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Ένα μεγάλο EYXAPIΣTΩ 
σε όλους όσοι βοήθησαν 

με το βιβλίο αυτό 
και ιδιαίτερα στις: 

Kατερίνα Bουρνάζου

Bασιλική Bαΐτση

Mατίνα Πάσχου

Bίκυ Φάντη

Mαριολένα Kοτσαρά

Σάσσα Παναγοπούλου

Bάσω Στεφανίδου

και πολλούς άλλους που πρόσφεραν 
με αγάπη στη μετάφραση και διόρθωση του βιβλίου.

Αφιέρωση:

Προσφέρω το βιβλίο αυτό στον κάθε αναγνώστη 
ώστε να ωφεληθεί από αυτό. 

Kαι στο Θεό που είναι η πηγή των γνώσεων αυτών.
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Η ονομασία EFT προέρχεται από τα αρχικά των
αγγλικών λέξεων Emotional Freedom
Techniques, που σημαίνουν Τεχνική Συναισθη-
ματικής Απελευθέρωσης και είναι μέθοδος για
Αυτογνωσία και Απελευθέρωση.

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται τρόποι εφαρμογής
του EFT που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την επίτευξη σημαντικών στόχων, καθώς και για
πολλά άλλα θέματα.

Στην αρχή του βιβλίου εξηγείται πώς εφαρμόζεται
το EFT για να αντιμετωπίσουμε συναισθηματικά
και σωματικά προβλήματα.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα μας βοηθήσουν να το
χρησιμοποιήσουμε περισσότερο αποτελεσματικά,
για να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια προς την
απόκτηση διαύγειας, εσωτερικής γαλήνης, ευτυ-
χίας, αγάπης για τον εαυτό μας και τους άλλους
και, γενικά, για την ικανοποίηση των αναγκών μας
και την επιτυχία των στόχων μας.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον Dr.
Roger Callahan και τον Gary Craig, που εργάστη-
καν με αφοσίωση και προσέφεραν μία τόσο ισχυ-
ρή και αποτελεσματική τεχνική για την ανθρώπινη
εξέλιξη. Δεν υπήρξε ποτέ πριν μία τόσο αντικειμε-
νική και αξιόπιστη μέθοδος για την απελευθέρωση
από φόβους και άλλα αρνητικά συναισθήματα κα-
θώς και για την απομάκρυνση των εμποδίων για
υγεία, ευτυχία, γαλήνη, αγάπη, όπως και για την
επίτευξη των στόχων μας στη ζωή.

Στο βιβλίο αυτό έχει συνδυαστεί το EFT με άφθο-
νες πληροφορίες από την επί 35 χρόνια ενασχό-
λησή μου με την προσπάθεια να βοηθήσω τον
εαυτό μου και χιλιάδες ανθρώπους στην απελευ-
θέρωση από εμπόδια προς την ευτυχία, καθώς
και με πρακτικές που δημιούργησα μέσα από αυ-
τήν την προσπάθεια.

Το βιβλίο μου «Η Ψυχολογία της Ευτυχίας»
μπορεί να είναι, για πολλούς από εσάς. ένας πο-
λύτιμος σύντροφος σ’ αυτή την εργασία. Μπορείτε
επίσης να βρείτε πολλές πληροφορίες και χρήσι-
μα άρθρα στο διαδύκτιο στην ιστοσελίδα μας,

http:/ /www.HolisticHarmony.com

Είμαι πάντοτε ανοικτός στις προτάσεις σας για τη
βελτίωση της εργασίας μας. Ενδιαφέρομαι ιδιαί-
τερα να μάθω τις ανακαλύψεις σας, τις επιτυχίες
ή και τις αποτυχίες (που μπορούμε ίσως να αλλά-
ξουμε) καθώς θα εφαρμόζετε το EFT.

Εμπειρία ή Ροή;

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν κατάλογοι και υποδεί-
ξεις, που είναι αποτέλεσμα της πείρας και της ερ-
γασίας μου με τα ανθρώπινα συναισθήματα, πε-
ποιθήσεις και αντιδράσεις για 35 τουλάχιστον
χρόνια. Μπορούν να βοηθήσουν όσους δεν έχουν
μεγάλη πείρα να ανακαλύψουν δυνατότητες που
δεν είχαν ίσως σκεφθεί ή βιώσει.

Ωστόσο, η ροή των γεγονότων που εμφανίζονται
κατά την εφαρμογή του EFT είναι μαγική και, συ-
χνά, διαφορετική από αυτή που περιμένουμε. Μία
ροή συναισθηματικών και σωματικών όψεων είναι
εξαιρετικά θεραπευτική και δεν πρέπει ποτέ να
διακόπτεται ή να εμποδίζεται από προσωπικές
ιδέες ή πεποιθήσεις.

Σας προτείνουμε λοιπόν να εφαρμόσετε το EFT
ακολουθώντας τη ροή των όψεων που εμφανίζο-
νται με τα κτυπήματα. Αν συναντήσετε δυσκολία
ή αισθάνεστε ότι δεν έχετε τα αποτελέσματα που
επιθυμείτε, οι κατάλογοι και οι υποδείξεις του βι-
βλίου θα σας βοηθήσουν πολύ.

Το σημαντικότερο πάντως είναι να ακολουθούμε
τη ροή των συναισθημάτων που εμφανίζονται από
μέσα μας στην πορεία της εφαρμογής της τεχνι-
κής.
Μπορείτε, αν θέλετε, να έχετε περισσότερες πλη-
ροφορίες για την Ενεργειακή Ψυχολογία και από
άλλες πηγές (υπάρχει σχετικός κατάλογος στον
επίλογο του βιβλίου).

Να είστε καλά 
σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής σας
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EFT είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων
Emotional Freedom Techniques και ελληνι-
κά σημαίνει Τεχνική Συναισθηματικής
Aπελευθέρωσης. 
Είναι μία από τις μεθόδους της Ενεργειακής
Ψυχολογίας ή Ψυχοθεραπείας  και βασίζεται
στη ρύθμιση και εναρμόνιση του ανθρώπινου
ενεργειακού συστήματος ενώ εστιαζόμαστε σε
μία αρνητική, συνήθως, σκέψη. 

Ο θεμελιωτής του EFT Gary Craig, πρώην πολιτι-
κός μηχανικός, ο οποίος αφιέρωσε πολλά χρόνια
της ζωής του προσπαθώντας να βοηθήσει τους
ανθρώπους να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι, πήρε τα
βασικά στοιχεία αυτής της μεθόδου από το
δάσκαλό του Dr. Roger Callahan. 

Ο Dr. Roger Callahan, διάσημος ψυχολόγος με
μεγάλη πείρα και διαίσθηση, αναζητούσε ακού-
ραστα, για πολλά χρόνια, αποτελεσματικές
μεθόδους για την ανακούφιση των ασθενών του.
Το 1980 έκανε μία συγκλονιστική ανακάλυψη,
που θα άλλαζε για πάντα τη φύση της ψυχολο-
γίας και τη σωματική και ψυχική θεραπεία. 

Ένα Άλμα στην Αντίληψη

Η ανακάλυψη αυτή είναι ένα γιγαντιαίο άλμα
στην αντίληψή μας για την ψυχική και σωματική
ασθένεια. Πολλοί επαγγελματίες δεν μπορούν,
ακόμη, να τη δεχθούν, προσκολλημένοι σε
παλαιότερες θεωρίες. 

Μέχρι τώρα και εγώ ο ίδιος δεν μπορούσα να τη
δεχθώ. Πριν από 15 χρόνια περίπου είδα για
πρώτη φορά τη βιντεοκασέτα  «Αγάπη -
Πόνος» του Dr. Callahan, στην οποία παρου-
σίαζε τη θεραπευτική του τεχνική, όπου, με μία
ακολουθία κτυπημάτων σε ορισμένα σημεία του
σώματός τους, οι άνθρωποι ξεπερνούσαν τον
πόνο για το χαμό των αγαπημένων τους. 

Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι έμοιαζαν να
αισθάνονται πραγματικά καλύτερα. Έβαλα
όμως τη βιντεοκασέτα στην άκρη για 15
χρόνια, αν και όλον αυτόν τον καιρό εργαζό-
μουν καθημερινά με ανθρώπινα προβλήματα. 

Πώς επανήλθα στο EFT

Eίμαι χημικός μηχανικός και, λόγω της εκπαί-
δευσής μου, έχω την ανάγκη και να κατανοώ
τους λόγους για τους οποίους ενεργώ και οι
λόγοι αυτοί να είναι σύμφωνοι με τον τρόπο που
αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα. Δεν κατά-
λαβα αυτό που είδα στη βιντεοκασέτα την
πρώτη φορά. Ενώ λοιπόν σκέφθηκα, πολλές
φορές, να δοκιμάσω σε άλλους την τεχνική που
είδα στο βίντεο «Αγάπη-Πόνος», ένιωσα ότι θα
ήταν κουτό αφού δεν την πίστευα και έτσι την
άφησα στο ράφι. Έτσι κι αλλιώς πάντοτε δοκι-
μάζω στον εαυτό μου ό,τι εφαρμόζω στους
άλλους.

Πριν ένα χρόνο, μια αγαπημένη φίλη, μου είπε
ότι ενδιαφερόταν να παρακολουθήσει στο πανε-
πιστήμιο μαθήματα Ενεργειακής Ψυχολογίας.
Θυμήθηκα τότε αμέσως αυτή την ξεχασμένη
βιντεοκασέτα και την είδαμε μαζί. 

Ένας Νέος Κόσμος Δυνατοτήτων

Από εκείνη τη μέρα έχω εφαρμόσει το EFT στον
εαυτό μου, καθώς και σε εκατοντάδες άλλους
ανθρώπους, σε σεμινάρια και συμβουλευτικές
συνεδρίες. Ανακάλυψα έναν ολόκληρο κόσμο
νέων δυνατοτήτων και αισθάνομαι βαθιά ευγνω-
μοσύνη προς το Dr. Roger Callahan και τον
μαθητή του Gary Craig γι αυτές τις καινούργιες
πληροφορίες που προσέφεραν στην ανθρωπότη-
τα.

Πριν γνωρίσω το EFT αισθάνθηκα πολλές φορές
απογοητευμένος όταν εργαζόμουν με ανθρώ-
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πους γιατί, ενώ κατά την άποψή μου τους προσέ-
φερα ένα συνδυασμό από τις καλύτερες τεχνικές
που υπήρχαν, δεν είχαμε ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα. (Στα σεμινάρια και τις προσωπικές
συναντήσεις χρησιμοποιούμε Ενεργητική
Ακρόαση, Ανάλυση, Προσωπικό Ημερολόγιο,
Αναδρομή στην Παιδική Ηλικία, Τεχνικές
Κάθαρσης, Πνευματική Θεραπεία και διάφορες
άλλες τεχνικές. Υπάρχουν σεμινάρια με μία
συνάντηση την εβδομάδα για έξι συνεχή χρό-
νια.)

Πιστεύω ότι όλες αυτές οι τεχνικές είναι ευεργε-
τικές, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με το TFT ή το
EFT για την απελευθέρωση ενός ανθρώπου από
το πρόβλημά του. 

Είμαι πανευτυχής που τώρα έχω στα χέρια μου
ένα «εργαλείο» που ξέρω ότι είναι αποτελεσμα-
τικό και τόσο απλό, ώστε να μπορεί να διδαχθεί
και στους άλλους. 

Άμεσες Θεραπείες

Είναι ενδιαφέρον ότι  ο Dr. Callahan αντιμετώπι-
σε οικονομική κρίση λίγα χρόνια μετά την ανα-
κάλυψή του, γιατί θεράπευε τους ασθενείς του
σε μία ή δύο επισκέψεις και δεν χρειαζόταν να
τους βλέπει πια. Και φυσικά, κανείς δεν του είπε:
«Θα χρειαζόταν κανονικά να έρθω τουλάχιστον
20 φορές γι  αυτό το πρόβλημα, επομένως θα
ήθελα, σας παρακαλώ, να σας πληρώσω ανάλο-
γα». Είναι δε πολύ πιθανόν, πολλά από αυτά τα
προβλήματα να μην μπορούσαν να θεραπευθούν
με άλλες τεχνικές.
Αυτό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα
αυτού του συστήματος. 

Η Ανακάλυψη της μεθόδου

Το 1980 ο Dr. Callahan είχε μία ασθενή, τη
Μαίρη, η οποία φοβόταν υπερβολικά το νερό.
(Ο Dr. Callahan και η Μαίρη έχουν εμφανιστεί
επανειλημμένα στην τηλεόραση για να διηγη-
θούν αυτή την ιστορία.) Η Μαίρη δεν μπορούσε
να δει νερό, ούτε καν στην τηλεόραση, και φοβό-
ταν ακόμη και τη βροχή. Είχαν δουλέψει ένα
χρόνο στο συγκεκριμένο πρόβλημα και είχαν
κατορθώσει να κάθεται η Μαίρη σε κάποια από-
σταση από την πισίνα, στο σπίτι του Dr.

Callahan, και να αναλύουν τι ακριβώς αισθανό-
ταν και πώς θα μπορούσε να ξεπεράσει το φόβο
της. 

Κατά τον Dr. Callahan, το μόνο που είχαν κατορ-
θώσει ήταν να ανακαλύψει η Μαίρη ότι μπορού-
σε να αντέξει περισσότερο πόνο απ’ όσο νόμιζε.
Δεν έπαυε όμως να αισθάνεται έντονο φόβο.
Μια μέρα, υπέφερε τόσο έντονα επειδή καθόταν
κοντά στο νερό, που παραπονέθηκε για πόνο
στην κοιλιά της (μία πολύ φυσική αντίδραση
όταν φοβόμαστε). Ήταν μία σημαντική στιγμή
στην ιστορία, γιατί ο Dr. Callahan θυμήθηκε ότι
υπάρχει στο βελονισμό ένα σημείο του μεσημ-
βρινού του στομάχου, ακριβώς κάτω από το
μάτι, και της ζήτησε να κάνει μερικά κτυπήματα
με τα δάκτυλα του χεριού στο σημείο αυτό. 

Η Μαίρη κτύπησε μόνο λίγες φορές στο σημείο
και τον κοίταξε λέγοντας «έφυγε». Ο Dr.
Callahan δεν κατάλαβε τι εννοούσε, ούτε τι
συνέβαινε. Όχι μόνον είχε περάσει ο πόνος στο
στομάχι της Μαίρης, αλλά και η φοβία της για το
νερό. Σηκώθηκε και έφτασε ως την πισίνα χωρίς
κανέναν απολύτως φόβο.

Ακόμα και σήμερα η Μαίρη 
δεν φοβάται καθόλου το νερό!

Αυτό που δεν είχε θεραπευθεί σε έναν ολόκληρο
χρόνο εβδομαδιαίων συναντήσεων ψυχοθερα-
πείας με έναν από τους διασημότερους ψυχολό-
γους της χώρας, επετεύχθη σε λιγότερο από 30
δευτερόλεπτα με λίγα κτυπήματα  κάτω από το
μάτι. 

Ο Dr. Callahan δεν ήξερε πώς να εξηγήσει και
πώς να αξιοποιήσει αυτό που είχε συμβεί.
Χρειάστηκαν πολλά χρόνια σοβαρής έρευνας
για να μπορέσει,  σταδιακά, να θεμελιώσει το πιο
ισχυρό θεραπευτικό «εργαλείο»  που γνωρίζου-
με ως σήμερα. 
Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την
τεχνική και την ανακάλυψή της, μπορείτε να
συμβουλευθείτε τα βιβλία, τα μαθήματα, τις
ακουστικές κασέτες, τις βιντεοκασέτες καθώς
και την ιστοσελίδα του Dr. Callahan ( http: //
www.tftrx.com) ή την ιστοσελίδα του Gary Craig,
(http:// www.emofree.com), όπου μπορείτε να
παραγγείλετε τα βιβλία και τις βιντεοκασέτες. 
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Εφαρμογή και λειτουργία 
αυτού του συστήματος

Είναι απλό :

1. Συγκεντρωνόμαστε στη σκέψη (το ερέθι-
σμα, συναίσθημα ή σωματικό πρόβλημα) που
μας προκαλεί το δυσάρεστο συναίσθημα ή το
σωματικό πόνο: π.χ. φόβο, πλήγωμα, ενοχή,
θυμό ή σωματικό πόνο. 

2. Μετράμε την ένταση του συναισθήματος
ή του πόνου από το 0 έως το 10. Η μέτρηση αυτή
ονομάζεται SUD, από τα αρχικά των αγγλικών
λέξεων Subjective Units of Disturbance (στα
ελληνικά Υποκειμενικές Μονάδες Διαταραχής).
Eίναι μηδέν όταν δεν υπάρχει καμία ενόχληση ή
διαταραχή και δέκα όταν η ενόχληση που αισθα-
νόμαστε βρίσκεται στην υψηλότερη ένταση που
μπορούμε να φανταστούμε. Στο βιβλίο αυτό
χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο SUD.

3. Στη συνέχεια κτυπάμε ελαφρά ορισμένα
σημεία βελονισμού στο πρόσωπο, το στήθος
και τα χέρια. (Υπάρχουν και άλλα σημεία αυτής
της διαδικασίας που θα εξηγήσουμε αργότερα).
Τα κτυπήματα στα σημεία βελονισμού κινητο-
ποιούν τη ροή ενέργειας στους μεσημβρινούς ή
ενεργειακά κανάλια, διορθώνοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο το ενεργειακό πεδίο που σχετίζεται με
το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

4. Ελέγχουμε ξανά το SUD, την ένταση του
συναισθήματος. Αν δεν έχει κατέβει στο 1 ή το 0,
κτυπάμε πάλι σε αυτά τα σημεία. 

5. Ελέγχουμε πώς αισθανόμαστε και συνεχίζου-
με τα κτυπήματα έως ότου εξαφανισθεί το πρό-
βλημα. 

Βασικά, αυτό είναι όλο. Βέβαια η εφαρμογή του
απαιτεί μια βαθύτερη γνώση της τεχνικής, που
θα καλύψουμε σε αυτό το βιβλίο. 

Tο νόημα είναι ότι όταν συγκεντρωνόμαστε στη
σκέψη που μας ταράζει, το ενεργειακό πεδίο που
παρουσιάζει διαταραχή («αναταραχή» κατά τον
Dr. Callahan ή «διαταραχή του ενεργειακού
συστήματος του σώματος» κατά τον Gary Craig)
έχει αντίκτυπο στο ενεργειακό σύστημα του

σώματός μας και δημιουργεί τη συναισθηματική
και σωματική κατάσταση στην οποία βρισκόμα-
στε. 

Ο Gary Craig εξηγεί: «H αιτία όλων των αρνητι-
κών συναισθημάτων είναι η διαταραχή του ενερ-
γειακού συστήματος του σώματος». 

Καθώς κτυπάμε σε αυτά τα σημεία βελονισμού,
επηρεάζουμε και απελευθερώνουμε τη ροή ενέρ-
γειας σε αυτό το πεδίο, με αποτέλεσμα να εξα-
φανίσουμε την εμπλοκή και τη διαταραχή που
δημιουργούσαν το συναισθηματικό ή σωματικό
μας πρόβλημα. 

Κάποιες φορές η διόρθωση του ενεργειακού
πεδίου είναι προσωρινή, συνήθως όμως είναι
μόνιμη. 

EFT ή TFT;

Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί μελετάμε το
σύστημα του μαθητή Gary Craig και όχι του Dr.
Callahan, που είναι ο θεμελιωτής της μεθόδου.
Τα συστήματα είναι βασικά τα ίδια, με πολύ
μικρές διαφορές. 

1. Ο Dr. Callahan πιστεύει ότι είναι σημαντικό
να κτυπάμε τα σημεία βελονισμού με μία συγκε-
κριμένη σειρά. Η σειρά αυτή βασίζεται σε μία
διάγνωση που κάνει, χρησιμοποιώντας τη δύνα-
μη του βραχίονα ή την «Τεχνολογία της Φωνής»
(δύο τεχνικές που είναι πέραν του αντικειμένου
αυτού του βιβλίου). 

2. Ο Gary Craig παρατήρησε ότι έχουμε τα ίδια
αποτελέσματα κτυπώντας 12 σημεία, ενώ συγκε-
ντρωνόμαστε στη σκέψη που μας ταράζει ή στο
σωματικό πρόβλημα. Αυτό είναι απλούστερο,
αφού δεν προϋποθέτει το τεστ του Dr. Callahan. 

Το σύστημα του Gary Craig εξετάζει με λεπτομέ-
ρεια το ενεργειακό σύστημα και μπορεί αυτομά-
τως να διορθώσει κάποια πιθανή Ψυχολογική
Αντιστροφή. Η Ψυχολογική Αντιστροφή είναι
μία μορφή εσωτερικής αντίστασης (ηλεκτρική
και ψυχολογική) σε κάθε είδους βελτίωση.
Διαφορετικά, θα ήταν πολύ δύσκολο να ελεγ-
χθεί, ειδικά από ανθρώπους μη ειδικευμένους σε
αυτόν τον τομέα. 
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εσωτερική
αντίσταση, η διόρθωσή της δεν τη δημιουργεί.
Γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να μην γίνει η
διόρθωση. Απαιτείται λιγότερος χρόνος για τη
διόρθωση της εσωτερικής αντίστασης, παρά για
τον έλεγχο της.

Τέλος, ο Dr. Callahan δεν χρησιμοποιεί πια επι-
βεβαιώσεις κατά τη διάρκεια των κτυπημάτων,
ενώ θεωρούνται πολύ σημαντικές στο σύστημα
του Gary Craig.

Αισθάνομαι μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη
για το Dr. Callahan και πιστεύω ότι οι επαγγελ-
ματίες που εργάζονται σε σοβαρά ψυχολογικά
προβλήματα, θα έχουν μεγάλο όφελος χρησιμο-
ποιώντας αυτές τις τεχνικές. 
Eγώ προσωπικά εργάζομαι και με ανθρώπους
που έχουν κοινά ψυχολογικά προβλήματα και με
ανθρώπους που επιθυμούν αυτοβελτίωση. Έτσι,

επέλεξα το EFT, την Τεχνική Συναισθηματικής
Aπελευθέρωσης, μία απλουστευμένη εκδοχή της
«Θεραπείας του Νοητικού Πεδίου»  του Dr.
Callahan, επειδή μπορούν να το μάθουν και να
το χρησιμοποιήσουν εύκολα και άλλοι άνθρω-
ποι.

(Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη
θεωρία και τον τρόπο λειτουργίας του συστήμα-
τος αυτού στο κεφάλαιο «Μια Ενοποιημένη
Θεωρία»).

Είμαστε τώρα έτοιμοι να μάθουμε την εφαρμογή
του EFT.
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Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τον τρόπο
εφαρμογής του EFT, όπως τον διδάσκει ο Gary
Craig στο εγχειρίδιο του, «The Manual», που βρί-
σκεται στο διαδίκτυo στην ιστοσελίδα του:
www.emofree.com.

Η μορφή που θα παρουσιαστεί εδώ είναι βασικά
το EFT του Gary Craig, το οποίο είναι μία παραλ-
λαγή της «Θεραπείας του Νοητικού Πεδίου» του
Dr. Roger Callahan (Thought Field Therapy -TFT).

Σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου εξηγούνται
κάποιες μικρές αλλαγές, που έχουν γίνει κατά την
εφαρμογή της τεχνικής στο Κέντρο «Αρμονική
Ζωή» (www.HolisticHarmony.com).

Σημείωση για την εφαρμογή 
του EFT σε άλλους

Θεωρητικά, κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να
εφαρμόσει αυτή την τεχνική σε κάποιον άλλον.
Προσωπικά, πιστεύω ότι, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, δεν είναι καλή ιδέα. Μερικοί άνθρωποι έχουν
πολύ πόνο και φόβο μέσα τους και τα κτυπήματα
της τεχνικής μπορεί να φέρουν, πιθανόν, στην επι-
φάνεια καταστάσεις που απαιτούν την πείρα ενός
επαγγελματία, εξειδικευμένου στην αντιμετώπιση
συναισθηματικών κρίσεων.
Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε ένα 10% των πε-
ριπτώσεων, αλλά πιστεύω ότι η πιθανότητα είναι
αρκετά μεγάλη και γι αυτό οι άνθρωποι που θέ-
λουν να δουλέψουν σοβαρά προβλήματα θα πρέ-
πει να έχουν την καθοδήγηση κάποιου εξειδικευ-
μένου επαγγελματία.
Δεν είναι ανάγκη ο επαγγελματίας να είναι εξει-
δικευμένος στο EFT, αλλά χρειάζεται να γνωρίζει
πώς να αντιμετωπίζει τα έντονα συναισθήματα
που μπορεί να εμφανιστούν. Αρκετοί που εφαρ-
μόζουν το EFT είναι γιατροί ή ψυχοθεραπευτές. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε όλον τον
κόσμο που μαθαίνουν την τεχνική και την εφαρ-

μόζουν στον εαυτό τους με θαυμάσια αποτελέ-
σματα.

Πιστεύω ότι το να παρακολουθήσει κάποιος ένα
Σαββατοκύριακο σεμινάριο για το EFT και να δι-
δαχθεί όλες τις λεπτομέρειες δεν είναι το ίδιο με
το να μάθει από ένα φίλο του να κτυπάει απλώς
σε κάποια σημεία.
Όπως ισχύει και για κάθε άλλη τεχνική, είναι κα-
λύτερα κάποιος να είναι πεπειραμένος στο EFT
πριν το μοιραστεί με άλλους.
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επαγγελματίες στο
EFT για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, μπο-
ρούν να πάρουν πληροφορίες  από το διαδίκτυο,
στη διεύθυνση:   www.emofree.com.

Ο   Γύρος

Ονομάζουμε «γύρο» τη συνολική διαδικασία της
τεχνικής.

Κάθε γύρος αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το
δεύτερο και τέταρτο στάδιο είναι ίδια.

Στάδιο 1. Η Προετοιμασία

α. Φέρνουμε στο νου μας το συναίσθημα ή
το σωματικό πρόβλημα, από το οποίο θέλουμε
να απελευθερωθούμε, διορθώνοντας τη ροή της
ενέργειας που σχετίζεται με το διαταραγμένο
ενεργειακό πεδίο.

β. Αξιολογούμε το SUD (στα ελληνικά Yποκει-
μενικές Mονάδες Διαταραχής ή Eνόχλησης) από
το 0 έως το 10. Είναι μηδέν, όταν δεν υπάρχει κα-
θόλου δυσφορία, ενόχληση, συναίσθημα ή πόνος
και δέκα όταν αυτά βρίσκονται στην υψηλότερη
ένταση που μπορούμε να φανταστούμε.
Eπειδή εργάζεστε μόνος σας, χρήσιμο είναι να ση-
μειώσετε το SUD ώστε να θυμάστε πόση ήταν η
ενόχλησή σας στην αρχή. 
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γ. Διορθώνουμε την ψυχολογική αντιστρο-
φή, μήπως και υπάρχει.

Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μία εσωτερική αντί-
σταση στο να γίνουν καλά. Οποιαδήποτε μέθοδο
κι αν χρησιμοποιήσουν, δεν έχουν θετικά αποτε-
λέσματα. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως έχουν υποσυ-
νείδητες πεποιθήσεις, ανάγκες ή φόβους που
εμποδίζουν τη βελτίωσή τους. Θα μπορούσαμε να
υποθέσουμε ότι έχουν κάποιο υποσυνείδητο
«όφελος» ή «προστασία», αν δεν έχουν τη βελ-
τίωση που συνειδητά επιδιώκουν. 

Ο Dr. Roger Callahan υποθέτει ότι υπάρχει αντι-
στροφή στην πολικότητα του ενεργειακού
πεδίου του σώματός μας, η οποία εμποδίζει την
πραγματοποίηση της διόρθωσης όταν εφαρμόζου-
με το TFT, το EFT ή οποιαδήποτε άλλη θεραπευ-
τική μέθοδο.

Ο Gary Craig χρησιμοποιεί το παράδειγμα μιας
μπαταρίας, που τοποθετούμε με ανάποδη πολι-
κότητα σε ένα κασετόφωνο. Ό,τι και αν κάνουμε
δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Έτσι, αν υπάρχει
ψυχολογική αντιστροφή, τα κτυπήματά μας δεν
θα μπορέσουν να διορθώσουν το διαταραγμένο
ενεργειακό πεδίο.

Αυτό έγινε εμφανές στον  Dr. Callahan όταν έμαθε
τη «διάγνωση του βραχίονα», η οποία αποδεικνύ-
ει το πόσο οι σκέψεις μας επηρεάζουν το ενεργει-
ακό  μας πεδίο. Όταν συγκεντρωνόταν  σε θετικές
σκέψεις, ο βραχίονας του χεριού ήταν δυνατός
ενώ, αντίθετα, όταν είχε αρνητικές σκέψεις, ο
βραχίονας του εξασθενούσε. Η «διάγνωση του
βραχίονα» είναι επίσης ένας τρόπος να αναγνω-
ρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. 

Όταν λέμε την αλήθεια ο βραχίονάς μας είναι δυ-
νατός στην εξωτερική πίεση. (Όταν τον τεντώνου-
με στο πλάι του σώματός μας και κάποιος άλλος
προσπαθήσει να τον πιέσει προς τα κάτω, θα βρει
μεγάλη αντίσταση). Αν λέμε ψέματα ή κάτι αντί-
θετο με την εσωτερική μας αλήθεια τότε, ο βρα-
χίονάς μας, χάνει τη δύναμή του όταν κάποιος τον
πιέζει προς τα κάτω. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορού-
με επίσης να ελέγξουμε την επίδραση που έχουν
διάφορες τροφές ή ουσίες στο ενεργειακό μας πε-
δίο.

Ο  Dr. Callahan εργαζόταν κάποτε με μία γυναίκα
που ήθελε να χάσει βάρος. Αφού πέρασε αρκετός
καιρός χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα, ο Dr.
Callahan της ζήτησε να κάνει τη «διάγνωση του
βραχίονα». Σήκωσε, λοιπόν, στο πλάι τον ένα
βραχίονά της και αυτός τον πίεσε προς τα κάτω
για να ελέγξει τη δύναμή του. Μετά, της ζήτησε
να πει, καθώς εκείνος πίεζε το βραχίονα προς τα
κάτω, «θέλω να χάσω βάρος». Καθώς το έλεγε ο
βραχίονάς της έχασε τη δύναμή του. Στη συνέ-
χεια, της ζήτησε να πει «δεν θέλω να χάσω βά-
ρος» και τότε ο βραχίονάς της έγινε δυνατότερος. 
Αυτό απέδειξε ότι, στην πραγματικότητα, η
γυναίκα δεν ήθελε να χάσει βάρος. Ο Dr.
Callahan συνειδητοποίησε τότε, για πρώτη φορά,
την ύπαρξη της ψυχολογικής αντιστροφής στο
ενεργειακό πεδίο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λοιπόν, υπάρχει μια
ενεργειακή ή ψυχολογική αντιστροφή όπως ονο-
μάζεται στο TFT και το EFT, η οποία χρειάζεται
να διορθωθεί για να έχουμε τα αποτελέσματα που
επιθυμούμε.

Κατά τον Gary Craig, το 40% των ανθρώπων
έχουν ψυχολογική αντιστροφή σε κάποιο θέμα.
Ορισμένοι άνθρωποι έχουν γενική αντιστροφή
στα περισσότερα θέματα της ζωής τους. Είναι συ-
νήθως αυτοί που υποφέρουν από κατάθλιψη, σο-
βαρές ασθένειες και είναι εθισμένοι σε αυτοκα-
ταστροφικές ουσίες όπως είναι τα ναρκωτικά, το
αλκοόλ, το τσιγάρο κλπ. Θα επανέλθουμε σε αυτό
το θέμα αργότερα.

Μερικοί από εμάς έχουμε την υποσυνείδητη τάση
να υπονομεύουμε τις ίδιες μας τις προσπάθειες,
ίσως επειδή πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε μία κα-
λύτερη πραγματικότητα ή επειδή, για κάποιο λό-
γο, φοβόμαστε την επιτυχία.

O Gary Craig προτείνει να κάνουμε πάντα τη διόρ-
θωση της ψυχολογικής αντιστροφής, για να είμα-
στε 100% σίγουροι. Δεν έχουμε τίποτα να χάσου-
με γιατί, στην περίπτωση που δεν υπάρχει
ψυχολογική αντιστροφή, αφιερώσαμε λιγότερο
από 30 δευτερόλεπτα για να διορθώσουμε κάτι
που δεν υπήρχε. Είναι πάντως αποδεδειγμένο ότι
η τεχνική της διόρθωσης δεν προκαλεί ψυχολο-
γική αντιστροφή εκεί που δεν υπάρχει.
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Πώς διορθώνουμε την 
ψυχολογική αντιστροφή

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι:

1. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να κάνουμε ελα-
φρά κτυπήματα στο πλάι του χεριού, στο ση-
μείο με το οποίο θα κτυπούσαμε ένα κομμάτι ξύλο
στο καράτε. (Δεν έχει σημασία σε ποιο χέρι.)

(Στο TFT του Dr. Callahan δεν χρησιμοποιούμε
φράσεις καθώς κτυπάμε.)

Στο EFT, καθώς κάνουμε τα κτυπήματα, επανα-
λαμβάνουμε τη φράση προετοιμασίας που
μπορεί να είναι:

A.1. Παρόλο που νιώθω (συμπληρώστε το συναί-
σθημα) ______________ αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

A.2. Αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου, παρόλο
που νιώθω (συμπληρώστε το συναίσθημα)
______________________.

A.3. Παρόλο που νιώθω (συμπληρώστε το συναί-
σθημα) _________________ αγαπώ και δέ-
χομαι τον εαυτό μου  ακριβώς όπως είναι.

Μπορείτε να  δημιουργήσετε τη δική σας φράση,
αρκεί να περιέχει :
*  Την αναγνώριση του συναισθήματος σας.
*  Την αποδοχή και την αγάπη του εαυτού σας,
παρόλο που νιώθετε έτσι.

Στο βιβλίο αυτό θα σας δοθούν, αργότερα, και άλ-
λα παραδείγματα φράσεων προετοιμασίας για την
ψυχολογική αντιστροφή.

2. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επαναλάβουμε τις
ίδιες φράσεις προετοιμασίας ενώ, συγχρόνως,
τρίβουμε το «ευαίσθητο σημείο». Αυτό βρί-
σκεται στο στήθος, 7,5 εκατοστά περίπου κάτω
από την κλείδα και 7,5 εκατοστά αριστερά ή δεξιά
από το κοίλωμα του στέρνου, που βρίσκεται στο
κέντρο του στήθους (δείτε το διάγραμμα).

Τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο με κυκλικές κινή-
σεις πιέζοντας προς τα μέσα, τρίβοντας το δέρμα
πάνω στους μύες και τα κόκαλα και όχι τρίβοντας

τα δάκτυλά μας επιφανειακά πάνω στα ρούχα ή
το δέρμα μας.

Θα σας δοθεί σε επόμενο κεφάλαιο μια παραλλα-
γή αυτής της διαδικασίας προετοιμασίας.

Αυτοί είναι οι δύο βασικοί τρόποι απομάκρυνσης
της ψυχολογικής αντιστροφής. Επαναλαμβάνου-
με τις φράσεις προετοιμασίας ενώ, συγχρόνως,
κτυπάμε στο πλάι του χεριού ή τρίβουμε το «ευ-
αίσθητο σημείο». Δεν έχει σημασία σε ποια πλευ-
ρά του σώματος κτυπάμε ή τρίβουμε, δεξιά ή αρι-
στερά. Μπορούμε, αν θέλουμε, να αλλάζουμε
πλευρά.

3. Ο Dr. Callahan ανακάλυψε ότι, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η ψυχολογική αντιστροφή μπορεί
να διορθωθεί  με το «Rescue Remedy» των
Aνθοϊαμάτων Bach. Τέσσερις σταγόνες κάτω
από τη γλώσσα μας ή σε ένα ποτήρι νερό, αρκούν.

4. Υπάρχει και ένας τέταρτος τρόπος διόρθωσης,
που θα εξηγήσουμε αργότερα, τον οποίο ανακά-
λυψε ο Dr. Callahan και ονομάζεται  «Αναπνοή
της Κλείδας».

Επειδή αυτή η μέθοδος χρειάζεται λίγο περισσό-
τερο χρόνο (δύο έως τέσσερα λεπτά), τη χρησιμο-
ποιούμε συνήθως στην περίπτωση που οι άλλες
μέθοδοι, που δοκιμάσαμε για τη διόρθωση της
ψυχολογικής αντιστροφής, δεν έφεραν τα αποτε-
λέσματα που επιθυμούσαμε.

Συνοπτικά λοιπόν, για το πρώτο στάδιο:
*  Συγκεντρωνόμαστε στη σκέψη ή το συναί-
σθημα που δημιουργεί τη διαταραχή μας.
*  Αξιολογούμε το SUD (το βαθμό της διαταρα-
χής).
*  Διορθώνουμε την πιθανή ψυχολογική αντι-
στροφή.

Στάδιο 2. Η Ακολουθία των Κτυπημάτων

Είμαστε τώρα έτοιμοι να κτυπήσουμε ελαφρά
στα δώδεκα σημεία, για να απομακρύνουμε τη
διαταραχή του ενεργειακού πεδίου.

Τα σημεία αυτά είναι η αρχή ή το τέλος μεσημβρι-
νών του σώματος, που χρησιμοποιούνται στο βε-
λονισμό (ενεργειακά κανάλια) και παρουσιάζο-
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νται στο σχεδιάγραμμα που σας δίνεται. Κτυπάμε
σε κάθε σημείο επτά φορές. Στην πραγματικότητα
δεν έχει σημασία πόσες ακριβώς φορές κτυπάμε,
είναι όμως απαραίτητο να είναι περισσότερες από
πέντε.

Έτσι κινητοποιείται η ροή της ενέργειας σ’ αυτά
τα ενεργειακά κανάλια και διορθώνεται η διατα-
ραχή του ενεργειακού πεδίου που σχετίζεται με
το πρόβλημα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνονται τα κτυπήμα-
τα, τους οποίους βρίσκουν κατάλληλους οι άνθρω-
ποι που εφαρμόζουν το EFT. Γενικά, όμως, πρέπει
τα κτυπήματα να έχουν ένα καλό, όχι αργό, ρυθμό
και να γίνονται με ισχυρή κρουστική κίνηση. Αλλά
ποτέ με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει πόνο ή
βλάβη.

Μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι με αυτά τα κτυ-
πήματα δημιουργούμε μία πιεζοηλεκτρική ώθηση,
που δημιουργεί ροή της ενέργειας στους μεσημ-
βρινούς.

Κάνουμε τα κτυπήματα με τις άκρες του δείκτη
και του μεσαίου δακτύλου οποιουδήποτε χεριού.
Τα δύο αυτά δάκτυλα καλύπτουν μεγαλύτερη επι-
φάνεια από το κυρίως σημείο στο οποίο πρέπει να
κτυπήσουμε  και, έτσι, είμαστε σίγουροι ότι κτυ-
πάμε τη σωστή περιοχή.

Αν κουραστούμε κατά την διάρκεια των κτυπη-
μάτων, μπορούμε να αλλάξουμε χέρι.

Η Φράση Υπενθύμισης

Καθώς κτυπάμε σε κάθε σημείο, επαναλαμβάνου-
με προφορικά ή νοερά, αν δεν θέλουμε να μας
ακούσουν, τη φράση υπενθύμισης. Είναι μία φρά-
ση που δηλώνει το ενεργειακό πεδίο για το οποίο
κτυπάμε. Μας βοηθά να συγκεντρωθούμε καλύ-
τερα σε αυτό και με τα κτυπήματα να το διορθώ-
σουμε.

Παραδείγματα :
Φόβος ύψους.
Φόβος να μιλήσουμε δημόσια.
Φόβος εγκατάλειψης.
Θυμός όταν μας διορθώνουν.
Πόνος στη μέση.

Άγχος για το διαγώνισμα.

Όσο πιο ακριβείς είμαστε, τόσο καλύτερα. Θα
μπορούσαμε να πούμε μόνον:

Φόβος
Θυμός
Άγχος
Πόνος

Σ' αυτή την περίπτωση, όμως, τα κτυπήματα θα
απευθύνονταν σε ένα πολύ μεγαλύτερο και πιο
πολύπλοκο ενεργειακό πεδίο, δημιουργημένο από
διάφορες μορφές φόβου, θυμού, άγχους και πό-
νου. Αν εφαρμόζαμε για εβδομάδες, καθημερινά,
έναν αριθμό γύρων EFT γι' αυτό το γενικό θέμα,
κάποτε, τελικά,  θα είχαμε αποτελέσματα. Σε πολ-
λές περιπτώσεις, όμως, καθώς κτυπάμε για ένα
γενικό θέμα ή συναίσθημα, συνειδητοποιούμε συ-
γκεκριμένα προβλήματα που έρχονται στην επι-
φάνεια και με τα οποία χρειάζεται να εργαστού-
με.

Αυτή είναι η ομορφιά του EFT. Όταν εργαζόμαστε
για μία ιδιαίτερη επιθυμητή κατάσταση, όπως εί-
ναι η απελευθέρωση από φόβο, άγχος, θυμό ή πό-
νο, το EFT θα φέρει στο νοητικό μας πεδίο διά-
φορα συγκεκριμένα εμπόδια προς το στόχο μας.

Εργαζόμαστε ιδιαίτερα σε αυτά τα συγκεκριμένα
εμπόδια και, βαθμιαία,  αφαιρούμε όλα τα «σίδε-
ρα», που φυλακίζουν την ελευθερία μας.
Αυτό θα γίνει καλύτερα κατανοητό στη συνέχεια
του βιβλίου.

Επαναλαμβάνουμε τη φράση υπενθύμισης μία
φορά σε κάθε σημείο στο οποίο κτυπάμε. Κτυπά-
με περίπου 7 φορές σε κάθε σημείο, ενώ επανα-
λαμβάνουμε τη φράση νοερά ή προφορικά. Σε πε-
ριπτώσεις σωματικών προβλημάτων μπορούμε
απλώς να κλείσουμε τα μάτια μας και να συγκε-
ντρωθούμε στο σημείο του σώματος που υπάρχει
το σωματικό φαινόμενο (π.χ. ένας πόνος) για το
οποίο κάνουμε τα κτυπήματα.

Εργαζόμαστε σε ένα μόνο 
ενεργειακό πεδίο κάθε φορά

Όταν εφαρμόζουμε το EFT είναι πολύ σημαντικό
να συγκεντρωνόμαστε σε ένα μόνο ενεργει-
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ακό πεδίο κάθε φορά. Αν συγκεντρωθούμε σε
περισσότερα συναισθήματα ή προβλήματα θα εμ-
φανιστούν περισσότερες από μία διαφορετικές
ομάδες δεδομένων του ενεργειακού πεδίου με το
οποίο εργαζόμαστε και δεν θα έχουμε αποτελέ-
σματα.

Θα ήθελα να κάνω μία προσωπική παρατήρηση
σχετικά με τα μπερδεμένα ενεργειακά πεδία.
Όταν εφάρμοσα για πρώτη φορά το EFT παρα-
τήρησα ότι, όποτε συγκεντρωνόμουν σε ένα συ-
ναίσθημα, με το οποίο ήθελα να εργαστώ, αμέσως

ο νους μου, από συνήθεια, έκανε ένα νοητικό συλ-
λογισμό, βάσει του οποίου δεν έπρεπε να αισθά-
νομαι έτσι. Είχα εργαστεί πολλά χρόνια με τη χρη-
σιμοποίηση θετικών σκέψεων, που αυτό
συνέβαινε αυτόματα.

Οι θετικές σκέψεις, όμως, υπήρχαν πάντα παράλ-
ληλα με τα αρνητικά συναισθήματα, χωρίς, στην
πραγματικότητα, να τα αντικαταστήσουν ποτέ.
Ενώ, λοιπόν, εφάρμοζα το EFT, οι αυτόματα εμ-
φανιζόμενες θετικές σκέψεις, δημιουργούσαν πα-
ρεμβολή στο ενεργειακό πεδίο του συναισθήματος
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για το οποίο έκανα τα κτυπήματα.

Προσπάθησα να σταματήσω την τάση να φέρνω
θετικές σκέψεις στο νου μου. Αυτό επέτρεψε την
αποκλειστική παρουσία του ενεργειακού πεδίου
του αρνητικού συναισθήματος και έτσι τα κτυπή-
ματα ήταν πιο αποτελεσματικά.

Μετά από μερικούς γύρους EFT, το SUD χαμήλω-
νε και εμφανιζόταν από μόνη της η θετική αντί-
ληψη, χωρίς να υπάρχει πια το αρνητικό συναί-
σθημα.

Γι αυτό το λόγο, όταν το επίπεδο της διαταραχής
(SUD) χαμηλώνει, μπορούμε να εισάγουμε στο
νου μας εναλλακτικές θετικές πεποιθήσεις.

Τα σημεία

Στο σχεδιάγραμμα, που σας δίνεται, φαίνεται πού
ακριβώς βρίσκονται τα σημεία στα οποία εφαρ-
μόζουμε τα κτυπήματα. Αναφέρουμε επίσης, για
όσους ενδιαφέρονται, τους μεσημβρινούς του βε-
λονισμού και τους αριθμούς των σημείων που κά-
νουμε τα κτυπήματα. Δεν είναι απαραίτητο να τα
ξέρετε ή να τα κατανοήσετε. 

Κάνουμε συνήθως τα κτυπήματα  με την ακόλου-
θη σειρά:

1. Στην αρχή του φρυδιού, εκεί που το φρύδι
ενώνεται με τη ρίζα της μύτης. (Αναφέρεται σαν
ΕΒ - Μεσημβρινός  ουροδόχου κύστης, αριθμός
σημείου 2)

2. Στο πλάι του ματιού, στον κρόταφο. (SE -
Μεσημβρινός χοληδόχου κύστης, αριθμός σημεί-
ου 1)

3. Κάτω από το μάτι, επάνω στο ζυγωματικό
οστό. (UE - Μεσημβρινός στομάχου, 2)

4. Κάτω από τη μύτη, πάνω από τα χείλη. (UN
– Μεσημβρινός του δοχείου διεύθυνσης,  25 - 26)

5. Κάτω από το κάτω χείλος και πάνω από το
σαγόνι. (CH – Μεσημβρινός του δοχείου συγκέ-
ντρωσης, 24)

6. Κάτω από τη μασχάλη στο πλάι του σώμα-

τος, στην ευθεία περίπου της θηλής του στήθους.
(UA - Μεσημβρινός σπλήνας, 21)

7. Κάτω από την κλείδα και δεξιά ή αριστερά
του στέρνου. Αυτό το σημείο βρίσκεται κάτω από
την κλείδα (το υψηλότερο οριζόντιο οστό στο
μπροστινό μέρος του σώματος) και δίπλα από το
στέρνο (το κάθετο οστό στο κέντρο του στήθους).
(CB - Μεσημβρινός των νεφρών, 27)

Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτό το σημείο με το
«ευαίσθητο σημείο», που τρίβουμε για να διορ-
θώσουμε την ψυχολογική αντιστροφή. Το ευαί-
σθητο σημείο βρίσκεται μακρύτερα από το κέντρο
του στήθους και χαμηλότερα από το σημείο της
κλείδας.

8. Στο πλάι του αντίχειρα, στο σημείο που το
νύχι ενώνεται με το δέρμα. (Αν τοποθετήσετε τις
παλάμες στην κοιλιά σας, το σημείο που θα κάνετε
τα κτυπήματα είναι στραμμένο προς τα πάνω,
προς το κεφάλι σας.) (TH - Μεσημβρινός των
πνευμόνων, 11)

9. Στο πλάι του δείκτη, στο σημείο που το νύχι
ενώνεται με το δέρμα.  (Αν τοποθετήσετε τις πα-
λάμες στην κοιλιά σας, το σημείο που θα κάνετε
τα κτυπήματα είναι στραμμένο προς τα πάνω,
προς το κεφάλι σας.) ( IF- Μεσημβρινός παχέως
εντέρου, 1)

10. Στο πλάι του μεσαίου δακτύλου, στο ση-
μείο που το νύχι ενώνεται με το δέρμα. (Αν τοπο-
θετήσετε τις παλάμες στην κοιλιά σας, το σημείο
που θα κάνετε τα κτυπήματα είναι στραμμένο
προς τα πάνω, προς το κεφάλι σας.) (MF - Με-
σημβρινός κυκλοφορικού - σεξ, 9)

11. Στο πλάι του μικρού δακτύλου, στο σημείο
που το νύχι ενώνεται με το δέρμα. (Αν τοποθετή-
σετε τις παλάμες στην κοιλιά σας, το σημείο που
θα κάνετε τα κτυπήματα είναι στραμμένο προς τα
πάνω,  προς το κεφάλι σας.) ( BF - Μεσημβρινός
καρδιάς, 9)

12. Στο πλάι του χεριού, στο σημείο με το οποίο
θα κτυπούσατε ένα κομμάτι ξύλο στο καράτε. (KC
- Μεσημβρινός λεπτού εντέρου, 3-4) Είναι το ίδιο
σημείο στο οποίο κάνουμε τα κτυπήματα για να
διορθώσουμε την ψυχολογική αντιστροφή.
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Στο Στάδιο 2, λοιπόν, κάνουμε περίπου επτά κτυ-
πήματα σε κάθε ένα από τα δώδεκα σημεία, επα-
ναλαμβάνοντας τη φράση υπενθύμισης μία φορά
σε κάθε σημείο.

Εκτός από τα σημεία κάτω από τη μύτη και πάνω
από το σαγόνι, όλα τα υπόλοιπα σημεία υπάρχουν
και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά του σώ-
ματος. Δεν έχει καμία σημασία σε ποια πλευ-
ρά του σώματος κάνετε τα κτυπήματα, δεξιά
ή αριστερά. Μπορείτε μάλιστα να αλλάξετε
πλευρά και κατά τη διάρκεια των κτυπημάτων.

Παρόλο που, θεωρητικά, δεν υπάρχει διαφορά
ανάμεσα στο να κάνουμε τα κτυπήματα στη μία
πλευρά του σώματος ή και στις δύο, η ενασχόλησή
μου τόσα χρόνια με τη γιόγκα, η οποία απαιτεί
ισορροπία, με κάνουν να προτιμώ την αλλαγή
πλευράς στη δεύτερη ακολουθία κτυπημάτων. O
τρόπος αυτός δεν μειονεκτεί και μάλιστα μερικοί
άνθρωποι τον βρίσκουν πιο αποτελεσματικό. Επί-
σης, αν κάνετε τα κτυπήματα με το ένα χέρι, μπο-
ρεί να κουραστεί. Προσωπικά, όταν εφαρμόζω το
EFT αλλάζω και χέρια και πλευρές σώματος.

Όταν εφαρμόζουμε το EFT χρησιμοποιούμε, συ-
νήθως, το «κυρίαρχο» χέρι και στις δύο πλευρές
του σώματος.

Στάδιο 3. Η Σειρά Gamut

Αυτό είναι το πιο περίεργο σημείο της διαδικα-
σίας. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται λίγο αστείοι
την πρώτη φορά που το εφαρμόζουν.

Είναι, όμως, σημαντικό για την εξισορρόπηση των
ενεργειών και για τη λειτουργία του δεξιού και
αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου και πρέπει
να γίνεται ανάμεσα σε δύο ακολουθίες κτυπημά-
των.

Η σειρά Gamut αποτελείται από εννέα κινήσεις,
τις οποίες κάνουμε καθώς κτυπάμε γρήγορα στο
σημείο Gamut, που βρίσκεται, και στα δύο χέ-
ρια, στο έξω μέρος της παλάμης, στο βαθούλωμα
ανάμεσα στα οστά που ξεκινούν από τον καρπό
και καταλήγουν στις αρθρώσεις του παράμεσου
και του μικρού δακτύλου (δείτε το σχεδιάγραμμα).
Τα κτυπήματα γίνονται προς τις αρθρώσεις  (Με-
σημβρινός τριπλού θερμαστή, 3)

Καθώς κτυπάμε 3 έως 5 φορές το δευτερόλεπτο,
εφαρμόζουμε την ακόλουθη διαδικασία:

1. Κλείνουμε τα μάτια μας.
2. Τα ανοίγουμε.
3. Κρατώντας το κεφάλι μας ίσιο, κοιτάμε με δύ-
ναμη κάτω δεξιά.
4. Κρατώντας το κεφάλι μας ίσιο, κοιτάμε με δύ-
ναμη κάτω αριστερά.
5. Με το κεφάλι πάντα ίσιο, κάνουμε κύκλο με
τα μάτια δεξιόστροφα.
6. Με το κεφάλι πάντα ίσιο, κάνουμε κύκλο με
τα μάτια αριστερόστροφα.
7. Μουρμουρίζουμε, με το στόμα κλειστό, λί-
γους στίχους ενός τραγουδιού για 2 έως 5 δευτε-
ρόλεπτα. (O Gary Craig  προτιμά το «Happy
Birthday».)
8. Μετράμε από το ένα έως το πέντε δυνατά (ή
νοερά, αν δεν θέλουμε να μας ακούσουν).
9. Μουρμουρίζουμε, με το στόμα κλειστό, λί-
γους στίχους ενός τραγουδιού για 2 έως 5 δευτε-
ρόλεπτα.

Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά η διαδικασία
αυτή βοηθά στην εξισορρόπηση των ενεργειών.
Καθώς μουρμουρίζουμε, μετράμε, και ξαναμουρ-
μουρίζουμε, ενεργοποιούμε και τα δύο ημισφαίρια
του εγκεφάλου.

Στάδιο 4: Η  Ακολουθία των Κτυπημάτων
Kαι Πάλι

Το τέταρτο στάδιο είναι ακριβώς ίδιο με το δεύ-
τερο στάδιο. Περνάμε από τα δώδεκα σημεία, κά-
νοντας περίπου επτά κτυπήματα σε καθένα, ενώ
επαναλαμβάνουμε τη φράση υπενθύμισης.

Με τα τέσσερα στάδια ολοκληρώνεται ένας
γύρος.

Η   Αξιολόγηση   του   SUD

Συγκεντρωνόμαστε τώρα στη σκέψη, το συναί-
σθημα, την επιθυμία ή το σωματικό πρόβλημα
που μας ταλαιπωρεί και αξιολογούμε το SUD (το
βαθμό της διαταραχής).
Παρατηρούμε:
α. Είναι υψηλότερο; (μπορεί να συμβεί, αλλά
συμβαίνει σπάνια)
β. Έμεινε το ίδιο;
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γ. Είναι χαμηλότερο; (που σημαίνει ότι η διατα-
ραχή μας είναι μικρότερη όταν συγκεντρωνόμα-
στε στο ερέθισμα). 

Όταν  το  SUD  δεν Μειώνεται

Αν το SUD είναι υψηλότερο ή το ίδιο που ήταν
πριν, κάνουμε έναν ακόμη γύρο EFT κατά τον ίδιο
ακριβώς τρόπο: 

1. Προετοιμασία: τρίβουμε το «ευαίσθητο ση-
μείο» ή κτυπάμε στο πλάι του χεριού, επαναλαμ-
βάνοντας την κατάλληλη φράση για να διορθώ-
σουμε την πιθανή ψυχολογική αντιστροφή. (Αυτό
είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα, γιατί αφού η
ενόχληση δεν έχει υποχωρήσει καθόλου, υπάρχει
μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχει ψυχολογική
αντιστροφή.)

2. Ακολουθία των κτυπημάτων στα δώδεκα
σημεία, επαναλαμβάνοντας τη φράση υπενθύμι-
σης.

3.  Σειρά Gamut.

4. Ακολουθία των κτυπημάτων ξανά, επανα-
λαμβάνοντας τη φράση υπενθύμισης.

Μετά το δεύτερο γύρο αξιολογούμε πάλι τη δια-
ταραχή και, αν δεν έχει ακόμη μειωθεί, πράγμα
σπάνιο, κάνουμε και έναν τρίτο γύρο.

Αν δεν έχουμε αποτελέσματα, θα χρειαστεί να
αναζητήσουμε την αιτία.

Τα πιθανά εμπόδια, στα οποία θα αναφερθούμε
αναλυτικά αργότερα, είναι:

1. Ένας «τύπος ψυχολογικής αντιστροφής»
για τον οποίο ίσως χρειαστεί να εφαρμόσουμε την
τεχνική της Aναπνοής της Kλείδας.

2. Ενεργειακές τοξίνες, που εμποδίζουν τη
διόρθωση του ενεργειακού πεδίου.

3. Εφαρμόζουμε τα κτυπήματα για λάθος
θέμα. Υπάρχει ένα βασικό ή παράλληλο θέμα που
χρειάζεται να αντιμετωπισθεί, ώστε να απομα-
κρυνθεί η διαταραχή.

Αργότερα θα ασχοληθούμε αναλυτικά με την
εφαρμογή του EFT στις διάφορες όψεις. Θα ήθελα
τώρα να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Εργα-
ζόμουν κάποτε με μία γυναίκα που είχε το φόβο
του θανάτου. Βλέποντας ότι το SUD δεν κατέβαι-
νε κάτω από το 8, τη ρώτησα: «Μήπως υπάρχει
κάτι άλλο που σας ενοχλεί;» και η γυναίκα απά-
ντησε αμέσως: «Δεν θέλω  να αφήσω τα παιδιά
μου μόνα τους, αν πεθάνω». Έτσι, εργαστήκαμε
σε αυτό το θέμα, που ήταν και το βασικό πρόβλη-
μα. Όταν κατεβάσαμε το SUD στο μηδέν, κατέ-
βηκε και το SUD για το φόβο του θανάτου.

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις ενερ-
γειακές διαταραχές των βαθύτερων θεμάτων και
να κάνουμε τα κτυπήματα σ’ αυτές.

O θυμός, για παράδειγμα, είναι συνήθως αποτέ-
λεσμα φόβου, ενοχής ή πληγώματος. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να εργαστούμε πρώ-
τα σε αυτά τα συναισθήματα, για να ελαττωθεί ο
θυμός.

Το καταπληκτικό με την τεχνική του EFT είναι ότι
όταν εργαζόμαστε π.χ. με το θυμό, οτιδήποτε
υπάρχει πίσω από αυτόν έρχεται στην επιφάνεια
από μόνο του καθώς κάνουμε τα κτυπήματα.

Όταν το SUD μειώνεται

Όταν το SUD μειώνεται, έστω και λίγο, κάνουμε
μια μικρή αλλαγή στη διαδικασία.

1. Στην προετοιμασία, καθώς τρίβουμε το «ευ-
αίσθητο σημείο» ή κτυπάμε στο πλάι του χεριού,
αναφερόμαστε τώρα στο πρόβλημα ως «υπόλοιπο
_________».

Για παράδειγμα, η φράση μπορεί να είναι:

« Παρόλο που έχω ακόμη αυτό το υπόλοιπο φό-
βου για το ύψος, (τις αράχνες, τα φίδια, το σκο-
τάδι, τους ανελκυστήρες ή οτιδήποτε άλλο ) αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου».

ή
« Παρόλο που έχω ακόμη αυτό το υπόλοιπο πό-
νου στη μέση, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».
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Η λέξη "υπόλοιπο" είναι σημαντική, γιατί έτσι τα
κτυπήματά μας απευθύνονται στο συγκεκριμένο
ενεργειακό πεδίο που υπολείπεται. Επίσης, ψυ-
χολογικά, μας θυμίζει ότι η ενόχληση είναι μικρό-
τερη και συνεχίζει να ελαττώνεται.

2. Στο στάδιο 2, στην ακολουθία των κτυπη-
μάτων στα δώδεκα σημεία, στη φράση υπενθύμι-
σης, που επαναλαμβάνουμε χρησιμοποιούμε το
«υπόλοιπο  __________».

Για παράδειγμα :

Υπόλοιπο φόβου ύψους.
Υπόλοιπο φόβου ανελκυστήρων.
Υπόλοιπο θυμού.
Υπόλοιπο πόνου στη μέση.

3. Στο στάδιο 3, η σειρά Gamut, παραμένει
ίδια, χωρίς αλλαγές.

4. Στο στάδιο 4, κάνουμε και πάλι την ακολου-
θία των κτυπημάτων στα δώδεκα σημεία, χρησι-
μοποιώντας στη φράση υπενθύμισης το «υπόλοι-
πο  _________».

Σ' αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει το γύρο.

Αξιολογούμε και πάλι το SUD.

Είτε έχει μειωθεί είτε όχι, συνεχίζουμε με την προ-
ετοιμασία και τη φράση υπενθύμισης που αναφέ-
ρεται στο «υπόλοιπο  ____________».

Oι περισσότεροι άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί
από το συγκεκριμένο πρόβλημά τους με έναν έως
πέντε γύρους. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε χρειάζεται
να ψάξουμε για πιθανές περιπλοκές, που ήδη ανα-
φέραμε, και με τις οποίες θα ασχοληθούμε λεπτο-
μερώς αργότερα.

Αυτές μπορεί να είναι :

1. Μία ισχυρή ψυχολογική αντιστροφή.
2. Ενεργειακές τοξίνες.

3. Άλλες όψεις ή αιτιατά θέματα, με τα οποία
πρέπει να εργαστούμε, πριν μπορέσει να λυθεί το
συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επιμονή

Η επιμονή σ’ αυτήν την εργασία είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ορισμένα
προβλήματα να θεραπευτούν σε λίγα λεπτά, ενώ
άλλα να χρειάζονται περισσότερο χρόνο και πε-
ρισσότερες εφαρμογές.

Η ένταση ή η διάρκεια ενός προβλήματος δεν εί-
ναι ο λόγος καθυστέρησης της θεραπείας. Μία
έντονη φοβία πενήντα χρόνων μπορεί να εξαφα-
νιστεί σε πέντε λεπτά (όπως είδαμε με τη φοβία
της Μαίρης για το νερό).

Η δυσκολία ενός θέματος εξαρτάται από τον αριθ-
μό των συναισθημάτων, των εμπειριών και των
όψεων, που σχετίζονται με τη δημιουργία του και
από το βαθμό της αντίστασης που έχουμε να απε-
λευθερωθούμε από αυτό. Θα ασχοληθούμε και με
το θέμα αυτό αργότερα.

Κίνηση των ματιών από 
το πάτωμα στο ταβάνι

Είναι ακόμη μία ανακάλυψη του  Dr. Callahan. Με
το κεφάλι ίσιο και στραμμένο μπροστά, κάνουμε
κτυπήματα στο σημείο Gamut, ενώ τα μάτια μας
αρχίζουν να κοιτούν σταθερά κάτω, στο πάτωμα,
και στη συνέχεια σταδιακά έρχονται να εστια-
στούν μπροστά μας καθώς κινούνται αργά προς
το ταβάνι ή τον ουρανό. Η κίνηση αυτή των μα-
τιών θα χρειαστεί τουλάχιστον επτά δευτερόλε-
πτα.

Κάνουμε την κίνηση των ματιών όταν έχουμε ολο-
κληρώσει τους γύρους του EFT. 
Μπορούμε επίσης να τη χρησιμοποιήσουμε όταν
το SUD είναι στο 2 ή χαμηλότερα γιατί, συνήθως,
με αυτή την κίνηση το SUD μηδενίζεται.

Ενεργειακές Τοξίνες

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο  Dr. Callahan
ανακάλυψε πως υπάρχουν ορισμένες ουσίες τις
οποίες ονομάζει «ενεργειακές τοξίνες», οι οποίες
μπορεί να δημιουργήσουν διαταραχή στο ενερ-
γειακό μας πεδίο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται
διάφορα αρνητικά συναισθήματα και σωματικά
προβλήματα. Μοιάζουν με αλλεργικές αντιδρά-
σεις, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
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Στάδιο 1. H ΠPOETOIMAΣIA
1. Συντονιζόμαστε με το συναίσθημα και το ερέθισμα που το δημιουργεί. 
2. Αξιολογούμε το βαθμό της διαταραχής SUD καθώς σκεπτόμαστε το ερέθισμα.    0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
3. Tρίβουμε το ευαίσθητο  σημείο στο στήθος επαναλαμβάνοντας την επιβεβαίωση:  «Παρόλο που_______,
δέχομαι και αγαπώ τον εαυτό μου». (Ψυχολογική αντιστροφή)
4. Θετική φράση - τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στην άλλη πλευρά του στήθους επαναλαμβάνοντας: «Θέλω (επι-

λέγω, αποφασίζω) να απελευθερωθώ από ______».

Στάδιο 2.  Η AKOΛOYΘIA TΩN KTYΠHMATΩN
Kτυπάμε το κάθε σημείο 7 έως 10 φορές  λέγοντας τη φράση υπενθύμισης   

Αρχή του φρυδιού - εκεί που το φρύδι ενώνεται με τηρίζα της
μύτης

Πλάι του ματιού - Στον κρόταφο

Κάτω από το μάτι - Eπάνω στο ζυγωματικό οστό  

Κάτω από τη μύτη - Πάνω από τα χείλη

Κάτω από το κάτω χείλος - Πάνω από το σαγόνι

Κάτω από τη μασχάλη - Στο πλάι του σώματος

Kάτω από την Κλείδα - Κάτω από την κλείδα και δίπλα από το

στέρνο

Στο Πλάι του Αντίχειρα - εκεί που το νύχι ενώνεται με το δέρμα

Στο πλάι του δείκτη, του μεσαίου και του μικρού δακτύλου
- εκεί που το νύχι ενώνεται με το δέρμα

Στο πλάι του χεριού -το σημείο με το οποίο θα χυπούσαμε ένα
κομμάτι ξύλο στο καράτε

Στάδιο 3.  H ΣEIPA «Gamut» - καθώς κτυπάμε γρήγορα και χωρίς διακοπή στο σημείο «gamut»,
3 ως 5 φορές το δευτερόλεπτο, εφαρμόζουμε την ακόλουθη διαδικασία:
Α. Kλείνουμε τα μάτια μας   B. Ανοίγουμε τα μάτια        
Γ. Kρατώντας το κεφάλι μας ίσιο κοιτάμε με δύναμη κάτω δεξιά  
Δ. Kρατώντας το κεφάλι μας ίσιο κοιτάμε με δύναμη κάτω αριστερά  
E. Mε το κεφάλι ίσιο κάνουμε κύκλο με τα μάτια  δεξιόστροφα 
Z. Mε το κεφάλι ίσιο κάνουμε κύκλο με τα μάτια  αριστερόστροφα 
H. Mουρμουρίζουμε, με το στόμα κλειστό λίγους, στίχους ενός τραγουδιού για 2 έως 5 δευτερόλεπτα.
Θ. Μετράμε προφορικά από 1 ως 5
I. Mουρμουρίζουμε,με το στόμα κλειστό, λίγους στίχους ενός τραγουδιού, για 2 έως 5 δευτερόλεπτα.
Mπορούν να γίνουν και νοερά, αν χρειάζεται.
Στάδιο 4. H AKOΛOYΘIA TΩN KTYΠHMATΩN ΞANA. Επαναλαμβάνουμε το Στάδιο 2,
χτυπώντας κάθε σημείο 7  έως 10 φορές, επαναλαμβάνοντας τη φράση υπενθύμισης.
Tώρα αξιολογούμε πάλι το βαθμό της διαταραχής  SUD καθώς σκεφτόμαστε το ερέθισμα. 
Αν δεν είναι στο ο ή το1, τότε επαναλαβάνουμε όλη τη διαδικασία από το Στάδιο 1 ως και το Στάδιο 4.
Στο Στάδιο 1.: «Παρόλο που έχω ακόμα ένα υπόλοιπο ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».
Στα Στάδια 2.  & 4. Mε τη φράση υπενθύμισης: «υπόλοιπο _______________».
8. Aξιολογούμε πάλι το SUD και αν δεν είναι στο 0 ή το 1  συνεχίζουμε κάνοντας όσους γύρους EFT χρειάζεται για να
φτάσει τοSUD στο 0.

(Aν κάποια στιγμή χρειάζεται κάνουμε κάθαρση και συνεχίζουμE)
9. Στο τέλος όλων των γύρων EFT: Kρατώντας το κεφάλι ίσιο και κτυπώντας το σημείο «Gamut» ανασηκώνου-



Όταν ένας άνθρωπος έχει ευαισθησία σε κάποια
ουσία, που είναι γι αυτόν ενεργειακή τοξίνη, το
TFT και το EFT (και κάθε άλλη θεραπεία που δεν
απομακρύνει την τοξίνη), μπορεί να μην λειτουρ-
γήσει έως ότου η τοξίνη απομακρυνθεί από το πε-
ριβάλλον ή και από το σώμα του.

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες ενεργειακές
τοξίνες είναι: νικοτίνη, ζάχαρη, καφεΐνη, αρώμα-
τα, αποσμητικά, ορισμένα σαπούνια και σκόνες
καθαρισμού, σιτάρι και τα παράγωγά του (με
εξαίρεση ίσως τα φύτρα), καλαμπόκι, γάλα και
γαλακτοκομικά προϊόντα και αρωματικά βότανα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ευαισθησία
σε αυτές τις ουσίες και έχουν γρήγορα αποτελέ-
σματα με την εφαρμογή του EFT. Υπάρχουν όμως
και ορισμένα άτομα που ίσως δεν θα θεραπευ-
θούν, επειδή αυτές ή και άλλες ουσίες αποτελούν
γι αυτούς ενεργειακές τοξίνες, που διασπούν το
ενεργειακό τους πεδίο και δεν επιτρέπουν στα
κτυπήματα να απομακρύνουν τη διαταραχή.

Ακόμη και «καλές» τροφές, όπως είναι πατάτες,
ντομάτες, καρότα και παντζάρια μπορούν, για κά-
ποιο συγκεκριμένο άτομο, να είναι ενεργειακές
τοξίνες.

Αν δεν έχουμε αποτελέσματα εφαρμόζοντας το
EFT ενώ:
α. Έχουμε εργαστεί με όλες τις όψεις του συγκε-
κριμένου θέματος που εμφανίστηκαν, και 
β. Έχουμε εφαρμόσει την Aναπνοή της Kλείδας
για ισχυρό τύπο ψυχολογικής αντιστροφής,
τότε ίσως χρειάζεται να εξετάσουμε την πιθανό-
τητα των ενεργειακών τοξινών.

Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης 
των ενεργειακών τοξινών

1. Δοκιμάζουμε να εφαρμόσουμε το EFT σε δια-
φορετικά περιβάλλοντα. Ίσως υπάρχει κάτι
στο χώρο που εργαζόμαστε που δημιουργεί πρό-
βλημα.
2. Δοκιμάζουμε να εφαρμόσουμε το EFT σε δια-
φορετικές ώρες της ημέρας. Ίσως μας επηρεά-
ζει ο χώρος, τα ρούχα που φοράμε ή ακόμη κάτι
που τρώμε κάποια συγκεκριμένη  ώρα της ημέ-
ρας.

3. Κάνουμε ένα  ντους χωρίς σαπούνι και σα-
μπουάν και εφαρμόζουμε το EFT γυμνοί, ώστε να
καταλάβουμε εάν οι τοξίνες είναι στο σαπούνι, το
σαμπουάν ή τα ρούχα μας.

4. Αν δεν έχουμε ακόμη ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα, μπορούμε να κάνουμε νηστεία για τρεις
μέρες ή τουλάχιστον να μην χρησιμοποιήσουμε
νικοτίνη, ζάχαρη, καφεΐνη, αρώματα, αποσμητι-
κά, σαπούνι και σκόνες καθαρισμού, σιτάρι και
τα παράγωγά του, καλαμπόκι, γάλα και γαλακτο-
κομικά προϊόντα και  αρωματικά βότανα.

Τότε σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα, εκτός αν
κάνουμε τα κτυπήματα σε εντελώς λανθασμένο
πεδίο και  κάποιο κρυμμένο βασικό θέμα, στο
οποίο δεν δουλεύουμε, δημιουργεί το πρόβλημα.

Όταν απελευθερωθούμε από το πρόβλημα,
μπορούμε να προσθέτουμε σταδιακά μία- μία τις
ουσίες αυτές στη ζωή μας και να παρακολουθή-
σουμε τις αντιδράσεις του σώματος και των συ-
ναισθημάτων μας, έως ότου ανακαλύψουμε «τον
ένοχο».
Ένα σημαντικό κλειδί είναι ότι, συνήθως, έχουμε
εθισμό στις ουσίες που είναι ενεργειακές τοξί-
νες για μας. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται προ-
σοχή.

Η Αναπνοή της Κλείδας

Είναι μία τεχνική που ανέπτυξε ο Dr. Callahan για
τη διόρθωση βαθιά ριζωμένων προβλημάτων, που
μοιάζουν με την ψυχολογική αντιστροφή και
υπάρχουν, σύμφωνα με τη γνώμη του Gary Craig,
μόνον στο 5% των ανθρώπων που αναζητούν βοή-
θεια.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την αναπνοή,
όταν έχουμε κάνει περισσότερους από πέντε γύ-
ρους EFT και το SUD δεν έχει μειωθεί. Να μην ξε-
χνάμε, όμως, ότι ο λόγος μπορεί να είναι ότι δεν
έχουμε ακόμη εργαστεί με άλλες όψεις του θέμα-
τος ή ότι υπάρχουν ενεργειακές τοξίνες.
Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Δεν έχει σημασία με ποιο χέρι ή από ποια πλευρά
του σώματος θα αρχίσουμε την αναπνοή της κλεί-
δας.
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1. Τοποθετούμε το δείκτη και το μεσαίο δά-
κτυλο του αριστερού χεριού στο σημείο της
κλείδας, στην αριστερή πλευρά του στέρνου.
Διπλώνουμε τον αντίχειρα και τα άλλα δάκτυλα,
ώστε να μην ακουμπούν στο σώμα. Απομακρύ-
νουμε τους βραχίονες από τον κορμό, ώστε να μην
αγγίζουν το σώμα μας και το μόνο σημείο επαφής
να είναι τα δύο δάκτυλα στο αριστερό σημείο της
κλείδας.

Τώρα, καθώς κτυπάμε με το δείκτη και το με-
σαίο δάκτυλο του δεξιού χεριού στο σημείο
Gamut του αριστερού χεριού (σαν να κάναμε
τη σειρά Gamut), τα δάκτυλα του οποίου βρίσκο-
νται στο σημείο της αριστερής κλείδας, κάνουμε
την ακόλουθη αναπνοή:

α. Εισπνέουμε βαθιά.
β. Εκπνέουμε το μισό αέρα. 
γ. Εκπνέουμε τον υπόλοιπο αέρα.
δ. Εισπνέουμε κανονικά.
ε. Εκπνέουμε.

Σημείωση:

Οι προηγούμενες οδηγίες ισχύουν για όλες τις
επόμενες θέσεις κτυπημάτων, δηλαδή:
* Τα υπόλοιπα δάκτυλα και οι βραχίονες δεν αγ-
γίζουν το σώμα, ώστε το μόνο σημείο επαφής
να είναι τα δάκτυλα πάνω στην κλείδα.
* Εφαρμόζουμε την ίδια αναπνευστική διαδι-
κασία και στις επτά επόμενες θέσεις που θα πε-
ριγραφούν.
* Τα κτυπήματα που κάνουμε είναι έντονα,
αλλά ποτέ δεν πρέπει να μας προκαλούν πό-
νο.

Εφαρμόζουμε λοιπόν την παραπάνω διαδικα-
σία στις ακόλουθες θέσεις :

2. Με τις αρθρώσεις της δεύτερης φάλαγγας
του δείκτη και του μεσαίου δακτύλου του αριστε-
ρού χεριού τοποθετημένους στο σημείο της αρι-
στερής κλείδας, κτυπάμε στο σημείο Gamut του
αριστερού χεριού με το δείκτη και το μεσαίο δά-
κτυλο του δεξιού χεριού, ενώ συγχρόνως κάνουμε
την ειδική αναπνοή.

3. Με τις άκρες του δείκτη και μεσαίου δακτύλου
του αριστερού χεριού στο σημείο της δεξιάς

κλείδας, κτυπάμε στο σημείο Gamut του αριστε-
ρού χεριού με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο
του δεξιού χεριού, ενώ συγχρόνως κάνουμε την
ειδική αναπνοή.

4. Με τις αρθρώσεις της δεύτερης φάλαγγας
του δείκτη και του  μεσαίου δακτύλου του αρι-
στερού χεριού στο σημείο της δεξιάς κλείδας,
κτυπάμε στο σημείο Gamut του αριστερού χερι-
ού  με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο του δεξιού
χεριού, ενώ συγχρόνως κάνουμε την ειδική ανα-
πνοή.

Τώρα αλλάζουμε χέρια και κάνουμε ακριβώς
την ίδια διαδικασία, με τις άκρες και τις αρθρώ-
σεις της δεύτερης φάλαγγας των δακτύλων του
δεξιού χεριού να πιέζουν τα σημεία της κλείδας,
ενώ κάνουμε τα κτυπήματα με το δείκτη και το
μεσαίο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

5. Με τις άκρες του δείκτη και του μεσαίου δα-
κτύλου του δεξιού χεριού στο σημείο της δεξιάς
κλείδας, κτυπάμε στο σημείο Gamut του δεξιού
χεριού με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο του
αριστερού χεριού, ενώ συγχρόνως κάνουμε την
ειδική αναπνοή.

6. Με τις αρθρώσεις της δεύτερης φάλαγγας
του δείκτη και του μεσαίου δακτύλου του δεξιού
χεριού στο σημείο της  δεξιάς κλείδας, κτυπάμε
στο σημείο Gamut του δεξιού χεριού με το δείκτη
και το μεσαίο δάκτυλο του αριστερού χεριού,
ενώ συγχρόνως κάνουμε την ειδική αναπνοή.

7. Με τις άκρες του δείκτη και του μεσαίου δα-
κτύλου του δεξιού χεριού στο σημείο της  αρι-
στερής κλείδας, κτυπάμε στο σημείο Gamut του
δεξιού χεριού με το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο
του αριστερού χεριού, ενώ συγχρόνως κάνουμε
την ειδική αναπνοή.
8. Με τις αρθρώσεις της δεύτερης φάλαγγας
του δείκτη και του μεσαίου δακτύλου του δεξιού
χεριού στο σημείο της αριστερής κλείδας, κτυ-
πάμε στο σημείο Gamut του δεξιού χεριού με το
δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο του αριστερού χε-
ριού, ενώ συγχρόνως κάνουμε την ειδική ανα-
πνοή.

Έτσι κάνουμε 5 πράξεις αναπνοής σε 8 διαφορε-
τικές θέσεις, ένα σύνολο 40 πράξεων αναπνοής,
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ενώ κτυπάμε στο σημείο Gamut με τρόπο ώστε η
δόνηση να μεταφέρεται στο σημείο της κλείδας.

Αυτή η τεχνική απομακρύνει εμπόδια που αντι-
στάθηκαν στις απλούστερες μεθόδους διόρθωσης
της ψυχολογικής αντιστροφής.

Συντομεύσεις 

Η μέθοδος του Gary Craig περιλαμβάνει όλα τα
βήματα που χρειάζεται να κάνουμε για να διορ-
θώσουμε την ψυχολογική αντιστροφή, εφόσον
υπάρχει, καθώς και όλα τα σημεία στα οποία χρει-
άζεται να κτυπήσουμε για να απομακρύνουμε την
ενεργειακή διαταραχή.

Στην πραγματικότητα όμως, ψυχολογική αντι-
στροφή υπάρχει μόνον στο 40% περίπου των πε-
ριπτώσεων και σε ειδικές ομάδες ατόμων με κα-
τάθλιψη, με προβλήματα του ανοσοποιητικού
συστήματος και άλλες σοβαρές ασθένειες καθώς
και σε ανθρώπους με σοβαρό εθισμό σε αυτοκα-
ταστροφικές ουσίες.

Τελικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μόνα
σημεία στα οποία χρειάζεται να κτυπήσουμε είναι
στο φρύδι, στον κρόταφο, κάτω από το μάτι, κάτω
από τη μύτη, κάτω από τα χείλη, στη μασχάλη και
στην κλείδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε
πάντα τα κτυπήματα στα σημεία των χεριών. (Τα
σημεία του δείκτη και μεσαίου δακτύλου έχουν
ήδη ενεργοποιηθεί αφού κάνουμε τα κτυπήματα
με αυτά.)

Ο Dr. Callahan, βαθύτατα αφοσιωμένος στη συ-
νεχή αναζήτηση νέων και περισσότερο αποτελε-
σματικών τρόπων θεραπείας αυτών των «ανατα-
ραχών» ή ενεργειακών διαταραχών, ανακάλυψε
ότι, σε πολλές περιπτώσεις άγχους, φοβίας και
εθισμού, αρκεί να κτυπήσουμε στα σημεία κάτω
από το μάτι, στη μασχάλη και στην κλείδα.

Αυτές οι συντομεύσεις είναι καλύτερα να διδα-
χθούν απευθείας από τον ίδιο τον Dr. Callahan ή
τον Gary Craig. Προσωπικά προτείνω να κάνουμε
ένα γύρο EFT (τα τέσσερα στάδια) κτυπώντας σε
όλα τα σημεία, ώστε η ενέργεια να κυκλοφορήσει
σε όλους τους μεσημβρινούς και στη συνεχεία να
εφαρμόσουμε τις συντομεύσεις. Αν το SUD μειώ-
νεται συνεχίζουμε με τις συντομεύσεις. Αν όχι, συ-

νεχίζουμε με ολόκληρους γύρους, κτυπώντας και
στα δώδεκα σημεία.

Θα συνιστούσα για τουλάχιστον δύο με τρεις μή-
νες να μάθετε να εφαρμόζετε όλη τη διαδικασία.
Όταν τη μάθετε τέλεια, μπορείτε μερικές φορές
να παραλείψετε τη διόρθωση της ψυχολογικής
αντιστροφής, ή κάποια σημεία στα χέρια ή ακόμη
και τη σειρά Gamut και να δείτε αν έχετε αποτε-
λέσματα. Αν δεν έχετε, θυμηθείτε τα σημεία που
έχετε παραλείψει, και συμπεριλάβετέ τα στον
επόμενο γύρο.

Τελικά, ο μόνος λόγος για να χρησιμοποιήσει κά-
ποιος τις συντομεύσεις είναι να κερδίσει χρόνο.
Στην περίπτωση όμως του EFT έχουμε μια τεχνική
που θεραπεύει σε λεπτά, ή σε ώρες, περιπτώσεις
που, συνήθως, χρειάζονται χρόνια εβδομαδιαίων
συναντήσεων για να θεραπευθούν και, κάποιες
φορές, δεν θεραπεύονται καθόλου. Στην πραγμα-
τικότητα οι συντομεύσεις εξυπηρετούν ψυχοθε-
ραπευτές, που χρειάζεται να εξοικονομήσουν χρό-
νο με τους πελάτες τους, καθώς και εκείνους που
θέλουν να παρουσιάσουν την τεχνική σε ομάδες,
ώστε η ομάδα να μην βαρεθεί.

******************
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Διάγραμμα Ροής του  EFT

Α.  ΕΝΑΣ  ΓΥΡΟΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ:

1. Την  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  - Ενεργειακό πεδίο:
α. Αξιολόγηση του SUD (Υποκειμενικές Mονάδες Διαταραχής)
β. Απομάκρυνση  της Ψυχολογικής Αντιστροφής

γ. Χρήση της επιβεβαίωσης  «Παρόλο που νιώθω (αισθάνομαι) _________________ αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου ακριβώς όπως είναι».

δ. «Θέλω (επιλέγω, αξίζω) να απελευθερωθώ από __________________».

2. Την ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ KTYΠHMATΩN, κατά την οποία κτυπάμε (ή αγγίζουμε ή πιέζουμε) στα δώ-
δεκα σημεία, περίπου επτά φορές σε κάθε σημείο, επαναλαμβάνοντας τη φράση υπενθύμισης:
«Νιώθω _________________».

3. Τη  ΣΕΙΡΑ  GAMUT, για την  εξισορρόπηση της ενέργειας.

4. Πάλι την ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ KTYΠHMATΩN

Β. EΠANΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ SUD

Γ.1. Αν δεν έχει μειωθεί η διαταραχή, επα-
νάληψη της διαδικασίας διορθώνοντας την
ψυχολογική αντιστροφή:
1. Τρίβο ντας το Ευαίσθητο Σημείο.
2. Κάνοντας κτυπήματα στο σημείο Karate.
3. Παίρνοντας 4 σταγόνες Rescue Remedy
από τα Ανθοïάματα Bach.
4. Κάνοντας την Αναπνοή της Κλείδας.     

Γ.2. Αν έχει μειωθεί η διαταραχή, επανά-
ληψη της διαδικασίας, διορθώνοντας πάλι την
ψυχολογική αντιστροφή και χρησιμοποιώντας
τώρα στη φράση υπενθύμισης το «υπόλοιπο
________».

Γ.3. Αν το SUD έχει κατέβει στο 0 - 2, κάνουμε την κίνηση των ματιών από το πάτωμα στο
ταβάνι ενώ, συγχρόνως, κτυπάμε στο σημείο Gamut. Στη συνέχεια αξιολογούμε και πάλι τη δια-
ταραχή, καθώς φέρνουμε στο νου μας το ερέθισμα. Αν εμφανιστούν και άλλες όψεις, εργαζόμαστε
με αυτές κατά τον ίδιο τρόπο, αρχίζοντας από την αρχή.

Πιθανά εμπόδια τα οποία ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε :
1. Πολύ μεγάλη Ψυχολογική Αντιστροφή - εφαρμογή των τεχνικών.
2. Άλλες όψεις - εργαζόμαστε για κάθε όψη χωριστά.
3. Ενεργειακές Τοξίνες - αποφυγή των ουσιών και των τροφών που μπορεί να τις προκαλούν.
4. Εφαρμογή της Αναπνοή της Κλείδας για απελευθέρωση από εμπόδια.

Πρόσθετη   βοήθεια:
1. Κάθαρση 2. Ψυχόδραμα 3. Δημιουργική Έκφραση 4. Θετικές επιβεβαιώσεις 5. Διαλογισμός  6.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ EFT

1. Συντονιστείτε με το συναίσθημα και το ερέθισμα που το προκαλεί. Το συναίσθημα και το ερέ-
θισμα είναι:    ________________________________________________________

*2. Αξιολογήστε το βαθμό διαταραχής. Είναι:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. α. Τρίψτε το ευαίσθητο σημείο, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Παρόλο που
________________________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου». (Ψυχολογική αντιστροφή)
Μετά: β. «Θέλω (επιλέγω, αξίζω) να απελευθερωθώ από ______________________ ».

