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Tο βιβλίο αυτό είναι το τρίτο στην σειρά. 

Προσφορά από την “ΣYNEPΓAΣIA ΓIA THN
ANΘPΩΠINH APMONIA”.

Μια συνεργασία Φιλανθρωπικών και μη
κερδοσκοπικών Σωματείων, πνευματικών
κέντρων, μαζί  με μια επιτροπή Πνευματικών
Ανθρώπων, Γιατρών, Ψυχολόγων και
Ψυχίατρων. 

Tο βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια
ενημέρωσης σχετικά με το πως μπορούμε όλοι
να φροντίζουμε για τη συναισθηματική, τη
νοητική, την οικογενειακή, την κοινωνική και
την  πνευματική μας υγεία και αρμονία ειδικά
σε εποχές όπου οι συνθήκες της ζωής μας είναι
δύσκολες και δοκιμάζουν τις αντοχές μας σαν
άτομα, σαν οικογένειες, σαν κοινωνία ή σαν
πλανήτη. 

Είναι μια σειρά που έχει σκοπό να δώσει στον
αναγνώστη περιληπτικές,  βασικές και
ουσιαστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να
κάνει ο ίδιος για να βελτιώσει τη ζωή του
δημιουργώντας αφθονία σε όλα τα επίπεδα -
ευημερία, υγεία, αγαπημένες σχέσεις με τους
άλλους και τον εαυτό του και νόημα και
ικανοποίηση στην ζωή του. 

Στον πρώτο τόμο τα άρθρα αυτά ήταν σχετικά
με την υγεία, την πρόληψη ασθενειών, τις
σχέσεις, την επικοινωνία, την εργασία και
γενικά οδηγίες γα την ζωή.

Στο δεύτερο τόμο τα άρθρα είναι σχετικά με την
αγάπη και την συγχώρεση από όλες τις πλευρές.

Εδώ στο τρίτο τόμο ασχολούμαστε με πρακτικές
τεχνικές και τρόπους αντιλήψης που μας
βοηθάνε να αντιμετωπίζουμε δύσκολες εποχές
της ζωής μας σαν άτομα, σαν οικογένειες και
σαν κοινωνία. 

Ποιός το έχει Γράψει;  

Στους πρώτους δυο τόμους η πλειοψηφία των
άρθρων προέρχεται  από μεμονωμένους
ειδικούς-επιστήμονες,  που τα έχουν προσφέρει
μέσω του ιντερνέτ.
Άλλα  άρθρα ήταν γραμμένα από μια ομάδα
γιατρών, ψυχίατρων και πνευματικών
ανθρώπων και δασκάλων εδώ στην Ελλάδα που
μας συμπαραστέκονται  σε αυτή την προσφορά. 
Αρκετά άρθρα ήταν από τον Ρόμπερτ Ηλία
Nατζέμυ, συγγραφέα 25 βιβλίων στην Ελλάδα.  

Σε αυτό το τρίτο τόμο, γράφει μόνο ο κ.
Ρομπερτ Ηλίας Νατζεμυ. 

Γιατί είναι τόσο φτηνό, ακόμα και δωρεάν
σε μερικές περιπτώσεις;

Είναι πολύ σημαντικό για μας να φτάσουν αυτές
οι τόσο σημαντικές και χρήσιμες έννοιες και
αλήθειες στα χέρια όσο το δυνατόν
περισσότερων Eλλήνων αναγνωστών. 

Έτσι διαθέτουμε το βιβλίο περίπου στο κόστος,
σε ατομικές περιπτώσεις,   και το χαρίζουμε σε
οργανώσεις, πνευματικά κέντρα, εταιρίες,
καταστήματα και γιατρούς που δέχονται να
βοηθήσουν  το έργο αυτό,  με τη διάδοση όλων
αυτών των πολύτιμων πληροφοριών σε άλλους,
κάνοντας φωτοτυπίες από τα άρθρα και
μοιράζοντας τα σε πελάτες, υπάλληλους,
συναδέλφους, ασθενείς και οποιουσδήποτε
άλλους που μπορούν να το εκτιμήσουν και να το
αξιοποιήσουν. Έχουμε χαρίσει χιλιάδες βιβλία
από το πρώτο τόμο.

Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς

H κάθε οργάνωση, εταιρία, πνευματικό κέντρο,
κατάστημα ή γιατρός μπορεί να βάλει την
σφραγίδα του σε ένα ειδικό σημείο που υπάρχει
σε κάθε βιβλίο πριν το δωρίσει ώστε να ξέρουν
οι παραλήπτες ότι είναι μια δική του προσφορά
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προς τους άλλους.

Οργανώσεις και εταιρίες μπορούν επίσης να
παραγγείλουν μια ποσότητα βιβλίων σε τιμή
κόστους και να το χαρίζουν στους μαθητές,
υπάλληλους  ή πελάτες τους σαν δώρο (ίσως τα
Xριστούγεννα ή σε κάποια επέτειο). Άλλοι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν επίσης το
ίδιο. Στην περίπτωση του πρώτου τόμου, μια
«οργάνωση γονέων»  διέθεσε 400 βιβλία. Μια
Σχολή Χορού δώρισε 800 καθώς και μια εταιρία
1200 βιβλία.

Aτομικά, μπορεί ο καθένας να φωτοτυπήσει
όσες σελίδες θέλει και να τις δώσει στην
οικογένεια του, σε φίλους και σε συνεργάτες.
Mπορούν, επίσης, να πάρουν ένα βιβλίο δωρεάν
για να το δώσουν σε κάποια εταιρία,
πνευματικό κέντρο, κατάστημα ή ιατρείο.

Γιατί τα περιθώρια είναι στενά στο έξω
μέρος της σελίδας;  

Tο  βιβλίο έχει σελιδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε όταν ανοίγετε το βιβλίο για να το
φωτοτυπήσετε,  η σελίδα να βγαίνει ολόκληρη
στην φωτοτυπία, με όσο γίνεται λιγότερες
μαύρες γραμμές και σκιές. 

Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στην
αναπαραγωγή των κείμενων; 
Όλα τα κείμενα μπορείτε ελεύθερα να τα
αναπαράγετε και να τα αξιοποιήσετε με
οποιονδήποτε τρόπο με δύο προϋποθέσεις : 
1. Nα μην το κάνετε με σκοπό το κέρδος.  
2. Nα αναπαράγετε όλη τη σελίδα, μαζί με όλα
τα στοιχεία σχετικά με την πηγή προέλευσης
τους.

Μπορώ να τα δώσω σε κάποια εφημερίδα
ή περιοδικό;

Nαι, μπορείτε με την προϋπόθεση ότι το κείμενο
θα το αναπαράγουν και αυτοί χωρίς αλλαγές και
πάντα με τις σχετικές  αναφορές στην πηγή
προέλευσης  του. Επίσης,  μπορούν εφημερίδες
και περιοδικά και όποιος άλλος θέλει, να βρει
τα ίδια κείμενα και ακόμα περισσότερα στο
ίντερνετ στο:
http://www.HolisticHarmony.com/greek/arthr
a-periodika3/

Mε τον τρόπο αυτό μπορείτε να κατεβάσετε τα
άρθρα που θέλετε σε ηλεκτρονική μορφή για
την διευκόλυνση σας.  

Πως μπορώ να παραγγείλω μια ποσότητα
του βιβλίου σε τιμή κόστους  ή να έχω ένα
αντίτυπο δωρεάν για κάποια οργάνωση ή
κατάστημα που έχει σκοπό να προωθήσει τις
πληροφορίες αυτές;
e-mail  στο armoniki@holisticharmony.com 
ή 
στο 210 6818220 ή 21ο 6818151.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για τα
θέματα αυτά;  

1. Αρχικά  από τον πνευματικό, τον δάσκαλο ή
τον ψυχολόγο σας.

2.  Για άλλες πληροφορίες & συμπαράσταση: 
στα τηλέφωνα 210 6818220 ή 21ο 6818151,
22990 40314 22990 40316

e-mail  στο armoniki@holisticharmony.com

http://www.HolisticHarmony.com/greek/

ΠPOΣOXH:

Σχετικά με τις ιατρικές γνώσεις ή άλλες
συμβουλές που δίδονται στο βιβλίο αυτό, πριν
τις εφαρμόσετε,  συμβουλευθείτε τον ψυχολόγο,
πνευματικό, οδηγό ή γιατρό σας. 

NA EIΣTE ΠANTA KAΛA
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Τι εννοούμε με τη φράση «καιροί δοκιμασίας»;
Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή κάθε ανθρώπου, όταν
ορισμένα γεγονότα και καταστάσεις απαιτούν με-
γαλύτερη εσωτερική δύναμη, κουράγιο, πίστη,
σθένος, ενέργεια, κατανόηση, αισιοδοξία, εσωτε-
ρική ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Αυτοί οι καιροί
μπορεί να αφορούν το άτομο, την οικογένεια, την
κοινωνία ή ακόμη και τον πλανήτη. 

Μπορεί να είναι μια προσωπική αρρώστια ή η αρ-
ρώστια ενός αγαπημένου. Μπορεί να χάσουμε τη
δουλειά μας ή άλλες πηγές εσόδων. Η απώλεια
ενός αγαπημένου είναι η πιο έντονη εμπειρία για
όλους μας. Μπορεί να χρειάζεται να εργαζόμαστε
πολύ περισσότερες ώρες μόνο για να επιβιώσουμε.

Μπορεί να έχουμε χάσει όλες τις οικονομίες μας
στο χρηματιστήριο ή να έχουμε χρεοκοπήσει. Μπο-
ρεί να χάσουμε ένα απο τα άκρα ή ένα σημαντικό
όργανο του σώματός μας. Ένας αγαπημένος μας
μπορεί να περνά μια ψυχολογική κρίση και να συμ-
περιφέρεται με παράλογο τρόπο. 

Μπορεί να έχουμε μόλις ανακαλύψει ότι ο σύντρο-
φός μας μάς απατά ή ότι το παιδί μας παίρνει ναρ-
κωτικά ή είναι πολύ δυστυχισμένο. Ο πόλεμος, οι
πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί και άλλες φυ-
σικές καταστροφές είναι «καιροί δοκιμασίας».

Σήμερα περνάμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση,
κατά την οποία πολλοί δοκιμάζονται με μυριάδες
τρόπους. Παρόλο που ο καθένας επηρεάζεται και
θα επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό και με ποι-
κίλους τρόπους, περνάμε σαν πλανήτης μια δοκι-
μασία που αφορά στην οικονομία, το περιβάλλον
και τη σταθερότητα της ειρήνης.

Οι προτάσεις αυτού του βιβλίου είναι εφαρμόσιμες
σε όλα τα είδη καιρών δοκιμασίας, ανεξάρτητα από
το αν είναι ατομικά ή κοινωνικά.

Είναι πολύ φυσικό να νοιαζόμαστε για το μέλλον
μας, όταν βλέπουμε την οικονομία να κλυδωνίζε-

ται, τους ανθρώπους να καταβάλλονται, να υπάρ-
χει έλλειψη ικανοποίησης βασικών αναγκών, ενώ
ταυτόχρονα συσσωρεύεται θυμός σε πολλούς το-
μείς της κοινωνίας. Εσείς, όπως και πολλοί άλλοι,
μπορεί να νιώθετε φυσιολογικά πόνο, φόβο, άγχος,
προδοσία, θυμό, ακόμη και μίσος προς αυτούς που
θεωρείτε υπεύθυνους για όσα συνέβησαν και συμ-
βαίνουν.

Όμως, αυτά τα συναισθήματα δεν μας βοηθούν να
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση.
Διαταράσσουν και αποδυναμώνουν το νευρικό, εν-
δοκρινικό και ανοσοποιητικό μας σύστημα, υπονο-
μεύοντας την υγεία, ζωτικότητα, διαύγεια και
ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε αποτελεσμα-
τικά τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της ζωής.

Επίσης, τα αρνητικά συναισθήματα και οι αρνητικές
σκέψεις έλκουν προς εμάς, μέσα από το νόμο της
έλξης και της εκδήλωσης, ακόμη περισσότερα από
αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε αρνητικά. Όταν
φοβόμαστε και έχουμε ισχυρά συναισθήματα προς
τους άλλους, ενεργοποιούμε και έλκουμε πραγματι-
κότητες.

Αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, όπου ταραζόμαστε,
φοβόμαστε και αποπροσανατολιζόμαστε από διά-
φορα γεγονότα και καταστάσεις που μας κάνουν να
αντιδρούμε αρνητικά ακόμη κι όταν θα προτιμού-
σαμε να μην το κάνουμε. Οι σχέσεις μας υποφέρουν
και ο πόνος και η απογοήτευση αυξάνονται. Η σκέψη
μας διαταράσσεται περισσότερο και αντιδρούμε πα-
ρορμητικά παίρνοντας λιγότερο σοφές αποφάσεις.

Αυτοί είναι «καιροί δοκιμασίας» και χρειάζεται να εί-
μαστε σε μεγάλη επαφή με την εσωτερική δύναμη και
σοφία μας για να τους περάσουμε με επιτυχία διατη-
ρώντας την υγεία, ευτυχία, γαλήνη, αγάπη και ενό-
τητα με την οικογένειά μας και την κοινωνία, όπως
και με όλη την ανθρωπότητα. Είναι η ευκαιρία να
αναπτύξουμε την εσωτερική μας σοφία, δύναμη και
καθοδήγηση καθώς εξελισσόμαστε σε πιο ώριμα
όντα.

Κεφάλαιο Ένα

Παραμένοντας Υγιείς, Ευτυχισμένοι 
και Θετικοί σε Καιρούς Δοκιμασίας



Η ουσία που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι
αυτό που συμβαίνει δεν είναι λάθος ούτε κάποιο
είδος τιμωρίας. Είναι κάτι που έχουμε όλοι επιλέ-
ξει, σε ένα πνευματικό επίπεδο, σαν μια ευκαιρία
να απελευθερωθούμε από παλιές περιοριστικές πε-
ποιθήσεις, συναισθήματα, αξίες και έννοιες και να
προχωρήσουμε προς την ψυχολογική, συναισθη-
ματική, νοητική, κοινωνική και πνευματική μας
ανάπτυξη.

Έχουμε επιλέξει όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αυ-
τούς τους καιρούς για να δώσουμε στον εαυτό μας
την ευκαιρία να προχωρήσει ατομικά και κοινω-
νικά. Αντιμετωπίζοντας θετικά αυτό που συμβαί-
νει έχουμε να μάθουμε πολλά και να κερδίσουμε
πολλά.

Σ’ αυτό το βιβλίο θα προσφέρουμε έναν αριθμό
αποτελεσματικών μέσων για να αντιμετωπίσουμε
αυτή την κρίση με επιτυχία, χωρίς φόβο και άγχος.

Πριν να συνεχίσουμε, θυμηθείτε ένα απλό
γεγονός.

Αυτή τη στιγμή 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι (το
80%) στον πλανήτη ζουν και έχουν ζήσει όλη τη
ζωή τους και θα συνεχίσουν να ζουν με λιγότερο
από 10 δολάρια τη μέρα, που σημαίνει 300 δολά-
ρια το μήνα.
Τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν ζήσει και θα
ζήσουν με λιγότερα από 2,50 δολάρια τη μέρα ή 75
δολάρια το μήνα και 1,4 δισεκατομμύρια με λιγό-
τερα από 37 δολάρια το μήνα.

Αυτό με κανένα τρόπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να
μειώσουμε τα πρότυπα ζωής μας. Αλλά χρειάζεται
να κατανοήσουμε ότι αυτές οι αδελφές ψυχές μπο-
ρεί να μην είναι λιγότερο ευτυχισμένες από σας
και μένα. Ίσως να έχουν λιγότερο άγχος καθώς
έχουν στην πραγματικότητα πολύ λίγα να χάσουν. 

Αγαπούν και αγαπιούνται από τις οικογένειές τους,
κάνουν κάτι για να κερδίσουν την πενιχρή ζωή
τους, τρώνε κάτι απλό, ξεκουράζονται και απολαμ-
βάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους με απλούς τρό-
πους, με την οικογένεια και τους φίλους. 

Δεν κλαίνε όλη μέρα και πιθανά να γελάνε και
να χαμογελάνε όσο κι καθένας από μας.

Γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε; 

Είναι γεγονός ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει
η ζωή σας τόσο προβληματική οικονομικά όσο η
δική τους – ιδιαίτερα αν εφαρμόσετε κάποιες από
τις προτάσεις αυτού του βιβλίου. Είναι γεγονός ότι
αυτοί ήδη ζουν το χειρότερο εφιάλτη σας και δεν
είναι λιγότερο ευτυχισμένοι από σας.

Φέρτε το στο νου σας καθώς τώρα εξερευνούμε
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διατηρήσετε
την υγεία, ευτυχία, γαλήνη, αποτελεσματικότητα
και αφθονία σας σ’ αυτούς τους «καιρούς δοκιμα-
σίας».

Θυμηθείτε ότι όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις
«καιροί δοκιμασίας», δεν αναφερόμαστε μόνο στη
γενική οικονομική, κοινωνική, ψυχολογική και
πνευματική κρίση που φαίνεται να περνά ο πλανή-
της, αλλά σε κάθε στιγμή που κάποιος άνθρωπος ή
οικογένεια περνά δυσκολίες κάθε είδους.

Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε αυτό το βιβλίο
όσο το δυνατό πιο απλά και εύκολα εφαρμόσιμο.
Θα συζητήσουμε εύκολους και αποτελεσματικούς
τρόπους να διατηρήσουμε το σώμα υγιές και το νου
διαυγή. 

Θα μοιραστούμε μαζί σας κάποιες πεποιθήσεις που
μας βοηθούν να έχουμε θετικότητα και εμπιστο-
σύνη ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. Θα μά-
θουμε πώς να εφαρμόζουμε τους νόμους της έλξης
και πώς να ζούμε στο παρόν, ελεύθεροι από το
φόβο για το μέλλον και την πίκρα για το παρελθόν.
Θα μάθουμε μεθόδους απελευθέρωσης από το
άγχος και το φόβο και πώς να βιώνουμε την εσω-
τερική μας γαλήνη και διαύγεια σε όλες τις κατα-
στάσεις.

Θα μάθουμε το Ho’oponopono και άλλες μεθόδους
θετικής αλληλεπίδρασης με τον κόσμο μας. Θα μά-
θουμε πώς να απελευθερωνόμαστε από αρνητικά
συναισθήματα και θα ανακαλύψουμε νέους εναλ-
λακτικούς τρόπους αντίληψης του εαυτού μας, των
άλλων και της ζωής. Αυτό το βιβλίο μπορεί να γίνει
ένα ανεκτίμητο εγχειρίδιο αντιμετώπισης της ζωής.
Είναι σκόπιμα σύντομο και απλό. Μοιραστείτε το
με φίλους και συγγενείς.
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Το σώμα και ο νους σας είναι τα όργανα με τα
οποία θα δημιουργήσετε αποτελεσματικά και
επίσης θα απολαύσετε όλα όσα χρειάζεστε για
να είστε ευτυχισμένοι. Αν το σώμα σας αποδυ-
ναμωθεί ή ασθενήσει, δεν θα μπορείτε να εκδη-
λώσετε με αποτελεσματικότητα και δυναμισμό
την αφθονία και την ευτυχία που επιθυμείτε.
Ένα αδύναμο ή άρρωστο σώμα θα αποτελεί εμ-
πόδιο στη δημιουργική δύναμή σας.

Ακολουθούν μερικά απλά βήματα δημιουργίας
ενός υγιούς σώματος.

Φρέσκια Τροφή 

Τρώτε όσο το δυνατό πιο φυσικά. Σιγουρευτείτε
ότι έχετε στη διατροφή σας άφθονα φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, αν είναι δυνατόν οργανι-
κής καλλιέργειας χωρίς φάρμακα, ορμόνες και
άλλα χημικά. Επίσης προτιμήστε τους πλήρεις
σπόρους σαν πηγή ενέργειας και τροφής. Απο-
φύγετε τις συντηρημένες χωρίς ζωή τροφές.
Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο την
άσπρη ζάχαρη.

Συμπληρώματα Βιταμινών 

Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε βιταμίνες για να
ενισχύσετε το νευρικό σας σύστημα και το νου

σας. Θα πρότεινα μια πολυβιταμίνη για ένα
μήνα, ώστε να σιγουρευτείτε ότι το νευρικό σας
σύστημα έχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται
και ιδιαίτερα το σύμπλεγμα της βιταμίνης Β για
τα νεύρα και τις βιταμίνες Α, C και Ε για το ανο-
σοποιητικό σύστημα. Αν έχετε οποιαδήποτε
ευαισθησία σε τροφές ή συστατικά ή πιστεύετε
ότι οι βιταμίνες μπορεί να μην σας κάνουν καλό,
συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Πριν από τη
χρήση, διαβάζετε πάντα τις οδηγίες και τις προ-
ειδοποιήσεις πάνω στις ετικέτες τους.

Αναζωογονήστε τον Εγκέφαλο και το Νου 

Φροντίστε να υπάρχει επαρκής ροή αίματος,
οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών προς τον
εγκέφαλο, ο οποίος είναι το κέντρο ελέγχου για
το νευρικό σας σύστημα και τις νοητικές διερ-
γασίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή
πολλοί άνθρωποι έχουν λιγότερη ενέργεια και
νοητική διαύγεια απλά λόγω ανεπαρκούς ροής
αίματος στον εγκέφαλό τους. Μπορούμε να δι-
ευκολύνουμε αυτή τη ροή αίματος ξαπλώνοντας
με το κεφάλι χαμηλότερα από το σώμα. Πριν να
εφαρμόσετε μια τέτοια άσκηση, θα ήταν χρή-
σιμο να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, για να
δείτε αν ενδείκνυται για σας η αύξηση της κυ-
κλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο.

Ξαπλώστε σ’ αυτή τη θέση μια δύο φορές την
ημέρα από 5 ως 20 λεπτά, αυξάνοντας σταδιακά
το χρόνο και την ικανότητα να απολαμβάνετε
την άσκηση χωρίς να νιώθετε άβολα. Αυτό επι-
τρέπει στο φρέσκο οξυγονωμένο αίμα και τα
θρεπτικά συστατικά να αναζωογονήσουν τα
κύτταρα του εγκεφάλου, συμπεριλαμβάνοντας
τον υποθάλαμο (ελέγχει το αυτόνομο νευρικό
σύστημα) και την υπόφυση (εναρμονίζει το εν-
δοκρινικό σύστημα και τις ορμόνες). Αυτή η
αναζωογόνηση οδηγεί σε ισχυρότερο ανοσο-
ποιητικό σύστημα και δυνατή υγεία.

Αυτή η θέση βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τη νοη-

Κεφάλαιο Δύο

Φροντίδα για το Σώμα σας



τική μας λειτουργία. Νιώθουμε πιο ενεργοποι-
ημένοι και έχουμε μεγαλύτερη νοητική διαύ-
γεια. Οι συναισθηματικές μας αντιδράσεις
βελτιώνονται. Γινόμαστε πιο δημιουργικοί και
αποτελεσματικοί στις αποφάσεις μας και τις
ενέργειές μας. Η διαύγεια και η θετική ενέργειά
μας θα ωφελήσει σίγουρα και τους ανθρώπους
γύρω μας.

Ένας τρόπος να το πετύχουμε είναι η λε-
γόμενη «μισή λαμπάδα».

Αν έχετε αμφιβολίες ή οποιοδήποτε σωματικό
πρόβλημα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν
εφαρμόσετε την ακόλουθη απλή άσκηση.

Ξαπλώστε ανάσκελα πάνω στο κρεβάτι ή πάνω
σ’ ένα στρώμα ή κουβέρτα στο πάτωμα με τους
γλουτούς κοντά στον τοίχο ή κοντά σε μια κα-
τακόρυφη επιφάνεια. Αν σας είναι πιο άνετο ή
αν θέλετε να φέρετε περισσότερο αίμα στο κε-
φάλι και την περιοχή του αυχένα, τότε τοποθε-
τήστε ένα ή δύο μαξιλάρια κάτω από τους
γλουτούς. Υπάρχουν διάφορα στάδια της άσκη-
σης που μπορείτε να εφαρμόσετε ανάλογα με
τις ανάγκες σας.

α. Εισπνέετε ενώ ταυτόχρονα σηκώνετε τα
χέρια σας πάνω από το κεφάλι και, αν μπορείτε,
ακουμπήστε τα πάνω στο κρεβάτι ή το πάτωμα
πίσω σας. Σ’ αυτή τη θέση κρατήστε την ανάσα
σας (στην αρχή όχι περισσότερο από πέντε δευ-
τερόλεπτα) και μετά αρχίστε να εκπνέετε καθώς
φέρνετε τα χέρια σας πίσω δίπλα στο σώμα.
Κάντε την άσκηση δέκα φορές μετρώντας
νοερά έτσι ώστε η εισπνοή, το κράτημα και η
εκπνοή να έχουν ίδια διάρκεια.

β. Τώρα εισπνεύστε, κρατήστε την ανάσα σας
και στρίψτε το κεφάλι προς τα δεξιά μέχρι εκεί
που νιώθετε άνετα. Κρατήστε την αναπνοή σας
σ’ αυτή τη θέση. Εκπνεύστε καθώς επαναφέ-
ρετε το κεφάλι στο κέντρο. Κάντε το ίδιο και
προς τα αριστερά. Κάντε την άσκηση τρεις
φορές σε κάθε πλευρά εναλλάξ, διατηρώντας
την ίδια αναλογία εισπνοής, κρατήματος και εκ-
πνοής που αναφέραμε προηγουμένως.

γ. Αφού έχετε ολοκληρώσει το προηγούμενο
στάδιο, συνεχίστε να αναπνέετε αργά και βαθιά
αλλά άνετα – χωρίς πίεση στην αναπνοή σας.
Κάντε το για πέντε με δέκα άνετες αναπνοές,
καθώς χαλαρώνετε. Φέρτε οξυγόνο στον εγκέ-
φαλό σας.

δ. Έπειτα απλά χαλαρώστε σ’ αυτή τη θέση. Με
τα μάτια κλειστά, χαλαρώστε το πάνω μέρος
του σώματός σας, με ιδιαίτερη προσοχή στους
ώμους, τον αυχένα, το κεφάλι, το πρόσωπο, τα
μάγουλα, τα μάτια και το μέτωπο.

ε. Όταν το σώμα έχει χαλαρώσει, μπορείτε να
οραματιστείτε θεραπευτική ενέργεια να ρέει
μέσα στα όργανα που χρειάζονται βοήθεια.
Οραματιστείτε φως, αγάπη, γαλήνη και ενέρ-
γεια να ρέουν μέσα σ’ αυτά τα όργανα και να τα
θεραπεύουν. Στο επόμενο κεφάλαιο υπάρχει
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μια λεπτομερής εξήγηση αυτής της τεχνικής.

Τελικά θα είστε σ’ αυτή τη θέση από 10 ως 20
λεπτά συνολικά.
Αποφύγετε αυτή την άσκηση, αν έχετε υψηλή
πίεση, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς ή κά-
ποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα, όπου η αυξημένη
κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο ή στα
μάτια μπορεί να αντενδείκνυται.
Σ’ αυτή τη θέση το αίμα ρέει από τα πόδια προς
τα κάτω στο σώμα, ανακουφίζοντας διάφορα
προβλήματα κυκλοφορικού στα πόδια. Ρέει
μέσα στους πνεύμονες και παίρνει περισσότερο
οξυγόνο και στη συνέχεια αρχίζει να ρέει προς
τον αυχένα, τον εγκέφαλο, την υπόφυση, το θυ-
ρεοειδή και τους παραθυρεοειδείς αδένες, μέσα
από το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη, τα νεφρά και
όλα τα άλλα όργανα του πάνω μέρους του σώ-
ματος. Οι μυς του αυχένα χαλαρώνουν, καθώς
τα όργανα αναζωογονούνται με νέο αίμα και
οξυγόνο.

Αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε τα χέρια
σας στην κοιλιά ή και στο στήθος, και, καθώς
χαλαρώνετε στο τέλος της άσκησης, μπορείτε
να οραματιστείτε θεραπευτική ενέργεια να ρέει
από τα χέρια σας μέσα στο σώμα σας θερα-
πεύοντας και ανακουφίζοντας όλα τα όργανα,
ακόμη και τα συναισθήματα και το νου σας.
Αυτή θα είναι η στιγμή για να θρέψετε, να αγα-
πήσετε και να θεραπεύσετε τον εαυτό σας.

Αυτο-Μασάζ

Μπορείτε, επίσης, να δώσετε λίγο χρόνο σ’ αυτή
τη θέση ή σε όποια άλλη θέση για να κάνετε
στον εαυτό σας μασάζ στους ώμους, τον αυχένα,
το κεφάλι και το πρόσωπο. Αυτό είναι πολύ εύ-
κολο να το κάνετε και θα απελευθερώσει σωμα-
τικά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα,
καθώς πιέζετε και τρίβετε απαλά τα σημεία
εκείνα των ώμων, του αυχένα, του κεφαλιού και
του προσώπου που είναι πιο ευαίσθητα και που
το άγγιγμά τους σας δημιουργεί τη μεγαλύτερη
αίσθηση ευχαρίστησης ή ανακούφισης.

Αυτό δεν χαλαρώνει απλά τους μυς, αλλά και
απελευθερώνει τη μπλοκαρισμένη ενέργεια στο
νευρικό σας σύστημα και το ενεργειακό σας σύ-
στημα, όπως είναι γνωστό στο βελονισμό. Απε-

λευθερώνετε την ενέργεια που ρέει μέσα στο
σώμα σας και επηρεάζει τη νοητική και συναι-
σθηματική σας κατάσταση. Μπορείτε να μελε-
τήσετε αυτά τα συγκεκριμένα ενεργειακά
σημεία στο κεφάλαιο για την Ενεργειακή Ψυ-
χολογία.

Έτσι έχουμε τέσσερεις απλούς, εύκολα εφαρ-
μόσιμους, τρόπους να διατηρούμε την ελεύθερη
ροή της ενέργειάς μας, ακόμη κι όταν αντιμε-
τωπίζουμε προκλητικές καταστάσεις στη ζωή
μας.

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπο-
φέρουμε σωματικά επειδή η εξωτερική κατά-
σταση της ζωής μας δεν είναι όπως θα θέλαμε
να είναι. Μπορούμε να παραμείνουμε θετικοί
και να διατηρούμε την υγεία και τη ζωτικότητά
μας. Αυτές οι απλές οδηγίες είναι εξαιρετικά ση-
μαντικές, όταν εργαζόμαστε πολλές ώρες, κοι-
μόμαστε λίγο ή αντιμετωπίζουμε καταστάσεις
γεμάτες άγχος.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να φροντίσετε το
σώμα σας με όλα τα είδη άσκησης, όπως τρέ-
ξιμο, γυμναστική, όλα τα είδη αθλημάτων,
γιόγκα, τάι τσι, τεχνικές αναπνοής, χορό, κο-
λύμπι και μασάζ. Όταν τα μάθουμε, είναι όλα
δωρεάν.

Ακόμη και σε δύσκολους καιρούς – ιδιαίτερα σε
δύσκολους καιρούς – δεν υπάρχει λόγος να μην
απολαμβάνουμε την άσκηση και να μην κά-
νουμε την ενέργειά μας να ρέει.

Η ανησυχία και η αδράνεια δεν θα βελτιώσουν
με κανένα τρόπο την κατάστασή μας.
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Ο νους, σαν κάθε άλλο όργανο ή μηχάνημα,
χρειάζεται φροντίδα, ανάπαυση, τόνωση και
σταδιακή βελτίωση. Είναι το όργανο με το οποίο
αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, εκφραζόμαστε και
δημιουργούμε τη ζωή μας. Όταν λειτουργεί
καλά, μπορούμε να σκεφτόμαστε καθαρά, να
λύνουμε προβλήματα, να είμαστε δημιουργικοί
και ακόμη να απολαμβάνουμε απλά τη ζωή.

Οι τεχνικές βελτίωσης του νου που περιγρά-
φονται παρακάτω είναι μια μορφή χαλάρωσης,
θετικού οραματισμού και διαλογισμού. (Αν
έχετε ιστορικό νοητικών προβλημάτων, συμ-
βουλευτείτε το γιατρό σας πριν εφαρμόσετε ή
συνεχίσετε να εφαρμόζετε αυτές τις διαδικασίες
χαλάρωσης.)

Η βαθιά χαλάρωση είναι μια διαδικασία κατά
την οποία κάθεστε ή ξαπλώνετε σε μια σίγουρη
και άνετη θέση και ξεκινάτε να χαλαρώνετε όλο
το σώμα και το νου. Ανεξάρτητα από το αν είστε
καθισμένοι ή ξαπλωμένοι, η σπονδυλική στήλη
πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή με τον αυχένα
και το κεφάλι, ενώ τα χέρια να είναι τοποθετη-
μένα άνετα, συμμετρικά στο πλάι του σώματος.
Είναι καλύτερα οι παλάμες να κοιτάζουν προς
τον ουρανό, εκτός κι αν επιλέγετε να τις τοπο-
θετήσετε πάνω στην κοιλιά ή και στο στήθος με
έναν άνετο τρόπο που δεν απαιτεί προσπάθεια
για να κρατηθούν σ’ αυτή τη θέση.

Τώρα μπορείτε να εφαρμόσετε την ακόλουθη
διαδικασία.

α. Εστιαστείτε στην αναπνοή σας και με-
τρήστε ώστε η εισπνοή, το κράτημα και η εκ-
πνοή να έχουν την ίδια διάρκεια. Μην πιέζετε
την αναπνοή. Κάντε το για πέντε περίπου
λεπτά (στην αρχή όχι περισσότερο). Φαντα-
στείτε ότι με κάθε εισπνοή παίρνετε μέσα
σας γαλήνη και ενέργεια. Με κάθε εκπνοή
επιτρέψτε σε όλη την ένταση και την κού-
ραση να διασκορπιστούν.

β. Τώρα αφήστε την επίγνωσή σας να
μετακινείται μέσα στο σώμα σας ξεκι-
νώντας από τα πόδια και πηγαίνοντας προς
το κεφάλι, χαλαρώνοντας κάθε μέρος του
σώματος καθώς η προσοχή σας περνά από
εκεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αφήστε όλους τους
μυς του σώματος, από τα πέλματα των πο-
διών ως την κορυφή του κεφαλιού, να χαλα-
ρώσουν. Αυτό δεν πρέπει να είναι
προσπάθεια, αλλά μάλλον ένα άφημα.

γ. Τώρα, καθώς μετράτε πίσω από το 10
ως το 1, επιτρέψτε στο σώμα και το νου σας
να χαλαρώσουν ακόμη πιο βαθιά με κάθε
αριθμό.

Μπορείτε να βρείτε CD και mp3 με μια ποικιλία
χαλαρώσεων στο www.HolisticHarmony.com.

Εφόσον έχετε αφήσει το σώμα και το νου
να χαλαρώσουν, μπορείτε να εφαρμόσετε
πολλές νοητικές ασκήσεις. Μερικές από
αυτές είναι:

Μπορείτε να οραματιστείτε ένα θεραπευ-
τικό και αναζωογονητικό φως να με-
τακινείται μέσα στο σώμα σας
δημιουργώντας υγεία, ηρεμία και ζωτικό-
τητα σε κάθε μέρος του σώματος. Τώρα
μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτό το θερα-
πευτικό φως σε συγκεκριμένα μέρη του
σώματος που χρειάζονται ιδιαίτερη βοή-
θεια. Αν δεν μπορείτε να δείτε το φως,
απλώς φανταστείτε το ή νιώστε ότι βρί-
σκεται εκεί.

Κεφάλαιο Τρία

Δυναμώνοντας το Νου



Μπορείτε να εστιαστείτε σε θετικές σκέ-
ψεις και εικόνες που αφορούν στον
εαυτό σας, τη ζωή σας και τη σχέση σας με
τον κόσμο γύρω σας. Φανταστείτε τον
εαυτό σας όπως θα θέλατε να είστε σωμα-
τικά, συναισθηματικά, νοητικά και πνευ-
ματικά. Είναι αλήθεια ότι οι σκέψεις σας
δημιουργούν την πραγματικότητά σας.

Δημιουργείτε πάντοτε συναισθήματα αυτο-
παραδοχής, αυτοπεποίθησης και
αγάπης για τον εαυτό σας. Αυτά απο-
τελούν ουσιαστικά εργαλεία για την αντι-
μετώπιση των ανθρώπων και της ζωής.

Μπορείτε να εστιαστείτε στην έννοια του
Θείου – με ή χωρίς μορφή – καθώς νιώ-
θετε προσωπική σύνδεση αγάπης και
ευγνωμοσύνης με το Θείο.

Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις για να
απαντήσει ο εσώτερος εαυτός σας. Πείτε
την ερώτηση τρεις φορές και μετά μείνετε
σιωπηλοί. Η απάντηση μπορεί να έρθει
κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης ή λίγη
ώρα αργότερα, ίσως σε ένα όνειρο ή την
ώρα που ξυπνάτε ή καθώς διαβάζετε ή συ-
ζητάτε με κάποιον.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν μέσο προσέγγισης του περιεχομέ-
νου του υποσυνείδητου και ίσως της
πηγής συγκεκριμένων φόβων – αλλά αυτό
πρέπει να γίνεται με την καθοδήγηση ενός

εκπαιδευμένου επαγγελματία.

Αφήστε χρόνο στο νου σας να είναι απλά
κενός και αφήστε να συμβούν οποιεσδή-
ποτε αλλαγές χρειάζεται να γίνουν στο
σώμα και το νου σας χωρίς τη νοητική σας
παρέμβαση. Αυτός ο χρόνος του κενού
είναι απαραίτητος για την αυτοθεραπεία
και επίσης για τη διαδικασία της πνευμα-
τικής εξέλιξής μας.

Όσοι εφαρμόζουν τεχνικές χαλάρωσης
χρειάζεται να προσέξουν τις ακόλουθες
οδηγίες:

Χρειάζεται να είστε καλά σκεπασμένοι σε
περίπτωση που ο μεταβολισμός του σώματός
σας πέφτει και νιώθετε κρύο.

Είναι καλύτερα να είστε μόνοι στο δωμάτιο
εκτός κι αν ο άλλος κοιμάται ή γνωρίζει τι ακρι-
βώς κάνετε και μπορεί να κάνει απόλυτη ησυ-
χία. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε
προχωρήστε και κάνετε βαθιά χαλάρωση όπως
κι αν είναι. Θα εκπλαγείτε για το πόσο βαθιά
μέσα σας μπορείτε να πάτε και να μην έχετε
επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας.

Δώστε χρόνο για να «ξυπνήσετε» πραγματικά
και κινηθείτε σταδιακά προς τη δράση. Μην ση-
κωθείτε από τη χαλάρωση λίγες μόνο στιγμές
πριν να κάνετε κάτι ή να πάτε κάπου. Χρόνος
μετάβασης πέντε λεπτών είναι αρκετός για τους
περισσότερους ανθρώπους.

Αν υποφέρετε από χαμηλή πίεση του αίμα-
τος και ανακαλύψετε ότι ζαλίζεστε ή κρυώνετε
μετά από βαθιά χαλάρωση, τότε προσπαθήστε
να κάνετε τη βαθιά χαλάρωση με τα πόδια πάνω
σ’ ένα μαξιλάρι ή στον τοίχο. Σ’ αυτές τις θέσεις
θα εξασφαλίσετε άφθονη ροή αίματος προς τον
εγκέφαλο και δεν θα νιώθετε ζάλη ή αδυναμία
μετά.
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Μην το παρακάνετε με τη χαλάρωση. Είκοσι
με τριάντα λεπτά δύο φορές τη μέρα είναι αρ-
κετά. Μην κάνετε περισσότερο χωρίς την καθο-
δήγηση κάποιου πεπειραμένου σ’ αυτές τις
τεχνικές. Οι δάσκαλοι της γιόγκα μπορούν να
σας βοηθήσουν και πολλοί ψυχολόγοι μαθαί-
νουν να χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνικές με
τους ασθενείς τους.

Αυτές οι τεχνικές είναι καλύτερα να γίνονται με
άδειο στομάχι, αλλά μπορούν να γίνουν και
μετά από τα γεύματα αν δεν υπάρχει άλλος χρό-
νος. Μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα
ύπνου τις χρησιμοποιούν στη μέση της νύχτας
για να κοιμηθούν, και άλλοι που ξυπνούν νωρίς
χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές για να ξεκι-
νήσουν τη μέρα τους ανανεωμένοι και θετικοί.
Πειραματιστείτε και βρείτε ποιο είναι το καλύ-
τερο για σας.

Ο σκοπός δεν είναι να κοιμηθείτε. Αλλά, αν
είστε κουρασμένοι και αποκοιμηθείτε,
μην στενοχωριέστε. Έχετε χαλαρώσει. Αν
χαλαρώσατε με ένα CD, τα μηνύματα που υπήρ-
χαν στο CD έχουν εγγραφεί στον υποσυνείδητο
νου σας. Αν εργαστήκατε μόνοι σας, τότε του-
λάχιστον χαλαρώσατε και αναζωογονήσατε το
σώμα και το νου σας.

Κάντε το τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Μην
αφήνετε το νου σας να σας εμπαίζει με την
σκέψη ότι δεν έχετε χρόνο. Υπάρχει χρόνος.
Μπορείτε να αφήσετε κάτι άλλο, το οποίο σας
προσφέρει λιγότερα στη ζωή σας, και να το αν-
τικαταστήσετε με χαλάρωση.

Μην αποθαρρύνεστε ή φοβάστε, αν στην αρχή
έχετε διάφορες αρνητικές παρενέργειες
μετά από τη χαλάρωση. Είναι απλά η υπερβο-
λικά καταπιεσμένη ένταση (που έχετε συγκεν-
τρώσει μέσα σας), η οποία βγαίνει με τη μορφή
αρνητικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα μπο-
ρεί να είναι χασμουρητό, πονοκέφαλοι, ζάλη,
αίσθημα εκνευρισμού ή η ανάγκη να κλάψετε ή
να γελάσετε νευρικά. Μπορεί να νιώσετε πό-
νους σε διάφορα μέρη του σώματος που δεν εί-
χατε πριν (υπάρχουν στο συναισθηματικό και
ενεργειακό επίπεδο αλλά δεν τους νιώθετε). Ή
μπορεί να μην νιώσετε τίποτα απολύτως. Στο
80% των περιπτώσεων οι άνθρωποι νιώθουν
υπέροχα.

Αν ανήκετε στο 20% που μπορεί να έχουν στην
αρχή αρνητικές αντιδράσεις, μην φοβάστε.
Αυτό συμβαίνει συνήθως μόνο για τις πρώτες
λίγες φορές και μετά περνάει. Αν δεν νιώθετε
καλά ή έχετε ιστορικό νοητικών προβλημάτων,
συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν εφαρμόσετε
ή συνεχίσετε να εφαρμόζετε αυτές τις μεθόδους
χαλάρωσης.

Υπάρχουν διαθέσιμα CD και mp3 στο
www.HolisticHarmony.com

για αυτοθεραπεία, αυτοπαραδοχή, αυτοπεποί-
θηση, αγάπη, ηρεμία, για να στείλετε φως σε
διάφορα μέρη του σώματος και απλά για να χα-
λαρώσετε. Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε
το δικό σας CD με συγκεκριμένα μηνύματα που
θεωρείτε πιο κατάλληλα για τις ανάγκες σας.
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Χρειάζεστε έναν ήρεμο, καθαρό και θετικό νου
για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας για τον
εαυτό σας, την οικογένειά σας και ίσως ακόμη
για την κοινωνία και τον κόσμο.

Τα συναισθήματά μας έχουν απευθείας επί-
δραση στο σώμα μας. Κάθε φορά που νιώθουμε
ένα συναίσθημα, το ενδοκρινικό μας σύστημα
εκκρίνει συγκεκριμένες ορμόνες ή πεπτίδια που
κυκλοφορούν μέσα στο αίμα μας προς όλα τα
κύτταρα, γεμίζοντας τα με τις «ορμόνες αυτού
του συναισθήματος». Η ορμονική κατάσταση
που δημιουργείται από αρνητικά συναισθήματα
φέρνει ανισορροπία σε διάφορα συστήματά μας
όπως το νευρικό, το ενδοκρινικό και το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα, τα οποία στη συνέχεια
δημιουργούν έλλειψη ισορροπίας σε όλα τα
άλλα συστήματα. Αυτό έχει σαν επακόλουθο να
είμαστε πολύ περισσότερο ευαίσθητοι σε ασθέ-
νειες και διαταραχές.

Ιατρικές μελέτες στο «Ινστιτούτο Μελέτης της
Καρδιάς» στην Καλιφόρνια έχουν δείξει ότι
πέντε λεπτά θυμού ή απογοήτευσης μπορούν να
αποδυναμώσουν μέρη του ανοσοποιητικού συ-
στήματος για πέντε ώρες και ότι πέντε λεπτά
αγάπης ή ευγνωμοσύνης μπορούν να ενισχύ-
σουν το ανοσοποιητικό σύστημα για πέντε
ώρες.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι αποκτούμε χη-
μικό εθισμό σε ορμονικές εκκρίσεις από συγκε-
κριμένα συναισθήματα και έχουμε την τάση να
αναζητούμε υποσυνείδητα τρόπους να ξαναδη-
μιουργήσουμε αυτά τα συναισθήματα και να
πάρουμε τις «ορμονικές δόσεις» μας, ακριβώς
όπως κάνουμε με κάθε άλλη εθιστική ουσία.
Στην πραγματικότητα αποκτούμε χημικό εθι-
σμό σε συναισθήματα φόβου, θυμού, πόνου, πί-
κρας, μίσους ή ενοχής και έλκουμε και
δημιουργούμε καταστάσεις, στις οποίες μπο-
ρούμε να βιώσουμε ξανά εκείνα τα οικεία συ-
ναισθήματα.

Αυτό στη συνέχεια οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο
αναδημιουργίας αρνητικών συναισθηματικών
καταστάσεων που ενισχύουν τις λανθασμένες
πεποιθήσεις μας ότι κινδυνεύουμε ή ότι είμαστε
θύματα ή ανάξιοι. Η υγεία, οι σχέσεις, η εργα-
σία και η ευτυχία μας φθείρονται.

Ο νους μας δημιουργεί την πραγματικό-
τητά μας

Το χειρότερο ίσως αποτέλεσμα είναι ότι, λόγω
του νόμου της έλξης, τα αρνητικά μας συναι-
σθήματα και οι αρνητικές μας σκέψεις έλκουν
περισσότερα από αυτά για τα οποία νιώθουμε
αρνητικά. Αυτό μπορεί επίσης να ονομαστεί
νόμος του καθρεφτίσματος, νόμος της συμπα-
θητικής δόνησης ή νόμος της εκδήλωσης.

Ο νους, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι προσ-
δοκίες και οι συμπεριφορές μας δημιουργούν
την πραγματικότητά μας. Όταν τα αλλάζουμε,
η πραγματικότητά μας αλλάζει. Οι θετικές σκέ-
ψεις και τα θετικά συναισθήματα έλκουν και
δημιουργούν θετικές πραγματικότητες.

Αυτή είναι η δοκιμασία του καιρού μας: το να
νιώθουμε εμπιστοσύνη και θετικότητα ακόμη κι
όταν η εξωτερική πραγματικότητα δεν εμπνέει
θετικές σκέψεις. Εδώ είναι που ξεχωρίζουν
«αυτοί που είναι στο κέντρο τους» από τους
«φοβισμένους». Αυτοί, που μπορούν να συνεχί-
σουν να νιώθουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά
τους να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τις

Κεφάλαιο Τέσσερα

Καλλιεργήστε Θετικές Σκέψεις και Συναισθήματα



προκλήσεις, θα είναι καλά. Αυτοί, που υποκύ-
πτουν στο φόβο, το άγχος, το θυμό και το μίσος,
όπως είναι πολύ εύκολο να κάνουν, θα υποφέ-
ρουν ακόμη περισσότερο.

