. ____________________________________________________________________________ 

18. ____________________________________________________________________________ 

19. ____________________________________________________________________________ 

20. ____________________________________________________________________________ 

21. ____________________________________________________________________________ 

22. ____________________________________________________________________________ 

23. ____________________________________________________________________________ 

24. ____________________________________________________________________________ 

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



Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

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

 
         111



  
ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ  

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________ 

9.  ______________________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________________ 

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

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ  

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________ 

9.  ______________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________  112 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΤΟ	  
ΚΑΛΟ	  ΜΟΥ	  
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