
                                        Είναι το 31 μάθημα στην εκπαίδευση συντονιστών 
 
 
Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε κάνει μία άσκηση για την μορφοποίηση του 
συναισθήματος. 
Είχαμε κάνει την διαδικασία να πηγαίνουμε στην φύση, να βλέπουμε το ποτάμι, να 
περάσουμε από το ποτάμι, ν'ακολουθούμε το μονοπάτι, να κατέβουμε στην σπηλιά, στην 
σπηλιά του υποσυνείδητου. Εκεί βρίσκουμε μια μεγάλη φωτεινή αίθουσα όπου 
επιτρέπουμε στο συναίσθημα να μορφοποιηθεί μπροστά μας. Και ρωτάμε το συναίσθημα 
ή το μέρος του εαυτού μας που έχει το συναίσθημα πότε και πώς γεννήθηκε και τί 
χειάζεται από εμάς για να βοηθηθεί, για να γίνει καλά. Και μετά αρχίσαμε να νιώθουμε 
αποδοχή,αγάπη και φως προς το συναίσθημα αυτό, να επιτρέπουμε -όχι να το κάνουμε 
νοερά- να επιτρέπουμε μέσα από την αγάπη και το φώς, την μορφή του συναισθήματος να 
μεταμορφώνεται. Και μετά μπορούμε να εξηγήσουμε σε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας 
αλήθειες που χρειάζεται να θυμηθεί. Αλλά ίσως το πιό σημαντικό απ'όλα είναι να αγαπάμε 
αυτό το μέρος, να μην το απορρίπτουμε, να μην το θεωρούμε λάθος ή εμπόδιο στην ζωή 
μας.Και να ξεκινήσουμε έναν διάλογο,μία συζήτηση.Αυτό το κομμάτι με το ποτάμι, το 
μονοπάτι,με την σπηλιά,με την μεγάλη φωτεινή αίθουσα το χρησιμοποιούμε και για την 
μορφοποίηση του συναισθήματος και για την μορφοποίηση του προβλήματος του 
σώματος. Δηλαδή αν υπάρχει κάποια αρρώστια,το πρόβλημα του σώματος μορφοποιείται. 
Ρωτάμε αυτό πότε και πώς γεννήθηκες, τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω,ποιά 
συναισθήματα συντελούν σ'αυτό το σωματικό πρόβλημα, ποιά μαθήματα χρειάζεται να 
μάθει. Δηλαδή ρωτάμε διάφορες ερωτήσεις στο μέρος του εαυτού μας που έχει ένα 
σωματικό πρόβλημα. Μετά το ίδιο αρχίζουμε να νιώθουμε αγάπη για το μέρος αυτό του 
σώματος. Και αφήνουμε φως και θεραπευτική ενέργεια να περάσει μέσα σ'αυτό το μέρος 
του σώματός μας. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο κεφάλαιο που είχατε να διαβάσετε στο 
κεφάλαιο 15.Η ίδια εισαγωγή υπάρχει για την αναδρομή στα παιδικά χρόνια. Αυτή η 
διαδικασία του ποταμιού και της σπηλιάς είναι μία εισαγωγή που μας βοηθάει να βάλουμε 
τον άνθρωπο σε επαφή με το υποσυνείδητο ώστε ή να μορφοποιηθεί το συναίσθημα ή να 
μορφοποιηθεί το σωματικό πρόβλημα ή να μορφοποιηθεί μία σκεπτομορφή,μία ιδέα που 
έχετε και σας εμποδίζει στην ζωή σας. Βλέπετε την μορφή της σκεπτομορφής και ρωτάτε 
την σκεπτομορφή πώς και πότε γεννήθηκες μέσα μου, τι μπορώ να κάνω για να σε 
βοηθήσω.....και όλα αυτά. Και επίσης σαν εισαγωγή στην αναδρομή στα παιδικά 
χρόνια.Αυτά θα τα εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες το καλοκαίρι και μετά θα 
πηγαίνετε στα δωμάτια δύο-δύο να το κάνετε ο ένας στον άλλο. θα σας εξηγήσω και ο ένας 
θα οδηγήσει τον άλλο σε αυτές τις ασκήσεις. Απλώς να το βιώσετε εδώ είναι μία πρώτη 
γνωριμία. Πρέπει να έχετε την ευκαιρία και τον χρόνο να οδηγείσετε ο ένας τον άλλο. .Και 
αυτό είναι πιο εύκολο στην Μυρρινούντα που θα είμαστε όλοι μαζί και θα κάνετε ζευγάρια 
και για τις αναδρομές και για τις μορφοποιήσεις. 
Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι μία εναλλακτική διαδικασία. Ίδιο στόχο έχει άλλα 
εναλλακτική διαδικασία σε σχέση με το ποτάμι, την σπηλιά και τα λοιπά. Κι αυτό είναι ότι 
έχουμε πρόσβαση στον εσωτερικό κόσμο του άλλου μέσα από το ενεργειακό του σώμα. 
Βοηθάμε τον άνθρωπο να χαλαρώσει και μετά να νιώθει την ενέργεια στο σώμα του,μετά 
να νιώθει τα συναισθήματα μέσα στην ενέργεια. Μετά επιλέγει ένα συναίσθημα ή ένα 
σωματικό πρόβλημα, ανάλογα με το τί δουλεύουμε με τον άνθρωπο αυτό και ρωτάμε τις 
ίδιες ερωτήσεις. Δηλαδή τα περάσματα από το υλικό, ενεργειακό και συναισθηματικό 



σώμα αντικαθιστούν το ποτάμι, το μονοπάτι, την σπηλιά και την φωτεινή αίθουσα. Είναι 
απλώς μια άλλη διαδικασία. 
Η ιδέα εδώ είναι ότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου ξεκινάνε από τον νου. Ο νους 
διαμορφώνει συναισθήματα, τα συναισθήματα ταράζουν το ενεργειακό σύστημα, το 
ενεργειακό σύστημα ταράζει την υπόφυση και τον υποθάλαμο και άρα το νευρικό και 
ενδοκρινικό σύστημα που ταραάζουν το πεπτικό, τον σκελετό, το δέρμα το συκώτι, το 
δέρμα ...τα πάντα. Άρα θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σ'αυτό. Ξεκινάμε απ'έξω και πάμε 
μέσα. Οι αρρώστιες και τα προβλήματα δημιουργούνται από μέσα προς τα έξω από 
λανθασμένες πεποιθήσεις και σκεπτομορφές που διαμορφώνουν με λανθασμένο τρόπο τα 
συναισθήματα που διαμορφώνουν λανθασμένα το ενεργειακό σώμα. 
  Γι'αυτό το E.F.T. έχει μεγάλη επιτυχία επειδή αλλάζει το ενεργειακό σώμα σε σχέση μ'ένα 
συγκεκριμένο ερέθισμα. Όπως και το T.A.T. , SEDONA, Aκούγοντας την Καρδιά  Και όλα 
αυτά αλλάζουν την ενεργειακή κατάσταση όταν εστιάζουμε σ'ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Εμείς τότε θα δουλέψουμε απ΄έξω προς τα μέσα. 
  Νιώστε τους μύες, νιώστε την κατάσταση των μυών,νιώστε το πιθανό σφίξιμο των 
μυών,τώρα νιώστε την ενέργεια πίσω από το σφίξιμο αυτό και τώρα νιώστε τα 
συναισθήματα πίσω από την ενέργεια αυτή. Yπάρχουν συναισθήματα και σκεπτομορφές 
που εμποδίζουν την ενέργεια να ρέει και δημιουργούν τα σωματικά φαινόμενα. 
Τα σωματικά φαινόμενα μπορεί να είναι σφίξιμο, πόνος, μούδιασμα,υπερβολική 
θερμότητα ή κρύο ,βελονίτσες,οποιοδήποτε ενεργειακό φαινόμενο. Και πίσω από αυτό το 
ενεργειακό φαινόμενο εμείς αναζητούμε να βρούμε τα συναισθήματα που υπάρχουν. 
  Στην σελίδα 128 έχουμε γραμμένη την διαδικασία  
Ξαπλώνει ανάσκελα με τα χέρια και τα πόδια ανοιχτά,χαλαρά και κάνει πιο βαθειές και 
ήρεμες αναπνοές. 
 Οδηγούμε τον άλλο σταδιακά να νιώσει τα μέρη του σώματος, αρχίζοντας από τα πόδια 
προς το κεφάλι και να νιώθει την κατάσταση των μυών σε κάθε μέρος του σώματος,να τους 
επιτρέψει να ξεσφίξουν και να αφεθούν να χαλαρώσουν. 
 Μετά γίνεται ένα δεύτερο πέρασμα από τα πόδια προς το κεφάλι ,τώρα νιώθοντας την 
ενέργεια μέσα και γύρω 2-5 πόντους από κάθε μέρος του σώματος.Σε κάθε σημείο 
αφήνουμε την ενέργεια να ρέει και να εναρμονιστεί. 
 Την πρώτη φορά νιώθουμε τους μύες, την δεύτερη φορά νιώθουμε την ενέργεια μέσα και 
γύρω από το σώμα. 
 Γίνεται ακόμη ένα πέρασμα όπου νιώθουμε τα συναισθήματα που είναι αποθηκευμένα σε 
κάθε μέρος του σώματος και δεχόμαστε κάθε συναίσθημα όπως είναι. Και αργότερα αυτό 
μπορεί να συνδιάζεται με την μεθοδο Sedona.Και είναι σαν να καθαρίζεται εντελως το 
ενεργειακό σας σύστημα. Να νιώθετε την ενέργεια και τα συναισθήματα σε κάθε μέρος του 
σώματος, να τα δεχτείτε. Μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κάθαρση, κλάμα,δάκρυα, 
χασμουρητό,τινάγματα. Και επίσης με την μέθοδο Sedona να βυθιστούμε πέρα από αυτό 
και να αποταυτιστούμε από τα συναισθήματα αφήνοντάς τα να διαλυθούν επείσή τα 
δεχόμαστε και τα αφήνουμε να διαλύονται. Επομένως μπορεί να οδηγηθούν (τα 
συναισθήματα) ή σε εκτόνωση ή σε διάλυση με την μεθοδο Sedona. 
 Στάδια 3 και 4 μπορούν να γίνουν μαζί σε ένα πέρασμα. Νιώστε την ενέργεια και νιώστε τα 
συναισθήματα. Ή μπορούμε να κάνουμε πρώτα όλο το σώμα νιώθωντας την ενέργεια και 
στο τέλος στο στάδιο 5 να εστιαστούμε στα συναισθήματα που αφορούν το συγκεκριμένο 
θέμα. Τώρα επικεντρωθείτε σε ένα μέρος του σώματος που υπάρχει ανάγκη για 
εναρμόνιση ή εσωτερική θεραπεία. Και αρχίζει μία επικοινωνία με αυτό το μέρος του 
σώματος με το πρόβλημα. Αν δουλεύουμε με ένα συναίσθημα εστιαζόμαστε στο 



