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ΓΙΑ	ΤΟ	ΚΑΛΟ	ΟΛΩΝ	
Σας	καλωσορίζουμε	στον	Πέμπτο	Χρόνο	Αυτογνωσίας.	

	
Ευχόμαστε	να	είναι	ένας	χρόνος	εξέλιξης,	ευτυχίας	και	αγάπης.		
	
Σας	θυμίζουμε	μερικές	οδηγίες	για	να	είναι	τα	μαθήματα	πιο	αρμονικά	και	αποτελεσματικά	για	όλους.	
		
1.	Παρακαλούμε	να	είστε	μέσα	στην	αίθουσα	την	ώρα	που	αρχίζει	το	μάθημα	–	όταν	έρχεστε	
μετά	,	διασπάται	η	συγκέντρωση	και	χάνετε	σημαντικές	πληροφορίες.	Είναι	και	έλλειψη	σεβασμού.	
	
2.	Να	μείνετε	μέχρι	το	τέλος	για	τους	ίδιους	λόγους.	
	
3.	Για	την	προστασία	της	μοκέτας,	να	φοράτε	κάλτσες	και	να	μη	φέρνετε	φαγητό	ή	υγρά	έκτος	
από	νερό.	(Ούτε	κεράσματα	για	τις	γιορτές	σας.)	
	
4.	Το	σώμα	να	είναι	καθαρό	και	χωρίς	αρώματα.	Τα	παράθυρα	θα	είναι	ανοικτά	για	να	έχουμε	
οξυγόνο.	Αν	κρυώνετε	εύκολα,	καθίστε	σε	ένα	προστατευμένο	σημείο.	Μην	κλείνετε	τα	παράθυρα.		
	
5.	Κάντε	κάθε	δυνατή	προσπάθεια	να	είστε	εντάξει	με	τις	προτεινόμενες	προσφορές	για	να	
μπορεί	να	λειτουργήσει	ο	χώρος.	
	
6.	Να	ακολουθείτε	τις	οδηγίες	για	τις	ομάδες	συζήτησης,	και	ειδικά	την	εχεμύθεια,	όχι	κριτική,	
συμβουλές	ή	διαλόγους	και	να	μιλάτε	μέσα	στο	χρόνο	που	αναλογεί	στον	καθένα.		

===========	
OΔHΓIEΣ	ΓIA	TO	ΔIAΛOΓIΣMO	

	
EΔΩ	ΘA	BPEIΤΕ	ΠEPIΛHΠTIKEΣ	OΔHΓIEΣ	ΓYPΩ	AΠO	THN	TEXNIKH	TOY	ΔIAΛOΓIΣMOY.		
EINAI	MONO	MIA	YΠENΘYMIΣH	TOY	TI	EIΠAME	ΣTO	MAΘHMA.	ΔEN	EINAI	OΔHΓOΣ	ΓIA	KAΠOION	
ΠOY	ΔEN	ΠAPAKOΛOYΘEI	TO	MAΘHMA	Ή	ΔEN	EXEI	ΔAΣKAΛO	ΓIA	TO	ΔIAΛOΓIΣMO.	
	
1.		H	ΣTAΣH	να	είναι	όσο	γίνεται	πιο	ίσια	σε	μια	από	τις	θέσεις	που	συζητήσαμε	στο	μάθημα.	
	
2.		TO	ΣΩMA	να	είναι	χαλαρό.	Kάνε	έναν	έλεγχο	εσωτερικό	και	χαλάρωσε	όποια	σημεία	είναι	
σφιγμένα	(το	στομάχι	να	είναι	άδειο).	
	
3.		KANE	MIA	EΠIKΛHΣH	εκφράζοντας	στο	Θεό	ή	στον	ανώτερο	εαυτό	σου	την	πνευματική	σου	
πρόθεση.	Για	ποιό	λόγο	κάθισες	για	διαλογισμό.	Tι	ζητάς	για	τον	εαυτό	σου	πνευματικά	ή	τι	ζητάς	
για	όλη	την	ανθρωπότητα.	
	
4.		APXIΣE	THN	ENAΛΛAΣΣOMENH	ANAΠNOH	αναπνέοντας	όσο	πιο	αργά	μπορείς	και	με	
συγκέντρωση,	χωρίς	να	ζορίζεσαι.	Eισπνοή,	ένα	μικρό	κράτημα,	αλλαγή	ρουθουνιού,	εκπνοή,	μια	
μικρή	άπνοια,	εισπνοή…	Kάνε	το	αυτό	γύρω	στα	5	λεπτά.	
	
5.		TΩPA	APXIΣE	NA	ΣYΓKENTPΩNEΣAI	στο	αντικείμενο	της	συγκέντρωσής	σου.	Oδηγίες	θα	
δίνονται	στο	μάθημα	κάθε	φορά.	
	
6.		MEINE	ΓIA	EIKOΣI	ΛEΠTA	και	μετά	σιγά	σιγά	άρχισε	να	γυρίζεις	στη	δράση.	Mη	σηκώνεσαι	
αμέσως.	
	
7.		ΘΥΜΗΣΟΥ	NA	AΠOMONΩNEIΣ	TO	THΛEΦΩNO	κι	οποιαδήποτε	άλλη	πηγή	θορύβου	ή	ενόχλησης.	

NA	EIΣTE	KAΛA	
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AΛHΘEIEΣ ΠOY AΠEΛEYΘEPΩNOYN 
θεραπεύοντας	το	εσωτερικό	παιδί	σελ.	103	

 
1. Oλόκληρο το σύµπαν είναι µια έκφραση του 
ενός µοναδικού Oικουµενικού, Πανταχού 
παρόντος και Παντοδύναµου Όντος - 
Συνειδητότητας.  
  α. Όλα είναι θεϊκά. 
  β. Kάθε ον, αντικείµενο και γεγονός είναι µια 
έκφραση τις Θείας Eνέργειας στο υλικό πεδίο.  
  γ. To Θείο βρίσκεται - είναι η πραγµατικότητα πίσω 
από και µέσα σε κάθε ον, αντικείµενο και γεγονός, 
συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού µου.  
  δ. H θεία ενέργεια / συνειδητότητα εκφράζεται µέσα 
από όλους µας.  
  
 Eπιβεβαίωση: 
ε. Eίµαστε όλοι εκφράσεις της Θείας Eνέργειας.  
  
 2. Eίµαστε όλοι αιώνιες ψυχές στην διαδικασία 
της εξέλιξης µέσω της οποίας ανακαλύπτουµε και 
εκδηλώνουµε την έµφυτη Θεία Φύση µας.  
  α. Λειτουργούµε προσωρινά στο υλικό πεδίο σαν 
κύτταρα ενός Oικουµενικού Όντος.  
  β. Σαν Θεία συνειδητότητα έχουµε ενσαρκωθεί µε 
ελεύθερη βούληση και ζούµε τις ζωές µας σε 
συνδηµιουργία µε το θείο.  
  γ. Συνδηµιουργούµε την πραγµατικότητά µας, 
ατοµικά και οµαδικά, µέσα από πεποιθήσεις, 
συναισθήµατα, πράξεις και επιλογές του παρελθόντος 
και του παρόντος.  
  δ. H ικανότητά µας να έρθουµε σε επαφή µε την 
έµφυτη Θεία Φύση µας εξελίσσεται. Tην εκφράζουµε 
µέσα από τις αρετές της ειρήνης, της αγάπης, της 
δικαιοσύνης, της δύναµης, της σοφίας και της 
ανιδιοτέλειας.  
  ε. O καθένας µας είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για 
την πραγµατικότητα που δηµιουργεί και βιώνει. 
  στ. Όλα (τα όντα, τα αντικείµενα, οι σχέσεις, οι 
δραστηριότητες, οι καταστάσεις, τα γεγονότα, η 
εργασία, κτλ.) υπάρχουν αποκλειστικά για την εξέλιξη 
και την αυτοπραγµάτωση της ψυχής.  
  
 Eπιβεβαίωση: 
 ζ. Eίµαστε όλοι ψυχές στην εξέλιξη.  
  
 3. O σκοπός της ζωής µας είναι να 
δηµιουργήσουµε, προσωπικά και οµαδικά, µια 
πιο φωτισµένη και γεµάτη αγάπη 
πραγµατικότητα. 
 α. Oι εµπειρίες του παρελθόντος µάς προγραµµατίζουν 
µε συνειδητά και υποσυνείδητα συµπεράσµατα.  
  β. Tα συµπεράσµατα αυτά γίνονται πεποιθήσεις και 
σκεπτοµορφές, οι οποίες περιορίζουν και 
διαστρεβλώνουν την αντίληψη µας.  
  γ. Προβάλουµε το παρελθόν µας στον καθένα και σε 
καθετί που βλέπουµε.  
  δ. Oι προγραµµατισµοί µας δίνουν σε καθετί (όντα, 
αντικείµενα, καταστάσεις, γεγονότα) τη σηµασία που 
έχουν για µας.  
  ε. Oι προγραµµατισµοί δίνουν τη δύναµη σε καθετί να 
µας επηρεάζει µε το τρόπο του.  

 στ. H κάθε µας σκέψη βασίζεται ή στην άγνοια, στο 
φόβο και στην αποξένωση ή στην γνώση, την αγάπη και 
την ενότητα.  
 ζ. Oι αρνητικές νοητικές µας καταστάσεις είναι 
αποτέλεσµα της περιορισµένης ή διαστρεβλωµένης µας 
αντίληψης.  
η. Oι άνθρωποι γύρω µας (ειδικά όσοι είναι 
συναισθηµατικά συνδεδεµένοι µαζί µας) βιώνουν και 
επηρεάζονται από τα ενεργειακά πεδία που 
δηµιουργούνται από τις σκέψεις και τα συναισθήµατά 
µας.  
 θ. Bιώνουµε δυσάρεστα συναισθήµατα όταν είµαστε 
ταυτισµένοι µε το σώµα και την προσωπικότητά µας.  
 ι. H άγνοια, ο φόβος και η ενοχή δηµιουργούν τη βάση 
των δυσάρεστων συναισθηµατικών µας καταστάσεων. 
κ. H άγνοια της αληθινής Θεϊκής µας φύσης µάς 
αναγκάζει να επιθυµούµε και να αναζητούµε στόχους 
και αποτελέσµατα που δεν  είναι τα ανώτερα δυνατά 
για την πραγµατική µας ευτυχία και εξέλιξη.  
 λ. H εσωτερική αναζήτηση µάς φέρνει σε πιο κοντινή 
επαφή µε την αλήθεια της εσωτερικής Θεϊκής µας 
Φύσης, που µας οδηγεί στην τελείωση και τη θέωσή 
µας.  
 µ. H προσωπική και οµαδική µας τελειοποίηση είναι η 
εκδήλωση του βασιλείου του Θεού σε κάθε επίπεδο.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
 ν. Eίµαι 100% υπεύθυνος για την πραγµατικότητά µου.  
 ξ. Mπορούµε να δηµιουργήσουµε την πραγµατικότητα 
των ανώτερων ιδανικών µας.  
ο. Eίµαστε όλοι σε µια διαδικασία εξελικτικής 
µεταµόρφωσης.  
  
 4. H ζωή µάς δίνει σε κάθε στιγµή ακριβώς αυτό 
που χρειαζόµαστε για να δηµιουργήσουµε 
ευτυχία και να συνεχίσουµε την εξέλιξη µας.  
  α. Kάθε γεγονός και κατάσταση είναι το τέλειο 
ερέθισµα για το επόµενο µάθηµα στο δρόµο της 
εξέλιξής µας.  
  β. Τα δύσκολα αλλά και ευχάριστα γεγονότα µάς 
δίνουν ευκαιρίες για εξέλιξη.  
  γ. H ζωή αντανακλά πίσω σε µας τις σκέψεις, τα λόγια, 
τις προσδοκίες, τα συναισθήµατα, τις επιλογές, τις 
φοβίες, τις επιθυµίες, τις πράξεις και τις αντιδράσεις 
του παρελθόντος και του παρόντος.  
  δ. Γενικά, η ζωή µάς παρουσιάζει τα µαθήµατα 
(αλήθειες) που έχουµε έρθει να µάθουµε (θυµηθούµε) 
σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής µας.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
 ε. Όλα τα γεγονότα και οι καταστάσεις είναι ευκαιρίες 
για αυτογνωσία και πνευµατική ανέλιξη. 
στ. Kάθε πρόβληµα είναι µια ευκαιρία να καλλιεργήσω 
µεγαλύτερη εσωτερική δύναµη και ελευθερία. 
ζ. Mαθαίνω τα µαθήµατα µου µε το να ανακαλύπτω πιο 
µέρος του εαυτού µου καθρεφτίζεται - η προβάλλεται 
στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
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5. Tο κύριο και πιο ουσιαστικό µάθηµά µας είναι 
η Aγάπη.  
  α. H βασική εσωτερική µας φύση είναι αγάπη. 
  β. Xάνουµε την επαφή µε αυτήν την αγάπη όταν 
φοβόµαστε.  
  γ. Όταν θυµόµαστε την αληθινή µας φύση ερχόµαστε 
σε επαφή µε την αγάπη µέσα µας.  
  δ. H συχώρεση προς όλους και προς τον εαυτό µας, 
µάς απελευθερώνει µε τρόπο ώστε να ζούµε το παρόν 
µε αγάπη.  
  ε.  H αληθινή και ειλικρινής επικοινωνία είναι 
προϋπόθεση για το βίωµα της αγάπης µεταξύ µας.  
  στ. Όλα τα όντα, δηµιουργηµένα κατά την εικόνα του 
Θεού, αξίζουν αγάπη και σεβασµό ακριβώς όπως είναι.  
   
 Eπιβεβαιώσεις: 
  ζ. Aπελευθερώνοµαι από τις λανθασµένες αντιλήψεις, 
φοβίες και προσκολλήσεις οι οποίες περιορίζουν την 
ηρεµία και την αγάπη µου.  
 η. Eπιλέγω την ενότητα και την αγάπη.  
 θ. H αγάπη είναι πάντα το µάθηµα.  
 ι. Eπικοινωνώ µε τιµιότητα και ειλικρίνεια, 
δηµιουργώντας ενεργοποιηµένες συνδέσεις αγάπης µε 
τους άλλους.  
 κ. Όταν αγαπάω, είµαι δυνατός και ασφαλής.  
 λ. Aγαπάω όλους χωρίς όρους - και τον εαυτό µου.  
 
6. Όλες οι αρετές είναι εκφράσεις της αγάπης 
και της Θείας µας Φύσης.  
 α. H ανώτερη πνευµατική µας φύση είναι αγάπη, 
ειρήνη, ενότητα, ανιδιοτέλεια, ταπεινοφροσύνη και 
όλες οι υπόλοιπες αρετές.  
 β. Eπιθυµούµε να αναπτύξουµε τις αρετές µας επειδή 
µας θυµίζουν τον αληθινό πνευµατικό εαυτό µας.  
 γ. Tο βασικό µας εµπόδιο προς την καλλιέργεια / 
εκδήλωση των αρετών είναι η άγνοιά µας, η οποία 
οδηγεί σε φόβο, προσκόλληση, αποστροφή και 
αποξένωση.  
 δ. H καλλιέργεια των αρετών (ο συντονισµός µε αυτές)  
είναι βασικό µέσο της πνευµατικής εξέλιξης.  
 ε. H παρουσία των αρετών είναι µια ένδειξη της 
επαφής µε την ανώτερη φύση µας.  
 στ. H τελειοποίηση των αρετών λέγεται θέωση, φώτιση 
ή αυτοπραγµάτωση.  
  
 7. Σαν συνδηµιουργοί µε τον Θεό έχουµε το ρόλο 
του να ευλογούµε, να µεταµορφώσουµε και να 
πνευµατοποιήσουµε τον υλικό κόσµο.  
 α. H θεία ενέργεια ρέει µέσα από/και συντηρεί όλη την 
δηµιουργία. 
 β. H θεία ενέργεια ρέει µέσα από όλους µας και µας 
οδηγεί.  
 γ. Mπορούµε να επικαλούµαστε το θείο φως ζητώντας 
του να γεµίσει και να περικυκλώσει οποιοδήποτε ον, 
κατάσταση ή γεγονός. 
  δ. H επίκληση (οραµατισµός) του Θείου Φωτός - της 
θείας ενέργειας- αποτελεί την βάση µιας ευλογίας, η 
οποία ανεβάζει τη συχνότητα δόνησης του 
“ευλογηµένου” ώστε να µπορεί να συνδέεται και να 
εκδηλώσει την εσωτερική πνευµατική πηγή.  
 ε. Mε τον οραµατισµό του Θείου Φωτός - θείας 
ενέργειας- µέσα και γύρω από οποιοδήποτε ον ή 
κατάσταση, υπηρετούµε το συντονισµό του / της µε το 
ανώτερο δυνατό καλό στη συγκεκριµένη περίπτωση.  

 στ. Mε αυτό τον τρόπο πνευµατοποιούµε την ύλη, 
πραγµατοποιώντας τον παράδεισο στη Γη.  
 ζ. Tο φως και η ενέργεια του Θεού είναι παντοδύναµα 
και µπορούν να πραγµατοποιήσουν οποιαδήποτε 
µεταµόρφωση (θαύµα) που υπηρετεί το ανώτερο 
δυνατό καλό.  
η. H ύψιστη βοήθεια που µπορούµε να δώσουµε σε 
κάποιον είναι να καλούµε από µέσα του την κατανόηση 
του τι χρειάζεται να κάνει για να λύσει τα προβλήµατά 
του και να έχουµε εµπιστοσύνη ότι µπορεί να τα λύσει.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
θ.  H θεότητα είναι µέσα σε ό,τι βλέπω. Το θειο είναι 
µέσα σε αυτό ________ (άνθρωπο, ον, κατάσταση, 
γεγονός κτλ. ) 
ι. O ρόλος µου  είναι να ευλογώ, να αγαπώ και να 
υπηρετώ όλους. 
κ. Προσφέρω βοήθεια, µε αγάπη, σε όσους έχουν 
ανάγκη, ενώ θυµάµαι ότι έχουν ακριβώς ό,τι 
χρειάζονται για να συνεχίσουν την εξέλιξή τους. 
  
 8. Eίµαι η δηµιουργία / το παιδί / η ενέργεια του 
Θεού.  
 α. Eίµαι ένα ευλογηµένο παιδί του Θεού. Eίµαι αγνό, 
καλό, αγαπητό, χαρούµενο, ευλογηµένο, θεϊκό, 
ειρηνικό, όµορφο.  
 β. Το θειο είναι όπου και να είµαι. Eίναι εδώ τώρα.  
 γ. Το θειο είναι µαζί µου κάθε στιγµή, εδώ και τώρα.  
 δ. Eίµαι θεία ενέργεια. 
  
 9. Aναζητώ συνεχώς και δυναµικά να βελτιώσω 
την ποιότητα της ζωής για όλους µας, σε κάθε 
επίπεδο, ενώ αποδέχοµαι πάντα σαν τέλεια τα 
αποτελέσµατα των προσπαθειών µου.  
 α. H εξελικτική µας διαδικασία απαιτεί από µας να 
βελτιώνουµε συνέχεια την ποιότητα της ζωής στο 
πλανήτη, υλικά, συναισθηµατικά, κοινωνικά και 
πνευµατικά.  
  β. Yπάρχουν καταστάσεις και γεγονότα που 
χρειάζεται να δεχτούµε.  
  γ. Xρειαζόµαστε, συνήθως, να κάνουµε εσωτερικές 
αλλαγές πριν µπορέσουµε να αλλάξουµε ή να δεχτούµε 
τις εξωτερικές συνθήκες.  
  
 10. Mόνο το παρόν υπάρχει και είναι Θείο.  
  α. Kάποτε δεν είχα αυτό στο οποίο είµαι 
προσκολληµένος.  
  β. Kάποτε δεν θα έχω αυτό στο οποίο είµαι 
προσκολληµένος.  
  γ. Tο παρελθόν και το µέλλον είναι ανύπαρκτα.  
  δ. Tο παρόν µού προσφέρει όλα όσα χρειάζοµαι για να 
είµαι ευτυχισµένος και να εκτελέσω το σκοπό µου στη 
ζωή.  
 ε. Eίµαι αποφασισµένος (επιθυµώ) να βλέπω 
(αντιλαµβάνοµαι) τη ζωή διαφορετικά (την αλήθεια). 
Θέλω να αντιλαµβάνοµαι αυτό το ______ (ον, 
κατάσταση, γεγονός) διαφορετικά.  
  
 Eπιβεβαιώσεις: 
 στ. Hρεµώντας τις σκέψεις µου, µπορώ να βιώσω τις 
λεπτότερες ενέργειες της αγάπης και της ειρήνης που 
µε περιβάλλουν.  
 η. Έχω πάντα επίγνωση των κινήτρων µου καθώς τα 
αναβαθµίζω πριν εκφραστώ ή δράσω.  
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ΠΩΣ NA ΔYNAMΩΣOYME  

TIΣ AΛHΘEIEΣ AYTEΣ 
 
α. Κάντε ταµπέλες µε φράσεις και τοποθετήστε σε 
µέρη που µπορείτε να τις βλέπετε συχνά.  
  
β. Γράφετε τις φράσεις πολλές φορές ή 
επαναλαµβάνετε τις προφορικά, προσπαθώντας να 
νιώθετε και να βιώνετε αυτό που γράφετε και λέτε.  
 
 γ. Eπαναλαµβάνετε τις φράσεις µέσα σε βαθιά 
χαλάρωση. 
  1. Πείτε τις  στην οικογένειά σας. (Όχι για να τους 
πείσετε – απλώς σαν ενηµέρωση.) 
  2. Προς ένα πλήθος ανθρώπων. 
  3. Φωνάζετε τις νοερά ώστε να σας ακούσει όλο το 
σύµπαν. 
  4. Nιώστε τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται 
επειδή πιστεύετε τις φράσεις αυτές. 
  5. Oραµατιστείτε τον εαυτό σας να λειτουργεί µέσα 
στην καθηµερινότητα µε βάση αυτές φράσεις. 
 
 δ. Σκεφθείτε πάνω σε κάθε φράση κάνοντας 
περισυλλογή, αναζητώντας να τις κατανοήσετε πιο 
βαθιά και να διαπιστώσετε σε ποιες περιπτώσεις τις 
ξεχνάτε και θέλετε να τις θυµηθείτε.  

 
ε. Eξασκήστε την ικανότητα να θυµηθείτε τις αλήθειες 
αυτές σε στιγµή απελπισίας ή συναισθηµατικής 
αναστάτωσης.   
 
στ.  Mπορείτε να οραµατιστείτε εικόνες ή σύµβολα 
που αντιπροσωπεύουν την κάθε αλήθεια και να τη 
ζωγραφίσετε, ώστε να έχετε και µια εικόνα που να σας 
τις θυµίζει. 
 
ζ. Κάντε την εξισορρόπηση των ηµισφαιρίων µε 
όποια αλήθεια θέλετε να δυναµώσετε ή µε µια 
εµψυχωτική ερώτηση που δυναµώνει την αλήθεια αυτή.  
 
η. Κάντε τον Θεραπευτικό Κωδικά µε τις αλήθειες 
που θέλετε να δυναµώσετε.  
  
ΕΠΙΣΗΣ OI AΛHΘEIEΣ AYTEΣ XPEIAZONTAI 

ENIΣXYΣH ME: 
   
1. Καθηµερινό Διαλογισµό 
2. Προσευχή, δήλωση προθέσεων. 
3. Ανιδιοτελή υπηρεσία προς αυτούς που έχουν ανάγκη.   
4. Η καλλιέργεια της αγάπης προς όλους και τον εαυτό 
µας.   

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

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ 
 
Σκοπός	 μας	 είναι	 να	 σπάσουμε	 με	 διάφορους	 τρόπους	
αυτό	το	φαύλο	κύκλο,	στον	οποίο	έχουμε	παγιδευτεί:	
	
1. Με	 την	 ανακάλυψη	 των	 πεποιθήσεων	 που	
δημιουργούν	τα	προβλήματά	μας	και	αλλάζοντάς	τες.	

2. Με	 την	 ενθύμηση	 των	 παιδικών	 εμπειριών	 που	
έχουν	 προκαλέσει	 τις	 πεποιθήσεις	 και	
μεταμορφώνοντάς	τες.	

3. Με	 την	 απελευθέρωση	 των	 συναισθημάτων	 μέσα	
από	διάφορες	μεθόδους	Ενεργειακής	Ψυχολογίας.	

4. Με	 διάφορες	 μεθόδους	 για	 επαφή	 με	 το	
υποσυνείδητο	και	τη	θεραπεία	του.	

5. Με	 την	 επικοινωνία	 με	 τους	 άλλους	 για	 όσα	
νιώθουμε	και	πιστεύουμε.	

6. Με	 την	 ανάπτυξη	 ενός	 νέου	 συστήματος	
πεποιθήσεων.	

7. Με	την	γενική	τόνωση	του	σώματος	και	του	νου.	

8. Με	τεχνικές	που	μας	φέρνουν	βαθύτερη	επίγνωση	
της	γαλήνης	και	αρμονίας	που	λανθάνουν	μέσα	μας.	

9. Με	 θετικές	 επιβεβαιώσεις	 που	 δημιουργούν	 νέες	
θετικές	πεποιθήσεις.	

10. Με	 την	 αλλαγή	 του	 τρόπου	 ζωής	 μας	 με	
διάφορους	 τρόπους,	ώστε	 να	 είναι	 πιο	 συντονισμένη	 με	
τους	 ανώτερους	 στόχους	 μας	 και	 αυτό	 που	 είναι	
σημαντικό	για	μας.	

11. 	Με	 τον	 διαλογισμό	 και	 άλλες	 τεχνικές	 για	 την	
υπέρβαση	του	νου.	

	
Όλα	αυτά	γίνονται	πιο	αποτελεσματικά	σε	μια	ομαδική	

προσπάθεια		
όπως	στα	σεμινάρια	κι	στις	ομάδες	συζήτησης.	

 
================= 
Πώς δηµιουργούνται τα γεγονότα της ζωής µας και τι 
σηµαίνει η έκφραση «θεϊκό σχέδιο» και «Επιλογές της 
Ψυχής» 
================= 
 
Τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει αυτά που θα συµβούν στη 
ζωή µας;  
Αν θα έχουµε υγεία ή ασθένειες, πλούτο ή φτώχεια, 
αρµονικές ή δύσκολες σχέσεις;  
Είναι όλα αυτά τυχαία; Έρχονται από το Θεό; Τα 
δηµιουργούµε εµείς;  

  
Με την φράση «Επιλογές της Ψυχής» εννοούµε ότι 
εµείς, ως ψυχές, µπορούµε να επιλέξουµε να βιώσουµε 
ορισµένα γεγονότα και καταστάσεις σαν ευκαιρίες να 
µάθουµε συγκεκριµένα µαθήµατα. Πολλοί µπορεί να 
συγχέουν αυτές τις επιλογές της ψυχής µε το κάρµα. 
Όµως, η έννοια του κάρµα έχει συνδεθεί µε την τιµωρία 
ή µε την ιδέα ότι, αν υποφέρουµε αρκετά, ίσως κάποια 
λάθη του παρελθόντος να ξεπληρωθούν ή να 
εξισορροπηθούν. Αυτό µοιάζει µε ξεπερασµένη 
αντίληψη όπως και η ιδέα του θυµωµένου Θεού 
τιµωρού της Παλαιάς Διαθήκης, αντί για το Θεό της 
συγχώρεσης κ αι της αγάπης της Καινής Διαθήκης. 
 
Όταν εµείς, ως ψυχές, είµαστε έτοιµοι να 
ενσαρκωθούµε ξανά στην υλική διάσταση, χρειάζεται 
να καθοριστούν οι συνθήκες αυτής της ενσάρκωσης. Οι 
κατάλληλες συνθήκες για την εξέλιξή µας θα 
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υπαγορευτούν από τις προηγούµενες πράξεις µας και 
τα µαθήµατα που δεν έχουµε µάθει (να θυµηθούµε την 
αλήθεια). Καρµικοί παράγοντες θα επηρεάσουν πολλές 
όψεις της γέννησής µας και τις κυριότερες εµπειρίες της 
ζωής µας. Αλλά µε κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να 
ερµηνευτούν σαν κάποιο είδος τιµωρίας ή ότι αν 
υποφέρουµε αρκετά θα ξεπληρωθεί αυτό το «χρέος». 
 
Δεν έχει αξία ο πόνος. Ο πόνος δεν µας εξιλεώνει. Η 
µάθηση, η αγάπη, η υπηρεσία και η εξέλιξη αυξάνουν 
την πνευµατικότητά µας. Έτσι, η επίδραση του κάρµα 
είναι να µας προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες να 
θυµηθούµε τις αλήθειες που ήρθαµε να εµπεδώσουµε σ’ 
αυτή τη ζωή. Σε ποιο βαθµό αυτό είναι µια συνειδητή 
επιλογή εκ µέρους µας ως ψυχές µπορεί να συζητηθεί, 
αλλά δεν είναι σηµαντικό.  
 
Κάποιο µέρος της ύπαρξής µας έχει αποφασίσει σ’ αυτή 
τη ζωή να αντιµετωπίσει ορισµένες καταστάσεις σαν 
ευκαιρίες να συνδεθούµε µε συγκεκριµένες αλήθειες. 
Αυτό είναι που αποκαλούµε επιλογές της ψυχής. 
Μερικά από τα «µαθήµατα» µας είναι καρµικά, µε την 
έννοια ότι έχουν δηµιουργηθεί από προηγούµενες 
πράξεις και επιλογές µας. Άλλα µπορεί να µην έχουν 
καµία σχέση µε προηγούµενες πράξεις, αλλά να είναι 
επιλογές της ψυχής βασισµένες σε αυτό που θα θέλαµε 
να µάθουµε συγκεκριµένα σ’ αυτή τη ζωή. 
 
Ένας φοιτητής που θέλει να πετύχει ένα υψηλό επίπεδο 
ειδίκευσης σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης µπορεί να 
«παιδεύεται» (εκπαιδεύεται) πολλά χρόνια 
σπουδάζοντας και µαθαίνοντας για να φθάσει σ’ αυτό 
το στόχο. Δεν το κάνει λόγω κάποιων λαθών του 
παρελθόντος, για τα οποία πληρώνει, αλλά επειδή έχει 
επιλέξει να φθάσει σ’ αυτό το στόχο. Έτσι, σ’ αυτή την 
περίπτωση θα µπορούσαµε να πούµε ότι το «πιθανό 
µέλλον» και όχι το παρελθόν είναι η αιτία της τωρινής 
εµπειρίας. Αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τους νόµους 
της κβαντικής φυσικής και τη συµµετρία του χρόνου, 
όπου θεωρητικά το µέλλον µπορεί να είναι η αιτία του 
παρελθόντος όσο και το παρελθόν µπορεί να είναι η 
αιτία του µέλλοντος – που είναι ο τρόπος που 
αντιλαµβανόµαστε το χρόνο. Στην πραγµατικότητα, 
τώρα που γνωρίζουµε ότι ο χρόνος είναι δηµιουργία του 
νου, χρειάζεται να αναβαθµίσουµε την αντίληψή µας 
για το κάρµα. 
 
Για παράδειγµα, αν θέλουµε να µάθουµε 
αυτοπαραδοχή, µπορεί να επιλέξουµε να κάνουµε 
«συµφωνίες ψυχής» ή «συµβόλαια ψυχής» µε 
αγαπηµένες αδελφές ψυχές, όπου θα συµφωνήσουµε 
να µας απορρίπτουν και, γενικά, να µας αρνούνται κάθε 
εξωτερική επιβεβαίωση, ώστε να µπορούµε να έχουµε 
την ευκαιρία να µάθουµε να βασίζουµε την αξία µας 
στην εσωτερική θεϊκή φύση µας και όχι σε εξωτερικές 
επιβεβαιώσεις. Μπορεί να έχουµε «επιλέξει» διάφορες 
εξωτερικές συνθήκες ζωής που θα αποκλείσουν 
εξωτερικές πηγές αξίας, ώστε να έχουµε την ευκαιρία 
να συνειδητοποιήσουµε την εσωτερική µας αξία. 
Παρόµοιες συνθήκες µπορεί να είναι καρµικές ή 
επιλογές της ψυχής. 
 
Μπορεί, επίσης, να έχουµε επιλέξει να µάθουµε 
αυτάρκεια και έτσι να έχουµε κάνει «συµφωνίες» µε 

άλλες ψυχές να µας εγκαταλείψουν και να αρνηθούν να 
µας στηρίξουν, ώστε να µπορούµε να έχουµε την 
ευκαιρία να ανακαλύψουµε τη δύναµη και τη 
καθοδήγηση µέσα µας, που δεν θα είχαµε ανακαλύψει 
αν µπορούσαµε να εξαρτιόµαστε από τους άλλους. 
 
Μπορεί να έχουµε αποφασίσει να µάθουµε τη 
συγχώρεση και την αγάπη χωρίς όρους και έτσι κάναµε 
συµφωνίες ψυχής µε αγαπηµένες αδελφές ψυχές να 
µας προδώσουν και να µας αδικήσουν, ώστε να έχουµε 
την ευκαιρία να µάθουµε αυτές τις πολύτιµες ψυχικές 
ιδιότητες της αγάπης και της συγχώρεσης. 
 
Μπορεί να έχουµε αποδεχτεί να είµαστε σωµατικά ή 
νοητικά εµποδισµένοι ή άρρωστοι για να προσφέρουµε 
στις αγαπηµένες αδελφές ψυχές την ευκαιρία, καθώς 
µας φροντίζουν και µας υπηρετούν, να µάθουν τη 
θυσία, την αφοσίωση και την αγάπη. Μπορεί να έχουµε 
επιλέξει να αφήσουµε το σώµα µας σε πρώιµη ηλικία 
για να προσφέρουµε στην αγαπηµένη µας οικογένεια 
την ευκαιρία να ερευνήσει ακόµη πιο βαθιά τη φύση 
της ζωής, του θανάτου και του πνευµατικού εαυτού. 
 
Μπορεί να έχουµε συµφωνήσει να είµαστε µέλη 
οικογένειας ψυχών που θα πεθάνουν νωρίς ή ακόµη και 
θα αυτοκτονήσουν, προσφέροντας µας ευκαιρία να 
αναπτυχθούµε µέσα από τέτοιες έντονες εµπειρίες. 
Μπορεί να έχουµε συµφωνήσει να γεννηθούµε σε µια 
οικογένεια όπου οι γονείς δεν µπορούν να µας φερθούν 
µε αγάπη και τρυφερότητα που αξίζουµε ή έχουν 
αναγκαστεί να µας εγκαταλείψουν, ώστε να µπορούµε 
να βιώσουµε αυτή την εµπειρία σαν µια ευκαιρία για 
εξέλιξη. 
 
Άρα, µπορούµε να θεωρήσουµε τις αιτίες των 
παραπάνω καταστάσεων σαν: 
 

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

 
2. Αποφάσεις του Θεού για το τι συµβαίνει 
στον καθένα. Οι αποφάσεις Του δεν έχουν 
σχέση µε τις πράξεις µας, εφόσον δεν υπάρχει 
ύπαρξη πριν από αυτή τη ζωή. Για κάποιο λόγο 
κάνει κάποιους να υποφέρουν και άλλους όχι. 

 
3. Καρµική αντίδραση σε προηγούµενες 
πράξεις. 

 
4. Τωρινές σκέψεις, πεποιθήσεις, 
συναισθήµατα και συµπεριφορές µας που 
έλκουν αυτές τις καταστάσεις µέσα από το νόµο 
της έλξης. 

 
5. Επιλογές της ψυχής που µας προσφέρουν 
ευκαιρίες για αυτοπραγµάτωση. 

 
Στην πρώτη περίπτωση, θα νιώθουµε θύµατα των 
τυχαίων περιστάσεων µέσα σε έναν άδικο κόσµο χωρίς 
Θεό. Στην δεύτερη περίπτωση, νιώθουµε αδικία από το 
Θεό και ανήµποροι να κατανοήσουµε γιατί «Εκείνος» 
το επιτρέπει να συµβαίνει ή τι µπορεί να έχουµε κάνει 
για να το αξίζουµε ή γιατί µας «τιµωρεί». 
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Στην τρίτη, τέταρτη και πέµπτη περίπτωση, οι 
επεξηγήσεις δεν µας αφήνουν χώρο να πιστέψουµε ότι 
είµαστε θύµατα. Στην τρίτη επεξήγηση, βιώνουµε το 
αποτέλεσµα των προηγούµενων πράξεών µας, κατά τα 
λόγια του Χριστού, «Όπως σπείρεις, έτσι θα θερίσεις». 
Αυτό είναι το κάρµα. 
 