4. Η ακολουθία κτυπημάτων. Κτυπήστε στα 12 σημεία 7 φορές στο καθένα, επαναλαμβάνοντας
τη φράση υπενθύμισης.

5. Σειρά Gamut.

6. Επαναλάβετε την ακολουθία κτυπημάτων, με τον ίδιο τρόπο. (Αν υπάρχει συναισθηματική
διαταραχή, επιτρέψτε της να απελευθερωθεί.)

**7. Συγκεντρωθείτε στο ερέθισμα και αξιολογήστε το βαθμό της διαταραχής.
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Αν δεν ελαττώνεται στο 0 ή 1, επαναλάβετε τη διαδικασία από 1 ως
και 6 με τη φράση υπενθύμισης «υπόλοιπο ________________________ ».
στο μέρος 3.α. Τρίψτε το ευαίσθητο σημείο, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Παρόλο που έχω
ένα υπόλοιπο _________________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».
Μετά: β. «Θέλω (επιλέγω, αξίζω) να απελευθερωθώ τελείως από αυτό το υπόλοιπο
___________________ ».
Μέρος 4. Η ακολουθία κτυπημάτων με τη φράση υπενθύμισης «υπόλοιπο _______________
».
Μέρος 5. Η σειρά Gamut και 6. Η ακολουθία κτυπημάτων με τη φράση υπενθύμισης «υπό-
λοιπο_________ ».

*** 7. Συγκεντρωθείτε πάλι στο ερέθισμα και αξιολογήστε το βαθμό της διαταραχής.
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Αν δεν ελαττώνεται στο 0 ή 1, τότε επαναλάβετε τη διαδικασία από
1 ως και 6, χρησιμοποιώντας τη φράση υπενθύμισης «υπόλοιπο _______________».
στο μέρος 3.α. Τρίψτε το ευαίσθητο σημείο, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Παρόλο που έχω
ένα υπόλοιπο ___________________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».
Μέρος 4. H ακολουθία κτυπημάτων με τη φράση υπενθύμισης «υπόλοιπο
________________».
Μέρος 5. Η σειρά Gamut και 6. H ακολουθία κτυπημάτων με τη φράση υπενθύμισης «υπό-
λοιπο ________________».
**** 7. Συγκεντρωθείτε στο ερέθισμα και αξιολογήστε το βαθμό διαταραχής.
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Αν δεν ελαττώνεται στο 0 ή 1, τότε επαναλάβετε τη διαδικασία από
το 1 ως και 6, χρησιμοποιώντας τη φράση υπενθύμισης «υπόλοιπο ______________».
στο μέρος 3.α. Τρίψτε το ευαίσθητο σημείο, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Παρόλο που έχω
ένα υπόλοιπο __________________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».

8. Στο τέλος, κτυπήστε το σημείο Gamut, καθώς κοιτάτε στο πάτωμα αφήνοντας τα μάτια σας να
κυλήσουν αργά προς τα πάνω μέχρι το ταβάνι ή τον ουρανό.
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Όταν εφαρμόζουμε  το  EFT  για κάποιο σκοπό,
στόχο ή άλλο σημαντικό θέμα, μπορεί να έρθουν
στην επιφάνεια και άλλες βασικές ή παράλληλες
όψεις που μοιάζουν πιο έντονες και γι αυτό απαι-
τούν την προσοχή μας. Καλό είναι, σε αυτή την
περίπτωση, να εργασθούμε με αυτές, μέχρι να
εξαφανιστούν εντελώς ή, τουλάχιστον, έως ότου
η έντασή τους είναι μικρότερη από τις άλλες
όψεις.

Είναι απαραίτητο όμως να δημιουργήσουμε έναν
κατάλογο των θεμάτων, συναισθημάτων, σκέψε-
ων, πεποιθήσεων και αντιστάσεων που εμφανί-
στηκαν στη συνειδητότητά μας κατά την εφαρμο-
γή του EFT και που αφήσαμε «μισοτελειωμένα»,
ώστε να επανέλθουμε και να εργασθούμε μεθοδι-
κά μαζί τους έως ότου «καθαρίσουν» όλα τα ενερ-
γειακά πεδία που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο
πρόβλημα ή σκοπό.

Η εργασία μας έχει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο A. Eφαρμόζουμε τουλάχιστον τρεις ολό-
κληρους γύρους EFT, με την προετοιμασία και τη
σειρά Gamut, κτυπώντας και στα 12 σημεία. Aν
δεν έχουμε σημαντικά αποτελέσματα μετά από
τρεις ολόκληρους γύρους EFT, προχωράμε στο
στάδιο Β.

Στάδιο B. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε ολόκλη-
ρους γύρους:

1. Δοκιμάζοντας σε  ένα διαφορετικό χώρο.

2. Εφαρμόζοντας την τεχνική  διαφορετικές ώρες
της ημέρας.

3. Παίρνοντας ανθοϊάματα Bach (Rescue

Remedy) κατά την προετοιμασία (προαιρετικό).

4. Εφαρμόζοντας την Αναπνοή της Κλείδας κα-
τά την αρχική προετοιμασία.

5. * Διορθώνοντας την Ψυχολογική Aντι-
στροφή αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της
ημέρας, τρίβοντας το ευαίσθητο σημείο ή κτυπώ-
ντας στο πλάι του χεριού, ενώ επαναλαμβάνουμε
τις κατάλληλες φράσεις.

6. Κρατώντας ημερολόγιο για την εργασία μας
και τα αποτελέσματά της.

Aν εφαρμόσουμε πέντε γύρους EFT την ημέρα για
τρεις διαδοχικές ημέρες χωρίς να έχουμε τα επι-
θυμητά αποτελέσματα, προχωράμε στο στάδιο Γ.

Στάδιο Γ. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε ολόκλη-
ρους γύρους EFT ενώ παράλληλα:

1. Τρώμε μόνον φρέσκα φρούτα και λαχα-
νικά για τρεις μέρες (καθόλου ζάχαρη, σιτάρι, κα-
λαμπόκι, καφεΐνη, σοκολάτα, γλυκά, ψωμί και νι-
κοτίνη).

2. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε χημικά
προϊόντα στο σώμα μας: αρώματα, κρέμες σώμα-
τος κ.λ.π. 

3. Κάνουμε ντους χωρίς να χρησιμοποιήσουμε
σαπούνι και εφαρμόζουμε το EFT γυμνοί, επειδή
τα  υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα τα ρούχα
μας μπορεί να προκαλούν ψυχολογική αντιστρο-
φή.

Aν εφαρμόσουμε, τουλάχιστον, πέντε γύρους EFT
την ημέρα για πέντε διαδοχικές ημέρες και δεν
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έχουμε και πάλι τα επιθυμητά αποτελέσματα,
προχωράμε στο στάδιο  Δ.

Στάδιο Δ. Συμβουλευόμαστε κάποιον εξειδικευ-
μένο στην εφαρμογή του EFT.

* Πώς Διορθώνουμε την Ψυχολογική Aντι-
στροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας

Aνεξάρτητα από την καθημερινή εφαρμογή του
EFT, θα ήταν καλό να διορθώνουμε συχνά την
ψυχολογική αντιστροφή, τρίβοντας το ευαίσθητο
σημείο ή  κτυπώντας στο πλάι του χεριού με τη
χρησιμοποίηση των  κατάλληλων επιβεβαιώσεων: 

Α. «Παρόλο που έχω (αναφέρατε το συναίσθημα,
το πρόβλημα ή το στόχο σας)
____________________ αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου».

ή

B. «Eπιλέγω (θέλω, επιθυμώ, δέχομαι, αντιλαμ-
βάνομαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθε-

ρωθώ από (αναφέρατε το συναίσθημα, το πρό-
βλημα ή το εμπόδιο προς το στόχο σας)
_________________».

ή

Γ. «Eπιλέγω (δέχομαι) να δημιουργήσω (αναφέ-
ρατε το επιθυμητό αποτέλεσμα όπως υγεία, ευτυ-
χία, αγάπη, επιτυχία, επαγγελματική ή οικονομική
ικανοποίηση) ____________________ ».

Tο κλειδί της επιτυχίας  είναι η επιμονή

Σημείωση: Οι εξειδικευμένοι στην εφαρμογή του
EFT δεν είναι πάντοτε γιατροί ή διπλωματούχοι
ψυχοθεραπευτές. Δεν πρέπει ποτέ να αντικατα-
στήσετε την κανονική σας θεραπεία με την εφαρ-
μογή του EFT. Να θυμάστε πάντα ότι εσείς είστε
υπεύθυνοι για την υγεία και την ευημερία σας.

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

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 29 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



Η Θεραπεία του Nοητικού Πεδίου, η Τεχνική
Συναισθηματικής Απελευθέρωσης καθώς και
άλλες μέθοδοι ψυχοθεραπείας, οι οποίες βασίζο-
νται στην εργασία στο ενεργειακό πεδίο, είναι
επιστήμες που πολύ πρόσφατα δημιουργήθη-
καν.

Γι αυτό, όσοι τις μελετούν και τις εφαρμόζουν
προσθέτουν το δικό τους υπόβαθρο και τις δικές
τους γνώσεις, επεκτείνοντας έτσι τις πιθανές
εφαρμογές τους και ίσως, μερικές φορές, και τις
μεθόδους εφαρμογής τους.

Προσωπικά έκανα κάποιες μικρές τροποποιή-
σεις στη διαδικασία της προετοιμασίας και στην
ακολουθία των κτυπημάτων, η οποία σύμφωνα
με τον Gary Craig είναι ευέλικτη έτσι κι αλλιώς.

Τα κτυπήματα

1. «Κτυπάμε» πρώτα στο σημείο κάτω από τη
μασχάλη και μετά στο σημείο της κλείδας. Ο
λόγος της αλλαγής αυτής είναι ότι ο Dr. Callahan
(ο οποίος θεωρεί ότι η σειρά των κτυπημάτων
είναι σημαντική, κάτι με το οποίο ο Gary Craig
διαφωνεί) ανακάλυψε στις διαγνώσεις του ότι,
συνήθως, το σημείο κάτω από τη μασχάλη προη-
γείται του σημείου της κλείδας.

Έτσι, λοιπόν, αφού για τον Gary Craig δεν έχει
σημασία ενώ για τον Dr. Callahan είναι σημαντι-
κό, βάλαμε στην ακολουθία των κτυπημάτων το
σημείο της μασχάλης πριν από το σημείο της
κλείδας.

Άλλα σημεία

Καθώς η ενεργειακή ψυχολογία αναπτύσσεται

και επεκτείνεται και, ιδιαίτερα, καθώς εφαρμό-
ζεται και από γνώστες του βελονισμού, γίνονται
πειράματα με κτυπήματα και σε άλλα σημεία
εκτός από τα 12 καθιερωμένα σημεία του EFT ή
τα 14 καθιερωμένα σημεία του TFT.

Μερικά από σημεία αυτά είναι:
1. Το πίσω και επάνω μέρος του κεφαλιού.
2. Το εσωτερικό μέρος των καρπών.
3. Το εσωτερικό μέρος των αστραγάλων.

Σύμφωνα με τη γνώμη βελονιστών που εφαρμό-
ζουν το EFT θεραπευτικά, επειδή στα σημεία
αυτά διασταυρώνονται πολλοί μεσημβρινοί κτυ-
πώντας τα δημιουργούμε αυξημένη ροή ενέργει-
ας σε όλους τους μεσημβρινούς, ενώ, συγχρό-
νως, συγκεντρωνόμαστε στο συναισθηματικό ή
σωματικό σύμπτωμα που θέλουμε να θεραπεύ-
σουμε.

Έχω δουλέψει προσωπικά και στα τρία αυτά
σημεία και ανακάλυψα ότι το σημείο στο πάνω
μέρος του κεφαλιού είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο
(φυσικά το διαπίστωσα δουλεύοντας στον εαυτό
μου). Αυτό που κάνω είναι να ξεκινώ από το
πίσω μέρος του κεφαλιού, στο κέντρο (στο
σημείο που είναι μαλακό στα βρέφη ή εκεί που οι
άντρες αρχίζουν να χάνουν τα μαλλιά τους) και,
με όλα τα δάκτυλα ενωμένα, να κτυπώ πρώτα
αυτό το σημείο. Συνεχίζω στον κεντρικό μεσημ-
βρινό της κορυφής του κρανίου. Κτυπώντας,
διατρέχω όλο το επάνω μέρος του κεφαλιού,
προχωρώ στο μέτωπο κατεβαίνοντας στη ρίζα
της μύτης και έπειτα κινούμαι προς τα σημεία
των φρυδιών και τα υπόλοιπα σημεία.

Kάποιες φορές κτυπώ και σε δύο ακόμη μεσημ-
βρινούς του κεφαλιού, αρχίζοντας από το πίσω
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μέρος του, συνεχίζοντας στο επάνω, περνώντας
από το μέτωπο και τερματίζοντας στο σημείο
πάνω από τα μάτια. Στο δεύτερο γύρο έχω τα
δάκτυλα ανοικτά, με τον αντίχειρα περίπου σε
απόσταση τεσσάρων εκατοστών συμμετρικά
απέναντι από τα υπόλοιπα δάκτυλα. Έτσι κτυπώ
με τα δάκτυλα και των δύο χεριών τον κεντρικό
μεσημβρινό της κορυφής του κρανίου, ενώ οι
δύο αντίχειρες κτυπούν, συγχρόνως, σε δύο
παράλληλους μεσημβρινούς δεξιά και αριστερά
από τον κεντρικό, σε απόσταση τεσσάρων εκα-
τοστών. Ο τρίτος γύρος είναι με τα δάκτυλα
ανοικτά και τον αντίχειρα απέναντι από τα υπό-
λοιπα δάκτυλα περίπου έξη εκατοστά.

Αυτό δημιουργεί μια γενική ροή ενέργειας, που
είναι ευχάριστα θεραπευτική και συχνά ιδιαίτε-
ρα ανακουφιστική. Με ευχαριστεί να αρχίζω με
αυτόν τον τρόπο τις συνεδρίες μου και συχνά το
περιλαμβάνω στη θεραπευτική διαδικασία. 

Tα σημεία στον καρπό και τον αστράγαλο είναι
επίσης ευεργετικά.

Οι φράσεις Προετοιμασίας

2. Στην προετοιμασία, όπου ή τρίβουμε το
ευαίσθητο σημείο ή κτυπάμε στο πλάι του χερι-
ού, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές φράσεις
και εργαζόμαστε και στις δυο πλευρές του σώμα-
τος πριν κτυπήσουμε στα 12 σημεία.

Α. Τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στην μια πλευ-
ρά του σώματος (ή κτυπάμε στο πλάι του ενός
χεριού) επαναλαμβάνοντας τη φράση «Α»
τρεις φορές.

Προτείνουμε δύο εναλλακτικές φράσεις «A»:
Α.1. Η πρώτη είναι η καθιερωμένη φράση που
δηλώνει:
«Παρόλο που νιώθω _________________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».

Η φράση αυτή μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε
μαθαίνοντας να αποδεχόμαστε την παρούσα
συναισθηματική ή σωματική μας κατάσταση.
Αυτό είναι βασικό για να συνεχίσουμε και να
απελευθερωθούμε. (Δεν είναι απαραίτητο να
πιστεύουμε ή να αισθανόμαστε ότι πράγματι
δεχόμαστε τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή, αρκεί

και μόνο το να το πούμε.)
Θυμηθείτε εντούτοις ότι μπορείτε να δημιουργή-
σετε μια παραλλαγή της φράσης, που να σας ται-
ριάζει περισσότερο, όπως  π.χ.
«Παρόλο που νιώθω __________________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι»,
«Αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου, παρόλο που
νιώθω ___________».

Α.2. Η δεύτερη εναλλακτική φράση «Α» για την
προετοιμασία, είναι εμπνευσμένη από ένα
άρθρο της Dr. Pat Carrington
(welcome@pcarrington.com) για εναλλακτικές
φράσεις (αν και η ίδια δεν την χρησιμοποιεί με
αυτόν τον τρόπο).

Αρχίζουμε αναφέροντας πώς ήμασταν ως τώρα
συναισθηματικά ή σωματικά και συνεχίζουμε
περιγράφοντας ένα νέο εναλλακτικό θετικότερο
τρόπο ύπαρξης, συναισθήματος ή αντίδρασης.

Μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε το πώς ήμα-
σταν μέχρι τώρα, δηλώνοντας ότι ανήκει πια στο
παρελθόν και ότι τώρα υιοθετούμε μια καινούρ-
για αντίληψη για τη ζωή.

Είναι επιλογή σας να διαλέξετε την πρώτη «A.1.»
ή τη δεύτερη «Α.2.» φράση προετοιμασίας. Aπό
την εμπειρία μας στην εφαρμογή του EFT διαπι-
στώσαμε ότι, όσο πιο σοβαρό είναι το συναισθη-
ματικό ή σωματικό πρόβλημα, η πρώτη «A.1.»
εναλλακτική φράση προετοιμασίας είναι πιο
βολική, ίσως επειδή είναι δύσκολο να αισθαν-
θούμε διαφορετικά. Γι αυτό αρκεί μόνο να
δεχθούμε την κατάστασή μας.

Όταν ο βαθμός SUD μειωθεί, τότε η δεύτερη
εναλλακτική φράση «Α.2.» μπορεί να είναι πιο
αποτελεσματική στο να μας οδηγήσει στη μετα-
μόρφωση που επιδιώκουμε.

Β. Μετά επαναλαμβάνουμε τη φράση «Β»
τρεις φορές, ενώ τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο
της άλλης πλευράς του σώματος (ή κτυπάμε το
πλάι του άλλου χεριού).

Δηλώνουμε τώρα την επιλογή μας να απελευ-
θερωθούμε από το συγκεκριμένο πρόβλη-
μα. Η φράση που χρησιμοποιούμε μπορεί να
έχει πολλές παραλλαγές και ίσως θέλετε να δημι-
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ουργήσετε εσείς κάποιες άλλες.
Συνήθως είναι ως εξής:

«Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συναι-
σθηματικό ή σωματικό πρόβλημα)
______________________».

Στο βιβλίο υπάρχουν συχνά παρενθέσεις με
παραλλαγές λέξεων ή φράσεων. Δοκιμάστε τις.
Δημιουργείστε τις δικές σας. Υπάρχει μια μικρή
διαφορά αν πούμε, για παράδειγμα:

«Θέλω να απελευθερωθώ ____________».
«Επιλέγω να απελευθερωθώ __________».
«Δέχομαι να απελευθερωθώ ___________».
«Επιτρέπω στον εαυτό μου να απελευθερωθεί
___________».
«Αξίζω να απελευθερωθώ από _________».
«Αξίζω να μην πονώ ________________».
«Είμαι ένας καλός άνθρωπος __________».
«Απελευθερώνομαι από _____________».
«Αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός μου να
απελευθερωθώ από ____________».
«Αντιλαμβάνομαι ότι συμφέρει κι εμένα και τους
άλλους να απελευθερωθώ από ____». 
«Αυτό (το πρόβλημα) ___________ δεν εξυ-
πηρετεί ούτε εμένα ούτε τους άλλους».

Γ. Στη συνεχεία επαναλαμβάνουμε τη φράση
υπενθύμισης «Γ» ενώ κτυπάμε στα 12 σημεία.

Η φράση υπενθύμισης, την οποία επαναλαμβά-
νουμε μια φορά σε κάθε σημείο που κτυπάμε,
υπενθυμίζει στο σώμα μας με ποιο ενεργειακό
πεδίο εργαζόμαστε. Παράδειγμα:

«(Το συναίσθημα) ________ για (το θέμα)
_____________».

«(Ο πόνος) _____ στο (μέρος του σώματος)
_____________________».

Αν και η φράση υπενθύμισης πρέπει να είναι
σύντομη, είναι απαραίτητο να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο συγκεκριμένη.
Όσο πιο συγκεκριμένα εργαζόμαστε, τόσο εμφα-
νέστερα είναι τα αποτελέσματα. Όσο πιο εμφα-
νή είναι τα αποτελέσματα, τόσο μεγαλύτερο

κίνητρο έχουμε να συνεχίσουμε να «κτυπάμε»
και για άλλα θέματα. Αν «κτυπάμε» γενικά για
εμπόδια που αφορούν στην αυτοπαραδοχή μας,
θα έρθει κάποια στιγμή που θα αντιληφθούμε τη
διαφορά στα συναισθήματά μας και τις αντιδρά-
σεις μας.

Αν όμως διαλέξουμε το συναίσθημά μας για ένα
συγκεκριμένο εμπόδιο, όπως  π.χ. για:
1. Τι σκέπτεται η μητέρα μου
2. Με εγκατέλειψε ο σύντροφός μου  
3. Είμαι υπέρβαρος/η 
τότε θα έχουμε πολύ σύντομα αποτελέσματα σε
αυτό το θέμα και θα μπορούμε, στη συνέχεια, να
εργαστούμε και στα άλλα εμπόδια προς την
αυτοπαραδοχή μας.
Επίσης, όταν εργαζόμαστε για ένα γενικό θέμα,
όπως είναι η αυτοπαραδοχή ή η αγάπη για
κάποιον,  είναι σχεδόν αδύνατον να μπορέσουμε
να μετρήσουμε το SUD, επειδή υπάρχουν τόσοι
πολλοί παράγοντες ή όψεις που άλλοτε ενεργο-
ποιούνται και άλλοτε υποχωρούν.

H χρήση των παρενθέσεων στο βιβλίο

Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές παρεν-
θέσεις στο βιβλίο. Aυτό γίνεται για δύο λόγους:

1. Για να δώσουμε εναλλακτικές φράσεις ή
λέξεις, ώστε να διαλέξετε αυτήν που σας ταιριά-
ζει για την προετοιμασία και τη φράση υπενθύ-
μισης.

Για παράδειγμα:
«Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα
ή το σωματικό πρόβλημα) _____________».

Η πρώτη παρένθεση δηλώνει ότι μπορούμε, από
τις διάφορες δυνατότητες που προτείνονται, να
επιλέξουμε μία για να αντικαταστήσουμε τη λέξη
που βρίσκεται πριν από την παρένθεση.

2. Για να δείξουμε τι χρειάζεται να συμπληρώσε-
τε εσείς στο κενό __________ που ακολουθεί
την παρένθεση.

Για παράδειγμα:
«Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
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___________ επειδή (όνομα προσώπου)
______ (έκανε) _________  αγαπώ και δέχο-
μαι τον εαυτό μου».

Σ’ αυτή την περίπτωση, θα συμπληρώσουμε στο
πρώτο κενό το συναίσθημα που νιώθουμε, στο
δεύτερο κενό το όνομα του προσώπου που ενήρ-
γησε και στο τρίτο κενό την πράξη του.

Η χρήση της επανάληψης

Θα παρατηρήσετε ότι επαναλαμβάνονται
κάποια σημαντικά υπομνήματα. Αυτό γίνεται
για να θυμηθούμε ορισμένες όψεις, τις οποίες
χρειάζεται να γνωρίζουμε και να παρακολουθού-
με.

Οι Κατάλογοι

Στο βιβλίο αυτό θα συναντήσετε διάφορους
καταλόγους όπως, για παράδειγμα, κατάλογο
πιθανών παιδικών εμπειριών, κατάλογο συναι-
σθημάτων, πεποιθήσεων και επιβεβαιώσεων.

Σκοπός τους είναι να σας προσανατολίσουν και

να σας βοηθήσουν, ίσως, να θυμηθείτε ή να
συνειδητοποιήσετε κάτι, που αλλιώς δεν θα το
σκεπτόσαστε. Δεν είναι, όμως, πλήρεις και δεν
πρέπει να σας περιορίσουν. Xρησιμοποιείστε
τους απλώς σαν κατευθυντήρια γραμμή.

Όταν αρχίσετε την εφαρμογή του EFT, αφήστε
τη διαίσθησή σας και τα κτυπήματα να φέρουν
στην επιφάνεια οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να
δουλέψετε. Καθώς απομακρύνουμε κάποιο
συγκεκριμένο εμπόδιο με  το EFT, εμφανίζεται,
με φυσικό τρόπο, το επόμενο με το οποίο χρειά-
ζεται να εργαστούμε, ώστε να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό και
όμορφο χαρακτηριστικό του EFT.

Όταν τελειώσετε την εργασία με τη φυσική ροή
των γεγονότων που εμφανίστηκαν, μπορείτε να
ανατρέξετε στον αντίστοιχο με το θέμα σας
κατάλογο, μήπως υπάρχει εκεί κάτι σημαντικό
για σας στο οποίο θα θέλατε να εργαστείτε.

Περισσότερους καταλόγους για συγκεκριμένα
θέματα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.HolisticHarmony.com 
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Όταν εργαζόμαστε με EFT, παρατηρούμε συχνά
αλλαγές στην κατάσταση του νου μας. Eμφανίζο-
νται νέα συναισθήματα, νέες όψεις των γεγονό-
των, νέες καταστάσεις και θέματα.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να ακολουθή-
σουμε αυτές τις αλλαγές, εργαζόμενοι με κάθε
εμπόδιο που εμφανίζεται.  Πρέπει όμως να θυμό-
μαστε τα συναισθήματα, τις όψεις και τα θέματα
που έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα, για να επι-
στρέψουμε αργότερα σ' αυτά, να αξιολογήσουμε
το SUD και να τα επιλύσουμε.                                                         

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

Θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούμε δύο φράσεις
στην προετοιμασία:

H φράση «A» δηλώνει ότι αναγνωρίζουμε και
αποδεχόμαστε την παρούσα κατάστασή μας. Αλ-
λιώς, αν αρνηθούμε ή απορρίψουμε τα συναισθή-
ματά μας, ίσως εμποδίσουμε τη μεταμόρφωση
τους.

H φράση «B» δηλώνει τη διάθεση και τη πρό-
θεσή μας να απαλλαγούμε από το συγκεκριμένο
συναίσθημα και να στραφούμε σε ένα διαφορετι-
κό τρόπο αντίληψης, συναισθήματος και αντίδρα-
σης.

A. Tρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στη μία πλευρά
του σώματος, (ή κτυπάμε το πλάι του ενός χερι-
ού), επαναλαμβάνοντας τη φράση «A» τρεις φο-
ρές .

Όπως εξηγήσαμε στο κεφάλαιο των τροποποιή-
σεων, προτείνουμε δύο τύπους φράσεων «Α» για
την προετοιμασία :

1. Ο πρώτος τύπος «A.1.» είναι η καθιερωμένη
φράση και τελειώνει με τα λόγια «
_______________ αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου».   

2. Ο δεύτερος «A.2.» τοποθετεί την παρούσα κα-
τάσταση στο παρελθόν και δηλώνει μία νέα κα-
τάσταση ύπαρξης, συναισθήματος και αντίδρασης
στο παρόν .

Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε ελεύθεροι να τρο-
ποποιήσετε αυτές τις φράσεις ώστε να σας
ταιριάζουν. Mπορείτε να ανατρέξετε στο σημείο
του βιβλίου για τις φράσεις προετοιμασίας, αν
έχετε αμφιβολίες.

B. Στη συνέχεια, τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο
στην άλλη πλευρά του σώματος (ή κτυπάμε το
πλάι του άλλου χεριού), επαναλαμβάνοντας τη
φράση «B» τρεις φορές.

Γ. Eπαναλαμβάνουμε τη φράση υπενθύμισης «Γ»
ενώ κτυπάμε στα 12 σημεία.

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

I.  Εργαζόμενοι με το Συναίσθημα που Επι-
λέξαμε

Aρχίζουμε να εργαζόμαστε με το συναίσθημα από
το οποίο θέλουμε να απελευθερωθούμε, χρησιμο-
ποιώντας τις ακόλουθες φράσεις προετοιμασίας
:

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
_______________________ όταν / επειδή
(ερέθισμα) __________________________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
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A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το συ-
ναίσθημα) __________ όταν / επειδή (ερέθι-
σμα) _________, τώρα αισθάνομαι (τα θετικά
συναισθήματα ή τις πεποιθήσεις που θέλετε να
καλλιεργήσετε) _____________ και (περιγρά-
ψετε πώς θα θέλατε να αισθάνεστε, να συμπερι-
φέρεστε και να κατανοείτε) _________.

B. Eπιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι
προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συ-
ναίσθημα) ________________________ .

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
________ όταν / επειδή ______________ .

II. Πιθανές Όψεις με τις Οποίες Χρειάζεται
να Εργαστούμε

Αν δεν έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα μετά
από τρεις κύκλους EFT, ίσως χρειαστεί να ελέγ-
ξουμε τις ακόλουθες πιθανές όψεις :

1. Συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα
μας επειδή έχουμε το συγκεκριμένο συναί-
σθημα με το οποίο εργαζόμαστε τώρα.

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι κάποια (ενοχή,
ντροπή, αμφιβολία, αυτοαπόρριψη, θυμό)
_________ επειδή νιώθω (το συναίσθημα με το
οποίο εργαζόμαστε) ________  όταν / επειδή
_________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
ή
A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  κάποια
(ενοχή, ντροπή, αμφιβολία, αυτοαπόρριψη, θυμό)
________________________, επειδή ένιω-
θα (το συναίσθημα με το οποίο εργαζόμαστε)
___________________, όταν / επειδή
__________________________ , τώρα
αντιλαμβάνομαι ότι είναι ανθρώπινο και φυσικό,
γι  αυτό αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου όπως
είναι.
B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από  (το συναίσθημα που
δημιουργείται μέσα μας επειδή έχουμε το αρχικό
συναίσθημα) _________________.
Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα που δη-
μιουργείται μέσα μας, επειδή έχουμε το αρχικό

συναίσθημα) _____________________.

2. Παράλληλα συναισθήματα ή συναισθή-
ματα που προκαλούν το αρχικό συναίσθη-
μα.

(Για παράδειγμα, ο θυμός και το μίσος είναι συ-
νήθως δευτερεύοντα συναισθήματα, τα οποία
προκαλούνται από αρχικά συναισθήματα όπως εί-
ναι ο φόβος, η αδικία, η ενοχή, το πλήγωμα κλπ.
Σ' αυτή την περίπτωση χρειάζεται να απαλλαγού-
με πρώτα από τα αρχικά συναισθήματα, ώστε να
μπορέσουμε, στη συνέχεια, να εργαστούμε και να
απελευθερωθούμε από τα δευτερεύοντα συναι-
σθήματα, όπως είναι ο θυμός).

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι  κάποιο (φόβο,
ντροπή, ενοχή, αυτοαπόρριψη, αμφιβολία, αδι-
κία) όταν / επειδή (το ερέθισμα) __________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  (το συ-
ναίσθημα) _______________ όταν / επειδή
(το ερέθισμα) ___________ , τώρα αισθάνομαι
(κατανοώ, συμπεριφέρομαι, αντιλαμβάνομαι)
(περιγράψετε πώς θα θέλατε να αισθάνεστε, να
συμπεριφέρεστε, να κατανοείτε τα γεγονότα)
_________________________________.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα)
__________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα) _____.

3. Αντίσταση που ίσως έχουμε στο να απε-
λευθερωθούμε από ένα συναίσθημα. (Ψυ-
χολογική Αντιστροφή)
Εργαζόμαστε σε  κάθε πιθανή αντίσταση ξεχωρι-
στά.

Σκεφθείτε μερικές πεποιθήσεις που μπορεί να δη-
μιουργούν αντίσταση :

Πεποιθήσεις και παράγοντες που μπορεί να
μας κάνουν να μην θέλουμε να απελευθερω-
θούμε από ένα συγκεκριμένο συναίσθημα
α. Eίναι πολύς καιρός που νιώθω έτσι και δεν ξέ-
ρω πώς θα είμαι χωρίς αυτό το συναίσθημα. Θα
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είναι σαν να χάνω ένα σημαντικό μέρος του εαυ-
τού μου ή της ζωής μου. (Έχουμε προσκολληθεί ή
εθιστεί  σ’ αυτό το συναίσθημα, είμαστε ταυτισμέ-
νοι με αυτό.)

β. Πιστεύω ότι χρειάζομαι αυτό το συναίσθημα
για να προστατευτώ από τους άλλους. (Για παρά-
δειγμα  χρειάζομαι το θυμό, την  κατάθλιψη,  την
αδικία ή τον πόνο.)

γ. Θα χάσω τη δύναμη, τον έλεγχο μου πάνω
στους άλλους. (Tους ελέγχω εκφράζοντας θυμό,
κατάθλιψη ή δυσαρέσκεια.)

δ. Θα χάσω την προσοχή των άλλων αν δεν έχω
αυτό το συναίσθημα.

ε. Aν δεν αισθάνομαι έτσι, θα χάσω την αξία μου.
(Iδιαίτερα αν αισθάνομαι αδικημένος ή θύμα, για-
τί  τότε νιώθω ότι είμαι καλός, δίκαιος και ότι αξί-
ζω.)

στ. Oι άλλοι δεν θα νιώθουν ένοχοι απέναντί μου,
ούτε θα αισθάνονται υπεύθυνοι για μένα και έτσι
δεν θα μπορώ να τους ελέγχω.

ζ. Θα χρειαστεί να αναλάβω την ευθύνη της ζωής
μου.

η. Aν δεν έχω ενοχές γι αυτό που έκανα, είμαι κα-
κός και δεν μπορώ να νιώθω καλά με τον εαυτό
μου.

θ. Θα πρέπει να είμαι ευτυχισμένος κι  αυτό με
τρομάζει.

ι. Θα πρέπει να αναγνωρίσω την αξία μου κι  αυτό
με τρομάζει.

Στις περιπτώσεις εσωτερικών εμποδίων,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακό-
λουθες φράσεις :

A.1. Παρόλο που φοβάμαι να απαλλαγώ από αυτό
το συναίσθημα επειδή (το είδος της αντίστασης)
_____, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που φοβόμουν ως τώρα να απαλλα-
γώ από αυτό το συναίσθημα επειδή (το είδος της
αντίστασης) _________, τώρα αντιλαμβάνομαι

ότι μου αξίζει να είμαι απόλυτα ευτυχισμένος και
ελεύθερος από (το συναίσθημα) __________.

Σημείωση: Αν νιώθουμε ότι υπάρχει κάποια
αντίσταση αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια εί-
ναι, μπορούμε πολύ απλά να πούμε :

A.3. Παρόλο που φαίνεται ότι έχω κάποια αντί-
σταση στο να απαλλαγώ από αυτό το συναίσθημα,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (αυτό το φόβο ή την
αντίσταση) ________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα ή η αντί-
σταση) ____________________________.

Aν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την
εσωτερική αντίσταση προς την αλλαγή, μπορείτε
να διαβάσετε το βιβλίο «H Ψυχολογία της Eυτυ-
χίας» ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας
http://www.HolisticHarmony.com.

4. Tα σωματικά προβλήματα που συνδέο-
νται με το συγκεκριμένο συναίσθημα.

A.1. Παρόλο που έχω (το σωματικό σύμπτωμα)
______________________ στο (μέρος του
σώματος) __________________________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα είχα (το σωματικό σύ-
μπτωμα) __________________________
στο (μέρος του σώματος) _______________,
τώρα είμαι τελείως απελευθερωμένος από αυτό .

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (το σωματικό σύ-
μπτωμα) _____, στο (μέρος του σώματος) ___.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το σωματικό σύμπτωμα)
_____ στο (μέρος του σώματος) __________.

5. Εμπειρίες της παιδικής μας ηλικίας, που
είναι παρόμοιες με το συγκεκριμένο γεγο-
νός, και μας κάνουν περισσότερο ευάλω-
τους.
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A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
______________________ γι αυτό (το συμ-
βάν στην παιδική ηλικία) __________ που έκα-
νε ο/η (όνομα προσώπου) _____________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου .
ή
A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το συ-
ναίσθημα) _______________________ γι'
αυτό (το συμβάν στην παιδική ηλικία)
________________ που έκανε ο/η (όνομα
προσώπου) _____________, τώρα το δέχομαι
και το υπερβαίνω, αφού στην πραγματικότητα το
γεγονός αυτό δεν υπάρχει πια.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον

εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτό (το συναίσθη-
μα) _________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
______ για (το συμβάν) ___________ που
έκανε ο/η (όνομα προσώπου) _____________.

Θυμηθείτε να επιστρέφετε και να ελέγχετε τις
όψεις που εκκρεμούν, ιδιαίτερα το αρχικό ερέθι-
σμα και το αρχικό συναίσθημα.
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Ι. Εργαστείτε Απευθείας με το Συναίσθημα
που Επιλέξατε

II. Άλλες Πιθανές Όψεις που Χρειάζεται να
Eλέγξετε Μπορεί να Είναι:

1. Συναισθήματα που έχουμε για το γεγονός
ότι έχουμε αυτό το συναίσθημα (με το οποίο ερ-
γαζόμαστε).

2. Παράλληλα Συναισθήματα ή συναισθήμα-
τα που μπορεί να δημιουργούν το αρχικό συναί-
σθημα.

3. Αντίσταση στο να απελευθερωθούμε από το
συναίσθημα. (Ψυχολογική Αντιστροφή)

Πεποιθήσεις και παράγοντες που μπορεί να μας
κάνουν να μην θέλουμε να απαλλαγούμε από το
συγκεκριμένο συναίσθημα.
α. Αισθάνομαι έτσι για πολύ καιρό και δεν ξέρω
πώς θα είναι χωρίς αυτό το συναίσθημα. Θα είναι
σαν να χάνω ένα σημαντικό μέρος του εαυτού
μου ή της ζωής μου. (Έχουμε προσκολληθεί ή
εθιστεί στο συναίσθημα. Έχουμε ταυτίσει την
ύπαρξή μας με αυτό).
β. Πιστεύω ότι χρειάζομαι αυτό το συναίσθημα
για να προστατευτώ από τους άλλους. (Ίσως θυ-
μό, κατάθλιψη, αδικία ή πόνο).
γ. Θα χάσω τη δύναμη και τον έλεγχό μου πάνω

στους άλλους. (Ίσως θυμό, κατάθλιψη, δυσαρέ-
σκεια).
δ. Θα χάσω την προσοχή των άλλων, αν δεν έχω
αυτό το συναίσθημα.
ε. Θα χάσω την αξία μου, αν δεν αισθάνομαι
έτσι. (Ιδιαίτερα αν νιώθω θύμα ή θυμωμένος,
γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αισθάνομαι καλός, δί-
καιος και άξιος).
στ. Θα επιτρέψω στους άλλους να μην νιώθουν
ένοχοι ή υπεύθυνοι για μένα. Θα χάσω τον έλεγ-
χό μου επάνω τους.
ζ. Θα χρειαστεί να αναλάβω την ευθύνη της ζωής
μου.
η. Για να είμαι καλός πρέπει να έχω αισθήματα
ενοχής για ό,τι έχω κάνει. Γι αυτό, δεν μπορώ να
δεχτώ να νιώθω καλά.
θ. Θα χρειαστεί να είμαι ευτυχισμένος, κάτι που
με τρομάζει.
ι. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσω την αξία μου,
που επίσης με τρομάζει.

4, Σωματικά Προβλήματα, που σχετίζονται
με τα συναισθήματα.

5. Παιδικές Εμπειρίες, παρόμοιες με το γεγο-
νός που μας κάνει ευάλωτους.

Θυμηθείτε να επιστρέφετε πάντα και να ελέγ-
χετε όψεις σε εκκρεμότητα και, ιδιαίτερα, το αρ-
χικό ερέθισμα και συναίσθημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ



Διασχίζοντας το Λαβύρινθο του Νου με EFT

Υπάρχουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες όσον
αφορά στα θέματα εφαρμογής του EFT.
Ακολουθεί ένας κατάλογος με ορισμένα από αυτά.
Αν θέλετε, σημειώστε εκείνα με τα οποία θέλετε
να εργαστείτε τώρα ή στο μέλλον. Για τα περισ-
σότερα από αυτά τα θέματα υπάρχει ένα ξεχωρι-
στό κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο. Μπορείτε λοιπόν
να εφαρμόσετε το EFT:

1. Για φόβους και φοβίες κάθε είδους

2. Για δυσάρεστα συναισθήματα. Σκεφθείτε
αν θα θέλατε να εργαστείτε με κάποια από τα
ακόλουθα συναισθήματα: φόβο, άγχος, πόνο,
ανησυχία, θυμό, μίσος, μοναξιά, πικρία, ζήλια,
φθόνο, αυτοαπόρριψη, έλλειψη αυτοπαραδοχής,
έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενοχή, ντροπή, αδικία,
εγκατάλειψη, οργή, αποθάρρυνση, απόρριψη των
άλλων, απόρριψή μας από τους άλλους, υποτίμη-
ση της αξίας μας, ανασφάλεια, απογοήτευση, κα-
κομεταχείριση,  κατάθλιψη.

3. Για σωματικές ενοχλήσεις και για τους πε-
ρισσότερους πόνους. Κατά τον Gary Craig, το
EFT  έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στα ακό-
λουθα προβλήματα: πονοκέφαλους, πόνους στη
μέση,  δυσκαμψία αυχένα και ώμων, πόνους αρ-
θρώσεων, καρκίνο,  σύνδρομο χρόνιας κόπωσης,
λύκο, ελκώδη κολίτιδα, ψωρίαση, άσθμα, αλλερ-
γίες, αλλεργική επιπεφυκίτιδα, πληγές στο σώμα,
εξανθήματα, αϋπνία, δυσκοιλιότητα, σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου, προβλήματα όρασης,  μυϊ-
κούς σπασμούς, τσιμπήματα μέλισσας, προβλή-
ματα ουροποιητικού συστήματος, πρωινή ναυτία
εγκυμοσύνης, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, υπε-
ρίδρωση,  κινητικά προβλήματα συντονισμού των

μυών, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αρθρίτιδες,
μούδιασμα στα δάκτυλα, στομαχόπονους, πόνους
δοντιών, σκλήρυνση κατά πλάκας, πόνους περιό-
δου, μυϊκό τρόμο.

Σημείωση: Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρω-
ποι θα θεραπευθούν από αυτά τα προβλήματα,
ούτε ότι θα πρέπει να σταματήσει κάποιος τη
φαρμακευτική αγωγή χωρίς τη συμβουλή του για-
τρού του ή άλλου ειδικού σε θέματα υγείας.

4. Για να ξεπεράσουμε εθισμούς σε ουσίες,
όπως είναι η καφεΐνη, η νικοτίνη, η ζάχαρη, η σο-
κολάτα, τα ηρεμιστικά κ.λ.π.

5. Για να θεραπεύσουμε παιδικές εμπειρίες
και συναισθήματα, ειδικά όσα υπήρξαν τραυμα-
τικά για μας.

6. Για να θεραπεύσουμε γενικά τραυματικές
εμπειρίες.

7. Για να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της
ζωής.

8. Για να  ξεπεράσουμε τα εμπόδια προς την
πραγματοποίηση στόχων μας, όπως:
α. Να συγχωρούμε τους άλλους
β. Να αγαπάμε με σταθερότητα
γ. Να έχουμε αρμονικές σχέσεις
δ. Να έχουμε  μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση
ε. Να ξεπεράσουμε μια ερωτική απογοήτευση
ζ. Να αντιμετωπίσουμε το θάνατο των  αγαπημέ-
νων
η. Να έχουμε καλύτερη συγκέντρωση στο διαλο-
γισμό και την προσευχή
θ. Να απελευθερωθούμε από σχέσεις εξάρτησης
ι. Να επιλύσουμε τις εσωτερικές μας συγκρούσεις
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Κεφάλαιο Έκτο

EΦAPMOΓEΣ TOY EFT KAI 
H ANTIMETΩΠIΣH TΩN OΨEΩN



κ. Να ανακαλύψουμε το σκοπό της ζωής μας
λ. Να συνυπάρξουμε με «απόμακρους» ανθρώ-
πους
μ. Να συνυπάρξουμε με τα «θύματα»
ν. Να συνυπάρξουμε με τους «ανακριτές»
ξ. Να συνυπάρξουμε με τους «τρομοκράτες»
ο. Να έχουμε πιο αποτελεσματική επικοινωνία
π. Να αντιμετωπίσουμε τον επικείμενο θάνατό
μας
ρ. Να δημιουργήσουμε μια ευτυχισμένη και ήρε-
μη ζωή

Ξέρω την περίπτωση μια γυναίκας που χρησιμο-
ποιεί το EFT ακόμη και  για να θυμηθεί  που έχει
αφήσει τα πράγματα της.

Οι όψεις που Εμφανίζονται στο EFT

Όταν εφαρμόζω το EFT στον εαυτό μου και στους
ανθρώπους με τους οποίους εργάζομαι, αισθάνο-
μαι ότι, με κάθε κύκλο, «ξεφλουδίζω στρώσεις»
συναισθημάτων και πεποιθήσεων που βασίζονται
σε λανθασμένους παιδικούς προγραμματισμούς
ή προγραμματισμούς του παρελθόντος γενικότε-
ρα, και σε λανθασμένα συμπεράσματα για τον
εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή.

Με την αποτελεσματική απομάκρυνση του διατα-
ραγμένου και παραμορφωμένου ενεργειακού πε-
δίου του κάθε προβλήματος, θα ανακαλύψουμε
τις πολύπλοκες, και, συχνά, περίεργες και εκπλη-
κτικές συσχετίσεις που αναπτύχθηκαν από τις
εμπειρίες του παρελθόντος και είναι υπεύθυνες
για τα τωρινά σωματικά και συναισθηματικά μας
προβλήματα.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική
μου εμπειρία και την άποψή μου σχετικά με ορι-
σμένες ανακαλύψεις που έγιναν σε συνεδρίες κα-
θώς εργαζόμαστε με το EFT και να επιστήσω την
προσοχή σας σε ορισμένες όψεις που πρέπει να
ερευνήσετε, ειδικά όταν το SUD δεν μειώνεται.

Χρησιμοποιώ τη λέξη «όψεις» για να περιγράψω
άλλους παράγοντες (συναισθήματα, σκέψεις, πε-
ποιθήσεις, παλιές εμπειρίες, σωματικά προβλή-
ματα και κάθε αντίσταση για βελτίωση) που μπο-
ρεί να υπεισέρχονται στο θέμα με το οποίο
εργαζόμαστε. 

Πραγματικά, το κύριο χάρισμα ενός έμπειρου ψυ-
χολόγου ή ειδικευμένου στο EFT είναι η ικανότη-
τά του να συντονίζεται διαισθητικά με όψεις του
προβλήματος που δεν είναι τόσο εμφανείς και που
εμποδίζουν τη διαδικασία της θεραπείας.

Η ομορφιά του EFT είναι ότι, σε πολλές περιπτώ-
σεις, αυτές οι όψεις εμφανίζονται μόνες τους. Κα-
θώς εργαζόμαστε στο ενεργειακό πεδίο που έχει
σχέση με το πρόβλημα, τα εμπόδια εξαφανίζονται
και έτσι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις βα-
σικές ή παράλληλες όψεις που έρχονται στην επι-
φάνεια.

Για παράδειγμα, μπορεί να εργαζόμαστε με το θυ-
μό, κάνοντας ένα γύρο EFT γι αυτό το συναίσθη-
μα. Καθώς τα «κτυπήματα» αφαιρούν το ενεργει-
ακό πεδίο του θυμού, μπορεί να
συνειδητοποιήσουμε ξαφνικά ότι αισθανόμαστε
ζήλια, πόνο, φόβο ή ενοχή και ότι έχουμε και άλλα
συναισθήματα σχετικά με το θέμα μας ή ακόμη
και άλλα θέματα συνδεδεμένα με αυτό. Αυτό θα
γίνει σαφέστερο στα κεφάλαια όπου παρουσιά-
ζονται διάφορες περιπτώσεις και μπορείτε εκεί να
παρατηρήσετε τις όψεις κατά τη διαδοχική εμφά-
νισή τους, καθώς εργαζόμαστε με το EFT.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε ή να διακό-
ψουμε και να εργαστούμε με τις καινούργιες
όψεις που εμφανίστηκαν ή να συνεχίσουμε με το
αρχικό συναίσθημα ή θέμα. Όταν εργάζομαι με
άλλους, συνήθως τους ζητώ να αναγνωρίσουν το
συναίσθημα με το υψηλότερο SUD και εργαζόμα-
στε με αυτό, μέχρι του SUD να μειωθεί. Υπάρχει
όμως πάντα στο νου μου τι έχει μείνει ατελείωτο
και επανερχόμαστε για να ελέγξουμε το SUD του
αρχικού θέματος ή άλλων όψεων που εμφανίστη-
καν κατά τη διαδικασία. Φυσικά κάνω το ίδιο και
όταν εργάζομαι με τον εαυτό μου.

Είναι συνηθισμένο τα συναισθήματα μας να σω-
ματοποιούνται σαν πόνοι ή σωματικές ενοχλήσεις,
είτε γενικά στη ζωή μας είτε κατά τη διάρκεια του
EFT Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να αποφα-
σίσουμε αν θα εργαστούμε με τη συναισθηματική
διαταραχή ή με το σωματικό πόνο. Επειδή ο σω-
ματικός πόνος είναι αποτέλεσμα του συναισθή-
ματος, είναι λογικότερο να συνεχίσουμε να εργα-
ζόμαστε με το συναίσθημα, εκτός και αν ο
σωματικός πόνος είναι πολύ δυνατός, οπότε δου-
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λεύουμε με αυτόν. Αν εργαστούμε πρώτα με το
σωματικό πόνο επιστρέφουμε στη συνέχεια πάλι
στο συναίσθημα, για  να ελέγξουμε σε ποιο σημείο
είναι το SUD και να ολοκληρώσουμε την εργασία
μας. Το σωματικό πρόβλημα συνήθως υποχωρεί
με έναν γύρο EFT και στη συνέχεια εργαζόμαστε
με το συναίσθημα, αν υπάρχει ακόμη, επειδή συ-
χνά όταν υποχωρεί το σωματικό πρόβλημα εξα-
φανίζεται και το συναίσθημα.

Το αντίθετο είναι επίσης δυνατό. Nα εργαζόμαστε
με ένα σωματικό πρόβλημα και, καθώς διορθώ-
νουμε το ενεργειακό πεδίο, να εμφανιστεί το συ-
ναίσθημα που προκαλεί το σωματικό πρόβλημα.
Aυτό μπορεί επίσης να συμβεί και όταν εργαζό-
μαστε με εθισμούς. Καθώς  «κτυπάμε» για τον
εθισμό τα συναισθήματα, που έχουν ναρκωθεί με
τη συγκεκριμένη ουσία, έρχονται στην επιφάνεια
και μπορούμε να εργασθούμε και με αυτά.

Μία άλλη πιθανή όψη είναι εμπειρίες του πα-
ρελθόντος και συναισθήματα, κυρίως από τα
παιδικά χρόνια, που μπορεί να σχετίζονται ή και
να έχουν δημιουργήσει το συγκεκριμένο θέμα που
μας απασχολεί. Συχνά, καθώς εφαρμόζουμε EFT
για κάποιο αρνητικό συναίσθημα, επιθυμία ή σω-
ματικό πρόβλημα, εμφανίζονται εικόνες ή ανα-
μνήσεις που μπορεί (σε πολλές περιπτώσεις) να
είναι και η πραγματική αιτία του προβλήματος.

Για παράδειγμα, μπορεί σήμερα να μας πληγώνει
η συμπεριφορά ενός ατόμου παρά πολύ λόγω ανε-
πίλυτων συναισθημάτων πόνου, απόρριψης, κα-
κοποίησης ή εγκατάλειψης που βιώσαμε σαν παι-
διά.

Μπορούμε, σε αυτήν την περίπτωση, να επιλέξου-
με να εργασθούμε καταρχήν με την παιδική ανά-
μνηση, έως ότου το SUD φτάσει στο μηδέν ή του-
λάχιστον πολύ χαμηλά, και μετά να επιστρέψουμε
στο αρχικό θέμα μας. Τις περισσότερες φορές, αν
διορθώσουμε και θεραπεύσουμε την εμπειρία του
παρελθόντος  που μας ταράζει, εξαφανίζεται και
το θέμα που μας απασχολεί στο παρόν.

Είναι χρήσιμο, όταν εφαρμόζουμε EFT στον εαυτό
μας, να μπορούμε να ακολουθούμε ελεύθερα το
περιεχόμενο του νου, χωρίς όμως να παραλείπου-
με θέματα που αφήσαμε ανολοκλήρωτα.
Στο τέλος της διαδικασίας, είναι χρήσιμο να ξα-

ναγυρίσουμε στα συναισθήματα που είχαν κατέ-
βει σε μηδενικό SUD, για να ελέγξουμε μήπως εμ-
φανίστηκε κάποια άλλη όψη τους, όταν εργαστή-
καμε με άλλο θέμα. Αυτό είναι σπάνιο, αλλά όχι
αδύνατο.

Συνοπτικά, ακολουθούν κάποιες όψεις με τις οποί-
ες χρειάζεται να ασχοληθούμε:

1. Παράλληλες όψεις: Μερικές φορές είναι χρή-
σιμο να στραφούμε σε άλλα συναισθήματα που
εμφανίζονται, ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπό-
δια που έχουμε στο βασικό μας θέμα. Αυτό προ-
ϋποθέτει να ελέγξουμε αν υπάρχουν άλλα συναι-
σθήματα και ποιο συναίσθημα είναι κυρίαρχο τη
δεδομένη στιγμή. Παράδειγμα: μπορεί συγχρόνως
να αισθανόμαστε φόβο, αδικία και πόνο.

2. Βασικές όψεις: Όταν εργαζόμαστε με ένα συ-
ναίσθημα, όπως θυμό, μίσος ή οργή, χρειάζεται
κάποιες φορές να αντιμετωπίσουμε το φόβο, τον
πόνο ή την ενοχή που είναι τα βασικά  συναισθή-
ματα πίσω από τα πρώτα.

3. Δευτερεύοντα Συναισθήματα: Είναι τα συ-
ναισθήματα που νιώθουμε επειδή έχουμε τα πρώ-
τα συναισθήματα. Π.χ. μπορεί να θυμώσουμε με
τον εαυτό μας επειδή φοβόμαστε ή να ντρεπόμα-
στε επειδή είμαστε θυμωμένοι. Συχνά χρειάζεται
να ξεπεράσουμε αυτά τα δευτερεύοντα συναισθή-
ματα για να απελευθερωθούμε από το κύριο συ-
ναίσθημα, που είναι και ο στόχος μας.

4. Σωματικά Συμπτώματα: Πολλές φορές το
συναισθηματικό ενεργειακό πεδίο εκδηλώνεται
σωματικά και όχι συναισθηματικά. Θα χρειαστεί
τότε να εργασθούμε πρώτα με τον πόνο και με
όποιο άλλο σωματικό σύμπτωμα υπάρχει, και με-
τά με το συναίσθημα, που είναι το ζητούμενο.

5. Εμπειρίες της Παιδικής Ηλικίας: Συχνά,
όταν εργαζόμαστε με ένα συγκεκριμένο συναί-
σθημα, έρχεται στον νου μας μια σχετική παιδική
εμπειρία. Θα ασχοληθούμε με αυτήν και όταν μη-
δενίσουμε το SUD των διαφόρων συναισθημάτων
που μας έχει προκαλέσει, θα επιστρέψουμε στο
κύριο θέμα του παρόντος.

6. Αντίσταση στην Αλλαγή: Πιθανόν να έχουμε
ανάγκες και πεποιθήσεις που συγκρούονται με
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την ανάγκη μας να απελευθερωθούμε. Δημιουρ-
γείται έτσι ένα είδος ψυχολογικής αντιστροφής,
για το οποίο, εκτός από το τρίψιμο στο ευαίσθητο
σημείο και τα κτυπήματα στο πλάι του χεριού,
χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρους γύρους EFT
για κάθε συναίσθημα ή πεποίθηση που μας κάνει
να αντιστεκόμαστε στην πρόοδό μας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις αν και η πεποίθηση είναι
εμφανής και κατανοητή, είναι καλύτερα να ανα-
καλύψουμε το συναίσθημα που δημιουργήθηκε
από την πεποίθηση και να εφαρμόσουμε το EFT
για αυτό. Ακολουθούν κάποιες πεποιθήσεις με τα
πιθανά συναισθήματα που τους αντιστοιχούν. 

Μερικά συναισθήματα ή πεποιθήσεις που
μπορεί να είναι η αιτία στο να μην θέλου-
με να ξεπεράσουμε κάποιο συγκεκριμένο

συναίσθημα

1. Αισθάνομαι έτσι για πολύ καιρό και δεν ξέ-
ρω 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.)
Πιθανά συναισθήματα:
α. Φόβος για το άγνωστο.
β. Φόβος να είμαι διαφορετικός από αυτό που εί-
μαι.
γ. Φόβος ότι δεν θα είμαι αποδεκτός από τους άλ-
λους εάν είμαι διαφορετικός.
δ. Φόβος μοναξιάς.

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 προστατεύ-
σω τον εαυτό μου.
γ. Φόβος ότι δεν θα πάρω αυτό που θέλω, αν απε-
λευθερωθώ 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 ελέγ-
χουν.
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 προσέ-
χουν.
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 άλ-
λων, δεν αξίζω.
δ. Φόβος μοναξιάς.

5. Θα χάσω την αξία μου αν δεν έχω αυτό το
συναίσθημα. (Ειδικά αν έχουμε συνηθίσει να αι-
σθανόμαστε «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 θυ-
μωμένος.
β. Φόβος ότι δεν αξίζω παρά μόνον αν με αδικούν.
γ. Φόβος ότι δεν θα έχω δίκιο παρά μόνον αν είμαι
θυμωμένος ή κλαίω.
δ. Φόβος μοναξιάς.

6. Θα επιτρέψω στους άλλους να μην αισθά-
νονται ένοχοι ή υπεύθυνοι για μένα. Έτσι δεν
θα μπορώ να τους ελέγχω.
Πιθανά συναισθήματα:
α. Θυμός προς τους άλλους για ό,τι μου έχουν κά-
νει.
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.
δ. Φόβος μοναξιάς.

7. Θα αναγκαστώ να αναλάβω την ευθύνη
της ζωής μου.
Πιθανά συναισθήματα:
α. Φόβος ότι δεν είμαι ικανός να αντιμετωπίσω
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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 λά-
θη που έχω κάνει.

9. Θα χρειαστεί να είμαι ευτυχισμένος και αυ-
τό με φοβίζει.
Πιθανά συναισθήματα:
α. Φόβος ότι, εάν είμαι ευτυχισμένος, κάτι κακό
θα συμβεί.
β. Φόβος ότι δεν μου αξίζει (δεν είμαι αρκετά κα-
λός) 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.

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 _____________________ (συμπλη-
ρώστε τα εσείς)

Επειδή αυτοί οι κατάλογοι πεποιθήσεων και συ-
ναισθημάτων δεν είναι πλήρεις, θα δεχθούμε με
χαρά τις προτάσεις σας στη διεύθυνση:
ren@HolisticHarmony.com

Εναλλακτικές φράσεις προετοιμασίας

(Για τη φρασεολογία της Προετοιμασίας στις διά-
φορες όψεις και τις μορφές αντίστασης, συμβου-
λευτείτε το κεφάλαιο για τις όψεις των συναισθη-
μάτων)
Είναι μερικές φορές χρήσιμο να επαναλαμβάνου-

με εναλλακτικές θετικές επιβεβαιώσεις, χρησιμο-
ποιώντας τη βασική φράση «Παρόλο που
_________», ενώ τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο
(ή το σημείο Karate).

Η καθιερωμένη φράση διόρθωσης της ψυχολογι-
κής αντιστροφής είναι:
«Παρόλο που έχω (αυτό το πρόβλημα)
________________, δέχομαι και αγαπώ τον
εαυτό μου».

Θα μπορούσαμε, όμως, να δοκιμάσουμε και κά-
ποιες από τις ακόλουθες φράσεις:
«Παρόλο που έχω (αυτό το πρόβλημα)
__________________,
α. Θέλω να απελευθερωθώ από αυτό
____________.
β. Eπιλέγω να απελευθερωθώ από αυτό
____________.
γ. Aξίζω να απελευθερωθώ από αυτό
___________
δ. Aξίζω να είμαι χωρίς πόνο _____________.
ε. Eίμαι ένας καλός άνθρωπος _____________.
στ. Aπελευθερώνομαι από αυτό
_____________.
ζ. Συνειδητοποιώ ότι με συμφέρει να απελευθε-
ρωθώ από αυτό ____________.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ελεύθερα οποιαδή-
ποτε άλλη φράση σας ταιριάζει και δουλεύει για
σας.

Εμπειρία ή Ροή;

Επαναλαμβάνω εδώ ένα μήνυμα από την Εισα-
γωγή, γιατί νιώθω ότι είναι σημαντικό να το ανα-
φέρω ξανά.

Σ’ αυτό το βιβλίο θα βρείτε καταλόγους και υπο-
δείξεις, που είναι αποτέλεσμα της πείρας από την
εργασία μου με τα ανθρώπινα συναισθήματα, πε-
ποιθήσεις και αντιδράσεις για 35 τουλάχιστον
χρόνια. Μπορεί να βοηθήσουν όσους δεν έχουν
μεγάλη πείρα να ανακαλύψουν δυνατότητες, που
δεν είχαν ίσως σκεφθεί ή βιώσει.

Ωστόσο, η ροή του EFT είναι μαγική και συχνά
διαφορετική από αυτήν που περιμένουμε. Αυτή η
ροή συναισθηματικών και σωματικών όψεων είναι
απίστευτα θεραπευτική και δεν πρέπει ποτέ να
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διακόπτεται ή να εμποδίζεται από προσωπικές
αντιλήψεις ή ιδέες.

Σας προτείνουμε, λοιπόν, να εφαρμόσετε το EFT
ακολουθώντας τη ροή των όψεων που εμφανίζο-
νται με τα κτυπήματα. Αν, όμως, κολλήσετε ή αι-
σθανθείτε ότι υπάρχουν όψεις που δεν έχουν αντι-
μετωπιστεί κι έτσι δεν έχετε τα επιθυμητά
αποτελέσματα, οι κατάλογοι αυτοί και οι υποδεί-
ξεις θα σας βοηθήσουν πολύ.

Προτεραιότητα, πάντως, πρέπει να δίνεται στη
ροή που εμφανίζεται από μέσα μας.

Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν κάποι-
ες περιπτώσεις, στις οποίες ξεκάθαρα φαίνονται
οι όψεις που αναφέρονται παραπάνω.

Επιβεβαιώνοντας την 
Αλλαγή Αντίληψης - Επίγνωσης

Ρωτώντας τον εαυτό μας (όταν υποχωρήσει η δια-
ταραχή) «γιατί δεν μας ενοχλεί πλέον αυτό το ερέ-
θισμα;», θα βοηθήσουμε στο να λειτουργήσει στη
ζωή μας η καινούργια ενεργειακή και συναισθη-
ματική μας πραγματικότητα.

Έτσι, όταν φθάσουμε στο σημείο να μην έχουμε
συναισθήματα για το συγκεκριμένο θέμα, ρωτάμε
τον εαυτό μας γιατί δεν έχουμε πια αυτό το συ-
ναίσθημα, ώστε να δούμε τι έχει αλλάξει στην
αντίληψη μας σε σχέση με αυτό το θέμα.

Στο 90% των περιπτώσεων υπάρχει μια απλή και
λογική απάντηση ως προς το γιατί αυτό το θέμα
δεν μας αναστατώνει πια. Με άλλα λόγια, έχει
πραγματοποιηθεί αλλαγή και στην επίγνωση μας.
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Θα αναφέρω ορισμένες εμπειρίες μου από σεμι-
νάρια και προσωπικές συναντήσεις στην Κύπρο
και το Λίβανο. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμο-
ποιούνται ψευδώνυμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
απελευθερώθηκαν από το συγκεκριμένο πρόβλη-
μα που είχαν όταν τους συνάντησα. Δεν μπόρεσα
να έρθω σε επαφή μαζί τους αργότερα για να πα-
ρακολουθήσω την εξέλιξή τους.

Διευκρινίσεις

Στις περιπτώσεις που ακολουθούν συνήθως θα
αναφέρεται μόνον η φράση «A».

«Παρόλο που έχω αυτό _____________, αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου».
ή
«Παρόλο που έχω αυτό_____________, δέχο-
μαι και αγαπώ τον εαυτό μου ακριβώς όπως εί-
ναι».

Σε όλες τις περιπτώσεις που ακολουθούν, εργα-
στήκαμε στην άλλη πλευρά του σώματος, με τη
φράση «Β»:
«Επιλέγω, (θέλω, αξίζω, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι
ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από
αυτό_____________».

Έτσι τελειώνει η προετοιμασία και συνεχίζουμε
με την ακολουθία των κτυπημάτων χρησιμοποι-
ώντας τη φράση υπενθύμισης.

Σ’ όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έκαναν τα
κτυπήματα οι ίδιοι στην αρχή, για να μάθουν και
να αφομοιώσουν την τεχνική. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις συνέχισα τα κτυπήματα εγώ γι' αυτούς,
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και οικονο-

μία χρόνου, χρησιμοποιώντας κάποιες φορές τις
σύντομες σειρές της Θεραπείας Νοητικού Πεδίου
(TFT) του Dr Roger Callahan.

1. Φόβος επιτάχυνσης αυτοκινήτου, λεωφο-
ρείου ή αεροπλάνου

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση ήταν ο Μπάρνο, ο
οποίος ένιωθε έντονο φόβο κάθε φορά που ήταν
σε αυτοκίνητο, λεωφορείο, αεροπλάνο ή σε οποι-
οδήποτε όχημα οδηγούσε κάποιος άλλος. Μία κυ-
ρίαρχη όψη ήταν η δόνηση και ο ήχος επιτάχυν-
σης του οχήματος. Αυτό το γεγονός τον εμπόδιζε
να κυκλοφορεί και να ταξιδεύει με αυτά τα μέσα.
Ο συγκεκριμένος φόβος, του δημιουργούσε ένα
δυσάρεστο αίσθημα στα γεννητικά του όργανα,
το οποίο απλωνόταν στην κοιλιά και τα πόδια του.
Αυτά ήταν τα σωματικά φαινόμενα του φόβου.

Αρχίσαμε με τη φράση:
α. «Παρόλο που φοβάμαι την επιτάχυνση όταν
οδηγούν άλλοι ....»
Αυτό έφερε στην επιφάνεια την ιδιαίτερη όψη του
ήχου και της δόνησης που δημιουργείται. Γι' αυτό
προχωρήσαμε στη φράση:
β. «Όταν ακούω αυτόν τον ήχο και αισθάνομαι
αυτή τη δόνηση .....»
Θυμήθηκε τότε συγχρόνως δύο περιστατικά.
γ. Το πρώτο ήταν όταν, στα 13 του χρόνια ξαπλω-
μένος μπρούμυτα, είχε μία εμπειρία εκσπερμά-
τωσης. Μη γνωρίζοντας τι συνέβαινε, νόμισε ότι
ήταν άρρωστος και φοβήθηκε πολύ.
δ. Το δεύτερο περιστατικό, του συνέβη στην ίδια
ηλικία, καθώς έτρεχε από το σπίτι του σ’ ένα κα-
ταφύγιο, ενώ άκουγε τις βόμβες να σφυρίζουν
στον αέρα. Μετά από αυτά τα περιστατικά, απέ-
κτησε το συγκεκριμένο φόβο και τη δυσάρεστη

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 44 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ

Κεφάλαιο Έβδομο

ΠEPIΠTΩΣEIΣ EΦAPMOΓHΣ TOY EFT 
KAI MEΛETH TΩN OΨEΩN

Μέρος πρώτο

Aπο Σεμινάρια για το EFT και προσωπικές συναντήσεις στην Κύπρο και το Λίβανο



αίσθηση στα γεννητικά του όργανα.
ε. Δουλέψαμε χωριστά με τις φράσεις:
«Παρόλο που φοβήθηκα όταν εκσπερμάτωσα
.....» και μετά:
στ. «Παρόλο που φοβήθηκα τον ήχο (δόνηση) αυ-
τών των βομβών .....»

Έμοιαζε να έχουν συσχετιστεί η δόνηση των επι-
ταχυνόμενων οχημάτων, οι βόμβες και ο φόβος
του όταν εκσπερμάτωσε (χωρίς να καταλαβαίνει
τι συνέβαινε).

Ένα κοινό στοιχείο σ’ αυτά τα φαινομενικά ανε-
ξάρτητα ερεθίσματα, είναι ότι σε όλες τις περι-
πτώσεις δεν είχε τον έλεγχο. Επικρατούσαν
εξωτερικοί παράγοντες:

1. Η επιτάχυνση του οχήματος οφειλόταν σε κά-
ποιον άλλον οδηγό.
2. Οι βόμβες που έπεφταν.
3. Η απροσδόκητη εκσπερμάτωση.

Δεν ξέρω αν η θεωρία μας, με την οποία συμφώ-
νησε και ο ίδιος, είναι σωστή, αλλά το SUD κατέ-
βηκε από το 10 στο 0, καθώς φανταζόταν τον εαυ-
τό του σ’ ένα επιταχυνόμενο όχημα που οδηγούσε
κάποιος άλλος και ενώ είχε συγκεντρωθεί ιδιαί-
τερα στον ήχο.

Τις λίγες μέρες που έμεινα εκεί ο Mπάρνο ήταν
πολύ καλά. Δεν είχα όμως καμία επικοινωνία μαζί
του αργότερα.

2. Ενοχή, θυμός, οδύνη, απόρριψη και μί-
σος για την αυτοκτονία του συζύγου της

Η Έφη και ο σύζυγός της είχαν προβλήματα επι-
κοινωνίας. Eκείνος είχε κατάθλιψη, έπινε πολύ
και δεν έκανε τίποτα για να θεραπευθεί και να
βοηθήσει τον εαυτό του. Eκείνη έφυγε για μια
βδομάδα. Eκείνος αυτοκτόνησε.
Μπορείτε να φαντασθείτε πόσες διαφορετικές
όψεις ήρθαν στην επιφάνεια!  Eργαστήκαμε χω-
ριστά σε κάθε συναίσθημα καθώς εμφανιζόταν,
μερικές φορές πηγαίνοντας από το ένα συναίσθη-
μα στο άλλο, για να ηρεμήσουμε το προηγούμενο
συναίσθημα.

Στην πρώτη μας συνάντηση η Έφη συγκεντρώθη-
κε στην οδύνη της απώλειας του συζύγου της:

α. Δουλέψαμε για την οδύνη της απώλειας
«Παρόλο που αισθάνομαι οδύνη για το χαμό του
…....»
Αυτό έφερε στην επιφάνεια:
β. Θυμό εναντίον του επειδή αυτοκτόνησε και
την τιμώρησε μ’ αυτό τον τρόπο.
«Παρόλο που αισθάνομαι θυμό γι' αυτό που μου
έκανε ....»
Και μετά:
γ. Θυμό για τα μέλη της οικογένειάς του, επειδή
τη θεώρησαν υπεύθυνη για την αυτοκτονία του.
«Παρόλο που αισθάνομαι θυμό για την οικογένειά
του, η οποία με θεωρεί υπεύθυνη για το θάνατό
του ….....»
δ. Πόνο επειδή η οικογένειά του την απέρριψε
και της φέρθηκε άσχημα.
«Παρόλο που αισθάνομαι έντονο πόνο, επειδή η
οικογένειά του με απέρριψε και με κατηγόρησε
κατ' αυτόν τον τρόπο ….....»

Μέχρι αυτό το σημείο, η Έφη δεν μπορούσε να
αναγνωρίσει κάτι ολοφάνερο, τα συναισθήματα
ενοχής που είχε. Τη ρώτησα αν ένιωθε ενοχή, αλ-
λά της ήταν πολύ δύσκολο να το παραδεχθεί.
Άφησα το θέμα αυτό κι έτσι δεν ασχοληθήκαμε
με το βασικό αιτιατό συναίσθημα. Στα παραπάνω
συναισθήματα που δουλέψαμε, το SUD από 10
που ήταν αρχικά μειώθηκε στο 3. 
Στην επόμενη συνάντησή μας, λίγες μέρες αργό-
τερα, όταν τη ρώτησα ξανά σχετικά με την ενοχή,
μπόρεσε να δεχθεί τα συναισθήματα ενοχής που
είχε, επειδή είχε αφήσει το σύζυγό της πριν αυτο-
κτονήσει.

Εργαστήκαμε λοιπόν για :
ε. Την ενοχή που είχε επειδή δεν ήταν μαζί του
και επειδή είχαν συγκρούσεις μεταξύ τους.
«Παρόλο που αισθάνομαι ένοχη που τον άφησα
πριν αυτοκτονήσει ….....»

Αυτό την έκανε να καταλάβει ότι η οικογένεια του
συζύγου της (ακόμη και τα παιδιά της, μερικές φο-
ρές) αντανακλούσαν τα δικά της συναισθήματα
ενοχής.
Μετά από μερικούς ακόμη γύρους EFT, αφού
απελευθερώθηκε από την ενοχή της, εξαφανίστη-
καν και όλα τα άλλα αρνητικά συναισθήματα.
Το SUD όλων των θεμάτων που δουλεύαμε έφθα-
σε στο 0. Βρήκε εσωτερική γαλήνη και είχε θαυ-
μάσιες σχέσεις με όλους.
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Έχω παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει συχνά.
Πολλές φορές ο πόνος και η ενοχή που κρύβονται
πίσω από το θυμό, μας εμποδίζουν να απελευθε-
ρωθούμε απ’ αυτόν. Ο θυμός είναι ένας μηχανι-
σμός που μας επιτρέπει να αποφύγουμε τον πόνο,
την ενοχή και, κάποιες φορές, το φόβο μας.

Γι' αυτό το λόγο, όταν εργαζόμαστε για το θυμό,
το μίσος ή για την οδύνη της απώλειας είναι χρή-
σιμο να ελέγχουμε συχνά για φόβο ή ενοχή, που
είναι βασικά συναισθήματα.

3. Φόβος Χρεοκοπίας

Η Αλίκη δεν μπορούσε να απαλλαγεί από το φόβο
μιας επικείμενης χρεοκοπίας. Υπέφερε από πονο-
κεφάλους και, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
EFT στην Κύπρο, ήταν φανερό ότι είχε συνέχεια
άγχος. Μετά την εφαρμογή του EFT στην ομάδα,
ζήτησα να σηκώσουν το χέρι όσοι συνέχιζαν να
έχουν, στο θέμα που εργαζόταν, SUD μεγαλύτερο
από 5. Η Αλίκη σήκωσε το χέρι της και είπε ότι το
SUD ήταν ακόμη στο 10. Τη ρώτησα αν ήθελε να
εργαστούμε μαζί, μπροστά στην ομάδα, σ’ αυτό
το θέμα. Συμφώνησε και μόλις της ζήτησα να κά-
νει την πρώτη δήλωση στη φάση της προετοιμα-
σίας, είχε ξαφνικά τάση για εμετό. Πήγε με μια
άλλη κυρία στην τουαλέτα, όπου έκανε πραγμα-
τικά εμετό με τη σκέψη και μόνο μιας χρεοκοπίας.
Δεν είχε μπορέσει να κοιμηθεί για μια ολόκληρη
εβδομάδα.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας συμφώνησε να μεί-
νει και να εργαστούμε μαζί για είκοσι λεπτά.

H πρώτη σκέψη της ήταν, «Ήρθε το τέλος, δεν
υπάρχει ζωή μετά τη χρεοκοπία».
Δουλέψαμε για κάθε συναίσθημα χωριστά, με την
ακόλουθη σειρά:

α. Δεν υπάρχει ζωή μετά τη χρεοκοπία.
Αυτό έφερε στην επιφάνεια:

β. Αν συμβεί αυτό, θα είμαι μία αποτυχημένη.
Kαι αυτό:
γ. Είμαι αδύναμη και δεν μπορώ να κάνω τίπο-
τα.
Αυτό την έκανε να αισθανθεί:
δ. Θυμό και εκδικητικότητα για όσους την πίε-
ζαν να πληρώσει $7000.

Ύστερα ένιωσε ότι:
ε. Με χρησιμοποιούν και με εκμεταλλεύο-
νται.

Όταν το SUD όλων αυτών των συναισθημάτων
κατέβηκε στο 2 ή και χαμηλότερα, της ζήτησα να
φανταστεί ότι δίνει τα χρήματα, αποφεύγει τη
χρεοκοπία και τη ρώτησα πώς αισθάνεται.

στ. «Αισθάνομαι ότι θα είμαι ηλίθια να πλη-
ρώσω αυτά τα χρήματα και ότι, αν το κάνω, θα
χάσω την αυτοεκτίμησή μου», μου απάντησε.

Eργαστήκαμε με τη φράση: «Παρόλο που νιώθω
ότι θα χάσω την αυτοεκτίμησή μου αν τους πλη-
ρώσω ....»

Όταν το SUD έφθασε στο μηδέν, τη ρώτησα πώς
αισθανόταν και τι θέλει να κάνει.
«Το ευκολότερο πράγμα είναι να τους πληρώσω
και να ησυχάσω», μου απάντησε πολύ απλά.

Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του EFT. Δεν μπο-
ρούσε να κοιμηθεί, ζούσε σε τρομερή αγωνία, έκα-
νε εμετό και μόνο στην ιδέα να δουλέψουμε το
πρόβλημά της και τώρα λέει «το ευκολότερο
πράγμα είναι να πληρώσω αυτά που χρωστάω».

Η επιλογή αυτή υπήρχε πάντοτε!!!! Είχε τα χρή-
ματα και δεν ήταν και τίποτε σπουδαίο γι αυτήν
να τα δώσει. Πολύ απλά, δεν ήθελε να είναι η ηλί-
θια που θα τους άφηνε να πάρουν ό,τι ήθελαν.
Όταν το ξεπέρασε, απελευθερώθηκε.
Δεν της έλειπαν τα χρήματα, όμως αυτό που την
εμπόδιζε ήταν ο φόβος να χάσει την αυτοεκτίμησή
της.

Την επομένη μέρα ήρθε λάμποντας ολόκληρη, να
εκφράσει την ευγνωμοσύνη της που απελευθερώ-
θηκε από αυτό το συναισθηματικό και σωματικό
μαρτύριο. Είχε κοιμηθεί βαθιά και έλαμπε όλη την
ημέρα.

4. Θυμός για τον κουνιάδο

Ο άντρας της Σούλας είχε πεθάνει πριν από τέσ-
σερις μήνες από καρκίνο. H Σούλα ήταν πολύ θυ-
μωμένη με τον κουνιάδο της, γιατί η συμπεριφορά
του είχε προκαλέσει στην ίδια, τον άντρα της και
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τα παιδιά τους πολύ πόνο και συναισθήματα αδι-
κίας, τόσο κατά τη διάρκεια της επώδυνης ασθέ-
νειάς του όσο και μετά το θάνατό του.

Δουλέψαμε αρχικά,
α. Tο θυμό
και, στη συνεχεία,
β. Το μίσος

Είναι περίεργο ότι μετά ήρθε στην επιφάνεια,
γ. Ζήλια, γιατί ο κουνιάδος της και η γυναίκα του
ζούσαν πολύ όμορφα και όλοι στην κοινότητα
τους εκτιμούσαν και τους σέβονταν.
Αυτό οδήγησε,
δ. Στην ανάγκη της να εκθέσει τον κουνιάδο
της στην κοινότητα, ώστε να δουν όλοι «ποιος
ήταν στην πραγματικότητα».

Μετά συνειδητοποίησε,
ε. Ότι χρειαζόταν την αποδοχή του κουνιά-
δου της, γιατί χωρίς αυτήν,
στ. Δεν θα ήταν εύκολο να έχει την αποδοχή
της κοινότητας.

Η Σούλα φοβόταν ότι, αν η σχέση  με τον κουνιά-
δο της και τη γυναίκα του, που ήταν παλαιότερα
και πολύ καλή της φίλη, δεν ήταν καλή, θα έχανε
την εκτίμηση όλου του χωριού.

Αφού εργαστήκαμε σ’ αυτές τις όψεις, τη ρώτησα
αν ήθελε να τους συγχωρήσει. H απάντησή της
ήταν:

ζ. Δεν θα με συγχωρήσουν εκείνοι.
η. Αισθάνομαι ότι αν εγώ τους συγχωρήσω και
εκείνοι δεν το δεχθούν, θα χάσω την αυτοεκτί-
μησή μου.
Eργαστήκαμε μέχρι που ένιωσε καλά, άσχετα με
το τι πιστεύει η κοινότητα και ανεξάρτητα από τη
συμπεριφορά του κουνιάδου της.

Η Σούλα κατέβασε στο μηδέν το SUD όλων των
όψεων του προβλήματος.

Παρατήρηση:
Eίναι φανερό ότι, συχνά, μας είναι δύσκολο να
συγχωρήσουμε όταν:

α. Φοβόμαστε ότι ο άλλος δεν θα ανταποκριθεί.
β. Φοβόμαστε ότι δεν θα πάρουμε από τον άλλον

κάτι που ακόμη χρειαζόμαστε.
γ. Πιστεύουμε ότι αν τον συγχωρήσουμε, θα θε-
ωρήσει ότι αυτός έχει δίκιο και εμείς άδικο.
δ. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα συναισθή-
ματα του φόβου που έχουμε.

Ένα μήνα αργότερα, έλαβα στο διαδίκτυο το ακό-
λουθο μήνυμα. Οι παρενθέσεις είναι δικές μου για
διευκρίνιση.

«Αγαπητέ Robert,
Θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σε ευγνωμονώ, γιατί
μου δίδαξες ένα θησαυρό (το EFT), που κάνει
θαύματα σε μένα. Είναι ένα τόσο απλό και γρή-
γορο γιατρικό, ένας τόσο εύκολος τρόπος να
απαλλαγεί κανείς από κάθε ανεπιθύμητο συναί-
σθημα! Για να είμαι ακριβής, η μεγάλη μου κόρη
πρόσεξε μια αλλαγή σε μένα το ίδιο κιόλας βράδυ
της ημέρας που συναντηθήκαμε. Ήμουν πιο χα-
λαρή και ήρεμη απ’ ό,τι συνήθως. Ο φόβος που εί-
χα να συναντήσω τον κουνιάδο μου και τη γυναί-
κα του ή να πεταχτώ ως το χωριό, έχει ελαττωθεί.
Τους συνάντησα το Σάββατο, αλλά ήμουν πολύ
ήρεμη και χωρίς τα αρνητικά συναισθήματα που
είχα πριν. Πέντε μέρες μετά έμαθα ότι ήταν κα-
λεσμένοι σε μια γιορτή που θα πήγαινα κι εγώ,
καθώς και άλλα εικοσιπέντε άτομα του κύκλου
μας. Η συγκέντρωση θα ήταν μικρή και αυτό με
ενόχλησε και με ανησύχησε λίγο. Έτσι, σκέφθηκα
την τεχνική και τα κτυπήματα του EFT.
Έκανα λοιπόν 4 γύρους, δουλεύοντας το ένα συ-
ναίσθημα μετά το άλλο, όπως κάναμε μαζί.
Πέρασα τόσο όμορφα στη συγκέντρωση, ήμουν
γεμάτη αυτοπεποίθηση και σε σκεπτόμουν πολύ.
Σ' ευχαριστώ.
Πιστεύω πραγματικά σ’ αυτό που μας δίδαξες (το
EFT). Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή των
ανθρώπων.
Έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τη δική μου!»

5. Φόβος να χρησιμοποιήσει ανελκυστήρα

Η Κάρα, που σήμερα είναι 40 ετών, έχασε τη μη-
τέρα της σε ηλικία 26 ετών και από τότε φοβόταν
να μπει σε ανελκυστήρα.

Επίσης, φοβόταν το θάνατο. Μετά από μία σύντο-
μη συζήτηση για να εντοπίσουμε τη βασική όψη
του προβλήματος, η Κάρα διάλεξε ν’ αρχίσουμε
με το φόβο του θανάτου. Σίγουρα, ο φόβος του
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ανελκυστήρα ήταν μέρος του φόβου της για το
θάνατο.

α. Εργαστήκαμε με το φόβο του θανάτου και
κατεβάσαμε το SUD στο 1.
β. Στη συνέχεια, εργαστήκαμε με το φόβο της
να μπει σε ανελκυστήρα και κατεβάσαμε στο
1 ή στο 0 το SUD των ακόλουθων όψεων που εμ-
φανίστηκαν:
* Να μπει στον ανελκυστήρα.
* Να σταματήσει ο ανελκυστήρας στη μέση.
* Να μην μπορεί να αναπνεύσει, αν σταματή-
σει ο ανελκυστήρας.
* Το σκοτάδι που θα υπάρχει, αν σταματήσει ο
ανελκυστήρας στη μέση.
* Να μην μπορεί να βγει έξω από τον ανελκυ-
στήρα.

Μολονότι τώρα δεν είχε καμία ταραχή όταν σκε-
πτόταν αυτές τις όψεις, δεν ήταν ακόμη έτοιμη να
χρησιμοποιήσει τον ανελκυστήρα. (Ας σημειωθεί
ότι η συνάντηση γινόταν στο Λίβανο, όπου οι
ανελκυστήρες σταματούν συχνά λόγω διακοπής
ρεύματος και βρισκόμασταν στον έβδομο όροφο.)

Πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλες όψεις που δεν εί-
χαμε εντοπίσει (ίσως και από προηγούμενη ζωή)
ή ακόμη και κάποιο είδος ενεργειακών τοξινών,
που λειτουργούσαν ανασταλτικά. Την επομένη
μέρα έπρεπε να φύγω και δεν μπόρεσα να συνε-
χίσω να εργάζομαι μαζί της.
Έχει όμως ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τις διά-
φορες άλλες όψεις (τη χρησιμοποίηση του ανελ-
κυστήρα, το σταμάτημα στη μέση της διαδρομής,
τη δυσκολία της αναπνοής, το σκοτάδι, το να μην
μπορεί να βγει από τον ανελκυστήρα), που εμφα-
νίζονταν την ώρα που εργαζόμαστε σε μία όψη,
προσπαθώντας να κατεβάσουμε το SUD.

6. Θυμωμένη με τη φίλη της

Η Άννα ήταν θυμωμένη με τη φίλη της για
κάτι που είχε κάνει πριν πολλά χρόνια. Την έβλεπε
«κάθε βράδυ στα όνειρά της».

Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου εργαστήκαμε με
το θυμό και κατεβάσαμε το SUD στο 5. Επειδή δεν
μειωνόταν άλλο, τη ρώτησα αν είχε συναισθήματα
ενοχής απέναντι στη φίλη της. Aπάντησε αμέσως
«ναι» (δεν της είχε συμπαρασταθεί κάποτε που η

φίλη της είχε ανάγκη). Το SUD της ενοχής δεν κα-
τέβαινε κάτω από το 5, όπως και του θυμού.