συναίσθημα και στο μέρος του σώματος όπου νιώθουμε πιο έντονα την ενέργεια του 
συναισθήματος αυτού.1ο) Λέμε στον άνθρωπο νιώσε το συναίσθημα και νιώσε στο σώμα 
σου πού νιώθεις πιο έντονα το συναίσθημα αυτό.2ο)Μετά ζητάμε από τον άνθρωπο να 
ρωτήσει το μέρος ή το πρόβλημα.Πώς και πότε δημιουργήθηκε μέσα του.Ποιά 
συναισθήματα συντελούν στην δημιουργία και στην συνέχεια του προβλήματος. Και 3ο) 
μπορείτε να βάλετε εκεί ενδιάμεσα ποιά μαθήματα  μπορεί να έχει σε σχέση ή με το 
συναίσθημα ή με το σωματικό πρόβλημα. Είναι η ίδια διαδικασία. Μπορείτε να το 
εφαρμόσετε ή για ένα συναίσθημα ή για ένα σωματικό πρόβλημα. Και μετά 4)Τι μπορεί να 
κάνει για να βοηθήσει τον εαυτό του ή το μέρος αυτό:ή το μέρος που έχει το πρόβλημα ή 
το μέρος πο έχει το συναίσθημα ανάλογα. Και 5) τί βοήθεια μπορεί να δεχτεί από άλλους 
για θεραπεία κλασική και εναλλακτική. Στην περίπτωση που ασχολούμαστε με ένα 
συναίσθημα μπορούμε να ρωτήσουμε και μια έκτη ερώτηση 6)Τί θα ήθελες να 
επικοινωνήσεις στους άλλους γύρω σου. Αυτό το κομμάτι του εαυτού του που έχει το 
συναίσθημα ή έχει το σωματικό πρόβλημα , με ποιόν χρειάζεται να επικοινωνήσει και τί 
χρειάζεται να επικοινωνήσει. 
Τώρα καθοδηγούμε τον άλλο να νιώσει αγάπη γι αυτό το μέρος του εαυτού του, ή του 
μέρους του σώματός του ,ή γι αυτό το συναίσθημα ή το μέρος του σώματός του που έχει 
αυτό το συναίσθημα και να νιώσει θεραπευτικό φως να περνάει εκεί και να δημιουργήσει 
τέλεια υγεία και αρμονία εκεί. Ή τέλεια υγεία και αρμονία. Κάνε αυτό για κάποιο χρόνο 
υπενθυμίζοντας του να νιώθει πάλι και πάλι αγάπη, φώς, υγεία στο σημείο αυτό και σ'όλο 
το σώμα. 
Μετά προτείνουμε να νιώθει ένα άνοιγμα και σύνδεση με το Θείο- με ή χωρίς μορφή - 
όπως ο ίδιος καταλαβαίνει και νιώθει το Θείο. Μέσα από το άνοιγμα αυτό να νιώθει αγάπη 
και ευγνωμοσύνη για το Θείο και όλα όσα έχει. Αν θέλει και αν μπορεί. Μετά μέσα από το 
άνοιγμα αυτό να νιώθει ότι δέχεται φως και αγάπη από το Θείο,που περνάει μέσα του και 
απλώνεται σε όλο το σώμα και τον νου του. Τον αφήνουμε αρκετή ώρα και του 
υπενθυμίζουμε ν'αφήσει κάθε αντίσταση να διαλύεται και να νιώθει ότι το φώς και η 
αγάπη μέσα του δημιουργούν τέλεια υγεία και αρμονία αν πρόκειται για σωματικό 
πρόβλημα. Αν πρόκειται για συναισθηματικό...απόλυτη ηρεμία ,αγάπη για τον εαυτό του, 
αποδοχή, ευτυχία. 
Αφήνουμε τον άλλο να μείνει μέσα στο φως για όσο φαίνεται κατάλληλο. Νοερά τον 
ειδοποιούμε αν είναι κατάλληλο για την εξέλιξή του μπορεί να δεχτεί θεραπεία μέσα από 
την αγάπη και το φως.(Αυτό το εξηγούμε νοερά) 
Μετράμε από 1 έως 5 και συζητάμε ότι ένιωθε. 
Στο κομμάτι αυτό που δέχεται το φως είναι πολύ σημαντική η φράση- άφησε κάθε 
αντίσταση-.Γιατί πολλποί άνθρωποι έχουν αίσθηση ενοχής ή ντροπής ή έλλειψη αξίας ώστε 
να μην νιώθουν άξιοι να δεχτούν την αγάπη του Θείου. Έχουν προγραμματισθεί ότι η 
αγάπη του Θείου είναι με όρους και ότι αυτοί είναι αμαρτωλοί. Κι αυτό είναι ένα πολύ 
μεγάλο εμόδιο ώστε να δεχτούμε την απεριόριστη θεραπευτική ενέργεια από το σύμπαν 
που όχι μόνο θεραπεύει το σώμα μας αλλά θεραπεύει τα συναισθήματά μας. Αν είχαμε 
αίσθηση αυτής της σχέσης με το Θείο που είναι η βασική μας σχέση, το βασικό μας 
πρόβλημα είναι το αίσθημα της ξεχωριστότητας από το Θείο και από το Σύμπαν, δεν θα 
είχαμε τα συναισθήματα που έχουμε, ούτε αυτοαπορριψη,ούτε φόβο,ούτε πίκρα,ούτε 
θυμό,ούτε θα χρειαζόμασταν τίποτε από κανέναν.Επειδή δεν νιώθουμε αυτή την 
σύνδεση,νιώθουμε την ανάγκη να πάρουμε απ'ο άλλους ανθρώπους. Κι όταν δεν 
μπορούμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε έχουμε όλα αυτά τα συναισθήματα και 
νιώθουμε διάφορες ανασφάλειες. Αν θα μπορούσαμε να νιώθουμε μιά σιγουριά μέσα 



στην σχέση αυτή, ότι υπάρχει απέραντη αγάπη από το σύμπαν για εμένα και ότι συμβαίνει 
στην ζωή μου είναι αγάπη, ακόμη το ατύχημα,ακόμη η απώλεια αγαπημένου, ακόμα η 
αρρώστια, ότι όλα είναι μία μορφή αγάπης από το σύμπαν που έρχεται να με βοηθήσει με 
την εξέλιξή μου, τότε θα είχα εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. Κι αν ένιωθα ότι αξίζω 
πραγματικά το καλύτερο δεν θα δημιουργούσα εγώ τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν δύο 
αιτίες των καταστάσεων στην ζωή μας:Αυτά που δημιουργούμε εμείς με λανθασμένους 
προγραματισμούς και αυτά που συμβαίνουν επείδη σαν ψυχες στην εξέλιξη είχαμε 
αποφασίσει να βιώσουμε αυτά για την εξέλιξή μας. Και στις δύο περιπτώσεις εμείς είμαστε 
οι δημιουργοί.Είτε σαν ψυχές πριν γεννηθούμε ότι θα έχουμε διάφορα ερεθίσματα ή είναι 
δημιουργίες από τους λανθασμένους προγραμματισμούς που έχουμε τώρα και χρειάζεται 
να μάθουμε να τα αλλάξουμε αυτά. 
Άρα θα κάνουμε τώρα αυτή την άσκηση 
Πόσοι προτιμάτε να το κάνετε με ένα σωματικο προβλημα ή με ένα συναίσθημα που έχετε; 
Την προηγούμενη εβδομάδα δουλέψαμε με ένα συναίσθημα στην σπηλιά. Κι επειδή η 
φρασεολογία αλλάζει λίγο θα ήθελα να αποφασίσουμε τί θα κάνουμε.Θέλετε να κάνουμε 
για ένα συναίσθημα ή για ένα σωματικό πρόβλημα;Πόσοι θέλετε για ένα συναίσθημα;...Η 
πλειοψηφία. Θα το κάνουμε για ένα συναίσθημα.Θα ξαπλώσετε ,θα επιλέξετε ένα 
συναίσθημα και θα σας καθοδηγήσω μέσα από την άσκηση.Ερωτήσεις θα κάνετε μετά. 
 