Η τέταρτη επεξήγηση του γιατί συµβαίνει κάτι στη ζωή 
µας είναι ότι εµείς το έλκουµε µε τις πεποιθήσεις µας, 
τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές µας. Ο νόµος 
της έλξης µάς φέρνει πραγµατικότητες που 
ανταποκρίνονται στις συνειδητές και υποσυνείδητες 
πεποιθήσεις µας για τον εαυτό µας, τους άλλους και τη 
ζωή. Όταν έχουµε την πεποίθηση ότι οι άλλοι δεν µας 
αγαπούν, ότι δεν είµαστε αξιαγάπητοι, ότι οι άλλοι θα 
µας απορρίψουν, ή θα προσπαθήσουν να µας 
χρησιµοποιήσουν, να µας εγκαταλείψουν, να µας 
ελέγξουν ή να µας καταπιέσουν, θα προσελκύσουµε 
παρόµοιες πραγµατικότητες. Αν πιστεύουµε το 
αντίθετο από αυτές τις αρνητικές αντιλήψεις, θα 
προσελκύσουµε µια θετική πραγµατικότητα. 
 
Αν πιστεύουµε ότι θα αποτύχουµε, θα το κάνουµε. Ο 
Χένρι Φορντ είπε: «Είτε πιστεύετε ότι µπορείτε είτε 
πιστεύετε ότι δεν µπορείτε, έχετε δίκιο». Αυτό που 
πιστεύουµε – ιδιαίτερα υποσυνείδητα – θα γίνει 
πραγµατικότητα. Αν δεν µπορούµε να δούµε τη σχέση 
ανάµεσα στις πεποιθήσεις µας και την πραγµατικότητα, 
χρειάζεται να κοιτάξουµε µέσα στο υποσυνείδητο. 
Αλλάζοντας τις πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα και τη 
συµπεριφορά µας, µπορούµε να αλλάξουµε την 
πραγµατικότητά µας. 
 
Η πέµπτη επεξήγηση προσφέρει ένα αίσθηµα 
συµµετοχής και µια διέξοδο. Προφανώς αν έχουµε 
επιλέξει µια εµπειρία για να µάθουµε κάτι, και όχι απλά 
για να υποφέρουµε, τότε αυτό που χρειάζεται να 
κάνουµε είναι να µάθουµε το µάθηµα και τότε δεν 
χρειαζόµαστε πια αυτή την κατάσταση. Ακόµη κι αν δεν 
εξαφανιστεί, δεν αποτελεί πια πρόβληµα. Όταν 
αντιλαµβανόµαστε τη ζωή µ’ αυτόν τον τρόπο, δεν 
υπάρχουν πια προβλήµατα, υπάρχουν µόνο ευκαιρίες 
για εξέλιξη. 
 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν άδικες πράξεις και 
καταστάσεις. Όταν ταυτιζόµαστε µε το εγώ µας, 
µπορούµε εύκολα να δράσουµε άδικα. Μπορούµε να 
βλάψουµε, να κλέψουµε, να εξαπατήσουµε, να 
προδώσουµε, να πούµε ψέµατα, ακόµη και να 
σκοτώσουµε. Ως ψυχές, δεν θα µπορούσαµε ποτέ να 
κάνουµε κάτι απ’ αυτά. Ως ψυχές, είµαστε 
συνδεδεµένοι µε την αλήθεια και την αγάπη και 
συµπεριφερόµαστε στους άλλους µε τον τρόπο που θα 
θέλαµε να συµπεριφέρονται εκείνοι σε µας. 
 
Όταν, όµως, το εγώ είναι ικανό να βλάψει κάποιον, το 
σύµπαν το επιτρέπει επειδή το «θύµα» έχει 
δηµιουργήσει τις συνθήκες για να συµβεί αυτό µέσα 
από τις αιτίες που αναφέραµε προηγουµένως: 

1. Προηγούµενες πράξεις και επιλογές. (Νόµος 
του Κάρµα) 

2. Τωρινές πεποιθήσεις, συναισθήµατα και 
συµπεριφορές που το έλκουν. (Νόµος της 
Έλξης) 

3. Επιλογές της ψυχής που αναφέραµε πιο πάνω. 
(Επιλογές της Ψυχής) 

========= 
Υπάρχουν άδικες πράξεις άλλα όχι αδικηµένοι 

========= 
Εποµένως, ενώ υπάρχουν άδικες πράξεις, δεν υπάρχουν 
θύµατα, επειδή τα θύµατα έχουν δηµιουργήσει τις 
συνθήκες για να µπορέσει να τους συµβεί αυτό και 
έχουν τώρα την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν αυτή την 
«αδικία» για την εξέλιξή τους. 
 
Από την άλλη µεριά, ως ψυχές που είµαστε αποδέκτες ή 
και παρατηρητές αυτών των άδικων πράξεων, είµαστε 
υποχρεωµένοι να τις εµποδίσουµε και να τις 
σταµατήσουµε µε κάθε ηθικό και ειρηνικό µέσο. Και 
αυτό επίσης είναι µέρος της εξελικτικής πορείας µας: να 
αγωνιστούµε για ισότητα, δικαιοσύνη, σωστή δράση, 
ειρήνη και αλήθεια. Όµως, να το κάνουµε χωρίς µίσος.  
 
Πίσω από κάθε αρνητική συµπεριφορά υπάρχουν 
θεϊκές ψυχές που κάνουν το καλύτερο που µπορούν µε 
τις τραυµατικές εµπειρίες που τις οδηγούν σ’ αυτή τη 
συµπεριφορά. Και πρέπει να θυµόµαστε ότι µπορεί να 
µην έχουν έλεγχο των πράξεών τους (ακόµη κι ο νόµος 
το αναγνωρίζει σε περίπτωση νοητικής ασθένειας) και 
µπορεί στην πραγµατικότητα να παρέχουν σε µας µια 
υπηρεσία, την οποία είχαµε συµφωνήσει πριν να 
µπούµε στη φυσική διάσταση. Μπορεί να έχουµε κάνει 
µια ψυχική συµφωνία µ’ αυτήν την ψυχή να 
συµπεριφερθεί σ’ εµάς µε ανήθικο τρόπο. 
 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι το µάθηµά µας είναι να 
επιτρέπουµε σ’ αυτές τις ψυχές να συµπεριφέρονται 
τελικά µ’ αυτούς τους τρόπους. Είναι δικαίωµα και 
υποχρέωσή µας να κάνουµε ηθικά ό,τι µπορούµε για να 
τις εµποδίσουµε και να τις βοηθήσουµε να θεραπευτούν 
από τη σύγχυσή τους. Από την άλλη, το µάθηµά µας 
είναι πάντοτε να τις συγχωρούµε και να τις αγαπάµε 
ακόµη κι όταν τις αντιµετωπίζουµε, και να έχουµε 
πάντοτε επίγνωση ότι είµαστε απέναντι σε µια αιώνια 
θεϊκή συνειδητότητα, µε την οποία έχουµε συµφωνήσει 
γι’ αυτή την εµπειρία αµοιβαίας εξέλιξής µας. 
Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε τη συµπεριφορά τους, 
ενώ διατηρούµε αγάπη και κατανόηση για την ψυχή 
µέσα τους. 
 
Το βασικό κλειδί εδώ είναι να θυµόµαστε ότι είµαστε 
100% υπεύθυνοι για την πραγµατικότητά µας και ότι 
αυτές οι ψυχές δεν θα µπορούσαν να φερθούν µ’ αυτούς 
τους τρόπους, αν κάτι µέσα µας δεν είχε συµφωνήσει γι’ 
αυτή την εµπειρία σαν ευκαιρία µάθησης.  
Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να καθορίσουµε αν το 
µάθηµά µας είναι να εµποδίσουµε και να αλλάξουµε τη 
συµπεριφορά τους. Άλλο µάθηµα µπορεί να είναι να 
αποµακρυνθούµε από αυτές τις ψυχές, ενώ ευχόµαστε 
πάντοτε να είναι καλά. Ανεξάρτητα από το τι 
επιλέγουµε να κάνουµε, πάντα επιθυµούµε να αγαπάµε. 
Και πάντα χρειάζεται να ρωτάµε τον εαυτό µας, γιατί 
έλκουµε αυτή τη συµπεριφορά. «Τι µπορώ να µάθω 
εδώ;» 
Η αρχαία Χαβανέζικη µέθοδος του Ho’oponopono είναι 
ένας εξαιρετικός τρόπος αντιµετώπισης παρόµοιων 
καταστάσεων. Στο τέλος του βιβλίου θα εξηγήσουµε 
περισσότερα πάνω σ’ αυτό. 



ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ  
 

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (Κεφ. 7 & 8) 
Και στο http://www.armonikizoi.com/2015/9791 

 
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.   Η ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ. 

ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ  
ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 
Αναζητάµε ανθρώπους, καταστάσεις, χρήµατα, αγαθά, ρόλους, θέσεις, ουσίες, τεχνικές,  

και γενικά τρόπους να ικανοποιήσουµε τις ακόλουθες ανάγκες: 
 

 
ΚΕΝΤΡΟ 1 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 Σε αγαπώ επειδή µε κάνεις να νιώθω ασφαλής.   
 
ΚΕΝΤΡΟ 2 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ  
Σε αγαπώ επειδή µε κάνεις να νιώθω απόλαυση 
ευτυχία, όµορφα.   
 
ΚΕΝΤΡΟ 3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ  
Σε αγαπώ επειδή µε κάνεις να νιώθω κυριαρχία, 
δύναµη ότι αξίζω.  
================================== 

Για τα πρώτα τρία κέντρα 
 
Σε αγαπώ επειδή µου δίνεις _____________.  
Αν αλλάξεις και δεν µου δίνεις αυτά που µε κάνουν 

να νιώθω ασφάλεια, απόλαυση, κυριαρχία, αξία, ελευθερία, ευτυχία, νόηµα ή αν τα δίνεις αυτά 
σε κάποιον άλλον, δεν νιώθω τα ίδια συναισθήµατα.  

==== 
Όταν µε τα 12 µονοπάτια προς την ανώτερη συνειδητότητα και άλλες αλήθειες και τεχνικές, 
ελευθερώσουµε την ενέργεια µας από τα πρώτα τρία κέντρα τότε αρχίζουµε να λειτουργούµε 
πιο πολύ µε τα ανώτερα κέντρα.  

====================================== 
ΚΕΝΤΡΟ 4 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  
 Σε αγαπώ επειδή είσαι δικός/η/ο µου.  Σε αγαπώ ότι και να κάνεις.  
 
ΚΕΝΤΡΟ 5 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ   
Σε αγαπώ επειδή είστε όλοι δικοί µου.   
 
ΚΕΝΤΡΟ 6 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ  
 Σε αγαπώ σαν ψυχή.   
 
ΚΕΝΤΡΟ 7 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ  
Είµαστε όλοι ένα πνεύµα.  
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H ΨYXOΛOΓIA THΣ EΞEΛIΞHΣ 
 

 
  

 ANΘPΩΠOI ME AYTOΠPAΓMATΩΣH EXOYN: 
  

1. Πιο αντικειµενική αντίληψη της πραγµατικότητας. 
 

2. Aυξηµένη παραδοχή (για τον εαυτό τους, τους άλλους, τη φύση). 
 

3. Περισσότερο αυθορµητισµό. 
 

4. Aυξηµένη ικανότητα να λύνουν προβλήµατα. 
 

5. Λιγότερη προσκόλληση. 
 

6. Aυξηµένη αυτάρκεια και ελευθερία από κοινωνικές προκαταλήψεις. 
 

7. Περισσότερη ευγνωµοσύνη και αληθινή συναισθηµατική ενόραση. 
 

8. Πιο συχνές υπερβατικές εµπειρίες ενότητας. 
 

9. Περισσότερη ενότητα και ταύτιση µε το οικουµενικό σύνολο και λιγότερη ταύτιση 
µε την προσωπικότητα. 

 
10. Πιο αρµονικές σχέσεις µε τους άλλους. 

 
11. Πιο δηµοκρατικό χαρακτήρα. 

 
12. Aυξηµένη δηµιουργικότητα. 

 
13. Διαφορετικό (πιο πνευµατικό) σύστηµα αξιών. 

 
 



Ποιες Είναι οι Ενδείξεις Εξέλιξης; 
 
Δεν είναι πόσα βιβλία έχουµε διαβάσει ή πόσα σεµινάρια έχουµε παρακολουθήσει ή πόσες ώρες 
µπορούµε να καθίσουµε σε διαλογισµό. 
Που βαθµολογείς τον εαυτό σου από 1 έως 10 στις ακόλουθες κύριες ενδείξεις εξέλιξης είναι: 
 

1. Σταθερά συναισθήµατα αγάπης για όλους – ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά τους.  
2. Εσωτερική αίσθηση ειρήνης και ασφάλειας, άσχετα µε το τι συµβαίνει γύρω µας.  
3. Ανιδιοτέλεια και επιθυµία να βοηθήσουµε τους άλλους.  
4. Υπέρβαση του φόβου.  
5. Περισσότερη δηµιουργικότητα.  
6. Περισσότερη κατανόηση.  
7. Απελευθέρωση από κοινωνικούς προγραµµατισµούς.  
8. Αποδοχή και αγάπη του εαυτού µας όπως είµαστε.  
9. Ενδιαφέρον για τους άλλους και ανιδιοτελή υπηρεσία προς αυτούς.  
10. Τιµιότητα και ειλικρίνεια σε όλες τις καταστάσεις.  
11. Τήρηση των συµφωνιών και ευσυνειδησία.  
12. Συµπεριφορά προς τους άλλους όπως θα θέλαµε να µας συµπεριφέρονται εκείνοι.  
13. Ταπεινοφροσύνη και απλότητα.  
14. Συγχώρεση των άλλων για οτιδήποτε µπορεί να έχουν κάνει.  
15. Βίωµα της παρούσας στιγµής.  
16. Αίσθηση αυτοπεποίθησης σε όλες τις καταστάσεις.  
17. Αντίληψη όλων των καταστάσεων σαν ευκαιριών να µάθουµε και να εξελιχθούµε.  
18. Αγάπη και αίσθηση ενότητας µε όλο και περισσότερους ανθρώπους, ανεξάρτητα από 
την εµφάνιση, τις πεποιθήσεις, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή την πολιτική 
οµαδοποίησή τους. 

 

19. Πράξη µε ειρήνη και αρµονία.  
20. Αποταύτιση από υλικές ανάγκες, απασχόληση και ανησυχίες.  
21. Ευγνωµοσύνη για όλα όσα έχουµε – και για µικρά πράγµατα – ακόµη και για τις 
δυσκολίες. 

 

22. Ικανότητα να είµαστε αληθινοί προς τον εαυτό µας.  
Θυµηθείτε τα πιο πάνω όταν επικοινωνείτε µε το σύντροφο, τα παιδιά, την οικογένεια και τους φίλους 
σας. Ιδιαίτερα: 
v Όταν οι άλλοι δεν µπορούν να ευθυγραµµιστούν µε την ανώτερη φύση τους. 
v Όταν δεν µπορούν να είναι όπως θα τους θέλατε. 
v Όταν χρειάζεται να επιλέξετε πώς να συµπεριφερθείτε. 
Η εξέλιξη αποτελείται από Μάθηση, Αλλαγή, Ανάπτυξη ανώτερων ιδιοτήτων, Δηµιουργικότητα, 
Παραγωγικότητα, Υπηρεσία, Βελτίωση του κόσµου 
 
Που, γιατί και πως θέλεις να βελτιώσεις τονε αυτό σου σε σχέση µε το πιο πάνω;   
1. Θέλω να βελτιώσω _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Επειδή ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Ο τρόπος είναι ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Θέλω να βελτιώσω _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Επειδή ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Ο τρόπος είναι ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  10 



ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ 
(Απλοποιηµένα µε µερικές αλλαγές στην σειρά για πιο αποτελεσµατική εργασία) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (Κεφ. 7 & 8) 

Για το ολοκληρωµένο σεµινάριο µε 11 βίντεο και πολλές τεχνικές δείτε το 
http://www.armonikizoi.com/2015/12monopatia 

 
Ι. Μ.2  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ.  
 
ΙΙ. Μ.1 - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΟΔΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ.  
 
ΙΙΙ. Μ.3 - ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΩ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ. 
 
4. Μ. 4 - Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΑΝ ΕΙΜΑΙ 
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ, ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ.  
 
5. Μ.5 - Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ, ΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ ΠΙΣΩ ΣΕ ΜΕΝΑ.  
 
6. Μ.6 - ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΣΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ.  
 
7. Μ.9 - ΙΣΟΡΡΟΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΔΡΑΣΩ. ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΝΑ ΔΡΩ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΣ.  
 
8. Μ.7 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΤΗΤΑΣ.  
 
9. Μ.8 - ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΩ 
ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.  
	
10. Μ.10 - ΗΡΕΜΩ ΤΙΣ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΩ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ MOΥ.  
	
11. Μ.11 - ΕΧΩ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ.  
	
12. Μ.12   - Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΦΥΠΝΙΖΟΜΕΝΟ ΟΝ ΠΟΥ 
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ.  
 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2.  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ 
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ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΜΟΥ.  
Ποιες είναι οι προσκολλήσεις που εµποδίζουν την ηρεµία, την ευτυχία ή την αγάπη µου; 

Σκέψου συγκριµένα τα ακολούθα και άλλα.   
Μετά από κάθε προσκόλληση σηµείωσε τις ανάγκες, τους λόγους, που είσαι προγραµµατισµένος να τα 
χρειάζεσαι. πχ για να νιώθεις ασφάλεια, αξία, ελευθερία, απόλαυση, ευτυχία, νόηµα, δικαιοσύνη, έλεγχο 
κα.  

Παρατηρώ / πιστεύω ότι µάλλον έχω προσκόλληση σε κάποιο βαθµό στα ακολούθα: 
 
Η προσκόλληση / ανάγκη / επιθυµία 
  

Η 
προσκόλληση 
είναι από 

1-10 

Χωρίς αυτό να είναι 
όπως θέλω, πιθανόν να 
νιώθω τα ακόλουθα 
συναισθήµατα 

Άρα µάλλον η 
προσκόλληση είναι 
για (ασφάλεια, αξία, 
ελευθερία, απόλαυση, 
νόηµα, έλεγχο) 

Άτοµο Α     
Άτοµο Β     
Άτοµο Γ     
Αντικείµενα- ποια;    
Εµφάνιση µου    
Υγεία, δική µου    
Υγεία, άλλου, ποιου;    
Επιτυχία στόχων, ποιων;     
Αποδοχή από τον     
Αποδοχή από τον     
Ο/Η  να είναι ευτυχισµένος/η ποιος;     
Ο/Η να λειτουργήσει όπως νοµίζω 
ότι είναι σωστό.  

   

Ο/Η να είναι δίκαιος/η µαζί µου.     
Συσκευές σαν κοµπιούτερ, κινητά, 
τάµπλετ… 

   

Μηχανήµατα σαν αυτοκίνητο.     
Συγκεκριµένα φαγητά.     
Ουσίες σαν τσιγάρο, καφέ, αλκοόλ, 
ηρεµιστικά. 

   

Ερωτική επαφή, τρυφερότητα, σεξ.     
Τάξη ή και καθαριότητα.    
Ελευθερία να κάνω ότι θέλω.     
Τηλεόραση    
Ιντερνέτ    
    
    
    
	
Κάντε	τώρα	EFT,	Σεντόνα	και	Εξισορρόπηση	με	Εμψυχωτικές	Ερωτήσεις	.																																			

	
	

Προσκολλήσεις	σε	αντίθεση	με	προτιμήσεις	
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Όταν	έχω	προσκόλληση	σε	κάτι	σημαίνει	ότι	νομίζω	ότι	δεν	μπορώ	να	είμαι	καλά	χωρίς	αυτό	και	υποφέρω	αν	δεν	
το	έχω,	ή	φοβάμαι	ότι	δεν	θα	το	έχω	ή	ότι	θα	το	χάσω.	Νιώθω	θυμό	προς	αυτούς	που	με	«εμποδίζουν»	να	το	έχω	και	
ζήλια	προς	αυτούς	που	το	έχουν	όταν	δεν	το	έχω	εγώ.	Συνήθως	οι	προσκολλήσεις	μας	αφορούν	τις	προϋποθέσεις	που	
έχουμε	δημιουργήσει	στο	νου	μας	(μετά	από	παιδικά	βιώματα)	για	να	μπορούμε	να	νιώθουμε	αξία,	ασφάλεια,	
ελευθερία,	έλεγχο,	απόλαυση	ή	και	νόημα.	
Μπορούμε	να	μετατρέψουμε	οποιαδήποτε	προσκόλληση	σε	προτίμηση	και	έτσι,	να	θέλουμε	να	το	έχουμε	και	να	
κάνουμε	ότι	μπορούμε	να	το	έχουμε	χωρίς	να	υποφέρουμε	από	αρνητικά	συναισθήματα	όταν	δεν	το	έχουμε.	
	

Υποκείμενο	 Είναι	
προσκόλληση	

Είναι	μόνο	
προτίμηση	

1. Η	αγάπη	/	αποδοχή	/	αναγνώριση	από	τον	/	την		 	 	
2. Η	αγάπη	/	αποδοχή	/	αναγνώριση	από	τον	/	την	 	 	
3. Η	αγάπη	/	αποδοχή	/	αναγνώριση	από	τον	/	την	 	 	
4. Η	αγάπη	/	αποδοχή	/	αναγνώριση	από	τον	/	την	 	 	
5. Ένα	ωραίο	σπίτι	με	τάξη	και	καθαριότητα	 	 	
6. Τρυφερότητα	και	στενή	επαφή	με	το	σύντροφο	(ίσως	ερωτική	

επαφή)	
	 	

7. Περισσότερη	οικονομική	άνεση	 	 	
8. Τα	παιδιά	μου	να	είναι	καλά	 	 	
9. Εμφάνιση	ή	άλλη	εμφάνιση	από	αυτήν	που	έχω	 	 	
10. Απαλλαγή	από	κάποια	συνήθεια	-	εθισμό	 	 	
11. Απαλλαγή	από	κάποιο	συναίσθημα	–	ποιο;	_____________________	 	 	
12. Να	έχω	επαγγελματική	διάκριση	 	 	
13. Να	έχω	μορφωτική	διάκριση	 	 	
14. Να	είναι	ο/η/οι	____________________________	καλά	και	ευτυχισμένος	 	 	
15. Τα	παιδιά	μου	να	έχουν	κοινωνική	επιτυχία	 	 	
16. Να	έχω	κοινωνική	καταξίωση	 	 	
17. Να	έχω	πρόσβαση	σε	πηγές	απόλαυσης:	φαγητό,	τσιγάρο,	ποτό,	καφέ	

άλλα	
	 	

18. Να	νομίζουν	οι	άλλοι	ότι	είμαι	έξυπνος	-	σπουδαίος	 	 	
19. Να	έχουν	ευγνωμοσύνη	για	αυτά	που	κάνω	ή	προσφέρω	 	 	
20. Να	έχω	κοσμική	ζωή	 	 	
21. Να	βοηθήσω	τους	άλλους	–	ίσως	να	λύσω	τα	προβλήματα	τους		 	 	
22. Να	είναι	οι	άλλοι	ικανοποιημένοι	μαζί	μου	 	 	
23. Να	αρέσω	στο	άλλο	φύλο	 	 	
24. Να	είμαι	αποδοτικός	και	αποτελεσματικός	 	 	
25. Να	με	εμπιστεύονται	οι	άλλοι	 	 	
26. Υγεία,	ευλυγισία,	ενέργεια,	ζωντάνια	και	σωματική	δύναμη	 	 	
27. Να	με	σέβονται	και	να	μιλάνε	θετικά	για	μένα	 	 	
28.	 	 	
29.	 	 	
30.	 	 	
	
Β.	Ποιες	από	τις	πιο	πάνω	προσκολλήσεις	θα	ήθελες	να	αναβαθμίσεις	σε	προτίμηση	________________	
_____________________________________________________________________________________________________________	
Γ.	Τί	μπορείς	να	κάνεις	να	την	ικανοποιήσεις	πιο	αποτελεσματικά		______________________________	
_____________________________________________________________________________________________________________	
	
Δ.	Τι	χρειάζεται	να	πιστέψεις	για	να	μπορείς	να	είσαι	καλά	ακόμα	και	χωρίς	να	ικανοποιηθεί	η	
προσκόλληση	ή	η	προϋπόθεση	αυτή;	____________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________________	
		
Ε.	ΓΙΑΤΙ	ΕΙΜΑΙ	ΚΑΛΑ	(ΜΠΟΡΩ	ΝΑ	ΕΙΜΑΙ	ΚΑΛΑ)	ΑΚΟΜΑ	ΚΑΙ	ΧΩΡΙΣ____________________;		
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	....	

EFT KAI ΜΕΘΟΔΟ ΣΕΝΤΟΝΑ – ΤΟ ΕΧΩ – ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ 
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ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΩ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΩ ΣΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ. 

Γιατί είµαι καλά (µπορώ να είµαι καλά) (είναι εντάξει να είµαι καλά) ακόµα χωρίς _________________ 
Γιατί είµαι ασφαλής ακόµα χωρίς _______________________________________________________  
Γιατί αξίζω ακόµα χωρίς _______________________________________________________________  
Γιατί νιώθω ελευθερία / νόηµα / ευτυχία / πληρότητα ακόµα χωρίς _____________________________ 
Γράψε εδώ δικές σου προσωπικές εµψυχωτικές ερωτήσεις:  
1. _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΩ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΩ 

ΣΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ. 
ΕΠΕΙΔΗ  (Πρακτικοί, λογικοί και πνευµατικοί λόγοι να είµαι καλά.) 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________________________________ 
9. _________________________________________________________________________________ 
10. _________________________________________________________________________________ 
11. _________________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ 
12. _________________________________________________________________________________ 
13. _________________________________________________________________________________ 
14. _________________________________________________________________________________ 
15. _________________________________________________________________________________ 
16. _________________________________________________________________________________ 
17. _________________________________________________________________________________ 

======================================== 
ΤΩΡΑ ΚΑΝΕ  EFT, SEDONA KAI ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΣΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ. 
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ΣΧΕΤΙΚΑ	ΜΕ	ΤΑ	ΟΚΤΩ	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	ΤΗΣ	ΓΙΟΓΚΑ	
	

Περίληψη	από	το	Βιβλίο	ΓΙΟΓΚΑ	ΓΙΑ	ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΑΡΜΟΝΙΑ	σελίδα	17	
	
1.		H	ΓIOΓKA	ΔEN	EINAI	ΘPHΣKEIA	
Eίναι	 μια	 επιστήμη	 της	 ανθρώπινης	 ανάπτυξης	 και	
βελτίωσης	 που	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 από	 κάθε	
θρησκευτικό	 σύστημα	 και	 κάθε	 δόγμα.	 Eίναι	 ένα	
σύστημα	τεχνικών	που	σκοπό	έχει	να	βοηθήσει	το	άτομο	
να	δημιουργήσει	έναν	κόσμο	εσωτερικής	και	εξωτερικής	
αρμονίας,	υγείας	και	ευτυχίας.	Oι	τεχνικές	αυτές	βοηθούν	
οποιοδήποτε	άτομο	να	γίνει	ένας	καλύτερος	οπαδός	του	
δικού	του	θρησκευτικού	δρόμου.		
	
2.	 	 H	 ΓIOΓKA	 ΔEN	 EINAI	 ΠAPAITHΣH	 AΠO	 TIΣ	
EYΘYNEΣ	THΣ	ZΩHΣ	
Aντίθετα,	είναι	προετοιμασία	του	πνεύματος	και	του	νου,	
ώστε	να	μπορεί	κάποιος	να	ασκεί	τα	καθήκοντά	του	πιο	
αποτελεσματικά,	 πιο	 χαρούμενα,	 πιο	 αρμονικά,	 πιο	
δημιουργικά.			
		

TI	EINAI	H	ΓIOΓKA;	
	
Eίναι	κάτι	που	διαφέρει	από	άτομο	σε	άτομο	ανάλογα	με	
τις	ανάγκες	και	τους	στόχους	του.	
	
1.	 Eίναι	 μια	 επιστήμη	 της	 ανθρώπινης	 ανάπτυξης,	
που	προσφέρει	 τις	 τεχνικές	 εκείνες	που	χρειάζονται	 για	
την	 εναρμόνιση	 και	 τον	 έλεγχο	 του	 σώματος,	 της	
βιοενέργειας,	των	αισθήσεων	και	του	νου.	
	
2.	 Eίναι	 ένας	 τρόπος	 ζωής	 που	 δημιουργεί	 μια	
κατάσταση	 εσωτερικής	 αρμονίας	 και	 ταυτόχρονα	
αρμονίας	 με	 το	 περιβάλλον	 γύρω	 μας.	 Oι	 οδηγίες	 που	
δίνονται	για	τη	ζωή	έχουν	πολλές	ομοιότητες	με	τις	δέκα	
εντολές	της	Bίβλου	καθώς	θα	συζητήσουμε	αργότερα.	
	
3.	 Eίναι	 μια	 μέθοδος	 υπέρβασης	 του	 ανθρώπινου	
πόνου,	 που	 οδηγεί	 στην	 απελευθέρωση	 από	 την	
αρρώστια,	τον	πόνο	και	τη	δυστυχία.	
	
4.	Eίναι	ένα	σύστημα	εξέλιξης	των	έμφυτων	νοητικών	
και	 υπερνοητικών	 δυνάμεων	 που	 βρίσκονται	 σε	
λανθάνουσα	 κατάσταση	 μέσα	 στον	 άνθρωπο.	
(Xρησιμοποιούμε	μόνο	το	ένα	δέκατο	του	μυαλού	μας	-	η	
εξέλιξη	δεν	έχει	σταματήσει).			
	
5.	Eίναι	 ένα	μονοπάτι	προς	την	αυτογνωσία,	πέρα	από	
την	 πραγματικότητα	 του	 σώματος	 και	 της	
προσωπικότητάς	μας	που	βρίσκονται	σε	συνεχή	αλλαγή.	
	
6.	O	ύψιστος	στόχος	της	είναι	η	υπέρβαση	του	νου	και	η	
ένωση	με	το	Θειο,	το	Παγκόσμιο	Πνεύμα	που	ζει	σε	όλες	
τις	υπάρξεις.	
	

TA	TEΣΣEPA	BAΣIKA	ΣYΣTHMATA	THΣ	ΓIOΓKA	
	
H	 γιόγκα	 προσφέρει	 διάφορα	 μονοπάτια	 προς	 τον	 ίδιο	
σκοπό,	 για	 να	 διευκολύνει	 τις	 διαφορετικές	 ανάγκες,	
χαρακτήρες	 και	 τόσους	 διαφορετικούς	 τύπους	
ανθρώπων.	 O	 καθένας	 είναι	 ελεύθερος	 να	 ακολουθήσει	

οποιοδήποτε	 δρόμο	 του	 πηγαίνει	 προσωπικά.	 Oι	
περισσότεροι	άνθρωποι	βρίσκουν	πως	ένας	συνδυασμός	
μονοπατιών	τους	ταιριάζει	καλύτερα.			
	
1.	 KAPMA	 ΓIOΓKA	 ονομάζεται	 επίσης	 η	 γιόγκα	 του	
«νοικοκύρη»	 ή	 το	 μονοπάτι	 της	 δράσης	 και	 της	
δραστηριότητας	 μέσα	 στον	 κόσμο.	 Δε	 χρειάζεται	 να	
ασκείται	 κανείς	 σε	 κάποια	 ιδιαίτερη	 τεχνική	 ή	 να	
παρακολουθήσει	 κάποιες	 ειδικές	 τάξεις	 ή	 να	 αποσυρθεί	
τελείως	από	τη	ζωή.	Aπλά	μαθαίνει	να	YΠHPETEI	XΩPIΣ	
NA	 ΠEPIMENEI	 ANTAΛΛAΓMATA	 KAI	 NA	 ΔPA	 XΩPIΣ	
ΠPOΣKOΛΛHΣH	 ΣTO	 AΠOTEΛEΣMA	 THΣ	 ΠPAΞHΣ	 TOY.	
Έτσι,	 ο	 Kάρμα	 Γιόγκι	 υπηρετεί	 την	 οικογένειά	 του,	
βοηθάει	 τους	 φίλους	 του,	 προσφέρει	 κάθε	 υπηρεσία	
στην	 κοινωνία	 με	 ανιδιοτέλεια,	 ώστε	 να	 μειώσει	 τη	
δυστυχία	 τριγύρω	 του.	 Mειώνει	 το	 «εγώ»	 του	 με	 το	 να	
απελευθερωθεί	από	τις	ανάγκες	και	τις	απολαύσεις	του,	
ώστε	 να	 μπορέσει	 να	 προσφέρει	 κάτι	 αξιόλογο	 μέσα	
στην	 κοινωνία	 που	 ζει.	 Δε	 στέκεται	 καθόλου	 παθητικά	
μπροστά	στα	προβλήματα	των	άλλων.	Δεν	ανησυχεί	για	
αυτά	 που	 κάνει.	 Yπάρχει	 μεγάλη	 διαφορά	 μεταξύ	 της	
δράσης	και	της	ανησυχίας.	H	ανησυχία	είναι	άχρηστη	και	
φέρνει	αρνητικά	αποτελέσματα.	H	δράση	μαζί	με	αγάπη	
και	 αυτοπεποίθηση	 μπορεί	 να	 φέρει	 μεγάλες	 αλλαγές.	
Έτσι,	ο	Kάρμα	Γιόγκι	μπορεί	να	διευθύνει	μια	επιχείρηση,	
να	υπερασπίζεται	μια	υπόθεση	στο	δικαστήριο,	να	οδηγεί	
ταξί	 ή	 να	 ανατρέφει	 παιδιά.	 Aλλά	 ό,τι	 κι	 αν	 κάνει,	
χρησιμοποιεί	 όλες	 του	 τις	 νοητικές	 και	 σωματικές	
δυνάμεις,	 για	 να	 δημιουργήσει	 το	 αποτέλεσμα	 που	
επιθυμεί	 χωρίς	 να	 εξαρτά	 την	 ευτυχία	 του	 από	 το	
αποτέλεσμα.	 H	 ευτυχία	 του	 εξαρτάται	 μόνο	 από	 τη	
γνώση	ότι	κάνει	ό,τι	καλύτερο	μπορεί.	H	επιχείρησή	του	
μπορεί	να	πέσει	έξω,	η	υπόθεση	στο	δικαστήριο	να	χαθεί,	
τα	παιδιά	να	μη	συμπεριφερθούν	όπως	εκείνος	θα	ήθελε,	
όμως	 εκείνος	 εξακολουθεί	 να	 είναι	 σε	 ειρήνη	 με	 τον	
εαυτό	του.	Έκανε	και	κάνει	ό,τι	καλύτερο	μπορεί	και	θα	
συνεχίσει	 να	 κάνει	 το	 ίδιο,	 αλλά	 χωρίς	 άγχος	 για	 την	
επιτυχία	ή	την	αποτυχία.	
	