Δουλέψαμε με την ενοχή και όταν το SUD κατέ-
βηκε στο μηδέν, μηδενίστηκε και το SUD του θυ-
μού.
Απελευθερώθηκε από το πρόβλημα και από τον
πόνο που της προκαλούσε.

Είναι φανερό, για άλλη μια φορά, ότι ή ενοχή εί-
ναι το κύριο συναίσθημα που υπάρχει πίσω από
το θυμό και τον πόνο.

7. Φόβος να αγγίξει τα μάτια του

Ο Δημήτρης δεν μπορούσε να αγγίξει τα μάτια του
τα τελευταία σαράντα χρόνια και, κάθε φορά που
έβλεπε τη γυναίκα του να βάζει τους φακούς επα-
φής της, ανατρίχιαζε και έτρεμε.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η ενόχλησή του
μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, γιατί έπρεπε να
κάνει τις κινήσεις των ματιών στη σειρά Gamut.
Στο τέλος της πρώτης ημέρας, ζήτησα από όλους
να κάνουν 5 γύρους EFT στο σπίτι τους, πριν επι-
στρέψουν την επομένη στο σεμινάριο.

Eκείνη τη νύχτα ο Δημήτρης ένιωσε χειρότερα.
Δεν ήθελε να σηκωθεί το πρωί και δεν είχε διάθε-
ση να έρθει στη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου.
Ήρθε όμως, και όταν κάναμε τα κτυπήματα για
τους εθισμούς, θυμήθηκε μία εμπειρία από τα παι-
δικά του χρόνια. Είχε τότε απογοητευθεί πολύ με
την αδιαφορία των γονιών του σχετικά με κάτι
που ήταν πολύ σημαντικό για εκείνον. Για να τρα-
βήξει λοιπόν την προσοχή τους, είχε τρίψει τα μά-
τια του μέχρι που πρήστηκαν και έγιναν κατακόκ-
κινα.
Έκανε τα κτυπήματα για την απογοήτευση και
την απόρριψη που ένιωσε τότε. Μετά από ένα γύ-
ρο EFT απελευθερώθηκε. Μας είπε αργότερα τι
είχε συμβεί τότε και εξήγησε πόσο απλό του φαι-
νόταν τώρα. Είχε αντιληφθεί πια ότι εκείνο που
τότε είχε κάνει ήταν σημαντικό γι αυτόν και δεν
είχε καμία σημασία αν ήταν σημαντικό και για
τους γονείς του.
H αλλαγή πεποίθησης είναι χαρακτηριστικό των
μεταμορφώσεων που επιτυγχάνονται με την
εφαρμογή του EFT, όταν έχει διορθωθεί το ενερ-
γειακό πεδίο και δεν υπάρχουν πια συναισθημα-
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τικά «παράσιτα».

Έδειξε σε όλους μας πόσο εύκολο ήταν τώρα να
αγγίξει τα μάτια του. Ζήτησε μάλιστα από τη γυ-
ναίκα του να βγάλει τους φακούς επαφής της και
να τους ξαναβάλει, για να ελέγξει την αντίδρασή
του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν απολύτως
καλά.

Αν δεν είχε όμως επιμείνει, δεν θα είχε θε-
ραπευθεί.

Αυτό επιβεβαιώνει, ακόμη μια φορά, τη σημασία
που έχει η επιμονή στην προσπάθειά μας να απε-
λευθερωθούμε.

Κάποιοι από εμάς έχουν την ικανότητα να συνε-

χίζουν την εφαρμογή, ακόμη και όταν δεν έχουν
άμεσα αποτελέσματα ή και όταν χειροτερεύουν
προσωρινά.
Πολλοί όμως δεν μπορούν να συνεχίσουν. Σ' αυτές
τις περιπτώσεις θα βοηθούσε να παρακολουθή-
σουν ένα  σεμινάριο ή να έχουν έναν έμπειρο εκ-
παιδευτή να τους παρακινήσει.

Αν ο Δημήτρης δεν είχε έρθει στο σεμινάριο με τη
γυναίκα του εκείνη την ημέρα, ίσως να μην κατα-
λάβαινε τι είχε συμβεί παλαιότερα και να μην είχε
εργαστεί, ώστε να απαλλαγεί από το πρόβλημά
του.
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Θα αναφερθούν, σε αυτό το κεφάλαιο, ορισμένες
από τις εμπειρίες που είχα στην Ελλάδα. Σε όλες
τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα.
Μερικά από αυτά τα άτομα παρακολουθούν σε-
μινάρια αυτογνωσίας και συμμετέχουν  σε ομάδες
ψυχολογικής συζήτησης. Έχουν ήδη λύσει πολλά
από τα προβλήματά τους, με τη βοήθεια αυτών
των σεμιναρίων, και τώρα εργαζόμαστε σε ό,τι
πρόβλημα έχει απομείνει.

Διευκρινίσεις

Θα αναφέρεται, συνήθως, η πρώτη φράση που
χρησιμοποιήσαμε στην προετοιμασία:

Φράση «Α». «Παρόλο που έχω
_______________, αγαπώ απόλυτα τον εαυτό
μου».

ή
«Παρόλο που έχω_______________, αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου ακριβώς όπως είναι».

Σε όλες τις περιπτώσεις που ακολουθούν εργα-
στήκαμε, στη συνεχεία, στην άλλη πλευρά του
σώματος χρησιμοποιώντας τη φράση:

Φράση «Β». «Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω
στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από
_________________».

Έτσι ολοκληρώνεται η προετοιμασία και μετά κά-
νουμε την ακολουθία των κτυπήματων χρησιμο-
ποιώντας τη φράση υπενθύμισης.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα αναφέρονται ολό-

Κεφάλαιο Όγδοο

ΠEPIΠTΩΣEIΣ EΦAPMOΓHΣ TOY EFT KAI
MEΛETH TΩN OΨEΩN

Μέρος Δεύτερο
Σεμινάρια για το EFT και προσωπικές συναντήσεις στην Ελλάδα



κληρες οι φράσεις προετοιμασίας αλλά μόνο το
θέμα για το οποίο κάναμε κάθε γύρο EFT.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έκαναν στην
αρχή τα κτυπήματα μόνοι τους, ώστε να μάθουν
και να αφομοιώσουν τη διαδικασία. Σε κάποιες
περιπτώσεις συνέχιζα εγώ τα κτυπήματα, για με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα και οικονομία χρό-
νου. Χρησιμοποιούσα συχνά τις σύντομες σειρές
(algorithms), που ανακάλυψε ο Dr. Callahan.

8.  Ανικανότητα να φάει

Η Ελισάβετ δεν μπορούσε να φάει. Καθώς εργα-
ζόμασταν σ’ αυτό το πρόβλημα με τη φράση «Πα-
ρόλο που φοβάμαι να φάω, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου», ήρθαν στην επιφάνεια οι ακόλου-
θες όψεις:
α. Φόβος για το θυμό και την καταπίεση της μη-
τέρα της (η οποία την ανάγκαζε να τρώει και να
πίνει γάλα).
β. Πόνος, όταν είδε τη μητέρα της να κτυπά την
αδελφή της στο κεφάλι μ’ ένα παπούτσι και το αί-
μα να τρέχει από το κεφάλι της αδελφής της.
γ. Πόνος, επειδή ο πατέρας της τής είχε πει ότι
δεν ήταν δικό τους παιδί, αλλά ότι την είχαν αφή-
σει οι τσιγγάνοι έξω από το σπίτι τους.
δ. Θυμός για τη συμπεριφορά της μητέρας της.

Στην πρώτη μας συνάντηση εργαστήκαμε με όλες
αυτές τις όψεις, στις οποίες το SUD μειώθηκε στο
3. Της ζήτησα να κρατήσει ένα ημερολόγιο των
συναισθημάτων της και να σημειώσει  όποιες παι-
δικές εμπειρίες θα εμφανίζονταν στο νου της.

Μετά από μία εβδομάδα ήταν πολύ καλύτερα και
στη συνάντησή μας κάναμε έναν έλεγχο στις
προηγούμενες όψεις. Εμφανίστηκαν τώρα και-
νούργιες όψεις:
ε. Φόβος, επειδή άκουσε την μητέρα της να στρι-
γκλίζει καθώς κτυπούσε την αδελφή της στο κε-
φάλι.
στ. Φόβος ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη
ζωή.
ζ. Ανικανότητα (φόβος) να εκφρασθεί.

Δουλέψαμε έως ότου το SUD αυτών των όψεων
κατέβηκε στο 1 ή και στο 0.
Της πρότεινα έπειτα να κάνουμε ψυχόδραμα και
να εκφράσει στη μητέρα της τα συναισθήματα και
τις ανάγκες που είχε όταν  ήταν παιδί.

Eργαστήκαμε με ό,τι εμφανίστηκε στο ψυχόδρα-
μα.

Η Ελισάβετ είναι τώρα πολύ καλύτερα και τρώει
κανονικά. Έχει ακόμη πολλά άλλα θέματα να δου-
λέψει, αλλά μετακόμισε σε άλλη πόλη. Ένα μήνα
μετά, άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή μου,
εξηγώντας μου ότι αναγκάστηκε να φύγει, αλλά
ότι έτρωγε πολύ καλύτερα.

9. Φόβος του καρκίνου

Η Tζένη φοβόταν τον καρκίνο.
α. Όταν εργαστήκαμε με τη φράση «Παρόλο που
φοβάμαι μήπως πεθάνω από καρκίνο, αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου», συνειδητοποίησε το εξής:
καθώς το SUD μειωνόταν, θυμήθηκε πως ο πατέ-
ρας της δεν την είχε αφήσει να δει τη θεία της που
πέθαινε από καρκίνο.
β. Στη συνεχεία εργαστήκαμε για το συναίσθημα
της απόρριψης, επειδή της είχαν απαγορεύσει,
όταν ήταν παιδί, να δει τη θεία της και τότε ο φό-
βος της για τον καρκίνο  εξαφανίστηκε.

Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι σχέση
έχουν μεταξύ τους, πάντως το πρόβλημα λύθηκε
(ίσως ένιωθε κάποια ενοχή, επειδή δεν μπόρεσε
να δει τη θεία της.) Δεν το αναλύσαμε περισσότε-
ρο.

10. Πόνος στη μέση, αϋπνία, κατάθλιψη,
ενοχή, θυμός και κρίσεις πανικού

Η Άννα υπέφερε από φρικτούς πόνους στη μέση
και δεν μπορούσε να κοιμηθεί περισσότερο από
μιάμιση ώρα κάθε νύχτα.

Eπειδή ήταν πολύ θυμωμένη με τον πρώτο της
άντρα, γιατί την απατούσε, η Άννα δεν μπορούσε
τώρα να ανοιχτεί σεξουαλικά στο δεύτερο άντρα
της. Υπέφερε από κατάθλιψη και, πέντε χρόνια
μετά τον πρώτο της γάμο, είχε αποπειραθεί να αυ-
τοκτονήσει. Είχε επίσης συχνές κρίσεις πανικού,
κυρίως το βράδυ όταν πήγαινε να κοιμηθεί.

Στην πρώτη μας συνάντηση αρχίσαμε να εργαζό-
μαστε για τη μέση της (είχε μία κύστη σ’ ένα με-
σοσπονδύλιο δίσκο που είχε μετακινηθεί) και έναν
πόνο στο πόδι. Αυτό έφερε στην επιφάνεια:
α. Θυμό,  επειδή ο πρώτος της άντρας την είχε
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προδώσει.
β. Πόνο για την προδοσία του.
γ. Αντίσταση να δεχθεί σεξουαλικά το δεύτερο
σύζυγό της.

Σε αυτές τις όψεις το SUD μειώθηκε σε 1 ή 0.

Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε δώδεκα ώρες κι όταν
ξύπνησε το πρωί δεν ένιωθε κατάθλιψη. Είχε πε-
ρισσότερη διαύγεια, δέχθηκε τον τωρινό σύζυγό
της με περισσότερη αγάπη και δεν είχε χρειαστεί
να πάρει χάπι για να κοιμηθεί, όπως συνήθιζε. 

Στην επόμενη συνάντησή μας, έμαθε να μειώνει
μόνη της το SUD του πόνου στη μέση στο 0. Ο πό-
νος εξαφανιζόταν για είκοσι λεπτά και μετά ξα-
ναγύριζε. (Έχει ανατομικό πρόβλημα στη μέση
της.) Παρόλο που το EFT την ανακούφιζε, το
εφάρμοζε μόνο λίγες φορές την εβδομάδα, πράγ-
μα που μας έκανε να πιστέψουμε ότι έπρεπε να
υπάρχει κάποιο είδος ψυχολογικής αντιστροφής,
που την εμπόδιζε να εφαρμόζει το EFT προς όφε-
λός της. 

Της ζήτησα να φανταστεί ότι κάνει EFT 10 φορές
την ημέρα για το σωματικό πόνο και 3 φορές για
διάφορα παλιά τραύματα που εμφανίζονταν κατά
τη διάρκεια της συζήτησής μας. 

δ. Όταν έτριψε το ευαίσθητο σημείο επαναλαμ-
βάνοντας τη φράση «Παρόλο που έχω αντίστα-
ση στο να χρησιμοποιώ τακτικά αυτή την τε-
χνική προς όφελός μου» σταμάτησε, άρχισε να
κλαίει και είπε ότι, όταν χώρισε από τον πρώτο
της σύζυγο, δεν μπόρεσε να πάρει την κηδεμονία
του γιου της. Μίλησε για τα προβλήματα που είχε
ο γιος της τώρα, τα οποία την ανησυχούσαν πραγ-
ματικά.

Ήταν φανερό ότι, μέρος της αντίστασης που αι-
σθανόταν, οφειλόταν σε συναισθήματα ενοχής,
επειδή δεν είχε μπορέσει, τότε, να φροντίσει το
γιο της και, επιπλέον, για το ότι είχε αποπειραθεί
να αυτοκτονήσει μπροστά του. (Είχε την εικόνα
του, μικρό παιδάκι, να την παρακολουθεί καθώς
εκείνη προσπαθούσε να αυτοκτονήσει.)

Μιλούσε γι αυτά τα γεγονότα περίπου δέκα λεπτά,
χωρίς να κάνει τα κτυπήματα, και μετά τη ρώτησα
πώς ήταν η μέση της. Tο SUD του πόνου είχε μει-

ωθεί από το 10 στο 2 και μόνο που είχε αφήσει αυ-
τά τα συναισθήματα να έρθουν στην επιφάνεια.
Τότε, βέβαια, συνειδητοποίησε το ρόλο που έπαι-
ζαν οι σκέψεις και τα συναισθήματά της στην επι-
δείνωση αυτού του πόνου. Είναι γεγονός πάντως
ότι είχε σοβαρό  ανατομικό πρόβλημα στη μέση
της.

ε. Συνεχίσαμε με  κτυπήματα για την ενοχή επει-
δή είχε αφήσει το παιδί με τον πατέρα του και
το SUD κατέβηκε από το 5 στο 0.

στ. Ύστερα εργαστήκαμε για την ενοχή που είχε
επειδή είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει
και το SUD ελαττώθηκε και εδώ από το 8 στο 0.

ζ. Eργαστήκαμε μετά για τον πόνο της μέσης,
που είχε σχεδόν εξαφανιστεί, και μηδενίσαμε το
SUD.

Της ζήτησα να εφαρμόζει το EFT 5 με 10 φορές
την ημέρα για τη μέση της και να εργαστεί ξεχω-
ριστά σε κάθε συγκεκριμένη παιδική εμπειρία,
ώστε να μην έχουν πια συναισθηματική φόρτιση.

Μερικές από τις εμπειρίες ήταν ότι:
* Ο πατέρας της ήταν πολύ βίαιος, έδερνε τον
αδελφό της και τα ζώα του αγροκτήματος και σκό-
τωνε γάτες, γατάκια και ποντίκια.
*Ο πατέρας της την απέρριπτε συνεχώς.
* Όταν, στα δεκάξι της, η μητέρα της έμαθε ότι εί-
χε μία σχέση, της είπε ότι θα ήταν καλύτερα να
πέθαινε (ή Άννα), ώστε να μπορέσει εκείνη να
βρει την ησυχία της.

Τώρα η Άννα έπρεπε να δουλέψει καθένα από αυ-
τά τα τραύματα, για να απελευθερωθεί από την
γενική ένταση που υπήρχε στο υποσυνείδητο, στο
ενεργειακό πεδίο, στο νευρικό και μυϊκό της σύ-
στημα και χειροτέρευαν το πρόβλημα της μέσης
της.

Ένα μήνα αργότερα δουλέψαμε πάλι:

1. Τα συναισθήματα ενοχής επειδή είχε απο-
πειραθεί να αυτοκτονήσει μπροστά στο παιδί
της.
2. Τα συμπτώματα που ένιωσε καθώς προσπα-
θούσε να αυτοκτονήσει, όπως παγωμένα μέλη, ζά-
λη, αδυναμία, και φόβο για το θάνατο.
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3. Τις κρίσεις πανικού που είχαν λιγοστέψει,
αλλά εμφανίζονταν ακόμη πότε- πότε.

Καθώς δουλεύαμε σ’ αυτές τις τρεις όψεις, που
έμοιαζε να έχουν σχέση με την απόπειρα αυτο-
κτονίας, εμφανίστηκαν στο σώμα της τα συμπτώ-
ματα του κρύου και της αδυναμίας.

Eργαστήκαμε αμέσως γι αυτά τα συμπτώματα και
όταν τα συναισθήματά της απέκτησαν SUD 0, τα
συμπτώματα εξαφανίστηκαν. Αυτό παρατηρείται
συχνά. Στην πραγματικότητα, «τρέφουμε» τα συ-
ναισθήματά μας, όταν φοβόμαστε και δεν τα δε-
χόμαστε. Μόλις τα αποδεχθούμε, υποχωρούν.

Συνεχίσαμε να δουλεύουμε κατεβάζοντας το SUD
όλων των όψεων στο 0, καθώς η Άννα συγκεντρώ-
θηκε στην εικόνα του γιου της, που ήταν μαζί της
όταν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και στα σω-
ματικά συμπτώματα που είχε τότε.

Όταν έφυγε, το συναισθηματικό βάρος που ένιω-
θε είχε μειωθεί κατά πολύ, αλλά υπήρχαν ακόμη
θέματα που έπρεπε να δουλέψει.

11. Ενοχή για τον καρκίνο του γιου της

Η Tζίνα, παιδίατρος, ένιωθε ενοχή επειδή ο γιος
της έπασχε από καρκίνο του δέρματος. Θεωρούσε
ότι, σαν γιατρός, έπρεπε να είχε αντιληφθεί τα συ-
μπτώματα εγκαίρως και να λάβει μέτρα για τη θε-
ραπεία πολύ νωρίτερα.

α. Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε, η ενοχή της
είχε SUD 10.
β. Ένιωθε επίσης λύπη για το γιο της.

Κάναμε τα κτυπήματα για την ενοχή και όταν το
SUD μειώθηκε στο 5, τη ρώτησα αν είχε κάποιο
άλλο συναίσθημα. Μου απάντησε :«πόνο και λύ-
πη για το γιο μου».
Όταν δουλεύαμε γι αυτά, ήρθαν στην επιφάνεια:
γ. Συναισθήματα πόνου και εγκατάλειψης από
το Θεό, επειδή δεν την είχε βοηθήσει να ανακα-
λύψει την ασθένεια νωρίτερα.
Είχε επίσης μία ανάμνηση, που η ίδια πιστεύει ότι
είναι από προηγούμενη ζωή: είχε ρίξει ένα παιδί
στο ποτάμι, προκαλώντας έτσι το θάνατό του. Πί-
στευε λοιπόν ότι αυτό που της συνέβαινε τώρα,
της άξιζε.

δ. Δουλέψαμε για την ενοχή, «επειδή είχε πετά-
ξει ένα παιδί στο ποτάμι».
(Εδώ έχουμε μία περίπτωση εφαρμογής EFT για
συναισθήματα προηγούμενης ζωής. Ακόμη κι αν
το γεγονός δεν είναι αλήθεια, από την στιγμή που
υπάρχει στο νου της, είναι απαραίτητο να αντιμε-
τωπισθεί.)

ε. Όταν το SUD της ενοχής ελαττώθηκε, τη ρώ-
τησα τι αισθανόταν. «Αισθάνομαι σαν να προσπα-
θώ να μπω σ’ έναν κύκλο και δεν μπορώ», απά-
ντησε. Από διαίσθηση ρώτησα: «Σου λείπει το
συναίσθημα της ενοχής;» και απάντησε  «Ναι».
Το συναίσθημα της ενοχής είχε γίνει μέρος της
ζωής της και τώρα το αποζητούσε.

στ.  Eργαστήκαμε λοιπόν για «την ανάγκη της
να νιώθει ένοχη».

Παρατήρηση:

Αυτή είναι μία πολύ σημαντική μορφή αντίστασης
που μας εμποδίζει να απελευθερωθούμε από αρ-
νητικά  συναισθήματα και είναι απαραίτητο να
δουλέψουμε μ' αυτήν.
Συναισθήματα όπως ο φόβος, η ενοχή, ο θυμός, η
αδικία, ο πόνος γίνονται εθισμός.

Υποθέτω πως καθένα από αυτά τα συναισθήματα
δημιουργεί στον οργανισμό μας μία ορμονικό-χη-
μικό-ενεργειακή κατάσταση, η οποία μάς γίνεται
συνήθεια ή εθισμός και όταν δεν έχουμε τη «δό-
ση» μας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τις
συνθήκες για να νιώσουμε αυτό το οικείο συναί-
σθημα.

Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που φαίνεται να ψά-
χνουν την απόρριψη και το πλήγωμα από τους άλ-
λους και βρίσκουν κάθε αιτία για να νιώθουν έτσι.
Κάποιοι άλλοι χρειάζονται την εβδομαδιαία ή μη-
νιαία «δόση» σύγκρουσης, θυμού ή ταλαιπωρίας.

Σε άλλα κεφάλαια του βιβλίου περιγράφεται ο
τρόπος με τον οποίον μπορεί κάποιος να δουλέψει
αυτό το είδος αντίστασης.

Την επόμενη φορά που συνάντησα τη Tζίνα ήταν
ακόμη λυπημένη για το γιο της, είχε όμως απελευ-
θερωθεί από τα συναισθήματα ενοχής.
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Συνήθως ρωτώ τους ανθρώπους «γιατί δεν έχεις
πια συναισθήματα ενοχής;» για να επιβεβαιώ-
σουν την καινούργια ψυχική τους κατάσταση και
να ελέγξω αν έχει επιτευχθεί κάποια εσωτερική
διαπίστωση ή συνειδητοποίηση.
Στην ερώτησή μου αυτή η Tζίνα απάντησε: «Στο
στάδιο εξέλιξης που βρισκόμουν τότε, ήταν το μό-
νο που μπορούσα να κάνω».
Είχε συνειδητοποιήσει και δεχθεί αυτή την απλή
αλήθεια που, κατά βάθος, όλοι μας γνωρίζουμε
αλλά δεν μπορούμε να βιώσουμε, λόγω των δια-
ταραγμένων ενεργειακών μας πεδίων.

12. Φόβος να μιλήσει δημόσια

Η Λένα είχε έντονο φόβο να μιλήσει δημό-
σια.
Αρχίσαμε να δουλεύουμε με τη φράση «Παρόλο
που φοβάμαι να μιλήσω μπροστά σε άλλους ....».
Αμέσως μεταφέρθηκε σε ένα περιστατικό της παι-
δικής της ηλικίας. Ήταν 8 ετών και της ζήτησαν
να απαγγείλει ένα ποίημα στην τάξη, μπροστά
στους συμμαθητές της και τη μητέρα της, που θα
ήταν παρούσα. Η μητέρα της ήταν πολύ περήφα-
νη για την κόρη της αλλά και για τον εαυτό της,
που είχε μία τόσο σπουδαία κόρη. 

Έλεγε συνέχεια στη Λένα «είσαι ξεχωριστή, δεν
είσαι σαν τα άλλα παιδιά», δημιουργώντας  έτσι
μέσα της μεγάλη πίεση να είναι ξεχωριστή, καλύ-
τερη από όλους και, κατά συνέπεια, αποξενωμένη
από τους άλλους. Η Λένα ένιωθε πολύ μόνη. Δεν
μπορούσε να είναι «μέλος της ομάδας». Το απο-
τέλεσμα αυτής της παιδικής εμπειρίας ήταν να
αρνηθεί τελικά να απαγγείλει το ποίημα στην τά-
ξη και να απογοητεύσει τη μητέρα της.

Αυτή η παιδική εμπειρία δημιουργεί και σήμερα
στη Λένα την πίεση να είναι τέλεια, ειδικά όταν
πρόκειται να μιλήσει δημόσια. Η Λένα είναι δικη-
γόρος.

Δουλέψαμε μία -μία τις ακόλουθες όψεις που ήρ-
θαν στην επιφάνεια:
α. Το φόβο να μιλήσει μπροστά στους άλλους
β. Τη ντροπή αν δεν τους ικανοποιήσει, ιδιαί-
τερα τη μητέρα της.
γ. Το θυμό για τη μητέρα της.
δ. Το θυμό για τον εαυτό της.
ε. Το συναίσθημα ανταγωνισμού που είχε

προς αυτούς, μπροστά στους οποίους μιλούσε.
στ. Την ανάγκη να τους ευχαριστήσει και το
φόβο μήπως δεν τα καταφέρει.
ζ. Την ενοχή μήπως τους απογοητεύσει.
η. Την καταπίεση επειδή έπρεπε να τους ικα-
νοποιήσει.

Βλέπουμε εδώ, πώς ένας έπαινος ή μία επιβρά-
βευση μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προ-
βλήματα σ’ ένα παιδί, αν βγάλει το συμπέρασμα
ότι αξίζει την αγάπη και την αποδοχή των άλλων
μόνον όταν εκπληρώνει τις προσδοκίες τους.
Μερικά παραδείγματα:

α. Μήνυμα: Είσαι ξεχωριστός/ή – διαφορετι-
κός/ή – καλύτερος/η.
Έχει ως αποτέλεσμα την πεποίθηση: «Για να αξί-
ζω την αγάπη και την αποδοχή των άλλων, πρέπει
να είμαι πάντοτε ξεχωριστός/ή, διαφορετικός/ή
και καλύτερος/η».

β. Μήνυμα: Είσαι η ομορφότερη.
Έχει ως αποτέλεσμα την πεποίθηση: «Πρέπει να
είμαι πιο όμορφη από τις άλλες γυναίκες για να
αξίζω την αγάπη και την αποδοχή».

γ. Μήνυμα: Είσαι ο εξυπνότερος.
Έχει ως αποτέλεσμα την πεποίθηση: «Πρέπει να
έχω περισσότερες γνώσεις από τους άλλους για
να με αγαπούν και να με δέχονται».

Το πρόβλημα είναι πως τα μηνύματα αυτά δημι-
ουργούν την εντύπωση ότι μας αγαπούν με ορι-
σμένες προϋποθέσεις και ότι πρέπει να ανταγω-
νισθούμε τους άλλους γι αυτές.

Στη δεύτερη συνάντησή μας συνεχίσαμε να
δουλεύουμε για το πρόβλημά της να μιλάει δημό-
σια, που εξακολουθούσε να υπάρχει και ασχολη-
θήκαμε με τις ακόλουθες όψεις:

α. Το φόβο της να οδηγήσει τους ανθρώ-
πους σε λανθασμένα συμπεράσματα με αυτά που
θα έλεγε.
β. Το φόβο για τη γνώμη τους τη στιγμή που
θα μιλούσε.
γ. Το φόβο της μήπως δεν καταλάβουν αυτά
που είχε να πει.
δ. Τα συναισθήματα μοναξιάς και αποξένω-
σης που ένιωθε.
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Ένα μήνα αργότερα, όταν μιλήσαμε για το συναί-
σθημα αποξένωσης από τους άλλους μου είπε ότι
το SUD ήταν στο 3 ή 4. Αυτό δεν ήταν αρνητικό,
αλλά κάτι που της επέτρεπε να βρει ευκολότερα
το κέντρο της και να χρησιμοποιεί το χρόνο της
πιο δημιουργικά. Δεν είχε κανένα αρνητικό συ-
ναίσθημα επειδή αισθανόταν διαφορετική και
απομονωμένη.

13. Ενοχή, πόνος και απόρριψη για το ναρ-
κομανή ομοφυλόφιλο γιο της

Η Μάρθα έχει ένα γιο ομοφυλόφιλο που παίρνει
ναρκωτικά. Κατέληξε στη φυλακή για έξη περίπου
μήνες.

Στην περίπτωση αυτή εργαστήκαμε για τα ακό-
λουθα συναισθήματα:

α. Την ενοχή επειδή ένιωθε, κατά κάποιον τρό-
πο, υπεύθυνη για την πραγματικότητα του γιου
της.
Το SUD κατέβηκε από το 10 στο 5 και στη συνε-
χεία στο 0.
β. Την αδικία επειδή της είχε συμβεί αυτό το γε-
γονός.
Το SUD κατέβηκε από το 10, που ήταν αρχικά,
στο 0.
γ. Τον πόνο στο στήθος, στην περιοχή της καρ-
διάς.
Το SUD που ήταν στην αρχή 9  μειώθηκε στο 0.
δ. Την απόρριψη για το γιο της και για τον
τρόπο ζωής του.
Το SUD ήταν στην αρχή 10 και μετά από αρκετούς
γύρους EFT μηδενίστηκε.

ε. Της ζήτησα να ελέγξει πάλι την ενοχή και το
SUD είχε ανέβει στο 3. Δουλέψαμε ξανά και κα-
τέβηκε στο 0.

Στο τέλος, ρώτησα την Μάρθα γιατί τώρα αποδε-
χόταν τον γιο της, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα τον είχε
απορρίψει με SUD 10. «Γιατί τον αγαπώ», μου
απάντησε πολύ απλά.

Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά με το EFT. Οι συναι-
σθηματικές διαταραχές καλύπτουν τη βαθιά σο-
φία και την αγάπη μας. Όταν απομακρυνθούν,
βιώνουμε τον αληθινό μας εαυτό.

Παρατήρηση:

Γιατί ξαναπαρουσιάζεται η ενοχή; Η θεωρία μου
είναι ότι έχουμε μια βασική πεποίθηση ότι «κά-
ποιος πρέπει να φταίει». Έτσι η Μάρθα, όσο
απέρριπτε το γιο της, έκρυβε ένα μέρος του συ-
ναισθήματος ευθύνης που ένιωθε. Όταν έπαψε να
απορρίπτει το γιο της, ήρθε στην επιφάνεια ένα
υπόλοιπο ενοχής που κρυβόταν πίσω από την
απόρριψη, που έφυγε όμως εύκολα.

Αυτό το φαινόμενο είναι ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι
λύνουμε τα προβλήματά μας κατηγορώντας  ή
απορρίπτοντας τους άλλους και έτσι  μπορούμε
«να χαλαρώσουμε».

Κάποτε βίωσα αυτό το φαινόμενο πολύ καθαρά.
Μερικοί μαθητές που είχαν φύγει από το Κέντρο
άρχισαν να διαδίδουν τα πιο τρομερά και αισχρά
ψέματα για μένα.
Πληγώθηκα πολύ γιατί ήταν ακόμη στην καρδιά
μου και τους αγαπούσα. Λίγους μήνες μετά από
αυτή τη δοκιμασία, ένας φίλος μου είπε: «Πονάς
γιατί δεν πιστεύεις στο κακό. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι κακοί».

Στον επόμενο διαλογισμό μου, άφησα τον εαυτό
μου να δοκιμάσει τη σκέψη «Είναι κακοί». Χαλά-
ρωσα αμέσως και συνειδητοποίησα με ποιόν τρό-
πο οι περισσότεροι από μας λύνουμε τα προβλή-
ματά μας. Έχοντας αυτή τη στάση δεν νιώθουμε
πια πληγωμένοι. Δεν έχουμε λόγο να εξετάσουμε
τίποτα στη ζωή μας, δεν υπάρχει λόγος να κάνου-
με καμία αλλαγή. Πολύ βολικό. Δεν είναι ανάγκη
να εξελιχθούμε εμείς, αφού για όλα φταίνε οι άλ-
λοι.

Συνειδητοποίησα αμέσως ότι εγώ δεν ήθελα να
λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο. Βρήκα γαλήνη
στην πεποίθησή μου ότι είμαι ο μόνος δημιουργός
της πραγματικότητάς μου και ότι οι άλλοι μου δί-
νουν απλώς τα μαθήματα που χρειάζομαι για την
πνευματική μου ανάπτυξη.

Στην περίπτωση αυτή έπρεπε να μάθω:
* Να μην δίνω σημασία σε αυτά που σκέπτονται
οι άλλοι για μένα.
* Να συγχωρώ και να αγαπώ τους ανθρώπους που
διέδιδαν αυτά τα ψέματα.
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Παρατήρηση:

Ένας άλλος λόγος για τον οποίον απορρίπτουμε
τους άλλους, είναι η πεποίθηση ότι «υπάρχει μό-
νον ένας σωστός τρόπος και ότι όλες οι άλλες αντι-
λήψεις είναι λανθασμένες». Αν ο άλλος έχει δίκιο,
τότε εγώ πρέπει να έχω άδικο. Έχω λοιπόν την
ανάγκη να πιστέψω ότι ο άλλος έχει άδικο, ώστε
εγώ να έχω δίκιο.

Μας είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι
βρισκόμαστε όλοι σε μία διαδικασία εξέλιξης και
πως ο καθένας από εμάς αναπτύσσεται μέσα από
προσωπικές εμπειρίες και δοκιμές στη ζωή.

Το ίδιο ισχύει και για την πεποίθηση ότι «αν κάτι
πάει στραβά, κάποιος πρέπει να φταίει». Μία άλ-
λη άποψη θα ήταν, ότι αυτό που συμβαίνει είναι
ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να εξελιχθού-
με.

Στην περίπτωση που αναφέραμε, η Μάρθα χρει-
αζόταν να απελευθερωθεί από την πεποίθηση ότι
ήταν ένοχη και επίσης ότι ο γιος της είχε άδικο.

14. Πόνος για το φυλακισμένο της γιο και
για την απόρριψη και απληστία της  αδελ-
φής της

Ο γιος της Λουΐζας είχε κατηγορηθεί για ναρκω-
τικά και ήταν φυλακή τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Eίχε αποπειραθεί να δραπετεύσει μία φορά, τον
συνέλαβαν και η ποινή του είχε αυξηθεί. 
H Λουΐζα είχε υποφέρει πολύ όλα αυτά τα χρόνια
και στην πρώτη μας συνάντηση υπέφερε ακόμη.
Είχε ξεπεράσει τα συναισθήματα ενοχής και ευ-
θύνης για το γιο της, αλλά δεν είχε ξεπεράσει τον
πόνο να τον βλέπει στη φυλακή.

α. Eργαστήκαμε με τον πόνο για το φυλακι-
σμένο γιο της. Το SUD άρχισε να κατεβαίνει σι-
γά-σιγά από το 10 στο 9, στο 8, στο 6, στο 3, στο
0. Τη ρώτησα γιατί δεν ένιωθε πια πόνο. «Φαίνε-
ται πως ο γιος μου, σαν ψυχή, έχει επιλέξει να πε-
ράσει από αυτές τις εμπειρίες», μου απάντησε.

Η Λουΐζα είχε και  άλλο ένα πρόβλημα. H αδελ-
φή της είχε αρνηθεί να μοιραστεί μαζί της
την οικογενειακή κληρονομιά και, για να απο-
φύγει τις συγκρούσεις, η Λουΐζα είχε υποχωρήσει

και είχε αφήσει τα πάντα στην αδελφή της.

β. Δουλέψαμε με τον πόνο και σιγά-σιγά το SUD
ελαττώθηκε από το 10 στο 8, στο 6, στο 3, στο 0. 
γ. Στη συνεχεία εργαστήκαμε για το συναίσθη-
μα απόρριψης από την αδελφή της. Το SUD κα-
τέβηκε από το 10, στο 2 και μετά στο 0.

Όταν έφυγε, ή Λουΐζα έλαμπε ολόκληρη. Είχε ξα-
λαφρώσει από δύο μεγάλα βάρη.
Δόξα τω Θεώ που υπάρχει το EFT!

Ένα μήνα μετά μιλήσαμε και εξακολουθούσε να
είναι πολύ καλά, έχοντας συναντήσει και το γιο
της και την αδελφή της. Δεν είχε πλέον κανένα
από τα συναισθήματα για τα οποία είχαμε εργα-
στεί. Μου είπε πως της ήταν αδύνατον να κατα-
λάβει πόσο εύκολα είχε απελευθερωθεί από αυτά
τα συναισθήματα!

15. Φόβος να οδηγήσει, θυμός και ενοχή

Η Αμαλία φοβόταν να οδηγήσει. Είχε δίπλωμα,
αλλά ποτέ δεν είχε το κουράγιο να οδηγήσει.
Δουλέψαμε τις ακόλουθες όψεις:
α. Τη ντροπή που δεν μπορούσε να οδηγήσει.
β. Το φόβο που δεν ξέρει να οδηγεί καλά.
γ. Το φόβο μήπως κάνει ζημιά σε κάποιο αυ-
τοκίνητο.
δ. Το φόβο μήπως τραυματίσει κάποιον με
το αυτοκίνητο.

Στο σημείο αυτό θυμήθηκε ότι ο αδελφός της είχε
σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Τα συ-
ναισθήματά της άλλαξαν και δουλέψαμε:
ε. Τον πόνο για τον χαμό του αδελφού της.
στ. Το θυμό για τη συμπεριφορά του αδελφού
της προς αυτήν. 
ζ. Το θυμό για τον πατέρα της, επειδή δεν την
προστάτευε από τον αδελφό της.
η. Την ενοχή, επειδή ένιωσε ανακούφιση
όταν πέθανε ο αδελφός της.

Το SUD όλων των συναισθημάτων κατέβηκε στο
1. Φαινόταν όμως ότι υπήρχε και κάποια άλλη όψη
η οποία έπρεπε να αντιμετωπισθεί.
Μία εβδομάδα αργότερα, η Αμαλία οδήγησε το
οικογενειακό αυτοκίνητο. Μπορεί να χρειάζεται
να δουλέψει ακόμη, αλλά ήταν η πρώτη φορά σε
15 χρόνια που οδηγούσε αυτοκίνητο!
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Παρατήρηση:

Πιστεύω ότι ο φόβος της Αμαλίας να τραυματίσει
κάποιον έχει, κατά κάποιον τρόπο, σχέση με τα
συναισθήματα ενοχής, επειδή ένιωσε ανακούφιση
όταν πέθανε ο αδελφός της. Είχε ευχηθεί το θά-
νατό του, όταν τη βασάνιζε. Κανονικά, θα υπέθετε
κάποιος ότι θα φοβόταν μήπως πεθάνει με τον
ίδιο τρόπο, λόγω της ενοχής της. Ο φόβος της,
όμως, ήταν  μήπως τραυματίσει τους άλλους και
όχι για τον εαυτό της. Δεν καταλαβαίνω πώς ακρι-
βώς έκανε αυτή τη συσχέτιση, αλλά έτσι το ένιωθε
εκείνη.

16.  Φόβος μήπως πεθάνει το παιδί της

Η Μαρίνα φοβόταν όλη της τη ζωή μήπως χάσει
κάποιο από τα παιδιά της, ειδικά το μικρότερο
αγοράκι της. Οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει τον πα-
τέρα της και τον αδελφό της κατά τη διάρκεια της
κατοχής στο χωριό τους.
Δουλέψαμε τις ακόλουθες όψεις καθώς εμφανί-
ζονταν:

α. Το φόβο να χάσει τον μικρότερο γιο της.
(Αποφασίσαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο
συγκεκριμένο.)
β. Τον πόνο για την απώλεια του πατέρα της,
που τον είχαν σκοτώσει.
γ. Τον πόνο για τον αδελφό της, που τον είχαν
σκοτώσει.
δ. Το φόβο που ένιωθε σαν παιδί για τον κίν-
δυνο, επειδή δεν είχε την προστασία του πατέρα
της.
ε. Την απόρριψη από την κοινωνία επειδή
δεν είχε πατέρα.
στ. Λύπη για όσα είχε στερηθεί λόγω αυτών των
γεγονότων.

Αφού είχαμε εργαστεί και το SUD όλων αυτών
των όψεων είχε ελαττωθεί, γυρίσαμε στο αρχικό
θέμα, το φόβο να χάσει κάποιο από τα παιδιά της
και το SUD είχε κατέβει στο 0.

Μιλήσαμε δύο μήνες μετά και μου είπε ότι, αν και
υπήρχε ίσως ένα υπόλοιπο 10% του προβλήματός
της, αισθανόταν 90% καλύτερα με μία και μόνο
συνάντηση.

17. Φόβος Θανάτου

Ο φόβος του θανάτου βασάνιζε συχνά τη Μύριαμ.
Σ' ένα σεμινάριο με 30 συμμετέχοντες, κάναμε
ομαδικά εφαρμογή του EFT και η Mύριαμ ήταν
ένα από τα δύο άτομα, στα οποία δεν είχε μειωθεί
ικανοποιητικά το SUD.
Εξακολουθούσε να έχει το φόβο του θανάτου και
το SUD ήταν στο 8.

α. Ήρθε κοντά μου και κάναμε μαζί 2 γύρους, αλ-
λά το SUD κατέβηκε μόνο στο 6.
Ένιωθα, από διαίσθηση, ότι υπήρχε και κάτι ακό-
μη που την απασχολούσε και τη ρώτησα: «Μήπως
έχεις τώρα και κάποια άλλα συναισθήματα ή σκέ-
ψεις; ». 
«Στην πραγματικότητα αυτό που φοβάμαι είναι
ν’ αφήσω τα δυο παιδιά μου μόνα τους, αν πεθά-
νω», μου απάντησε αμέσως.

β. Eργαστήκαμε λοιπόν για το φόβο ν’ αφήσει τα
παιδιά της μόνα τους όταν θα εγκατέλειπε το υλι-
κό της σώμα.
Κάναμε 2 γύρους και το SUD κατέβηκε στο 0.
Γυρίσαμε τότε στο φόβο του θανάτου, αλλά δεν
υπήρχε πια!

Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά στο EFT.
Όταν το SUD δεν μειώνεται, χρειάζεται να ανα-
καλύψουμε, με τη διαίσθησή μας, τι άλλα θέματα
μπορεί να υπάρχουν.

18. Ένα «μαύρο βάρος στο στήθος» εμπο-
δίζει τη χαρά

Η Σουζάνα είχε «ένα μαύρο βάρος στο στήθος»
που την εμπόδιζε να νιώσει χαρά.
Κάναμε ένα γύρο EFT με τη φράση «το μαύρο βά-
ρος στο στήθος μου». Η Σουζάνα έκλαψε για πέ-
ντε λεπτά για τη μητέρα της, που είχε χάσει όταν
ήταν 7 ετών. Έως τότε δεν είχε ποτέ κλάψει για
το χαμό της μητέρας της.

Έφυγε από το σεμινάριο απελευθερωμένη από το
«μαύρο βάρος στο στήθος».
19. Φόβος για το θυμό της γυναίκας του και
για τις επιπτώσεις του στην οικογένεια

Ο Γιάννης φοβόταν τα ξεσπάσματα θυμού της γυ-
ναίκας του. Την είχε απατήσει πριν μερικά χρόνια,
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εκείνη δεν είχε ακόμη ξεπεράσει τον πόνο και το
θυμό της και παρουσίαζε συχνά εκρήξεις θυμού.
Το ζευγάρι είχε ένα έφηβο γιο.

Δουλέψαμε τις ακόλουθες όψεις:

α. Το φόβο για τον αντίκτυπο αυτής της κα-
τάστασης στην οικογένεια.
β. Την απόρριψη από την γυναίκα του.
γ. Τις αμφιβολίες για τον εαυτό του.
δ. Την αβεβαιότητα και το φόβο για το μέλ-
λον, αν η γυναίκα του δεν ξεπερνούσε το θυμό
της.

Σ' όλες αυτές τις όψεις το SUD κατέβηκε στο 0.
Έφυγε απελευθερωμένος από αυτά τα συναισθή-
ματα, χωρίς να έχει καταλάβει πώς συνέβη αυτό!
(Δεν είχα χρόνο να του εξηγήσω τι κάναμε).

20. Κόμπος στο λαιμό, θυμός, ενοχή και πό-
νος

Η Ντίνα είχε έναν ενοχλητικό κόμπο στον
λαιμό. Δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε να παραμεί-
νει με το σύζυγό της ο οποίος, αφού την είχε εγκα-
ταλείψει, ήθελε τώρα να ξαναγυρίσει. Ήταν θυ-
μωμένη με τον εαυτό της γιατί, ενώ είχε πάρει την
απόφαση να τον εγκαταλείψει εκείνη, δεν το είχε
κάνει.

α. Eργαστήκαμε πρώτα για το θυμό που αισθα-
νόταν για τον άνδρα της. 
Στη  συνέχεια δουλέψαμε για τις ακόλουθες όψεις
που ήρθαν στην επιφάνεια:
β. Το θυμό για τον άντρα της, ο οποίος με τις
εξωσυζυγικές δραστηριότητές του είχε κολλήσει
ένα αφροδισιακό νόσημα, το οποίο κόλλησε
και η κορούλα τους 2 ετών, που κοιμόταν καμιά
φορά στο κρεβάτι μαζί τους.
γ. Το θυμό για τον άντρα της, επειδή δεν ερ-
γαζόταν και δεν κέρδιζε χρήματα για την οικο-
γένεια.
Μετά ήρθαν στην επιφάνεια:
δ. Ενοχή, επειδή το κοριτσάκι της είχε εκτεθεί σ’
αυτή τη φοβερή ασθένεια.
ε. Ντροπή, επειδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να
καταλάβουν πώς ήταν δυνατόν το κοριτσάκι να
κολλήσει τέτοιου είδους ασθένεια.
Η Ντίνα είχε μια κρίση και έκλαιγε για δέκα λε-
πτά.

Δουλέψαμε για κάθε μια από αυτές τις όψεις, πη-
γαίνοντας μπρος και πίσω στα συναισθήματα κά-
νοντας κάθε φορά έλεγχο για τον κόμπο που είχε
στο λαιμό, σαν σημείο αναφοράς της διαταραχής.
Το SUD κατέβηκε και μηδενίστηκε.

Η Ντίνα ένιωσε πολύ καλύτερα, αλλά έχω την
εντύπωση πως πρέπει να εργαστεί και με άλλα
σχετικά θέματα.

21. Κόμπος στο λαιμό, φόβος θανάτου και
ενοχή για το ποτό

Η Στέλλα  είχε ένα κόμπο στο λαιμό. Επίσης φο-
βόταν το θάνατο (μετά το θάνατο του πατέρα της)
και είχε πολύ άγχος.
Δουλέψαμε με τις ακόλουθες όψεις:
α. Κόμπο στο λαιμό.
β. Σφίξιμο στο σαγόνι.
γ. Θλίψη. 
δ. Θυμό.
ε. Ενοχή.
στ. Πόνο στο κεφάλι.
ζ. Δυσκολία στην αναπνοή.
η. Παρόλο που ένιωθε πολύ καλύτερα τώρα, στο
μυαλό της υπήρχε αμφιβολία, σαν να έλεγε μια
φωνή «Αυτή η τεχνική δεν θα λειτουργήσει σε μέ-
να, δεν μπορώ να γίνω καλά». 
Δουλέψαμε για τη σκέψη αυτή και ήρθαν στην
επιφάνεια:
θ. Ενοχή για το ποτό ( έπινε τρία ποτήρια κρασί
την ημέρα).
ι. Φόβος για το θάνατο εξαιτίας του ποτού.

Δουλέψαμε για τον «εθισμό» της στο ποτό και της
συνέστησα να εφαρμόσει EFT στο σπίτι της για
την ανάγκη της να πίνει και επίσης για την ενοχή
που ένιωθε επειδή έπινε.

22. Θυμός και ενοχή επειδή είχε ξεγελάσει
τον άντρα της με ένα ψέμα

Η Πέπη είχε, συγχρόνως, συναισθήματα θυμού
και ενοχής προς τον άντρα της. Έκρυβε μέσα της
για 35 χρόνια ένα μυστικό. Του είχε πει ότι ήταν
έγκυος, για να την παντρευτεί, ενώ δεν ήταν. Τα
συναισθήματά της ήταν τώρα πολύ μπερδεμένα.
Είχε κατάθλιψη και τα τρία τελευταία χρόνια
έπαιρνε χάπια για την κατάθλιψη και για να μπο-
ρέσει να κοιμηθεί.
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α. Αρχίσαμε να δουλεύουμε με την ενοχή, επειδή
είχε πει ότι ήταν έγκυος ενώ δεν ήταν.
Σε μερικούς γύρους EFT το SUD κατέβηκε από το
5 στο 0.
Kαι συνεχίσαμε με τα εξής:
β. Απογοήτευση για τον άντρα της και για τον
τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή.
Και εδώ το SUD κατέβηκε από το 5 στο 0.
γ. Θυμό που αισθανόταν για τον άντρα της.
Το SUD κατέβηκε από το 5 στο 0.
δ. Μελαγχολία - ελαφρά κατάθλιψη.
Το SUD κατέβηκε από το 8 στο 0.
ε. Τέλος, δουλέψαμε με τη φράση «Κάτι άλλο»,
επειδή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ήταν αυ-
τό που την ενοχλούσε στην περιοχή του στήθους.
Και εδώ το SUD ελαττώθηκε από το 10 στο 3.

Δεν είχαμε άλλο χρόνο εκείνη την ημέρα. Την είδα
μετά από ένα μήνα. Η Πέπη μού είπε πως είχε

απελευθερωθεί τελείως από την κατάθλιψη και
δεν είχε ξαναπάρει χάπια από την ήμέρα που συ-
ναντηθήκαμε, γιατί απλά τα ξέχασε! Αισθανόταν
πολύ καλύτερα σε ό,τι αφορούσε στο σύζυγό της.
Και όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα μόνον μιας ώρας
εργασίας!

Σημείωση:

Δεν συνιστούμε να διακόψετε τη φαρμακευτική
σας αγωγή χωρίς την έγκριση του γιατρού, του
ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή σας.
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«Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε, εκτός
από τον ίδιο το φόβο»

Φραγκλίνος Θεόδωρος Ρούσβελτ

Πραγματικά ο φόβος είναι το μεγαλύτερο εμπό-
διο στην ευτυχία, την ειρήνη και την ολοκλήρω-
σή μας σε προσωπικό, κοινωνικό και διεθνές επί-
πεδο. Ο θυμός, το μίσος, η προκατάληψη, η επι-
θετικότητα, η βία και ο πόλεμος μπορούν τελικά
να αποδοθούν στο φόβο.
Γι αυτό το λόγο αφιερώνουμε ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο του βιβλίου αυτού στο φόβο.

Αν θέλουμε να είμαστε ελεύθερα, γεμάτα αγάπη,
ευτυχισμένα όντα, αν θέλουμε να εξελιχθούμε
πνευματικά, χρειάζεται να ξεπεράσουμε όλους
τους φόβους μας.
Με το EFT μπορούμε τώρα να το επιτύχουμε
σχετικά εύκολα.

Ο Φόβος είναι η Μητέρα όλων των 
Αρνητικών Συναισθημάτων

Οι ποικίλες εκφράσεις του φόβου έχουν διάφορα
ονόματα: ανασφάλεια, άγχος, ανησυχία, αδυνα-
μία, ανικανότητα, σύγχυση, φόβος, κατάθλιψη,
άρνηση, σοκ, υστερία, πανικός, παράλυση,
θυμός, μίσος, οργή, επιθετικότητα, βία, ζήλια
κλπ.

Από τη στιγμή που εγκαταλείψαμε την ασφάλεια
της μήτρας της μητέρας μας και κόπηκε ο ομφά-
λιος λώρος βιώσαμε ξεχωριστότητα, απομόνω-
ση, ανασφάλεια και φόβο.

Φοβόμαστε για το σώμα και την προσωπικότητά
μας, επειδή ξέρουμε ότι είναι ευάλωτα και

θνητά. Eξ αιτίας του φόβου αναζητάμε τη δημι-
ουργία ασφάλειας προσπαθώντας να έχουμε
στη ζωή μας «αρκετούς» ανθρώπους, χρήματα,
αντικείμενα, καθώς και κάποια καλή επαγγελμα-
τική και κοινωνική θέση.

Όταν το πετύχουμε αυτό, βιώνουμε ένα δεύτε-
ρο επίπεδο φόβου: το φόβο μήπως δεν μπορέ-
σουμε να διατηρήσουμε όσα έχουμε αποκτήσει.
Μπορεί να τα χάσουμε εξαιτίας θανάτου, φθο-
ράς ή αλλαγής.

Φοβόμαστε μήπως δεν έχουμε ό,τι χρειαζόμα-
στε για να αισθανθούμε ασφαλείς και ευτυχισμέ-
νοι.
Φοβόμαστε την απώλεια αυτών που αποκτήσα-
με.
Φοβόμαστε αυτούς που μπορεί να μας τα στε-
ρήσουν.
Φοβόμαστε την αλλαγή που μπορεί να τα  εξα-
φανίσει.
Φοβόμαστε το θάνατο, που σημαίνει να χάσου-
με τα  πάντα.

Μερικά Είδη Φόβου

Υπάρχουν, κυριολεκτικά, χιλιάδες διαφορετικές
εκδηλώσεις φόβου. Μπορούμε να φοβηθούμε
οτιδήποτε μας επιτρέψει η φαντασία μας.

Ας κάνουμε έναν κατάλογο κάποιων φόβων, και
ας θυμόμαστε ότι προέρχονται όλοι από το βασι-
κό φόβο του πόνου, της απόρριψης και της εξά-
λειψης του εγώ και των διαφόρων προσκολλήσε-
ών του. 

Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι μας είναι:
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Κεφάλαιο Ένατο

ΞEΠEPNΩNTAΣ TO ΦOBO KAI BIΩNONTAΣ 
THN AΠOΛYTH EΛEYΘEPIA



1. H απόρριψη

2. Η αποτυχία

3. Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου

4. Ο δικός μας θάνατος

5. Η αδυναμία και η αρρώστια 

6. Ο σωματικός και ο συναισθηματικός
πόνος

7. Άνθρωποι και ζώα

Ένας Κατάλογος Φόβων

Κοιτάξτε τον ακόλουθο κατάλογο και δείτε ποιο
ερέθισμα, ποιες σκέψεις μπορεί να είναι η αιτία
που αισθάνεστε δυσάρεστα μερικές φορές. Οι
βασικοί φόβοι εκφράζονται με άπειρους τρό-
πους, ανάλογα με τους συγκεκριμένους νοητι-
κούς μηχανισμούς του κάθε ατόμου.

Έχετε υπόψη σας ότι, μερικές φορές, οι φόβοι
είναι υποσυνείδητοι και έτσι, αν και το βασικό
συναίσθημά μας είναι φόβος, μπορεί  να αντι-
δράσουμε με θυμό ή  κλάμα. Ακόμα και όταν
εμείς δεν φοβόμαστε συνειδητά, το «παιδί»
μέσα μας ή το υποσυνείδητό μας μπορεί να
φοβάται.

Σημειώστε σε αυτόν τον κατάλογο ό,τι σας
κάνει να αισθάνεστε άσχημα και προσθέστε οτι-
δήποτε άλλο ανακαλύψετε.

1. Ο δικός μας θάνατος
2. Ο ξαφνικός θάνατος από ατύχημα
3. Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου
4. Η αρρώστια
5. Η παράλυση
6. Τα γηρατειά
7. Ο πόλεμος
8. Ο σεισμός
9. Τα φίδια, οι αρουραίοι, τα ποντίκια, οι κατσα-
ρίδες
10. Οι σκύλοι, οι γάτες

11. Η αποτυχία στη δουλειά
12. Η αποτυχία στις σχέσεις
13. Η αποτυχία στο σχολείο
14. Η αποτυχία στη ζωή
15. Η απόρριψη από τους άλλους
16. Ο περίγελος  των άλλων
17. Η κριτική  από τους άλλους
18. Η μοναξιά
19. Η οικονομική ανασφάλεια
20. Η επιθετικότητα των άλλων
21. Το σκοτάδι
22. Το άγνωστο
23. Ο Θεός και η τιμωρία Του
24. Η απώλεια της ελευθερίας μας
25. Η απώλεια της αξίας μας
26. Οι συγκρούσεις με τους άλλους
27. Η θάλασσα, το ύψος, η φωτιά
28. Τα αυτοκίνητα, τα πλοία, τα  αεροπλάνα
29. Οι ανελκυστήρες, οι περιορισμένοι χώροι
30. Tο πλήθος ανθρώπων
31. Να ταξιδεύουμε μόνοι μας
32. Να χάσουμε τα  λογικά μας
33. Η απόρριψη σε μια ερωτική σχέση
34. Το αντίθετο φύλο
35. Τα μικρόβια και η βρωμιά
Κάτι άλλο ______________________

Το σκοτάδι προσφέρει μια καταπληκτική
ευκαιρία στο φόβο να «παίξει» με τη
φαντασία των περισσότερων ανθρώπων.
Στο σκοτάδι, ένα άγνωστο δωμάτιο (αλλά ακόμη
κι ένα γνωστό, μετά από μια ταινία τρόμου) μπο-
ρεί να γίνει πολύ απειλητικό. Το σκοτάδι είναι το
άγνωστο και γι' αυτό σχετίζεται με τον κίνδυνο
και το θάνατο. Ο νους μπορεί να φανταστεί οτι-
δήποτε κρυμμένο στο σκοτάδι. Αγνοούμε τι
υπάρχει στο σκοτάδι και γι' αυτό το ταυτίζουμε
με κίνδυνο και θάνατο.

Εφαρμόζοντας EFT για το φόβο

Το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσουμε EFT για
κάθε φόβο, έως ότου είμαστε τελείως ελεύθεροι
να αισθανθούμε γαλήνη, αγάπη και ευτυχία σε
κάθε περίπτωση.
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Όταν εφαρμόζουμε EFT για άλλα θέματα, όπως
θυμό, ζήλια, μνησικακία κλπ θα έρθουμε  συχνά
σε επαφή με τους φόβους μας, που είναι η βάση
αυτών των συναισθημάτων.

Θυμηθείτε: Χρησιμοποιούμε δύο φράσεις
όταν κάνουμε την προετοιμασία:

Α. Τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στη μια πλευ-
ρά του σώματος (ή κτυπάμε το πλάι του χεριού),
επαναλαμβάνοντας τη φράση «Α» τρεις φορές. 
Σας δίνουμε και εναλλακτικές φράσεις «Α». Αν
δεν σας ταιριάζει καμία από αυτές, δημιουργεί-
στε τις δικές σας. Χρειάζεται όμως πάντα να
αρχίζουν με τη βασική φράση «Αν και φοβάμαι
__________________ αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου». Όταν το νιώσουμε σε ικανοποι-
ητικό βαθμό μπορούμε να προχωρήσουμε στις
άλλες φράσεις, αν το επιλέξουμε.

Β. Επαναλαμβάνουμε τη φράση «Β» τρεις
φορές, ενώ τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στην
άλλη πλευρά του σώματος (ή κτυπάμε το πλάι
του άλλου χεριού): «Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχο-
μαι, επιτρέπω στον εαυτό μου, αναγνωρίζω ότι
είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από
το φόβο _________________».

Γ. Μετά επαναλαμβάνουμε τη φράση υπενθύμι-
σης «Γ», ενώ κτυπάμε τα 12 σημεία: «Φόβος για
_________________».

***********************
Εναλλακτικές φράσεις:

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι
________________ αγαπώ βαθιά και πραγ-
ματικά τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
_____________________ τώρα αισθάνομαι
τελείως σίγουρος και ασφαλής με αυτό.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
__________________ τώρα αισθάνομαι
απόλυτα ικανός να το αντιμετωπίσω.

Α.4. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
_______________ τώρα βιώνω εσωτερική
ασφάλεια και  πίστη  στην ικανότητα μου να το
αντιμετωπίσω.

Α.5. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
___________________ τώρα αισθάνομαι
γαλήνιος ως προς αυτό.

Α.6. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
________________ τώρα συνειδητοποιώ ότι
είμαι τελείως σίγουρος και ασφαλής.

Α.7. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
______________________ τώρα αναγνω-
ρίζω τον εαυτό μου ως αιώνια ψυχή στη διαδικα-
σία της εξέλιξης.

Α.8. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν
_______________ τώρα βιώνω τον εαυτό
μου ως θεϊκή ενέργεια.

Β. Επιλέγω, (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από αυτό το
φόβο __________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος
_________________.

Επαναλάβετε όσους γύρους EFT χρειάζονται,
για να αισθανθείτε τελείως απελευθερωμένοι
από κάθε φόβο.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να φέρει στην επιφά-
νεια και άλλους βαθύτερους ή παράλληλους
φόβους, συναισθήματα, όψεις, σωματικά
συμπτώματα, ακόμη και παιδικές εμπειρίες. 

Συνεχίστε να «κτυπάτε» μέχρι να αισθανθείτε
τελείως ελεύθεροι και ευτυχισμένοι!

Αν νιώσετε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε
μόνοι σας αυτό που προκύπτει, συμβουλευθείτε
έναν ψυχοθεραπευτή ειδικευμένο στο EFT.
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Πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με την
υγεία, έχουν πλέον αποδεχθεί ότι τα συναισθήμα-
τά μας μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευρύ φά-
σμα ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και ασθενει-
ών.

Ανεπίλυτες διαταραχές του ενεργειακού μας πε-
δίου προκαλούν δυσλειτουργίες στα εσωτερικά
μας όργανα και συστήματα. Αυτό συνήθως συμ-
βαίνει όταν το ενεργειακό πεδίο των αρνητικών
μας συναισθημάτων επηρεάζει την υπόφυση και
τον υποθάλαμο, που στη συνέχεια ελέγχουν την
καλή λειτουργία όλων των άλλων συστημάτων του
οργανισμού, μέσω ορμονών και ηλεκτρονικών μη-
νυμάτων. 

Όταν αντιμετωπίζουμε θέματα υγείας, μπορούμε
να εφαρμόσουμε EFT στις όψεις που ακολουθούν:
(Θυμηθείτε ότι εργαζόμαστε με ένα σύμπτωμα ή
θέμα που μας απασχολεί κάθε φορά. Μην συν-
δυάζετε προβλήματα ή μέρη του σώματος, ακόμη
και αν είναι σχετικά.)

1. Στο ενεργειακό πεδίο των συμπτωμάτων,
όπως είναι ο πόνος, η κούραση, το μούδιασμα, η
αδυναμία κλπ.

Α.1. Παρόλο που έχω αυτό (σύμπτωμα)
________________ στο (μέρος του σώματος)
_______________ αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που είχα ως τώρα αυτό (σύμπτωμα)
______________________ στο (μέρος του
σώματος) _______________ τώρα βιώνω ευ-
εξία, υγεία και ζωντάνια.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον

εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτό (σύμπτωμα)
_______________ στο (μέρος του σώματος)
___________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (Σύμπτωμα) _______
στο (μέρος του σώματος) ________________.

2. Σε οποιαδήποτε συναισθήματα πιστεύουμε
ότι δημιουργούν το πρόβλημα ή έρχονται στην
επιφάνεια καθώς εργαζόμαστε στο σωματικό πρό-
βλημα. 

Α.1. Παρόλο που νιώθω (συναίσθημα)
______________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυ-
τό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα  (συναίσθημα)
________________, τώρα νιώθω ασφαλής,
γαλήνιος, ευτυχισμένος και ότι αξίζω.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα)
_________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (συναίσθημα)
_______________________.

3. Στις πραγματικές σωματικές αιτίες των συ-
μπτωμάτων, σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο.

Α.1. Παρόλο που έχω (το βαθύτερο σωματικό
πρόβλημα) __________________ αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου.
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Α.2. Παρόλο που ως τώρα είχα  (το βαθύτερο σω-
ματικό πρόβλημα) _______________ τώρα
δημιουργώ υγεία στα βαθύτερα επίπεδα του είναι
μου.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου), να  απελευθερωθώ από (το βαθύτερο
σωματικό πρόβλημα) _____________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το βαθύτερο σωματικό
πρόβλημα) ____________.

4. Σε κάθε αντίσταση που έχουμε στο να ακο-
λουθήσουμε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής, παρα-
δείγματος χάρη:

α. Να τρώμε σωστά.

β. Να ασκούμαστε τακτικά.

γ. Να κάνουμε τεχνικές  χαλάρωσης.

δ. Να χρησιμοποιούμε τεχνικές θετικής προβο-
λής.

ε. Να κάνουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί να βελτιώ-
σει την υγεία μας.

Α.1. Παρόλο που έχω αυτή την αντίσταση σε (αυ-
τό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε να κά-
νουμε για να δημιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε
την υγεία μας) ___________________ αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που είχα ως τώρα αυτή την αντίστα-
ση σε (αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε
να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ή να διατη-
ρήσουμε την υγεία μας) ______________ τώ-
ρα φροντίζω το σώμα και το νου μου με αγάπη και
χαρά.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να  απελευθερωθώ από αυτή την αντί-
σταση σε (αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέ-
λουμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ή να
διατηρήσουμε την υγεία μας) _____________. 

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αντίσταση σε (αυτό που
χρειαζόμαστε, που θέλουμε να κάνουμε για να δη-
μιουργήσουμε ή να διατηρήσουμε την υγεία μας)
___________.

5. Στη δυσκολία να εκφράσουμε τις ανάγκες και
τα συναισθήματά μας. (Τα ανέκφραστα συναι-
σθήματα και οι ανικανοποίητες ανάγκες μπορεί
να συντελούν στο πρόβλημα.)

Α.1. Παρόλο που έχω αντίσταση στο να εκφράσω
(αυτό που χρειάζεται να εκφράσουμε)
______________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυ-
τό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα είχα αντίσταση στο να
εκφράσω (αυτό που χρειάζεται να εκφράσουμε)
______________, τώρα το εκφράζω με ειλικρί-
νεια και αγάπη, για το καλό όλων.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από την αντίσταση
στο να εκφράζομαι και να επικοινωνώ (αυτό που
χρειαζόμαστε να εκφράσουμε) ____________.
.
Γ. Φράση Υπενθύμισης: Aντίσταση στην έκφραση
του (ό,τι έχω ανάγκη να εκφράσω)
_________________

6. Oποιοδήποτε είδος άγχους το οποίο διατα-
ράσσει το ενεργειακό μας πεδίο γενικά.

A.1. Παρόλο που έχω αυτό το άγχος (φόβο, ανα-
σφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυτό το άγχος,
το φόβο, την ανασφάλεια) ________________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα είχα  αυτό το άγχος (
φόβο, ανασφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυτό
το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια)
_____________ τώρα νιώθω απόλυτα ασφα-
λής και ικανός να το αντιμετωπίσω.
B. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από  αυτό το άγχος
(φόβο, ανασφάλεια) για (οτιδήποτε προκαλεί αυ-
τό το άγχος, το φόβο, την ανασφάλεια) _______.
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Γ. Φράση Υπενθύμισης: Άγχος, (φόβος, ανασφά-
λεια) για  (οτιδήποτε προκαλεί αυτό το άγχος, το
φόβο, την ανασφάλεια)
_______________________.

7. Oποιοδήποτε είδος αντίστασης που μπορεί
υποσυνείδητα να μας κάνει να μην θέλουμε να
είμαστε υγιείς, όπως:

α. Φόβος ότι οι άλλοι δεν θα μας προσέχουν.

β. Φόβος ότι θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύ-
νη για τη ζωή μας.

γ. Φόβος ότι δεν θα είμαστε «ενδιαφέροντες» χω-
ρίς το πρόβλημα μας.

δ. Πεποίθηση ότι  δεν μας αξίζει να είμαστε κα-
λά.

ε. Πεποίθηση ότι τιμωρούμαστε για κάτι κακό
που κάναμε.

A.1. Παρόλο που φοβάμαι (έχω αντίσταση στο)
να είμαι τελείως καλά επειδή
__________________, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν (είχα μια
αντίσταση στο) να είμαι τελείως καλά επειδή
___________________, τώρα νιώθω απόλυτα
ασφαλής, σίγουρος και άξιος να αποδεχτώ τέλεια
υγεία και ευτυχία. 

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από το φόβο (την
αντίσταση στο) να είμαι τελείως υγιής και ευτυ-
χισμένος.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος, (αντίσταση στο)
να είμαι τελείως υγιής και ευτυχισμένος.

Αν δεν γνωρίζουμε την αιτία που προκαλεί την
ασθένεια ή που εμποδίζει τη ζωτικότητα και την
υγεία μας, μπορούμε να «κτυπήσουμε» απλά για
το «εμπόδιο στην υγεία».

Τι Μπορούμε να Μάθουμε 
από μια Ασθένεια

Θυμάμαι μια ιστορία που είχε πει ο Δρ. Jayadeva
του Ινστιτούτου YOGA της Βομβάης.

«Κάποτε ρώτησαν ένα φωτισμένο άνθρωπο ποιος
ήταν ο πνευματικός του δάσκαλος. Eκείνος απά-
ντησε: «H ιγμορίτιδα». Ο φωτισμένος άνθρωπος
εξήγησε ότι, για να θεραπευτεί από την ιγμορίτι-
δα, χρειάστηκε να αλλάξει τελείως τη δίαιτά του.
Άρχισε να κάνει ασκήσεις και αναπνευστικές τε-
χνικές για να εξαγνίσει το σώμα του και να το απε-
λευθερώσει από τις εντάσεις που χειροτέρευαν το
πρόβλημα. Mετά, άρχισε να εξασκείται στη βαθιά
χαλάρωση και το διαλογισμό, για να ηρεμήσει το
νου και το νευρικό του σύστημα,  απ' όπου φαινό-
ταν να ξεκινά η ιγμορίτιδα. Τελικά, για να μπορέ-
σει να αποβάλλει τις βασικές αιτίες ανισορροπίας
από το σώμα και το νου του, άλλαξε  ολοκληρωτι-
κά την αντίληψή του για τον εαυτό του και τον κό-
σμο γύρω του. Όλες αυτές οι προσπάθειες και οι
αλλαγές, είχαν σαν αποτέλεσμα να εξαγνιστούν
το σώμα και ο νους του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
συντονιστούν ολοκληρωτικά με το Πνεύμα και  να
"φωτιστεί"».

Μερικά μαθήματα που μπορούμε να διδαχτούμε
από την ασθένεια είναι:

1. Να βελτιώσουμε τη διατροφή μας: Nα επι-
λέξουμε πιο υγιεινές τροφές σε σωστές ποσότητες,
ώστε να δυναμώσουν το σώμα και ο νους μας και
να γίνουν ικανά να λειτουργούν αποτελεσματικά
σε σωματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο.

2. Να υιοθετήσουμε υγιέστερες συνήθειες
ζωής: Να αρχίσουμε να ασκούμαστε, να μάθουμε
να αναπνέουμε σωστά και να χαλαρώνουμε τα-
κτικά, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό σώ-
μα, ικανό να προστατευτεί από μικρόβια και διά-
φορες δυσλειτουργίες.

3. Να αναλύουμε και να διορθώνουμε αρνη-
τικούς τρόπους σκέψης, οι οποίοι ίσως μας δη-
μιουργούν συναισθηματικά, νοητικά ή σωματικά
μπλοκαρίσματα.

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 64 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



4. Να μάθουμε να είμαστε πιο ταπεινοί, πιο
συμπονετικοί, μέσα από αυτή τη μειονεκτική θέ-
ση, στην οποία είμαστε προσωρινά αδύναμοι, ευ-
άλωτοι, ίσως και εξαρτώμενοι από άλλους.

5. Να μάθουμε να δεχόμαστε την αγάπη και
τη φροντίδα των άλλων: πολλοί από εμάς δεν
μπορούν να δεχτούν τη στοργή των άλλων ή ακό-
μη και μια απλή φιλοφρόνηση. Θέλουμε εμείς να
είμαστε πάντα αυτοί που δίνουν και αυτό, μερικές
φορές, μπορεί να βασίζεται σε εγωιστικά κίνητρα.

6. Να σκεφτούμε το βαθύτερο νόημα της
ζωής: Γιατί βρισκόμαστε εδώ; Ποιος είναι ο σκο-
πός της ζωής;

7. Να επανεξετάσουμε τους στόχους και τις
αξίες μας: Τι θέλουμε από τη ζωή; Τι είναι σημα-
ντικό για μας; Ο τρόπος που ζούμε μας επιτρέπει
να πετύχουμε τους στόχους μας;

8. Να αναπτύξουμε τις νοητικές μας δυνά-
μεις στην προβολή θετικής σκέψης, ώστε να
στέλνουμε θεραπευτική ενέργεια στα διάφορα μέ-
ρη του σώματος μας και να τα θεραπεύουμε.

9. Να αναλάβουμε πιο ενεργό ρόλο στη δη-
μιουργία της υγείας, αρμονίας και ευτυχίας
μας: μόνο εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε
την υγεία ή την ασθένειά μας.

10. Να παραδοθούμε στη θέληση του Θεού:
παρόλο που κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημι-
ουργήσουμε την υγεία μας, χρειάζεται να αποδε-
χτούμε τα αποτελέσματα, οποιαδήποτε κι αν εί-
ναι, για να ενώσουμε θέλησή μας με τη θέληση
του Θεού.

11. Να συγκεντρωθούμε περισσότερο στην
επαφή μας με το θείο, με προσευχή και διαλο-
γισμό.

12. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε
αυτό το σώμα, και να αρχίσουμε να αποταυτι-
ζόμαστε από αυτό, αντιλαμβανόμενοι ότι είμαστε
ένα αθάνατο πνεύμα.

Καθημερινό Πρόγραμμα

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε το EFT και
να εφαρμόζετε αυτά που σας προτείνονται, για να
δημιουργήσετε υγιέστερο σώμα και νου.

Διαπιστώσαμε ότι, χρησιμοποιώντας καθημερινά
το EFT, παράλληλα με άλλες τεχνικές για την ανα-
νέωση της ροής ενέργειας στο σώμα, δημιουργού-
με σώμα και νου με περισσότερη δύναμη και ενερ-
γητικότητα. 
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Πως μπορούμε να απελευθερωθούμε 
από έναν εθισμό με EFT

Όταν εργαζόμαστε με εθισμούς σε διάφορες ου-
σίες, χρειαζόμαστε συνήθως (όχι πάντα) μεγαλύ-
τερη επιμονή στην εφαρμογή του EFT  από ότι σε
άλλα θέματα, όπως ο φόβος.

Ο Δρ. Callahan ανακάλυψε κάτι που, ενώ ήταν εμ-
φανές, το αγνοούσαμε. Ο εθισμός είναι ο τρόπος
να καθησυχάσουμε τα άγχη μας. Όταν έχουμε άγ-
χος αποζητάμε την ουσία, από την οποία είμαστε
εξαρτημένοι, ελπίζοντας να απομακρύνουμε προ-
σωρινά αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα.

Έτσι βέβαια δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος,
γιατί η εξάρτησή μας γίνεται όλο και μεγαλύτερη,
και αισθανόμαστε όλο και χειρότερα, όταν η συ-
γκεκριμένη ουσία δεν υπάρχει στον οργανισμό
μας. Αναφερόμαστε στη νικοτίνη, την καφεΐνη, τη
ζάχαρη, τη σοκολάτα, τα γλυκά, τα ηρεμιστικά και
σε κάθε είδος ναρκωτικών.

Καταλήγουμε, λοιπόν, εξαρτημένοι, σε μία προ-
σπάθεια να ηρεμήσουμε ανεπιθύμητα συναισθή-
ματα και τότε δημιουργείται μια ολόκληρη σειρά
συναισθημάτων γύρω από αυτή την προσπάθεια
να αποφύγουμε το αρχικό συναίσθημα. Θα χρει-
αστεί  λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε  EFT για:

1. Την επιθυμία για τη συγκεκριμένη ουσία.

2. Τα συμπτώματα και τα αισθήματα στέρησης.

3. Τα συναισθήματα που έχουμε όταν στερού-
μαστε τη «δόση» μας.

4. Τα συναισθήματα που μας δημιουργεί το γε-

γονός ότι είμαστε εξαρτημένοι.

5. Τα συναισθήματα που προσπαθούμε να
καλύψουμε παίρνοντας αυτή την ουσία.

Εφαρμόζοντας EFT για την Επιθυμία

Για κάθε επιθυμία, ο Gary Craig προτείνει να κά-
νουμε τουλάχιστον έναν ολόκληρο γύρο EFT 15
έως 25 φορές την ημέρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο
εδραιώνουμε την απελευθέρωσή μας από αυτήν
την επιθυμία.

Όταν εργαζόμαστε για την επιθυμία, μπορούμε
να χρησιμοποιούμε τις εξής φράσεις:

Α.1. Παρόλο που επιθυμώ ________________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα επιθυμούσα
___________ τώρα αισθάνομαι ασφαλής, γα-
λήνιος  ευτυχισμένος και ελεύθερος  χωρίς αυτό.

Β. Επιλέγω (επιθυμώ, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για ___________________.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Επιθυμία για _______.

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να εργαστούμε και
για άλλα συναισθήματα που σχετίζονται με το
πρόβλημα.

Εφαρμόζοντας EFT για τα Συναισθήματα

Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε κάποια από
τα ακόλουθα συναισθήματα:
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1. Ενοχή ή ντροπή για τον εθισμό μας.

Α.1. Παρόλο που νιώθω ενοχή (ντροπή) για τον
εθισμό μου σε __________________ αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα ενοχή (ντρο-
πή) για τον εθισμό μου σε _______________
τώρα κατανοώ και αγαπώ τον εαυτό μου.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα ενοχή (ντρο-
πή) για τον εθισμό μου σε ________________
τώρα αισθάνομαι ασφαλής, γαλήνιος, ευτυχής και
ελεύθερος χωρίς αυτό.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την ενοχή
(ντροπή) για τον εθισμό μου στο
_______________________.

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για _________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Ενοχή (ντροπή) για
___________________

2. Φόβο ότι δεν θα να έχουμε τη «δόση» μας.

Α.1. Παρόλο που νιώθω φόβο ότι δεν θα έχω
_______________ αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα φόβο ότι δεν
θα μπορέσω να έχω ______________ τώρα αι-
σθάνομαι ασφαλής, γαλήνιος, ευτυχής και ελεύ-
θερος χωρίς αυτό.

B.1. Επιλέγω, (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από το φόβο
ότι δεν θα έχω ________________.

Β.2. Επιλέγω, (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για ________________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος ότι δεν θα έχω
______________________.

3. Θυμό γι αυτούς που, ίσως, μας εμποδίζουν να
έχουμε τη «δόση» μας.

Α.1. Παρόλο που νιώθω θυμό για όσους με εμπο-
δίζουν να έχω ___________________ αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα θυμό για
όσους με εμπόδιζαν να έχω ______________
τώρα αισθάνομαι ασφαλής, ήρεμος, ευτυχής και
ελεύθερος χωρίς αυτό.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα θυμό για
όσους με εμπόδιζαν να έχω _____________
τώρα  τους καταλαβαίνω και τους αγαπώ για την
προσπάθεια τους να με βοηθήσουν.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από αυτό το
θυμό.

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου) να απελευθερωθώ από αυτή την επιθυμία
για ______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Θυμό για όσους με εμπο-
δίζουν.

Για όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα χρησιμοποι-
ούμε τις συνήθεις φράσεις (διαμορφώνοντάς τες
ανάλογα).

4. Συμπτώματα στέρησης όταν δεν μπορούμε
να έχουμε τη «δόση» μας.

5. Άγχος όταν δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε
ή όταν δεν έχουμε την ουσία αυτή.

6. Δυστυχία επειδή δεν έχουμε αυτό που θέλου-
με.

7. Κατάθλιψη γιατί δεν μπορούμε να νιώθουμε
ευχαρίστηση ή ευτυχία χωρίς αυτήν την ουσία.

8. Καταπίεση επειδή δεν έχουμε αυτό που θέ-
λουμε.
Α.1. Παρόλο που νιώθω άγχος (συμπτώματα στέ-
ρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατάθλιψη), όταν
δεν έχω ______________ αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.
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Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα άγχος (συ-
μπτώματα στέρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατά-
θλιψη), όταν δεν είχα _______________ τώρα
νιώθω ασφαλής, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος
χωρίς αυτό.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου), να ελευθερωθώ από αυτό το άγ-
χος (συμπτώματα στέρησης, δυστυχία, καταπίεση,
κατάθλιψη).

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για _________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Άγχος (συμπτώματα στέ-
ρησης, δυστυχία, καταπίεση, κατάθλιψη) όταν δεν
έχω ______________.

Άλλα Θέματα και Όψεις

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το πρόβλημα
μεγαλώνει και καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο
μέρος της ζωής μας.

Η συγκεκριμένη ουσία, εκτός του ότι καθησυχάζει
το άγχος μας, μπορεί να καταλήξει να αντιπροσω-
πεύει μεταξύ άλλων:

1. Eλευθερία να έχουμε αυτό που θέλουμε.
Aλλιώς θα νιώθαμε καταπίεση.

A.1. Παρόλο που νιώθω καταπίεση όταν δεν έχω
_____________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό
μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα καταπίεση
όταν δεν είχα ____________ τώρα νιώθω
ασφαλής, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς
αυτό.

B.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από το αίσθη-
μα της καταπίεσης (της έλλειψης ελευθερίας).

B.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για ______________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αίσθημα καταπίεσης
(στέρηση ελευθερίας).

Μπορούμε να συνδυάσουμε τα ακόλουθα με τις
ίδιες φράσεις.

2. Πηγή απόλαυσης. Θα νιώθαμε δυστυχία και
κατάθλιψη χωρίς αυτό.

3. Yποκατάστατο στοργικής σχέσης ή άλλων
αναγκών και απολαύσεων. Θα νιώθαμε χωρίς
αγάπη και χαρά αν δεν το είχαμε.

4. Yποκατάστατο συντροφικότητας. Eιδικά
τα τσιγάρα, ο καφές και το αλκοόλ που απαιτούν
μια τελετουργική προετοιμασία.

A.1. Παρόλο που νιώθω στέρηση απόλαυσης
(στοργής, συντροφικότητας) όταν δεν έχω
______________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυ-
τό μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα  ένιωθα στέρηση
απόλαυσης (στοργής, συντροφικότητας) όταν δεν
είχα ____________ τώρα νιώθω ικανοποιημέ-
νος, ήρεμος, ευτυχής και ελεύθερος χωρίς αυτό.

B.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από το αίσθη-
μα στέρησης της απόλαυσης (στοργής, συντροφι-
κότητας).

B.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για_________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Στέρηση απόλαυσης
(στοργής, συντροφικότητας).

Εργαζόμενοι με Σωματικά Συμπτώματα
που Εμφανίζονται

Όταν εμφανίζονται σωματικά συμπτώματα,
μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουμε EFT
για να τα καταπραΰνουμε.
Α.1. Παρόλο που έχω αυτό το (σωματικό σύμπτω-
μα) ______________ στο (μέρος του σώματος)
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_________________ όταν δεν έχω (συγκεκρι-
μένη ουσία) ______________ αγαπώ και δέ-
χομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα είχα αυτό το (σωματικό
σύμπτωμα) ___________________ στο (μέ-
ρος του σώματος) __________________ όταν
δεν είχα (συγκεκριμένη ουσία) _________ τώρα
νιώθω τελείως ήρεμος και υγιής.

Β.1. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου) να απελευθερωθώ από αυτό το
(σωματικό σύμπτωμα) ______________ στο
(μέρος του σώματος) _______________ όταν
δεν έχω (συγκεκριμένη ουσία) ___________.

Β.2. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου), να απελευθερωθώ από την επι-
θυμία για ______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (σωματικό σύμπτωμα)
______στο (μέρος του σώματος) _________.

Όταν αντιμετωπίζουμε εθισμούς, χρειάζε-
ται να εργαστούμε στα ακόλουθα:

1. Στην επιθυμία για τη συγκεκριμένη ουσία.

2. Στο άγχος που εμφανίζεται όταν δεν την έχου-
με.

3. Στα σωματικά  συμπτώματα στέρησης που
μπορεί να εμφανιστούν.

4. Σε διάφορα άλλα συναισθήματα που έρχο-
νται στην επιφάνεια όταν δεν έχουμε τη συγκε-
κριμένη ουσία ή όταν νομίζουμε ότι μπορεί να τη
στερηθούμε (πιθανόν ένα αίσθημα κενού, φόβου
ή καταπίεσης).

5. Σε άλλες όψεις ή σε παιδικές εμπειρίες που
μπορεί να εμφανιστούν.

6. Σε οποιαδήποτε αντίσταση για απεξάρτηση
από τη συγκεκριμένη ουσία, που ίσως έρθει στην
επιφάνεια.

Πιθανές μορφές αντίστασης είναι:

α. Δεν μπορώ να νιώθω ελεύθερος χωρίς ____.

β. Δεν μπορώ να νιώθω ευτυχής χωρίς _______.

γ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς _________.

δ. Δεν έχω άλλη πηγή απόλαυσης εκτός από
______________________.
ε. Δεν έχω άλλο πιστό σύντροφο στη ζωή εκτός
______________.

στ. Aυτό είναι το σημείο αναφοράς στη ζωή μου.

ζ. Αυτός είμαι.

η. Δεν ξέρω πως θα είμαι χωρίς __________.

Αν, καθώς εργαζόμαστε για την επιθυμία, εμφα-
νιστούν οποιαδήποτε συναισθήματα, όψεις, σω-
ματικά συμπτώματα, ή μορφές αντίστασης, που
ήδη αναφέραμε, θα χρειαστεί να εργαστούμε και
σε αυτά.

Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό κάθε φορά που
εφαρμόζουμε EFT για μια συγκεκριμένη επιθυμία,
τότε μπορούμε να σημειώνουμε οτιδήποτε εμφα-
νίζεται και μία ή δύο φορές την ημέρα να εργαζό-
μαστε, σε μεγαλύτερο βάθος, με τις διάφορες
όψεις που σχετίζονται με τον εθισμό αυτό.