 
Τότε μπορείτε να ξαπλώσετε 
Βρείτε μία άνετη θέση... τα πόδια και τα χέρια ελεύθερα... το κεφάλι ίσιο με την 
σπονδυλική στήλη... τα μάτια κλειστά... και αρχίστε με μερικές πιο βαθειές αναπνοές... 
πάρτε μια βαθειά εισπνοή... και με την εκπνοή αφεθείτε... χαλαρώστε... και πάλι βαθειά 
εισπνοή... κράτημα... και με την εκπνοή αφεθείτε... πάλι εισπνοή και κράτημα... και με την 
εκπνοή αφεθείτε... αφήστε την αναπνοή σας ελεύθερη και νιώστε το σώμα σας... θα 
κάνουμε ένα πέρασμα μέσα από το σώμα όπου θα νιώσετε την κατασταση των μυών και 
νεύρων σε κάθε σημείο του σώματος... και μόνο που θα έχετε επίγνωση του μέρους θα 
χαλαρώσει μόνο του... νιώστε τα πέλματά σας,τα δάκτυλα των ποδιών και νιώστε την 
κατάσταση εκεί... νιώστε τις γάμπες... νιώστε την κατάσταση των μυών στις γάμπες... στα 
γόνατα ...νιώστε... οι μηροί... νιώστε τους μηρούς και την κατάσταση των μυών στους 
μηρούς... οι γοφοί και οι γλουτοί...νιώστε... η μέση...νιώστε την κατάσταση των μυών στην 
μέση σας... η κοιλιά...νιώστε τους μυς της κοιλιάς...και δεχτείτε τους όπως είναι... το 
ηλιακό πλέγμα... νιώστε την περιοχή αυτή...και την κατάσταση των μυών εκεί......... νιώστε 
το στήθος...νιώστε την πλάτη σας.... νιώστε τους ώμους και την κατάσταση των μυών 
εκεί.... νιώστε τα μπράτσα ..τα χέρια..τις παλάμες... νιώστε τα δάχτυλα.... και νιώστε τον 
αυχένα... αφήστε τον να χαλαρώσει..... και νιώστε το σαγόνι....και την γλώσσα... και τα 
μάγουλα νιώστε...και τα μάτια σας..νιώστε τα μάτια σας μεσα και γύρω... . και νιώστε το 
μέτωπο..το μέτωπο και το πάνω μέρος του κεφαλιού.......Τώρα θ'αρχίσουμε πάλι από τα 
πέλματα νιώθοντας την ενέργεια μέσα και γύρω από κάθε μέρος του σώματος νιώθοντας 
την ενέργεια που υπάρχει αλλά και τα συναισθήματα ..αν νιώθετε συναισθήματα εκεί.... 
αρχίζουμε με τα πέλματα..νιώστε την ενέργεια μέσα και γύρω από τα πέλματα... και νιώστε 
αν υπάρχουν συναισθήματα αποθηκευμένα εκεί στα πέλματά σας...... τώρα νιώστε τις 
γάμπες... την ενέργεια μέσα και γύρω από τις γάμπες...νιώστε την ενέργεια και όποια 
συναισθήματα μπορεί να βρίσκονται εκεί.... νιώστε τα γόνατα ..την ενέργεια μέσα και γύρω 
από τα γόνατα..και τα συναισθήματα..... και νιώστε τους μηρούς..την ενέργεια μέσα και 
γύρω από τους μηρούς...και πιθανά συναισθήματα στην περιοχή αυτή....... και νιώστε την 



ενέργεια μέσα και γύρω από τους γοφούς και γλουτούς.....και πιθανά συναισθήματα......και 
νιώστε την ενέργεια μέσα και γύρω από την λεκάνη και τα γεννητικά όργανα.....η ενέργεια 
..και συναισθήματα....... και νιώστε την ενέργεια μέσα και γύρω από την κοιλιά σας... την 
ενέργεια στην κοιλιά και τα συναισθήματα στην κοιλιά σας............ νιώστε την μέση σας, 
την ενέργεια μέσα και γύρω από την μέση σας .....και συναισθήματα..... και νιώστε το 
ηλιακό πλέγμα,την ενέργεια μέσα και γύρω...και συναισθήματα...... και νιώστε το στήθος 
και την ενέργεια μέσα στο στήθος σας..... συναισθήματα...... και νιώστε την πλάτη σας και 
την ενέργεια μέσα και γύρω από την πλάτη..... και συναισθήματα στην πλάτη........ και 
νιώστε τους ώμους.. την ενέργεια μέσα και γύρω από τους ώμους .... και συναισθήματα 
εκεί....... και νιώστε τα χέρια σας, τα μπράτσα.. τους καρπούς.. τις παλάμες.. την ενέργεια 
μέσα και γύρω από τα χέρια... πιθανά συναισθήματα στα χέρια σας... νιώστε τον αυχένα 
..την ενέργεια μέσα και γύρω από τον αυχένα και τον λαιμό... νιώστε την ενέργεια εκεί 
..μέσα και γύρω... και πιθανά συναισθήματα εκεί... νιώστε το σαγόνι.. την ενέργεια εκεί 
μέσα και γύρω από το σαγόνι...  συναισθήματα... και νιώστε την γλώσσα... την ενέργεια 
στην γλώσσα σας.. στα μάγουλα... η ενέργεια μέσα εκεί..συναισθήματα... τα μάτια σας..η 
ενέργεια στα μάτια.....συναισθήματα...και το μέτωπό σας...το μέτωπο...η ενέργεια... 
τώρα..επιλέξτε το συναίσθημα με το οποίο θέλετε να εργαστείτε ,ή επειδή υπάρχει στην 
ζωή σας,ή επειδή το νιώθετε τώρα στο σώμα σας... επικεντρωθείτε στο συναίσθημα 
αυτό..και στο μέρος του σώματος που επικεντρώνεται... νιώστε το συναίσθημα και νιώστε 
το μέρος του σώματος που επικεντρώνεται...και αφήστε το συναίσθημα να πάρει μία 
μορφή... οποιαδήποτε μορφή... ή το μέρος του εαυτού σας που νιώθει έτσι 
μορφοποιείται... και ρωτείστε το μέρος του εαυτού σας που νιώθει έτσι.. πώς και πότε 
δημιουργήθηκε... πότε και πώς ξεκίνησε η ύπαρξη του μέσα σας... και δεχτείτε 
απαντήσεις...δεχθείτε απαντήσεις για το πώς και πότε δημιουργήθηκε το μέρος αυτό μέσα 
σας... τώρα ρωτήστε το μέρος του εαυτού σας που νιώθει έτσι ..τί μαθήματα μπορεί να 
έχει..ποιά είναι τα μαθήματα σας σε σχέση με το συναίσθημα αυτό.... δεχθείτε απαντήσεις 
για το μάθημά σας... τώρα ρωτήστε το μέρος του εαυτού σας που νιώθει έτσι..τί μπορώ να 
κάνω για να σε βοηθήσω;;..... δεχτείτε απαντήσεις γύρω από το τί μπορείτε να κάνετε για 
να βοηθήσετε το μέρος του εαυτού σας που νιώθει έτσι...... τώρα ρωτήστε αυτό το μέρος 
του εαυτού σας αν θέλει να επικοινωνήσει με κάποιον και αν ναι τί.. με ποιόν και 
τί............... συνειδητοποιείστε τί θέλει να επικοινωνήσει και με ποιόν...... τώρα αρχίστε να 
νιώθετε οικειότητα με το μέρος του εαυτού σας που νιώθει έτσι... να δεχτείτε αυτό το 
μέρος ... να δεχτείτε το συναίσθημα... να νιώθετε κατανόηση γι αυτό το μέρος του εαυτού 
σας.. να νιώθετε φιλικοί προς αυτό το μέρος .. φιλικοί... και ν'αρχίσετε να νιώθετε αγάπη 
γι'αυτό το μέρος σαν να είναι το παιδί σας... αποδοχή και αγάπη για το μέρος αυτό... και 
αφήστε το φώς σας να απλωθεί σε αυτό το μέρος του εαυτού σας.... φως και αγάπη............ 
όλο και περισσότερη αγάπη και φως περνούν σ'αυτό το μέρος του εαυτού σας....... και αν 
μπορείτε πάρτε αυτό το μέρος του εαυτού σας στην αγκαλιά σας.... αγκαλιάστε το με 
αγάπη.......... τώρα νιώστε ένα άνοιγμα προς το Θείο μέ ή χωρίς μορφή ή προς το σύμπαν 
νιώθοντας ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλα αυτά που έχετε....... άνοιγμα αγάπης, 
ευγνωμοσύνης..... και τώρα δεχθείτε το φως και την αγάπη του Θείου για σας..δεχθείτε 
αυτό το φως.. δεχθείτε την αγάπη η οποία απλώνεται μέσα σας.. ανακουφίζει.. διαλύει 
κάθε αρνητικό συναίσθημα... αφήστε την αγάπη.. το φως ν'απλωθούν μέσα σας .. 
δημιουργώντας απόλυτη γαλήνη και αρμονία......... αφήστε όλο το σώμα και όλο τον νου να 
γεμίσουν με φως.............. και οραματιστείτε τον εαυτό σας λειτουργώντας απο δω και 
πέρα με την αντίθετη θετική πεποίθηση.. το αντίθετο θετικό συναίσθημα... φανταστείτε 
αυτό να λειτουργείτε με την αντίθετη θετική πεποίθηση... το αντίθετο θετικό 



συναίσθημα................. και θα μετρήσω από ένα  ως πέντε ..και με κάθε αριθμό θα 
γυρίσετε πιο πολύ στην εγρήγορση...... ένα ... δύο ... τρία .. γυρίζοντας στην εγρήγορση 
..τέσσερα .. και πέντε..... μπορείτε να συνέρχεστε. 
 