Aισθάνεται	 τον	 εαυτό	 του	 σαν	 ένα	 κύτταρο	 στο	 σώμα	
της	 ανθρωπότητας	 και	 κοιτάζει	 γύρω	 του	 για	 να	 δει	 τι	
μπορεί	 να	 κάνει	 στον	 κόσμο	 αυτό,	 ώστε	 να	 γίνει	 ένα	
καλύτερο	 μέρος	 για	 να	 ζει	 ο	 καθένας.	 Bοηθάει	 τους	
φτωχούς,	 τα	 ορφανά,	 τους	 τυφλούς,	 τους	 μοναχικούς,	
τους	 αρρώστους.	 Mπορεί	 να	 διαλέξει	 να	 κατευθύνει	 τις	
ενέργειές	 του	 προς	 διάφορα	 κινήματα,	 όπως	 εκείνο	 της	
Παγκόσμιας	 Eιρήνης	 ή	 των	 Aνθρώπινων	 Δικαιωμάτων.	
Διορθώνει	τον	κόσμο	και	τον	εαυτό	του	ταυτόχρονα.	Oι	
λέξεις-κλειδιά	 εδώ,	 είναι	 ANIΔIOTEΛHΣ	 YΠHPEΣIA	 και	
AΠOTAYTIΣH	 AΠO	 ΤΑ	 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	 THΣ	 ΠPAΞHΣ.	
Aυτό	είναι	σύμφωνο	με	τη	διδασκαλία	του	Xριστού	όπου	
εξηγεί	 ότι	 Eκείνος	 βρίσκεται	 σε	 κάθε	 οντότητα	 και	 ότι	
κάθε	φορά	που	βοηθάμε	κάποιον,	στην	πραγματικότητα	
βοηθάμε	Eκείνον.	H	Yπηρεσία	είναι	το	μονοπάτι	προς	την	
ανθρώπινη	ενότητα	μέσα	από	ανιδιοτελή	δράση.	
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2.	H	MΠAKTI	ΓIOΓKA	είναι	η	γιόγκα	της	αφοσίωσης,	της	
αγάπης	 και	 της	 λατρείας	 του	 Θείου.	 Eίναι	 το	
συναισθηματικό	μονοπάτι	προς	την	ένωση	με	το	Θειο.	H	
Γιόγκα	αφήνει	ελεύθερο	το	άτομο	να	διαλέξει	τον	τρόπο	
λατρείας.	Eνθαρρύνει	τους	Xριστιανούς	να	λατρεύουν	το	
Xριστό,	 την	Παναγία	 και	 άλλους	Aγίους,	 ανάλογα	με	 τις	
προτιμήσεις	 τους.	 Oι	 Iνδουϊστές,	 οι	 Bουδιστές,	 οι	
Mουσουλμάνοι	 και	 οι	 Eβραίοι,	 θα	 λατρεύουν	 ο	 καθένας	
με	το	δικό	του	τρόπο.		
Είναι	 το	 μονοπάτι	 της	 απόλυτης	 παράδοσης	 στη	 Θεία	
Θέληση.	 O	 πιστός	 προσπαθεί	 όσο	 μπορεί	 να	 κρατά	 στο	
νου	του	το	όνομα	και	τη	μορφή	του	Θείου	συνέχεια,	όπως	
π.χ.	 στη	 χωρίς	 παύση	 προσευχή	 που	 προτείνει	 ο	
Aπόστολος	Παύλος,	KYPIE	IHΣOY	XPIΣTE	EΛEHΣON	ME.	
Aυτό	 το	μονοπάτι	 εκφράζεται	 με	 τα	 λόγια	 του	Xριστού,	
«Aγάπησε	το	Θεό	με	όλη	σου	την	καρδιά,	όλο	το	νου	και	
τη	 δύναμή	 σου	 και	 ολόκληρη	 την	 ψυχή	 σου».	 Aυτή	 η	
εντολή	οδηγεί	αμέσως	στη	δεύτερη,	«Aγάπα	τον	πλησίον	
σου	ως	εαυτόν».		
O	Mπάκτι	Γιόγκι,	ανακαλύπτει	σύντομα	ότι	ο	Θεός	είναι	ο	
εσωτερικός	 κάτοικος	 κάθε	 ύπαρξης	 αυτής	 της	
δημιουργίας.	O	 εγωισμός	και	 η	 ιδιοτέλειά	 του	σιγά-σιγά	
θεραπεύονται	 από	 την	 αγάπη,	 που	 μοιάζει	 με	 φως	 που	
απομακρύνει	 το	 σκοτάδι	 από	 τη	 ζωή	 του.	 Δεν	 είναι	
δυνατό	 να	 αγαπάς	 το	 Θειο	 χωρίς	 να	 αγαπάς	 τους	
ανθρώπους.	 Tο	 μονοπάτι	 αυτό	 εξαγνίζει	 αρνητικά	
συναισθήματα.		
H	 μέθοδος	 που	 χρησιμοποιεί	 η	 Mπάκτι	 γιόγκα	 είναι	
προσευχή,	 ψαλμοί,	 πνευματικές	 συζητήσεις,	 επανάληψη	
του	 ονόματος	 του	 Θεού	 και	 διάφορες	 άλλες	
παραδοσιακές	τεχνικές.	O	συνδυασμός	της	Kάρμα	Γιόγκα	
με	 τη	 Mπάκτι	 Γιόγκα	 προσφέρει	 στον	 άνθρωπο	 της	
σημερινής	 κοινωνίας	 την	 ευκαιρία	 να	 βελτιώσει	
ταυτόχρονα	 τη	 ζωή	 του	 και	 τον	 κόσμο	 γύρω	 του.	 Δεν	
απαιτεί	 ειδικές	 τεχνικές,	 ούτε	 ιδιαίτερη	 εξάσκηση,	 το	
μόνο	 που	 ζητά	 είναι	 να	 γίνει	 κανείς	 Xριστιανός	 στο	
πνεύμα	και	όχι	μόνο	στο	όνομα.	
	
3.	 ΓKNANA	 ΓIOΓKA,	 είναι	 το	 μονοπάτι	 προς	 τη	 σοφία,	
την	κατανόηση,	 τη	διάκριση	και	 τη	φιλοσοφία.	Eίναι	 το	
μονοπάτι	 εκείνο	 που	 λίγοι	 μπορούν	 να	 ακολουθήσουν.	
Aπαιτεί	 ένα	 κοφτερό	 μυαλό	 που	 βρίσκεται	 πάντοτε	 σε	
επίγνωση	 της	 αλήθειας	 ότι	 δεν	 είμαστε	 το	 περιεχόμενο	
του	νου,	ούτε	το	σώμα	μας	και	ό,τι	βλέπουμε	είναι	μόνο	
μια	 προσωρινή	 πραγματικότητα	 που	 συνέχεια	 αλλάζει	
και	 σύντομα	 θα	 περάσει.	 O	 Γκνάνα	 γιόγκι	 σταδιακά	
παύει	 να	 ταυτίζεται	 με	 το	 σώμα	 του,	 τα	 συναισθήματά	
του,	το	περιεχόμενο	του	νου.	Aρχίζει	να	βιώνει	τον	εαυτό	
του	 σαν	 ΠAPATHPHTH	 όλων	 αυτών	 των	
μεταβαλλόμενων	 φαινομένων	 που	 συμβαίνουν	 στο	
σώμα,	 στο	 νου	 και	 το	 περιβάλλον	 του.	 Eξασκεί	 τη	 μη	
προσκόλληση	 σε	 κάθε	 πρόσωπο	 ή	 κατάσταση.	 Aγαπάει	
αλλά	 δεν	 προσκολλιέται.	 Aισθάνεται	 την	 αγάπη	 του	 σα	
μια	 εμπειρία	 ενότητας	 με	 τις	 άλλες	 υπάρξεις,	 όχι	 σαν	
ανάγκη	για	τον	άλλο	ή	επιθυμία	κατοχής	του	άλλου.		
Yπάρχει	 μεγάλη	 διαφορά	 μεταξύ	 προσκόλλησης	 και	
αγάπης.	Eίναι	αντίθετα.	Πραγματική	αγάπη	υπάρχει	μόνο	
όταν	 δεν	 υπάρχει	 καμιά	 απολύτως	 προσκόλληση,	 ούτε	
ανάγκη	για	ο,τιδήποτε	από	τον	άλλο,	ούτε	ακόμη	και	της	
παρουσίας	 του.	 Mόνο	 τότε	 μπορεί	 να	 αγαπάει	 κάποιος	
χωρίς	όρους.	O	Γκνάνα	γιόγκι	αναζητά	την	εμπειρία	της	
αλήθειας.		

Πιστεύει	 ότι	 υπάρχει	 μια	 πιο	 μόνιμη	 πραγματικότητα	
πίσω	 από	 αυτόν	 τον	 κόσμο	 όπου	 όλες	 οι	 μορφές	
φθείρονται,	 πεθαίνουν	 και	 εξαφανίζονται.	 Όπως	 και	 με	
τον	 Σωκράτη,	 η	 λογική	 του	 τον	 οδηγεί	 στη	 βεβαιότητα	
ότι	αυτό	πρέπει	να	είναι	αλήθεια.	Όμως	τώρα	θέλει	να	το	
βιώσει.	Yπάρχει	μεγάλη	διαφορά	ανάμεσα	στο	να	ακούς	
κάτι,	 να	 πιστεύεις	 σε	 κάτι	 και	 να	 το	 βιώνεις	 ο	 ίδιος.	 O	
Γκνάνα	 γιόγκι	 συνήθως	 δε	 συγκεντρώνεται	 σε	 ιερές	
μορφές	 όπως	 του	 Xριστού	 ή	 της	 Παναγίας.	 Θέλει	 να	
γνωρίσει	τον	χωρίς	μορφή	Πατέρα,	τον	ανεκδήλωτο	Θεό.	
Θέλει	να	βιώσει	το	Θειο	σαν	την	ουσία	κάθε	ύπαρξης	και	
κάθε	 αντικειμένου	 που	 υπάρχει	 σ’	αυτόν	 τον	 κόσμο.	
Bλέπει	τον	καθένα	και	το	κάθε	τι	απλά	σα	μια	προσωρινή	
προβολή	του	ENOΣ	ΠAΓKOΣMIOY	ΠNEYMATOΣ.	
O	 Γκνάνα	 γιόγκι	 συνέχεια	 παλεύει	 με	 την	 τάση	 του	 νου	
να	 ταυτίζεται	 με	 προσκολλήσεις,	 πόνους	 και	 διάφορες	
συναισθηματικές	 καταστάσεις,	 που	 τον	 αποσπούν	 από	
την	 επίγνωση	 της	 Aλήθειας	 ότι	 είναι	 μια	 ψυχή	
ανεξάρτητη	από	ο,τιδήποτε	συμβαίνει	στη	ζωή	του,	ότι	η	
ζωή	 είναι	 ένα	 προσωρινό	 θεατρικό	 έργο	 στο	 οποίο	
εκείνος	 παίζει	 για	 την	 ώρα	 ένα	 ρόλο.	 Γνωρίζει	 ότι	 θα	
έρθει	 κάποτε	 η	 μέρα	 που	 θα	 ξυπνήσει,	 είτε	 μέσα	 από	
πνευματική	 αφύπνιση,	 είτε	 μέσα	 από	 το	 θάνατο	 του	
υλικού	 σώματος	 και	 θα	 αντιληφθεί	 τότε	 ότι	 όλα	 αυτά	
ήταν	ένα	όνειρο,	ότι	στην	πραγματικότητα	δεν	είναι	ούτε	
άντρας,	 ούτε	 γυναίκα,	 μητέρα	 ή	 πατέρας,	 καλλιτέχνης,	
επιχειρηματίας,	 επιστήμονας,	 πολιτικός,	 πλούσιος	 ή	
φτωχός,	 αλλά	 ότι	 είναι	 μια	 ψυχή	 που	 προσωρινά	 μόνο	
παίζει	αυτούς	τους	ρόλους.	
Tο	 μονοπάτι	 της	 Γκνάνα	 γιόγκα	 είναι	 από	 μόνο	 του	
δύσκολο	αλλά	οι	αλήθειες	που	μας	προσφέρει	είναι	πολύ	
χρήσιμες	 για	 τη	 διατήρηση	 ενός	 ήρεμου	 και	 καθαρού	
μυαλού,	απαραίτητου	στην	αντιμετώπιση	των	διαφόρων	
δοκιμασιών	της	ζωής.	
	
4.	 PATZA	 ΓIOΓKA	 είναι	 το	 μονοπάτι	 του	 σταδιακού	
ελέγχου	του	εαυτού	μέσα	από	την	ανάπτυξη	πειθαρχιών	
και	της	δύναμης	της	θέλησης.	Eίναι	ένα	σύστημα	χρήσιμο	
στον	 καθένα,	 ακόμη	 και	 αν	 αυτός	 έχει	 επιλέξει	 να	
ακολουθήσει	 άλλα	 μονοπάτια.	 Προσφέρει	 τεχνικές	 για	
την	 αρμονία	 και	 την	 ολοκληρωτική	 κυριαρχία	 του	
σώματος,	 της	 αναπνοής,	 των	 συναισθημάτων,	 των	
αισθήσεων	και	του	νου.	Έτσι,	η	αποτελεσματικότητά	μας	
σε	 κάθε	 πράξη,	 σε	 κάθε	 προσπάθεια,	 βελτιώνεται	 όταν	
βελτιώνεται	επίσης	η	ποιότητα	του	σώματος	και	του	νου	
και	ο	έλεγχός	μας	πάνω	σ’	αυτά	αυξάνει.		
Oι	 περισσότεροι	 δεν	 έχουμε	 πρακτικά	 κανέναν	 έλεγχο	
πάνω	στο	 νου	μας.	Δε	μπορούμε	 να	 χαλαρώσουμε,	 ούτε	
να	 συγκεντρωθούμε,	 δε	 μπορούμε	 να	 ξεπεράσουμε	
εμπόδια	όπως	η	κούραση,	έλλειψη	ενέργειας,	αρρώστιες,	
αρνητικές	 επιδράσεις	 στη	 ζέστη	 και	 στο	 κρύο,	
συναισθηματικές	 εντάσεις,	 το	 φόβο	 και	 τον	
προγραμματισμό	 του	 υποσυνείδητου.	 Eλάχιστοι	
άνθρωποι	κυριαρχούν	στον	 εαυτό	τους	και	 ελέγχουν	 το	
σώμα,	το	νου	και	τη	ζωή	τους.	
O	 Pάτζα	 γιόγκι	 κερδίζει	 βήμα-βήμα	 τον	 έλεγχο,	
ξεκινώντας	από	 την	πιο	 υλική	 όψη	 της	 ύπαρξής	 μας,	 το	
σώμα,	 και	 προχωρώντας	 σταδιακά	 προς	 την	 πιο	 λεπτή,	
αυτήν	 του	 νου.	 Aυτή	 η	 διαδικασία	 ονομάζεται	 τα	 οκτώ	
στάδια	 της	 Pάτζα	 γιόγκα.	 Θα	 αναφερθούμε	 σ’	 αυτά	 με	
συντομία	 τώρα	 και	 θα	 τα	 συζητήσουμε	 με	 λεπτομέρεια	
αργότερα	στο	βιβλίο.	
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α)	 O	 EΛEΓXOΣ	 THΣ	 ΣYMΠEPIΦOPAΣ,	 συνιστάται	 στο	
άτομο	που	 επιθυμεί	 να	 είναι	 κύριος	 του	 εαυτού	 του.	Tο	
κλειδί	 για	 την	 ατομική	 και	 κοινωνική	 αρμονία	 είναι	 το	
«μην	κάνεις	στους	άλλους	ό,τι	δε	θα	σου	άρεσε	να	κάνουν	
εκείνοι	 σε	 σένα	 και	 κάνε	 στους	 άλλους	 αυτό	 που	 θα	
ήθελες	 να	 κάνουν	 οι	 άλλοι	 σε	 σένα».	 Eάν	 κάποιος	
ακολουθήσει	 αυτήν	 τη	 μια	 συνταγή	 σε	 όλη	 του	 τη	 ζωή,	
θα	 έχει	 εσωτερική	 γαλήνη	 και	 ο	 νους	 του	 θα	 ηρεμίσει	
γνωρίζοντας	 ότι	 υπάρχει	 συνέπεια	 μεταξύ	 των	
πεποιθήσεων,	των	λέξεων	και	των	πράξεών	του.	Έτσι,	η	
ακόλουθη	 συμπεριφορά	 απαιτείται	 από	 τον	 Pάτζα	
γιόγκι:	
1.	Nα	μη	βλάπτει	συνειδητά	καμιά	ύπαρξη	με	τις	σκέψεις,	
τα	λόγια	ή	τις	πράξεις	του.	
2.	Nα	λέει	πάντα	την	αλήθεια.	
3.	Nα	μην	παίρνει	ποτέ	 κάτι	που	δεν	 του	ανήκει	 νόμιμα	
μέσα	από	την	έντιμη	εργασία	του.	
4.	Nα	μη	φθονεί	ή	 να	αισθάνεται	 ζήλια	για	ό,τι	 έχουν	οι	
άλλοι,	αλλά	να	χαίρεται	γι’	αυτούς.	
5.	 Nα	 μη	 χάνει	 χωρίς	 λόγο	 ενέργεια	 σε	 σεξουαλικές	
δραστηριότητες,	ή	νοητικές,	ή	σωματικές.	
	
β)	 ANAΠTYΞH	 THΣ	 ΠEIΘAPXIAΣ	 είναι	 το	 δεύτερο	
απαραίτητο	στοιχείο	στο	μονοπάτι	του.	Tου	ζητείται	να	
πειθαρχήσει	τον	εαυτό	του	με	διάφορους	τρόπους.	
1.	 Η	 πειθαρχεία	 ή	 εγκράτεια	 όπως	 «νηστεία	 ή	 σιωπή	
κατά	 περιόδους”	 και	 γενικά	 η	 άσκηση	 στην	 απλή	 ζωή	
χωρίς	τη	χρήση	περιττών	ανέσεων	που	αποδυναμώνουν	
το	σώμα	και	το	νου.	
2.	 Διατήρηση	 της	 καθαρότητας	 και	 της	 αγνότητας	 του	
σώματος	και	του	νου.	
3.	 Λατρεία	 του	Θεού	καθημερινά	με	 τον	 τρόπο	που	 έχει	
επιλέξει.	
4.	Mελέτη	της	αλήθειας	του	εαυτού	σαν	προσωπικότητα	
και	 σαν	 ψυχή	 μέσα	 από	 την	 αυτοπαρατήρηση,	 το	
διάβασμα,	τη	πνευματική	συζήτηση.	
5.	 Eξάσκηση	 στην	 ικανοποίηση,	 στο	 να	 μάθει	 να	
βρίσκεται	σε	ειρήνη	με	τον	εαυτό	του,	να	δέχεται	ό,τι	του	
προσφέρει	 η	 ζωή,	 χωρίς	 να	 είναι	 άπληστος	 γυρεύοντας	
όλο	και	περισσότερα	υλικά	αγαθά.	
	
Tα	 δύο	 πρώτα	 βήματα	 της	 Pάτζα	 γιόγκα	 μας	 θυμίζουν	
μέχρι	 ένα	 βαθμό	 τις	 Δέκα	 Eντολές.	 Eίναι	 οδηγίες	 που	
βρίσκονται	 σε	 όλα	 τα	 πνευματικά	 μονοπάτια	 και	
βοηθούν	 στη	 δημιουργία	 ασφαλών	 και	 σταθερών	
θεμελίων	 για	 την	 πνευματική	 κατασκευή	 που	
ετοιμάζεται	 να	 χτιστεί.	 Eάν	 τα	 θεμέλια	 δεν	 είναι	
φτιαγμένα	 σωστά,	 αργότερα	 μπορεί	 να	 συναντήσουμε	
προβλήματα,	καθώς	θα	αρχίσει	να	αυξάνεται	η	ενέργεια	
και	η	δύναμη	που	ρέει	μέσα	στο	σώμα	και	το	νου.	
	
γ)	EΛEΓXOΣ	TOY	ΣΩMATOΣ	μέσα	από	τη	χρήση	ειδικών	
στάσεων	 και	 ασκήσεων,	 ορισμένων	 δυναμικών	 και	
άλλων	 στατικών.	 Σ’	 αυτό	 το	 στάδιο	 χρησιμοποιείται	
συγχρόνως	 ο	 έλεγχος	 της	 αναπνοής	 και	 η	 βαθιά	
χαλάρωση	 για	 να	 αυξηθεί	 η	 αρμονία	 και	 η	 αντοχή	 του	
νευρικού	 συστήματος	 και	 να	 εναρμονιστεί	 το	
ενδοκρινικό	 σύστημα.	 Aυτό	 είναι	 απόλυτα	 απαραίτητο	
για	 να	 πετύχει	 στα	 πιο	 προχωρημένα	 στάδια	 της	
κυριαρχίας	 των	 συναισθηματικών	 και	 των	 νοητικών	
ενεργειών.			
	

δ)	 EΛEΓXOΣ	 THΣ	 BIOENEPΓEIAΣ	 επιτυγχάνεται	 μέσα	
από	 τον	 έλεγχο	 προχωρημένων	 αναπνευστικών	
τεχνικών,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τη	 συγκέντρωση	 στα	
ενεργειακά	 κέντρα	 του	 σώματος.	 Aυτό	 δημιουργεί	 μια	
εξαίρετη	 κατάσταση	 υγείας	 και	 ζωτικότητας	 και	
διευκολύνει	 τον	 τελικό	 έλεγχο	 του	 νου.	 H	 αναπνοή,	 η	
βιοενέργεια	και	 ο	 νους	 είναι	άμεσα	συνδεμένα.	Aυτές	οι	
τεχνικές	 είναι	 πολύ	 χρήσιμες	 για	 την	 απόκτηση	
κυριαρχίας	 πάνω	 στις	 συγκινήσεις,	 γίνονται	 όμως	
επικίνδυνες	εάν	ασκούνται	χωρίς	τη	σωστή	καθοδήγηση.	
	
ε)	 EΛEΓXOΣ	 TΩN	 AIΣΘHΣEΩN	 είναι	 απαραίτητος	
καθώς	 ο	 νους	 βρίσκεται	 συνήθως	 στο	 έλεος	 των	
πληροφοριών	 που	 εισρέουν	 από	 τις	 αισθήσεις	 που	
βομβαρδίζουν	τα	μάτια,	τα	αυτιά	και	τα	άλλα	αισθητήρια	
όργανα.	 Mαθαίνει	 κανείς	 να	 αποσυνδέει	 το	 νου	 από	 τα	
εισερχόμενα	 μηνύματα	 των	 αισθήσεων,	 που	 αφήνονται	
να	 κατευθυνθούν	 στο	 υποσυνείδητο	 χωρίς	 να	 ενοχλούν	
το	συνειδητό	νου,	έτσι	ώστε	να	μπορεί	να	συγκεντρωθεί	
σε	 αυτό	 που	 κάνει.	 Tούτο	 πολύ	 συχνά	 συμβαίνει	
αυτόματα	σαν	αποτέλεσμα	της	εντατικής	συγκέντρωσης	
σε	κάποια	δημιουργική	δραστηριότητα	όπως	ζωγραφική,	
χορό,	τραγούδι,	εκτέλεση	μουσικής,	κηπουρικής,	πλέξιμο	
κ.ά.	
	
στ)	ΣYΓKENTPΩΣH	TOY	NOY	Σ’	ENA	MONO	ΣHMEIO	
	
ζ)	 ΔIAΛOΓIΣMOΣ	 ΠANΩ	 ΣE	MIA	 EΠIΛEΓMENH	 EΣTIA	
ΣYNEIΔHTOTHTAΣ	
	
η)	 EKΣTAΣH	 Ή	 ENΩΣH	 ME	 THN	 EΣTIA	 THΣ	
ΣYΓKENTPΩΣHΣ	-	ΘEOΣ	
	
Tα	 πρώτα	 πέντε	 στάδια	 ονομάζονται	 εξωτερική	 γιόγκα	
γιατί	 ασχολούνται	 με	 τον	 έλεγχο	 παραγόντων	 που	
βρίσκονται	 έξω	 από	 το	 νου.	 Tα	 τελευταία	 τρία	 βήματα	
ονομάζονται	εσωτερική	γιόγκα	γιατί	ασχολούνται	με	τον	
έλεγχο	του	ίδιου	του	νου.	Tα	στάδια	αυτά	θα	αναλυθούν	
με	 περισσότερες	 λεπτομέρειες	 αργότερα	 σ’	 αυτό	 το	
βιβλίο.	 Aπλοποιώντας	 όμως,	 μπορούμε	 να	 πούμε	 ότι	 τα	
τρία	 τελευταία	 στάδια	 έχουν	 σα	 στόχο	 να	 διδάξουν	 σε	
κάποιον	 πώς	 να	 κρατά	 σταθερά	 το	 νου	 σε	 μια	 εστία	
συγκέντρωσης	 για	 μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα.	 Mετά	
αρχίζει	κανείς	να	βιώνει	τα	βαθύτερα	επίπεδα	αυτής	της	
εστίας,	μέχρις	ότου	βιώσει	τελικά	ενότητα	με	αυτήν	την	
εστία.		
Για	 παράδειγμα,	 μπορεί	 να	 αρχίσουμε	 να	
συγκεντρωνόμαστε	 στο	 όνομα	 και	 τη	 μορφή	 του	 Iησού	
Xριστού.	 Mετά	 από	 εντατική	 εξάσκηση,	 αρχίζουμε	 να	
αισθανόμαστε	το	Xριστό	όχι	σαν	ανθρώπινη	μορφή,	αλλά	
σαν	ενέργεια,	σα	φως,	σα	συνειδητότητα,	σα	δόνηση,	σα	
Λόγο.	 Στο	 τελικό	 στάδιο	 θα	 χάσουμε	 την	 αίσθηση	 του	
εαυτού,	 την	 αίσθηση	 της	 ατομικότητας,	 της	
ξεχωριστότητας	 και	 θα	 υπάρχει	 μόνο	 η	 συνειδητότητα	
του	Xριστού,	θα	έχουμε	γίνει	ένα	με	το	Xριστό.	
Bλέπουμε	 έτσι,	 ότι	 η	 Γιόγκα	 έχει	 να	 προσφέρει	 κάτι	
διαφορετικό	σε	κάθε	άτομο	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	του,	
τις	 επιθυμίες	 και	 τους	 στόχους	 του.	 Eίναι	 προφανές	
ακόμη	 ότι	 έχει	 να	 προσφέρει	 πολλά	 στην	 κοινωνία	 μας	
για	 την	 αύξηση	 της	 ποιότητας	 της	 υγείας,	 της	 νοητικής	
ειρήνης,	της	αποτελεσματικότητας	του	εργαζόμενου,	της	
ενότητας	και	της	αρμονίας	της	κοινωνίας	σα	σύνολο.		
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Θετικές Αντιλήψεις 
 
Μπορείτε να µετατρέψτε τις ακόλουθες φράσεις σε εµψυχωτικές ερωτήσεις µε το να βάλετε την 
λέξη Γιατί πριν από την φράση και µετά να απαντήσετε την ερώτηση. 
	

v Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την υγεία, την ευτυχία και τη πληρότητα του.  
v Προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους γύρω µου να είναι καλά, χωρίς να ταυτίζω την άξια 

µου µε τα αποτελέσµατα της προσπάθειας µου.   
v Ζητάω αυτά που χρειάζοµαι χωρίς να ταυτίζω την αξία µου µε την ανταπόκριση των άλλων.   
v Είναι φυσικό να µε αγαπάνε.  Είµαι αξιαγάπητος (η).  
v Η αξία µου είναι εντελώς ανεξάρτητη από το τι σκέφτονται οι άλλοι για µένα.  
v Ζω σε ένα κόσµο, που µου δίνει πάντα, ότι ακριβώς χρειάζοµαι για την εξέλιξη µου.   
v Δίνουµε βοήθεια χωρίς να νιώθουµε ότι ο άλλος υποχρεώνεται. Δεχόµαστε βοήθεια χωρίς να 
νιώθουµε ότι υποχρεωνόµαστε.   

v Εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου, τους άλλους και το θείο.   
v Είµαι αιώνια ασφαλής όπου και να είµαι.   
v Προσπαθώ να βοηθήσω τους αγαπηµένους µου καθώς θυµάµαι, ότι µόνο αυτοί µπορούν να 
δηµιουργήσουν την υγεία και την ευτυχία τους.  

v Είµαι ικανός να αντιµετωπίσω κάθε κατάσταση που µου έρχεται.   
v Νιώθω ελεύθερος να είµαι ο εαυτός µου σε όλες τις περιπτώσεις.   
v Νιώθω την αγάπη των άλλων και τους αγαπώ ακόµα κι όταν δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που 
ζητώ.   

v Παρόλο που δεν είµαι τέλειος αξίζω αγάπη όπως είµαι.   
v Νιώθω ασφαλής ακόµα κι όταν αφήνω τους άλλους να λειτουργούν µε την δική τους εσωτερική 
καθοδήγηση.   

v Αξίζω την αγάπη των άλλων ακόµα κι όταν δεν ανταποκρίνοµαι στις ανάγκες τους.   
v Όταν συγχωρώ τους άλλους και τον εαυτό µου βιώνω ειρήνη και ευτυχία.   
v Αγαπώ τον εαυτό µου όπως είµαι σε αυτό το στάδιο της εξέλιξης µου.   
Τι Σηµαίνει Να Είµαστε Δηµιουργία Του Θείου 

v Ως θεία δηµιουργία είµαστε βασικά κάλοι.   
v Αξίζουµε αγάπη  και σεβασµό από όλους όπως είµαστε.   
v Είµαστε πάντα ασφαλείς και µάλιστα άτρωτοι. 
v Ακόµα κι αν το σώµα µας καταστρέφεται, ο αληθινός εαυτός µας είναι µια χαρά.   
v Έχουµε την δύναµη να αντιµετωπίσουµε κάθε κατάσταση.  
v Έχουµε το δικαίωµα, την ικανότατα και την δύναµη να ευλογούµε.   
v Δεν είµαστε αυτά τα σώµατα ούτε ο νους µας.   
v Είµαστε πάντα στην παρουσία του Θείου.   
v Είµαστε ενέργεια και συνειδητότητα.   
v Είµαστε σε συνεχή επαφή µε το θείο.   
v Είµαστε οχήµατα για την έκφραση του θείου.   
v Είµαστε το ίδιο το θείο στην διαδικασία να εκφραστούµε.  
v Όλοι οι άλλοι, και η οικογένεια µου, είναι όλα τα παραπάνω.                        
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O ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ 
ΧΟ’ΟΠΟΝΟΠΟΝΟ  ΓΙΑ ΤΑ  

12 Πρωταρχικά Μαθήµατα Ζωής 
 
Επέλεξε το µάθηµα µε το οποίο θέλεις να 
εργαστείς___ 1. Αποδοχή, 2. 
Προσαρµοστικότητα, 3. Είναι, Ύπαρξη,  
4. Γενναιοδωρία, Ευσπλαχνία,  
5. Επικοινωνία από  Καρδιά, 6. Δηµιουργία, 
Ευθύνη, 7. Καθορισµός Ορίων, 8. Ακεραιότητα,  
9. Αγάπη, 10. Εµπιστοσύνη, 11. Αλήθεια 12. Χάρη 
 
1. Φέρε στο νου όποια εµπόδια νιώθεις σε 
σχέση µε αυτό. 
 
2. Παρατήρησε και δέξου όποια 
συναισθήµατα έχεις όταν σκέφτεσαι αυτό. 
 
3. Κάνε την προσευχή ή την επικοινωνία. 
======================== 
 
Προσευχή Ευγνωµοσύνης 
“Θεέ µου, σε ευχαριστώ που ανοίγεις και 
θεραπεύεις µε το φως, την αγάπη και την 
παντοδύναµη θεραπευτική σου ενέργεια, όλες 
τις γνωστές και άγνωστες αρνητικές εικόνες, 
λανθασµένες πεποιθήσεις, καταστρεπτικές 
κυτταρικές µνήµες, ενεργειακά εµπόδια και 
κάθε τι άλλο σε σχέση µε το _____________ 
(το µάθηµα που θέλουµε να µάθουµε).” 
 
Ή / και Επικοινωνία µε το υποσυνείδητο  
“Αγαπηµένα µου, υποσυνείδητο, εσωτερικό 
παιδί, κύτταρα του σώµατος µου, σας αγαπώ 
και σας βεβαιώνω ότι είναι εντελώς ασφαλές 
να αφήσουµε όλες τις γνωστές και άγνωστες 
τραυµατικές και λανθασµένες µνήµες, εικόνες 
και πεποιθήσεις και να βιώσουµε / 
πραγµατοποιήσουµε  _______ (το µάθηµα που 
θέλουµε να µάθουµε).   
 
4. Κάνε τον κώδικα µε το Χο’οπονοπονο 
προς αυτό το µέρος που δυσκολεύεται να 
µάθει το µάθηµα αυτό ___________. 
Αγαπητέ/ή  Μέρος του εαυτού µου που 
δυσκολεύεσαι να νιώθεις ή να 
πραγµατοποιήσεις  _____________ 
 (το µάθηµα που θέλουµε να µάθουµε) 
 
 
 
 

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

Για σχετικές ασκήσεις. 
www.armonikizoi.com/2014/12lessons 
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Πνευµατική Ψυχολογία  
Τα Δώδεκα Πρωταρχικά  
Μαθήµατα Ζωής 

.  
Από τον Steve Rother  

(Από το Βιβλίο  
ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙ 

του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ (Σελίδα 83) 
Δείτε και άλλες λεπτοµέρειες και εσωτερικές ασκήσεις 
στο http://www.armonikizoi.com/2014/12lessons  

 
Σας παρουσιάζουµε µια σύντοµη περιγραφή της 
επικοινωνίας του Steve Rother µε την «Οµάδα» ψυχών, 
συγκεκριµένα σε σχέση µε τα δώδεκα βασικά µαθήµατα 
στη διαδικασία εξέλιξής µας. 
 
Εστιάζεται στο να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τα 
συγκεκριµένα µαθήµατα ζωής που έχει ο καθένας µας 
µοναδικά επιλέξει στη διάρκεια της ζωής του. Σύµφωνα 
µε την «Οµάδα» των ψυχών που επικοινωνούν µέσω 
του Steve Rother, στην πραγµατικότητα επιλέγουµε τα 
γεγονότα και τις συνθήκες της γέννησής µας και των 
πρώτων παιδικών χρόνων µας για να προκαλέσουµε τον 
εαυτό µας να αναπτύξει ορισµένες πνευµατικές 
ποιότητες. 
 
Επιλέγουµε αυτές τις καταστάσεις και ακόµη και 
ορισµένες σωµατικές, συναισθηµατικές και νοητικές 
«αναπηρίες» προς αυτές τις πνευµατικές ποιότητες 
µέσα από «πνευµατικά ή υποσυνείδητα συµβόλαια» µε 
την οικογένειά µας, τους άλλους, ακόµη και µε το σώµα 
και το νου µας, για να δηµιουργήσουµε τις «εξετάσεις» 
που χρειάζεται να περάσουµε για να συνεχίσουµε την 
πορεία εξέλιξής µας. 
 
Ακολουθεί ένας κατάλογος αξιωµάτων που 
αναφέρονται από τον Rother σ’ αυτό το βιβλίο: 
1. Στην πραγµατικότητα είµαστε πνευµατικά όντα 
που βιώνουν τη ζωή µε ανθρώπινη µορφή. 
 
2. Είµαστε απλά ενέργεια, η οποία δεν µπορεί 
ποτέ να πεθάνει, αλλά µπορεί µόνο να αλλάζει 
µορφές. Εποµένως, σ’ αυτή την εργασία υπάρχουν 
πολλές αναφορές στη µετενσάρκωση. 
 
3. Βιώνουµε τη ζωή µέσα σ’ ένα πεδίο 
πολικότητας, κι έτσι βλέπουµε τον εαυτό µας 
διαχωρισµένο από τους άλλους, όταν στην 
πραγµατικότητα είµαστε αδιαχώριστοι. Εποµένως, 
έννοιες του καλού και κακού, του σωστού και του 
λάθους, του µαύρου και του άσπρου, της αγάπης 
και του φόβου κλπ, είναι όλες ψευδαισθήσεις της 
πολικότητας. 
 
4. Η ανθρωπότητα υφίσταται ένα κβαντικό 
άλµα στην εξέλιξή της, που µας κάνει να αναζητούµε 
υψηλότερες αλήθειες για να υποστηρίξουµε την 
πρόσφατα ανυψωµένη κατάσταση ύπαρξής µας. 
 
5. Το ανθρώπινο πνεύµα είναι µια απίστευτα 
ισχυρή δύναµη δηµιουργίας, κι έτσι η ζωή είναι απλά 
µια αυτοπραγµατοποιούµενη προφητεία. 
Θα πρόσθετα σ’ αυτά τις ακόλουθες έννοιες που 

επαναλαµβάνονται συχνά στο βιβλίο του Ρόθερ και µε 
τις οποίες συµφωνώ. 
 
6. Σαν ψυχές, κάνουµε «συµφωνίες µε τα µέλη της 
οικογένειάς µας και άλλους σηµαντικούς ανθρώπους, 
ώστε να µας δώσουν, χωρίς να το ξέρουν, τις εµπειρίες 
που χρειαζόµαστε. Μπορεί να «υπογράψουµε» µαζί 
τους συµβόλαιο να µας αγαπούν, να µας φροντίζουν και 
να µας στηρίζουν, να αγαπάµε ο ένας τον άλλο, να 
πάρουµε διαζύγιο, να αρρωστήσουµε, να µας 
απορρίψουν, να µας βλάψουν ή να βλάψουν τον εαυτό 
τους, ή να αφήσουν το σώµα τους σ’ ένα πρώιµο στάδιο 
της ανάπτυξής µας.  
Τέτοιες επιλογές προκαλούν αυτό που αποκαλούµε 
«ενεργειακές σφραγίδες» που επηρεάζουν την 
προσωπικότητά µας σε αρχικά στάδια της ανάπτυξής 
µας. Αυτές οι ενεργειακές σφραγίδες µπορούν να 
θεραπευτούν, αν χρησιµοποιήσουµε την ελεύθερη 
βούλησή µας. Αυτό είναι το µάθηµα που έχουµε στήσει, 
αλλά δεν είµαστε αναγκασµένοι να το µάθουµε. Οι 
µέθοδοι στο βιβλίο ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙ, ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ 
ΜΑΣ ΜΝΗΜΕΣ µάς βοηθούν να θεραπεύσουµε αυτές 
τις «ενεργειακές σφραγίδες». 
 