Για να θυμόμαστε να κάνουμε EFT πολλές φορές
την ημέρα, για την επιθυμία που εμφανίζεται,
προτείνεται να δημιουργήσουμε διάφορα σημεία
αναφοράς, που θα συσχετίσουμε με το EFT. Για
παράδειγμα, μόλις ξυπνήσουμε, πριν ή και μετά
το μπάνιο μας, πριν ή και  μετά το φαγητό, πριν
ή και  μετά την εργασία μας, στην τουαλέτα, πριν
κοιμηθούμε.

Ένας άλλος τρόπος υπενθύμισης είναι να χρησι-
μοποιούμε ένα ρολόι που χτυπά την ώρα που επι-
λέγουμε.
Έτσι, διατηρούμε την επιθυμία σε χαμηλά επίπε-
δα. Αν, παρόλα αυτά, η επιθυμία συνεχίζει να εμ-
φανίζεται, τότε χρησιμοποιούμε EFT τη συγκε-
κριμένη στιγμή που τη νιώθουμε.
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Είναι γνωστό πλέον ότι μπορούμε, χρησιμοποιώ-
ντας το EFT, να απομακρύνουμε και να εξαλεί-
ψουμε εμπόδια πραγματοποίησης των στόχων
μας, εργαζόμενοι σε κάθε συγκεκριμένο εμπόδιο
που  συνειδητοποιούμε. Αν δεν είμαστε σίγουροι
τι ακριβώς εμποδίζει την επιτυχία της προσπάθει-
άς μας, μπορούμε να εργαστούμε, γενικά, για «πι-
θανά» εμπόδια.

Μιλάμε για οποιονδήποτε στόχο, σε οποιοδήποτε
επίπεδο, όπως για παράδειγμα:

1. Υγεία
2. Αρμονικές σχέσεις
3. Οικονομική ασφάλεια
4. Επαγγελματική καταξίωση
5. Αυτοπειθαρχία στο διαιτολόγιό μας
6. Χάσιμο βάρους
7. Αυτοπαραδοχή
8. Αγάπη για τους άλλους όπως είναι
9. Αθλητικές επιδόσεις
10. Νοητική ανάπτυξη
11. Συγκέντρωση
12. Αυξημένη δημιουργικότητα
13. Εκμάθηση ξένων γλωσσών
14. Ομιλία μπροστά σε κοινό
15. Ευτυχία
16. Ειρήνη
17. Διαλογισμός χωρίς σκέψεις
18. Απόλυτη τιμιότητα
19. Καλύτεροι βαθμοί στο σχολείο
20. Αποτελεσματικότερη επικοινωνία
21. Ξεπέρασμα του χαμού αγαπημένου προσώ-
που
22. Άλλοι πιθανοί στόχοι _______________ 

A. Εστίαση στους στόχους μας

Aρχίζουμε δημιουργώντας έναν κατάλογο των
στόχων μας.

Mερικοί από τους στόχους που έχω τώρα είναι:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________

O πρώτος στόχος που θέλω να δουλέψω είναι:
________________________________.

B. Aναζήτηση των πιθανών εμποδίων

1. Ένας καλός τρόπος να ανακαλύψουμε τα συ-
γκεκριμένα εμπόδια είναι να κάνουμε μία χαλά-
ρωση και μέσα απ’ αυτήν:

α. Nα συνειδητοποιήσουμε ποια συναισθήματα
μάς προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουμε
ακόμη επιτύχει το στόχο μας. Aν ανακαλύψουμε
ότι έχουμε αρνητικά συναισθήματα, επειδή δεν
έχουμε ακόμα πετύχει, θα χρειαστεί να εφαρμό-
σουμε EFT για τα συναισθήματα αυτά, όπως πε-
ριγράφεται παρακάτω, ώστε να μπορούμε να εί-
μαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας όπως
είναι. 

β. Στη συνέχεια, να οραματιστούμε τον εαυτό μας
να κάνει την προσπάθεια για να πετύχει το
στόχο και να παρατηρήσουμε πώς αισθανόμαστε
κάνοντας αυτή την προσπάθεια. (Mας δίνει χαρά,
μας φοβίζει, νιώθουμε καταπιεσμένοι, αποθαρ-
ρημένοι; Θεωρούμε μάταιο να κάνουμε την προ-
σπάθεια γιατί ποτέ δεν θα πετύχουμε;)
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Aν ανακαλύψουμε ότι έχουμε κάποια αντίσταση
στο να προσπαθήσουμε, θα εφαρμόσουμε EFT
στα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις που κά-
νουν αυτή την προσπάθεια δύσκολη ή δυσάρεστη
για μας.

γ. Kαι τέλος, να φανταστούμε τον εαυτό μας
να έχει πετύχει στην προσπάθειά του και να πα-
ρατηρήσουμε πώς αισθανόμαστε όταν δεν έχουμε
πια αυτό το πρόβλημα.  

Aν δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε την
επιτυχία, θα χρειαστεί να εργαστούμε σε οτιδή-
ποτε μας εμποδίζει.

Αν, πάλι, μπορούμε να φανταστούμε την επιτυχία
μας, αλλά νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε ή ότι μπορεί
να χάσουμε κάτι άλλο εξαιτίας αυτής της επιτυ-
χίας, τότε θα χρειαστεί να εργαστούμε στα συναι-
σθήματα και τις πεποιθήσεις που υποσυνείδητα
υπονομεύουν την επιτυχία μας. 

Στην αναζήτηση των εμποδίων ας σκεφθού-
με τις ακόλουθες πιθανότητες:   

2. Ένα μέρος του εαυτού μας (υποσυνείδητα
ίσως) μπορεί να αισθάνεται σχετικά με αυτόν το
στόχο ότι:

α. Δεν αξίζω την επιτυχία ή την ολοκλήρωση αυ-
τού του στόχου.

β. Δεν μπορώ να έχω ή να εκπληρώσω αυτόν
το στόχο. 

γ. Κινδυνεύω αν πετύχω αυτόν το στόχο.

δ. Δεν είμαι ικανός να πετύχω αυτόν το στόχο.

ε. Oι  άλλοι δεν θέλουν να πετύχω το στόχο μου
και εγώ δεν θέλω να τους πληγώσω ή να έρθω σε
σύγκρουση μαζί τους.

ζ. Θα χάσω την αγάπη των άλλων, αν πετύχω
το στόχο μου.

η. Δεν θα είμαι πνευματικό άτομο αν έχω ή
πετύχω αυτόν το στόχο.

θ. Θα αισθάνομαι ένοχος αν έχω ή πετύχω αυ-

τόν το στόχο.

ι. Θα βλάψω άλλους αν πετύχω το στόχο μου.

κ. Είμαι ένοχος, δεν αξίζω και δεν πρέπει να έχω
αυτό που επιθυμώ.

λ. Εφόσον δεν κατόρθωσα να το πετύχω ως
τώρα, δεν θα το πετύχω ποτέ.

μ. Θα χάσω την ελευθερία μου αν πραγματο-
ποιήσω το στόχο μου.

ν. Θα χάσω την αξία μου αν πετύχω το στόχο
μου.  

ξ. Θα χρειαστεί να θυσιάσω κάποια πηγή ασφά-
λειας προκειμένου να πετύχω το στόχο μου.

ο. Ίσως δώσω ικανοποίηση στους άλλους,
πράγμα που δεν επιθυμώ.

π. Οι άλλοι δεν θα νιώθουν πια ένοχοι απένα-
ντί μου.

ρ. Μπορεί να χάσω τον έλεγχό μου πάνω στους
άλλους.

σ. Αν πετύχω, θα χρειαστεί να θυσιάσω άλλες
επιθυμίες μου.

τ. Η προσπάθεια για να πετύχω αυτόν το στόχο
θα είναι επίπονη ή δυσάρεστη.

υ. Δεν έχω την απαραίτητη αυτοπειθαρχία για
να πετύχω αυτόν το στόχο.

φ. Άλλες πιθανότητες _________________.

3. Mήπως υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μας που
κερδίζει κάτι όταν είναι στο ρόλο του θύμα-
τος, το «εγώ ο καημένος», και υποσυνείδητα αι-
σθάνεται ότι:

α. Tα πράγματα δεν πρέπει να πάνε καλά για μέ-
να.

β. Πρέπει να έχω στη ζωή μου αδικία, αποτυχίες
και προβλήματα.
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4. Mήπως υπάρχουν παιδικές εμπειρίες που
έχουν σχέση με αυτόν το στόχο;

α. Tι ακούσαμε από το περιβάλλον μας για το συ-
γκεκριμένο στόχο; Tι πίστευε η οικογένειά μας:
Ότι είναι εύκολος, δύσκολος, καλός, κακός, σω-
στός, λάθος;  

β. Yπήρχαν, στα παιδικά μας χρόνια, άτομα που
είχαν πετύχει αυτόν το στόχο; Έχουμε κάποιο
πρότυπο επιτυχίας ;

γ. Ποια ήταν η γνώμη των άλλων για μας, όταν
είμασταν παιδιά, σχετικά με την αξία μας, τις δυ-
νατότητές μας γενικά και την  ικανότητά μας να
πετύχουμε το συγκεκριμένο στόχο;

δ. Tι γνώμη είχαμε εμείς για τον εαυτό μας όταν
είμασταν παιδιά; (Για την αξία μας, τις δυνατότη-
τές μας γενικά και την ικανότητά μας να πετύχου-
με το στόχο;)

ε. Mήπως συνέβη κάτι άλλο στην παιδική μας ηλι-
κία, που επηρέασε την αντίληψή μας γι' αυτό το
θέμα;

5. Πώς φανταζόμαστε ότι θα νιώσουν οι άν-
θρωποι που είναι σημαντικοί για μας αν πε-
τύχουμε ή αν αποτύχουμε στο στόχο μας; Πώς
νιώθουμε γι' αυτό ;

6. Mήπως έχουμε κάποια εσωτερική σύγκρου-
ση γι' αυτό το θέμα;

Γ. Δημιουργούμε έναν κατάλογο 
των εμποδίων μας: 

α. ________________________________
β. ________________________________
γ. ________________________________
δ. ________________________________
ε. ________________________________
στ. _______________________________

Ο νόμος της Γενίκευσης

Ο νόμος αυτός είναι μία έννοια που χρησιμοποιεί
ο Gary Craig για να εξηγήσει ένα φαινόμενο που

παρατηρείται όταν εργαζόμαστε σε κάποιον στό-
χο, για τον οποίον υπάρχουν εσωτερικά εμπόδια.
Ο Craig χρησιμοποιεί τη μεταφορική εικόνα ενός
δάσους, μέσα στο οποίο δεν μπορούμε να δούμε
καθαρά επειδή υπάρχουν πολλά και πυκνά δέ-
ντρα. Kάθε δέντρο αντιπροσωπεύει ένα εμπόδιο
ή μία όψη, που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε.
Δεν μπορούμε να κόψουμε όλα τα δέντρα συγχρό-
νως. Κόβοντας τα όμως ένα - ένα, αρχίζουμε, στα-
διακά, να καθαρίζουμε το δάσος και η αντίληψή
μας γίνεται διαυγέστερη. Κάποια στιγμή, ως εκ
θαύματος, όλα τα δέντρα μοιάζει να έχουν εξαφα-
νιστεί, σαν να στοχεύσαμε σε ένα κοινό σύστημα
ριζών, και έπεσαν όλα κάτω. Eίμαστε πλέον ελεύ-
θεροι να πραγματοποιήσουμε αυτόν το στόχο με
σταθερή και ακλόνητη αυτοπεποίθηση, άσχετα με
όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Όταν μίλησα γι' αυτήν τη μεταφορική εικόνα σε
ένα σεμινάριο, μία κυρία ενοχλήθηκε, γιατί προ-
τιμούσε «να μην κόβουμε δέντρα». Γι' αυτό τώρα
χρησιμοποιώ την ακόλουθη μεταφορά:  Καθένας
μας ζει σε μία φυλακή, τα κάγκελα της οποίας εί-
ναι οι διάφοροι φόβοι, πεποιθήσεις, σκέψεις,
προσδοκίες, προκαταλήψεις και άλλα συναισθή-
ματα. Όταν, λοιπόν, είμαστε νοητικά και συναι-
σθηματικά φυλακισμένοι από τέτοιες περιοριστι-
κές αντιλήψεις, δεν μπορούμε να βιώσουμε τις
εσωτερικές καταστάσεις που επιθυμούμε (όπως
γαλήνη, αγάπη, ευτυχία, αυτοπεποίθηση, αυτοε-
κτίμηση) ούτε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
στόχους, όπως οικονομική ή επαγγελματική επι-
τυχία και αρμονικές σχέσεις.

Tο πρώτο βήμα, όπως περιγράφεται σ’ αυτό το κε-
φάλαιο, είναι να ανακαλύψουμε από τι είναι κα-
τασκευασμένα αυτά τα κάγκελα, ποια συναισθή-
ματα ή πεποιθήσεις εμποδίζουν την πρόοδο και
την εσωτερική μας δύναμη. Τα κάγκελα πρέπει να
κοπούν με το «πριόνι» του  EFT. Όταν θα έχουμε
αφαιρέσει κάποια κάγκελα, θα αρχίσουμε να
έχουμε αρκετό χώρο για να βγούμε από τη φυλα-
κή ή, τουλάχιστον, για να κινηθούμε προς ορισμέ-
νες κατευθύνσεις. Aργότερα συνειδητοποιούμε
ότι αφού κατορθώσαμε να βγούμε από τη φυλα-
κή, όλα τα υπόλοιπα «κάγκελα» είναι ασήμαντα,
δεν μπορούν να μας εμποδίσουν, δεν μας αφο-
ρούν.

Επιλέξτε οποιαδήποτε μεταφορά σας ταιριάζει.
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Το μήνυμα είναι ότι αν έχουμε 100 εμπόδια ή
όψεις, που εμποδίζουν την επιθυμητή εσωτερική
κατάσταση ή τον εξωτερικό στόχο, θα έχουμε επι-
τυχία αν εφαρμόσουμε EFT έστω και μόνο σε 10
ή 20 από αυτά.

Σας προτείνουμε τις μεθόδους που ακολουθούν
για να αναγνωρίσετε «τα δέντρα» ή «τα κάγκελα»
και να τα απομακρύνετε ώστε να έχετε μεγαλύτε-
ρη γαλήνη, υγεία και ευτυχία.

Δ. Eφαρμόζουμε EFT 
για κάθε εμπόδιο ξεχωριστά

1. Για τα συναισθήματα που αφορούν στο γε-
γονός ότι δεν έχουμε ακόμη πετύχει. (Ίσως
ντροπή, αποτυχία, αυτοαπόρριψη, απογοήτευση,
αδικία, θυμό κλπ.)

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι
______________ για το γεγονός ότι δεν έχω
ακόμη μπορέσει  ______________ αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν
_________ για το γεγονός ότι δεν έχω ακόμη
μπορέσει ____________________ τώρα το
πραγματοποιώ (το επιτυγχάνω, το εκπληρώνω).

B. Eπιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, αντιλαμβάνο-
μαι ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ
από αυτό (το συναίσθημα) ______________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
___________ για το ότι δεν έχω ακόμη πετύχει
(στόχος) ________________________.

2. Σχετικά με την ικανότητά μας να επιτύ-
χουμε το συγκεκριμένο στόχο

Θα υπάρξουν φορές που θα γνωρίζουμε τα συγκε-
κριμένα εμπόδια και οι φράσεις προετοιμασίας
θα είναι ανάλογες με αυτά τα συγκεκριμένα
εμπόδια.

Άλλες φορές πάλι μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς
τι εμποδίζει την επιτυχία μας. Σε αυτές τις περι-

πτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φρά-
ση «αυτή η αντίσταση» ή «αυτή η πιθανή
αντίσταση». Bέβαια, σ’ αυτές τις περιπτώσεις
δεν θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το SUD
με ακρίβεια, όσο αν ξέραμε το συγκεκριμένο συ-
ναίσθημα ή πεποίθηση που εμποδίζει την πρόοδό
μας. 

Έτσι, όταν εργαζόμαστε γενικά με αντιστάσεις
που δεν μας είναι γνωστές, θα χρειαστεί να κά-
νουμε τουλάχιστον τρεις κύκλους EFT την ημέ-
ρα για να έχουμε αποτελέσματα.

Eίναι πολύ πιθανόν, καθώς εργαζόμαστε γενικά
με το εμπόδιο που υποψιαζόμαστε, να συνειδητο-
ποιήσουμε το συγκεκριμένο συναίσθημα ή πεποί-
θηση που μας εμποδίζει. Έτσι θα μπορέσουμε να
δουλέψουμε σε αυτό άμεσα, με συγκεκριμένο
SUD και, φυσικά, να έχουμε καλύτερα αποτελέ-
σματα.

Θα ήταν καλύτερα να εργαστούμε καταρχήν με
τα εμπόδια που έχουμε στο να κάνουμε την
προσπάθεια, και μετά να δουλέψουμε την αντί-
σταση να δεχθούμε την επιτυχία, αν και μερι-
κές φορές ίσως χρειαστεί να αποβάλλουμε πρώτα
την αντίσταση προς την επιτυχία. Πειραματιστεί-
τε και δείτε ποιο από τα δύο έχει το υψηλότερο
SUD και εργαστείτε πρώτα με αυτό.

Χρειάζεται επίσης να θυμόμαστε να χρησιμοποι-
ούμε συχνά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τις ακό-
λουθες φράσεις, ακόμη και όταν δεν κάνουμε ολό-
κληρους γύρους EFT, για να διορθώνουμε
πιθανή ψυχολογική αντιστροφή.

A.1. Παρόλο που δεν έχω ακόμη _________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που φαίνεται ότι έχω κάποιο εμπό-
διο για να ________________, αγαπώ και δέ-
χομαι τον εαυτό μου.

A.3. Παρόλο που δεν έχω ακόμη
___________________, τώρα πραγματοποιώ
(επιτυγχάνω, εκπληρώνω) το στόχο μου.

A.4. Παρόλο που έχω (το συγκεκριμένο εμπόδιο)
_________ για να ________________, αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
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A.5. Παρόλο που έχω (το συγκεκριμένο εμπόδιο)
______________, για να ____________,
τώρα πραγματοποιώ (επιτυγχάνω, εκπληρώνω)
το στόχο μου.

A.6. Παρόλο που έχω κάποια αντίσταση στο να
κάνω την προσπάθεια για να _____________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.7. Παρόλο που είχα ως τώρα κάποια αντίσταση

στο να κάνω την προσπάθεια για να _________,
τώρα με χαρά κατευθύνω την ενέργειά μου προς
αυτό που πραγματικά επιθυμώ.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω) να επιτύχω (το
στόχο ή να κάνω την προσπάθεια, ανάλογα με την
αντίσταση) _________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (ο στόχος) ή (το εμπόδιο
προς την πραγματοποίηση του στόχου).
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Πρόθεση, Eφαρμογή , Θυσία, Eπιμονή, Yπομονή, Aποταύτιση

Όταν εργαζόμαστε για να πετύχουμε στόχους, συχνά είναι απαραίτητες οι ακόλουθες  ιδιό-
τητες:

1. Πρόθεση να πετύχω και Συγκέντρωση στο στόχο σημαίνει να εστιάσουμε την προσοχή
μας σ’ αυτόν καθαρά και έντονα (χωρίς άγχος, αλλά με τη βεβαιότητα ότι θα τον πετύχουμε)
και να διοχετεύσουμε την ενέργεια, το χρόνο, τα χρήματα  και τη νοημοσύνη μας σ’ αυτόν.

2. Eφαρμογή του EFT  και άλλων τεχνικών για να απαλλαγούμε από εσωτερικά και εξω-
τερικά εμπόδια.

3. Συνειδητή Θυσία, που γίνεται με τη θέλησή μας, με αγάπη και διάκριση, όταν χρειάζεται
να στερηθούμε πιθανά συγκρουόμενες ανάγκες μας για να πετύχουμε αυτόν το στόχο.

4. Eπιμονή στην προσπάθειά μας να πετύχουμε το στόχο και να απαλλαγούμε από όλα τα
εμπόδια.

5. Yπομονή, μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα.

6. Aποταύτιση από το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και πίστη ότι θα γίνει ό,τι είναι
καλύτερο για την εξέλιξή μας.

Eίθε να επιτύχετε σε όλους τους στόχους σας



Όταν ο στόχος μας είναι να έχουμε περισσότερη
εκτίμηση στον εαυτό μας και την αξία μας, θα
πρέπει η  εργασία μας να είναι πιο μεθοδική και
εστιασμένη από ό,τι όταν εργαζόμαστε για να ξε-
περάσουμε κάποιες φοβίες.

Όπως και στην περίπτωση άλλων στόχων εργα-
ζόμαστε, αρχικά, στα εμπόδια που έχουμε. Ακο-
λουθεί ένας κατάλογος πιθανών εμποδίων για να
βοηθηθείτε. Mην περιοριστείτε όμως σ’ αυτόν,
γιατί ίσως να έχετε άλλα εμπόδια τα οποία δεν
αναφέρονται.

Tο πρώτο βήμα είναι να καθορίσουμε ποια είναι
τα κύρια εμπόδια που έχουμε στο να δεχθούμε και
να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως είναι αυτή τη
στιγμή. Χρειάζεται να ξεριζώσουμε κάθε συναί-
σθημα που μας εμποδίζει να πιστέψουμε ότι μας
αξίζει να έχουμε μια καλή, υγιή και ευτυχισμένη
ζωή, αρμονικές σχέσεις, οικονομική άνεση και
επαγγελματική ικανοποίηση.

Σε ποιες περιπτώσεις αμφισβητούμε την αξία μας
και χάνουμε την αγάπη, την εκτίμηση και την
αποδοχή του εαυτού μας;

A. Kοινωνικός προγραμματισμός - 
ψευδαίσθηση

Έχουμε προγραμματιστεί, λανθασμένα, από την
κοινωνία να πιστεύουμε ότι η αξία μας εξαρτάται
από εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, σε ορισμένες
από τις περιπτώσεις που ακολουθούν, αμφισβη-
τούμε την αξία μας και χάνουμε την εμπιστοσύνη
στον εαυτό μας. Προσπαθήστε να καταλάβετε,
ποια συναισθήματα δημιουργούνται μέσα σας σε
κάθε περίπτωση και εφαρμόστε EFT σε κάθε ένα
από αυτά. Προτείνω να αρχίσετε με αυτό που εί-

ναι το πιο σημαντικό τώρα στη ζωή σας.

1. Όταν μας κριτικάρουν ή μας απορρίπτουν.
(Πεποίθηση: Είμαι αγαπητός και αξίζω μόνο όταν
με δέχονται και με αγαπούν οι άλλοι).

2. Όταν άλλοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί από
μας σε ορισμένους τομείς και πιο προικισμένοι με
κάποιες ιδιότητες (εξυπνάδα, εξωτερική εμφάνι-
ση, ευφράδεια, καλλιτεχνικές ικανότητες, επαγ-
γελματικές επιτυχίες, αθλητικές επιδόσεις, προ-
σόντα στη μαγειρική, στην απόκτηση φίλων,
επιτυχίες στο αντίθετο φύλο, πειθαρχημένοι, με
πνευματικές δραστηριότητες, έχουν όμορφο σπίτι,
είναι πλούσιοι, τα παιδιά τους προοδεύουν)
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον αν είμαι
καλύτερος από τους άλλους σε ό,τι αφορά
__________________ ).

3. Όταν έχουμε κάνει λάθος.
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν
δεν κάνω λάθη.)

4. Όταν δεν έχουμε τα αποτελέσματα που πι-
στεύουμε ότι θα έπρεπε να έχουμε μετά από κά-
ποια προσπάθειά μας.
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν
επιτυγχάνω, όταν οι άλλοι αναγνωρίζουν την επι-
τυχία μου.)

5. Όταν άλλοι είναι το επίκεντρο της προσο-
χής, της εκτίμησης και του σεβασμού σε μια ομά-
δα.
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν εί-
μαι σημαντικότερος από τους άλλους.)

6. Όταν δεν έχουμε κάποιον που να αγαπά απο-
κλειστικά εμάς και κανέναν άλλον.
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(Πεποίθηση: Aξίζω μόνον όταν έχω κάποιον που
αγαπά αποκλειστικά εμένα.)

7. Όταν δεν είμαστε τέλειοι.
(Πεποίθηση: Αξίζω και με αγαπούν μόνον όταν εί-
μαι τέλειος (όταν έχω τέλειο σπίτι, τέλεια εμφά-
νιση, όταν δεν κάνω λάθη.)

8. Όταν δεν κατορθώνουμε να κάνουμε πολλά
πράγματα σε μια μέρα.
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν
κατορθώνω να κάνω πολλά πράγματα σε μια μέ-
ρα.)

9. Όταν δεν είμαστε δυνατοί ή όταν δείχνουμε
«αδυναμία».
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν εί-
μαι δυνατός και δεν δείχνω αδυναμία.)

10. Όταν οι άλλοι:
α. Δεν συμφωνούν μαζί μας  ή
β. Δεν είναι ικανοποιημένοι με μας (ειδικά οι
γονείς ή ο σύντροφος).
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν οι
άλλοι συμφωνούν μαζί μου και είναι ικανοποιη-
μένοι με μένα.)

11. Όταν μας ζητούν βοήθεια και δεν λέμε «ναι»
ή δεν ανταποκρινόμαστε.
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν
ανταποκρίνομαι και λέω «ναι». Αν πω «όχι» δεν
θα με αγαπούν.)

12. Όταν μας έχουν προσφέρει περισσότερα
από αυτά που έχουμε προσφέρει εμείς.
(Πεποίθηση: Όποιος προσφέρει αξίζει περισσό-
τερο από αυτόν που δέχεται.)

13. Όταν οι άνθρωποι δεν μας εμπιστεύονται.
(Πεποίθηση: Αξίζω και είμαι αγνός μόνον όταν οι
άλλοι με εμπιστεύονται.)

14. Όταν κάποιοι άνθρωποι μας λένε ψέματα,
μας χρησιμοποιούν ή μας κοροϊδεύουν.
(Πεποίθηση: Aξίζω και με αγαπούν μόνον όταν με
σέβονται. Όταν οι άλλοι δεν μου συμπεριφέρονται
καλά, χάνω την αξία μου.)

15. Όταν οι άλλοι μας χρησιμοποιούν ή δεν εί-
ναι όσο ευσυνείδητοι είμαστε εμείς.

(Πεποίθηση: Xάνω την αξία μου όταν εργάζομαι
περισσότερο από άλλους ή όταν εργάζομαι γι αυ-
τούς, χωρίς να μου ανταποδίδουν αυτό που θα
όφειλαν.)

16. Eπειδή γεννήθηκα γυναίκα σε μία ανδροκρα-
τούμενη κοινωνία.

17. Eπειδή οι γονείς μας δεν ήθελαν παιδιά και αι-
σθανόμαστε ότι είμαστε βάρος γι αυτούς.

Άλλα _____________________________

B. Θέμα συνείδησης

*** 18. Όταν προκαλέσαμε πόνο σε κάποιους αν-
θρώπους.
(Πεποίθηση: Είμαι κακός όταν οι πράξεις μου
προκαλούν πόνο στους άλλους.)

*** 19. Όταν δεν είμαστε σε αρμονία με τη συνεί-
δησή μας.
(Πεποίθηση: Δεν είμαι καλός άνθρωπος και δεν
αξίζω να με αγαπούν όταν κάνω κάτι που δεν είναι
σε αρμονία με τη συνείδησή μου.)

*** Άλλο __________________________

*** Aυτές οι περιπτώσεις χρειάζονται διαφορετική
αντιμετώπιση.

Σημείωση: 

Tο ότι συγχωρούμε και αγαπάμε τον εαυτό μας
δεν σημαίνει ότι του επιτρέπουμε να κάνει οτιδή-
ποτε θέλει, ακόμη κι αν αυτό είναι άδικο ή ανήθι-
κο. Χρειάζεται να αναγνωρίζουμε την έμφυτη
πνευματική μας φύση και, συγχρόνως, να ευθυ-
γραμμιζόμαστε με τις υψηλότερες αξίες και την
ηθική. Πρέπει να είμαστε σταθεροί και ταυτόχρο-
να με τη μεγαλύτερη δυνατή αγάπη και κατανόη-
ση για τον εαυτό μας.

Εφαρμόζοντας EFT

Αφού αναγνωρίσουμε τα εμπόδια της αυτοεκτί-
μησής μας επιλέγουμε το πρώτο εμπόδιο με το
οποίο θέλουμε να εργαστούμε. Eίναι καλύτερα να
αρχίσουμε με αυτό που θεωρούμε σημαντικότερο
και μας ενοχλεί περισσότερο. 
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Eίναι πιθανό ότι, καθώς εργαζόμαστε για να μει-
ώσουμε την ενόχληση κάθε εμποδίου, θα εμφανι-
σθούν και άλλες όψεις, ιδιαίτερα παιδικά τραύ-
ματα ή εμπειρίες, που δημιούργησαν μέσα μας
τους προγραμματισμούς.

Θα παρακολουθήσουμε, φυσικά, κάθε όψη που
εμφανίζεται και θα εργαστούμε με αυτήν έως
ότου μηδενισθεί και τότε θα επιστρέψουμε στα
θέματα που αφήσαμε σε «εκκρεμότητα».

Εστιαζόμαστε αρχικά στο συναίσθημα ή την πε-
ποίθηση που μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε και
να βιώσουμε την έμφυτη εσωτερική αξία μας, ως
ισότιμη εκδήλωση της δημιουργίας. Στη συνεχεία,
μετράμε το SUD και συνεχίζουμε με την προετοι-
μασία.

H Προετοιμασία

Σημείωση: Στην προετοιμασία χρησιμοποιούμε
δύο φράσεις.
Μπορείτε να προσαρμόσετε ελεύθερα τις
φράσεις αυτές, ώστε να εξυπηρετούν τις δι-
κές σας ανάγκες.

A. Tρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στη μία πλευρά
του σώματος (ή κτυπάμε το πλάι του ενός χεριού)
επαναλαμβάνοντας τη φράση «A» τρεις φορές.

B. Στη συνέχεια, τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο
στην άλλη πλευρά του σώματος (ή κτυπάμε το
πλάι του άλλου χεριού) επαναλαμβάνοντας τη
φράση «B» τρεις φορές.

Γ. Tώρα, επαναλαμβάνουμε τη φράση υπενθύ-
μισης «Γ» ενώ κτυπάμε στα 12 σημεία.

********************************  
Σε περιπτώσεις λανθασμένων κοινωνικών
προγραμματισμών ή λανθασμένων συμπε-
ρασμάτων από παιδικές ή τραυματικές εμπει-
ρίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλου-
θες επιβεβαιώσεις:

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
__________________ (ίσως: ενοχή, ντροπή,
αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτηση, αυτοϋποτίμη-
ση), όταν / επειδή (ο λόγος) ____________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το συ-
ναίσθημα) _________________ (ίσως: ενοχή,
ντροπή, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτηση, αυ-
τοϋποτίμηση), όταν / επειδή (ο λόγος)
________________, τώρα  συνειδητοποιώ ότι
σαν μία έκφραση του θείου, η  ύπαρξή μου αυτή
καθεαυτή είναι η αξία μου και δεν εξαρτάται
από εξωτερικούς παράγοντες.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα)
_______________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
________ όταν / επειδή (ο λόγος) ________.

Θέματα Συνείδησης

Στις περιπτώσεις θεμάτων συνείδησης, θα χρη-
σιμοποιήσουμε, αρχικά, τις επιβεβαιώσεις που
ήδη αναφέραμε, για να αγαπήσουμε και να δε-
χθούμε τον εαυτό μας ακριβώς όπως είναι, ακόμη
και με τον εγωισμό και τα λάθη μας, σαν μία ψυχή
σε διαδικασία εξέλιξης.

Είναι, όμως, απαραίτητο να ανακαλύψουμε τα συ-
ναισθήματα, τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις που
μας αναγκάζουν να συμπεριφερόμαστε κατά τρό-
πο που δεν μας αρέσει και που δεν θα θέλαμε να
χρησιμοποιούν άλλοι άνθρωποι προς εμάς.

Όταν ανακαλύψουμε τους φόβους ή τον πόνο που
μας οδηγούν σ’ αυτήν την ανεπιθύμητη συμπερι-
φορά, μπορούμε να εφαρμόσουμε EFT για να
απαλλαγούμε από αυτούς και να απελευθερωθού-
με από την αιτία της ασυνείδητης ή ανήθικης συ-
μπεριφοράς.

Χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο για να απαλλα-
γούμε από τα συναισθήματα που μας αναγκάζουν
να συμπεριφερόμαστε εγωκεντρικά.

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
______________ (ίσως φόβο, θυμό, ενοχή,
ντροπή, πόνο, αδικία, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφι-
σβήτηση, αυτοϋποτίμηση), όταν / επειδή (ο λό-
γος) ________________ αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.
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A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το συ-
ναίσθημα) ____________ (ίσως φόβο, θυμό,
ενοχή, ντροπή, πόνο, αδικία, αυτοαπόρριψη, αυ-
τοαμφισβήτηση, αυτοϋποτίμηση), όταν / επειδή
(ο λόγος) _______ τώρα είμαι ελεύθερος να
συμπεριφέρομαι με αγάπη και ειλικρίνεια.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα)
________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
______ όταν / επειδή  (ο λόγος) __________.

Ένα προς ένα

Kαθώς  απομακρύνουμε  αυτά τα εμπόδια προς
την αυτοεκτίμηση μας, ένα προς ένα, αντιλαμβα-
νόμαστε σιγά-σιγά ότι είμαστε λιγότερο ευάλωτοι
από πριν. Αποδεχόμαστε περισσότερο τον εαυτό
μας, δεν παρεξηγούμε τους άλλους και δεν πλη-
γωνόμαστε τόσο εύκολα. Εκφράζουμε τις ανάγκες
και τα συναισθήματά μας με ειλικρίνεια, αγαπάμε
πιο εύκολα και σταθερά και αισθανόμαστε καλά
με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Όταν άνθρωποι που εργάζονται με EFT σε ένα
συγκεκριμένο αρνητικό συναίσθημα, μου λένε ότι
δεν το έχουν πια, συνήθως τους προκαλώ ρωτώ-
ντας τους «γιατί;», θέλοντας να διαπιστώσω αν
αυτή η νέα αντίληψη έχει γίνει πεποίθηση γι' αυ-
τούς. H απάντησή τους συνήθως δείχνει μία σαφή
αλλαγή αντίληψης. Για λίγους ανθρώπους αυτή η
αλλαγή μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο
για να πραγματοποιηθεί.

Eίναι πιθανό, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρει-
αστεί να εργαστούμε και με εμπειρίες της παιδι-
κής μας ηλικίας.

Kλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θέλω να σας ενθαρ-
ρύνω να εργαστείτε επιμελώς με αυτό το τόσο ση-
μαντικό θέμα της ζωής μας. H σχέση που έχουμε
με τον εαυτό μας είναι η βάση για όλες τις άλλες
σχέσεις μας: με τους άλλους, τη ζωή, το Θεό. Mόνο
αν αγαπάμε τον εαυτό μας μπορούμε να αγαπή-
σουμε πραγματικά τους άλλους και να δημιουρ-
γήσουμε ευτυχία.

Προτείνω να κάνετε τρεις γύρους EFT καθη-
μερινά γι' αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.
Aφού αντιμετωπίσετε  ένα εμπόδιο και απαλλα-
γείτε τελείως από αυτό, συνεχίστε με το επόμενο
που εμφανίζεται.
Aκολουθεί ένας κατάλογος με χρήσιμες επιβεβαι-
ώσεις που αφορούν στην αυτοεκτίμηση.

Θετικές Σκεπτομορφές και Πεποιθήσεις
που Αφορούν στην Aυτοεκτίμηση

Oι  ακόλουθες επιβεβαιώσεις, μας βοηθούν να
συνδεθούμε και πάλι με την αληθινή θεϊκή μας
φύση, που αξίζει πάντοτε την αγάπη και το σεβα-
σμό μας. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες
από αυτές στην εργασία σας με το EFT και σε κά-
θε άλλη τεχνική επιβεβαιώσεων.

1. Eίμαι άξιος αγάπης και σεβασμού, ανεξάρτητα
από τη γνώμη και τη συμπεριφορά των άλλων.

2. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από τη γνώμη των
άλλων και τη σύγκρισή μου μαζί τους.

3. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από εξωτερικούς
παράγοντες όπως η εξυπνάδα, ο πλούτος, η εξω-
τερική μου εμφάνιση, οι ικανότητές μου, η επαγ-
γελματική μου επιτυχία, η επιτυχία των παιδιών
μου, το σπίτι μου, αν είμαι ελκυστικός, αν κάνω
εύκολα φίλους, αν είμαι πειθαρχημένος ή αν έχω
«πνευματικές» δραστηριότητες.

4. Eίμαι άξιος αγάπης και σεβασμού ανεξάρτητα
από τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου.

5. Eίμαι άξιος αγάπης, ακόμη και όταν προσέχουν
άλλους περισσότερο από μένα. Xαίρομαι γι' αυ-
τούς όταν τους αγαπούν και τους προσέχουν.  

6. H αξία μου βρίσκεται μέσα μου και είναι ανε-
ξάρτητη από την αποκλειστική αγάπη κάποιου άλ-
λου ανθρώπου. 

7. Eίμαι άξιος αγάπης και σεβασμού, ακόμη κι
όταν δεν είμαι τέλειος σε αυτό που κάνω και ακό-
μα κι όταν κάνω λάθη.
8. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από το πόσα
πράγματα μπορώ να καταφέρω.
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9. Eίμαι άξιος αγάπης και σεβασμού ακόμη και
όταν είμαι αδύναμος ή βρίσκομαι σε ανάγκη.

10. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από το αν οι άλ-
λοι συμφωνούν ή είναι ικανοποιημένοι μαζί μου. 

11. Eίμαι άξιος αγάπης και σεβασμού ακόμη και
όταν δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό που μου
ζητούν και λέω «όχι».

12. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από τα όσα προ-
σφέρω ή όσα δέχομαι.

13. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από το αν οι άν-
θρωποι με εμπιστεύονται ή ανοίγονται σε μένα.

14. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από την συμπε-
ριφορά των άλλων απέναντί μου.

15. H αξία μου είναι απολύτως ανεξάρτητη από
το πόσο και με ποιόν τρόπο εργάζονται οι άλλοι
και από τη γνώμη που έχουν  για μένα.

16. H αξία μου είναι αντανάκλαση της θεϊκής μου
φύσης και δεν έχει καμία σχέση με το γένος, το
θρήσκευμα, την κοινωνική τάξη κλπ.

17. H αξία μου είναι ανεξάρτητη από την αναγνώ-
ριση των άλλων και τα συναισθήματά τους προς
εμένα. 

18. Δέχομαι και αγαπώ τον εαυτό μου ακριβώς
όπως είμαι, με τις αδυναμίες και τα λάθη μου,
επειδή συνεχώς εξελίσσομαι.

19. Mου αξίζει να με αγαπούν και να με σέβονται,
ακριβώς όπως είμαι σ’ αυτό το στάδιο της εξέλιξής
μου.

20. Eίμαι όμορφος άνθρωπος ακριβώς όπως εί-
μαι, όπως και όλα τα δημιουργήματα της φύσης.

21. Eίμαι ένας καλός και άξιος άνθρωπος.

22. Eίμαι άξιος αγάπης και σεβασμού, ανεξάρτη-
τα από τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί μου.

23. Σέβομαι και αγαπώ όλους τους ανθρώπους
(ειδικά τους γονείς και την οικογένειά μου), χωρίς
να αισθάνομαι ότι πρέπει να ζω σύμφωνα με τις
δικές τους αξίες και πεποιθήσεις. Zω  σε αρμονία
με τις δικές μου εσωτερικές αξίες και πεποιθήσεις.

24. H αξία μου στηρίζεται στην εσωτερική μου
οντότητα, αυτή καθεαυτή την ύπαρξή μου, τη θε-
ϊκή μου φύση και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες.

25. H αξία μου βασίζεται στο γεγονός ότι εγώ,
όπως και όλα τα πλάσματα. είμαστε μοναδικές εκ-
φράσεις της θείας Δημιουργίας. H αξία μου δεν
μπορεί ούτε να αυξηθεί ούτε να μειωθεί. Δεν δι-
καιούμαι περισσότερη ή λιγότερη αγάπη και σε-
βασμό από κάθε άλλον άνθρωπο.

26. Παρόλο που δεν είμαι τέλειος και έχω αρκετά
ελαττώματα, είμαι άξιος της αγάπης και του σε-
βασμού των άλλων όπως ακριβώς είμαι,  όπως και
εγώ τους αγαπώ και τους σέβομαι με τα ελαττώ-
ματά τους.

27. Όταν δεν αγαπώ τον εαυτό μου, δεν αγαπώ
μια έκφραση της θείας Δημιουργίας.

28. Δέχομαι συχνά στους άλλους χαρακτηριστικά
που απορρίπτω στον εαυτό μου. Γιατί;

29.  Eίμαι σε μία διαδικασία εξέλιξης, στην οποία
δίνω όλη μου την προσοχή.

30. Eίμαι μία έκφραση της θεϊκής Συνειδητότη-
τας μέσα στην ύλη.
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Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το EFT για να
απομακρύνουμε οτιδήποτε μας εμποδίζει να νιώ-
σουμε αγάπη, αποδοχή και ενότητα με τους αγα-
πημένους μας και με κάθε άλλο σημαντικό πρό-
σωπο στη ζωή μας: το σύντροφό μας, τα παιδιά,
τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους ή τους συ-
νεργάτες μας.

Πριν εξηγήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα
να υπογραμμίσω ότι το πιθανότερο είναι ότι θα
χρειαστεί να κάνουμε το ίδιο για να αγαπήσουμε
και να δεχθούμε τον εαυτό μας. Mόνον τότε μπο-
ρούμε να αγαπήσουμε τους άλλους βαθιά και αλη-
θινά. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο
για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, είναι η αμφι-
βολία μας γι αυτόν. Αυτή η αμφιβολία επιτρέπει
στους άλλους να ενεργοποιήσουν, με τη συμπερι-
φορά τους, τους φόβους που έχουμε για την αξία
μας και τελικά καταλήγουμε να χάνουμε την αγά-
πη μας γι' αυτούς.

Mπορούμε λοιπόν αρχικά να εφαρμόσουμε EFT
για να απαλλαγούμε από τα εμπόδια προς την αυ-
τοεκτίμησή μας.  Μπορείτε να διαβάσετε το προη-
γούμενο κεφάλαιο σχετικά μ’ αυτό.
Άλλα κεφάλαια που αναφέρονται στις σχέσεις μας
είναι:

EFT και Aυτοεκτίμηση

EFT και Λανθασμένα Πρότυπα Σχέσεων

EFT και Εμπόδια Επικοινωνίας

EFT και Θεραπεία των Παιδικών Eμπειριών

Aνακαλύπτοντας  σε τι 
Χρειάζεται να Εργαστούμε

Το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε

πότε και σε σχέση με ποια συμπεριφορά ή  χαρα-
κτηριστικά της προσωπικότητας χάνουμε τα αι-
σθήματα αγάπης, αποδοχής και ενότητας με τους
άλλους.

α. Διαλέγουμετε ένα άτομο που θα θέλουμε να
μπορούμε να αγαπάμε με σταθερότητα και
χωρίς όρους.

β. Tώρα, δημιουργούμε έναν κατάλογο με
συμπεριφορές αυτού του ατόμου που μας ενο-
χλούν και μας αναγκάζουν να απομακρυνόμαστε
από αυτόν, να έχουμε αμυντική στάση απέναντί
του και να κλείνουμε την καρδιά μας.

Πιθανές Ενοχλητικές Συμπεριφορές 

Ακολουθεί ένας σύντομος κατάλογος με αιτίες
που, συνήθως, μας κάνουν να χάσουμε τα αισθή-
ματα αγάπης και ενότητας που έχουμε για κάποι-
ον. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αισθανόμαστε πόνο,
πίκρα, μνησικακία, απογοήτευση, φόβο, ζήλια,
αδικία, θυμό, οργή, ανταγωνισμό κλπ. Mπορεί να
κλειστούμε στον εαυτό μας, να πάρουμε αμυντική
θέση, να γίνουμε επιθετικοί ή προσβλητικοί.

1. Όταν δεν συμφωνούν μαζί μας.

2. Όταν δεν μας καταλαβαίνουν.

3. Όταν μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε τις

ανάγκες μας. (Mια ανάγκη μπορεί να είναι και

ψυχολογική, όπως η ανάγκη αποδοχής, σεβασμού

ή αυτοεκτίμησης.)

4. Όταν δεν μας σέβονται.

5. Όταν νομίζουν ότι είναι ανώτεροι.

6. Όταν προσπαθούν να μας ελέγχουν ή μας κα-

ταπιέζουν.
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7. Όταν μας επικρίνουν.

8. Όταν λένε ψέματα ή μας κουτσομπολεύουν.

9. Όταν βλάπτουν εμάς ή κάποιο δικό μας.

10. Όταν έχουν κακές προθέσεις ή απώτερα κί-

νητρα.

11. Όταν είναι αρνητικοί, διαμαρτύρονται, παρα-

πονιούνται, κριτικάρουν κλπ.

12. Όταν νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα.

13. Όταν μας δίνουν συμβουλές που δεν έχουμε

ζητήσει.

14. Όταν παίζουν το ρόλο του θύματος, «εγώ ο

καημένος», και θέλουν την προσοχή μας.

15. Όταν δεν φροντίζουν τον εαυτό τους και δεν

μοιράζονται τις ευθύνες.

16. Όταν κάνουν λάθη.

17. Όταν δεν κρατούν τις υποσχέσεις τους ή δεν

είναι συνεπείς στα ραντεβού τους.

18. Όταν είναι αδύναμοι και εξαρτώνται από άλ-

λους.

19. Όταν ενεργούν με εγωιστικό και εγωκεντρικό

τρόπο, αγνοώντας τις ανάγκες των άλλων. 

20. Όταν εκμεταλλεύονται εμάς ή κάποιον άλλον.

21. Όταν είναι ψυχροί και αναίσθητοι.

22. Όταν είναι ανεύθυνοι.

23. Όταν είναι τεμπέληδες.

24. Όταν αγνοούν τις ανάγκες μας.

25. Όταν μας απορρίπτουν.

Άλλοι λόγοι _________________________

Σημείωση: Όταν  αγαπάμε κάποιον, δεν σημαί-
νει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τον αφήσουμε
να κάνει ό,τι θέλει, ανεξάρτητα αν είναι κάτι άδι-
κο ή ανήθικο. Mπορεί να αισθανόμαστε απεριό-
ριστη αγάπη γι αυτόν, αλλά να αντιμετωπίζουμε
με αυστηρότητα τέτοιου είδους συμπεριφορά. Aυ-
τό είναι πραγματικά για το καλό του άλλου, επει-
δή είναι ψυχή στην εξέλιξη, αλλά είναι σημαντικό
και για εμάς και την κοινωνία γενικότερα. H συ-
μπεριφορά μας απέναντί του θα είναι σταθερή και
με όσο το δυνατόν περισσότερη αγάπη και κατα-
νόηση.

Aπό τον κατάλογο με τις συμπεριφορές των άλλων
που μας αναγκάζουν να κλεινόμαστε, διαλέγουμε
τώρα μία συμπεριφορά στην οποία θέλουμε να

εργαστούμε πρώτα.

Εφαρμόζοντας EFT σε αυτό το Eμπόδιο

Tο εμπόδιο της αγάπης μπορεί να γίνει αντιληπτό
ή σαν αρνητικό συναίσθημα ή σαν περιοριστική
πεποίθηση. Στη δεύτερη περίπτωση είναι καλύ-
τερα να εστιαστούμε στο συναίσθημα που μας δη-
μιουργεί αυτή η πεποίθηση.

Aρχικά μετράμε το SUD του συγκεκριμένου θέ-
ματος, κάνουμε την προετοιμασία και συνεχίζου-
με.

Υπενθύμιση

Όταν  εφαρμόζουμε EFT, τα συναισθήματα, οι
όψεις, ακόμη και οι εμπειρίες με τις οποίες εργα-
ζόμαστε, μπορεί να αλλάξουν. Σ’ αυτή την περί-
πτωση, εργαζόμαστε με οτιδήποτε εμφανιστεί και
θυμόμαστε πάντα να επιστρέψουμε στο αρχικό
μας θέμα, να το ελέγξουμε και να ελαττώσουμε το
SUD, αν χρειάζεται.

Δουλεύοντας με το Kύριο Συναίσθημα ή την
Πεποίθηση

I. Συναισθήματα που έχουμε όταν κάποιος
συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρό-
πο.

**************************************
A. Tρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στην μία πλευ-
ρά του σώματος (ή κτυπάμε το πλάι του ενός χε-
ριού), επαναλαμβάνοντας τη φράση  «A» τρεις
φορές.

B. Mετά, τρίβουμε το ευαίσθητο σημείο στην άλ-
λη πλευρά του σώματος (ή κτυπάμε το πλάι του
άλλου χεριού), επαναλαμβάνοντας τη φράση
«B» τρεις φορές.

Γ. Έπειτα επαναλαμβάνουμε τη φράση υπενθύ-
μισης «Γ» καθώς κτυπάμε τα 12 σημεία.

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

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
_______ όταν ο / η (όνομα προσώπου) _____
συμπεριφέρεται (η συμπεριφορά που μας ενοχλεί)
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_____ αγαπώ  και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  (το συ-
ναίσθημα) _________ όταν ο / η (όνομα προ-
σώπου) ____ συμπεριφέρεται (η συμπεριφορά
που μας ενοχλεί) ___________, τώρα καταλα-
βαίνω τους φόβους και τις αμφιβολίες (τα προ-
βλήματα, τους προγραμματισμούς) που τον / την
αναγκάζουν να έχει αυτήν τη συμπεριφορά.

A.3. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το συ-
ναίσθημα) ______ όταν ο / η (όνομα προσώπου)
__________ συμπεριφέρεται (η συμπεριφορά
που μας ενοχλεί) ______, τώρα  μπορώ να τον /
την αντιμετωπίσω με σταθερότητα και αγάπη.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθημα)
___________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (Tο συναίσθημα)
___________ όταν ο / η (όνομα προσώπου)
________ συμπεριφέρεται (η συμπεριφορά που
μας ενοχλεί) _____________________.

Tα συναισθήματα αυτά πιθανόν να αλλάξουν και
γι αυτό θα χρειαστεί να εργαστούμε με οτιδήποτε
έρθει στην επιφάνεια. Aς θυμόμαστε ότι νιώθουμε
θυμό και μίσος επειδή, συνήθως, νιώθουμε αρχικά
φόβο, πλήγωμα, πόνο, ενοχή, ντροπή, αυτοαπόρ-
ριψη ή αδικία. Έτσι, θα χρειαστεί να δουλέψουμε
πρώτα με αυτά τα συναισθήματα για να μπορέ-
σουμε να απελευθερωθούμε από το θυμό μας.

Δουλεύοντας σε Άλλες Όψεις

Όταν θέλουμε να είμαστε ανοικτοί στην αγάπη,
μπορεί να χρειαστεί να εργαστούμε και σε άλλες
όψεις, όπως  για παράδειγμα:

II. Συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα
μας εξαιτίας των αρνητικών συναισθημάτων
που νιώθουμε για κάποιον και δεν μπορού-
με να τον αγαπήσουμε όπως θα θέλαμε.

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (ενοχή, ντροπή, αυ-
τοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτηση) __________
γιατί δεν μπορώ ακόμη να αγαπήσω τον / την

(όνομα προσώπου) ________________ όταν
(η συμπεριφορά που μας ενοχλεί) __________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  (ενοχή,
ντροπή, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτηση)
_______ επειδή  δεν μπορώ ακόμη να αγαπήσω
τον / την (όνομα προσώπου) ___________
όταν (η συμπεριφορά που μας ενοχλεί)
___________, τώρα καταλαβαίνω τον εαυτό
μου, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις μου.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από  (το συναίσθημα)
____________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
________ επειδή δεν αγαπάω χωρίς όρους.

Mε άλλα λόγια, θέλουμε να αγαπάμε τον εαυτό
μας, ακόμη και όταν δεν μπορούμε να αγαπήσου-
με τους άλλους όπως θα προτιμούσαμε. Από την
εμπειρία μου, απαραίτητη προϋπόθεση για να
προχωρήσουμε μπροστά και να εξελιχθούμε, είναι
να δεχθούμε τον εαυτό μας όπως είναι.

III. Αντίσταση στο Άνοιγμα προς την Αγά-
πη

Θεωρήστε μερικά από τα ακόλουθα ως πιθανά
εμπόδια, που μας δυσκολεύουν να παραμένουμε
ανοικτοί και να αγαπάμε:

1. Αισθανόμαστε ευάλωτοι και φοβόμαστε μην
πληγωθούμε, όταν είμαστε ανοικτοί και αγαπάμε
κι έτσι προτιμάμε να κρατάμε κάποια συναισθη-
ματική απόσταση.

2. Δεν θέλουμε να δώσουμε στον άλλον την εντύ-
πωση ότι μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει.         

3. Θα θέλαμε να μας ζητήσουν εκείνοι πρώτα συγ-
γνώμη ή, τουλάχιστον, να συνειδητοποιήσουν  τα
λάθη τους.

4. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον έλεγχο επά-
νω τους αν είμαστε πολύ επιεικείς μαζί τους.
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5. Θέλουμε να θεωρούμε κάποιον άλλον υπεύ-
θυνο, όταν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με
τον εαυτό μας και τη ζωή μας.

6. Έχουμε τη λανθασμένη πεποίθηση πως, η αγά-
πη μας προς κάποιον, του δίνει το δικαίωμα να
κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και αν είναι κάτι άδικο ή
ανήθικο, που είναι για μας τελείως απαράδεκτο.

7. Έχουμε ταυτιστεί με το ρόλο του θύματος και
έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε πληγωμένοι και
βασανισμένοι.

8. Παίζουμε το ρόλο του ανακριτή και έχουμε την
ανάγκη να βρίσκουμε λάθη στους άλλους.

9. Φοβόμαστε να έχουμε μία στενή σχέση, επει-
δή:

α. μπορεί να μας εγκαταλείψουν
β. μπορεί να μας καταπιέσουν
γ. μπορεί να μας πληγώσουν

10. Φοβόμαστε να εκφράσουμε την αγάπη μας,
μήπως δεν έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση  και
νιώσουμε απόρριψη.

11. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι δυνα-
τόν να μας αγαπήσουν.

12. Kάποιος μας πλήγωσε πάρα πολύ και δεν
μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την πικρία.
Άλλοι  λόγοι _______________________

Aν δεν μπορούμε να βρούμε τη συγκεκριμένη
αντίσταση στο να ανοίξουμε την καρδιά μας, θα
βοηθούσε ίσως να ψάξουμε για παρόμοιες εμπει-
ρίες και συμπεριφορές που μας πλήγωσαν όταν
είμαστε παιδιά.

Aν παρόλα αυτά δεν ξέρουμε ποια είναι η αντί-
σταση, μπορούμε να εργαστούμε με μια γενικό-
τερη φράση, π.χ. «αυτή η αντίσταση»  ή  «αυτή η
φανερή αντίσταση».

Eπιλέξτε από τις παραλλαγές φράσεων που ακο-
λουθούν μια που να είναι κατάλληλη για σας:

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (συναίσθημα ή αντί-
σταση) _______ στην ιδέα να αγαπώ τον / την
(όνομα προσώπου) ___________ όταν (η συ-

μπεριφορά που μας ενοχλεί) ___________ αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα ή αντίσταση) ______ στην ιδέα ότι αγα-
πώ τον / την (όνομα προσώπου) _________
όταν (η συμπεριφορά που μας ενοχλεί)
__________ τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι
προς όφελός μου να απελευθερωθώ από αυτό.

A.3. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα ή αντίσταση) ________________ στην
ιδέα ότι αγαπώ τον / την (όνομα προσώπου)
_________ όταν (συμπεριφορά που μας ενο-
χλεί) ___, τώρα καταλαβαίνω τους φόβους του /
της, οι οποίοι προκαλούν αυτήν τη συμπεριφορά.

A.4. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα ή αντίσταση) ______ στην ιδέα ότι αγα-
πώ τον / την (όνομα προσώπου) _________
όταν (η συμπεριφορά που μας ενοχλεί) _____,
τώρα αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να τον / την
αγαπώ και παράλληλα να θέτω τα όριά μου.

A.5. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα ή αντίσταση) ______ στην ιδέα ότι αγα-
πώ τον / την (όνομα προσώπου) __________
όταν (η συμπεριφορά που μας ενοχλεί)
___________________, τώρα καταλαβαίνω
ότι το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να τον αγαπάς
ακόμη και όταν κάνει λάθη.

A.6. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα ή αντίσταση) _______ στην ιδέα ότι αγα-
πώ τον / την (όνομα προσώπου) __________
όταν (ή συμπεριφορά που μας ενοχλεί)
___________________, τώρα θέλω να ξεπε-
ράσω  το συγκεκριμένο γεγονός και να συνεχίσω
την ζωή μου χωρίς αυτά τα συναισθήματα.

B.  Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (συναίσθημα) ___.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (συναίσθημα ή αντίστα-
ση) _______ στην ιδέα να αγαπήσω τον / την
(όνομα προσώπου) _____________ όταν (η
συμπεριφορά που μας ενοχλεί) ___________.
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IV.  Συναισθήματα που είχαμε την πρώτη
φορά που ζήσαμε αυτό το γεγονός με το ίδιο
πρόσωπο ή με κάποιον άλλον

A.1. Παρόλο που αισθάνθηκα / αισθάνομαι (συ-
ναίσθημα) ________ γι αυτό που έκανε ο / η
(όνομα προσώπου) _________________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα) _________ γι αυτό που έκανε ο / η
(όνομα προσώπου)  ___________ τώρα προτι-
μώ να απελευθερωθώ από αυτό και να ζω στο πα-
ρόν.

B. Eπιλέγω ( θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (συναίσθημα)
_________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____
για (όνομα προσώπου και τι έκανε) ________.

V.  Σωματικά προβλήματα που σχετίζονται
με συγκεκριμένα συναισθήματα

A.1. Παρόλο που έχω (το σωματικό σύμπτωμα)
__________ στο (μέρος του σώματος)
_______, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα είχα  (το σωματικό σύ-
μπτωμα ) ____ στο (μέρος του σώματος) _____
τώρα απελευθερώνομαι τελείως από αυτό.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ τελείως από (το σωματικό
σύμπτωμα) _______ στο (μέρος του σώματος) .

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το σωματικό σύμπτωμα)
________ στο (μέρος του σώματος) ________.

VI.  Παρόμοιες παιδικές εμπειρίες, που μας
κάνουν περισσότερο ευάλωτους

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (συναίσθημα)
______ για (το γεγονός) ________ που έκανε
ο / η (όνομα προσώπου) _____________ όταν
ήμουν παιδί, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα) ________ για (το γεγονός)
___________ που έκανε ο / η (όνομα προσώ-
που) ___________________ όταν ήμουν παι-
δί, τώρα συνειδητοποιώ ότι και ο ίδιος ήταν θύμα
των παιδικών του εμπειριών (προγραμματισμών).

A.3. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  (συναί-
σθημα) ________ για (το γεγονός) _________
που έκανε ο / η (όνομα προσώπου)
______________ όταν ήμουν παιδί, τώρα αντι-
λαμβάνομαι ότι ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζό-
μουν για την εξέλιξή μου.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από (συναίσθημα)
_______________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_________ για (το γεγονός) __________ που
έκανε ο / η (όνομα προσώπου) _________ όταν
ήμουν παιδί.
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Έχουμε διαπιστώσει ότι το EFT είναι μία θαυμά-
σια βοήθεια στη διαδικασία της συγχώρεσης.
Όπως συμβαίνει με όλους τους στόχους, χρειάζε-
ται απλώς να συνειδητοποιήσουμε τι μας εμποδί-
ζει να απελευθερωθούμε από τη μνησικακία μας
και μετά η συγχώρεση είναι φυσική συνέπεια. H
συγχώρεση, η αγάπη και η ειρήνη είναι έμφυτες
εσωτερικές μας ποιότητες. Εμποδίζονται μόνον
από φόβους και πεποιθήσεις που μας αναγκάζουν
να λειτουργούμε συναισθηματικά με αμυντικούς
μηχανισμούς. 

Απομακρύνοντας μεθοδικά με το EFT καθένα από
αυτά τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις, η συγ-
χώρεση και η αγάπη είναι και πάλι η φυσική μας
κατάσταση.

Παραθέτουμε  παρακάτω μία διαδικασία  που
χρησιμοποιούμε στα σεμινάρια αυτογνωσίας που
αφορούν στη συγχώρεση.

A. Kατάλογος ανθρώπων που 
θέλουμε να συγχωρήσουμε:

Kάνουμε έναν κατάλογο με ονόματα ανθρώπων
που θέλουμε ή αισθανόμαστε ότι χρειάζεται να
συγχωρήσουμε για κάτι που έκαναν.

Όνομα ανθρώπου                 Aυτό που έκανε

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

B. Kατάλογος των λόγων για τους οποίους
δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε κάποιον:

Για κάθε άνθρωπο δημιουργούμε έναν κατάλογο
λόγων για τους οποίους διστάζουμε ή έχουμε κά-
ποια αντίσταση να τον συγχωρήσουμε.

Κάποιοι πιθανοί λόγοι  που  ίσως  μας εμποδίζουν
να συγχωρήσουμε τους άλλους μπορεί να είναι:     

1. Nιώθουμε ακόμη ευάλωτοι και, επειδή φο-
βόμαστε μήπως πληγωθούμε ξανά αν τους συγ-
χωρήσουμε, προτιμάμε να κρατήσουμε κάποια
συναισθηματική απόσταση από αυτούς.

2. Πιστεύουμε ότι «συγχωρώ» σημαίνει «παρα-
δέχομαι ότι ο άλλος έχει δίκιο» και δεν θέλου-
με να νομίζουν ότι έχουν δίκιο.

3. Aν δεν τους συγχωρούμε κατά κάποιον τρό-
πο τους ελέγχουμε, γιατί ίσως έτσι τους  ανα-
γκάσουμε να ζητήσουν εκείνοι συγχώρεση από
εμάς.  Aν τους συγχωρήσουμε χάνουμε αυτή τη
δύναμη.

4. Όταν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό
μας και τη ζωή μας, θέλουμε να αποδώσουμε σε
άλλους το φταίξιμο. Συγχωρώντας τους σημαί-
νει ή ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι ή ότι
εμείς έχουμε την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν εί-
μαστε ευτυχισμένοι.

5. Έχουμε τη λανθασμένη πεποίθηση ότι αν συγ-
χωρούμε ή αν αγαπάμε κάποιον, έχει το δικαίωμα
να κάνει ό,τι θέλει, έστω και αν αυτό είναι ανήθικο
και άδικο, απαράδεκτο για μας.
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Σημείωση: Όταν αγαπάμε ή συγχωρούμε, δεν
σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να  επιτρέ-
πουμε στους άλλους να κάνουν ότι θέλουν, ακόμα
κι όταν αυτό είναι  άδικο ή ανήθικο. Mπορούμε
να τους αγαπάμε απεριόριστα αλλά, συγχρόνως,
να μην τους επιτρέπουμε τέτοιου είδους συμπερι-
φορά. Αυτό είναι σημαντικό και για το δικό τους
καλό, σαν ψυχές που εξελίσσονται, αλλά και για
μας και για την κοινωνία ως σύνολο. Βέβαια χρει-
άζεται να γίνεται με σταθερότητα, αλλά και με
όσο το δυνατόν περισσότερη αγάπη και κατανόη-
ση.

Γ. Κατάλογος των λόγων για 
τους οποίους θέλουμε να συγχωρήσουμε

Μερικοί λόγοι για τους οποίους θέλουμε να συγ-
χωρήσουμε:

1. Θα απελευθερωθούμε από τα αρνητικά συναι-
σθήματα που δημιουργούν ένταση στο σώμα και
το νου μας.

2. Θα είμαστε ώριμοι να αναλάβουμε την ευθύνη
για την πραγματικότητά μας.

3. Θα απελευθερωθούμε από την πεποίθηση ότι
οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την πραγματικότητά
μας.

4. Θα απελευθερωθούμε από τους φόβους και τις
ψευδαισθήσεις που εμποδίζουν την ικανότητά μας
να συγχωρούμε.

5. Θα νιώσουμε και πάλι αγάπη.

6. Όπως θα θέλαμε να μας συγχωρούν οι άλλοι
για τα λάθη μας, θέλουμε να τους συγχωρούμε κι
εμείς για τα δικά τους.

7. Eπειδή κι εμείς έχουμε κάνει λάθη και έχουμε
συμπεριφερθεί, κατά καιρούς, εγωιστικά και αμυ-
ντικά, είναι φυσικό να συγχωρούμε τους άλλους
όταν συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο.

8. Mόνον έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε συ-
νειδητές σχέσεις αγάπης.

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού υπάρχει ένας κα-
τάλογος αληθειών που μπορεί να σας βοηθήσουν
στην προσπάθειά σας να συγχωρείτε τους άλλους.

Δ. Eπιλέξτε τώρα ένα πρόσωπο 
που έκανε κάτι που σας πλήγωσε 

και εργαστείτε γι' αυτό

Όνομα προσώπου __________________
Tι έκανε __________________________
________________________________

Σημειώστε τους λόγους για τους οποίους δεν θέ-
λετε να τον / την συγχωρέσετε: 
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Σημειώστε τους λόγους για τους οποίους θέλετε
να τον / την συγχωρέσετε: 
__________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Υπενθύμιση:

Καθώς εφαρμόζουμε EFT, μπορεί να αλλάζουν τα
συναισθήματα, οι όψεις, ακόμη και οι εμπειρίες
με τις οποίες εργαζόμαστε. Mπορούμε λοιπόν να
δουλέψουμε σε οτιδήποτε εμφανιστεί, αρκεί να
θυμηθούμε να γυρίσουμε στο αρχικό μας θέμα, να
δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται το SUD και, αν
χρειάζεται, να το μειώσουμε.

E. Δουλεύοντας με τις Διάφορες Όψεις

Καθώς εργαζόμαστε στη συγχώρεση, μπορεί να
χρειαστεί να δουλέψουμε και σε άλλες όψεις,
όπως  για παράδειγμα:

I. Συναισθήματα για το γεγονός ότι δεν μπο-
ρέσαμε ακόμη να συγχωρέσουμε αυτό που
συνέβη

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι κάποια ενοχή (ντρο-
πή, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτηση) επειδή δεν
μπόρεσα ακόμη να συγχωρέσω τον / την  (όνομα
προσώπου) _______ για (το γεγονός που συνέ-
βη) ______ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
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A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν κάποια
ενοχή (ντροπή, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτη-
ση) επειδή δεν μπόρεσα ακόμη να συγχωρέσω τον
/ την  (όνομα προσώπου) _____ για (το γεγονός
που συνέβη) ______ τώρα συγχωρώ και τον εαυ-
τό μου και τον / την  (όνομα προσώπου) _____. 

B. Eπιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ______________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_____________ επειδή δεν έχω συγχωρήσει.

II. Αντίσταση προς τη συγχώρεση

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (συναίσθημα ή αντί-
σταση) ____________ στην ιδέα να συγχωρέ-
σω τον / την (όνομα προσώπου) _______ για (το
γεγονός που συνέβη) __________________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα ή αντίσταση) ______________ στην
ιδέα να συγχωρέσω τον / την (όνομα προσώπου)
_________ για (το γεγονός που συνέβη)
_________________ τώρα αισθάνομαι αρκε-
τά ασφαλής για να συγχωρέσω και να ξεχάσω.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ___________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης:  (το συναίσθημα) σχετικά
με τη συγχώρεση.

III. Συναισθήματα που έχουμε γι αυτό που
έκανε κάποιος

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (συναίσθημα)
______ γι' αυτό που έκανε ο / η (όνομα προσώ-
που) ______ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που αισθανόμουν ως τώρα (συναί-
σθημα) _______ γι' αυτό που έκανε ο / η (όνομα
προσώπου) ______ τώρα καταλαβαίνω τους φό-

βους και τις αδυναμίες του / της (την άγνοια).

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) _____________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____
για (το πρόσωπο και αυτό που έκανε)_______.

IV. Συναισθήματα που είχαμε στο παρελ-
θόν, όταν συνέβη το γεγονός

A.1. Παρόλο που αισθάνθηκα ή αισθάνομαι ακό-
μη (συναίσθημα) __________ για (το γεγονός
και το όνομα του προσώπου που ενήργησε)
________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα) ______ γι' αυτό που έκανε ο / η (όνομα
προσώπου) _____, τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν
θύμα των φόβων και των προγραμματισμών του.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ___________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα) για (το
πρόσωπο και  αυτό που έκανε).

V. Σωματικά προβλήματα που σχετίζονται
με τα συναισθήματα

A.1. Παρόλο που έχω (το σωματικό σύμπτωμα)
_____________ στο (μέρος του σώματος)
_________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα είχα (το σωματικό σύ-
μπτωμα) _____ στο (μέρος του σώματος) ____
τώρα είμαι τελείως απελευθερωμένος από αυτό.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου) να απελευθερωθώ από αυτό (το σω-
ματικό σύμπτωμα) __________ στο (μέρος του
σώματος) ______________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το σωματικό σύμπτωμα)
στο (μέρος του σώματος).
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VI. Παρόμοιες παιδικές εμπειρίες που μας
κάνουν περισσότερο ευάλωτους

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
________ για (το περιστατικό της παιδικής μου
ηλικίας) _______ που έκανε ο / η (όνομα προ-
σώπου) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το συ-
ναίσθημα) _________ για (το περιστατικό της
παιδικής μου ηλικίας) _________________
που έκανε ο / η (όνομα προσώπου) __________
τώρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι θύμα των δικών
του / της παιδικών εμπειριών.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ___________________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα) _____
για (το περιστατικό που συνέβη και το όνομα του
προσώπου που ενήργησε) __________.

Kατάλογος Aληθειών που θα μας 
Βοηθήσουν να Συγχωρήσουμε

Ακολουθούν κάποιες αλήθειες που μας βοηθούν
να συγχωρήσουμε. Μερικές από αυτές είναι βα-
σισμένες σε πνευματικές πεποιθήσεις ή χριστια-
νικές ιδέες, που πιθανόν εσείς να μην αποδέχεσθε
ή να μην έχουν σχέση με το θέμα σας. Δεχτείτε
μόνο όποιες σας εκφράζουν.

1. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τη θεία Σοφία και
Δικαιοσύνη και μου δίνουν ακριβώς αυτό που
χρειάζομαι σε κάθε στάδιο της εξέλιξής μου για
να μάθω το επόμενο μάθημα.

2. Οι άλλοι είναι απλώς ηθοποιοί στο δράμα της
ζωής μου, του οποίου το σενάριο γράφω εγώ ο
ίδιος καθημερινά.

3. Oι άλλοι είναι το χέρι του Θεού, που μου δείχνει
το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω.

4. Όλοι είμαστε ψυχές σε διαδικασία εξέλιξης και
λειτουργούμε αρνητικά μόνον από άγνοια και φό-
βο.

5. Όταν συγχωρούμε κάποιον δεν σημαίνει ότι
αυτό που έκανε ήταν σωστό. Σημαίνει απλώς ότι
συγχωρούμε την άγνοια και την αδυναμία του,
επειδή είναι μια αδελφή ψυχή στη διαδικασία της
εξέλιξης.

6. Tο να συγχωρήσουμε κάποιον δεν μας κάνει
ευάλωτους. Mόνον όταν περιμένουμε κάτι από
αυτόν (ασφάλεια, επιβεβαίωση, αγάπη) είμαστε
ευάλωτοι. Tο να συγχωρώ και να αγαπώ χωρίς
προσδοκία από τον άλλον είναι η πραγματική
προστασία μου.

7. Eίμαι ο μοναδικός δημιουργός της πραγματι-
κότητάς μου. Όταν καθιστώ υπεύθυνους τους άλ-
λους γι' αυτό που  εγώ δημιουργώ, τους εκμεταλ-
λεύομαι.

8. Έχω τη δύναμη να δημιουργώ τη ζωή μου και
δεν χρειάζεται να κρύβομαι πίσω από τη δικαιο-
λογία ότι δεν μπορώ εξαιτίας των πράξεων κάποι-
ου άλλου.

9. Σαν ψυχές σε διαδικασία εξέλιξης κάνουμε όλοι
λάθη και αυτό είναι φυσικό. Aυτό που δεν είναι
φυσικό είναι να μην συγχωρούμε, στον εαυτό μας
και τους άλλους, τα λάθη αυτά.

10. Kάθε άνθρωπος είναι μία θεϊκή δημιουργία.
Aκόμη κι αν δεν το συνειδητοποιεί, ο Θεός εκδη-
λώνεται μέσα από αυτόν. Όταν δεν συγχωρούμε
κάποιον, είναι σαν να μην συγχωρούμε το Θεό.

11. Όταν αισθανόμαστε πληγωμένοι, δημιουργού-
με τόσο πόνο στον κόσμο, όσον και όταν πληγώ-
νουμε τους άλλους.

Kαι τα λόγια του Xριστού:

12. «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».

13. «Μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε».

14. «Mε την αυστηρότητα που έκρινες τους άλ-
λους, θα κριθείς και εσύ».

15. Pώτησε ο Πέτρος το Xριστό: «Πόσες φορές
πρέπει να συγχωρήσουμε κάποιον γι' αυτό που
έκανε, επτά φορές» και ο Xριστός του απάντησε:
«Όχι Πέτρο, επτά φορές επί εβδομήντα».
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Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, είναι μια
από τις συγκλονιστικότερες συναισθηματικές
εμπειρίες. Ο Δρ. Roger Callahan την ονομάζει
«πόνο αγάπης» και έχει αφιερώσει σε αυτό το θέ-
μα ένα ολόκληρο βιβλίο και μια βιντεοκασέτα.

Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου λόγω θα-
νάτου και η ερωτική απογοήτευση είναι δύο δια-
φορετικές καταστάσεις.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την πε-
ρίπτωση στην οποία ο αγαπημένος μας, για κά-
ποιον λόγο, μας εγκαταλείπει. Με την απώλεια λό-
γω θανάτου θα ασχοληθούμε αργότερα. 

Όπως πάντα, θα εφαρμόσουμε EFT σε κάθε συ-
ναίσθημα που έρχεται στην επιφάνεια και σε διά-
φορες όψεις, ιδιαίτερα στις εμπειρίες της παιδικής
ηλικίας.

H δύναμη που δίνουμε στον αγαπημένο μας να
καθορίζει σε τόσο μεγάλο βαθμό την ασφάλεια,
την ευτυχία και την αξία μας, είναι αποτέλεσμα
παιδικών εμπειριών και, ιδιαίτερα, ανεπίλυτων
υποθέσεων  με τους γονείς μας.

Για να ξεπεράσουμε, λοιπόν, τον πόνο σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, θα χρειαστεί να εργαστούμε και στις
εμπειρίες της παιδικής ηλικίας (διαβάστε το σχε-
τικό κεφάλαιο).

Εφαρμόζοντας EFT σε 
Ερωτική Απογοήτευση

Ακολουθεί ένας κατάλογος συναισθημάτων, που
είναι δυνατόν να νιώσουμε, όταν μας εγκαταλεί-
πει κάποιος. Για κάθε συναίσθημα προτείνονται
πιθανές φράσεις προετοιμασίας. Όπως έχουμε
ήδη πει, ο κατάλογος είναι για να σας βοηθήσει,

όχι να σας περιορίσει. Υπάρχουν πολλές άλλες δυ-
νατότητες.

1. Απόρριψη (ταπεινωμένος/η, ανάξιος/α)
επειδή εκείνος / εκείνη δεν θέλει να είναι μαζί
μου.

Α.1. Παρόλο που νιώθω απόρριψη (ταπεινωμέ-
νος, ανάξιος), επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
___________________ με εγκατέλειψε, αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα απόρριψη (τα-
πεινωμένος, ανάξιος), επειδή ο / η (όνομα προ-
σώπου) _________________ με εγκατέλειψε,
τώρα αισθάνομαι (συνειδητοποιώ, βιώνω) την
αξία μου σαν ένα μοναδικό ον, ανεξάρτητα απ ό
αυτόν.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα της
απόρριψης (του ταπεινωμένου, του ανάξιου).

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Απόρριψη (ταπεινωμέ-
νος, ανάξιος) επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
__________________ με εγκατέλειψε.

2. Φόβος να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς αυ-
τόν / αυτή.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι να συνεχίσω τη ζωή
μου χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν να συνεχίσω
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τη ζωή μου χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
_____________ τώρα αισθάνομαι (αντιλαμβά-
νομαι, βιώνω), ότι έχω τη δύναμη και την αυτο-
πεποίθηση να διαχειριστώ τη ζωή μου.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το φόβο να διαχειρι-
στώ τη ζωή μου.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος να αντιμετωπίσω
τη ζωή χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
_________________.

3. Φόβος (ντροπή) γι αυτό που θα σκεφθούν
οι άλλοι για εμένα, τώρα που αυτός / αυτή με
εγκατέλειψε.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι (ντρέπομαι) γι' αυτό
που θα σκεφθούν οι άλλοι επειδή ο / η (όνομα
προσώπου) _______________ με εγκατέλει-
ψε, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν (ντρεπό-
μουν) γι αυτό που θα σκεφθούν οι άλλοι επειδή ο
/ η (όνομα προσώπου) ______________ με
εγκατέλειψε, τώρα αισθάνομαι (αντιλαμβάνομαι,
βιώνω) την αξία μου σαν μοναδικό ον, άσχετα με
αυτό που πιστεύουν οι άλλοι.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το φόβο (ντροπή) για
το τι σκέπτονται οι άλλοι.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος (ντροπή) για το τι
σκέπτονται οι άλλοι.

4. Φόβος ότι δεν θα βρω κάποιον άλλον άν-
θρωπο να μοιραστώ τη ζωή μου μαζί του.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι μήπως δεν βρω άλλον
άνθρωπο να μοιραστώ τη ζωή μου μαζί του, αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι δεν θα

βρω κάποιον άλλον άνθρωπο να μοιραστώ τη ζωή
μου μαζί του, τώρα έχω τη βεβαιότητα ότι αξίζω
και θα προσελκύσω τον ιδανικό άνθρωπο για μέ-
να.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το φόβο ότι δεν θα
βρω κάποιον άλλον άνθρωπο.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος ότι δεν θα βρω κά-
ποιον άλλον άνθρωπο.

5. Πλήγωμα (πόνος, δυστυχία, μοναξιά) που
δεν μπορώ να έχω πια αυτό το άτομο για ν’ αγκα-
λιάσω, να μοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επικοι-
νωνήσω μαζί του.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι πληγωμένος (πόνο,
δυστυχία, μοναξιά), επειδή δεν μπορώ να έχω τον
/ την (όνομα προσώπου) ________________,
για ν’ αγκαλιάσω (να μοιραστώ, να κάνω έρωτα,
να επικοινωνήσω - να είστε συγκεκριμένοι) αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν πληγω-
μένος (πόνο, δυστυχία, μοναξιά), επειδή δεν μπο-
ρώ να έχω τον / την (όνομα προσώπου)
____________________, για ν’ αγκαλιάσω
(να μοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επικοινωνήσω
- να είστε συγκεκριμένοι) τώρα βιώνω την ολότη-
τα της ζωής και της ύπαρξής μου και επικοινωνώ
με αγάπη με τους γύρω μου.

Β. Επιλέγω, (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι για το καλό
μου), να απελευθερωθώ από το φόβο ή το πλήγω-
μα (πόνο, δυστυχία, μοναξιά), επειδή δεν έχω τον
/ την (όνομα προσώπου) ____________, για ν’
αγκαλιάσω (να μοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επι-
κοινωνήσω - να είστε ακριβείς) μαζί του.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Πλήγωμα (πόνος, δυστυ-
χία, μοναξιά) επειδή δεν έχω τον / την (όνομα
προσώπου) _____________________ για ν’
αγκαλιάσω (να μοιραστώ, να κάνω έρωτα, να επι-
κοινωνήσω - να είστε ακριβείς).
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6. Αδικία (πίκρα, μνησικακία, προδοσία)
επειδή εκείνος / εκείνη με βλάπτει, με προδίδει,
με πληγώνει άδικα με αυτό τον τρόπο.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι αδικία (πίκρα, μνη-
σικακία, προδοσία) επειδή ο / η (όνομα πρόσω-
που) __________________ με αδίκησε, αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν αδικία
(πίκρα, μνησικακία, προδοσία) επειδή ο / η (όνο-
μα πρόσωπου) __________________ με αδί-
κησε, τώρα πιστεύω ότι η ζωή μού δίνει ακριβώς
αυτό που χρειάζομαι για την εξέλιξή μου.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθη-
μα της αδικίας (πίκρας, μνησικακίας, προδοσίας)
επειδή ο / η (όνομα προσώπου) ___________
με αδίκησε.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Αδικία (πίκρα, μνησικα-
κία, προδοσία) επειδή (όνομα προσώπου)
___________________ με αδίκησε.

7. Ενοχή (αυτοαπόρριψη) επειδή αισθάνομαι
ότι εγώ φταίω που εκείνος / εκείνη έφυγε.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ενοχή (αυτοαπόρ-
ριψη) επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
________________________ με εγκατέλει-
ψε, αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ενοχή
(αυτοαπόρριψη) επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
________________ με εγκατέλειψε, τώρα
συγχωρώ και αγαπώ τον εαυτό μου, κατανοώντας
ότι έχω κάνει και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθη-
μα της ενοχής (αυτοαπόρριψης) επειδή ο / η (όνο-
μα προσώπου) ___________ με εγκατέλειψε.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Ενοχή (αυτοαπόρριψη)
επειδή ο / η (όνομα προσώπου) _________με

εγκατέλειψε.

8. Zήλια αν (επειδή) ο / η (όνομα προσώπου)
_______________ είναι με κάποιον άλλον.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ζήλια επειδή (αν) ο
/ η (όνομα προσώπου) _________ είναι με κά-
ποιον άλλον,  αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ζήλια
επειδή (αν) ο / η (όνομα πρόσωπου) _________
είναι με κάποιον άλλον,  τώρα νιώθω πληρότητα
και πιστεύω ότι η ζωή μού δίνει ακριβώς αυτό που
χρειάζομαι για την εξέλιξή μου.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθη-
μα της ζήλιας επειδή (όνομα προσώ-
που)_________ είναι με κάποιον άλλον / άλλη.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Ζήλια (πικρία, μνησικα-
κία, προδοσία) επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
________________ είναι με κάποιον άλλον.

9. Θυμός (μίσος, εκδικητικότητα) επειδή
εκείνος  / εκείνη με έκανε να πονέσω τόσο πολύ.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι θυμό (μίσος, εκδι-
κητικότητα) επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
___________ με εγκατέλειψε (είναι με κάποιον
άλλον), αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν θυμό (μί-
σος, εκδικητικότητα), επειδή ο / η (όνομα προσώ-
που) ______________ με εγκατέλειψε (είναι
με κάποιον άλλον), τώρα αντιλαμβάνομαι ότι εί-
μαι ικανός να αισθάνομαι ευτυχισμένος και ολο-
κληρωμένος και χωρίς εκείνον / εκείνη.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελος μου) να απελευθερωθώ από το θυμό (μί-
σος, εκδικητικότητα) επειδή ο / η (όνομα προσώ-
που) ______________________ με εγκατέ-
λειψε (είναι με κάποιον άλλον / άλλη).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Θυμός (μίσος, εκδικητι-
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κότητα) επειδή εκείνος / εκείνη εγκατέλειψε (εί-
ναι με κάποιον άλλον / άλλη).

10. Κατάθλιψη (απογοήτευση, αποθάρρυνση)
που δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω και δεν
μπορώ να κάνω τίποτα γι αυτό.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι κατάθλιψη (απο-
γοήτευση, αποθάρρυνση) επειδή δεν μπορώ να
είμαι με τον / την (όνομα προσώπου)
_______αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α..2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  κατά-
θλιψη (απογοήτευση, αποθάρρυνση) επειδή δεν
μπορούσα να είμαι με τον / την (όνομα πρόσω-
που) ______________ τώρα αντιλαμβάνομαι
(συνειδητοποιώ, αισθάνομαι ) ότι έχω τη δύναμη
να δημιουργήσω τη ζωή που εγώ θέλω.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθη-
μα της κατάθλιψης (απογοήτευσης, αποθάρρυν-
σης) επειδή δεν μπορώ να είμαι με τον / την (όνο-
μα προσώπου) ________________.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Κατάθλιψη (απογοήτευ-
ση, αποθάρρυνση) επειδή δεν μπορώ να είμαι με
τον / την (όνομα πρόσωπου) ____________.

Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να εφαρμόσουμε
όσα αναφέραμε. Ο πόνος που συχνά διαρκεί μή-
νες, ακόμη και χρόνια για ορισμένους ανθρώπους,
μπορεί να εξαφανιστεί σε μια βδομάδα ή και λι-
γότερο. Δεν βοηθάμε κανέναν όταν έχουμε όλα
αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα.

Είναι καλύτερα να απαλλαγούμε από αυτά και να
συνεχίσουμε τη ζωή μας.

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

Η ιστορία ενός άνδρα, που χρησιμοποίησε
EFT για τον πόνο από την εγκατάλειψη

της, επί τρία χρόνια, συντρόφου του

Ξεκινήσαμε με:

1. Τον πόνο της εγκατάλειψης.

Αυτό οδήγησε σε έναν αριθμό όψεων σε σειρά:

2. Πόνο από απόρριψη.

3. Πόνο από απόρριψη στο παρελθόν – ιδιαί-
τερα από ένα γεγονός στην εφηβεία, όπου ένιωσε
απόρριψη από ένα κορίτσι.

4. Φόβο ότι θα είναι μόνος στη ζωή.

5. Πόνο που θα είναι μόνος στη ζωή.

6. Φόβο ότι δεν θα βρει ποτέ κάποια να ται-
ριάξει.

7. Τη δυσκολία του στο να αισθάνεται ενό-
τητα με τους ανθρώπους.

8. Τη δυσκολία του να εκφράσει την αγάπη
του και τον ενθουσιασμό του στους ανθρώπους.

9. Μοναξιά ακόμα και όταν είναι με άλλους.

10. Μοναξιά – ξεχωριστότητα από το Θεό.

11. Απόρριψη και εγκατάλειψη από το Θεό.