Οι άλλοι καθρεφτίζουν τα συναισθήματά
μας

Εκπέμπουμε τα συναισθήματά μας, σαν ενέρ-
γειες, είτε τα εκφράζουμε είτε όχι. Αυτές οι
ενέργειες κάνουν τους άλλους να αντιδρούν και
να συμπεριφέρονται με τρόπους που αντανα-
κλούν τα συναισθήματά μας. Όταν έχουμε έν-
τονα αρνητικά συναισθήματα για διάρκεια
χρόνου (όχι απλά στιγμιαία συναισθήματα, που
είναι φυσιολογικά και αβλαβή), στην πραγμα-
τικότητα αυξάνουμε την πιθανότητα να μας
φερθούν οι άλλοι αρνητικά.

Ακόμη κι όταν είμαστε «αθώοι», και δεν έχουμε
βλάψει κανέναν, ο φόβος μας για τους άλλους
θα τους προσκαλέσει υποσυνείδητα να φερθούν
με τρόπους που καθρεφτίζουν τους δικούς μας
φόβους. Το ίδιο ισχύει για τα συναισθήματα του
θυμού, της ενοχής, του πόνου, της προδοσίας,
του μίσους, της πίκρας, της απόρριψης, της κρι-
τικής και όλα τα άλλα. Αυξάνουν την πιθανό-
τητα έλξης αυτού για το οποίο αισθανόμαστε
αρνητικά.

Αυτό είναι ένα γεγονός που είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό να θυμόμαστε όταν περνάμε «καιρούς
δοκιμασίας». Στην πραγματικότητα δοκιμάζε-
ται η ικανότητά μας να παραμείνουμε θετικοί
νιώθοντας άξιοι, ασφαλείς και δυνατοί μέσα
μας, ώστε να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τον
εαυτό μας στην αντιμετώπιση των ανθρώπων
και των καταστάσεων.

Η δύναμη της Ευγνωμοσύνης

Ένας τρόπος να δημιουργείτε θετικά συναισθή-
ματα είναι να εστιάζεστε σε όλα όσα έχετε, για
τα οποία μπορείτε να νιώθετε ευγνωμοσύνη.
Ακόμη κι όταν δεν έχουμε όλα όσα θέλουμε ή πι-
στεύουμε ότι πρέπει να έχουμε για να είμαστε
ευτυχισμένοι, μπορούμε πάντοτε να εστιαζόμα-
στε σ’ αυτά που έχουμε. Όταν συγκεντρωνό-
μαστε μόνο σ’ αυτό που δεν έχουμε, χάνουμε
όλα αυτά που πραγματικά έχουμε, επειδή τα
αγνοούμε και δεν τα επιτρέπουμε να μας παρέ-
χουν απόλαυση, ασφάλεια ή ευτυχία.

Μπορεί να μην έχουμε τα χρήματα ή την υλική
ασφάλεια που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά μπο-
ρεί να έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε και μας
αγαπούν. Μπορεί να έχουμε καλή ή αρκετά
καλή υγεία για να απολαύσουμε τη ζωή. Μπο-
ρεί να έχουμε στέγη και τροφή. Μπορεί να
έχουμε ηλεκτρισμό και τρεχούμενο νερό. Μπο-
ρεί ακόμη να έχουμε και ζεστό τρεχούμενο νερό.
Αν έχουμε βιβλία και τηλεόραση, τότε είμαστε
πιθανώς στο ευνοημένο 20% του πλανήτη. Αν
έχουμε έστω και λίγα χρήματα στην τράπεζα,
τότε είμαστε στο ανώτερο 8% του πλανήτη.

Μπορούμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τον
αέρα που αναπνέουμε, τα λουλούδια, τα δένδρα
και τα πουλιά γύρω μας. Κι αν ζούμε κοντά σε
ένα πάρκο, δάσος, βουνό ή κοντά σε οποιοδή-
ποτε είδος νερού, τότε μπορούμε να βρούμε ευ-
χαρίστηση από την παρουσία τους στη ζωή μας.
Ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, μπορούμε να
απολαύσουμε τους ανθρώπους, τα ζώα και τη
φύση γύρω μας.
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Αν ξέρουμε να διαβάζουμε και
έχουμε πάρει διάφορες μορφές
μόρφωσης, τότε είμαστε πολύ
ιδιαίτεροι και ευλογημένοι.
Αν έχουμε πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, τότε είμαστε
μέσα στο 6% των ανθρώ-
πων του πλανήτη που
έχουν πρόσβαση σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή. Αν
έχουμε τηλέφωνο, είμαστε
πολύ καλύτερα από τα 3 δισε-
κατομμύρια ανθρώπους (το 50%
του πλανήτη) που δεν έχουν και μπο-
ρεί να μην έχουν καν δει τηλέφωνο.

Το αίσθημα της ευγνωμοσύνης για όλα όσα
έχουμε έλκει περισσότερα από αυτά που χρει-
αζόμαστε. Όταν αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη,
εκπέμπουμε θετική ενέργεια, η οποία αντανα-
κλάται πίσω σε μας από τους ανθρώπους και το
σύμπαν με τη μορφή όλων αυτών που μας κά-
νουν να νιώθουμε ακόμη μεγαλύτερη ευγνωμο-
σύνη. Όταν αισθανόμαστε τυχεροί που έχουμε
όσα έχουμε, έλκουμε περισσότερα από αυτά
που μας κάνουν να νιώθουμε τυχεροί. Όταν αι-
σθανόμαστε ανάξιοι της αγάπης, άτυχοι και
αποθαρρυμένοι, έλκουμε περισσότερα από
αυτά που μας κάνουν να έχουμε αυτά τα συναι-
σθήματα.

Η ζωή είναι ένας καθρέφτης που αντικατοπτρί-
ζει πίσω σε μας τις υπερισχύουσες σκέψεις, συ-
ναισθήματα και συμπεριφορές μας από το
παρελθόν και το παρόν. Η δύναμη να δημιουρ-
γήσουμε μια καινούρια και πιο ευτυχισμένη
πραγματικότητα, ακόμη και σ’ αυτούς τους και-
ρούς δοκιμασίας, εξαρτάται από την ικανότητά
μας να έχουμε εμπιστοσύνη ότι πάντοτε αξί-
ζουμε, είμαστε ασφαλείς και έχουμε τη δύναμη
και το εσωτερικό σθένος να αντιμετωπίσουμε
και να ωφεληθούμε από κάθε πρόκληση που
μας φέρνει η ζωή.

Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τη
ζωή φιλική παρά επικίνδυνη. Έχουμε μάθει
και προγραμματιστεί να βλέπουμε τη ζωή δύ-
σκολη και επικίνδυνη, επειδή για πολλές χιλιά-
δες χρόνια η κοινωνία μάς έχει ταυτίσει με το
σώμα και το νου, αγνοώντας τον πνευματικό
εαυτό μας και τον πραγματικό λόγο που βρι-

σκόμαστε, σαν πνεύματα, μέσα σ’
αυτά τα προσωρινά σώματα.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο

Μια βασική αλλαγή που
χρειάζεται να κάνουμε
στον τρόπο που σκεφτό-
μαστε είναι να αντιλη-

φθούμε ότι τίποτα από όσα
έχουν συμβεί, συμβαίνουν

και θα συμβούν στη ζωή μας
δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός, η ζωή

και το σύμπαν μάς αγαπούν πέρα από
κάθε μέτρο. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι
μια ευκαιρία για ανάπτυξη και εξέλιξη. Δημι-
ουργούμε αυτά τα γεγονότα και τις καταστάσεις
είτε με τις μη φωτισμένες επιλογές, συναισθή-
ματα και σκέψεις μας είτε σαν «επιλογές της
ψυχής» πριν να γεννηθούμε.

Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ουσιαστικά
αθάνατη άμορφη συνειδητότητα που έχει κα-
ταλάβει προσωρινά ένα σώμα με σκοπό να θυ-
μηθούμε την αληθινή αιώνια φύση μας ενώ
βρισκόμαστε μέσα στο σώμα και μετά να εκδη-
λώσουμε στο υλικό επίπεδο την αρμονία,
αγάπη, ενότητα και ομορφιά που ήδη υπάρχουν
στον πνευματικό εαυτό μας.

Μ’ αυτό στο νου μας, υπάρχουν μόνο δύο λόγοι
για να συμβεί κάτι δυσάρεστο στη ζωή μας. Ο
ένας είναι ότι η άγνοια και ο φόβος μας έλκουν
αρνητικές πραγματικότητες. Ο άλλος είναι ότι
σε πνευματικό επίπεδο έχουμε επιλέξει αυτήν
την εμπειρία σαν ευκαιρία να αφυπνιστούμε.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή η οικο-
νομική, κοινωνική και ηθική κρίση που βιώνει ο
κόσμος είναι προϊόν αυτών των δύο λόγων. 

Σ’ ένα επίπεδο αυτή η κρίση είναι αποτέλεσμα
της ταύτισής μας με το εγώ μας, την ιδιοτέλεια,
την απληστία, το φόβο και την ξεχωριστότητά
μας. 

Σ’ ένα άλλο επίπεδο, είναι αυτό που έχουμε
τώρα επιλέξει σαν ευκαιρία για να αναπτύξουμε
εσωτερική ασφάλεια και μεγαλύτερη αίσθηση
ενότητας, αγάπης και συνεργασίας.
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Μας αγαπούν καθένα από μας προσωπικά

Όλοι μαζί σαν ανθρωπότητα έχουμε δημιουρ-
γήσει και επιλέξει αυτήν την κατάσταση σαν ευ-
καιρία να κάνουμε το επόμενο βήμα προς την
πνευματική απελευθέρωσή μας από το φόβο και
προς τη βαθύτερη σύνδεσή μας με την απεριό-
ριστη εσωτερική μας δύναμη. Βασισμένοι σ’
αυτήν την αντίληψη, μπορούμε τώρα να αρχί-
σουμε να κατανοούμε και να αισθανόμαστε ότι
ο Θεός και το σύμπαν αγαπούν χωρίς όρους κα-
θένα από μας προσωπικά.

Δεν υπάρχει τίποτα που έχει συμβεί, συμβαίνει
τώρα ή θα συμβεί στο ξεδίπλωμα της ζωής μας,
το οποίο δεν είναι δική μας δημιουργία – είτε
από τις επιλογές του “εγώ” μας είτε από τις επι-
λογές της ψυχής μας. Δεν υπάρχει τιμωρία. Δεν
υπάρχει κίνδυνος. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί
κατά τύχη. Τίποτα δεν θα συμβεί ποτέ που δεν
είναι για το ύψιστο όφελός μας σαν ψυχές που
αναζητούμε να θυμηθούμε τον αληθινό εαυτό
μας μέσα σ’ αυτά τα υλικά σώματα, λόγω των
οποίων έχουμε χάσει την αίσθηση της άμορφης
αθανασίας μας.

Κάθε γεγονός, κάθε συμβάν είναι έκφραση αγά-
πης από το σύμπαν, δίνοντας μας την ευκαιρία
να το χρησιμοποιήσουμε για να αντιληφθούμε
την αλήθεια ή όχι. Έχουμε ελεύθερη βούληση.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εμ-
πειρίες για ύψιστο σκοπό – να ανακαλύψουμε
την εσωτερική μας αξία, ασφάλεια, ελευθερία
και ικανοποίηση. Ή μπορούμε να βυθιστούμε
στο φόβο, την αποθάρρυνση, τον πόνο, την
πίκρα, τη μνησικακία, το θυμό, την ενοχή, το
μίσος ή την ανημπόρια. Αυτή είναι η ελεύθερη
βούλησή μας. Τα γεγονότα έχουν δημιουργηθεί
από τις προηγούμενες ή τις τωρινές μας σκέ-
ψεις, τα λόγια, τις πράξεις και από τις επιλογές
της ψυχής μας σε συνδυασμό με τα μαθήματα
που έχουμε επιλέξει ατομικά και ομαδικά να μά-
θουμε σ’ αυτό το σημείο της εξελικτικής πορείας
μας. Αλλά το πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς
αντιδρούμε σ’ αυτά τα γεγονότα και τις κατα-
στάσεις είναι δική μας ελεύθερη επιλογή.

Αυτή είναι η επιλογή που έχουμε σε «καιρούς
δοκιμασίας». Δεν χρειάζεται να συγχέουμε,
όπως κάναμε για χιλιάδες χρόνια, τις ευκαιρίες,
οι οποίες μας έχουν δοθεί μέσα από αυτές τις
δοκιμασίες που εμείς έχουμε βάλει για τον
εαυτό μας, με κάποια μορφή τιμωρίας. Δεν
υπάρχει θεία τιμωρία. Είναι μια ψευδαίσθηση.
Πώς θα μπορούσε ποτέ ένα θεϊκό ον αγάπης
χωρίς όρους, που ζητά από μας να αγαπάμε
ακόμη και τους εχθρούς μας, να έχει αρνητικά
συναισθήματα ή να τιμωρεί τα δημιουργήματα
εκείνα που στην ουσία είναι προβολές του Θεού
στο υλικό επίπεδο; Δεν είναι λογικό. Η ιδέα της
τιμωρίας από το Θεό ή το σύμπαν είναι μια
παλιά, μάλλον παιδιάστικη, αντίληψη για το
Θεό και έχει χάσει τη χρησιμότητά της καθώς
προχωρούμε προς την πραγμάτωση και την εκ-
δήλωση του δικού μας εσώτερου θεϊκού δυνα-
μικού.

Εκείνοι που μέχρι τώρα πίστευαν ότι είμαστε
αδύναμοι και ανάξιοι αμαρτωλοί μπορεί να
ωφεληθούν από τη γνώση ότι ο πραγματικός
σκοπός της Χριστιανοσύνης, όπως εκφράστηκε
από τους πρώτους Πατέρες της Εκκλησίας,
είναι η «θέωση» ή η διαδικασία να γίνουμε
«καθ’ ομοίωση». 

Με την απελευθέρωση του εαυτού μας από το
φόβο και την ενοχή, προωθούμε τις εσωτερικές
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πνευματικές αξίες όπως η αγάπη, η ειρήνη, η
σωστή δράση, η αλήθεια, η μη βία, η ανιδιοτέ-
λεια, το ενδιαφέρον και η υπηρεσία προς τους
άλλους. Αυτές οι ιδιότητες εκδηλώνουν την «Ει-
κόνα του Θεού» η οποία βρίσκεται δυνητικά
μέσα μας όπως η Ομοίωση του Θεού στη ζωή
μας. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα στη Θέωση –
να γίνουμε σαν το Θεό ενώ βρισκόμαστε μέσα
στο σώμα.

Είναι ουσιώδες να απελευθερωθούμε από την
αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε ένα δύσκολο, εχ-
θρικό σύμπαν που τιμωρεί. Χρειάζεται τώρα να
αφήσουμε αυτές τις λιγότερο εξελιγμένες αντι-
λήψεις και να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μαζί
– όλες οι ψυχές, ενσαρκωμένες και μη – εμπε-
ριέχουμε το ον που αποκαλούμε Θεό. Είμαστε
εκφράσεις της Θείας συνειδητότητας μέσα σ’
αυτά τα προσωρινά φυσικά σώματα. Είμαστε οι
δημιουργοί της ατομικής μας πραγματικότητας
και συν-δημιουργοί της κοινωνικής, εθνικής και
πλανητικής πραγματικότητας.

Μαθαίνοντας και εκδηλώνοντας

Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου μαθαί-
νουμε να εκδηλώνουμε ακόμη περισσότερο θε-
τικές πραγματικότητες με αφθονία, ειρήνη,
ισότητα, αγάπη και ευτυχία για όλους. Αυτός
είναι ο σκοπός της ζωής μας. Έχουμε αποδεχτεί
να ξεχάσουμε προσωρινά τον αληθινό άμορφο
εαυτό μας και να ταυτιστούμε με το σώμα και
το νου. Στα υψηλότερα επίπεδα της ύπαρξής
μας αγαπάμε τον καθένα – ακόμη κι αυτούς που
μας βλάπτουν και μας ενοχλούν. Το εγώ μας
μπορεί να μην τους αγαπάει. Αλλά εμείς τους
αγαπάμε. Γι’ αυτό το λόγο ο Χριστός μάς ζήτησε
να αγαπάμε αυτούς που μας βλάπτουν, επειδή
έτσι συνδεόμαστε με τον αληθινό πνευματικό
εαυτό μας που στην πραγματικότητα ήδη
αγαπά τους άλλους και δεν μπορεί να κάνει δια-
φορετικά.

Όταν κατανοήσουμε ότι ζούμε μέσα σε μια
πραγματικότητα αγάπης, θα νιώθουμε ασφα-
λείς και ήρεμοι σε όλες τις καταστάσεις και θα
μπορούμε να βοηθάμε τους γύρω μας να κάνουν
το ίδιο. Η ενέργειά μας θα μετατραπεί τότε από
το φόβο, την κακία και το θυμό σε ατομική και
συλλογική αναζήτηση λύσεων. Θα είμαστε πολύ
περισσότερο αποτελεσματικοί στη δημιουργία

της ασφάλειας, αφθονίας και ευτυχίας που ψά-
χνουμε.

Μπορείτε να το κάνετε με το να συνειδη-
τοποιήσετε και να θυμηθείτε τα ακό-
λουθα:

Στην ουσία είστε αθάνατη θεϊκή συνειδητότητα
που έχετε προσωρινά προβάλει τη συνειδητό-
τητά σας σ’ αυτό που ονομάζετε σώμα σας. Δεν
υπάρχει γέννηση, μόνο μια προσωρινή προβολή
της συνειδητότητάς σας σ’ αυτό το σώμα και το
νου. Στην πραγματικότητα δεν έχετε ποτέ γεν-
νηθεί και δεν θα πεθάνετε ποτέ.

Απλά μια μέρα θα αποσύρετε τη συνειδητότητά
σας από το σώμα σας τη χρονική στιγμή που
εσείς επιλέγετε, ανεξάρτητα από τις συνθήκες
της αποχώρησής σας, η οποία μπορεί να γίνει
σιγά-σιγά ή ξαφνικά. Δεν μπορείτε και δεν θα
αποσύρετε τη συνειδητότητά σας από το σώμα
σας μέχρι εσείς οι ίδιοι να επιλέξετε το χρόνο.
Ακόμη και στην ακραία πιθανότητα που κά-
ποιος μπορεί να σας «δολοφονήσει», αυτό μπο-
ρεί να συμβεί μόνο με την εσωτερική σας
συγκατάθεση – για την οποία φυσικά το εγώ και
ο νους σας δεν θα έχουν επίγνωση.

Το ίδιο ισχύει για όλα τα γεγονότα που έχουν
συμβεί ή θα εμφανιστούν στη ζωή σας. Τίποτα
δεν θα συμβεί που δεν θα το έχετε με κάποιο
τρόπο δημιουργήσει ή επιλέξει σε κάποιο επί-
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πεδο. Ό,τι έχει ποτέ συμβεί, συμβαίνει και θα
συμβεί, θα είναι πάντοτε η καλύτερη ευκαιρία
για την εξέλιξη και την αφύπνισή σας στην αλή-
θεια. Μπορείτε να είστε ήρεμοι ότι θα συμβεί
μόνο αυτό που εξυπηρετεί το καλύτερο δυνατό
συμφέρον σας σαν ψυχή στη διαδικασία της
εξέλιξης.

Με τον ίδιο τρόπο όλοι οι αγαπημένοι σας είναι
επίσης αιώνιες, αθάνατες αδελφές ψυχές που
έχουν επιλέξει να παίξουν τους προσωρινούς
ρόλους τους στο δράμα της ζωής σας (όπως κι
εσείς παίζετε το δικό σας ρόλο στη δική τους
ζωή) και οι οποίοι έχουν επιλέξει τις δικές τους
εμπειρίες και μαθήματα. Τίποτε δεν συμβαίνει
και δεν θα συμβεί στη ζωή τους που δεν είναι
αυτό που δημιουργούν ελεύθερα μόνοι τους και
επιλέγουν σαν ευκαιρία για να μάθουν τα επι-
λεγμένα μαθήματά τους. Έχουν κι αυτοί ελεύ-
θερη βούληση να μάθουν ή όχι. Μπορεί να
χρειαστεί να δημιουργήσουν περισσότερο πόνο
πριν να είναι έτοιμοι να μάθουν. Μερικές φορές
μπορούμε να τους βοηθήσουμε και άλλες φορές
δεν είναι ανοικτοί και έτοιμοι για βοήθεια. Αυτό
είναι κάτι που χρειάζεται να αποδεχτούμε και
να είμαστε ήρεμοι.

Η ανησυχία και ο φόβος για τους αγαπημένους
μας το μόνο που κάνει είναι να υπονομεύει τη
δική τους αίσθηση δύναμης και αυτοπεποίθη-
σης. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε πολύ πιο
αποτελεσματικά με το να τους αντιλαμβανόμα-
στε σαν αιώνιες ισχυρές πνευματικές υπάρξεις
που έχουν επιλέξει τα μαθήματα και τις προ-
κλήσεις της ζωής τους και με το να πιστεύουμε
στην ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν και να
ωφεληθούν από αυτές τις δοκιμασίες.

Η Πεταλούδα

Υπάρχει μια ιστορία, που πιστεύω ότι είναι αλη-
θινή, για έναν άνθρωπο που είδε μια πεταλούδα
να αγωνίζεται να βγει από το κουκούλι της.
Αποφάσισε να την βοηθήσει ανοίγοντας το κου-
κούλι με το μολύβι του για να επιτρέψει στην
πεταλούδα να απελευθερωθεί χωρίς προσπά-
θεια. Όμως, η πεταλούδα δεν μπορούσε να πε-
τάξει, επειδή τα φτερά της μπορούσαν να
αναπτυχθούν μόνο μέσα από την προσπάθεια
που κατέβαλε σπρώχνοντας με τα φτερά πάνω
στα τοιχώματα. Παρέμεινε στο έδαφος.

Μέσα από την αγάπη και το νοιάξιμο για τους
αγαπημένους μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά
μας, συχνά κάνουμε το λάθος να λύνουμε τα
προβλήματά τους, έτσι ώστε στο τέλος δεν
έχουν φτερά να πετάξουν. Ο καλύτερος τρόπος
να βοηθήσουμε τους αγαπημένους μας είναι να
εφαρμόσουμε Ho’oponopono (θα το συζητή-
σουμε αργότερα) και να τους οραματιστούμε
γεμάτους με το εσωτερικό φως του αληθινού
πνευματικού εαυτού τους να τους ενεργοποιεί
με δύναμη και εσωτερική καθοδήγηση. Κάθε
φορά που φοβάστε ή ανησυχείτε για έναν αγα-
πημένο σας, αν θέλετε πραγματικά να βοηθή-
σετε, συγκεντρώστε το νου σας σ’ αυτήν την
εικόνα του με φως, δύναμη και εσωτερική κα-
θοδήγηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα τον ενδυνα-
μώσετε αντί να συμμετέχετε στην ψευδαίσθηση
της αδυναμίας του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη
βοήθεια που μπορείτε να προσφέρετε στους
αγαπημένους σας.

Οι ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και εξέλιξη έρ-
χονται με δόσεις που μπορεί να δυναμώνουν
τους «πνευματικούς μυς» μας, αλλά όχι τόσο
πολύ ώστε να τους βλάψουν, εκτός κι αν εμείς
οι ίδιοι αγνοήσουμε την εσωτερική μας δύναμη.
Όταν θέλουμε να αυξήσουμε το βάρος που μπο-
ρούμε να σηκώσουμε, δεν είναι λογικό να ση-
κώνουμε τα ίδια βάρη που σηκώναμε για
χρόνια. Χρειάζεται να αυξήσουμε το βάρος,
αλλά όχι τόσο πολύ που να δημιουργήσουμε
βλάβη στη μέση μας από την προσπάθεια. Με
τον ίδιο τρόπο, «επιλέγουμε» τις ευκαιρίες ανά-
πτυξης που δοκιμάζουν τους πνευματικούς μυς
μας, αλλά πάντοτε σε δόσεις που έχουμε τη δύ-
ναμη να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα μας δοθεί
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ποτέ μια ευκαιρία ανάπτυξης που είναι πέρα
από την ικανότητά μας να την αντιμετωπί-
σουμε. Όμως, έχουμε ελεύθερη βούληση να
προσεγγίσουμε την εσωτερική μας δύναμη ή να
την αγνοήσουμε και να νιώθουμε αδύναμοι, και
έτσι να επιτρέψουμε στο γεγονός ή την κατά-
σταση να μας σύρουν στον πόνο, το φόβο, την
απελπισία, την κατάθλιψη και την ανημπόρια.
Μερικοί άνθρωποι μετά τον πρώτο πόνο ή
φόβο, επανέρχονται και επανασυνδέονται με
την εσωτερική τους δύναμη και άλλοι όχι. Είναι
δική μας επιλογή.

Όλα τα γεγονότα και οι πραγματικότητες είναι
προσωπικές δημιουργίες, ακόμη και σε όλες τις
περιβαλλοντικές καταστροφές. Ο Χριστός μι-

λώντας για τη Δευτέρα Παρουσία είπε ότι «δύο
άνδρες θα βρίσκονται στον αγρό, ένας θα φύγει
και ένας θα μείνει». Αυτό, για μένα, σημαίνει ότι
ακόμη και σε μια μαζική καταστροφή, είτε είναι
σεισμός, πλημμύρα, φωτιά είτε μια οικονομική
κρίση, αυτό που θα συμβεί στον καθένα θα είναι
αυτό που αυτή η συγκεκριμένη ψυχή χρειάζεται
αυτή τη στιγμή. Τίποτε δεν θα συμβεί σε σας
επειδή συμβαίνει στους άλλους. Ανεξάρτητα
από ό,τι γίνεται στους άλλους γύρω σας, σε σας
θα συμβεί μόνο αυτό που έχετε επιλέξει και δη-
μιουργήσει. Όταν ένα ατύχημα, όπως η συν-
τριβή αεροπλάνου, έχει σαν αποτέλεσμα το
θάνατο πολλών ανθρώπων, είναι επειδή καθέ-
νας απ’ αυτούς έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο
απόσυρσης της συνειδητότητάς του από το προ-
σωρινό φυσικό σώμα. Αν κάποιοι είχαν εισιτή-
ριο για την πτήση, αλλά δεν είχαν επιλέξει
αυτόν τον τρόπο απόσυρσης, αυτοί κατά κά-
ποιον τρόπο θα εμποδιστούν να μπουν στο αε-
ροπλάνο, ενώ άλλοι που δεν ήταν στη λίστα της
πτήσης, αλλά έχουν επιλέξει αυτό το μέσο ανα-
χώρησης από το σώμα, ξαφνικά θα βρεθούν σ’
αυτήν την πτήση.

Όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μ’ αυτόν τον
τρόπο, θα βιώσουμε εσωτερική ηρεμία και δι-
αύγεια και θα συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε
σύμπαν αγάπης και ότι ο Θεός, του οποίου εί-
μαστε μέρος, μας αγαπά χωρίς όρους. Θα νιώ-
σουμε ευγνωμοσύνη και θα αντιληφθούμε κάθε
πρόκληση σαν μια ευκαιρία για βαθύτερη σύν-
δεση με τον αληθινό εαυτό μας. Θα εκδηλώ-
σουμε τότε όλη την αφθονία, υγεία, χαρά και
αγάπη που επιθυμούμε να έχουμε.
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Τα τελευταία 35 χρόνια ένας αριθμός νέων μορ-
φών ψυχοθεραπείας έχει γίνει πολύ δημοφιλής
μεταξύ των ψυχολόγων, ψυχιάτρων, γιατρών
και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται με τη
συναισθηματική, νοητική, σωματική και πνευ-
ματική αρμονία του ανθρώπου.

Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι:
TFT – Thought Field Therapy (Θεραπεία του
πεδίου των σκέψεων)
EFT – Emotional Freedom Techniques (Τεχνι-
κές συναισθηματικής απελευθέρωσης)
BSFF – Be Set Free Fast (Ταχεία απελευθέ-
ρωση)
TAT – Tapas Acupressure Technique (Τεχνική
δακτυλοπιέσεων Τάπας)
EMDR – Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (Απευαισθητοποίηση και επανα-
λειτουργία με την κίνηση των ματιών)
WHEE – Wholistic Hybrid of EFT and EMDR
(Ολιστικό υβρίδιο του EFT και του EMDR)
Sedona Method (Μέθοδος Αυτοαποπρο-

γραμματισμού Σεντόνα)
Freeze Frame - from the Hearth Math Insti-
tute (Ακούγοντας την καρδιά – από το Ινστι-
τούτο Αριθμητικής της Καρδιάς)
Ho’oponopono - from the Spiritual teachers
of Hawaii (Χο’ οπονοπόνο – από τους Πνευμα-
τικούς δασκάλους της Χαβάης)

Ονομάζουμε γενικά αυτές τις μεθόδους «Ενερ-
γειακή Ψυχολογία». Σ’ αυτό το βιβλίο θα συζη-
τήσουμε ειδικά το EFT που αναπτύχθηκε από
τον Γκάρι Κρεγκ.

Τι λένε για το EFT οι θεραπευτές σ’ όλο
τον κόσμο

«Το EFT προσφέρει μεγάλα θεραπευτικά
οφέλη.» Deepak Chopra, MD
«Χρησιμοποιώ συχνά το EFT στους ασθενείς
μου με σπουδαία αποτελέσματα.» «Κάποια
μέρα το ιατρικό επάγγελμα θα ξυπνήσει και να
κατανοήσει ότι τα ανεπίλυτα συναισθηματικά
θέματα είναι η κύρια αιτία του 85% όλων των
ασθενειών. Τότε, το EFT θα είναι ένα από τα κυ-
ριότερα θεραπευτικά εργαλεία …. όπως είναι
και για μένα.» Eric Robins, MD, συγγραφέας
του «Τα Χέρια σου Μπορούν να σε Θεραπεύ-
σουν»

«Το EFT υπήρξε για μένα η μοναδικά αποτελε-
σματική τεχνική που έχω χρησιμοποιήσει στα
45 χρόνια που ασκώ την ψυχιατρική. Είχα επι-
τυχία με τον πανικό, το κοινωνικό άγχος και
πολλές άλλες διαταραχές.» Curtis Steele,
MD, Canada

«Στα 50 χρόνια που ασκώ την ψυχιατρική, το
EFT έχει αποδειχτεί μία από τις πιο γρήγορες
και αποτελεσματικές τεχνικές που έχω ποτέ
χρησιμοποιήσει.» Henry Altenberg, MD, U
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Χρησιμοποίηση της Ενεργειακής Ψυχολογίας 
για την Απελευθέρωση 

από Φόβο, Άγχος και Άλλα Αρνητικά Συναισθήματα



«Το EFT είναι στην κορυφή της νέας θεραπευ-
τικής κίνησης.» Candace Pert, PhD, συγγρα-
φέας του «Μόρια Συναισθήματος»

«Το EFT, απομακρύνοντας το συναισθηματικό
τραύμα, βοηθάει επίσης στη θεραπεία των σω-
ματικών συμπτωμάτων.» Norm Shealy, MD,
συγγραφέας του «Ψυχική Ιατρική»

«Το EFT προορίζεται να γίνει το κορυφαίο θε-
ραπευτικό εργαλείο για τον 21ο αιώνα.» Cheryl
Richardson, συγγραφέας του «Το Αλάθητο
Άγγιγμα της Χάρης»

«Το EFT είναι μια απλή, ισχυρή διαδικασία που
μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη δραστηριότητα,
υγεία και συμπεριφορά των γονιδίων.» Bruce
Lipton, PhD, συγγραφέας του «Η Βιολογία
της Πεποίθησης»

«Το EFT είναι απλό, αποτελεσματικό και έχει
καταπληκτικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα
έπρεπε να διδάσκεται στο Δημοτικό σχολείο.»
Donna Eden, συγγραφέας του «Η Υπόσχεση
της Ενεργειακής Ψυχολογίας»

«Το EFT δουλεύει σπουδαία με μένα. Είναι η 13η

νύχτα που κοιμάμαι χωρίς πόνο ινομυαλγίας και
αυτό είναι φαινόμενο για μένα. Από το 1991,
από την έφοδο αυτής της ασθένειας, δεν είχα

δύο συνεχόμενες νύχτες χωρίς πόνο. Το εκτιμώ
πάρα πολύ. Ένα μεγάλο Ευχαριστώ.» Janet
Cole

«Εκτός από ποικίλα συναισθηματικά θέματα,
έχω χρησιμοποιήσει το EFT με εντυπωσιακά
αποτελέσματα για πολλά σωματικά προβλή-
ματα, όπως Κήλη, Καντιτίαση και Ρευματοειδή
Αρθρίτιδα. Η διαδικασία είναι απαλή και συχνά
ωφελεί εκεί που άλλες μέθοδοι αποτυχαίνουν.»
Raul Vergini, MD Italy

«Έχω βρει το EFT τόσο χρήσιμο που έχει γίνει
το βασικό εργαλείο της πρακτικής μου. Το έχω
χρησιμοποιήσει με επιτυχία για ένα μακρύ κα-
τάλογο συναισθηματικών θεμάτων, ακόμη και
για παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Το ενδιαφέρον
είναι ότι, όταν υποχωρούν τα συναισθηματικά
προβλήματα, συχνά ανακουφίζονται συγχρόνως
και σωματικές ασθένειες. Το έχω δει να συμ-
βαίνει με τα συμπτώματα της ινομυαλγίας
καθώς και με προβλήματα κατάποσης, πόνους
της μέσης, αιμορροΐδες, οξύτητα, αναπνευστικά
προβλήματα, στομαχικό πόνο, κολπίτιδα, πονο-
κεφάλους, πόνους των αρθρώσεων και στομα-
χικά προβλήματα.» Sonia Novinsky, Ph.D.,
Brazil

Ακολουθεί ένας μερικός κατάλογος ψυχο-
σωματικών προβλημάτων τα οποία έχουν
ανταποκριθεί θετικά στο EFT:
♦ Απώλεια βάρους ♦ Άγχος/Κρίσεις Πανικού 
♦ Διατροφικές Διαταραχές ♦ Θέματα Σχέσεων 
* Αντιμετώπιση του Θυμού 
♦ Παιδική Συμπεριφορά ♦Δυσλεξία 
♦ Αλλεργίες ♦ Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα 
♦ Άσθμα ♦Αϋπνία ♦Πολλαπλή Χημική Ευαι-
σθησία ♦Αντιμετώπιση του Πόνου 
♦ Γυναικολογικά Προβλήματα ♦ Ανδρικά Προ-
βλήματα ♦ Αυτοπαραδοχή/Αυτοεκτίμηση 
♦ Αφθονία ♦ Αθλητική Απόδοση ♦ Πνευματική
Σύνδεση ♦ Φοβίες ♦ Τραύματα Πολέμου 
♦ Τραύματα Σεξουαλικής Κακοποίησης 
♦ Εθισμοί ♦ Κατάθλιψη ♦ Υπέρταση 
♦ Ινομυαλγία ♦ Ημικρανίες ♦ Χρόνια Κόπωση
♦ Επίμονη/Σπαστική Διαταραχή ♦ Καρκίνος 
♦ Ασθένεια Πάρκινσον ♦ Μυϊκή Δυστροφία 
♦ Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
♦ Ρευματοειδής Αρθρίτιδα ♦ Κυστική Ίνωση
♦ Διαβήτης  ♦ Ηπατίτιδα C
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Κοινές όψεις της Ενεργειακής Ψυχολο-
γίας

Ανεξάρτητα από τη διαφορετική τους προσέγ-
γιση, όλες οι μορφές ενεργειακής ψυχολογίας
έχουν κοινές μερικές από τις ακόλουθες όψεις:

Μπορούμε να τις εφαρμόσουμε μόνοι μας
στον εαυτό μας.

Αυτές οι μέθοδοι έχουν, κατά κανόνα, γρήγορα
και μόνιμα αποτελέσματα.

Μπορούν να εφαρμοστούν κατευθείαν σε
οποιοδήποτε συναίσθημα, όπως φόβο, άγχος,
συναισθηματικό και σωματικό πόνο, καθώς και
σε θυμό, ενοχή, πίκρα και απόρριψη.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακου-
φίσουν σωματικά συμπτώματα και σε μερι-
κές περιπτώσεις να απομακρύνουν ακόμη και
τις αιτίες της ψυχοσωματικής ασθένειας.

Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να απε-
λευθερωθούμε από χημικούς εθισμούς,
όπως στη νικοτίνη, καφεΐνη, ζάχαρη, σοκολάτα,
ακόμη και τα βαριά ναρκωτικά.

Πώς γίνεται αυτό;

Εστιαζόμαστε στη συναισθηματική ή σωματική
διαταραχή που θέλουμε να ανακουφίσουμε και
αξιολογούμε πόσο έντονη είναι. Εφαρμόζουμε
τις Υποκειμενικές Μονάδες Διαταραχής  SUD
(Subjective Units of Disturbance), όπου αξιολο-
γούμε την ένταση του συναισθήματος, της επι-
θυμίας ή της σωματικής δυσφορίας από 0 έως
10, όπου 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου
διαταραχή και 10 σημαίνει ότι η διαταραχή
είναι εξαιρετικά ψηλή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αναπτύσσουμε την ικανότητα να παρατηρούμε
αντικειμενικά τη διαταραχή σαν κάτι ξέχωρο
από τον εαυτό μας και έχουμε συναίσθηση για
το πόσο αυξάνεται ή μειώνεται ή αν υπάρχει
καν πρόβλημα.

Το δεύτερο βήμα είναι να αποδεχτούμε οτι-
δήποτε αισθανόμαστε και να αποδεχτούμε
τον εαυτό μας με οτιδήποτε αισθανόμαστε. Η
αποδοχή είναι βασική για να απελευθερώσουμε
την ενέργεια της αλλαγής. Μπορούμε να χρησι-

μοποιήσουμε μια επιβεβαίωση όπως «Παρόλο
που έχω ___________ (συγκεκριμένο συναί-
σθημα ή πρόβλημα), αγαπώ και δέχομαι τον
εαυτό μου». Αυτό γίνεται για να αφήσουμε κάθε
ντροπή ή θυμό σχετικά με τα συναισθήματά
μας. Μερικοί από μας καταπιέζουμε ή αγνοούμε
τα συναισθήματά μας.

Το επόμενο βήμα είναι να θέλουμε να αφή-
σουμε το συναίσθημα ή τη διαταραχή. Αυτό
δεν συμβαίνει πάντα. Μπορεί να έχουμε μια
υποσυνείδητη ανάγκη να κρατηθούμε στον
πόνο, το θυμό ή το πρόβλημα για διάφορους λό-
γους που αναπτύσσονται με λεπτομέρεια στο βι-
βλίο Ενεργειακή Ψυχολογία και στο
www.HolisticHarmony.com.

Τώρα εστιαζόμαστε κατευθείαν στη συναι-
σθηματική η σωματική διαταραχή σχετικά
με ένα ορισμένο ερέθισμα, όπως ένα γεγονός,
μια συμπεριφορά, μια κατάσταση, μια ιδέα ή
ακόμη και μια σκέψη στο νου μας για το παρελ-
θόν ή το μέλλον. Η διαταραχή μπορεί να είναι
ακόμη και αποτέλεσμα χημικών ή ορμονικών
αλλαγών.

Κάθε ιδιαίτερο συναίσθημα ή κατάσταση του
νου είναι μια εθισμένη «ενεργειακή δομή»,
που έχουμε διδαχτεί στο παρελθόν και αναπα-
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ράγεται κάθε φορά που ενεργοποιούνται οι
προγραμματισμένες από παλιά εγκεφαλικές συ-
νάψεις δημιουργώντας το μήνυμα ότι «κινδυ-
νεύουμε». Ανεξάρτητα από τη λογική και τη
σοφία μας, ωθούμαστε από αυτά τα εθισμένα
ενεργειακά πεδία, τα δημιουργημένα από πα-
ρωχημένους, αλλά σίγουρα ενεργούς, προγραμ-
ματισμούς, να νιώθουμε άγχος, φόβο, πόνο,
θυμό, ενοχή και βιώνουμε τις επιπτώσεις αυτών
των συναισθηματικών διαταραχών στο σώμα,
το νου, τις σχέσεις και την ευτυχία μας. Αυτό
είναι ιδιαίτερα αληθινό όταν πιστεύουμε υπο-
συνείδητα ή συνειδητά ότι κινδυνεύουν η ασφά-
λεια, η αξία, η ελευθερία ή η ικανοποίησή μας.

Το επόμενο βήμα είναι να αλλάξουμε την ενερ-
γειακή μας κατάσταση ενώ εστιαζόμαστε στο
συγκεκριμένο συναίσθημα, διαταραχή, σωμα-
τικό πόνο ή δυσφορία. Αυτό γίνεται με διάφο-
ρους τρόπους, που εξαρτώνται από τη
συγκεκριμένη τεχνική και τις διάφορες παραλ-
λαγές της κάθε τεχνικής. Μερικές τεχνικές συμ-
περιλαμβάνουν χτυπήματα σε ορισμένα σημεία
του βελονισμού για να αλλάξει η ενέργεια. Σε
άλλες τοποθετούμε τα χέρια μας σε ορισμένα
ενεργειακά κέντρα. Άλλες βασίζονται στην
εναλλακτική κίνηση των ματιών. Μερικές εστιά-
ζονται στην ανάπτυξη εναλλακτικών αντιλή-
ψεων γι’ αυτό που συμβαίνει.

Όταν αλλάξουμε με επιτυχία τη συναισθημα-
τική μας κατάσταση σε σχέση με το συγκεκρι-
μένο ερέθισμα, αυτό μεταβάλλει τη
συναισθηματική, χημική, ορμονική και ηλε-

κτρονική αντίδρασή μας προς αυτή τη συγκε-
κριμένη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο υπο-
θάλαμός μας εκκρίνει διαφορετικά πεπτίδια και
ο εγκέφαλός μας δημιουργεί νέες συνάψεις σε
σχέση με το ίδιο ερέθισμα, το οποίο μέχρι τώρα
μας ενοχλούσε. Όταν αυτό γίνει μερικές φορές,
αυτή η νέα πιο θετική αντίληψη και αντίδραση
γίνεται το νέο μας υπόδειγμα.

Πώς εφαρμόζουμε το EFT;

Σ’ αυτή την παράγραφο θα δώσουμε μόνο τα
πιο βασικά που αναφέρονται στο πώς να κά-
νουμε EFT. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληρο-
φορίες, προτείνουμε το βιβλίο Ενεργειακή
Ψυχολογία και τις ιστοσελίδες
www.emofree.com ή
www.holisticharmony.com/eft/

Στάδιο 1: Η προετοιμασία

α. Φέρνουμε στο νου το συναίσθημα ή το
σωματικό πρόβλημα από το οποίο θέλουμε
να απελευθερωθούμε.

β. Αξιολογούμε το SUD ή τις υποκειμενικές
μονάδες δυσφορίας (ή διαταραχής) βαθμολο-
γώντας από 0 έως 10, όπου 0 σημαίνει καθόλου
δυσφορία, συναίσθημα ή πόνος και 10 σημαίνει
τη μέγιστη ένταση που μπορούμε να φαντα-
στούμε.

γ. Διορθώνουμε την «ψυχολογική αντι-
στροφή» ή αντίσταση στο να νιώσουμε καλύ-
τερα, σε περίπτωση που υπάρχει, χτυπώντας
στο πλάι του χεριού στο σημείο με το οποίο
θα χτυπούσαμε ένα κομμάτι ξύλου στο καράτε.

1. Χτυπάμε στο πλάι του ενός χεριού ενώ
επαναλαμβάνουμε τρεις φορές τη φράση, «Πα-
ρόλο που έχω ________ (συμπληρώστε το συ-
ναίσθημα ή το σωματικό πρόβλημα), αγαπώ και
δέχομαι τον εαυτό μου».

2. Χτυπάμε στο πλάι του άλλου χεριού επα-
ναλαμβάνοντας τρεις φορές, «Επιλέγω να απε-
λευθερωθώ από _________ (συμπληρώστε το
συναίσθημα ή το σωματικό πρόβλημα)». Μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε στη θέση της λέξης
«επιλέγω» τις λέξεις θέλω, συμφωνώ, αξίζω,
αποδέχομαι ή με συμφέρει να απελευθερωθώ
από _________ (συμπληρώστε το συναί-
σθημα ή το σωματικό πρόβλημα).
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Στάδιο 2: Η σειρά των χτυπημάτων

Τώρα είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε στα
οκτώ σημεία ώστε να απομακρύνουμε τη δια-
ταραχή από το ενεργειακό πεδίο.

Αυτά τα σημεία είναι συνήθως τα αρχικά ή τα
τελευταία σημεία των μεσημβρινών (ενεργει-
ακών καναλιών) του βελονισμού και μπορούμε
να τα δούμε στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί.
Χτυπάμε περίπου επτά φορές πάνω στο κάθε
σημείο της σειράς. Δεν παίζει ρόλο πόσες φορές
χτυπάμε. Θα πρέπει, όμως, να είναι πάνω από
πέντε.

Αυτό ξεκινά τη ροή της ενέργειας μέσα σ’ αυτά
τα ενεργειακά κανάλια, διορθώνοντας έτσι στο
ενεργειακό πεδίο τη διαταραχή που σχετίζεται
με το πρόβλημα. Τα χτυπήματα πρέπει να έχουν
έναν καλό ρυθμό – όχι πολύ αργό – και μια από-
τομη κίνηση σε κάθε χτύπημα. Αλλά δεν πρέπει
να είναι πολύ δυνατά, οδυνηρά ή με κανένα
τρόπο βλαβερά.

Εκτός από την κορυφή του κεφαλιού, όπου χτυ-
πάμε με όλα τα δάχτυλα και των δύο χεριών,
στα υπόλοιπα σημεία τα χτυπήματα γίνονται με
τα άκρα του δείχτη και του μεσαίου δάχτυλου
από κάθε χέρι. Η περιοχή που καλύπτεται από
αυτά τα δύο δάχτυλα είναι μεγαλύτερη από τα
ίδια τα σημεία και μας εξασφαλίζει ότι χτυπάμε
στο σημείο που χρειάζεται. Έχουμε τροποποι-
ήσει τη διαδικασία και χτυπάμε και με τα δύο
χέρια στα ίδια σημεία συμμετρικά στις δύο
πλευρές του σώματος. Αυτό μπορεί να γίνει χτυ-
πώντας εναλλάξ μια στην αριστερή και μια στη
δεξιά πλευρά του σώματος, διεγείροντας το δεξί
και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου καθώς
χτυπάμε. Αυτή η εναλλάξ διέγερση είναι επίσης
πολύ χρήσιμη για την αλλαγή του ενεργειακού
πεδίου και συνδυάζει κατά κάποιον τρόπο τις
μεθόδους του EFT και του EMDR.

Η φράση υπενθύμισης

Καθώς χτυπάμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να
επαναλαμβάνουμε τη «φράση υπενθύμισης»
προφορικά ή ίσως νοερά, σε περιπτώσεις που
δεν θέλουμε να ακουστούμε. Η φράση υπενθύ-
μισης είναι απλώς μια δήλωση του συναισθη-
ματικού ενεργειακού πεδίου στο οποίο χτυπάμε.

Αυτό μας βοηθάει να είμαστε εστιασμένοι σ’
αυτό το συγκεκριμένο ενεργειακό πεδίο, διορ-
θώνοντας το με τα χτυπήματά μας.

Η φράση υπενθύμισης θα αναφέρει το συναί-
σθημα, το σωματικό πρόβλημα ή την επιθυμία
και ίσως και το ερέθισμα που τα προκαλεί.

Για παράδειγμα:
Φόβος ύψους
Φόβος ομιλίας μπροστά σε κοινό
Φόβος εγκατάλειψης
Φόβος να μην έχω αρκετά χρήματα
Φόβος ότι θα μου επιτεθούν
Φόβος γηρατειών
Φόβος αποτυχίας
Φόβος απώλειας ενός αγαπημένου
Φόβος απόλυσης από τη δουλειά μου
Θυμός όταν με διορθώνουν
Πόνος στη μέση
Άγχος για το διαγώνισμα

Τα σημεία

Κοιτάξτε στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί για
να δείτε τη θέση των σημείων. Αναφέρουμε, για
όσους ενδιαφέρονται, τους μεσημβρινούς του
βελονισμού και τους αριθμούς των σημείων που
χτυπάμε. Δεν είναι απαραίτητο να τους ξέρετε ή
να τους καταλαβαίνετε. 