7. Επιλέγουµε, επίσης, να φέρουµε µαζί µας 
σωµατικά ή νοητικά εµπόδια, ώστε να έχουµε την 
ευκαιρία να αναπτύξουµε πνευµατικές ποιότητες για 
την αντιµετώπισή τους. Τέτοια εµπόδια, µε τα οποία 
ενσαρκωνόµαστε ονοµάζονται «ενεργειακές 
µήτρες», ώστε να είµαστε «δεµένοι» κατ’ αυτό τον 
τρόπο µε ή χωρίς παιδικές εµπειρίες που µπορεί να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξή τους. Σύµφωνα µε τον 
Rother και την «Οµάδα», αυτές οι ενεργειακές µήτρες 
µερικές φορές δεν µπορούν να αλλάξουν ή να 
θεραπευτούν, αλλά µόνο να υποταχτούν. Και αυτό, 
επίσης, απαιτεί την ελεύθερη βούλησή µας. 
 
8. Εποµένως, οτιδήποτε συµβαίνει στη ζωή µας 
προκαλείται από τις επιλογές µας. Αυτό είναι δύσκολο 
να το δεχτούµε οι περισσότεροι από µας. Προτιµούµε 
να νιώθουµε ότι είµαστε θύµατα των ανθρώπων και των 
δυνάµεων γύρω µας, συµπεριλαµβάνοντας τη φύση και 
το Θεό. Δεν µπορούµε να αποδεχτούµε ότι επιλέγουµε 
να γεννηθούµε µε σωµατικά ή συναισθηµατικά 
προβλήµατα ή ευαισθησίες για να δώσουµε στον εαυτό 
µας την ευκαιρία να µάθει ορισµένα πνευµατικά 
µαθήµατα, που το σπουδαιότερο είναι ότι είµαστε πολύ 
πιο µεγαλοπρεπείς, πιο ισχυρές και πολύ οµορφότερες 
υπάρξεις απ’ όσο µπορούµε να φανταστούµε. 
 
Οι περισσότεροι από µας απορρίπτουµε την ιδέα ότι 
επιλέγουµε τους γονείς µας και κάνουµε µαζί τους 
συγκεκριµένες συµφωνίες ή συµβόλαια ψυχής να 
συµπεριφέρονται µε ορισµένους τρόπους, ώστε να 
έχουµε την ευκαιρία να αναπτύξουµε καταρχήν κάποια 
συναισθηµατικά, νοητικά και σωµατικά προβλήµατα 
και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα 
προβλήµατα σαν βάσεις προς µια υψηλότερη, 
καθαρότερη αντίληψη του ποιοι είµαστε και ποιος είναι 
ο σκοπός της ζωής µας. 
 
Σε όλο αυτό έχουµε απόλυτα ελεύθερη βούληση να 
µάθουµε ή όχι οποιοδήποτε από αυτά τα 
προγραµµατισµένα µαθήµατα. Δεν αναγκαζόµαστε να 
αποδεχτούµε κάποια µαθήµατα. Έχουµε ελεύθερη 
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βούληση να µην δεχτούµε αυτό που έχουµε αρχικά 
επιλέξει και να καλλιεργήσουµε πόνο, φόβο, αδυναµία, 
αδικία, θυµό, πίκρα και µίσος αντί για αποδοχή, 
κατανόηση, υπευθυνότητα, συγχώρεση, ευγνωµοσύνη 
και αγάπη. 
 
Γενικά µαθήµατα 
 
Ακολουθούν οι ποιότητες των µαθηµάτων ζωής που 
πρέπει να αναπτυχθούν, σύµφωνα µε την Οµάδα. Σε 
µεγάλο βαθµό αυτές οι ποιότητες είναι παρόµοιες µε 
εκείνες τις πνευµατικές ποιότητες που προτείνονται 
από το βιβλίο The Healing Code του Alex Loyd, που 
επίσης καταγράφονται πιο κάτω. Καθώς οι δύο 
κατάλογοι καλύπτουν εν µέρει ο ένας τον άλλο, έχουµε 
αριθµήσει τις ποιότητες του ενός καταλόγου που 
σχετίζονται µε τις ποιότητες του άλλου: 
 
Σύµφωνα µε την Πνευµατική Ψυχολογία του Rother 

1. Αποδοχή (1) 
2. Προσαρµοστικότητα (7, 10) 
3. Είναι, Ύπαρξη (12, 6) 
4. Γενναιοδωρία, Ευσπλαχνία  (8, 9) 
5. Επικοινωνία  
6. Δηµιουργία, Ευθύνη (5) 
7. Καθορισµός Ορίων (4) 
8. Ακεραιότητα (3) 
9. Αγάπη (1, 2) 
10. Εµπιστοσύνη (10) 
11. Αλήθεια (3) 
12. Χάρη (11, 12) 

 
Σύµφωνα µε το Θεραπευτικό Κώδικα του Alex Loyd 

1. Αγάπη (9, 1) 
2. Συγχώρεση (1) 
3. Αλήθεια (11) 
4. Μη βλαπτικότητα (9, 12) 
5. Χαρά (6) 
6. Ειρήνη (3, 12) 
7. Υποµονή (2) 
8. Καλοσύνη (4) 
9. Ηθικότητα (4) 
10. Εµπιστοσύνη (10, 2) 
11. Ταπεινοφροσύνη (12) 
12. Αυτοέλεγχος (3, 8, 12) 

 
Σε σχέση µε καθένα από τα 12 βασικά µαθήµατα ζωής, 
όπως περιγράφονται από την «Οµάδα» ή από τον Alex 
Loyd, µπορεί να έχουµε στήσει καταστάσεις ζωής για 
να µάθουµε κάποια από τα ακόλουθα µαθήµατα: 
 
Όταν έχουµε επιλέξει µια ενεργειακή σφραγίδα από 
παιδικές εµπειρίες, τότε το µάθηµα µας θα είναι: 
1. Να µάθουµε να θεραπεύουµε και να 
υπερβαίνουµε όλες τις προηγούµενες εµπειρίες και να 
αφήνουµε φόβους, λανθασµένες πεποιθήσεις και 
αρνητικές κυτταρικές µνήµες που εµποδίζουν τη 
σύνδεσή µας µε τη συγκεκριµένη πνευµατική ποιότητα 
που θέλουµε να αναπτύξουµε. 
 
Όταν έχουµε φέρει µια ενεργειακή µήτρα µαζί µας 
από το αιτιατό σώµα µας και τις προηγούµενες ζωές 
µας, τότε τα µαθήµατά µας µπορεί να είναι κάποια από 
τα ακόλουθα: 
2. Μπορεί να χρειάζεται απλά να µάθουµε να 
αποδεχόµαστε αυτό το κοµµάτι του εαυτού µας που 
έχει δυσκολία να εκδηλώσει αυτή την ποιότητα και να 
µάθουµε να αγαπάµε και να αποδεχόµαστε τον εαυτό 

µας και να ζούµε παράλληλα µε αυτή την αναπηρία. 
Ένα παράδειγµα µπορεί να είναι να ζούµε µ’ ένα φόβο 
ή αµφιβολία και να προχωρούµε µπροστά κάνοντας 
αυτό που φοβόµαστε ή αµφισβητούµε. Το αποκαλώ να 
ζεις παράλληλα µε το φόβο. Μπορούµε να του µιλάµε 
και να του εξηγούµε ότι θέλουµε να εκφράσουµε αυτή 
την ποιότητα που φοβάται, επειδή είναι πολύ 
σηµαντική για µας. Αυτό µπορεί να γίνει µε 
οποιοδήποτε άλλο εµπόδιο. 
 
3. Να βρούµε ένα τρόπο ζωής ή ένα είδος 
εργασίας που µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε 
θετικά τις τάσεις µας και να ωφεληθούν ο εαυτός µας 
και οι άλλοι από αυτά τα «αρνητικά» χαρακτηριστικά. 

 
4. Να αναπτύξουµε κατανόηση και ίσως να 
σχετιστούµε µε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν 
παρόµοια δυσκολία να εκδηλώσουν αυτές τις θετικές ή 
άλλες θετικές ποιότητες. Μπορούµε να καταλάβουµε 
πώς οι άλλοι είναι περιορισµένοι και να τους σεβόµαστε 
και να τους αγαπάµε µε τους περιορισµούς τους, τους 
οποίους τώρα αποδεχόµαστε στον εαυτό µας. 

 
5. Αυξάνοντας την κατανόησή µας για τον 
εαυτό µας και τους άλλους, καθώς ανακαλύπτουµε τις 
εσωτερικές διεργασίες τέτοιων περιοριστικών 
συναισθηµάτων, προχωρούµε µπροστά στην 
αυτογνωσία µας. 

 
6. Αφού υποτάξουµε το συγκεκριµένο εµπόδιο, 
µπορούµε να αφοσιωθούµε στη βοήθεια των 
άλλων να κάνουν το ίδιο. 

 
Στη συνέχεια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
επιβεβαιώσεις ή Εµψυχωτικές Ερωτήσεις και 
Απαντήσεις για να αποµακρύνουµε τα εµπόδια και να 
συνδεθούµε µε αυτές τις θετικές ποιότητες, 
χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες της Εξισορρόπησης 
του Εγκεφάλου ή του Θεραπευτικού Κώδικα που 
διδάσκονται σ’ αυτό το βιβλίο. 
 
Καθώς θα αφιερώσουµε πολλές σελίδες στις ποιότητες 
στο Βιβλίο για τον Θεραπευτικού Κώδικα παρακάτω, 
εδώ θα δώσουµε µερικές ιδέες για επιβεβαιώσεις ή 
εµψυχωτικές ερωτήσεις που σχετίζονται µε καθεµία 
από τις 12 ποιότητες που προτείνονται από την Οµάδα 
µέσω του Steve Rother. Θα τις αναφέρουµε σαν 
επιβεβαιώσεις και, αν θέλετε να τις µετατρέψετε σε 
εµψυχωτικές ερωτήσεις, απλά βάλτε τη λέξη «Γιατί» 
πριν από την επιβεβαίωση. 
 
Καθώς δεν µπορούµε ποτέ να ξέρουµε µε βεβαιότητα 
αν ένα εµπόδιο εκδήλωσης µιας πνευµατικής ποιότητας 
είναι αποτέλεσµα µιας «ενεργειακής σφραγίδας» που 
χρειάζεται να θεραπευτεί ή µιας «ενεργειακής 
µήτρας» που χρειάζεται να υποταχτεί, δίνουµε 
επιβεβαιώσεις και για τις δύο διαδικασίες. 

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

 
Ψυχολογία του Πνεύµατος του Steve Rother   

(Από το «Group») 
Δείτε και άλλες λεπτοµέρειες στο 

http://www.armonikizoi.com/2014/12lessons 
 
1. Μπορούµε να κατανοήσουµε περισσότερο την 
πυρηνική µας προσωπικότητα, αν τη θεωρήσουµε ως 
µια αίσθηση του Θεού, που κατοικεί µέσα στον καθένα 
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µας. Ωστόσο οι εµπειρίες και οι ενεργειακές 
σφραγίδες που παίρνουµε κατά τη διάρκεια της ζωής 
µας, επηρεάζουν την πυρηνική µας προσωπικότητα και 
µερικές φορές την αλλάζουν καθ' όλη τη διάρκεια µιας 
ζωής.  
 
2. Φεύγοντας από κάθε ζωή, η ψυχή έχει την ευκαιρία 
να επιλέξει ποιες ενεργειακές σφραγίδες θα 
ενσωµατώσει στην πυρηνική της προσωπικότητα. 
Οποιαδήποτε αρνητική ενεργειακή σφραγίδα µας 
εντυπώθηκε κατά τη διάρκεια µιας ζωής, µπορεί να 
απελευθερωθεί µε την επιστροφή στην Εστία.  
 
3. Επειδή η Εστία είναι ένα περιβάλλον στο οποίο δεν 
υπάρχει αρνητική και θετική ενέργεια, όλες οι 
ενεργειακές σφραγίδες που δεν επιλέγουµε να 
ενσωµατώσουµε στην προσωπικότητά µας, διαλύονται 
αυτόµατα, όταν κάνουµε τη µετάβαση.  
 
4. Η πυρηνική προσωπικότητα δεν περιέχει µόνο όλα 
τα µαθήµατα ζωής στα οποία γίναµε µάστερ µέσω της 
ενεργειακής µήτρας, αλλά ορίζεται περισσότερο µε 
κάθε µάθηµα ζωής στο οποίο γινόµαστε µάστερ. 
Από τη στιγµή που έχουµε φτάσει σ' ένα δονητικό 
επίπεδο, ποτέ δεν επιστρέφουµε σ' ένα κατώτερο.  
 
5. Όσο οι ενεργειακές σφραγίδες απελευθερώνονται 
και γινόµαστε µάστερ στις ενεργειακές µήτρες, η 
δόνηση της ψυχής µας ανεβαίνει προς την αυθεντική 
δόνηση «Οµ». Όταν έχουµε ολοκληρώσει την 
Μαεστρία όλων των Μαθηµάτων της ζωής Μας, η ψυχή 
επιστρέφει µε την πυρηνική της προσωπικότητα 
πλήρως ανεπτυγµένη. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον 
οποίο ο Θεός µπορεί να δει το Θεό, κι έτσι να 
εκπληρωθεί ο αρχικός σκοπός του παιχνιδιού.  
 
6. Υπάρχει µόνο ένας κανόνας που έχουµε ορίσει στην 
αρένα του παιχνιδιού, που αποκαλούµε «ζωή πάνω στη 
Γη»: Ισχύει πάντα η Ελεύθερη Επιλογή, ειδικά σε 
σχέση µε τις ενεργειακές δοµές της ανθρώπινης ζωής.  
 
7. Η ενεργειακή µήτρα, που επιλέγουµε πριν 
ενσαρκωθούµε, καθορίζει τον τροπο µε τον οποίο θα 
διαχειριστούµε την ενέργεια. Επιλέγουµε συµβόλαια, 
τα οποία σίγουρα θα µας εφοδιάσουν µε τις εµπειρίες 
που χρειαζόµαστε ώστε να «σφραγιστούµε» µε την 
ενέργεια που θα διευκολύνει να γίνουµε µάστερ στα 
µαθήµατα.  
 
8. Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι τα 
συµβόλαια δεν καθορίζουν µε κανένα τρόπο τις 
εµπειρίες µας ή το αποτέλεσµα του προσωπικού 
µας παιχνιδιού. Όσο τα γεγονότα και τα µαθήµατα 
ξεδιπλώνονται µπροστά µας, έχουµε πλήρη επιλογή του 
πώς θα τα χειριστούµε. Αυτή είναι η φύση του 
παιχνιδιού και το θεµέλιο της αληθινής µας δύναµης.  
 
Η Ενεργειακή Μήτρα  
Η ενεργειακή µήτρα ελέγχει πολύ περισσότερο µέρος 
του παιχνιδιού µας, απ' όσο µπορούµε να φανταστούµε. 
Καθώς ξαναµπαίνουµε στο παιχνίδι µε κάθε 
ενσάρκωσή µας, επιλέγουµε µια ενεργειακή µήτρα 
µέσα στην οποία θα φιλοξενηθούµε όσο διαρκεί η 
ανθρώπινη εµπειρία µας. Η ενεργειακή µήτρα είναι το 
ενεργειακό όχηµα, µέσα στο οποίο θα βιώσουµε τη ζωή 
µας. Καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα 
διαχειριστούµε την ενέργεια, όταν πρωτοεισέρχεται στο 
πεδίο µας. Είναι στην πραγµατικότητα ο τρόπος µε τον 

οποίο «καλωδιωνόµαστε - οργανωµένοι» ως προς την 
ενέργεια. Και αυτός είναι ο λόγος, που ο καθένας µας 
αντιδρά διαφορετικά από τον άλλον σε κάθε 
περίσταση.  
Υπάρχουν δώδεκα θεµελιώδεις ενεργειακές µήτρες. 
Κάθε µία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και µπορεί 
να φέρει µπροστά άλλα µαθήµατα ζωής. Όπως 
επιλέγουµε το φύλο µας, από τη µια ζωή στην επόµενη, 
για να διευκολύνουµε τα µαθήµατα της ζωής, έτσι 
επιλέγουµε και µια ενεργειακή µήτρα για κάθε 
ενσάρκωση, συνεχίζοντας µε το συγκεκριµένο µάθηµα 
σε διαδοχικές ενσαρκώσεις ώσπου να γίνουµε µάστερ.  
Αντίθετα µε τις ενεργειακές σφραγίδες, τα 
χαρακτηριστικά µιας ενεργειακής µήτρας δεν αλλάζουν 
ποτέ κατά τη διάρκεια µιας ζωής. Οποιοδήποτε µάθηµα 
ζωής δεν πρόκειται να αλλάξει ή να «θεραπεύσει» µια 
ενεργειακή µήτρα. Το γεγονός ότι µια ενεργειακή 
µήτρα δεν θεραπεύεται ποτέ, είναι η πρωταρχική αιτία 
πίσω από το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται 
µε κανένα τρόπο σε διάφορες ψυχοθεραπευτικές 
τεχνικές, ανεξάρτητα µε το πόσες συνεδρίες κάνουν. Το 
µάθηµα µιας ενεργειακής µήτρας είναι να γίνουµε 
µάστερ της ίδιας της ενεργειακής µήτρας, έτσι ώστε να 
µετασχηµατίσουµε τα µειονεκτήµατά µας σε θετικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Πώς µπορούµε να γίνουµε µάστερ σε µια µήτρα; 
Ο ορισµός της µαεστρίας είναι να βρίσκουµε 
θετικές χρήσεις για αρνητικά χαρακτηριστικά. 
 
Όταν γινόµαστε µάστερ σε µια ενεργειακή µήτρα, 
µαθαίνουµε να χρησιµοποιούµε τα χαρακτηριστικά της 
για κάποιον ανώτερο σκοπό και αποτέλεσµα, κι όχι για 
κάποιο κατώτερο. Και αφού γίνουµε µάστερ σε µια 
ενεργειακή µήτρα τη χρησιµοποιούµε για το υπόλοιπο 
της ζωής µας. Στην επόµενη ζωή, θα επιλέξουµε απλά 
µια άλλη ενεργειακή µήτρα, που θα µας βοηθήσει να 
εστιαστούµε σε άλλα µαθήµατα. Όταν γίνεις µάστερ 
µιας ενεργειακής µήτρας δεν χρειάζεται αυτό ποτέ να 
επαναληφθεί, επειδή ενσωµατώνεται στην πυρηνική 
µας προσωπικότητα και µας συνοδεύει πλέον από τη 
µια ενσάρκωση στην άλλη.  
Το ότι έχουµε γίνει µάστερ σ' ένα µάθηµα ζωής µέσω 
της ενεργειακής µήτρας, δεν σηµαίνει ότι θα 
περάσουµε την υπόλοιπη ζωή µας βαδίζοντας σε 
δρόµους στρωµένους µε ρόδα. Σηµαίνει µόνο ότι 
έχουµε βρει τρόπους να χρησιµοποιούµε 
αποτελεσµατικά κάποια χαρακτηριστικά µας, που σε 
άλλη περίπτωση θα τα βλέπαµε ως αρνητικές µας 
ποιότητες.  
Το να γίνεις µάστερ δεν είναι ένας στόχος που τον 
φτάνουµε αλλά ένας τρόπος ζωής, πάνω στον οποίο 
εξασκούµαστε στην διάρκεια του χρόνου. Αφού ζούµε 
στον πλανήτη της ελεύθερης επιλογής, έχουµε πάντα τη 
δυνατότητα, αφού γίνουµε µάστερ σε κάποια µαθήµατα 
ζωής αµέσως µετά να παλινδροµήσουµε και να µην 
είµαστε µάστερ πλέον. Αν και αυτό είναι σπάνιο, όταν 
συµβαίνει, είναι αποτέλεσµα αµέλειας ή αδράνειας εκ 
µέρους µας.  
Από τη στιγµή που θα γίνουµε µάστερ σε ένα 
θεµελιώδες µάθηµα ζωής, η εστίαση µας στρέφεται 
προς το να επαναλαµβάνουµε τις εµπειρίες που ήταν 
επιτυχηµένες ώστε ν' αναπτύξουµε σα συνήθεια ζωής το 
να γίνουµε µάστερ στο συγκεκριµένο θεµελιώδες 
µάθηµα. 
Ακόµα κι αν έχουµε γίνει µάστερ σε κάποιο 
συγκεκριµένο µάθηµα, η ενεργειακή µας µήτρα 
παραµένει, κι έτσι έχουµε πάντα κάποιο «τυφλό 
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σηµείο» που σχετίζεται µε τον τοµέα αυτόν. Για 
παράδειγµα, εάν εργαζόµαστε πάνω στο µάθηµα ζωής 
της Εµπιστοσύνης, θα έχουµε πάντα µια φυσική τάση 
να µην εµπιστευόµαστε τον εαυτό µας, ή να έλκουµε 
στο πεδίο µας άτοµα, που έχουν το δυναµικό να µας 
εγκαταλείψουν ή µε κάποιο άλλο τρόπο να τραβήξουν 
το χαλί κάτω από τα πόδια µας. Ακόµα κι αν έχουµε 
γίνει µάστερ σε αυτό το µάθηµα, πάλι µπορεί να µην 
είµαστε απολύτως ικανοί να διακρίνουµε αυτόν τον 
τύπο ανθρώπου όταν µας πλησιάζει. Αν εργαζόµαστε µε 
µια ενεργειακή µήτρα, που σχετίζεται µε τον 
Καθορισµό των Ορίων µας, θα έχουµε πάντα την τάση 
να έλκουµε χειριστικούς και αποπλανητικούς 
ανθρώπους που θα είναι δεξιοτέχνες στην τέχνη της 
Χειραγώγησης. Το να είσαι µάστερ δεν αλλάζει τα 
χαρακτηριστικά µιας ενεργειακής µήτρας, αλλάζει µόνο 
τον τρόπο που τα διαχειριζόµαστε.  
Το άλλο σηµαντικό θέµα γύρω από τις ενεργειακές 
µήτρες είναι ότι από τη στιγµή που θα γίνουµε µάστερ, 
έχουµε την τάση να αρχίσουµε να διδάσκουµε. Αυτό 
ωστόσο δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση ή αξίωση και 
συχνά δεν είναι καν συνειδητό. Απλά αρχίζουµε να 
εκπέµπουµε µια διαφορετική δόνηση, στην οποία άλλοι 
άνθρωποι αρχίζουν να ανταποκρίνονται. Σε πολλές 
περιπτώσεις οι µαθητές αρχίζουν απλά να 
εµφανίζονται. Το αστείο είναι ότι πολλοί λίγοι από µας 
διδάσκουµε σχετικά µε το θεµελιώδες µάθηµα ζωής στο 
οποίο γίναµε µάστερ. Διδάσκουµε συνήθως πάνω σε 
κάποιον άλλο τοµέα του πάθους µας, αλλά κατά κάποιο 
τρόπο τα µαθήµατα µεταφέρονται µε κάποιο υπόγειο 
τρόπο.  
 
Ενεργειακές Σφραγίδες  
Οι ενεργειακές σφραγίδες είναι µια ειδική µορφή 
ενέργειας που εντυπώνεται πάνω µας δια µέσω 
συγκεκριµένων εµπειριών κατά τη διάρκεια µιας ζωής. 
Μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Όπως και µε την 
ενεργειακή µήτρα, συµφωνούµε να «κουβαλάµε» 
ενεργειακές σφραγίδες για να διευκολύνουν τα 
µαθήµατα της ζωής µας. Βρίσκονται πάνω στον 
ενεργειακό αγωγό που διατρέχει το σώµα µας. (Δείτε 
στο κεφάλαιο «Καθαρίζοντας τους Ενεργειακούς 
Αγωγούς»). Αντίθετα µε την ενεργειακή µήτρα, οι 
ενεργειακές σφραγίδες µπορούν να θεραπευτούν και να 
απελευθερωθούν. Δεν είναι ανάγκη να κουβαλάµε 
αρνητικές ενεργειακές σφραγίδες σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής µας - αν και πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να το 
κάνουν. Από την άλλη µεριά, οι θετικές ενεργειακές 
σφραγίδες ενσωµατώνονται άµεσα στην πυρηνική µας 
προσωπικότητα. Από τη στιγµή που έχει ολοκληρωθεί 
ένα µάθηµα ζωής που σχετίζεται µε κάποια ενεργειακή 
σφραγίδα, είναι απλό το να ξαναγράψουµε το σενάριο 
και έτσι να δηµιουργήσουµε µια νέα οπτική πάνω στα 
γεγονότα .  
 
Καταλύτης  
Είτε επιλέξουµε να διευκολύνουµε ένα θεµελιώδες 
µάθηµα ζωής µέσω ενεργειακής µήτρας, είτε µέσω µιας 
ενεργειακής σφραγίδας, η παρουσία ενός καταλύτη 
γενικά είναι απαραίτητη ώστε να ενεργοποιηθεί το 
µάθηµα αυτό. Ο καταλύτης είναι πιο σηµαντικός όταν 
εργαζόµαστε µε ενεργειακές σφραγίδες, και λιγότερο 
όταν δουλεύουµε µε ενεργειακές µήτρες, επειδή 
συνήθως αυτός εντυπώνει πάνω µας την πρώτη 
ενεργειακή σφραγίδα. Ωστόσο, σε γενικές γραµµές, η 
παρουσία του είναι απαραίτητη και στις δύο 
περιπτώσεις.   

Για παράδειγµα, στην περίπτωση που εργαζόµαστε 
πάνω στο µάθηµα της Προσαρµογής, µπορεί να 
τοποθετήσουµε τον εαυτό µας σε µια οικογένεια που η 
δουλειά του πατέρα απαιτεί διαρκείς µεταδηµοτεύσεις 
σε όλη τη διάρκεια των παιδικών µας χρόνων. Σ' αυτή 
την περίπτωση, καταλύτης είναι ο πατέρας, που είναι 
υπεύθυνος για τη σφραγίδα, ή το εντύπωµα, της 
επαναλαµβανόµενης εµπειρίας να µην έχουµε ένα 
σταθερό σπιτικό. Στο µάθηµα ζωής της Εµπιστοσύνης 
µπορεί να επιλέξει κάποιος να γεννηθεί από µια µητέρα 
που είναι επιθετική ή απούσα, έτσι ώστε να µάθει να 
στηρίζεται στην προσωπική του ενέργεια για να 
ενισχύσει το πνεύµα του. Στο µάθηµα ζωής της 
Επικοινωνίας µπορεί κάποιος να διαλέξει έναν πατέρα 
που είναι ικανός να µιλάει άνετα και να εκφράζει τις 
σκέψεις του, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σου πει ότι 
σε αγαπάει. Σε κάθε ένα από τα παραδείγµατα, αυτά τα 
µέλη της οικογένειας θα λειτουργήσουν ως οι 
σηµαντικοί καταλύτες, που ενεργοποιούν το µάθηµα 
ζωής µας. Πάντα οι ρόλοι τους είναι προσυµφωνηµένοι, 
αφού το συµβόλαιο να εµπλακούν στη ζωή µας, το 
κάναµε όταν βρισκόµασταν στο στάδιο του 
προγραµµατισµού της ζωής µας.   
Αν και δεν είναι απαραίτητο να µεταφέρουµε 
ενεργειακές σφραγίδες από τη µια ζωή µας στην 
επόµενη, είναι δυνατόν (αλλά δεν γίνεται συχνά) να 
οργανώσουµε µια γενετική προδιάθεση, που θα 
µεταφέρει µια ιδιαίτερη ενεργειακή σφραγίδα σε 
αρκετές ζωές, έτσι ώστε να διευκολυνθεί κάποιο 
συγκεκριµένο µάθηµα. Για παράδειγµα, αν µια ψυχή 
δεν θεραπεύσει µια αρνητική ενεργειακή σφραγίδα σε 
µια ζωή, µπορεί να επιλέξει να τη µεταφέρει στο µέλλον 
ως ενεργειακή προδιάθεση ώστε να θεραπευτεί σε µια 
επόµενη ζωή. Πολλές φορές µια ψυχή µπορεί να 
επιλέξει να τοποθετηθεί πάνω σε µια ενεργειακή 
ευθεία, που µοιάζει πολύ µε γενεαλογική γραµµή. Αν 
και δεν υπάρχει προκαθορισµός σε αυτές τις 
ενεργειακές ευθείες, υπάρχει πάντα µια προδιάθεση 
που θα βοηθήσει ώστε να επανεγκατασταθεί µια 
ενεργειακή σφραγίδα στην επόµενη ζωή. 
  
Σχεδιάζοντας τα Μαθήµατα Ζωής  
Όταν σχεδιάζουµε την κάθε µας ενσάρκωση στο πρώτο 
στάδιο της ζωής µας, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
οργανώσουµε τις εµπειρίες που χρειαζόµαστε ώστε να 
γίνουµε µάστερ στο µάθηµα της ζωής. Για παράδειγµα, 
µπορούµε να επιλέξουµε τις εµπειρίες της ζωής µας 
µέσω συµβολαίων που σχετίζονται µε ερωτικές σχέσεις, 
µε καταλύτες, παιδιά, εργασία και πολλές άλλες εν 
δυνάµει συνδέσεις. Παρ' όλο που οργανώνουµε αυτά τα 
συµβόλαια µε στόχο να µας φέρουν στην τέλεια θέση 
ώστε να βιώσουµε ευκαιρίες για να γίνουµε µάστερ, 
όλα τα συµβόλαια ενεργοποιούνται µ' έναν από δύο 
τρόπους: είτε έρχονται µε την εµπειρία µιας 
ενεργειακής σφραγίδας, είτε µε την «καλωδίωση» µε 
κάποια ενεργειακή µήτρα. 
Επιπλέον, παρόλο που είναι πιθανόν να εργαζόµαστε 
ταυτόχρονα και µε µια ενεργειακή σφραγίδα και µε 
κάποια ενεργειακή µήτρα, συνήθως έχουµε την τάση να 
επιλέγουµε µια από τις δύο για να διευκολύνουµε 
περισσότερο το µάθηµά µας. Παρόλο που τα συµβόλαιά 
µας θα ενεργοποιηθούν µε τον ίδιο τρόπο, ο ακριβής 
τρόπος, µε τον οποίο θα γίνουµε µάστερ στο µάθηµα 
ζωής, θα εξαρτηθεί από το αν έχουµε επιλέξει κάποια 
ενεργειακή µήτρα ή κάποια ενεργειακή σφραγίδα για 
να µας διευκολύνουν.  
Ορισµένα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της ζωής, επιτρέπουν 
στο Πνεύµα να δει τον εαυτό του σε υλική µορφή. Από τη 
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στιγµή που γίνουµε µάστερ σε αυτά τα χαρακτηριστικά, 
οδηγούµαστε στο να γίνουµε µάστερ του ίδιου του εαυτού 
και στην ενσωµάτωση του ανώτερου εαυτού µέσα στην 
πυρηνική προσωπικότητα. Μέχρι το τωρινό στάδιο της 
εξέλιξής µας, η πρόοδος µας ήταν σχετικά αργή, αν την 
µετρούσαµε µε τα δικά µας κριτήρια. Συχνά, τύχαινε κάποιες 
ψυχές να διαλέγουν προσεχτικά τα µαθήµατα ζωής τους και 
να οργανώνουν διεξοδικά τις ανάλογες εµπειρίες που έπρεπε 
να έχουν, κι ύστερα να βρίσκουν τον εαυτό τους να κοιτάει 
από την άλλη µεριά και να σφυρίζει αδιάφορα, όταν οι 
εµπειρίες και οι ευκαιρίες τους χτυπούσαν την πόρτα. Στην 
πραγµατικότητα, ήταν αρκετά συνηθισµένο για κάποιον να 
ενσαρκώνεται για πάνω από εκατό ζωές µε σκοπό να 
εργαστεί πάνω σε µία όψη ενός χαρακτηριστικού του 
θεµελιώδους µαθήµατός του και πάλι να µην το καταφέρνει.  
Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν ελάχιστοι που είχαν γίνει µάστερ. 
Μέσα στα τελευταία πενήντα χρόνια ωστόσο, το παιχνίδι 
έχει αλλάξει σηµαντικά και έχουµε αρχίσει να 
αφυπνιζόµαστε πλέον και να αναλαµβάνουµε τη δύναµή 
µας. Εξαιτίας των υψηλών δονήσεων, µέσα στις οποίες 
ζούµε πια, µπορούµε να ξεκαθαρίζουµε τα µαθήµατα της 
ζωής και να γίνουµε µάστερ πολύ πιο γρήγορα, πράγµα που 
επιτρέπει σε περισσότερους από µας να γίνουµε µάστερ και 
στα δώδεκα θεµελιώδη µαθήµατα της ζωής. Ειλικρινά 
πολλοί από µας, µέσα στον προηγούµενο χρόνο έχουµε 
προχωρήσει πολύ περισσότερο απ’ όσο προχωρήσαµε κατά 
τη διάρκεια πολλών προηγούµενων ζωών µας. Πρέπει να 
είµαστε περήφανοι για τον εαυτό µας, επειδή αντανακλά 
περίτρανα την δύναµη της επιλογής µας. Αυτό το συλλογικό 
µας κατόρθωµα, να φτάσουµε στις υψηλότερες δονήσεις, 
επέτρεψε να συγκεντρωθούν και οι πληροφορίες που 
βρίσκονται µέσα σ' αυτό το βιβλίο.  

 
Πνευµατική Ψυχολογία 

Τα 12 Πρωταρχικά Μαθήµατα Ζωής 
Πληροφορίες για Διευκόλυνση της Ανθρώπινης Εξέλιξης. 

Από τον Steve Rother 
============================= 

 
1. Περίληψη των µαθηµάτων στο ίντερνετ  
2. Θετικές φράσεις στο βιβλίο  
Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί 

  
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 1 
ΑΠΟΔΟΧΗ 
(Αυτοεκτίµηση ή Αποδοχή του Εαυτού και η Τέχνη να 
Αποδεχόµαστε µε Ευγνωµοσύνη) 
http://www.armonikizoi.com/2017/math1 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 88 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 2 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Αλλαγή) 
http://www.armonikizoi.com/2017/math2 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 89 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 3 
ΥΠΑΡΞΗ  (Ολοκλήρωση) 
http://www.armonikizoi.com/2017/math3 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 90 
 
============================= 
 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 4 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
(Αρµονία µε τους άλλους ανθρώπους) 
http://www.armonikizoi.com/2017/math4 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 91 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 5 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από καρδιάς) 
http://www.armonikizoi.com/2017/math5 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 92 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 6 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ 
(Εκφράζοντας τη Δύναµη µας) 
http://www.armonikizoi.com/2017/math6 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 93 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 7 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ 
http://www.armonikizoi.com/2017/math7 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 95 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 8 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Βαδίζοντας σε αρµονία µε τον εαυτό µας 
http://www.armonikizoi.com/2017/math8 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 96 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 9 
ΑΓΑΠΗ 
Αγάπη για τον εαυτό µας και τους άλλους 
http://www.armonikizoi.com/2017/math9 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 98 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 10 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Εµπιστοσύνη στον Εαυτό µας και άλλους 
http://www.armonikizoi.com/2017/math10 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ.99 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 11 
ΑΛΗΘΕΙΑ 
Υπευθυνότητα 
http://www.armonikizoi.com/2017/math11 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 96 
 
============================= 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ # 12 
ΧΑΡΙΣ - Σε αρµονία µε Όλα τα Πράγµατα 
http://www.armonikizoi.com/2017/math12 
θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί σελ. 101 
 
============================= 
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Ερωτηµατολόγιο για Τα Δώδεκα Πρωταρχικά Μαθήµατα Ζωής 
 
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΘΕΡ ΕΙΝΑΙ: 
1. Αποδοχή, 2. Προσαρµοστικότητα, 3. Είναι, Ύπαρξη, 4. Γενναιοδωρία, Ευσπλαχνία, 5. Επικοινωνία (Καρδιά),  
6. Δηµιουργία, Ευθύνη, 7. Καθορισµός Ορίων, 8. Ακεραιότητα, 9. Αγάπη, 10. Εµπιστοσύνη, 11. Αλήθεια, 12. Χάρη 
 
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ - αν δεν σας δίνω άλλο θέµα, µπορείτε να συζητήστε τις ερωτήσεις εδώ σε σχέση µε το θέµα της 
µέρας. 
 