12. Μια βαθιά μοναξιά στην απεραντοσύνη
του σύμπαντος.

Αφού εργαστήκαμε με όλες αυτές τις όψεις σε δύο
συνεδρίες επί δύο διαδοχικές μέρες (ξεκινώντας
μία μέρα μετά από την ανακοίνωσή της ότι τον
αφήνει), πέρασε περίπου τρεις ώρες βάρους στο
στήθος και την περιοχή του λαιμού και μετά κοι-
μήθηκε για να ξυπνήσει ολότελα ελεύθερος. Ένιω-
σε τόσο ελεύθερος που είναι τώρα πια ικανός να
προσφέρει τη βοήθειά του στην τέως φίλη του
ώστε να δημιουργήσει μια καινούρια ζωή, βασι-
σμένη στις ανικανοποίητες ανάγκες της.

Δεν ένιωθε πια πόνο, φόβο απόρριψης ή μοναξιά.
Και χρειάστηκε μόνο δύο συνεδρίες, των 25 λε-
πτών της ώρας η καθεμία, ξεκινώντας τη δεύτερη
μέρα από την ανακοίνωσή της ότι τον αφήνει.

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

Ακολουθούν κάποιες σκέψεις για το τι μπορούμε
να κερδίσουμε από μία τέτοια κατάσταση.
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ένα διαζύγιο, ένας χωρισμός και γενικά κάθε διά-
λυση μιας σημαντικής σχέσης, είναι επώδυνη
εμπειρία. Αυτός ο πόνος μπορεί να κλονίσει σο-
βαρά τη γαλήνη και την ευτυχία μας. Μπορούμε
όμως να αξιοποιήσουμε αυτόν τον εσωτερικό κλο-
νισμό για την πνευματική μας εξέλιξη. Αν σκεπτό-
μαστε να χωρίσουμε, χρειάζεται να εξετάσουμε
πολλά μαθήματα πριν καταλήξουμε στο συμπέ-
ρασμα ότι όντως πρέπει να χωρίσουμε. Αν όμως
κάποιος άλλος μας εγκαταλείπει, ή ο χωρισμός
έχει ήδη συμβεί, μπορεί να ωφεληθούμε από τα
ακόλουθα:

1. Το πρώτο που χρειάζεται να εξετάσουμε
είναι πώς, με τη συμπεριφορά μας, έχουμε
συμβάλλει και εμείς στο πρόβλημα. Μόνον έτσι
μπορούμε, όταν το θελήσουμε, να δημιουργήσου-
με μια καινούργια  υγιή σχέση. Σχετικά με αυτό
ας εξετάσουμε τα ακόλουθα:

α. Μήπως κριτικάραμε, παραπονιόμασταν,
απορρίπταμε ή κάναμε τον άλλο να αισθανθεί
μη αποδεκτός.

β. Μήπως τον κούρασε η συνεχής ανάγκη μας
για επιβεβαίωση.

γ. Μήπως οι φόβοι μας μάς έκαναν υπερευαί-
σθητους και ενοχλητικούς.

δ. Μήπως παίζαμε παιχνίδια δύναμης για το
ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος ή ποιος έχει δίκιο.

ε. Μήπως παίζαμε κάποιο ρόλο που επηρέαζε
τη συμπεριφορά του άλλου, όπως το ρόλο του παι-
διού, του γονιού, του δασκάλου, του αγίου, του
σωτήρα, του επαναστάτη ή κάποιον άλλον.

ζ. Μήπως ήμασταν τόσο ευάλωτοι στα λόγια και
τη συμπεριφορά του άλλου επειδή έχουμε ενο-
χές.

η. Μήπως δεν επικοινωνούσαμε καθαρά τις
ανάγκες μας σαν ενήλικες και γι αυτό νιώθαμε κα-
ταπιεσμένοι, παραπονιόμασταν, κριτικάραμε ή
απειλούσαμε.

θ. Μήπως προβάλαμε στον άλλον κάποιες παι-
δικές ή άλλες εμπειρίες μας.

ι. Μήπως ο άλλος καθρέφτιζε  τη δική μας έλλει-
ψη αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασμού.

κ. Μήπως είχαμε προσκολλήσεις που έμπαιναν
ανάμεσά μας.

λ. Μήπως είχαμε εσωτερικές συγκρούσεις που
καθρεφτίζονταν από τον άλλον.

2. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε να αγαπά-
με τον άλλον, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά
του και την απόφασή μας να μείνουμε ή όχι  μαζί
του.

3. Μπορεί να ανακαλύψουμε ότι μπορούμε να
ζήσουμε χωρίς τον άλλο και ότι η ευτυχία, η ασφά-
λεια και η αγάπη είναι εσωτερικές καταστάσεις
που υπάρχουν πάντοτε μέσα μας, αρκεί να επι-
τρέψουμε στον εαυτό μας να τις βιώσει.

4. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία
να αναπτύξουμε μεγαλύτερη εσωτερική δύ-
ναμη, ώστε να νιώθουμε σίγουροι και ικανοί να
αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας φέρει το παιχνίδι
της ζωής.

5. Οι περισσότεροι από μας χρειάζεται να αλλά-
ξουμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό
μας. Χρειάζεται να δεχόμαστε, να αγαπάμε και
να σεβόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας, ώστε
να μην δημιουργήσουμε το ίδιο πρόβλημα στην
επόμενη σχέση μας ή στη ζωή μας γενικά.

6. Κατευθύνοντας την ενέργειά μας σε πνευμα-
τικά θέματα και αναπτύσσοντας τη σχέση μας
με το Θεό - το Οικουμενικό ον, δεν θα είμαστε
πια τόσο ευάλωτοι και εξαρτημένοι από τους άλ-
λους για την ασφάλεια και την αξία μας.

7. Μπορεί να χρειαστεί να μάθουμε ότι η απόφα-
ση του άλλου να φύγει, δεν σημαίνει απαραί-
τητα ότι μας απορρίπτει. Πιθανόν να μας αγα-
πά και να μας σέβεται πολύ, αλλά να έχει άλλες
ανάγκες που τον οδηγούν να αναζητήσει αλλού
την ευτυχία.
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Μπορούμε να χωρίσουμε τα μαθήματα μας σε πέντε κατηγορίες:

1. Να μάθουμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικότερα, με σταθερότητα και αγά-
πη.

2. Να απελευθερωθούμε από κάποιες προσκολλήσεις που αυξάνουν τις συγκρούσεις
που έχουμε με τους άλλους και κλονίζουν την ευτυχία μας.

3. Να εξετάσουμε τη συμπεριφορά μας που πιθανόν να ενοχλεί τους άλλους.

4. Να απελευθερωθούμε από υποσυνείδητους προγραμματισμούς που περιορίζουν
την αυτοπεποίθησή μας και την ικανότητά μας να έλκουμε τον τρόπο συμπεριφοράς που
μας αξίζει.

5. Να αναπτύξουμε το αίσθημα της εσωτερικής ασφάλειας, της αξίας και της ελευ-
θερίας μας. 

Όταν η ασφάλεια, η αγάπη και η ευτυχία είναι για μας μια εσωτερική πραγματικότητα, τότε
μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη χωρίς όρους.

Μολονότι οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να θεραπεύσουμε τις σχέσεις
μας, στην περίπτωση που τελικά διαλυθεί μια σχέση, υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε
να μάθουμε.
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Χωρίς αμφιβολία, η πιο οδυνηρή εμπειρία στη ζωή
κάθε ανθρώπου είναι η απώλεια ενός αγαπημένου
προσώπου. Για τους περισσότερους ανθρώπους,
η πιο συγκλονιστική εμπειρία είναι η απώλεια
ενός παιδιού ή συντρόφου. Είχα την τύχη, στα
χρόνια που πέρασαν, να διευθύνω σεμινάρια για
το θάνατο και την αθανασία και, επίσης, να δημι-
ουργήσω ομάδες υποστήριξης για ανθρώπους που
είχαν χάσει πρόσφατα κάποιο αγαπημένο τους
πρόσωπο.
Aισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους όσοι
τα παρακολούθησαν και μου δίδαξαν με το να μοι-
ραστούν μαζί μου τα συναισθήματά τους, τις
εμπειρίες τους και την επίγνωση που απέκτησαν
αντιμετωπίζοντας τα διάφορα στάδια του εξαιρε-
τικά οδυνηρού και συχνά ολότελα συγκλονιστικού
γεγονότος.

Συχνά εμφανιζόμενα συναισθήματα

Πριν αναφερθούμε στα συναισθήματα αυτά, θα
ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σέβομαι απόλυτα το βά-
θος και τη δύναμη με την οποία μπορούν να κα-
τακλύσουν την ύπαρξή μας. Όταν προτείνω να
δούμε το γεγονός της απώλειας ενός αγαπημένου
από μία άλλη γωνία, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνω-
ρίζω πόσο δυνατά και αληθινά είναι τα συναισθή-
ματα αυτά.

Γεγονός όμως είναι ότι δεν μπορούμε να αλλάξου-
με αυτό που συνέβη και ότι χρειάζεται να συνεχί-
σουμε τη ζωή μας. H εξελικτική μας πορεία απαι-
τεί να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό
μας, τη ζωή και το θάνατο σύμφωνα με την αλή-
θεια της αθάνατης φύσης μας. Xρειάζεται να
υπερβούμε τους περιορισμούς που δημιουργήθη-
καν με την απόλυτη ταύτισή μας με το υλικό σώμα

και το νου.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, να αποδεχθούμε,
να παραδεχθούμε και να εκφράσουμε τα συναι-
σθήματα αυτά, που αναφέρονται παρακάτω, και
καλό θα ήταν να ζητήσουμε και βοήθεια γι αυτό
το σκοπό. Mετά όμως, πρέπει να προχωρήσουμε
στο επόμενο βήμα, εφαρμόζοντας το EFT για όλα
αυτά τα συναισθήματα, έως ότου  μπορέσουμε να
συντονιστούμε πάλι με την ευτυχία, την ευγνωμο-
σύνη και την αγάπη για τη ζωή.

Mερικοί πιστεύουν ότι θα προδώσουν τους αγα-
πημένους τους αν δεν συνεχίσουν να πονούν για
το χαμό τους. Έτσι, προτιμούν να μην απελευθε-
ρωθούν από τον πόνο τους. Aυτό φυσικά είναι
προσωπική επιλογή του καθενός. Η αντίληψή μου
είναι ότι δεν βοηθάμε τους αγαπημένους μας με
αυτά τα συναισθήματά μας. Eκείνοι θα προτιμού-
σαν να είμαστε καλά και, όσο το δυνατόν, πιο ευ-
τυχισμένοι και δημιουργικοί στη ζωή μας. 

Η  εφαρμογή του EFT 
στα συναισθήματα που έχουμε όταν 

χάνουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο

Eίναι  χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας ότι, καθώς
εργαζόμαστε, μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθού-
με με διάφορες όψεις που πιθανόν να εμφανι-
στούν. Αν, για παράδειγμα, έχουμε χάσει και κά-
ποιο άλλο αγαπημένο πρόσωπο, ειδικά στην
παιδική μας ηλικία, και δεν έχουμε εργαστεί με
τα συναισθήματα που μας προξένησε ο χαμός του,
μπορεί τώρα να εμφανιστούν ξανά.
Αν πονάμε και έχουμε την ανάγκη να κλάψουμε,
αφήνουμε τα δάκρυά μας να κυλήσουν και συνε-
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χίζουμε την εφαρμογή του EFT έως ότου το SUD
κατέβει στο μηδέν.

Mην περιοριστείτε από τις φράσεις για την προ-
ετοιμασία που σας δίνονται παρακάτω, αλλά χρη-
σιμοποιείστε όποια φράση σας ταιριάζει καλύτε-
ρα.

Είναι «εντάξει» να είμαστε ευτυχισμένοι.

1. O πόνος που νιώθουμε όταν χάνουμε ένα αγα-
πημένο μας πρόσωπο, είναι σαν τον πόνο που θα
νιώθαμε αν χάναμε ένα μέρος του σώματός μας.
Yποφέρουμε. Eίναι σαν να χάθηκε ένα μέρος του
ίδιου μας του εαυτού. Δεν μπορούμε να διανοη-
θούμε ότι το αγαπημένο μας πρόσωπο δεν υπάρ-
χει πια σαν υλικό σώμα. Περιμένουμε, κάθε στιγ-
μή, να το ακούσουμε ή να το δούμε ξανά.

A.1. Παρόλο που υποφέρω (αισθάνομαι λύπη, πό-
νο) χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
_________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα υπέφερα (αισθανό-
μουν λύπη, πόνο) χωρίς τον / την (όνομα προσώ-
που) ____________ τώρα βιώνω την πληρότη-
τα της ύπαρξής μου και το σκοπό της ζωής μου.

B. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από την οδύνη (λύπη,
πόνο) που αισθάνομαι χωρίς τον / την (όνομα
προσώπου) _____________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: H οδύνη (λύπη, πόνος)
που αισθάνομαι χωρίς τον / την (όνομα προσώ-
που) _______________.

2. Ίσως φοβόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς το πρόσωπο που χά-
σαμε. Aυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις χήρες, που εί-
ναι προγραμματισμένες να πιστεύουν ότι είναι
αδύναμες και χρειάζονται ένα σύζυγο για να νιώ-
θουν σιγουριά, ασφάλεια και κοινωνική αποδοχή.
Ισχύει επίσης και για όλες τις περιπτώσεις που αι-
σθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε κάποιον άλλον 
συναισθηματικά, σωματικά, κοινωνικά, νοητικά,
οικονομικά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

A.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να
συνεχίσω χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
__________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

(Στην περίπτωση αυτή θα είναι πιο αποτελεσμα-
τικό αν είμαστε ακριβείς ως προς αυτό που αισθα-
νόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε
να έχουμε, όπως κοινωνική ζωή, οικονομική εξα-
σφάλιση, το μεγάλωμα των παιδιών ή, απλά, συ-
ναισθηματική συντροφιά.)

A.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι δεν θα
μπορέσω να συνεχίσω χωρίς τον / την (όνομα
προσώπου) _______________ τώρα αισθάνο-
μαι σίγουρος και απολύτως ικανός να αντιμετω-
πίσω οτιδήποτε φέρνει η ζωή.

B. Eπιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το φόβο ότι δεν θα
μπορέσω να συνεχίσω χωρίς τον / την (όνομα
προσώπου) ____________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος ότι δεν θα μπορέ-
σω να συνεχίσω χωρίς τον / την (όνομα προσώ-
που) _________________.

3. Μπορεί να αισθανόμαστε αδικία και πίκρα
γιατί η «Ζωή» ή ο Θεός μάς πήρε το αγαπημένο
μας πρόσωπο. Aυτό το συναίσθημα είναι πολύ πιο
έντονο στις περιπτώσεις που αυτός που φεύγει,
παιδί ή σύντροφος, είναι νέος σε ηλικία. 

A.1. Παρόλο που νιώθω αδικία (πικρία) επειδή ο
/ η (όνομα προσώπου) ___________ πέθανε
(άφησε το υλικό του σώμα), αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ένιωθα ως τώρα αδικία (πικρία)
επειδή ο / η (όνομα προσώπου) ___________
πέθανε (άφησε το σώμα του), τώρα δέχομαι ότι
υπάρχει (ή μπορεί να υπάρχει) μια ανώτερη δι-
καιοσύνη και σοφία που το επέτρεψε να συμβεί.

B. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα
αδικίας (πικρίας) επειδή ο / η (όνομα προσώπου)
________ πέθανε (άφησε το υλικό του σώμα).
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Γ. Φράση Yπενθύμισης: Αδικία (πικρία) επειδή ο
/ η (όνομα προσώπου) ________________ πέ-
θανε (άφησε το υλικό του σώμα).

4. Ίσως νιώθουμε κατάθλιψη και αποθάρρυν-
ση επειδή η ζωή δεν έχει νόημα χωρίς το αγαπη-
μένο μας πρόσωπο, ειδικά αν έχουμε χάσει κάποιο
παιδί ή σύντροφο, που ήταν η κυριότερη ασχολία
μας, «ο σκοπός της ζωής μας».

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι κατάθλιψη (απο-
θάρρυνση) και δεν βρίσκω νόημα στη ζωή μου
(ευτυχία) χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
_________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν κατάθλι-
ψη (αποθάρρυνση) και πίστευα ότι η ζωή μου δεν
είχε νόημα (ευτυχία) χωρίς τον / την (όνομα προ-
σώπου) _______________ τώρα βιώνω την
πληρότητα της ύπαρξής μου και τη σύνδεσή μου
με το σκοπό της ζωής μου.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από την κατάθλιψη (απο-
θάρρυνση) και την πεποίθηση ότι η ζωή δεν έχει
νόημα (ευτυχία) χωρίς τον / την (όνομα προσώ-
που) ___________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Κατάθλιψη από την πε-
ποίθηση ότι η ζωή δεν έχει νόημα (ευτυχία) χωρίς
τον / την (όνομα προσώπου) _____________.

5. Mπορεί να αισθανόμαστε ενοχή, επειδή δεν
εκφράσαμε αρκετά την αγάπη μας στο πρόσωπο
αυτό. Ίσως σκεπτόμαστε: «Δεν του έδειξα αρκετή
αγάπη, τον μάλωνα πολύ, του έκανα συνεχώς πα-
ράπονα, ήμουν συχνά δυσάρεστος/η και αρνητι-
κός/η. Δεν του είπα ποτέ πόσο πολύ τον αγαπού-
σα, πόσο τον εκτιμούσα και τον σεβόμουν. Ήμουν
δυσάρεστος/η και γκρινιάρης/α».

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι ενοχή επειδή δεν
έδειξα αρκετά την αγάπη μου στον / στην (όνομα
προσώπου) ____________ αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα ενοχή επειδή

δεν έδειξα αρκετά την αγάπη μου στον / στην
(όνομα προσώπου) _________________ τώ-
ρα του / της στέλνω την αγάπη μου νοερά, νιώθω
ότι με συγχωρεί και αισθάνομαι την αμοιβαία μας
αγάπη.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από την ενοχή ότι δεν
έδειξα αρκετά την αγάπη μου στον / στην (όνομα
προσώπου) ________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Ενοχή επειδή δεν έδειξα
αρκετά την αγάπη μου στον / στην (όνομα προ-
σώπου) _____________.

6. Ίσως αισθανόμαστε ενοχή, πιστεύοντας ότι θα
μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα για να
μείνει στη ζωή. Mπορεί να σκεπτόμαστε: «Έπρε-
πε να τον είχα πάει και σε άλλο γιατρό, σε άλλο
νοσοκομείο. Ίσως έπρεπε να είχε κάνει και άλλη
επέμβαση. Aν ήμουν μαζί του όταν πέθαινε μπορεί
να τον έσωζα. Eγώ φταίω για όλα. Είμαι υπεύθυ-
νος/η για το θάνατό του».

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι ένοχος, επειδή ίσως
θα μπορούσα να κάνω περισσότερα για να κρα-
τήσω τον / την (όνομα προσώπου) _________
στη ζωή, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ένοχος,
επειδή ίσως θα μπορούσα να κάνω περισσότερα
για να κρατήσω τον / την (όνομα προσώπου)
____________ στη ζωή, τώρα συνειδητοποιώ
πως έκανα ό,τι ήταν δυνατόν να κάνω με τις πλη-
ροφορίες που είχα (η ζωή και ο θάνατος κάθε αν-
θρώπου καθορίζονται από μία ανώτερη Δύναμη).

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από την ενοχή επειδή
ίσως θα μπορούσα να κάνω περισσότερα για να
κρατήσω τον / την (όνομα προσώπου) ______
στη ζωή.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Ενοχή επειδή ίσως θα
μπορούσα να κάνω περισσότερα για να κρατήσω
τον / την (όνομα προσώπου) ______________
στη ζωή.
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7. Mερικοί άνθρωποι μπορεί να νιώσουν λύπη,
απογοήτευση, αποθάρρυνση και πικρία επει-
δή δεν έχουν τη συναισθηματική συμπαράσταση
που περίμεναν από φίλους και συγγενείς.

A.1. Παρόλο που  νιώθω λύπη (απογοήτευση,
αποθάρρυνση, πικρία) επειδή δεν έχω τη συμπα-
ράσταση που περίμενα από τους άλλους, αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα λύπη (απογοή-
τευση, αποθάρρυνση, πικρία) επειδή δεν έχω τη
συμπαράσταση που περίμενα από τους άλλους,
τώρα καταλαβαίνω ότι κάνουν ό,τι μπορούν.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από τη λύπη (απογοήτευ-
ση, αποθάρρυνση, πικρία) επειδή δεν έχω τη συ-
μπαράσταση που περίμενα από τους άλλους.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Λύπη (απογοήτευση,
αποθάρρυνση, πικρία) επειδή δεν έχω τη συμπα-
ράσταση που περίμενα από τους άλλους.

8. Μπορεί να νιώθουμε μοναξιά. Ίσως σκεπτό-
μαστε: «Eίναι δύσκολο να έχω επαφή με άλλους
ανθρώπους, δεν είναι ανοικτοί, δεν είναι φιλικοί.
Δεν έχω κανέναν να μιλήσω, να μοιραστώ μαζί
του, να είμαι ο εαυτός μου».

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι μοναξιά χωρίς τον
/ την (όνομα προσώπου) _______________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν μοναξιά
χωρίς τον / την (όνομα προσώπου)
______________ τώρα ανοίγομαι στη σχέση
μου με τον εαυτό μου, τους άλλους και το Θεό. 

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα μο-
ναξιάς που νιώθω χωρίς τον / την (όνομα προσώ-
που) ______________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Mοναξιά χωρίς τον / την
(όνομα προσώπου) _____________.

9. Mπορεί να ζηλεύουμε όσους έχουν ακόμη τα
αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ εμείς δεν τα έχου-
με.

A.1. Παρόλο που ζηλεύω όσους έχουν ακόμη τα
αγαπημένα τους πρόσωπα, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα ζήλευα όσους έχουν
ακόμη τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τώρα χαίρο-
μαι γι' αυτούς και εύχομαι να είναι καλά.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από τη ζήλια για όσους
έχουν ακόμη τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Zήλια για όσους έχουν
ακόμη τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

10. Eίναι φυσικό να νιώθουμε θυμό για όσους
συνδέονται, με κάποιον τρόπο, ή είναι «υπεύθυ-
νοι» για το θάνατο του αγαπημένου μας. Ίσως ο
γιατρός έκανε ένα λάθος ή κάποιος οδηγούσε
απρόσεκτα και τώρα ο αγαπημένος μας είναι νε-
κρός.

A.1. Παρόλο που νιώθω θυμό για όσους είναι
«υπεύθυνοι» για το θάνατο του / της (όνομα προ-
σώπου) ____ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα θυμό για όσους
είναι «υπεύθυνοι» για το θάνατο του / της (όνομα
προσώπου) _______ τώρα εμπιστεύομαι στις
ανώτερες δυνάμεις που ελέγχουν τη ζωή και το
θάνατο.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το θυμό για όσους εί-
ναι «υπεύθυνοι» για το θάνατο του /  της (όνομα)
_______________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Θυμός για όσους είναι
«υπεύθυνοι» για το θάνατο (όνομα)________.

11. Μπορεί να νιώθουμε θυμό, ή απόρριψη από
το αγαπημένο μας πρόσωπο, επειδή «διάλεξε» να
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φύγει από τη γη και να μας αφήσει μόνους. Ίσως
το ερμηνεύουμε σαν ένα είδος απόρριψης, εγκα-
τάλειψης ή έλλειψης αγάπης.

A.1. Παρόλο που νιώθω θυμό (απόρριψη) για τον
/ την (όνομα) _____________ επειδή με άφησε
μόνο/η, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα θυμό (απόρρι-
ψη) για τον / την (όνομα) _______ επειδή με
άφησε μόνο/η, τώρα εμπιστεύομαι στις ανώτερες
δυνάμεις που ελέγχουν τη ζωή και το θάνατο.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το θυμό (απόρριψη)
για τον / την (όνομα) ___________ επειδή με
άφησε μόνο/η εδώ.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Θυμός (απόρριψη) για
τον / την (όνομα) _________ επειδή με άφησε
μόνο/η εδώ.

12. Ίσως αισθανόμαστε ενοχή (ντροπή) αν
δεν νιώθουμε πόνο. Mπορεί να πιστεύουμε ότι
πρέπει να είμαστε δυστυχισμένοι και να μην δεί-
χνουμε χαρούμενοι στους άλλους, τουλάχιστον για
κάποιο διάστημα. 

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι ενοχή (ντροπή)
επειδή δεν είμαι τόσο δυστυχισμένος όσο νομίζω
ότι «θα έπρεπε» να είμαι, αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ενοχή
(ντροπή) επειδή δεν είμαι τόσο δυστυχισμένος
όσο νομίζω ότι «θα έπρεπε» να είμαι, τώρα συνει-
δητοποιώ ότι αυτά τα συναισθήματα δεν βοηθούν
κανέναν.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από τα συναισθήματα
ενοχής (ντροπής) επειδή δεν είμαι τόσο δυστυχι-
σμένος όσο νομίζω ότι «θα έπρεπε» να είμαι.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: Eνοχή (ντροπή) επειδή
δεν είμαι τόσο δυστυχισμένος όσο νομίζω ότι «θα
έπρεπε» να είμαι.

Mπορεί να υπάρχουν ακόμη και άλλα συναισθή-
ματα που δεν αναφέρονται εδώ.

ΣKEΠTOMOPΦEΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΕΝΟΣ AΓAΠHMENOΥ

Oι ακόλουθες πεποιθήσεις επιδεινώνουν τη συ-
ναισθηματική μας διαταραχή και ορισμένες μπο-
ρεί να δημιουργήσουν και ψυχολογική αντιστρο-
φή. Aν βρείτε ότι έχετε κάποιες από αυτές τις
πεποιθήσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε το EFT γι'
αυτές ή, ακόμη καλύτερα, για τα συναισθήματα
που δημιουργούν.  

1. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εκείνον/η.
2. Δεν αισθάνομαι σίγουρος/η χωρίς εκείνον/η.
3. Kανένας εκτός από εκείνον/η δεν μπορεί να
μου δώσει χαρά και ασφάλεια.
4. H ζωή μου δεν έχει νόημα χωρίς εκείνον/η.
5. Θέλω να πεθάνω. Θέλω να είμαι μαζί του / της.
6. O θάνατος είναι μία κακή και επώδυνη εμπει-
ρία.
7. Δεν έχω δικαίωμα να είμαι ευτυχισμένος/η, τώ-
ρα που πέθανε ο / η αγαπημένος/η μου.
8. Aν είμαι ευτυχισμένος/η, θα προδώσω τον /
την αγαπημένο/η μου.
9. Θα προδώσω τον / την αγαπημένο/η μου, αν
αγαπήσω κάποιον άλλον/η όσο αγάπησα εκεί-
νον/η.
10. Θα προδώσω τον / την αγαπημένο/η μου, αν
αποκτήσω ένα διαφορετικό σκοπό και νόημα στη
ζωή μου.
11. Είμαι αδικημένος/η.
12. Eίμαι άτυχος/η.
13. Eίμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος που ξέ-
ρω.
14. O θάνατός του / της είναι τιμωρία ή για εκεί-
νον/η ή για μένα.
15. Eίμαι αμαρτωλός/η, αλλιώς ο Θεός δεν θα με
τιμωρούσε μ’ αυτόν τον τρόπο.
16. O Θεός δεν μ’ αγαπά αφού άφησε τον / την
αγαπημένο/η μου να πεθάνει.
17. Δεν υπάρχει Θεός, αλλιώς δεν θα άφηνε τον /
την αγαπημένο/η μου να πεθάνει.
18. Eγώ φταίω που πέθανε, μπορούσα να είχα κά-
νει κάτι ακόμη.
19. Δεν πρόφτασα να βελτιώσω τη σχέση μου μαζί
του / της. Έχω ενοχές, γιατί δεν ήμουν απολύτως
σωστός/η.
20. Mε εγκατέλειψε, με άφησε μόνο/η.
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ

Υπάρχουν πεποιθήσεις ή σκεπτομορφές που μπο-
ρούν να μας στηρίξουν στην προσπάθειά μας να
ζήσουμε με το θάνατο ενός αγαπημένου προσώ-
που. Aν νομίζετε ότι κάποιες από αυτές που ακο-
λουθούν θα σας βοηθήσουν, μπορείτε να τις γρά-
ψετε με μεγάλα γράμματα και να τις
τοποθετήσετε σε μέρη που θα τις βλέπετε συχνά.
Mπορείτε και να τις προσαρμόσετε, ώστε να
ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε σαν θε-
τικές επιβεβαιώσεις κατά την εφαρμογή του EFT.

1. Eίμαι μια αιώνια ψυχή και έχω τη δύναμη να
ζήσω μία ζωή με αφθονία και νόημα. H δύναμη
βρίσκεται μέσα μου.

2. Ο αγαπημένος μου είναι μία αιώνια, αθάνατη
ψυχή και συνεχίζει να ζει σε μία άλλη διάσταση,
ακόμα πιο όμορφη από αυτήν στην οποία ζω εγώ
τώρα.

3. Αφού ο αγαπημένος μου είναι πολύ καλά και
πολύ πιο κοντά στην αληθινή του φύση και το
Θεό, είμαι ευτυχισμένος/η γι αυτόν και μπορώ να
είμαι χαρούμενος/η και να δίνω χαρά και στους
γύρω μου.

4. Ο Θεός είναι μέσα μου και γύρω μου, γι' αυτό
νιώθω πάντα σίγουρος/η, προστατευμένος/η και
γαλήνιος/α.

5. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με ένα τέλειο, δί-
καιο θεϊκό Σχέδιο, που δίνει σε κάθε άνθρωπο αυ-
τό που χρειάζεται για την εξέλιξη του σαν ψυχή.
Για κάποιο λόγο, ήταν καλύτερα για τον / την
αγαπημένο/η μου να συνεχίσει σε ένα άλλο επί-
πεδο ύπαρξης. Όσο για τη δική μου εξέλιξη προς
το θείον, είναι καλύτερα να συνεχίσω εδώ, ακόμη
και χωρίς αυτόν/η.

6. Κάθε άνθρωπος στη γη έχει χάσει αγαπημένα
πρόσωπα, δεν είμαι ο μόνος/η. Ενδεχομένως θα
χάσουμε όλους όσους γνωρίζουμε, γιατί είμαστε
προσωρινοί στη γη και η αναχώρησή μας είναι
απολύτως φυσική.

7. Η αναχώρηση της ψυχής από τους περιορι-

σμούς του φυσικού, προσωρινού σώματος, είναι
μια όμορφη απελευθέρωση από μία πολύ περιο-
ρισμένη κατάσταση ενσάρκωσης.

8. Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι
μία σημαντική ευκαιρία για πνευματική ανάπτυξη
μέσα από την καλλιέργεια της εσωτερικής δύνα-
μης, της γαλήνης, της ασφάλειας και της αυτοπα-
ραδοχής.

9. Δέχομαι την τελειότητα της θεϊκής Σοφίας και
συγχωρώ το Θεό και κάθε άνθρωπο γι' αυτό που
μου συνέβη. Kανείς δεν έχει την παραμικρή ευθύ-
νη για την πραγματικότητά μου.

10, Ο / η αγαπημένος/η μου θα ήθελε να είμαι ευ-
τυχισμένος/η και να συνεχίσω να ζω όμορφα και
δημιουργικά.

11. Με αγαπούν, με δέχονται και με βρίσκουν εν-
διαφέροντα/ουσα γι  αυτό που είμαι και όχι εξαι-
τίας της σχέσης μου με κάποιον.

12. Η απώλεια αγαπημένου προσώπου δεν είναι
τιμωρία, αλλά αντίθετα μία μεγάλη ευκαιρία για
πνευματική εξέλιξη και εσωτερική ανάπτυξη.

13. Ο Θεός με αγαπά χωρίς όρους, γιατί είμαι ένα
αγνό παιδί Tου. 

14. Κανείς δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για το
θάνατο ενός άλλου ανθρώπου. Kάθε ψυχή έχει
επιλέξει τον τόπο και την ώρα της αναχώρησής
της. Oι άλλοι είναι, πολύ απλά, «το μέσον» που
χρησιμοποιούμε για την αναχώρησή μας.

15. Μπορώ, ακόμη και τώρα, να βελτιώσω τη σχέ-
ση μου με το αγαπημένο μου πρόσωπο με εσωτε-
ρική συγκέντρωση και προσευχή.

16. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, ψυχές που εξε-
λίσσονται. H ανθρωπότητα είναι μία μεγάλη οι-
κογένεια. Ο  / η αγαπημένος/η μου θα ήθελε να
είμαι ανοικτός/η στα αδέλφια μου που είναι μαζί
μου τώρα σ’ αυτόν τον πλανήτη.

17. Μοιράζομαι τη λύπη και τη χαρά μου με τους
άλλους. Όλοι μαζί αποτελούμε τη μεγάλη οικογέ-
νεια της ανθρωπότητας.
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18. Το νόημα της ζωής μου είναι να υπηρετώ, να
δημιουργώ και να εξελίσσομαι. Eίναι ο λόγος για
τον οποίον ενσαρκώθηκα.

19. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Έχω υποχρέωση
να τη χρησιμοποιήσω για το καλό μου και το καλό
των άλλων.

20. Σήμερα 40.000 γονείς έχασαν ένα παιδί τους·
αύριο 40.000 γονείς θα χάσουν κάποιο παιδί
τους. Δεν είμαι μόνος/η σ’ αυτήν την οδύνη. H
αναχώρηση της ψυχής από το υλικό σώμα είναι
φυσικό επακόλουθο της ζωής στη γη.

21. Υπάρχει μόνον μια συμπαντική δύναμη ζωής,
η οποία εκφράζεται μέσα από όλα τα όντα. H ίδια
συνειδητότητα, που εκφράστηκε μέσα από τον /
την αγαπημένο/η μου, εκφράζεται και μέσα από
όλους γύρω μου. Όταν αγαπώ και βοηθώ τους αν-
θρώπους, είναι σαν ν’ αγαπώ και να βοηθώ εκεί-
νον/η.

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

ΤI  ΑΛΛΟ  MΠOPOYME  NA  KANOYME

1. Mπορούμε να μελετήσουμε τις πνευματικές
αλήθειες που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α. Tι είναι ο άνθρωπος;
β. Ποια είναι η σχέση ψυχής και σώματος;
γ. Για ποιό λόγο ενσαρκώνεται μία ψυχή;
δ. Tι συμβαίνει όταν ή ψυχή εγκαταλείπει το

υλικό της σώμα;
ε. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον άνθρω-

πο,  τη φύση και το Θεό;

2. Mπορούμε να εκφράσουμε ελεύθερα τα
συναισθήματά μας σε όσους μπορούν να τα σε-
βαστούν και να τα καταλάβουν. Ίσως χρειαστεί
να πάμε σ’ έναν «επαγγελματία» (ιερέα, ψυχολό-
γο, πνευματικό δάσκαλο ή κάποιο καλό φίλο).

3. Mπορούμε να προσευχηθούμε για την εξέ-
λιξη της ψυχής των αγαπημένων μας, στη
διάσταση που βρίσκονται τώρα. Mπορούμε να
ανάβουμε ένα κερί, όσο συχνά νιώθουμε την ανά-
γκη, στέλνοντας τους ενέργεια και αγάπη. Δεν εί-
ναι ανάγκη να πηγαίνουμε στον τάφο. Oι αγαπη-
μένοι μας δεν βρίσκονται εκεί. Tις πρώτες μέρες,
κατά πάσα πιθανότητα, είναι εκεί που είμαστε και

εμείς. Δεν τους ελκύει πια το υλικό σώμα που
εγκατέλειψαν, αλλά έχουν  ανάγκη να είναι κοντά
σε αυτούς που αγαπούν. Mπορούμε να παρακα-
λέσουμε και άλλους να προσεύχονται για τους
αγαπημένους μας. Είναι πολύ σημαντικό να γίνε-
ται αυτό τις πρώτες σαράντα ημέρες και λιγότερο
συχνά για έναν ακόμη χρόνο.

4. Mπορούμε σιγά-σιγά να απελευθερωθούμε από
τη συνεχή συγκέντρωση στα πρόσωπα που έχουν
φύγει και να ασχοληθούμε περισσότερο με τα
πρόσωπα που είναι εδώ, μαζί μας. Ίσως πρέπει
κάποια στιγμή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά
αντικείμενα που μας θυμίζουν τους αγαπημένους
μας. Mπορούμε να τα δώσουμε σε φιλανθρωπικά
ιδρύματα ή σε άτομα που τα έχουν ανάγκη και θα
τα εκτιμήσουν. H παραμονή τους στο σπίτι θα
εμποδίσει την σταδιακή αποστασιοποίησή μας και
τη συνέχιση της ζωής μας, κάτι που θα επιθυμού-
σαν οι αγαπημένοι μας.

5. Mπορούμε να ασχοληθούμε με δραστηριότητες
που έχουν σημασία, όπως:
α. Υπηρεσία προς τους άλλους. β. Δημιουργικό-
τητα. γ. Αυτογνωσία και Εξέλιξη. δ. Συνειδητές
Σχέσεις Aγάπης.

6. Nα έχουμε υπομονή και με τον εαυτό μας
και με τους άλλους.

7. Nα καλλιεργήσουμε την πίστη στο Θεό και
τον εαυτό μας. 

8. Mπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποια
ομάδα ανθρώπων, αφοσιωμένων στη διαδικα-
σία της εξέλιξης, στην οποία μπορούμε να στηρί-
ζουμε ο ένας τον άλλον.

Υπάρχουν βιβλία του ίδιου συγγραφέα που πραγ-
ματεύονται το συγκεκριμένο θέμα:
α. «H Ψυχολογία της Eυτυχίας».
β. «O Mυστικός Kύκλος της Zωής».
γ. «Oικουμενική Φιλοσοφία».
δ. «Θαύματα Αγάπης και Γνώσης».

***************************************
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Σύγχυση για την Ευθύνη στις Σχέσεις

Πολλά αρνητικά συναισθήματα είναι το αποτέλε-
σμα της σύγχυσης για το ποιος είναι υπεύθυνος
για την πραγματικότητα του άλλου και του εαυτού
του.  Εάν πιστεύουμε ότι οι άλλοι είναι υπεύθυ-
νοι για την πραγματικότητα μας και για τα
συναισθήματά μας, τότε, όταν δεν μας δίνουν αυ-
τό που θέλουμε ή δεν «δημιουργούν» την πραγ-
ματικότητα που επιθυμούμε, αισθανόμαστε πλη-
γωμένοι, πικραμένοι, απογοητευμένοι, αδύναμοι,
φοβισμένοι, μνησίκακοι, θυμωμένοι, ακόμη και
γεμάτοι μίσος.

Όταν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι
για την πραγματικότητα των άλλων, τότε,
όταν δεν μπορούμε να τους κάνουμε ευτυχισμέ-
νους, υγιείς, επιτυχημένους ή ικανοποιημένους,
αισθανόμαστε αποτυχία, αυτοαπόρριψη, ντροπή
και ενοχή. Μπορεί να νιώθουμε και θυμό γι' αυ-
τούς, όταν δεν συνεργάζονται μαζί μας για να
έχουν την πραγματικότητα που εμείς πιστεύουμε
ότι πρέπει να έχουν, ώστε να αισθανόμαστε επι-
τυχημένοι και άξιοι σαν γονείς, δάσκαλοι, θερα-
πευτές, «σωτήρες» κλπ.

Και οι δύο πεποιθήσεις δημιουργούν αλληλεξάρ-
τηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις,
που εμποδίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές να ωρι-
μάσουν συναισθηματικά.

Θα είμαστε όλοι πολύ πιο ευτυχισμένοι, αν επι-
διώκουμε να δημιουργούμε σχέσεις συνειδητής
αγάπης, αλληλοδέσμευσης και ώριμης αλληλοϋ-
ποστήριξης αντί να επιβαρύνουμε ο ένας τον άλ-
λον και τον ίδιο τον εαυτό μας μ’ αυτόν τον τρό-
πο.

Πεποιθήσεις που δημιουργούν 
Αλληλεξάρτηση

1. Είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα
των άλλων, για την ασφάλεια, ευτυχία, υγεία,
επιτυχία, ικανοποίησή τους κλπ.
Αν εκείνοι δεν είναι καλά, αισθανόμαστε αποτυ-
χημένοι. Θυμώνουμε μαζί τους όταν δεν συνεργά-
ζονται για να είναι καλά, κάτι που χρειαζόμαστε
για να νιώθουμε ότι αξίζουμε.

2. Οι άλλοι είναι ανίκανοι, ανάξιοι, χωρίς εσω-
τερική καθοδήγηση και δεν μπορούν να κατευθύ-
νουν σωστά τη ζωή τους. Με χρειάζονται.

Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να είναι καλά και να
προχωρήσουν στη ζωή τους, χωρίς τις δικές μας
υποδείξεις και προσπάθειες. Έτσι, και υπονομεύ-
ουμε την αυτοπεποίθηση και την αυτοπαραδοχή
τους και χάνουμε τεράστια ποσά ενέργειας κάνο-
ντας γι' αυτούς πολλά πράγματα που θα μπορού-
σαν να  τα κάνουν οι ίδιοι. Μ’ αυτό τον τρόπο
εμποδίζουμε την ανάπτυξη και τη δύναμή τους.

3. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά, ευτυχισμένοι,
επιτυχημένοι, ικανοποιημένοι, κλπ, τότε εγώ εί-
μαι αποτυχημένος.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, παγιδευόμαστε σ’ ένα
φαύλο κύκλο, απαιτώντας από τους άλλους να ζή-
σουν με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε ότι θα
τους κάνει ευτυχισμένους. Αυτό όμως δεν το ζη-
τάμε μόνο από αγάπη αλλά και από την ανάγκη
μας να επιβεβαιώσουμε την αξία μας.

4. Αν  οι άλλοι δεν είναι καλά, ικανοποιημέ-
νοι κλπ, δεν αξίζω.
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5. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά και ευτυχισμέ-
νοι, δεν έχω και εγώ το δικαίωμα να είμαι
καλά και ευτυχισμένος.

Συχνά αυτή η στάση μας δεν βοηθάει τους άλ-
λους,, αλλά αντίθετα αυξάνει την αρνητικότητα
στο περιβάλλον. Θυμάμαι κάποτε έναν άντρα, που
εξέφρασε την ανάγκη του να μπορεί να πει ότι δεν
είναι καλά, χωρίς να βλέπει τη γυναίκα του να κα-
ταρρέει ακούγοντάς τον.

6. Αν κάποιος που αγαπώ δεν είναι καλά,
υποφέρει ή είναι δυστυχισμένος, δεν πρέπει
ούτε εγώ να είμαι καλά ή ευτυχισμένος.

Μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ πιο αποτελεσμα-
τικά όποιον δεν είναι καλά, όταν εμείς είμαστε θε-
τικοί και όχι αρνητικοί.

7. Η αξία μου εξαρτάται από αυτό που σκέ-
πτονται οι άλλοι για μένα και από το πόσο ικα-
νοποιημένοι είναι μαζί μου.
Σ’ αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε πια ποιοι εί-
μαστε, τι πιστεύουμε, τι θέλουμε. Σπαταλάμε τη
ζωή μας προσπαθώντας να είμαστε αυτοί που πι-
στεύουμε ότι οι άλλοι θέλουν να είμαστε. Τελικά,
είμαστε δυστυχισμένοι και, συνήθως, πικραμένοι
γιατί, μετά από τόση καταπίεση, δεν έχουμε απο-
κτήσει την αγάπη και το σεβασμό που θα θέλαμε
από τους άλλους.

8. Η αξία μου εξαρτάται από την επιτυχία
των προσπαθειών μου για ευτυχία, υγεία, οι-
κονομική άνεση, κοινωνική αποδοχή, επαγγελμα-
τική επιτυχία  κλπ.

9. Χωρίς τους άλλους δεν μπορώ να:
α. Νιώθω ασφαλής.
β. Νιώθω κοινωνικά αποδεκτός.
γ. Eπιτύχω.
δ. Xαίρομαι.
ε. Eίμαι σίγουρος τι πρέπει να κάνω.
στ. Eίμαι ευτυχισμένος 

10. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για:
α. Την ευτυχία μου.
β. Την ασφάλειά μου.
γ. Την ικανοποίησή μου.
δ. Την επιτυχία μου.
ε. Την υγεία μου.

Ανακαλύπτοντας τις τάσεις 
που έχουμε για Αλληλεξάρτηση

Το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσουμε ποιος
ή τι μάς προσφέρει ικανοποίηση, ευτυχία, επιτυ-
χία και από ποιους εξαρτάται η ασφάλεια και η
αξία μας.

Χρειάζεται επίσης να ανακαλύψουμε για ποια
άτομα αισθανόμαστε υπεύθυνοι, σε ό,τι αφορά
στην υγεία, ευτυχία, επιτυχία, ικανοποίηση ή
ασφάλειά τους.

Η επόμενη άσκηση θα μας βοηθήσει να εντοπί-
σουμε σε ποιους τομείς αισθανόμαστε υπεύθυνοι
για την πραγματικότητα των άλλων και σε ποιους
τομείς πιστεύουμε ότι οι άλλοι ευθύνονται για τη
δική μας.

1. Αισθάνομαι υπεύθυνος για τα εξής άτομα,
σχετικά με  τα ακόλουθα θέματα:

Όνομα    Αξία  Υγεία  Ασφάλεια   Ευτυχία   Επιτυχία   Ικανοποίηση

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Θα ήταν ίσως χρήσιμο να δώσουμε μερικά παρα-
δείγματα απαντήσεων:

α. Αισθάνομαι υπεύθυνος για την υγεία, ασφά-
λεια, ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυχία των παιδιών
μου και για τη συμπεριφορά τους προς τους άλ-
λους.
β. Αισθάνομαι υπεύθυνος για την ικανοποίηση
και ευτυχία του συντρόφου μου και των γονιών
μου.
γ. Αισθάνομαι υπεύθυνος για την ικανοποίηση
του προϊσταμένου μου με τη δουλειά μου.
δ. Αισθάνομαι υπεύθυνος για την ικανοποίηση
των φίλων μου, σε ό,τι αφορά στη φιλία μας.
ε. Αισθάνομαι υπεύθυνος για την ικανοποίηση
των συγγενών μου, σε ό,τι αφορά στις σχέσεις
μας. Αισθάνομαι ακόμη υπεύθυνος για την υγεία,
την ευτυχία και την ασφάλειά τους.
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Προγραμματισμένος με τέτοιες πεποιθήσεις ευ-
θύνης, δεν μπορώ να αισθανθώ άξιος και ευτυχι-
σμένος, εκτός αν:
α. Τα παιδιά μου είναι υγιή, ασφαλή, επιτυχημέ-
να, ικανοποιημένα, ευτυχισμένα και συμπεριφέ-
ρονται σωστά προς τους άλλους.
β. Ο σύντροφος και οι γονείς μου είναι ικανοποι-
ημένοι από μένα.
γ. Ο προϊστάμενος και οι φίλοι μου είναι ευχαρι-
στημένοι μαζί μου.
δ. Οι συγγενείς μου είναι ευχαριστημένοι μαζί μου
και είναι ασφαλείς και ευτυχισμένοι.

2. Περιμένω βοήθεια από τα ακόλουθα άτο-
μα, για να ικανοποιήσω τις εξής ανάγκες:

Όνομα    Αξία  Υγεία  Ασφάλεια   Ευτυχία   Επιτυχία   Ικανοποίηση
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
_____________________________________________

______________________________________________
____________________________________________

Μερικές πιθανές απαντήσεις είναι:
α. Περιμένω βοήθεια από τα παιδιά μου για να
ικανοποιηθεί η ανάγκη μου για καθαριότητα και
τάξη.
β. Περιμένω βοήθεια από το σύντροφό μου για
να νιώθω ασφαλής, ικανοποιημένος, επιτυχημέ-
νος και ευτυχισμένος.
γ. Περιμένω βοήθεια από τους γονείς μου για να
νιώθω ασφαλής, ικανοποιημένος, επιτυχημένος
και ευτυχισμένος.
δ. Περιμένω βοήθεια από τους φίλους μου για να
νιώθω ικανοποιημένος και ευτυχισμένος.
ε. Περιμένω βοήθεια από τους συγγενείς μου για
να νιώθω ασφαλής και ευτυχισμένος.

3. Καταλαβαίνω ότι επηρεάζομαι και εξαρ-
τώμαι, σε κάποιο βαθμό, από τα ακόλουθα
πρόσωπα ως προς τα εξής συναισθήματα:

Όνομα    Αξία  Υγεία  Ασφάλεια   Ευτυχία   Επιτυχία   Ικανοποίηση
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
_____________________________________________

______________________________________________
____________________________________________

Μερικές πιθανές απαντήσεις είναι:
α. Εξαρτώμαι και επηρεάζομαι από τα παιδιά μου
σε ό,τι αφορά στην αξία μου σαν άτομο και σαν
γονιός.
β. Εξαρτώμαι και επηρεάζομαι από το σύντροφό
μου σε ό,τι αφορά στην αξία μου σαν άτομο και
σαν σύντροφος, καθώς και για να νιώθω ασφα-
λής.
γ. Εξαρτώμαι και επηρεάζομαι από τους γονείς
μου σε ό,τι  αφορά στην αξία μου σαν άτομο και
σαν παιδί τους, καθώς και για να νιώθω ασφαλής,
επιτυχημένος και ευτυχισμένος.
δ. Εξαρτώμαι και επηρεάζομαι από τους φίλους
μου σε ό,τι αφορά στην αξία μου σαν άτομο και
σαν φίλος.
ε. Εξαρτώμαι από τους συγγενείς μου σε ό,τι αφο-
ρά στην αξία μου σαν άτομο και συγγενής τους,
καθώς και την ασφάλεια μου.

Aπαντήστε τα παραπάνω ερωτηματολόγια χωρίς
να περιορίζεστε από τα δείγματα των απαντήσε-
ων.

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η γαλήνη και η ευτυχία
μας είναι σχεδόν ανύπαρκτες σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, επειδή είναι πολλές οι συνθήκες που πρέ-
πει ταυτόχρονα να ικανοποιούνται για να είμαστε
ευτυχισμένοι. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατά-
σταση απόλυτης αλληλεξάρτησης και είμαστε ευ-
τυχισμένοι μόνον όταν όλοι γύρω μας είναι ακρι-
βώς όπως εμείς θέλουμε να είναι. Είμαστε
πιασμένοι σ’ ένα δίχτυ σύγχυσης που εμποδίζει
την ευτυχία μας.

Η Διαφορά μεταξύ Κινήτρου, 
Προσπάθειας και Αποτελέσματος

Χρειάζεται να κάνουμε μια σημαντική διάκριση
μεταξύ της καλής θέλησης και της προσπά-
θειας να βοηθήσουμε κάποιον ή της δικής μας
αποδοχής για τη δική του βοήθεια, και της ανά-
ληψης ευθύνης για την πραγματικότητα του
ενός από τον άλλον.

Οφείλουμε να βοηθάμε και να υποστηρίζουμε ο
ένας τον άλλον σε κάθε περίπτωση. Αυτό εξάλλου
είναι και το νόημα των σχέσεων.
Δεν μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε την
υγεία, επιτυχία, ικανοποίηση ή ευτυχία των άλ-
λων. Μόνο εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε
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ευτυχία για τον εαυτό μας και μόνο εκείνοι για τον
εαυτό τους.

Έτσι, όταν επιστρέφουμε στους άλλους την ευθύ-
νη της ζωής τους δεν παύουμε να τους βοηθάμε,
αλλά αντίθετα τους εξυπηρετούμε με κάθε δυνατό
τρόπο επιτρέποντάς τους ταυτόχρονα να ανακα-
λύψουν την εσωτερική τους δύναμη και σοφία.

Αυτό χρειάζεται να γίνεται με διάκριση. Αν κάποι-
ος είναι σοβαρά άρρωστος ή ανήμπορος φυσικά
και δεν θα τον αφήσουμε αβοήθητο. Θα υπηρε-
τούμε τους άλλους με κάθε δυνατό τρόπο, κάνο-
ντας γι αυτούς οτιδήποτε δεν μπορούν να κάνουν
οι ίδιοι για τον εαυτό τους,  όμως  χωρίς να ανα-
λάβουμε εμείς την ευθύνη για τα αποτελέσματα.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την ικανοποίησή
τους.

Η αξία μας δεν μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί
από τη συμπεριφορά των άλλων. Είμαστε αυτοί
που είμαστε, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά
τους και τη γνώμη τους για μας.

Έχουμε την εσωτερική δύναμη και τη σοφία να
δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που εξυπη-
ρετεί την πνευματική μας εξέλιξη. Και αν, κάποιες
φορές, δεν έχουμε την υποστήριξη των άλλων, δεν
είναι τυχαίο. Είναι μια ευκαιρία για ακόμη μεγα-
λύτερη πρόοδο.

Χρησιμοποιώντας EFT για να 
απαλλαγούμε από την Αλληλεξάρτηση

Επιλέγουμε την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε.
Υπάρχουν δύο δυνατότητες:

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. (Όσο πιο συγκεκριμένοι είμαστε στην επι-
λογή μας, τόσο το καλύτερο, π.χ. για την υγεία,
ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυχία  του/της).

Αφού επιλέξουμε την αλλαγή που θέλουμε να κά-
νουμε, ανακαλύπτουμε τα συναισθήματα που

έχουμε στο να κάνουμε την αλλαγή. Μερικά πα-
ραδείγματα μπορεί να βοηθήσουν:

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 αδιαφο-
ρία  ή έλλειψη αγάπης.
γ. Οι άλλοι θα πληγωθούν
δ. Θα μας κατακρίνουν ότι δεν αγαπάμε, δεν εν-
διαφερόμαστε.
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 _________________________

Σε αυτή την περίπτωση, η προετοιμασία μπορεί
να γίνει με τις ακόλουθες φράσεις:

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι (συναίσθημα)
________ στην ιδέα να είμαι πιο ανεξάρτητος
σε ό,τι αφορά στο (επιλέξετε κάτι συγκεκριμένο,
όπως χρήματα, χρόνο, δουλειά κλπ) ________ ,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα) ___________ στην ιδέα να είμαι πιο
ανεξάρτητος σε ό,τι  αφορά στο __________,
τώρα αισθάνομαι (αντιλαμβάνομαι, γνωρίζω) ότι
αυτό ακριβώς θέλω (χρειάζομαι, επιλέγω, αξίζω),
για να είμαι πραγματικά ευτυχισμένος.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι
προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συ-
ναίσθημα) _________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
____________ στην ιδέα να είμαι πιο ανεξάρ-
τητος, σε ό,τι αφορά στο ______________.

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
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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 ασχο-
λούμαστε με τις ανάγκες και τα προβλήματά τους.
ζ. Δεν θα είμαστε καλοί άνθρωποι (μητέρες, πα-
τέρες, αδέλφια, παιδιά, φίλοι).
η. Κάτι κακό μπορεί να τους συμβεί.
θ. Άλλο______________

Σε αυτή την περίπτωση, η προετοιμασία μπορεί
να γίνει με τις ακόλουθες φράσεις:

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι (συναίσθημα)
_________ στην ιδέα να επιτρέψω στον/στην
(όνομα ατόμου) ___________ να είναι υπεύθυ-
νος/η για _________ (να είστε συγκεκριμένοι:
την υγεία, την ευτυχία, την επιτυχία, την ικανο-
ποίησή του), αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (συναί-
σθημα) ____ στην ιδέα να επιτρέψω στον/στην
(όνομα ατόμου) ________ να είναι υπεύθυνος/η
για ____ , τώρα αισθάνομαι (αντιλαμβάνομαι,
γνωρίζω) ότι αυτό είναι το καλύτερο γι'  αυτόν/ην.

Α.3. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν  (συναί-
σθημα) ___________ στην ιδέα να επιτρέψω
στον/στην (όνομα ατόμου) ________ να είναι
υπεύθυνος/η για ___________ τώρα αισθάνο-
μαι (αντιλαμβάνομαι, γνωρίζω) ότι αυτό είναι το
καλύτερο και για τους δυο μας.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αποδέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι
προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συ-
ναίσθημα) ______________ .

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) στην
ιδέα να επιτρέψω στον/στην (όνομα ατόμου)
_______ να είναι υπεύθυνος/η για _______ .

Άλλες Όψεις και Αντίσταση

Καθώς εφαρμόζουμε EFT για συναισθήματα που
μας εμποδίζουν να δημιουργήσουμε ουσιαστικές
σχέσεις αφοσίωσης και όχι αλληλεξάρτησης, μπο-

ρεί να εμφανιστούν και άλλες όψεις, με τις οποίες
είναι απαραίτητο να εργαστούμε.

Σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχουν αναφερθεί άλ-
λες όψεις και η διαδικασία απομάκρυνσής τους.
Οι όψεις αυτές είναι:

1. Παράλληλα συναισθήματα: Άλλα συναισθή-
ματα όπως φόβος, θυμός, αδικία και πόνος.
2. Πρωταρχικά συναισθήματα: Συναισθήμα-
τα που είναι η αιτία άλλων συναισθημάτων, όπως
ο φόβος, ο πόνος, η ενοχή.
3. Δευτερεύοντα συναισθήματα: Συναισθή-
ματα που εμφανίζονται όταν συνειδητοποιούμε
ότι έχουμε κάποια από τα παραπάνω συναισθή-
ματα.
4. Σωματικά Συμπτώματα: Μερικές φορές το
συναισθηματικό ενεργειακό πεδίο γίνεται αισθητό
με σωματικά και όχι συναισθηματικά συμπτώμα-
τα. Θα εργαστούμε, λοιπόν, πρώτα με τον πόνο ή
όποιο άλλο σωματικό σύμπτωμα και μετά θα επι-
στρέψουμε στο συναίσθημα, που είναι το θέμα
μας.
5. Παιδικές Εμπειρίες, που είναι με κάποιον
τρόπο σχετικές με το θέμα μας.
6. Αντίσταση στην Αλλαγή: Πεποιθήσεις και
συναισθήματα που συγκρούονται με την ανάγκη
μας να απελευθερωθούμε. Πολλές από τις πεποι-
θήσεις που αναφέραμε είναι στην πραγματικότη-
τα, μορφές ψυχολογικής αντιστροφής.

Συζητώντας με τους Αγαπημένους μας
αυτές τις Συνειδητοποιήσεις  και Αλλαγές

Η προσπάθεια να μιλήσουμε για την καινούργια
μας αντίληψη, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να
ελέγξουμε αν υπάρχουν ακόμη συναισθήματα που
μας εμποδίζουν. Τα παραδείγματα των μηνυμά-
των που ακολουθούν θα μας βοηθήσουν να εξη-
γήσουμε στους άλλους πως νιώθουμε, τι πιστεύ-
ουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Όταν
ολοκληρώσουμε το μήνυμα μπορούμε να ασκη-
θούμε σ’ αυτό κάνοντας ψυχόδραμα με κάποιον,
οραματιζόμενοι ότι μιλάμε στο πρόσωπο που αφο-
ρά το μήνυμα. Αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα,
τότε διαβάζουμε όσα θέλουμε να επικοινωνήσου-
με σε μια φωτογραφία του προσώπου που μας εν-
διαφέρει.
Αν, την ώρα που γράφουμε ή διαβάζουμε, παρα-
τηρήσουμε ότι νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα,

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 106 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



εφαρμόζουμε το EFT σε αυτά ή τα σημειώνουμε
για να τα επεξεργαστούμε αργότερα.

Τέτοια μηνύματα μπορούμε επίσης να απευθύ-
νουμε σε υλικά αγαθά, στην κοινωνία σαν σύνολο,
καθώς και σε οτιδήποτε, από το οποίο είμαστε
εξαρτημένοι για την ασφάλεια ή την αξία μας.

Οι φράσεις αυτές έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν,
όχι να σας περιορίσουν. Μπορείτε λοιπόν να χρη-
σιμοποιήσετε άλλες λέξεις ή εκφράσεις που ται-
ριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

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

Επικοινωνία για Επιστροφή στον Άλλον
της Ευθύνης για __________________

«Αγαπημένε μου ___________________,
σου γράφω γιατί ανακάλυψα κάτι πολύ σημαντικό
για μας και τη σχέση μας. Ανακάλυψα ότι αισθα-
νόμουν υπεύθυνος/η για (την ευτυχία, την ευημε-
ρία, την ασφάλεια, την επιτυχία, την ικανοποίησή
σου) _________ .  Συνειδητοποιώ τώρα ότι αυτό
το αίσθημα ευθύνης για  ______________ και
για _____________ και για  ________ και
για ___________ έχει τα εξής αρνητικά αποτε-
λέσματα σε μέ-
να:______________________________ . 

Πιστεύω επίσης ότι έχει τα εξής αρνητικά αποτε-
λέσματα σε σένα και τη σχέση μας:
__________________________________
___________________________ . 

Γι' αυτούς τους λόγους, νομίζω ότι είναι πολύ κα-
λύτερα για μένα να σου επιστρέψω την ευθύ-
νη για _________________ και για
_____________ και για ______________ .
Θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ πραγματικά και
δεν θέλω να νομίσεις ότι αυτή η επικοινωνία έχει
άλλο νόημα εκτός από αυτό που σου εκφράζω.

Πρέπει να ξέρεις ότι έχω κάποιους (πολλούς)
____________ (φόβους, αμφιβολίες, επιφυλά-
ξεις, συγκρούσεις, αντιστάσεις) ____________
σχετικά με αυτή την αλλαγή. Είναι οι εξής:
________________________________ .
Γι' αυτό, χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να κάνω
αυτή την αλλαγή. Μπορείς να με βοηθήσεις με

τους ακόλουθους τρόπους: ______________ .

Είναι σημαντικό για μένα να μου πεις πώς αισθά-
νεσαι γι' αυτά που σου είπα και για τις αλλαγές
που θα ήθελα να κάνουμε: ______________ ».

Τώρα μπορούμε να εργαστούμε κάνοντας EFT για
τα συναισθήματα που έχουν εμφανιστεί.

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

Επικοινωνία για Λιγότερη Εξάρτηση από
τον Άλλον για ____________________

«Αγαπημένε μου ______________,
σου γράφω γιατί ανακάλυψα κάτι πολύ σημαντικό
για μας και τη σχέση μας. Ήμουν πολύ εξαρτημέ-
νος/η από εσένα σε ό,τι αφορά στην (αξία, ευτυ-
χία, ευημερία, ασφάλεια, επιτυχία, ικανοποίηση)
______________ μου. Συνειδητοποιώ τώρα
ότι, αυτή η εξάρτησή μου από σένα για
______________ και για ______________
και για ____________ , έχει τα ακόλουθα αρ-
νητικά αποτελέσματα σε μένα: ___________.
Πιστεύω επίσης ότι έχει  τα εξής αρνητικά αποτε-
λέσματα σε σένα και τη σχέση μας:
______________________ .
Γι' αυτό το λόγο, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύ-
τερα για μένα να αναλάβω πλήρως την ευθύ-
νη για _____________ και για
______________ και για ____________ . 

Θέλω να σου πω ότι σε αγαπώ πραγματικά και
δεν θέλω να νομίσεις ότι αυτή η επικοινωνία έχει
άλλο νόημα εκτός από αυτό που σου εκφράζω. Αι-
σθάνομαι επίσης την ανάγκη να μοιραστώ μαζί
σου κάποιους (πολλούς) ________________
(φόβους, συγκρούσεις, αμφιβολίες, επιφυλάξεις,
αντιστάσεις), που έχω γι' αυτή την αλλαγή. Είναι
οι εξής:
__________________________________
_________________________________

Γι' αυτό, χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να κάνω
αυτή την αλλαγή. Μπορείς να με βοηθήσεις με
τους ακόλουθους τρόπους: ______________ .

Είναι σημαντικό για μένα να μου πεις πώς αισθά-
νεσαι γι αυτά που σου είπα και για τις αλλαγές
που θα ήθελα να κάνουμε: ___________».
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****************
Τώρα μπορούμε να εργαστούμε χρησιμοποιώντας
EFT για τα συναισθήματα που έχουν εμφανιστεί.

Συμπληρωματικές Τεχνικές

1. Επιβεβαιώσεις γραπτές, προφορικές ή νοε-
ρές, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε βαθιά χαλά-
ρωση, μπορούν να μας βοηθήσουν να μεταμορ-
φώσουμε λανθασμένες πεποιθήσεις. Μερικές
χρήσιμες επιβεβαιώσεις είναι:

α. Καθένας από μας είναι απόλυτα υπεύθυνος για
την πραγματικότητα, ασφάλεια, ευτυχία, υγεία,
ικανοποίηση, επιτυχία του κλπ.
β. Καθένας από μας έχει την ικανότητα και την
εσωτερική καθοδήγηση που χρειάζεται για να κα-
τευθύνει σωστά τη ζωή του.
γ. Θέλω οι άλλοι να είναι καλά, ευτυχισμένοι, επι-
τυχημένοι και ικανοποιημένοι, χωρίς να αισθάνο-
μαι υπεύθυνος γι' αυτούς.
δ. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από την πραγμα-
τικότητα που οι άλλοι δημιουργούν για τον εαυτό
τους.
ε. Θέλω οι άλλοι να είναι καλά, ευτυχισμένοι, επι-
τυχημένοι και ικανοποιημένοι χωρίς να αισθάνο-
μαι ότι δεν μπορώ (ή δεν πρέπει) να νιώθω ευτυ-
χισμένος, αν εκείνοι δεν είναι καλά
στ. Δεν βοηθάω τους άλλους περιορίζοντας την
ευτυχία μου ή νιώθοντας δυστυχισμένος, όταν
εκείνοι δεν είναι καλά.
ζ. Είμαι μια θεία δημιουργία και η αξία μου είναι
ανεξάρτητη από τον αν οι άλλοι είναι ικανοποιη-
μένοι μαζί μου ή όχι.
η. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέ-
σματα των προσπαθειών μου.
θ. Είμαι απόλυτα ικανός να δημιουργήσω μόνος
μου ασφάλεια, επιτυχία, υγεία, χαρά, κοινωνική
αποδοχή, επαγγελματική επιτυχία και πνευματική
εξέλιξη για τον εαυτό μου.

2. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους
άλλους και να εκφράσουμε τα πραγματικά συναι-
σθήματα και τις ανάγκες μας σε παρόμοιες κατα-
στάσεις. Θα είχαμε μεγάλο όφελος να μάθουμε το
«εγώ μήνυμα», με το οποίο εκφράζουμε στους άλ-
λους αυτά που αισθανόμαστε, χρειαζόμαστε και
πιστεύουμε, χωρίς να τους κατηγορούμε και
χωρίς να τους αναγκάζουμε να αμυνθούν.

3. Μπορούμε να μελετήσουμε τις πνευματικές
αλήθειες που μας απελευθερώνουν από λανθα-
σμένες πεποιθήσεις και μας βοηθούν να αναπτύ-
ξουμε αγάπη με διάκριση. Θα είμαστε έτσι σε θέ-
ση να αγαπήσουμε την ψυχή μέσα στον κάθε
άνθρωπο και να θεωρήσουμε ότι η προσωπικότη-
τά του είναι το όχημα της ψυχής. Έτσι, διευκολύ-
νουμε την ανάπτυξη της ψυχής και όχι το βόλεμα
της προσωπικότητας.

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

Μια Πολύ Σημαντική Σημείωση

Επειδή αυτές οι λανθασμένες έννοιες της ευθύνης
είναι πολύ βαθιά χαραγμένες στο κοινωνικό μας
υποσυνείδητο μπορεί, αρχικά, κάποιοι να παρε-
ξηγήσουν τα συναισθήματα και τις προθέσεις μας.
Έχουμε τόσο πολύ ταυτίσει την αγάπη με την
προσκόλληση και την εξάρτηση που είναι δύσκο-
λο, για μερικούς από μας, να δούμε την αγάπη
στην ανεξαρτησία. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό 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.
(Εφαρμόστε EFT όταν εμφανίζονται και σε εσάς
αρνητικές αντιδράσεις). 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 ήρε-
μοι σ’ αυτή τη σταδιακή διαδικασία, που μοιάζει
πολύ και για τα δύο μέρη με μια οδυνηρή εγχεί-
ρηση, στην οποία αφαιρούνται λανθασμένες πε-
ποιθήσεις που κρύβονται βαθιά μέσα μας.

Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις
ιδέες ως δικαιολογία για να αγνοήσουμε τις πραγ-
ματικές ευθύνες που έχουμε στην οικογένειά μας
ή την επαγγελματική μας ζωή.
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Εισαγωγή

Η εισαγωγή αυτή αφορά και στα τρία επόμενα κε-
φάλαια, στα οποία θα ασχοληθούμε με τον τρόπο
εφαρμογής του EFT για να συνυπάρχουμε πιο
αποτελεσματικά και με αγάπη με ανθρώπους που
είναι στο ρόλο του Θύματος, του Απόμακρου, του
Ανακριτή και του Τρομοκράτη.

Έχοντας μεγαλώσει σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλ-
λον, από το οποίο πήραμε διαφορετικά μηνύματα
για τον εαυτό μας, τη ζωή και τους άλλους, ο κα-
θένας από μας έχει διαμορφώσει μία προσωπικό-
τητα με συγκεκριμένες και μοναδικές ανάγκες,
επιθυμίες, συνήθειες, πεποιθήσεις, προσκολλήσεις
και  ρόλους που παίζουμε. Πολλές από τις συμπε-
ριφορές μας είναι μηχανισμοί άμυνας ή συγκεκρι-
μένοι τρόποι σκέψης και δράσης, που ελπίζουμε
ότι θα μας προστατέψουν από διάφορους, κυρίως
φανταστικούς, κινδύνους.

Ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν μηχανισμούς
άμυνας που τους αναγκάζουν, όταν δεν αισθάνο-
νται ασφαλείς, να κλείνονται στον εαυτό τους ή
να απασχολούνται με κάποια μοναχική δραστη-
ριότητα. Άλλοι πάλι γίνονται επιθετικοί, ανταγω-
νιστικοί ή συναγωνίζονται τους άλλους.

Οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους έχουμε προ-
γραμματιστεί να αντιδράμε σε καταστάσεις, ιδι-
αίτερα αυτές που μας απειλούν, είναι, σε μεγάλο
βαθμό, ο κύριος λόγος των διαπροσωπικών μας
συγκρούσεων. Οι αυτόματες αμυντικές αντιδρά-
σεις μας δημιουργούν τις συγκρούσεις με τους άλ-
λους, ειδικά αν οι τρόποι που αντιμετωπίζουμε
εμείς τις καταστάσεις συγκρούονται με τις ανά-

γκες των άλλων. Όταν απελευθερωθούμε από αυ-
τές τις μηχανικές αντιδράσεις και λειτουργήσουμε
συνειδητά και με αγάπη, θα έχουμε πολύ μεγαλύ-
τερες ευκαιρίες αρμονίας και πραγματικής επι-
κοινωνίας.

Ο James Redfield, στο βιβλίο του «Ουράνια
Προφητεία» που έγινε best seller, παρουσιάζει
μία απλοποιημένη ομαδοποίηση αυτών των μη-
χανισμών αντίδρασης σε τέσσερις ρόλους. Ας ρί-
ξουμε μια ματιά σ’ αυτούς τους ρόλους, στους
οποίους μπορεί να έχουμε εγκλωβιστεί εμείς και
οι αγαπημένοι μας, στην προσπάθεια μας να απο-
κτήσουμε ενέργεια, ασφάλεια, έλεγχο και αυτοε-
πιβεβαίωση.

Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι, οι περισσότεροι από
μας, παίζουμε όλους αυτούς τους ρόλους, σε κά-
ποιο βαθμό. Μπορεί να παίζουμε το θύμα με κά-
ποιον και τον τρομοκράτη με κάποιον άλλο ή μπο-
ρεί να είμαστε ταυτόχρονα, με τον ίδιο άνθρωπο,
και ανακριτής και θύμα. Oι σύντροφοι, οι αγαπη-
μένοι, οι φίλοι και οι συνεργάτες μας μπορεί, κατά
τον ίδιο τρόπο, να εμπλέκονται σε αυτούς τους ρό-
λους.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Eμείς και οι αγαπημένοι μας μπορεί να «παίζου-
με» ένα συνδυασμό αυτών των ρόλων στην προ-
σπάθειά μας να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε
από τους άλλους. Γενικά «παίζουμε» αυτούς τους
ρόλους:

1. Για να προστατεύσουμε την ενέργεια μας
και να κερδίσουμε περισσότερη ενέργεια από
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τους άλλους, εάν μπορούμε.

2. Για να μπορούμε να ελέγχουμε τους άλλους
και να έχουμε την προσοχή τους.

3, Για να πάρουμε αυτό που θέλουμε από τους
άλλους.

4. Για να επιβεβαιώσουμε την αξία μας και
να νιώθουμε ασφαλείς.

5. Για να προστατεύσουμε την ελευθερία μας
να κάνουμε ό,τι θέλουμε.

6. Για να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο.

7. Για να αποφύγουμε τον έλεγχο των άλλων.

8. Από συνήθεια και παιδικούς προγραμματι-
σμούς.

Οι ρόλοι που βρισκόμαστε είναι συχνά αντίδραση
στους ρόλους που παίζουν οι αγαπημένοι μας. Και
το αντίθετο, οι ρόλοι που εκείνοι παίζουν είναι συ-
νήθως καθρέφτισμα των δικών μας ρόλων. Για
παράδειγμα, εάν εμείς βρισκόμαστε στο ρόλο του
θύματος, ο άλλος μπορεί να αντιδρά σαν τρομο-
κράτης ώστε να μην μπορούμε να πάρουμε αυτό
που θέλουμε. Ή μπορεί να βρίσκεται στο ρόλο του
ανακριτή, ώστε να αλλάξει την ισορροπία δύνα-
μης μεταξύ μας. Ένας τρίτος μπορεί να αντιδρά
σαν απόμακρος και να προστατεύει τον εαυτό του
αγνοώντας μας.

Αν βρισκόμαστε στο ρόλο του ανακριτή, ο άλλος
μπορεί να βρίσκεται τον ίδιο ρόλο κι έτσι επικοι-
νωνούμε σαν δικηγόροι που προσπαθούν να απο-
δείξουν, ο ένας στον άλλον, ότι κάνει λάθος. Μπο-
ρεί ακόμη (ο άλλος) να αντιδρά σαν θύμα, για να
σταματήσουμε. Kάποιος άλλος μπορεί να γίνει
απόμακρος και να μας αγνοεί, για να βρει  την
ησυχία του ή να γίνει τρομοκράτης για να μας
σταματήσει.

Αν βρισκόμαστε στο ρόλο του τρομοκράτη, ο άλ-
λος μπορεί να παίζει τον ίδιο ρόλο και  να σκοτω-
νόμαστε μέχρι να δούμε ποιος  θα νικήσει. Ή μπο-
ρεί να παίζει τον ανακριτή και να μας αφοπλίζει,
αναγκάζοντάς μας να αντιδράσουμε στην κριτική
του. Κάποιος άλλος ίσως συμπεριφέρεται σαν θύ-

μα για να τον λυπηθούμε, να νιώσουμε ενοχή και
να σταματήσουμε, ενώ ο απόμακρος βρίσκει την
ησυχία του αγνοώντας μας.

Αν εμείς βρισκόμαστε στο ρόλο του απόμακρου
και ο άλλος κάνει το ίδιο, δεν θα επικοινωνήσουμε
ποτέ. Είναι όμως πιθανότερο να αντιδράσει σαν
τρομοκράτης ή ανακριτής, για να τραβήξει την
προσοχή μας, εκμεταλλευόμενος τους φόβους μας
και την ανάγκη μας για επιβεβαίωση. Τα θύματα
θα προσπαθήσουν να τραβήξουν την προσοχή
μας, παίζοντας με τις ενοχές μας.

Όταν χρησιμοποιούμε τη φράση «παίζουμε αυ-
τούς τους ρόλους», δεν εννοούμε ότι τους παίζου-
με συνειδητά, αλλά ότι έχουν γίνει υποσυνείδη-
τοι μηχανισμοί αντίδρασης που λειτουργούν
αυτόματα.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ  EXOYME ΣΤΑ-
ΘΕΡOTHTA ΚΑΙ AΓAΠH 

ΜΕ ΤΑ «ΘΥΜΑΤΑ»

Ο ρόλος του Θύματος (εγώ ο καημένος) είναι αγα-
πητός σε πολλούς από μας. Υπάρχουν τόσα πολλά
«οφέλη» που εξασφαλίζουμε παίζοντας το ρόλο
του θύματος.

1. Αυτόματα αποκτούμε αξία. Παρακολουθή-
στε τον συλλογισμό αυτό: Όταν είμαστε το θύμα,
εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε αδικηθεί. Έτσι οι
άλλοι είναι άδικοι, εσφαλμένοι, δεν συμπεριφέ-
ρονται καλά και σωστά και, κατά συνέπεια, εμείς
είμαστε καλοί, σωστοί, δίκαιοι και «εντάξει».
Εμείς αξίζουμε, εκείνοι όχι. Πολλοί από μας, που
δεν έχουμε αρκετή αυτοεκτίμηση, θεωρούμε ότι
αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε ότι
αξίζουμε.

2. Ως θύματα, μπορούμε να ελέγχουμε τους
άλλους, εκμεταλλευόμενοι την ενοχή και τη
συμπόνια τους. Όταν θυμώνουν μαζί μας μπο-
ρούμε να μειώσουμε την οργή και την επιθετικό-
τητα τους παίζοντας τον αδύναμο, τον κακοποιη-
μένο. Όταν πάλι θέλουμε κάτι από κάποιον,
εκμεταλλευόμαστε την ενοχή του, καθιστώντας
τον υπεύθυνο για τα προβλήματα και τη δυστυχία
μας.

3. Ως θύματα δεν είμαστε υπεύθυνοι για την
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πραγματικότητά μας και, επομένως, δεν φταίμε
όταν εμείς και η ζωή μας δεν είναι σε καλή κατά-
σταση. Είμαστε δικαιολογημένοι αν δεν είμαστε
καλά και αν δεν κάνουμε το καλύτερο που θα μπο-
ρούσαμε. 

Με αυτόν τον τρόπο, σαν θύματα, κερδίζουμε ό,τι
θέλουμε από τους άλλους, καθιστώντας τους
υπεύθυνους για την πραγματικότητα μας και κά-
νοντας τον εαυτό μας να μοιάζει αδύναμος, ανί-
κανος και έχοντας ανάγκη βοήθειας.

Όταν συνυπάρχουμε με αγαπημένους που βρί-
σκονται στο ρόλο του θύματος, χρειάζεται να απε-
λευθερωθούμε από την ψευδαίσθηση ότι είναι
αδύναμοι και ανίκανοι, ότι εμείς είμαστε υπεύθυ-
νοι για την πραγματικότητα τους ή ότι εμείς μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε την ευτυχία, την υγεία
ή την επιτυχία τους στη ζωή.

Χρειάζεται να τους εκφράσουμε την αγάπη μας,
με τρόπο που να μπορούν να τη νιώσουν, χωρίς
όμως να παγιδευτούμε σε συναισθήματα ευθύνης
ή ενοχής για την πραγματικότητα τους. Αυτή η
στάση απαιτεί ένα συνδυασμό αγάπης, διαύγειας
και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Xρειάζεται να
τους βοηθήσουμε να βρουν άλλον τρόπο να απο-
κτήσουν αυτό που χρειάζονται. Έναν τρόπο χωρίς
αυτολύπηση και περιττές ταλαιπωρίες.

Το θύμα «χρειάζεται» να είναι δυστυχισμένο. Θα
βρει καθημερινά λόγους για να μην είναι ευτυχι-
σμένο. Οι λόγοι αυτοί συχνά υπονοούν ότι οι άλλοι
γύρω του ευθύνονται. Το θύμα βρίσκει δύσκολο
να πει «τι υπέροχη μέρα που είναι», «πόσο ευτυ-
χισμένος είμαι» ή «σε ευχαριστώ που είσαι τόσο
καλός μαζί μου» (εκτός εάν έχετε μόλις γνωριστεί
και σας θεωρεί «διαφορετικό από τους αναίσθη-
τους» ανθρώπους που είναι ήδη στη ζωή του).

Για να συνυπάρξουμε πιο αποτελεσματικά με
εκείνους που βρίσκονται στο ρόλο του θύματος,
χρειάζεται να αποβάλουμε τα αρνητικά συναισθή-
ματά μας, ώστε να συντονιστούμε μαζί τους με
αγάπη και διαύγεια.

Έτσι, το πρώτο βήμα προς την ελευθερία είναι να
ανακαλύψουμε τις πεποιθήσεις και τα συναισθή-
ματα που βιώνουμε, όταν τους συναναστρεφόμα-
στε ή τους σκεπτόμαστε.

Μερικές από τις πεποιθήσεις, που δημιουρ-
γούν τα αρνητικά μας συναισθήματα, μπο-
ρεί να είναι:

α. Είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα του
άλλου.

β. Αξίζω μόνο εάν ο άλλος είναι ικανοποιημένος
μαζί  μου και με ό,τι του προσφέρω. 

γ. Εγώ φταίω όταν ο άλλος δεν είναι ευτυχισμένος
ή ικανοποιημένος.

δ. Πρέπει οι άλλοι να εγκρίνουν και να αναγνω-
ρίζουν αυτό που τους προσφέρω.

ε. Ο άλλος είναι αδύναμος και χρειάζεται τη βοή-
θειά μου.

στ. Πρέπει να σώσω τον άλλο. Είμαι δυνατότερος,
έχω περισσότερες γνώσεις και μπορώ να τον βοη-
θήσω. 

ζ. Όσο πιο πολλούς ανθρώπους σώζω, τόσο πιο
πολύ αξίζω.

η. Αισθάνομαι αδικημένος γατί, αν και έχω προ-
σφέρει τόσα πολλά, ο άλλος δεν είναι ευχαριστη-
μένος.

θ. Ο άλλος με χρησιμοποιεί. Είμαι θύμα του θύ-
ματος.

Εφαρμογή του EFT στα Συναισθήματα
που ίσως έχουμε όταν συνυπάρχουμε με

«θύματα»

Σημείωση:  Όταν εφαρμόζουμε EFT στα συναι-
σθήματα μας, χρειάζεται να είμαστε ανοικτοί για
να μπορούμε να εργαστούμε και με όποιες άλλες
όψεις εμφανιστούν. 
Έχουμε ήδη αναφερθεί σ’ αυτές και τη διαδικασία
απομάκρυνσής τους σε προηγούμενα κεφάλαια.
Για ευκολία τις παραθέτουμε εδώ εν συντομία.

1. Παράλληλες όψεις: Άλλα συναισθήματα
όπως ο φόβος, ο θυμός, η αδικία και ο πόνος.
2. Βασικές Όψεις: Άλλα βασικά συναισθήματα
όπως είναι ο φόβος, ο πόνος, η ενοχή ή κάποιο άλ-
λο.
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3. Δευτερεύοντα Συναισθήματα: συναισθή-
ματα που νιώθουμε όταν συνειδητοποιήσουμε κά-
ποια από τα συναισθήματα που αναφέρονται πα-
ραπάνω.

4. Σωματικά συμπτώματα: Μερικές φορές το
συναισθηματικό ενεργειακό πεδίο γίνεται αισθητό
περισσότερο σωματικά παρά συναισθηματικά.
Έτσι, θα χρειαστεί να εργαστούμε πρώτα με τον
πόνο ή όποιο άλλο σωματικό σύμπτωμα και μετά
να επιστρέψουμε στο συναίσθημα που είναι το θέ-
μα.

5. Παιδικές Εμπειρίες: που με κάποιον τρόπο
συνδέονται με το θέμα.

6. Αντίσταση στην Αλλαγή: Πεποιθήσεις και
συναισθήματα που συγκρούονται με την ανάγκη
μας να απελευθερωθούμε. 

Είναι σημαντικό να θυμηθούμε αυτή τη σημείωση,
όταν ασχοληθούμε με τους άλλους ρόλους στα
επόμενα κεφάλαια.

Τώρα ας δούμε τα συναισθήματα, που μας κά-
νουν:

1. Να πέσουμε στην παγίδα των ανθρώπων αυ-
τών και να μας ελέγχουν.

2. Να χάνουμε την ηρεμία και την αγάπη
μας γι' αυτούς.

Aκολουθεί ένας κατάλογος με συναισθήματα που,
συνήθως, νιώθουμε όταν συνυπάρχουμε με αν-
θρώπους στο ρόλο του θύματος. Το κάθε συναί-
σθημα ακολουθούν κάποιες πιθανές φράσεις προ-
ετοιμασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

1. Aισθανόμαστε υπεύθυνοι γι' αυτούς και την
πραγματικότητά τους. 

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι υπεύθυνος για (αυ-
τό για το οποίο αισθάνεστε υπεύθυνοι, π.χ. την
υγεία, την επιτυχία, την ικανοποίηση, την ευτυ-
χία) ________ του/της (όνομα προσώπου)
________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν υπεύθυ-

νος για (αυτό για το οποίο αισθανόμαστε υπεύθυ-
νοι, π.χ. την υγεία, την επιτυχία, την ικανοποίηση,
την ευτυχία) __________ του/της (όνομα προ-
σώπου) _____, τώρα τον/την βοηθώ να δημιουρ-
γήσει ο/η ίδιος/α (υγεία, επιτυχία, ικανοποίηση,
ευτυχία) ____________ .

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα της ευ-
θύνης.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Ευθύνη για την (π.χ.
υγεία, επιτυχία, ικανοποίηση, ευτυχία) _____
του/της (όνομα προσώπου) ___________.