Στην τροποποιημένη εκδοχή μας, χτυπάμε συ-
νήθως με αυτή τη σειρά:

1. Κορυφή του κεφαλιού (Μεσημβρινός Δο-
χείου Διεύθυνσης, σημείο 20) και πάνω στη
γραμμή που ενώνει την κορυφή του κεφαλιού
με το κέντρο του μετώπου. Αυτό γίνεται με όλα
τα δάχτυλα ώστε μ’ αυτή τη διαδικασία να διε-
γείρονται επίσης και τα σημεία του βελονισμού
που βρίσκονται στις άκρες των δακτύλων και
του αντίχειρα.

Στα υπόλοιπα σημεία χτυπάμε με το δείχτη και
το μεσαίο δάχτυλο του κάθε χεριού.

2. Αρχή του φρυδιού εκεί που ενώνεται με τη
ρίζα της μύτης. Αναφέρεται σαν σημείο Φρυ-
διού – eyebrow EB – (Μεσημβρινός Κύστης 2)

3. Πλάι του ματιού στον κρόταφο – side of the
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eye SE – (Μεσημβρινός της Χοληδόχου Κύστης
1). Εδώ μπορούμε επίσης να χτυπήσουμε και
πίσω από τα αυτιά.

4. Κάτω από το μάτι πάνω στο ζυγωματικό
οστό – under eye UE – (Μεσημβρινός Στομά-
χου 2).

*5. Κάτω από τη μύτη πάνω από τα χείλη –
under nose UN – (Μεσημβρινός Δοχείου Διεύ-
θυνσης 25-26).

*6. Κάτω από τα χείλη πάνω από το σαγόνι –
chin CH – (Μεσημβρινός Δοχείου Συγκέντρω-
σης 24).

*Όταν χτυπάμε σ’ αυτά τα δύο σημεία μπο-
ρούμε να το κάνουμε χτυπώντας ταυτόχρονα με
το ένα χέρι πάνω από τα χείλη και με το άλλο
κάτω απ’ αυτά.

7. Κάτω από τη μασχάλη στο πλάι του σώ-
ματος περίπου στο ύψος των θηλών – under
arm UA – (Μεσημβρινός Σπλήνας 21).

8. Κάτω από την κλείδα αριστερά και δεξιά
του στέρνου. Είναι το μαλακό σημείο ακριβώς
κάτω από την κλείδα (το πιο υψηλό οριζόντιο
οστό στο μπροστινό μέρος του σώματος) και
δεξιά και αριστερά από το στέρνο (το κατακό-
ρυφο οστό στο κέντρο του στήθους) – collar-
bone CB – (Μεσημβρινός Νεφρών 27).

9. Στο πλάι του χεριού στο σημείο με το οποίο
χτυπάμε ένα κομμάτι ξύλο στο καράτε – karate
chop KC – (Μεσημβρινός Λεπτού Εντέρου 3-4).
Είναι το ίδιο σημείο που χτυπήσαμε όταν διορ-
θώναμε την ψυχολογική αντιστροφή.

Τα ακόλουθα σημεία που βρίσκονται στα άκρα
των δακτύλων διεγείρονται όταν χτυπάμε στην
κορυφή του κεφαλιού με όλα τα δάχτυλα.
Όμως, αν προτιμάτε, μπορείτε να τα χτυπήσετε
ξεχωριστά.

α. Στην εξωτερική πλευρά του αντίχειρα
στο σημείο που το νύχι ενώνεται με το δέρμα.
(Αν τοποθετήσετε τις παλάμες σας πάνω στην
κοιλιά σας, το μέρος που χτυπάτε θα είναι
στραμμένο προς το κεφάλι σας.) – thumb TH –
(Μεσημβρινός Πνευμόνων 11).

β. Στην εξωτερική πλευρά του δείχτη στο
σημείο που το νύχι ενώνεται με το δέρμα. (Αν
τοποθετήσετε τις παλάμες σας πάνω στην κοι-
λιά σας, το μέρος που χτυπάτε θα είναι στραμ-
μένο προς το κεφάλι σας.) – index finger IF –
(Μεσημβρινός Παχέος Εντέρου 1).

γ. Στην εξωτερική πλευρά του μεσαίου δα-
κτύλου στο σημείο που το νύχι ενώνεται με το
δέρμα. (Αν τοποθετήσετε τις παλάμες σας πάνω
στην κοιλιά σας, το μέρος που χτυπάτε θα είναι
στραμμένο προς το κεφάλι σας.) – middle fin-
ger MF – (Μεσημβρινός Κυκλοφορικού-Σεξ 9).

δ. Στην εξωτερική πλευρά του μικρού δα-
κτύλου στο σημείο που το νύχι ενώνεται με το
δέρμα. (Αν τοποθετήσετε τις παλάμες σας πάνω
στην κοιλιά σας, το μέρος που χτυπάτε θα είναι
στραμμένο προς το κεφάλι σας.) – baby finger
BF – (Μεσημβρινός Καρδιάς 9).

Εκτός από τα σημεία πάνω και κάτω από τα
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χείλη, όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στη δεξιά
και αριστερή πλευρά του σώματος. Προτεί-
νουμε να χτυπάτε εναλλάξ αριστερά και δεξιά.
Κάνουμε τρεις φορές τα χτυπήματα από την κο-
ρυφή του κεφαλιού μέχρι το σημείο καράτε, ενώ
εστιαζόμαστε στο συναίσθημα.

Αξιολόγηση του SUD

Εστιαζόμαστε στη σκέψη, το συναίσθημα, την
επιθυμία ή το σωματικό πρόβλημα, που μας τα-
λαιπωρεί και αξιολογούμε πού βρίσκεται το
SUD (ο βαθμός διαταραχής μας).

Αναζητούμε να καθορίσουμε αν:
α. Είναι υψηλότερο; (μπορεί να συμβεί, αλλά
σπάνια)
β. Έμεινε το ίδιο;
γ. Είναι χαμηλότερο; (που σημαίνει ότι η δια-
ταραχή μας είναι μικρότερη όταν εστιαζόμαστε
στο ερέθισμα)

Όταν το SUD δεν μειώνεται

Αν είναι υψηλότερο ή το ίδιο, τότε κάνουμε
ακόμη έναν γύρο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο:

1. Η προετοιμασία: χτυπάμε στο πλάι του χε-
ριού με τις κατάλληλες φράσεις για να διορθώ-
σουμε πιθανή ψυχολογική αντιστροφή (αυτό
είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα, γιατί, αφού η
ενόχληση δεν έχει υποχωρήσει καθόλου, είναι
μεγαλύτερη η πιθανότητα να υπάρχει ψυχολο-
γική αντιστροφή).

2. Η ακολουθία των κτυπημάτων στα δώ-
δεκα σημεία, επαναλαμβάνοντας 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. Δείτε τις πηγές που
αναφέρονται πιο πάνω ή ζητήστε βοήθεια από
έναν ειδικό στο EFT.

Όταν το SUD μειώνεται

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

1. Στην προετοιμασία, καθώς χτυπάμε στο
πλάι του χεριού, αναφερόμαστε τώρα στο πρό-
βλημα ως «υπόλοιπο _________».
Για παράδειγμα, η φράση μπορεί να είναι:

«Παρόλο που έχω ακόμη αυτό το υπόλοιπο
φόβου για το ύψος, (τις αράχνες, τα φίδια, το
σκοτάδι, τους ανελκυστήρες ή οτιδήποτε άλλο)
αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου».
ή
«Παρόλο που έχω ακόμη αυτό το υπόλοιπο
πόνου στη μέση, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό
μου».

Η λέξη “υπόλοιπο” είναι σημαντική, γιατί έτσι
τα χτυπήματά μας απευθύνονται στο συγκεκρι-
μένο ενεργειακό πεδίο που υπολείπεται. Επί-
σης, ψυχολογικά, μας θυμίζει ότι η ενόχληση
είναι μικρότερη και συνεχίζει να ελαττώνεται.

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

Για παράδειγμα:
Υπόλοιπο φόβου ύψους
Υπόλοιπο φόβου ανελκυστήρων
Υπόλοιπο θυμού
Υπόλοιπο πόνου στη μέση

Σ’ αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το γύρο μας.

Τώρα ελέγχουμε και πάλι το SUD.

Ανεξάρτητα αν έχει μειωθεί ή όχι, συνεχίζουμε
τώρα με την προετοιμασία και τις φράσεις
υπενθύμισης που αναφέρονται στο «υπόλοιπο
_________».

Μπορούμε τα επαναλάβουμε τα στάδια 1 και 2
όσες φορές χρειάζεται μέχρι το συναίσθημα ή
το σωματικό πρόβλημα να έχει μειωθεί σημαν-
τικά ή εξαφανιστεί.
Όταν το συναίσθημα ή το σωματικό πρόβλημα
μειωθεί, τότε προχωράμε στη διαδικασία εξι-
σορρόπησης.

Στάδιο 3: Η διαδικασία εξισορρόπησης

Αυτό είναι το πιο περίεργο σημείο της διαδικα-
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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 στις σειρές κτυπη-
μάτων.

Χτυπάμε στο έξω μέρος της παλάμης στο βα-
θούλωμα που δημιουργείται ανάμεσα στα οστά
που ξεκινούν από τον καρπό και καταλήγουν
στις αρθρώσεις του παράμεσου και του μικρού
δακτύλου. Τα κτυπήματα γίνονται προς τις αρ-
θρώσεις  (Μεσημβρινός Τριπλού Θερμαστή 3).

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

1. Κρατώντας το κεφάλι μας ίσιο, κοιτάμε με δύ-
ναμη κάτω δεξιά.
2. Κρατώντας το κεφάλι μας ίσιο, κοιτάμε με
δύναμη κάτω αριστερά.
3. Με το κεφάλι πάντα ίσιο, κάνουμε κύκλους
με τα μάτια δεξιόστροφα.
4. Με το κεφάλι πάντα ίσιο, κάνουμε κύκλους
με τα μάτια αριστερόστροφα.
5. Μουρμουρίζουμε με το στόμα κλειστό
λίγες στροφές ενός τραγουδιού για 2 έως 5 δευ-
τερόλεπτα. (O Gary Craig προτιμά το “Happy
Birthday”).
6. Μετράμε από το ένα ως το πέντε δυνατά (ή
νοερά, αν δεν θέλουμε να μας ακούνε).
7. Μουρμουρίζουμε με το στόμα κλειστό
λίγες στροφές ενός τραγουδιού για 2 έως 5 δευ-
τερόλεπτα.

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

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι άνθρω-
ποι θα απελευθερωθούν από το συγκεκριμένο
πρόβλημά τους σε έναν ως πέντε γύρους. Αν δεν
είστε ανάμεσα τους, συμβουλευτείτε τις πηγές
που θα βρείτε παρακάτω.

Στάδιο 4: Όταν η διαταραχή έχει ελαττωθεί
και η ενέργεια εξισορροπήσει, είμαστε έτοιμοι
να «εγκαταστήσουμε» τη θετική αντίληψη, ιδέα

ή πεποίθηση που μας απελευθερώνει από αυτό
το συγκεκριμένο συναίσθημα. Σ’ αυτό το βιβλίο
θα βρείτε μερικές από αυτές τις εναλλακτικές
αντιλήψεις. Επιλέγουμε τη νέα θετική αντίληψη
που θέλουμε να δυναμώσουμε και μετά επανα-
λαμβάνουμε το Στάδιο 2, χτυπώντας πάνω σε
όλα τα σημεία με τον ίδιο τρόπο, ενώ έχουμε στο
νου το ερέθισμα. Αλλά σε κάθε σημείο, καθώς
χτυπάμε, επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας
(προφορικά ή νοερά) τη νέα πεποίθηση ή αντί-
ληψη. Εστιαστείτε στο να νιώθετε και να πι-
στεύετε αυτό που επαναλαμβάνετε.
Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να είμαστε ικανοί να φέ-
ρουμε στο νου το ερέθισμα και να μπορούμε να
είμαστε σε επαφή με τη νέα πεποίθηση.

Στάδιο 5: Όταν το πετύχουμε αυτό, μπορούμε
να εξισορροπήσουμε την ενέργεια και πάλι
όπως περιγράφεται στο Στάδιο 3.

Στάδιο 6: Τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε
οποιαδήποτε μέθοδο μεταμόρφωσης της κατά-
στασης του νου μας, όπως Ακούγοντας την Καρ-
διά, Αυτοαποπρογραμματισμό ή Χο’
οπονοπόνο, ή βαθιά χαλάρωση με θετικές σκέ-
ψεις και προβολές. (Περιγράφονται σ’ αυτό το
βιβλίο.)

Ακολουθούν μερικές διευθύνσεις στο διαδίκτυο
για περισσότερη έρευνα αυτών των μεθόδων.
Ενεργειακή Ψυχολογία γενικά
http://www.HolisticHarmony.com/seminars/

και http://www.holisticharmony.com/eft/
TFT – Thought Field Therapy
(http://www.tftrx.com/callahan.html)
EFT – Emotional Freedom Techniques
(http://www.emofree.com)
BSFF – Be Set Free Fast  (http://www.beset-
freefast.com/)
TAT – Tapas Acupressure Technique
(http://www.tatlife.com/)
EMDR – Eye Movement Desensitization and
Reprocessing. 
WHEE – Wholistic Hybrid of EFT and EMDR 
(http://www.wholistichealingresearch.com/)
Sedona Method (http://www.sedona.com/)
Freeze Frame Ακούγοντας την Καρδιά (From
the Hearth Math Institute) 
(http://www.heartmath.org/)
Ho’oponopono Χο’ οπονοπόνο
(http://www.hooponoponotheamericas.org/index.htm)
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Πολλοί από σας θα έχετε διαβάσει το βιβλίο ή
ίσως δει την ταινία με τίτλο το «Μυστικό».

Στην πραγματικότητα αυτό που μας διδάσκουν
δεν είναι μυστικό. Είναι γνωστό για χιλιάδες
χρόνια σε όλες τις θρησκείες και τις φιλοσοφι-
κές και πνευματικές ομάδες ότι οι πεποιθήσεις,
οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας δημιουρ-
γούν την πραγματικότητά μας.

Στα προηγούμενα κεφάλαια συζητήσαμε τους
νόμους της έλξης, του καθρεφτίσματος και της
συμπαθητικής δόνησης, με τους οποίους εκδη-
λώνουμε την προσωπική, κοινωνική και πλανη-
τική πραγματικότητά μας. Πώς, λοιπόν,
μπορούμε να δημιουργήσουμε μεθοδικά όσο το
δυνατόν πιο πλούσια και ικανοποιητική πραγ-
ματικότητα για τον εαυτό μας, την οικογένειά
μας, την κοινωνία και τον πλανήτη;

Ακολουθεί μια βασική ανακεφαλαίωση της με-
θόδου της έλξης ή εκδήλωσης.

Η προετοιμασία:

1. Ευγνωμοσύνη για την τωρινή αφθονία
μας. Το πρώτο βήμα, όπως ήδη αναφέραμε,
είναι να κατανοήσουμε ότι έχουμε ήδη δημι-
ουργήσει μια πραγματικότητα σημαντικά θετι-
κότερη από το 85% των αδελφών ψυχών του
πλανήτη. Αυτό μπορούμε να το συνειδητοποι-
ήσουμε κάνοντας έναν κατάλογο όλων αυτών
για τα οποία μπορούμε να νιώθουμε ευγνωμο-
σύνη. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε όσα πε-

ρισσότερα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε.
Επίσης, θυμηθείτε κάποια πράγματα που συνή-
θως θεωρούμε δεδομένα, όπως το καταφύγιο
από τα στοιχεία της φύσης, το ρουχισμό, την
τροφή, τον ηλεκτρισμό, τη μουσική, το χορό, τη
φύση, το τρεχούμενο καθαρό νερό, τη ζέστη, το
ζεστό νερό και την ελευθερία να κινούμαστε
χωρίς περιορισμούς. Συμπεριλάβετε όποιες συ-
σκευές ή μηχανήματα προσφέρουν άνεση, απο-
τελεσματικότητα ή δημιουργικότητα στη ζωή
μας, όπως το αυτοκίνητο, τον υπολογιστή κλπ.
Θυμηθείτε ότι η γνώση και η μόρφωση δεν πρέ-
πει να θεωρούνται δεδομένες. Είναι κι αυτές
δώρα του σύμπαντος, για τα οποία μπορούμε να
νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Πολλοί άνθρωποι δεν
μπορούν να θεωρήσουν δεδομένες τις αισθή-
σεις, όπως η όραση, η ακοή, η ικανότητα να
περπατούν ή να χρησιμοποιούν τα χέρια τους.

Πάρτε λίγο χρόνο να κάνετε τώρα τον κα-
τάλογό σας. Όταν τελειώσετε, συνεχίστε.

ΛΙΣΤΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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2. Η κατανόηση του πόσα πολλά έχετε ήδη οδη-
γεί σε συνειδητοποιήσεις και συναισθή-
ματα όπως:

α. Νιώθετε τυχεροί, ευλογημένοι και ότι
έχετε την αγάπη του Θεού ή του σύμπαντος που
σας έδωσε όλα αυτά που δεν έχουν δοθεί σε δι-
σεκατομμύρια αδελφές ψυχές.

β. Νιώθετε τη δύναμη της δημιουργίας και
της εκδήλωσης. Είναι ο κατάλογος αυτών που
έχετε ήδη δημιουργήσει. Όπως χρειάζεται να
πάρουμε την ευθύνη για τη δημιουργία αυτών
που δεν είναι ικανοποιητικά στη ζωή μας, χρει-
άζεται επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι
έχουμε συν-δημιουργήσει μαζί με το Θεό όλα
αυτά, για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη.

γ. Έχοντας νιώσει αγαπητοί, ευλογημένοι, δυ-
νατοί και ικανοί να εκδηλώνουμε σε συνεργα-
σία με το Θεό ή το σύμπαν, είμαστε τώρα σε
πολύ πιο θετική και σίγουρη θέση να κά-
νουμε τις ρυθμίσεις και τις βελτιώσεις της πραγ-
ματικότητάς μας που αναζητούμε.

3. Τώρα κάντε έναν κατάλογο αυτών που
θα θέλατε να αλλάξετε στην πραγματικότητά
σας, όπως:

α. Αυτά που θα θέλατε να βελτιώσετε όπως
π.χ. υγεία, αφθονία ή σχέσεις.

β. Αυτά που θα θέλατε να δημιουργήσετε εκ
νέου όπως στόχους ή σκοπούς για τον εαυτό
σας ή για τους άλλους.

γ. Αυτά που θα θέλατε να αλλάξετε όπως να
κόψετε το κάπνισμα ή να τρώτε λιγότερη τροφή
κλπ

δ. Αυτό που θα θέλατε να είστε, ίσως με με-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση, αγάπη για τους άλ-
λους και τον εαυτό σας, απελευθερωμένοι από
φόβους ή ιδιοτέλεια ή εγωισμό

ε. Φώτιση, αυτοπραγμάτωση.

4. Επιλέξτε από έναν έως τρεις σημαντικότε-
ρους στόχους από τον κατάλογο των στόχων
σας για να εργαστείτε πάνω στην εκδήλωση.

Οι στοχοι μου:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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Τα δώδεκα βήματα 
της διαδικασίας εκδήλωσης

Τώρα χρειάζεται να ευθυγραμμιστείτε με αυτό
που θέλετε να προσελκύσετε / εκδηλώσετε.

1. Διαβάζετε καθημερινά τον κατάλογο ευ-
γνωμοσύνης σας για τουλάχιστον 30 μέρες –
είναι καλύτερα να το κάνετε το πρωί όταν ξυ-
πνάτε ή και το βράδυ πριν να κοιμηθείτε. Δείτε
αν μπορείτε να προσθέτετε στον κατάλογο κάτι
καινούριο κάθε μέρα.

2. Φτιάξτε σύμβολα που δηλώνουν ότι οι τω-
ρινοί σας στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί – στον
ενεστώτα χρόνο. Τοποθετήστε αυτά τα σύμβολα
σε διάφορα σημεία όπου θα τα βλέπετε συχνά
μέσα στη μέρα.

3. Κάντε την ακόλουθη νοερή άσκηση καθη-
μερινά μία ή δύο φορές.

α. Αναπνέοντας αργά, επιτρέψτε σε όλους
τους μυς του σώματος και το νου να χαλαρώ-
σουν. Φανταστείτε ότι εισπνέετε γαλήνη και εκ-
πνέετε ένταση και κούραση.
β. Επιτρέψτε στην επίγνωσή σας να πηγαίνει
από τα άκρα των ποδιών σας στην κορυφή του
κεφαλιού σας και αφήστε τους μυς να χαλαρώ-
νουν καθώς το κάνετε.

γ. Μετρήστε από το 10 ως το 1, χαλαρώνοντας
ακόμη πιο βαθιά με κάθε αριθμό.

δ. Τώρα φέρτε στο νου σας όλα όσα έχετε
ήδη και για τα οποία νιώθετε ευγνωμο-
σύνη. Αισθανθείτε ευγνωμοσύνη, ευτυχία και
γαλήνη που έχετε όλα αυτά.

ε. Νιώστε αξιαγάπητοι και ευλογημένοι
από το σύμπαν.

στ. Τώρα οραματιστείτε ότι η πραγματικό-
τητα που επιθυμείτε έχει ήδη εκδηλωθεί.
Ότι έχετε ακριβώς αυτό που θέλετε, ότι είστε
όπως θα θέλατε να είστε και ότι η ζωή σας είναι
ήδη όπως θα θέλατε να είναι. Δώστε χρόνο να
νιώσετε ευγνωμοσύνη και ευτυχία που η νέα
πραγματικότητα έχει ήδη εκδηλωθεί. Βιώστε
αυτή τη νεοδημιουργημένη πραγματικότητα
όσο μπορείτε πιο δυνατά, οραματιζόμενοι όσες
περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, μαζί με
όλα τα θετικά συναισθήματα που νιώθετε τώρα
επειδή αυτό που επιθυμούσατε έχει γίνει πραγ-
ματικότητα.

η. Αφήστε ένα πνευματικό φως να γεμίσει
το σώμα και το νου, απομακρύνοντας όλες τις
πλευρές του υποσυνείδητου που μπορεί να αν-
τιστέκονται σ’ αυτή τη θετική αλλαγή στη ζωή
σας. Επιτρέψτε στο θείο να απομακρύνει όλα τα
εσωτερικά εμπόδια προς την πραγματοποίηση
του ύψιστου καλού για σας. 

θ. Τώρα οραματιστείτε τη νέα ζωή σας όπου
έχετε ήδη πετύχει το στόχο σας, βιώνοντας πώς
αισθάνεστε και πώς έχει αλλάξει η νοοτροπία
και η συμπεριφορά σας τώρα που έχετε αυτό
που θέλατε ή χρειαζόσασταν.
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ι. Να οραματίζεστε μόνο το τελικό αποτέλεσμα
αυτού που θέλετε να εκδηλώσετε και μην πε-
ριοριστείτε στο να φαντάζεστε πώς θα συμβεί ή
(ακόμη χειρότερα) πώς δεν μπορείτε να φαντα-
στείτε ότι μπορεί να συμβεί. Επιτρέψτε στο
σύμπαν να κανονίσει το πώς. Απλά αφήστε το
πώς και εμπιστευτείτε ότι το σύμπαν γνωρίζει
τον καταλληλότερο τρόπο για σας. Φανταστείτε
μόνο το τελικό αποτέλεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς απα-
ραίτητα να περάσετε από όλη αυτή τη διαδικα-
σία, φέρνετε συχνά στο νου την εικόνα και
τα συναισθήματα για το ότι έχετε ήδη δη-
μιουργήσει την επιθυμητή πραγματικό-
τητά σας. Κάντε το όποτε νιώθετε φόβο,
ανημπόρια ή αποθάρρυνση. Μην επιτρέπετε
στο νου να εστιάζεται σε αρνητικά συναισθή-
ματα, αλλά συγκεντρωθείτε στο συναίσθημα ότι
έχετε ήδη αυτό που χρειάζεστε και θέλετε.

Από την άλλη, μην θυμώνετε, μην φοβάστε και
μην πολεμάτε τις αρνητικές σκέψεις και τα συ-
ναισθήματα. Απλά αποδεχτείτε ότι είναι προϊόν
των παλιών, μη φωτισμένων προγραμματισμών
σας που έχετε πάρει από μια κοινωνία στη δια-
δικασία της εξέλιξης. 

Μετά, απλά δώστε την προσοχή σας στην αί-
σθηση ότι αυτό που θέλετε έχει ήδη γίνει πραγ-
ματικότητα και νιώστε όλα τα θετικά
συναισθήματα που συνοδεύουν αυτή τη σκέψη.

5. Μπορείτε να αυξήσετε την ευθυγράμμισή
σας με την πραγματικότητα που «μαγειρεύετε»
ή έχετε «υπό κατασκευή» γράφοντας μια λε-
πτομερή περιγραφή για το πώς μοιάζει, πώς
αισθάνεστε και τι έχει αλλάξει στον εαυτό σας
και τη ζωή σας τώρα που αυτό, το οποίο θέλατε
τόσο καιρό, έχει πραγματοποιηθεί. Αυτή η πε-
ριγραφή πρέπει να γίνει στον ενεστώτα και όχι
στο μέλλοντα. Εστιαστείτε στα συναισθήματα.
Ακόμη, διαβάζετε αυτή την περιγραφή κάθε
μέρα για τουλάχιστον 30 μέρες. 

Μπορείτε, επίσης, να την ξαναγράφετε όσο
συχνά θέλετε, εκφράζοντας την κάθε φορά
όπως σας έρχεται. Το διάβασμα σάς ευθυγραμ-
μίζει μ’ αυτήν την πραγματικότητα, αλλά το
γράψιμο λειτουργεί ακόμη περισσότερο.

H Περιγραφή της νέας 
μου πραγματικότητας.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

6. Αρχίστε να κάνετε τώρα αυτό που πι-
στεύετε ότι θα κάνετε όταν η επιθυμητή
πραγματικότητά σας έχει «αποπερατω-
θεί» ή είναι «εντελώς ψημένη». Ελέγξτε την
γραπτή ή νοερή περιγραφή σας και δείτε πώς οι
σκέψεις, η συμπεριφορά, οι συνήθειες και οι
πράξεις σας θα έχουν αλλάξει με τη νέα πραγ-
ματικότητά σας. Κάντε αυτές τις αλλαγές τώρα.
Όταν ενεργείτε με τον τρόπο που φαντάζεστε
ότι θα ενεργείτε, όταν θα έχετε αυτό που θέλετε,
αυτό σας βάζει στην ευθεία αυτής της πραγμα-
τοποίησης. Σκεφτείτε δημιουργικά.

Για παράδειγμα, αν αισθάνεστε ότι, όταν θα
έχετε αρκετά χρήματα, θα βοηθάτε άλλους οι-
κονομικά, τότε κάντε το τώρα με τα μέσα που
διαθέτετε. Δίνοντας στους άλλους, ευθυγραμμί-
ζετε τον εαυτό σας με την αφθονία του σύμπαν-
τος.
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7. Δώστε αυτό που θα θέλατε να λάβετε.
Γενικά μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πολύ
πιο εύκολα, όταν δίνουμε αυτό που θέλουμε να
πάρουμε ή να προσελκύσουμε. Αν θέλετε πε-
ρισσότερα χρήματα, δώστε μερικά. Αν θέλετε
περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα, προσοχή,
αποδοχή, φροντίδα, σεβασμό ή υποστήριξη,
τότε δώστε τα και τελικά θα πάρετε αυτό που
δίνετε.

Μερικοί μπορεί να πουν, «αλλά σ’ όλη μου τη
ζωή έδινα και δεν έπαιρνα. Εγώ είμαι το θύμα».
Πολλοί μπορεί να αισθάνονται έτσι, αλλά, αν
ερευνήσουν βαθιά τον εαυτό τους, θα κατανοή-
σουν ότι σε κάποιο επίπεδο κι αυτοί οι ίδιοι ανα-
ζητούσαν να πάρουν και ότι το δόσιμό τους δεν
ήταν εντελώς ελεύθερο από ανάγκη. Επίσης,
μπορεί ακόμη να ανακαλύψουν ότι έχουν υπο-
συνείδητη αντίσταση στο να πάρουν αυτό που
συνειδητά επιθυμούν και χρειάζονται. Αυτό,
όμως, είναι το θέμα ενός άλλου κεφαλαίου ή βι-
βλίου. Για τώρα αρκεί να πούμε ότι δίνοντας
αυτό που θέλουμε να προσελκύσουμε είναι ένας
άλλος τρόπος να ευθυγραμμιστούμε με αυτό
που αναζητούμε να πραγματοποιήσουμε.

8. Δημιουργήστε έναν «πίνακα οραματι-
σμού» όπου θα καρφιτσώνετε ή θα κολλάτε ει-
κόνες, φωτογραφίες, αποκόμματα, σχέδια,
αντικείμενα και κείμενα που αναπαριστούν το
στόχο σας και σας συνδέουν με αυτόν οπτικά.
Τοποθετήστε τον πίνακα εκεί όπου μπορεί να
τον βλέπετε συχνά. Δίνοντας χρόνο να δημι-
ουργήσετε αυτή την οπτική αναπαράσταση
συνδέεστε με το στόχο σας και ευθυγραμμίζε-
στε με αυτόν ενεργειακά όπως και με τα βήματα
που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

9. Να επιθυμείτε και να εργάζεστε για το
καλό του συνόλου. Ψάξτε να βοηθήσετε τους
άλλους με κάθε τρόπο που μπορείτε. Αυτό σας
ευθυγραμμίζει με τη δύναμη του συνόλου, η
οποία προστατεύει και υποστηρίζει αυτούς που
νοιάζονται και εργάζονται για το σύνολο. Το βα-
σικό μάθημα αυτών των «καιρών δοκιμασίας»
είναι αν θα επιλέξουμε την αγάπη και την ενό-
τητα ή αν θα συνεχίσουμε στο δρόμο της ξεχω-
ριστότητας, της ιδιοτέλειας και της απομόνωσης
που έχουν δημιουργήσει αυτή την κρίση. Θα
πρότεινα ότι έχει έρθει ο καιρός, σ’ αυτό το στά-
διο της διαδικασίας εξέλιξής μας, να αντιλη-
φθούμε όλους σαν μέλη της οικογένειάς μας και
να αναζητήσουμε στόχους που ωφελούν όλους
και όχι μόνο τον εαυτό μας και την οικογένειά
μας. Μπορούμε ίσως να αναλογιστούμε αν οι
στόχοι μας είναι στην πραγματικότητα οι υψη-
λότεροι που μπορούμε να σκεφτούμε. Αν είναι
πραγματικά καλοί για μας σωματικά, νοητικά,
συναισθηματικά και πνευματικά. Αυτό που
είναι πραγματικά καλό για μας σε όλα τα επί-
πεδα είναι, επίσης, πάντοτε καλό για το σύνολο.

10. Να μιλάτε και να εκφράζεστε θετικά.
Μην μιλάτε γι’ αυτό που δεν σας αρέσει ή δεν
θέλετε. Το να μιλάμε και να αισθανόμαστε γι’
αυτό που δεν θέλουμε το μόνο που κάνει είναι
να μας ευθυγραμμίσει ακριβώς με αυτό που δεν
θέλουμε. Μην μιλάτε για προβλήματα υγείας,
οικονομικά, εργασιακά ή σχέσεων. Μην μιλάτε
για φόβους, ενοχή ή άλλα αρνητικά συναισθή-
ματα, γιατί απλώς τα διευρύνετε. Μιλάτε για
ό,τι σας αρέσει, απολαμβάνετε και εκτιμάτε.
Αυτό θα φέρει ακόμη περισσότερα από αυτά
στη ζωή σας.

Διευκρίνιση: Είναι εντάξει να μιλάτε γι’ αυτό
που σας ενοχλεί με κάποιον που μπορεί να σας
βοηθήσει να δημιουργήσετε μια άλλη πραγμα-
τικότητα, όπως με ένα γιατρό, οικονομικό σύμ-
βουλο ή σύμβουλο σχέσεων. Αυτοί οι
επαγγελματίες θα σας βοηθήσουν να πάρετε
την ευθύνη για την τωρινή πραγματικότητά σας
και θα σας υποστηρίξουν στην εκδήλωση της
πραγματικότητας που επιθυμείτε. Αυτό είναι
εντελώς διαφορετικό από το να μιλάτε με φί-
λους και συγγενείς για τα προβλήματά σας και
να τραβάτε την προσοχή τους πάνω σ’ αυτά.
Αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να παγιώσει
την τωρινή πραγματικότητά σας ακόμη περισ-
σότερο. 
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11. Αναλάβετε δράση για την εκδήλωση
των στόχων σας. Παρόλο που αφήνετε το πώς
στο σύμπαν, υπάρχουν πάντα ενέργειες που
μπορείτε να κάνετε στο παρόν προς τη δημι-
ουργία αυτού που χρειάζεστε. Μπορείτε να πά-
ρετε μαθήματα ή να μάθετε με άλλο τρόπο αυτό
που χρειάζεται να ξέρετε. Μπορεί να χρειαστεί
να αφήσετε κάτι παλιό για να πάρετε κάτι και-
νούριο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλετε να
αφήσετε προσκολλήσεις που απομυζούν ενέρ-
γεια, χρήματα ή χρόνο από τους πραγματικούς
στόχους σας. Μπορεί να θέλετε να ζητήσετε
υποστήριξη από κάποιον που μπορεί να σας
βοηθήσει.

12. Απομακρύνετε όλα τα εσωτερικά εμ-
πόδια προς την εκδήλωση της επιθυμητής
πραγματικότητάς σας. Μπορεί να χρειάζεται
να αφήσετε κάποιους φόβους και συναισθή-
ματα αναξιότητας, θυματοποίησης και ανημπό-
ριας ή άλλα – ίσως υποσυνείδητα – εμπόδια,
που μπορεί να αναχαιτίζουν τη νέα δημιουργία
σας. Αυτή η υποσυνείδητη αυτοϋπονόμευση
ονομάζεται «ψυχολογική αντιστροφή». Ενώ συ-
νειδητά μπορεί να επιθυμούμε κάτι πάρα πολύ,
μπορεί επίσης υποσυνείδητα να φοβόμαστε την
εκδήλωσή του ή να φοβόμαστε ότι δεν το αξί-
ζουμε ή ότι είμαστε άτυχοι και δεν μπορούμε να
το έχουμε ποτέ. Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα εκ-
πέμπουμε, μαζί με τις αναφερόμενες πιο πάνω
θετικές εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα, και
αυτά τα ακυρωτικά συναισθήματα και πεποι-
θήσεις.

Αρκεί να πούμε εδώ ότι θα χρειαστεί να απομα-
κρύνουμε αυτά τα εσωτερικά εμπόδια για να
δημιουργήσουμε τη συνειδητά επιθυμητή πραγ-
ματικότητά μας. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για να το κάνουμε είναι οι διάφορες μορφές
ενεργειακής ψυχολογίας όπως το EFT, TAT,
BSFF, TFT, EMDR, η Μέθοδος Αυτοαποπρο-
γραμματισμού και το Ho’oponopono, που θα
συζητηθούν αργότερα. Μπορείτε να βρείτε, επί-
σης, πληροφορίες γι’ αυτά στο:
http://www.HolisticHarmony.com/seminars

Αυτός ο συνδυασμός διάλυσης εσωτερικών εμ-
ποδίων από τη μια, και οραματισμού και ευθυ-
γράμμισης με τους επιθυμητούς στόχους μας
από την άλλη, είναι μια απόλυτα αποδεδειγμένη
μέθοδος επιτυχίας.

Λίγα λόγια για τις «αποφάσεις της ψυχής»

Μερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται: «Κι αν υπο-
τίθεται ότι δεν πρέπει να το έχω;» «Αν ο Θεός ή
ο ανώτερος εαυτός μου δεν θέλει να το έχω;»
«Κι αν έχω ένα καρμικό εμπόδιο προς την εκ-
δήλωση αυτού του στόχου;» Ή μπορεί να σκέ-
φτονται, «Μήπως είναι καλύτερα να αφήσω το
Θεό να αποφασίσει τι θα έπρεπε να έχω; Ίσως
δεν θα έπρεπε να ζητήσω τίποτα.»

Είμαστε θεϊκές υπάρξεις που έχουμε προβάλει
τη συνειδητότητά μας σ’ αυτό το προσωρινό
σώμα και νου. Είμαστε πραγματικά θεϊκοί και
αξίζουμε όλα τα καλά του κόσμου. Δημιουρ-
γούμε την πραγματικότητά μας σε συνεργασία
με το Θείο και τις άλλες αδελφές υπάρξεις. Εί-
μαστε εδώ για να μάθουμε να δημιουργούμε
ακόμη πιο θετική πραγματικότητα, η οποία πε-
ριέχει την αρμονία, την αφθονία και την αγάπη,
χαρακτηριστικά του αληθινού εαυτού μας.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην
αξίζουμε μια θαυμάσια και πλούσια πραγματι-
κότητα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην
θέλει ο «Θεός» να έχουμε όλα όσα επιθυμούμε.
Ο Χριστός μίλησε γι’ αυτό όταν είπε, «Θα έδινε
ο Πατέρας πέτρες στα παιδιά Του που ζητούν
τροφή;» και «Γιατί να στενοχωριέστε για το
αύριο, όταν ο Θεός θα σας δώσει όλα όσα χρει-
άζεστε εφόσον ζείτε σύμφωνα με τους νόμους
Του;» (Τους νόμους της αγάπης και της ενότη-
τας.)
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Τα μοναδικά εμπόδια προς την εκδήλωση αυτού
που επιθυμούμε σαν προσωπικότητες είναι
εκείνα που σαν ψυχές μπορεί να έχουμε επιλέ-
ξει πριν από τη γέννησή μας και ακόμη και κατά
τη διάρκεια της ζωής μας. Σαν ψυχές μπορεί να
έχουμε επιλέξει να μάθουμε ορισμένα εσωτε-
ρικά μαθήματα από τη μη ικανοποίηση μερικών
αναγκών μας εξωτερικά. Αν όντως σαν ψυχές
έχουμε πάρει μια τέτοια απόφαση, μπορεί εσω-
τερικά να εμποδίζουμε πραγματικά την εκδή-
λωση ενός στόχου, μέχρι να μπορέσουμε να
μάθουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια, αξία,
ελευθερία, ευτυχία και αγάπη για τους άλλους
και τον εαυτό μας χωρίς αυτό που νομίζουμε ότι
πρέπει να έχουμε. Με άλλα λόγια χρειάζεται να
αφήσουμε την προσκόλληση και την εξάρτησή
μας από αυτό που αναζητούμε να δημιουργή-
σουμε πριν να μπορέσουμε να το δημιουργή-
σουμε.

Ξέρω ότι αυτό σας μπερδεύει, επειδή έχουμε
ήδη αναφέρει ότι το βίωμα θετικών συναισθη-
μάτων γι’ αυτό που αναζητούμε να εκδηλώ-
σουμε είναι ουσιαστικό για να το
προσελκύσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά, αν
βιώνουμε επίσης φόβο ότι δεν θα μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε ή αν φο-
βόμαστε ότι δεν μπορούμε να είμαστε καλά
μέχρι να το έχουμε, αυτή είναι μια αυτοαναι-
ρούμενη ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει
αυτό που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε.
Αυτό θα συμβεί αν έχουμε πάρει μια απόφαση
ψυχής να ξεπεράσουμε την ψευδαίσθηση ότι η
αξία, ασφάλεια ή ευτυχία μας εξαρτώνται πραγ-
ματικά από το να πάρουμε αυτό που θέλουμε.
Όταν είμαστε έτσι προσκολλημένοι, βιώνουμε
πολλά αρνητικά συναισθήματα όπως:

1. Φόβο ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτό
που θέλουμε.
2. Φόβο ότι, ακόμη κι αν το έχουμε, μπορεί να το
χάσουμε ή κάποιος να το πάρει ή να το κλέψει
από μας.
3. Αποτυχία, αυτοαπόρριψη, ντροπή και ανημ-
πόρια αν δεν μπορούμε να το δημιουργήσουμε.
4. Ζήλια και φθόνο προς αυτούς που έχουν αυτό
που θέλουμε.
5. Θυμό και μίσος προς αυτούς που θεωρούμε
υπεύθυνους που δεν παίρνουμε αυτό που θέ-
λουμε.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι, πάνω και
πέρα από όλα όσα αναζητούμε να δημιουργή-
σουμε, ο τελικός σκοπός της ζωής μας είναι να
συνειδητοποιήσουμε την εσωτερική μας αξία,
ασφάλεια, ηρεμία, ελευθερία, ευτυχία και πλη-
ρότητα. Τι μπορούμε να κερδίσουμε όταν
έχουμε όλα τα υλικά αγαθά που θέλουμε, αν
αυτό αυξάνει μόνο την ψευδαίσθηση ότι δεν
μπορούμε να είμαστε καλά χωρίς όλα αυτά και
δεν έχουμε ποτέ την ευκαιρία να βιώσουμε το
αληθινό πνευματικό μεγαλείο μας; Τότε όλα
αυτά τα εξωτερικά αντικείμενα και καταστάσεις
θα χρησιμεύουν μόνο για να αυξάνουν την
άγνοιά μας.

Επομένως, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, μπο-
ρούμε να εκδηλώνουμε πολύ πιο εύκολα αυτό
που θα θέλαμε να απολαύσουμε, όταν γνωρί-
ζουμε επίσης ότι μπορούμε να έχουμε αξία,
ασφάλεια και ευτυχία χωρίς αυτό. Για παρά-
δειγμα, αν έχετε επιλέξει να μάθετε να βιώνετε
την αξία σας χωρίς εξωτερική επιβεβαίωση,
αποδοχή ή αγάπη, τότε μπορεί να έχετε κάνει
«πνευματικές συμφωνίες» με τις ψυχές εκείνες,
οι οποίοι παίζουν τους ρόλους των μελών της οι-
κογένειας ή των κοντινών σας ανθρώπων, να
μην σας δίνουν επιβεβαίωση μέχρι να μάθετε
αυτό το μάθημα, ώστε να μπορείτε να συνειδη-
τοποιήσετε την αξία σας και να απελευθερω-
θείτε από την ανάγκη για εξωτερική
επαλήθευση.

Αυτοί που έχουν πάρει μια τέτοια «απόφαση
ψυχής» θα έχουν θέσει ένα εμπόδιο στο να πά-
ρουν εξωτερική επιβεβαίωση μέχρι να μην τη
χρειάζονται πια για να αγαπούν τον εαυτό τους
και τους άλλους και για να ζουν ευτυχισμένη και
δημιουργική ζωή. Όταν έχουμε μάθει αυτό το
μάθημα, το εμπόδιο μπορεί να απομακρυνθεί –
ιδιαίτερα με Ho’oponopono – και μπορούμε να
λάβουμε απεριόριστη αγάπη, επιβεβαίωση,
ακόμη και θαυμασμό, επειδή δεν εξαρτιόμαστε
πια από αυτό και δεν αποτελεί πια εμπόδιο στην
πορεία εξέλιξής μας.

Μερικοί μπορεί να έχουν θέσει ένα παρόμοιο
εμπόδιο όσον αφορά στα χρήματα ή την υλική
αφθονία ή ίσως την υποστήριξη από τους άλ-
λους. Η απόφαση της ψυχής μας (όχι η θέληση
του Θεού για μας – αλλά η δική μας θέληση για
μας) μπορεί να είναι να ζήσουμε χωρίς χρήματα
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μέχρι να μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια, ηρε-
μία, αξία και ευτυχία χωρίς αυτά. Όταν το μά-
θουμε, το εμπόδιο απομακρύνεται.

Η λύση τότε είναι να αναβαθμίσουμε όλες τις
προσκολλήσεις και τους εθισμούς, που χα-
ρακτηρίζονται από φόβο να μην πάρουμε ή να
χάσουμε αυτό που χρειαζόμαστε, σε προτιμή-
σεις. Μια προτίμηση είναι κάτι που θέλουμε και
δίνουμε όλη την ενέργειά μας να το δημιουργή-
σουμε, αλλά, όμως, γνωρίζουμε ότι είμαστε και
μπορούμε να είμαστε καλά χωρίς αυτό. Επιλέ-
γουμε να είμαστε με κάποιον επειδή τον αγα-
πάμε και χαιρόμαστε μαζί του και όχι επειδή
έχουμε την ψευδαίσθηση ότι δεν μπορούμε να
έχουμε αξία, ασφάλεια και ευτυχία χωρίς αυτόν.
Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Πώς μπορούν τα άλλα
6 δισεκατομμύρια ψυχές πάνω στη γη να είναι
καλά χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και εμείς να πι-
στεύουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς
αυτόν;

Δεν έχουν πάρει όλες οι ψυχές παρόμοιες απο-
φάσεις ψυχής και έτσι μπορεί να μην έχουν
εσωτερική αντίσταση στο να πραγματοποι-
ήσουν αυτό που θέλουν. Μερικοί λένε ότι τέτοια
συμβόλαια ψυχής μπορούν να απομακρυνθούν
με το να το ζητήσουμε. Αλλά το πιο αποτελε-
σματικό μέσο να τα ξεπεράσουμε είναι να μά-
θουμε τα μαθήματα, για τα οποία τα
υπογράψαμε. Επομένως χρειάζεται να βιώ-
σουμε τη δική μας εσωτερική δύναμη, ασφά-
λεια, αξία, ευτυχία και πληρότητα, ενώ
ταυτόχρονα οραματιζόμαστε την πραγματικό-
τητα που προτιμούμε και βιώνουμε όλα τα θε-
τικά συναισθήματα που έχουμε τώρα πια που
αυτή έχει γίνει η νέα μας πραγματικότητα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχουμε πολλά θετικά συ-
ναισθήματα για τη νέα μας πραγματικότητα
χωρίς κανέναν από τους φόβους που δημιουρ-
γούνται από προσκολλήσεις, οι οποίες είναι άρ-
νηση αυτού που πραγματικά είμαστε.

Οι τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας, όπως
το Ho’oponopono, είναι πολύ αποτελεσματικές
στην απελευθέρωση από τους φόβους που δη-
μιουργούνται από προσκολλήσεις, όπως είναι
επίσης, και ο διαλογισμός και η μελέτη και
εφαρμογή πνευματικών αληθειών.

Το πεδίο όλων των πιθανοτήτων

Όλη η δημιουργία προέρχεται από το «κβαντικό
πεδίο» ή το «πεδίο καθαρής συνειδητότητας»,
«τη συνεπτυγμένη διάταξη» σύμφωνα με το
Ντέιβιντ Μπομ ή το «πεδίο καθαρής δυνατότη-
τας»  όπως εκφράζεται από το Ντίπακ Τσόπρα.
Όλα όσα υπάρχουν προέρχονται από το τίποτα.
Η συνειδητότητα μορφοποιείται σε ενέργεια, η
οποία στη συνέχεια γίνεται ύλη με τις πολλές
αλληλεπιδράσεις της.

Μπορούμε να το κατανοήσουμε με το παρά-
δειγμα της τηλεόρασης ή του μηχανήματος προ-
βολής. Όλες οι εικόνες στην οθόνη της
τηλεόρασης είναι προσωρινές εκφράσεις του
ενός λευκού άμορφου φωτός που παραμένει
στην οθόνη ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κανένα
σήμα που δημιουργεί τις προσωρινές εικόνες.
Όλες οι εικόνες, οι «καλές» και οι «κακές», οι
ειρηνικές και οι βίαιες, είναι απλά μεταβολές
αυτού του ενός άμορφου φωτός.