Όταν το κάνουμε δεν χρειάζεται κάθε φορά να δούμε τί συναισθήματα υπάρχουν σε κάθε 
θέση του σώματος. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μία φορά ή καθόλου.  
Αν δουλεύετε με κάποιον μ'ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, μπορείτε χωρίς πολύ 
προεργασία. Απλώς θα πείτε συγκεντρώσου στο μέρος αυτό. Όταν σας λέει φοβάμαι ή 
νιώθω θυμό ή νιώθω αδικία..Κλείσε τα μάτια σου ,πού νιώθεις αυτό, να επικεντρωθείς 
εκεί, αφησέ το να πάρει μία μορφή.. οποιαδήποτε μορφή , μπορεί να είναι 
άνθρωπος,ζώο,φυτό,μία σκηνή,ένα αντικείμενο,ένα σχήμα, πολλές φορές είναι ένα μαύρο 
σύνεφο. Να μορφοποιηθεί μπροστά σου και τότε ρώτα το πότε και πώς δημιουργήθηκε 
μέσα σου, ρώτα το τί μπορείς να κάνεις για να το βοηθήσεις, ρώτα το τί μαθήματα μπορεί 
να υπάρχουν. Τώρα νιώσε αγάπη γι'αυτό το μέρος.. να το δεχτείς, νιώθεις κατανόηση, 
συμφιλίωση.. τώρα αφήνει την αγάπη και το φως σου να περάσει σ'αυτό. Χωρίς όλη αυτή 
την προεργασία. Γίνεται και αυτό. Ακόμη και καθιστός ο άλλος σ'ένα ραντεβού. Κι αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε κάθαρση. Κι αρχίζει να κλαίει, να δακρύζει, να θέλει να φωνάξει  
 Μπορείτε από εκεί και πέρα: 
ή να κατευθύνετε τον άνθρωπο να νιώθει αγάπη και συμφιλίωση και να το αφήσει να 
μεταμορφωθεί  
ή να κάνετε μέθοδο Sedona και ν'αφήσει το συναίσθημα και να βιώνει την ανάγκη πίσω 
από το συναίσθημα και ν'αφήσει την ανάγκη που δημιουργεί το συναίσθημα 
ή να κάνετε E.F.T. 
ή μπορείτε να κάνετε ακούγοντας την καρδιά  
Σιγά-σιγά όταν θα έχετε μάθει όλα αυτά θα δείτε ότι υπάρχουν απεριόριστοι συνδιασμοί 
των τεχνικών. Και μάλλον σ'ένα μάθημα που θα κάνουμε το καλοκαίρι θα είναι η ροή των 
τεχνικών.Σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουμε στα χέρια μας μία συγκεκριμένη κατάσταση 
υπάρχουν διάφορες πιθανότητες.Και το ένα μπορεί να συνεχίζει από το άλλο ή να 
συμπληρώνει το άλλο. Άρα για να μπορείτε όμως να το κάνετε αυτό χρειάζεται εσείς να το 
έχετε βιώσει, να καταλάβετε τί εννοούμε με την ένέργεια μέσα στους μυς και 
συναισθήματα μέσα στην ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε βιώσει αυτό και να 
έχετε πρόσβαση εσείς προς τα συναισθήματά σας. Αν το κάνουμε αυτό τακτικά ,δηλαδή αν 
αυτό είναι μέρος του διαλογισμού σας ή της χαλάρωσής σας,πιθανόν να μην αρρωσταίνετε 
ποτέ. Γιατί οι αρρώστιες απο εκεί δημιουργούνται. Αν κάθε μέρα καθαρίζετε το ενεργειακό 
συναισθηματικό σας πεδίο είτε πρώτα να το βιώσετε. Να βυθίζομαι μέσα στον εαυτό μου 
(και να βλέπω )τί συμβαίνει μέσα μου σήμερα αυτή τη στιγμή, τί υπάρχει μέσα εκεί όχι 
μόνο από σήμερα αλλά μπορεί να είναι καθώς κάνουμε αυτή την εργασία έρχονται από 
προηγούμενες ζωές, από παιδικά χρόνια θέματα να απελευθερωθούν. Εφόσον το 
υποσυνείδητο το βλέπει ότι μπορούμε να το χειριστούμε αυτό, αρχίζει ν'αδειάζει.Και 
έρχονται αυτά στην επιφάνεια,τα βιώνουμε,ίσως κλαίμε ίσως όχι, κάνουμε Sedona, 
κάνουμε κάποια τεχνική, κάνουμε E.F.T. το διαλύουμε αυτό. Μετά άλλη βουτιά. Τί άλλο 
υπάρχει μέσα εκεί, έρχεται στην επιφάνεια. Μου θυμίζει όταν η μητέρα μου έκανε κάποτε 
γλυκά για το Πάσχα που έβαζε βούτυρο και το έβραζε και όλη την βρωμιά(αφρός) που 
ήρθε στην επιφάνεια την έβγαζε, να καθαρίζει το βούτυρο. Κάπως έτσι είναι. 
Ανακατώνουμε το σύστημα,έρχονται στην επιφάνεια, έχουμε όλα τα εργαλεία,την γνώση, 
SEDONA, E.F.T.,κάθαρση να τα διαλύσουμε. Έρχεται το επόμενο κύμα, υπάρχουν πολλά 



πράγματα μέσα εκεί από πολλές ενσαρκώσεις,είναι ατελείωτες, είναι το HO'OPONOPONO, 
ότι είναι εκεί και καθαρίζουμε και καθαρίζουμε και καθαρίζουμε. 
Εκτός από αυτό ,υπάρχει και να δουλεύετε με έναν άνθρωπο που έχει ένα συναίσθημα. 
Λέμε κλείσε τα μάτια σου ,νιώσε το συναίσθημα , πού το νιώθεις, άφησέ το να 
μορφοποιηθεί, ρώτα του αυτά τα πράγματα. , 
Εντάξει; καμμία ερώτηση για την άσκηση; Δηλαδή μπορείτε να οδηγήσετε κάποιον 
άλλο.Έχετε το χαρτί, το έχετε βιώσει, μην οδηγήσετε κάποιον άλλο τώρα εκτός από μεταξύ 
σας. Μπορείτε να κάνετε ραντεβού μεταξύ σας να δουλέψετε συναισθήματα. 
Πόσοι απο εσάς ή μάλλον πού βρήκατε τα πιο έντονα συναισθήματα. Πόσοι βρήκατε τα πιο 
έντονα συναισθήματα στην κοιλιά;..σηκώστε τα χέρια, στο ηλιακό πλέγμα; στο στήθος; 
αυχένα; λαιμό;γεννητικά όργανα; πόδια; κάπου στα πόδια; μάτια;μάγουλα; 
σαγόνι;...Ο.Κ.χέρια; 
 
Ερώτηση 
-Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα συναισθήματα που μας έλεγες στην καθοδήγηση έπρεπε 
οπωσδήποτε να βγούνε; 
Ηλίας 
- Απλώς αναγνωρίζουμε την ύπαρξή τους αυτή την στιγμή  
Ερώτηση 
-Εστιάζουμε δηλαδή απλά με την σκέψη στο ηλιακό πλέγμα...εκεί αισθάνθηκα κάτι ότι 
σφίγγομαι . Στα υπόλοιπα δεν αισθάνθηκα κάτι 
Ηλίας 
-Δεν αισθάνθηκες κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα; αλλά αισθάνθηκες κάποιο σφίξιμο 
Ερώτηση 
-Όχι, δηλαδή το σφίξιμο ..με την σκέψη το ανακάλεσα 
Ηλίας 
-Κοίταξε, μπορεί ναχρειαστεί να το κάνεις μερικές φορές, σιγά-σιγά να έχεις περισσότερη 
ευαισθησία. Δοκίμασε το μερικές φορές ακόμη. 
Αυτή η άσκηση βρίσκεται στο CD M3 που είναι:ΥΓΕΙΑ ΜΕ EFT  και μέσα εκεί υπάρχει και 
νοερό EFTεπίσης. Υπάρχει όμως για σωματικό πρόβλημα. Αλλά αναφέρεται και στα 
συναισθήματα. 
Άρα αυτή την στιγμή έχετε δύο τρόπους. 
Έχετε έναν τρόπο μέσα από το ενεργειακό σώμα και δεύτερο τρόπο μέσα από την σπηλιά. 
Αυτό θα το κάνουμε περισσότερο το καλοκαίρι. 
Καμμία άλλη ερώτηση; 
Ερώτηση 
-Καλά , τώρα δεν κάναμε για σωματικό πρόβλημα, θέλω να πω αν υπάρχει ένα πρόβλημα 
που δεν είναι εμφανές π.χ. μία αναιμία 
Ηλίας 
-Κανένα πρόβλημα , αφήνει την αναιμία να μορφοποιηθεί, αφήνει τον καρκίνο, την 
σκλήρυνση κατά πλάκας να μορφοποιηθεί. Και ρωτάμε πότε και πώς γεννήθηκες,τί 
συναισθήματα συμμετέχουν εδώ,τί μαθήματα έχουμε, τί μπορώ να κάνω για να σε 
βοηθήσω. Οποιοδήποτε πρόβλημα . Και υπέρταση και υπόταση δερματικό, δεν έχει 
σημασία. 
Ερώτηση 
-Δηλαδή μπορεί ν'ανακαλύψει κάποιος ένα πρόβλημα υγείας πότε και πού γεννήθηκε; 
Ηλίας 