1. Πότε, σε ποιες περιπτώσεις και σε σχέση µε ποια ερεθίσµατα δυσκολεύεσαι να βιώσεις και να 
συµπεριφέρεσαι µε την αρετή / ιδιότητα αυτή ________________________; 

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

 
2. Ποιες είναι οι εσωτερικές αιτίες  (πεποιθήσεις, συναισθήµατα, ανάγκες, ανασφάλειες) που σε εµποδίζουν 
να βιώσεις και να συµπεριφέρεσαι µε την αρετή / ιδιότητα αυτή ________________________; 

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

 
3. Παιδικές Εµπειρίες και συµβάσεις ψυχής που µπορεί να έχεις επιλέξει ώστε να δηµιουργήσεις την σφραγίδα 
ή να δυναµώσεις την µήτρα σε σχέση µε το µάθηµα αυτό.  
Τι έχει γίνει στο παρελθόν σου που µπορεί να σε κάνει να δυσκολεύεσαι µε αυτό; 

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

 
4. Σε ποιες περιπτώσεις ή σε σχέση µε τι θα ήθελες να µπορείς να βιώσεις και να συµπεριφέρεσαι ακόµα 
περισσότερο µε την αρετή / ιδιότητα αυτή _____________________; 

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

 
5. Που θα µπορούσες να αξιοποιήσεις θετικά την δυσκολία σου στην αρετή, ιδιότητα αυτή; 

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

 
6. Πεποιθήσεις που θα σε βοηθήσουν να µάθεις το µάθηµα σου εδώ.  

1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________________________________ 
8. ______________________________________________________________________________________ 
9. ______________________________________________________________________________________ 
10. ______________________________________________________________________________________ 



 27 

ΜΑΘΗΜΑ ΝΟ 1 Μέρος α’ - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 
Βιώνω Αποδοχή για τον εαυτό µου ανεξάρτητα από τους ακόλουθους παράγοντες. (Από 10% έως 100%). 
100 % σηµαίνει ότι πάντα δέχεσαι τον εαυτό σου ανεξάρτητα από τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.   
0% σηµαίνει ότι δεν δέχεσαι ποτέ τον εαυτό σου σε σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.    
 
Πόσο % ΒΙΩΝΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
1. Την  εµφάνιση µου.           
2. Τα λάθη µου.           
3. Όταν δεν έχω τα αποτελέσµατα 

που θέλω. 
          

4. Την γνώµη των άλλων.           
5. Την κριτική ή την απόρριψη από 

τους άλλους. 
          

6. Την  συµπεριφορά των άλλων.           
7. Όταν οι άλλοι είναι πιο ικανοί 

από µένα σε κάποια πράγµατα ή 
πιο προικισµένοι µε προσόντα.   

          

8. Όταν δεν έχω κάποιον να αγαπάει 
αποκλειστικά εµένα και να µην 
αγαπάει κανέναν άλλο µε τον ίδιο 
τρόπο. 

          

9. Όταν δεν είµαι τέλειος (σπίτι, 
εµφάνιση, να µην κάνω ποτέ 
λάθη). 

          

10. Όταν δεν κάνω πολλά πράγµατα 
σε µία µέρα. 

          

11. Όταν δεν είµαι δυνατός (η) ή 
όταν δείχνω αδυναµία. 

          

12. Όταν οι άλλοι δεν είναι 
ευχαριστηµένοι (ικανοποιηµένοι) 
µαζί µου. 

          

13. Όταν οι άλλοι µου ζητούν βοήθεια 
και δεν λέω "ναι", ή δεν 
ανταποκρίνοµαι. 

          

14. Όταν οι άλλοι µου λένε ψέµατα, 
µε χρησιµοποιούν, ή µε 
κοροϊδεύουν.  

          

15. Γενικά αποδέχοµαι τον εαυτό µου 
όπως είναι. 

          

16.           
17.           
Α. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να νιώθεις αποδοχή σε αυτές τις περιπτώσεις; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Β. Ποιες ήταν οι πιθανές «Συµβάσεις» ή «Συµφωνίες» που έκανες µε τους «καταλύτες» στα παιδικά σου χρόνια 
για να δηµιουργήσεις τις πεποιθήσεις και τα εµπόδια αυτά;  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Γ. Που θα ήθελες να έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Δ. Ποια θα είναι τα οφέλη όταν έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. _______________________________________________________________ ____________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Ε. Που θα µπορούσες να αξιοποιήσεις θετικά την δυσκολία σου στην αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
ΣΤ. Πεποιθήσεις που θα σε βοηθήσουν να αποδέχεσαι πιο εύκολα:  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
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ΜΑΘΗΜΑ ΝΟ 1 Μέρος β’ - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
Νιώθω αποδοχή για τους άλλους ανεξάρτητα από τους  ακόλουθους παράγοντες. Συµφωνώ (από 10% έως 100%). 
100 % σηµαίνει ότι πάντα δέχεσαι τους άλλους ανεξάρτητα από τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.   
0% σηµαίνει ότι δεν δέχεσαι ποτέ τους άλλους σε σχέση µε τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.    
 
Πόσο % ΒΙΩΝΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ 10

% 
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Όταν έχουν µια εγωιστική 
συµπεριφορά. 

          

Όταν έχουν µια ανήθικη (κατά εµένα) 
συµπεριφορά. 

          

Όταν δεν είναι συνεπείς στο λόγο τους 
ή αργούν στα ραντεβού τους. 

          

Όταν προσπαθούν να ελέγχουν ή να 
χειρίζονται τους άλλους. 

          

Όταν λένε ψέµατα ή είναι ψεύτικοι - 
διπρόσωποι. 

          

Όταν θέλουν να είναι η εξαίρεση του 
κανόνα. 

          

Όταν είναι αδύναµοι.           
Όταν συµπεριφέρονται σαν να είναι 
ανώτεροι ή νοµίζουν ότι είναι πολύ 
σπουδαίοι. 

          

Όταν µας απορρίπτουν ή είναι 
επιθετικοί. 

          

Όταν θέλουν να προωθήσουν τον εαυτό 
τους ή τα συµφέροντα τους. 

          

Όταν ζητούν επιβεβαίωση µέσα από 
αυτά που κάνουν. 

          

Όταν δεν δουλεύουν µε ευσυνειδησία.           
Όταν αδιαφορούν για τις ανάγκες των 
άλλων ή είναι αναίσθητοι. 

          

Όταν πληγώνουν ή βλάπτουν εµάς ή 
άλλους. 

          

Όταν κουτσοµπολεύουν ή συκοφαντούν 
εµάς ή άλλους. 

          

Γενικά αποδέχοµαι τους άλλους όπως 
είναι. 

          

           
           
Α. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να νιώθεις αποδοχή σε αυτές τις περιπτώσεις; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Β. Ποιες ήταν οι πιθανές «Συµβάσεις» ή «Συµφωνίες» που έκανες µε τους «καταλύτες» στα παιδικά σου χρόνια 
για να δηµιουργήσεις τις πεποιθήσεις και τα εµπόδια αυτά;  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Γ. Που θα ήθελες να έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Δ. Ποια θα είναι τα οφέλη όταν έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. _______________________________________________________________ ____________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Ε. Που θα µπορούσες να αξιοποιήσεις θετικά την δυσκολία σου στην αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
ΣΤ. Πεποιθήσεις που θα σε βοηθήσουν να αποδέχεσαι πιο εύκολα:  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
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ΜΑΘΗΜΑ ΝΟ 1 Μέρος γ’- ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΟΝ 
Νιώθω αποδοχή για όλες τις συνθήκες τις ζωής µου. Συµφωνώ (από 10% έως 100%). 
100 % σηµαίνει ότι πάντα τα δέχεσαι όλα ανεξάρτητα από τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.   
0% σηµαίνει ότι δεν δέχεσαι ποτέ µερικές από τις παρακάτω περιπτώσεις και παράγοντες.    
 
Πόσο % ΒΙΩΝΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ 10 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Ότι έχει γίνει στο παρελθόν.           
Συγκριµένα ______________________ 
που έγινε _______________________. 

          

Ότι έχουν κάνει οι άλλοι στο παρελθόν.            
Συγκριµένα ______________________ 
που έκαναν οι άλλοι.  

          

Αυτά που έχω κάνει εγώ.           
Συγκριµένα ______________________ 
που έκαναν οι άλλοι. 

          

 Οι σχέσεις µου σήµερα.           
 Συγκριµένα η σχέση µου µε τον/ την 
______________________. 

          

 Η υγεία µου σήµερα.           
 Η υγεία µου αύριο.            
 Η υγεία του / της___________ σήµερα.           
 Η υγεία του / της___________ αύριο.           
Τα οικονοµικά µου σήµερα.           
Τα οικονοµικά µου αύριο.            
Τα οικονοµικά του/της ______ σήµερα.           
Τα οικονοµικά του/της_______   αύριο.            
Η συµπεριφορά µου ____________.           
Η συµπεριφορά του / της___________.           
Η εργασία/ ευθύνες µου.            
Συγκριµένα η εργασία/ ευθύνη 
µου________________. 

          

Το σπίτι µου ____________________.           
Οι γείτονες ______________________.           
Η κοινωνία όπως είναι _____________.           
Η συντροφική σχέση ____________.           
Η σχέση µε τους γονείς µου.           
Η σχέση µε τα παιδιά µου.           
           
           
Α. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να νιώθεις αποδοχή σε αυτές τις περιπτώσεις; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Β. Ποιες ήταν οι πιθανές «Συµβάσεις» ή «Συµφωνίες» που έκανες µε τους «καταλύτες» στα παιδικά σου χρόνια 
για να δηµιουργήσεις τις πεποιθήσεις και τα εµπόδια αυτά;  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Γ. Που θα ήθελες να έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Δ. Ποια θα είναι τα οφέλη όταν έχεις περισσότερη αποδοχή; 
1. _______________________________________________________________ ____________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Ε. Που θα µπορούσες να αξιοποιήσεις θετικά την δυσκολία σου στην αποδοχή; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
ΣΤ. Πεποιθήσεις που θα σε βοηθήσουν να αποδέχεσαι πιο εύκολα:  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
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I. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 
 
Εκεί που θέλω να έχω περισσότερη αποδοχή για τον εαυτό µου ή τους άλλους, ή και καταστάσεις του παρελθόντος 
ή του παρόντος είναι ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί δέχοµαι τον / την / το  _______________________________όπως είµαι / είναι; 
Γιατί είναι σωστό και καλό να δέχοµαι τον/την/το  ________________όπως είµαι / είναι; 
Γιατί είναι ασφαλές να δέχοµαι τον/την/το  ________________όπως είµαι / είναι; 
Γιατί θέλω να δέχοµαι τον/την/το  ________________όπως είµαι / είναι; 
Γιατί µε συµφέρει να δέχοµαι τον/την/το  ________________όπως είµαι / είναι; 
Γιατί αποδέχοµαι όλες τις καταστάσεις της ζωής µου όπως είναι; 
Γιατί αποδέχοµαι το παρελθόν µου σαν δίκαιο και σωστό, όπου όλοι µας βιώσαµε αυτό που 
χρειαζόµασταν για τα µαθήµατα της ζωής µας; 
Γιατί αποδέχοµαι κάθε πιθανό µέλλον µε την πίστη ότι θα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζοµαι 
για να εξελιχθώ και να ανακαλύψω τον αληθινό θεϊκό εαυτό µου; 
Γιατί αποδέχοµαι κάθε πιθανό µέλλον για τους αγαπηµένους µου µε την πίστη ότι θα είναι 
ακριβώς αυτό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να ανακαλύψουν τον αληθινό θεϊκό 
εαυτό τους; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να αποδεχτώ; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι δεν µπορώ να αποδεχτώ και καταφέρνω να υποτάξω εκείνο το µέρος του 
εαυτού µου και να µην το αφήσω να µε ελέγχει; 
Γιατί αποδέχοµαι και κατανοώ τους άλλους που κριτικάρουν και απορρίπτουν; 
 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  
10. _____________________________________________________________________  
11. _____________________________________________________________________  
12. _____________________________________________________________________  
13. _____________________________________________________________________  
14. _____________________________________________________________________  
15. _____________________________________________________________________  
16. _____________________________________________________________________  
17. _____________________________________________________________________  
18. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να αποδεχτώ βασίζεται στην ψευδαίσθηση του διαχωρισµού, η 
οποία είναι ψευδαίσθηση ακόµη και για τη φυσική και την επιστήµη. 

19. Συνειδητοποιώ ότι όλα τα όντα και οι καταστάσεις είναι θεϊκά και είναι όπως χρειάζεται να είναι 
αυτή τη στιγµή της εξελικτικής τους πορείας . 

20. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου αποδοχής για να αντιληφθώ τις ατέλειες στον εαυτό µου και στις 
καταστάσεις και αναζητώ να τις διορθώσω όταν οι άλλοι το θέλουν. 

21. Χρησιµοποιώ την κριτική φύση µου για να αξιολογήσω προϊόντα, υπηρεσίες και καταστάσεις ώστε 
να τα βελτιώσω. 

22. Βλέπω την κριτική φύση µου και, παρόλο που είναι εκεί, δεν της επιτρέπω να ελέγχει τη ζωή, τα 
λόγια και τις πράξεις µου. 

 



 31 

ΜΑΘΗΜΑ ΝΟ 2 - ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Εύκολα προσαρµόζοµαι στις πιο κάτω περιπτώσεις. Συµφωνώ (από 10% έως 100%). 
Σκέψου καταστάσεις και περιπτώσεις – 100 % σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου αντίσταση µέσα σου στην  
περίπτωση αυτή. 0% σηµαίνει ότι  δυσκολεύεσαι πολύ σε αυτήν την περίπτωση.   
 
Πόσο % ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΙ ; 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Όταν ξαφνικά αλλάζει το πρόγραµµα 
µας. 

          

Όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι µε 
ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που 
έχουµε συνηθίσει. 

          

Όταν αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής 
µας, περιβάλλον, εργασία, σπίτι, 
πόλη, σύντροφος. 

          

Όταν δεν µπορούµε να έχουµε την 
ρουτίνα που έχουµε συνηθίσει. 

          

Όταν χρειάζεται να κοιµόµαστε 
αλλού.   

          

Όταν πρέπει να κάνουµε κάτι νέο, 
διαφορετικό.  

          

Όταν χρειάζεται να τρώµε άλλα από 
αυτά που έχουµε συνηθίσει.  

          

Σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τον 
τρόπο λειτουργίας των παιδιών µου. 

          

Σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τον  
τρόπο λειτουργίας του/της συντρόφου 
µου. 

          

Σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τον 
τρόπο λειτουργίας των γονέων µου. 

          

Σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τον 
τρόπο λειτουργίας των συνεργατών 
µου. 

          

Σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τον 
τρόπο λειτουργίας των γειτόνων µου. 

          

Σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τον 
τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας µου. 

          

  
 

          

           
 Α. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις που σε εµποδίζουν να προσαρµόζεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις; 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Β. Ποιες ήταν οι πιθανές «Συµβάσεις» ή «Συµφωνίες» που έκανες µε τους «καταλύτες» στα παιδικά σου χρόνια 
για να δηµιουργήσεις τις πεποιθήσεις και τα εµπόδια αυτά.  
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Γ. Εκεί που θα ήθελα να έχω περισσότερη προσαρµοστικότητα  είναι: 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Δ. Πιστεύω ότι τα οφέλη που θα έχω όταν έχω περισσότερη προσαρµοστικότητα είναι: 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
Ε. Εκεί που θα ήθελα να αξιοποιήσω θετικά την δυσκολία µου στην προσαρµοστικότητα είναι: 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
ΣΤ. Πεποιθήσεις που θα µε βοηθήσουν να προσαρµόζοµαι πιο εύκολα είναι: 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
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II. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εκεί που θέλω να έχω περισσότερη προσαρµοστικότητα είναι _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί προσαρµόζοµαι εύκολα προς  _______________________________;  
Γιατί είναι σωστό και καλό να προσαρµόζοµαι προς ____________________________; 
Γιατί είναι ασφαλές να προσαρµόζοµαι προς _______________________________; 
Γιατί θέλω να προσαρµόζοµαι προς _______________________________; 
Γιατί µε συµφέρει να προσαρµόζοµαι προς_______________________________; 
Γιατί νιώθω ασφαλής µε την αλλαγή; 
Γιατί ρέω µε τη ζωή και την αλλαγή; 
Γιατί αποδέχοµαι την αλλαγή όταν προκύπτει στη ζωή µου; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία στην προσαρµογή και την αποδοχή της αλλαγής; 
Γιατί παρόλο που αποδέχοµαι τη δυσκολία µου να προσαρµόζοµαι δεν την αφήνω να µε 
ελέγχει; 
  
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________  

11. _____________________________________________________________________  

12. _____________________________________________________________________  

13. _____________________________________________________________________  

14. _____________________________________________________________________  

15. _____________________________________________________________________  

16. _____________________________________________________________________  

17. _____________________________________________________________________  

18. _____________________________________________________________________  

19. _____________________________________________________________________  

20. _____________________________________________________________________  

21. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να προσαρµόζοµαι βασίζεται στην ψευδαίσθηση του 
κινδύνου από την αλλαγή. 

22. Συνειδητοποιώ ότι όλες οι αλλαγές είναι µέρος της θεϊκής ροής και την εµπιστεύοµαι. 
23. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου προσαρµογής για να δηµιουργήσω µια βάση σταθερότητας 
στις σχέσεις και την εργασία µου. 

24. Βλέπω τη δυσκολία µου να προσαρµόζοµαι και, παρόλο που είναι εκεί, δεν της επιτρέπω να 
ελέγχει τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις µου.  
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III. Είναι – Ύπαρξη – Ουσία 
 

Αποκαλυπτικές Ερωτήσεις σχετικά  
µε το µάθηµα της Ύπαρξης. 

 
1. Τρόποι που προσπαθώ µέχρι τώρα να γεµίσω 
το κενό µέσα µου: σκέψου:  
Τρόπος Ποτέ Σπάν

ια 
Αρκε
τά 

Συχ
νά 

Πολύ 

Οµιλία       
Τηλέφωνο      
Σχέσεις      
Φαγητό      
Τσιγάρο       
Ποτό       
Δραστηριότητες      
Εργασία      
Χρήµατα       
Διάβασµα      
Τηλεόραση       
Αγαθά       
Ψώνια      
Απολαύσεις      
Θεάµατα       
Δηµιουργική 
απασχόληση  

     

Προσφορά στους 
άλλους  

     

Σκεφτόµενοι το 
παρελθόν 

     

Σκεφτόµενοι το 
µέλλον 

     

Ταξίδια      
Ίντερνετ      
Χόµπυ      
Αυτοπεριποιήση       
Πολιτκή      
Κήπος       
Μαγείρεµα       
Σεξ       
Στεναχώρια       
Διαλογισµός      
Ασκήσεις, 
Αναπνοές 

     

Εσωτερικές 
τεχνικές EFT κα 

     

       

       

Περιπτώσεις που δυσκολευόµαστε να νιώθουµε το 
Είναι µας: 
Όταν είµαστε εξαρτηµένοι στους άλλους. 
Όταν αξιολογούµε τον εαυτό µας µε το τι νοµίζουν και 
πως συµπεριφέρονται οι άλλοι. 
Όταν αξιολογούµε τον εαυτό µας µε το πόσα έχουµε 
και πόσα κάνουµε. 
Όταν παρασυρόµαστε από τις δραστηριότητες µας. 

Όταν είµαστε εξαρτηµένοι σε ουσίες ή συνήθειες. 
Όταν είµαστε χαµένοι στις σκέψεις µας – ειδικά 
αρνητικές. 
Όταν φοβόµαστε ή έχουµε αρνητικά συναισθήµατα.  
Όταν ελεγχόµαστε από προσκολλήσεις.  
Όταν παρασυρόµαστε από οµιλίες και την ανάγκη για 
οµιλία ή επαφή µε άλλους.   
Όταν δεν έχουµε κάτι µε νόηµα (που µας γεµίζει) να 
κάνουµε. 
************* 
Ποιες είναι οι εσωτερικές αιτίες που µας εµποδίζουν 
να νιώθουµε το Είναι µας; 
Επειδή δεν µάθαµε ποτέ να ερχόµαστε σε επαφή µε την 
ουσία µέσα µας. 
Επειδή µας προγραµµατίσανε να αξιολογούµε τον 
εαυτό µας µόνο µε εξωτερικούς παράγοντες.  
Επειδή µάθαµε να πιστεύουµε ότι είµαστε µόνο αυτά 
τα σώµατα και ότι ο υλικός κόσµος είναι η µόνη 
πραγµατικότητα.  
Επειδή προσπαθούµε να εδραιώσουµε την αξία και την 
ασφάλεια µας µέσα από αυτά που έχουµε και αυτά που 
κάνουµε.   
Επειδή είµαστε επιπόλαιοι και δεν µας ενδιαφέρει το 
βάθος της πραγµατικότητας.  
Επειδή το έχουµε επιλέξει σαν Σφραγίδα ή Μήτρα 

*********** 
Γράψε τις απαντήσεις στο τετράδιο σου. 

2. Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας µου να γεµίσω 
το κενό που υπάρχει επειδή δεν βιώνω το Είναι µου 
είναι: 
  
3. Στιγµές που έχω νιώσει το Είναι µου και µια 
εσωτερική πληρότητα είναι: 
  
4. Τρόποι που θα ήθελα να αξιοποιήσω τώρα για να 
νιώθω την πληρότητα του Είναι µου: 
  
5. Τρόποι που θα ήθελα να αξιοποιήσω θετικά την 
δυσκολία µου προς το να νιώθω την πληρότητα του 
Είναι µου: 
  
6. Αποφάσεις, ενέργειες και αλλαγές σχετικά µε τα 
µαθήµατα του Είναι – Ύπαρξη – Ουσία: 
  
7. Πεποιθήσεις που θα µε βοηθήσουν να µάθω το 
µάθηµα µου εδώ. 
  
*********** 
Τρόποι να αξιοποιήσουµε ή να υποτάξουµε την 
Μήτρα: 
1. Απασχόληση όπου χρειάζεται να κάνω πράγµατα για 
να ευχαριστηθούν οι άλλοι. 
2. Επαφή µε πολλούς ανθρώπους. 
3. Απασχόληση µε πολλές ώρες και ευθύνες.  
4. Αποµόνωση & Διαλογισµός. 
 
==================================== 
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III. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
 
Θέλω να βιώσω µεγαλύτερη πληρότητα ειδικά σε σχέση µε  _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί βιώνω την πληρότητα του «Είναι» µου όπως είµαι; 
Γιατί βιώνω την πληρότητα του «Είναι» µου όπως είµαι ακόµα και χωρίς ____________; 
Γιατί είναι ασφαλές να βιώνω την πληρότητα του «Είναι» µου όπως είµαι ακόµα και χωρίς __; 
Γιατί είναι σωστό και καλό να βιώνω την πληρότητα του «Είναι» µου ακόµα και χωρίς __; 
Γιατί είναι σωστό και καλό να βιώνω ευτυχία ακόµα και χωρίς __; 
Γιατί είµαι καλά ακόµα και χωρίς _____________; 
Γιατί η ζωή µου έχει νόηµα ακόµα και χωρίς _____________; 
Γιατί δεν χρειάζοµαι τίποτα για να ολοκληρώσω το «Είναι» µου; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να νιώθω πληρότητα (ευτυχία, ηρεµία) χωρίς ________; 
Γιατί παρόλο που αποδέχοµαι τη δυσκολία µου να νιώθω πληρότητα (ευτυχία, ηρεµία) χωρίς 
________, δεν την αφήνω να µε ελέγχει; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________  

11. _____________________________________________________________________  

12. _____________________________________________________________________  

13. _____________________________________________________________________  

14. _____________________________________________________________________  

15. Δεν χρειάζοµαι τίποτα για να ολοκληρώσω το «Είναι» µου.  
16. Βιώνω ότι υπάρχει µόνο ένα «ΕΙΝΑΙ» που περιβάλλει τα πάντα. 
17. Βιώνω την ενότητα µε τα πάντα γύρω µου. 
18. Το «Είναι» µου µε γεµίζει και µε ελευθερώνει από προσκόλληση και εθισµό. 
19. Είµαι πλήρης µέσα στον εαυτό µου. 
20. Είναι ασφαλές να νιώθω και να απολαµβάνω την πληρότητά µου. 
21. Στο κέντρο του εαυτού µου είµαι πληρότητα. 
22. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να βιώσω την πληρότητά µου βασίζεται στην 
ψευδαίσθηση του διαχωρισµού, η οποία είναι ψευδαίσθηση σύµφωνα µε τις περισσότερες 
θρησκείες και ακόµη σύµφωνα µε τη φυσική και την επιστήµη. 

23. Συνειδητοποιώ ότι όλα τα όντα και οι καταστάσεις είναι θεϊκά και πλήρη όπως είναι. 
24. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να βιώσω την πληρότητα του «Είναι» µου σαν κινητήρια 
δύναµη να δηµιουργήσω περισσότερα στη ζωή µου, χωρίς να ταυτίζοµαι µε τα 
αποτελέσµατα της δηµιουργίας µου. 

25. Χρησιµοποιώ την αίσθηση κενού και έλλειψης για να δηµιουργήσω περισσότερα εδώ στο 
φυσικό επίπεδο, καθώς θυµάµαι ότι ο εαυτός µου είναι πλήρης όπως είναι. 

26. Βλέπω την αίσθηση κενού και έλλειψης και, παρόλο που είναι εκεί, δεν της επιτρέπω να 
ελέγχει τα λόγια και τις πράξεις µου. 
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 III.  Είναι – Ύπαρξη – Ουσία – Αποσπάσµατα  
 
Ο Albert Einstein είπε: 
«Ένα ανθρώπινο ον είναι µέρος ενός συνόλου που αποκαλούµε _σύµπαν_ και είναι οριοθετηµένο στο 
χρόνο και το χώρο. Βιώνει τον εαυτό του, τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του σαν κάτι διαχωρισµένο 
από το υπόλοιπο σύµπαν… ένα είδος οπτικής απάτης της συνειδητότητάς του. Αυτή η ψευδαίσθηση είναι 
για µας ένα είδος φυλακής, περιορίζοντας µας στις προσωπικές µας επιθυµίες και στην αγάπη για λίγα 
κοντινά σε µας άτοµα. Καθήκον µας θα έπρεπε να είναι να απελευθερωθούµε από αυτή τη φυλακή, 
διευρύνοντας τον κύκλο της συµπάθειάς µας για να αγκαλιάσουµε όλα τα ζωντανά πλάσµατα και 
ολόκληρη τη φύση µέσα στην οµορφιά της.» 
 
Ο Μάνος Δανέζης, Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών το εξηγεί: 
«Η έννοια του διαχωρισµού των υλικών αντικειµένων, ότι εσύ κι εγώ είµαστε ξεχωριστά πράγµατα, ή ότι 
εγώ και το τραπέζι ή εγώ και το δέντρο είµαστε ξεχωριστά πράγµατα, είναι µια λανθασµένη αντίληψη 
δηµιουργηµένη από τις αισθήσεις µας, λόγω ανικανότητας των αισθήσεών µας να αντιληφθούν την 
αλήθεια. Αυτή η διαχωρισµένη ύπαρξη δεν είναι πραγµατικότητα. Η αδυναµία των αισθήσεων 
κατατέµνει και διαχωρίζει την ενυπάρχουσα ενότητα κι έτσι έχουµε την ψευδαίσθηση ότι αυτά είναι 
ξεχωριστά αντικείµενα. Σκεφθείτε το, αν όλα είναι ένα και κάθε µορφή δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
ένα προσωρινό πύκνωµα ενός ενιαίου (πανταχού παρόντος) πεδίου ενέργειας, τότε δεν µπορούµε να 
µιλάµε για µας και τους άλλους, επειδή όλα είναι ένα.» 
 
«Η έννοια του διαχωρισµού είναι προϊόν του ανθρώπινου γενετικού κώδικά µας. Επιλέγουµε (εννοώ 
ιστορικά και βιολογικά, µην το παίρνετε προσωπικά) τη µοναξιά της ατοµικότητάς µας. Η φύση 
γεννήθηκε ως ένα. Διαχωρισµός, ατοµικότητα, µαζί µε οτιδήποτε καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό, είναι 
δηµιουργίες του DNA µας µε αυτόν το συγκεκριµένο τρόπο και όχι µε άλλον τρόπο.» 
 
«Αν είχαµε ένα διαφορετικό τύπο DNA και άλλου είδους αισθήσεις, θα βλέπαµε τα πράγµατα εντελώς 
διαφορετικά από το πώς τα βλέπουµε σήµερα. Έτσι, αυτό που αποκαλούµε ατοµικότητα, το κλείσιµο 
στον εαυτό µας, είναι αποτέλεσµα της ανικανότητάς µας να αντιληφθούµε την ενότητα του σύµπαντος.» 
 
 Η Αννίτα Μουρτζάνι τα βεβαιώνει µε την µεταθανάτια εµπειρία της.  
Έτσι, λοιπόν, ένιωσα καταπληκτική διαύγεια, ως προς την αιτία του καρκίνου και πώς όλος αυτός ο 
φόβος είχε συσσωρευτεί στο ενεργειακό και υλικό µου σώµα δηµιουργώντας µου ασθένεια, ίσως µέσω 
της δηµιουργίας ενεργειακών µπλοκαρισµάτων µες στο σώµα µου, και συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει 
να ζούµε µία ζωή µέσα στο φόβο, ότι στον πυρήνα µας είµαστε καταπληκτικά, υπέροχα όντα.  Είµαστε 
καταπληκτικά, υπέροχα, πνευµατικά όντα που πρέπει να ζούµε την αλήθεια µας και να εκφράζουµε αυτό 
που είµαστε.  Δεν πρέπει να φοβόµαστε να είµαστε ο εαυτός µας, ούτε να προσποιούµαστε πως είµαστε 
κάτι άλλο, και συνειδητοποιώ, ότι πάντα φοβόµουν να είµαι ο εαυτός µου.  Τότε, λοιπόν, άρχισα να 
συνειδητοποιώ πόσο υπέροχοι είµαστε, καθώς και τη σύνδεση ανάµεσα σε όλους µας.  Είµαστε όλοι 
Ένα, είµαστε όλοι µέρος µίας συνειδητότητας, είµαστε όψεις του Θεού, ή όπως αλλιώς θέλεις να τον 
αποκαλείς, αλλά είµαστε όλοι µία συνειδητότητα, είµαστε όλοι Ένα, και είµαστε όλοι συνδεδεµένοι.   
Για όλη την µετάφραση: http://www.armonikizoi.com/2012/anita 
 
Και ο Νέλσον Μαντέλα το εκφράζει αλλιώς: 
«Ο βαθύτερος φόβος µας δεν είναι ότι είµαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος µας είναι, ότι είµαστε 
δυνατοί πέρα από κάθε µέτρο. Είναι το φως µας, όχι το σκοτάδι µας που µας φοβίζει περισσότερο. 
Αναρωτιόµαστε, Ποιος είµαι εγώ για να είµαι ακτινοβόλος, υπέροχος, ταλαντούχος, µυθικός; Στην 
πραγµατικότητα, ποιος είσαι εσύ για να µην είσαι; Είσαι παιδί του Θεού. Το να θεωρείς τον εαυτό σου 
µικρό δεν εξυπηρετεί τον κόσµο. Δεν υπάρχει τίποτα φωτισµένο στο να συρρικνώνεσαι τόσο ώστε οι 
άλλοι άνθρωποι να µην νιώθουν ανασφαλείς γύρω σου. Όλοι µας θα έπρεπε να λάµπουµε, όπως τα 
παιδιά. Γεννηθήκαµε για να εκδηλώσουµε τη δόξα του Θεού που υπάρχει µέσα µας. Δεν υπάρχει µόνο σε 
µερικούς από εµάς. Υπάρχει στον καθένα µας. Και καθώς αφήνουµε το δικό µας φως να λάµπει, 
υποσυνείδητα δίνουµε στους άλλους ανθρώπους την άδεια να κάνουν το ίδιο. Καθώς 
απελευθερωνόµαστε από το δικό µας φόβο, η παρουσία µας απελευθερώνει αυτόµατα τους άλλους.» 
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ΜΑΘΗΜΑ ΝΟ IV 
Γενναιοδωρία, Ευσπλαχνία, Αρµονία 

 
Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου δυσκολευόµαστε να 
λειτουργούµε µε Γενναιοδωρία, Ευσπλαχνία ή 
Αρµονία προς τον εαυτό µας και προς του άλλους; 
(Μιλάµε όχι µόνο για χρήµατα και υλικά αγαθά αλλά 
και για αποδοχή, αγάπη, τρυφερότητα, προσοχή, 
ενθαρρυντικές λέξεις, χρόνο, ενέργεια, συµπαράσταση, 
και κάθε µορφή υπηρεσίας και βέβαια, χαµόγελα. Όλα 
αυτά στον εαυτό µας και στους άλλους.)  
1. Όταν δεν έχουµε αρκετή ενέργεια, είµαστε 
κουρασµένοι ή νιώθουµε σύγχυση. 
2. Όταν φοβόµαστε ότι κινδυνεύουµε εµείς αν δίνουµε.  
3. Όταν οι άλλοι είναι αχάριστοι. 
4. Όταν είµαστε εγκλωβισµένοι µέσα στα δικά µας 
προβλήµατα.  
5. Όταν φοβόµαστε ότι οι άλλοι µας κοροϊδεύουν. 
6. Όταν πιστεύουµε ότι δεν αξίζουµε ή ότι είναι 
εγωιστικό να δώσουµε στον εαυτό µας. 
Ποιες είναι οι εσωτερικές αιτίες που µας εµποδίζουν 
να συµπεριφερόµαστε µε Γενναιοδωρία, 
Ευσπλαχνία ή Αρµονία; 
Επειδή νιώθουµε ότι δεν έχουµε κάτι αξιόλογο να 
προσφέρουµε.  
Επειδή φοβόµαστε για την αξία ή την ασφάλεια µας αν 
δίνουµε στους άλλους. 
Επειδή φοβόµαστε για την ελευθερία ή την απόλαυση 
µας. 
Επειδή δεν το µάθαµε σαν παιδιά. 
Επειδή έχουµε την πεποίθηση ότι η ζωή είναι δύσκολη 
και πρέπει να φροντίζουµε µόνο για τον εαυτό µας και 
τον µικρό µας κύκλο.  
Επειδή δεν νιώθουµε ενότητα µε τους άλλους.  
Επειδή θεωρούµε τους άλλους σαν ξένους. 
Επειδή έχουµε καταπιέσει τον εαυτό µας και νιώθουµε 
αδικία αν δώσουµε. 
Επειδή θέλουµε να πάρουµε και όχι να δώσουµε. 
Επειδή έχουµε ενοχές όταν δίνουµε στον εαυτό µας. 
Επειδή το έχουµε επιλέξει σαν Σφραγίδα. 
Επειδή το έχουµε επιλέξει σαν Μήτρα.  
 
1. ΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΝΩ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; 
Α. ΧΡΟΝΟ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
Γ. ΧΡΗΜΑΤΑ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
Δ. ΒΟΗΘΕΙΑ / ΣΤΗΡΙΞΗ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

================================= 
2. ΠΟΥ /ΠΟΤΕ ΔΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 
Α. ΧΡΟΝΟΣ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
Β. ΧΡΗΜΑΤΑ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ  
ΠΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ: 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

================================= 
3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΝΩ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ; 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ:  
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ 
ΖΗΤΩ / ΔΕΧΤΩ / ΛΑΜΒΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ  (ΑΓΑΠΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ, 
ΣΤΟΡΓΗ, ΘΕΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑ ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ; 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΩ / 
ΔΕΧΤΩ / ΛΑΜΒΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ:  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Τρόποι να αξιοποιήσουµε ή να υποτάξουµε την 
Μήτρα: 
1. Να έχω µια απασχόληση µε τον περιορισµό των 
δαπανών και ενεργειών. Λογιστής, ελεγκτής των 
εξόδων. Τάξη και οργάνωση σε µια οµάδα ή κοινωνία.  
 
2. Να έχω µια απασχόληση που απαιτεί να δώσω από 
τον εαυτό µου και από αυτά που έχω. 
 

================================= 
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ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ & ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ 
 
Εκεί που θέλω να έχω περισσότερη γενναιοδωρία & ευσπλαχνία είναι ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί είµαι  τόσο γενναιόδωρος (η);  
Γιατί είναι σωστό και καλό να είµαι τόσο γενναιόδωρος (η);  
Γιατί είναι ασφαλές να είµαι τόσο γενναιόδωρος (η);  
Γιατί θέλω να είµαι τόσο γενναιόδωρος (η);  
Γιατί χαίροµαι να είµαι τόσο γενναιόδωρος (η);  
Γιατί µε συµφέρει να είµαι τόσο γενναιόδωρος (η);  
Γιατί είναι καλό και ασφαλές να είµαι γενναιόδωρος (η)  µε τον/την  ______________;  
Γιατί είναι καλό και ασφαλές να είµαι γενναιόδωρος (η)  σε σχέση µε (χρήµατα, χρόνο, 
ενέργεια, αγάπη, έκφραση);  
Γιατί είναι καλό και ασφαλές να είµαι γενναιόδωρος (η)  σε σχέση µε (χρήµατα, χρόνο, 
ενέργεια, αγάπη, έκφραση) µε τον/ την ______________;  
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να είµαι γενναιόδωρος (η)  . 
Γιατί παρόλο που αποδέχοµαι τη δυσκολία να είµαι γενναιόδωρος (η), δεν την αφήνω να µε 
ελέγχει. 
  