Με τον ίδιο τρόπο, ολόκληρο το εκδηλωμένο
σύμπαν είναι εκδήλωση της μας οικουμενικής
συνειδητότητας που μας εμπεριέχει όλους. Δεν
υπάρχει τίποτα που δεν είναι εκδήλωση της μιας
συνειδητότητας, η οποία είναι στην πραγματι-
κότητα ο αληθινός εαυτός μας. Επομένως, είναι
φυσικό και λογικό ότι, αν μπορούμε να βιώ-
σουμε αυτή την άμορφη όψη του εαυτού μας,
τότε θα είμαστε σε επαφή με την πηγή όλων των
πραγματικοτήτων που αναζητούμε να δημιουρ-

Αντιμετωπίζοντας Δύσκολες Εποχές -  39 -      www.ΗolisticHarmony.com/greek/        



γήσουμε – επειδή προέρχονται από την ίδια
άμορφη πηγή.

Παρόλο που αυτό αξίζει μια μεγάλη και λεπτο-
μερή επεξήγηση, μπορούμε να πούμε απλά εδώ
ότι μπορούμε να αυξήσουμε τη δημιουργική μας
δύναμη με το καθημερινό βίωμα αυτού του
άμορφου και χωρίς σκέψεις μέρους της ύπαρ-
ξής μας. Αυτό γίνεται συνήθως με το διαλογι-
σμό, όπου επιτρέπουμε στις σκέψεις μας να
επιβραδυνθούν, ίσως με τη συγκέντρωση στην
αναπνοή μας ή σε κάποια θετικά αρχέτυπα ή
αξίες. Μαθαίνουμε έπειτα να εστιαζόμαστε στο
χώρο ή στο κενό μεταξύ των σκέψεων. Μπο-
ρούμε να έχουμε επίγνωση της σιωπής που, όσο
μικρή κι αν είναι, βρίσκεται στο νου μας εκεί
που μια σκέψη τελειώνει και πριν ξεκινήσει η
επόμενη. Με εξάσκηση μπορούμε να μάθουμε
να διευρύνουμε αυτό το χώρο και να βιώνουμε
καθαρή συνειδητότητα χωρίς σκέψεις.

Αυτός είναι ο χώρος από τον οποίο γίνεται η εκ-
δήλωση όλων. Όταν οραματιζόμαστε ότι ανα-
ζητούμε να εκδηλώσουμε από αυτήν την
κατάσταση, η δύναμη της σκέψης μας είναι
πολύ μεγαλύτερη. Φανταστείτε τη διαφορά
ανάμεσα στο να ζωγραφίζετε πάνω σε ένα μου-
σαμά ήδη ζωγραφισμένο από το να ζωγραφίζετε
πάνω σε έναν κενό. Αντί να οραματιστούμε την
επιθυμητή πραγματικότητά μας πάνω στην
παλιά, περιορισμένη πραγματικότητα, μαθαί-
νουμε να την οραματιζόμαστε πάνω σε καθαρή
συνειδητότητα, που δεν έχει προϋπάρχουσες
καταστάσεις ή όρια.

Ένας νέος ορισμός της αφθονίας

Χρειάζεται να διευρύνουμε την αντίληψή μας
για την αφθονία. Οι περισσότεροι άνθρωποι με-
τρούν την αφθονία τους αποκλειστικά με το
πόσα χρήματα και αγαθά έχουν. Αυτά μπορεί σε
κάποιο βαθμό να συντελούν στην αφθονία μας,
αλλά εξίσου σημαντικά είναι η υγεία, η ικανό-
τητα να περπατάμε, να ακούμε και να βλέ-
πουμε, οι αγαπημένες σχέσεις, οι φιλίες, η
γνώση, η εργασία με νόημα, οι ανθρώπινες
αξίες, οι τεχνικές, η ελευθερία της γνώμης και
της έκφρασης, η φύση, ο ήλιος, τα λουλούδια, η
μουσική, ο χορός και τόσες πολλές άλλες όψεις
της ζωής μας που την κάνουν, πλούσια, γεμάτη
νόημα και πληρότητα.

Καλλιεργήστε την ευτυχία

Τακτοποιήστε τη ζωή σας ώστε να έχετε πολλές
ευκαιρίες να απολαύσετε ήρεμες κι ευτυχισμέ-
νες στιγμές. Αφήστε χώρο και χρόνο για το
γέλιο, το τραγούδι, το χορό και μοιραστείτε τα
με τους αγαπημένους σας. Καθορίστε συγκε-
κριμένο χρόνο για να μοιραστείτε και να απο-
λαύσετε με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Αυτό μπορεί να σημαίνει να φάτε μαζί, να τρα-
γουδήσετε, να χορέψετε, να πείτε αστεία και
ιστορίες, να παρακολουθήσετε κωμωδίες στην
τηλεόραση, να περπατήσετε στη φύση, να κο-
λυμπήσετε, να ψωνίσετε, να βγείτε έξω μαζί.

Μπορείτε, ακόμη, να απολαύσετε μόνοι σας
διαβάζοντας, ακούγοντας μουσική, χαλαρώνον-
τας, περπατώντας, διαλογιζόμενοι, κάνοντας
ασκήσεις, προσευχόμενοι, ζωγραφίζοντας, γρά-
φοντας, δουλεύοντας στον κήπο ή κάνοντας
οποιαδήποτε άλλη απολαυστική ή δημιουργική
δραστηριότητα που σας έλκει.

Δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να διασκε-
δάσουμε, να γελάσουμε και να είμαστε ευτυχι-
σμένοι σε «καιρούς δοκιμασίας» όπως και σε
κάθε άλλη χρονική στιγμή. Αυτό είναι μέρος του
μαθήματός μας – να είμαστε ευτυχισμένοι σε
όλες τις καταστάσεις.

Τότε η ευτυχία θα μας γίνει συνήθεια και θα
προσελκύσουμε ακόμη περισσότερη από το
σύμπαν αντί για λύπη, άγχος, πίκρα ή φόβο.

Αντιμετωπίζοντας Δύσκολες Εποχές -  40 -      www.ΗolisticHarmony.com/greek/        



Η αρχαία Χαβανέζικη θεραπευτική τεχνική,
που ονομάζεται Ho’oponopono, μας ζητά να
αναλάβουμε 100% την ευθύνη για οτιδήποτε
εμφανίζεται στην πραγματικότητά μας – για
οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε ή τραβάει την
προσοχή μας. Σ’ αυτή τη διαδικασία εξαγνί-
ζουμε τον εαυτό μας και την προσωπική μας
συμβολή σ’ αυτό που αποκαλούμε «πραγματι-
κότητά μας», η οποία είναι προσωπική, κοινω-
νική και παγκόσμια. Αλλάζουμε τον κόσμο
αλλάζοντας τον εαυτό μας. Είναι ταυτόχρονα
μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, θεραπείας
του εαυτού μας, των άλλων, καθώς και των κα-
ταστάσεων. Είναι, επίσης, ένα μέσο για πνευ-
ματική εξέλιξη και φώτιση.

Παρουσιάζουμε εδώ μια σύντομη επεξήγηση.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες
στο:http://www.HolisticHarmony.com/archi-
ves/capsules/hopono.asp

Η διαδικασία είναι απλή:

1. Αντιλαμβανόμαστε ή θυμόμαστε πως
οτιδήποτε παρατηρούμε ή μας επηρεάζει, με
οποιονδήποτε τρόπο, βρίσκεται εκεί επειδή κα-
θρεφτίζει κάτι από μέσα μας – κυρίως τις προ-
σωπικές μας μνήμες, πεποιθήσεις,
συναισθήματα και προγραμματισμούς.

Έλκουμε αυτή τη συγκεκριμένη πραγματικό-
τητα, επειδή είναι καιρός να καθαρίσουμε
εκείνο το μέρος του εαυτού μας που συμβάλλει
και στην ουσία συν-δημιουργεί αυτήν την πραγ-
ματικότητα με κάποιον τρόπο. Η συγκεκριμένη
πραγματικότητα μπορεί να είναι άτομα ή κατα-
στάσεις που φαίνονται να μην είναι καλά – να
μην είναι αρμονικά. Ή θα μπορούσε να είναι
κάτι που μας ενοχλεί προσωπικά – όπως η συμ-
περιφορά κάποιου ή μια παγκόσμια κατάσταση.
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Κεφάλαιο Επτά

Ho’oponopono, πώς να Μεταμορφώσουμε την 
Πραγματικότητά μας Εξαγνίζοντας τον Εαυτό μας



2. Έχοντας πάρει την ευθύνη για την πραγμα-
τικότητα μπροστά μας, ζητάμε τώρα συγχώ-
ρεση από εκείνο το άτομο, την κατάσταση ή τη
συμπεριφορά, για τη συμμετοχή μας στη συγ-
κεκριμένη πραγματικότητα που έχει πέσει στην
αντίληψή μας.

Αντί να ζητήσουμε συγχώρεση, μπορούμε απλά
να αναγνωρίσουμε ότι συμμετέχουμε στη δη-
μιουργία αυτής της πραγματικότητας.

Μια άλλη περίπτωση είναι να ευχαριστή-
σουμε αυτό το άτομο ή την κατάσταση για την
ευκαιρία για αυτογνωσία και εξέλιξη που μας
έχει προσφέρει μέχρι τώρα.

Σημείωση: Είναι εξαιρετικά απίθανο ότι θα
κατανοούμε ποια είναι η «συμβολή» μας σ’
αυτό. Θα μπορούσε να προέρχεται βαθιά από το
υποσυνείδητό μας ή από άλλες βαθύτερες δια-
στάσεις του εαυτού μας, για τις οποίες δεν
έχουμε επίγνωση. Η «αιτία μέσα μας» μπορεί

απλά να είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να
αντιληφθούμε το Θείο μέσα σε μας ή τους άλ-
λους ή μέσα σ’ αυτό που συμβαίνει κι έτσι του
επιτρέπουμε να μας ενοχλεί.

3. Αισθανόμαστε τότε και εκφράζουμε την
αγάπη μας προς «αυτό» που μας ενοχλούσε ή
φαινόταν να μην είναι «καλό ή αρμονικό». Κά-
νοντας αυτό, αναζητούμε να αισθανθούμε απο-
δοχή, αγάπη, ενότητα και καλές ευχές γι’ αυτό
το άτομο, το γεγονός ή την κατάσταση.

4. Τότε χρειάζεται να νιώσουμε αγάπη και
αποδοχή για τον εαυτό μας όπως είμαστε
και να αφήσουμε κάθε ενοχή ή αυτοαπόρριψη
σε σχέση μ’ αυτόν ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.

5. Απελευθερώνουμε αυτό το άτομο, την
κατάσταση ή το γεγονός – οτιδήποτε μας
ενοχλεί – από την ανάγκη μας να είναι έτσι για
την εξέλιξή μας. Του δίνουμε την άδεια να αλ-
λάξει.

6. Ευχαριστούμε το Θείο που διαλύει
αυτές τις μη φωτισμένες μνήμες, τάσεις,
φόβους και πεποιθήσεις μέσα στο φως της
αγνής θεϊκής συνειδητότητας – που στην πραγ-
ματικότητα είναι η αρχική τους κατάσταση.

Αν είναι δυνατόν, μπορούμε να παραμείνουμε
για λίγο σε μια κατάσταση κενού ή εσωτερικού
φωτός, καθώς επιτρέπουμε στο Θείο να μας κα-
θαρίσει από οτιδήποτε μπορεί να έλκει αυτή την
ανεπιθύμητη πραγματικότητα.

100% Ευθύνη;;;

Αυτήν την έννοια της ευθύνης είναι μάλλον δύ-
σκολο για τους περισσότερους από μας να την
αφομοιώσουμε. Μπορούμε να αναλάβουμε την
ευθύνη για τις ανεύθυνες ή ανήθικες πράξεις
των άλλων ανθρώπων; Πώς μπορεί να είμαστε
εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτούς που βιάζουν γυναί-
κες και παιδιά ή σκοτώνουν αθώους ανθρώπους
στο Ιράκ ή την Αφρική ή οπουδήποτε αλλού;
Μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη για τρομο-
κρατικές πράξεις σ’ όλο τον κόσμο; Τέτοιες αν-
τιδραστικές σκέψεις είναι φυσιολογικό να
έρχονται στο νου όταν μας ζητείται να πιστέ-
ψουμε και να εφαρμόσουμε αυτό το επαναστα-
τικό σύστημα.
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Πώς μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για κάτι
που «εμείς» δεν έχουμε κάνει και «πιθανά»
(ποτέ δεν ξέρουμε μέχρι να βρεθούμε στις ίδιες
συνθήκες) να μην κάναμε ποτέ; Πώς μπορούμε
να είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτό που κάνουν άλλοι
στην άλλη πλευρά του κόσμου, καθώς και για
πράξεις που αποφασίστηκαν από ηγέτες που
ποτέ δεν ψηφίσαμε, με τους οποίους δεν συμ-
φωνούμε και ακόμη και καταδικάζουμε;

Επίσης, πώς να συμβιβάσουμε αυτήν την αλή-
θεια με μια άλλη εξίσου προφανή και ισάξια
αλήθεια, ότι ο καθένας μας είναι ο αποκλειστι-
κός δημιουργός της πραγματικότητάς του και
ότι οι άλλοι δεν δημιουργούν την πραγματικό-
τητά μας, καθώς κι εμείς δεν δημιουργούμε τη
δική τους; Αυτές οι αλήθειες μοιάζουν ασυμβί-
βαστες.

Κι όμως, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρει το
Ho’oponopono μια αληθινά μεγαλειώδη τεχνική
που οδηγεί τελικά στην αγνότητα, την αγάπη
και την ελευθερία από την αρνητικότητα. Αλλά
το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στην πραγματικό-
τητα αλλάζει τον εξωτερικό κόσμο.

Ας παίξουμε με ιδέες που μπορεί να μας βοηθή-
σουν να κατανοήσουμε πώς μπορεί να δουλεύει.

Το Συλλογικό Υποσυνείδητό μας

Έχουμε πολλά κοινά συναισθήματα, πεποιθή-
σεις και τρόπους λειτουργίας, όπως τέθηκε σαν
υπόθεση από τον Καρλ Γιούνγκ στη θεωρία του
για το Συλλογικό Υποσυνείδητο. Μοιραζόμαστε
πολλούς προγραμματισμούς, φόβους, συναι-
σθήματα και επιθυμίες. Μπορεί απλά όλοι να
επηρεαζόμαστε ο ένας από το υποσυνεί-
δητο του άλλου. Σήμερα, πολλά πειράματα
δείχνουν ότι μπορούμε να επηρεαστούμε από τα
συναισθήματα των άλλων, ακόμη κι αν συνει-
δητά δεν έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει.
Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό για ανθρώπους με
τους οποίους έχουμε στενό συναισθηματικό
δεσμό.

Η Κβαντική Φυσική έχει δείξει ότι ισχύει το ίδιο
για τα μόρια που είχαν επαφή σε κάποιο σημείο
στην ιστορία τους. Οτιδήποτε συμβαίνει στο ένα
επηρεάζει αμέσως το άλλο.

Οι ψυχολόγοι έχουν επίσης επίγνωση του «φαι-
νόμενου των συγκοινωνούντων δοχείων», που
διατείνεται ότι οι άνθρωποι είναι σαν δοχεία με
νερό που συνδέονται στη βάση τους με ένα σω-
λήνα. Όταν πιέζουμε το νερό στο ένα δοχείο, θα
ανέβει στο άλλο. Είναι γνωστό ότι σε μια συν-
τροφική ή οικογενειακή κατάσταση τα κατα-
πιεσμένα συναισθήματα του ενός ατόμου
μεταφέρονται στα άλλα μέλη και συχνά εκφρά-
ζονται απ’ αυτά. Οτιδήποτε κι αν κάνουμε, το
δικό μας «υδάτινο σύστημα» θα επηρεάσει τους
άλλους που συνδέονται μαζί μας μ’ αυτόν τον
τρόπο. Επηρεάζουμε τους άλλους με την αόρατη
συναισθηματική σύνδεσή μας μαζί τους.

Κοινωνικά παραδείγματα

Επίσης συμμετέχουμε και επηρεαζόμαστε από
τα κοινά παραδείγματα της κοινωνίας, στην
οποία γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Όταν
αποδεχόμαστε και δρούμε σύμφωνα μ’ αυτά τα
παραδείγματα, τα μεγεθύνουμε για όλους τους
άλλους. Επομένως, επιτρέποντας να περιορίζε-
ται ο εαυτός μας από το σύστημα πεποιθήσεων
των άλλων, υποστηρίζουμε αυτό το σύστημα πε-
ποιθήσεων. Αν πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε
από εκείνους που διαφέρουν από μας (σε φυλή,
θρησκεία, κοινωνική τάξη), τότε συν-δημιουρ-
γούμε αυτήν την πραγματικότητα. Αν πι-
στεύουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά αγαθά για
όλους μας, συν-δημιουργούμε αυτήν την πραγ-
ματικότητα. Αν πιστεύουμε ότι η ζωή είναι δύ-
σκολη και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους
ανθρώπους, συμβάλλουμε σ’ αυτήν την πραγ-
ματικότητα.
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Το κοινό μας Μορφογενετικό Πεδίο

Η θεωρία του βιολόγου Ρούπερτ Σέλντρεϊκ για
το μορφογενετικό πεδίο προσθέτει μια βιολο-
γική διάσταση σ’ αυτό. Ο βιολόγος αυτός πι-
στεύει ότι το σώμα και ο νους μας παίρνουν τις
πληροφορίες τους από μια κοινή δεξαμενή γνώ-
σεων και τάσεων, που υπάρχει σε ένα πεδίο
όπου όλοι μας έχουμε πρόσβαση. Όταν κάποιος
από μας κάνει μια αλλαγή στον τρόπο ζωής του,
στα συναισθήματα, στον τρόπο σκέψης του,
αυτό επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την κατά-
σταση του κοινού μας πεδίου και αυτό κάνει το
νέο τρόπο σκέψης ή αντίδρασης περισσότερο
διαθέσιμο και περισσότερο πιθανό για όλους,
όσοι μοιράζονται αυτό το πεδίο. 

Αυτό ισχύει για όλα τα συναισθήματα, πεποιθή-
σεις και συμπεριφορές, αρνητικές και θετικές.
Όταν παραμένουμε στις παλιές, μη φωτισμένες
πεποιθήσεις και συμπεριφορές, αυτό επηρεάζει
όλους τους άλλους που μοιράζονται αυτό το
πεδίο. Είμαστε συν-υπεύθυνοι γι’ αυτό που συμ-
βαίνει. Από την άλλη, οι θετικές αλλαγές μας
επιτρέπουν στους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Το ατομικό αιτιατό σώμα μας

Φιλοσοφικά συστήματα μάς διδάσκουν ότι ο κα-
θένας μας έχει ένα ατομικό «αιτιατό σώμα»,
όπου αποθηκεύονται όλες οι μνήμες, τάσεις,
ιδιότητες και ικανότητες της ψυχής του μαζί με
όλους τους φόβους του και άλλα συναισθήματα.
Όλες οι θετικές και αρνητικές τάσεις μας βρί-
σκονται εκεί. Κατά τη γέννησή μας, αυτό θα κα-
θορίσει το είδος του φυσικού σώματος που θα

έχουμε, όπως και τις συνθήκες της γέννησής
μας και τις συναισθηματικές και νοητικές τάσεις
μας. Αυτά επηρεάζουν, αλλά δεν καθορίζουν
αποκλειστικά, τα σπουδαιότερα γεγονότα της
ζωής μας. Έλκουμε την πραγματικότητα που σε
μεγάλο βαθμό μορφοποιείται από το περιεχό-
μενο του αιτιατού μας σώματος. Αυτό, όμως,
δεν δημιουργεί ένα συμπαγές πεπρωμένο,
επειδή κάθε στιγμή προσθέτουμε και αφαι-
ρούμε ιδιότητες από το αιτιατό πεδίο, όταν αλ-
λάζουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε,
σκεπτόμαστε, δρούμε και αντιδρούμε.

Όταν εφαρμόζουμε Ho’oponopono και άλλες
μεθόδους μεταβολής της αντίληψης και της αν-
τίδρασης, αλλάζουμε το περιεχόμενο του συνει-
δητού και υποσυνείδητου νου μας καθώς και το
αιτιατό μας σώμα. Ζητούμε και επιτρέπουμε σε
όλες τις τάσεις του αιτιατού σώματός μας, οι
οποίες μπορεί να συμβάλλουν σ’ αυτό που αντι-
λαμβανόμαστε και που μας επηρεάζει, να απο-
μακρυνθούν και να διαλυθούν για άλλη μια
φορά μέσα στην αγνή συνειδητότητα – η οποία
αποτελεί αυτό που τελικά είναι.

Οικουμενική συνειδητότητα

Όλες οι σκέψεις, μνήμες, δράσεις και αντιδρά-
σεις, καθώς και όλα τα φυσικά αντικείμενα και
όντα και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους είναι
απλά εκδηλώσεις της μίας οικουμενικής συνει-
δητότητας. Αυτό είναι παρόμοιο με το γεγονός
ότι όλες οι εικόνες σε μια κινηματογραφική ται-
νία ή στην οθόνη της τηλεόρασης είναι προσω-
ρινές εκδηλώσεις του ενός λευκού φωτός που
μόνο προσωρινά παίρνει αυτές τις μορφές
– του «καλού», του «κακού», του τρυφερού,
του μισητού, του ορυκτού, του φυτού, του ζώου,
των ανθρώπων και όλων των αλληλεπιδράσεων
ανάμεσα τους.

Το λευκό φως της τηλεόρασης, όταν δεν παίζει
τίποτα, είναι το μηδενικό σημείο από το οποίο
όλα εμφανίζονται και στο οποίο όλα ξαναδια-
λύονται. Στο Ho’oponopono ζητάμε από το Θείο
να διαλυθούν όλες οι τάσεις, που μπορεί να συ-
νεισφέρουν σ’ αυτό που βιώνουμε, και να επι-
στρέψουν στην πραγματική τους φύση, που
είναι το λευκό αδιαφοροποίητο φως.
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Το κοινό αιτιατό σώμα μας

Παρόμοια με το μορφογενετικό πεδίο, μοιραζό-
μαστε όλοι ένα κοινό οικουμενικό αιτιατό σώμα.
Υπάρχει ένα αιτιατό σώμα για κάθε είδος ζώων
και φυτών, ένα αιτιατό σώμα για όλους τους άν-
δρες, ένα για όλες τις γυναίκες, ένα για όλους
τους ανθρώπους και ένα για τον πλανήτη τον
ίδιο.

Αυτό το κοινό αιτιατό σώμα συμπεριλαμβάνει
όλες τις κοινές τάσεις μας, οι οποίες επηρεά-
ζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη σαν σύ-
νολο. Έτσι, όταν απελευθερωνόμαστε από το
θυμό, το φόβο ή την ενοχή, κάνουμε αυτές τις
τάσεις λιγότερο διαθέσιμες στο κοινό αιτιατό
σώμα. Τότε η αγάπη, η κατανόηση, η υπευθυ-
νότητα και η γαλήνη γίνονται περισσότερο δια-
θέσιμες.

Το Ho’oponopono και όλες οι μορφές ενεργει-
ακής ψυχολογίας όπως το EFT, TAT, TFT,
BSFF, EMDR, WHEE, η μέθοδος Σεντόνα (Αυ-
τοαποπρογραμματισμού), το Ακούγοντας την
Καρδιά, ο διαλογισμός, η προσευχή και πολλές
άλλες μέθοδοι μάς επιτρέπουν να αντιλαμβανό-
μαστε και να αντιδρούμε διαφορετικά. Όταν
διαλύονται οι παλιές μνήμες και οι προγραμμα-
τισμοί μας, τότε ελαττώνονται επίσης και από
όλη την ανθρωπότητα σαν σύνολο.

Πνευματικές διδασκαλίες

Όλες οι θρησκείες διδάσκουν την έννοια της
θεϊκής δικαιοσύνης. Ο καθένας παίρνει ακριβώς
αυτό που δικαιούται, βασισμένο δίκαια σε ό,τι
έχει κάνει στο παρελθόν μέχρι τώρα. 

Στη Χριστιανοσύνη αυτό εκφράζεται στα λόγια,
«Όπως σπείρεις, έτσι θα θερίσεις», «Όπως κρί-
νετε, έτσι θα κριθείτε». Επίσης, όταν ο Χριστός
θεράπευσε τον παράλυτο, του είπε, «Σήκω και
περπάτα, οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί»,
δηλώνοντας ότι ήταν παράλυτος λόγω κάποιων
προηγούμενων λαθών του.

Σύμφωνα μ’ αυτές τις πνευματικές διδασκαλίες
και το νόμο του κάρμα των ανατολικών θρη-
σκειών, κανείς δεν θα μπορούσε να μας βλάψει,
αν οι οικουμενικοί νόμοι της τέλειας δικαιοσύ-
νης δεν του το επέτρεπαν. 

Επομένως, αν το σύμπαν επιτρέπει σε κάποιον
να μας συμπεριφερθεί με αρνητικό τρόπο, το
μοναδικό μας συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι,
παρόλο που αυτό φαίνεται εντελώς άδικο και
λάθος, είναι επιτρεπτό και, άρα, πρέπει να
υπάρχει κάποια κρυμμένη δικαιοσύνη και
ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος «λόγος» μέσα σε
μας που το έλκει ή το επιτρέπει.
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Το πραγματικό νόημα του Ho’oponopono είναι
η διόρθωση ή η επαναφορά στο δίκιο.
Απλά συμπεραίνουμε ότι εμείς, σ’ αυτήν ή ίσως
(αν το πιστεύουμε) σε κάποια προηγούμενη
ζωή, έχουμε κάνει κάτι που συμβάλλει σ’ αυτό
που συμβαίνει. 

Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι αυτό συμβαίνει
επειδή χρειάζεται να μάθουμε κάτι. Σ’ αυτήν την
περίπτωση, μπορούμε να εκφράσουμε την ευ-
γνωμοσύνη μας και την αγάπη μας στον άλλον,
ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε και
να εξελιχθούμε μέσα απ’ αυτήν την εμπειρία.

Η επόμενη ερώτηση είναι πώς επηρεάζουμε ο
ένας τον άλλον και πώς δημιουργείται η ατομική
και συλλογική πραγματικότητά μας.

Δημιουργία της πραγματικότητας μέσα
από ερμηνεία και προβολή

Δημιουργούμε την υποκειμενική πραγματικό-
τητά μας ανάλογα με τον τρόπο που ερμη-
νεύουμε συμπεριφορές, καταστάσεις και
γεγονότα. Δυστυχώς πολύ συχνά δεν αντιλαμ-
βανόμαστε αυτό που υπάρχει, αλλά στην πραγ-
ματικότητα αντιλαμβανόμαστε αυτό που
έχουμε προγραμματιστεί να πιστεύουμε ότι
υπάρχει. Το σύστημα πεποιθήσεών μας λει-
τουργεί σαν φίλτρο, που υποκειμενικά και συλ-
λογικά ερμηνεύει οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό
με τρόπο που επιβεβαιώνει αυτό που ήδη
πιστεύουμε και αγνοεί αυτό που δεν πι-
στεύουμε.

Για παράδειγμα, αν πιστεύουμε ότι οι άλλοι θα
μας απορρίψουν και δεν μας αγαπούν, θα ερ-
μηνεύσουμε τα λόγια ή τις πράξεις τους σαν μια
μορφή απόρριψης και σαν έλλειψη αγάπης για
μας, ακόμη κι όταν δεν είναι αλήθεια. Όλοι μας
έχουμε εκπλαγεί ανακαλύπτοντας ότι οι άν-
θρωποι έχουν παρερμηνεύσει τις πράξεις μας,
πιστεύοντας ότι είχαμε κίνητρα και συναισθή-
ματα που ποτέ δεν είχαμε.

Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Προβάλλουμε σε αν-
θρώπους και καταστάσεις κίνητρα και κινδύ-
νους που απλά δεν υπάρχουν. Όταν το κάνουμε,
βιώνουμε φόβο, πόνο, πίκρα, δημιουργώντας
άχρηστη δυστυχία για τον εαυτό μας και τους
άλλους.

Συγκρουόμενα συστήματα πεποιθήσεων
και μνήμες

Μπορούμε να διαιρέσουμε τις πεποιθήσεις μας
στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Συναισθηματικά Φορτισμένες Εντυπώ-
σεις – Αυτές δεν είναι τόσο πεποιθήσεις όσο
«συναισθηματικά φορτισμένες εντυπώσεις»
που έχουν εντυπωθεί στο νου μας κατά τη διάρ-
κεια τραυματικών εμπειριών. Ο νους τότε ταυ-
τίζει αυτό το συγκεκριμένο ερέθισμα με μια
συναισθηματικά φορτισμένη αίσθηση και όταν
το σκεφτόμαστε, νιώθουμε φόβο και άλλα συ-
ναισθήματα. Αυτό το είδος «πεποίθησης» έχει
μια ισχυρή «συναισθηματική φόρτιση» που δεν
βασίζεται σε παρατηρήσεις και γεγονότα, αλλά
μάλλον σε μια ή δύο έντονες εμπειρίες, που δεν
είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικότητας.

2. Λανθασμένα Παιδικά Συμπεράσματα –
Αυτά είναι λανθασμένες πεποιθήσεις για την
πραγματικότητα, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι
είμαστε αδύναμοι, εσφαλμένοι, ανάξιοι της
αγάπης και υπαίτιοι για οτιδήποτε συμβαίνει
γύρω μας, όπως ο θυμός, η απουσία, η δυστυ-
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χία, η αδιαφορία, το διαζύγιο, η αρρώστια,
ακόμη και ο θάνατος των γονιών μας και άλλων.
Λανθασμένα ερμηνεύουμε ότι είμαστε ανάξιοι
ή ανίκανοι και ότι οι άλλοι θα μας φέρονται
πάντοτε με τους τρόπους που βιώσαμε στην
παιδική ηλικία.

Αυτές οι δύο πρώτες κατηγορίες συνήθως
καταπιέζονται στο υποσυνείδητο (την «σκιά»
ή το εσωτερικό παιδί) λόγω του πόνου και της
σύγχυσης που προκαλούν. Τις καταπιέζουμε
ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε και
να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας.

Παρόλο που αυτές οι «πεποιθήσεις» είναι κα-
ταπιεσμένες, ώστε να μην αισθανόμαστε τη δυ-
σάρεστη, αρνητικά φορτισμένη
συναισθηματική ενέργεια που σχετίζεται μαζί
τους, ενεργοποιούνται κάθε φορά που ερχόμα-
στε σε επαφή ή σκεφτόμαστε ένα συγκεκριμένο
ερέθισμα. Προκαλούν φόβο, συναισθηματική
απομάκρυνση και συχνά επιθετική συμπερι-
φορά. Δημιουργούν, επίσης, ψυχοσωματικές
αρρώστιες. Ελέγχουν τις αντιδράσεις μας σε γε-
γονότα, καταστάσεις και ανθρώπους. Και το ση-
μαντικότερο, έλκουν τις πραγματικότητες που
συναντούμε.

Λόγω της καταπίεσης και της επακόλουθης
απομόνωσης από το συνειδητό νου μας, αυτά τα
δύο πρώτα συστήματα πεποιθήσεων δεν εξε-
λίσσονται μαζί μας. Παραμένουν στην αρχική
τους κατάσταση, ανεξάρτητα από την εξελισσό-
μενη λογική μας, την κρίση μας, τις νέες εμπει-
ρίες και την πνευματική πίστη μας. Δεν
προσλαμβάνουν νέα δεδομένα, εκτός κι αν
ασχοληθούμε με εσωτερική ψυχολογική ή πνευ-
ματική εργασία.

3. Εξελισσόμενο Συνειδητό Σύστημα Πε-
ποιθήσεων – Αυτό είναι το συνειδητό σύστημα
πεποιθήσεών μας, το οποίο, καθώς προσλαμβά-
νει νέα δεδομένα, επαναξιολογεί την αντίληψη
της πραγματικότητας, στην προσπάθεια να
κάνει τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για
την κατανόηση της αλήθειας πίσω από τα φαι-
νόμενα που παρατηρούμε.

Το συνειδητό σύστημα πεποιθήσεων εξελίσσε-
ται σ’ έναν μικρό αριθμό ανθρώπων. Πολλοί
έχουν σταματήσει να προσλαμβάνουν νέα δε-

δομένα κι έτσι παραμένουν στο ίδιο συνειδητό
σύστημα πεποιθήσεων για πολλά χρόνια και θα
αποχωρήσουν από τη ζωή μ’ αυτό.

Αυτό το σύστημα πεποιθήσεων κατανοεί ότι εί-
μαστε ασφαλείς, σίγουροι, καλοί, άξιοι και ικα-
νοί. Συνειδητοποιεί, επίσης, ότι δεν
κινδυνεύουμε από ανθρώπους, ύψη, αυτοκί-
νητα, έντομα, σκύλους, γάτες, ανελκυστήρες,
αεροπλάνα κλπ. Τα γεγονότα το κάνουν να συ-
νειδητοποιήσει ότι οι φόβοι του είναι αβάσιμοι.
Αντιλαμβάνεται ακόμη ότι η αξία μας δεν έχει
να κάνει με το τι λένε, σκέφτονται ή κάνουν οι
άλλοι.

4. Η Πνευματική Διαισθητική Πίστη μας
– Αυτές οι πεποιθήσεις είναι συνήθως βασισμέ-
νες στη διαίσθηση ή την πίστη παρά στην από-
δειξη. Νιώθουμε ότι αυτό που πιστεύουμε
είναι αλήθεια. Εκτός από την επιρροή που
ασκούν πάνω μας οι πνευματικές πεποιθήσεις
των άλλων, βιώνουμε τις δικές μας εσωτερικές
αφυπνίσεις ή αποκαλύψεις, όπου απλά «ξέ-
ρουμε» ότι κάτι είναι αληθινό.

Σύμφωνα με το Ho’oponopono αυτή η θεϊκή έμ-
πνευση μπορεί να συμβεί μόνον όταν ο νους
είναι καθαρός από τους τρεις προηγούμενους
τύπους νοητικού περιεχομένου, που όλοι τους
περιορίζονται από τη μνήμη.
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Στην πραγματικότητα συχνά βιώνουμε συμπε-
ριφορές, γεγονότα και καταστάσεις μέσα από
ταυτόχρονες πεποιθήσεις και από τις τέσσερεις
κατηγορίες, που δημιουργούν συγκρουόμενα
συναισθήματα και αντιδράσεις σ’ αυτό που συμ-
βαίνει. Μπορεί να νιώθουμε συγχρόνως αγάπη,
γαλήνη, πόνο και θυμό, επειδή οι διαφορετικές
πεποιθήσεις μας δημιουργούν διαφορετικές
εσωτερικές πραγματικότητες. 

Επομένως ένας βασικός τρόπος με τον οποίο
δημιουργούμε την πραγματικότητά μας είναι ο
τρόπος που ερμηνεύουμε οτιδήποτε συμβαίνει
στη ζωή μας. Στο ίδιο εξωτερικό ερέθισμα δεν
υπάρχουν δύο άνθρωποι που να δημιουργούν
την ίδια πραγματικότητα.

Δημιουργία της πραγματικότητας μέσα
από την έλξη και το καθρέφτισμα

Ο δεύτερος παράγοντας στην εκδήλωση της
ατομικής πραγματικότητάς μας είναι ο τρόπος
που έλκουμε ή δημιουργούμε τα γεγονότα που
συμβαίνουν στη ζωή μας – αυτό που πραγμα-
τικά μας συμβαίνει.

Από τις διάφορες θεωρίες εκείνη που διατείνε-
ται ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε οι δημιουργοί
της πραγματικότητάς μας φαίνεται να εξη-
γεί ένα ευρύτερο πιο περιεκτικό μέρος της
πραγματικότητας που αντιλαμβανόμαστε. Αυτή
η εξήγηση γίνεται ακόμη πιο κατανοητή, όταν
απομακρύνουμε την ψευδαίσθηση της ξεχωρι-
στότητας ανάμεσα σε μας, σαν ατομικές θεϊκές
εκφράσεις, και τη θεότητα την ίδια. Όταν αντι-
λαμβανόμαστε τον εαυτό μας σαν προσωρινή
έκφραση της θείας συνειδητότητας ή της θείας
ενέργειας στο φυσικό βασίλειο, γίνεται ξεκά-
θαρο ότι όλοι μαζί ατομικά και συλλογικά συν-
δημιουργούμε την ατομική και κοινωνική
πραγματικότητά μας.

Είμαστε το ίδιο το θείο ενσαρκωμένο σε προ-
σωρινά σώματα. Δημιουργούμε και διαμορφώ-
νουμε την πραγματικότητά μας. Το κάνουμε με
διάφορους τρόπους:

α. Το παρελθόν. Οι προηγούμενες σκέψεις,
πράξεις, επιλογές, συναισθήματα και λόγια
είναι αιτίες της τωρινής πραγματικότητάς μας.
Αυτή η έννοια είναι αποδεκτή από όλες τις θρη-
σκείες και τις πνευματικές φιλοσοφίες. Μπορεί
να μην πιστεύουν όλες στη μετενσάρκωση, αλλά
όλες πιστεύουν στην αιτία και το αποτέλεσμα,
όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Οι επιλογές μας να
φροντίζουμε τον εαυτό μας ή όχι, να επικοινω-
νούμε ειλικρινά και τίμια ή όχι, να βοηθάμε και
να αγαπάμε τους άλλους ή όχι, να απελευθερω-
θούμε από τους φόβους ή όχι, επηρεάζουν όλες
την τωρινή πραγματικότητά μας.

β. Το παρόν. Οι τωρινές μας σκέψεις, πεποι-
θήσεις, προσδοκίες, φόβοι, ενοχές και άλλα συ-
ναισθήματα και συμπεριφορές δημιουργούν την
τωρινή πραγματικότητά μας μέσα από «τους
νόμους της αντανάκλασης και της έλξης». Οι
άλλοι και η ίδια η ζωή αντανακλούν πίσω σε μας
το περιεχόμενο του νου και της συμπεριφοράς
μας σε όλα τα επίπεδα. Αν απορρίπτουμε τον
εαυτό μας, φοβόμαστε ή περιμένουμε την απόρ-
ριψη, ή απορρίπτουμε τους άλλους, τότε έλ-
κουμε απόρριψη. Αν σκεφτόμαστε, μιλάμε ή
ενεργούμε ανταγωνιστικά ή εγωιστικά, τότε έλ-
κουμε το ίδιο. Βασικά έλκουμε οτιδήποτε φοβό-
μαστε, αγαπάμε, επιθυμούμε και μισούμε,
καθώς και ό,τι περιμένουμε και ό,τι κάνουμε.
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Είναι σοφό που η ζωή καθρεφτίζει πίσω σε μας
τις δικές μας σκέψεις, συναισθήματα, πεποιθή-
σεις, ρόλους και συμπεριφορές, προσφέροντας
μας την ευκαιρία να κοιτάξουμε μέσα μας και
να απελευθερωθούμε απ’ αυτές τις πλευρές του
εαυτού μας που έλκουν αυτό που μας δυσαρε-
στεί. Σε τέτοια περίπτωση, το μάθημά μας είναι
να ανακαλύψουμε αυτό που καθρεφτίζεται και
να το μεταμορφώσουμε. Διαφορετικά θα συνε-
χίσουμε να έλκουμε την τωρινή πραγματικό-
τητά μας. Αυτό είναι βασικό στο Ho’oponopono.
Αυτό είναι που χρειάζεται να καθαρίσουμε, για
να θεραπεύσουμε αυτό που συν-δημιουργούμε.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η δύ-
ναμη και η ευκαιρία για θετική αλλαγή
βρίσκονται στο παρόν και πουθενά αλλού.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν, αλλά
μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψή μας για
το παρελθόν και επομένως την επίδρασή του σε
μας στο παρόν. Δεν γνωρίζουμε το μέλλον, αλλά
μπορούμε να το διαμορφώσουμε με τις επιλογές
μας στην παρούσα στιγμή.

Μερικοί άνθρωποι αποδέχονται αρνητικές
πραγματικότητες, πιστεύοντας ότι είναι κάποιο
«κάρμα» που πρέπει να υπομείνουν. Δεν υπάρ-
χει κανένα όφελος από τα βάσανα ή την τιμω-
ρία, αν δεν μάθουμε κάτι από την εμπειρία και
αν αυτό δεν οδηγήσει σε αλλαγή. Η έννοια ότι
πρέπει να υποφέρουμε για τα λάθη του παρελ-
θόντος δεν έχει αξία, αν ο πόνος δεν γίνει ευ-
καιρία για εξέλιξη.

γ. Οι επιλογές της ψυχής μας. Ο τρίτος πα-
ράγοντας που καθορίζει τη φύση των γεγονό-
των που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι οι
«επιλογές της ψυχής μας». Εμείς, σαν ψυχές,
επιλέγουμε πριν ακόμη από τη γέννησή μας ότι
θα θέλαμε ή θα χρειαζόμασταν να μάθουμε κά-
ποια μαθήματα σαν μέρος της διαδικασίας εξέ-
λιξής μας. Αν έχουμε επιλέξει να μάθουμε
αυτοπαραδοχή, θα «κάνουμε ένα συμβόλαιο»
με τους κοντινούς μας ανθρώπους, για να δοκι-
μάσουμε την ικανότητά μας να νιώθουμε την
αξία μας ακόμη κι όταν αντιμετωπίζουμε απο-
δοκιμασία ή απόρριψη. Αν έχουμε αποφασίσει
να μάθουμε αγάπη χωρίς όρους ή συγχώρεση,
λογικά θα επιλέξουμε να έχουμε επαφή με
άτομα που θα μας είναι δύσκολο να αγαπάμε.
Μ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την ευκαιρία να

ξεπεράσουμε τους φόβους μας και να αγαπή-
σουμε αυτά τα άτομα. Αν θα θέλαμε να μάθουμε
αυτάρκεια, θα στήσουμε στη ζωή μας ένα
δράμα, στο οποίο δεν θα είναι εύκολο να
βρούμε υποστήριξη από τους άλλους. Αλλά, επί-
σης, έχουμε την ελεύθερη βούληση να αντιστα-
θούμε στην εκμάθηση αυτών των μαθημάτων.

Όταν περνάμε δύσκολους καιρούς, μπορεί να
μην είναι επειδή ήμασταν «κακοί» στο παρελ-
θόν, αλλά επειδή έχουμε επιλέξει να μάθουμε
συγκεκριμένα μαθήματα.

Με το Ho’oponopono αποδεσμεύουμε αυτά τα
άτομα, με τα οποία έχουμε κάνει αυτά τα «συμ-
βόλαια», από την ανάγκη να συνεχίσουν να παί-
ζουν τους ρόλους τους που μας δοκιμάζουν,
επειδή έχουμε μάθει το μάθημα, το οποίο είναι
να αναλάβουμε την ευθύνη για την πραγ-
ματικότητά μας και να τους αγαπάμε.

Επομένως, εμείς και όλοι οι άλλοι δημιουργούμε
την ατομική και συλλογική πραγματικότητά μας
μέσα από:

α. Τις προηγούμενες πεποιθήσεις, επιλογές,
πράξεις, λόγια και συμπεριφορές.

β. Τις τωρινές πεποιθήσεις, λόγια, προσδο-
κίες, επιλογές, πράξεις και συμπεριφορές.

γ. Τις αποφάσεις της ψυχής μας να μά-
θουμε ορισμένα μαθήματα.

δ. Τον τρόπο που το προγραμματισμένο σύ-
στημα πεποιθήσεών μας ερμηνεύει αυτό που
συμβαίνει.
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Πώς επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον;

Η συμπαθητική δόνηση είναι νόμος της φυσι-
κής που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι αν έχουμε
δύο κιθάρες ή δύο πιάνα και χτυπήσουμε μια
χορδή στο ένα απ’ αυτά, τότε η χορδή του
άλλου, που είναι συντονισμένη στην ίδια συ-
χνότητα με την χορδή που χτυπήσαμε στο
πρώτο, θα επηρεαστεί και θα αρχίσει να δονεί-
ται. Μια δόνηση της μιας θα επηρεάσει την
άλλη μόνον αν είναι συντονισμένη στην ίδια συ-
χνότητα. Αν αυτή είναι συντονισμένη σε άλλη
συχνότητα είναι απίθανο να διεγερθεί.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φανταστούμε
ότι επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον με συνειδη-
τές και υποσυνείδητες συχνότητες που εκπέμ-
πουμε. Εμείς και οι άλλοι δεν θα
επηρεαζόμασταν, αν δεν είχαμε κάτι μέσα μας
που διεγείρεται από αυτό που συμβαίνει ή που
εκπέμπεται από τον άλλον. Αργότερα θα ερευ-
νήσουμε πιθανές όψεις της ψυχολογίας μας που
μπορεί να διεγείρουν όψεις των άλλων και τα-
νάπαλι.

Εμείς δημιουργούμε το ερέθισμα – εκείνοι
δημιουργούν την πραγματικότητά τους

Εκείνοι δημιουργούν το ερέθισμα – εμείς
δημιουργούμε την πραγματικότητά μας 

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε
υπεύθυνοι μόνο για τα συνειδητά και υποσυνεί-
δητα δεδομένα μας στο παρελθόν και το παρόν,
αλλά όχι γι’ αυτό που στην πραγματικότητα
συμβαίνει στον άλλον. Αυτό είναι δική του δη-
μιουργία.

Η μοναδική δύναμή μας έγκειται στο να καθα-
ρίσουμε τον εαυτό μας και να απομακρύνουμε
(ή να ζητήσουμε από το θείο να απομακρύνει)
εκείνες τις όψεις που έχουν επηρεάσει ή προ-
σελκύσει, μέσω συμπαθητικής δόνησης, αρνη-
τικές πραγματικότητες για τον εαυτό μας και
τους άλλους. Το Ho’oponopono είναι η διαδικα-
σία για να σταματήσουμε τις δικές μας χορδές
να δονούνται σ’ εκείνες τις συχνότητες, ώστε να
σταματήσουμε να  προσθέτουμε στην πραγμα-
τικότητα των άλλων. Εξαγνίζουμε τη δική μας
συμβολή στην πραγματικότητα γύρω μας.

Επηρεαζόμαστε από τους άλλους με τον ίδιο
τρόπο. Όταν οι «παλλόμενες χορδές» των
άλλων διεγείρουν κινήσεις μέσα σε μας, εκείνοι
είναι το ερέθισμα, αλλά είναι το δικό μας πρό-
γραμμα δόνησης που μας κάνει να επηρεαζό-
μαστε και να δημιουργούμε τη δική μας ατομική
πραγματικότητα.

Κβαντική φυσική – Η κατάληξη του κύ-
ματος

Η κβαντική φυσική μάς λέει ότι ένα φωτόνιο ή
ένα ηλεκτρόνιο είναι στην πραγματικότητα ένα
κύμα πιθανοτήτων μέχρι να υπάρξει ένας πα-
ρατηρητής που προκαλεί αυτό το κύμα να «κα-
ταλήξει» σε ένα συγκεκριμένο σωματίδιο σε
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Φαίνεται ότι ο
παρατηρητής προκαλεί το κύμα πιθανοτήτων
να αφήσει την κατάσταση των πολλών πιθανο-
τήτων και να γίνει μία πραγματικότητα όπως τη
γνωρίζουμε.

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κάτι πα-
ρόμοιο συμβαίνει ανάμεσα σε μας τους ίδιους
και τη ζωή. Η ζωή είναι κύμα πιθανοτήτων, που
υπάρχουν όλες μαζί μέσα σε μία ανεκδήλωτη
κατάσταση. Σ’ αυτήν την κατάσταση τίποτα δεν
είναι ακόμη σχηματισμένο. Όλα είναι πιθανά.
Μνήμες και προγράμματα δεν περιορίζουν
ακόμη αυτήν τη συνειδητότητα-ενέργεια.
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Μόλις η αγνή συνειδητότητα αρχίσει να εκφρά-
ζεται μέσα από τον προγραμματισμένο νου μας,
περιορίζεται και τείνει να έλκει ό,τι είναι σε
συμφωνία με τις μνήμες και τους προγραμματι-
σμούς μας. Οι πεποιθήσεις και τα συναισθή-
ματά μας κάνουν την απεριόριστη άμορφη
συνειδητότητα να μετασχηματιστεί σε αυτό που
αποκαλούμε πραγματικότητά μας – με ανθρώ-
πους, πράξεις και γεγονότα, που είναι όλα αν-
τανακλάσεις και ανταποκρίσεις στο εσωτερικό
μας περιεχόμενο.