-Ναί, βεβαίως. Αυτό το γνωρίζει το υποσυνείδητο και γνωρίζει ο ανώτερος εαυτός τις 
συνθήκες που έχουν οδηγήσει σε αυτό. Μπορεί να είναι απόφαση ψυχής, μπορεί να είναι 
κακή διατροφή,μπορεί να είναι θυμός ή φόβος, μπορεί να είναι έλειψη άσκησης. Μέσα 
μας ξέρουμε πώς δημιουργούμε αρρώστιες. 
Ερώτηση 
-Όταν λες απόφαση ψυχής; 
Ηλίας 
-Ότι είναι καρμικό. Ότι η ψυχή αποφάσισε σ'αυτή την ενσάρκωση να περάσεο από μία 
αρρώστια για να μάθει κάποια πράγματα. 
Ερώτηση 
-Και μπορεί αυτό να το συνειδητοποιήσει στην χαλάρωση; 
Ηλίας 
-Ναι . Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα συνειδητοποιήσει. Μπορεί να μένει μ'ένα κενό 
εκεί.Μπορεί ν'απαντάει τί μπορεί να κάνει. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα έχουμε απαντήσεις 
σ'όλες τις ερωτήσεις, αλλά ότι μπορεί,βεβαίως μπορεί να βρει απαντήσεις. Κι εκεί 
βρίσκονται οι απαντήσεις. Πού αλλού να βρίσκονται. 
Άλλο; Πόσοι απο σας είχατε μία απάντηση για το πότε και πώς; Σηκώστε χέρια. Ο.Κ. 
Κι αυτό το πότε και πώς σε πόσους από εσάς είχε σχέση με συναισθήματα; ή γεγονότα; Σε 
πόσους είχε σχέση με διατροφή; ή άσκηση ή τρόπο ζωής; 
Περισότερο με συναισθήματα. Ο.Κ. 
Πόσοι απο εσάς είδατε το μάθημα σε σχέση με αυτό; Σημαντικό και αυτό. Ο.Κ.  Έχετε κάτι 
άλλο σε σχέση με αυτό πρίν προχωρήσουμε σε άλλο θέμα; 
Θα ήθελα να κάνουμε σήμερα πάλι μία άσκηση που είχαμε κάνει άλλη φορά. Άσκηση στην 
ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή: Κάποιος θα μας πεί το θέμα του, και θα σταματήσουμε  και 
θα σας πω: γράψτε την επόμενη ερώτηση. Και θα δούμε αν πράγματι ο νους σας είναι στον 
στόχο,και αν μπορείτε να θυμηθείτε τις πιο εύστοχες ερωτήσεις. 
 
Ποιός θέλει να μας προσφέρει αυτή την ευκαιρία με το να μοιραστεί μαζί μας ένα 
προσωπικό θέμα που θέλει να συζητήσει. Είναι μία προσφορά προς την ανθρωπότητα. 
Πρέπει να μιήσεις δυνατά. Θέλεις να φέρεις μία καρέκλα να καθήσεις δίπλα μου εδώ; Ο.Κ. 
Πες μας λίγο το θέμα που σε απασχολεί. 
            -Το θέμα είναι ότι πήγα προχθές με την μαμά μου στον γιατρό,κι εκεί ενώ η μαμά 
μου είχε ξαναπάει πριν από ένα μήνα,όταν της έλεγαν τί εξετάσεις είχε κάνει δεν θυμόταν 
τίποτα.Και όταν κατάλαβα ότι ίσως να έχει μία μορφή απώλειας μνήμης,εκεί ένιωσα πάρα 
πολλά συναισθήματα. 
Ηλίας 
Η πρώτη ερώτηση :σημειώστε τί θέλετε να ρωτήσετε. Ο.Κ. Τί είναι αυτό που πρώτο-πρώτο 
θέλουμε να ξέρουμε; 
  - Το ερέθισμα 
Ηλίας 
Βέβαια μας είπε το ερέθισμα,αλλά μπορεί να θέλουμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. 
Δηλαδή να το βεβαιώσουμε. Δηλαδή το ερέθισμα είναι ότι η μητέρα σου δεν μπορούσε να 
θυμηθεί; Ή το μυαλό της πήγε πιό πέρα; Άρα θέλουμε να διευκρινήσουμε το ερέθισμα. Τί 
άλλο θέλουμε να ξέρουμε στην αρχή. 
  -Εγώ δεν κατάλαβα τί δεν θυμόταν. Άν είχε κάνει εξετάσεις ή ποιες εξετάσεις είχε κάνει; 
          -Όχι της είπαν ότι πρίν από ένα μήνα σου είχαμε κάνει αυτή κι αυτή την εξέταση και η 
μαμά μου δεν θυμόταν τις εξετάσεις που της είχανε κάνει 



Ηλίας 
Εντάξει.Ο.Κ.Άλλο ερώτημα που θα κάνετε σ'αυτο το στάδιο;Γιάννη 
  -Τί συναισθήματα έχει.  
Ηλίας 
Ο.Κ.  Δεν ξέρουμε τα συναισθήματα . Τότε το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι ερέθισμα 
και συναίσθημα. Να μην πάμε πουθενά αλλού αν δν ξέρουμε αυτά τα δύο πράγματα. Ο.Κ.  
Τότε το ερώτημα είναι αν θέλεις πες μας τα συγκεκριμμένα συναισθήματα που είχες. 
  -Το πρώτο συναίσθημα είναι πόνος,πίκρα. Το δεύτερο συναίσθημα είναι πανικός. Και 
ένιωσα και μία ανασφάλεια και μία όχι απογοήτευση...είναι αυτό το συναίσθημα που 
νιώθεις όταν κάποιον τον έχεις ψηλά και κάποια στιγμή κατεβαίνει στα μάτια σου.. δεν 
μπορώ να το περιγράψω το συναίσθημα αυτό μιά απογοήτευση ίσως. 
Ηλίας 
Ο.Κ. Δηλαδή πόνος, πανικός, απογοήτευση 
         -Και πίκρα 
Ηλίας 
Πόνος, πίκρα, πανικός , απογοήτευση,ανασφάλεια. Σημειώστε την επόμενη 
ερώτηση.Σημειώστε την επόμενη ερώτηση.Ο.Κ.   Τί προτείνετε; 
Μιλάει κάποιος που δεν ακούγεται 
Ηλίας 
Μία πιθανή γραμμή είναι : Με ποιό από τα συναισθήματα αυτά θέλεις να εργαστούμε. 
Υπάρχει κάτι άλλο που μπορείτε να σκεφτείτε; τί να κάνουμε σ'αυτό το στάδιο; 
  -Ποιό συναίσθημα είναι πιό έντονο. 
Ηλίας 
Μπορούμε να ρωτήσουμε και αυτό Ο.Κ. Ποιό συναίσθημα είναι πιό έντονο, με ποιό θέλει 
να εργαστεί. Άλλη πιθανότητα εδώ; 
 -Ποιός είναι ο φόβος σου. 
Ηλίας 
Τώρα πάμε στις πεποιθήσεις. Δεν ξέρουμε ποιό συναίσθημα θέλει να δουλέψει ακόμα.  
Ο.Κ.  Μία άλλη πιθανότητα είναι αν έχει άλλα συναισθήματα.Εντάξει; Αν μπορεί να 
σκεφθεί κανένα άλλο συναίσθημα  από αυτά που μας είπε. .Ένα από τα δύο αυτά.  
Αν έχει άλλα συναισθήματα , ποιό είναι το πιό έντονο ή με ποιό θέλει να εργαστεί αυτη την 
στιγμή . Αλεξάνδρα; 
  -Εφόσον μας έχει πεί αυτά τα συναισθήματα που είναι αρκετά, σ'αυτή την φάση γιατί να 
ρωτήσουμε αν έχει άλλα συναισθήματα 
Ηλίας 
Γιατί κατ'αρχάς δεν είπε για τον φόβο, είπε για τον πανικό βέβαια. Γιατί μπορεί να 
υπ'αρχουν άλλα συναισθήματα που δεν έχει πει και μπορεί να είναι σημαντικό. και μπορεί 
κάτι άλλο που δεν έχει πεί ακόμη να είναι πιο σημαντικό.Να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Και 
μετά αποφασίζουμε σε ποιά κατεύθυνση. Γιάννη. 
  - Σαν διευκρίνιση,εκεί που είπε κάποια στιγμή τον οίκτο. Θα μπορούσα να ρωτήσω κάποια 
στιγμή .. 
Ηλίας 
Αν νιώθει οίκτο;Μπορείς να ρωτήσεις: αν νιώθεις αυτό, αν νιώθεις το άλλο .Αλλά πάντα 
μ'ένα πρόλογο. Δεν θέλω να σ'επηρεάζω και θέλω να νιώθεις απόλυτη ελευθερία να μου 
πεις όχι.Και θα σου πω μερικά συναισθήματα. Νιώθεις αυτό;,νιώθεις το άλλο;. Αλλά πάντα 
μ'ένα τέτοιο πρόλογο. Όχι μου φαίνεται νιώθεις ότι νιώθεις έτσι. Αυτό είναι ψυχολόγηση. 
Δεν το κάνουμε. Ο.Κ. 