2. Φόβος ότι δεν θα καταφέρουμε να τον/την
βοηθήσουμε.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι δεν θα κατορθώσω
ποτέ να δημιουργήσω (αυτό για το οποίο αισθά-
νεστε υπεύθυνοι, π.χ. την υγεία, την επιτυχία, την
ικανοποίηση, την ευτυχία κλπ) __________
του/της (όνομα προσώπου) ______________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν ότι ποτέ
δεν θα δημιουργήσω (αυτό για το οποίο αισθάνε-
στε υπεύθυνοι, π.χ. την υγεία, την επιτυχία, την
ικανοποίηση, την ευτυχία κλπ) _______ του/της
(όνομα προσώπου) ____, τώρα τον/την στηρίζω
με αγάπη να δημιουργήσει ο/η ίδιος/α (υγεία, επι-
τυχία, ικανοποίηση, ευτυχία κλπ) ________.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν ότι ποτέ
δεν θα δημιουργήσω (αυτό για το οποίο αισθάνε-
στε υπεύθυνοι, π.χ. την υγεία, την ευτυχία, την
ικανοποίηση, την επιτυχία κλπ) __________
του/της (όνομα προσώπου) ______, τώρα πι-
στεύω στην ικανότητά του/της να δημιουργήσει
ο/η ίδιος/α (υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυ-
χία)  _______________.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτόν το φόβο.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος αποτυχίας να δη-
μιουργήσω την (υγεία, επιτυχία, ικανοποίηση, ευ-
τυχία κλπ) ____ του/της (όνομα προσώπου) ___.
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3. Φόβος ότι ο άλλος θα πάθει κάποιο κακό (ή
δεν θα επιτύχει) και θα είμαστε υπεύθυνοι.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα είμαι υπεύθυ-
νος, εάν ο/η (όνομα προσώπου) ______ πάθει
κάτι κακό (ή δεν επιτύχει) _________, αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα είμαι
υπεύθυνος, εάν ο/η (όνομα προσώπου) _______
πάθει κάτι κακό (ή δεν επιτύχει) ___________,
τώρα τον/την βοηθώ με αγάπη να δημιουργήσει
ο/η ίδιος/α (υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυ-
χία) __________ .

Α.3. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα είμαι
υπεύθυνος, εάν ο/η (όνομα προσώπου)
________ πάθει κάτι κακό (ή δεν πετύχει)
______, τώρα πιστεύω στην ικανότητά του/της
να δημιουργήσει ο/η/ ίδιος/α (υγεία, ευτυχία, ικα-
νοποίηση, επιτυχία) ______________.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτό το φόβο.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Φόβος για την (υγεία, ευ-
τυχία, ικανοποίηση, επιτυχία) του/της (όνομα
προσώπου) ______________ .

4. Αποτυχία, ανημπόρια επειδή οι προσπάθειες
μας δεν φέρνουν αποτελέσματα.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι έχω αποτύχει (είμαι
ανήμπορος) να δημιουργήσω την (υγεία, ευτυχία,
ικανοποίηση, επιτυχία) _____________
του/της (όνομα προσώπου) ______________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι έχω απο-
τύχει (είμαι ανήμπορος) να δημιουργήσω την
(υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυχία)
_________ του/της (όνομα προσώπου)
______, τώρα αποδέχομαι (κατανοώ, συνειδη-
τοποιώ) ότι μπορεί να δημιουργήσει ο/η ίδιος/α
(υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυχία) _____.

Α.3. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι έχω απο-
τύχει (είμαι ανήμπορος) να δημιουργήσω την

(υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση, επιτυχία)
_______________ του/της (όνομα προσώπου)
_____________, τώρα πιστεύω στην ικανότητά
του/της να δημιουργήσει ο/η ίδιος/α (υγεία, ευ-
τυχία, ικανοποίηση, επιτυχία) __________.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα της
αποτυχίας (ανημπόριας).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Αποτυχία (ανημπόρια)
να δημιουργήσω την (υγεία, ευτυχία, ικανοποίη-
ση, επιτυχία) ____ του/της (όνομα προσώ-
που)_______.

5. Αδικία, γιατί αν και έχουμε προσπαθήσει τόσο
πολύ να τους βοηθήσουμε, εκείνοι δεν είναι ικα-
νοποιημένοι.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι αδικία, επειδή ο/η
(όνομα προσώπου) ______ δεν είναι ποτέ ικα-
νοποιημένος/η με τις προσπάθειες μου να τον/την
βοηθήσω, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν αδικία
που ο/η (όνομα προσώπου) _______ δεν είναι
ποτέ ικανοποιημένος/η με τις προσπάθειες μου
να τον/την βοηθήσω, τώρα απελευθερώνομαι από
την ανάγκη μου να εκφράσει ικανοποίηση.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτό το συναίσθημα
της αδικίας.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Αδικία επειδή ο/η (όνομα
προσώπου) ___________ δεν είναι ικανοποιη-
μένος/η.

6. Πόνος, πίκρα ή απόρριψη επειδή δεν ανα-
γνωρίζουν ποτέ τις προσπάθειες μας και την αγά-
πη μας.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι πόνο (πίκρα, απόρ-
ριψη) όταν ο/η (όνομα προσώπου) ______ δεν
αναγνωρίζει τις προσπάθειες και την αγάπη μου,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
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Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν πόνο (πί-
κρα, απόρριψη), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_______ δεν αναγνώριζε τις προσπάθειες και
την αγάπη μου, τώρα απελευθερώνομαι από την
ανάγκη να το αναγνωρίσει και τον/την στηρίζω
με αγάπη να δημιουργήσει ο/η ίδιος/α (υγεία, ευ-
τυχία, ικανοποίηση, επιτυχία) ___________.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα του
πόνου(της πικρίας, της απόρριψης).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Πόνος (πικρία ή απόρρι-
ψη) επειδή ο/η (όνομα προσώπου) _____ δεν
αναγνωρίζει τις προσπάθειες και την αγάπη μου.

7. Ενοχή επειδή δεν είναι καλά, ευτυχισμένοι (ή
ικανοποιημένοι).

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ενοχή, επειδή ο/η
(όνομα προσώπου) _______ δεν είναι καλά (ευ-
τυχισμένος, ικανοποιημένος), αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ενοχή,
επειδή ο/η (όνομα προσώπου) ________ δεν
ήταν καλά (ευτυχισμένος, ικανοποιημένος), τώρα
συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι υπεύθυνος για την
πραγματικότητά του/της και τον/την στηρίζω με
αγάπη να δημιουργήσει ο/η ίδιος/α (υγεία, ευτυ-
χία, ικανοποίηση, επιτυχία) __________.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτή την ενοχή.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Ενοχή επειδή ο/η (όνομα
προσώπου) __________ δεν είναι καλά (ευτυ-
χισμένος, ικανοποιημένος).
8. Θυμός επειδή ο άλλος/η δεν κάνει αυτό που
θα έπρεπε να κάνει για τον εαυτό του/της.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι θυμό, όταν ο/η
(όνομα προσώπου) ________ δεν κάνει αυτό
που μπορεί για να αισθάνεται καλύτερα, αγαπώ
και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν θυμό,
όταν ο/η (όνομα προσώπου) ________ δεν έκα-
νε αυτό που μπορούσε για να αισθάνεται καλύτε-
ρα, τώρα του/της επιτρέπω να επιλέξει ο/η
ίδιος/α να δημιουργήσει ή όχι (υγεία, ευτυχία,
ικανοποίηση, επιτυχία) ________________ .

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτό το θυμό.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Θυμός όταν ο/η (όνομα)
________ δεν κάνει αυτό που μπορεί να κάνει.

9. Θυμός επειδή αισθάνομαι ότι με ελέγχουν, εί-
μαι θύμα του θύματος.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι θυμό, όταν αφήνω
τον/την (όνομα προσώπου) _________ να με
ελέγχει, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν θυμό,
όταν άφηνα τον/την (όνομα προσώπου)
__________ να με ελέγχει, τώρα σέβομαι τις
ανάγκες μου και του/της επιτρέπω να είναι υπεύ-
θυνος/η για την (υγεία, ευτυχία, ικανοποίηση, επι-
τυχία) ________________ του/της .

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από αυτό το θυμό.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Θυμός επειδή ο/η (όνομα
προσώπου) _________ με ελέγχει.

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

Ένας πιθανά ιδανικός τρόπος  
αλληλεπίδρασης με ένα «θύμα»

Περιγράφουμε παρακάτω πως μπορούμε να αλ-
ληλεπιδρούμε με έναν άνθρωπο που βρίσκεται
στο ρόλο του θύματος.

Xρειάζεται να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε την υγεία, επιτυχία, ικανοποίηση,
ευτυχία του άλλου, ο οποίος είναι μια θεϊκή έκ-
φραση και έχει τη δυνατότητα να επιτύχει αυτά
για τα οποία ενσαρκώθηκε.
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Nα μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται την προσοχή και
την αγάπη μας και να τα προσφέρουμε πρόθυμα.
Όταν μπαίνει στο ρόλο του θύματος να του εξη-
γούμε ότι τον αγαπάμε και νοιαζόμαστε για την
ευτυχία του, αλλά δεν μπορούμε να τη δημιουρ-
γήσουμε. Είμαστε, όμως, πρόθυμοι να τον βοηθή-
σουμε, αν αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη και εργα-
στεί για την ευτυχία του.

Μπορούμε να του κάνουμε ερωτήσεις που θα τον
βοηθήσουν να καταλάβει τι χρειάζεται να κάνει
για να δημιουργήσει την ευτυχία του και να αντι-
ληφθεί πόσο ευλογημένος είναι. Να τον ενθαρρύ-
νουμε να βιώσει τη δύναμη που υπάρχει μέσα του
και να τη χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει την
πραγματικότητα που αυτός επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να θυ-
μόμαστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα συναι-
σθήματά του. Aν μας κατηγορήσει ότι δεν προ-
σπαθούμε αρκετά, να εξετάσουμε τη συνείδησή
μας και, αν εκείνος έχει δίκιο, να προσπαθήσουμε
περισσότερο. Στην αντίθετη περίπτωση να του
εξηγήσουμε, με αγάπη, ότι έχει άδικο, ότι δεν θα
προσπαθήσουμε περισσότερο, αλλά ότι είμαστε
πρόθυμοι, αν το θέλει και εκείνος, να βρούμε μαζί
και άλλες λύσεις.

Και τέλος, να του εξηγήσουμε ότι δεν αισθανόμα-
στε πια ένοχοι για τη δυστυχία του, ότι θεωρούμε
πως κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ότι
δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε περισσό-
τερα επειδή εκείνος είναι στο ρόλο του θύματος.

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

Πιθανές θετικές πεποιθήσεις

Αυτές οι πεποιθήσεις θα μας επιτρέψουν να έχου-
με αρμονικές σχέσεις με ανθρώπους που βρίσκο-
νται στο ρόλο του θύματος.

α. Ο καθένας δημιουργεί την πραγματικότητά
του.

β. Δεν μπορώ να δημιουργήσω την πραγματικό-
τητα κάποιου άλλου.

γ. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό που οι άλλοι βιώνουν
στην εξελικτική τους πορεία.

δ. Οι άλλοι δεν φταίνε για ό,τι αισθάνομαι ή δη-
μιουργώ.

ε. Μπορώ να αγαπώ κάποιον χωρίς να λυπάμαι
που δεν είναι ευτυχισμένος, αφού ο καθένας από
εμάς έχει ό,τι χρειάζεται για να είναι ευτυχισμέ-
νος, αρκεί να το καταλάβει.

ζ. Μπορούμε να είμαστε καλά και ευτυχισμένοι,
ακόμη και όταν οι αγαπημένοι μας δεν είναι.

η. Αγαπώ, εξυπηρετώ και βοηθάω τους αγαπημέ-
νους μου να δημιουργήσουν την πραγματικότητα
που θέλουν, χωρίς να παίζω το ρόλο του σωτήρα
ή του υπεύθυνου για τους άλλους.

θ. Κανείς δεν μπορεί να με εκμεταλλευθεί, αν επι-
λέγω να προσφέρω. Aυτό που προσφέρω με τη θέ-
λησή μου δεν μπορούν να μου το πάρουν, αφού
εγώ το δίνω.

ι. Αν αισθάνομαι ότι με εκμεταλλεύονται, τότε δεν
προσφέρω με την καρδιά μου, αλλά περιμένω
ανταπόδοση.

κ. Υπάρχουν φορές που η μεγαλύτερη βοήθεια
που μπορούμε να προσφέρουμε είναι να επιτρέ-
ψουμε στον άλλο να σταθεί στα πόδια του.

λ. Οι άλλοι θα συνεχίσουν να με αγαπούν ακόμη
και εάν κάποιες φορές δεν μπορώ να ανταποκρι-
θώ στα αιτήματά τους.

μ. Η ζωή μάς δίνει ακριβώς αυτό που χρειαζόμα-
στε κάθε λεπτό, για να πάρουμε το επόμενο μά-
θημα στη διαδικασία της εξέλιξής μας.

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

Ένα παράδειγμα «Εγώ μηνύματος» 
προς ένα Θύμα

«Αγαπημένε μου, θέλω να ξέρεις ότι νοιάζομαι για
σένα, σε αγαπώ και θέλω πάρα πολύ να είσαι
υγιής, ικανοποιημένος και ευτυχισμένος στη ζωή
σου. Το θέλω πραγματικά. 

Ωστόσο, αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι
κάτι που δεν μπορώ εγώ να δημιουργήσω για σέ-
να. Συνειδητοποιώ ότι έχω αισθανθεί υπεύθυνος
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για την πραγματικότητά σου, ακόμη και ένοχος
μερικές φορές, επειδή δεν είσαι όσο ικανοποιη-
μένος και ευτυχισμένος θα θέλαμε και οι δύο να
είσαι.

Καταλαβαίνω τώρα ότι το να αισθάνομαι υπεύ-
θυνος και ένοχος δεν σε βοηθάει καθόλου. Αυτά
τα συναισθήματα με κάνουν απλώς να θυμώνω
μαζί σου, όταν δεν κάνεις μεγαλύτερη προσπά-
θεια για να δημιουργήσεις την ευτυχία σου και
δεν μπορείς να δεις πόσο όμορφη είναι η ζωή
πραγματικά. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, όταν παρα-
πονείσαι για πράγματα που δεν έχεις, αντί να
εκτιμάς όλα αυτά που έχεις.

Έτσι δε θα προσπαθήσω πια να δημιουργήσω την
ευτυχία σου ή να πάρω την έγκρισή σου μέσα από
την έκφραση της ικανοποίησης σου. Θα σε αγαπώ
και θα σου προσφέρω ό,τι μπορώ, χωρίς να κάνω
περισσότερα από ό,τι πιστεύω και χωρίς να θυ-
μώνω μαζί σου, επειδή δεν είσαι ικανοποιημένος.

Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί
μου όσον αφορά αυτά που σου είπα;»

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Ο επίλογος αυτός αφορά και στα τρία επόμενα κε-
φάλαια, που ασχολούνται με τους ρόλους που παί-
ζουμε. Παράλληλα με την εφαρμογή του EFT σε
όλα τα αρνητικά συναισθήματα, που προκαλού-
νται από τη συμπεριφορά των άλλων, μπορούμε
επίσης να εφαρμόσουμε τα ακόλουθα:

1. Μια πολύ καλή αρχή είναι να μοιραστούμε με
τους άλλους ό,τι ανακαλύψαμε για τον εαυτό μας
(όχι για εκείνους), με αγάπη και χωρίς κριτική. Να
τους εξηγήσουμε τις αλλαγές που θα προσπαθή-
σουμε να κάνουμε και να ζητήσουμε την υποστή-
ριξη τους σε αυτή την προσπάθεια μας. Να προ-
σέξουμε και να μην χρησιμοποιούμε τη γνώση
αυτή εγωιστικά, λέγοντας στον καθένα τι ρόλο
«παίζει» και τοποθετώντας τους ανθρώπους σε
κατηγορίες. H ανάλυση αυτή είναι για τη δική μας
μεταμόρφωση και όχι για να ελέγχουμε ή να πλη-
γώνουμε τους άλλους.

2. Μια άλλη σημαντική βοήθεια είναι να οραμα-
τιστούμε τον εαυτό μας, κατά τη διάρκεια βα-
θιάς χαλάρωσης, ικανό να λειτουργεί με τον και-
νούργιο θετικό, εναλλακτικό τρόπο.

3. Μπορούμε επίσης να γράφουμε είκοσι φο-
ρές την ημέρα τις θετικές πεποιθήσεις που θέ-
λουμε να δυναμώσουμε.

4. Να ασχοληθούμε με τα παιδικά μας χρόνια, για
να απελευθερωθούμε από ορισμένες πεποι-
θήσεις, που τότε προγραμματίστηκαν μέσα μας.

5. Θα χρειαστεί να εργαστούμε και για τον αυ-
τοσεβασμό μας, ώστε να έχουμε διαύγεια στις
αλληλεπιδράσεις μας.
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Προτείνουμε να διαβάσετε την εισαγωγή και τον
επίλογο του προηγούμενου κεφαλαίου, εάν δεν
το έχετε ήδη κάνει. 

ΜΑΘAIΝΟΝΤΑΣ ΝΑ AΓAΠAME TOYΣ
«AΠOMAKPOYΣ»  XΩPIΣ NA XANOYME

THN EΛEYΘEPIA MAΣ

Όταν βρισκόμαστε στο ρόλο του απόμακρου
κρατάμε τους άλλους σε απόσταση, αποφεύγο-
ντας την τίμια και ουσιώδη συναισθηματική
επαφή μαζί τους.
Έτσι, έχουμε λιγότερες πιθανότητες να πληγω-
θούμε και να επηρεαστούμε από τα αρνητικά
συναισθήματα και τις απαιτήσεις τους.

1. Κρυβόμαστε για να προστατεύσουμε τον
εαυτό μας από την επίθεση του  «τρομοκράτη»,
από τις ερωτήσεις του «ανακριτή» και από τα
παράπονα του «θύματος».

2. Εκτός από το να προστατευόμαστε με την
απομάκρυνσή μας από τους άλλους και με το να
μην εκφραζόμαστε, ούτε θετικά ούτε αρνητικά,
κερδίζουμε αξία κάνοντας τους άλλους να επι-
διώκουν την επαφή μαζί μας.

Μερικά απόμακρα άτομα επιθυμούν, βαθιά
μέσα τους, να τα προσεγγίσει κάποιος.
Χρειάζονται την προσοχή των άλλων, αλλά δεν
μπορούν να απελευθερωθούν από το ρόλο τους
ώστε να επικοινωνήσουν με τους άλλους. Tο
άτομο που προσεγγίζεται παίρνει ενέργεια
και επιβεβαίωση από εκείνον που το προσεγγίζει
αποζητώντας την παρέα του. 

Ενώ το θύμα ελέγχει τους άλλους με τα αισθήμα-
τα ενοχής και ευθύνης που τους δημιουργεί, ο

απόμακρος ελέγχει τους άλλους μέσα από την
ανάγκη τους για επαφή μαζί του, αρνούμενος
την προσοχή του και τη συναισθηματική ανταλ-
λαγή.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και
τους απόμακρους ανθρώπους που υπάρχουν στη
ζωή μας, αν απελευθερωθούμε από την πεποίθη-
ση ότι δεν επικοινωνούν μαζί μας επειδή δεν
είμαστε «εντάξει». Φυσικά, μπορούμε να τους
ρωτήσουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να
μας πουν, αν κάναμε κάτι που τους πλήγωσε. Αν
αρνηθούν να μας πουν τι τους ενοχλεί, τότε θα
είναι ίσως καλύτερα να τους επιτρέψουμε να
έχουν την ευθύνη της πραγματικότητας που
δημιουργούν για τον εαυτό τους. 

Μερικές από τις πεποιθήσεις που 
δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, 

μπορεί να είναι:

α. Όταν ο άλλος δεν επικοινωνεί μαζί μου δεν με
αγαπάει, δεν με σέβεται, δεν με εμπιστεύεται ή
δεν ενδιαφέρεται για μένα. 
β. Έχω κάνει κάποιο λάθος, γ'ι αυτό  ο άλλος δεν
επικοινωνεί μαζί μου. 
γ. Χρειάζομαι να επικοινωνήσω με τον άλλον για
να λύσω προβλήματα και να πάρω αποφάσεις. 
δ. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος χωρίς επι-
κοινωνία. 
ε. Χρειάζομαι την προσοχή των άλλων για να
αισθάνομαι ότι ενδιαφέρονται για μένα και ότι
αξίζω.
ζ. Κανείς δεν νοιάζεται για μένα. 
η. Είμαι μόνος στον κόσμο. 
θ. Αυτό είναι αθέμιτο και άδικο. 
ι. Εάν ενδιαφερόταν για μένα, θα επικοινωνούσε
μαζί μου. 
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κ. Ένας άνθρωπος που δεν τον προσέχουν, δεν
αξίζει.

Εφαρμογή του EFT στα Συναισθήματα
που ίσως έχουμε όταν συνυπάρχουμε με 

«απόμακρους»

Σημείωση:
Καθώς εργαζόμαστε με τα ακόλουθα συναισθή-
ματα χρειάζεται να έχουμε επίγνωση και να
εργαστούμε με κάθε όψη που μπορεί να εμφανι-
στεί. Έχουμε ήδη συζητήσει αυτές τις όψεις και
τη διαδικασία απομάκρυνσής τους.

Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τα συναι-
σθήματα που είναι η αιτία: 

1. Να επιδιώκουμε, μάταια, την προσοχή
τους (επιτρέποντάς τους να μας ελέγχουν).

2. Να χάνουμε την ψυχική μας ηρεμία και
την αγάπη μας για εκείνους.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με συναισθήματα
που εμφανίζονται συχνά όταν συνυπάρχουμε με
ανθρώπους που βρίσκονται στο ρόλο του απόμα-
κρου. Μετά από κάθε συναίσθημα ακολουθούν
φράσεις προετοιμασίας που μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε.

Σημείωση:
Αυτοί οι κατάλογοι δεν είναι πλήρεις. Να είστε
ανοικτοί σε απεριόριστες άλλες πιθανότητες και
όλες τις όψεις τους.

1. Απόρριψη (αγνόηση) επειδή δεν μας
δίνουν καμιά σημασία ή δεν μοιράζονται μαζί
μας τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. 

Α.1. Παρόλο που  αισθάνομαι απόρριψη
(αγνοημένος) που ο/η (όνομα προσώπου) ____
δεν επικοινωνεί (μοιράζεται, ανοίγεται) μαζί
μου,  αγαπώ  και δέχομαι τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν απόρρι-
ψη (ότι με αγνοούν), όταν ο/η  (όνομα προσώ-
που) _______ δεν επικοινωνούσε (μοιραζόταν,
ήταν ανοικτός) μαζί μου, τώρα με αγάπη του
αφήνω χώρο και διατηρώ την αξία μου και την
εσωτερική μου πληρότητα.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελος μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα
της απόρριψης (ότι με αγνοούν).

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αίσθημα απόρριψης
(ότι με αγνοούν) όταν ο/η (όνομα προσώπου)
__________ δεν επικοινωνεί μαζί μου.

2. Μοναξιά (αποξένωση) επειδή δεν μπορού-
με να μοιραστούμε μαζί τους (συναισθήματα,
ανάγκες, σκέψεις). 

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι μοναξιά (αποξέ-
νωση), όταν ο/η (όνομα προσώπου) ________
δεν επικοινωνεί (μοιράζεται, ανοίγεται) μαζί
μου, αγαπώ και δέχομαι  τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν μοναξιά
(αποξένωση), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
________  δεν επικοινωνούσε (μοιραζόταν,
ανοιγόταν) μαζί μου, τώρα με αγάπη του αφήνω
χώρο και διατηρώ την αξία μου και την εσωτερι-
κή μου πληρότητα.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελος μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα
της μοναξιάς (αποξένωσης).

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Μοναξιά (αποξένωση)
όταν ο/η (όνομα προσώπου) __________ δεν
επικοινωνεί μαζί μου.

3. Φόβος (ενοχή) ότι έχουμε κάνει κάποιο
λάθος. 

Α.1. Παρόλο  που φοβάμαι (νιώθω ενοχή) ότι
έχω κάνει κάποιο λάθος, όταν ο/η (όνομα προ-
σώπου) ________ δεν επικοινωνεί (μοιράζε-
ται, ανοίγεται) μαζί μου, αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο  που μέχρι τώρα φοβόμουν (ένιω-
θα ενοχή) ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, όταν ο/η
(όνομα προσώπου) __________ δεν επικοινω-
νούσε (μοιραζόταν, ανοιγόταν) μαζί μου, τώρα
με αγάπη του αφήνω χώρο και διατηρώ την αξία
μου και την εσωτερική μου πληρότητα.
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Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα
του φόβου (της ενοχής).

Γ. Φράση υπενθύμισης : Φόβος (ενοχή) ότι έχω
κάνει κάποιο λάθος, όταν ο/η (όνομα προσώ-
που) __________ δεν επικοινωνεί μαζί μου. 

4. Έλλειψη αγάπης, όταν δεν την εκφράζουν
με τον τρόπο που χρειαζόμαστε.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι έλλειψη αγάπης,
όταν ο/η (όνομα προσώπου) _________ δεν
μου την εκφράζει με τον τρόπο που θα ήθελα,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο  που ως τώρα αισθανόμουν έλλει-
ψη αγάπης, όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_______ δεν μου την εξέφραζε με τον τρόπο
που ήθελα, τώρα με αγάπη του αφήνω χώρο και
διατηρώ την αξία μου και την εσωτερική μου
πληρότητα.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελος μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα
της έλλειψης αγάπης.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Έλλειψη αγάπης όταν
ο/η (όνομα προσώπου) ______________ δεν
την εκφράζει με τον τρόπο που θέλω.

5. Πόνος (αδικία) επειδή δίνω αλλά δεν παίρ-
νω αυτό που χρειάζομαι. 

Α.1. Παρόλο  που αισθάνομαι πόνο (αδικία),
όταν ο/η (όνομα προσώπου) ________ δεν μου
δίνει αυτό που χρειάζομαι, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα αισθανόμουν πόνο
(αδικία), όταν ο/η (όνομα προσώπου) ______
δεν μου έδινε αυτό που χρειαζόμουνα, τώρα με
αγάπη του αφήνω χώρο και διατηρώ την αξία
μου και την εσωτερική μου πληρότητα.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα

πόνου (αδικίας).

Γ. Φράση υπενθύμισης : Πόνος (αδικία) όταν
ο/η (όνομα προσώπου) _____ δεν μου δίνει
αυτό που χρειάζομαι. 

6. Απογοήτευση και θυμός επειδή αυτός ο
άνθρωπος δεν μου δίνει όσα χρειάζομαι σ’ αυτή
τη σχέση. 

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι απογοήτευση
(θυμό), όταν ο/η (όνομα προσώπου) _____ δεν
μου δίνει όσα χρειάζομαι, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο  που ως τώρα αισθανόμουν απο-
γοήτευση (θυμό), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ δεν μου έδινε όσα χρειαζόμουν,
τώρα τον/την αποδέχομαι όπως είναι και διατη-
ρώ την αξία μου και τη εσωτερική μου πληρότη-
τα.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω
στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα
απογοήτευσης (θυμού).

Γ. Φράση υπενθύμισης : Απογοήτευση (θυμός)
όταν ο/η (όνομα προσώπου) _______ δεν μου
δίνει όσα χρειάζομαι. 

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

Ένας πιθανά ιδανικός τρόπος αλληλεπί-
δρασης με έναν  «απόμακρο» 

Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος
αυτός έχει κάποια δυσκολία και είναι κλειστός
επειδή φοβάται να ανοιχτεί. Ότι δεν φταίμε
εμείς γι'  αυτή τη συμπεριφορά και ότι αξίζουμε,
είμαστε ασφαλείς και μπορούμε να λύσουμε τα
προβλήματά μας, ακόμη και αν εκείνος δεν ανοι-
χτεί ποτέ.

Να σταματήσουμε να τον πιέζουμε και να τον
αφήσουμε μόνο του, έως ότου εκείνος αισθανθεί
την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί μας.

Να του εξηγήσουμε ότι, αν και η επικοινωνία
μαζί του είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη
για μας, αναγνωρίζουμε τα αρνητικά αποτελέ-
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σματα που δημιουργούνται όταν τον πιέζουμε ή
του γκρινιάζουμε γι' αυτήν.

Επίσης, να του εξηγήσουμε ότι θα χαρούμε πάρα
πολύ τη στιγμή που θα αισθανθεί την ανάγκη και
θα επικοινωνήσει πραγματικά μαζί μας, αλλά,
μέχρι τότε, θα αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής
μας και της κάλυψης των αναγκών μας.

Nα μην αισθανόμαστε ότι εμείς φταίμε για τη
σιωπή του και να ασχοληθούμε με δραστηριότη-
τες που μας γεμίζουν και δίνουν νόημα στη ζωή
μας, λέγοντάς του πόσο θα χαρούμε αν συμμετέ-
χει κι εκείνος σε οποιεσδήποτε από αυτές θα επι-
θυμούσε. 

Να μην ανυπομονούμε πότε θα επικοινωνήσει
μαζί μας. Nα δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις
ευθύνες μας, τη δημιουργικότητα μας, τη μόρ-
φωση και την εξέλιξη μας. Υπάρχουν πολλά άλλα
πράγματα που μπορούν να μας κάνουν ευτυχι-
σμένους. Kαι όταν και εκείνος θα έχει διάθεση,
να απολαύσουμε την επικοινωνία μας μαζί του.

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

Πιθανές θετικές πεποιθήσεις

Αυτές οι πεποιθήσεις  θα μας επιτρέψουν να
έχουμε αρμονικές σχέσεις με τα άτομα  που βρί-
σκονται στο ρόλο του απόμακρου. 

α. Η ζωή μού δίνει κάθε στιγμή ακριβώς ό,τι
χρειάζομαι, ώστε να μάθω το επόμενο μάθημα
για την εξέλιξή μου.
β. Δεν είμαι υπεύθυνος για τη σιωπή του άλλου. 
γ. Με αγαπάει και ενδιαφέρεται για μένα, ακόμη
και αν δεν μπορεί να το εκφράσει. 
δ. Η απομάκρυνσή του είναι αποτέλεσμα των
φόβων και του άγχους του. 
ε. Ο καλύτερος τρόπος να τον διευκολύνω να
επικοινωνήσει, είναι να τον αφήσω ελεύθερο. 
ζ. Δεν είναι η μοναδική πηγή ευτυχίας στη ζωή
μου. 
η. Η αξία μου δεν εξαρτάται από την ικανότητά
του να επικοινωνήσει μαζί μου. 
θ. Μπορώ να νιώθω ολοκληρωμένος ακόμη και
χωρίς επικοινωνία με κάποιον.
ι. Μπορώ να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου επι-
κοινωνώντας καθημερινά με το Θεό.
κ. Έχω πολλούς καλούς φίλους και τα μέλη της

οικογένειας μου, με τους οποίους μπορώ να επι-
κοινωνήσω. 
λ. Nα του δείχνω αγάπη, να τον αφήνω ελεύθερο
και να τον αποδέχομαι, είναι ο καλύτερος τρό-
πος  να τον ενθαρρύνω να επικοινωνήσει. 

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

Ένα παράδειγμα «Εγώ μηνύματος»  
προς έναν Απόμακρο

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του με τον
ακόλουθο τρόπο: 

«Αγαπημένε μου, έχω κάτι σημαντικό να σου
εκφράσω και, εάν θέλεις, απάντησε μου. 

Υπάρχουν φορές που είσαι σιωπηλός, ανέκφρα-
στος, φαίνεσαι λυπημένος ή θυμωμένος. Δεν
ξέρω τι αισθάνεσαι ή τι σκέφτεσαι και ανησυχώ
μήπως έχω κάνει κάτι που σε έθιξε ή σε πλήγωσε
ή ότι δεν με αγαπάς πια. 

Σκέπτομαι ότι δεν με εμπιστεύεσαι αρκετά ή ότι
δεν αισθάνεσαι αρκετά κοντά μου για να μοιρα-
στείς μαζί μου αυτά που νιώθεις. Όταν σκέπτο-
μαι έτσι, αρχίζω να αμφισβητώ την αξία μου σαν
σύζυγος (γονιός ή άλλος ρόλος). 

Όταν σε βλέπω έτσι και κάνω αυτές τις σκέψεις,
προσπαθώ να σε προσεγγίσω και να καταλάβω
τι συμβαίνει. Κάποιες φορές ανταποκρίνεσαι και
κάποιες όχι.  Όταν δεν ανταποκρίνεσαι, πληγώ-
νομαι και πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρεσαι για μένα
και τη σχέση μας. 

Καταλαβαίνω τώρα ότι δεν βοηθάει να σε πιέζω
να επικοινωνήσεις μαζί μου. Θα προσπαθήσω να
σου αφήσω την πρωτοβουλία της επικοινωνίας.
Θέλω μόνο να ξέρεις ότι σε αγαπώ και μου είναι
απαραίτητο να ξέρω πως αισθάνεσαι και σκέ-
φτεσαι, αλλά αφήνω την πρωτοβουλία σε σένα. 

Aν, πράγματι, έχω κάνει κάτι που σε έχει θίξει ή
πληγώσει, θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πεις. 

Θα σου αφήσω όλο το χώρο που χρειάζεσαι για
να νιώσεις ότι πραγματικά θέλεις να επικοινω-
νήσεις μαζί μου. Mήπως υπάρχει κάτι που θα
ήθελες να μου πεις τώρα;».
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Καλό θα είναι να έχετε διαβάσει τα δύο προηγού-
μενα κεφάλαια πριν διαβάσετε αυτό.

Μερικοί από εμάς είναι στο ρόλο του ανακριτή.
Όταν είμαστε σε αυτό το ρόλο:

1. Προσπαθούμε να ελέγχουμε τους άλλους, απευ-
θυνόμενοι στην ανάγκη τους να τους αποδε-
χθούμε. Τους σχολιάζουμε, τους αμφισβητούμε,
τους δίνουμε συμβουλές και, γενικά, αμφιβάλλου-
με για την ικανότητα τους να φερθούν σωστά σε
ό,τι κάνουν. Είμαστε πάντα έτοιμοι να κριτικά-
ρουμε το πώς κάνουν κάτι και να τους ανακρίνου-
με για τον τρόπο που το έκαναν.

2. Τους επιβαλλόμαστε και τους ελέγχουμε,
αναγκάζοντάς τους να απαντούν στις ερωτήσεις
μας για το τι κάνουν. Παίζουμε τα παιχνίδια «ποι-
ος έχει δίκιο» και «ποιος γνωρίζει περισσότερα».

3. Tονίζοντας  τα λάθη και τα ελαττώματα των άλ-
λων επιβεβαιώνουμε την αξία μας. 

ΜΑΘAIΝΟΝΤΑΣ ΝΑ AΓAΠAME TOYΣ
«ANAKPITEΣ»  XΩPIΣ NA XANOYME

THN EΛEYΘEPIA MAΣ

Αν επιθυμούμε να μην μας ελέγχουν οι ανακριτές
στη ζωή μας, είναι απαραίτητο  να απελευθερω-
θούμε από την ανάγκη να έχουμε την έγκριση και
την αποδοχή τους. Χρειαζόμαστε αυτοπαραδοχή
και αυτοπεποίθηση.

Κάποιες πεποιθήσεις που μας δημιουργούν
αρνητικά  συναισθήματα μπορεί να είναι:

α. Δεν αξίζω, παρά μόνον όταν το πιστεύουν οι
άλλοι.

β. Η αξία μου εξαρτάται από αυτό που πιστεύουν
οι άλλοι για μένα.
γ. Αξίζω μόνο όταν κάνω το σωστό και όταν παίρ-
νω τις σωστές αποφάσεις.
δ. Οι άλλοι ξέρουν καλύτερα από εμένα.
ε. Δεν είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, δεν είμαι
ικανός.
ζ. Μπορεί να κάνω κάποιο λάθος και τότε οι άλλοι
θα με απορρίψουν.
η. Έχω ανάγκη να αποδείξω στους άλλους ότι έχω
δίκιο και ότι αξίζω.
θ. Είναι σημαντικό να μην κάνω λάθη, να έχω πά-
ντα δίκιο.
ι. Πρέπει να έχω την αποδοχή όλων.

Εφαρμογή του EFT στα συναισθήματα
που μπορεί να έχουμε 

όταν συνυπάρχουμε με «ανακριτές»

Σημείωση:
Καθώς εργαζόμαστε στα ακόλουθα συναισθήμα-
τα, χρειάζεται να έχουμε επίγνωση και να εργα-
στούμε με οποιεσδήποτε όψεις μπορεί να εμφα-
νιστούν. Έχουμε ήδη αναφερθεί σ’ αυτές τις όψεις
και τη διαδικασία απομάκρυνσής τους.

Τώρα ας ανακαλύψουμε τα συναισθήματα
που είναι η αιτία:

1. Να δίνουμε δύναμη στους ανακριτές, ανα-
ζητώντας την έγκρισή τους.

2. Να χάνουμε τη γαλήνη μας και την αγάπη
μας για εκείνους.

Σημείωση:
Aκολουθεί ένας κατάλογος με συναισθήματα που
εμφανίζονται συχνά, όταν συνυπάρχουμε με αν-
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θρώπους που βρίσκονται στο ρόλο του ανακριτή.
Δεν είναι πλήρης κατάλογος, καθώς υπάρχουν
απεριόριστες πιθανότητες και άλλων συναισθη-
μάτων και όψεων. Μετά από κάθε συναίσθημα
ακολουθούν οι φράσεις προετοιμασίας που μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε:

1. Αυτοαμφισβήτηση (ενοχή, ντροπή), όταν ο
άλλος μας αμφισβητεί ή μας σχολιάζει.

Α.1. Παρόλο που αμφισβητώ τον εαυτό μου (νιώ-
θω ενοχή, ντροπή), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
__________ με σχολιάζει (αμφισβητεί, ανακρί-
νει), αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αμφισβητούσα τον
εαυτό μου (ένιωθα  ενοχή, ντροπή), όταν ο/η
(όνομα προσώπου) ______________ μου έκα-
νε κριτική, (με αμφισβητούσε, με ανέκρινε), τώρα
δέχομαι με αγάπη τη γνώμη του/της, ενώ βιώνω
(απολαμβάνω) την αξία μου και την εσωτερική
μου καθοδήγηση.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος μου), να απελευθερωθώ από την αυτοαμφι-
σβήτηση (ενοχή, ντροπή).

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αυτοαμφισβήτηση (ενο-
χή, ντροπή), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ με σχολιάζει (με αμφισβητεί, με
ανακρίνει).

2. Φόβος μήπως έχω άδικο (μήπως κάνω λά-
θος).

Α.1. Παρόλο που  φοβάμαι μήπως έχω άδικο (κά-
νω λάθος), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
___________ με σχολιάζει (αμφισβητεί, ανα-
κρίνει), αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν μήπως έχω
άδικο (κάνω λάθος), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ μου έκανε κριτική (με αμφισβητού-
σε, με ανέκρινε), τώρα δέχομαι με αγάπη τη γνώ-
μη του/της, ενώ βιώνω (απολαμβάνω) την αξία
μου και την εσωτερική μου καθοδήγηση.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το φόβο μήπως έχω
άδικο (κάνω λάθος).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Φόβος μήπως έχω άδικο
(κάνω λάθος), όταν ο/η (όνομα προσώπου) ___
με σχολιάζει (με αμφισβητεί, με ανακρίνει).

3. Απόρριψη (υποτίμηση) της νοημοσύνης  και
της αξίας μου

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι απόρριψη (υποτί-
μηση), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
__________ με σχολιάζει (με αμφισβητεί, με
ανακρίνει), αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που  ως τώρα αισθανόμουν απόρ-
ριψη (υποτίμηση), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ μου έκανε κριτική (με αμφισβητού-
σε, με ανέκρινε), τώρα δέχομαι με αγάπη τη γνώ-
μη του/της, ενώ βιώνω (απολαμβάνω) την αξία
μου και την εσωτερική μου καθοδήγηση.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα της
απόρριψης (της υποτίμησης).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Απόρριψη (υποτίμηση)
όταν ο/η (όνομα προσώπου  ____________ με
σχολιάζει (με αμφισβητεί, με ανακρίνει).

4. Πόνος (αδικία) επειδή ο άλλος δεν είναι δί-
καιος. (Δεν μας αποδέχεται και δεν μας στηρίζει
όπως θα θέλαμε).

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι πόνο (αδικία), όταν
ο/η (όνομα προσώπου) ____________ με σχο-
λιάζει (με αμφισβητεί, με ανακρίνει), αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν πόνο
(αδικία), όταν ο/η (όνομα προσώπου) ________
μου έκανε κριτική (με αμφισβητούσε, με ανέκρι-
νε), τώρα δέχομαι με αγάπη τη γνώμη του/της,
ενώ βιώνω (απολαμβάνω) την αξία  μου και την
εσωτερική μου καθοδήγηση.
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Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελος
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα του
πόνου (της αδικίας).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Πόνος (αδικία) όταν ο/η
(όνομα) _____________ με σχολιάζει (με αμ-
φισβητεί, με ανακρίνει).

5. Απογοήτευση (θυμός) επειδή ο άλλος μας
εμποδίζει να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό
μας.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι απογοήτευση (θυ-
μό), όταν ο/η (όνομα προσώπου) ___________
με σχολιάζει (με αμφισβητεί, με ανακρίνει), αγα-
πώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που  ως τώρα αισθανόμουν απογοή-
τευση (θυμό), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ μου έκανε κριτική (με αμφισβητού-
σε, με ανέκρινε), τώρα δέχομαι με αγάπη τη γνώ-
μη του/της, ενώ βιώνω (απολαμβάνω) την αξία
μου και την εσωτερική μου καθοδήγηση. 

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς  όφελος
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα  της
απογοήτευσης (του θυμού).

Γ. Φράση υπενθύμισης:  Απογοήτευση (θυμός)
όταν ο/η (όνομα προσώπου ____________ με
σχολιάζει (με αμφισβητεί, με ανακρίνει).

6. Ανταγωνισμός για την αξία μας, επειδή θέ-
λουμε να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο και
ο άλλος άδικο.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ανταγωνιστικά με
τον/την (όνομα προσώπου) ________ σχετικά
με το ποιος έχει δίκιο, αγαπώ και δέχομαι τον εαυ-
τό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ανταγω-
νιστικά με τον/την (όνομα προσώπου) _______
σχετικά με το ποιος έχει δίκιο, τώρα δέχομαι με
αγάπη τη γνώμη του/της, ενώ βιώνω (απολαμβά-
νω) την αξία  μου και την εσωτερική μου καθοδή-
γηση. 

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελος
μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα του
ανταγωνισμού.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Ανταγωνισμός με τον/την
(όνομα προσώπου) __________ για την αξία
μου.

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

Ένας πιθανά ιδανικός τρόπος αλληλεπί-
δρασης με έναν «ανακριτή»

Eίναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι η αξία μας δεν
εξαρτάται από όσα σκέπτεται εκείνος. Ότι, κατά
πάσα πιθανότητα, συμπεριφέρεται με αυτόν τον
τρόπο, κριτικάροντας και προσπαθώντας να μας
υποβιβάσει, επειδή ο ίδιος αμφισβητεί τον εαυτό
του και την αξία του. Χρειάζεται επιβεβαίωση, γι’
αυτό ψάχνει συνεχώς να βρει λάθη στη συμπερι-
φορά μας ή μας αναγκάζει να απαντάμε στις ερω-
τήσεις του.

Xρειάζεται να του εξηγήσουμε ότι σεβόμαστε και
τον ίδιον και τη γνώμη του, αλλά δεν είμαστε δια-
τεθειμένοι να παίζουμε το παιχνίδι στο οποίο εκεί-
νος μας κάνει κριτική και μας αμφισβητεί, ενώ
εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε δί-
κιο. 

Eίναι ωφέλιμο  να σκεφτούμε όσα μας λέει, γιατί
και εμείς δεν είμαστε τέλειοι, κάνουμε λάθη και
δεν έχουμε πάντα δίκιο.  Aν υπάρχει κάτι σημα-
ντικό στα λόγια του να το συζητήσουμε μαζί του,
σταματώντας όμως αυτό το παιχνίδι.

Να δεχτούμε ότι είναι δυνατόν να αγαπάμε ο ένας
τον άλλον χωρίς όρους, αλλά να έχουμε διαφορε-
τική γνώμη σε ορισμένα θέματα. Να τον αγαπάμε,
λοιπόν, χωρίς να μας είναι απαραίτητο να συμ-
φωνεί πάντοτε μαζί μας και να εγκρίνει κάθε τι
που κάνουμε, ελπίζοντας να μπορεί να  κάνει το
ίδιο και εκείνος.

Tέλος, να του εξηγήσουμε ότι, εάν χρειάζεται την
προσοχή μας ή θέλει να επικοινωνήσουμε, τότε
μπορεί απλά να το πει χωρίς να παίζει το παιχνίδι
της κριτικής.
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Πιθανές θετικές πεποιθήσεις:

α. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από όσα σκέφτο-
νται οι άλλοι.
β. Η αξία μου είναι ανεξάρτητη από τα  αποτελέ-
σματα των προσπαθειών μου.
γ. Ο ανακριτής χρειάζεται, συνήθως, την προσοχή
μου για δική του επιβεβαίωση.
δ. Mπορούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο ακόμη
και όταν δεν συμφωνούμε.
ε. Αξίζω να με αγαπούν ακόμη και όταν δεν απο-
δεικνύω ότι  έχω δίκιο.
ζ. Είμαι απόλυτα ασφαλής ακόμη και όταν οι άλ-
λοι δεν συμφωνούν μαζί μου.
η. Μαθαίνω από τα λάθη μου.
θ. Δεν είμαι τέλειος, κάνω λάθη και μπορώ να το
παραδεχθώ χωρίς να υποτιμώ την αξία μου και
χωρίς να χάσω την αγάπη των άλλων.
ι. Οι άνθρωποι δεν αγαπούν αυτόν που έχει δίκιο,
αλλά αυτόν που τους αγαπάει.
κ. Η ζωή μού δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζομαι
κάθε στιγμή στη διαδικασία της εξέλιξης μου.

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

Ένα παράδειγμα «Eγώ μηνύματος» 
προς έναν Aνακριτή

«Αγαπημένε μου, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σου
ένα πρόβλημα που αφορά στην επικοινωνία μας.
Αισθάνομαι ότι πρέπει να απολογούμαι για ό,τι
κάνω. Συχνά με αμφισβητείς και με διορθώνεις.
Αυτό με αναγκάζει να παίζω άλλοτε το θύμα και
άλλοτε τον τρομοκράτη για να αμυνθώ. Καμιά φο-
ρά μάλιστα, συμπεριφερόμενος σαν εσένα, γίνο-
μαι ο ανακριτής σου.

Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας με στενοχωρεί. Πι-
στεύω ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε πολύ
πιο τίμια και αρμονικά. Γι' αυτό το λόγο, θα προ-
σπαθήσω να δέχομαι τον εαυτό μου, ακόμη και
όταν με αμφισβητείς και με κριτικάρεις. Θα στα-
ματήσω να απαντάω στις ερωτήσεις σου και να
απολογούμαι στις κατηγορίες σου. Θα προσπα-
θήσω να είμαι ευτυχισμένος ακόμη και όταν δεν
είσαι ικανοποιημένος μαζί μου, όταν με σχολιάζεις
και με κατηγορείς.

Σε παρακαλώ μην παρερμηνεύσεις αυτά που λέω.
Σε αγαπώ, θέλω να είσαι ευτυχισμένος και να ζού-
με αρμονικά μαζί, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε
ευτυχισμένοι έτσι, παίζοντας εσύ το δικηγόρο και
εγώ τον ένοχο. Δεν είμαι διατεθειμένος πια να
υποτιμώ τον εαυτό μου παίζοντας αυτό το παιχνί-
δι.

Θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπώ, ακόμη και όταν δεν
προσπαθώ να σε πείσω ότι είναι σωστό αυτό που
κάνω κάθε φορά. Πως αισθάνεσαι γι' αυτά που
σου είπα;».

****************** 
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Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, σας προτεί-
νουμε να έχετε διαβάσει τα τρία προηγούμενα.

Όποιοι βρίσκονται στο ρόλο του τρομοκράτη:

1. Μας ελέγχουν κάνοντάς μας να τους φοβό-
μαστε. Δεν τολμάμε να τους πλησιάσουμε, να
τους ζητήσουμε οτιδήποτε ή να τους ελέγξουμε,
με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί φοβόμαστε. Φωνά-
ζουν, απειλούν, τρομοκρατούν, κατηγορούν, κα-
ταφεύγουν ακόμη και στη σωματική βία. Χρησι-
μοποιούν το φόβο και την ανασφάλεια μας, για
να μας ελέγχουν.

2. Θεωρούν ότι οι άλλοι έχουν πάντα άδικο και
ότι αυτοί έχουν κάθε «δικαίωμα» να τους τι-
μωρήσουν. Παίζουν, ταυτόχρονα, το ρόλο του
αστυνομικού, του δικαστή, του ένορκου και του
εκτελεστικού αποσπάσματος.

3. Έχουν το πλεονέκτημα, παίζοντας αυτό το ρό-
λο, να μην παρατηρούν τον εαυτό τους και
να μην αλλάζουν τίποτα στη συμπεριφορά τους,
θεωρώντας ότι εκείνοι είναι τέλειοι και ότι οι άλ-
λοι είναι πάντα «λάθος».

4. Τρομοκρατώντας μας, κατορθώνουν να έχουν
αυτό που θέλουν από μας. 

Μερικοί παίζουν, συγχρόνως, το ρόλο του θύμα-
τος και το ρόλο του τρομοκράτη, επιτυγχάνοντας
με αυτόν τον τρόπο να έχουν δίκιο για δύο λόγους.
Η παρερμηνεία είναι ότι, είτε είσαι θύμα είτε είσαι
οργισμένος, έχεις δίκιο.

Για να συνυπάρξουμε με τους τρομοκράτες που
υπάρχουν στη ζωή μας, χρειάζεται να ξεπεράσου-
με το φόβο μας, που μπορεί να έχει τη ρίζα του

στην παιδική μας ηλικία. Ίσως ένας γονιός που
φώναζε να ήταν απειλή για μας, για πολλούς λό-
γους. Καταρχήν, μπορεί να μας τιμώρησαν και να
πληγωθήκαμε ψυχικά και σωματικά. Eπίσης, η
ασφάλεια και η επιβίωσή μας εξαρτιόταν από αυ-
τό το άτομο που φώναζε και μας τρόμαζε. Kαι τέ-
λος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε πο-
λύ κακά παιδιά, ανάξια να έχουμε αγάπη και
σεβασμό, αφού ένας ενήλικας μας φώναζε και μας
μείωνε τόσο έντονα.

Tώρα λοιπόν, αν και είμαστε ενήλικες, όταν κά-
ποιος μας φωνάζει, μας κατηγορεί ή μας τρομο-
κρατεί, η υποσυνείδητη αντίδρασή μας είναι να
φοβηθούμε και να αμφισβητήσουμε τον εαυτό
μας. Έχω δει μερικές πολύ αστείες σκηνές, όπου
μια μικρόσωμη γυναίκα μπορεί να τρομοκρατεί
με τις απειλές της έναν άνδρα δύο φορές μεγαλύ-
τερο σε όγκο από αυτήν.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ AΓAΠAME ΤΟΥΣ
«ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ» XΩPIΣ ΝΑ 

ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ

Μερικές πεποιθήσεις που δημιουργούν αρ-
νητικά συναισθήματα μπορεί να είναι:

α. Kινδυνεύω, μπορεί να πληγωθώ.

β. Απειλείται η ζωή μου.

γ. Mπορεί να συμβεί κάτι τρομερό.

δ. Κάνω λάθη, είμαι ανάξιος, γι' αυτό μου φωνά-
ζουν οι άλλοι.

ε. Δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου από
αυτόν τον άνθρωπο.
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ζ. Είμαι αδύναμος και ανίκανος να υπερασπισθώ
τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις μου.

η. Καλύτερα να υποχωρήσω και να έχω την ησυ-
χία μου παρά να υπερασπιστώ τις ανάγκες και τα
πιστεύω μου.

θ. Εγώ είμαι το θύμα σε αυτήν την κατάσταση.

ι. Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου από αυ-
τό το άτομο.

Εφαρμογή του EFT στα συναισθήματα
που μπορεί να έχουμε όταν συνυπάρχουμε

με  «τρομοκράτες»

Σημείωση:
Καθώς εργαζόμαστε με αυτά τα συναισθήματα,
χρειάζεται να έχουμε επίγνωση και να εργαστού-
με με οποιεσδήποτε όψεις μπορεί να εμφανι-
στούν. Έχουμε ήδη αναφερθεί σ’ αυτές τις όψεις
και τη διαδικασία απομάκρυνσής τους.

Ας ανακαλύψουμε τώρα τα συναισθήματα που εί-
ναι η αιτία:

1. Να φοβόμαστε και να επιτρέπουμε στους
τρομοκράτες να μας τρομάζουν.

2. Να χάνουμε την ηρεμία μας και την αγά-
πη μας γι' αυτούς.

Aκολουθεί  ένας κατάλογος με συναισθήματα που
συνήθως εμφανίζονται όταν συνυπάρχουμε με αν-
θρώπους που βρίσκονται στο ρόλο του τρομοκρά-
τη. Δεν είναι πλήρης κατάλογος, καθώς υπάρχουν
απεριόριστες πιθανότητες και άλλων συναισθη-
μάτων και όψεων. Μετά από κάθε συναίσθημα
ακολουθούν φράσεις προετοιμασίας που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε.

1. Φόβος (απειλή).

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι (νιώθω ότι απειλούμαι)
όταν ο/η (όνομα προσώπου) _________ συμπε-
ριφέρεται σαν τρομοκράτης, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν. όταν ο/η
(όνομα προσώπου) ____________ συμπεριφε-
ρόταν σαν τρομοκράτης, τώρα υποστηρίζω με
αγάπη αυτό που πιστεύω (αξίζω,  χρειάζομαι).

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελος
μου) να απελευθερωθώ από αυτόν το φόβο.

Γ. Φράση υπενθύμισης: Φόβος όταν ο/η (όνομα
προσώπου) __________ φέρεται σαν τρομο-
κράτης.

2. Αυτοαμφισβήτηση (ανικανότητα, ενοχή,
ντροπή).

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι αυτοαμφισβήτηση
(ανικανότητα, ενοχή, ντροπή), όταν ο/η (όνομα
προσώπου) ________ συμπεριφέρεται σαν τρο-
μοκράτης, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν αυτοαμ-
φισβήτηση (ανικανότητα, ενοχή, ντροπή), όταν
ο/η (όνομα προσώπου) ________ συμπεριφε-
ρόταν σαν τρομοκράτης, τώρα με αγάπη και με
σταθερότητα υποστηρίζω αυτό που πιστεύω (αξί-
ζω, χρειάζομαι).

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελος
μου) να απελευθερωθώ από αυτή την αυτοαμφι-
σβήτηση (ανικανότητα, ενοχή, ντροπή).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Αυτοαμφισβήτηση (ανι-
κανότητα, ενοχή, ντροπή) όταν ο/η (όνομα προ-
σώπου) ________ συμπεριφέρεται σαν τρομο-
κράτης.

3. Αδικία (πλήγωμα, πόνος, πίκρα).

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι αδικία (πλήγωμα,
πόνο, πίκρα), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ συμπεριφέρεται σαν τρομοκράτης,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν αδικία
(πλήγωμα, πόνο, πίκρα), όταν ο/η (όνομα προσώ-
που) ______________ συμπεριφερόταν σαν
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τρομοκράτης, τώρα με αγάπη και με σταθερότητα
υποστηρίζω αυτό που πιστεύω  (αξίζω, χρειάζο-
μαι).

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελός
μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα της αδι-
κίας (του πληγώματος, του πόνου, της πίκρας).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Αδικία (πλήγωμα, πόνος,
πίκρα) όταν ο/η (όνομα προσώπου ________
συμπεριφέρεται σαν τρομοκράτης. 

4. Ταπείνωση (απόρριψη, εξευτελισμός).

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ταπεινωμένος
(απόρριψη, εξευτελισμό), όταν ο/η (όνομα προ-
σώπου) ________ συμπεριφέρεται σαν τρομο-
κράτης, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ταπεινω-
μένος (απόρριψη, εξευτελισμό), όταν ο/η (όνομα
προσώπου) ________ συμπεριφερόταν σαν τρο-
μοκράτης, τώρα με αγάπη και με σταθερότητα
υποστηρίζω αυτό που πιστεύω (αξίζω, χρειάζο-
μαι).

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελος
μου) να απελευθερωθώ από το αίσθημα της τα-
πείνωσης (της απόρριψης, του εξευτελισμού).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Ταπείνωση (απόρριψη,
εξευτελισμός) όταν ο/η (όνομα προσώπου)
________ συμπεριφέρεται σαν τρομοκράτης.

5. Θυμός (οργή, μίσος).

Α.1. Παρόλο που  αισθάνομαι θυμό (οργή, μίσος),
όταν ο/η (όνομα προσώπου) ____________
συμπεριφέρεται σαν τρομοκράτης, αγαπώ και δέ-
χομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν θυμό
(οργή, μίσος), όταν ο/η (όνομα προσώπου)
_________ συμπεριφερόταν σαν τρομοκράτης,
τώρα με αγάπη και με σταθερότητα υποστηρίζω
αυτό που πιστεύω (αξίζω, χρειάζομαι).

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, επιτρέπω στον
εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφελος
μου) να απελευθερωθώ από αυτόν το θυμό (την
οργή, το μίσος).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Θυμός (οργή, μίσος) όταν
ο/η (όνομα προσώπου) ____________ συμπε-
ριφέρεται σαν τρομοκράτης.

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

Ένας πιθανά ιδανικός τρόπος αλληλεπί-
δρασης με έναν  «τρομοκράτη»

Eίναι χρήσιμο να ξεπεράσουμε το φόβο μας, να
περιμένουμε ψύχραιμα να ηρεμήσει (ο τρομοκρά-
της) και να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς δεν κιν-
δυνεύουμε και ότι αυτός είναι ένας δυστυχισμένος
άνθρωπος. Όσο δυνατότερα φωνάζει τόσο περισ-
σότερο χρειάζεται τη συμπόνια μας, γιατί φαίνε-
ται πιο δυστυχισμένος. Να προσπαθήσουμε, λοι-
πόν, να καταλάβουμε ποια είναι η ανάγκη του και
ποιος φόβος τον κάνει να συμπεριφέρεται μ’ αυ-
τόν τον τρόπο, για να μπορέσουμε να τον βοηθή-
σουμε να αισθανθεί σίγουρος και ασφαλής μαζί
μας.
Kαι όταν ηρεμήσει, να του εξηγήσουμε ότι, μολο-
νότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να τον πληγώσου-
με και να τον κάνουμε δυστυχισμένο, έχουμε και
εμείς ανάγκες και, αν δεν τις ικανοποιήσουμε, θα
είμαστε δυστυχισμένοι και αρνητικοί απέναντί
του. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ξανασυζη-
τήσουμε τις ανάγκες μας και να τις ικανοποιήσου-
με με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε και οι δύο ευ-
τυχισμένοι.
Kαι τέλος, να του εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται
να υποχωρήσουμε επειδή φωνάζει, αλλά ότι είμα-
στε διατεθειμένοι να κάνουμε συμβιβασμούς επει-
δή τον αγαπάμε, αρκεί να μας πει τι θέλει από
μας.

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

Πιθανές θετικές πεποιθήσεις

α. Είμαι ασφαλής και σίγουρος σε κάθε περίστα-
ση.
β. Τίποτα δεν μπορεί ποτέ να μου συμβεί που να
μην είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι για την
πνευματική μου εξέλιξη.
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γ. Αυτό το άτομο είναι ο δάσκαλος που μου δίνει
η ζωή.

δ. Είναι δυστυχισμένος και φοβισμένος, αλλιώς
δεν θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο.

ε. Πίσω από την οργισμένη και απειλητική του
εμφάνιση κρύβεται ένα φοβισμένο και πληγωμένο
παιδί.  

ζ. Η ζωή μού δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζομαι
κάθε στιγμή, ώστε να μάθω το επόμενο μάθημα
στη διαδικασία της εξέλιξης.

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

Ένα παράδειγμα «Εγώ μηνύματος» 
προς έναν Tρομοκράτη

«Έχω ανάγκη να συζητήσουμε. Μερικές φορές σε
φοβάμαι. Όταν φωνάζεις και με απειλείς, ξυπνάς
μέσα μου παλιούς φόβους από τα παιδικά μου
χρόνια. Τότε, για να αποφύγω τη σύγκρουση μαζί
σου, υποχωρώ καταπιέζοντας τις ανάγκες μου και,
καμιά φορά, τις αξίες μου. Χάνω τον αυτοσεβα-
σμό μου και αισθάνομαι αδικία και θυμό. Η καρ-
διά μου κλείνει, σε αγαπώ λιγότερο και, κάποιες
φορές, θέλω ακόμη και να σε εκδικηθώ.
Έτσι που φέρεσαι, ίσως πετυχαίνεις αυτό που θέ-
λεις τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά χάνεις την
αγάπη και το σεβασμό μου για σένα. Αποφάσισα
να προσπαθήσω να μην σε φοβάμαι και να είμαι
πιο ειλικρινής μαζί σου. Θα προσπαθήσω να σου
εκφράζω τις ανάγκες μου και τις αξίες μου, ακόμα
και όταν φωνάζεις ή με τρομοκρατείς.

Σε παρακαλώ να με βοηθήσεις σε αυτήν μου την
προσπάθεια. Ενδιαφέρομαι να σε βοηθήσω να
ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. Πιστεύω πως μπο-
ρούμε να έχουμε και οι δύο αυτό που θέλουμε. Θα
σου λέω τις ανάγκες μου και θέλω να μου λες και
εσύ τις δικές σου, χωρίς να με απειλείς. Πιστεύω
ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις σε όσα μας απα-
σχολούν, χωρίς όμως να με απειλείς και να ανα-
γκάζομαι να κλειστώ στον εαυτό μου, επειδή σε
φοβάμαι.

Τι σκέπτεσαι για όλα αυτά;».
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Ένα  από  τα  κύρια  εμπόδια  στην  αγάπη  και  τις
αρμονικές  σχέσεις, είναι  η  αδυναμία  μας  να
επικοινωνούμε  αποτελεσματικά. Σε πολλές  σχέ-
σεις  μεταξύ  ερωτικών  συντρόφων, γονέων και
παιδιών ή μεταξύ συγγενών, υπάρχει αμοιβαία
αγάπη αλλά και πολλές συγκρούσεις, λόγω της
αδυναμίας των ανθρώπων αυτών να εκφράσουν
καθαρά τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις πε-
ποιθήσεις τους.

Θυμάμαι  πάντα  ένα ζευγάρι που ήρθε να με συμ-
βουλευθεί. Ήταν παντρεμένοι 40 χρόνια και
υπήρχαν διάφορες συγκρούσεις μεταξύ τους.
Τους ζήτησα να εκφράσουν ο ένας στον άλλο τις
ανάγκες τους. Ο άνδρας είπε ότι τον ενοχλούσε το
γεγονός ότι, κάθε φορά που μιλούσε σε άλλους για
κάποιο σημαντικό γι' αυτόν θέμα, η γυναίκα του
τον απέρριπτε, κάνοντας έναν ήχο με το λάρυγγα
της. Εκείνη τον κοίταξε με έκπληξη και είπε «αυτό
το κάνω γιατί συμφωνώ μαζί σου». Όλα αυτά τα
χρόνια ο σύζυγος συσσώρευε συναισθήματα
απόρριψης, πόνου και θυμού επειδή δεν είχε μπο-
ρέσει ποτέ να της εκφράσει αυτό που τον ενο-
χλούσε!

Ας κοιτάξουμε κάποια από τα συναισθήματα και
τις πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν να εκφρά-
σουμε τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις σκέ-
ψεις μας στους άλλους.

ΕΜΠΟΔΙΑ ΠPOΣ  ΜΙΑ  ΠΙΟ  
ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για  κάθε  εμπόδιο, δίνουμε  κάποιες πιθανές φρά-
σεις προετοιμασίας. Αυτές μπορεί να είναι η βάση
για να εργαστείτε, αλλά χωρίς να σας περιορίζουν.
Εάν δεν σας ταιριάζουν, δημιουργείστε τις δικές
σας φράσεις.

Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να αλλάξουν και
θα χρειαστεί να εργαστούμε με κάθε συναίσθημα
ή άλλη όψη, καθώς έρχονται στην επιφάνεια.

Μπορεί επίσης να στραφούμε σε παιδικές εμπει-
ρίες, που σχετίζονται με τα συναισθήματα που
δουλεύουμε.

1. Φοβάμαι να πω την αλήθεια γιατί δεν θέλω
να τον/την πληγώσω.
Παραδείγματα: 
Φοβάμαι να πω ότι:

α. Δεν συμφωνώ με όλα όσα κάνει.

β. Δεν του έλεγα πάντα την αλήθεια.

γ. Eίναι περισσότερο άρρωστος/η απ’ ό,τι νομί-
ζει.

δ. Oι άλλοι τον κουτσομπολεύουν και δεν έχουν
καλή γνώμη γι' αυτόν.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι να πω στον/στην (όνο-
μα ) ____________ ότι (το  θέμα  που  φοβό-
μαστε  να εκφράσουμε ) ______________ ,
γιατί δεν θέλω να τον/την πληγώσω, αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν να πω
στον/στην (όνομα) _____________ ότι (το θέ-
μα που φοβόμαστε να εκφράσουμε) _________,
γιατί δεν ήθελα να τον/την πληγώσω, αντιλαμβά-
νομαι (νιώθω, πιστεύω) ότι η αλήθεια, όταν εκ-
φράζεται με αγάπη, είναι το καλύτερο για όλους
μας.
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Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος μου ) να ελευθερωθώ από το φόβο να πω
στον/στην (όνομα) ____  ότι (θέμα) _______ .

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φοβάμαι να πω
στον/στην (όνομα) ________ ότι _______ .   

2. Φοβάμαι να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω
να συγκρουστώ μαζί του.
Παραδείγματα: 
Φοβάμαι να πω ότι:

α. Δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει.

β. Δεν θέλω να κάνω αυτά που μου ζητάει να κά-
νω.

γ. Έχω κάνει κάτι που δεν εγκρίνει.  

δ. Έχω κάνει ένα λάθος. 

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα συγκρουστώ, αν
πω στον/στην (όνομα) ___________ ότι (θέμα)
_______________, αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν ότι θα
συγκρουόμουν, αν έλεγα στον/στην (όνομα)
____ ότι (θέμα) ______________ , τώρα αι-
σθάνομαι ότι η αλήθεια που εκφράζεται με αγάπη
είναι το  καλύτερο για όλους μας. 

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος  μου) να ελευθερωθώ από το φόβο να πω
στον/στην (όνομα) _________, ότι  _______.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φοβάμαι να πω
στον/στην(όνομα) ___________ ότι _______.

3. Ντρέπομαι να πω την αλήθεια. 
Παραδείγματα:
Nτρέπομαι να πω ότι:

α. Δεν ήμουν πιστός στη σχέση μας.

β. Έχω ερωτικές φαντασιώσεις.

γ. Φοβάμαι να είμαι μόνος.

δ. Έχω θυμώσει για κάτι.

ε. Έκανα λάθος.

Α.1. Παρόλο που ντρέπομαι να πω στον/στην
(όνομα) __________ για ( θέμα) __________,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ντρεπόμουν να πω
στον/στην (όνομα) ________ για (θέμα)
______, τώρα νιώθω ότι η αλήθεια θα με απε-
λευθερώσει και θα μας βοηθήσει να δημιουργή-
σουμε μια πιο ειλικρινή  σχέση.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος μου) να ελευθερωθώ από την ντροπή να πω
στον/στην (όνομα) ______ ότι (θέμα) ______.

Γ. Φράση  Υπενθύμισης: Ντροπή να πω
στον/στην (όνομα) ______ ότι __________.

4.  Φοβάμαι ότι θα πληγωθώ αν εκφράσω την
αλήθεια.
Παραδείγματα:
Φοβάμαι ότι θα πληγωθώ αν εκφράσω την αλή-
θεια για:

α. Aυτό που κάνω ή χρειάζομαι.

β.  Tο πόσο τον χρειάζομαι πραγματικά.

γ. Τα αληθινά μου συναισθήματα.

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα πληγωθώ, αν
πω στον/στην (όνομα) ______ ότι (θέμα)
________ , αγαπώ και δέχομαι τον  εαυτό  μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν ότι θα
πληγωνόμουν, αν έλεγα στον/στην (όνομα)
_________ ότι (θέμα) _________, τώρα εκ-
φράζω την αλήθεια και αισθάνομαι αρκετά δυνα-
τός να αντιμετωπίσω οποιεσδήποτε αντιδράσεις.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αντιλαμβάνομαι  ότι  είναι  προς όφελός μου)
ν’ απελευθερωθώ από το φόβο να πληγωθώ αν πω
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στον/στην (όνομα) _____ ότι ___________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Φόβος να πω στον/στην
(όνομα) _________ ότι ____________.

Tα συναισθήματα των παρακάτω περιπτώσεων 5,
6 και 7, επειδή έχουν κοινή ρίζα (την αξία μας),
τα ομαδοποιήσαμε.  

5. Φοβάμαι ότι θα χάσω την αξία μου. 
Παραδείγματα:

α. Aν κάνω λάθη ή έχω αδυναμίες.

β. Aν κάνω κάτι που δεν είναι αποδεκτό από τον
άλλον.

γ. Aν αγαπώ κάποιον και του δείξω ότι τον χρει-
άζομαι. 

6. Η υπερηφάνεια  μου δεν μου επιτρέπει να
εκφράσω την αλήθεια.

α. Πόσο τον θαυμάζω.

β. Ότι αυτός έχει πραγματικά δίκιο και εγώ άδι-
κο.

γ. Να ζητήσω  συγνώμη, όταν νιώθω την ανάγκη.

δ. Να παραδεχτώ τις αδυναμίες και τους φόβους
μου.

7. Η ανταγωνιστική μου φύση δεν μου επιτρέ-
πει να εκφράσω την αλήθεια (σχεδόν το ίδιο με
το 5 και 6).

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα χάσω την αξία
μου, αν πω (παραδεχτώ) στον/στην (όνομα)
___________ ότι (θέμα) ______________,
αγαπώ και δέχομαι τον  εαυτό  μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν, ότι θα
έχανα την αξία μου, αν έλεγα (παραδεχόμουν)
στον/στην (όνομα) _______, ότι (θέ-
μα)________, τώρα νιώθω ότι η αξία μου βρί-
σκεται μέσα μου και εκφράζω αυτές τις αλήθειες. 

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς όφε-
λος μου) να απελευθερωθώ από το φόβο ότι θα
χάσω την αξία μου αν πω (παραδεχτώ) στον/στην
(όνομα) _____________ ότι ___________.

Γ. Φράση  Υπενθύμισης: Φόβος να χάσω την αξία
μου αν πω στον/στην (όνομα) _____ ότι ____. 

8. Νιώθω αμηχανία να εκφράσω θετικά συ-
ναισθήματα επειδή:
(Mερικοί πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι:)

α. Δεν είναι αντρίκειο.

β. Μπορεί ο άλλος να το εκμεταλλευτεί και να
νιώσει ανώτερος μου.

γ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει εναντίον μου σε
κάποια μελλοντική διαφωνία  μας.

δ. Δεν έχω μάθει  να λειτουργώ με αυτόν τον τρό-
πο.

ε. Είμαι απασχολημένος με τα προβλήματά μου.

ζ. Νιώθω ανταγωνιστικά απέναντι στον άλλον και
θέλω να είμαι ανώτερος.

η. Προσπαθώ να εκφράζομαι με πράξεις και όχι
με λόγια.

θ. Νιώθω ότι αυτός αισθάνεται αμηχανία όταν εκ-
φράζω θετικά συναισθήματα.

Μερικές περιπτώσεις που ίσως δυσκολευόμα-
στε να εκφράσουμε τα θετικά μας συναισθήματα,
όταν θέλουμε να  πούμε στον άλλο ότι:
α. Tον αγαπάμε.

β. Tον σεβόμαστε και τον θαυμάζουμε. 

γ. Aναγνωρίζουμε ότι τα καταφέρνει καλά σε πολ-
λά πράγματα.

δ. Nιώθουμε ευγνωμοσύνη για ό,τι μας προσφέ-
ρει.
ε. Θέλουμε να είναι ευτυχισμένος.

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 131 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



στ. Aναγνωρίζουμε ότι μας κάνει ευτυχισμένους.

Α.1. Παρόλο που νιώθω αμηχανία, όταν εκφράζω
τα θετικά μου συναισθήματα και σκέψεις
στον/στην (όνομα) _____________ γιατί (αι-
τία) ______________ , αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που μέχρι τώρα ένιωθα αμηχανί,
όταν εξέφραζα τα θετικά μου συναισθήματα και
σκέψεις στον/στην (όνομα) ___________γιατί
(αιτία) ____________, νιώθω τώρα ότι αξίζει
(δικαιούται) να γνωρίζει την αλήθεια.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, αντιλαμβάνομαι  ότι είναι προς όφε-
λός  μου) να απελευθερωθώ από το συναίσθημα
της αμηχανίας στο να εκφράζω τα θετικά μου συ-
ναισθήματα και σκέψεις στον/στην (όνομα)
____________, γιατί (αιτία) ________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αμηχανία να εκφράζω τα
θετικά μου συναισθήματα και σκέψεις στον/στην
(όνομα) ______, γιατί (αιτία) ____________.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ

Είναι απαραίτητο να κατανοούμε και να εκφρά-
ζουμε τις ανάγκες μας. Επίσης, είναι σημαντικό
να μπορούμε ν’ ακούσουμε και, αν είναι δυνατόν,
να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του άλλου.
Ακολουθούν παραδείγματα που θα φανούν χρή-
σιμα.

KAΠOIEΣ ANAΓKEΣ ΠOY ΠIΘANON
EXOYME AΠO TOYΣ AΛΛOYΣ

Σημειώνουμε τις ανάγκες μας (και προσθέτουμε
όσες δεν υπάρχουν εδώ) που θα θέλαμε να γίνο-
νται σεβαστές και να ικανοποιούνται στη σχέση
μας. 

1. Αγάπη (ή έκφραση της αγάπης με τον τρόπο
που χρειαζόμαστε).
2. Σεβασμός.
3. Κατανόηση (για ποιο θέμα;).
4. Αποδοχή χωρίς όρους.
5. Αναγνώριση και επιβεβαίωση.

6. Εμπιστοσύνη.
7. Ελευθερία σκέψης και δράσης σύμφωνα με τις
πεποιθήσεις και τις ανάγκες μας.
8. Γαλήνιο, ήρεμο περιβάλλον.
9. Υποστήριξη και ενθάρρυνση στην καλλιέργεια
των ικανοτήτων και δυνάμεων μας.
10. Να εισακουόμαστε χωρίς κριτική ή συμβου-
λές.
11. Να είναι ικανοποιημένοι από εμάς.
12. Έμπνευση.
13. Nα υπάρχει δικαιοσύνη, να μας φέρονται όπως
θα ήθελαν να τους φερόμαστε.
14. Να  συμφωνούν με τις πεποιθήσεις και τα ιδα-
νικά μας ή, τουλάχιστον, να τα αποδέχονται και
να τα σέβονται. 
15. Να εκφράζουν τα αληθινά τους συναισθήματα,
ανάγκες και πεποιθήσεις.
16. Ελευθερία κινήσεων.
17. Τήρηση των συμφωνιών.
18. Να έχουν  υπομονή με τις αδυναμίες μας.
19. Να έχουμε υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές.
20. Να εκφράζουν ευγνωμοσύνη για όλα όσα τους
προσφέρουμε.
21. Να αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία μας.
22. Να μπορούμε να μένουμε μόνοι όταν δεν αι-
σθανόμαστε καλά ή όταν το έχουμε ανάγκη.
23. Να βγαίνουμε έξω πιο συχνά.
24. Να ξεκουραζόμαστε περισσότερο.
25. Να έχουμε περισσότερη βοήθεια στις δουλειές
του σπιτιού.
26.  Να έχουμε την προσοχή τους όταν μιλάμε.
27.  Να κάνουμε  περισσότερα  πράγματα  μαζί.
28. Να είναι πιο υπεύθυνοι.
29. Να είναι συνεπείς στα ραντεβού.
30. Να έχουμε μεγαλύτερη βοήθεια και συνεργα-
σία στην τάξη και την καθαριότητα του σπιτιού.
31. Να έχουμε ελευθερία και άνεση στο σπίτι μας.
32. Να προσέχουν τον εαυτό τους.

Για  ερωτικές  σχέσεις :
33. Να υπάρχει τρυφερότητα και ερωτική επαφή.
34. Να μας είναι σεξουαλικά αφοσιωμένοι, να μας
είναι πιστοί.
Άλλα _____________________________
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Σκεπτόμαστε ποιες είναι οι ανάγκες  που
υπάρχουν  πίσω από :
Τα παράπονά μας.
Την κριτική  μας.
Την ανυπομονησία μας.
Την άρνησή μας να συνεργαστούμε.
Τις αντιδράσεις μας.
Τις διαμάχες και διαφωνίες μας.
Τα παιχνίδια που παίζουμε.
Την ανταγωνιστικότητά μας.
Τις διδασκαλίες και τα κηρύγματά μας.
Το θυμό μας.

Σημειώνουμε τώρα τις ανάγκες μας, που κατά τη
γνώμη μας, δεν ικανοποιούνται αρκετά στη
σχέση μας.
Μετά σκεπτόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε αν το
μάθημά μας είναι:

1. Nα εκφράσουμε τις ανάγκες αυτές πιο δυνα-
μικά, με «εγώ μηνύματα».

2. Να απελευθερωθούμε από αυτές.

3. Να απελευθερωθούμε από υποσυνείδητες
πεποιθήσεις (φόβους, ενοχή) που μας εμποδί-
ζουν να δηλώσουμε τις ανάγκες μας.

4. Να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά που
εμποδίζει τον άλλον να ανταποκριθεί στις ανάγκες
μας.

5. Ένας συνδυασμός των παραπάνω.

Ανάλογα με το τι ανακαλύψαμε, εφαρμόζουμε
EFT για κάθε εμπόδιο σε οποιοδήποτε από αυτά
τα πιθανά μαθήματα, ώστε να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε και κάνουμε ένα σχέδιο για τη δη-
μιουργία μιας πιο ευτυχισμένης πραγματικότη-
τας.

Κατανοώντας τις ανάγκες των άλλων

Σημειώνουμε τι πιστεύουμε ότι χρειάζονται οι άλ-
λοι από μας.
1. Aγάπη (ή έκφραση της αγάπης με τον τρόπο
που χρειάζονται).
2. Σεβασμός.
3. Κατανόηση (για ποιο θέμα;).
4. Αποδοχή χωρίς όρους.

5. Αναγνώριση  και  επιβεβαίωση.
6. Εμπιστοσύνη.
7. Ελευθερία σκέψης και δράσης σύμφωνα με τις
πεποιθήσεις και τις ανάγκες τους.
8. Γαλήνιο, ήρεμο περιβάλλον.
9. Υποστήριξη και ενθάρρυνση στην καλλιέργεια
των ικανοτήτων και δυνάμεων τους.
10. Να εισακούονται χωρίς κριτική ή συμβουλές.
11. Να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτούς.
12. Έμπνευση.
13. Nα είμαστε δίκαιοι μαζί τους, να τους φερό-
μαστε όπως θα θέλαμε να μας φέρονται.
14. Να συμφωνούμε με τις πεποιθήσεις και τα ιδα-
νικά τους ή, τουλάχιστον, να τα αποδεχόμαστε και
να τα σεβόμαστε.
15. Να  εκφράζουμε τα αληθινά μας συναισθήμα-
τα, ανάγκες και πεποιθήσεις.
16. Ελευθερία κινήσεων.
17. Τήρηση των συμφωνιών.
18. Να έχουμε υπομονή με τις αδυναμίες τους.
19. Να τους στηρίζουμε στις δύσκολες στιγμές.
20. Να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για όλα όσα
μας προσφέρουν.
21. Να αναγνωρίζουμε τα θετικά στοιχεία τους.
22. Να μπορούν να μένουν μόνοι όταν δεν αισθά-
νονται καλά ή όταν το έχουν ανάγκη.
23. Να βγαίνουν έξω πιο συχνά.
24. Να ξεκουράζονται περισσότερο.
25. Να έχουν περισσότερη βοήθεια στις δουλειές
του σπιτιού.
26. Να έχουν την προσοχή μας όταν μιλούν.
27. Να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί.
28. Να είμαστε πιο υπεύθυνοι.
29. Να είμαστε συνεπείς στα ραντεβού μας.
30. Να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια και συνεργασία
στην τάξη και την καθαριότητα του σπιτιού.
31. Να έχουν ελευθερία και άνεση στο σπίτι.
32. Να  προσέχουμε τον εαυτό μας.

Για  ερωτικές  σχέσεις :
33. Να υπάρχει τρυφερότητα και ερωτική επαφή.
34. Να τους είμαστε σεξουαλικά αφοσιωμένοι, να
τους είμαστε πιστοί.
Άλλα ______________________________
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Σκεπτόμαστε  ποιες  είναι οι ανάγκες  του
άλλου όταν υπάρχουν:

Παράπονα,  Κριτική,  Ανυπομονησία.
Άρνηση να συνεργαστεί,  Αντίδραση.
Διαμάχες και διαφωνίες,  Παιχνίδια που παίζει.
Ανταγωνιστικότητα,  Διδασκαλίες και κηρύγματα,
Θυμός.
Τώρα σημειώνουμε τις ανάγκες του άλλου, που
θεωρούμε ότι δεν ικανοποιούμε αρκετά. Μετά
προσπαθούμε να βρούμε αν το μάθημά μας είναι:

1. Nα αισθανόμαστε καλά, ακόμα και όταν η
ανάγκη του αγαπημένου μας δεν ικανοποιείται. 

2. Να απελευθερωθούμε από οτιδήποτε μας
εμποδίζει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες
του αγαπημένου μας.

3. Να  επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά
γι' αυτό το θέμα με «εγώ μηνύματα» και ενεργη-
τική ακρόαση. 

4. Να βρούμε πρακτικές λύσεις για να είμαστε
και οι δύο ευχαριστημένοι.

5. Ένας συνδυασμός των παραπάνω.

Ανάλογα με αυτά που ανακαλύψαμε, εφαρμόζου-
με EFT για κάθε συναίσθημα που μας εμποδίζει
να ικανοποιήσουμε με αγάπη τις ανάγκες του  άλ-
λου ή να απελευθερωθούμε από την ενοχή, αν δεν
είναι ικανοποιημένος. Επίσης, αν το πρόβλημα εί-
ναι η σωστή επικοινωνία σ’ αυτό το θέμα, εργα-
ζόμαστε σε κάθε εμπόδιο προς την επικοινωνία.

Τι  άλλο  μπορούμε  να  κάνουμε ;

Έχοντας αυτά τα δεδομένα, για να δημιουργήσου-
με μια πιο δημιουργική σχέση,  μπορούμε:

1. Να αναλάβουμε εξολοκλήρου την ευθύνη για
την πραγματικότητά μας.

2. Να ελευθερώσουμε τον άλλον από οποια-
δήποτε ευθύνη για τη δική μας πραγματικότητα.

3. Να  δεχτούμε τον άλλο ως δάσκαλό μας και
να μάθουμε από τις θετικές και τις αρνητικές ιδιό-
τητες του. Να αναγνωρίσουμε τις θετικές και να
κατανοούμε, να δεχόμαστε και να αντιμετωπίζου-

με τις αρνητικές πλευρές του.

4. Να δούμε ποια μαθήματα έχουμε να πάρουμε
από τη συμπεριφορά του άλλου, που μας ενοχλεί.

5. Να μάθουμε να επικοινωνούμε πιο αποτε-
λεσματικά με τον άλλον, με «εγώ μηνύματα» και
ενεργητική ακρόαση.

6. Να κατανοούμε :
α. Τις ανάγκες του (για στοργή, αγάπη, επιβε-
βαίωση, ελευθερία, σεβασμό, ενότητα).
β. Τις  πεποιθήσεις του (όπως: κινδυνεύω, δεν
αξίζω, κινδυνεύει η ελευθερία μου).
γ. Τις  αντιδράσεις του.

7. Να μην συζητάμε με άλλους για τον αγα-
πημένο μας, παρά μόνο απευθείας με το ίδιο
(εκτός βέβαια αν επισκεφθούμε ένα σύμβουλο
επικοινωνίας).

8. Να συμμετέχουμε σε ομάδες αυτογνωσίας και
διαπροσωπικής αρμονίας.

9. Να επισκεφθούμε μαζί έναν επαγγελματία
σύμβουλο.

10. Να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες ο
ένας του άλλου.

11. Να εκφράζουμε την αγάπη και τον θαυ-
μασμό μας με:
α. Ευγνωμοσύνη για τη  βοήθεια και την εξυπη-
ρέτηση που μας προσφέρει.  
β. Aναγνώριση για όσα κάνει.   
γ. Αναγνώριση για τις ικανότητες, ιδιότητες και
αρετές του.
δ. Αγάπη και εκτίμηση.

12. Να επικοινωνούμε τακτικά, σε όλα τα επί-
πεδα. Αυτό καλό είναι να γίνεται σε εβδομαδιαία
βάση.  

13. Να οραματιζόμαστε τον άλλον μέσα σε
φως και να του στέλνουμε αγάπη καθημερινά.
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Μολονότι το ανδρικό και το γυναικείο φύλο εκ-
φράζονται με διαφορετικό τρόπο, οι περισσότερες
φιλοσοφικές διδασκαλίες συμφωνούν ότι η ψυχή
δεν έχει φύλο. Σαν ψυχές, ενσαρκωνόμαστε σε
ένα φύλο για να μάθουμε μέσα από αυτήν την
εμπειρία. Μέσα από τους πειραματισμούς μας με
τις διαφορετικές ιδιότητες του κάθε φύλου, ανα-
ζητούμε να βιώσουμε τον αληθινό, πλήρη εαυτό
μας.

Έως ότου βιώσουμε την εσωτερική μας πληρότη-
τα, αναζητούμε εξωτερική ολοκλήρωση στο πρό-
σωπο ενός ερωτικού συντρόφου.

H προσπάθεια συντονισμού με το άλλο φύλο μάς
δίνει χαρά, ασφάλεια, σταθερότητα και επιβεβαί-
ωση, αλλά δεν είναι χωρίς προβλήματα και προ-
κλήσεις. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι να
μπορέσουμε να κατανοήσουμε, να ανταποκριθού-
με και να βρούμε λύσεις σε διαφορές, όταν προ-
κύπτουν. Αναφερθήκαμε σ’ αυτό το θέμα στο κε-
φάλαιο «EFT και Eμπόδια Επικοινωνίας».

Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουν μόνο διαφο-
ρετικές ανάγκες αλλά και διαφορετικούς τρόπους
επικοινωνίας. Όμως, και για τα δύο φύλα, η επι-
κοινωνία είναι ο τρόπος να εκφράσουν τις ανά-
γκες τους, να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο και να
επιβεβαιώσουν την αξία τους.

Ωστόσο, μελέτες έδειξαν ότι, οι γυναίκες χρησι-
μοποιούν την επικοινωνία για να δημιουργήσουν
συναισθηματική επαφή, δηλαδή η επικοινωνία
αυτή καθεαυτή είναι ο σκοπός. Οι άνδρες
αντιλαμβάνονται την επικοινωνία σαν ένα μέσο
για να πετύχουν κάποιο αποτέλεσμα, όπως
λύση σε ένα πρόβλημα.
Γι’ αυτό συχνά, έχουμε την περίπτωση όπου μια

γυναίκα θα αρχίσει συζήτηση για ένα θέμα, όχι
γιατί ψάχνει λύση σ’ αυτό, αλλά γιατί βιώνει επα-
φή μέσα από την ίδια την επικοινωνία. Ένας άν-
δρας όμως επικοινωνεί για έναν και μόνο λόγο: να
φθάσει σε ένα συμπέρασμα ή μία λύση, μετά από
τα οποία δεν χρειάζεται πια να επικοινωνεί.

Έτσι, γενικά, οι μεν γυναίκες θεωρούν τους άν-
δρες «απόμακρους», οι δε άνδρες τις γυναίκες
«ανακριτές».

Αυτό αληθεύει, ειδικά όταν μια γυναίκα θέλει να
μιλήσει για συναισθήματα. Οι άνδρες γενικά, δεν
αισθάνονται άνετα να συζητούν για συναισθήμα-
τα. Αν η συζήτηση αφορά στα συναισθήματα της
γυναίκας, ο άνδρας συνήθως νιώθει ότι γίνεται
αντικείμενο κατηγόριας και κριτικής, επειδή η γυ-
ναίκα δεν είναι ευτυχισμένη. Όταν η γυναίκα εκ-
φράζει κάποιο συναίσθημά της, συνήθως, θέλει
να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι αισθάνεται κατ’
αυτόν τον τρόπο. O άνδρας δεν το αντιλαμβάνεται
αυτό και αναζητά, με τα λιγότερα δυνατά λόγια,
να την πείσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να
αισθάνεται έτσι. Εκείνος ψάχνει για λύση. Εκείνη,
τότε, χάνει το όχημα της επαφής μαζί του.

Αν μια γυναίκα θέλει να μιλήσει με έναν άνδρα
για τα συναισθήματά του, η κατάσταση είναι ακό-
μη χειρότερη. Κατ’ αρχήν, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, ένας άνδρας δεν ξέρει τι αισθάνεται.
Έχει εκπαιδευτεί, σε όλη του τη ζωή, να μην αι-
σθάνεται, να κρύβει τα συναισθήματά του και να
κλείνεται. Αλλά, ακόμη και αν είχε κάποια επίγνω-
ση του πώς αισθάνεται, θα ένιωθε εντελώς μειο-
νεκτικά, αν χρειαζόταν να ομολογήσει ότι φοβά-
ται ή ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Οι
άνδρες, γενικά,  δεν θέλουν να παραδεχθούν τις
αδυναμίες και τους  φόβους τους.
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Αυτά, βέβαια, είναι γενικότητες και υπάρχουν πά-
ντα εξαιρέσεις.

Oι γυναίκες χρειάζεται να καταλάβουν ότι, όταν
οι άνδρες είναι απόμακροι και δεν εκφράζουν τα
συναισθήματα και τις σκέψεις τους, δεν είναι γιατί
δεν τις αγαπούν, αλλά γιατί, απλά, λειτουργούν
διαφορετικά. Βιώνουν ενότητα περισσότερο με
τις πράξεις παρά με τα λόγια, δουλεύοντας, για
παράδειγμα, ώστε να παρέχουν στην οικογένεια
τους τα απαραίτητα.

Οι άνδρες από την άλλη πλευρά, είναι χρήσιμο να
κατανοήσουν την ανάγκη που έχει μια γυναίκα να
εκφράσει και με λόγια τα συναισθήματα αγάπης
και ενότητας που νιώθει. Οι άνδρες χρειάζεται να
αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των γυναικών και
να μην ψάχνουν δικαιολογίες γιατί δεν θα έπρεπε
να τα έχουν.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Στα τριάντα πέντε χρόνια που εργάζομαι με ζευ-
γάρια και ομάδες, έχω παρατηρήσει κάποια πα-
ράπονα που έχουν οι γυναίκες για τους άνδρες.
Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν γίνει σε μια μεσο-
γειακή κοινωνία, που μπορεί να διαφέρει από άλ-
λες.

1. Δεν τις καταλαβαίνουν αρκετά.

2. Δεν είναι ευαίσθητοι σε συναισθήματα και ανά-
γκες.

3. Δεν είναι αρκετά τρυφεροί.

4. Παραλείπουν τα προκαταρκτικά στο σεξ, εκ-
σπερματώνουν γρήγορα και χάνουν το σεξουαλι-
κό τους ενδιαφέρον πριν ικανοποιηθεί η γυναίκα.

5. Δεν επικοινωνούν αρκετά. Δεν εκφράζουν τα
συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

6. Δεν προσέχουν αρκετά τις συζύγους τους.

7. Δεν περνούν αρκετό χρόνο στο σπίτι με τα παι-
διά.
8. Δεν βοηθούν στην τακτοποίηση και καθαριό-
τητα του σπιτιού.

9. Δεν αναγνωρίζουν τη δουλειά που απαιτεί η
φροντίδα του σπιτιού, μια εγκυμοσύνη ή το μεγά-
λωμα των παιδιών και δεν τα εκτιμούν ως προ-
σφορά στην οικογένεια.

10. Παίρνουν αποφάσεις για τη δουλειά και τη
ζωή χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες της
γυναίκας ή της οικογένειάς τους.

11. Δεν είναι μονογαμικοί και εμπλέκονται σε εξω-
συζυγικές σχέσεις.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. Οι γυναίκες παραπονιούνται, σχολιάζουν και
γκρινιάζουν υπερβολικά.

2. Προσπαθούν να ελέγξουν και να καταπιέσουν
τους άνδρες.

3. Σπάνια είναι ευτυχισμένες.

4. Χρησιμοποιούν την αποχή από το σεξ σαν τι-
μωρία ή σαν μορφή εκβιασμού.

5. Δεν σκέπτονται λογικά αλλά συναισθηματικά.

6. Τα συναισθήματά τους είναι απρόβλεπτα και
αλλάζουν συνεχώς, για ορμονικούς λόγους, κυρίως
κατά την περίοδο, την εγκυμοσύνη και την εμμη-
νόπαυση.

7. Κουτσομπολεύουν.

8. Kαι αυτές εμπλέκονται σε εξωσυζυγικές σχέ-
σεις.

9. Δεν είναι σπίτι αρκετά συχνά (που για μερικούς
άνδρες το «συχνά» σημαίνει «πάντα»).

10. Δεν φροντίζουν αρκετά το σπίτι.

Συναισθήματα που μπορεί να εμποδίζουν
τις ερωτικές μας σχέσεις

Αυτές οι διαφορές, η επακόλουθη σύγχυση και η
σύγκρουση είναι αποτέλεσμα του προγραμματι-
σμού της παιδικής μας ηλικίας σχετικά με τους άν-
δρες, τις γυναίκες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Tα
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μηνύματα, που μας προγραμμάτισαν, τα πήραμε
από δηλώσεις που ακούσαμε και, σε πολλές περι-
πτώσεις, παρατηρώντας τους γονείς μας και άλ-
λους ανθρώπους που είχαμε σαν πρότυπα.

Αρνητικά συναισθήματα, ανάγκες 
και πεποιθήσεις :

1. Φόβο να είμαστε μόνοι στη ζωή (δεν είναι καλός
λόγος για να έχουμε μια σχέση).
2. Φόβο ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα, αν δεν
έχουμε μια ερωτική σχέση.
3. Αυτοαμφισβήτηση και φόβο για το τι θα σκε-
φτούν οι άλλοι, αν δεν έχουμε μια σχέση.
4. Φόβο απώλειας της ελευθερίας μας.
5. Ανάγκη ανταγωνισμού για εξουσία και δικαί-
ωση.
6. Aνάγκη να ελέγχουμε το σύντροφό μας και φό-
βο ότι θα μας ελέγχει.  
7. Φόβο ότι δεν θα μας αγαπούν, αν είμαστε ο
εαυτός μας.
8. Φόβο ότι ο σύντροφός μας θα μας απατήσει.
9. Φόβο εγκατάλειψης.
10. Ανασφάλεια χωρίς το σύντροφό μας.
11. Φόβο ότι δεν θα είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί
χωρίς σύντροφο.
12. Aνάγκη να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο
και ο σύντροφός μας άδικο.

13, Φόβο ότι δεν αξίζουμε την αγάπη.

14. Φόβο ότι δεν είμαστε «αρκετοί» να κρατήσου-
με το σύντροφό μας.

15. Φόβο ότι, αν ο σύντροφός μας μάς γνωρίσει
καλά, δεν θα θέλει πια να είναι μαζί μας.
16. Θυμό όταν ο σύντροφός μας δεν κάνει αυτό
που θέλουμε.

17. Αδικία όταν ο σύντροφός μας μάς πληγώνει.

18. Ανταγωνιστικότητα για αξία και για το ποιος
έχει δίκιο.

19. Φόβο για μια κοντινή σχέση.

20. Φόβο ότι θα πληγωθούμε.
21. Ζήλια επειδή  ο σύντροφός μας δίνει την προ-
σοχή του σε άλλους.

22. Ενοχή ή ντροπή επειδή δεν έχουμε συμπερι-
φερθεί σωστά στο σύντροφό μας.

23. Κατωτερότητα επειδή  έχουμε λιγότερες γνώ-
σεις από το σύντροφό μας. 

24. Απόρριψη επειδή νομίζουμε ότι δεν μας επι-
βεβαιώνει ή δεν μας δίνει αρκετή σημασία.

25. Πλήγωμα από τις πράξεις του συντρόφου μας.

26. Πικρία επειδή δίνουμε περισσότερα από όσα
παίρνουμε.

27. Απόρριψη  προς το σύντροφό μας, λόγω της
συμπεριφοράς του.

28. Ντροπή για τη συμπεριφορά του συντρόφου
μας.

29. Ενοχή επειδή ο σύντροφός μας δεν είναι κα-
λά, ευτυχισμένος ή ικανοποιημένος μαζί μας

30. Καταπίεση από τις ανάγκες του ή τον τρόπο
που μας ελέγχει. 

31. Φόβο για το θυμό του συντρόφου μας.

32. Θυμό για κάτι που έκανε.

Και  πολλά ακόμα.

Μπορούμε να φανταστούμε ότι παρόμοια συναι-
σθήματα υπονομεύουν τις σχέσεις μας.Το EFT
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα παραπάνω συ-
ναισθήματα με τους τρόπους που έχουμε υποδεί-
ξει σ’ αυτό το βιβλίο . Κάντε έναν κατάλογο με τα
συναισθήματα που σας εμποδίζουν να έχετε μια
θετική αντιμετώπιση για τον εαυτό σας και το σύ-
ντροφό σας και χρησιμοποιήστε το EFT σε καθέ-
να χωριστά, διαλέγοντας την κατάλληλη για εσάς
φράση προετοιμασίας και υπενθύμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέ-
μα αυτό, προτείνεται να διαβάσετε τα βιβλία «H
Ψυχολογία της Ευτυχίας» και «Σχέσεις Συ-
νειδητής Αγάπης», του ίδιου συγγραφέα.
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Το EFT είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός
τρόπος να απελευθερωθούμε από τη συγκινησια-
κή φόρτιση παιδικών εμπειριών και καταστάσε-
ων, τραυματικών ή μη.

Αυτή η επαναστατική Tεχνική Ενεργειακής Ψυ-
χολογίας είναι ευλογία, επειδή μας επιτρέπει να
αποφορτίσουμε παιδικές εμπειρίες γρήγορα και
ανώδυνα.

Όταν εργαζόμαστε σε ένα τρέχον θέμα εμφανίζο-
νται, συχνά, παιδικά βιώματα, τα οποία πρέπει να
λυθούν για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις
τωρινές μας ενοχλήσεις. Είναι απαραίτητο, λοι-
πόν, να μάθουμε πολύ καλά αυτή τη διαδικασία.

Σημείωση: Παρακαλούμε να διαβάσετε το μή-
νυμα στο τέλος του κεφαλαίου, σχετικά με τις
προφυλάξεις που είναι αναγκαίες, όταν ασχολού-
μαστε με καταπιεσμένα και έντονα φορτισμένα
παιδικά συναισθήματα.

Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσουμε έναν
κατάλογο των συναισθημάτων, πεποιθήσε-
ων και εμπειριών, με τα οποία θα ασχοληθούμε.
Για να βοηθηθούμε, αναφέρουμε παρακάτω με-
ρικές από τις πιο συνηθισμένες παιδικές εμπειρίες
που μας ταράζουν.

Πιθανές Παιδικές Εμπειρίες

Οι παιδικές εμπειρίες που ακολουθούν μπορεί να
μην είναι ακριβώς σαν τις δικές μας, αλλά παρό-
μοιες. Ίσως να μας θυμίσουν κάτι άλλο που έχου-
με βιώσει.

Είναι πιθανόν να έχουμε δημιουργήσει μια λαν-
θασμένη, υποτιμητική εικόνα του εαυτού μας, των

άλλων και της ζωής γενικότερα.

Όπου οι ερωτήσεις αναφέρονται στους γονείς ή
σε άλλα πρόσωπα της παιδικής ηλικίας, χρειάζε-
ται να σκεφτούμε επίσης τους θετούς γονείς, τους
παππούδες και τις γιαγιάδες, τους θείους, τις θεί-
ες, τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, τους δασκάλους, κα-
θώς και όποιο άλλο πρόσωπο υπήρχε στη ζωή μας
μέχρι τα 18 μας χρόνια.

Aς σκεφτούμε ποιες από αυτές ή και άλλες εμπει-
ρίες έγιναν η αιτία να αποκτήσουμε, όταν ήμα-
σταν παιδιά, λανθασμένες πεποιθήσεις και συναι-
σθήματα για ορισμένα θέματα.

Σημειώστε τις εμπειρίες με τις οποίες θέλετε να
εργασθείτε.

Aυτό που χρειάζεται να ανακαλύψουμε σε κάθε
μια από αυτές είναι:

α. Τι συναισθήματα νιώσαμε σαν παιδί; 

β. Τι πεποιθήσεις σχετικά με τον εαυτό μας,
τους άλλους και τη ζωή δημιουργήθηκαν στο νου
μας τότε; 

γ. Ποιες ήταν οι ανικανοποίητες ανάγκες μας
εκείνη την περίοδο;

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

1. Υπήρξε κάποιος που θύμωσε μαζί μας, μας
μάλωσε, μας απέρριψε ή μας κατηγόρησε; Ποιος
και πότε;

2. Υπήρξαν άνθρωποι που μάλωσαν μεταξύ
τους, απέρριψαν ή πλήγωσαν ο ένας τον άλλον;
Ποιοι και πότε;
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3. Νιώσαμε ποτέ εγκαταλελειμμένοι (λόγω χω-
ρισμού ίσως ή θανάτου); Mας άφησαν ποτέ μό-
νους;) Αισθανθήκαμε ότι οι άλλοι είναι απόμα-
κροι, ότι δεν μας καταλαβαίνουν και ότι δεν
έχουμε την υποστήριξή τους; Πότε, Ποιος, Με
ποιόν τρόπο;

4. Είχαμε ανάγκη για περισσότερη στοργή,
τρυφερότητα  ή εκδήλωση αγάπης; Από ποιόν και
πότε; (σε ποιες περιόδους;) 

5. Υπήρξαν άνθρωποι στο περιβάλλον μας που
ήταν συχνά άρρωστοι ή μιλούσαν συχνά για αρ-
ρώστια; Ποιοι και πότε;

6. Βιώσαμε το συναίσθημα του εξευτελισμού
μπροστά στους άλλους; (ή αν όχι μπροστά, ίσως
σε σχέση με τους άλλους) Σε ποιες περιπτώσεις;

7. Mας συνέκριναν ποτέ με άλλους, λέγοντας
ότι είμαστε λιγότερο ή περισσότερο ικανοί ή άξιοι
από κάποιον άλλο; Με ποιόν, σε ποιες περιπτώ-
σεις και για ποιες ικανότητες ή χαρακτηριστικά;

8. Χάσαμε κάποιο αγαπημένο άτομο; Ποιον
και πότε;

9. Mας ενόχλησε κάποιος σεξουαλικά χωρίς
τη συγκατάθεσή μας;

10. Ακούσαμε ποτέ τους γονείς μας ή άλλους να
κάνουν έρωτα; Ποιους και πότε; Πως νιώσαμε
και τι σκεφτήκαμε;

11. Mας είπαν ποτέ οι γονείς μας ότι έμειναν μαζί
μόνο για μας και ότι αυτό ήταν μια μεγάλη θυσία
γι αυτούς; Mας είπαν ποτέ ότι έχουν θυσιάσει
πολλά για χάρη μας και ότι θα έπρεπε να τους
είμαστε υποχρεωμένοι; Πότε; Για ποια θέματα;
Τι ακριβώς τους χρωστάμε;

12. Mας είπαν ότι φταίμε εμείς για τη δυστυ-
χία, την αρρώστια, τα προβλήματά τους; Ποιος
μας κατηγόρησε και για ποιο πράγμα συγκεκρι-
μένα; Ποιο εννοούσαν ότι ήταν το λάθος μας και
τι σημαίνει αυτό για μας; Σύμφωνα με αυτούς τι
έπρεπε να είχαμε κάνει;

13. Mας είπαν ποτέ ότι δεν θα κάνουμε τίποτα
στη ζωή μας, ότι είμαστε τεμπέληδες, ανίκανοι ή

ότι δεν είμαστε έξυπνοι; Ποιος, πότε και για ποιο
θέμα;

14. Mας βρήκαν ποτέ να παίζουμε με τα σεξου-
αλικά μας όργανα (μόνοι ή με άλλους) και μας
έκαναν να νιώσουμε ενοχή; Ποιος; Πότε; Ποιο
ήταν το μήνυμά τους;

15. Mας μιλούσαν συχνά για ενοχή και τιμωρία;
(από το γονιό, την αστυνομία ή από το Θεό;) Ποι-
ος, πότε, για τι είδους ενοχή και τι είδους τιμωρία;

16. Ο δάσκαλος μάς μείωσε ποτέ μπροστά στα
άλλα παιδιά; Πότε; Πως; Για ποιο θέμα;

17. Στις παρέες μας σαν παιδί νιώσαμε ποτέ
απόρριψη ή μειονεκτικά; Από ποιον  και με
ποια κριτήρια;

18. Mας είπαν πότε ότι είμαστε υπεύθυνοι για
τα αδέλφια μας ή για άλλους γενικά και πως ό,τι
συμβαίνει σ' αυτούς είναι δική μας ευθύνη; Ποιος;
Για ποιον; Για ποια θέματα είμαστε υπεύθυνοι;

19. Mας έδωσαν να καταλάβουμε με κάποιον τρό-
πο (αρνητικό ή θετικό) ότι για να είναι κάποιος
αποδεκτός και αγαπητός, θα πρέπει:
α. Να είναι καλύτερος από τους άλλους;
β. Να είναι πρώτος σε ό,τι κάνει;
γ. Να είναι τέλειος, χωρίς λάθη;
δ. Να είναι έξυπνος, εύστροφος;
ε. Να είναι όμορφος;
ζ. Να έχει τέλεια τάξη και καθαριότητα στο σπίτι;
η. Να έχει πολλές ερωτικές επιτυχίες;
θ. Να έχει οικονομική ή και κοινωνική επιτυχία;
ι. Να έχει την αποδοχή των άλλων γύρω του;
κ. Να κάνει πολλά πράγματα; Να πετυχαίνει πολ-
λά πράγματα;
λ. Να ικανοποιεί πάντα τις ανάγκες των άλλων;
μ. Να μην λέει ποτέ «όχι» στους άλλους;
ν. Να μην εκφράζει τις ανάγκες του; 

20. Mας έδωσαν να καταλάβουμε, με κάποιον
τρόπο, ότι είμαστε ανίκανοι να σκεφτούμε, να
πάρουμε αποφάσεις ή να τα βγάλουμε πέρα μόνοι
μας και ότι χρειάζεται να ακούμε τους άλλους και
να στηριζόμαστε πάνω τους; Ποιος μας έδωσε αυ-
τό το μήνυμα; Για ποια θέματα υποτίθεται ότι εί-
μαστε ανίκανοι να πάρουμε αποφάσεις και να τα
αντιμετωπίσουμε σωστά;
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21. Είχαμε ποτέ πρότυπα (γονείς, μεγάλα αδέλ-
φια ή άλλους) που ήταν ή είναι ακόμη πολύ δυνα-
μικοί και ικανοί, ώστε να αισθανθούμε:
α. Την ανάγκη να τους μοιάσουμε;
β. Την ανάγκη να αποδείξουμε την αξία μας; Να
γίνουμε σαν αυτούς, να τους φτάσουμε ή και να
τους ξεπεράσουμε;
γ. Απόγνωση, αυτοαπόρριψη, εγκατάλειψη της
προσπάθειας, ίσως και αυτοκαταστροφικές τάσεις
(πιθανώς υποσυνείδητα) επειδή πιστεύαμε ότι πο-
τέ δεν θα μπορούσαμε να αναμετρηθούμε μαζί
τους;

22. Υπήρξε στο περιβάλλον μας κάποιος με
απρόβλεπτη, αλλοπρόσαλλη, νευρική ή ίσως
ακόμη και σχιζοφρενική συμπεριφορά (ίσως
αλκοολικός ή ναρκομανής) και δεν ξέραμε τι να
περιμένουμε από αυτόν; Υπήρξε βία; (σωματική
ή ψυχολογική) Από ποιον και τι είδους συμπερι-
φορά;

23. Νιώσαμε ποτέ απόρριψη ή ντροπή για έναν
από τους γονείς μας; Για ποιον και γιατί;

24. Ανακαλύψαμε ποτέ ότι ένας από τους γονείς
μας είχε μια εξωσυζυγική σχέση; Ποιος και κά-
τω από ποιες συνθήκες; Πως νιώσαμε γι' αυτό;

25. Mας μιλούσαν για το «Θεό - τιμωρό»;

26. Νιώσαμε ποτέ, ότι άλλα έλεγαν και άλλα
έκαναν; Ότι δεν υπήρχε συνέπεια ανάμεσα στα
λόγια και τις πράξεις τους, ότι είχαν δύο μέτρα και
δύο σταθμά, ένα για τους ίδιους και ένα για τους
άλλους, ή ότι ήταν υποκριτές και ανειλικρινείς;
Ποιοι; Πότε; Για ποια θέματα;

27. Που βασιζόταν η ασφάλεια των γονιών
μας; 
α. στα χρήματα; 
β. στη γνώμη των άλλων; 
γ. στη μόρφωση; 
δ. στην προσωπική δύναμη; 
ε. στην ενότητα της οικογένειας; 
ζ. στην περιουσία;
η. στη δική του περιουσία ή στην περιουσία του
συντρόφου του;
θ. σε κάτι άλλο;

28. Υπήρξαμε χαϊδεμένο παιδί, που είχε ό,τι

ήθελε και δεν του χαλούσαν χατίρι; Αν ναι, τι επί-
δραση είχε αυτό σε μας; 

29. Καταπίεσαν ποτέ την ελευθερία κινήσεων
και έκφρασης μας; Mας ανάγκασαν να κάνουμε
πράγματα που δεν θέλαμε (μελέτη, επισκέψεις,
ντύσιμο) ; Mας απαγόρευσαν να κάνουμε κάτι
που θέλαμε; Τι ακριβώς;

30. (ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Mε έκαναν να καταλά-
βω, με κάποιον τρόπο, ότι αφού είμαι κορίτσι:
α. Αξίζω λιγότερο;
β. Δεν είμαι ασφαλής χωρίς έναν άνδρα;
γ. Το σεξ είναι βρώμικο (αμαρτία);
δ. Για να είμαι κοινωνικά αποδεκτή πρέπει να πα-
ντρευτώ;
ε. Είμαι λιγότερο ικανή από τους άνδρες;
ζ. Η μόνη αποστολή μου είναι να υπηρετώ τους
άλλους;
η. Δεν πρέπει να εκφράζω τις ανάγκες, τα συναι-
σθήματα, τη γνώμη μου;
θ. Πρέπει να υποτάσσομαι στον άνδρα μου;
ι. Πρέπει να είμαι όμορφη για να είμαι αποδεκτή;

31. (ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ) Mε έκαναν να καταλάβω, με
κάποιον τρόπο, ότι αφού είμαι αγόρι:
α. Πρέπει να είμαι δυνατός;
β. Πρέπει να είμαι ανώτερος, πιο ικανός, πιο δυ-
νατός, πιο έξυπνος από τη γυναίκα μου;
γ. Η αξία μου μετριέται με τις ερωτικές μου επι-
τυχίες;
δ. Η αξία μου μετριέται με την επαγγελματική
μου επιτυχία (χρήματα, θέση κλπ);
ε. Πρέπει να συναγωνίζομαι τους άλλους άνδρες;

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

Πιθανά Λανθασμένα
Παιδικά Συμπεράσματα

Όταν είμαστε παιδιά βγάζουμε, συχνά, λανθασμέ-
να συμπεράσματα για την πραγματικότητα. Θε-
ωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο για όλα, για το
θυμό των γονιών μας, την απουσία, την εγκατά-
λειψη, την ασθένεια, τη δυστυχία, το χωρισμό
ακόμη και το θάνατό τους.

Συμπεραίνουμε ότι εμείς έχουμε κάνει κάποιο λά-
θος, ότι δεν είμαστε καλοί και δεν αξίζουμε την
υγεία, την ευτυχία, την αγάπη και την προσοχή
που χρειαζόμαστε.
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Μερικές λανθασμένες πεποιθήσεις μπορεί να εί-
ναι:
1. Πρέπει να είμαι όπως οι άλλοι για να με δέχο-
νται.
2. Δεν είμαι ασφαλής, εάν δεν με αγαπούν και δεν
με δέχονται
3. Δεν αξίζω, εάν οι άλλοι δεν με αποδέχονται.
4. Πρέπει να είμαι σωστός για να αξίζω και να με
αγαπούν οι άλλοι.
5. Πρέπει να είμαι τέλειος για να με δέχονται και
να με αγαπούν οι άλλοι.
6. Πρέπει να είμαι καλύτερος από τους άλλους
για να αξίζω.
7. Πρέπει να έχω _____ για να είμαι ασφαλής
8. Πρέπει να έχω ___________ για να αξίζω.
9. Πρέπει να καταφέρω ______ για να αξίζω.
10. Πρέπει να με αγαπούν και να με αποδέχονται
οι κοντινοί μου άνθρωποι για να είμαι ευτυχισμέ-
νος.
11. Για να αισθάνομαι ότι αξίζω, πρέπει να είμαι
ικανός και επιτυχημένος.
12. Η ευτυχία μου δεν είναι στα χέρια μου. Είμαι
το θύμα εξωτερικών καταστάσεων.
13. Η αξία μου εξαρτάται από :
α. Αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για μένα.
β. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου.
γ. Την εμφάνιση μου.
δ. Τα χρήματα και την περιουσία μου.
ε. Τις γνώσεις μου.
ζ. Το πως αισθάνομαι σε σύγκριση με τους άλ-
λους.
η. Το αν είμαι παντρεμένος.
θ. Την επαγγελματική μου θέση.
ι. Κάτι άλλο __________________
14. Είμαι ασφαλής μόνο εάν έχω:
α. Σύντροφο.
β. Χρήματα.
γ. Συγκεκριμένους ανθρώπους στη ζωή μου.
δ. Την έγκριση των άλλων.
ε. Κάτι άλλο________
15. Είμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα των
άλλων (την υγεία, ασφάλεια, ευτυχία, επιτυχία και
ικανοποίηση τους).
16. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την πραγματικό-
τητα μου και για το πώς αισθάνομαι.
17. Δεν είμαι καλός άνθρωπος.

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

Εφαρμογή του EFT 
στις Παιδικές Εμπειρίες

Α. Δημιουργούμε έναν κατάλογο με τα γεγονότα,
τις καταστάσεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθή-
ματα από τα οποία θέλουμε να απελευθερωθού-
με
Σημείωση: Το EFT είναι αποτελεσματικότερο
όταν εφαρμόζεται σε συναισθήματα παρά σε πε-
ποιθήσεις. Είναι λοιπόν καλύτερα να εργαστούμε
στο συναίσθημα που δημιουργήθηκε από κάποιο
γεγονός, κατάσταση ή πεποίθηση. Αν δεν μπορού-
με να εξακριβώσουμε το συναίσθημα, τότε εργα-
ζόμαστε με την πεποίθηση ή με «αυτό το συναί-
σθημα».

Β. Στη συνέχεια, για κάθε εμπειρία, προ-
σπαθούμε να απαντήσουμε στις ακόλουθες
ερωτήσεις:

1. Ποιες είναι οι διαφορετικές όψεις αυτής της
εμπειρίας; (Σκεφτόμαστε συγκεκριμένες πράξεις,
τόπους, λόγια, συμπεριφορά, εικόνες, ήχους και
σκηνές).

Σύμφωνα με τον Gary Craig (www.emofree.com),
θα βοηθούσε να μιλήσουμε ή να γράψουμε γι' αυ-
τή την εμπειρία, περιγράφοντας με λεπτομέρειες
ακριβώς τι συνέβη.

Κάθε φορά που έχουμε κάποια συναισθήματα,
σχετικά  με αυτό που λέμε ή γράφουμε, μπορούμε
είτε να εργαστούμε άμεσα με αυτά ή να τα σημει-
ώσουμε ώστε να τα επεξεργαστούμε αργότερα.

Έχουμε λοιπόν έναν κατάλογο όψεων για κάθε
εμπειρία, που πιθανόν δημιουργούν την ενεργει-
ακή διαταραχή, η οποία, με τη σειρά της, δημι-
ουργεί τα συναισθήματα από τα οποία θέλουμε
να απελευθερωθούμε.

2. Τώρα, για κάθε όψη της εμπειρίας, χρειάζεται
να συνειδητοποιήσουμε ποια συναισθήματα εί-
χαμε ή έχουμε και σε ποιόν βαθμό είναι το
SUD. 
Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν, συγχρόνως, πολλά
συναισθήματα όπως πόνος, φόβος, ενοχή, αδικία
και θυμός. Θα εργαστούμε καταρχήν με το συναί-
σθημα που είναι το πιο έντονο και μετά με τα υπό-
λοιπα που εμφανίζονται.
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3. Επιλέγουμε λοιπόν μια όψη και ένα συγκεκρι-
μένο συναίσθημα με το οποίο θέλουμε να ξεκινή-
σουμε

4. Τώρα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε EFT σ’
αυτό το συναίσθημα ή την όψη. Καθώς αυτό υπο-
χωρεί άλλα συναισθήματα και όψεις θα έρθουν
στην επιφάνεια, για να εργαστούμε και σε αυτά
και να τα αποφορτίσουμε.

1. Η προετοιμασία για το κύριο συναίσθημα
που έχουμε:

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
____________ όταν σκέφτομαι (το περιστατι-
κό ή την κατάσταση της παιδικής ηλικίας)
__________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα αισθανόμουν (το
συναίσθημα) _____ όταν, σαν παιδί, (το περι-
στατικό ή την κατάσταση της παιδικής ηλικίας)
______, τώρα αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.3. Παρόλο που μέχρι τώρα αισθανόμουν (το
συναίσθημα) ______________ όταν, σαν παι-
δί, (το περιστατικό ή την κατάσταση της παιδικής
ηλικίας) ________, τώρα  βιώνω εσωτερική
ασφάλεια και αξία.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από αυτό (το συ-
ναίσθημα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (Το συναίσθημα) _____
επειδή (το περιστατικό) _____________.

2. Δευτερεύοντα συναισθήματα  

Αν νιώθουμε ντροπή, ενοχή ή άλλα συναισθήμα-
τα, επειδή υπάρχουν μέσα μας τα προηγούμενα
κύρια συναισθήματα, θα χρειαστεί να εργαστούμε
και με αυτά (ντροπή, ενοχή).

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα
όπως ενοχή, ντροπή, αυτοαπόρριψη, θυμό)
_________ επειδή αισθάνομαι (κύριο συναί-
σθημα) ______________ σχετικά με (εμπειρία

παιδικής ηλικίας) ____________ αγαπώ και δέ-
χομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα αισθανόμουν (το
συναίσθημα όπως ενοχή, ντροπή, αυτοαπόρριψη,
θυμό) ___________ επειδή μέχρι τώρα αισθα-
νόμουν (κύριο συναίσθημα) ___________ σχε-
τικά με (εμπειρία παιδικής ηλικίας) ________,
τώρα κατανοώ τον εαυτό μου, τα συναισθήματα
μου και τις αντιδράσεις μου.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από αυτό το (συ-
ναίσθημα) ____________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (Το συναίσθημα)
_____________ επειδή (το πρωταρχικό συναί-
σθημα που νιώθουμε) ____________.

3. Αντίσταση
Αν έχουμε οποιαδήποτε αντίσταση ως προς την
απελευθέρωσή μας από αυτά τα συναισθήματα,
θα χρειαστεί να εργαστούμε, με τον ίδιο τρόπο,
και για την αντίσταση αυτή. Aς σκεφτούμε μερι-
κούς πιθανούς τύπους αντίστασης. (Θα εφαρμό-
σουμε EFT για κάθε μία ξεχωριστά.)

Πεποιθήσεις που μπορεί να είναι η αιτία
της αντίστασης προς την απελευθέρωση

από αυτά τα συναισθήματα
(Ψυχολογική Αντιστροφή)

1. Αισθάνομαι έτσι πολύ καιρό και δεν γνωρίζω
πως θα είμαι χωρίς αυτό το συναίσθημα. Θα είναι
σαν να χάνω ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού
μου ή της ζωής μου. (Έχουμε προσκόλληση ή εθι-
σμό στο να νιώθουμε έτσι.)

2. Πιστεύω ότι χρειάζομαι αυτό το συναίσθημα
(θυμό, κατάθλιψη, αδικία, πόνο) για  να προστα-
τευτώ από τους άλλους.
3. Θα χάσω τη δύναμη ή τον έλεγχο μου πάνω
στους άλλους (χωρίς αυτό το συναίσθημα: θυμό,
κατάθλιψη, αίσθημα ανικανοποίητου).

4. Θα χάσω την προσοχή των άλλων εάν δεν έχω
αυτό το συναίσθημα.
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5. Θα χάσω την αξία μου αν δεν έχω αυτά τα συ-
ναισθήματα (ειδικά αν παίζω το θύμα και προ-
σπαθώ να δώσω την εντύπωση ότι είμαι καλός,
σωστός  και ότι αξίζω).

6. Δεν θα μπορώ να ελέγχω τους άλλους αν δεν
αισθάνονται ένοχοι και υπεύθυνοι για μένα.

7. Θα χρειαστεί να αναλάβω την ευθύνη για τη
ζωή μου.

8. Πρέπει να νιώθω ενοχή για να είμαι καλός άν-
θρωπος. Αν δε νιώθω ενοχή ή ευθύνη, δεν θα είμαι
καλός.

9. Θα γίνω ευτυχισμένος κι αυτό με φοβίζει.

10. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσω την αξία μου,
κάτι που με φοβίζει.

Σε περιπτώσεις εσωτερικών εμποδίων,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 

ακόλουθες φράσεις:

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι να εγκαταλείψω αυτό
το συναίσθημα ___________, επειδή  (αντίστα-
ση) _________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό
μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα φοβόμουν να εγκα-
ταλείψω αυτό το συναίσθημα __________,
επειδή (αντίσταση) ________________ τώρα
συνειδητοποιώ ότι είναι πολύ καλύτερα για μένα
να απελευθερωθώ από αυτό.

Σημείωση: Εάν αισθανόμαστε ότι έχουμε κάποια
αντίσταση, αλλά δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια
είναι, τότε μπορούμε απλώς να πούμε:

Α.3. Παρόλο που φαίνεται να έχω κάποια αντί-
σταση στο να απελευθερωθώ από αυτό το συναί-
σθημα, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Β. Επιλέγω(θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από (φόβο ή αντί-
σταση) ___________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (Το συναίσθημα ή η αντί-
σταση) ____________.

4. Συναισθήματα που εκδηλώνονται με σω-
ματικά συμπτώματα

Εάν ανακαλύψουμε ότι αυτά τα συναισθήματα εκ-
δηλώνονται σαν σωματικά συμπτώματα γενικά ή
κατά την εφαρμογή του EFT, τότε θα χρειαστεί
να εργαστούμε με τον ακόλουθο τρόπο:

Α.1. Παρόλο που έχω (σωματικό σύμπτωμα)
___________ στο (μέρος του σώματος)
_________, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που μέχρι τώρα είχα (σωματικό σύ-
μπτωμα) ________________ στο (μέρος του
σώματος) ________________, τώρα είμαι
απόλυτα απαλλαγμένος από αυτό.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, αποδέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από αυτό το (σύ-
μπτωμα) _____________ στο (μέρος του σώ-
ματος) __________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (σύμπτωμα) ______ στο
(μέρος του σώματος) _______.

Πιθανά μηνύματα από μας για 
το εσωτερικό παιδί

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε
από αυτά τα μηνύματα σε συνδυασμό με την
εφαρμογή του EFT ή με κάποιο άλλο σύστημα
υποσυνείδητου προγραμματισμού.
1. Σε αγαπώ και σε δέχομαι ακριβώς όπως είσαι.

2. Σε εκτιμώ και σε σέβομαι.

3. Αισθάνομαι τρυφερότητα και στοργή για σέ-
να.

4. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, με την
προϋπόθεση ότι δεν θα βλάψεις κανέναν.

5. Είσαι δυνατός και ικανός.
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6. Υπάρχει μια απεριόριστη πνευματική δύναμη
μέσα σου, που σε προστατεύει από αρρώστια,
ατυχήματα και κάθε κίνδυνο.

7. Έχεις ένα υγιές και δυνατό σώμα, που μπορεί
να αντισταθεί στην αρρώστια.

8. Είσαι μέρος ενός σοφού θεϊκού Σχεδίου, που
σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι για να εξελιχθείς.

9. Εσύ διάλεξες τους γονείς σου και τα γεγονότα
της παιδικής σου ηλικίας και έχεις δημιουργήσει
τις τέλειες συνθήκες για την εξέλιξή σου.

10. Υπάρχει θεία Δύναμη που σε οδηγεί εσωτερι-
κά.

11. Ακολούθησε την εσωτερική σου φωνή, που εί-
ναι πάνσοφη και θα σε οδηγήσει σωστά στη ζωή
σου.

12. Έχεις το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκ-
φράσεις δημιουργικά την εσωτερική σου ομορφιά
και δύναμη.

13. Αξίζεις την αγάπη και το σεβασμό όλων, ανε-
ξάρτητα από την εμφάνιση, την κοινωνική ή επαγ-
γελματική σου θέση, τις γνώσεις, τα επιτεύγματά
σου και τη γνώμη των άλλων.

14. Αξίζεις ακριβώς όσο και κάθε άλλη ψυχή, ούτε
λιγότερο ούτε περισσότερο.

15. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί να
δημιουργήσει τη δική σου επιτυχία, υγεία και ευ-
τυχία.

16. Μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους, δεν μπο-
ρείς όμως να δημιουργήσεις την υγεία, την επιτυ-
χία και την ευτυχία τους ή να είσαι υπεύθυνος γι
αυτά.

17. Είσαι μια αιώνια, θεϊκή συνειδητότητα στη
διαδικασία ανάπτυξης της ικανότητας να εκφρά-
ζει την ομορφιά που υπάρχει μέσα της.

18. Κάθε τι που υπάρχει στον πλανήτη είναι μια
έκφραση της μίας οικουμενικής συνειδητότητας.
Όλα είναι θεϊκά και εσύ δεν είσαι εξαίρεση.

19. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ζεις σύμφωνα με
τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες των γονιών
σου ή άλλων ανθρώπων. Να τους αγαπάς, να τους
βοηθάς και να τους σέβεσαι, αλλά να ζεις σύμφω-
να με τις δικές σου ανάγκες, αρχές και πεποιθή-
σεις.

20. Οι γονείς σου είναι δύο αιώνιες ψυχές σε δια-
δικασία εξέλιξης, που εσύ διάλεξες να παίξουν το
ρόλο των γονιών σου σ' αυτή την ενσάρκωση. Ο
μόνος αληθινός γονιός σου  είναι ο Θεός.

21. Έχεις την ίδια αξία, σοφία, δύναμη και δικαι-
ώματα με τις δύο αιώνιες ψυχές που είναι οι γο-
νείς σου σε αυτή την ενσάρκωση.

22. Οτιδήποτε έκαναν οι άλλοι που σε έβλαψε, το
έκαναν από άγνοια και φόβο.

23. Και οι γονείς σου ήταν κάποτε παιδιά, που
προγραμματίστηκαν από τους δικούς τους γονείς.

Σημαντική σημείωση

Μερικοί από μας μπορεί να έχουμε βαθιά μέσα
στο υποσυνείδητό μας συναισθηματικά φορτισμέ-
νες μνήμες. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσου-
με αρμονικές σχέσεις, υγεία, ευτυχία, ειρήνη, δι-
αύγεια και να εξελιχθούμε, είναι απαραίτητο να
ελευθερώσουμε το ενεργειακό μας σύστημα από
τις μνήμες αυτές. Καθώς εργαζόμαστε μπορεί, σε
ορισμένες περιπτώσεις, να έρθουν στην επιφάνεια
δυσάρεστα συναισθήματα και να μας ταράξουν.
Αυτή την αρνητική ενέργεια τη βιώνουμε βέβαια,
έτσι κι αλλιώς, υποσυνείδητα και μας δημιουργεί
ψυχοσωματικά προβλήματα.

Το να αγνοήσουμε αυτές τις μνήμες, θα ήταν σαν
να είχαμε μια φωτιά στο υπόγειο του σπιτιού μας
και αρνιόμαστε να κατεβούμε για να την σβήσου-
με για να μη λερωθούμε ή γιατί δεν θα μας ήταν
ευχάριστο. Αλλά η φωτιά θα προχωρήσει στο
υπνοδωμάτιο μας, στο σαλόνι και, σε λίγο, σε όλο
το σπίτι μας. Έτσι, η άρνηση να ασχοληθούμε με
τις μνήμες αυτές ή η προσπάθεια να τις αποφύ-
γουμε, δεν είναι η λύση.

Οδηγίες για να προχωρήσουμε:

1. Αν πρόκειται να εργαστούμε στις παιδικές μας
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εμπειρίες ή σε κάποιο άλλο επώδυνο συναίσθημα
και ιδιαίτερα στην κατάθλιψη, θα είναι καλύτερα
να έχουμε κοντά μας έναν έμπειρο οδηγό σε αυ-
τήν τη διαδικασία, στον οποίο να έχουμε εμπιστο-
σύνη και να μπορούμε να στραφούμε αν χρειαζό-
μαστε βοήθεια.

2. Μην κάνουμε τέτοιου είδους εργασία λίγο πριν
κοιμηθούμε ή οδηγήσουμε ή πριν από κάποιο ση-
μαντικό ραντεβού.

3. Χάρη στη δουλειά του Gary Craig σχετικά με
αυτό το θέμα, μπορούμε να εργαστούμε πρώτα
«Υποθετικά» και κατόπιν άμεσα με την εμπει-
ρία:

Α. Πρώτα, χωρίς να κλείσουμε τα μάτια μας ή να
προσπαθήσουμε να ξαναζήσουμε τη δυσάρεστη
εμπειρία, ρωτάμε τον εαυτό μας «Εάν επρόκειτο
να έχω βιωματική και συναισθηματική επαφή με
αυτήν την ανάμνηση, πόσο ταραγμένος θα αισθα-
νόμουν;» και παίρνουμε ένα «Υποθετικό SUD».

B. Μετά κάνουμε όσες επαναλήψεις EFT χρειά-
ζεται, ώστε να φθάσει το Υποθετικό SUD στο 3 ή
λιγότερο.

Γ. Τώρα,  κλείνουμε πραγματικά τα μάτια μας και
θυμόμαστε το περιστατικό, όσο πιο ζωντανά μπο-
ρούμε. Aξιολογούμε τον πραγματικό βαθμό δια-
ταραχής (SUD) και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε
EFT στα συναισθήματα που έχουμε τώρα, που εί-
μαστε σε άμεση συναισθηματική επαφή με το πε-
ριστατικό.

Δ. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με όποιες άλλες
όψεις έρθουν στην επιφάνεια.

Η εμπειρία μας είναι ότι, έχοντας δουλέψει με το
Υποθετικό SUD για κάποιους γύρους, έχουμε
διορθώσει, σε μεγάλο βαθμό, το πραγματικό ενερ-
γειακό πεδίο. Έτσι, έχουμε έναν, σχεδόν, ανώδυνο
τρόπο απελευθέρωσης από τα εσωτερικά εμπόδια
προς την υγεία, την ηρεμία, την ευτυχία και την
επιτυχία.
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Τεχνικές για να συμφιλιώσουμε τις
«υποπροσωπικότητές» μας

Υπάρχουν μέσα μας, ορισμένες φορές, συγκρου-
όμενες ανάγκες, επιθυμίες και πεποιθήσεις. Στις
περιπτώσεις εσωτερικών συγκρούσεων, όταν οι
«υποπροσωπικότητες» μας έχουν συγκρουόμε-
νες ανάγκες, δεν είμαστε σίγουροι τι χρειάζεται
να κάνουμε ή ποια απόφαση να πάρουμε.
Καθώς διαβάζετε τα παραδείγματα συγκρούσε-
ων που ακολουθούν, σκεφθείτε μήπως έχετε και
εσείς  παρόμοιες συγκρούσεις.

Μερικά Παραδείγματα Συγκρούσεων

Ας δούμε μερικά παραδείγματα εσωτερικών
συγκρούσεων που διαταράσσουν τη γαλήνη μας.

1. Ένα μέρος του εαυτού μας μπορεί να αισθάνε-
ται ότι η επαγγελματική μας ζωή χρειάζεται
περισσότερο από το χρόνο μας, ενώ ένα άλλο
μέρος πιστεύει ότι οφείλουμε να αφιερώσουμε
περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μας.

2. Ένα μέρος του εαυτού μας μπορεί να  επιθυ-
μεί μία σχέση συνειδητής αγάπης, ενώ ένα
άλλο μέρος φοβάται την εγκατάλειψη, την
καταπίεση, την εκμετάλλευση, το πλήγωμα ή
μήπως δεν μπορέσουμε να είμαστε ο εαυτός μας
σ’ αυτή τη σχέση.

3. Ένα μέρος μας μπορεί να επιθυμεί να δώσει
απόλυτη ελευθερία στους γύρω του (παιδιά,
σύντροφο, φίλους), για να είναι ευτυχισμένοι με
τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν, ενώ ένα άλλο
μέρος φοβάται μήπως έτσι χάσει τον έλεγχο.

4. Το μέρος του εαυτού μας που θέλει να ευχα-

ριστεί τους άλλους μπορεί να έρθει σε απευ-
θείας σύγκρουση με εκείνο που επιθυμεί την
κάλυψη των δικών μας αναγκών.

5. Ένα μέρος του εαυτού μας έχει ανάγκη την
υποστήριξη των άλλων, ενώ ένα άλλο αισθά-
νεται περιορισμένο από τη βοήθεια και τις
συμβουλές τους.

6. Ένα μέρος μας ίσως επιθυμεί πνευματική
ανάπτυξη, ενώ ένα άλλο χρειάζεται υλική
ασφάλεια.

7. Ένα μέρος του εαυτού μας ίσως θέλει να βοη-
θάει τους αγαπημένους και τους φίλους, ενώ
ένα άλλο μέρος να αισθάνεται ότι ίσως τους βλά-
πτει αν τους διευκολύνει συνεχώς και δεν τους
αφήνει να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματά
τους.

8. Ένα μέρος μας αισθάνεται την ανάγκη να
προστατεύει τον πλανήτη, ζώντας μια απλή
ζωή, χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας και αγα-
θών, ενώ ένα άλλο μέρος μας θέλει να χαρεί όλες
τις ανέσεις ενός τρόπου ζωής που καταναλώνει
ενέργεια και ρυπαίνει το περιβάλλον.

9. Ένα μέρος μας ίσως θέλει να εγκαταλείψει
την εργασία που έχουμε ή να βρει μία και-
νούργια, ενώ ένα άλλο μέρος επιθυμεί το αντί-
θετο, για διαφορετικούς λόγους.

10. Ένα μέρος του εαυτού μας πιστεύει στη
συνεργασία, ενώ ένα άλλο μέρος τη βρίσκει
πολύ δύσκολη.

11. Ένα μέρος μας επιθυμεί να απολαύσει ορι-
σμένες καταστάσεις και αντικείμενα, ενώ ένα
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άλλο μέρος του εαυτού μας θεωρεί ότι αυτό είναι
αμαρτία ή ότι δεν είμαστε πνευματικά άτομα,
αν αποζητάμε τέτοιες απολαύσεις. Ίσως πιστεύει
ότι, αν έχουμε πνευματικούς στόχους, είναι
χάσιμο χρόνου και ενέργειας να αποζητάμε
αυτές τις απολαύσεις.

12. Ένα μέρος του εαυτού μας μπορεί να αισθά-
νεται την ανάγκη μιας αποκλειστικής σχέσης,
όπου η ευτυχία και η ασφάλειά μας εξαρτάται
από κάποιον άλλον (συνήθως το ταίρι μας), ενώ
ένα άλλο μέρος του εαυτού μας ίσως θεωρεί ότι
μία τέτοια σχέση θα ήταν εμπόδιο στην ανάγκη
μας για ανεξαρτησία, αυτάρκεια και ελευθε-
ρία.

13. H ανάγκη μας για προσωπική αγάπη μπο-
ρεί να συγκρούεται με την επιθυμία να αναπτύ-
ξουμε συμπαντική, παγκόσμια αγάπη.

14. H ανάγκη μας να συγχωρούμε κάποιον
μπορεί να συγκρουσθεί με την ανάγκη να διατη-
ρούμε αρνητικά συναισθήματα γι αυτόν.

15. H ανάγκη να ακολουθήσουμε ορισμένες πει-
θαρχίες μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη
να αισθανόμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι
και όποτε θέλουμε.

16. H ανάγκη να ακολουθήσουμε την εσωτε-
ρική μας φωνή μπορεί να συγκρούεται με την
ανάγκη να είμαστε σαν τους άλλους, ώστε
να μας αποδέχονται.

17. H ανάγκη να εκφράσουμε τα συναισθή-
ματά μας μπορεί να συγκρούεται με την ανά-
γκη μας να μην πληγώνουμε τους άλλους.

18. H ανάγκη να εκφράζουμε τα αληθινά
συναισθήματα και τις σκέψεις μας ίσως προ-
σκρούει στην ανάγκη να μας αποδέχονται οι
άλλοι.

19. H ανάγκη να ακολουθήσουμε έναν πνευ-
ματικό οδηγό μπορεί να συγκρούεται με την
ανάγκη να επαναστατούμε σε κάθε είδος συμ-
βουλής ή ελέγχου.

20. H ανάγκη να ελέγχουμε πρόσωπα και
καταστάσεις, ώστε να νιώθουμε ασφαλείς, μπο-

ρεί να συγκρούεται με την ανάγκη να αφήσου-
με τους άλλους ελεύθερους και να μην πιέ-
ζουμε τις καταστάσεις.

21. H ανάγκη να μην δείξουμε ποτέ αδυνα-
μία μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη να
μοιραστούμε τις αδυναμίες μας με τους
άλλους και να ζητήσουμε τη βοήθειά τους. 

22. H ανάγκη να μην ζητάμε τίποτα από τους
άλλους μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη να
έχουμε την υποστήριξη και τη βοήθειά τους.

23. H ανάγκη να έχουμε ένα σταθερό πρό-
γραμμα, για την ισορροπία και την ανάπτυξή
μας, μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη  μας
για ποικιλία και αλλαγή.

24. H ανάγκη να παίζουμε τα γνωστά συναι-
σθηματικά παιχνίδια στις σχέσεις μας μπο-
ρεί να συγκρούεται με την επιθυμία μας να απε-
λευθερωθούμε από αυτά.

25. Ένα μέρος του εαυτού μας θέλει να αντιμε-
τωπίσει και να ξεπεράσει τους φόβους και
τα εμπόδια που έχουμε, ενώ ένα άλλο μέρος προ-
τιμά να τα αποφεύγει και να τα αγνοεί.

Υπάρχουν σίγουρα και άλλες συγκρούσεις, οι
περισσότερες όμως περιλαμβάνονται στις κατη-
γορίες που αναφέραμε.

Πώς Δημιουργούνται οι
Υποπροσωπικότητες ( Personas )

Oι μηχανισμοί συναισθηματικής επιβίω-
σης, που υπάρχουν μέσα μας, οδηγούν στην
ανάπτυξη διαφόρων υποπροσωπικοτήτων στη
δομή της προσωπικότητάς μας. (Δεν αναφερό-
μαστε σε κλινική ασθένεια όπως είναι το σύν-
δρομο πολλαπλής προσωπικότητας).

Oι παιδικές μας εμπειρίες έχουν σαν αποτέλε-
σμα να αναπτύσσουμε διάφορες εσωτερικές
συναισθηματικές αντιδράσεις, στην προσπάθειά
μας να διατηρήσουμε το αίσθημα ασφάλειας,
αξίας, δύναμης και ελευθερίας. Aυτές οι αντι-
δράσεις, στη συνέχεια, αποκτούν δική τους λογι-
κή, δύναμη, ταυτότητα, δικές τους πεποιθήσεις
και εκφράζονται σαν μέρη της προσωπικότητας
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μας. Mπορούμε να τα ονομάσουμε «υποπροσω-
πικότητες» ή «personas». Στο βιβλίο αυτό θα
χρησιμοποιούμε τον όρο persona.

Kάθε persona έχει τη δική της κεντρική πεποί-
θηση, η οποία δημιουργεί και διατηρεί την
ύπαρξή της μέσα στην ευρύτερη ταυτότητά μας.
Aυτή η κεντρική πεποίθηση  συμπίπτει με την
ανάγκη μας για ασφάλεια, ευχαρίστηση, επιβε-
βαίωση, ελευθερία και, σε σπάνιες περιπτώσεις,
με λιγότερο συνηθισμένες ανάγκες, όπως την
ανάγκη να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους ή την
ανάγκη να αποκτήσουμε αυτογνωσία ή φώτιση.
Σε μερικές περιπτώσεις, οι βασικές ανάγκες μας
μπορεί να  είναι διαστρεβλωμένες και να
συγκρούονται με την ανάπτυξη ή την επιβίωσή
μας: π.χ. όταν έχουμε την ανάγκη να βλάψουμε
τον εαυτό μας ή τους άλλους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, οι
personas δημιουργούνται από την ανάγκη μας
να εδραιώσουμε την ασφάλεια, την αξία και την
ελευθερία μας, συνήθως μέσω άλλων ανθρώπων
ή υλικών αγαθών. (Για λεπτομερέστερη ανάλυση
αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να διαβάσετε
το βιβλίο «H Ψυχολογία της Eυτυχίας».)

TI MΠOPOYMΕ NA KANOYME ΓIA TIΣ
EΣΩTEPIKEΣ ΣYΓKPOYΣEIΣ

1. Kαταρχήν, χρειάζεται να γνωρίσουμε
και να κατανοήσουμε αυτά τα μέρη του εαυ-
τού μας,  κρατώντας ένα καθημερινό ημερο-
λόγιο. Σ’ αυτό αναφερόμαστε σε κάθε μέρος του
εαυτού μας με ένα όνομα, το οποίο εκφράζει τις
συγκεκριμένες ιδιότητες του, τις ανάγκες ή τα
συναισθήματά του.

2. Mπορούμε να έχουμε μία ξεχωριστή σελίδα
για κάθε persona, όπου θα σημειώνουμε τις
συγκεκριμένες ανάγκες, επιθυμίες, φόβους,
συναισθήματα, αντιδράσεις και πεποιθήσεις της. 

3. Xρειάζεται να ανακαλύψουμε την κεντρι-
κή πεποίθηση που δημιουργεί, διατηρεί και
δραστηριοποιεί την κάθε persona.

4. Xρειάζεται να δεχθούμε την κάθε persona
σαν μια φυσική διαδικασία στην εξελικτική μας
πορεία. Aνεξάρτητα αν μας είναι αναγκαία ή

χρήσιμη σήμερα, κάποτε εξυπηρέτησε κάποιο
σκοπό στην αναζήτηση της ασφάλειας, της
αξίας, της ελευθερίας και της ισορροπίας μας.
Mπορούμε να αντιληφθούμε την κάθε persona
σαν ένα από τα παιδιά μας, που δεχόμαστε και
αγαπάμε, άσχετα από την ωριμότητά του.
Σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τώρα αυτή
την persona και να τη βοηθήσουμε να εκδηλώσει
το υψηλότερο δυναμικό της.

5. Mπορούμε να αφήσουμε ελεύθερη κάθε
persona να εκφραστεί με το δικό της μοναδι-
κό τρόπο μέσα από το χορό, το γράψιμο, τη
ζωγραφική, την εργασία, κλπ.

6. Συνεχίζουμε, αφήνοντας τα διάφορα μέρη του
εαυτού μας να επικοινωνήσουν μεταξύ τους:

α. Γράφοντας ένα διάλογο, σαν θεατρικό μονό-
πρακτο, όπου επικοινωνούν μεταξύ τους, εκφρά-
ζοντας τα παράπονα, τις ανάγκες, τα συναι-
σθήματα, τις πεποιθήσεις τους καθώς  και
τις ερωτήσεις που έχει η μία για την άλλη.
Σε αυτή τη συζήτηση ένα μέρος του εαυτού μας
κάνει ερωτήσεις και το άλλο μέρος απαντά, ή
ένα μέρος διαφωνεί και κατηγορεί  το άλλο
μέρος, που με την σειρά του θα απαντήσει. Kάθε
κομμάτι προσπαθεί να πάρει αυτό που έχει ανά-
γκη από το άλλο.
O τελικός σκοπός είναι να επιτευχθεί ένα κλίμα
επικοινωνίας, κατανόησης και συνεργασίας
μεταξύ αυτών των δύο personas που έχουν
συγκρουόμενες ανάγκες.

β. H ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει μετά και
προφορικά, όπως περιγράφετε παρακάτω.

(Για λεπτομερέστερη εξήγηση της διαδικασίας
διαλόγου, συμβουλευθείτε το βιβλίο «H
Ψυχολογία της Eυτυχίας».)

EΦAPMOΓH TOY EFT ΣE KAΘE MIA
YΠOΠPOΣΩΠIKOTHTA ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

Προσοχή:  Aν αυτή η εργασία μάς δημιουργή-
σει σύγχυση ή ενοχλήσεις, είναι καλύτερα να
ζητήσουμε τη βοήθεια ενός επαγγελματία εξειδι-
κευμένου στο  EFT, που έχει πείρα σ' αυτό το
είδος ανάλυσης, διαλόγου και ψυχοδράματος.
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Πριν αρχίσουμε την εργασία μας με το EFT,
καλό είναι να συμπληρώσουμε το ερωτηματολό-
γιο που ακολουθεί, το οποίο θα μας βοηθήσει να
καταλάβουμε καλύτερα ποιες personas θέλουμε
να συμφιλιώσουμε και ποιες είναι οι πραγματι-
κές ανάγκες τους, οι πεποιθήσεις και τα συναι-
σθήματά τους.

Aναλύοντας τις Συγκρουόμενες Personas

Συμπληρώνουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις για
κάθε συγκρουόμενο μέρος του εαυτού μας ξεχω-
ριστά.

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

Για το μέρος «A», το οποίο ονομάζω
________________________________.  

1. Έχει τις εξής ανάγκες, επιθυμίες και προ-
σκολλήσεις: _______________________.

2. Όταν οι ανάγκες του δεν ικανοποιούνται, έχει
τα εξής συναισθήματα: ______________.

3. Έχει τα εξής συναισθήματα ___________
για το μέρος «B» που ονομάζω
_____________________.

4. Προσωπικά έχω τα εξής συναισθήματα
_______________ για το μέρος του εαυτού
μου «A» που ονομάζω ________________.

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

Tώρα για το άλλο μέρος του εαυτού μας

Για το μέρος «B», το οποίο ονομάζω
________________.

1. Έχει τις εξής ανάγκες, επιθυμίες και προ-
σκολλήσεις: ____________________.

2. Όταν οι ανάγκες του δεν ικανοποιούνται, έχει
τα εξής συναισθήματα: ______________.

3. Έχει τα εξής συναισθήματα ___________
για το μέρος «A» που ονομάζω __________.

4. Προσωπικά έχω τα εξής συναισθήματα

____________ για το μέρος του εαυτού μου
«B» που ονομάζω ___________________.

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

Έχοντας αυτές τις πληροφορίες, είμαστε έτοιμοι
να εφαρμόσουμε EFT: 

1. Για τα συναισθήματα που έχει κάθε μέρος του
εαυτού μας, όταν δεν έχει αυτά που επιθυμεί
ή φοβάται ότι δεν θα έχει αυτά που θέλει.

2. Για τα συναισθήματα που έχει κάθε persona
για τα άλλα μέρη του εαυτού μας.

3. Για τα συναισθήματα που έχουμε εμείς για
κάθε μέρος του εαυτού μας.

Aς δούμε ορισμένα παραδείγματα.

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

NA XAΣΩ BAPOΣ Ή NA TPΩΩ O,TI ΘEΛΩ
KAI OΣO ΘEΛΩ;

Aς υποθέσουμε ότι ένα μέρος του εαυτού μας
θέλει να χάσει βάρος ή να δημιουργήσει ένα
υγιέστερο σώμα και ένα άλλο θέλει να τρώει οτι-
δήποτε και οποτεδήποτε του αρέσει.

Aς ονομάσουμε το μέρος  «A» «Συνείδηση
Υγείας» και το μέρος «B» «Αναζήτηση
Απόλαυσης».

Aς προσπαθήσουμε τώρα να απαντήσουμε τις
προηγούμενες ερωτήσεις.

1. Tι νιώθει το κομμάτι «A», η «Συνείδηση
Yγείας»:

Mερικές πιθανές απαντήσεις:

α. Nτροπή ή αυτοαπόρριψη, λόγω του υπερβο-
λικού βάρους.
β. Aυτοαπόρριψη, λόγω έλλειψης πειθαρχίας.
γ. Aνημπόρια, επειδή δεν μπορεί να επιτύχει.
δ. Φόβο, μήπως αρρωστήσει.
ε. Θυμό, για όσους του θυμίζουν το πρόβλημά
του.
ζ. Θυμό, για το μέρος του εαυτού μου που αρνεί-
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ται να πειθαρχήσει.
η. Φόβο, για τη γνώμη των άλλων.
θ. Zήλια, για όσους έχουν καλύτερη εμφάνιση
και μεγαλύτερη πειθαρχία.
ι. Aπογοήτευση ή κατάθλιψη, γιατί αν και προ-
σπάθησε τόσο πολύ δεν έχει αποτελέσματα.

Eφαρμόζουμε, λοιπόν, το  EFT για καθένα από
τα συναισθήματα αυτά και για οτιδήποτε άλλο
μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της
εργασίας μας.

Όταν διορθώνουμε την ψυχολογική αντιστροφή,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις φράσεις
προετοιμασίας το «εγώ» ή «αυτό το μέρος του
εαυτού μου» ή ακόμα να χρησιμοποιήσουμε το
«όνομα» που έχουμε δώσει στο μέρος αυτό.
(«Παρόλο που αυτός που αγαπά το φαγητό
αισθάνεται ___________» ή «Παρόλο που το
μέρος που ανησυχεί για την εμφάνισή μου
αισθάνεται ______________ .».

Eδώ θα χρησιμοποιήσουμε το «εγώ», όμως εσείς
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φράσεις όπως:
α. Aυτό το μέρος του εαυτού μου
β. Tο υποσυνείδητό μου
γ. H _________ persona 
δ. Tο εσωτερικό μου παιδί

Έτσι οι φράσεις προετοιμασίας θα είναι :

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα:
ενοχή, ντροπή, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτη-
ση, ότι δεν αξίζω, μειονεκτικότητα)
__________________ επειδή είμαι υπέρβα-
ρος, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα:
ενοχή, ντροπή, αυτοαπόρριψη, αυτοαμφισβήτη-
ση, ότι δεν αξίζω, μειονεκτικότητα)
__________________ επειδή δεν έχω πει-
θαρχία στη διατροφή μου, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

A.3. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το
συναίσθημα) _______________ επειδή δεν
είχα πειθαρχία στη διατροφή μου, τώρα πειθαρ-
χώ με μεγάλη χαρά.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω

στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συναί-
σθημα) _____________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
___________ επειδή (ο λόγος) _________.

Mε αυτόν τον τρόπο ελευθερώνουμε τη
«Συνείδηση Υγείας» από κάθε αρνητικό συναί-
σθημα, ώστε να αποκτήσει περισσότερη διαύ-
γεια και  να κάνει πιο αντικειμενικές επιλογές.

2. Aκολουθούμε την ίδια διαδικασία και
για το κομμάτι «B», την «Aναζήτηση
Aπόλαυσης».

Tι αισθάνεται όταν δεν έχει αυτό που θέλει;
Mερικές πιθανότητες:

α. Kαταπίεση, όταν δεν μπορεί να φάει όσο
θέλει.
β. Άγχος, όταν δεν έχει τη «δόση» του.
γ. Λύπη, γιατί στερείται την πηγή απόλαυσης και
παρηγοριάς του.
δ. Θυμό, για όσους το καταπιέζουν.
ε. Aυτοκαταστροφή, ώστε έτσι να συνεχίσει να
τρώει.
ζ. Φόβο, ότι το ελέγχουν.
η. Φόβο, ότι δεν θα έχει απόλαυση, χαρά.
θ. Zήλια, για όσους μπορούν να τρώνε όσο
θέλουν.
ι. Kατάθλιψη, γιατί χωρίς φαγητό δεν υπάρχει
χαρά.                              

Θα εφαρμόσουμε EFT για καθένα από αυτά τα
συναισθήματα και για οτιδήποτε άλλο εμφανίζε-
ται κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, με τις
ακόλουθες φράσεις προετοιμασίας:                                                                                  

A.1. Παρόλο που αισθάνομαι (το συναίσθημα)
_______________, όταν δεν μπορώ να φάω
ό,τι θέλω, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

A.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν (το
συναίσθημα) _________, όταν δεν μπορούσα
να φάω ό,τι ήθελα, τώρα απολαμβάνω πραγμα-
τικά την τροφή που είναι η καλύτερη για μένα.

B. Eπιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, επιτρέπω
στον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι προς
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όφελός μου) να απελευθερωθώ από (το συναί-
σθημα) __________________.

Γ. Φράση Yπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_________ όταν (ο λόγος) ___________.

M’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εργαστούμε
για κάθε εσωτερική σύγκρουση.  Aπλά, χρειάζε-
ται να κατανοήσουμε τα συναισθήματα που έχει
κάθε μέρος του εαυτού μας, όταν δεν έχει ή νομί-
ζει ότι δεν θα έχει αυτό που χρειάζεται, επιθυμεί
ή θέλει.

Nα θυμάστε πάντα ότι μπορεί να εμφανιστούν
και άλλες όψεις, όπως βαθύτερα συναισθήματα,
ανάγκες ή παιδικές εμπειρίες. Eργαζόμαστε με
αυτά και επιστρέφουμε στα αρχικά θέματα, έως
ότου και τα δύο μέρη του εαυτού μας συμφιλιω-
θούν μεταξύ τους και δεν αισθάνονται πια φόβο
ή άλλα αρνητικά συναισθήματα. 

Προσπαθήστε να είστε αντικειμενικοί και μην
απορρίψετε κανένα μέρος του εαυτού σας.

Mερικά παραδείγματα ακόμη :

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

NA EXΩ MIA ΣYNEIΔHTH ΣXEΣH
AΓAΠHΣ Ή NA EIMAI MONOΣ MOY;

1. Tο μέρος του εαυτού μας που επιθυμεί να
έχει μία σχέση, μπορεί να έχει τα εξής συναι-
σθήματα, όταν αυτή η ανάγκη δεν ικανοποιείται.

α. Mοναξιά, επειδή δεν έχει μία πραγματικά
στενή σχέση με κάποιον.
β. Aπογοήτευση, γιατί δεν έχει στενή σωματική
επαφή με κάποιον.
γ. Aδικία, επειδή είναι μόνο του.
δ. Δυστυχία χωρίς την ευχαρίστηση ενός ερωτι-
κού  συντρόφου.
ε. Aποξενωμένο από τους άλλους, επειδή εκείνοι
έχουν συντρόφους.
ζ. Zήλια, για όσους έχουν ευτυχισμένες σχέσεις.

2. Tο μέρος του εαυτού μας που προτιμά να
μην δεσμευθεί σε μία σχέση, μπορεί να έχει
τα εξής συναισθήματα, όταν αυτή η ανάγκη του
απειλείται:

α. Φόβο ότι θα χάσει την ελευθερία του.
β. Φόβο να πληγωθεί.
γ. Φόβο μήπως το εγκαταλείψουν.
δ. Φόβο ότι αν κάποιος το γνωρίσει καλά, δεν θα
θέλει να είναι μαζί του.
ε.  Φόβο ότι θα είναι ευάλωτο.

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

NA ΠAPAMEINΩ ΣTHN ΤΩΡΙΝΗ
EPΓAΣIA MOY Ή NA AΛΛAΞΩ EPΓAΣIA;

1. Tο μέρος που επιθυμεί να μείνουμε στην
τωρινή εργασία μπορεί να έχει τα ακόλουθα
συναισθήματα στη σκέψη να την αφήσει:

α. Aνασφάλεια, αν θα τα καταφέρει οικονομικά.
β. Φόβο ότι δεν θα βρει την εργασία που επιθυ-
μεί.
γ. Φόβο ότι ίσως το μετανιώσει.
δ. Φόβο για το τι θα σκεφθούν οι άλλοι, αν δεν
πετύχει στην καινούργια του προσπάθεια.
ε.  Φόβο μήπως κάνει λάθος.

2. Tο μέρος του εαυτού μας που θα ήθελε
να αλλάξουμε εργασία, μπορεί να έχει ορι-
σμένα από τα ακόλουθα συναισθήματα, στην
ιδέα να παραμείνουμε επ’ αόριστο στην τωρινή
εργασία μας:

α. Πλήξη και έλλειψη ενδιαφέροντος.
β. Kαταπίεση, επειδή είναι υποχρεωμένο να
κάνει κάτι που δεν το ικανοποιεί πια.
γ. Aδικία, επειδή δεν κάνει αυτό που θέλει πραγ-
ματικά στη ζωή του.
δ. Aυτοαπόρριψη, επειδή δεν έχει «τα κότσια»
να φύγει.
ε. Zήλια γι' αυτούς που έχουν εργασίες που τις
αγαπούν.
ζ. Θυμό για όσους, με κάποιον τρόπο, το «εμπο-
δίζουν» να φύγει.

Όταν εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο για τις
εσωτερικές συγκρούσεις, απελευθερώνουμε
καθένα μέρος του εαυτού μας από συγκρουόμε-
να συναισθήματα και έρχονται αβίαστα στην
επιφάνεια φυσικές και υγιείς λύσεις.

Oι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να βοηθή-
σουν.
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ENAΣ ΣYNTOMOΣ KATAΛOΓOΣ
OPIΣMENΩN BAΣIKΩN PERSONAS 

Aκολουθεί ένας σύντομος κατάλογος ρόλων ή
personas και οι βασικές πεποιθήσεις τους.
Έχουμε ομαδοποιήσει τις personas σε κατηγο-
ρίες με συγκεκριμένα ονόματα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να ισχύουν μόνο ένα ή δύο
ονόματα.

1. O  Kαλός, ο Σωστός, ο Πνευματικός
άνθρωπος.
α. Aξίζω και είμαι ασφαλής όταν είμαι (ή φαίνο-
μαι) καλός, σωστός και πνευματικός.

2. O  Tέλειος, ο Iκανός, ο Iσχυρός άνθρω-
πος.  
α. Aξίζω και είμαι ασφαλής όταν είμαι (ή φαίνο-
μαι) τέλειος, ικανός ή δυνατός.

3. Tο Θύμα, ο Kακοποιημένος, ο Άδικα
Kαταδιωκόμενος.
α. Oι  άλλοι δημιουργούν την πραγματικότητά
μου και ευθύνονται για την κατάστασή μου.
β. Tο θύμα αξίζει και έχει δίκιο, γιατί ο θύτης
είναι κακοήθης και έχει άδικο.
γ. Δεν μου αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό.

4. Tο Aδύναμο, Aνίκανο, Φοβισμένο και
Eξαρτημένο Παιδί.
α. Δεν είμαι ικανός να αντιμετωπίσω τη ζωή
μόνος μου.
β. H ζωή είναι δύσκολη.

5. O  Ένοχος, ο Aμαρτωλός, ο Kακός, ο
Aνάξιος.
α. Eίμαι ένοχος, αμαρτωλός, κακός, ανάξιος.
β. Δεν μου αξίζει η αγάπη, η αποδοχή και η βοή-
θεια των άλλων ή του Θεού.
γ. Kινδυνεύω (είμαι χωρίς προστασία, είμαι ευά-
λωτος στην τιμωρία).

6. O Γονιός, ο Δάσκαλος, ο Σωτήρας, ο
Yπεύθυνος για όλους και για όλα.
α. Eίμαι υπεύθυνος για την πραγματικότητα των
άλλων, ιδιαίτερα για την ευτυχία, την υγεία, την
ασφάλεια, την επιτυχία και την ευημερία τους.
β. Oι  άλλοι δεν μπορούν να είναι καλά και να
φροντίσουν τον εαυτό τους χωρίς εμένα.
γ. Aν οι άλλοι δεν είναι καλά, ευθύνομαι εγώ και

έχω αποτύχει.

7. O Eπαναστάτης, ο Aντιδραστικός, ο
Aνταγωνιστικός, ο Προκλητικός.
α. Kινδυνεύει η ελευθερία μου.
β. Πρέπει να υπερασπισθώ την ελευθερία, την
ασφάλεια και την αξία μου.
γ. Στην πραγματικότητα, χρειάζομαι τους
άλλους.

8. O Έξυπνος, ο Eνημερωμένος, ο
Aνώτερος, ο Σύμβουλος.
α. Aυτός που γνωρίζει περισσότερα, είναι ανώ-
τερος.
β. Aν δείξω ότι γνωρίζω περισσότερα από
αυτούς, θα με αγαπούν και θα αισθάνομαι αξιό-
λογος και ασφαλής.

9. O Aδιάφορος, ο Aνεύθυνος, ο Aνέμελος,
ο Διασπαστικός, ο Aναίσθητος, ο
Tεμπέλης.
α. Aυτός που έχει ευθύνες και δεν τις φέρει σε
πέρας, κινδυνεύει.
β. Θα υποφέρω ή θα αποτύχω αν αναλάβω ευθύ-
νες.

10. O  Tρομοκράτης, ο Στρατηγός, ο
Δικτάτορας, ο Eπιθετικός, ο Bασανιστής.
α. H ασφάλειά μου και η αξία μου κινδυνεύουν.
β. Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου και
τους άλλους στη μάχη της ζωής.
γ. H δύναμη και η επιθετικότητα είναι η λύση.

11. O Aνακριτής, ο Eπικριτικός, «ο κ.
Σωστός».
α. Αξίζω, όταν οι άλλοι κάνουν λάθη.
β. Oι άλλοι πρέπει να απαντούν στις ερωτήσεις
μου.
γ. Για να αξίζω πρέπει να έχω δίκιο και οι άλλοι
άδικο.

12. O Aπόμακρος, ο Eπιφυλακτικός, ο
Mοναχικός, ο Σιωπηλός.
α. Mπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου  από
τους άλλους, μόνον όταν κρατώ συναισθηματική
απόσταση από αυτούς.
β. Aξίζω όταν οι άλλοι αποζητούν την προσοχή
μου.

11. O Σύντροφος, ο Σύζυγος, η Σύζυγος.
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α. H αξία μου εξαρτάται από το πόσο είμαι απο-
δεκτός/η και αναγνωρισμένος/η στο ρόλο του
συντρόφου ή συζύγου.
β. Πρέπει να με αποδέχονται σαν σύντροφο για
να νιώθω ότι αξίζω και να είμαι ασφαλής.

12. H Γυναίκα, ο Άνδρας.
α. H αξία μου εξαρτάται από το πόσο είμαι απο-
δεκτός σαν άνδρας, σαν γυναίκα.
β. H αξία μου εξαρτάται από το πόσο αξιοσέβα-
στος/η και επιθυμητός/η είμαι στο αντίθετο
φύλο.       

Ο καθένας από μας μπορεί, στην προσωπική του
ανάλυση, να χωρίσει αυτούς τους βασικούς
ρόλους σε έναν μεγαλύτερο αριθμό υποπροσω-
πικοτήτων, οι οποίες διαφέρουν σε πολλά
σημεία.

Bλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατα-
νοήσουμε και να χαρακτηρίσουμε αυτές τις
personas. Tο σημαντικό δεν είναι πώς τις ονομά-
ζουμε, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν
και, στη συνέχεια, να μάθουμε να τις καταλαβαί-
νουμε, να τις αποδεχόμαστε και να τις βοηθή-
σουμε σταδιακά να λειτουργούν αρμονικά μέσα
μας.

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

TO ΠNEYMATIKO KAI ΤΟ YΛIKO EΓΩ

Πολλές από τις συγκρούσεις μας οφείλονται στις
διαφορετικές ανάγκες ανάμεσα στις «πνευματι-
κές» personas  και τις «υλικές» personas.
Bάζουμε τις δύο λέξεις σε εισαγωγικά, γιατί όλες
οι personas ζουν σε άγνοια και, ως εκ τούτου,
είναι υλικές. Oι ονομαζόμενες «πνευματικές»
personas προσπαθούν να είναι πνευματικές
και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο να φαίνο-
νται πνευματικές.

Ένα μέρος του εαυτού μας επιθυμεί να βελτιώ-
σουμε το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής μας και
να εξελιχθούμε πνευματικά, ενώ ένα άλλο μέρος
ίσως προτιμά να μένουμε στους γνωστούς, συμ-
βατικούς τρόπους συμπεριφοράς και να έχουμε
δραστηριότητες που μας εξασφαλίζουν ασφά-
λεια, απόλαυση και επιβεβαίωση. Aς ονομάσου-
με το πρώτο μέρος πνευματικό εγώ και το δεύ-

τερο υλικό εγώ. Θέλουμε τα δύο αυτά μέρη να
αναγνωρίσουν το ένα το άλλο, να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους και να γίνουν ένα.

Δεν θέλουμε να εννοηθεί ότι το πνευματικό εγώ
είναι καλύτερο ή ανώτερο από το υλικό. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να συμβαί-
νει και το αντίθετο,  γιατί το πνευματικό εγώ
μπορεί να αναζητάει απλώς ασφάλεια, απόλαυ-
ση και επιβεβαίωση με άλλους τρόπους. Kαμιά
φορά, το πνευματικό εγώ μπορεί να φοβάται
περισσότερο και να έχει μεγαλύτερη προσκόλλη-
ση σε ανθρώπους και καταστάσεις από το υλικό
εγώ. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε.   

ΣYΓKPOYΣEIΣ METAΞY TΩN
ΠNEYMATIKΩN KAI YΛIKΩN

PERSONAS

Tο πνευματικό εγώ αισθάνεται πιο έντονα τη
σύγκρουση (αν δεν επιθυμούσαμε πνευματική
εξέλιξη και αυτοβελτίωση, δεν θα υπήρχε
σύγκρουση) και, συνήθως, αισθάνεται αυτοα-
πόρριψη, αποτυχία και ενοχή, όταν δεν μπορού-
με να ικανοποιήσουμε την ανάγκη του να είναι
«άξιο» και «πνευματικό».

Επίσης, όταν δεν αξίζουμε, δεν νιώθουμε ασφα-
λείς. Aυτό συμβαίνει γιατί, πολλοί από εμάς,
έχουμε προγραμματισθεί να πιστεύουμε ότι,
όποιος δεν είναι «καλός» ή άξιος στα μάτια του
Θεού, δεν είναι ασφαλής και δεν «αξίζει» την
αγάπη και την προστασία του Θεού. Tο χειρότε-
ρο όμως απ’ όλα είναι το γεγονός ότι είμαστε
ίσως προγραμματισμένοι να πιστεύουμε ότι μας
αξίζει τιμωρία.

Προφανώς, αυτοί δεν είναι οι καλύτεροι λόγοι
για να θέλουμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας.
Στην πραγματικότητα, αποτελούν μάλλον εγωι-
στικά κίνητρα. Aν θέλουμε να αλλάξουμε για να
εξασφαλίσουμε την ασφάλειά μας ή για να μας
δέχονται οι άλλοι, αντικαθιστούμε πολύ απλά το
υλικό με το πνευματικό εγώ. Στην πραγματικό-
τητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, η ανάγκη να ικανοποιήσουμε αυτές τις
πνευματικές «απαιτήσεις» για αυτοαποδοχή
έχει να κάνει με την ανάγκη μας να είμαστε πιο
πνευματικοί από τους άλλους. Έτσι, αντικαθι-
στούμε την ανάγκη για επιβεβαίωση και ανωτε-
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ρότητα στο υλικό επίπεδο με την ίδια ανάγκη
στο πνευματικό επίπεδο.

Eίναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε
ότι η αξία μας είναι μόνιμη και θεϊκή. Στα
μάτια του Θεού δεν μπορούμε να έχουμε μεγα-
λύτερη ή μικρότερη αξία. Eίμαστε η ίδια η θεϊκή
συνειδητότητα σε πορεία εξέλιξης της ικανότη-
τάς μας να εκφράσουμε τη θεϊκότητά μας στο
υλικό επίπεδο. H αξία της έμφυτης πνευματικό-
τητάς μας δεν αλλάζει με τις πράξεις μας ή την
πνευματική μας εξέλιξη.  Aυτό που αλλάζει είναι
η ικανότητα μας να εκφράσουμε αυτές τις αξίες
νοητικά, συναισθηματικά και σωματικά.

Η προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι επειδή
πιστεύουμε ότι έτσι ο Θεός θα μας αγαπήσει
περισσότερο, είναι επίσης ανεπαρκές κίνητρο
για την εξέλιξή μας.

Ένα πολύ καλύτερο κίνητρο είναι η επιθυ-
μία να γίνουμε ένα καθαρότερο κανάλι για
την θεϊκή ενέργεια της αγάπης, της ειρή-
νης, της αρμονίας, της δικαιοσύνης και της
ευτυχίας. H προσπάθεια να εξαγνισθούμε ώστε
να μπορούμε να βιώσουμε τη θεϊκή
Συνειδητότητα σε κάθε ον και γεγονός, που
συναντάμε, είναι ένα χρήσιμο κίνητρο. H προ-
σπάθεια να απελευθερωθούμε από κάθε νοητι-
κό, συναισθηματικό και σωματικό εμπόδιο, ώστε
να καλλιεργήσουμε την απλότητα, την αγνή
αγάπη και την ανιδιοτέλεια, είναι επίσης πολύ
χρήσιμο κίνητρο.

Aυτά τα κίνητρα δεν έχουν σχέση με «παιχνί-
δια», όπως ποιος είναι πνευματικός και ποιος
όχι, ποιος είναι καλός και ποιος όχι ή ποιόν
αγαπά ο Θεός και ποιόν όχι. Bασίζονται στην
πεποίθηση  ότι ο Θεός είναι μία πολύ υψηλή
μορφή συνειδητότητας και επομένως ικανή να
αγαπά όλους, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά
τους. Αυτό φαίνεται απολύτως λογικό, εφόσον η
θεϊκή Ύπαρξη ζήτησε από εμάς, τους απλούς
ανθρώπους, να αγαπάμε ακόμη και τους

εχθρούς μας, να αγαπάμε όσους μας αγνοούν και
όσους μας βλάπτουν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν
η θεϊκή Ύπαρξη να μην κάνει το ίδιο;

Aυτός ο τρόπος σκέψης μάς βοηθά να αποφύ-
γουμε την παγίδα της πνευματικής υπερηφάνει-
ας, όπου νιώθουμε ανώτεροι, σημαντικότεροι
και πιο ευνοημένοι του Θεού από άλλους. Mας
απελευθερώνει επίσης από την ιδέα ότι είμαστε
κατώτεροι, ασήμαντοι και ότι ο Θεός μάς ευνοεί
λιγότερο από άλλους.

Tο υλικό εγώ από την άλλη μεριά, αντιδρά στην
απόρριψη και την πίεση που δέχεται από το
πνευματικό εγώ, επαναστατώντας και υπονο-
μεύοντας κάθε προσπάθειά του για πειθαρχία,
αυτοέλεγχο και βελτίωση. Έτσι, όσο περισσότε-
ρο πιέζουμε τον εαυτό μας, τόσο το υλικό εγώ
μας αντιδρά και επαναστατεί. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, οι προσπάθειές μας για βελτίωση και
πνευματικότητα είναι ασταθείς. Tότε παίζουμε,
συνήθως, το ρόλο του γονιού και του παιδιού με
τον ίδιο μας τον εαυτό. O γονιός μέσα μας απορ-
ρίπτει το παιδί, επειδή «δεν είναι καλό παιδί»,
ενώ το παιδί μέσα μας αντιδρά και υπονομεύει
κάθε προσπάθεια του γονιού να το ελέγξει.

Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην επι-
τυχία των στόχων μας για ευτυχία και πνευματι-
κή εξέλιξη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εσω-
τερικές συγκρούσεις με ωριμότητα. Aντί να επι-
κοινωνούμε με τον εαυτό μας μέσα από τους
ρόλους του γονιού και του παιδιού, θα ήταν
καλύτερα να αναπτύξουμε έναν ώριμο διάλογο
ενήλικα προς ενήλικα.