Το Ho’oponopono είναι μια διαδικασία ξεκαθα-
ρίσματος του εσωτερικού περιεχομένου μας,
ώστε να πάψουμε να διαστρεβλώνουμε την έκ-
φραση αυτής της αγνής συνειδητότητας στη
ζωή μας. Όταν ζητάμε από τους άλλους συγ-
γνώμη, δεν είναι επειδή τους έχουμε βλάψει
κάπου ή επειδή κάναμε λάθος. Είναι επειδή
αναγνωρίζουμε ότι εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε
την πραγματικότητά μας και όχι αυτοί. Επίσης
συνειδητοποιούμε ότι κάτι στους δικούς μας
προγραμματισμούς τούς έχει φέρει στην επί-
γνωσή μας και μας έκανε να τους παρατηρή-
σουμε και ίσως να νιώσουμε κάποια
συναισθήματα για ό,τι συμβαίνει ή για ό,τι εκεί-
νοι κάνουν.

Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι είναι η εσωτε-
ρική μας πραγματικότητα που κάνει την εξωτε-
ρική πραγματικότητα να εκδηλωθεί και να μας
επηρεάσει, τότε απαλλασσόμαστε από το συ-
ναίσθημα ότι είμαστε τα θύματα ή ότι οι άλλοι
είναι υπεύθυνοι για την πραγματικότητά μας.
Αναλαμβάνουμε 100% την ευθύνη για τη δική
μας πραγματικότητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο
μόνος τρόπος να αλλάξουμε αυτήν την πραγμα-
τικότητα είναι να απελευθερωθούμε από οτιδή-
ποτε υπάρχει μέσα μας που συνεισφέρει σ’
αυτήν – ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε τι θα μπο-
ρούσε να είναι αυτό.

Το εσωτερικό μας περιεχόμενο

Οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα, οι προγραμ-
ματισμοί, οι ανάγκες, οι επιθυμίες, οι φόβοι, οι
προσκολλήσεις και οι συμπεριφορές μας, όλα
αντανακλώνται πίσω σε μας μέσα από τη συμ-
περιφορά των άλλων και την ίδια τη ζωή. Ακο-
λουθεί ένας κατάλογος κάποιων όψεων του
εαυτού μας που μπορεί να αντανακλώνται πίσω

σε μας μέσα από τη συμπεριφορά του άλλου ή
την κατάσταση.

Σημείωση: Το Ho’oponopono δεν απαιτεί να
γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα μας που χρειάζεται
να καθαριστεί.

Η παρουσία οποιουδήποτε από τα παρακάτω
μπορεί εύκολα να προσελκύσει αντίστοιχες
συμπεριφορές και καταστάσεις.

1. Όταν νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα
γι’ αυτό που συμβαίνει, το έλκουμε ώστε να
μπορούμε να απελευθερωθούμε μέσα μας.

2. Όταν έχουμε συγκεκριμένες περιοριστικές
πεποιθήσεις για τους άλλους και γι’ αυτό που
συμβαίνει ή όταν αντιλαμβανόμαστε κάποιον ή
κάτι σαν κακό, λάθος, άδικο κλπ., το έλκουμε
ώστε να μπορούμε να εργαστούμε μαζί του.

3. Η δική μας συμπεριφορά μέχρι τώρα
προς αυτόν τον άνθρωπο ή προς άλλους στο πα-
ρελθόν αντανακλάται πίσω σε μας στο παρόν,
ώστε να μπορούμε να μάθουμε απ’ αυτήν.

4. Οι φόβοι μας έλκουν και δημιουργούν πραγ-
ματικότητες. Ιδιαίτερα οι φόβοι μας σχετικά με
την αξία, ασφάλεια, ελευθερία, ικανοποίηση ή
έλεγχο.

5. Επίσης έλκουμε αυτό που προσδοκούμε
από τους άλλους και τη ζωή.
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6. Οι αμφιβολίες γι’ αυτό που αξίζουμε περιο-
ρίζουν την πραγματικότητά μας σ’ αυτό που πι-
στεύουμε ότι αξίζουμε.

7. Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε προς
τον εαυτό μας κάνει τους άλλους να μας συμ-
περιφέρονται με τον ίδιο τρόπο.

8. Οι ανεπίλυτες παιδικές εμπειρίες τείνουν
να επαναλαμβάνονται στη ζωή μας μέχρι να κα-
ταφέρουμε να τις θεραπεύσουμε.

9. Οι ρόλοι, με τους οποίους ταυτιζόμαστε για
νόημα, αξία και ασφάλεια, μπορούν να προσελ-
κύσουν καταστάσεις ζωής και αντίστοιχες συμ-
περιφορές από άλλους – ώστε να μπορούμε να
απελευθερωθούμε από τις ψευδαισθήσεις και
τους περιορισμούς αυτών των ρόλων. Μπορεί
να παίζουμε κάποιους από τους ακόλουθους ρό-
λους: α. το θύμα, β. τον τρομοκράτη, γ. το δά-
σκαλο, δ. το γονιό, ε. το παιδί, στ. τον έξυπνο,
ζ. το σωστό, η. τον αντιδραστικό, θ. το δυνατό
– χωρίς ανάγκες, ι. το δίκαιο, ια. τον καλό, ιβ.
τον υπεύθυνο, ιγ. τον πρόθυμο, ιδ. τον αδύ-
ναμο, ιε. τον πνευματικό, ιστ. το δικαστή, ιζ.
τον απόμακρο, ιη. τον ανακριτή, ιθ. κάποιον
άλλο ρόλο.

10. Εκείνες οι ανάγκες και οι προσκολλήσεις
που περιορίζουν την ηρεμία, ευτυχία, αγάπη ή
εξέλιξή μας μπορεί να αντικατοπτρίζονται σε

διάφορες καταστάσεις ζωής και συμπεριφορές,
ώστε να έχουμε την ευκαιρία να απελευθερω-
θούμε απ’ αυτές.

11. Η τάση μας να νιώθουμε ενοχή έλκει συμ-
περιφορές και καταστάσεις που διεγείρουν τους
προγραμματισμούς μας, ώστε να μπορέσουμε
να απελευθερωθούμε απ’ αυτούς.

12. Φέρνουμε στη ζωή μας οτιδήποτε κρί-
νουμε, επικρίνουμε, απορρίπτουμε ή για
το οποίο έχουμε προκαταλήψεις.

13. Έλκουμε οτιδήποτε μας κάνει να νιώθουμε
ζήλια, πόνο, θυμό, πίκρα, αδικία ή οποιοδή-
ποτε άλλο αρνητικό συναίσθημα, ώστε να
έχουμε την ευκαιρία να απελευθερωθούμε από
τις ψευδαισθήσεις που δημιουργούν αυτά τα
συναισθήματα.

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

15. Όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους
άλλους, τους φέρνουμε στην πραγματικότητά
μας.

16. Οι δικές μας εσωτερικές συγκρούσεις
και η αυτοαμφισβήτηση έλκουν συγκεκριμέ-
νες συμπεριφορές από τους άλλους που φέρ-
νουν αυτά τα συναισθήματα στην επιφάνεια.

17. Όταν αποτυγχάνουμε να επικοινωνή-
σουμε καθαρά, σταθερά και χωρίς κριτική ή
κατηγορία, δημιουργούμε πραγματικότητες
στις οποίες δεν παίρνουμε αυτό που χρειαζόμα-
στε.

18. Αν έχουμε εθιστεί σε μια πραγματικό-
τητα, έχουμε την τάση να μείνουμε σ’ αυτήν
λόγω του φόβου της αλλαγής.

19. Αν φοβόμαστε την ευτυχία, αφθονία,
υγεία, αγάπη κλπ., θα εμποδίσουμε τις θετικές
πραγματικότητες.

Αυτές και άλλες όψεις του εσωτερικού μας κό-
σμου μπορούν πολύ εύκολα να είναι παράγον-
τες της πραγματικότητας που
συν-δημιουργούμε.
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Πώς μπορεί να συμμετέχουμε στις παγκό-
σμιες κρίσεις;

Οι περισσότεροι από μας είμαστε δυστυχισμέ-
νοι με τον τρόπο που ο κόσμος είναι και έχει την
τάση να είναι προβληματικός, λόγω του χειρι-
σμού κάποιων θεμάτων από τους δικούς μας ή
από άλλους ηγέτες, όπως της υπερθέρμανσης
του πλανήτη, της Μέσης Ανατολής, της τρομο-
κρατίας, της Αφρικής, της οικονομίας κλπ. Όταν
αισθανόμαστε απόρριψη ή μίσος για οτιδήποτε
βρίσκεται μέσα στην πραγματικότητά μας, τε-
λικά το ενεργοποιούμε και το αυξάνουμε. Τε-
λικά ενδυναμώνουμε οτιδήποτε μισούμε,
οτιδήποτε επιτρέπουμε να μας ενοχλεί με κά-
ποιον τρόπο.

Πώς συμβάλλουμε σ’ αυτές τις εθνικές και παγ-
κόσμιες πραγματικότητες;

1. Πρώτα απ’ όλα, οι ηγέτες μας είναι απλά μια
εκδήλωση της ομαδικής συνειδητότητάς μας.
Όταν αλλάζει η συνειδητότητά μας, οι ηγέτες
μας αλλάζουν. Χρειάζεται να κοιτάξουμε μέσα
μας για να κατανοήσουμε γιατί έχουμε αυτούς
τους ηγέτες και πώς τους ενδυναμώνουμε.

2. Ένας άλλος τρόπος που συμμετέχουμε είναι
με την εξάρτησή μας από την άνεση και τα
υλικά αγαθά. Όλα αυτά απαιτούν καύσιμα,
θερμότητα και εξαντλούν τις φυσικές πηγές της
γης. Έχοντας συνηθίσει σ’ αυτές τις ανέσεις, δί-
νουμε πολλά χρήματα και επομένως ισχύ σ’ αυ-
τούς που τα παράγουν και αυτοί στη συνέχεια
έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τις κυβερνή-

σεις. Δίνουμε τη δύναμή μας (μέσω χρημάτων)
στους επιχειρηματίες που ελέγχουν τους πολι-
τικούς, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ο
τρόπος ζωής μας είναι άμεσα υπεύθυνος για την
υπερθέρμανση του πλανήτη και την πολιτική
που σχετίζεται με την ανάγκη για καύσιμα.

3. Η προσωπική μας ταύτιση με μια μικρή
ομάδα ανθρώπων, με τους οποίους νιώθουμε
άνετα και η αποξένωσή μας από ανθρώπους
από άλλες θρησκείες, φυλές ή εθνικότητες, αν-
τανακλάται σε καταστάσεις όπως το Κόσοβο, η
Ιρλανδία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και αλλού
στον κόσμο, όπου άνθρωποι από διαφορετικές
ομάδες πολεμούν μεταξύ τους. Αυτό είναι αντα-
νάκλαση του γεγονότος ότι δεν αισθανόμαστε
την ίδια ενότητα με όλες τις θρησκείες, φυλές
και εθνικότητες ή ακόμη και κοινωνικές τάξεις.

4. Η άδικη και μεροληπτική κακή χρήση
εξουσίας στον κόσμο απλά αντανακλά τη δική
μας κακή χρήση εξουσίας σαν γονείς, σύζυγοι,
εργοδότες κλπ. Λίγοι άνθρωποι έχουν μάθει να
χρησιμοποιούν τη δύναμή τους με απόλυτα δί-
καιο και αμερόληπτο τρόπο. Οι κυβερνήσεις
μας απλά κάνουν το ίδιο. Δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από αντανακλάσεις της δικής μας
κατάστασης εξέλιξης.

5. Δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε τι θα κά-
ναμε αν ήμασταν στη θέση του άλλου. Αν μια
ξένη δύναμη εισέβαλε και κατελάμβανε τις
ΗΠΑ ή την Ευρώπη, θα ήμασταν ειρηνιστές ή
τρομοκράτες μέχρι να φύγει; Οι πρώτοι Αμερι-
κάνοι που πολεμούσαν και σκότωναν τους Βρε-
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τανούς, ήταν τρομοκράτες ή μαχητές της ελευ-
θερίας; Από την άλλη, αν ήμασταν υπεύθυνοι
για μια ολόκληρη χώρα και κάποιος βομβάρδιζε
και σκότωνε το λαό μας, θα μπορούσαμε να μην
κάνουμε τίποτα γι’ αυτό;

Πολύ συχνά οι πράξεις και από τις δύο πλευρές
αυτών των συγκρούσεων είναι ακραίες, άδικες
και σκοτεινές – αλλά είναι η ακριβής αντανά-
κλαση της συνειδητότητάς μας. Είναι εύκολο να
κριτικάρουμε τους άλλους, όταν δεν βιώνουμε
την κατάστασή τους. Αυτή η κριτική το μόνο
που κάνει είναι να αυξάνει αυτό που συμβαίνει.

6. Όλα τα προβλήματά μας ξεκινούν από την
ψευδαίσθηση της ξεχωριστότητάς μας από
τους άλλους, η οποία οδηγεί στο φόβο, τους μη-
χανισμούς αυτοπροστασίας, την αποξένωση,
την αδιαφορία για το πώς είναι οι άλλοι. Εγ-
κλωβιζόμαστε σε μια ζωή αυτοεξυπηρέτησης με
έλλειψη βασικής εμπιστοσύνης για όσους δεν
γνωρίζουμε ή για όσους δεν είναι σαν εμάς.
Αυτό από μόνο του είναι ψευδαίσθηση που
έλκει μια μεγάλη ποικιλία ατομικών και κοινω-
νικών πραγματικοτήτων. Οι πολιτικοί και θρη-
σκευτικοί ηγέτες προσθέτουν σ’ αυτούς του
φόβους και στην έλλειψη εμπιστοσύνης ενι-
σχύοντας την ιδέα ότι μόνο εμείς έχουμε την
αλήθεια και ότι οι άλλοι είναι κακοί και θέλουν
να μας βλάψουν. Όταν λειτουργούμε με τέτοια
παραδείγματα, συμμετέχουμε στην κοινωνική
και παγκόσμια κατάσταση όπως είναι.

Αυτές οι παγκόσμιες καταστάσεις είναι απλά
αντανακλάσεις των δικών μας νοητικών τά-
σεων, τις οποίες χρειάζεται να εξαγνίσουμε και
να εξελίξουμε με Ho’oponopono και άλλες με-
θόδους.

Είμαστε όλοι σε διαδικασία εξέλιξης

Σαν ψυχές στη διαδικασία του να γίνουμε πιο
ώριμοι και φωτισμένοι συναισθηματικά, νοη-
τικά και πνευματικά, έλκουμε προς τον
εαυτό μας καταστάσεις που μας προσφέρουν
την ευκαιρία να μάθουμε τα επόμενα μαθήματα
που χρειαζόμαστε στην εξελικτική πορεία μας.
Φυσικά, έχουμε ελεύθερη βούληση να μάθουμε
από αυτές τις καταστάσεις ή όχι. Έχουμε την
επιλογή να κρατηθούμε στον πόνο, το φόβο, την
ενοχή και το θυμό, ή να απελευθερωθούμε απ’
όλα αυτά, καθώς αναβαθμίζουμε την αντίληψή
μας για την πραγματικότητα και προχωρούμε
προς τη συγχώρεση, την αυτοπαραδοχή, την
αγάπη και την ειρήνη.

Μερικές από τις καταστάσεις που έλκουμε
έχουν σκοπό να μάθουμε αυτά τα μαθήματα.
Μπορεί να μην έχουμε κάνει κάτι στο παρελ-
θόν που εξασφάλισε αυτό που συμβαίνει. Μπο-
ρεί, σαν ψυχές, να έχουμε επιλέξει να συμβεί
αυτό, επειδή μπορούμε να το χρησιμοποι-
ήσουμε για να απελευθερωθούμε από το φόβο
και από τις παλιές δυσλειτουργικές πεποιθήσεις
και να προχωρήσουμε μπροστά.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είμαστε υπεύθυνοι όχι
επειδή έχουμε βλάψει κάποιον, αλλά επειδή το
έχουμε επιλέξει σαν μια διαδικασία εξέλιξης. Σε
τέτοια περίπτωση μπορούμε να ζητήσουμε συγ-
χώρεση ή απλά «να ελευθερώσουμε τον άλλον ή
την κατάσταση ζωής» από την ανάγκη μας να
είναι έτσι, επειδή έχουμε πια μάθει το μάθημα
ότι είμαστε υπεύθυνοι και μπορούμε να αγα-
πάμε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κι αν είναι.
Έχοντας μάθει την αγάπη, δεν χρειαζόμαστε
πια το μάθημα.
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Είμαστε όλοι Μία Πνευματική Συνειδητό-
τητα

Οι περισσότερες θρησκείες διδάσκουν ότι τε-
λικά είμαστε όλοι ένα με το Θείο και ότι μέσα
στο Θείο είμαστε ένα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγ-
γελιστής επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χρι-
στού λέει, «Είμαι μέσα σας και είστε μέσα μου
και είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι
μέσα σε μένα». Οι ανατολικές θρησκείες δίνουν
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση ξεκαθαρίζοντας ότι
στην πραγματικότητα είμαστε όλοι εκφράσεις
της μίας θεϊκής συνειδητότητας. Είμαστε μία
συνειδητότητα, που μοιάζει να έχει διαχωριστεί
σε πολλές, όπως το φως του προβολέα φαίνεται
πάνω στην οθόνη του κινηματογράφου να δια-
σπάται σε πολλά διαφορετικά όντα και τις αλ-
ληλεπιδράσεις τους. Είμαστε όλοι προβολές της
μίας θεϊκής συνειδητότητας, η οποία τελικά αλ-
ληλεπιδρά με τον εαυτό της μέσα από τις πρά-
ξεις μας.

Εντούτοις, έχουμε την ελεύθερη βούληση και
δύναμη να εμποδίσουμε την αγνότητα αυτής
της έκφρασης και είμαστε στη διαδικασία εξα-
γνισμού και εξέλιξης της ικανότητάς μας να εκ-
φράσουμε την αληθινή πνευματική μας φύση.
Όλοι μαζί εξελισσόμαστε και η επιτυχία του κα-
θενός στη διαδικασία ωφελεί όλους μας. Ταυτό-
χρονα η άρνηση του καθενός επηρεάζει όλους
μας.

Το Ho’oponopono είναι μια διαδικασία, στην
οποία αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ακόμη
φωτισμένοι και ακόμη έλκουμε πραγματικότη-
τες βασισμένες στην άγνοια, τις μνήμες και τους
προγραμματισμούς. Γνωρίζοντας το, ζητάμε
συγχώρεση από τα φαινόμενα που έλκουμε και
ξαναεγκαθιστούμε την κατάσταση της αγάπης,
η οποία βασίζεται στην αλήθεια ότι είμαστε όλοι
ένα. Μετά ευχαριστούμε το Θείο που απομα-
κρύνει από μας οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει
εκτός από την αγάπη.

Συμπέρασμα

Το Ho’oponopono είναι μια διαδικασία στην
οποία αντιλαμβανόμαστε ότι:
1. Έλκουμε οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην
πραγματικότητά μας για κάποιον λόγο – δεν
είναι τυχαίο.

2. Είμαστε συν-δημιουργοί όλων όσα συμ-
βαίνουν ατομικά και κοινωνικά.
3. Καθετί είναι όπως θα έπρεπε να είναι
αυτή τη στιγμή – σαν ερέθισμα να το διορ-
θώσουμε μέσα στον εαυτό μας.
4. Μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό
μας και, κάνοντας το, να επηρεάσουμε τους άλ-
λους και το σύνολο.
5. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι διορθώ-
νουμε μέσα μας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε
τι υπάρχει μέσα μας που συνηχεί με αυτό που
τραβά την προσοχή μας.
6. Τα αίτια της πραγματικότητάς μας είναι είτε
στο υποσυνείδητο όπως μνήμες, προγραμ-
ματισμοί, είτε μαθήματα που έχουμε επιλέξει να
μάθουμε.
7. Η λύση είναι η απομάκρυνση των εσωτερι-
κών αιτίων για μας και για τους άλλους.
8. Όταν ελευθερώνουμε τον εαυτό μας από
κάθε όψη που συμμετέχει σ’ αυτό που συμβαί-
νει, τότε αυτό που συμβαίνει λειτουργεί λιγό-
τερο εξαιτίας μας και περισσότερο εξαιτίας των
μαθημάτων των άλλων.
9. Η απελευθέρωση από μνήμες και προ-
γραμματισμούς επιτρέπει στην έμπνευση και τη
φώτιση να έρθουν.
10. Η λύση είναι αγάπη για τους άλλους και
τον εαυτό μας.
Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής – ο δρόμος
προς τη φώτιση.

************
Μια πιθανή διατύπωση για το Ho’opono-
pono μπορεί να είναι:

Αγαπητέ/ή ____________ (άνθρωπος, κατά-
σταση, συμπεριφορά, ζώο, κοινωνία, ομάδα
κλπ.)

Συνειδητοποιώ ότι είμαι συν-δημιουργός
αυτής της κοινής πραγματικότητας.
Ζητώ συγχώρεση για οτιδήποτε μέσα μου
μπορεί να συμβάλει σ’ αυτήν την κατάσταση.
Σ’ αγαπώ.
Αγαπώ τον εαυτό μου.
Σε απελευθερώνω από την ανάγκη μου να
είσαι έτσι για τη δική μου εξέλιξη.
Ευχαριστώ το Θεό που απομακρύνει από
μένα ό’τι μπορεί να συμβάλει σ’ αυτήν την
πραγματικότητα.
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Σε καιρούς προσπάθειας είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικό να κρατάμε το νου μας στο παρόν. Έτσι, θα
είμαστε πιο ευτυχισμένοι, πιο γαλήνιοι και πιο
ικανοί να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις και να
λύσουμε ήδη υπάρχοντα προβλήματα, όπως και
να προλάβουμε κάποια μελλοντικά. Το σημείο
δύναμης βρίσκεται στο παρόν. Δεν μπορούμε να
δράσουμε στο παρελθόν ή στο μέλλον.

Όταν ζούμε στο παρελθόν, έχουμε την τάση να
αρπαζόμαστε από την πίκρα, τον πόνο, την αδι-
κία, την απόρριψη, το θυμό κι ακόμη τη ντροπή
και την ενοχή. Όταν ζούμε στο μέλλον, είμαστε
συνήθως γεμάτοι άγχος και φόβο.

Για να απελευθερωθούμε από τον αυτοπεριορι-
στικό νου μας, θα χρειαστεί να αποδυναμώ-
σουμε πρώτα τη μέγγενη που ο χρόνος και
χώρος έχουν σφίξει πάνω του. Η Κβαντική Φυ-
σική μάς έχει πει από τις αρχές του 1900 ότι ο
χρόνος και ο χώρος, όπως τους γνωρίζουμε και
τους χρησιμοποιούμε, είναι στην πραγματικό-

τητα ψευδαισθήσεις δημιουργημένες από λαν-
θασμένη αντίληψη. Με την ενσάρκωσή μας σ’
αυτόν τον πλανήτη, υπάρχει συμπαντική συμ-
φωνία να σεβόμαστε και να υπομένουμε αυτές
τις περιοριστικές ψευδαισθήσεις. Απλά ο χρό-
νος και ο χώρος δεν υπάρχουν όπως τους αντι-
λαμβανόμαστε.

Ο νους δημιουργεί και δεσμεύεται σ’ αυτές τις
διαστάσεις, εμποδίζοντας μας να βιώσουμε την
ελευθερία και την ευδαιμονία της συνειδητότη-
τας χωρίς χρόνο και χώρο. Η λύση είναι να μά-
θουμε να ζούμε στο παρόν – ελεύθεροι από την
ψευδαίσθηση της ύπαρξης του παρελθόντος και
του μέλλοντος. Η μοναδική πραγματικότητα
είναι η παρούσα στιγμή. Ακόμη και το ένα δευ-
τερόλεπτο πριν δεν είναι πραγματικό. Μόνο
αυτή η πάντοτε παρούσα στιγμή είναι αληθινή.
Το επόμενο δευτερόλεπτο ποτέ δεν έρχεται.
Όταν «έρχεται» είναι πάντοτε αυτό το δευτε-
ρόλεπτο. Και τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Και
αυτό το δευτερόλεπτο.
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Απελευθέρωση από το φόβο και το άγχος

Ο φόβος και το άγχος είναι πάντοτε για το μέλ-
λον. Αν αναλύσετε γιατί έχετε άγχος και φόβο,
θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι επειδή εστιάζε-
στε σε κάτι που μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί.

Το άγχος έχει να κάνει με το φόβο ότι δεν θα
προλάβουμε ή ότι δεν θα μπορέσουμε να ολο-
κληρώσουμε κάτι εγκαίρως ή ότι το αποτέλεσμα
της προσπάθειάς μας δεν θα είναι όσο καλό πι-
στεύουμε ότι πρέπει να είναι για να νιώθουμε
ότι αξίζουμε και να είμαστε ασφαλείς.

Ο φόβος είναι το αποτέλεσμα της ταύτισής μας
με το σώμα και την προσωπικότητα και της αμ-
φιβολίας μας ότι αξίζουμε και είμαστε ασφα-
λείς. Φοβόμαστε επειδή αμφιβάλλουμε για την
αξία και την ασφάλειά μας. Φοβόμαστε τον
πόνο και το θάνατο του φυσικού σώματος. Σχε-
τικά με την προσωπικότητα φοβόμαστε την
απόρριψη και την αίσθηση ότι δεν αξίζουμε.
Αυτό που φοβόμαστε είναι πάντα κάτι που έχει
να κάνει με το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

Όταν βιώνουμε άγχος για την υγεία, τις σχέσεις,
την επιτυχία και την ευημερία των αγαπημένων
μας, δεν είμαστε ελεύθεροι. Προβάλλουμε τους
φόβους και τους περιορισμούς μας σ’ ένα πι-
θανό μέλλον, κάνοντας στην πραγματικότητα
αυτήν την πιθανότητα πιο βέβαιη, καθώς ενερ-
γοποιούμε αυτό που φοβόμαστε. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα δημιουργούμε πάντα αυτό που
φοβόμαστε, αλλά απλά είναι καλύτερα να
εστιαζόμαστε σ’ αυτό που θα θέλαμε και όχι σ’
αυτό που φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει.
Σε μια διάλεξη που έδινα πάνω στο άγχος, ρώ-
τησα το ακροατήριο, «Πόσοι από σας έχετε βιώ-
σει άγχος πάνω από 10.000 φορές στη ζωή
σας;» Όλοι τους σήκωσαν το χέρι τους. Τότε
ρώτησα, «Από αυτές τις 10.000 φορές, πόσοι
από σας βρήκατε ότι αυτό που φοβόσασταν συ-
νέβη στην πραγματικότητα περισσότερες από
10 φορές;» Πολλοί λίγοι σήκωσαν το χέρι τους.
Συνέχισα, «Τώρα, απ’ αυτές τις 10 φορές (από
τις 10.000 φορές που νιώσατε άγχος) που αυτό
που φοβηθήκατε συνέβη πραγματικά, πόσες
ήταν οι φορές που τα προβλήματα που προέκυ-
ψαν ήταν ανυπέρβλητα, αδύνατα να τα ξεπερά-
σετε ή να τα λύσετε και αποτελούν ακόμη
πρόβλημα στη ζωή σας σήμερα.» 

Η απάντηση ήταν «καμία».

Μπορούμε να δούμε εδώ την αναποτελεσματι-
κότητα του άγχους και του φόβου. Τα βιώνουμε
πολλές φορές τη μέρα για τόσα πολλά χρόνια,
κι όμως αυτό που φοβόμαστε συμβαίνει μόνο
στο 0,1% του χρόνου που τα βιώσαμε και ακόμη
και τότε η ζωή μας συνεχίζεται. Φυσικά θα νιώ-
σουμε πόνο και άλλα αρνητικά συναισθήματα,
αλλά η ανθρώπινη ψυχή είναι μεγαλύτερη από
κάθε πιθανό γεγονός ή κατάσταση. Αυτό απο-
δεικνύεται από τόσους πολλούς ανθρώπους, οι
οποίοι επέζησαν από καταστροφές, πολέμους ή
κάποιο είδος εκτόπισης και έχουν ξαναδημι-
ουργήσει τη ζωή τους παρά την απώλεια αγα-
πημένων, εργασίας, σπιτιού, περιουσίας και
χρημάτων. Επίσης, τόσοι πολλοί άνθρωποι,
παρά την απώλεια ενός μέλους ή ενός σημαντι-
κού οργάνου του σώματός τους, συνέχισαν τη
ζωή τους με δημιουργικότητα και νόημα.

Δεν συνεχίζουν όλοι με τη ίδια δύναμη της θέ-
λησης. Έχουμε ελεύθερη βούληση. Μπορούμε
να υποφέρουμε και να αρπαζόμαστε από τα συ-
ναισθήματα του πόνου, της πίκρας, της αδικίας
και της ανημπόριας. Ή μπορούμε να φθάσουμε
τη Θεϊκή Δύναμη στο κέντρο της ύπαρξής μας
και να συνεχίσουμε τη ζωή βήμα-βήμα.

Δοκιμάστε αυτή την απλή άσκηση:

Κάντε έναν κατάλογο από όλα τα άγχη και
τους φόβους σας για οτιδήποτε φοβάστε
ότι μπορεί να συμβεί.

Αφού έχετε γράψει τον κατάλογο, συνεχίστε.
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Τώρα, καθώς διαβάζετε τον κατάλογο, για το
καθένα πείτε στον εαυτό σας:
«Από την αρχή της ιστορίας εκατομμύρια άν-
θρωποι το έχουν ξεπεράσει και βρήκαν τη δύ-
ναμη να ξαναδημιουργήσουν τη ζωή τους.»

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργήσω τη
ζωή που επιθυμώ για τον εαυτό μου, την οικο-
γένειά μου και την κοινωνία στην οποία ζω και
για να βρω τη δύναμη να ζήσω μια ευτυχισμένη,
πλούσια και γεμάτη νόημα ζωή, ανεξάρτητα
από αυτό που συμβαίνει.»

Ζώντας σ’ ένα Σύμπαν Αγάπης

Μερικοί από μας έχουμε αδιάσειστη πίστη ότι
το γεμάτο σοφία και αγάπη σύμπαν θα φέρει σε
μας και τους αγαπημένους μας ακριβώς αυτό
που χρειαζόμαστε για την εξελικτική μας πορεία
και ότι θα μπορούμε πάντοτε να το αντιμετωπί-
σουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για το ανώ-
τερο πνευματικό όφελός μας.

Χρειάζεται να φθάσουμε στο σημείο να νιώ-
θουμε εμπιστοσύνη ότι:

Το μέλλον θα φέρει σε μας και τους αγαπημέ-
νους μας μόνον αυτό που έχουμε επιλέξει σαν
ψυχές και αυτό που είναι το καλύτερο για τη
διαδικασία εξέλιξής μας. Αυτά τα γεγονότα και
οι καταστάσεις θα είναι οι ευκαιρίες μας για
ανάπτυξη, δημιουργικότητα και ολοκλήρωση
του σκοπού της ζωής μας.

Είμαστε αθάνατη θεϊκή συνειδητότητα που
εστιάζεται προσωρινά σ’ αυτό το σώμα και
έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε οτιδή-
ποτε μπορεί να συμβεί. Δεν μπορούμε να πεθά-
νουμε. Μπορούμε μόνο να αποσύρουμε τη
συνειδητότητά μας από αυτό το προσωρινό
σώμα.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να απελευθερω-
θούμε από αυτά τα αυτοπεριοριστικά ενεργει-
ακά πεδία αρνητικών συναισθημάτων, που μας
δένουν στο παρελθόν και στο μέλλον, είναι η
«Ενεργειακή Ψυχολογία». Μπορούμε να τα
διαλύσουμε με διάφορες μεθόδους όπως EFT,
TFT, TAT, BSFF, WHEE, Μέθοδο Αυτοαποπρο-
γραμματισμού Σεντόνα, Ακούγοντας την Καρ-
διά, Ho’oponopono και άλλες.

Συμβιβασμός με το παρελθόν και απο-
δοχή του

Είναι φανερό ότι χρειάζεται να αφήσουμε όλο
τον πόνο, το φόβο, την πίκρα, τη μνησικακία, το
θυμό, τη ντροπή, την ενοχή και την αυτοαπόρ-
ριψη σε σχέση με το παρελθόν. Ένας τρόπος να
το κάνουμε είναι να διαλύσουμε τα ενεργειακά
πεδία που είχαν δημιουργηθεί τότε και εγκατα-
σταθεί σ’ αυτό που ο Ekhart Tolle ονομάζει
«πονο-σώμα». 

Αυτά τα πεδία μάς κάνουν να ξαναδημιουρ-
γούμε εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες,
μέσα στις οποίες ξαναζούμε αυτές τις οικείες
συναισθηματικές καταστάσεις από το παρελ-
θόν. Εθιζόμαστε και έτσι περιοριζόμαστε από
αυτές τις εμπειρίες του παρελθόντος. Και
έχουμε την τάση να τις ξαναδημιουργούμε.

Ο πόνος, η πίκρα, η ντροπή και η ενοχή από το
παρελθόν είναι σαν βαριά φορτία στην πλάτη
μας που δεν μας επιτρέπουν να στεκόμαστε ίσια
και να προχωρούμε μπροστά για να απολαύ-
σουμε και να δημιουργήσουμε τη ζωή που μας
αξίζει. 

Περιοριζόμαστε από αυτές τις αρνητικές ενέρ-
γειες που επιβαρύνουν το ενδοκρινικό, νευρικό
και ανοσοποιητικό μας σύστημα επηρεάζοντας
την ψυχοσωματική υγεία μας.

Διατηρώντας αρνητικά συναισθήματα προς
τους άλλους, βλάπτουμε τον εαυτό μας περισ-
σότερο από οποιονδήποτε άλλον. Εκτός από το
να βλάπτουμε τον εαυτό μας και την υγεία μας,
εκπέμπουμε αρνητική ενέργεια, η οποία, σύμ-
φωνα με το νόμο της έλξης και της συμπαθητι-
κής δόνησης, προσελκύει προς εμάς
συμπεριφορές, γεγονότα και καταστάσεις που
διογκώνουν αυτό που ήδη αισθανόμαστε.
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Συνειδητοποιώντας ότι το παρελθόν ήταν
τέλειο

Μπορεί να απορρίψετε αυτή την ιδέα, αλλά
είναι η μοναδική απελευθέρωσή σας από αυτό
το βάρος του παρελθόντος. Οτιδήποτε έχει συμ-
βεί μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο, που κρατάτε
αυτό το βιβλίο και διαβάζετε αυτές τις λέξεις,
είναι ακριβώς αυτό που έχετε συν-δημιουργή-
σει με τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τα συναι-
σθήματα, τα λόγια, τις συμπεριφορές και τις
πράξεις σας, καθώς και τις «επιλογές της
ψυχής» σας για να μάθετε ορισμένα μαθήματα.

Τίποτα δεν σας έχει ποτέ συμβεί χωρίς να επι-
τρέπεται από τους θεϊκούς νόμους της δικαιο-
σύνης, της σοφίας και της αγάπης ή να μην ήταν
«επιλογή της ψυχής» σας. Είμαστε οι μοναδικοί
δημιουργοί της πραγματικότητάς μας. Κανένας
άλλος δεν ήταν ποτέ υπεύθυνος για τη δική μας
πραγματικότητα και εμείς δεν ήμασταν ποτέ οι
δημιουργοί της πραγματικότητας των άλλων.

Καθένας από μας κάνει το καλύτερο που μπο-
ρεί με την άγνοια και τους προγραμματισμούς
μας που περιορίζουν την ικανότητά μας να εί-
μαστε αυτοί που θα θέλαμε αληθινά να είμαστε.
Πόσες φορές δεν έχετε αποφασίσει να συμπε-
ριφερθείτε ή να ζείτε με έναν διαφορετικό
τρόπο, μόνο για να βρείτε ότι οι προσκολλήσεις,
οι πεποιθήσεις, οι συνήθειες, οι φόβοι σας και
άλλα προγραμματισμένα συναισθήματα απλά
δεν σας επιτρέπουν να είστε αυτό που θα θέ-
λατε και να φέρεστε όπως θα σας άρεσε.

Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Κι εκείνοι,
όπως εμείς, κάνουν το καλύτερο που μπορούν,
αναφορικά με το παρελθόν τους. Ούτε ένας άν-
θρωπος στο παρελθόν μας δεν θα μπορούσε να
κάνει ποτέ κάτι διαφορετικό, λαμβάνοντας
υπόψη τους περιορισμούς του και επίσης τα
«συμβόλαια ψυχής» που έχουμε κάνει μαζί του
για την αμοιβαία εξέλιξή μας.

Αυτό είναι αλήθεια και σε σχέση με τις δικές μας
πράξεις. Κι εμείς κάναμε το καλύτερο που μπο-
ρούσαμε με τις πεποιθήσεις και τις προσκολλή-
σεις και τα «συμβόλαια ψυχής» που έχουν κάνει
οι άλλοι μαζί μας για την πορεία εξέλιξής τους.

Αυτό δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη να

ελέγχουμε πάντοτε με τη συνείδησή μας, ρω-
τώντας τον εαυτό μας κάθε στιγμή, «Κάνω
στους άλλους αυτό που θα ήθελα να κάνουν
εκείνοι σε μένα; Αποφεύγω να κάνω στους άλ-
λους αυτό που δεν θα ήθελα να κάνουν εκείνοι
σε μένα;» Αυτό είναι το πλαίσιο αναφοράς ή ο
νόμος για όλες τις πράξεις.

Η δύναμη της συγχώρεσης

Μπορούμε τώρα να συνειδητοποιήσουμε την
τεράστια δύναμη της συγχώρεσης προς τους άλ-
λους και τον εαυτό μας. Χρειάζεται να συγχω-
ρούμε όλους, μαζί και τον εαυτό μας, για
οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άδικες
πράξεις, αλλά ότι δεν υπάρχουν θύματα. Για πα-
ράδειγμα, θα μπορούσατε, από φόβο ή πόνο, να
συμπεριφερθείτε σε μένα με έναν τρόπο που
δεν θα θέλατε να σας φερθώ εγώ. Αυτό θα ήταν
μια άδικη πράξη. Αλλά δεν θα είχε συμβεί σε
μένα, αν δεν ήταν κάτι που επέλεξα ή χρειαζό-
μουν για τη διαδικασία εξέλιξής μου. Δεν είμαι
το θύμα. Έχω δημιουργήσει και επιλέξει αυτές
τις συνθήκες για την πορεία της ανάπτυξής μου.
Εσείς είστε απλά το μέσο.

Εσείς είστε υπεύθυνοι για τις δικές σας άδικες
πράξεις και θα χρειαστεί να απελευθερωθείτε
από οτιδήποτε σάς κάνει να φέρεστε μ’ αυτόν
τον τρόπο, αλλά δεν είστε υπεύθυνοι για τη δική
μου πραγματικότητα. Επομένως είναι εύκολο
να σας συγχωρήσω, επειδή δεν μπορείτε να κά-
νετε σε μένα τίποτα, που δεν είναι δική μου δη-
μιουργία.
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Θα ήταν καλύτερα να συγχωρήσετε τον εαυτό
σας για τις μη φωτισμένες πράξεις σας και, αντί
να ξοδεύετε ενέργεια για να απορρίπτετε τον
εαυτό σας και να φοβάστε την τιμωρία, να ψά-
ξετε να βρείτε τι σας έκανε να φερθείτε μ’ αυτόν
τον τρόπο και να θεραπεύσετε εκείνο το μέρος
του εαυτού σας, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία
να κινηθείτε σε ένα άλλο επίπεδο συνειδητότη-
τας, όπου δεν χρειάζεται να φέρεστε μ’ αυτόν
τον τρόπο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συγχωρώντας τους άλ-
λους και τον εαυτό μας, συμβιβαζόμαστε με το
παρελθόν και απελευθερωνόμαστε απ’ αυτό.
Όταν διαλυθούν αυτές οι συναισθηματικές
ενεργειακές δομές που σχετίζονται με το πα-
ρελθόν και το μέλλον, θα είμαστε ελεύθεροι να
απολαύσουμε την ευτυχία, την ηρεμία και τη
ζωντάνια της πάντοτε παρούσας στιγμής.

Η δύναμη της αποδοχής

Το κλειδί της ευτυχίας είναι η αποδοχή. Ο
πόνος και ο φόβος είναι το αποτέλεσμα της μη
αποδοχής και της αντίστασης στο παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον. Όταν δεν αποδεχόμαστε
αυτό που μας έχει συμβεί ή αυτό που έχουμε ή
δεν έχουμε κάνει, αντιστεκόμαστε στο παρελ-
θόν. Αυτό δημιουργεί μια εσωτερική ένταση
που εμποδίζει την ευτυχία μας στο παρόν. Το
ίδιο συμβαίνει όταν αντιστεκόμαστε σ’ αυτό που
υπάρχει τώρα στη ζωή μας. Όταν νιώθουμε αρ-
νητικά προς τις καταστάσεις της ζωής μας στην
εργασία, τα οικονομικά, την υγεία και, φυσικά,
στις σχέσεις μας, είμαστε σε ανταγωνισμό με τη
ζωή μας και δεν είμαστε ελεύθεροι να απολαύ-
σουμε το παρόν.

Παρόμοια αντιστεκόμαστε στο μέλλον με την
έννοια ότι έχουμε συγκεκριμένες προσκολλή-
σεις και φόβους που μας κάνουν να επιθυμούμε
συγκεκριμένα αποτελέσματα και να μας τρομά-
ζουν άλλα. Φοβόμαστε ότι αυτό που θέλουμε και
χρειαζόμαστε σαν προσωπικότητες μπορεί να
μην πραγματοποιηθεί και ότι μπορεί να συμβεί
κάτι που μας τρομάζει.

Πώς μπορούμε να αποδεχτούμε το παρελθόν, το
παρόν και κάθε πιθανό μέλλον; Η πίστη σε με-
ρικές βασικές πνευματικές αλήθειες είναι η
απάντηση. Ας επαναλάβουμε ακόμη μια φορά
αυτές τις αλήθειες που είναι τόσο σημαντικό να
θυμόμαστε όταν δεν νιώθουμε καλά.

1. Είμαστε όλοι αθάνατες πνευματικές
υπάρξεις που προβάλλουμε προσωρινά τη συ-
νειδητότητά μας σ’ αυτά τα φυσικά οχήματα με
σκοπό την εξέλιξη της ικανότητάς μας να εκ-
φράσουμε τη θεϊκότητά μας εδώ στο φυσικό
επίπεδο. Η αληθινή μας φύση δεν είναι αυτή η
μορφή, αλλά μια μάλλον άμορφη συνειδητό-
τητα. Επομένως, δεν έχουμε στην πραγματικό-
τητα τίποτα να κερδίσουμε ή να χάσουμε εδώ.
Δεν έχουμε ποτέ γεννηθεί και δεν θα πεθάνουμε
ποτέ. Απλά προβάλλουμε (γεννιόμαστε) και
αποσύρουμε (πεθαίνουμε) τη συνειδητότητά
μας από αυτό το φυσικό βασίλειο.
Δεν υπάρχει τίποτα που έχει συμβεί ή θα μπο-
ρούσε να συμβεί στο μέλλον, το οποίο να αλλά-
ξει με κάποιον τρόπο αυτό που είμαστε και να
επηρεάσει την αληθινή άμορφη φύση μας. Άρα,
δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη να απορ-
ρίπτουμε ή να αντιστεκόμαστε σ’ αυτό που έχει
συμβεί, συμβαίνει ή θα συμβεί ποτέ. Η μονα-
δική αιτία της αντίστασής μας είναι ο φόβος. 

2. Πνευματικοί νόμοι επιτρέπουν να συμ-
βούν στη ζωή μας μόνο εκείνα τα γεγο-
νότα και οι καταστάσεις που
ανταποκρίνονται σ’ αυτό που έχουμε πνευμα-
τικά επιλέξει ή δημιουργήσει σε κάποιο επίπεδο
της ύπαρξής μας, σαν ευκαιρία για ανάπτυξη,
μάθηση και εξέλιξη. Τίποτα δεν έχει ποτέ συμ-
βεί ή μπορεί να συμβεί στο παρόν ή το μέλλον
που δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουμε επιλέξει
(σε κάποιο βαθύτερο πνευματικό επίπεδο) ή δη-
μιουργήσει σαν ευκαιρία ανάπτυξης. Δεν έχει
νόημα να φοβόμαστε ή να αντιστεκόμαστε σ’
αυτό που εμείς οι ίδιοι έχουμε επιλέξει ή εκδη-
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λώνουμε. Η ίδια αλήθεια ισχύει για τους αγα-
πημένους μας για τους οποίους νοιαζόμαστε.

3. Εμείς και οι αγαπημένοι μας έχουμε
όλοι την εσωτερική δύναμη να αντιμετωπί-
σουμε οτιδήποτε μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή
μας. Όμως, έχουμε την ελεύθερη βούληση να
χρησιμοποιήσουμε ή όχι αυτή τη δύναμη.

4. Οτιδήποτε μπορεί να συναντήσουμε
ποτέ στη ζωή μας, ακόμη και στους χειρότε-
ρους φόβους μας, το έχουν ήδη συναντήσει, αν-
τιμετωπίσει, χρησιμοποιήσει σαν ευκαιρία και
υπερβεί πολλές άλλες αδελφές υπάρξεις πάνω
στη γη.

Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι τώρα!

Για να ζήσουμε και να απολαύσουμε το παρόν,
χρειάζεται να απελευθερωθούμε από την ιδέα
ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι, όταν ικανοποι-
ηθούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις
που έχουμε στο νου μας. Ίσως πιστεύουμε ότι
θα είμαστε ευτυχισμένοι όταν θα έχουμε την
αγάπη ενός συγκεκριμένου ανθρώπου ή περισ-
σότερα χρήματα ή επιτυχία σε μια ορισμένη
προσπάθεια. Επιμένουμε να λέμε στον εαυτό
μας ότι κάποια μέρα, όταν «ΑΥΤΟ» συμβεί, θα
είμαστε τελικά ευτυχισμένοι. Και τη στιγμή που
έχουμε όλα όσα αναζητούσαμε, τότε μπορεί να
νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε κάτι άλλο.

Χρειάζεται να αφήσουμε παρόμοιες ψευδαι-
σθήσεις και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπο-
ρούμε να είμαστε ευτυχισμένοι τώρα – με
τη ζωή μας όπως είναι. Η ευτυχία είναι εσωτε-
ρική κατάσταση, που μπορούμε να βιώσουμε
όποτε το επιτρέπουμε στον εαυτό μας, ανεξάρ-
τητα από εξωτερικές συνθήκες. Η αλήθεια είναι
ότι άλλοι πάνω στη γη επιτρέπουν στους εαυ-
τούς τους να είναι ευτυχισμένοι με την ίδια
ακριβώς κατάσταση, την οποία εμείς απορρί-
πτουμε και για την οποία δημιουργούμε πόνο.

Εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε αυτές τις λανθα-
σμένες προϋποθέσεις ή προσκολλήσεις και προ-
γραμματιζόμαστε να πιστεύουμε ότι δεν
μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι μέχρι να
συμβεί ακριβώς κάτι, όπως να έχουμε το συγκε-
κριμένο σύντροφο ή τα χρήματα που χρειαζό-
μαστε. Δίνουμε σ’ αυτούς τους εξωτερικούς

παράγοντες τη δύναμη να μπλοκάρουν την εσώ-
τερη ευτυχία μας. Για παράδειγμα, λέμε στον
εαυτό μας, «Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος
χωρίς αυτόν το συγκεκριμένο σύντροφο». Κι
όμως, υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια άλλοι άν-
θρωποι στον πλανήτη που μπορούν να είναι ευ-
τυχισμένοι χωρίς το συγκεκριμένο άνθρωπο.
Πώς γίνεται αυτό; Και σήμερα, που οι άνθρω-
ποι αλλάζουν σχέσεις, ο συγκεκριμένος άνθρω-
πος, τον οποίο νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε
για να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλάζει από καιρό
σε καιρό. Είναι απλά μια «ιδέα», με την οποία
έχουμε προγραμματιστεί – και τίποτα περισσό-
τερο.