Ας πάμε με το -Μπορείς να σκεφτείς κάποιο άλλο συναίσθημα; 
               -Κι ο φόβος 
Ηλίας 
Τότε έχεις πίκρα,πόνο,πανικό,φόβο,απογοήτευση και αασφάλεια. Ο.Κ. Με ποιά απο όλα 
αυτά τα συναισθήματα θέλεις να δουλέψουμε; 
               -Με τον πανικό 
Ηλίας 
Με τον πανικό. Ο.Κ. Γράψτε την επόμενη ερώτηση 
Τί προτείνετε;  Ελπινίκη; 
  -Τί κινδυνεύει εδώ και νιώθεις πανικό; 
Ηλίας 
Μπορούμε να ρωτήσουμε ποιός είναι ο κίνδυνος που την κάνει να νιώθει πανικό;Θα 
μπορούσαμε να ρωτήσουμε ποιά είναι η πεποίθηση...είναι πιό ουδέτερο αυτό. Ποιά 
πεποίθηση σου δημιουργεί το αίσθημα πανικού;    Άλλο; 
  - Έχεις κι άλλες φορές νιώσει πανικό; 
Ηλίας 
Μπορούμε να ρωτήσουμε και αυτό αλλά θα πήγαινα με την πεποίθηση. 
Άλλο που θα ρωτούσατε εδώ εκτός από το ποιός είναι ο κίνδυνος που νιώθεις;  ή ποιά 
είναι η πεποίθηση που δημιουργεί τον πανικό;Ο.Κ. Πάμε με αυτό 
Τί πιστεύεις,ή τί πιστεύεις ότι κινδυνεύει που σου δημιουργεί το αίσθημα πανικού; 
                 -Είναι δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι χάνω την προστασία που έχω απο εκεί. Το 
δεύτερο είναι..κι εγώ πώς θα φροντίσω έναν τέτοιο άνθρωπο. Θα αισθανεται και 
αυτολύπηση συγχρόνως, θα τον λυπάμαι . Ο πανικός είναι για δύο πράγματα. 
Ηλίας 
Η μία πεποίθηση είναι δεν θα μπορώ ν'αντέξω και χάνω και μία πηγή προστασίας. Δύο 
διαφορετικές πεποιθήσεις. Χάνω την προστασία από τον άνθρωπο στον οποίο βασιζόμουν 
.Και δεύτερο αν θα καταφέρω να αντιμετωπίσω αυτό που έρχεται.Μάλλον η πεποίθηση 
είναι ότι θα είναι δύσκολο και δεν θα τα καταφέρω να το αντιμετωπίσω αυτό. 
Η επόμενη ερώτηση. Γράψτε.Ο.Κ.  Τί προτείνετε; 
  -Τί φοβάσαι ότι θα γίνει όταν συμβεί αυτό που φοβάσαι; 
Ηλίας 
Αν συμβεί αυτό που φοβάσαι. Εδώ έχουμε δύο πιθανότητες. Μπορούμε να διαλέξουμε 
εμείς:Τί θα συμβεί αν δεν έχεις την υποστήριξη του ανθρώπου αυτού; Ή τί θα συμβεί αν 
αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα και χρειάζεται να τον φροντίζεις.Χρειάζεται να 
εξετάσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Μπορούμε να ρωτήσουμε την ίδια ποιά πεποίθηση 
θέλει να κοιτάξει ή μπορούμε να επιλέξουμε μία και μετά να θυμηθούμε να γυρίσουμε . 
Έχουμε μία εκκρεμότητα και να γυρίσουμε σε αυτό. 
Κάτι άλλο; ναι 
  -Έχεις βιώσει άλλη φορά έτσι; 
Ηλίας 
Αν έχεις βιώσει τί. είναι δύο. Αν έχεις βιώσει αυτό το συναίσθημα άλλη φορά; Φοβάμαι ότι 
θα μας πάει αλλού αυτό 
Τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, ένα συγκεκριμένο συναίσθημα και 
συγκεκριμένες πεποιθήσεις. Γιατί να φύγουμε από εκεί. Μπορούμε μετά να γυρίσουμε σε 
αυτό. Και δεν είναι λάθος να το ρωτήσουμε.να έχουμε μία πιό σφαιρική εικόνα του 
πράγματος Αλλά θα ήθελα να μην χάσουμε την ευκαιρία να πάμε αυτές τις πεποιθήσεις 



πιό βαθειά. Μετά μπορούμε να πάμε πίσω:΄- Έχει συμβεί άλλες φορές. Δεν είναι λάθος η 
ερώτηση.  Αλεξάνδρα. 
  -Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:Κατ'εμέ πριν φτάσω εκεί θα ρωτούσα ποιά από τις δύο 
περιπτώσεις θέλει να δουλέψει 
Ηλίας 
  -Πίσω από τις δύο πεποιθήσεις 
  -Ακριβώς αυτό που είπες.αυτό μπορούμε να το κάνουμε; 
Ηλίας 
Ναι το είπα προηγουμένως. Ο.Κ. ας κάνουμε αυτό.- Ποιά από τις δύο πεποιθήσεις θέλεις 
να ψάξουμε πιο βαθειά; Ότι χάνεις ένα στήριγμα ή ότι έχεις μπροστά σου πιθανή ευθύνη; 
                 -Το δεύτερο 
Ηλίας 
Το δεύτερο φαίνεται πιό έντονο. Ο.Κ.  Επόμενη ερώτηση Είναι κάτι που όλοι φοβόμαστε 
κάποια στιγμή. Ο.Κ.  τί θα ρωτήσετε τώρα; Ελπινίκη. 
  -Κι αν δεν μπορέσεις να το αντέξεις τί θα συμβεί; 
Ηλίας 
Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό αλλά ίσως υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις εδώ πέρα. 
  -Εγώ θα ρωτούσα τί συναισθήματα έχει γύρω από αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το αντέξει 
Ηλίας 
Έχει πεί ήδη ,πανικό. Μπορείς να ρωτήσεις. Αν σκέφτεσαι τώρα το συγκεγριμένο ερέθισμα, 
την ιδέα ότι μπορεί να χρειαστεί να την φροντίσεις ή να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο με 
απώλεια μνήμης, τί νιώθεις , αν νιώθεις κάτι άλλο εκτός από πανικό. Μας έχει πεί ένα 
συναίσθημα που είναι ο πανικός. Άλλο; άλλο που μπορείτε να κάνετε εδώ...Ματούλα 
  - Τί είναι αυτό που πιστεύεις που σε δυσκολεύει να αντιμετωπίσεις αυτή την πιθανότητα; 
Ηλίας 
Είναι μία σωστή ερώτηση αλλά θα το έκανα λιγο πιο συγκεκριμένο. Τί είναι αυτό που 
πιστεύεις είναι λίγο γενικό. Τί είναι αυτό που φαντάζεσαι ότι μπορεί να προκύψει που δεν 
θα έχεις την ικανότητα να αντιμετωπίσεις; Γιατί αυτή την στιγμή εχουμε ένα γενικό 
ερέθισμα. Η αντιμετώπιση της απώλειας μνήμης. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς φαντάζεται 
αυτό; τί σημαίνει; Φαντάζομαι έναν άνθρωπο που θα τρέχει στους δρόμους και δεν θα 
ξέρει ποιός είναι; Φαντάζομαι έναν άνθρωπο που θα πρέπει να επαναλαμβάνω τον εαυτό 
μου δέκα φορές;Φοβάμαι κάποιον που θ'αφήσει την φωτιά ανοικτή; Τί είναι αυτό ακριβώς 
που έχω στον νου μου που μπορεί να συμβεί;Πρέπει να συγκεκριμενοποιήσω το 
ερέθισμα.Γιατί το ερέθισμα είναι λίγο ασαφές. Αυτό το κάνω ακόμη με τον θάνατο.Λέει ο 
άνθρωπος φοβάμαι τον θάνατο. Τί φοβάσαι από τον θάνατο;. Την αρρώστια πριν; Την 
διαδικασία της αποχώρησης;Τί θα γίνει μετα; Ότι θα χάσεις αυτά; Την τιμωρία μετά; 
Αν θέλεις να μας συγκεκριμενοποιήσεις τί συγκεκριμένα φοβάσαι με την ιδέα ότι η μητέρα 
σου μπορεί να μην θυμάται πράγματα; 
                 - Φοβάμαι μήπως πάθει Αλτσχάϊμερ και η εικόνα που μου έρχεται...να χάνεται 
στους δρόμους και μπορεί να τραυματίσει τον εαυτό της 
Ηλίας 
Εκεί πάει ο νους σου, ότι μπορεί να τραυματίσει τον εαυτό της και να χάνεται.  Επόμενη 
ερώτηση 
  -Τί ακριβώς θα συμβεί αν χάνεται 
Ηλίας 
Ο.Κ.  Μπορούμε να πάρουμε την γραμμή αυτή: Τί φοβάσαι ότι θα γίνει αν χάνεται; ή αν 
έχει πρόβλημα;  Άλλη πιθανότητα εδώ;... Μία ερώτηση που έρχεται στον δικό μου νου 