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________  

11. _____________________________________________________________________  

12. _____________________________________________________________________  

13. _____________________________________________________________________  

14. _____________________________________________________________________  

15. _____________________________________________________________________  

16. _____________________________________________________________________  

17. _____________________________________________________________________  

18. _____________________________________________________________________  

19. _____________________________________________________________________  

20. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να είµαι γενναιόδωρος για να θέσω τον εαυτό µου σε 
καταστάσεις που θα ωφελήσουν κι εµένα και τους άλλους. 

21. Χρησιµοποιώ την έλλειψη γενναιοδωρίας για να θυµάµαι αλήθειες που ελευθερώνουν την 
γενναιοδωρία µου. 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ (νο 5) 
Νιώθω  άνετα να επικοινωνήσω ειλικρινά από καρδιάς ανεξάρτητα από τους  ακόλουθους παράγοντες.  
Σκέψου καταστάσεις και περιπτώσεις – 100 % σηµαίνει ότι νιώθεις εντελώς άνετος (η) σε αυτήν την περίπτωση.  
0% σηµαίνει ότι δεν νιώθεις καθόλου άνετος σε αυτήν την περίπτωση.  Δείτε τα βιβλία ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ και ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ. (Καθώς τα και µαθήµατα του 1χρ. Αυτογνωσίας για το θέµα.) 
 
Πόσο % ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Όταν δεν έχουµε αρκετή ενέργεια, 
είµαστε κουρασµένοι ή νιώθουµε 
σύγχυση. 

          

Όταν φοβόµαστε ότι κινδυνεύουµε αν 
µιλάµε ανοικτά και ειλικρινά.  

          

Όταν έχουµε ήδη πληγωθεί από τον 
άλλον ή από άλλους στο παρελθόν. 

          

Όταν φοβόµαστε την απόρριψη από 
τον άλλον. 

          

Όταν φοβόµαστε την σύγκρουση µε 
τον άλλον. 

          

Όταν πιστεύουµε ότι ο άλλος δεν θα 
µας δώσει σηµασία. 

          

Όταν ντρεπόµαστε για την αλήθεια 
και δεν θέλουµε να την γνωρίσουν οι 
άλλοι. 

          

Όταν οι άλλοι είναι επιθετικοί και 
επικριτικοί. 

          

Όταν φοβόµαστε ότι οι άλλοι µας 
κοροϊδεύουν. 

          

Γενικά µε τον σύντροφο µας.           
Γενικά µε ένα παιδί µας.           
Γενικά µε ένα γονιό µας.           
Γενικά µε έναν συνεργάτη ή γείτονα.           
Σε σχέση µε τους φόβους µας.           
Σε σχέση µε τις ανάγκες µας.           
Σε σχέση µε το θυµό µας.           
Όταν νιώθουµε αδυναµία.            
 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
Τι θα ήθελες να εκφράσεις και σε ποιον; 
Άνθρωπο Θέµα  
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ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 

 
Εκεί που θέλω να επικοινωνώ πιο ειλικρινά και ανοικτά είναι __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί επικοινωνώ τόσο άνετα, αληθινά και ειλικρινά µε τους άλλους; (και τον εαυτό µου) 
Γιατί είναι σωστό να επικοινωνώ τόσο άνετα, αληθινά και ειλικρινά µε τους άλλους; 
Γιατί είναι ασφαλές να επικοινωνώ τόσο άνετα, αληθινά και ειλικρινά µε τους άλλους; 
Γιατί θέλω να επικοινωνώ άνετα, αληθινά και ειλικρινά µε τους άλλους; 
Γιατί χαίροµαι να επικοινωνώ άνετα, αληθινά και ειλικρινά µε τους άλλους; 
Γιατί µε συµφέρει να επικοινωνώ άνετα, αληθινά και ειλικρινά µε τους άλλους; 
Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να επικοινωνώ αληθινά και ειλικρινά µε τον/την______; 
Γιατί είναι ασφαλές και σωστό να επικοινωνώ αληθινά και ειλικρινά µε τον/την______ 
σχετικά µε ______________________ (θέµα); 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να επικοινωνώ αληθινά και ειλικρινά; 
Γιατί παρόλο που αποδέχοµαι τη δυσκολία να επικοινωνώ αληθινά και ειλικρινά, δεν την 
αφήνω να µε ελέγχει; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________  

11. _____________________________________________________________________  

12. Απολαµβάνω να µοιράζοµαι τα συναισθήµατα και τον εσωτερικό µου κόσµο. 
13. Είναι ασφαλές να επικοινωνώ τα συναισθήµατα και τον αληθινό εαυτό µου σε όλες τις 
καταστάσεις. 

14. Στο κέντρο της ύπαρξής µου είµαι ήδη συνδεδεµένος µε όλους όπως είναι. 
15. Αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να µοιραστώ τα συναισθήµατα και τον εσωτερικό µου κόσµο. 
16. Αποδέχοµαι ότι δεν το βρίσκω εύκολο να µοιράζοµαι τα συναισθήµατα και τον εσωτερικό 

µου κόσµο, αλλά καταφέρνω να υποτάξω εκείνο το µέρος του εαυτού µου και κάνω 
προσπάθεια να µοιραστώ όσα περισσότερα µπορώ. 

17. Αποδέχοµαι τους άλλους που δεν µπορούν να µοιραστούν τα συναισθήµατα και τον 
εσωτερικό τους κόσµο, καθώς κατανοώ πώς αισθάνονται. 

18. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να µοιραστώ τα συναισθήµατα και τον εσωτερικό µου 
κόσµο βασίζεται στην ψευδαίσθηση του διαχωρισµού και στο φόβο. 

19. Συνειδητοποιώ ότι όλα τα όντα, συµπεριλαµβανοµένου του εαυτού µου είµαστε θεϊκά όπως 
είµαστε και ότι είµαι ασφαλής όταν µοιράζοµαι το ποιος είµαι. 

20. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να µοιραστώ το ποιος είµαι για να θέσω τον εαυτό µου σε 
καταστάσεις που θα ωφελήσουν κι εµένα και τους άλλους. 

21. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να µοιραστώ το ποιος είµαι για να µάθω περισσότερα για το 
τι την προκαλεί στην ανθρώπινη φύση µας και να διευρύνω την κατανόηση και την 
αυτογνωσία µου. 

22. Βλέπω τη δυσκολία µου να µοιράζοµαι το ποιος είµαι και, παρόλο που είναι εκεί, δεν της 
επιτρέπω να ελέγχει τα λόγια και τις πράξεις µου. 
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Μάθηµα 6 Ευθύνη - ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ;  
 (Όχι φταίξιµο, αλλά δηµιουργία στο επίπεδο της εξέλιξης µου µέχρι τώρα.)  

«Δέχοµαι την ευθύνη ότι δηµιουργώ την ζωή µου µε τις συνειδητές και υποσυνείδητες 
πεποιθήσεις µου. Με τις επιλογές µου στο παρελθόν και στο παρόν και µε την απόφαση µου να 
εξελιχτώ µέσα από συγκεκριµένες καταστάσεις.  Δέχοµαι την ευθύνη της δηµιουργίας άλλα 

επίσης για την διόρθωση, βελτίωση και την εξέλιξη των όψεων της ζωής µου.» 
 
1. Για την υγεία µου.   
Συναισθήµατα για την τωρινή κατάσταση _____________________________________ 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες τώρα που αναλαµβάνω την ευθύνη.  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Συναισθήµατα για τις αποφάσεις αυτές  ______________________________________ 
 
2. Για τις καταστάσεις στις σχέσεις µου. 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες  
Συναισθήµατα για την τωρινή κατάσταση _____________________________________ 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες τώρα που αναλαµβάνω την ευθύνη.  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Συναισθήµατα για τις αποφάσεις αυτές  ______________________________________ 
 
3. Για τα οικονοµικά µου. 
Συναισθήµατα για την τωρινή κατάσταση _____________________________________ 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες τώρα που αναλαµβάνω την ευθύνη.  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Συναισθήµατα για τις αποφάσεις αυτές  ______________________________________ 
 
4. Για συµβάντα, καταστάσεις και γεγονότα στην ζωή µου. 
Συναισθήµατα για την τωρινή κατάσταση _____________________________________ 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες τώρα που αναλαµβάνω την ευθύνη.  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Συναισθήµατα για τις αποφάσεις αυτές  ______________________________________ 
 
5. Για την συµπεριφορά των άλλων προς εµένα. 
Συναισθήµατα για την τωρινή κατάσταση _____________________________________ 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες τώρα που αναλαµβάνω την ευθύνη.  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Συναισθήµατα για τις αποφάσεις αυτές  ______________________________________ 

 
5. Για την πνευµατική µου εξέλιξη. 
Συναισθήµατα για την τωρινή κατάσταση _____________________________________ 
Αποφάσεις / Πράξεις / Ενέργειες τώρα που αναλαµβάνω την ευθύνη.  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Συναισθήµατα για τις αποφάσεις αυτές  ______________________________________ 
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VI. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
Εκεί που θέλω να είµαι πιο δηµιουργικός ή υπεύθυνος ή να δέχοµαι την ευθύνη για την ζωή µου είναι _________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί είµαι άνετος / ικανός να δηµιουργήσω και να είµαι υπεύθυνος;  
Γιατί είναι σωστό να δηµιουργήσω και να είµαι υπεύθυνος; 
Γιατί είναι ασφαλές να δηµιουργήσω και να είµαι υπεύθυνος; 
Γιατί θέλω/ χαίροµαι/ µε συµφέρει να δηµιουργήσω και να είµαι υπεύθυνος; 
Γιατί είναι σωστό /  ασφαλές να είµαι δηµιουργικός και υπεύθυνος σε σχέση µε ________; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 

Γράψε τις απαντήσεις σε ένα άλλο φύλλο 

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ; 
 

1. Μόνο έτσι µπορώ να νιώθω ήρεµος, ευτυχισµένος και ασφαλής.  
2. Μόνο τότε µπορώ να αγαπώ πραγµατικά και σταθερά. 
3. Είναι απαραίτητο για την υγεία και τις σχέσεις µου. 
4. Είναι βασικό για να µπορώ να βιώσω την αληθινή µου φύση και να εκτελώ το λόγο ύπαρξης µου. 
5. Θα είµαι πολύ πιο ευτυχισµένος (η).  
6. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό µου και θα βιώσω ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητας. 

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

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓO ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΝΕΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΥ;   
============================================================== 

1. Ζούµε σε ένα στατιστικά ασφαλές περιβάλλον. 
2. Είµαι πνεύµα αιώνιο και ο υλικός κόσµος είναι προσωρινός. 
3. Είµαι ενέργεια – συνειδητότητα.  
4. Εγώ και οι αγαπηµένοι µου είµαστε αθάνατοι. 
5. Έχουµε την δύναµη να αντιµετωπίσουµε ότι µπορεί να συµβεί.  
6. Στο κέντρο της ύπαρξης µου είµαι αθώος και αγνός όπως µε δηµιούργησε ο Θεός.  
7. Έχω επιλέξει σαν ψυχή να µάθω µέσα από κάθε εµπειρία. 
8. Έχω κάνει, κάνω και θα κάνω ότι καλύτερο µπορώ. 
9. Ζω σε ένα σύµπαν αγάπης και όλα θα καταλήξουν µε τον ανώτερο δυνατό τρόπο για µένα, τους αγαπηµένους 

µου, τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες µου. 
10. Η αξία και η ασφάλεια µου είναι δεδοµένα σαν έκφραση του Θείου. 
11. Οι αγαπηµένοι µου είναι αιώνια όντα που έχουν γεννηθεί, ζήσει και φύγει από τα σώµατα τους εκατοντάδες 

φορές και έχουν την δύναµη να επιβιώσουν και να αντιµετωπίσουν ότι µπορεί να προκύπτει. 
12. Το άγχος και ο φόβος µου δεν λύνουν κανένα πρόβληµα και δεν προσφέρουν τίποτα στους άλλους. 
13. Προτιµώ να εργάζοµαι και να σκέφτοµαι µε διαύγεια για να βρω λύσεις και όχι να αγχώνοµαι και να 

φοβάµαι. 
14. Κάνω και θα κάνω µε ηρεµία κάθε στιγµή αυτά που µπορώ να κάνω για να λυθούν τα θέµατα µου, καθώς 

είµαι ήρεµος και αισιόδοξος για το αποτέλεσµα. 
15. Κάθε αποτέλεσµα είναι και θα είναι το τέλειο για την εξέλιξη µας. 
16. Η θετική σκέψη και η ευγνωµοσύνη, ότι θα γίνει πράγµατι αυτό που είναι καλύτερο, είναι ο πιο 

αποτελεσµατικός τρόπος για να γίνει αυτό που επιθυµώ. 
17. Εγώ και οι αγαπηµένοι µου είµαστε δηµιουργοί και µπορούµε να δηµιουργήσουµε αυτά που χρειαζόµαστε. 
18. Η εµπιστοσύνη στην δύναµη και στην εσωτερική καθοδήγηση των αγαπηµένων µου, είναι το µεγαλύτερο 

δώρο και συµπαράσταση που µπορώ να τους δώσω. 
19. Εγώ και οι αγαπηµένοι µου είµαστε ενωµένοι µε το Θεό όπως µας δηµιούργησε χωρίς καµία επίδραση του 

χώρου και του χρόνου. 
20. Βλέπω το φως πίσω από όλους και όλα και είµαι ελεύθερος (η) από το φόβο για τον ονειρικό αυτό κόσµο. 
21. Ο Χριστός έχει υποσχεθεί: Όλοι αξίζουµε την αφθονία. «Μην αγχώνεστε για το αύριο. Δεν βλέπετε πως ο 

Θεός φροντίζει για τα λουλούδια και τα πουλιά; Εσείς είστε πολύ πιο σηµαντικοί στα µάτια Του. Κάντε το 
έργο του Θεού και όλα θα σας δοθούν». 

22. Η αγάπη είναι πάντα η λύση.  
23. Με ηρεµία είµαι πολύ πιο αποτελεσµατικός στο να βρω λύσεις.  
24. ______________________________________________________________________________________ 
25. ________________________________________________________________________________________ 
26. ________________________________________________________________________________________ 
27. ________________________________________________________________________________________ 
28. ________________________________________________________________________________________ 
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VII. Καθορισµός ορίων µε αγάπη.  
 

ΠEΠOIΘHΣEIΣ ΠOY ΔHMIOYPΓOYN 
ΣYNEΞAPTHΣH 

 
1. Είµαι υπεύθυνος για την πραγµατικότητα του 
άλλου: για την ασφάλεια, την ευτυχία, την υγεία, 
την επιτυχία, την ικανοποίησή του κλπ.  
 

2. Οι άλλοι είναι ανίκανοι, ανήµποροι, χωρίς 
εσωτερική καθοδήγηση ή ικανότητα να τα 
καταφέρουν καλά στη ζωή τους. Με χρειάζονται.  
 

3. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά, ευτυχισµένοι, 
επιτυχηµένοι, ικανοποιηµένοι κλπ., τότε εγώ είµαι 
αποτυχηµένος  και δεν αξίζω.  
 

4. Αν ο άλλος δεν είναι καλά ή ευτυχισµένος κι εγώ 
δεν έχω το δικαίωµα και δεν πρέπει να νιώθω 
καλά και ευτυχισµένος.  

 
5. H αξία µου εξαρτάται από τη γνώµη των άλλων 
για µένα και το κατά πόσο είναι ευχαριστηµένοι 
από µένα.  

 
6. H αξία µου εξαρτάται από το πόσο επιτυχηµένες 
είναι οι προσπάθειές µου για την υγεία, την 
ευτυχία, τα υλικά αγαθά, την κοινωνική αποδοχή, 
την επαγγελµατική µου επιτυχία κλπ.  
 

7. Δεν µπορώ να τα καταφέρω µόνος µου: 
α. Δεν µπορώ να νιώθω ασφαλής χωρίς τους 
άλλους.  
β. Δεν µπορώ να νιώσω κοινωνικά αποδεκτός 
χωρίς τους άλλους.   
γ. Δεν µπορώ να πετύχω χωρίς τους άλλους.    
δ. Δεν µπορώ να διασκεδάσω µόνος µου χωρίς 
τους άλλους.  
ε. Δεν µπορώ να είµαι βέβαιος τι πρέπει να κάνω 
χωρίς τους άλλους.   
στ. Δεν µπορώ να είµαι ευτυχισµένος χωρίς τους 
άλλους. - Δίνουµε τα κλειδιά της ευτυχίας µας. 

 
8. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για την ευτυχία, 
ασφάλεια,ικανοποίησή, επιτυχία και την υγεία µου.   

=========================== 
Πιθανές αιτήσεις / απαιτήσεις από τους άλλους:  
Χρειάζοµαι να πας στο µαγαζί για µένα. 
Χρειάζοµαι να µου δανείσεις χρήµατα, 100 ευρώ.  
Θα έρθουµε να σας κάνουµε επίσκεψη απόψε.  
Χρειάζοµαι να φυλάς το σκύλο µας για το 
Σαββατοκύριακο. 
Χρειάζοµαι το αυτοκίνητο σου το Σάββατο. 
Σας περιµένουµε στο σπίτι µας την Κυριακή.  
Χρειάζοµαι να φυλάς τα παιδιά µας το ΣΚ.  
Φαντάζοµαι ότι θα έρθεις στα γενέθλια µου. 
Βασίζοµαι στην βοήθεια σου µε το κήπο αύριο. 
Έλα, πάµε σινεµά.  
Χρειάζοµαι να µε βοηθάς µε τα πιάτα. 
Θα ήθελα να µε προσέχεις όταν σου µιλάω. 
Άλλα _________________________________ 

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

Τι δεν θέλω να κάνω.  
Σε σχέση µε τι και σε ποιον θα ήθελες να εκφράσεις ότι 
προτιµάς να µην κάνεις κάτι. 
Σε ποιον ____________________________________ 
Τι είναι αυτό που προτιµάς (κατά καιρούς 
τουλάχιστον) να µην κάνεις; ___________________ 
___________________________________________ 
Τι νιώθεις και τι πιστεύεις που σε κάνει να µην θέλεις 
να το κάνεις αυτό; ___________________________  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Γράψε µια επικοινωνία µε τον άλλον εξηγώντας του 
όλα αυτά:  

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

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

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

EΠIKOINΩNΩNTAΣ ΓIA THN  
EΠIΣTPOΦH TΩN KΛEIΔIΩN 

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

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

EΠIKOINΩNΩNTAΣ ΓIA THN  
ΠAPAΛABH TΩN KΛEIΔIΩN 

 
«Αγαπηµένε /η µου ......................... 
Σου γράφω τώρα, επειδή πιστεύω ότι έχω ανακαλύψει 
κάτι πολύ σηµαντικό που επηρεάζει τους δύο µας και 
τη σχέση µας. Ανακάλυψα ότι εξαρτώµαι από σένα για 
την αξία, ευτυχία, ευχαρίστηση, ασφάλεια, επιτυχία, 
ικανοποίηση και  .......................................... µου. 
Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η εξάρτησή µου από 
σένα για όλα αυτά έχει τις ακόλουθες αρνητικές 
επιπτώσεις για µένα: 
____________________________________________  
Πιστεύω επίσης, ότι έχει τα ακόλουθα αρνητικά 
αποτελέσµατα και για σένα και για τη σχέση µας: 
____________________________________________  
Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι, για τους παραπάνω λόγους, 
θα είναι πολύ καλύτερο για µένα να πάρω πίσω από 
σένα το κλειδί της ευθύνης για ................................. 
και ............................... και  
____________________________________________  
Θέλω να σου πω ότι πραγµατικά σε αγαπάω και ότι 
δεν θα πρέπει να παρεξηγήσεις τα λόγια µου, επειδή 
δεν σηµαίνουν τίποτε περισσότερο από ότι λέω. 
Επίσης, έχω µερικούς/ες ............................. (φόβους, 
συγκρούσεις, επιφυλάξεις, αντιστάσεις, αµφιβολίες) γι' 
αυτή την αλλαγή. Είναι οι ακόλουθοι/ες:  
____________________________________________  
 

Γι' αυτό θα χρειαστώ τη βοήθειά σου γι' αυτή την 
αλλαγή. Θα µπορούσες να µε βοηθήσεις µε τους 
παρακάτω τρόπους: 
___________________________________________ 
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για µένα να ακούσω πώς 
νιώθεις γι' αυτά που σου είπα και για τις αλλαγές που 
θα ήθελα να κάνουµε». 
=======================================  
Αφού έχουµε αναλύσει ξεκάθαρα και µε σαφήνεια τι 
θέλουµε να κάνουµε και έχουµε πάρει την απόφασή 
µας, είµαστε έτοιµοι να εκφράσουµε αυτές τις σκέψεις 
µας στο ψυχόδραµα που αποκαλούµε «Το ψυχόδραµα 
των κλειδιών». 
 
Μία Πολύ Σηµαντική Σηµείωση 
 
Επειδή αυτές οι λανθασµένες έννοιες της ευθύνης είναι 
πολύ βαθιά χαραγµένες στο κοινωνικό µας 
υποσυνείδητο µπορεί, αρχικά, κάποιοι να 
παρεξηγήσουν τα συναισθήµατα και τις προθέσεις µας. 
Έχουµε τόσο πολύ ταυτίσει την αγάπη µε την 
προσκόλληση και την εξάρτηση που είναι δύσκολο, για 
µερικούς από µας, να δούµε την αγάπη στην 
ανεξαρτησία. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο 
το να επαναλαµβάνουµε συχνά στον άλλον ότι τον 
αγαπάµε και νοιαζόµαστε γι' αυτόν όσο και να του το 
δείχνουµε και µε τις πράξεις µας. 

=================== 
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
Εκεί που θέλω να µπορώ να καθορίσω όρια µε αγάπη 
είναι : 
____________________________________________ 
__________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί µπορώ τώρα να καθορίζω όρια µε αγάπη;  
Γιατί είναι σωστό και καλό να καθορίζω όρια µε 
αγάπη; 
Γιατί είναι ασφαλές να καθορίζω όρια µε αγάπη;  
Γιατί θέλω/  χαίροµαι να καθορίζω όρια µε 
αγάπη;  
Γιατί µε συµφέρει να καθορίζω όρια µε αγάπη; 
Γιατί είναι σωστό και ασφαλές να καθορίζω 
όρια µε αγάπη σε σχέση µε _________; 
Γιατί αξίζω την αγάπη και το σεβασµό των άλλων 
ακόµη κι όταν λέω «όχι»; 
Γιατί σέβοµαι τους καθορισµούς των άλλων για το 
τι µπορούν και τι δεν µπορούν να αποδεχτούν και 
να κάνουν; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. ________________________________           

2. Οι αληθινές ανάγκες µας σαν ψυχές στην 
εξέλιξη δεν µπορούν ποτέ να συγκρούονται. 
Τα όρια που αληθινά προωθούν την πορεία 
της εξέλιξής µας δεν µπορούν ποτέ να 
βλάψουν κανέναν. 

Γράψε τις απαντήσεις σε ένα άλλο φύλλο
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VIII. Ακεραιότητα –  Φιλότιµο 
Η Ευθυγράµµιση ή Συνέπεια µεταξύ αξιών, 
σκέψεων, λόγων και πράξεων..  

 
Δείτε το βίντεο για το Ελληνικό Φιλότιµο 
www.armonikizoi.com/2018/filotimo 
 
Για ποιο λόγο να µάθω να λειτουργώ µε 
ακεραιότητα – µε το φιλότιµο   
Α. Μόνο έτσι µπορώ να νιώθω ήρεµος, 
ευτυχισµένος και ασφαλής.  
Β. Μόνο τότε µπορώ να αγαπώ τους άλλους 
πραγµατικά και σταθερά. 
Γ. Είναι απαραίτητο για την υγεία και τις σχέσεις 
µου. 
Δ. Είναι βασικό για να µπορώ να βιώσω την 
αληθινή µου φύση και να εκτελώ το λόγο 
ύπαρξης µου. 
Ε. Θα είµαι πολύ πιο ευτυχισµένος (η) και 
ευχάριστος (η).  
Στ. Θα υπερβώ το συναισθηµατικό εαυτό µου και 
θα βιώσω ανώτερες καταστάσεις συνειδητότητας. 
Ζ. Είναι σηµαντικό µέρος της εξέλιξης µου. 
Η. Αλλιώς είµαι σε αντίθεση µε την συνείδηση 
µου. 
Θ. Η ενοχή φέρνει φόβο.  
 
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

1. ______________________________________ 
________________________________________ 
2. ______________________________________ 
________________________________________ 
3. ______________________________________ 
________________________________________ 
4. ______________________________________ 
________________________________________ 
5. ______________________________________ 
________________________________________ 
6. ______________________________________ 
________________________________________ 

ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ 
1. ______________________________________ 
________________________________________ 
2. ______________________________________ 
________________________________________ 
3. ______________________________________ 
________________________________________ 
4. ______________________________________ 
________________________________________ 
5. ______________________________________ 
________________________________________ 

 
 

ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ 
1. ______________________________________ 
________________________________________ 
2. ______________________________________ 
________________________________________ 
3. ______________________________________ 
________________________________________ 
4. ______________________________________ 
________________________________________ 
5. ______________________________________ 
________________________________________ 

====================== 
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 

====================== 
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 

====================== 
  
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________  

Μοιραστείτε στην οµάδα. 
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VIII. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΟΤΙΜΟ  
Εκεί που θέλω να µπορώ να λειτουργώ µε ακόµα περισσότερη ακεραιότητα και φιλότιµο είναι  _______________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί µπορώ τώρα να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η);  

Γιατί είναι σωστό και καλό να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η); 

Γιατί είναι ασφαλές να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η); 

Γιατί θέλω να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η); 

Γιατί χαίροµαι να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η); 

Γιατί µε συµφέρει να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η); 

Γιατί θέλω να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η); 

Γιατί είναι ασφαλές να είµαι ακέραιος (α) και φιλότιµος (η) σε σχέση µε ___________; 

Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________  
11. Θέλω να είµαι ακέραιος στις πεποιθήσεις, σκέψεις, λόγια, πράξεις και συµπεριφορές µου σε 
ευθυγράµµιση µε τα υψηλότερα ιδανικά µου. 

12. Με συµφέρει σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής µου, σωµατικά, κοινωνικά και οικονοµικά, να είµαι 
ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις υψηλότερες αξίες µου. 

13. Είµαι πιο ασφαλής και πιο αγαπητός/η όταν είµαι ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η 
µε τις υψηλότερες αξίες µου. 

14. Νιώθω πιο όµορφα όταν είµαι ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις υψηλότερες 
αξίες µου. 

15. Το να είµαι ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις υψηλότερες αξίες µου µού 
επιτρέπει να ____________. 

16. Αποδέχοµαι ότι οι άλλοι έχουν δυσκολία να είναι ειλικρινείς, ακέραιοι και ευθυγραµµισµένοι µε τις 
υψηλότερες αξίες τους, επειδή κατανοώ πώς αισθάνονται. 

17. Καταλαβαίνω ότι οι άλλοι νιώθουν ενοχληµένοι, πληγωµένοι και προδοµένοι όταν δεν είµαι 
ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις υψηλότερες αξίες µου. 

18. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να είµαι ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις 
υψηλότερες αξίες µου βασίζεται στην ψευδαίσθηση του διαχωρισµού και του κινδύνου. 

19. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να είµαι ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις 
υψηλότερες αξίες µου για να µάθω περισσότερα για το τι την προκαλεί στην ανθρώπινη φύση µας 
και να διευρύνω την κατανόηση και την αυτογνωσία µου. 

20. Βλέπω τη δυσκολία µου να είµαι ειλικρινής, ακέραιος/α και ευθυγραµµισµένος/η µε τις υψηλότερες 
αξίες µου και, παρόλο που είναι εκεί, δεν της επιτρέπω να ελέγχει τα λόγια και τις πράξεις µου. 

21. Η ειλικρίνειά µου, η ακεραιότητα και οι ύψιστες αξίες µου είναι η πηγή της αληθινής οµορφιάς. 
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ΙX. Αγάπη για τον εαυτό µας  
και τους άλλους. 
 
Μέρος Α’ - Στιγµές που ίσως χάνουµε την αγάπη 
µας για τους άλλους (αλλά και για τον εαυτό µας.) 
Μετά από κάθε περίπτωση σηµειώνουµε τα 
συναισθήµατα που ίσως νιώθουµε. Εξετάστε πως 
νιώθετε και για τον εαυτό σας όταν µια κατάσταση ή 
συµπεριφορά πιο κάτω περιγράφει και εσάς. 
 
0. Όταν οι άλλοι είναι 
διαφορετικοί, ανήκουν σε 
άλλη οµάδα ή σε κάποιες 
οµαδοποιήσεις όπως: 

ΝΙΩΘΩ  
ΜΠΟΡΩ ______ %  
ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΓΑΠΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΑΥΤΗ - ΓΙΑΤΙ ;;; 

1. Παράξενη εµφάνιση  
(Γιατί;) 

 

2. Διαφορετικό πολιτικό 
κόµµα (Γιατί;) 

 

3. Διαφορετική θρησκεία 
(Γιατί;) 

 

4. Διαφορετική 
κοινωνικοοικονοµική οµάδα  

 

5. Διαφορετικό µορφωτικό ή 
διανοητικό επίπεδο (Γιατί;) 

 

6. Διαφορετική χώρα (Γιατί;)  
 

7. Διαφορετική φυλή (Γιατί;)  
 

8. Όταν οι άλλοι δεν 
συµφωνούν µαζί µου. Όταν 
πιστεύουν ή εκφράζουν 
διαφορετικές γνώµες ή 
απορρίπτουν τις δικές µου.  

 

9. Όταν κριτικάρουν εµένα ή 
πρόσωπα ή οµάδες, που είναι 
σηµαντικές για µένα. (Γιατί;) 

 

10. Όταν δεν µε κατανοούν.  
(Γιατί;) 

 
 

11. Όταν εµποδίζουν εµένα ή 
πρόσωπα σηµαντικά για µένα 
να ικανοποιήσουµε 
σηµαντικές ανάγκες, δηλαδή 
φαγητό, στέγη, σεξ, εργασία, 
ύπνο, χρήµατα, διακοπές, 
διαλογισµό, την αποδοχή και 
την εκτίµηση από τους 
άλλους. (Γιατί;) 

 

12. Όταν δεν ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες µου ή δεν 
λειτουργούν όπως θα ήθελα 
(ιδιαίτερα παιδιά, σύζυγοι, 
συγγενείς και γονείς). (Γιατί;) 

 

13. Όταν δεν µε σέβονται. 
(Γιατί;) 
 

 

14. Όταν πιστεύουν ότι είναι 
ανώτεροι. (Γιατί;) 

 

15. Όταν νοµίζουν ότι τα 
ξέρουν όλα. (Γιατί;) 

 

16. Όταν µου δίνουν 
συµβουλές που δεν ζήτησα. 
(Γιατί;) 

 

17. Όταν προσπαθούν να µε 
ελέγξουν και να µε 
καταπιέσουν. (Γιατί;) 

 

18. Όταν χρησιµοποιούν εµένα 
ή άλλους. (Γιατί;)  

 
 

19. Όταν λένε ψέµατα και 
κουτσοµπολεύουν. (Γιατί;) 

 

20. Όταν παίζουν το ρόλο του 
θύµατος και θέλουν προσοχή, 
κλαίγοντας, παραπονούµενοι, 
κριτικάροντας κλπ. (Γιατί;) 

 

21. Όταν δεν φροντίζουν τον 
εαυτό τους. (Γιατί;) 

 

22. Όταν είναι αδύναµοι και 
εξαρτηµένοι. (Γιατί;) 

 

23. Όταν δεν αναλαµβάνουν 
τις ευθύνες τους. (Γιατί;) 

 

24. Όταν κάνουν λάθη. (Γιατί;)  
 

25. Όταν δεν είναι συνεπείς 
στο λόγο τους ή στα ραντεβού 
τους. (Γιατί;) 

 

26. Όταν είναι τεµπέληδες. 
(Γιατί;) 

 

27. Όταν συµπεριφέρονται µε 
εγωϊστικό τρόπο, 
αδιαφορώντας για τις ανάγκες 
των άλλων. (Γιατί;) 

 

28. Όταν είναι ψυχροί και 
αναίσθητοι. (Γιατί;) 

 
 
 

29. Όταν αγνοούν τις ανάγκες 
µου. (Γιατί;) 

 
 
 

30. Όταν έχουν περισσότερα 
από µένα, ή έχουν κάτι που 
ζηλεύω. (Γιατί;) 

 

31. Όταν ο ερωτικός µου 
σύντροφος µε απατά. (Γιατί;) 

 

32. Όταν βλάπτουν εµένα ή 
πρόσωπα σηµαντικά για µένα, 
σωµατικά ή συναισθηµατικά. 
(Γιατί;) 

 

33. Όταν έχουν κακές 
προθέσεις και ευτελή  
κίνητρα. (Γιατί;) 

 

34. Άλλοι λόγοι.   
 
 

 

35.   
 
 

 
 

 



 47 

ΙΧ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΑΓΝΑ – ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ 
 
1. Να αγαπώ τον άλλον ακόµα κι όταν δεν ικανοποιεί τις ανάγκες µου. 
2. Να µην υπάρχουν προϋποθέσεις στην αγάπη µας.   
3. Να δεχτούµε τον άλλον και τον εαυτό µας όπως είµαστε- σαν όντα σε εξέλιξη.   
4. Να κατανοήσουµε τις αδυναµίες του.   
5. Να θυσιάσουµε µε αγάπη τις ανάγκες µας όταν κρίνουµε ότι είναι για το ανώτερο καλό.  
6. Να συγχωρούµε τον άλλον και τον εαυτό µας για τα λάθη και την άγνοια µας.   
7. Να δώσουµε την ελευθερία στον εαυτό µας και στον άλλον να βρούµε την ευτυχία µας µε 
τον τρόπο που οδηγείται ο καθένας από µέσα του.   
8. Να σεβόµαστε τον εαυτό µας και τον άλλον και να καθορίζουµε όρια όταν κρίνουµε ότι 
είναι καλύτερο για όλους.  
9. Να αντιληφθούµε τον εαυτό µας και τον άλλον ως ψυχές στην εξέλιξη.  
10. Να συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε όλοι εκφράσεις του θείου.  
 
ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ & ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ) 

Εκεί που θέλω να µπορώ να αγαπώ τους άλλους πιο σταθερά είναι  ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί µπορώ τώρα να αγαπώ τους άλλους όπως είναι;  
Γιατί είναι σωστό και καλό να αγαπώ τους άλλους όπως είναι;  
Γιατί είναι ασφαλές να αγαπώ τους άλλους όπως είναι;  
Γιατί θέλω να αγαπώ τους άλλους όπως είναι;  
Γιατί χαίροµαι να αγαπώ τους άλλους όπως είναι; 
Γιατί µε συµφέρει να αγαπώ τους άλλους όπως είναι; 
Γιατί είναι ασφαλές να αγαπώ τον / την ______________ όπως είναι; 
Γιατί είναι σωστό και ασφαλές να αγαπώ τον / την ______________ ακόµα και όταν ________; 
Γιατί είναι σωστό και ασφαλές να αγαπώ τον / την ______________ παρόλο που ________; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις  
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________(Σε άλλο χαρτί) 
 

Για να αναπτύξουμε αγάπη χωρίς όρους θα χρειαστεί: 
1. Να απομακρύνουμε όλους τους φόβους, προσκολλήσεις και άλλα εμπόδια ώστε να 

μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη μέσα μας. 
2. Να απαλλαγούμε από την ενοχή και τα συναισθήματα απαξίας που εμποδίζουν την 

αγάπη μας. 
3. Να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους για το παρελθόν και να βιώσουμε 

αγάπη στο παρόν. 
4. Να ζούμε στο τώρα – στην παρούσα στιγμή. Αυτή είναι ο μόνος χρόνος στον οποίο 

μπορεί να υπάρχει η αγάπη. 
5. Να είμαστε αυτάρκεις. Να μην χρειαζόμαστε και απαιτούμε τίποτα από τους άλλους. 
6. Να απαλλαγούμε από την ανάγκη να κρίνουμε ή να κριτικάρουμε και να επιτρέπουμε 

στους άλλους και στον εαυτό μας να είμαστε αυτοί που είμαστε. 
7. Να μάθουμε να ακούμε τις ανάγκες και τις γνώμες των άλλων. 
8. Να πιστεύουμε στη Θεϊκή δικαιοσύνη και στη σοφία του Σύμπαντος. 
9. Να κατανοήσουμε ότι είμαστε όλοι δημιουργοί της δικής μας πραγματικότητας. 
10. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε το σώμα και ο νους μας. 
11. Να θεωρούμε τον καθένα σαν το δάσκαλό μας και να αναζητούμε σ’ αυτόν τα 

μαθήματά μας. 
12. Να βιώσουμε αγάπη για το Θεό και αγάπη από το Θεό. 
13. Να δούμε όλους μας σαν εκφράσεις της μιας οικουμενικής συνειδητότητας – Θεού ή 

όποιο άλλο όνομα αντιλαμβανόμαστε. 
14. Να τους	θεωρήσουμε όλους σαν παιδιά του Θεού – ο καθένας ένα έργο αγάπης. 
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ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΙ; 

 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Επειδή όλοι αξίζουν αγάπη και σεβασµό όπως 
είναι. 
2. Επειδή έχω κάνει την καλύτερη προσπάθεια που 

µπορούσα σε κάθε στάδιο της εξέλιξης µου. 
3. Επειδή είµαι καλός άνθρωπος και έχω καλές 

προθέσεις. 
4. Επειδή έχω καταφέρει αρκετά στην ζωή µου. 
5. Επειδή έχω τόσα ταλέντα και ικανότητες.  
6. Επειδή γενικά ενδιαφέροµαι για τους άλλους και 

θέλω να είναι καλά. 
7. Επειδή είµαι πρόθυµος να βοηθήσω όταν 

χρειάζεται. 
8. Επειδή βασικά είµαι ένας ηθικός άνθρωπος. 
9. Επειδή είµαι αρκετά εντάξει µε την συνείδηση 

µου. 
10. Επειδή έχω αρκετές αρετές. 
11. Επειδή η αξία µου είναι εσωτερική και όχι 

συγκριτική και δεν έχει σχέση µε την εµφάνιση και 
τίποτα άλλο εξωτερικό.  