Μια από τις πιο σημαντικές φράσεις από τα
Μαθήματα Θαυμάτων είναι ότι «Εγώ δίνω στο
καθετί τη σπουδαιότητα που έχει για μένα».
Καθένας από μας προγραμματίζεται να δίνει
διαφορετικό νόημα και σημασία στις διάφορες
όψεις αυτού του φυσικού κόσμου.

Χρειάζεται να μάθουμε να είμαστε ευτυχισμέ-
νοι με το παρόν μας ακριβώς όπως είναι. Αυτό
είναι αληθινή ελευθερία. Όταν το κάνουμε
αυτό, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να πραγ-
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ματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, χωρίς φόβο
του τι θα συμβεί αν δεν πάρουμε αυτό που θέ-
λουμε. Ο νόμος της έλξης υποστηρίζει ότι εκδη-
λώνουμε αυτό για το οποίο έχουμε δυνατά
συναισθήματα. Όταν επιθυμούμε δυνατά κάτι
αλλά επίσης φοβόμαστε ότι δεν θα το έχουμε,
στέλνουμε έξω δύο αλληλοαναιρούμενα μηνύ-
ματα.

Όταν βρούμε εσωτερική ηρεμία, αξία και ευτυ-
χία στο παρόν, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα
όσα έχουμε και για όλα όσα έχουν συμβεί στη
ζωή μας, θα μπορούμε να προσελκύσουμε οτι-
δήποτε επιλέγουμε. Η αξία, η ασφάλεια, η πλη-
ρότητα και η ευτυχία είναι μέσα μας και
μπορούμε να συνεχίσουμε να εκδηλώνουμε όλα
όσα έχουμε ανάγκη για να είμαστε ευτυχισμέ-
νοι, εφόσον αποδεχόμαστε και συμβιβαζόμαστε
με το παρελθόν, το παρόν και κάθε πιθανό μέλ-
λον.

Ελευθερία από τη γνώμη των άλλων

Η ευτυχία απαιτεί να απελευθερωθούμε από το
άγχος για τη γνώμη των άλλων για μας και τη
ζωή μας. Σημαίνει σε όλες τις καταστάσεις να
είμαστε ελεύθεροι να είμαστε αυτό που είμαστε.

Δεν χρειάζεται να απελευθερωθούμε από τους
άλλους, αλλά από τους δικούς μας φόβους και
προσκολλήσεις. Η ευτυχία είναι το πεπρωμένο
μας, επειδή αυτή είναι η αληθινή πνευματική
μας φύση. Γι’ αυτό ο Χριστός έδωσε έμφαση στο
να γίνουμε σαν παιδιά – ελεύθεροι και αθώοι
σαν παιδιά, ελεύθεροι από προγραμματισμούς
και από τη γνώμη των άλλων. Ελεύθεροι να εί-
μαστε φυσικοί πάντοτε.

Καθώς προχωράμε στον πνευματικό δρόμο μας,
θα ξαναγίνουμε και πάλι σαν παιδιά, αυθεντι-
κοί και στο παρόν. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει
να είμαστε αντιδραστικοί ή επαναστάτες. 

Όταν είμαστε επαναστάτες, περιοριζόμαστε
στο να μην κάνουμε αυτό που οι άλλοι θέλουν
από μας ή στο να κάνουμε αυτό που εκείνοι δεν
θέλουν. Αυτό δεν είναι ελευθερία. 

Αυτό δεν είναι αυθορμητισμός. Αυτό είναι πε-
ριορισμός στο να είσαι αντιδραστικός και όχι
εμπνευσμένος. Όταν ενεργούμε από έμπνευση,
είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που αλη-
θινά θέλουμε, ανεξάρτητα από το αν οι άλλοι το
εγκρίνουν ή όχι. 

Δεν περιοριζόμαστε στο να κάνουμε αυτό που
θέλουν οι άλλοι, αλλά ούτε να μην κάνουμε αυτό
που θέλουν. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε αυτό
που είμαστε και να κάνουμε αυτό που εξυπηρε-
τεί την ευτυχία και ανάπτυξή μας.

Οι «καιροί δοκιμασίας» απαιτούν ακόμη μεγα-
λύτερη επίγνωση της αλήθειας και της παρού-
σας στιγμής, ώστε να μπορούμε να είμαστε
θετικοί, χρησιμοποιώντας ό,τι συμβαίνει σαν
ευκαιρία για τη δική μας αυτογνωσία και απε-
λευθέρωση από λανθασμένες πεποιθήσεις.

Θυμηθείτε τη διαφορά ανάμεσα στον απαισιό-
δοξο και τον αισιόδοξο.

Ο απαισιόδοξος βλέπει το πρόβλημα σε
κάθε ευκαιρία.

Ο αισιόδοξος βλέπει την ευκαιρία σε κάθε
πρόβλημα.

Τι επιλέγετε να είστε;
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Εστιαστείτε στην αναπνοή, τις αισθήσεις
και το ενεργειακό σας πεδίο

Υπάρχουν τρία σημεία, τα οποία, όταν εστιαζό-
μαστε σ’ αυτά, μας βοηθούν να έρθουμε και να
κρατηθούμε στο παρόν. Αυτά είναι:

Η αναπνοή – όταν βρίσκετε ότι ο νους σας πε-
ριπλανιέται στο παρελθόν ή στο μέλλον, απο-
κτήστε επίγνωση της αναπνοής σας, του αέρα
που ρέει μέσα και έξω από τα ρουθούνια σας.
Δεν χρειάζεται να ελέγχετε την αναπνοή σας,
απλά να έχετε επίγνωση της διαδικασίας της
αναπνοής. Μπορείτε να το κάνετε καθώς περ-
πατάτε, καθώς περιμένετε στην ουρά, καθώς
καθαρίζετε το σπίτι ή εργάζεστε στον κήπο.
Προσέξτε να μην το παρακάνετε, όταν οδηγείτε
ένα αυτοκίνητο ή άλλα ίσως επικίνδυνα μηχα-
νήματα.

Οι αισθήσεις σας μπορούν να σας γειώσουν
στο παρόν. Εστιαστείτε σ’ αυτό που βλέπετε,
ακούτε, μυρίζετε, αγγίζετε ή γεύεστε. Απολαύ-
στε τις αισθήσεις – επιτρέψτε τις να σας διεγεί-
ρουν και να σας κρατήσουν ζωντανούς στη
στιγμή. Ένας από τους λόγους που εθιζόμαστε
στις απολαύσεις των αισθήσεων είναι ότι φέρ-
νουν το νου στο παρόν και τον απελευθερώνουν
από τον πόνο για το παρελθόν και το άγχος για
το μέλλον. Έτσι, όταν σκέφτεστε αρνητικά ή
πάρα πολύ, εστιαστείτε στο τωρινό περιβάλλον
σας. Κοιτάξτε γύρω σας και δείτε πραγματικά
αυτό που κοιτάζετε. Προσέξτε αυτό που ακούτε.
Απολαύστε αυτό που μυρίζετε. Αυτό θα σας χα-
λαρώσει και ταυτόχρονα θα σας κάνει πιο ζων-
τανούς.

Βιώστε το ενεργειακό σώμα σας – το εσώ-
τερο σώμα σας. Στο κεφάλαιο τρία μάθατε πώς
να κάνετε βαθιά χαλάρωση. Σ’ αυτή την κατά-
σταση χαλάρωσης μπορείτε να έχετε επίγνωση
του ενεργειακού σας σώματος. Μπορείτε να μά-
θετε να νιώθετε αυτή την ενέργεια και μετά να
παραμένετε σε επίγνωση της ενέργειας – ιδιαί-
τερα μέσα στην περιοχή του στήθους. Όταν
αποκτήσετε αυτή την ικανότητα θα μπορείτε να
έχετε συνεχώς επίγνωση αυτού του ενεργειακού
πεδίου μέσα στην περιοχή του στήθους σας,
ακόμη και καθώς διεκπεραιώνετε τις καθημερι-
νές σας δραστηριότητες. Αυτό θα σας κρατάει
μέσα στο παρόν.

Ο πόνος, το άγχος και ο φόβος βασίζονται κυ-
ρίως στο παρελθόν και στο μέλλον. Θυμηθείτε
αυτά τα τρία κλειδιά για το παρόν – την ανα-
πνοή σας, τις αισθήσεις σας και την ενέργειά
σας. Κρατηθείτε στο παρόν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο και όλα θα είναι καλά.
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Ο Hale Dwoskin διηγείται τα ακόλουθα για το
μέντορά του, ο οποίος δημιούργησε τη Μέθοδο
Σεντόνα.

«Το 1952, ο Lester
Levenson ένιωσε
πολύ άρρωστος. Οι
γιατροί του τον πλη-
ροφόρησαν ότι είχε
μόνο λίγες βδομάδες
ζωής. Ο Λέστερ στρά-
φηκε στο εσωτερικό
εργαστήριο, αναζη-
τώντας έναν τρόπο να
αναιρέσει την επικεί-

μενη θανατική καταδίκη του. Αυτό που ανακά-
λυψε στην εξερεύνησή του ήταν ότι αφήνοντας
όλα τα συναισθήματα που δεν ήταν αγάπη, η
υγεία του άρχισε να βελτιώνεται. Συνεχίζοντας
με το πείραμά του, βρήκε ότι σε μια περίοδο
τριών μηνών είχε επιτύχει όχι μόνο μια ανανε-
ωμένη υγεία, αλλά μια τέλεια υγεία και μια τέ-
λεια ηρεμία του νου που διήρκησαν 42 χρόνια
πέρα από τις προσδοκίες των γιατρών του. Από
αυτήν τη νοητική κατάσταση, καθώς και από
την εργασία του με ανθρώπους για πάνω από 22
χρόνια, εμπνεύστηκε το 1974 τη δημιουργία της
μεθόδου που είναι τώρα γνωστή σαν Μέθοδος
Αυτοαποπρογραμματισμού Σεντόνα».

Αυτή η μέθοδος είναι πολύ απλή και παρόλα
αυτά πολύ αποτελεσματική. Μπορεί να εφαρ-
μοστεί οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, με
ποικίλα επίπεδα βάθους. Εδώ θα σας παρου-
σιάσουμε μια πολύ σύντομη επεξήγηση, η οποία
προφανώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα
επίσημα μαθήματα που μπορείτε να βρείτε στο,
http://www.sedona.com

Η απλούστερη και συντομότερη εκδοχή είναι να
εστιαστείτε σε οποιοδήποτε δυσάρεστο συναί-
σθημα όπως φόβο, ενοχή, πόνο, απόρριψη,

θυμό, μίσος κλπ., και να ρωτήσετε τον εαυτό
σας τέσσερεις απλές ερωτήσεις:

Μπορώ να αποδεχτώ αυτό το συναί-
σθημα;

Η απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση δεν είναι
πάντοτε ναι, επειδή έχουμε μάθει να απορρί-
πτουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, να τα
καταπιέζουμε και να νιώθουμε ντροπή, ενοχή,
αδυναμία, αυτοαπόρριψη, ακόμη και θυμό με
τον εαυτό μας γι’ αυτά. Στην πραγματικότητα
δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε την ερώ-
τηση. 

Είναι αρκετό να ρωτήσετε τον εαυτό σας. Αν
μπορείτε, καλλιεργήστε ένα αίσθημα αποδοχής
προς το συναίσθημα και προς τον εαυτό σας που
το αισθάνεται, για να βοηθηθείτε στη διαδικα-
σία απελευθέρωσης. Ο κανόνας είναι ότι είναι
δύσκολο να αφήσουμε αυτό που δεν αποδεχό-
μαστε πρώτα. 

Μπορώ να αφήσω αυτό το συναίσθημα;

Επιτρέψτε στην απάντηση να προβάλλει φυ-
σικά, άσχετα με το ποια είναι. Η πεποίθηση ότι
μπορείτε να το αφήσετε θα βοηθήσει.

Θέλω να αφήσω αυτό το συναίσθημα;

Μπορεί να υπάρχουν μέρη του εαυτού μας που
δεν θέλουν να αφήσουν αυτό το συναίσθημα.
Μπορεί να το έχουμε συνηθίσει και να έχουμε
ταυτιστεί μ’ αυτό. Ίσως να πιστεύουμε ότι χρει-
αζόμαστε να είμαστε το θύμα για να αξίζουμε,
ή ότι χρειάζεται να είμαστε θυμωμένοι για να
έχουμε δίκιο ή για να προστατευτούμε από τους
άλλους. Ή ίσως να έχουμε την πεποίθηση ότι,
όσο νιώθουμε ενοχή, είμαστε καλοί άνθρωποι.
Μπορεί να φοβόμαστε να αφήσουμε αυτό το
συναίσθημα.
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Και πάλι δεν χρειάζεται να απαντήσετε ναι για
να δουλέψει η μέθοδος. Απλά επιτρέψτε στην
απάντηση να προβάλλει από μόνη της.

Αν θέλω να το αφήσω, πότε θέλω να το
κάνω;

Αυτή μπορεί να μοιάζει αστεία ερώτηση. Αλλά
ρωτήστε την. Πότε θα θέλατε να αφήσετε αυτό
το συναίσθημα; Μην νοιάζεστε για την απάν-
τηση.
Τώρα που έχετε θέσει αυτές τις τέσσερεις ερω-
τήσεις, πηγαίνετε πίσω και ελέγξτε το συναί-
σθημα, για να δείτε πόσο δυνατό είναι. Αν είναι
ακόμη εκεί ή αν έχει αντικατασταθεί από άλλο
συναίσθημα, τότε απλά ρωτήστε τις ίδιες τέσ-
σερεις ερωτήσεις, μέχρι να νιώσετε καθαροί και
ήρεμοι.

Μια διευκρίνιση για το άφημα

Όταν λέμε αφήνουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι
πολεμάμε ή προσπαθούμε να αποβάλλουμε το
συναίσθημα. Σημαίνει ότι παύουμε να το κρα-
τάμε. Το να αφήνουμε είναι απλά σαν να
παύουμε να κρατάμε μια πέτρα ή ένα μολύβι.
Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια – μόνο παρά-
δοση αυτού που νιώθουμε, επιτρέποντας το να
απλωθεί σαν ενέργεια και ίσως να διασκορπι-
στεί από μόνο του.

Δεν είμαστε τα συναισθήματά μας. Τα συναι-
σθήματα είναι ενέργειες που δημιουργήθηκαν
από τις πεποιθήσεις και τους προγραμματι-
σμούς μας. Εφόσον σχηματιστούν στο ενεργει-
ακό μας πεδίο, η φυσική τους εξέλιξη θα ήταν
να ρέουν και να διαλύονται όπως κάνουν όλες
οι άλλες μορφές ενέργειας στο σύμπαν. Για πα-
ράδειγμα, η θερμότητα δεν μένει εκεί που είναι,
αλλά ρέει προς όλες τις κατευθύνσεις μέχρι να
διασκορπιστεί και να μην είναι πια συγκεντρω-
μένη. Όλες οι ενέργειες ακολουθούν αυτόν το
νόμο της ροής, κατανομής και διάχυσης.

Τα μικρά παιδιά, που δεν έχουν μάθει να κρα-
τούν τα συναισθήματά τους, μπορούν να θυμώ-
σουν ή να πληγωθούν από κάποιον από τους
φίλους τους και μετά από δέκα λεπτά να παί-
ζουν μαζί του σαν να μη συνέβη τίποτα. Αυτή
είναι η φυσική ροή της συναισθηματικής ενέρ-
γειας.

Είναι φανερό από αυτά τα παραδείγματα ότι τα
συναισθήματα δεν μας κρατούν, αλλά ότι εμείς
τα κρατάμε. Έτσι το να τα αφήσουμε σημαίνει
ότι συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε τα συναι-
σθήματά μας και ότι μπορούμε να επιλέξουμε
να τα αποδεχτούμε όπως είναι και να τα αφή-
σουμε να ρέουν, να αποκεντρωθούν και να δια-
λυθούν.

Ανακαλύπτοντας τις πηγές των συναισθη-
μάτων μας

Ουσιαστικά όλα τα συναισθήματα βασίζονται
στο φόβο και την ενοχή. Νιώθουμε φόβο, πόνο,
αδικία, πίκρα, μίσος, ζήλια και θυμό όταν φο-
βόμαστε ότι κινδυνεύουν οι βασικές μας ανάγ-
κες και προσκολλήσεις. Οι βασικότερες ανάγκες
μας είναι για ασφάλεια, αξία, ελευθερία, έλεγχο
και ευχαρίστηση. Όταν το σύστημα πεποιθή-
σεών μας ερμηνεύει κάποια συμπεριφορά, κα-
τάσταση ή γεγονός σαν απειλητικό γι’ αυτές τις
βασικές ανάγκες, αισθανόμαστε κάποια από τα
αναφερόμενα πιο πάνω συναισθήματα. Άλλοι
άνθρωποι που έχουν άλλες ανάγκες ή διαφορε-
τικούς τρόπους να τις ικανοποιήσουν δεν θα
έχουν τα ίδια συναισθήματα σε σχέση με τις
ίδιες καταστάσεις.

Όσο λιγότερες είναι οι ανάγκες και οι προσκολ-
λήσεις μας, τόσο λιγότερα είναι τα αρνητικά μας
συναισθήματα. Προσκολλήσεις είναι οι τρόποι
με τους οποίους νιώθουμε ότι πρέπει να ικανο-
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ποιηθούν οι ανάγκες μας. Μπορεί να είμαστε
προσκολλημένοι στην έγκριση και την αγάπη
ενός ορισμένου προσώπου για να νιώθουμε αξία
ή ασφάλεια. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι
προσκολλημένος στα χρήματα και την εμφά-
νιση για να ικανοποιήσει την ανάγκη του για
αξία ή ασφάλεια. Οι προσκολλήσεις μας δημι-
ουργούνται από τις πεποιθήσεις που υπαγο-
ρεύουν, «Δεν μπορώ να νιώθω ασφαλής, άξιος,
ελεύθερος, ευτυχισμένος, ικανοποιημένος, ήρε-
μος, ότι έχω τον έλεγχο χωρίς
____________». Καθένας από μας μπορεί να
γεμίσει αυτό το κενό με διαφορετικές προσκολ-
λήσεις. Έτσι, τα συναισθήματά μας δημιουρ-
γούνται από τις προσκολλήσεις μας, οι οποίες
καθορίζουν και περιορίζουν πώς πρέπει να ικα-
νοποιηθούν οι ανάγκες μας.

Αμφιβολίες, ανάγκες και προσκολλήσεις

Οι ανάγκες και οι προσκολλήσεις μας δημιουρ-
γούνται από την αμφιβολία μας σχετικά με την
ασφάλειά μας, την αξία, την ελευθερία και τον
έλεγχο. Αν δεν αμφιβάλλαμε γι’ αυτά, δεν θα εί-
χαμε προσκόλληση σε εξωτερικές προϋποθέσεις
για να τα νιώθουμε.

Οι αμφιβολίες μας δημιουργούνται από το γε-
γονός ότι έχουμε χάσει επαφή με την εσωτερική
μας ασφάλεια, αξία, ελευθερία και πληρότητα.
Έχοντας χάσει την επίγνωσή του αληθινού

πνευματικού εαυτού μας, οι αμφιβολίες μας δη-
μιουργούν προσκολλήσεις σε ορισμένα μέσα
ικανοποίησης των βασικών αναγκών μας, οι
οποίες στην πραγματικότητα δεν μπορούν ποτέ
να ικανοποιηθούν εξωτερικά.

Η λύση για το άφημα του κάθε συναισθήματος
είναι να ανακαλύψουμε την ανάγκη, την προ-
σκόλληση και την αμφιβολία που το δημιουρ-
γούν και να μάθουμε να τις αφήνουμε. Εφόσον
αφήσουμε τις αμφιβολίες σχετικά με τον εαυτό
μας, και τις προσκολλήσεις σε ορισμένη εξωτε-
ρική κατάσταση που δημιουργούνται από αυτές
τις αμφιβολίες, θα απελευθερωθούμε από αυτά
τα συναισθήματα.

Αφήνοντας αμφιβολίες, προσκολλήσεις
και ανάγκες

Και πάλι η διαδικασία είναι απλή. Όπου χρησι-
μοποιούμε εδώ τη λέξη προσκόλληση, μπορούμε
επίσης να εννοούμε ανάγκη ή αμφιβολία.
Εστιαζόμαστε στο συναίσθημα και ρωτάμε τον
εαυτό μας:
Ποια προσκόλληση πιστεύω υποσυνείδητα
ότι κινδυνεύει εδώ;

Είναι για την αξία, ασφάλεια, ελευθερία,
έλεγχο ή την ευχαρίστησή μου;

Μπορώ να αποδεχτώ ότι έχω προγραμματι-
στεί με αυτήν την προσκόλληση;

Μπορώ να αφήσω αυτήν την προσκόλληση;

Θέλω να αφήσω αυτήν την προσκόλληση;

Αν ναι, πότε θα ήθελα να την αφήσω;

Τώρα καθώς εστιάζεστε στην προσκόλληση ή
την αμφιβολία, δείτε αν μπορείτε απλώς να
αφήσετε την ανάγκη σας να ικανοποιηθεί με
συγκεκριμένο τρόπο. Επιτρέψτε στον εαυτό σας
να νιώσει τη δική σας εσωτερική ασφάλεια,
αξία, ελευθερία, ευτυχία, ευχαρίστηση κλπ.

Όταν αφήνουμε μια ανάγκη, προσκόλληση ή
αμφιβολία, δεν αφήνουμε το περιεχόμενό της,
αλλά μόνο την ίδια την ανάγκη. Το να χρειαζό-
μαστε κάτι αποκλείει το να το έχουμε. Όταν
έχουμε κάτι, δεν υπάρχει ανάγκη γι’ αυτό. Δεν
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μπορεί να έχουμε αξία όσο τη χρειαζόμαστε.
Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ασφάλεια όσο
αμφιβάλλουμε ή νιώθουμε την ανάγκη της. Το
ίδιο ισχύει για την ελευθερία, τον έλεγχο και
όλες τις άλλες ανάγκες. Αφήνουμε την ανάγκη
και την αμφιβολία αλλά όχι την αίσθηση την
ίδια.

Νιώθοντας τη δική μας εσωτερική αξία και
ασφάλεια μπορούμε να αφήσουμε την αμφιβο-
λία μας γι’ αυτές και την ανάγκη για συγκεκρι-
μένους εξωτερικούς παράγοντας για να τις
αισθανθούμε. Ικανοποιούμε τις ανάγκες μας
από μέσα και έτσι είμαστε τώρα ελεύθεροι από
τις ανάγκες και τα συναισθήματα που παρά-
γουν.

Αυτή η διαδικασία αυξάνεται όταν επιτρέ-
πουμε ένα φως να ρέει μέσα σε μας απο-
μακρύνοντας όλες τις αμφιβολίες και
γεμίζοντας μας με αξία και ασφάλεια. Επι-
τρέψτε σ’ αυτό το φως να γεμίσει το σώμα και το
νου σας, δημιουργώντας μέσα σας αυτό που
μέχρι τώρα αναζητούσατε έξω από τον εαυτό
σας.

Αυτή η μέθοδος μάς επιτρέπει να αφήσουμε τις
λανθασμένες πεποιθήσεις μας και να βιώσουμε
τον αληθινό πνευματικό εαυτό μας. Είναι αυτή
που βοήθησε τον Lester Levenson να θεραπεύ-
σει τον εαυτό του από σίγουρο θάνατο και να
ζήσει άλλα 42 χρόνια.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί πρώτα
σαν ένα είδος εσωτερικής άσκησης σε μια κα-
τάσταση χαλάρωσης και συγκέντρωσης. Όμως,
τελικά, όταν τη μάθουμε, μπορεί να γίνει σε ένα
μόνο λεπτό, όπου παρατηρούμε νοερά το νου
μας, ρωτάμε αυτές τις ερωτήσεις και επιστρέ-
φουμε στο εσωτερικό μας κέντρο. Μπορούμε να
το κάνουμε σαν έναν εσωτερικό διάλογο ακόμη
κι όταν εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με
τους ανθρώπους και τη ζωή.

Αφήνοντας θετικά συναισθήματα

Μπορεί να το βρείτε παράξενο ότι σας ενθαρ-
ρύνουμε να αφήσετε και θετικά συναισθήματα
με τον ίδιο τρόπο. Ο λόγος είναι ότι τα περισσό-
τερα θετικά συναισθήματα είναι προϊόντα της
ίδιας κατάστασης και εσωτερικής αμφιβολίας

που δημιουργεί τα αρνητικά μας συναισθήματα.
Νιώθουμε ευτυχισμένοι και άξιοι επειδή οι προ-
σκολλήσεις και οι ανάγκες μας έχουν ικανοποι-
ηθεί εξωτερικά και οι αμφιβολίες μας έχουν
προσωρινά παραμεριστεί. Καλωσορίζοντας τα
θετικά συναισθήματα που βασίζονται στην ικα-
νοποίηση των αναγκών μας, ενισχύουμε το αί-
σθημα του πόνου όταν οι ανάγκες μας δεν
ικανοποιούνται εξωτερικά.

Φυσικά, εσείς θα αποφασίσετε. Μπορεί να νιώ-
θετε ότι χρειάζεστε να αισθάνεστε θετικά αυτό
τον καιρό και να μην επιθυμείτε να αφήσετε
αυτήν την ευτυχισμένη αίσθηση, ακόμη κι αν
βασίζεται σε εξωτερικές συνθήκες που σίγουρα
θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Αυτό είναι δική σας
επιλογή.

Μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι όσες φορές
εφάρμοσα αυτή τη μέθοδο πάνω σε θετικά συ-
ναισθήματα βασισμένα σε ανάγκες εξωτερικά
ικανοποιημένες, δεν έχασα καθόλου θετική
ενέργεια, αλλά ανυψώθηκα σε μια κατάσταση
πέρα από την ευτυχία και τη λύπη – μια κατά-
σταση ειρήνης και μακαριότητας πέρα από
αυτά τα αντίθετα. Ήταν πάντα κάτι ακόμη πιο
υπέροχο από αυτό που άφησα.

Αυτή η απλή μέθοδος είναι ένα ανεκτίμητο ερ-
γαλείο σε καιρούς συγκίνησης. Ελπίζω ότι θα
της δώσετε μια ευκαιρία. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, απευθυνθείτε στο:
http://www.sedona.com
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Ας εστιαστούμε για άλλη μια φορά στη σημασία
της ευγνωμοσύνης που συζητήθηκε εν συντομία
σε προηγούμενα κεφάλαια. Λίγοι άνθρωποι συ-
νειδητοποιούν ότι η ευγνωμοσύνη είναι το
κλειδί για την ευτυχία, την αφθονία και την
πνευματική ανάπτυξη – ιδιαίτερα σε καιρούς
δοκιμασίας. Οι περισσότεροι βιώνουν περισσό-
τερο πόνο και μνησικακία γι’ αυτά που δεν
έχουν παρά ευγνωμοσύνη γι’ αυτά που έχουν.
Όταν στεναχωριόμαστε και παραπονιόμαστε
για όσα δεν έχουμε ή για όσα δεν είναι όπως θα
θέλαμε, αυτόματα χάνουμε την επίγνωση, την
εκτίμηση και την απόλαυση όλων αυτών που
έχουμε και τα θεωρούμε δεδομένα. Είμαστε λι-
γότερο ελεύθεροι να απολαύσουμε αυτά που
έχουμε.

Σύμφωνα με στατιστικές που κυκλοφορούν στο
διαδίκτυο (τις οποίες δεν μπορώ να αποδείξω ή
να αναιρέσω, αλλά μοιάζουν να είναι αληθινές),
αν διαβάζετε αυτό το βιβλίο, μπορείτε να θεω-
ρήσετε τον εαυτό σας ανάμεσα στους ευλογη-
μένους και τυχερούς του πλανήτη.

Ακολουθούν κάποιοι αριθμοί που θα μπορού-
σαν να μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε
πόσο ευλογημένοι είμαστε.

80% από τα αδέλφια μας στη γη ζουν σε συνθή-
κες φτώχειας.
70% είναι αμόρφωτοι.
50% είναι αναλφάβητοι.
1% έχουν υπολογιστές.
1% έχουν ανώτερη μόρφωση.
Αν έχετε ένα σχετικά υγιές σώμα, είστε σε κα-
λύτερη κατάσταση από το ένα εκατομμύριο αν-
θρώπους που είναι άρρωστοι και θα αφήσουν
τα σώματά τους μέσα στις επόμενες επτά μέρες.
Αν δεν ζείτε σε συνθήκες πολέμου, πείνας ή στη
φυλακή, τότε είστε πολύ πιο τυχεροί από τα
500.000.000 που ζουν σε τέτοιες συνθήκες.
Αν έχετε τροφή, ρούχα, ένα σπίτι και ένα κρε-
βάτι, τότε είστε σε καλύτερη κατάσταση από το
75% των ψυχών που είναι ενσαρκωμένες σ’
αυτόν τον πλανήτη.
Αν έχετε λογαριασμό στην Τράπεζα και χρή-
ματα στην τσέπη σας, τότε βρίσκεστε μέσα στο
τυχερό 8% της ανθρωπότητας.

Τόσα πολλά από αυτά, που θεωρούμε δεδομένα,
δεν είναι απλώς έτσι για τους περισσότερους
ανθρώπους πάνω στη γη. Υπάρχουν πάρα πολ-
λές ψυχές που ζουν χωρίς πολλά από αυτά που
δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε να μην
έχουμε.

Ευγνωμοσύνη είναι η αναγνώριση της αγάπης
που παίρνουμε από το Σύμπαν μέσα από τους
αγαπημένους μας, τα υπάρχοντά μας, τις ανέ-
σεις μας και την αφθονία κάθε μορφής.

Η αναγνώριση της αφθονίας, που ήδη έχουμε,
είναι το πρώτο βήμα για να προσελκύσουμε πε-
ρισσότερη. Αν είμαστε αγνώμονες για όσα
έχουμε ή είμαστε δυστυχισμένοι, παραπονού-
μενοι ή πικροί, τότε στέλνουμε στο σύμπαν ένα
αρνητικό μήνυμα, το οποίο έλκει περισσότερη
αρνητικότητα, περισσότερα από αυτά που δεν
θέλουμε και λιγότερα από αυτά που θέλουμε.
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Σε κανέναν δεν αρέσουν οι αγνώμονες άνθρω-
ποι. Κανείς δεν εμπνέεται να δώσει περισσό-
τερα σε έναν αγνώμονα, ούτε ο Θεός ούτε το
σύμπαν.

Η ευγνωμοσύνη αυξάνεται με την πνευματική
εξέλιξη. Καθώς γινόμαστε πιο συνειδητοί, είναι
φυσικό να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τα
μικρά πράγματα, όπως η αύρα μια ζεστή μέρα,
το καθαρό πόσιμο νερό, οι καλοί φίλοι. Καθώς
εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε να εμπιστευό-
μαστε πιο βαθιά τη σοφία των γεγονότων της
ζωής μας σαν μια ευκαιρία στην πνευματική
εξελικτική πορεία μας, τότε αρχίζουμε να νιώ-
θουμε ευγνωμοσύνη ακόμη και για αρχικά δύ-
σκολα ή δυσάρεστα γεγονότα και καταστάσεις.
Είμαστε ευγνώμονες προς τους ανθρώπους που
μπορεί να δοκιμάζουν την αγάπη, τη συγχώ-
ρεση, την αυτοπαραδοχή ή την κατανόησή μας,
γιατί μας δίνουν πολύτιμες ευκαιρίες να αφή-
σουμε τους φόβους και το εγώ μας και να θυμη-
θούμε την αληθινή πνευματική μας φύση και,
φυσικά, τη δική τους πνευματική φύση.

Μπορούμε να μάθουμε να νιώθουμε ευγνωμο-
σύνη ακόμη και για σωματικά ή οικονομικά
προβλήματα, που δοκιμάζουν την εσώτερη αί-
σθηση ασφάλειας και αξίας μας. Με κανένα
τρόπο δεν αναζητούμε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά,
όταν εμφανίζονται, τις χρησιμοποιούμε με ευ-
γνωμοσύνη.

Η ευγνωμοσύνη συνδέεται απευθείας με την
αγάπη και την ευτυχία. Βιώνουμε αγάπη όταν
αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη, και ευγνωμοσύνη
όταν αισθανόμαστε αγάπη. Το ίδιο ισχύει και
για την ευτυχία. Είμαστε πιο ευτυχισμένα και
πιο ελεύθερα όντα, όταν αναγνωρίζουμε πόσο
τυχεροί και ευλογημένοι είμαστε.

Δεν θα το διαβάζατε αυτό, αν δεν είχατε ήδη
αρκετή ασφάλεια και αφθονία για να μπορείτε
να έχετε το βιβλίο και αρκετό ελεύθερο χρόνο
από τις προκλήσεις της επιβίωσης για να καθί-
σετε και να διαβάσετε αυτές τις σελίδες. Αλλιώς
θα αναζητούσατε ασφάλεια, τροφή, καταφύγιο
και κάλυψη άλλων βασικών αναγκών.

Χρειάζεται να ανακαλύψουμε τρόπους να θυ-
μόμαστε όλα όσα έχουμε και να συνηθίσουμε να
νιώθουμε ευγνωμοσύνη πολλές φορές τη μέρα.

Ένας τρόπος είναι η πέτρα ευγνωμοσύνης
που αναφέρεται στο βιβλίο και στην ταινία «Το
Μυστικό». Όμως, θα μπορούσε να είναι οποι-
οδήποτε αντικείμενο με το οποίο ερχόμαστε σε
επαφή πολλές φορές τη μέρα, όπως ένα χαλίκι
στην τσέπη μας, ένα «βραχιόλι ευγνωμοσύνης»
ή μια «αλυσίδα ευγνωμοσύνης» γύρω από το
λαιμό μας. Διαφορετικά ή και επιπρόσθετα μπο-
ρούμε να τοποθετήσουμε ένα σύμβολο στο
γραφείο, στον καθρέφτη, στην τηλεόραση ή στο
ψυγείο, κάτι που θα μας κάνει να θυμόμαστε
όλα όσα αγαπάμε και για τα οποία νιώθουμε ευ-
γνωμοσύνη.

Μπορούμε να στήσουμε ένα σύστημα υπενθύ-
μισης από έναν ήχο, από το ρολόι, το κινητό τη-
λέφωνο ή τον υπολογιστή μας. Ή μπορεί να
έχουμε έναν συγκεκριμένο τόπο, από τον οποίο
περνάμε κάποιες φορές καθημερινά, που θα
μας κάνει να θυμόμαστε. Ή μπορούμε να συν-
δέσουμε την ευγνωμοσύνη με μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα, όπως το βούρτσισμα των
δοντιών μας, ώστε κάθε φορά που τα βουρτσί-
ζουμε να θυμόμαστε όλα αυτά για τα οποία μπο-
ρούμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη.

Όσο πιο συχνά το κάνουμε, τόσο πιο πολύ γίνε-
ται ισχυρή συνήθεια. Η ευγνωμοσύνη είναι
ένα συναίσθημα που μεταμορφώνει τη ζωή μας.
Νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουμε –
ακόμη και αυτά που αρχικά είναι μερικές φορές
δυσάρεστα – μεταμορφωνόμαστε σε ευτυχι-
σμένες όμορφες υπάρξεις. Όταν είμαστε ευτυ-
χισμένοι και ευγνώμονες, προσελκύουμε τους
άλλους. Είμαστε ευχάριστοι στην παρέα. Είναι
πιο εύκολο να μας αγαπούν, γιατί αγαπάμε ευ-
κολότερα.
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Έλκουμε από το σύμπαν μια πιο θετική πραγ-
ματικότητα. Η ευγνωμοσύνη είναι μία από τις
πιο σημαντικές ενέργειες που μπορούμε να εκ-
πέμπουμε, όταν θέλουμε να προσελκύσουμε
αυτό που επιθυμούμε.

Έχουμε ήδη προτείνει να κάνετε έναν «κατά-
λογο ευγνωμοσύνης» και να τον έχετε δίπλα στο
κρεβάτι σας, στον οποίο μπορείτε να προσθέ-
τετε, και να τον διαβάζετε κάθε πρωί πριν να
σηκωθείτε από το κρεβάτι ή και κάθε βράδυ
πριν να κοιμηθείτε.

Καθώς κάνετε τον κατάλογό σας, σκεφτείτε κά-
ποια από τα ακόλουθα, που έχουν γραφτεί από
δύο άτομα (έναν άνδρα και μια γυναίκα), που
έκαναν την άσκηση. Καθώς διαβάζετε αυτόν
τον κατάλογο, θυμηθείτε ότι πριν από 150 χρό-
νια ακόμη και οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες
δεν απολάμβαναν πολλές από αυτές τις πηγές
απόλαυσης και ασφάλειας.

Αφού διαβάσετε τον κατάλογο που ακολουθεί,
αγνοήστε τον και κάντε το δικό σας κατάλογο,
όπως βγαίνει από την καρδιά σας.

Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για:
Τους γονείς μου που με στήριξαν και με φρόντι-
σαν μέχρι να μπορώ να επιβιώσω μόνος μου και
τότε με άφησαν ελεύθερο.
Τ’ αδέλφια μου, με τα οποία μοιράστηκα και
βίωσα τόσα πολλά.
Τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά, που μου δί-
νουν τόση χαρά με την αθωότητα και τις απο-
ρίες τους.
Το σύντροφό μου, με τον οποίο μοιραζόμαστε
τις προκλήσεις της ζωής – καθώς και τη χαρά
και το γέλιο - και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.
Τους παλιούς μου φίλους και ερωτικούς συν-
τρόφους, με τους οποίους μοιράστηκα και
έμαθα.

Τους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς,
με τους οποίους μοιράστηκα τη φιλία.
Τους συνεργάτες, προϊσταμένους και υπαλλή-
λους, με τους οποίους μοιράστηκα τους κοινούς
στόχους του εργασιακού μας περιβάλλοντος.

(Είμαι ευγνώμων για όλες τις προαναφερόμενες
ψυχές, με τις οποίες επέλεξα να έχω μια ξεχω-
ριστή σχέση σ’ αυτή τη ζωή, όχι μόνο για τις θε-
τικές στιγμές, αλλά επίσης για εκείνες τις
στιγμές που η συμπεριφορά τους μου έδωσε την
ευκαιρία να δω τους φόβους, τις προσκολλήσεις
και τις αδυναμίες μου, για να μάθω να βάζω τον
εαυτό μου στη θέση του άλλου και να κατανοώ,
να συγχωρώ και να αγαπώ.)
1. Τα μάτια μου και την ικανότητα να
βλέπω και να παίρνω τόση ευχαρίστηση απ’
αυτόν τον όμορφο κόσμο.
2. Τα αυτιά μου και την ικανότητα να
ακούω τόσους πολλούς ευχάριστους ήχους.
3. Τη μύτη μου και την ικανότητα να απο-
λαμβάνω ευωδιές κάθε είδους.
4. Τα γευστικά μου αισθητήρια που μου
επιτρέπουν να απολαμβάνω νόστιμες γεύσεις.
5. Την επιδερμίδα μου που μου επιτρέπει
να παίρνω ευχαρίστηση από την αφή.
6. Τον εγκέφαλο και το νου μου που μου
επιτρέπουν να προσλαμβάνω και να ευχαρι-
στιέμαι όλα τα παραπάνω.
7. Τα ζωάκια μου και όλα τα ζώα και που-
λιά, που κάνουν τη ζωή μου ομορφότερη και πιο
ευχάριστη.
8. Το σπίτι μου που με προστατεύει από τον
ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και τα στοιχεία της
φύσης.
9. Το κρεβάτι μου – όπου αναπαύομαι και
ανανεώνομαι με ασφάλεια.
10. Τα ρούχα που προστατεύουν το σώμα
μου.
11. Τα παπούτσια που προστατεύουν τα
πόδια μου.
12. Την τροφή που συντηρεί το σώμα και το
νου μου και μου δίνει απόλαυση.
13. Το ψυγείο μου που προστατεύει την
τροφή μου.
14. Την κουζίνα μου, όπου μπορώ να ετοι-
μάσω την τροφή μου.
15. Όλες τις οικιακές συσκευές, που κάνουν
ευκολότερη τη ζωή μου.
16. Τον υπολογιστή μου που μου δίνει ευχα-
ρίστηση και αποτελεί εργαλείο δημιουργικότη-
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τας.
17. Την τηλεόρασή μου και τις συσκευές
DVD και CD, που μου δίνουν τόση πολλή από-
λαυση.
18. Το αυτοκίνητο και άλλες μηχανές, που
διευκολύνουν τις ανάγκες μου.
19. Το τρεχούμενο νερό στο σπίτι μου.
20. Τον ηλεκτρισμό στο σπίτι μου, που μου
επιτρέπει να έχω τις ανέσεις όλων των συ-
σκευών και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις
ανάγκες μου.
21. Όλη τη Φύση – τα δένδρα, τα λουλούδια,
τις πεταλούδες, τα ποτάμια, τις παραλίες, τα
δάση, τα βουνά, τα πελάγη και τους ωκεανούς,
που μου δίνουν τόση γαλήνη και ευχαρίστηση.
22. Συγκεκριμένους τόπους στη φύση, που
αγαπώ ιδιαίτερα.
23. Όλα τα ζώα και τα άλλα όντα του πλα-
νήτη, που ομορφαίνουν τη ζωή μας.
24. Τα ντοκιμαντέρ για ζώα και φυτά, που με
αφήνουν γοητευμένο και γεμάτο θαυμασμό για
τη σοφία και τη δύναμη της φύσης.
25. Τη μόρφωσή μου που με βοηθά να κατα-
νοήσω τον κόσμο πιο καθαρά.
26. Τα βιβλία μου, σαν πηγές γνώσης και
απόλαυσης.
27. Το Διαδίκτυο – σαν ένα ανεκτίμητο ερ-
γαλείο μάθησης και επικοινωνίας.
28. Όλους τους δασκάλους, Γκούρου και
οδηγούς, που με οδήγησαν στον αληθινό εαυτό
μου.
29. Τη μουσική όλων των ειδών, που με χα-
λαρώνει, με εμπνέει και με ανυψώνει.
30. Το χορό, επειδή με κάνει να νιώθω ζων-
τανός και μου επιτρέπει να εκφράζω μέρη του
εαυτού μου που δεν μπορώ να εκφράσω με κα-
νέναν άλλο τρόπο.
31. Το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινη-
ματογράφο, επειδή ανοίγουν την καρδιά μου
και μου επιτρέπουν να αισθάνομαι μέσα από
τους άλλους, και με γεμίζουν με συναισθήματα
και ευχαρίστηση.
32. Όλους τους ανθρώπους που έχουν δημι-
ουργήσει τις προαναφερόμενες μορφές διασκέ-
δασης και πληροφόρησης.
33. Όλα τα χρώματα, υλικά, ρούχα, κοσμή-
ματα και αντικείμενα ομορφιάς.
34. Τις συγκεκριμένες τροφές που απολαμ-
βάνω ιδιαίτερα.
35. Τις ομάδες των ανθρώπων, με τους οποί-
ους μοιράζομαι το χρόνο μου, επειδή μέσα από

το μοίρασμα βιώνουμε εμπιστοσύνη, αποδοχή
και αγάπη.
36. Όλους τους γιατρούς και ψυχολόγους,
που είναι ταγμένοι να βοηθήσουν εμένα και άλ-
λους στην έρευνα για την υγεία και την ευτυχία.
37. Όλους τους σερβιτόρους που έχουν σερ-
βίρει εμένα και άλλους.
38. Όλους τους μάγειρες που έχουν ετοιμά-
σει με αγάπη την τροφή για μένα και για άλ-
λους.
39. Όλες τις καμαριέρες στα ξενοδοχεία, που
έχουν καθαρίσει τα δωμάτιά μου.
40. Όλους τους υπαλλήλους σε καταστή-
ματα, που με έχουν βοηθήσει να βρω ό,τι χρει-
άζομαι.
41. Τους ανθρώπους που προσπερνώ στο
δρόμο.
42. Το τηλέφωνό μου, το κινητό μου και τις
άλλες μορφές επικοινωνίας.
43. Τα πουλιά που κελαηδούν στα δένδρα.
44. Τον άνεμο, τη γη, το νερό, τον ήλιο.
45. Όλες τις τεχνικές, που με βοήθησαν να
απελευθερωθώ από αρνητικά συναισθήματα
και να βιώσω εσωτερική γαλήνη και ευτυχία.
46. Όλες τις πνευματικές διδασκαλίες, τις
αλήθειες και τη σοφία, που με απελευθέρωσαν
από τις ψευδαισθήσεις και τους φόβους μου.
47. Τα αθλητικά παιχνίδια που μου αρέσει
να παίζω και να παρακολουθώ.
48. Τα θεάματα όλων των ειδών που μου
αρέσουν.
49. Την τρυφερότητα, το χάδι, το φιλί και
την ερωτική απόλαυση με το σύντροφό μου.
50. Τις σωματικές ασκήσεις, τις τεχνικές
αναπνοής, την προσευχή και το διαλογισμό, που
διατηρούν το σώμα και το νου μου ενεργοποι-
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ημένα και σε κατάσταση ευεξίας.
51. Το σώμα μου και την ικανότητά του να
κινείται και να με πηγαίνει όπου θέλω να πάω
για να εκτελέσω τα καθήκοντα που μου δίνουν
ευχαρίστηση και σκοπό.
52. Το νου μου που με υπηρετεί όλη μέρα και
με βοηθά να κατανοώ και να λειτουργώ μέσα σ’
αυτόν τον κόσμο.
53. Τη μετά θάνατον ζωή και την αθανασία
μου.
54. Το Χριστό και όλα τα πνευματικά όντα,
που έχουν εμπλουτίσει και εμπνεύσει τη ζωή
μου με τις διδασκαλίες τους, αλλά ακόμη περισ-
σότερο με το παράδειγμά τους.
55. Τις γυναίκες και τους άνδρες που με το
παράδειγμά τους μου έδωσαν κουράγιο να αν-
τιμετωπίσω τις δυσκολίες της ζωής.
56. Εκείνους που με τη συμπεριφορά τους με
έβαλαν σε δοκιμασία και με βοήθησαν να γνω-
ρίσω τον εαυτό μου, τις αδυναμίες και τους φό-
βους μου, δίνοντας μου έτσι την ευκαιρία να
ξεπεράσω το εγώ μου και να κατανοήσω, να
συγχωρήσω και να αγαπήσω.
57. Τα λάθη και τις αδυναμίες των ανθρώ-
πων, που με βοήθησαν να δω τα δικά μου.
58. Τις δύσκολες στιγμές τους παρελθόντος
και του παρόντος, που με δυνάμωσαν και αύξη-
σαν την αυτογνωσία μου και την εσώτερη δύ-
ναμη και γαλήνη μου.
59. Όλες τις υπέροχες στιγμές αγάπης, ευτυ-
χίας, γέλιου και παιχνιδιού, που εμβάθυναν την
εμπιστοσύνη και την αγάπη μου για τους συ-
νανθρώπους μου.
60. Εκείνες τις ήρεμες στιγμές επικοινωνίας
με τους αγαπημένους μου.
61. Την υποστήριξη, αποδοχή και συγχώ-
ρεση που πήρα από τους άλλους όλα τα χρόνια.
62. Όλους εκείνους που μοιράστηκαν μαζί
μου τα ίδια ενδιαφέροντα.
63. Εκείνους που γεννήθηκαν σε άλλες θρη-
σκείες, φυλές και εθνικότητες και μου επιτρέ-
πουν να εντοπίσω την έμφυτη ενότητα πίσω
από όλες αυτές τις επιφανειακές διαφορές.
64. Το άνθισμα των λουλουδιών και την
αφθονία των φρούτων και λαχανικών.
65. Τη θάλασσα που με αναζωογονεί και με
απελευθερώνει.
66. Τον άνεμο που με χαϊδεύει, με δροσίζει
και ανοίγει τα ρουθούνια μου.