είναι γιατί σκέφτεται αυτή τη εξέλιξη; Αν έχει κάποια παραδείγματα; Αν το έχει ακούσει; 
Αντο έχει δεί;Γιατί πάει από το <δεν θυμάμαι τί εξετάσεις έχω κάνει>, βρίσκεται στον 
δρόμο με το νυχτικό της; Δηλαδή πώς πήγα απο εδώ ως εκεί; Είναι μία ερώτηση πο έχω κι 
εγώ μέσα στο μυαλό μου. Υπάρχει άλλη ερώτηση που μπορείτε να κάνετε σ'αυτό το 
στάδιο; Είπαμε: Τί είναι αυτό που φοβάσαι αν έχει πρόβλημα στο δρόμο και πώς, γιατί 
σκέφτεσαι καν αυτή την εξέλιξη. Καμία άλλη ερώτηση; 
 Ο.Κ. Ασ πάμε με την πρώτη: Γιατί σκέφτεσαι καν αυτή την εξέλιξη; Είναι κάτι πού έχεις δεί; 
                 - Τρία -τεσσερα άτομα τα τελευταία χρόνια πάθανε Αλτσχάϊμερ   
Ηλίας 
Το έχεις δει τότε τελευταία και έχεις κάποιο βίωμα. Ο.Κ.  Το έχει δεί. Σημειώστε την 
επόμενη ερώτηση. Γιάννη; 
  - Τί πιστεύεις για τα άτομα που έχουν Αλτσχάϊμερ; 
Ηλίας-Κοίταξε αυτές οι ερωτήσεις για μένα -τί πιστεύεις- είναι πολύ φλού. Τί φοβάσαι ότι 
θα γίνει σ'ενα άνθρωπο με Αλτσχάϊμερ; ή πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που 
έχει Αλτσχάϊμερ ή που έχει χάσει την μνήμη του ή τον έλεγχο του εαυτού του; Τί 
συναισθήματα έχεις; Τί πιστεύεις είναι πολύ γενική. Προσπαθείστε να το 
συγκεκριμενοποιήσετε .  Άλλη πιθανότητα 
  -Τί κινδυνεύει σε σένα αν πάθει η μαμα σου Αλτσχάϊμερ 
Ηλίας 
Είναι κι αυτή μία πολύ σημαντική ερώτηση . Όταν συμβαίνει αυτό... 
  -Τί θα πάθεις 
Ηλίας 
Όχι τί θα πάθεις..Ακούγεται όχι καλά στα ελληνικά...Τί είναι αυτό που φοβάσαι ότι θα 
γίνει;..Τί είναι αυτό που φοβάσαι ότι δεν θα μπορείς να αντιμετωπίζεις σε αυτή την 
περίπτωση. Κι ας πάμε με αυτό. Κατ'αρχας δεν είμαστε καθόλου σίγουροι, είναι πολύ 
μακριά η φαντασία σου απο εδώ ως εκεί, αλλά ακόμη παίρνοντας την χειρότερη 
πιθανότητα τί είναι αυτό που φαντάζεσαι ότι δεν θ'αντέξεις, ώστε να νιώθεις πανικό με την 
ιδέα αυτή; 
                  -Δεν αντέχω να το βλέπω 
Ηλίας 
Ο.Κ. επόμενη ερώτηση; Δεν θα αντέξω να το βλέπω.Πρόταση 
  - Πιό συγκεκριμένα , συναίσθημα θέλω 
Ηλίας 
Μπορούμε να ρωτήσουμε τί συναίσθημα έχεις που δεν θ'αντέξεις; άλλη ερώτηση; 
  -Τί θα συμβεί σε σένα αν δεν το αντέξεις; 
Ηλίας 
Πρόσεξε πάλι έχει μία χροιά τί θα πάθεις,αποφύγετε αυτές τις λέξεις τί θα πάθεις 
  -Τί είναι αυτό που της συμβαίνει όταν δεν μπορεί να το βλέπει 
Ηλίας 
Πολύ γενική. Τί θα νιώθεις που δεν θ'αντέξεις Ο.Κ. Προσέξτε να είστε πιό συγκεκριμένοι. 
  - Τί είναι ακριβώς αυτό που δεν αντέχει 
Ηλίας 
Ακριβώς είναι δύο ερωτήσεις:Τί είναι αυτό που δεν θ'αντέξεις; και Τί είναι αυτό 
συγκεκριμένα  που θα νιώθεις που δεν θ'αντέξεις αυτό που νιώθεις. Αλλά προσπαθείστε να 
είστε συγκεκριμένοι στην φρασεολογία σας . Διευκολύνετε τον άνθρωπο με τον τρόπο 
αυτο. Καμία άλλη πιθανότητα εδώ; 
  -Τί θα συμβεί αν το βλέπει να γίνεται. 



Ηλίας 
Αυτό που συμβαίνει το λέει. Δεν αντέχω να το βλέπω αυτό. Δεν αντέχω να βλέπω την 
μητέρα μου. Μπορούμε να προχωρήσουμε να ρωτήσουμε το γιατί. Τί πιστεύει γι'αυτό. 
Αλλά πριν πάμε στο τί πιστευει πρέπει να βρούμε συγκεκριμένα τί δεν αντέχει και τί 
συγκεκριμένα θα νιώσει. Όταν έχουμε το ερέθισμα και το συναίσθημα τότε μπορούμε να 
πάμε στην πεποίθηση. 
Αν μπορείς να μας διευκολύνεις, μία συγκεκριμένη εικόνα που δεν θ'αντέξεις, και τί είναι 
αυτό που θα νιώσεις που δεν θα το αντέξεις 
                   -Θα νιώσω πόνο κατ'αρχας και δεν θα μπορώ να βλέπω την μαμά μου να 
ταλαιπωρείται, συγκεκριμένα να μην ορίζει τον εαυτό της 
Ηλίας 
Ο.Κ. Θα νιώθεις μεγάλο πόνο να βλέπεις την μητέρα σου να υποφέρει;Αν υποφέρει. Γιατί 
δεν είναι δεδομένο ότι ο άλλος που είναι στον δρόμο ότι υποφέρει 
  -Για έναν άνθρωπο όμως που έχει τον έλεγχο 100% ; 
Ηλίας 
Όταν ο άνθρωπος έχει αυτό πολλές φορές δεν υποφέρει. Αλλά εσύ έχεις αυτό το βίωμα ότι 
υποφέρει και πονάω όταν βλέπω τον αγαπημένο μου άνθρωπο να υποφέρει.   Επόμενη 
ερώτηση. Σημειώστε 
Έχουμε τώρα ένα ερέθισμα και ένα συναίσθημα. Τί χρειαζόμαστε τώρα; Μία πεποίθηση. 
Άρα ποιά είναι η πεποίθηση που έχεις που σεκάνει να πονάς με την ιδέα ότι η μητέρα σου 
υποφέρει; Ή ότι δεν έχει πιά έλεγχο στον εαυτό της; 
                  - Ότι οι άνθρωποι όταν είχαν 100% τον έλεγχο και τον χάνουν ταλαιπωρούνται 
Ηλίας 
Ότι οι άνθρωποι που έχουν 100% τον έλεγχο όταν το χάνουν ταλαιπωριούνται 
                   -Και πονάνε και ψυχικά 
Ηλίας 
Και πονάνε Ο.Κ.   Επόμενη ερώτηση 
  -Τί κινδυνεύει εδώ; 
Ηλίας 
Θα πάμε  λίγο αργότερα σ'αυτό. Τί μπορεί να κάνει για να μην υποφέρει η ίδια και να μην 
υποφέρει και η μητέρα της . Αλλά αυτό είναι σε λίγο 
 πίσω από μία πεποίθηση υπάρχει μία άλλη πεποίθηση. Πιστεύει ότι ένας άνθρωπος που 
έχει έλεγχο, υποφέρει όταν δεν τον έχει. Και η ερώτηση εδώ είναι : Τί πιστεύεις εσύ που σε 
κάνει να πονάς όταν βλέπεις τον άλλο να πονάει. Ένας άλλος άνθρωπος που βλεπει την 
μητέρα σου να πονάει την προσπερνάει. Εσύ βλέποντας έναν άλλο άνθρωπο με το ίδιο 
πρόβλημα δεν πονάς Υπάρχει μία πεποίθηση εδώ που σε κάνει να πονάς βλέποντας τον 
συγκεκριμένο άνθρωπο να πονάει 
                -Αυτό μπορώ να σου το πω μόνο σαν βίωμα ,συμπόνια, δεν έχω σκεφτεί την 
πεποίθηση  Ίσως επειδή είμαι αδύναμη για να τους βοηθήσω. Γιατί ότι και να κάνω δεν θα 
βοηθηθεί και ταλαιπωρείται. 
Ηλίας 
Πιστεύεις ότι είσαι αδύναμη να τους βοηθήσεις 
  -Έχω την εντύπωση ότι είπε κάποια στιγμή-η ίδια μπορεί να το διευκρινίσει- ότι οι 
άνθρωποι που έχουν 100% τον έλεγχο ταλαιπωρούνται περισσότερο, σαν νάθελε να πεί 
μ'αυτό ότι αυτόι που δεν είναι τόσο πολύ του ελέγχου δεν στενοχωρούνται τόσο πολυ. 
Κάπως κατηγοριοποιεί τις καταστάσεις. Αυτό κατάλαβα εγώ 
Ηλίας 