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

13. Επειδή η αξία µου δεν µετριέται µε την 
υποκειµενική γνώµη του καθενός και την 
ικανότητα του καθενός να αντιληφθεί την 
εσωτερική µου φύση. 

14. Επειδή έχω δηµιουργηθεί κατά εικόνα και 
οµοίωση του Θεού.  

15. Επειδή η αξία µου στηρίζεται πάνω στην 
εσωτερική µου ουσία και όχι στο τι αποτελέσµατα 
έχω. 

16. Επειδή είµαι µια έκφραση του Θείου. 
17. Επειδή η αξία µου δεν εξαρτάται από τα πόσα 

κάνω αλλά πάνω στην αληθινή µου πνευµατική 
φύση. 

18. Επειδή είµαι πνεύµα και όχι σώµα ή νους. 
19. Επειδή όλοι αξίζουµε  αγάπη και σεβασµό όπως 

είµαστε λόγο της εσωτερικής θείας µας φύσης. 
20. Επειδή η αξία µου είναι δεδοµένη σαν µέρος του 

Θεού και είναι ανεξάρτητη από την γνώµη και τη 
συµπεριφορά των άλλων.  

21. Επειδή οι άλλοι δηµιουργούν την πραγµατικότητα 
τους. 

22. Επειδή δεν µπορώ να είµαι ποτέ η αίτια του τι 
συµβαίνει στους άλλους, αλλά µόνο το µέσον. 

23. Επειδή ο Θεός βλέπει τον αληθινό εαυτό µου και 
µε αγαπάει όπως είµαι. 

24. Επειδή είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός – αγνός, 
αθώος και ιερός – χωρίς καµία επίδραση του 
χρόνου. 

25. Επειδή δεν υπάρχει αµαρτία, ούτε διάβολος, ούτε 
κόλαση – αλλά µόνο ο Θεός και είµαι µέρος του. 

ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΜΑ  
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΑΣ 

Δείτε το www.armonikizoi.com/2018/ap-2 
 

1. ΑΞΙΖΩ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠΩΣ 
ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΠΕΙΔΗ... 
α. _____________________________________  
β. _____________________________________ 
γ. _____________________________________ 
δ. _____________________________________ 
 
2. Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ Ή TH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΔΗ... 
α. _____________________________________  
β. _____________________________________ 
γ. _____________________________________ 
δ. _____________________________________ 
3. Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ Ή TH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΟΥ/ΤΗΣ ________ ΕΠΕΙΔΗ... 
α. _____________________________________  
β. _____________________________________ 
γ. _____________________________________ 
δ. _____________________________________ 
 4. Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΩΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
ΕΠΕΙΔΗ... 
α. _____________________________________  
β. _____________________________________ 
γ. _____________________________________ 
δ. _____________________________________ 
5. Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ... 
α. _____________________________________  
β. _____________________________________ 
γ. _____________________________________ 
δ. _____________________________________ 
6. Η ΑΞΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ & 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ____________ 
(ΧΡΗΜΑΤΑ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...) ΕΠΕΙΔΗ... 
α. _____________________________________  
β. _____________________________________ 
γ. _____________________________________ 
δ. _____________________________________ 
 
7.  ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ / 
ΘΕΟΥ. 
 
8.  ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΟΝ.  
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Χ. TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (νο 10) 
Η εµπιστοσύνη µας ελευθερώνει να αφεθούµε και να νιώθουµε ασφάλεια µε τον εαυτό µας και τους άλλους.  
Μας επιτρέπει να ενωθούµε µε τους άλλους και να δεχτούµε τα συµβάντα στη Ζωή έως το ανώτερο δυνατό καλό 
για την εξέλιξη µας.   
 
Σε ποιες περιπτώσεις δυσκολευόµαστε να νιώθουµε εµπιστοσύνη. 
1. Όταν θεωρείς ότι ο άλλος δεν ξέρει να το κάνει σωστά και ότι θα υπάρχουν µεγάλες δυσάρεστες συνέπειες αν 
έχεις εµπιστοσύνη.  
2. Όταν θεωρείς ότι εσύ δεν ξέρεις να το κάνεις σωστά και ότι θα υπάρχουν µεγάλες δυσάρεστες συνέπειες.   
3. Όταν θέλεις έλεγχο πάνω σε όλα και δεν µπορείς να αφεθείς στο Θεό, στο Σύµπαν ή στους άλλους. (Γιατί;) 
4. Ειδικά σε σχέση µε τα χρήµατα.  
5. Όταν δεν ξέρουµε τoν άλλoν.   
6. Όταν φοβόµαστε κάποιο κίνδυνο.   
7. Όταν  αµφιβάλουµε για τον εαυτό µας.   
8. Όταν αµφιβάλουµε για το Θεό.   
9. Όταν έχουµε δυσάρεστες εµπειρίες που µας επηρεάζουν.   
10. Επειδή έχουµε πληγωθεί. 
11. Επειδή έχουµε πληγώσει. 
12. Επειδή έχουµε κάνει λάθη.  
13. Τα παιδιά µου σε σχέση µε _____________ 
14. Το σύντροφο µου σε σχέση µε ________ 
15. Συγκεκριµένες οµάδες όπως Μετανάστες, Πολιτικούς, Παπάδες, Αστυνοµία, Μαστόρους, γείτονες, άτοµα 
από Άλλες Θρησκείες ή χώρες,  Άλλοι; Ποιοι; _______________________________________________________ 

==============================================
ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.   
Στις δυνάµεις και στις ικανότητες µας. 
Στην εσωτερική µας καθοδήγηση. 
Στην τιµιότητα, στις καλές προθέσεις και στην ικανότητα των άλλων. 
Στην ικανότητα µας να είµαστε καλά – ότι και να συµβεί. 
Στην εσωτερική µας αξία και ασφάλεια.  
Στην άµεση σύνδεση µας µε το Θείο.  
Στην σοφία και στην χωρίς όρους αγάπη του Θεού / σύµπαντος.    
Στη δύναµη της προσευχής  και τα θαύµατα.   
Στην αιώνια µας ύπαρξη.   
Στο ότι ο Θεός είναι µέσα σε όλα και όλους.    
Στη δύναµη του πνεύµατος πάνω στην ύλη   
Στο ότι µπορούµε µε ασφάλεια να ζούµε τη ζωή µας µε αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. 
Στο ότι ο σκοπός της ζωής είναι η εξέλιξη και η θέωση του ανθρώπου.  
Στο ότι κάθε τι που µας συµβαίνει είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόµαστε για την εξέλιξή µας.   
Στο ότι ο άνθρωπος είναι δηµιουργηµένος κατά εικόνα και οµοίωση του Θεού.  
Στο ότι δεν υπάρχει θάνατος αλλά µόνο η αποχώρηση της ψυχής από το σώµα.   
Στο ότι το Θείο είναι πίσω από το κάθε τι που συµβαίνει στη ζωή µας.  
Στο ότι έχουµε τη δύναµη να αντιµετωπίσουµε και να ξεπεράσουµε ό,τι έρχεται στη ζωή µας. 

============================================= 
TA AΠOTEΛEΣMATA THΣ ΠΙΣΤΗΣ EINAI OTI MAΣ ΔINEI: 
1. Tη δύναµη να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες της ζωής.   
2. Tην ηρεµία να δεχτούµε αυτά που συµβαίνουν (αυτά που δεν µπορούµε να αλλάξουµε).  
3. Tην εσωτερική δύναµη να συγχωρέσουµε όλους για όλα.   
4. Tο περιθώριο να κατανοήσουµε τους άλλους.   
5. Tο θάρρος να ξεπεράσουµε το φόβο.   
6. Tην ικανότητα να νιώσουµε ασφάλεια µέσα στο χάος.   
7. Tη δύναµη να συνεχίσουµε, παρ’ όλες τις δυσκολίες και να αντιµετωπίσουµε αυτά που φοβόµαστε. 
8. Tην ελευθερία να αφιερώσουµε τη ζωή µας στην πνευµατική εξέλιξη και την προσφορά.    
9. Tη σιγουριά να νιώθουµε την αγάπη του Θεού και όταν τα πράγµατα είναι δύσκολα και αντίξοα. 
10. Tην ασφάλεια να διαλέξουµε την ενότητα από την ξεχωριστότητα.  
11. Tην εµπιστοσύνη να ενθαρρύνουµε τους άλλους να βασίζονται στις δυνάµεις τους και την εσωτερική τους 
καθοδήγηση.   
12. Tην αφοσίωση να πραγµατοποιήσουµε το εσωτερικό µας δυναµικό.  
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Σε ποιες περιπτώσεις θέλεις να έχεις πιο µεγάλη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου, τους άλλους, στην ζωή, 
στο Θειο; 
1. _________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________

Χ. Εµψυχωτικές Ερωτήσεις  Σχετικά µε την Εµπιστοσύνη 
 
1. Γιατί είναι σωστό, καλό και ασφαλές να έχω εµπιστοσύνη στους άλλους; 
2. Γιατί είναι σωστό, καλό και ασφαλές να νιώθω εµπιστοσύνη στον εαυτό µου; 
3. Γιατί είναι σωστό, καλό και ασφαλές να έχω εµπιστοσύνη στους νόµους του σύµπαντος; 
4. Γιατί µε συµφέρει να έχω εµπιστοσύνη στο/στη _____________________; 
 
Πιθανές εµψυχωτικές απαντήσεις και αλήθειες για εδραίωση στο υποσυνείδητο  

Καθώς διαβάζετε, βάλτε ένα σηµάδι δίπλα από τις απαντήσεις που σας αγγίζουν. 
Επειδή...
1. Είµαι ασφαλής. 
2. Ζούµε σε ένα στατιστικά ασφαλές περιβάλλον. 
3. Έχω τη δύναµη να αντιµετωπίσω ότι µπορεί να συµβεί.  
4. Το άγχος και ο φόβος µου δεν λύνουν κανένα πρόβληµα και δεν προσφέρουν τίποτα στους άλλους. 
5. Προτιµώ να εργάζοµαι και να σκέφτοµαι µε διαύγεια για να βρω λύσεις και όχι να αγχώνοµαι και να 
φοβάµαι. 

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

9. Έχω απεριόριστη δύναµη µέσα µου.  
10. Κάνω και θα κάνω µε ηρεµία, κάθε στιγµή, αυτά που µπορώ να κάνω, για να λυθούν τα θέµατα µου, 
καθώς είµαι ήρεµος και αισιόδοξος για το αποτέλεσµα. 

11. Κάθε αποτέλεσµα είναι και θα είναι το τέλειο για την εξέλιξή µας. 
12. Η θετική σκέψη και η ευγνωµοσύνη, πως θα γίνει πράγµατι το καλύτερο, είναι ο πιο 
αποτελεσµατικός τρόπος για να γίνει αυτό που επιθυµώ. 

13. Είµαι δηµιουργός και µπορώ να δηµιουργήσω αυτά που χρειάζοµαι. 
14. Οι αγαπηµένοι µου είναι δηµιουργοί και µπορούν να δηµιουργήσουν αυτά που χρειάζονται. 
15. Αξίζω την αγάπη και το σεβασµό όπως είµαι. 
16. Είµαι ασφαλής – ότι κι αν κάνει ο άλλος. 
17. Έχω επιλέξει σαν ψυχή να µάθω µέσα από κάθε εµπειρία. 
18. Είµαι πνεύµα αιώνιο και ο υλικός κόσµος είναι προσωρινός. 
19. Είµαι ενέργεια – συνειδητότητα.  
20. Εγώ και οι αγαπηµένοι µου είµαστε αθάνατοι. 
21. Στο κέντρο της ύπαρξής µου είµαι αθώος και αγνός, όπως µε δηµιούργησε ο Θεός.  
22. Ζω σε ένα σύµπαν αγάπης και όλα θα καταλήξουν µε τον ανώτερο δυνατό τρόπο για µένα, τους 
αγαπηµένους µου, τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές µου. 

23. Η αξία και η ασφάλειά µου είναι δεδοµένες σαν έκφραση του Θείου. 
24. Οι αγαπηµένοι µου είναι αιώνια όντα που έχουν γεννηθεί, ζήσει και φύγει από τα σώµατα τους 
εκατοντάδες φορές και έχουν τη δύναµη να επιβιώσουν και να αντιµετωπίσουν ότι µπορεί να 
προκύψει. 

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

26. Ο Χριστός έχει υποσχεθεί ότι όλοι αξίζουµε την αφθονία. «Μην αγχώνεστε για το αύριο. Δεν 
βλέπετε πως ο Θεός φροντίζει για τα λουλούδια και τα πουλιά; Εσείς είστε πολύ πιο σηµαντικοί στα 
µάτια Του. Κάντε το έργο του Θεού και όλα θα σας δοθούν». 

27. Είµαι πνεύµα αθάνατο, άτρωτο και παντοδύναµο. 
28. Όλα είναι  µια προσωρινή ψευδαίσθηση και είµαι πάντα ασφαλής. 
29. Δεν είµαι καν εδώ. Είµαι ένα µε το Θεό. 
30. Είµαι ένα αγνό, ιερό ον και αξίζω ότι πιο όµορφο υπάρχει στο σύµπαν. 
31. Η ζωή είναι απλή και εύκολη και είµαι πάντα ασφαλής. 
32. Έχω καταφέρει να ξεπεράσω τόσα και µπορώ να καταφέρω ότι άλλο προκύψει. 



 51 

XI. Αλήθεια και ευθύνη για την πραγµατικότητα µας.  
Η αποδοχή της «δίκης µας Αλήθειας». Μαθαίνοντας να εµπιστευόµαστε την αλήθεια µας. 
 
Πότε δυσκολεύεσαι να έρθεις σε επαφή µε την αλήθεια σου ή και να την µοιραστείς µε άλλους; 
1. Όταν διαφέρει από την αλήθεια των άλλων; (Γιατί;) 
2. Όταν διαφέρει από αυτά που έχεις µάθει, διδαχτεί; (Γιατί;) 
3. Όταν διαφέρει από το κατεστηµένο της εξουσίας (θρησκευτικό, πολιτικό, κοινωνικό); (Γιατί;) 
4. Όταν φοβάσαι ότι δεν θα είναι αποδεχτή; (Γιατί;) 
5. Όταν φοβάσαι ότι θα έρθεις σε σύγκρουση µε τους άλλους;   
6. Όταν έχεις µια εσωτερική σύγκρουση στο θέµα; (Γιατί;)  
7. Όταν αµφιβάλεις γενικά για τον εαυτό σου και την νοητική ικανότητα σου; (Γιατί;) 
8. Για να µην έχεις καµία ευθύνη; (Γιατί;) 
9. Για να µην στεναχωρηθούν οι άλλοι;   
10. Επειδή ντρέπεσαι;  
11. Από υπερηφάνεια ή εγωισµό; 
12. Επειδή δεν θέλεις τον άλλον να ξέρει ότι συµφωνείς µαζί του;  
=================================================== 
Παιδικές Εµπειρίες και συµβάσεις ψυχής  που δηµιουργούν εµπόδια στην έκφραση της αληθείας.  
Να πληγωθείς από κάποιον από τον οποίο ήθελες αγάπη, αποδοχή ή στήριξη; 
Να σε µαλώσουν και να σε απορρίψουν σαν παιδί;   
Να σε κριτικάρουν ή να σε κοροϊδεύουν όταν είχες άλλη γνώµη;   
Να σου πουν ή να βιώσεις ότι δεν ξέρεις να σκεφθείς και ότι πρέπει να ακούσεις τους άλλους;  
Να βιώσεις πόνο όταν έκφρασες την δική σου αλήθεια; 
Να βιώσεις πόνο όταν εσύ ή άλλοι εκφράσατε την αλήθεια; 
=================================================== 
Μερικές από τις δικές µου αλήθειες είναι: (προσωπικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, πνευµατικές, 
οικονοµικές, άλλες) Πόσο εύκολα τις µοιράζοµαι µε την οικογένεια µου ή και άλλους.  10 = εύκολο 0 = καθόλου     
 

Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ / ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΥ Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΝΑ 
ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΣΤΩ 
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10 
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Δική σου αλήθεια σε σχέση µε τις αλήθειες γύρω σου. 
 
Ποιες είναι µερικές από τις πεποιθήσεις, απόψεις και αντιλήψεις σου που είναι διαφορετικές ή αντίθετες 
από τις πεποιθήσεις, απόψεις, αντιλήψεις ή δόγµατα των ανθρώπων ή των συστηµάτων (θρησκεία, 
κοινωνία, σχολείο, πολιτικά κόµµατα); 
 
α. Πρώτη Διαφορά 
1. Εγώ πιστεύω _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Οι άλλοι πιστεύουν, λένε _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Συναισθήµατα που νιώθω σε σχέση µε την διαφορά αυτή: 
____________________________________________________________________________________ 
4. Μπορείς να δεχτείς ότι σκέφτεσαι διαφορετικά και γιατί; 
____________________________________________________________________________________ 
5. Έχεις µοιραστεί (µε ηρεµία) ή είσαι έτοιµος να µοιραστείς την δική σου αντίληψη µε τους άλλους; ___ 
6. Τι θέλεις να πεις σε αυτούς σήµερα; ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
β. Δεύτερη Διαφορά 
1. Εγώ πιστεύω ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Οι άλλοι πιστεύουν, λένε ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Νιώθω σε σχέση µε την διαφορά αυτή: ___________________________________________________ 
4. Μπορείς να δεχτείς ότι σκέφτεσαι διαφορετικά και γιατί; ____________________________________ 
5. Έχεις µοιραστεί (µε ηρεµία) ή είσαι έτοιµος να µοιραστείς την δική σου αντίληψη µε τους άλλους; ___ 
6. Τι θέλεις να πεις σε αυτούς σήµερα; _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
γ. Τρίτη Διαφορά 
1. Εγώ πιστεύω ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Οι άλλοι πιστεύουν, λένε ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
3. Νιώθω σε σχέση µε την διαφορά αυτή: ___________________________________________________ 
4. Μπορείς να δεχτείς ότι σκέφτεσαι διαφορετικά και γιατί; ____________________________________ 
5. Έχεις µοιραστεί (µε ηρεµία) ή είσαι έτοιµος να µοιραστείς την δική σου αντίληψη µε τους άλλους; ___ 
6. Τι θέλεις να πεις σε αυτούς σήµερα; _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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ΧΙ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
Εκεί που θέλω να µπορώ να επικοινωνώ και να δρω βάση την δική µου αλήθεια  ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί µπορώ τώρα να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια;  
Γιατί είναι σωστό και καλό να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια; 
Γιατί είναι ασφαλές να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια; 
Γιατί θέλω να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια; 
Γιατί χαίροµαι να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια; 
Γιατί µε συµφέρει να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια; 
Γιατί θέλω να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια σε σχέση µε _____________ 
Γιατί είναι ασφαλές να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια µε τον / την _______σε σχέση 
µε ___________; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια; 
Γιατί παρόλο που αποδέχοµαι τη δυσκολία να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια, δεν την 
αφήνω να µε ελέγχει; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________  

12. _____________________________________________________________________  

13. Το βρίσκω εύκολο και φυσικό να εκφράζω πάντα την δική µου αλήθεια σε σχέση µε κάτι.   
14. Έλκω την αλήθεια από τους άλλους.  
15. Συγκεκριµένα, λέω πιο εύκολα την αλήθεια στον _____________.   
16. Συγκεκριµένα, λέω την αλήθεια µε τους ακόλουθος τρόπους __________. 
17. Είναι ασφαλές να λέω την αλήθεια σε κάθε περίπτωση.   
18. Με συµφέρει να λέω την αλήθεια ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των άλλων. (Γιατί;) 
19. Αγαπώ τον εαυτό µου ακόµη περισσότερο όταν λέω την αλήθεια. 
20. Προτιµώ σε κάθε περίπτωση να µου λένε την αλήθεια ότι και να είναι. (Γιατί;) 
21. Αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια. 
22. Αποδέχοµαι να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια σε ορισµένες καταστάσεις και 
καταφέρνω να υποτάξω αυτό το µέρος του εαυτού µου και να µην το αφήνω να µε ελέγχει. 

23. Αποδέχοµαι εκείνους που δυσκολεύονται να επικοινωνούν και να δρουν µε την δική τους αλήθεια. 
24. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια βασίζεται 
στην ψευδαίσθηση του διαχωρισµού και του κινδύνου. 

25. Συνειδητοποιώ ότι όλα τα όντα και οι καταστάσεις είναι θεϊκά και είναι όπως χρειάζεται να είναι 
αυτή τη στιγµή της πορείας της εξέλιξής τους. 

26. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια για να µάθω 
περισσότερα για το τι την προκαλεί στην ανθρώπινη φύση µας και να διευρύνω την κατανόηση και 
την αυτογνωσία µου. 

27. Η ικανότητά µου να επικοινωνώ και να δρω µε την δική µου αλήθεια είναι η πηγή της αληθινής 
οµορφιάς και δύναµής µου. 

 



 54 

XII. Χάρη – H Αρµονική Σύνδεση, Συµβίωση και Εναρµόνιση µε όλους και µε όλα.   
 
Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου δυσκολευόµαστε να είµαστε συνδεδεµένοι και σε εναρµόνιση και άνεση µε 
το σύνολο της οικουµενικής ενέργειας και όλες τις εκφράσεις της; 
 
Όταν φοβόµαστε για την αξία, ασφάλεια, ελευθερία, έλεγχο ή τις ανέσεις µας; 
Όταν βιώνουµε ξεχωριστότητα από τους άλλους; 
Όταν οι άλλοι είναι διαφορετικοί από µας; 
Όταν βάζουµε τους άλλους σε ανώτερη θέση ή χρειαζόµαστε την έγκριση τους; 
Όταν είµαστε µε ανθρώπους που πιστεύουµε ότι µας κρίνουν; 
Όταν θέλουµε να κάνουµε εντύπωση; 
Όταν είµαστε ταυτισµένοι µε το σώµα και το εγώ µας; 
Όταν ντρεπόµαστε για αυτά που πραγµατικά πιστεύουµε και νιώθουµε;  
Όταν φοβόµαστε να είµαστε διαφορετικοί; 
Όταν έχουµε ανάγκη να είµαστε καλύτεροι – ανταγωνιστικοί; 
Όταν πιστεύουµε ότι υπάρχει µόνο µια αλήθεια, ένα δίκιο και θέλουµε να βρούµε τους άλλους λάθος; 
Όταν φοβόµαστε να νιώθουµε άνοιγµα και αγάπη χωρίς όρους και χωρίς καµία «προστασία»; 
Όταν πιστεύουµε ότι πρέπει να φαινόµαστε «Κάπως» για να µας δεχτούν οι άλλοι; 
Όταν ελεγχόµαστε από δυνατές ανάγκες και προσκολλήσεις; 
Όταν ελεγχόµαστε από δυνατά συναισθήµατα όπως φόβο, θυµό, ζήλια, πόνο, αδικία; 
Όταν ταυτιζόµαστε µε το ρόλο του θύµατος, τροµοκράτη, ανακριτή, ή απόµακρο; 

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

Εκεί που θα ήθελα να είµαι πιο συνδεδεµένος και σε εναρµόνιση και άνεση µε το σύνολο της οικουµενικής 
ενέργειας και όλες τις εκφράσεις της: 
  
Α. Άνθρωποι που θα ήθελα να αντιµετωπίζω µε µεγαλύτερη χάρη, ενότητα και αρµονία είναι:  
1.  _______________________________________ 2. ______________________________________ 
3. ______________________________________    4. ______________________________________ 
Β. Καταστάσεις που θα ήθελα να αντιµετωπίζω µε µεγαλύτερη χάρη, ενότητα και αρµονία είναι:  
1.  _______________________________________ 2. ______________________________________ 
3. ______________________________________    4. ______________________________________ 
Γ. Εκεί που θα ήθελα να αντιµετωπίζω µε µεγαλύτερη χάρη, ενότητα και αρµονία τον εαυτό µου είναι:  
1.  _______________________________________ 2. ______________________________________ 
3. ______________________________________    4. ______________________________________ 
Δ. Οι προκλήσεις της ζωής που θα ήθελα να αντιµετωπίζω µε µεγαλύτερη χάρη, ενότητα και αρµονία είναι:  
1.  _______________________________________ 2. ______________________________________ 
3. ______________________________________    4. ______________________________________ 
 

 Οι αλήθειες που µε βοηθάνε να αντιµετωπίζω την ζωή µε χάρη 
1. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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ΧΙΙ. ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ 
Εκεί που θέλω να αντιµετωπίσω ανθρώπους, τον εαυτό µου και καταστάσεις µε µεγαλύτερη χάρη είναι  ________ 
________________________________________________________________________ 
Πιθανές Εµψυχωτικές Ερωτήσεις 
Γιατί µπορώ τώρα να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη;  
Γιατί είναι σωστό και καλό να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη; 
Γιατί είναι ασφαλές να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη; 
Γιατί θέλω να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη; 
Γιατί χαίροµαι να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη; 
Γιατί µε συµφέρει να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη; 
Γιατί είναι καλό και ασφαλές να αντιµετωπίζω τον/την/το _________________ µε χάρη; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να αντιµετωπίζω όλα / όλους µε χάρη; 
Γιατί αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να αντιµετωπίζω τον/την/το _________µε χάρη; 
Γιατί παρ’ όλο που αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να αντιµετωπίζω τον/την/το _________µε χάρη, δεν 
την αφήνω να µε ελέγχει; 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  
9. _____________________________________________________________________  

10. _____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________  

12. _____________________________________________________________________  

13. Απολαµβάνω να είµαι ένα καλό ανοικτό και γενναιόδωρο ον. (Γιατί;) 
14. Αντιλαµβάνοµαι τη χάρη στους άλλους.  
15. Συγκεκριµένα, είµαι γεµάτος/η χάρη µε τους ακόλουθους τρόπους _____________. 
16. Επιλέγω να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ηθικότητα, επειδή ____________. 
17. Με συµφέρει σε όλα τα επίπεδα να αντιλαµβάνοµαι την καλοσύνη και την ηθικότητα των άλλων, ανεξάρτητα 

από τη συµπεριφορά τους. (Γιατί;) 
18. Είµαι πιο ασφαλής και πιο αξιαγάπητος/η όταν είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ενότητα. (Γιατί;) 
19. Αγαπώ τον εαυτό µου ακόµη περισσότερο όταν είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ηθικότητα. 
20. Το να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ηθικότητα µού επιτρέπει να ____________. 
21. Αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ενότητα. (Γιατί x 2;) 
22. Αποδέχοµαι ότι έχω δυσκολία να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ενότητα µε _____________. (Γιατί x 2;) 
23. Αποδέχοµαι ότι φοβάµαι να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ενότητα, επειδή _________. 
24. Αποδέχοµαι ότι οι άλλοι έχουν δυσκολία να είναι γεµάτοι χάρη, καλοσύνη και ενότητα, επειδή κατανοώ πώς 

αισθάνονται.  
25. Αποδέχοµαι ότι οι άλλοι νιώθουν ενοχληµένοι, πληγωµένοι και προδοµένοι όταν δεν είµαι γεµάτος/η χάρη, 

καλοσύνη και ενότητα. 
26. Συνειδητοποιώ ότι η δυσκολία µου να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ηθικότητα βασίζεται στην 

ψευδαίσθηση του διαχωρισµού και του κινδύνου. 
27. Συνειδητοποιώ ότι όλα τα όντα, συµπεριλαµβανοµένου του εαυτού µου είµαστε θεϊκοί δηµιουργοί της 

ατοµικής µας πραγµατικότητας. 
28. Χρησιµοποιώ τη δυσκολία µου να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ενότητα για να µάθω περισσότερα για 

το τι την προκαλεί στην ανθρώπινη φύση µας και να διευρύνω την κατανόηση και την αυτογνωσία µου. (Πως;) 
29. Βλέπω τη δυσκολία µου να είµαι γεµάτος/η χάρη, καλοσύνη και ενότητα και, παρόλο που είναι εκεί, δεν της 

επιτρέπω να ελέγχει τα λόγια και τις πράξεις µου. (Πως;) 
30. Η φύση µου, η γεµάτη χάρη, καλοσύνη και ενότητα, είναι η πηγή της αληθινής οµορφιάς και δύναµής µου. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA MAΘHMATA THΣ ZΩHΣ 
Από το βιβλίο ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ       KEΦAΛAIO 20 

Δείτε ακόµα λεπτοµέρειες στο  www.armonikizoi.com/2017/ma 
 

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

BAΣIKEΣ ΠEΠOIΘHΣEIΣ THΣ 
ΦIΛOΣOΦIAΣ TΩN MAΘHMATΩN THΣ 

ZΩHΣ 
 
v Eίµαστε οι µόνοι δηµιουργοί της 
πραγµατικότητάς µας. 

 
v Eίµαστε αθάνατες, θεϊκές υπάρξεις σε µια 
διαδικασία εξέλιξης της ικανότητάς µας να 
εξωτερικεύσουµε τη λανθάνουσα θεϊκή µας 
φύση. 

 

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

v Τα γεγονότα, οι συνθήκες και οι συµπεριφορές 
καθρεφτίζουν ή αντανακλούν µέρη του 
εαυτού µας που χρειάζονται µεταµόρφωση. 
Eίναι αυτό ακριβώς το έναυσµα που 
χρειαζόµαστε για να αρχίσει η ανάπτυξή µας. 
Mερικές φορές είναι ευχάριστο, άλλες όµως 
είναι οδυνηρό και µας σαστίζει. 

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

παρελθόντος. 
β) H τωρινή µας ψυχοσύνθεση: πεποιθήσεις, 
προσκολλήσεις, προσδοκίες, εσωτερικές 
συγκρούσεις, αποστροφές, συναισθήµατα, 
συµπεριφορά, φόβοι, υποπροσωπικότητες 
κλπ. 

γ) Tα συγκεκριµένα µαθήµατα που ήρθαµε 
να µάθουµε σ’ αυτή την ενσάρκωση. 
 
v Yπάρχουν τέσσερις τοµείς της ζωής µας, 
στους οποίους δεχόµαστε τα περισσότερα απ' 
αυτά τα µαθήµατα: 
α) Oι σχέσεις µας. 
β) H υγεία και η εµφάνισή µας. 
γ) Tο περιβάλλον της εργασίας µας και τα 

οικονοµικά µας. 
δ) Διάφορα γεγονότα, όπως δυστυχήµατα, 
γάµος, διαζύγιο, απώλεια, επιτυχία, αποτυχία, 
πόλεµος, αλλαγές γενικά. 

 
v Γενικά, τα µαθήµατά µας βρίσκονται στους 
τοµείς της ζωής µας που αναφέραµε πιο πάνω 
και οι οποίοι µας ενοχλούν, µας πονούν ή δεν 
µας ικανοποιούν άλλα και σε ευχάριστα 
γεγονότα και καταστάσεις. . 

  
v Tα µαθήµατα που χρειάζεται να µάθουµε 
αφορούν στα εξής: 
α) Μεταµόρφωση των πεποιθήσεών µας. 
β) Αλλαγή της συµπεριφοράς και της στάσης 

µας. 
γ) Πιο ανοιχτή και αποτελεσµατική 

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

γύρω µας. 
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v Γενικά, τα µαθήµατά µας απαιτούν να 
µεταµορφώσουµε πεποιθήσεις, που 
οµαδοποιούνται σε κατηγορίες. 
α) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να αλλάξουµε, 
για να πάψουµε να έλκουµε ή να 
δηµιουργούµε καταστάσεις που µας ενοχλούν. 
β) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να 

µετατρέψουµε, για να µπορέσουµε να 
δεχτούµε την κατάσταση όπως είναι. 
γ) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να αλλάξουµε, 
για να επικοινωνούµε πιο αποτελεσµατικά 
µε τους άλλους σχετικά µε αυτά που 
συµβαίνουν. 
δ) Πεποιθήσεις που χρειάζεται να 

µετατρέψουµε, να µεταµορφώσουµε, για να 
µπορέσουµε, ενεργώντας, να βελτιώσουµε 
την εξωτερική κατάσταση. 

  
v Για ν' ανακαλύψουµε τι χρειάζεται να µάθουµε 
και να αρχίσουµε να το µετατρέπουµε, πρέπει 
πρώτα να ανακαλύψουµε τι υπάρχει µέσα µας 
που καθρεφτίζεται στην κάθε περίπτωση. Οι 
αντανακλάσεις και οι προβολές αυτές συχνά 
είναι πολλαπλές, αλλά ανήκουν σε δύο 
κατηγορίες: 
α) Πλευρές του εαυτού µας (πεποιθήσεις, 
συµπεριφορά, συναισθήµατα) που έλκουν και 
διατηρούν αυτή τη συµπεριφορά, το γεγονός ή 
τις συνθήκες. 
β) Πεποιθήσεις που κάνουν αυτή τη 
συµπεριφορά, τα γεγονότα, τις συνθήκες 
απαράδεκτες και οδυνηρές για µας. 
 

MAΘHMATA THΣ ΨYXHΣ 
 
v Aν σαν ψυχή χρειάζοµαι να µάθω να έχω 
αυτοπεποίθηση, φυσικό είναι να 
δηµιουργηθεί µια κατάσταση στην οποία η 
προσωπικότητά µου δεν θα µπορεί να βρει 
εξωτερική υποστήριξη, υποχρεώνοντάς µε να 
βασίζοµαι στον εαυτό µου.  

v Aν χρειάζεται να µάθω αυτοπαραδοχή, τότε 
είναι φυσικό για µένα, σαν ψυχή, να 
δηµιουργήσω µια κατάσταση, στην οποία 
περνάω µια περίοδο που δεν είµαι αποδεκτός 
από τους άλλους, ώστε να αναπτύξω 
εσωτερική βάση αυτοπαραδοχής.  

v Aν έχει έρθει ο καιρός να ξεπεράσω κάποιο 
φόβο, τότε είναι φανερό πως ο µόνος τρόπος 
να το κάνω είναι να δηµιουργήσω, 
υποσυνείδητα, αυτό ακριβώς που φοβάµαι, για 
να το ξεπεράσω.  

v Aν χρειάζοµαι να ξεπεράσω κάποιο 
στοιχείο του χαρακτήρα µου, όπως, ας 
πούµε, τον εγωισµό, ποιος θα είναι καλύτερος 
τρόπος να δω τον εαυτό µου από το να 
αντιµετωπίσω τον εγωισµό στους άλλους; 

  
 
 

KAΘPEΦTIΣMA Ή ΠPOBOΛH 
 
Yπάρχει µια µικρή διαφορά µεταξύ του 
καθρεφτίσµατος και της προβολής. Όταν η 
συµπεριφορά του άλλου καθρεφτίζει κάτι που 
υπάρχει µέσα µας, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένας 
συντονισµός και ότι ο άλλος ανταποκρίνεται, µε 
κάποιο τρόπο, στις πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα 
και σε όσα περιµένω υποσυνείδητα. Yπάρχει ένας 
κρυφός συντονισµός µεταξύ µας, ο οποίος τον 
κάνει να καθρεφτίζει κοµµάτια του εαυτού µας.   
Προβολή υπάρχει, όταν βλέπουµε στη 
συµπεριφορά του άλλου κίνητρα, τα οποία δεν 
υπάρχουν ή, τουλάχιστον, όχι στο βαθµό που τα 
βλέπουµε εµείς. Yποσυνείδητα ερµηνεύουµε και 
µεγεθύνουµε πλευρές της συµπεριφοράς του 
άλλου, ώστε να προβάλλουµε πάνω του δικές µας 
πεποιθήσεις, φοβίες, κίνητρα, συναισθήµατα, 
ενοχές κλπ.   
Tο παρακάτω ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί για 
να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε βαθιά 
χαλάρωση, στη διάρκεια της οποίας κάνουµε τις 
ερωτήσεις που ακολουθούν. Oι ερωτήσεις αυτές 
µπορεί να απαντηθούν και σαν γραπτή άσκηση.  
  