Τώρα κάντε το δικό σας κατάλογο και
προσθέτετε σ’ αυτόν καθημερινά.
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Σε «καιρούς δοκιμασίας», η σωματική, συναι-
σθηματική και νοητική μας ενέργεια συχνά
αδειάζει. Είναι ουσιαστικό σε τέτοιους καιρούς
να φροντίσουμε ακόμη περισσότερο τα ενερ-
γειακά μας επίπεδα.

Ακολουθούν κάποιες σύντομες προτάσεις για το
πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές
και αρμονικό επίπεδο ενέργειας.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας και
διατήρησης υψηλών επιπέδων θετικής ενέρ-
γειας. Θα πρότεινα να επιλέξετε εκείνες τις με-
θόδους και τον τρόπο ζωής που σας ενδιαφέρει
να ερευνήσετε και να εφαρμόσετε. Πιθανόν να
μην είναι η πρώτη φορά που ακούτε γι’ αυτές τις
μεθόδους. Ίσως να είχατε ήδη αποφασίσει και
στο παρελθόν να τις εφαρμόσετε, όμως μπορεί
να μην ήσασταν όσο τακτικοί θα επιθυμούσατε
για να πετύχετε την υγεία και την ευεξία που θα
θέλατε. Σ’ αυτή την περίπτωση ίσως θα θέλατε
να ρωτήσετε τον εαυτό σας: Τι με εμπόδιζε
μέχρι τώρα να αγαπώ αρκετά τον εαυτό μου,
ώστε να φροντίζω για το ενεργειακό μου επί-
πεδο όσο θα ήθελα;

(Για περισσότερες λεπτομέρειες για καθένα από
τα παρακάτω, ανατρέξτε στο
www.HolisticHarmony.com)

1. Υγιεινή διατροφή: Λίγοι από μας αντιλαμ-
βανόμαστε το δυναμικό αποτέλεσμα της υγιει-
νής διατροφής όχι μόνο στη σωματική μας
υγεία, αλλά επίσης στη συναισθηματική, νοη-
τική και πνευματική μας κατάσταση. Μια αγνή
διατροφή μπορεί να δημιουργήσει καλύτερη
υγεία, θετικότερη συναισθηματική κατάσταση,
καθαρότερη νοητική λειτουργία και αυξημένη
πνευματική εναρμόνιση.

2. Βιταμίνες: Αν έχουμε την υπόνοια ότι η συ-
ναισθηματική μας κατάσταση μπορεί να οφεί-

λεται σε φθαρμένο νευρικό σύστημα, μπορεί να
ωφεληθούμε από ένα δυνατό συμπλήρωμα δια-
τροφής με πολυβιταμίνες και μέταλλα, που θα
το πάρουμε για ένα μήνα.

3. Νηστεία: Μπορούμε να βελτιώσουμε δρα-
ματικά το πώς νιώθουμε με μια σύντομη νη-
στεία μιας ημέρας, ή με μια «μονομερή δίαιτα»,
κατά την οποία τρώμε μόνον έναν τύπο τροφής,
όπως μόνον μήλα, καρπούζι, σταφύλια ή ανα-
ποφλοίωτο ρύζι. Κατά τη διάρκεια της νηστείας
μπορεί να βιώσουμε αύξηση των συμπτωμάτων,
αν προκληθεί «θεραπευτική κρίση». Οι αρχά-
ριοι σ’ αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να ζητή-
σουν βοήθεια από κάποιον πεπειραμένο.

4. Ιάματα βοτάνων ή λουλουδιών: Μερικά
βότανα μπορεί να έχουν πολύ κατευναστικά ή
και δυναμωτικά αποτελέσματα, προσφέροντας
μια επιπλέον ενίσχυση, που μπορεί να μας
δώσει την απαιτούμενη αισιοδοξία που χρει-
αζόμαστε για να κάνουμε εσωτερικές αλλαγές.
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5. Καθημερινή σωματική άσκηση: Το
σώμα είναι ένα όχημα και, όπως όλα τα οχή-
ματα, χρειάζεται να κινείται, γιατί διαφορετικά
θα αρχίσει να αναπτύσσει προβλήματα. Η
άσκηση είναι αναγκαία όχι μόνο για την υγεία
του μυϊκού, σκελετικού και κυκλοφορικού συ-
στήματος, αλλά επίσης για ήρεμο νευρικό σύ-
στημα και ισορροπημένο ενδοκρινικό σύστημα.
Η αρμονία αυτών των συστημάτων είναι απα-
ραίτητη για συναισθηματική και νοητική γα-
λήνη.

6. Τεχνικές αναπνοής: Είναι αναγκαίες και
πολύ αποτελεσματικές για την άφθονη ροή της
ζωτικής ενέργειας μέσα στο σώμα και το νου. Η
βιοενέργεια είναι η βάση όλων των σωματικών
και νοητικών λειτουργιών. Οι ασκήσεις ανα-
πνοής είναι ένας από τους πιο αποτελεσματι-
κούς τρόπους να αυξήσουμε το ενεργειακό
επίπεδο και να το κρατήσουμε σταθερό και
εναρμονισμένο, ώστε να είμαστε λιγότερο δε-
κτικοί σε χαμηλές συναισθηματικές καταστά-
σεις ή σε ασθένειες. Πριν ξεκινήσουμε, όμως, θα
έπρεπε να έχουμε την καθοδήγηση από κάποιο
άτομο πεπειραμένο σε τεχνικές αναπνοής.

7. Καθημερινή βαθιά χαλάρωση: Χαλαρώ-
νει τους μυς, τα νεύρα και όλα τα άλλα συστή-
ματα του σώματος και έτσι αναζωογονεί το
σώμα και το νου. Η βαθιά χαλάρωση, σε συν-
δυασμό με τις παραπάνω τεχνικές, συμβάλλει

στην ανάπτυξη δυνατού και υγιούς ανοσοποι-
ητικού συστήματος, καθώς και στην αυτοθερα-
πεία από ψυχοσωματικές ασθένειες.

8. Δημιουργική αυτοέκφραση: Είναι πολύ
πιο σημαντική για τη σωματική, συναισθημα-
τική και πνευματική υγεία και αρμονία μας από
ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε δημι-
ουργικά όντα. Ο σκοπός μας στη Γη είναι η δη-
μιουργία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια
οικογένεια, μια επιχείρηση, ένα κτήμα, μια ζω-
γραφιά, ένα μουσικό κομμάτι, ένα χορό κλπ. Η
δημιουργική αυτοέκφραση είναι αναγκαία για
την υγεία, την αρμονία και την ευτυχία μας.

9. Δραστηριότητα με νόημα: Είναι απαραί-
τητη για να νιώθουμε ότι η ζωή μας αξίζει να τη
ζούμε. Αν αυτό που κάνουμε δεν έχει κατά κά-
ποιο τρόπο σκοπό, χρησιμότητα ή συνεισφορά,
κινδυνεύουμε από κατάθλιψη.

10. Μασάζ: Το μασάζ Σιάτσου, η πνευματική
θεραπεία, το Ρέικι και άλλα παρόμοια είδη
ενεργειακού μασάζ μπορεί να είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικά στη χαλάρωση του νευρικού
συστήματος, τη μείωση της αρνητικότητας και
την απελευθέρωση της ροής της βιοενέργειας.

11. Τεχνικές καθαρισμού: Μια απλή μέθοδος
είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των ντους ή των
μπάνιων. Η επαφή με το νερό μπορεί να είναι
θεραπευτική και ηρεμιστική. Μπορούμε να
ωφεληθούμε επίσης από τον καθαρισμό των
εσωτερικών συστημάτων του σώματος με κλύ-
σματα και άλλες τεχνικές εσωτερικού καθαρι-
σμού.

12. Συναισθηματική απελευθέρωση: Μπο-
ρεί να χρειαστεί να πάρουμε μέρος σε ένα πρό-
γραμμα συναισθηματικής απελευθέρωσης με
την καθοδήγηση ενός έμπειρου επαγγελματία,
που θα μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από
καταπιεσμένα συναισθήματα – ιδιαίτερα πόνο
και θυμό – που υπονομεύουν την υγεία μας και
την ενέργειά μας.

13. Κοινωνική εναρμόνιση: Χρειάζεται να
ανακαλύψουμε και να ξεπεράσουμε φόβους ή
πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν να νιώθουμε
άνετα με τους άλλους.
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14. Πνευματικός προσανατολισμός: Ο κα-
θένας μας έχει τη δική του σχέση με το σύμπαν.
Ανεξάρτητα από το αν πιστεύουμε σε κάποια
ιδιαίτερη θρησκεία, είναι σημαντικό για την
εσωτερική ισορροπία μας να αισθανόμαστε και
να καλλιεργούμε τη σχέση μας με το όλο, σαν
ανθρωπότητα, φύση, συνειδητότητα, ενέργεια
ή Θεό.

15. Αυτογνωσία: Χρειάζεται να κατανοή-
σουμε τους εσωτερικούς μας μηχανισμούς,
ανάγκες, επιθυμίες, φόβους, προσδοκίες, πε-
ποιθήσεις και υποσυνείδητες λειτουργίες, για
να απελευθερωθούμε από αρνητικά συναισθή-
ματα και προγραμματισμούς που υπονομεύουν
την υγεία, την ευτυχία και τις σχέσεις μας.

16. Φωτίζοντας το υποσυνείδητο: Αυτή η
τεχνική αυτοβελτίωσης απαιτεί συνήθως έναν
πεπειραμένο επαγγελματία, που μπορεί να μας
βοηθήσει να αναπρογραμματίσουμε το υποσυ-
νείδητο με θετικές, πιο αντικειμενικές πεποιθή-
σεις και αντιλήψεις για τον εαυτό μας, τους
άλλους και τον κόσμο.

17. Ενεργειακή ψυχολογία: Μέθοδοι εξαιρε-
τικά αποτελεσματικές για την απελευθέρωσή
μας από αρνητικά συναισθηματικά και ενεργει-
ακά πεδία που ελέγχουν το πώς νιώθουμε, δη-
μιουργώντας ανεπιθύμητα και
αυτοπεριοριστικά αρνητικά συναισθήματα.
(EFT, TAT, TFT, BSFF, WHEE κλπ.)

18. Αγάπη χωρίς όρους: Η ίδια η αγάπη προς
τον εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή την ίδια,
είναι η ύψιστη πηγή θετικής ενέργειας.

Μπορεί τώρα να θέλετε να κάνετε ένα
πρόγραμμα για τη φροντίδα της ενέργειας,
της υγείας και της ευεξίας σας. Προσπαθήστε
να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι.
Ποιες μεθόδους θα εφαρμόσετε και σε ποιες
ημέρες και ώρες; Να είστε ρεαλιστές και να κά-
νετε ένα πρόγραμμα που θα είναι εφικτό για
σας αυτόν τον καιρό. Αποφύγετε την παγίδα του
θα αρχίσω αύριο – γιατί το αύριο δεν έρχεται
ποτέ. Υπάρχει μόνο το σήμερα.

Αποφασίζω να φροντίζω τον εαυτό μου
με τους ακόλουθους τρόπους

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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________________________________
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Επιστήμονες στο Ινστιτούτο «Αριθμητικής της
Καρδιάς» στο Boulder Creek, στην Καλιφόρνια
έκαναν πολυάριθμες μελέτες για να κατανοή-
σουν τις σωματικές επιδράσεις της τεχνικής
«Ακούγοντας την Καρδιά», την οποία ανέπτυ-
ξαν για τους ασθενείς τους.

Αυτά τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στα
ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά:
The American Journal of Cardiology
The American College of Cardiology, Stress
Medicine και
Journal for the Advancement of Medicine

Θα σας παρουσιάσουμε εδώ μια σύντομη επε-
ξήγηση για την εφαρμογή της τεχνικής. Για λε-
πτομέρειες και επιστημονικές μελέτες,
απευθυνθείτε στο (http://www.heartmath.org/). Τα
δεδομένα και οι εφαρμογές της τεχνικής που
αναφέρονται εδώ είναι από αυτή την ιστοσε-
λίδα.

Εν συντομία, βρήκαν τα ακόλουθα αποτε-
λέσματα σ’ αυτούς που εφάρμοσαν αυτήν την
τεχνική:

Οι παλμοί της καρδιάς τους βελτιώθηκαν.

Το νευρικό τους σύστημα εξισορροπή-
θηκε (εξισορρόπηση Συμπαθητικού – Παρα-
συμπαθητικού).

Προέκυψαν ωφέλιμες αλλαγές στις ορμόνες
τους.

Είχαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην ανταπό-
κριση του ανοσοποιητικού τους συστήματος.

Παρουσίασαν σημαντική αλλαγή στον τρόπο
που σκέφτονται και αισθάνονται και αντι-
μετωπίζουν τα προβλήματα.

Γιατί παρακινήθηκαν να κάνουν αυτήν
την έρευνα;

Η ανάγκη να ανακαλύψουν μια τεχνική σαν το
Ακούγοντας την Καρδιά βασίστηκε στα ακό-
λουθα επιστημονικά και ιατρικά γεγονότα.

_ 75% ως 90% όλων των ιατρικών επισκέψεων
σήμερα στις ΗΠΑ είναι για διαταραχές σχε-
τικές με το στρες.

_ Το εργασιακό στρες έχει γίνει «η αρρώστια
του 20ου αιώνα» και θεωρείται η επιδημία του
πλανήτη.

_ Η κατάθλιψη ήταν η τέταρτη αιτία ασθέ-
νειας το 1990 και μέχρι το 2020 θα είναι η μο-
ναδική αιτία.

_ Το οξύ στρες («μάχη ή φυγή» ή τα μεγάλα
γεγονότα της ζωής) και το χρόνιο στρες (το
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Κεφάλαιο Δώδεκα

Χρησιμοποίηση της Μεθόδου 
«Ακούγοντας την Καρδιά» 

για πιο Εμπνευσμένες Λύσεις και Εναλλακτικές Αντιλήψεις

Αγανάκτηση / θυμός

Ευγνωμοσύνη / Αγάπη
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συσσωρευμένο φορτίο του μικρότερου, καθη-
μερινού στρες) μπορεί να έχουν μακροχρό-
νιες συνέπειες στην υγεία.

_ Μέχρι 80% όλων των νοσημάτων και των
ασθενειών (στις ΗΠΑ) έχουν ξεκινήσει ή επι-
δεινωθεί από το στρες.

_ Σύμφωνα με μελέτη της Κλινικής Mayo σε
άτομα με καρδιακά νοσήματα, το ψυχολογικό
στρες ήταν ο ισχυρότερος οιωνός μελλον-
τικών καρδιακών επεισοδίων, όπως ο θά-
νατος από καρδιά, το έμφραγμα και οι
καρδιακές προσβολές.

_ Μια μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Har-
vard, πάνω σε 1.623 ανθρώπους που επέζησαν
μετά από καρδιακή προσβολή, βρήκε ότι, για
εκείνους που θύμωναν κατά τη διάρκεια συ-
ναισθηματικών συγκρούσεων, ο κίνδυνος
καρδιακής προσβολής ήταν πάνω από δι-
πλάσιος παρά για εκείνους που παρέμεναν
ήρεμοι.

_ Μελέτες τριών δεκαετιών κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι θάνατοι από καρκίνο και
καρδιοαγγειακά νοσήματα οφείλονται πε-
ρισσότερο στο συναισθηματικό στρες
παρά στο κάπνισμα. Οι άνθρωποι που είναι ανί-
κανοι να διαχειριστούν αποτελεσματικά
το στρες τους είχαν 40% περισσότερες πιθα-
νότητες θανάτου από άτομα χωρίς στρες.

_ Σε μια μελέτη του 1996 πάνω σε 240 μεσήλι-
κες στη Φιλανδία που συμπλήρωσαν ερωτημα-
τολόγια ανημποριάς – εκείνοι που ένιωθαν πιο
ανήμποροι είχαν 2 με 3 φορές περισσότερες πι-
θανότητες να πεθάνουν. 
Σε ποιες καταστάσεις μπορεί να μας βοη-
θήσει το Ακούγοντας την Καρδιά;

Όποτε μας καταβάλλουν αρνητικά συναισθή-
ματα όπως φόβος, πόνος, ενοχή, σύγχυση ή
θυμός.
Όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα.
Όταν έχουμε μια σύγκρουση σε μια σχέση.
Όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι –
αλλά νιώθουμε μπλοκαρισμένοι.
Όταν έχουμε χάσει την ηρεμία και τη διαύγεια.
Θα πρότεινα να χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο,
όποτε ψάχνετε για μια εναλλακτική λύση σε

κάθε είδους προβλήματος, συναισθηματικό,
πρακτικό, οικονομικό, ακόμη και πνευματικό.

Πώς εφαρμόζεται η τεχνική;

Η τεχνική που περιγράφεται πιο κάτω είναι μια
κάπως τροποποιημένη παραλλαγή της κλασσι-
κής μεθόδου που αναφέρουν οι οδηγίες του Ιν-
στιτούτου Αριθμητικής της Καρδιάς. Η χρήση
της μάς οδήγησε σ’ αυτήν την παραλλαγή. Για
την κλασσική μέθοδο, απευθυνθείτε στο διαδί-
κτυο.

Σταματήστε - Κάντε ένα διάλειμμα ώστε να
μπορέσετε προσωρινά να απαλλαγείτε από τις
σκέψεις και τα συναισθήματα – ιδιαίτερα αυτά
που σας προκαλούν άγχος. (Γι’ αυτό στα αγ-
γλικά ονομάζεται Freeze Frame (Παγώστε το
Πλάνο) – από την ορολογία του κινηματογρά-
φου που εννοεί να σταματήσουμε την ταινία, να
την κοιτάξουμε και ίσως να κάνουμε μια διόρ-
θωση.)

Εστιαστείτε στο θέμα που θα θέλατε να αν-
τιληφθείτε και να αντιμετωπίσετε με μεγαλύ-
τερη διαύγεια ή αποτελεσματικότητα.
«Παγώνετε το πλάνο» σχετικά μ’ αυτό το θέμα,
από το οποίο θα θέλατε να απομακρυνθείτε και
να το εξετάσετε πιο καθαρά, ώστε να βρείτε
έναν εναλλακτικό τρόπο αντίληψης και αντιμε-
τώπισής του.

Αν βιώνετε αρνητικά συναισθήματα σχετικά μ’
αυτό το θέμα, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε εδώ
κάποια όψη της Μεθόδου Αυτοαποπρογραμμα-
τισμού Σεντόνα, για να θυμηθείτε ότι δεν είστε
αυτά τα συναισθήματα. Αποδεχτείτε τα και
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αφήστε τα να απλωθούν, να ρέουν και να δια-
λυθούν. Αυτό μπορεί να γίνει για 2 ως 5 λεπτά.
Εστιαστείτε τώρα στην περιοχή γύρω από το
«κέντρο ενέργειας της καρδιάς». Όταν εισπνέ-
ετε, φανταστείτε ότι η αναπνοή σας μπαίνει
μέσα από το κέντρο του στήθους και, όταν
εκπνέετε, ρέει προς τα έξω από το ηλιακό
πλέγμα. (Ακριβώς κάτω από το στέρνο.)

Καθώς κάνετε αυτό, φανταστείτε ενέργεια ή
φως να μπαίνει μέσα στο στήθος σας με την ει-
σπνοή, νιώθοντας να γεμίζει η περιοχή του στή-
θους με φως και γαλήνια ενέργεια. Φανταστείτε
ότι εκπνέετε από το ηλιακό πλέγμα. Μπορείτε
να το κάνετε για 3 ως 5 λεπτά.

Τώρα φέρτε στο νου σας κάποιον που
αγαπάτε. Μπορεί να είναι ένα μέλος της οικο-
γένειάς σας, ένας φίλος, ή ίσως μια μορφή του
Θεού που αγαπάτε, όπως ο Χριστός. Ή θα μπο-
ρούσε να είναι ένα αγαπημένο ζωάκι, ή ακόμη
κι ένα μέρος της φύσης όπως η θάλασσα, ή το
αγαπημένο σας λουλούδι. Καθώς εστιάζεστε
στο αντικείμενο της αγάπης σας, επιτρέψτε να

γεμίσει το κέντρο της καρδιάς σας με το αί-
σθημα και την ενέργεια της αγάπης. Αφήστε τα
άλλα συναισθήματα και την αντίσταση και επι-
τρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει αγάπη, εκτί-
μηση και ευγνωμοσύνη. Αυτό μπορεί να γίνει
για 3 ως 5 λεπτά.

Έχετε τώρα δημιουργήσει θετικά συναισθή-
ματα και θετικές συχνότητες σκέψης που κά-
νουν το νου να χαλαρώνει, να ξεκαθαρίζει και
να λειτουργεί με βελτιωμένο τρόπο.

Φέρτε τώρα μέσα στο κέντρο της καρδιάς σας
το αρχικό θέμα που σας απασχολούσε στο ξεκί-
νημα αυτής της άσκησης και επιτρέψτε εναλ-
λακτικές αντιλήψεις, συναισθήματα και
τρόπους αντιμετώπισης να έρθουν μέσα στο
νου σας. Εδώ δεν σκέφτεστε τόσο, όσο αφήνετε
και επιτρέπετε νέες εναλλακτικές αντιλήψεις
και συναισθήματα να αναδυθούν από το μέρος
της ειρήνης και της αγάπης στο κέντρο της καρ-
διάς σας. Θα μπορούσατε, επίσης, να ρωτήσετε
τον εαυτό σας, «Ποια συμπεριφορά ή πράξη θα
ήταν αποτελεσματική και ικανή να με χαλαρώ-
σει και ίσως να λύσει αυτό το θέμα;»

Παραμείνετε σ’ αυτήν την κατάσταση εσωτερι-
κής γαλήνης όσο το απολαμβάνετε.

Τώρα οραματιστείτε τον εαυτό σας να εφαρμό-
ζει αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους αντίλη-
ψης, αίσθησης και δράσης.

Τι αποτελέσματα βρέθηκαν στο εργαστή-
ριο;

Στο εργαστήριο, βρέθηκε ότι το βίωμα αυτών
των θετικών συναισθημάτων προσφέρει:

Αναγέννηση του ανοσοποιητικού συστήματος

Υγεία και ευεξία

Αύξηση της διαύγειας

Μεγαλύτερη διάκριση

Έχουμε βρει ότι αυτή η τεχνική είναι ανεκτί-
μητη για την αλλαγή της συναισθηματικής μας
κατάστασης και αντίληψης. Έχει χρησιμοποι-
ηθεί σε πολλές εταιρίες σαν μέσο επίτευξης με-
γαλύτερης αποτελεσματικότητας και επίλυσης
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Μετα απο εκπαίδευση σε 1300
υπάλληλους σε τράπεζα στην Καναδα.

82% Δηλώσανε ότι βελτιώθηκε η γενική κατά-
σταση της υγείας του σώματος και του νου.
55% Αξιοποιήσανε την τεχνική και στο σπίτι.
73% Νιώσανε ότι η συμπεριφορά τους γενικά είχε
βελτιωθεί.
71% Χρησιμοποιήσανε την τεχνική ακόμα μετά από
8 μήνες.
41% Αξιοποιήσανε την τεχνική και στην εργασία
και στο σπίτι.
86% Αξιοποιήσανε την τεχνική στην εργασία.
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Για ποια θέματα θέλεις να εφαρμόσεις την τεχνική Ακούγοντας την Καρδιά;
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Όλοι προσπαθούν να είναι ευτυχισμένοι. Αυτός
είναι ο κύριος στόχος κάθε ανθρώπινης ζωής.
Για να είμαστε ευτυχισμένοι έχουμε ανάγκη, με-
ταξύ άλλων, για ασφάλεια, σιγουριά, ευχαρί-
στηση, αποδοχή, επιβεβαίωση, σεβασμό,
ελευθερία και αγάπη. Στην διάρκεια της ημέ-
ρας, ακόμη και στα όνειρά μας, προσπαθούμε
να δημιουργήσουμε αυτές τις πολύ απατηλές
και σπάνιες καταστάσεις του νου. Ποιο είναι το
ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πετύχει σ’
αυτήν την πρόκληση; Γνωρίζετε πολλούς αν-
θρώπους που νιώθουν αρκετή ασφάλεια, ευχα-
ρίστηση, αποδοχή και αγάπη για να
αισθάνονται τον περισσότερο καιρό πραγμα-
τικά ευτυχισμένοι;

Ας κοιτάξουμε κάποια γεγονότα από την ιστο-
σελίδα «Global Issues» για την πραγματικότητα
που έχουμε δημιουργήσει σαν ανθρωπότητα
μέχρι τώρα: http://www.globalissues.org/arti-
cle/26/poverty-facts-and-stats

Δίνουμε αξία σ’ αυτό που πιστεύουμε ότι είναι
σημαντικό. Οι πεποιθήσεις και οι αξίες μας μάς
υπαγορεύουν πού να αφιερώσουμε το χρόνο, τα
χρήματα και την ενέργειά μας, δημιουργώντας
έτσι την ατομική, κοινωνική και συλλογική
πραγματικότητά μας. Ο παράγοντας που δεί-
χνει τις αληθινές μας αξίες είναι ο τρόπος που
ξοδεύουμε το χρόνο και τα χρήματά μας. Αυτές
οι προτεραιότητες είναι υπεύθυνες για την πα-
ρούσα κατάσταση της ανθρωπότητας.
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Κεφάλαιο Δεκατρία

Το να Είσαι ένας «Εργάτης του Φωτός» 
Είναι το Κλειδί της Αληθινής Ευτυχίας, 

Επιτυχίας και Αφθονίας



Με το τωρινό σύστημα αξιών μας έχουμε δημι-
ουργήσει αυτήν την οικονομική κρίση και μια
πολύ υποβαθμισμένη πραγματικότητα για τον
εαυτό μας και τις αδελφές ψυχές πάνω στον
πλανήτη.

Εξετάστε τα ακόλουθα γεγονότα σχετικά με τις
αξίες μας όπως καθορίζονται από τα έξοδά μας.

Εξετάστε τις παγκόσμιες προτεραιότητες σε
έξοδα το 1998. 
Παγκόσμια Προτεραιότητα
Δισεκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ 
Καλλυντικά στις ΗΠΑ 8  
Παγωτό στην Ευρώπη 11  
Αρώματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 12  
Τροφές για κατοικίδια (Ευρώπη & ΗΠΑ) 17  
Επιχειρησιακή διασκέδαση στην Ιαπωνία 35  
Τσιγάρα στην Ευρώπη 50  
Αλκοολούχα ποτά στην Ευρώπη 105  
Ναρκωτικά σ’ όλο τον κόσμο 400  
Στρατιωτικός εξοπλισμός σ’ όλο τον κόσμο 780

Τώρα συγκρίνετε τις παραπάνω δαπάνες με
αυτές που εκτιμάται ότι θα χρειαζόταν για να
έχουμε βασική εκπαίδευση, καθαριότητα, υγι-
εινή, τροφή και υπηρεσίες υγείας σε όλες τις
αναπτυσσόμενες χώρες:
Παγκόσμια Προτεραιότητα
Δισεκατομμύρια Δολάρια ΗΠΑ
Βασική εκπαίδευση για όλους 6  
Νερό και υγιεινή για όλους 9  
Αναπαραγωγική υγεία για όλες τις γυναίκες 12  
Βασική υγεία και τροφή 13  
Με άλλα λόγια, για να έχουμε βασική εκπαί-
δευση, νερό, υγιεινή, υγεία και βασική τροφή
για όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, χρειαζόμα-
στε μόνο 40 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 2,8%
από τα 1418 δισεκατομμύρια δολάρια που ξο-
δεύουμε σε καλλυντικά, παγωτά, αρώματα, επι-
χειρησιακή διασκέδαση, τσιγάρα, αλκοόλ,
ναρκωτικά και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Αυτές είναι οι αξίες μας στην πράξη. Φαντα-
στείτε να είχε η οικογένειά σας αυτές τις αξίες
και να ξοδεύατε το 90% των οικογενειακών σας
χρημάτων σε καλλυντικά, παγωτά, αρώματα,
διασκέδαση, τσιγάρα, αλκοόλ, ναρκωτικά και
ασφάλεια και να μην έχετε χρήματα για την εκ-
παίδευση των παιδιών σας, για καθαρό νερό και
υγιεινή ή για την υγεία των μελών της οικογέ-

νειας.

Αυτό είναι που έχουμε επιλέξει εμείς σαν μέλη
της οικογένειας της ανθρωπότητας. Αυτός είναι
ένας από τους κυριότερους λόγους που περνάμε
αυτήν την οικονομική κρίση. Η δοκιμασία μας
αυτή τη στιγμή είναι να αναθεωρήσουμε τις
αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας. Η δοκιμασία
μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε
όλοι μοναδικές όψεις της μίας θεϊκής συνειδη-
τότητας, ακριβώς όπως τα κύτταρα στο σώμα
μας είναι μοναδικές εκφράσεις της σωματικής
μας συνειδητότητας.

Εξετάστε τις παρακάτω πληροφορίες

1. Προβλήματα νερού επηρεάζουν τη μισή
ανθρωπότητα:
1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αναπτυσσόμε-
νες χώρες έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε νερό.

Σε 2,6 δισεκατομμύρια υπάρχει έλλειψη βασι-
κής υγιεινής.

Σχεδόν δύο στους τρεις ανθρώπους, οι οποίοι
δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, ζουν με
λιγότερα από 2 δολάρια τη μέρα, με έναν στους
τρεις να ζουν με λιγότερα από 1 δολάριο τη
μέρα.

Περισσότεροι από 660 εκατομμύρια άνθρωποι
ζουν χωρίς υγιεινή με λιγότερα από 2 δολάρια
τη μέρα και περισσότεροι από 385 εκατομμύρια
με λιγότερα από 1 δολάριο τη μέρα.
Το 75% του φτωχότερου 20% της ανθρωπότη-
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τας δεν έχουν εγκατάσταση νερού στο σπίτι
τους.

1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πρό-
σβαση σε μια πηγή νερού στο 1 χιλιόμετρο, αλλά
όχι μέσα στο σπίτι ή την αυλή τους, καταναλώ-
νουν περίπου 20 λίτρα νερό τη μέρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο μέσος άνθρωπος χρη-
σιμοποιεί περίπου 150 λίτρα νερό τη μέρα.

Η μέση κατανάλωση νερού στις ΗΠΑ είναι 600
λίτρα τη μέρα.

Μόνο τα 12 εκατοστά του παγκόσμιου πληθυ-
σμού χρησιμοποιούν τα 85 εκατοστά του νερού
του κόσμου.

2. Όντας παιδί στον κόσμο μας:

Περίπου 1,8 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν
κάθε χρόνο από διάρροια.

Σχεδόν οι μισοί από όλους τους ανθρώπους στις
αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από προ-
βλήματα υγείας λόγω έλλειψης νερού και υγιει-
νής.

Το πενήντα τοις εκατό από τα 2,2 δισεκατομμύ-
ρια παιδιά στον κόσμο ζουν στη φτώχεια.

640 εκατομμύρια παιδιά είναι χωρίς στέγη.

400 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση
σε ασφαλές νερό.

270 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας.

121 εκατομμύρια παιδιά πάνω στον πλανήτη
δεν παίρνουν μόρφωση.

10,6 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν το 2003 πριν
να φθάσουν την ηλικία των 5.

1,4 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο
από έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο
νερό και έλλειψη επαρκούς υγιεινής.

2,2 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο
επειδή δεν εμβολιάζονται.

15 εκατομμύρια παιδιά είναι ορφανά λόγω του
AIDS.

3. Οι πόλεις μας:

Το 2005, ένας στους τρεις αστούς (σχεδόν 1 δι-
σεκατομμύριο άνθρωποι) ζούσε σε συνθήκες
αθλιότητας.
Η μόλυνση του αέρα εσωτερικού χώρου, εξαι-
τίας χρήσης στερεών καυσίμων από τα φτωχό-
τερα τμήματα της κοινωνίας, είναι υπεύθυνη
για το θάνατο 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων
κάθε χρόνο, εκ των οποίων οι μισοί κάτω από
την ηλικία των πέντε. Αυτό σημαίνει 4000 θά-
νατοι τη μέρα.

Το 2005, το πλουσιότερο 20% του κόσμου χρε-
ώθηκε το 76,7% της συνολικής ιδιωτικής κατα-
νάλωσης. Το φτωχότερο 20% χρεώθηκε μόνο το
1,5%.

1,6 εκατομμύρια άνθρωποι – ένα τέταρτο της
ανθρωπότητας – ζουν χωρίς ηλεκτρισμό.

4. Η κατανομή του πλούτου:

Το Χονδρικό Τοπικό Προϊόν των 41 Βαριά Χρε-
ωμένων Φτωχών Χωρών (567 εκατομμυρίων
ανθρώπων) είναι λιγότερο από τον πλούτο των
7 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.
Οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου – μόνο 497
άνθρωποι (περίπου το 0,000008% του παγκό-
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σμιου πληθυσμού) – έχουν περιουσία 3,5 τρισε-
κατομμύρια δολάρια (πάνω από το 7% του παγ-
κόσμιου Χονδρικού Τοπικού Προϊόντος).

Το 2004 περίπου 0,13% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού ήλεγχε το 25% του παγκόσμιου οικονο-
μικού ενεργητικού.

Σχεδόν 790 εκατομμύρια άνθρωποι στον ανα-
πτυσσόμενο κόσμο είναι ακόμη χρόνια υποσιτι-
ζόμενοι, εκ των οποίων τα δύο τρίτα διαμένουν
στην Ασία και τον Ειρηνικό.

Πού είναι το λάθος; Γιατί δεν μπορούμε να πε-
τύχουμε σ’ αυτήν την προσπάθεια; Πώς γίνεται
να έχουμε αποτύχει τόσο οικτρά σαν θεϊκά όντα
να δημιουργήσουμε την ομορφιά, αφθονία, ευ-
τυχία, ειρήνη, αγάπη και ενότητα, για τις οποίες
έχουμε ενσαρκωθεί; 

Η απάντηση είναι και πάλι η άγνοια, ο φόβος, η
ξεχωριστότητα, η αποξένωση και η ιδιοτέλεια.
Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ξεχωρι-
στά σώματα, ότι κινδυνεύουμε από τους άλλους
και ότι χρειάζεται να προστατευτούμε απ’ αυ-
τούς.
Είμαστε όλοι κύτταρα στο σώμα της ανθρωπό-
τητας. Σαν κύτταρα σκοπός μας είναι να είμα-
στε υγιή και ζωντανά για να μπορέσουμε να
υπηρετήσουμε ολόκληρο το σώμα, που σημαί-
νει τα άλλα κύτταρα. Καθένας από μας έχει σαν
κύτταρο μια μοναδική λειτουργία στο σώμα της
ανθρωπότητας. Όταν αδιαφορούμε για τις
ανάγκες των άλλων κυττάρων στο ίδιο σώμα,
τότε είμαστε σαν τα καρκινικά κύτταρα που
οδηγούν το σώμα στη δυσαρμονία, την αρρώ-
στια και το θάνατο.

Αν, σαν κύτταρα, συσσωρεύουμε αίμα, θρεπτι-
κές ουσίες ή οξυγόνο έτσι ώστε να μην έχουν τα
άλλα κύτταρα στο σώμα, τότε υποφέρουμε και
οι δύο. Σαν κύτταρα στο σώμα της ανθρωπότη-
τας δεν μπορούμε να είμαστε καλά, εκτός κι αν
είναι καλά και τα άλλα κύτταρα. Εξαρτιόμαστε
τελικά από τα άλλα κύτταρα και η κατάστασή
μας συνδέεται άμεσα και έμμεσα με την κατά-
σταση των άλλων. Η υγεία του σώματος εξαρ-
τάται από το αν όλα τα κύτταρα υπηρετούν
ανιδιοτελώς το σώμα. Το σώμα στη συνέχεια
υποστηρίζει και δίνει ζωή σε όλα τα κύτταρα.
Ένα κύτταρο δεν μπορεί να ζήσει καλά σε ένα

άρρωστο σώμα. Και το σώμα θα αρρωστήσει αν
τα κύτταρα δεν εκτελούν τις λειτουργίες τους
και υπηρετούν μόνο τις δικές τους ανάγκες.
Ποτέ δεν θα δημιουργήσουμε την ευτυχία και
την αφθονία που αναζητούμε, μέχρι να έχουμε
όλοι ίσες ευκαιρίες για τα ίδια πράγματα.

Γίνετε Εργάτες του Φωτός

Πώς, λοιπόν, μπορούμε να συνεισφέρουμε στη
δημιουργία αφθονίας για τον εαυτό μας και όλα
τα άλλα κύτταρα στο κοινό σώμα της ανθρωπό-
τητας; Χρειάζεται να γίνουμε Εργάτες του
Φωτός, οι οποίοι μοιράζονται αγάπη, σοφία και
όλα τα είδη υλικής, συναισθηματικής, νοητικής
και πνευματικής στήριξης με αυτούς που έχουν
ανάγκη. Χρειάζεται να αλλάξουμε τις παρανοή-
σεις που μας έκαναν να δημιουργήσουμε αυτή
τη δυσαρμονική πραγματικότητα. Ας εξετά-
σουμε μερικές από αυτές.

1. Η πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν αρκετά
για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι είναι
ένα βασικό εμπόδιο στην ανθρώπινη ευτυχία.
Επειδή πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά
για όλους, ζητάμε να φροντίσουμε τον εαυτό
μας και τους κοντινούς μας ανθρώπους συχνά
εις βάρος των άλλων. Αυτό οδηγεί σε ανταγωνι-
σμό, επιθετικότητα, αποθησαύριση, ιδιοτέλεια,
απληστία, συσσώρευση τροφής και χρήματος
και κτητικότητα, όταν οι άλλοι δεν έχουν τί-
ποτα. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι άλλοι μάς
μισούν και μάς επιτίθενται.
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Η αλήθεια είναι ότι στη γη υπάρχουν
άφθονες πηγές για να είναι όλοι ευτυχι-
σμένοι, αλλά δεν είναι σωστά κατανεμη-
μένες. Συγκεντρώνονται σε κάποιες περιοχές
και σε άλλες υπάρχει έλλειψη. Το αποτέλεσμα
είναι παρόμοιο με αυτό που θα συνέβαινε στο
ανθρώπινο σώμα αν το αίμα συσσωρευόταν σε
ένα μέρος του σώματος με συνέπεια να μην
μπορεί να φθάσει σε άλλα μέρη του. Και οι δύο
περιοχές του σώματος, και αυτή με την υπεραι-
μία και αυτή με την αναιμία, θα είχαν σοβαρό
πρόβλημα και θα κινδύνευαν.

Αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα στη Γη. Κά-
ποιες περιοχές της κοινωνίας υποφέρουν ηθικά
επειδή έχουν πάρα πολλά, ενώ άλλες υποφέ-
ρουν σωματικά και νοητικά επειδή έχουν πολύ
λίγα. Στο τέλος κανένας δεν είναι ευτυχισμένος.

2. Νιώθουμε σαν ένα κενό δοχείο που
χρειάζεται να γεμίσει. Επειδή νιώθουμε
άδειοι, με έλλειψη εσωτερικής ευτυχίας, ασφά-
λειας, ευχαρίστησης και γαλήνης, υποκινούμα-
στε από την ανάγκη να παίρνουμε, να
συσσωρεύουμε, να γεμίζουμε τον εαυτό μας με
οτιδήποτε νομίζουμε για την ώρα ότι μπορεί να
καλύψει το αίσθημα του κενού. Αυτό που
νομίζουμε ότι θα μας ικανοποιήσει αλλάζει στα-
διακά καθώς μεγαλώνουμε – από κούκλες και
παιχνίδια σε μοτοσικλέτες, το αντίθετο φύλο,
γάμο, παιδιά, επαγγελματική επιτυχία, χρήματα
και αγαθά, κοινωνική καταξίωση και…. μετά
τι;

Από τη χιουμοριστική πλευρά υπάρχει στο Δια-
δίκτυο ένα διάγραμμα.

Παραμερίζοντας το χιούμορ, οι κοινές συνταγές
επιτυχίας έχουν αποτύχει. Τα έχουμε κάνει όλα.
Θα έπρεπε να ήμασταν τώρα ευτυχισμένοι.
Αλλά δεν είμαστε. Θα μπορούσαμε να έχουμε
πολύ περισσότερη υγεία, επικοινωνία, ηρεμία,
ευχαρίστηση, κατανόηση, αγάπη και αφθονία.
Μήπως ψάχναμε την ευτυχία με λάθος τρόπο;

Κενά δοχεία ή κανάλια που συνδέουν το
θείο με την ύλη

Μήπως ήταν λάθος η βασική μας υπόθεση για
τη φύση της ζωής; Ίσως να μην ήμασταν κενά
δοχεία, αλλά στην πραγματικότητα κενοί σω-
λήνες μέσα από τους οποίους ρέει η ζωή.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν γίνεται να περιμέ-
νουμε ότι θα μπορούμε να δημιουργούμε μια
στατική κατάσταση, όπου γεμίζουμε με κάτι και
παραμένουμε γεμάτοι. Ελπίζαμε ότι θα μπο-
ρούσαμε να βάλουμε κάτι στο κενό δοχείο μας
π.χ., μια νέα δουλειά, αρκετά χρήματα, μια ευ-
χάριστη εμπειρία, αποδοχή ή αγάπη από τους
άλλους, και ότι αυτό θα παρέμενε εκεί κι εμείς
θα ήμασταν πάντοτε ευτυχισμένοι μετά απ’
αυτό. Αλλά δεν δουλεύει έτσι.

Η ζωή είναι ανάπτυξη, αλλαγή και εξέλιξη. Το
στάσιμο νερό αρχίζει να λιμνάζει, αναπτύσσον-
ται μύκητες, δημιουργούνται ασθένειες. Η προ-
σέγγιση του κενού δοχείου είναι άρνηση της
ροής της ζωής. Είναι ζωντανός θάνατος. Το άρ-
παγμα από το παρελθόν είναι έλλειψη εμ-
πιστοσύνης στη ζωή. Μην επιτρέποντας στη
ζωή να ρέει μέσα από μας είναι σαν να μην
έχουμε πίστη στη ζωή, στο Θεϊκό Σχέδιο, στην
υπόσχεση του Χριστού ότι οι ανάγκες μας θα
ικανοποιούνται, αν ζούμε σε αρμονία με τη θέ-
ληση του Θεού.

Αν, αντιθέτως, φανταστούμε ότι είμαστε ένας
κενός σωλήνας, μέσα από τον οποίο ρέουν η ζωή
και η Θεία ενέργεια, τότε θα κατανοήσουμε ότι
η ασφάλεια, η ευχαρίστηση και η επιβεβαίωση
είναι δυναμικές διαδικασίες κατά τις οποίες
αυτό, που μας κάνει να νιώθουμε καλά και
ικανοποιημένοι, αλλάζει συνεχώς. Μπο-
ρούμε τότε να αφήσουμε την ανάγκη να αρπα-
ζόμαστε, να συσσωρεύουμε, να προσπαθούμε
να ελέγξουμε καταστάσεις και ανθρώπους. 
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1. Στην ηλικία των 2:

Να μην τα κάνουν πάνω
τους.
2. Στην ηλικία των 12:

Να έχουν φίλους.
3. Στην ηλικία των 18:

Να έχουν δίπλωμα οδήγη-
σης.
4. Στην ηλικία των 20: 
Να κάνουν σεξ.
5. Στην ηλικία των 35: 

Να έχουν χρήματα.

10. Στην ηλικία των 80:

Να μην τα κάνουν πάνω
τους.
9. Στην ηλικία των 75:

Να έχουν φίλους.
8. Στην ηλικία των 70:

Να έχουν δίπλωμα οδήγη-
σης.
7. Στην ηλικία των 60:

Να κάνουν σεξ.
6. Στην ηλικία των 50: 
Να έχουν χρήματα.

Τι θεωρείται επιτυχία σε κάθε ηλικία;



Επειδή πέρσι νιώθαμε ασφαλείς ή ευτυχισμένοι
με κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ή κατάσταση,
δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινήσουμε γη και ου-
ρανό για να αρπαχτούμε από αυτήν την πηγή
του παρελθόντος.

Η ανθρώπινη εξέλιξη απαιτεί, επίσης, μια εξέ-
λιξη των αντικειμένων που μας δίνουν το αί-
σθημα της ασφάλειας και της ευτυχίας. Το
αντικείμενο ή η κατάσταση, που επιτρέπουμε
να είναι το κλειδί της ευτυχίας και της ευχαρί-
στησής μας, εξελίσσεται συνεχώς μέχρι να γίνει
η ίδια η σχέση μας με το θείο ή με το δικό μας
Εσώτερο Εαυτό. Τότε, η αίσθηση της ασφά-
λειας, ευχαρίστησης και ευτυχίας δεν κινδυ-
νεύουν ποτέ, γιατί δεν εξαρτώνται από κανένα
προσωρινό ή μεταβαλλόμενο ερέθισμα.

Διατηρώντας τη ροή

Ας υποθέσουμε ότι είμαστε πραγματικά κενοί
σωλήνες που είναι συνδεδεμένοι στο ένα άκρο
με την Κοσμική Πηγή ζωής και στο άλλο με τη
φυσική πραγματικότητα όπως την αντιλαμβα-
νόμαστε γύρω μας. Ας εξετάσουμε τι μπορούμε
να κάνουμε για να διατηρήσουμε τη ροή αυτής
της κοσμικής ενέργειας ώστε να παίρνουμε
πάντοτε με αφθονία από τη Πηγή όλα τα Καλά
και τα Αγαθά.

Η απάντηση είναι απλή: να αδειάζουμε συ-
νεχώς το υλικό άκρο του σωλήνα. Όσο πε-
ρισσότερα δίνουμε, όσο πιο πολύ αδειάζουμε το
σωλήνα, τόσο περισσότερα μπορούμε να πά-
ρουμε. Δίνοντας στους γύρω μας μια ποσό-
τητα από αυτά που έχουμε, δημιουργούμε
ένα εσωτερικό κενό. Τότε αυτό το κενό τρα-
βάει περισσότερη χάρη από την Κοσμική
Πηγή και βιώνουμε μια συνεχή κατάσταση
αφθονίας χωρίς άγχος, φόβο, ανησυχία, αντα-
γωνισμό, συναγωνισμό και αίσθημα ξεχωριστό-
τητας που διακατέχουν την κοινωνία σήμερα.

Αυτό μπορεί στην αρχή να μοιάζει με παράλογο
συλλογισμό – ότι στην πραγματικότητα μπο-
ρούμε να κερδίσουμε περισσότερα δίνοντας
παρά παίρνοντας. Και δεν αναφερόμαστε μόνο
στο να παίρνουμε πνευματικά, αλλά, επίσης,
στο να παίρνουμε χρήματα, τροφή, ασφάλεια,
αποδοχή, γνώση, αυτοεκτίμηση, ευχαρίστηση,
αγάπη και ευτυχία. Αυτή δεν είναι μια νέα

σκέψη. Κάθε θρησκεία μάς έχει πληροφορήσει
γι’ αυτήν την αλήθεια. Αλλά λίγοι άνθρωποι την
έχουν πιστέψει.

Τα τελευταία 200 χρόνια πειραματιζόμαστε με
την πεποίθηση ότι ο πλούτος φέρνει την ευτυ-
χία. Τώρα βλέπουμε καθαρά ότι αυτό δεν είναι
αλήθεια. Ρωτήστε τα παιδιά σας αν πιστεύουν
ότι πετύχαμε με τις συνταγές ευτυχίας μας.
Έχουμε πετύχει να γίνουμε παράσιτα πάνω στη
γη, καταναλώνοντας ασύλληπτες ποσότητες πε-
τρελαίου, τροφής και ορυκτών από τις φυσικές
πηγές της γης, μόνο για να αφήσουμε τρομα-
κτικά ποσά μόλυνσης και σκουπιδιών που κα-
ταστρέφουν τα δάση, τις θάλασσες και κάποια
είδη ζώων εξολοκλήρου, βάζοντας σε κίνδυνο
την αρμονία και τη ζωή πάνω στη Γη.