Κατ'αρχας είναι πολύ φυσικό να στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που 
αγαπάμε να πονάει.Είναι φυσικό. Αλλά υπάρχει και η πεποίθηση ότι είναι δικός μου και 
δεν πιστεύω ότι ο άλλος είναι δικός μου και δεν πονάω ή πονάω λιγότερο βλέποντας τον 
άλλο να πονάει. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο νού μας το θέμα της συμπαθητικής 
δόνησης.Και πού βρίσκεσαι εσύ με το θέμα του ελέγχου; Και πώς νιώθεις εσύ με την ιδέα 
να χάνεις τον έλεγχο. Γιατί η σημασία που θα δώσω σε κάτι καθρεφτίζει την σημασία που 
εγώ δίνω. Δεν αντέχω την αδυναμία του άλλου επειδή μου θυμίζει την δική μου αδυναμία. 
Δεν αντέχω τον μη έλεγχο του άλλου επειδή δεν αντέχω εγώ να μην έχω έλεγχο. Είναι ένα 
καθρέφτισμα εκεί που πάντα μπορούμε να κοιτάξουμε. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι 
σίγουρο ότι όποιος δεν θυμάται υποφέρει. Μπορεί να είναι σε μία μακαριότητα στην 
κατάστασή του 
Σ'αυτή την φάση δενείναι απαραίτητο να πάμε πιο βαθειά. Μπορούμε νάρχίσουμε να 
ρωτήσουμε πώς αλλιώς μπορεί να βλέπει αυτό. Πώς θα ήθελε να το δεί, Πώς θα μπορούσε 
να το δεί , Ποιές εναλλακτικές πεποιθήσεις μπορεί  να καλλιεργήσει ώστε να μην πονάει 
οταν βλεπει έναν αγαπημένο άνθρωπο να πονάει-που σκέφτεται ότι  μπορεί να πονάει. 
Θα θυμηθείτε ότι έχουμε κι ένα κομμάτι που κάπως έχουμε ξεφύγει. Αυτό είναι'ισως όχι 
μόνο τί θα αντέξω να βλέπω αλλά καιτί θα αντέξω να κάνω επίσης. Φροντίδα, χάνω την 
ελευθερία μου υπάρχουν άλλα κομμάτια εδώ, χάνω τον χρόνο, χάνω την ελευθερία, 
γίνομαι νοσοκόμα, ευθύνες που παίρνουμε επάνω μας. Είναι ένα κεφάλαιο που δεν 
εξετάσαμε και δεν έχουμε χρόνο τώρα να εξετάσουμε.Και έχουμε το άλλο κομάτι, το ότι 
χάνω εγώ ένα στήριγμα. Πρέπει να έχετε στον νού σας και κομάτια που αφήσαμε και άλλα 
πιθανά που δεν καλύψαμε.Εδώ όμως θα προχωρούσα σε αυτό. Πες μου πώς αλλιώς 
μπορείς να το δεις. Επίσης θα μπορέσουμε αρκετά αποτελεσματικά να κάνουμε EFT για τον 
πόνο που έχει με την ιδέα ότι πονάει η μητέρα, ή επειδή δεν θυμάται η μητέρα. Δεν 
χρειάζεται τα πάντα νατα αναλύσουμε μέχρι τα κόκαλα. έχουμε τώρα EFT, Sedona,θετική 
προβολή. Έχουμε τεχνικές πουόταν εντοπίσουμε το πράγμα μπορούμε να το διαλύσουμε 
πιό εύκολα.  
Τώρα πές μας πώς αλλιώς θα μπορούσες να το δεις ώστε να μην νιώθεις πόνο όταν βλέπεις 
την μητέρα σου να μην έχει τον έλεγχο που πάντα ήθελε να έχει; 
                    -Οι πνευματικές αλήθειες θα με βοηθήσουν. 
Ηλίας 
Και ποιές πνευματικές αλήθειες θα σε βοηθήσουν εδώ; 
                    -Ότι υπάρχει θεϊκή προστασία για όλους. Θα μπορούσα να σκεφτώ ότι η ζωή 
είναι ένα θέατρο και όλοι είμαστε ηθοποιοί σ'αυτό το θέατρο 
Ηλίας 
Η ζωή είναι ένα θέατρο ναι... 
                    -Ότι ο καθένας έχει να πάρει τα μαθήματά του. Ότι αυτό που συμβαίνει στην 
μητέρα μου είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να της συμβεί 
Ηλίας 
Είναι για την εξέλιξή της και για την εξέλιξή σου Ο.Κ.  Καμμιά άλλη πεποίθηση; 
                    -Δικιά μου; 
Ηλίας 
Δικός σου είναι ο νους 
                    -Όχι ..πνευματικη 
Ηλίας 
Γιατί υπάρχουν δικά σου και πνευματικά;..(γέλια..)  Πρέπει να κάνουμε αυτά δικά μας...μην 
τα σκεφτείτε καν ...τα Μπομπικά που λένε. Αν δεν είναι δικά σας ξεχάστε τα παιδιά 



                    -Αυτά μπορώ να τα δεχτώ μετά το EFT. Αυτή την στιγμή... 
Ηλίας 
Ο.Κ. Είσαι αναστατωμένη. Ότι κάναμε αυτή την σύμβαση πριν γεννηθούμε. Συμφωνήσαμε 
να περάσουμε αυτό και οι δύο. Είναι μία ευκαρία να δυναμώσω την αγάπη, να δυναμώσω 
την πίστη,να δώσω αγάπη σ'έναν ανθρωπο που αγαπώ. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να 
το βλέπουμε αρκεί πραγματικά να το νιώθουμε. Όπως λέει η Εφη το EFT θα μειώσει τα 
συναισθήματα για να μπορώ πραγματικά να δεχτώ μία άλλη αντίληψη. Σ'αυτό το στάδιο 
όντως θα έκανα EFT ίσως και νωρίτερα να έκανα EFT. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω 
και πάρα πολύ. Προτιμώ τακ-τακ να τελειώσουμε. Και μετά να κάνει με επιλογές. EFTμε 
επιλογές, εναλλακτικές αντιλήψεις και θετικό οραματισμό. Γιατί τί έχει κάνει τώρα. Έχει 
βάλει την μητέρα της μία σκεπτομορφή που δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι 
θα περάσει αυτό. Πολλοί άνθρωποι, κι εγώ δεν θυμάμαι πράγματα.Δεν είναι ανάγκη το 
μυαλό της να πάει εκεί. Να αρχίζει να οραματίζεται την μητέρα της με απόλυτη υγεία, 
διαύγεια και όλο αυτό που θέλει να έχει. Και χωρίς να  δημιουργούμε τώρα μία 
σκεπτομορφή αρνητική για τον άλλο. Επίσης HO'OPONOPONO.Της ζητάω συγνώμη για 
οποιαδήποτε συμμετοχή, σε αγαπώ, με αγαπώ, σ'ευχαριστώ που διαλύεται όλο αυτό. Άρα 
έχετε πάρα πολλές τεχνικές που δουλεύουν. Και οι αλήθειες είναι αλήθειες. Δεν είναι δικά 
μου  
  -Να ρωτήσω κάτι.Αν πηγαίναμε πιό κάτω.Αν είναι ερώτηση ή κατευθύνουμε Πώς θα 
ένιωθε στην ιδέα ακόμη και αν η μαμά της είναι έτσι εκείνη να το αντιμετωπίζει καλά 
Ηλίας 
 Τί θα σε βοηθήσει να νιώθεις ασφάλεια, Τί χρειάζεται να πιστέψεις για να νιώθεις 
ασφάλεια ακόμη κι αν αυτό συμβαίνει. Αυτό εννοείς; 
  -Όχι, τί χρειάζεται να πιστεύει. Μπορεί να νιώθει καλά έστω κι αν η μαμα της είναι έτσι. 
Πώς θα ένιωθε αν ήταν καλά;Το αντιμετωπίζει μιά χαρά ούτε πονάει, ούτε λυπάται 
Ηλίας 
Αν δέχεται να νιώθει έτσι. Σαν να υπάρχει ψυχολογική αντιστροφή 
  -Εγώ άλλο υποψιάζομαι από πίσω 
Ηλίας 
Είναι μία έγκυρη ερώτηση. Μπορούμε να ρωτήσουμε. Πώς νιώθεις με την ιδέα να είσαι 
καλά ακόμη κι αν η μητέρα σου δεν είναι καλά; Μπορείς να το ρωτήσεις . Ναι 
  - Μήπως φοβάται μήπως γινει ρεζίλι αν η μαμά της γυρίζει εδώ κι εκεί 
Ηλίας 
Ίσως αλλά δεν γνωρίζουμε αν το μυαλό της έχει πάει τόσο μακρυά. 
Ο.Κ. Σκεφθείτε αυτές τις ερωτήσεις όταν μιλάτε με φίλους , αλλά μην τους ζαλίζετε. Για να 
υπάρξει διαύγεια στο θέμα. 