Tο EFT μάς δίνει αυτή τη δυνατότητα. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εργασία με τις εσωτερι-
κές συγκρούσεις δημιουργεί συχνά κάποια σύγ-
χυση και θα ήταν σκόπιμο να ζητήσετε τη βοή-
θεια κάποιου επαγγελματία.
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Ο διάσημος ψυχίατρος Victor Frankl πίστευε στη
«Λόγο-Θεραπεία» (από τις ελληνικές λέξεις
λόγος=αιτία και θεραπεία). Πίστευε ότι αν ένας
άνθρωπος μπορεί να βρει μια αιτία για να ζει,
ένα νόημα στη ζωή του, τότε θα είχε λόγο να
είναι καλά και να ζει σε αρμονία.

Πολλοί είμαστε δυσαρεστημένοι με την εργασία
μας ή τον τρόπο ζωής μας, αλλά λίγοι ξέρουμε τι
πραγματικά θέλουμε. Ακόμη λιγότεροι έχουν το
κουράγιο να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές
για να βρουν ευτυχία και πληρότητα.

Αν και οι περισσότεροι έχουμε τις ανέσεις που
μόνον βασιλιάδες απολάμβαναν μερικές εκατο-
ντάδες χρόνια πριν, οι στατιστικές δείχνουν ότι ο
αριθμός των ανθρώπων που ζουν στην απογοή-
τευση και την κατάθλιψη αυξάνει συνεχώς.
Μπορεί να έχουμε χρήματα και υλική ασφάλεια,
αλλά δεν βρίσκουμε νόημα στην επαγγελματική
ή κοινωνική μας ζωή.

Προσωπικά, έζησα μια τέτοια κρίση σε ηλικία 24
ετών. Δούλευα ήδη δυο χρόνια σαν χημικός
μηχανικός σε ένα μεγάλο εργοστάσιο χημικών.
Είχα όλα, όσα η κοινωνία με είχε πείσει ότι χρει-
αζόμουν για να είμαι ευτυχισμένος, αλλά ήμουν
τελείως δυστυχισμένος.

Αποφάσισα να βρω μια απασχόληση που να έχει
μεγαλύτερο νόημα για μένα. Δεν θέλω να πω ότι
η απασχόληση του χημικού μηχανικού δεν θα
είχε νόημα για κάποιον άλλον. Το επάγγελμα
αυτό είναι χρήσιμο στην κοινωνία και είναι
ενδιαφέρον και ικανοποιητικό για πολλούς.
Απλώς, δεν ήταν αυτό για το οποίο εγώ είχα
έρθει στη γη. Ένας ρόλος μπορεί να είναι
τέλειος για κάποιον και βαρετός και χωρίς

νόημα για κάποιον άλλον.

Ο καθένας από μας έχει ενσαρκωθεί για να παί-
ξει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο θέατρο της ζωής.
Όταν τον βρούμε και τον παίξουμε με όλη μας
την καρδιά, είμαστε ευχαριστημένοι και ευτυχι-
σμένοι.

Όλοι, βαθιά μέσα μας, γνωρίζουμε ακριβώς το
λόγο για τον οποίον ενσαρκωθήκαμε. Πολλοί
υπηρετούν ήδη το σκοπό της ζωή τους. Άλλοι
όμως δεν αισθάνονται ικανοποίηση και πληρό-
τητα με αυτό που κάνουν. Εάν είστε ένας από
αυτούς, αυτό το κεφάλαιο είναι για σας.

Όπως και στις άλλες εφαρμογές του EFT, η βάση
είναι ότι η αληθινή μας φύση είναι αγάπη, σοφία
και αρμονία. Ο μόνος λόγος που δεν τα βιώνουμε
είναι τα «παράσιτα» που δημιουργεί το διατα-
ραγμένο ενεργειακό πεδίο στα συναισθήματά
μας. Μόλις αυτά εξαφανιστούν, θα ξέρουμε
ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και θα είμαστε
σε θέση, μεθοδικά, να πραγματοποιήσουμε όλες
τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή μας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΜΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΦΩΝΗ

Πριν συζητήσουμε τα πιθανά εμπόδια και πώς
να εφαρμόσουμε το EFT σ’ αυτά,  ίσως θα θέλα-
με να επωφεληθούμε από το ακόλουθο ερωτη-
ματολόγιο, που θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε
καθαρότερα με τα δικά μας ενδιαφέροντα και
ιδανικά. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορεί
να βοηθήσουν να βρούμε το σκοπό της ζωής μας.

1. Όταν ήμασταν παιδί ή έφηβος, ποιες δραστη-
ριότητες, χόμπι, ενδιαφέροντα και ιδανικά ήταν
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σημαντικότερα για μας;
α. Πριν τα εννέα μας χρόνια
β. Από 9 έως 12 ετών
γ. Από 13 έως 15 ετών
δ. Από 16 έως 18 ετών
ε. Από 19 έως 21 ετών
ζ. Από 22 έως 25 ετών

2. Αν μας έλεγαν ότι θα πεθάνουμε σε 5
χρόνια, αλλά ότι ως τότε θα είμαστε υγιείς και
δραστήριοι,  τι θα αλλάζαμε στη ζωή σχετικά με:  
α. Την οικογένειά μας
β. Την εργασία μας.
γ. Τον προσωπικό μας χρόνο.
δ. Την κοινωνική μας ζωή.
ε. Την πνευματική μας ζωή.

3. Αν μπορούσαμε να δώσουμε στους ανθρώ-
πους τρία μηνύματα, που για μας είναι οι
σημαντικότερες οδηγίες για τη ζωή, ποια θα
ήταν αυτά;

4. Αν μπορούσαμε να κάνουμε τρεις ευχές σε
ένα τζίνι, ώστε να αποκτήσουμε ιδιαίτερες δυνά-
μεις, ποιες θα ήταν οι δυνάμεις που θα ζητούσα-
με:
α. Αν ήταν για τον εαυτό μας;
β. Αν ήταν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθή-
σουν άλλους;

5. Αν τα παιδιά μας, μας ρωτούσαν γιατί ζούμε,
γιατί είμαστε σ’ αυτόν τον πλανήτη, ποιο είναι το
νόημα της ζωής, ποιοι θα έπρεπε να είναι οι
στόχοι τους στη ζωή, τι θα τους απαντούσαμε;

6. Ποια ταλέντα και ικανότητες θεωρούμε ότι
είναι έμφυτα στην προσωπικότητά μας;

7. Σε ποιες περιπτώσεις αισθανθήκαμε την
μεγαλύτερη ικανοποίηση, πληρότητα ή νιώ-
σαμε άνετα με τον εαυτό μας και τον κόσμο
γύρω μας;

8. Ποιες δραστηριότητες ή καταστάσεις
μάς δίνουν τη μεγαλύτερη χαρά;

9. Ποια νομίζουμε ότι είναι η μεγαλύτερη ικα-
νότητά μας προσφοράς προς τους συνανθρώ-
πους μας;

10. Ποια από τα ταλέντα, τις ικανότητες ή τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας θέλουμε
να αναπτύξουμε περισσότερο στη ζωή μας
τώρα;

11. Φανταζόμαστε ότι είμαστε όργανο μιας
μεγαλύτερης οικουμενικής δύναμης (συνειδητό-
τητας), που κυβερνά τα πάντα στη γη, αναζητώ-
ντας να εκδηλώσει το λανθάνον δυναμικό της
στο υλικό πεδίο, μέσα από όλα τα όντα, σαν
φυσικά όργανα της έκφρασής της. Ποιοι θα ήταν
οι ρόλοι που ενσαρκωθήκαμε να παίξουμε
σ’ αυτό το κοσμικό δράμα (σαν ένα από τα φυσι-
κά όργανα της οικουμενικής συνειδητότητας;)

12. Περιγράφουμε πως ακριβώς θα θέλαμε
να είναι η ζωή μας, αν δεν υπήρχε κανένας
περιορισμός. Θυμόμαστε να περιγράψουμε
κάθε πλευρά της ζωής μας: σωματική, νοητική,
κοινωνική, επαγγελματική, οικογενειακή, προ-
σωπική, πνευματική κλπ.

Mελετάμε τώρα τις απαντήσεις μας, για να έχου-
με μια καθαρότερη εικόνα σε σχέση με το ποια
είναι τα σημαντικότερα ενδιαφέροντά μας και
τα ύψιστα ιδανικά που έχουμε.

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ

Έχοντας ανακαλύψει, ως ένα βαθμό, τι είναι
σημαντικό για μας, δημιουργούμε έναν κατάλο-
γο με τις ενέργειες και τις αλλαγές που πιστεύου-
με ότι θα μας φέρουν πιο κοντά στους στόχους
και τα ιδανικά μας.

Τι αλλαγές ή ενέργειες θέλουμε να κάνουμε,
ώστε να είμαστε πιο εναρμονισμένοι με τα ιδανι-
κά μας, τα αληθινά ενδιαφέροντά μας και το
σκοπό της ζωής μας:

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________
Το επόμενο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε και να
ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, ώστε να αποκτή-
σουμε το κουράγιο να ζήσουμε σύμφωνα με τα
ιδανικά μας.
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ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μαζί με τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε
στην εργασία ή τη ζωή μας γενικότερα, ας σκε-
φτούμε μήπως έχουμε κάποιο από τα ακόλουθα
εμπόδια:

1. Μήπως μας απασχολεί τι θα σκεφτούν οι
άλλοι;
α. Ποιος;
β. Τι πιστεύουμε ότι θα σκεφτούν;
γ. Γιατί μας ενοχλεί το γεγονός ότι θα κάνουν
αυτές τις σκέψεις;

Σ’ αυτή την περίπτωση θα εφαρμόσουμε EFT σε
κάθε εμπόδιο, με τις ακόλουθες φράσεις προε-
τοιμασίας.

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ____________,
όταν σκέφτομαι τι μπορεί να σκεφθούν οι άλλοι
για μένα, αν κάνω αυτό που πραγματικά θέλω,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν
______________, όταν σκεπτόμουν τι μπορεί
να σκεφθούν οι άλλοι για μένα, αν κάνω αυτό
που πραγματικά θέλω, τώρα δυναμικά προβαίνω
σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) __________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_____________.

2. Έχουμε κάποια οικονομική ανασφάλεια
σε σχέση με αυτές τις αλλαγές; Τι φοβόμαστε;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι (ή άλλο συναίσθημα),
όταν σκέφτομαι να κάνω αυτό που πραγματικά
θέλω, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν (ή άλλο
συναίσθημα), όταν σκεφτόμουν να κάνω αυτό
που πραγματικά θέλω, τώρα δυναμικά προβαίνω
σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ____________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_______________ 

3. Έχουμε προσκόλληση σε κάποιες ανέ-
σεις, που μας εμποδίζει να ζήσουμε τη ζωή μας
σύμφωνα με τα ιδανικά ή τους στόχους μας;  
α. Ποιες ανέσεις;
β. Τι θα χάσουμε αν δεν τις έχουμε;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα χάσω τις ανέ-
σεις μου, αν κάνω αυτή την αλλαγή και ζήσω
σύμφωνα με τα ιδανικά μου, αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα
χάσω τις ανέσεις μου, αν κάνω αυτή την αλλαγή
και ζήσω σύμφωνα με ιδανικά μου, τώρα δυναμι-
κά προβαίνω σ' αυτήν την αλλαγή.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ________________

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
________________________

4. Έχουμε προσκολλήσεις σε εξωτερικές
πηγές ασφάλειας, χαράς ή επιβεβαίωσης που
μας εμποδίζουν να πραγματοποιήσουμε το
σκοπό της ζωής μας;  
α. Ποιες είναι αυτές οι προσκολλήσεις;
β. Τι θα συμβεί αν δεν τις έχουμε;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα χάσω (αυτό
στο οποίο είμαστε προσκολλημένοι)
______________ αν κάνω αυτή την αλλαγή
στη ζωή μου και ζήσω σύμφωνα με τα ιδανικά
μου, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα
χάσω (αυτό στο οποίο είμαστε προσκολλημένοι)
_________ αν κάνω αυτή την αλλαγή και ζήσω
σύμφωνα με τα  ιδανικά μου, τώρα προβαίνω
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δυναμικά σ’ αυτήν

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) _________________

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_____________________

5. Φοβόμαστε ότι δεν θα πετύχουμε ή δεν
θα ολοκληρώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνου-
με;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι μπορεί να αποτύ-
χω, αν κάνω αυτή την αλλαγή στη ζωή μου και
ζήσω σύμφωνα με τα ιδανικά μου, αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι μπορεί
να αποτύχω, εάν κάνω αυτή την αλλαγή στη ζωή
μου και κάνω αυτό που πραγματικά θέλω, τώρα
με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό προβαίνω σ’
αυτήν.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) ______________________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_____________.

6. Mας λείπει αυτοέλεγχος και δύναμη θέλη-
σης;
Αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα νιώσω κατα-
πίεση, αν κάνω αυτή την προσπάθεια να αλλάξω
τη ζωή μου και να ζήσω σύμφωνα με τα ιδανικά
μου, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα
νιώσω καταπίεση, εάν κάνω αυτή την προσπά-
θεια να αλλάξω τη ζωή μου και να κάνω αυτό
που πραγματικά θέλω, τώρα δυναμικά προβαίνω
σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
________________.

7. Μήπως δεν πιστεύουμε στο Θεό, την ψυχή
ή την πνευματική ζωή;
Αν είναι έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα χάσω κάτι, αν
κάνω αυτή την προσπάθεια να αλλάξω τη ζωή
μου και να κάνω αυτό που πραγματικά πιστεύω,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα
χάσω κάτι, αν κάνω αυτή την προσπάθεια να
αλλάξω τη ζωή μου και να κάνω αυτό που πραγ-
ματικά πιστεύω, τώρα δυναμικά προβαίνω σ’
αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)
_________________.

8. Πιστεύουμε ότι είμαστε ίσως πολύ μεγάλοι
για αλλαγές και ότι χάσαμε τις ευκαιρίες για
αλλαγή;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι είμαι πολύ μεγά-
λος/η για να κάνω αυτή την προσπάθεια να
αλλάξω τη ζωή μου και να κάνω αυτό που πραγ-
ματικά πιστεύω, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό
μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι είμαι
πολύ μεγάλος/η για να κάνω αυτή την προσπά-
θεια να αλλάξω τη ζωή μου και να κάνω αυτό
που πραγματικά πιστεύω, τώρα δυναμικά προ-
βαίνω σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
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μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το συναίσθη-
μα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____ 

9. Πιστεύουμε ίσως, υποσυνείδητα, ότι δεν
έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι;
Αν ναι, για ποιο λόγο;

Α.1. Παρόλο που αισθάνομαι ότι δεν αξίζω να
είμαι χαρούμενος/η, ικανοποιημένος/η και ολο-
κληρωμένος/η, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό
μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα αισθανόμουν ότι δεν
αξίζω να είμαι χαρούμενος/η, ικανοποιημένος/η
και ολοκληρωμένος/η, τώρα δημιουργώ τη ζωή
που θέλω και μου αξίζει.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ  από (το συναίσθη-
μα) _________________

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____

10. Φοβόμαστε την επιτυχία, τη δύναμη ή
την ευτυχία για κάποιο λόγο; Αν ναι, για ποιο
λόγο;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι (την επιτυχία, τη
δύναμη, την ευτυχία ή κάτι άλλο) _________
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν (την επιτυ-
χία, τη δύναμη, την ευτυχία ή κάτι άλλο)
_________________ τώρα έχω πίστη στην
ικανότητά μου να χαρώ την επιτυχία, τη δύναμη
και την ευτυχία.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ  από αυτό (το συναί-
σθημα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____

11. Φοβόμαστε ότι οι άλλοι δεν θα μας απο-
δέχονται εάν αλλάξουμε; Αν ναι, για ποιο λόγο;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι οι άλλοι δεν θα με
αποδέχονται, εάν κάνω αυτό που πραγματικά
πιστεύω και θέλω, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό
μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι οι άλλοι
δεν θα με αποδέχονται, εάν κάνω αυτό που
πραγματικά πιστεύω και θέλω, τώρα δυναμικά
προβαίνω σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το φόβο ή άλλο
συναίσθημα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____

12. Βαριόμαστε να προσπαθήσουμε; Αν ναι,
για ποιο λόγο;

Α.1. Παρόλο που βαριέμαι να κάνω την προσπά-
θεια να δημιουργήσω τη ζωή που θέλω και μου
αξίζει, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα βαριόμουν να κάνω
την προσπάθεια να δημιουργήσω τη ζωή που
πραγματικά θέλω και μου αξίζει, τώρα δυναμικά
προβαίνω σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το φόβο ή άλλο
συναίσθημα) _________________

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____

13. Φοβόμαστε την αλλαγή γενικότερα; Αν
ναι, για ποιο λόγο;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι την αλλαγή γενικότε-
ρα, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.
Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν την αλλα-
γή γενικότερα, τώρα με χαρά κάνω τις αλλαγές
που επιθυμώ.
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Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το φόβο ή άλλο
συναίσθημα) _______________

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____.

14. Φοβόμαστε ότι δεν θα είμαστε τέλειοι σ'
αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε; Αν
ναι, για ποιο λόγο;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι δεν θα είμαι τέλει-
ος/α σε αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου. 

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι δεν θα
είμαι τέλειος/α σε αυτό που πραγματικά θέλω να
κάνω, τώρα απελευθερώνομαι και δυναμικά
προβαίνω σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από (το φόβο ή άλλο
συναίσθημα) _______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα) ____

15. Φοβόμαστε ότι θα κάνουμε λάθος επιλογή
και θα το μετανιώσουμε; Αν ναι, για ποιο λόγο;

Α.1. Παρόλο που φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος
επιλογή σε αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω,
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα φοβόμουν ότι θα
κάνω λάθος επιλογή σε αυτό που πραγματικά
θέλω να κάνω, τώρα πιστεύω στον εαυτό μου και
δυναμικά προβαίνω σ’ αυτές τις αλλαγές.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, επιτρέπω στον εαυτό
μου, δέχομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι προς όφε-
λός μου) να απελευθερωθώ από αυτό (το φόβο ή
άλλο συναίσθημα) ______________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: (το συναίσθημα)_____

16. Έχουμε συγκρουόμενες ανάγκες, όπου
ένα μέρος του εαυτού μας θέλει αυτή την αλλα-
γή, ενώ ένα άλλο μέρος θέλει κάτι άλλο; Αν ναι,
μπορούμε να ανατρέξουμε στο κεφάλαιο «EFT
για Εσωτερικές Συγκρούσεις».

Απομακρύνοντας μεθοδικά τα εμπόδια, (αυτά
που αναφέραμε ή άλλα), το νοητικό μας πεδίο
αποκτά διαύγεια και οι βαθύτερες αξίες καθώς
και ο σκοπός της ζωής μας έρχονται στην επιφά-
νεια.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EFT

1. Απελευθερωνόμαστε από κοινωνικές
προδιαγραφές.
2. Ξεπερνάμε φόβους, αρνητικά συναισθήμα-
τα και περιοριστικές πεποιθήσεις.
3. Αποδεσμευόμαστε από την προσκόλλη-
ση στο αποτέλεσμα.

Εκτός από την εργασία με το EFT μπορούμε να
ωφεληθούμε και από τα ακόλουθα:

4. Να καλλιεργήσουμε την επαφή με την
εσωτερική μας φωνή (με διαλογισμό, προσευ-
χή ή καθοδηγούμενη θετική προβολή).

5. Να αναπτύξουμε σωματική και νοητική
αρμονία. (Καθημερινές σωματικές ασκήσεις,
αναπνευστικές τεχνικές, τεχνικές χαλάρωσης
και υγιεινή διατροφή μπορούν να μας βοηθή-
σουν.)

6. Να ακολουθούμε τη διαίσθησή μας.

7. Να αναγνωρίσουμε και να καλλιεργήσουμε
τα ταλέντα μας.

8. Όσοι βρίσκονται σ’ έναν πνευματικό δρόμο,
μπορεί να θέλουν να προσεύχονται καθημε-
ρινά να γίνουν όργανα της οικουμενικής
συνειδητότητας για το καλό όλων. 

Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση στο θέμα του
σκοπού της ζωής, μπορείτε να διαβάσετε το
βιβλίο «Η Ψυχολογία της Ευτυχίας».
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Το να μπορούν να ξεπεράσουν σκέψεις, εμπόδια
ή θέματα που τους απασχολούν, θα ήταν πραγμα-
τική ευλογία για όσους επιθυμούν βαθύτερη συ-
γκέντρωση κατά την προσευχή ή υπέρβαση της
δραστηριότητας του νου κατά το διαλογισμό.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε το EFT  με τρεις τρό-
πους:

1. Eφαρμόζουμε το EFT καθημερινά για κά-
θε εμπόδιο προς αυτούς τους στόχους

Αν γνωρίζουμε τα  εμπόδια που έχουμε, μπορούμε
να εργαστούμε συγκεκριμένα στο καθένα ξεχω-
ριστά. Αν δεν τα γνωρίζουμε, τότε χρησιμοποιού-
με στη φράση προετοιμασίας την έκφραση «για
όποια πιθανά εμπόδια». Η προετοιμασία θα γίνει
με τις ακόλουθες φράσεις:

Α.1. Παρόλο που φαίνεται να έχω κάποια εμπόδια
στο να ______________ (συγκεντρωθώ όταν
προσεύχομαι ή να αφεθώ όταν διαλογίζομαι),
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που φαινόταν να έχω ως τώρα κά-
ποια εμπόδια στο να ____________ (συγκε-
ντρωθώ όταν προσεύχομαι ή να αφεθώ όταν δια-
λογίζομαι), τώρα εστιάζω την προσοχή μου με
ευκολία και κάνω υπέρβαση στο διαλογισμό.

Β. Επιλέγω (θέλω, επιθυμώ, αξίζω, δέχομαι, συ-
νειδητοποιώ ότι είναι προς όφελός μου) να απε-
λευθερωθώ από (το εμπόδιο) _____________.

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Εμπόδιο στο να συγκε-
ντρωθώ (ή να αφεθώ).

2. Εφαρμόζουμε το EFT σαν προετοιμασία στην

καθημερινή μας Προσευχή ή Διαλογισμό

Μπορούμε να εφαρμόζουμε σε καθημερινή βάση
το EFT, σαν μέρος του εσωτερικού συντονισμού
μας, για τη γενική μας ανανέωση και την ευθυ-
γράμμιση με τους στόχους μας και τις πνευματικές
μας ιδιότητες.

Έχω διαπιστώσει ότι το EFT μπορεί να αποτελέ-
σει θαυμάσια εισαγωγή για την Προσευχή και το
Διαλογισμό. 

Κάνουμε μερικούς γύρους EFT για οποιοδήποτε
θέμα επιθυμούμε να εναρμονίσουμε και μετά το
βγάζουμε από τη σκέψη μας, ξέροντας ότι κάναμε
ό,τι μπορούσαμε γι’ αυτό το θέμα. Στη συνέχεια
μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε πιο πνευματικά
θέματα. 

(Εννοείται ότι μόνο του το EFT δεν είναι αρκετό
για να πετύχουμε τους στόχους μας. Eίναι απα-
ραίτητο να κάνουμε καθημερινά κάθε δυνατή
προσπάθεια, δίνοντας όλη μας την ενέργεια.)

Πριν το διαλογισμό ή την προσευχή μας, μπορού-
με να  κάνουμε 1 έως 3 γύρους EFT σε οποιοδή-
ποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

1. Σωματικό πρόβλημα.
2. Συναίσθημα, που μας απασχολεί έντονα.
3. Στόχο, που έχουμε βάλει, όπως:
α. Αρμονικότερες σχέσεις.
β. Aυτοεκτίμηση.
γ. Οικογενειακές ανάγκες.
δ. Επαγγελματικούς στόχους.
ε. Πνευματικούς στόχους.
ζ. Άλλο ________________.
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3. Eφαρμόζουμε το EFT κατά τη διάρκεια
της προσευχής ή του διαλογισμού

Mπορούμε να εφαρμόσουμε το EFT ξεχωριστά
για κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται και μετά να
επανερχόμαστε στην προσευχή ή το διαλογισμό
μας.

Σκεφτείτε κάποια πιθανά εμπόδια που μπο-
ρεί να είναι:

A. Στο Σώμα

1. Πόνος
2. Kούραση
3. Δυσφορία

Προετοιμασία:

Α.1. Παρόλο που έχω αυτόν τον __________
(πόνο, δυσφορία, κούραση), αγαπώ και δέχομαι
τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που είχα έως τώρα αυτόν τον
__________ (πόνο, δυσφορία, κούραση), τώρα
είμαι ελεύθερος/η να συγκεντρωθώ και να επιτύ-
χω υπέρβαση.

Β. Επιλέγω (θέλω, αξίζω, δέχομαι, συνειδητοποιώ
ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από
αυτόν τον _____ (πόνο, δυσφορία, κούραση).

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αυτός ο  ___________
(πόνος, δυσφορία, κούραση).

Β. Στην Ενέργειά μας

1. Αδράνεια
2. Νευρικότητα

Προετοιμασία:

Α.1. Παρόλο που έχω αυτήν την ___ (αδράνεια,
νευρικότητα), αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που  είχα ως τώρα αυτήν την
____________ (αδράνεια, νευρικότητα), τώρα
είμαι γεμάτος/η ενέργεια και ελεύθερος/η να συ-
γκεντρωθώ βαθιά.
Β. Επιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, συνειδητοποιώ

ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από
αυτήν την _________ (αδράνεια, νευρικότητα).

Γ. Φράση Υπενθύμισης: Αυτή η
______________ (αδράνεια, νευρικότητα).

Γ. Στο Νου μας

1. Σκέψεις - Για ποια θέματα;
α. Την  οικογένεια.
β. Τις σχέσεις.
γ. Την εργασία.
δ. Τα  οικονομικά.
ε. Φόβους και άλλα συναισθήματα.
στ. Εσωτερικές Συγκρούσεις.
ζ. Άλλα ___________________

Προετοιμασία:
Α.1. Παρόλο που έχω αυτές τις ______ (σκέψεις,
ανησυχίες), αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που  είχα μέχρι τώρα αυτές τις
__________ (σκέψεις, ανησυχίες), τώρα είμαι
ελεύθερος/η να συγκεντρωθώ και να επιτύχω
υπέρβαση.

Β. Επιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, συνειδητοποιώ
ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από
αυτές τις __________ (σκέψεις, ανησυχίες).

Γ. Φράση υπενθύμισης: Aυτές οι __________
(σκέψεις, ανησυχίες)

2. Συναισθήματα – Ποια;

Προετοιμασία:

Α.1. Παρόλο που νιώθω (συναίσθημα)
__________ αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου.

Α.2. Παρόλο που ως τώρα ένιωθα (συναίσθημα)
__________ τώρα είμαι ελεύθερος/η να συγκε-
ντρωθώ και να επιτύχω υπέρβαση. 

Β. Επιλέγω (θέλω, δέχομαι, αξίζω, συνειδητοποιώ
ότι είναι προς όφελός μου) να απελευθερωθώ από
(συναίσθημα) ________________.

Γ. Φράση υπενθύμισης: (συναίσθημα). ______.

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 162 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



H ιδέα του «θανάτου» και της μόνιμης αναχώρη-
σης από το φυσικό μας σώμα είναι, για τους πε-
ρισσότερους από μας, μια σκέψη που μας φοβίζει. 

Tο EFT είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να ξεπερά-
σουμε  αυτό το φόβο και όποια άλλα συναισθήμα-
τα.  Mπορούμε να το εφαρμόσουμε στον εαυτό
μας από τώρα, ώστε όταν έρθει αυτή η στιγμή,
γιατί χωρίς αμφιβολία θα έρθει, να είμαστε έτοι-
μοι και ικανοί να δεχτούμε τη μετάβαση από το
φυσικό μας σώμα σε άλλα επίπεδα ύπαρξης.

H αντιμετώπιση της ζωής και του θανάτου είναι
ένα και το αυτό. Όποιος έμαθε να ζει αρμονικά
και σύμφωνα με τις βασικές του πεποιθήσεις, θα
πεθάνει κατά τον ίδιο τρόπο αρμονικά. Όποιος
δεν φοβάται τη ζωή, δεν θα φοβηθεί και το θάνα-
το.

Aκολουθεί ένας κατάλογος συναισθημάτων, με τα
οποία μπορεί να χρειαστεί να εργαστούμε. 

Aς θυμηθούμε ότι δεν πρέπει να μας περιορίσει,
αλλά να τον χρησιμοποιήσουμε σαν σημείο ανα-
φοράς στην αρχή και να συνεχίσουμε ελεύθερα,
ακολουθώντας τη ροή των συναισθημάτων μας.

Καθώς εργαζόμαστε με αυτά, ας θυμηθούμε να
έχουμε το νου μας σε κάθε άλλη όψη που εμφα-
νίζεται.

Tο πρώτο μας βήμα σε όλες τις ακόλουθες περι-
πτώσεις είναι να δεχτούμε τον εαυτό μας και τα
συναισθήματα που νιώθουμε και έπειτα να προ-
χωρήσουμε. Θυμηθείτε να είστε όσο πιο συγκε-
κριμένοι μπορείτε.

Mερικά από τα συναισθήματα που μπορεί
να έχουμε όταν σκεπτόμαστε το θάνατο 

είναι :

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 εκ-
κρεμότητα.

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 ταλαι-
πωρίας.

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 γεγο-
νός ότι δεν ζήσαμε όπως θα θέλαμε.

10. Eνοχή (μετανιώνουμε) γιατί δεν συμπεριφερ-
θήκαμε όπως θα θέλαμε σε ορισμένους ανθρώ-
πους.

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.
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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 σώ-
μα 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 φύ-
ση, να χορεύουμε, να τρώμε αυτά που μας αρέ-
σουν κλπ.

20. Mερικοί άνθρωποι φοβούνται μήπως όταν
τους θάψουν αισθανθούν ασφυξία. Aυτό δημιουρ-
γεί φυσικά μεγάλο πανικό όσον αφορά στο θάνα-
το. (Mία πιθανή εξήγηση είναι ότι σε κάποια
προηγούμενη ζωή τούς έθαψαν ίσως πρόωρα, ξύ-
πνησαν στον τάφο και τελικά πέθαναν από ασφυ-
ξία.)

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

Mετά από τόσα παραδείγματα φράσεων προετοι-
μασίας και υπενθύμισης σε προηγούμενα κεφά-
λαια, πιστεύω ότι με ευκολία θα δημιουργήσετε
τις δικές σας φράσεις, καθώς εργάζεστε με τις πα-
ραπάνω όψεις για τη δυνατότητα να είμαστε ελεύ-
θεροι να αφήσουμε το φυσικό μας σώμα (όταν έρ-
θει αυτή η ώρα) με αξιοπρέπεια, γαλήνη και χαρά
επειδή επιστρέφουμε στην αρχική πνευματική
πραγματικότητά μας. 

ANTIMETΩΠIZONTAΣ 
TO ΔIKO MAΣ ΘANATO

Mπορούμε να ξεπεράσουμε το φόβο του θανάτου,
αν εξοικειωθούμε με την ιδέα και γνωρίσουμε τον
πραγματικό μας εαυτό. Mπορούμε να είμαστε κά-
θε λεπτό έτοιμοι να πεθάνουμε γαλήνια, συνειδη-
τά και με πνευματική επίγνωση, αν ζούμε με τον
ακόλουθο τρόπο :

1. Να χαιρόμαστε κάθε στιγμή της ζωής και να
ζούμε σε αρμονία με τις φιλοδοξίες και τους στό-
χους μας. 

2. Να ανακαλύψουμε το σκοπό για τον οποίον εν-
σαρκωθήκαμε και να στοχεύουμε σ’ αυτόν.

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

4. Να κάνουμε τακτικά αυτοανάλυση, για να βελ-
τιώσουμε 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 συγκε-
ντρώνουμε το νου με τεχνικές χαλάρωσης, νοητι-
κές ασκήσεις, προσευχή και διαλογισμό.

7. Να ζούμε σύμφωνα με τη συνείδησή μας, κά-
νοντας στους άλλους αυτό που θα θέλαμε να κά-
νουν κι εκείνοι σε μας.

8. Να καλλιεργήσουμε την πίστη μας και την αγά-
πη μας προς το Θεό.

9. Να απελευθερωθούμε από εξαρτήσεις και προ-
σκολλήσεις.

10. Να αναπτύξουμε την επίγνωση του εαυτού
μας σε κατάσταση εγρήγορσης, αλλά και στο όνει-
ρο  και να μάθουμε να διαμορφώνουμε την ονει-
ρική μας πραγματικότητα.

Eίναι προφανές ότι, το να είμαστε προετοιμασμέ-
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νοι για το θάνατο, δεν σημαίνει την απόσυρσή μας
από τη ζωή, αλλά, αντίθετα, μας απελευθερώνει
για να μπορούμε να ζούμε μια πιο θαρραλέα ζωή,
στην οποία δεν είμαστε διατεθειμένοι να σπατα-

λήσουμε το χρόνο και την ενέργειά μας  σε άσκο-
πες δραστηριότητες, χωρίς νόημα, που δεν συμ-
βάλλουν στην ποιότητα της ζωής μας.
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H σχέση της Θεραπείας του 
Nοητικού Πεδίου (TFT) 

και της Tεχνικής 
Συναισθηματικής Aπελευθέρωσης (EFT)

με την Ψυχανάλυση, 
τη Γνωστική Ψυχολογία, 

τη Θεραπεία του Eσωτερικού Παιδιού, 
την Kάθαρση,  

και τη μέθοδο Aπευαισθητοποίησης και
Aναπρογραμματισμού του νου 

με κινήσεις των ματιών (EMDR)

Έγραψα αυτό το κεφάλαιο περισσότερο για τον
εαυτό μου, παρά για οποιονδήποτε άλλον, προ-
σπαθώντας να αναπτύξω μία θεωρία ενοποίησης,
ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία όλων των
σχολών ψυχολογίας που αναφέρονται παραπάνω.
Θεωρώ ότι είναι όλες χρήσιμες, τις έχω εφαρμόσει
στον εαυτό μου και τα τελευταία 35 χρόνια τις έχω
μοιραστεί με περισσότερους από 150.000 ανθρώ-
πους μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια, βιβλία και
κασέτες.

H Φαινομενική Aντίθεση

H Θεραπεία του Νοητικού Πεδίου (TFT) του Dr.
Roger Callahan και η Τεχνική Συναισθηματικής
Aπελευθέρωσης (EFT) του μαθητή του, Gary
Craig, παρουσιάζουν μία «φαινομενική» αντίθεση
με τις αρχές της Γνωστικής Θεραπείας, που αφο-
ρά στο αν τα συναισθήματά μας πηγάζουν από τις
πεποιθήσεις μας ή από το διαταραγμένο ενεργει-
ακό πεδίο, που δημιουργείται όταν  σκεπτόμαστε
το ερέθισμα. Η λέξη «φαινομενική» είναι σε ει-
σαγωγικά, γιατί κάτι φαινομενικό δεν είναι απα-
ραίτητα και αληθινό.

Υπάρχει μία παρόμοια  «φαινομενική» σύγκρου-

ση με τη μέθοδο ψυχολογικής Kάθαρσης,  η οποία
θεραπεύει, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα κρυμ-
μένο πόνο, θυμό ή ενοχή, ώστε να μπορέσει να
απελευθερωθεί με κάποιου είδους εκτόνωση. Με-
τά την εκτόνωση μπορούμε να εγκαταστήσουμε
μία νέα, εναλλακτική, αντικειμενική και θετικό-
τερη αντίληψη του εαυτού μας και της πραγματι-
κότητας.

Χωρίς την κάθαρση, η ψυχοθεραπεία και η γνω-
στική θεραπεία θα έμοιαζαν με μία προσπάθεια
να ηχογραφήσουμε μουσική και καινούργιες πλη-
ροφορίες (καινούργιες πεποιθήσεις) σε μία ήδη
γραμμένη κασέτα, χωρίς να σβήσουμε την προη-
γούμενη εγγραφή. Έτσι, θα ακούγαμε συγχρόνως
δύο εγγραφές -δύο συστήματα πεποιθήσεων, ένα
υποσυνείδητο και ένα συνειδητό.

Άσχετα με το πόσο δυνατές είναι οι επιβεβαιώσεις
και οι καινούργιες θετικές πεποιθήσεις μας, αν οι
παλαιότερες υπάρχουν ακόμη, θα κυριαρχήσουν
πάνω στις καινούργιες αντιλήψεις μας, που βασί-
ζονται στη λογική. Η λογική συνειδητή κατανόηση
και οι πνευματικές αλήθειες έχουν, συνήθως, λι-
γότερη δύναμη από τις αυτόματες υποσυνείδητες
συναισθηματικές αντιδράσεις μας, που  βασίζο-
νται στις εμπειρίες μας.

Το TFT  και το EFT αποδεικνύουν καθημερινά ότι,
πολύ συχνά, ούτε η ανάλυση ούτε η κάθαρση
είναι απαραίτητες για την εξαφάνιση (όχι την
καταπίεση) των ανεπιθύμητων συναισθημάτων.

Οι Νέες Ανακαλύψεις Συχνά Συμπεριλαμ-
βάνουν Παλαιότερες Αντιλήψεις

Η επιστήμη αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο που οι
νέες ανακαλύψεις δεν απορρίπτουν  τις παλαιό-
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τερες, αλλά, συχνά, τις συμπεριλαμβάνουν, καθώς
περιγράφουν μια ευρύτερη πραγματικότητα, που
περιλαμβάνει και υπερβαίνει τις παλαιότερες
αντιλήψεις μας. 

O νόμος της σχετικότητας του Εinstein, για παρά-
δειγμα, δεν αναιρεί τούς νόμους κίνησης του
Newton, αλλά εξηγεί ότι για αντικείμενα με επαρ-
κή μάζα, μεγαλύτερη από αυτήν του ατόμου, που
κινούνται με ταχύτητα αρκετά μικρότερη από την
ταχύτητα του φωτός, όποιος νόμος και να εφαρ-
μοστεί (ο νόμος του Newton ή νόμος του Einstein)
θα δώσει ουσιαστικά τα ίδια αποτελέσματα.

Έτσι τώρα, με το TFT, προχωράμε, κατά τη γνώμη
μου, προς μια κατανόηση, η οποία περιέχει, επι-
κυρώνει  αλλά και υπερβαίνει προηγούμενες θε-
ωρίες όπως:

1. Τη Γνωστική Θεραπεία: τα συναισθήματά μας
δημιουργούνται από τις σκέψεις και τις πεποιθή-
σεις μας.

2. Την Ψυχολογία που βασίζεται στην Kάθαρση:
οι φορτισμένες αρνητικά συναισθηματικές ανα-
μνήσεις και οι πεποιθήσεις, που απορρέουν από
αυτές, πρέπει να  διορθωθούν (και συχνά, αλλά
όχι απαραίτητα, να εκφραστούν)  και να μεταμορ-
φωθούν ώστε να γίνει μία μόνιμη σημαντική αλ-
λαγή. 

Οι απόψεις αυτές είναι αληθινές, σε κάποιο βαθ-
μό. Αν δεν σκεφθούμε το ερέθισμα που μας ταρά-
ζει, δεν έχουμε  και  το ανάλογο συναίσθημα. Μέ-
χρι τώρα, (πριν από τη Θεραπεία του Νοητικού
Πεδίου) σε πολλές περιπτώσεις, έπρεπε πρώτα να
απελευθερωθεί βιωματικά η αρνητική φόρτιση
των τραυματικών εμπειριών και μετά να επιτευ-
χθεί η θεραπεία.

Το Θαύμα του TFT

Από την άλλη πλευρά με το TFT, κτυπώντας ελα-
φρά ορισμένα σημεία βελονισμού ενώ συγκεντρώ-
νουμε την σκέψη μας στο ερέθισμα που μας τα-
ράζει και χωρίς να κάνουμε καμία προσπάθεια να
αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας, απελευθερωνό-
μαστε από μακροχρόνια και επώδυνα συναισθή-
ματα, όπως είναι οι φοβίες ή ο πόνος από την
απώλεια αγαπημένων προσώπων.

Αφού η απελευθέρωση από το συναίσθημα γίνε-
ται άμεσα, απλά και μόνο από τα κτυπήματα στα
συγκεκριμένα σημεία βελονισμού, αναγκαστικά
συμπεραίνουμε ότι το ενεργειακό πεδίο που σχε-
τίζεται με το συγκεκριμένο συναίσθημα (που επη-
ρεάζεται από το κτύπημα σε αυτά τα σημεία) πρέ-
πει να είναι η κύρια ή τουλάχιστον η
«μεσολαβούσα αιτία» της συναισθηματικής αντί-
δρασης.

Επιλέγω τον όρο «μεσολαβούσα αιτία» γιατί χω-
ρίς την αρχική σκέψη δεν θα υπήρχε διαταραχή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να έχουμε επί-
γνωση του νοητικού πεδίου, μπορεί να αισθανό-
μαστε  μία συνεχή, υποσυνείδητη διαταραχή του
ενεργειακού πεδίου του σώματος μας, η οποία συ-
χνά μας οδηγεί σε ψυχοσωματικά συμπτώματα ή
ακόμη και σε ψυχική νόσο.

Θεωρία Ενοποίησης

Για να εξηγήσω την αντίληψη που έχω για τα βα-
σικά συστήματα ψυχοθεραπείας, θα ήθελα να κά-
νω ορισμένες υποθέσεις, που είστε ελεύθεροι  να
δεχθείτε ή να απορρίψετε. (Τα σχόλιά σας, θετικά
ή αρνητικά, για τις απόψεις μου, είναι πάντοτε ευ-
πρόσδεκτα.)

Βασικές Θέσεις

Οι βασικές μου θέσεις  δεν αναλύονται και δεν
εξηγούνται πλήρως εδώ. Αν ενδιαφέρεστε για πε-
ρισσότερο λεπτομερή ανάλυση, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί μου.                              

1. Ο άνθρωπος είναι βασικά  μια συνειδητότητα,
η οποία περιλαμβάνει συνεχώς μεταβαλλόμενα
νοητικά, συγκινησιακά, ενεργειακά και σω-
ματικά πεδία.

2. Τα πεδία αυτά συνεχώς αλληλεπιδρούν και
επηρεάζουν το ένα το άλλο.

Οι Σκέψεις είναι Ενεργειακά Πεδία

3.  Κάθε σκέψη είναι, στην πραγματικότητα,
ένα ενεργειακό πεδίο το οποίο, όταν φορτι-
στεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γίνεται αυτό
που ονομάζουμε συγκινησιακό ή συναισθηματικό

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 167 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



πεδίο. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει το ενεργει-
ακό, το νοητικό πεδίο, καθώς και το φυσικό μας
σώμα  (ψυχοσωματικές ασθένειες).

4. Οι σκέψεις μας δημιουργούνται από τις
πεποιθήσεις μας και είναι ενεργειακά πεδία τα
οποία δημιουργούν τα συναισθήματά μας.

5. Οι σκέψεις είναι ενεργειακά πεδία τα οποία,
όταν φορτιστούν με ένταση, δημιουργούν συναι-
σθηματική αντίδραση που έχει σαν αποτέλεσμα
κάποιο  σωματικό σύμπτωμα.
Όταν εξαλειφθεί  η φόρτιση, η ίδια σκέψη δεν δη-
μιουργεί πια συναίσθημα.
Αυτή η φόρτιση είναι αποτέλεσμα των πεποιθή-
σεών μας που όπως είπαμε δημιουργούν τις σκέ-
ψεις μας.
(Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.)

Συνειδητότητα - Νους - Ενέργεια 
– Σώμα σε Συνέχεια

6. Η συνείδηση, ο νους, η ενέργεια και το σώμα
μας αποτελούν μία ενότητα.  Οποιαδήποτε παρέμ-
βαση ή διαταραχή  σε κάποιο επίπεδο αυτής της
ενότητας, θα δημιουργήσει αντίστοιχη αλλαγή και
στα άλλα επίπεδα της ενότητας. 

Φαντασθείτε μία σκάφη με νερό που χωρίζεται σε
τμήματα με ένα δίχτυ. Το νερό περνά μέσα από
το δίχτυ σε όλα τα τμήματα. Αν ταράξουμε το νερό
σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της σκάφης, θα τα-
ραχθεί το νερό σε όλα τα τμήματα της σκάφης. Αν
όμως, με κάποιο τρόπο, καταφέρουμε να ηρεμή-
σουμε το νερό σε ένα τμήμα, τότε θα ηρεμήσει  το
νερό σε όλα τα τμήματα της σκάφης.
Στην ενότητα της ύπαρξής μας πιστεύουμε ότι το
σώμα μας, η ενέργεια, οι σκέψεις και οι πεποιθή-
σεις μας είναι ξεχωριστά, αλλά, στην πραγματι-
κότητα, είναι τα «τμήματα» της συνειδητότητάς
μας. Κάθε παρέμβαση σ’ ένα από τα επίπεδα αυ-
τά, επηρεάζει και όλα τα άλλα.

7. Με τα κτυπήματα στα σημεία βελονισμού, μπο-
ρούμε να αλλάξουμε το νοητικό μας πεδίο, αλλά-
ζοντας τη ροή της ενέργειας και αποφορτίζοντας
το ενεργειακό-νοητικό πεδίο, που δημιουργεί τη
συναισθηματική διαταραχή.

8. Τα συναισθήματά μας, λοιπόν, δημιουργούνται

από το ενεργειακό-νοητικό μας πεδίο, το οποίο εί-
ναι αποτέλεσμα των πεποιθήσεών μας, που με τη
σειρά τους προκύπτουν από το σύστημα πολλα-
πλών πεποιθήσεων που έχουμε.
(Θα επανέλθουμε στην ιδέα του συστήματος πολ-
λαπλών πεποιθήσεων.)

Οι Σκέψεις μας είναι 
Φορτισμένα Eνεργειακά Πεδία

9. Οι πεποιθήσεις μας ερμηνεύουν κάθε ερέθισμα,
εξωτερικό ή νοητικό, προσδίδοντάς του θετική,
αρνητική ή ουδέτερη φόρτιση, ανάλογα με το
σύστημα πεποιθήσεών μας σχετικά με αυτό που
συμβαίνει ή που σκεπτόμαστε.

10. Συνδέουμε λοιπόν το ερέθισμα με τη συγκε-
κριμένη «φόρτιση» και, κάθε φορά που το σκε-
πτόμαστε ή το αντιμετωπίζουμε, ανάλογα με τον
τρόπο που το ερμηνεύουμε, αισθανόμαστε αδιά-
φοροι, ασφαλείς, άνετοι και ευτυχείς ή νιώθουμε
φόβο, θυμό, πόνο, ενοχή.

11. Έτσι δημιουργείται ένα αντίστοιχο ενεργειακό
πεδίο, που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ερέθι-
σμα.

12. Η συναισθηματική πραγματικότητά μας εξαρ-
τάται από τις πεποιθήσεις που έχουμε για το συ-
γκεκριμένο ερέθισμα, (γεγονός, συμπεριφορά, κα-
τάσταση ή σκέψη) και από το νοητικό-ενεργειακό
πεδίο που δημιουργείται όταν σκεπτόμαστε ή ερ-
χόμαστε σε επαφή με το ερέθισμα αυτό.

Έχουμε Πολλαπλές Πεποιθήσεις 
για το Ίδιο Ερέθισμα

13. Έχουμε πολλές πεποιθήσεις για το ίδιο ερέθι-
σμα.

Κατά την εφαρμογή του TFT παρατηρούμε ότι:
«Αυτός ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει,
αλλά το ενεργειακό του πεδίο τού προξενεί το συ-
ναίσθημα του κινδύνου» ή «Γιατί δεν εξαφανίζε-
ται ο φόβος κάποιου ανθρώπου, όταν αλλάζει συ-
νειδητά πεποίθηση;»

Προφανώς, το συγκεκριμένο άτομο έχει πολλές
παράλληλες πεποιθήσεις, οι οποίες δημιουργούν,
για το ίδιο ερέθισμα, πολλαπλά νοητικά πεδία.
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Αυτό είναι ένα βασικό «κλειδί». Οι σκέψεις που
μας προκαλεί ένα ερέθισμα είναι, στην πραγμα-
τικότητα, ενεργειακά πεδία, που δημιουργούν τη
συναισθηματική μας αντίδραση.

Έχουμε πολλές σκέψεις, και επομένως, και πολλά
νοητικά ενεργειακά πεδία για το ίδιο ερέθισμα.

Πολλαπλές Παράλληλες Πεποιθήσεις.

14. Θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες υποθέσεις
για διάφορες κατηγορίες πεποιθήσεων.

α.  Συναισθηματικά Φορτισμένες Εντυπώ-
σεις (ECI).
Αυτές δεν είναι πεποιθήσεις, αλλά μάλλον «εντυ-
πώσεις», χαραγμένες στο νου μας από τραυματι-
κές εμπειρίες. Ο νους συνδέει το συγκεκριμένο
ερέθισμα με αυτό το φορτισμένο συναίσθημα και,
κάθε φορά που σκεπτόμαστε το ερέθισμα, αισθα-
νόμαστε φόβο ή άλλα συναισθήματα. Σ' αυτή την
περίπτωση, δεν περνάμε από νοητικές διαδικα-
σίες όπως ανάλυση, αξιολόγηση και εξαγωγή συ-
μπερασμάτων. Αυτό το είδος πεποίθησης έχει με-
γάλη «συναισθηματική φόρτιση», όχι όμως
αδράνεια ή μάζα, γιατί δεν βασίζεται σε γεγονότα
και παρατηρήσεις, αλλά σε μία ή δύο έντονες
εμπειρίες, που δεν αντιπροσωπεύουν την πραγ-
ματικότητα.

β. Λανθασμένα Παιδικά Συμπεράσματα
(MCC).
Είναι συνήθως λανθασμένες πεποιθήσεις που
έχουμε για την πραγματικότητα, σύμφωνα με τις
οποίες θεωρούμε τον εαυτό μας αδύναμο, κακό,
ανάξιο αγάπης και υπεύθυνο για οτιδήποτε συμ-
βαίνει γύρω μας, όπως για το θυμό των γονιών
μας, την απουσία τους, τη δυστυχία, την αδιαφο-
ρία, το διαζύγιό τους, την ασθένεια, το θάνατό
τους κλπ. Συμπεραίνουμε, λανθασμένα, ότι είμα-
στε ανάξιοι ή ανίκανοι και ότι οι άλλοι θα μας συ-
μπεριφέρονται πάντα με τον ίδιο τρόπο που βιώ-
σαμε, όταν ήμασταν παιδιά. 

Αυτές οι δύο πρώτες κατηγορίες βρίσκονται
συνήθως απωθημένες στο υποσυνείδητο (στη
σκιά, στο εσωτερικό παιδί, ό,τι  προτιμάτε), εξ αι-
τίας του πόνου και της σύγχυσης που μας προκα-
λούν. Τις καταπιέζουμε, για να μπορούμε να λει-
τουργήσουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι

κλεισμένες σε μία «ενεργειακή κύστη», ακριβώς
όπως το σώμα μας δημιουργεί ένα περίβλημα γύ-
ρω από μία ακίδα ή ένα τραύμα στο δέρμα, για να
το εμποδίσει να δηλητηριάσει το υπόλοιπο σώμα
μας.

Απωθούμε τις πεποιθήσεις αυτές, για να μην αι-
σθανόμαστε τη δυσάρεστη και αρνητική συναι-
σθηματική φόρτιση που μας προκαλούν.

Υπάρχουν, όμως, στο υποσυνείδητο και δημιουρ-
γούν το αντίστοιχο ενεργειακό πεδίο κάθε φορά
που ερχόμαστε σε επαφή ή φέρνουμε στη σκέψη
μας το συγκεκριμένο ερέθισμα. Όπως ήδη ανα-
φέραμε, δημιουργούν  επίσης και ψυχοσωματικές
ασθένειες.

Αυτές οι  Πεποιθήσεις είναι Στάσιμες και
δεν Ακολουθούν τη δική μας Εξέλιξη

Λόγω της απώθησης και της επακόλουθης απομό-
νωσης από το συνειδητό νου, οι πεποιθήσεις αυτές
δεν ακολουθούν τη δική μας εξέλιξη. Παρα-
μένουν στην αρχική τους κατάσταση, ανεξάρτητα
από την εξέλιξη της λογικής μας, της διάκρισής
μας, της πνευματικής μας πίστης και των διαφό-
ρων εμπειριών μας. Δεν προσλαμβάνουν νέα
δεδομένα.

Η τρίτη κατηγορία πεποιθήσεων είναι:

γ. Το Εξελισσόμενο Σύστημα Συνειδητών
Πεποιθήσεων  (ECBS).

Πρόκειται για το συνειδητό σύστημα πεποιθήσε-
ών μας, το οποίο, καθώς επεξεργάζεται καινούρ-
για δεδομένα, αξιολογεί εκ νέου τις απόψεις του
για την πραγματικότητα, στην προσπάθειά του να
προσαρμοσθεί και να κατανοήσει την αλήθεια πί-
σω από τα φαινόμενα που παρατηρούμε.

Αυτό συμβαίνει μόνο σε μερικούς ανθρώπους.
Πολλοί έχουν σταματήσει να επεξεργάζονται και-
νούργια δεδομένα. Έχουν παραμείνει, για πολλά
χρόνια, με το ίδιο σύστημα συνειδητών πεποιθή-
σεων και με αυτό θα εγκαταλείψουν τα σώματά
τους.

Για πολλούς, αυτό το σύστημα πεποιθήσεων κα-
τανοεί ότι είμαστε ασφαλείς, σίγουροι, καλοί,
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αξιόλογοι και ικανοί. Αντιλαμβάνεται ότι δεν κιν-
δυνεύουμε από το ύψος, τα αυτοκίνητα, τα αερο-
πλάνα, τους ανελκυστήρες, τα έντομα, τα σκυλιά,
τις γάτες κλπ.
Τα δεδομένα, που έχουμε στη διάθεσή μας, μας
αναγκάζουν να συνειδητοποιήσουμε ότι οι φόβοι
μας είναι αβάσιμοι.

Όμως, παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να  νιώθουμε
το φόβο και τα συναισθήματα που προέρχονται
από αυτόν, εξαιτίας των δύο προηγούμενων κα-
τηγοριών πεποιθήσεων (των Συναισθηματικά
Φορτισμένων Εντυπώσεων και των Λανθασμένων
Παιδικών Συμπερασμάτων), που είναι απομονω-
μένες από το Εξελισσόμενο Συνειδητό Σύστημα
Πεποιθήσεών μας και, συνήθως, ισχυρότερες.

δ.  Πνευματική Διαισθητική Πίστη (SIF).
Σ’ αυτήν την τέταρτη κατηγορία, οι πεποιθήσεις
μας βασίζονται συνήθως στην πίστη και όχι σε
αποδείξεις. Αισθανόμαστε ότι αυτό που πιστεύ-
ουμε είναι αλήθεια. Επηρεαζόμαστε από πνευμα-
τικές πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων, έχουμε,
όμως, και εσωτερικές εμπειρίες αφύπνισης και
αποκαλύψεις, μέσω των  οποίων «γνωρίζουμε»
ότι κάτι είναι αλήθεια.

Οι δύο τελευταίες συνειδητές κατηγορίες πεποι-
θήσεων συνήθως κλονίζονται όταν ερχόμαστε
αντιμέτωποι με συγκεκριμένα ερεθίσματα, που
ξυπνούν τις άλλες δύο κατηγορίες που έχουμε κα-
ταπιέσει μέσα μας. Μπορεί να έχουμε απόλυτη πί-
στη στη σοφία και τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς
και στο γεγονός ότι είμαστε αθάνατες ψυχές, αλλά
μπροστά σε ερεθίσματα που ξυπνούν τις Συναι-
σθηματικά Φορτισμένες Εντυπώσεις και τα Λαν-
θασμένα Παιδικά Συμπεράσματα, η πίστη και η
λογική μας σκιάζονται, προσωρινά, από αυτές τις
δύο κατηγορίες πεποιθήσεων.

Εδώ ακριβώς έχουμε την απάντηση στο ερώτημα,
γιατί όταν θεραπεύουμε με το TFT δεν φαίνεται
ότι οι πεποιθήσεις μας είναι η αιτία της συναισθη-
ματικής πραγματικότητά μας. Έχουμε, συγχρό-
νως, πολλαπλές πεποιθήσεις που λειτουργούν σε
διαφορετικά επίπεδα.
Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τα ενεργειακά πεδία που
έχουν δημιουργηθεί από τις δύο κατηγορίες κα-
ταπιεσμένων πεποιθήσεων και όχι από το συνει-
δητό ή το πνευματικό σύστημα πεποιθήσεων του

ανθρώπου.

Στατιστικές και Αδράνεια 
σε σχέση  με τη Φόρτιση

15. Πολλές πεποιθήσεις δημιουργούνται από συ-
ναισθηματική φόρτιση και όχι τόσο από στατιστι-
κά δεδομένα. Έτσι, έχουν μεγάλη συναισθηματική
φόρτιση και χαμηλή αδράνεια. 

Αδράνεια είναι η λέξη που περιγράφει την τάση
ενός αντικειμένου να παραμένει στην υπάρχουσα
κατάσταση και την αντίστασή του να αλλάξει κα-
τάσταση. Όταν είναι σε ακινησία αντιστέκεται
στην κίνηση και όταν κινείται αντιστέκεται στην
ακινησία. 

Η αδράνεια μιας πεποίθησης είναι το μέτρο της
αντίστασής της στην αλλαγή, είτε γιατί είναι  απο-
τέλεσμα πολλών εμπειριών και συμπερασμάτων
ή βαθιάς πίστης, είτε γιατί νομίζουμε ότι έχουμε
κάποιο όφελος διατηρώντας αυτή την πεποίθηση.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα για την διαφορά
μεταξύ φόρτισης και αδράνειας :

Οδηγούμε το αυτοκίνητό μας κάθε μέρα για 30
χρόνια και μία μέρα έχουμε ένα ατύχημα. Αυτό,
το μοναδικό ατύχημα, θα επηρεάσει το νου μας
πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες 10.950 μέρες
που οδηγούσαμε με ασφάλεια. Επηρεαζόμαστε,
λοιπόν, περισσότερο από τη συναισθηματική φόρ-
τιση μίας και μόνον εμπειρίας παρά από το γεγο-
νός ότι οδηγήσαμε 10.950 μέρες χωρίς κανένα
κίνδυνο.

Ζούμε για 30 χρόνια πολύ αγαπημένοι με το σύ-
ντροφό μας και μία μέρα μάς εγκαταλείπει για κά-
ποιο άλλο πρόσωπο. Οι 10.950 μέρες ευτυχισμέ-
νης σχέσης θα επισκιασθούν από τη
συναισθηματική φόρτιση της προδοσίας που νιώ-
θουμε. Αντί να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για
όλες τις ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε, νιώ-
θουμε οργή, νιώθουμε πληγωμένοι από τη μία  μό-
νο εμπειρία, την προδοσία.

Αυτές οι πεποιθήσεις ανήκουν στην κατηγορία
των Συναισθηματικά Φορτισμένων Εντυπώσεων.
Έχουν μεγάλη φόρτιση και μικρή αδράνεια,
γιατί βασίζονται σε λίγες εμπειρίες. Είναι σημα-
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ντικό ότι μπορούν να θεραπευθούν εύκολα με το
TFT.

Άλλα είδη πεποιθήσεων, όπως πεπιθήσεις που
αφορούν στην αυτοεκτίμηση, πολιτικές και θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις καθώς και το Εξελισσόμε-
νο Συνειδητό Σύστημα Πεποιθήσεων, που έχουν
μεγάλη αδράνεια, δεν διαλύονται εύκολα με το
TFT.

Η Αδράνεια της Πεποίθησης

16. Κάθε πεποίθηση έχει μία συγκεκριμένη αδρά-
νεια ή αντίσταση στην αλλαγή, η οποία έχει σχέση
με:
α. Τον αριθμό εμπειριών που δημιούργησαν την
πεποίθηση αυτή.
β. Τον αριθμό διαφορετικών εμπειριών που δη-
μιούργησαν το συμπέρασμα. (Αν είχαμε μία μόνο
εμπειρία, που έχει επαναληφθεί μερικές φορές,
τότε δεν υπάρχει τόση αδράνεια, όση αν είχαμε
πολλά διαφορετικά ερεθίσματα, που δημιούργη-
σαν τη συγκεκριμένη πεποίθηση.)
γ. Πόση σκέψη συσσωρεύτηκε για να δημιουργη-
θεί η πεποίθηση.
δ. Το βαθμό σύνδεσή της με άλλες πεποιθήσεις -
που δημιουργούν ένα δίκτυο πεποιθήσεων.
ε. Την εξάρτηση που έχουμε από αυτή την πεποί-
θηση για την ασφάλεια, αξία και ελευθερία μας.
ζ. Πόσο έντονη ψυχολογική αντιστροφή έχουμε
σε σχέση με την πεποίθηση αυτή (όπως στην πε-
ρίπτωση που είμαστε στο ρόλο του θύματος ή του
ένοχου).

Επειδή οι φοβίες, γενικά, δεν είναι αποτέλεσμα
πολλών εμπειριών που καταλήγουν στο συγκεκρι-
μένο συμπέρασμα, έχουν μικρό βαθμό αδράνειας
και μπορούν να διαλυθούν εύκολα με το TFT.

Η πείρα μου είναι ότι ο φόβος, ο πόνος, η ενοχή
και άλλα συναισθήματα μπορούν να υποχωρή-
σουν εύκολα με κτυπήματα στα σημεία βελονι-
σμού που επιδρούν στο ενεργειακό πεδίο. Συνή-
θως όμως το άγχος, η κατάθλιψη, η χαμηλή
αυτοεκτίμηση και κάποια άλλα θέματα, χρειάζο-
νται περισσότερη εργασία στις διάφορες όψεις,
που αποτελούν αυτό το σύνθετο και αλληλένδετο
σύστημα πεποιθήσεων. Το άγχος συνδέεται επί-
σης και με το φόβο, τον πόνο, την ενοχή και το θυ-
μό προς τον εαυτό μας.

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά
όλα τα συναισθήματα, αρκεί να έχουμε πείρα και
να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητά τους.

Ο λόγος για τον οποίον δεν έχουμε άμεσα αποτε-
λέσματα με το TFT  δεν είναι η ένταση (ο πανικός
- η οργή), αλλά η πολυπλοκότητα του θέματος και
τα διαφορετικά συναισθήματα και πεποιθήσεις
που συνυπάρχουν. Με άλλα λόγια, αυτό που δυ-
σκολεύει τη θεραπεία δεν είναι η ένταση της πε-
ποίθησης αλλά η αδράνεια.

Πολλαπλή Αντίληψη

Όταν σκεπτόμαστε ή αντιμετωπίζουμε κάποιο
ερέθισμα, το αντιλαμβανόμαστε μέσα από τέσσε-
ρα τουλάχιστον  φίλτρα.  Καθένα από αυτά ερμη-
νεύει, με το δικό του τρόπο, αυτό που συμβαίνει
και πώς, το γεγονός αυτό, σχετίζεται με την ανά-
γκη μας για ασφάλεια, αξία, ελευθερία και από-
λαυση. Αν ένα από τα φίλτρα δημιουργεί μεγαλύ-
τερη φόρτιση, τότε, αν και έχουμε (συνήθως)
επίγνωση του τρόπου που τα άλλα φίλτρα ερμη-
νεύουν το ερέθισμα, η συναισθηματική μας αντί-
δραση θα είναι αποτέλεσμα της ερμηνείας με την
μεγαλύτερη φόρτιση. 

Όταν μειώνουμε τη φόρτιση των Συναισθημα-
τικά Φορτισμένων Εντυπώσεων και των Λαν-
θασμένων Παιδικών Εμπειριών και δυναμώ-
νουμε το Εξελισσόμενο Συνειδητό Σύστημα
Πεποιθήσεων και την Πνευματική Διαισθη-
τική Πίστη,  απελευθερωνόμαστε από τον πα-
ράλογο συναισθηματικό πόνο.

TFT,  Αυτογνωσία και 
Μεταμόρφωση Πεποιθήσεων

17. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίον, όταν
εναρμονίζουμε ή απομακρύνουμε το διαταραγμέ-
νο ενεργειακό πεδίο, δεν απελευθερωνόμαστε μό-
νον από το σωματικό ή συναισθηματικό πρόβλη-
μα, αλλά αποκτάμε μία καινούργια αντίληψη
του συγκεκριμένου ερεθίσματος και της πραγμα-
τικότητας, η οποία είναι πιο λογική και αντικει-
μενική. Υπήρχε πάντοτε μέσα μας (ως παράλληλη
πεποίθηση), αλλά δεν τη συνειδητοποιούσαμε,
γιατί μας εμπόδιζαν τα «παράσιτα» της διαταραγ-
μένης ενέργειας των συναισθηματικά φορτισμέ-
νων αναμνήσεων του  υποσυνείδητου.
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Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του TFT είναι μία
θετική αλλαγή στο σύστημα πεποιθήσεων, χωρίς
να χρειαστεί να μελετηθούν και να αναλυθούν οι
πεποιθήσεις. Καθώς απομακρύνεται με τα κτυπή-
ματα το ενεργειακό πεδίο που τις εμπόδιζε, η λο-
γική και η σοφία είναι πλέον ελεύθερες να έρθουν
στην επιφάνεια.

18. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε πολλές περιπτώ-
σεις εφαρμογής του TFT και του EFT, ερχόμα-
στε σε επαφή με το αρχικό γεγονός, χωρίς να
το επιδιώξουμε. Έρχεται στον νου του ατόμου,
αποφορτίζεται και απελευθερώνεται. Αυτό που
δεν μπορούσε να επιτευχθεί με χρόνια ψυχανά-
λυσης, είναι τώρα δυνατό. Επειδή το ενεργειακό
πεδίο έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει λόγος να το κα-
ταπιέσουμε για να αποφύγουμε τον πόνο. Ο πόνος
δεν υπάρχει πια.

Η Επίδραση των Διαφόρων Τεχνικών

19. Ας εξετάσουμε τώρα πώς επιδρούν οι διάφο-
ρες ψυχολογικές μέθοδοι:

α. Η Ψυχανάλυση εργάζεται βασικά για να
αποκαλύψει τα Λανθασμένα Παιδικά Συμπερά-
σματα και άλλες πεποιθήσεις που δεν βασίζονται
στη λογική, ώστε να μπορέσουμε να τις επαναξιο-
λογήσουμε στο φως του Εξελισσόμενου Συστήμα-
τος Συνειδητών Πεποιθήσεων. Έτσι, θα έχουμε
μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και ένα σύστημα
πεποιθήσεων καλύτερα ευθυγραμμισμένο με την
«πραγματικότητα».

β. Η Γνωστική Ψυχολογία μάς ενθαρρύνει να
αντιληφθούμε την πραγματικότητα με άλλον τρό-
πο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σύμβουλος μπο-
ρεί να προτείνει κάποιο νέο τρόπο αντίληψης, που
εμείς να μην είχαμε σκεφθεί. Σ' αυτή τη μέθοδο
υπάρχει μεγαλύτερη διανοητική παρέμβαση απ’
ό,τι στην Ψυχανάλυση.

γ. Η Συμπεριφοριστική Θεραπεία αναζητά
να δημιουργήσει καινούργιες εμπειρίες, ώστε  το
Σύστημα των Εξελισσόμενων Συνειδητών Πεποι-
θήσεων να καταλήξει σε νέα συμπεράσματα. Αυτό
επιτυγχάνεται όταν οι καταπιεσμένες Συναισθη-
ματικά Φορτισμένες Εντυπώσεις και τα Λανθα-
σμένα Παιδικά Συμπεράσματα δεν είναι υπερβο-
λικά φορτισμένα από το συγκεκριμένο ερέθισμα.

δ. Η Θεραπεία του Εσωτερικού Παιδιού
φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνον τα Λανθασμένα
Παιδικά Συμπεράσματα, αλλά και τα συναισθή-
ματα που έχουν σχέση με αυτά, ώστε να αποφορ-
τισθούν, να αξιολογηθούν εκ νέου και να θερα-
πευθούν. Ορισμένες φορές χρειάζεται να έρθουμε
σε επαφή (νοερά) με το γεγονός και να δώσουμε
μία καινούργια ερμηνεία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να χρησιμοποιηθούν τεχνικές αναδρομής
ή rebirthing, για καλύτερη επαφή με το γεγονός.

ε. Η Τεχνική της Κάθαρσης μάς φέρνει σε
επαφή με καταπιεσμένα συναισθήματα (αποτέ-
λεσμα των Συναισθηματικά Φορτισμένων Εντυ-
πώσεων ή των Λανθασμένων Παιδικών Εμπει-
ριών). Αυτό γίνεται αν φέρουμε  στο νου μας
παλιές τραυματικές αναμνήσεις ή αν έρθουμε σε
επαφή με το ενεργειακό μας σώμα και παρατηρή-
σουμε τα συναισθήματα που είναι αποθηκευμένα
σε αυτό (Ψυχολογία Εστιασμένη στο Σώμα -
Hendricks).
Αυτά τα συναισθήματα και τα αντίστοιχα ενερ-
γειακά πεδία, μπορούν να εκτονωθούν με διάφο-
ρους τρόπους κάθαρσης, όπως είναι το χασμου-
ρητό, το κλάμα, οι κραυγές, τα κτυπήματα σε
μαξιλάρι και διάφορες κινήσεις. Με αυτές τις με-
θόδους επιδιώκουμε την αποδέσμευση  από τη συ-
ναισθηματική φόρτιση των δύο πρώτων κατηγο-
ριών πεποιθήσεων και την αντικατάσταση τους,
μετά από  νέα αξιολόγηση, με νέες θετικές επιβε-
βαιώσεις και πίστη.

στ. Η Τεχνική EMDR επιτυγχάνει όλα τα απο-
τελέσματα των προηγούμενων μεθόδων. Η μεγα-
λοφυής τεχνική της Francine Shapiro επιτρέπει
με τις κινήσεις των ματιών (ή με την εναλλαγή
επίγνωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές του σώμα-
τος μας) να έχουμε εύκολη πρόσβαση (και εκτό-
νωση, αν χρειάζεται), στη συναισθηματική φόρ-
τιση μιας τραυματικής εμπειρίας.
Με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής (την εναλ-
λαγή της επίγνωσης) μπορούμε να εγκαταστήσου-
με όποια νέα θετική πεποίθηση επιλέξουμε. Σ' αυ-
τή την τεχνική μπορεί να υπάρξει κάθαρση, όχι
όμως πάντοτε. Η μέθοδος λειτουργεί στο επίπεδο
των Συναισθηματικά Φορτισμένων Εντυπώσεων
και των Λανθασμένων Παιδικών Εμπειριών και
αποβλέπει στην αντικατάσταση των παλαιών αυ-
τών πεποιθήσεων με το Εξελισσόμενο Σύστημα
Συνειδητών Πεποιθήσεων και με την Πνευματική
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Διαισθητική Πίστη.

Είναι ολοφάνερο πως όλες οι μέθοδοι που αναφέ-
ραμε είναι αποτελεσματικές και έχουν βοηθήσει
εκατομμύρια ανθρώπων. 

Με εξαίρεση, όμως, την τεχνική EMDR, όλες οι
άλλες τεχνικές απαιτούν πολύ χρόνο και δεν κα-
τορθώνουν πάντα να απομακρύνουν τη διαταρα-
χή του ενεργειακού πεδίου ώστε η θεραπεία να
είναι απόλυτη, όπως είναι με την εφαρμογή του
TFT.

ζ. Με το TFT και το EFT επιτυγχάνουμε  όλα
τα αποτελέσματα των προηγούμενων μεθόδων,
με ελαφρά κτυπήματα στο νοητικό ενεργειακό πε-
δίο που έχει σχέση με το ερέθισμα και την πεποί-
θηση και το αποφορτίζουμε. Έτσι, μπορούμε τώ-
ρα να σκεφθούμε ή να έρθουμε σε επαφή με το
ερέθισμα, που μας προκαλούσε ταραχή, χωρίς κα-
μία συναισθηματική  αντίδραση.

Η απομάκρυνση της διαταραχής του ενεργειακού
πεδίου, συχνά μας φέρνει σε επαφή με τα αρχικά
γεγονότα που την προκάλεσαν. Αυτό μπορεί να
έχει, κάποιες φορές, σαν αποτέλεσμα κάποια μι-
κρή κάθαρση, δεν συμβαίνει όμως πάντοτε.

Η διαδικασία αυτή μας οδηγεί, σχεδόν πάντα, σε
νέα, πιο αντικειμενική και φωτισμένη αντίληψη
της πραγματικότητας.

Λειτουργεί, κυρίως, στις Συναισθηματικά Φορτι-
σμένες Εντυπώσεις (που έχουν μεγάλη φόρτιση
αλλά μικρή αδράνεια) και στα Λανθασμένα Παι-
δικά Συμπεράσματα, απομακρύνοντας  τις διατα-
ραχές από τα αντίστοιχα ενεργειακά πεδία.

Έτσι, χωρίς καμία προσπάθεια, εμφανίζονται πιο
συνειδητές αντικειμενικές πεποιθήσεις καθώς και
Πνευματική Διαισθητική Πίστη.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτές οι μέ-
θοδοι «ενεργειακής ψυχολογίας», όπως ονομάζο-
νται τώρα, έχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα
όταν συνδυάζονται με τεχνικές που έχουμε ήδη
αναφέρει, όπως είναι οι θετικές επιβεβαιώσεις, το
ψυχόδραμα, το rebirthing, ο διάλογος Gestalt, η
τήρηση  καθημερινού ημερολογίου, ο διαλογι-
σμός, η προσευχή και η θετική προβολή.

Συμπερασματικά, βρίσκω όλες αυτές τις ψυχολο-
γικές μεθόδους αποτελεσματικές για την απαλλα-
γή από τις καταπιεσμένες Συναισθηματικά Φορ-
τισμένες Εντυπώσεις και από τα Λανθασμένα
Παιδικά Συμπεράσματα και την αντικατάστασή
τους με το Σύστημα των Εξελισσόμενων Συνειδη-
τών Πεποιθήσεων και την Πνευματική Διαισθη-
τική Πίστη.

Κατά την άποψή μου, όμως, το TFT και το EFT
μάς προσφέρουν μία πολύ ισχυρότερη και αποτε-
λεσματικότερη μέθοδο θεραπείας του ανθρώπι-
νου πόνου από ό,τι είχαμε δει στην ιστορία μας
ως τώρα.

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

Να είστε πάντα καλά 
σε όλα τα επίπεδα
της ύπαρξής σας

Eνεργειακή Ψυχολογία για Yγεία, Hρεμία και Eυτυχία                 173 Pόμπερτ Hλίας Nατζέμυ



Έχουμε τώρα το κλειδί για να απελευθερωθούμε
από αρνητικούς προγραμματισμούς, που στο πα-
ρελθόν ήταν ανυπέρβλητοι. Αυτή είναι μία πολύ
σημαντική στιγμή στην ιστορία.

Ένας μεγάλος αριθμός αρνητικών συναισθημά-
των θα απομακρυνθεί πολύ γρήγορα. Για άλλα
ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Το μοναδικό πρόβλημα πια είναι η απροθυμία μας
και η έλλειψη σταθερότητας και υπομονής στην
προσπάθειά μας.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η ψυχολογική αντι-
στροφή, με την οποία χρειάζεται να εργαστούμε
σαν μία άλλη όψη του κάθε θέματος, η οποία μας
αναγκάζει να διατηρούμε το αρνητικό συναίσθη-
μα και το πρόβλημα.

Η πείρα μού έχει αποδείξει ότι σήμερα, με την
ενεργειακή ψυχολογία, δεν υπάρχουν προβλήμα-
τα χωρίς λύση. Υπάρχει ίσως μόνον η δική μας δι-
στακτικότητα, αλλά και αυτή ακόμη αντιμετωπί-
ζεται.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους
εμάς να επιμένουμε ιδιαίτερα σε εκείνα τα θέματα
που μοιάζει να έχουν πολλές ρίζες και αδράνεια.
Μπορούν να ξεπεραστούν, χρειάζονται όμως λίγο
περισσότερο χρόνο και προσπάθεια .

Θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά τη βα-
θύτατη ευγνωμοσύνη μου στον Dr. Roger
Callahan και τον Gary Graig, οι οποίοι, με την
αφοσίωση και την ακούραστη εργασία τους, προ-
σέφεραν μία τόσο ισχυρή, αποτελεσματική και
ανεκτίμητη τεχνική για τη μεταμόρφωση του αν-
θρώπου.

Πολλοί από σας θα βρείτε στο βιβλίο μου «Η Ψυ-
χολογία της Ευτυχίας» έναν πολύτιμο σύντροφο
σ’ αυτήν την εργασία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την
Ενεργειακή Ψυχολογία:

1. Θα βρείτε πολλά χρήσιμα άρθρα, βιβλία καθώς
και πληροφορίες για Σεμινάρια EFT στα Ελληνικά
και Αγγλικά στην ιστοσελίδα μας:
http://www.HolisticHarmony.com.

2. Υπάρχουν δύο τετράωρες βιντεοκασέτες για το
EFT στα Ελληνικά που περιέχουν οδηγίες για τον
τρόπο που θα το χρησιμοποιήσετε για κάθε πρό-
βλημα και για την ολοκλήρωση των στόχων σας.

3. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια
EFT Στάδιο 1 και 2 στο Σωματείο «Αρμονική
Ζωή». 

4. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και άλλα σεμι-
νάρια για την εφαρμογή του EFT σε συγκεκριμέ-
νους στόχους, όπως θεραπεία του εσωτερικού
παιδιού, αυτοπαραδοχή, αυτοπεποίθηση, βελτίω-
ση των σχέσεων, βελτίωση του διαλογισμού κλπ.

5. Mπορείτε να προμηθευθείτε την ακουστική κα-
σέτα για το EFT, η οποία σας καθοδηγεί καθώς
εφαρμόζετε πέντε γύρους της τεχνικής και έτσι
έχετε μεγαλύτερη συγκέντρωση.

6. Mπορείτε να έχετε μια συνεδρία με έναν ψυ-
χολόγο που γνωρίζει την τεχνική ή με έναν από
τους συντονιστές μας, για να σας καθοδηγήσει τις
πρώτες φορές της εφαρμογής της τεχνικής ή για
να σας βοηθήσει σε κάποιο δύσκολο θέμα που
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αντιμετωπίζετε .

Σημείωση: Ο συγγραφέας του βιβλίου έχει πε-
ριορισμένο χρόνο και μπορεί να κάνει προσωπι-
κές συναντήσεις μόνον αν έχουν προηγηθεί ρα-
ντεβού με συντονιστές.

Εμπειρία ή Ροή - Ξανά

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε έναν αριθμό καταλό-
γων και υποδείξεων, που είναι αποτέλεσμα της
πείρας και της εργασίας μου με τα ανθρώπινα
συναισθήματα, πεποιθήσεις και αντιδράσεις για
τουλάχιστον 35 χρόνια. Μπορεί να βοηθήσουν
όσους δεν έχουν μεγάλη πείρα, να ανακαλύψουν
δυνατότητες που δεν είχαν ίσως σκεφθεί ή βιώ-
σει.

Η ροή των γεγονότων που εμφανίζονται κατά
την εφαρμογή του EFT είναι πάντως μαγική και
συχνά διαφορετική από αυτό που περιμένουμε.
Μια ροή συναισθηματικών και σωματικών όψε-
ων που είναι εξαιρετικά θεραπευτική και δεν
πρέπει ποτέ να διακόπτεται ή να εμποδίζεται από
προσωπικές ιδέες ή πεποιθήσεις.
Σας προτείνουμε λοιπόν να εφαρμόσετε το EFT
ακολουθώντας τη ροή των όψεων που εμφανίζο-
νται με τα κτυπήματα. Αν, ωστόσο, συναντήσετε
δυσκολία ή αισθάνεστε ότι δεν έχετε τα αποτε-
λέσματα που επιθυμείτε, οι κατάλογοι και οι υπο-
δείξεις θα σας βοηθήσουν πολύ.

Το σημαντικότερο πάντως είναι να ακολουθήσε-
τε τη ροή των συναισθημάτων που εμφανίζονται
στην πορεία της εφαρμογής της τεχνικής.

Mερικές από τις ιστοσελίδες που μπο-
ρείτε να επισκευθείτε είναι:

Thought Field Therapy (Roger Callahan)
http://www.tftrx.com                          

Emotional Freedom Techniques (Gary
Craig)
http://www.emofree.com  

Be Set FREE Fast (Larry Nims)                
http://members.aol.com/DNNN/manual.html

Association for Meridian Therapies    
http://www.theamt.com        

EFT  & Choices  (Pat Carrington)
http://www.eft-innovations.com       
http://www.eftsupport.com                 

Tapas Acupressure Technique (Tapas
Fleming) http://www.tat-intl.com/ 
http: //www.unstressforsuccess.com

EmoTrance (Silvia Hartmann)   
http://starfields.org/  or  http://emotrance.com  

Holistic Harmony Network
(Robert Najemy)             
http://www.HolisticHarmony.com

Για περισσότερες  πληροφορίες, 
μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα :

210 68 18 220 και 210 68 18 151
*******************
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BIBΛIA TOY POMΠEPT HΛIA NATZEMY
Tα βιβλία αυτά έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να βρουν ηρεμία, 

αρμονία και ευτυχία στη ζωή τους. Θα τα βρείτε: 
• Στα Bιβλιοπωλεία •Στα καταστήματα Yγιεινής Διατροφής 

• Στα γραφεία του Σωματείου «Aρμονική Zωή» • Aπό τους Eκδότες

Bιβλία του Pόμπερτ Hλία Nατζέμυ
τηλ. / φαξ 22990 40314  

email armoniki@holisticharmony.com

ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  OΛIΣTIKH APMONIA  - 

22990 40314, 22990 40316

1. ΣXEΣEIΣ ΣYNEIΔHTHΣ AΓAΠHΣ 

2. ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA  

3. ANΩTEPOΣ ΠPOOPIΣMOΣ TOY ANΘPΩΠOY        

4. ΣAPAM - H Περιπέτειες μίας Ψυχής -    

5. OPAMA ZΩHΣ    

6. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

7.  OI ΠEPIΠETEIEΣ TOY ΠETPOY & OI AΛHΘEIEΣ     

8. ANΘPΩΠINH APMONIA - ΑΑ τόμος 1

9. H AΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

10. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ   - Α.Α. τόμος 2 

11. ΣTOXAΣMOI ZΩHΣ    

12. ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 

13. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ   

14α. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ  ΑΑ. Τόμος 3 AM

14β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ   ΑΑ. Τόμος 3 ΕΓΧ

15. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΖΩΗ   

16. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗΣ + ΕΥΤΥΧΙΑΣ – ΣΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ

17. ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΨΥΧΕΣ

18. ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   (Ομαδ. Συν) 

ΝΕΟ 19. ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ

ΜΝΗΜΕΣ 

20. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ   

To ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 15.00 Ε

DVD & CD με ομιλίες και τεχνικές χαλάρωσης

64 Κάρτες με Θετικά αισιόδοξα μηνύματα 



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ 

210-677-5013

21. “AYTOΘEPAΠEIA”       

22. “ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ”          

23. “H TEXNH TOY ΔIAΛOΓIΣMOY” 

24. “EMEIΣ & OI ΣXEΣΕIΣ MAΣ”    

25. “OIKOYMENIKH ΦIΛOΣOΦIA” 

26. “O MYΣTIKOΣ KYKΛOΣ THΣ ZΩHΣ” 

27. “ΘAYMATA AΓAΠHΣ KAI ΓNΩΣHΣ” 

28. “ΣYΓXPONEΣ ΠAPABOΛEΣ”     

29. “MAΣAZ KAI ΠNEYMATIKH ΘEPAΠEIA” 

30. «ΑΣ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ» 

31. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ ΜΠΑΜΠΑ

APMONIKH ZΩH

ΓPIBA 23,   XAΛANΔPI   6818220 Ή 6818151

www.armonikizoi.com

email:  armoniki@holisticharmony.com

===========
ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕ-
ΤΗ, ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥ-

ΘΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

Αν δεν λαμβάνετε ήδη τα ενημερωτικά email και
sms από μας, στείλτε ένα email στο
armoniki@holisticharmony.com με το τίτλο
ΔΕΛΤΙΟ. Γράψτε την πόλη και το κινητό σας.

1.  Θα βρείτε πάνω από 950 από τα βίντεο μας
δωρεάν στο Youtube 

http://www.youtube.com/user/HliasRobertNaj
emy

2. Συμμετέχετε σε ομάδες αυτογνωσίας στην
πόλη σας. Μάθετε πως και που γίνονται ομάδες
και δείτε τα πρώτα 10 μαθήματα δωρεάν στο
http://www.armonikizoi.com/2012/aytognosia 

3. Γίνεστε μέλη του Facebook της Αρμονικής
Ζωής για την πόλη σας. Μάθετε την διεύθυνση
στο 
http://www.armonikizoi.com/2013/facebook 

4. Δείτε την λίστα των CD και DVD στο
http://www.armonikizoi.com/store/cd-dvd

5. Δείτε την λίστα των σεμιναρίων σε βίντεο στο
ίντερνετ στο
http://www.armonikizoi.com/store/products/c
ategory/el_store_other_products 

6. Παραγγείλτε βιβλία, ομιλίες, σεμινάρια και
τεχνικές χαλάρωσης σε CD, DVD, Ντοσιέ με
σεμινάρια ή σαν λίνκς στο ίντερνετ.
http://www.armonikizoi.com/store-el  

7. Μπορείτε να βρείτε τις δραστηριότητες μας
στο http://www.armonikizoi.com/el_sem

8. Πάνω από 450 Δωρεάν Downloads ήδη βρί-
σκονται στο
http://www.armonikizoi.com/el_downloads

9. Περίπου 300 Δωρεάν Άρθρα βρίσκονται στο
http://www.armonikizoi.com/greek-articles

10. Κάντε ραντεβού με έναν συντονιστή στην
περιοχή σας. 
http://www.armonikizoi.com/2012/aytognosia

11. Έλατε να μείνετε μαζί μας και να ξεκουρα-
στείτε ή και να παρακολουθήσετε
Δραστηριότητες Σαββατοκύριακου.
http://www.armonikizoi.com/el_sem 

EÓÂÚÁÂÈ·Î‹ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÁÈ· YÁÂ›·, HÚÂÌ›· Î·È E˘Ù˘¯›·                 177 PfiÌ�ÂÚÙ HÏ›·˜