Και, παρόλα αυτά, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Η
οικογενειακή μονάδα διαλυμένη, γάμοι αποτυ-
χημένοι, η αγάπη σπάνια και η έλλειψη εμπι-
στοσύνης, ο φόβος, η δυσαρέσκεια και ο θυμός
να αυξάνονται σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας.
Ρωτήστε τα παιδιά σας τι βλέπουν και γιατί
έχουν την τάση να απορρίπτουν αυτή την κοι-
νωνία και τους τρόπους της. Γιατί δεν διαβά-
ζουν, γιατί δεν δείχνουν σεβασμό στους
μεγαλύτερους και στην κοινωνία. Τι υπάρχει να
σεβαστούν; Πού είναι ένα παράδειγμα, ένας πο-

Αντιμετωπίζοντας Δύσκολες Εποχές -  85 -      www.ΗolisticHarmony.com/greek/        



λιτικός, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας δά-
σκαλος, ένας ιερέας, ένας άνδρας ή μια γυναίκα,
για τον οποίο θα μπορούσε να πει ένα παιδί,
«Θέλω να είμαι σαν αυτόν ή αυτήν»;

Ίσως να ξεφεύγω, αλλά έχει έρθει ο καιρός για
δραστικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και δρά-
σης. Αλλιώς το μέλλον μας σαν άνθρωποι είναι
αμφίβολο. Ας δούμε τώρα τι έχουμε να κερδί-
σουμε υιοθετώντας αυτή τη διαφορετική αντί-
ληψη για την απόκτηση ευτυχίας με την
προσφορά.

Κερδίζοντας με την Προσφορά

Το να δίνουμε στους άλλους συμπεριλαμβάνει
πολλά είδη και επίπεδα δοσίματος. Μπορεί να
συμπεριλαμβάνει χρήματα, ρούχα, τροφή, βι-
βλία, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα, ή χρόνο, συμ-
πόνια, ιδέες, αγάπη, φιλία, εργασία, ενέργεια,
προσευχή, θετική σκέψη, χαρά, ένα χαμόγελο ή
οποιοδήποτε άλλο είδος σωματικής, συναισθη-
ματικής, νοητικής και πνευματικής προσφοράς.
Ο δέκτης της προσφοράς μας μπορεί να είναι το
ορφανό, ο φτωχός, ο πλούσιος, ο ηλικιωμένος,
ο ανάπηρος, ο τυφλός, ο κουφός ή βουβός, ο σο-
βαρά άρρωστος, ο μόνος, ο λυπημένος ή οποι-
οδήποτε άλλο άτομο ή ομάδα που μπορεί να

χρειάζεται βοήθεια από τους άλλους.
Πώς κερδίζουμε δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο;

Ελαττώνουμε τη συγκέντρωση στο εγώ.
Αφιερώνοντας λίγες ώρες κάθε βδομάδα για
τους άλλους, αρχίζουμε να τοποθετούμε το εγώ
στην κανονική του θέση. Απελευθερωνόμαστε
από τις ανάγκες του εγώ και η ενέργειά μας ρέει
προς τα έξω στους άλλους αντί να πηγαίνει μόνο
στη δική μας προσωπική ευχαρίστηση.

Ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν συνηγορούμε σε κα-
νένα είδος σύγκρουσης, απόρριψης ή μίσους
προς το σώμα, το νου ή το εγώ. Είναι τα αγαπη-
μένα όργανά μας για τη δημιουργία, επικοινω-
νία, εκδήλωση και αλληλεπίδραση με τους
άλλους και τον υλικό κόσμο. Χρειάζεται να τα
αγαπάμε και σταδιακά να τα τελειοποιούμε και
να τα διδάσκουμε τον πραγματικό σκοπό τους.

Δίνοντας μπορούμε να αφήσουμε κάποιες
από τις προσκολλήσεις που κυβερνούν τη
ζωή μας, αναγκάζοντας μας να χάνουμε πολλές
ώρες στο κυνήγι τους. Χάνουμε, επίσης, ώρες
ανησυχώντας αν θα τις ικανοποιήσουμε ή αν θα
μπορέσουμε να τις κρατήσουμε. Ή ίσως να νιώ-
θουμε πίκρα προς αυτούς που θεωρούμε εμπό-
δια για την ικανοποίηση των προσκολλήσεών
μας.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε τη διαφορά
ανάμεσα στα μέσα για την ευτυχία και την
ευτυχία την ίδια. Τα συγχέουμε. Ένα καινού-
ριο φόρεμα δεν είναι ευτυχία. Ούτε η τροφή, το
σεξ, μια ταινία στην τηλεόραση, μια νέα δουλειά
ή σχέση αγάπης. Επιτρέπουμε σ’ αυτές τις εμ-
πειρίες να διεγείρουν το αίσθημα της ευτυχίας
μέσα μας. Θα μπορούσαμε να επιτρέπουμε σε
άλλα αντικείμενα ή καταστάσεις να δημιουρ-
γούν αυτά τα ίδια συναισθήματα.

Αναπτύσσουμε αίσθημα ενότητας και
αγάπης με τους άλλους. Όλοι θέλουμε
αγάπη. Όταν μας αγαπούν, είμαστε ιδιαίτερα
ευτυχισμένοι. Απαιτούμε αγάπη από τους άλ-
λους και παραπονιόμαστε όταν δεν μας αγα-
πούν. Αλλά ο πιο σίγουρος τρόπος να
πάρουμε αγάπη είναι δίνοντας την! Ναι,
είναι 100% σίγουρο ότι εκείνοι που δίνουν πε-
ρισσότερη αγάπη, παίρνουν περισσότερη
αγάπη. Αυτό συμβαίνει, αν δίνουμε πραγματικά
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αγάπη «χωρίς προσαρτημένες αλυσίδες».
Επειδή αν υπάρχουν προσαρτημένες «αλυσί-
δες», όπως να θέλουμε ανταπόδοση της αγάπης
μας, να θέλουμε χάρες, να χρειαζόμαστε τον
άλλον για ασφάλεια ή ευχαρίστηση, να θέλουμε
ο άλλος να μας ευγνωμονεί ή να εκπληρώνει
συγκεκριμένες προσδοκίες μας, τότε μπορεί να
μην ανταποδώσει την αγάπη μας.

Δίνοντας, μπορούμε να νιώσουμε κοντά στους
άλλους, να νοιαστούμε για τις ανάγκες τους, τα
συναισθήματα και την ευτυχία τους. Το αί-
σθημα ξεχωριστότητας μειώνεται σταδιακά
μαζί και το αίσθημα της μοναξιάς μας. Αισθα-
νόμαστε ενότητα με τους άλλους, κι αυτό είναι
σημάδι προχωρημένης πνευματικής εξέλιξης.

Αυτοί που νιώθουν μοναξιά, θα μπορούσαν να
λύσουν εύκολα το πρόβλημά τους υπηρετώντας
αυτούς που έχουν ανάγκη.

Αρχίζουμε να νιώθουμε χρήσιμοι και η
ζωή μας αποκτά νέο νόημα. Όταν υπηρε-
τούμε τους άλλους, είμαστε γεμάτοι με νέα έμ-
πνευση για ζωή. Συνειδητοποιούμε ότι έχουμε
κάτι να προσφέρουμε, ότι η ύπαρξή μας έχει
σκοπό, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε με τις
μικρές μας δυνάμεις σε μια καλύτερη πραγμα-
τικότητα για αυτούς που έχουν ανάγκη. Αν πε-
ρισσότεροι άνθρωποι προσέφεραν λίγες μόνο
ώρες τη βδομάδα, ολόκληρος ο κόσμος θα με-
ταμορφωνόταν. Αυτό θα συνέβαινε όχι μόνο με
την υπηρεσία που θα προσέφεραν, αλλά με την
αγάπη που θα εξέφραζαν και με το νέο αίσθημα
εμπιστοσύνης που θα αναπτυσσόταν μεταξύ
των ανθρώπων. Θα ήταν όλοι πιο ήρεμοι, λιγό-
τερο φοβισμένοι, με περισσότερη ειρήνη με τον
εαυτό τους και τους άλλους.

Αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε από πού αρ-
παζόμαστε και πού είμαστε ακόμη προ-
σκολλημένοι. Η ανιδιοτελής υπηρεσία μάς
βοηθάει να κατανοήσουμε απλά πόσο εγωι-
στική ή ιδιοτελής είναι η υπηρεσία μας. Όταν
αρχίζουμε αυτό το είδος δραστηριότητας, οι πε-
ρισσότεροι από μας το κάνουμε πιο πολύ για τον
εαυτό μας παρά για τους άλλους. Πολλοί κριτι-
κάρουν την ανιδιοτελή υπηρεσία γι’ αυτόν το
λόγο. Αλλά ο μόνος τρόπος να μάθουμε να κο-
λυμπάμε είναι να πηδήξουμε στο νερό. Με τον
ίδιο τρόπο, θα μάθουμε, πού έχουμε προσκολ-

λήσεις ή αν η προσφορά μας είναι υπό όρους ή
εγωιστική, περνώντας μέσα από τις διάφορες
δοκιμασίες της ανιδιοτελούς υπηρεσίας.

Όταν προσφέρουμε για να κάνουμε τους άλλους
να μας αγαπήσουν, μπορεί να μας φερθούν
πολύ άσχημα ώστε να ανακαλύψουμε ότι δί-
νουμε με προσδοκίες. Δεν θα το κάνουν συνει-
δητά. Η ζωή θα τους χρησιμοποιήσει για να μας
διδάξει αυτό το μάθημα. Όταν χρησιμοποιούμε
αυτήν την πράξη για να ανυψώσουμε την ει-
κόνα μας στα μάτια των άλλων, για να κερδί-
σουμε έγκριση και σεβασμό από τους άλλους,
μπορεί να εκπυρσοκροτήσει στο πρόσωπό μας
και να μην επιτευχθεί ο σκοπός μας. Αν πι-
στεύουμε ότι ο άλλος θα έπρεπε να έχει ευγνω-
μοσύνη γι’ αυτό που έχουμε κάνει, εκείνος
μπορεί να μας δείξει ακριβώς το αντίθετο ώστε
να αφήσουμε αυτό το κίνητρο. Όταν έχουμε
προσκόλληση σε συγκεκριμένα αποτελέσματα
των προσπαθειών μας, η ζωή πολύ γρήγορα θα
μας διδάξει να αφήσουμε αυτή την προσκόλ-
ληση και να κάνουμε αυτήν την πράξη απλά και
μόνο επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Κά-
νουμε αυτό που εμπνεόμαστε να κάνουμε και το
απολαμβάνουμε. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας, η
χαρά της πράξης.

Μπαίνουμε στην κοσμική ροή του καλού
πάνω στη Γη. Όσα περισσότερα προσφέρουμε
και τα αφήνουμε, τόσο περισσότερο έρχονται
προς εμάς τα πάντα. Η ζωή αρχίζει να μας φέρ-
νει τα χρήματα, ρούχα, τροφή, ευχαρίστηση,
σοφία, αποδοχή, φιλία και αγάπη που χρειαζό-
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μαστε για να είμαστε αληθινά ευτυχισμένοι.
Όλα αυτά έρχονται σε μας, όχι μέσα από ανα-
ζήτηση, αλλά από την προσφορά μας. Νιώθουμε
σαν όργανα μιας Ανώτερης Δύναμης, η οποία
εργάζεται μέσα από  μας για να εκπληρώσει το
σκοπό της εδώ πάνω στη γη. Τις ήρεμες στιγμές
του διαλογισμού, της προσευχής μας και τελικά
και σε στιγμές δραστηριότητας, αρχίζουμε να
αισθανόμαστε τη σχέση μας με αυτήν την Ανώ-
τερη Δύναμη. Τη νιώθουμε σαν μια πανταχού
παρούσα δύναμη που ικανοποιεί πάντοτε τις
ανάγκες μας, δίνοντας μας όσα χρειαζόμαστε
για να είμαστε ασφαλείς, ευτυχισμένοι και έτοι-
μοι να εκπληρώσουμε το σκοπό μας.

Γινόμαστε «εργάτες του φωτός» ή μετα-
σχηματιστές της πνευματικής ενέργειας.
Ένας μετασχηματιστής μετατρέπει ένα είδος
ενέργειας σε ένα άλλο. Τα φυτά παίρνουν την
ηλιακή ενέργεια και τη μετασχηματίζουν σε
τροφή. Μπορούμε να μετασχηματίσουμε την
πνευματική ενέργεια σε ιδέες, σκέψεις, λέξεις
και πράξεις που φέρνουν αφθονία, ευχαρί-
στηση, υγεία, ευτυχία και αρμονία σε όλα.

Όταν αφιερώνουμε όλο και περισσότερες ώρες
και ενέργεια στην ανιδιοτελή υπηρεσία, βρι-

σκόμαστε μέσα σε μια μακάρια ροή ενέργειας,
μέσα στην οποία παίρνουμε συνεχώς από μια
πνευματική πηγή μέσα μας και δίνουμε έξω
στους γύρω μας. Χρειαζόμαστε λιγότερα από
τους άλλους. Παίρνουμε υποστήριξη και ασφά-
λεια από ανώτερα επίπεδα. Γινόμαστε «εργάτες
του φωτός» που μοιράζονται αγάπη και ειρήνη
μέσα σε μια κοινωνία, η οποία υποφέρει και φο-
βάται το σκοτάδι που πέφτει σε όλα γύρω.

Σαν «εργάτες του φωτός» προσφέρουμε όλα τα
αποτελέσματα των προσπαθειών μας στο Θεό.
Είμαστε όργανα, όχι οι εκτελεστές, όχι οι
σχεδιαστές. Το κατσαβίδι και το σφυρί δεν νοι-
άζονται για το πώς προχωρά η εργασία. Απλά
επιτρέπουν να τα χρησιμοποιούν για το έργο
που πρέπει να γίνει. Ούτε κι εμείς χρειάζεται να
στεναχωριόμαστε αν η προσπάθειά μας θα έχει
αποτέλεσμα. 

Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από πολ-
λούς άλλους παράγοντες εκτός από την
προσπάθειά μας. Μπορούμε μόνο να ρωτή-
σουμε τον εαυτό μας αν αυτό που κάνουμε είναι
σωστό και σημαντικό να γίνει. Και τότε το κά-
νουμε και ξεχνάμε τα αποτελέσματα.
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Ερχόμαστε σε επαφή με την πραγματική
πηγή της ευτυχίας. Η πραγματική ευτυχία έρ-
χεται με τη διάλυση της άγνοιας. Κανένας άν-
θρωπος, που ταυτίζεται με το σώμα, το νου και
το εγώ, δεν μπορεί να βιώσει διαρκή ευτυχία. Η
αίσθηση ξεχωριστότητας είναι ο κυριότερος πα-
ράγοντας δυστυχίας και έντασης στον κόσμο
σήμερα. Όλες οι θρησκείες και οι πνευματικές
φιλοσοφίες διαβεβαιώνουν ότι η αλήθεια είναι
ακριβώς το αντίθετο, και ότι είμαστε όλοι προ-
βολές της μίας Οικουμενικής Ύπαρξης που απο-
καλούμε Θεό.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μόνον ένα
Πνεύμα, το οποίο προβάλλεται σαν όλα τα
όντα και αντικείμενα που βλέπουμε γύρω
μας, με τον ίδιο τρόπο που ο ήλιος καθρεφτίζε-
ται σαν χιλιάδες διαφορετικά είδωλα πάνω σε
χιλιάδες υδάτινες επιφάνειες. Όλες αυτές οι ει-
κόνες μοιάζουν διαφορετικές και ξέχωρες. Αλλά
υπάρχει μόνον ένας ήλιος. Κατά τον ίδιο τρόπο,
υπάρχει μόνον ένα Πνεύμα.

Αυτό το αίσθημα της εσώτερης ευτυχίας δια-
περνά τη ζωή μας, όταν νιώθουμε πνευματική
ενότητα με όλα τα όντα, ανεξάρτητα από τις πο-
λιτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές πεποιθήσεις
ή υιοθετήσεις τους, άσχετα από την εμφάνιση,
την ηλικία ή το φύλο, ανεξάρτητα από τη συμ-
περιφορά ή τις συνήθειές τους.

Αρχίζουμε για πρώτη φορά στη ζωή μας να νιώ-
θουμε αγάπη χωρίς όρους, η οποία είναι η
βάση της αληθινής ευτυχίας. Δεν χρειαζό-
μαστε τίποτα άλλο πια. Οι ανάγκες μας απλο-
ποιούνται. Ξοδεύουμε λιγότερο χρόνο στην
αναζήτηση της ικανοποίησης των προσωπικών
μας αναγκών, γιατί οι ανάγκες μας ικανο-
ποιούνται πάντοτε από τη Ζωή την ίδια. Εί-
μαστε μέσα στη ροή, πάντοτε απολαμβάνοντας.
Είμαστε μέρος της ζωής, όχι αποκομμένοι απ’
αυτήν στον περιορισμένο κύκλο της ταύτισής
μας.

Το μοίρασμα με τους άλλους και η υπηρεσία
αυτών που έχουν ανάγκη είναι η βασική λύση
για τα προβλήματα του ατόμου, της κοινωνίας
και του πλανήτη. Οι κυβερνήσεις και οι θρη-
σκείες δεν θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μόνον
εμείς, σαν κύτταρα της ανθρωπότητας, μπο-
ρούμε να το κάνουμε.

Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε;

1. Να αναζητήσουμε ομάδες ή αφιλοκερ-
δείς οργανισμούς που υπηρετούν αυτούς που
έχουν ανάγκη.

2. Να αφιερώνουμε λίγες ώρες την εβδο-
μάδα σε άτομα ή ομάδες που νιώθουμε την
τάση να υπηρετήσουμε ή να βοηθήσουμε με κά-
ποιον τρόπο.

3. Να θυμηθούμε ότι καθένας από μας
έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει. Όλοι
έχουμε την ικανότητα να ακούμε και να δεί-
χνουμε ενδιαφέρον στους άλλους. Μερικοί
έχουν χρήματα να δώσουν. Άλλοι έχουν ειδικές
γνώσεις όπως ιατρικές ή νομικές ή ξυλουργικές
ή υδραυλικές. Άλλοι έχουν την ικανότητα να
διαπαιδαγωγούν παιδιά. Μερικοί γνωρίζουν
ψυχολογικές τεχνικές για να βοηθήσουν αυτούς
που έχουν άγχος ή ψυχολογικά τραύματα. Άλλοι
μπορούν να μαγειρεύουν ή ίσως να ψωνίζουν γι’
αυτούς που δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα.
Κάποιος θα μπορούσε να διαβάζει γι’ αυτούς
που έχουν πρόβλημα όρασης ή είναι πολύ ηλι-
κιωμένοι ή άρρωστοι για να διαβάζουν μόνοι
τους. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι με τους
οποίους μπορούμε να θεραπεύσουμε το σώμα
της ανθρωπότητας υπηρετώντας τα άλλα κύτ-
ταρα του σώματος, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό
το σώμα ένα υγιεινότερο περιβάλλον για να
ζούμε.

4. Να προσευχόμαστε γι’ αυτούς που βοη-
θάμε. Να φανταστούμε ότι έρχονται σε επαφή
με τη θεϊκή φωτεινή ενέργεια μέσα τους που
τους δίνει δύναμη και εσωτερική καθοδήγηση.

5. Να εφαρμόζουμε Ho’oponopono γι’ αυ-
τούς που πιστεύουμε ότι υποφέρουν ή βασανί-
ζουν τον εαυτό τους ή τους άλλους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γίνουμε ερ-
γάτες του φωτός και μέρος της λύσης αντί για
μέρος του προβλήματος. Αν ενδιαφέρεστε να
βοηθήστε πηγαινετε στο:

http://www.holisticharmony.com/greek/anid-
iotelia.asp
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Ερωτηματολόγιο / Αίτηση για Συμμετοχή σε

Ομάδες Συμπαράστασης προς την Κοινωνία 

και το Πλανήτη.   

Όνομα _____________________________________

Τηλ. __________________________                _____________

Διεύθυνση ___________________________________

Περιοχή ____________________ ΤΚ. _____________

Email ______________________________________

Ομάδα ; ____________________________________

Α. Πιθανές ομάδες που να μπορεί να χρειάζονται βοή-

θεια. Σημειώστε τις ομάδες που νιώθετε την ανάγκη και

την επιθυμία να βοηθήσετε.  Προσθέστε άλλες ομάδες

στο τέλος, αν κρίνετε σκόπιμο.

Παρακαλούμε να κάνετε διευκρινίσεις σχετικά με το τι

θα θέλετε να προσφέρετε σε κάθε δεχτή. 

Άνθρωποι με σοβαρές αρρώστιας, όπως καρκίνος ή

AIDS.

Άνθρωποι που έχουν χάσει αγαπημένους.

Άνθρωποι που βρίσκονται σε σύγχυση  ή/και αδιέξοδο

στις σχέσεις τους.

Γονείς που τα παιδιά τους παίρνουν ναρκωτικά.

Γονείς που τα παιδιά τους έχουν σοβαρά προβλήματα.

Άνθρωποι που είναι σε διαδικασία διαζυγίου ή έχουν

περάσει πρόσφατα από διαζύγιο. 

Ορφανά / εγκαταλελειμμένα παιδιά

Ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν διάφορες  ανάγκες

ή/και μοναξιά

Άνθρωποι με μειωμένοι όραση και γενικά σωματικές

δυσλειτουργίες

Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες 

Κακοποιημένες γυναίκες

Άστεγοι

Έφηβοι που έχουν άγχος για τις εξετάσεις, για τις σχέ-

σεις, για την ζωή.

Ανθρώποι που περνάνε από οικονομική κρίση (έχουν

χάσει την εργασία ή περιουσίες) 

Άνθρωποι που έχουν μοναξιά ή έλλειψη νοήματος στην

ζωή.

Τα ζώα __________________________________ 

Η παιδεία ________________________________

Το περιβάλλον ____ η Θάλασσα ____ το Νερό ____

Γη____ Ανακυκλωση ____ Δενδροφύτευση άλλα

____________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Β. Πόσο χρόνο έχετε και που θα θέλατε να προσφέρετε

σε μία ή  περισσότερες από τις ομάδες που έχετε σημει-

ώσει πιο πάνω.  _______________ ώρες/ εβδομάδα ή

______________ ώρες / μήνα.

Μέρες και ώρες ή εποχές που πιθανόν να είστε ελεύθε-

ροι να βοηθήστε ______________________________ 

Σε ποιες περιοχές είναι πιο εύκολο να βρίσκεστε

___________________________________________

___________________________________________

Γ. Με ποιους τρόπους μπορείτε και θέλετε να βοηθή-

σετε.

1. Να επισκέπτομαι αυτούς που έχουν ανάγκη ή και να

κάνω παρέα και να ακούω τις ανάγκες και τις σκέψεις

τους.

2. Να μεταφέρω πράγματα με το αυτοκίνητο μου.

3. Να ψωνίσω για αυτούς που έχουν ανάγκη ____ με

δικά μου λεφτά, ____ Θα φέρω το τιμολόγιο.

4. Να πηγαίνω σε διάφορα δημόσια και κρατικά γρα-

φεία σχετικά με αιτήσεις για τα δικαιώματα τους.

5. Να μαγειρεύω, κατά καιρούς για τους άστεγους. 

6. Να  διαβάσω βιβλία, ή και εφημερίδες σε ανθρώπους

που δεν μπορούν να τα διαβάσουν οι ίδιοι, ή να   δια-

βάσω βιβλία σε CD για να  υπάρχουν  και να τα ακούν

μόνοι τους.

7. Να βοηθήσω να καθαρίσω τις ακτές στην θάλασσα.

8. Να βοηθήσω με δενδροφύτευση.

9. Να βοηθήσω με την ενημέρωση του κοινού με

____________________________________________

10. Να οργανώνω ομιλίες στην περιοχή μου για την

ενημέρωση του κόσμου _______________________

11. __________________________________________

12. __________________________________________

Δ. Ειδικές γνώσεις με τις οποίες μπορώ να βοηθήσω.

1. Γιατρός, Οδοντίατρος (ειδικότητα)

_____________________________________________

2. Κοινωνικός Λειτουργός

_____________________________________________

4. Ψυχολόγος, ψυχίατρος,  ψυχοθεραπευτής, Σύμβουλος

(διευκρινίστε) _______________________

_____________________________________________

5. Δάσκαλος / εκπαιδευτικός για παιδιά από ___ ως ___

χρόνων στα θέματα ______________________

6. Δικηγόρος

____________________________________________

7. Θεραπευτής (διευκρινίστε) ____________________ 

_____________________________________________

8. Τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας (EFT, TAT,

EMDR kα) για τραυματικές εμπειρίες και αρνητικά συ-

ναισθήματα. Ποιες; __________________________

_____________________________________________

9. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μαραγκός, τεχνίτης κάθε

είδους (διευκρινίστε) ______________________

10. __________________________________________

_____________________________________________

ΣΧΟΛΙΑ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Στείλτε το στο ΤΘ 93, 19003,  Μαρκοπουλο ή 

φαξ στο 22990 40315. 
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Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθουμε πόνο,
αδικία, πίκρα, φόβο, πλήγωμα, θυμό, οργή και
μίσος, όταν βιώνουμε ή παρατηρούμε τον πόνο,
τα βάσανα, την ανισότητα και την αδικία που
αυξάνονται πάνω στον πλανήτη μας. Είναι φυ-
σιολογικό να πάρουμε το μέρος και να δείξουμε
συμπάθεια στη μια πλευρά και να ρίξουμε το
φταίξιμο, να νιώσουμε θυμό και μίσος για την
άλλη. Είναι, επίσης, φυσιολογικό για κάποιους
ανθρώπους να αποσυντονίζονται και να γίνον-
ται αδιάφοροι. Μια αρρώστια των καιρών μας
είναι να παρατηρούμε στην τηλεόραση πραγ-
ματικά αθώους ανθρώπους να υποφέρουν, να
πεθαίνουν ή να σκοτώνονται κι εμείς να παρα-
μένουμε συναισθηματικά ανεπηρέαστοι.

Από την άλλη, το να νιώθουμε πόνο, ανησυχία,
θυμό, οργή και μίσος μάς φέρνει, μέσα από το
νόμο της έλξης, ακόμη περισσότερα από αυτά
που μας προκαλούν αρνητικά συναισθήματα.
Όταν εναντιωνόμαστε σε κάτι και έχουμε δυ-
νατά αρνητικά συναισθήματα γι’ αυτό, τελικά
το ενεργοποιούμε. Όταν νιώθουμε θλίψη και
ανησυχία για τους άλλους, ενεργοποιούμε πε-
ρισσότερες από αυτές τις ίδιες πραγματικότη-
τες γι’ αυτούς και για άλλους.

Ποια είναι η μέθοδος της αλήθειας;

Επομένως, ποια είναι η λύση; Προτείνω αυτό
που έχω ονομάσει «μέθοδο της αλήθειας» για
τη συμμετοχή στη λύση και για τη δημιουργία
ειρήνης και αρμονίας. Απλά χρειάζεται να θυ-
μόμαστε, να οραματιζόμαστε, να εκφράζουμε,
να μοιραζόμαστε και να εφαρμόζουμε την αλή-
θεια στο νου και τη ζωή μας.

Ποιες είναι αυτές οι αλήθειες;

1. Όλα τα όντα, μαζί κι εμείς κι εκείνοι που τους
θεωρούμε θύματα ή και θύτες, είμαστε όλοι εκ-
φράσεις ή προεκτάσεις της Μίας Θεϊκής
Συνειδητότητας, την οποία ονομάζουμε Θεό.
Ένα λευκό, άμορφο φως δημιουργεί όλες τις ει-
κόνες στην οθόνη του κινηματογράφου ή της
τηλεόρασης. Όλες οι εικόνες, φιλικές και βίαιες,
είναι εξίσου εκφράσεις, δημιουργίες ή προ-
εκτάσεις του ίδιου φωτός. Άρα, εκείνοι που
συγκρούονται είναι τελικά στο ανώτερο επί-
πεδο, ένα ον, μία συνειδητότητα, και εμείς εί-
μαστε ένα μαζί τους.

2. Όλοι οι φόβοι μας, τα αρνητικά συναισθή-
ματα, η απληστία, τα προβλήματα, η αποξέ-
νωση, οι συγκρούσεις και η αδιαφορία του ενός
για τον άλλον είναι το αποτέλεσμα της
άγνοιάς μας και της αίσθησης αποξένωσης με-
ταξύ μας και από τη μία κοινή πηγή ύπαρξης και
βασικής εσωτερικής πραγματικότητας, η οποία
υπερβαίνει όλες τις θρησκείες, εθνικότητες,
φυλές, γένη, πολιτικές αντιλήψεις και φιλοσο-
φίες.

3. Η λύση είναι να θυμόμαστε ότι είμαστε
ένα, να το βιώνουμε, να το εκφράζουμε και να
οραματιζόμαστε τους άλλους να θυμούνται τη
δική τους αληθινή φύση και, μέσα από τη σύν-
δεση με τον ανώτερο εαυτό τους, να συμπερι-
φέρονται μέσα σε πνεύμα ενότητας για το
ύψιστο καλό όλων.
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4. Τίποτα έξω από μας δεν είναι ξέχωρο
από μας. Είναι όλα αντανάκλαση της κοινής
μας φύσης, του συλλογικού ασυνείδητου ή του
κοινού μορφογενετικού πεδίου. Με κάποιο
τρόπο, συμμετέχουμε όλοι και ευθυνόμαστε για
οτιδήποτε βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχουν
μέρη μέσα στον εαυτό μας, ίσως πολύ βαθιά,
που συμβάλλουν με λεπτούς τρόπους σ’ αυτές
τις συγκρούσεις ή τα γεγονότα που απορρί-
πτουμε και αποδίδουμε σε άλλους.

5. Οτιδήποτε συμβαίνει σε μας και στους άλ-
λους είναι επειδή το δημιουργούμε, το επιλέ-
γουμε ή το έλκουμε σε κάποιο βαθύτερο
επίπεδο σαν ευκαιρία για τη διαδικασία
εξέλιξής μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζε-
ται να συνεχίσουμε να το επιτρέπουμε να συμ-
βαίνει σε μας ή τους άλλους, αν το θεωρούμε
ανήθικο ή άδικο. Έχουμε κάθε δικαίωμα και ευ-
θύνη να βρούμε δημιουργικούς, σταθερούς, δυ-
ναμικούς, αλλά πάντοτε ειρηνικούς, τρόπους
για να επηρεάσουμε τα συμβάντα και να συντε-
λέσουμε ώστε να εξελιχθούν σε κάτι πιο δίκαιο
και ηθικό – τουλάχιστον για τη δική μας αντί-
ληψη. Αλλά πρέπει πρώτα να δούμε το γεγονός
ή την κατάσταση, που μέχρι τώρα προσελκύαμε
εμείς και οι άλλοι, σαν ερέθισμα για ανάπτυξη
και εξέλιξη προς την αλήθεια.

6. Σε κάποιες περιπτώσεις το μάθημα για μας ή
τους άλλους θα είναι να αποδεχόμαστε και να
είμαστε γαλήνιοι με ό,τι συμβαίνει. Σε άλλες πε-
ριπτώσεις, το μάθημά μας θα είναι να ενερ-
γούμε (όχι να αντιδρούμε) με σοφία και δύναμη
για να αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει. Και
στις δύο περιπτώσεις το μάθημά μας είναι να
αποδεχόμαστε, να συγχωρούμε και να αγαπάμε
τον εαυτό μας και τους άλλους, ανεξάρτητα από
την άγνοια και τα λάθη μας.

Ο Άγιος Φραγκίσκος το εκφράζει τέλεια με
την προσευχή του, «Κύριε, δώσε μου τη δύναμη
να αλλάξω αυτό που μπορώ, τη γαλήνη να απο-
δεχτώ αυτό που δεν μπορώ να αλλάξω και τη
σοφία να γνωρίζω τη διαφορά».

7. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να διορθώ-
σουμε τον κόσμο γύρω μας, ώστε να συμπίπτει
με τις ύψιστες πνευματικές και ηθικές αξίες μας,
είναι να πιστέψουμε ότι μπορούμε όλοι να
εξελιχθούμε σ’ αυτήν την κατάσταση τε-

λειότητας και να το οραματιζόμαστε. Αυτό
μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

α. Να προσευχόμαστε για την επανένωση
όλων μας με τον αληθινό πνευματικό εαυτό μας

β. Να οραματιζόμαστε ότι ενωνόμαστε
όλοι με το εσώτερο Φως μας – με την εσώτερη
πηγή δύναμης, σοφίας και πνευματικής καθο-
δήγησης.

γ. Να ζητάμε ή και να ευχαριστούμε το
Θεό που μας καθαρίζει από όλες τις όψεις
(μέσα σε μας και στους άλλους) που μπορεί να
συντελούν σε ό,τι δεν είναι ευθυγραμμισμένο με
το ύψιστο καλό για όλους.

Πώς εφαρμόζουμε τη μέθοδο της αλή-
θειας;

1. Αρχίζουμε με το να θυμόμαστε όλα τα πα-
ραπάνω. Αυτό μας επιτρέπει να αφήσουμε τα
αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, ανησυχία,
άγχος, πίκρα, θυμό, οργή και μίσος και έτσι να
πάψουμε να συμμετέχουμε στη διατήρηση των
παλιών αρνητικών ενεργειών και πραγματικο-
τήτων.

2. Καθημερινά εστιαζόμαστε σε όλους εκεί-
νους που εξωτερικά συμμετέχουν (εσωτερικά
εμπλεκόμαστε όλοι μας) στα γεγονότα ή τις κα-
ταστάσεις και τους φανταζόμαστε με φως
μέσα τους που τους δίνει δύναμη, σοφία
και πνευματική καθοδήγηση, επιτρέποντας
τους να υπερβούν το φόβο, πόνο, ταλαιπωρία,
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θυμό και μίσος και να λειτουργούν από τον ανώ-
τερο εαυτό τους σε αρμονία με το ύψιστο καλό
για όλους. Εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να
συμπεριλάβουμε τα «θύματα», τους «θύτες»
και όλους τους ηγέτες όλων των ομάδων.

3. Καθημερινά ζητάμε να καθαριστούμε από
όλες τις τάσεις μας που μπορεί με κάποιο τρόπο
να συντελούν σ’ αυτό που συμβαίνει ακόμη και
στο ελάχιστο, έστω κι αν βρισκόμαστε στην
άλλη πλευρά του πλανήτη ή ακόμη κι αν φαίνε-
ται αδύνατο να έχουμε κάποια συνειδητή ή υπο-
συνείδητη συμμετοχή σ’ αυτό. Αυτή είναι η
φιλοσοφία της Χαβανέζικης μεθόδου Ho’o-
ponopono και, επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό το
σημείο μπορεί να ηχεί παράξενα, ίσως θα θέ-
λατε να διαβάσετε μια πιο λεπτομερή επεξή-
γησή του στο:
http://www.HolisticHarmony.com/archives/capsules/ho
pono.asp

4. Επικοινωνούμε με τους άλλους πιο θετικά
και αποτελεσματικά μέσα από προφορικό ή
γραπτό λόγο με κάθε τρόπο που μπορούμε, για
να εξηγήσουμε αυτή τη νέα πιο οικουμενική φι-
λοσοφική αντίληψη των γεγονότων και το πώς
συμμετέχουμε όλοι.

5. Συγχωρούμε αυτούς που μας έβλαψαν.
Συγχωρούμε τον εαυτό μας και μαθαίνουμε
να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους
όπως είμαστε. Για βοήθεια στη συγχώρεση ίσως
θα θέλατε να διαβάσετε το κεφάλαιο πάνω σ’
αυτό το θέμα στο:
http://www.holisticharmony.com/creatingpeace/for-
giveness.asp

6. Συμμετέχουμε με άλλους στην έκφραση
του πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ο κό-
σμος και πώς θα θέλαμε να είναι. Δεν εναντιω-
νόμαστε σε τίποτα. Στηρίζουμε αυτό που
πιστεύουμε και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να
το δημιουργήσουμε.

7. Βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη με
όποιο τρόπο μπορούμε. Η λύση είναι ενότητα
και η βοήθεια προς αυτούς που έχουν ανάγκη
είναι η φυσική έκφραση αυτής της ενότητας.
Μπορούμε να βοηθήσουμε με χρήματα, τροφή,
υλικά αγαθά, πράξεις, λόγια ή απλά με το να εί-
μαστε εκεί και να ακούμε.

8. Διαλογιζόμαστε ή και προσευχόμαστε κα-
θημερινά και ερχόμαστε σε επαφή με την ει-
ρήνη, τη σοφία και την καθοδήγηση μέσα μας.

9. Είμαστε το παράδειγμα αυτών που πι-
στεύουμε και κηρύττουμε.

Πως μπορείς να συμβάλεις στην δημιουργια
της ειρήνης στην Ελλάδα και σε ολο το κόσμο;

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Εδώ είναι η ανακεφαλαίωση αυτών που παρου-
σιάσαμε σ’ αυτό το βιβλίο.
Θα βρείτε προσθήκες και ενημερώσεις στο
www.holisticharmony.com/creatingpeace/ 

Οι προτάσεις χωρίζονται σε κεφάλαια, ώστε να
μπορείτε εύκολα να βρείτε τις λεπτομέρειες.

Κεφάλαιο 1 – Καιροί Δοκιμασίας

Θυμηθείτε ότι όλες οι καταστάσεις και τα
γεγονότα είναι ευκαιρίες για να γίνετε δυ-
νατότεροι και πιο ευτυχισμένοι.

Οτιδήποτε συμβαίνει, εσείς θα είστε πάντοτε
στο 20% των πιο τυχερών ψυχών που ζουν
στον πλανήτη.

Κεφάλαιο 2 – Φροντίδα για το Σώμα

Τρώτε φρέσκες τροφές αποφεύγοντας όσο
το δυνατόν περισσότερο τις κονσέρβες και τις
συντηρημένες τροφές, καθώς και την άσπρη ζά-
χαρη με τα προϊόντα της.

Όταν η κατάσταση της ζωής είναι πιο αγχώδης
ή απαιτεί περισσότερη ενέργεια από συνήθως,
προσπαθήστε να πάρετε κάποιες πολυβιταμί-
νες και άλλα συμπληρώματα διατροφής για να
προστατεύσετε το σώμα και το νου από το άδει-
ασμα.

Κάντε τη μισή λαμπάδα καθημερινά για να
προμηθεύσετε με άφθονο οξυγόνο και θρεπτικά
συστατικά τον εγκέφαλο και το νευρικό σας σύ-
στημα.

Κάντε ένα μασάζ στο πρόσωπο και το κεφάλι
σας μερικές φορές την εβδομάδα για να ανα-
ζωογονήσετε την ενέργειά σας και την εμφά-
νισή σας.

Κεφάλαιο 3 – Δυνάμωμα του Νου

Κάντε βαθιά χαλάρωση καθημερινά για
μεγαλύτερη διαύγεια και επαφή με τις νοητικές
σας δυνάμεις.

Κεφάλαιο 4 – Καλλιεργήστε Θετικές Σκέψεις
και Συναισθήματα

Θυμηθείτε:
α. Είμαστε αθάνατη θεϊκή συνειδητότητα.
β. Ο νους μας δημιουργεί την πραγματικότητά
μας.
γ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
δ. Έχουμε δημιουργήσει και επιλέξει οτιδήποτε
συμβαίνει.
ε. Ο Θεός και όλα τα όντα μάς αγαπούν προσω-
πικά.
στ. Ό,τι συμβαίνει είναι ευκαιρία για εξέλιξη.
ζ. Έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε όλες
τις πιθανές καταστάσεις.
η. Η ευγνωμοσύνη είναι η βάση της θετικής δη-
μιουργίας.

Κεφάλαιο 5 – Ενεργειακή Ψυχολογία για Απε-
λευθέρωση από Φόβο, Άγχος, και Άλλα Αρνη-
τικά Συναισθήματα.

Κάντε EFT καθημερινά για να διαλύσετε
κάθε ενεργειακή διαταραχή όπως άγχος, φόβο,
πίκρα ή όποια άλλη μορφή συναισθηματικού ή
σωματικού πόνου ή ενόχλησης.

Κεφάλαιο 6 – Τα Δώδεκα Βήματα της Διαδικα-
σίας Εκδήλωσης

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία εκδήλωσης
των δώδεκα βημάτων για να προσελκύσετε
και να δημιουργήσετε αυτό που χρειάζεστε για
τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και αυτούς
που έχουν ανάγκη γύρω σας.

Να είστε ευτυχισμένοι και ευγνώμονες για
όσα έχετε ενώ ταυτόχρονα εκδηλώνετε αυτά
που επιθυμείτε.
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Κεφάλαιο Δεκαπέντε

Είκοσι Επτά Τρόποι για σας και τους Αγαπημένους σας 
για να Διατηρήσετε την Υγεία, Ευτυχία, Ηρεμία και Αφθονία

σε «Καιρούς Δοκιμασίας»



Καλλιεργήστε την ευτυχία με διάφορους
τρόπους, Μάθετε να είστε ευτυχισμένοι σε όλες
τις καταστάσεις.

Κεφάλαιο 7 – Το Ho’oponopono και πώς να Με-
ταμορφώσουμε την Πραγματικότητά μας με τον
Εξαγνισμό του Εαυτού μας

Εφαρμόστε Ho’oponopono σε κάθε άν-
θρωπο, συμπεριφορά, κατάσταση ή γεγονός
που δεν είναι όσο αρμονικό πιστεύετε ότι θα
μπορούσε να είναι.

α. Για άτομα που σας ενοχλεί η συμπεριφορά
τους.
β. Για άτομα ή και καταστάσεις που χρειάζον-
ται θεραπεία.
γ. Για όψεις τους σώματος ή του νου σας που
χρειάζονται θεραπεία.
δ. Για δικές σας καταστάσεις όπως υγεία, οικο-
νομικά κλπ.

Θυμηθείτε ότι όλα όσα βλέπετε, και ιδιαί-
τερα ό,τι σας φαίνεται δυσαρμονικό, είναι μια
αντανάκλαση από κάτι μέσα σας.

Κεφάλαιο 8 – Μαθαίνοντας να Ζούμε στο
Παρόν

Αφήστε το παρελθόν και το μέλλον.

Φέρτε το νου σας ξανά και ξανά στην παρούσα
στιγμή, στην αναπνοή σας, την ενέργειά
σας και τις αισθήσεις σας στο παρόν.

Αφήστε τη σημασία που δίνετε στη γνώμη
των άλλων.

Συγχωρήστε του άλλους για την άγνοια και
τα λάθη τους στο παρελθόν.

Συγχωρήστε τον εαυτό σας για τα ίδια.

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη δύναμη της
αποδοχής και του συμβιβασμού με το πα-
ρελθόν, το παρόν και κάθε πιθανό μέλλον.

Κεφάλαιο 9 – Αφήνοντας τα Αρνητικά Συναι-
σθήματα με τη Μέθοδο Αυτοαποπρογραμματι-
σμού

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Αυτοαποπρο-
γραμματισμού Σεντόνα καθημερινά για να
αφήσετε τα συναισθήματα και τις ανάγκες,
καθώς και τις προσκολλήσεις και τις αμφιβολίες
που τα δημιουργούν.

Κεφάλαιο 10 – Η Σημασία της Ευγνωμοσύνης

Κάντε έναν κατάλογο με όλα εκείνα για τα
οποία μπορείτε να νιώθετε ευγνωμοσύνη
και διαβάζετε τον καθημερινά, προσθέτοντας
κάτι καινούριο, όποτε μπορείτε.

Κεφάλαιο 11 – Μέθοδοι για Αύξηση και Εξισορ-
ρόπηση της Ενέργειας

Επιλέξτε και εφαρμόστε τις μεθόδους που
σας ταιριάζουν από τον κατάλογο με τις δεκαο-
κτώ προτάσεις για να κρατάτε ψηλά την ενέρ-
γειά σας.

Κεφάλαιο 12 – Χρησιμοποίηση της Μεθόδου
«Ακούγοντας την Καρδιά» για πιο Εμπνευσμέ-
νες Λύσεις και Εναλλακτικές Αντιλήψεις

Εφαρμόστε την μέθοδο Ακούγοντας την
Καρδιά όταν χρειάζεστε έναν εναλλακτικό
τρόπο αντίληψης, αίσθησης και αλληλεπίδρα-
σης με ό,τι σας απασχολεί.

Κεφάλαιο 13 – Το Κλειδί της Αληθινής Ευτυ-
χίας, Επιτυχίας και Αφθονίας

Αφιερώστε λίγες ώρες την εβδομάδα για
να υπηρετήσετε και να βοηθήσετε αυτούς
που έχουν ανάγκη.

Κεφάλαιο 14 – Δημιουργία Ειρήνης με την Αλή-
θεια

Επιλέξτε και εφαρμόστε εκείνα που σας ταιριά-
ζουν από τα εννέα βήματα της μεθόδου δη-
μιουργίας ειρήνης.

Πάνω απ’ όλα, να είστε ευτυχισμένοι.
Αυτή είναι η πρόκλησή σας.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ
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1. Ελέγξτε την ιστοσελίδα
http://www.holisticharmony.com/greek/

2. Μελετήστε και άλλα βιβλία του Ρόμπερτ
Ηλία Νατζεμυ.
Ορισμένοι τίτλοι  από τα 25 βιβλία του είναι: 

ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ OΛIΣTIKH APMONIA
(22990 40315)

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. H AΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ                      
9. ANΘPΩΠINH APMONIA - τόμος 1
10. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ   Α.Α. τόμος 2
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟ-
ΧΕΣ Α.Α. τόμος 3

ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ APMONIKH ZΩH
(210/ 677 5013) 

12. “AYTOΘEPAΠEIA”       
13. “ΨYXOΛOΓIA THΣ EYTYXIAΣ”                       
14. “H TEXNH TOY ΔIAΛOΓIΣMOY”    
15. “EMEIΣ & OI ΣXEΣIΣ MAΣ”                                                                
16. “OIKOYMENIKH ΦIΛOΣOΦIA”    
17. “O MYΣTIKOΣ KYKΛOΣ THΣ ZΩHΣ”         
18. “ΘAYMATA AΓAΠHΣ KAI ΓNΩΣHΣ”       
19. “ΣYΓXPONEΣ ΠAPABOΛEΣ”   
20. “MAΣAZ KAI ΠNEYMATIKH ΘEPAΠEIA”
21. «ΑΣ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΟΥΜΕ» 
22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ 

ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ  
(210/ 9922946)
23. ΣTOXAΣMOI ZΩHΣ 
24. ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ KΑΣΤΑΝΙΩΤΗ –
25. ΔIATPOΦH για YΓEIA KAI ZΩNTANIA

3. Δείτε βίντεο στο youtube 
http://www.youtube.com/profile?user=Hlias-

RobertNajemy&view=playlists

4. Ακούστε CD & DVD –
Ζητήστε ένα κατάλογο στα τηλέφωνα :  

210 6818220, 210 6818151 ή από
armoniki@holisticharmony.com

5. Παρακολουθήστε διαλέξεις, μαθήματα
και σεμινάρια - 
Ζητήστε ένα κατάλογο στα τηλέφωνα :  
210 6818220, 210 6818151 ή από
armoniki@holisticharmony.com

6. Συμμετέχετε σε ομάδες κοινωνικής
προσφοράς.
http://www.holisticharmony.com/greek/anid-
iotelia.asp

7. Εφαρμόστε τις αλήθειες και τις τεχνι-
κές που γνωρίζετε και μαθαίνετε εδώ.

8. Αγαπήστε τον εαυτό σας και τους άλλους
χωρίς όρους. 

9. Βοηθήστε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Να Είστε Πάντα Καλά
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Πως Μπορείτε να Μάθετε και άλλα 
και να Συνεχίστε την Αυτοβελτίωση και το Έργο σας;