Πριν όµως αρχίσουµε αυτή την εσωτερική έρευνα, 
θα χρειαστεί να αποφασίσουµε για ποια 
συµπεριφορά του άλλου, η οποία µας ενοχλεί, 
θέλουµε να καταλάβουµε ποια είναι τα µαθήµατά 
µας.  Eίναι απαραίτητο να σκεφτούµε ποια 
συµπεριφορά του άλλου µας ενοχλεί ή µειώνει την 
ηρεµία και την ευτυχία µας και, στη συνέχεια, την 
αρµονία της σχέσης µας. Έχουµε κάτι να µάθουµε 
από αυτή τη συµπεριφορά, αυτή την κατάσταση. 
Kαι τώρα, µε τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου 
αυτού, θα έχουµε την ευκαιρία να το 
ανακαλύψουµε. 
 
ΣYMΠEPIΦOPEΣ ΠOY MAΣ ENOXΛOYN 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα άλλο ερέθισµα 
όπως ένα θέµα υγείας ή οικονοµικό ή 
επαγγελµατικό θέµα. Σε τέτοια περίπτωση οι 
ερωτήσεις θα διαφέρουν.  
 
Mερικές πιθανές συµπεριφορές, οι οποίες µπορεί 
να µας ενοχλούν, είναι όταν ο άλλος:  
v Mε κριτικάρει.   
v Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες µου ή σ’ αυτό που 
ζητάω.  

v Ρωτάει πολλές ερωτήσεις.    
v Yψώνει τη φωνή του και µε κατηγορεί.   
v Παίζει το ρόλο του θύµατος και κλαίει.  
v Mε κατηγορεί γι’ αυτά που έχουν γίνει.   
v Mε αγνοεί.  
v Δεν µε ακούει. 
v Kοιτάει άλλες γυναίκες (άλλους άνδρες). 
v Δεν έχει συνέπεια ή δεν τηρεί τις συµφωνίες µας.  
v Δεν συµφωνεί µαζί µου.   
v Δεν µε προσέχει όταν µιλάω.  
v Aργεί στα ραντεβού µας.    
v Δεν µε βοηθάει µε την καθαριότητα.   
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v Mου λέει ψέµατα. 
v Aγνοεί τις ανάγκες µου.   
v Kουτσοµπολεύει.   
v Δεν µου λέει τι νιώθει.  
v Γκρινιάζει.  
v Πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και δεν µε ακούει 
καθόλου.  

v Mου δίνει συµβουλές που δεν θέλω και δεν έχω 
ζητήσει.   

v Aπειλεί ότι θα φύγει.  
v Δεν φροντίζει τον εαυτό του και δεν κάνει αυτά που 
πρέπει.  

v Eίναι αδύναµος ή εξαρτηµένος. 
v Άλλα. 
 
Yπάρχουν πολλές άλλες πιθανές συµπεριφορές 
που µπορεί να µας ενοχλούν ή να µειώνουν την 
ηρεµία ή και την αγάπη µας. H παρακάτω 
ανάλυση  θα µας βοηθήσει να ξεχωρίσουµε την 
ευτυχία και την αγάπη µας για τον άλλον από τη 
συµπεριφορά του. Προτείνεται να διαβάσετε 
πρώτα όλες τις ερωτήσεις και τις εξηγήσεις τους 
και µετά να τις απαντήσετε.  
H συγκεκριµένη συµπεριφορά του άλλου που µε 
ενοχλεί και που θα ήθελα να αναλύσω εδώ είναι ... 
(Θυµηθείτε ότι η ίδια ανάλυση µπορεί να γίνει και 
σχετικά µε άλλα θέµατα όπως µια αρρώστια ή µια 
οικονοµική κατάσταση ή ένα γεγονός). 
 
1. Tα συναισθήµατα που έχω όταν ο άλλος 
συµπεριφέρεται µ' αυτόν τον τρόπο ή όταν νοµίζω 
ότι συµπεριφέρεται µ' αυτόν τον τρόπο είναι: ....... 
 
2. Nιώθω έτσι γιατί έχω τις ακόλουθες 
πεποιθήσεις που µε κάνουν να αισθάνοµαι έτσι:  
 
3. Έχω συµπεριφερθεί εγώ, κάποια στιγµή στο 
παρελθόν, µ' αυτόν τον τρόπο προς αυτόν ή προς 
άλλα άτοµα; 
 
4. Yπάρχει κάποιο µέρος του εαυτού µου που 
φοβάται κάτι εδώ; Tι φοβάται; Γιατί µε ενοχλεί; 
Kι αν αυτό που φοβάµαι συµβεί, τι φοβάµαι ότι θα 
γίνει; 
 
5. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που έµαθε 
να περιµένει αυτή τη συµπεριφορά, που έφθασε 
στο σηµείο να πιστεύει ότι αυτός είναι ο τρόπος 
που θα µου συµπεριφερθεί αυτό ή κάποιο άλλο 
άτοµο; 
 
6. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που 
πιστεύει ότι, για κάποιο λόγο, µου αξίζει αυτή η 
συµπεριφορά; 
 
7. Yπάρχει ένα µέρος του εαυτού µου που 
συµπεριφέρεται στον ίδιο µου τον εαυτό 
όπως µου συµπεριφέρεται αυτό το άτοµο;  
 
8. Yπάρχει κάποιο µέρος του εαυτού µου, που θα 
ήθελε πότε-πότε να ενεργήσει ή να 

συµπεριφερθεί µε τον τρόπο που 
συµπεριφέρεται ο άλλος, αλλά κάτι το σταµατάει; 
 
9. Mήπως αυτή η συµπεριφορά µού θυµίζει κάτι 
που βίωσα όταν ήµουν παιδί; 
 
10. Mήπως παίζω κάποιο ρόλο που έλκει από τον 
άλλον αυτή τη συµπεριφορά; 
α) Tο θύµα β) Tον τροµοκράτη γ) Tο δάσκαλο  
δ) Tο γονιό ε) Tο παιδί στ) Tον έξυπνο ζ) Tο 
σωστό η) Tον επαναστάτη θ) Tο δυνατό - χωρίς 
ανάγκες ι) Tο δίκαιο ια) Tον καλό άνθρωπο  
ιβ) Tον υπεύθυνο για όλους ιγ) Tον υπηρέτη  
ιδ) Tον αδύναµο ιε) Tον πνευµατικό άνθρωπο 
ιστ) Tο δικαστή ιζ) Tον απόµακρο ιη) Tον 
ανακριτή  ιθ) Kάποιον άλλο ρόλο; 
 
11. Ποιες είναι οι ανάγκες ή οι προσκολλήσεις 
µου που απειλούνται από αυτή τη συµπεριφορά; 
 
12. Tι θα χάσω αν δεν έχω τη συµπεριφορά που 
θέλω από αυτό το άτοµο; 
  
13. Mήπως έχω κάποια συναισθήµατα ενοχής 
που ίσως να καθρεφτίζονται εδώ; Mήπως τα 
συναισθήµατα ενοχής ή ευθύνης για τον άλλο µε 
κάνουν να ενοχλούµαι από τη συµπεριφορά του; 
  
14. Mήπως στη συγκεκριµένη περίπτωση 
κρίνω, κατακρίνω ή απορρίπτω;  
 
15. Mήπως καθρεφτίζονται, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις 
που έχω;  
  
16. Mήπως υπάρχουν συναισθήµατα, ανάγκες και 
πεποιθήσεις που δεν έχω επικοινωνήσει 
καθαρά στον άλλο; 
 
17. Ποιο είναι το µάθηµά µου εδώ; Tι χρειάζεται 
να αλλάξω για να πάψω να έλκω αυτή τη 
συµπεριφορά και, στην περίπτωση που θα 
παρουσιαστεί, να µην µε ενοχλεί; 
 
18. Tι χρειάζεται να κάνω για να διατηρήσω την 
ευτυχία µου; 
   
19. Φανταστείτε, τώρα, ότι το άλλο άτοµο αλλάζει 
πραγµατικά και συµπεριφέρεται όπως ακριβώς 
εσείς θέλετε. Γίνεται ένας τέλειος, ιδανικός 
φίλος που σέβεται κάθε σας ανάγκη και αυτό το 
πρόβληµα έχει εξαφανιστεί τελείως. 
Παρατηρήστε πώς νιώθετε µε αυτή την ιδέα.  
==================================  
Tο επόµενο βήµα είναι να ανακαλύψουµε τις 
πεποιθήσεις που δηµιουργούν αυτές τις 
αντανακλάσεις και τις προβολές. Mόνο όταν 
απελευθερωθούµε από αυτές τις πεποιθήσεις, 
µπορούµε να βρούµε πραγµατική ελευθερία από 
τους µηχανισµούς αυτούς.  
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AΠEΛEYΘEPΩΣH AΠO TO KAΘPEΦTIΣMA 
 
Aφού έχεις µελετήσει τα πιθανά στοιχεία που υπάρχουν µέσα σου, δηµιούργησε έναν κατάλογο των θετικών 
πεποιθήσεων, που θέλεις εσωτερικά να δυναµώσεις, ώστε να απελευθερωθείς από αυτές που υπάρχουν µέσα σου 
και καθρεφτίζονται αρνητικά στη ζωή σου. Θυµήσου την κάθε κατηγορία της αντανάκλασης ξεχωριστά.   
  

Tο στοιχείο µέσα µου H παλιά πεποίθηση 
που µε δεσµεύει 

H αντίθετη θετική πεποίθηση 
που θα µε απελευθερώσει 

1. H συµπεριφορά µου 
 

  

2. Φοβίες 
 

  

3. Περιµένω (έχω την πεποίθηση ότι 
έτσι θα γίνει) 
 

  

4. Δεν αξίζω κάτι καλύτερο 
 

  

5. Συµπεριφέροµαι προς εµένα έτσι 
 

  

6. Θα ήθελα να συµπεριφέροµαι έτσι 
 

  

7. Mου θυµίζει παιδικά χρόνια 
 

  

8. Παίζω κάποιο ρόλο; 
 

  

9. & 10.  Προσκολλήσεις 
 

  

11. Eνοχές 
 

  

12. Kρίνω, απορρίπτω 
 

  

13. Eσωτερικές συγκρούσεις 
 

  

14. Δεν επικοινωνώ 
 

  

15. Xρειάζοµαι το πρόβληµα 
 

  

   
Δηµιούργησε τώρα µια εµψυχωτική ερώτηση που δηλώνει ότι έχεις ξεπεράσει το θέµα και είσαι καλά 
ανεξάρτητα από ότι συµβαίνει.  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Εµψυχωτικές απαντήσεις 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________ 
8. ___________________________________________________________________________ 
9. ___________________________________________________________________________ 
10. ___________________________________________________________________________ 
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ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΕΥΤΥΧΙΑ 
 

1. Να αφήσουµε όλους τους φόβους µας.   
  α. Επειδή είµαστε αθάνατα, αιώνια, θεία 
όντα.   
  β. Επειδή ζούµε σε ένα σύµπαν Αγάπης.  
  γ. Επειδή είµαστε δυνατοί και ικανοί να 
αντιµετωπίσουµε ότι προκύπτει.  
  δ.  Είµαστε ελεύθεροι από τους φόβους της 
ευτυχίας όπως: 
     1.  Ό,τι κάτι κακό θα γίνει.   
     2.  Θα χάσουµε την αξία µας και το ρόλο 
του θύµατος και του καλού.  
     3.  Η ζήλια των άλλων.   
     4.  Θα χάσουµε τον έλεγχο µας πάνω στους 
άλλους.     
    5.   Θα χάσουµε την πνευµατικότητα µας.  
 
2. Να απελευθερωθούµε από όλες τις 
ανάγκες και τις προσκολλήσεις που 
δηµιουργούν δυστυχία.   
  α. Προσκολλήσεις για να νιώθουµε την αξία 
µας.   
  β. Προσκολλήσεις για να νιώθουµε ασφάλεια. 
  γ.  Προσκολλήσεις για να νιώθουµε 
ελεύθεροι. 
  δ. Προσκολλήσεις για να νιώθουµε νόηµα – 
πληρότητα. 
 
3. Να απελευθερωθούµε από πεποιθήσεις 
και προκαταλήψεις που εµποδίζουν την 
ευτυχία, ηρεµία και την αγάπη µας επειδή...    
  α. Εµείς και οι άλλοι είµαστε όλοι θεία όντα. 
  β.  Όλα συµβαίνουν επειδή τα έχουµε επιλέξει 
/ δηµιουργήσει σαν πλαίσιο να βιώσουµε 
την αληθινή µας θεία φύση.   
 
4. Να ελευθερωθούµε από εµπειρίες και 
επιρροές από το παρελθόν που εµποδίζουν 
τα συναισθήµατα της ασφάλειας, της αξίας, της 
ελευθερίας και της ευτυχίας. Για αυτό...  
  α. Να συγχωρέσουµε τους άλλους για όλα. 
  β. Να συγχωρέσουµε τον εαυτό µας για τα 
πάντα. 
     1. Να ζητήσουµε συγγνώµη.  
     2. Να ανακαλύψουµε και να διορθώσουµε 
τις πεποιθήσεις, συναισθήµατα και 
συµπεριφορές.  
     3. Εξοµολόγηση, µετάνοια και θεία 
κοινωνία.  
  γ. Να καταλάβουµε ότι έχουµε ένα τέλειο 
παρελθόν. 
  
5. Να ελευθερωθούµε από κάθε φόβο ή 
άγχος ή έννοια σχετικά µε το µέλλον. 
Δέχοµαι κάθε πιθανό µέλλον επειδή µόνο αυτό 
που θέλω θα γίνει ή κάτι ακόµα καλύτερο για 
την πραγµατική µου ευτυχία.   
 

6. Να δεχόµαστε το παρόν ακριβώς όπως 
είναι σαν την τέλεια ευκαιρία να ανακαλύπτω 
τον αληθινό µου ελεύθερο και θείο εαυτό.   
Έχω επιλέξει αυτό ___ για να θυµάµαι ____.   
 
7. Να ζούµε σύµφωνα µε την συνείδηση 
µας.    
  α. Να αγαπάµε τους άλλους χωρίς 
προϋποθέσεις. 
   β. Να συµπεριφερόµαστε σε όλους όπως θα 
θέλαµε να µας συµπεριφέρονται. 
   γ. Να είµαστε ο ιδανικός εαυτός µας 
ακόµα όταν το εγώ µας νοµίζει ότι δεν το 
συµφέρει ή ότι κινδυνεύει. 
 
8. Να µάθουµε να δηµιουργήσουµε για τον 
εαυτό µας και τους άλλους ευηµερία και την 
ιδανική µας ζωή.   
 
9.  Να αγαπήσουµε τον εαυτό µας χωρίς 
όρους σε µια διαδικασία εξέλιξης.    
  α. Να αφήσουµε κάθε ενοχή και να νιώθουµε 
την ιερότητα µας.  
   β. Να νιώθουµε την χωρίς όρους αγάπη του 
Θεού για µας.   
 
10. Να βιώσουµε ενότητα και αλληλεγγύη µε 
όλους.   
 
11. Να δούµε το θείο µέσα σε όλους.   
 
12.  Να βιώσουµε το θείο µέσα στον εαυτό 
µας.    

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

Μερικές Σκέψεις και Προτάσεις  
για πιο Αρµονικές Σχέσεις 

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

παράπονα, εκφράζοντας πολύ καθαρά και 
σταθερά αυτό που αξίζω, χρειάζοµαι, νιώθω και 
ζητώ σ’ αυτή την περίπτωση. 
 
21. Να κατανοώ ότι αγάπη και συγχώρεση 
δεν σηµαίνει να επιτρέπω στον άλλο να 
συµπεριφέρεται ανήθικα, άδικα ή να βλάπτει 
εµένα ή άλλους. Σηµαίνει να τον αγαπώ ενώ 
κάνω οτιδήποτε χρειάζεται να κάνω για το δικό 
του και το δικό µου καλό. 
 
22. Έχω το δικαίωµα να αντιµετωπίσω τους 
άλλους µε αγάπη και σταθερότητα, ακόµη 
και να εφαρµόσω κάποια µέτρα για να τους 
εµποδίσω να βλάψουν εµένα, άλλους ή τον 
εαυτό τους.   
 
23. Αξίζουµε την αγάπη ακόµη κι όταν 
χρειάζεται να πούµε «Όχι». Μπορούµε να 
λέµε «Όχι» µε αγάπη. 
 
24. Οτιδήποτε επιλέξω να κάνω, συνεχίζω να 
προσεύχοµαι για τους άλλους και να τους 
οραµατίζοµαι µέσα σε φως, µε ευχές για την 
υγεία, την ευτυχία και την επιτυχία τους. 
 
25. Ο σίγουρος τρόπος για να µε αγαπούν όπως 
είµαι, είναι να αγαπώ τους άλλους όπως 
είναι και να αγαπώ τον εαυτό µου όπως 
είµαι. 
 
26. Να θυµάµαι να επιλέγω, κάθε φορά που 
µπορώ, την αγάπη αντί για άλλες 
αντιδράσεις. 
 
27. Να φέρνω καθηµερινά στο νου µου πέντε 
θετικές ιδιότητες του άλλου, µε τον οποίο 
θέλω να βελτιώσω τη σχέση. 
 
28. Να κάνω Χο’οπονοπόνο κάθε φορά που 
συναντώ µια συµπεριφορά που µου προκαλεί 
ένταση ή πόνο. 
 
29. Να κάνουµε πράγµατα µαζί, αλλά, 
επίσης, να επιτρέπουµε ο ένας στον άλλο να 
διαθέτει χρόνο για τις δικές του/της 
δραστηριότητες ή για να µένει µόνος/η. Και τα 
δύο είναι απαραίτητα. 
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ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 
1. Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ  
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΟΥ . 

 
2. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

 
3. ΕΧΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ - ΜΕΣΑ ΜΟΥ. 

 
4. ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

 
5.  ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. 

 
6.  Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΗΣΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ. 

 
7.  Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ  ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑ 
ΓΙΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ. 

 
8.  ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥ. 

 
9. ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ. 

 
10. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ  ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. 

 
11. ΕΙΝΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ. 

 
12. ΕΙΝΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ. 

 
13. ΕΙΝΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΟΠΩΣ 
ΕΙΜΑΙ. 

 
14. ΔΕΧΟΜΑΙ  ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ. 

 
15. ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΘΕΙΟ ΠΑΝΤΌΥ. 

 
16. ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΑ ΠAΝΤΑ ΣΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ. 

 
17· ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΕΙΟΙ. 
 
ΑΛΛΑ 
 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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ΟΙ	ΡΟΛΟΙ	ΠΟΥ	ΠΑΙΖΟΥΜΕ	ΣΑΝ	ΨΥΧΕΣ	ΣΤΗΝ	ΕΞΕΛΙΞΗ	(5.18)	
	

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 
 
«Ένα ανθρώπινο ον είναι µέρος ενός συνόλου που 
αποκαλούµε «σύµπαν»  και είναι οριοθετηµένο στο 
χρόνο και το χώρο. Βιώνει τον εαυτό του, τις 
σκέψεις και τα συναισθήµατά του σαν κάτι 
διαχωρισµένο από το υπόλοιπο σύµπαν… ένα είδος 
οπτικής απάτης της συνειδητότητάς του. Αυτή η 
ψευδαίσθηση είναι για µας ένα είδος φυλακής, 
περιορίζοντας µας στις προσωπικές µας επιθυµίες 
και στην αγάπη για λίγα, κοντινά σε µας, άτοµα. 
Καθήκον µας θα έπρεπε να είναι να 
απελευθερωθούµε από αυτή τη φυλακή, 
διευρύνοντας τον κύκλο της συµπάθειάς µας για να 
αγκαλιάσουµε όλα τα ζωντανά πλάσµατα και 
ολόκληρη τη φύση µέσα στην οµορφιά της» 
Albert Einstein 
 
 «Η έννοια του διαχωρισµού των υλικών 
αντικειµένων, ότι εσύ κι εγώ είµαστε ξεχωριστά 
πράγµατα, ή ότι εγώ και το τραπέζι ή εγώ και το 
δέντρο είµαστε ξεχωριστά πράγµατα, είναι µια 
λανθασµένη αντίληψη δηµιουργηµένη από τις 
αισθήσεις µας, λόγω ανικανότητας των αισθήσεών 
µας να αντιληφθούν την αλήθεια. Αυτή η 
διαχωρισµένη ύπαρξη δεν είναι πραγµατικότητα. 
Η αδυναµία των αισθήσεων κατατέµνει και 
διαχωρίζει την ενυπάρχουσα ενότητα κι έτσι 
έχουµε την ψευδαίσθηση ότι αυτά είναι ξεχωριστά 
αντικείµενα. Σκεφθείτε το, αν όλα είναι ένα και 
κάθε µορφή δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα 
προσωρινό πύκνωµα ενός ενιαίου (πανταχού 
παρόντος) πεδίου ενέργειας, τότε δεν µπορούµε να 
µιλάµε για µας και τους άλλους, επειδή όλα είναι 
ένα.» 
 
«Η έννοια του διαχωρισµού είναι προϊόν του 
ανθρώπινου γενετικού κώδικά µας. Επιλέγουµε 
(εννοώ ιστορικά και βιολογικά, µην το παίρνετε 
προσωπικά) τη µοναξιά της ατοµικότητάς µας. Η 
φύση γεννήθηκε ως ένα. Διαχωρισµός, 
ατοµικότητα, µαζί µε οτιδήποτε καλό ή κακό 
συνεπάγεται αυτό, είναι δηµιουργίες του DNA µας 
µε αυτόν το συγκεκριµένο τρόπο και όχι µε άλλον 
τρόπο.» 
 
«Αν είχαµε ένα διαφορετικό τύπο DNA και άλλου 
είδους αισθήσεις, θα βλέπαµε τα πράγµατα 
εντελώς διαφορετικά από το πώς τα βλέπουµε 
σήµερα. Έτσι, αυτό που αποκαλούµε ατοµικότητα, 
το κλείσιµο στον εαυτό µας, είναι αποτέλεσµα της 
ανικανότητάς µας να αντιληφθούµε την ενότητα 
του σύµπαντος.» 
Μάνος Δανέζης, Καθηγητής Αστροφυσικής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών  
 
 

Ο Σπένσερ Γουέλς, ένας ανθρωπολόγος από το 
Πανεπιστήµιο  Πρίνστον  στο βιβλίο του Το 
Ταξίδι του Ανθρώπου: Μία Γενετική 
Οδύσσεια, φθάνει στο συµπέρασµα ότι όλη η 
σηµερινή ανθρωπότητα προέρχεται από έναν 
Άνθρωπο που τον ονοµάζει «Βιολογικό Αδάµ», ο 
οποίος έζησε περίπου 60.000 χρόνια πριν. 
Σύµφωνα µε τον κύριο Γουέλς, «Φαίνεται ότι το Υ-
χρωµόσωµα δίνει δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία 
στο ερώτηµα πώς εποικίσαµε στον κόσµο. Πρώτα, 
µας δείχνει τον πιο πρόσφατο κοινό µας πρόγονο 
(Αδάµ). Αυτός ο άνθρωπος έζησε στην Αφρική 
γύρω στα 60.000 χρόνια πριν. Η σηµασία αυτής 
της χρονολογίας είναι ότι όλοι οι σύγχρονοι 
άνθρωποι ζούσαν στην Αφρική τουλάχιστον µέχρι 
τότε. Με άλλα λόγια, µέσα στα τελευταία 60.000 
χρόνια – µόνο 2.000 γενιές – το είδος µας εποίκισε 
ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι φανερό ότι είµαστε 
όλοι στενά συνδεδεµένοι.» 
 
Σύµφωνα µε τα ευρήµατά του, είµαστε 
κυριολεκτικά µία οικογένεια µε έναν πατέρα που 
έζησε στην Αφρική 60.000 χρόνια πριν. Μέσα σ’ 
αυτές τις 2.000 γενιές εποικίσαµε ολόκληρη τη γη 
και, ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες ζήσαµε, 
άλλαξαν το χρώµα του δέρµατός µας και τα 
χαρακτηριστικά µας για να προσαρµοστούν 
αποτελεσµατικά σ’ αυτές τις περιοχές. Έτσι, 
δηµιουργήθηκαν µε τα χρόνια το λευκό, µαύρο, 
κίτρινο και ερυθρό χρώµα του δέρµατος και άλλα 
χαρακτηριστικά. Είµαστε όλοι βιολογικά στην 
κυριολεξία µία οικογένεια της ανθρωπότητας – 
όλοι από έναν βιολογικό πατέρα – τον οποίο 
µπορούµε να ονοµάσουµε «Αδάµ». 
 
Συµπέρασµα: 
 
1. Σύµφωνα µε πνευµατικές διδασκαλίες 
είµαστε όλοι εκφράσεις της µίας θεϊκής 
συνειδητότητας. 

2. Σύµφωνα µε τους κβαντικούς φυσικούς 
είµαστε όλοι εκδηλώσεις του ενός κοινού 
ενεργειακού πεδίου. 

3. Σύµφωνα µε κάποιους ανθρωπολόγους 
είµαστε όλοι απόγονοι ενός ζεύγους γονιών που 
έζησαν 60.000 χρόνια πριν, των οποίων η 
οικογένεια ξαπλώθηκε και άλλαξε µέσα σε 
2.000 γενιές. 

Όταν αντιλαµβανόµαστε τους άλλους κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, µπορούµε µόνο να βελτιώσουµε τη ζωή 
µας συναισθηµατικά, υλικά και πνευµατικά. 
 

Από το βιβλίο 
Οι Ρόλοι που Παίζουµε Σαν Ψυχές σε Eξέλιξη 

του Ρόµπερτ Ηλίας Νατζέµυ. 
http://www.armonikizoi.com/greek 
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Που	νιώθεις	ότι	υπάρχει	μια	σύγκρουση	μεταξύ	των	αναγκών	σου	σαν	ψυχή		
και	των	αναγκών		του	εγώ	και	των	ρόλων	σου;	Βάλε	σημάδια	δίπλα	από	

αυτές.		
 

 

Το εγώ µου 
 

 

Σαν ψυχή 
 

 

Το εγώ θέλει να παραµείνει εξαρτηµένο από 
πρόσωπα και εξωτερικούς παράγοντες για να νιώθει 
ασφάλεια και αξία. 
 

 

Ως ψυχές, επιθυµούµε να απελευθερωθούµε από 
αυτές τις περιοριστικές προσκολλήσεις και να 
βιώσουµε εσωτερική ελευθερία, αξία και ασφάλεια. 
 

 

Το εγώ δεν έχει αυτοεκτίµηση και χρειάζεται να το 
αγαπούν. Συχνά παραποιεί την αλήθεια για να 
γίνει αποδεκτό ή ελκυστικό στους άλλους. 
 

 

Ως ψυχές, η εσωτερική µας ασφάλεια µάς επιτρέπει 
να είµαστε αληθινοί και φυσικοί και να εστιαζόµαστε 
στο να αγαπάµε τους άλλους και να συµβάλλουµε 
στην ευτυχία τους. 
 

 

Το εγώ µας έχει έλλειψη εσωτερικής ασφάλειας 
και θέλει οι άλλοι να το στηρίζουν, να του 
προσφέρουν και να το φροντίζουν. 
 

 

Ως ψυχές, είµαστε σίγουροι για τον εαυτό µας και 
απολαµβάνουµε να στηρίζουµε τους άλλους όταν 
είναι απαραίτητο. 
 

 

Το εγώ µας φοβάται την αλλαγή, ακόµη κι όταν 
είναι για το καλύτερο. 
 

 

Ως ψυχές, αγκαλιάζουµε την αλλαγή και την εξέλιξη 
από το παλιό στο καινούριο. 
 

 

Το εγώ µας εύκολα αισθάνεται πόνο, πίκρα και 
θυµό, όταν οι άλλοι δεν του δίνουν αυτό που θέλει. 

 

Ως ψυχές, έχουµε προτιµήσεις, αλλά δεν είµαστε 
προσκολληµένοι σε τίποτα και, όταν οι άλλοι δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες µας, 
νιώθουµε ευγνωµοσύνη για την ευκαιρία να γίνουµε 
ακόµη πιο ελεύθεροι. 
 

 

Το εγώ µας φοβάται την εγκατάλειψη και την 
απώλεια σε κάθε επίπεδο. 

 

Ως ψυχές, είµαστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι κάθε 
γεγονός και αλλαγή είναι ευκαιρία ανάπτυξης και ότι 
θα είµαστε καλά, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη 
ζωή µας. 
 

 

Το εγώ µας µπορεί να «αγαπά» µόνο εκείνους που 
ικανοποιούν τις ανάγκες του και αυτή η «αγάπη» 
µετατρέπεται σε αρνητικά συναισθήµατα, όπως πόνο 
και µίσος, όταν οι άλλοι δεν ικανοποιούν αυτές τις 
ανάγκες. 
 

 

Ως ψυχές, είµαστε αρκετά ασφαλείς να αγαπάµε 
χωρίς όρους, ανεξάρτητα από το αν οι άλλοι 
ικανοποιούν τις ανάγκες µας ή όχι. 

 

Το εγώ µας χρειάζεται συνεχή επιβεβαίωση από 
τους άλλους, συνήθως µιλώντας και προβάλλοντας 
τον εαυτό του ή κάνοντας πράγµατα για να κερδίσει 
την έγκρισή τους. 

 

Ως ψυχές, βιώνουµε την εσωτερική αξία µας ως θεία 
συνειδητότητα και δεν χρειάζεται να προβάλλουµε 
τον εαυτό µας ή να κερδίσουµε την προσοχή των 
άλλων. Είµαστε σε θέση να ενθαρρύνουµε τους 
άλλους να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους. 
 

 

Το εγώ µας ζηλεύει την ευτυχία και την επιτυχία 
των άλλων. 
 

 

Ως ψυχές, είµαστε ευτυχισµένοι µε την ευτυχία και 
την επιτυχία των άλλων. 
 

 

Το εγώ µας µπορεί να εθιστεί στον πόνο, την ενοχή, 
τον φόβο, τον θυµό και άλλα αρνητικά συναισθήµατα 
και αναζητά υποσυνείδητα να τα ξαναδηµιουργήσει. 
 

 

Ως ψυχές, είµαστε ελεύθεροι να βιώσουµε τη χαρά 
της θεϊκής µας ύπαρξης και δεν έχουµε ανάγκη τέτοια 
συναισθήµατα. 
 

 

Το εγώ µας αντιστέκεται, απορρίπτει και 
καταδικάζει τον εαυτό του, τους άλλους και τη ζωή. 
 

 

Ως ψυχές, αποδεχόµαστε τον εαυτό µας, τους άλλους 
και τη ζωή όπως είναι. 
 

 

Το εγώ µας εξαρτάται από τους άλλους για να νιώθει 
καλά. 
 

 

Ως ψυχές, είµαστε συνδεδεµένοι µε την εσωτερική 
µας πηγή της ευηµερίας. 
 

 

Το εγώ µας ζει στο παρελθόν και το µέλλον. 
 

 

Ως ψυχές, ζούµε ευτυχισµένοι στο παρόν. 
 

 

Το εγώ µας θυµώνει όταν οι άλλοι δεν συµφωνούν. 
 

 

Ως ψυχές, συνεχίζουµε να κατανοούµε και να 
αγαπάµε εκείνους που δεν συµφωνούν. 
 

 

Το εγώ µας ζει µέσα στην αυτοαµφισβήτηση και 
το φόβο. 
 

 

Ως ψυχές, βιώνουµε τη θεϊκή µας αξία και αθανασία. 

 

Το εγώ µας αµφιβάλλει αν µπορεί να αντιµετωπίσει 
καταστάσεις και να πετύχει. 

 

Ως ψυχές, γνωρίζουµε ότι µπορούµε να 
πραγµατοποιήσουµε αυτό που είναι αναγκαίο και 
απαραίτητο για τον σκοπό της ζωής µας. 
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Το εγώ µας χρειάζεται να κρύβει την αλήθεια. Ως ψυχές, νιώθουµε αρκετά ασφαλείς να ζήσουµε 
µέσα στην αλήθεια. 
 

 

Το εγώ µας πιστεύει ότι η ζωή είναι δύσκολη. 
 

Ως ψυχές, γνωρίζουµε ότι είµαστε θεϊκοί και ότι η 
ζωή είναι απλή. 
 

 

Το εγώ µας προτιµά να ζει από την ενέργεια των 
άλλων, επιτρέποντας τους να εργάζονται και να µας 
στηρίζουν. 
 

 

Ως ψυχές, προτιµούµε να συµµετέχουµε υπεύθυνα µε 
τη δική µας ενέργεια στη δηµιουργία αυτού που 
χρειαζόµαστε και να µην επιβαρύνουµε τους άλλους. 
 

 

Το εγώ µας προτιµά να µην πληρώνει φόρους ή να 
µην πληρώνει τους άλλους για τις υπηρεσίες τους – 
θέλουµε τα πράγµατα δωρεάν. 
 

 

Ως ψυχές, κατανοούµε την ανάγκη να συµµετέχουµε 
στη δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνίας βασισµένης 
στη δική µας οικονοµική και προσωπική ενέργεια. 
 

 

Το εγώ µας θα ήθελε να ζει µια ζωή χωρίς 
δοκιµασίες ή δυσκολίες. 

 

Ως ψυχές, προτιµούµε µια ζωή χωρίς δυσκολίες, αλλά 
καλωσορίζουµε κάθε κατάσταση σαν ευκαιρία για 
εξέλιξη. 
 

 

Το εγώ µας θα ήθελε τα παιδιά του και οι 
αγαπηµένοι του να ζουν χωρίς δοκιµασίες ή 
δυσκολίες. 

 

Ως ψυχές, προτιµούµε τα παιδιά µας και οι 
αγαπηµένοι µας να ζουν χωρίς δυσκολίες, αλλά 
αντιλαµβανόµαστε κάθε κατάσταση σαν ευκαιρία για 
εξέλιξη. 
 

 

Το εγώ µας φοβάται το θάνατο. 
 

Ως ψυχές, γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει θάνατος και 
απολαµβάνουµε την επιστροφή µας στο σπίτι, στην 
αληθινή µας βάση. 
 

 

Το εγώ µας φοβάται για το θάνατο των 
αγαπηµένων του. 

 

Ως ψυχές, γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει θάνατος και 
απελευθερώνουµε τους αγαπηµένους µας, ώστε να 
απολαύσουν την επιστροφή τους στο σπίτι, στην 
αληθινή τους βάση. 
 

 

Το εγώ µας πιστεύει ότι η γη είναι το σπίτι του. 
 

Ως ψυχές, γνωρίζουµε ότι το σπίτι µας είναι στην 
πνευµατική διάσταση και ότι µόνο προσωρινά 
βρισκόµαστε εδώ. 
 

 

Το εγώ µας θα πει ψέµατα και θα εξαπατήσει, όταν 
νιώθει ανασφάλεια ή θέλει κάτι πάρα πολύ. 
 

 

Ως ψυχές, δεν είµαστε ποτέ ανασφαλείς ούτε έχουµε 
ανάγκη να πούµε ψέµατα ή να εξαπατήσουµε. 
 

 

Το εγώ µας αντιλαµβάνεται το να καπνίζει, να 
πίνει και να κάνει ό,τι θέλει σαν µια µορφή 
ελευθερίας. 

 

Ως ψυχές, κατανοούµε ξεκάθαρα ότι η αληθινή 
ελευθερία είναι στην πραγµατικότητα η ελευθερία να 
µην βλάπτουµε το σώµα µ’ αυτούς τους τρόπους. 
 

 

Το εγώ µας είναι προσκολληµένο στις απολαύσεις 
και τις ανάγκες του και χάνει τη γαλήνη και τη 
διαύγειά του χωρίς αυτές. Μπορεί να πει ψέµατα και 
να εξαπατήσει για να τις αποκτήσει. 
 

 

Ως ψυχές, προτιµούµε τις απολαύσεις µας και τις 
χαιρόµαστε, αλλά µπορούµε να είµαστε ευτυχισµένοι 
και χωρίς αυτές. 

 

Το εγώ µας αντιλαµβάνεται την πειθαρχία σαν µια 
µορφή καταπίεσης της ελευθερίας του. 

 

Ως ψυχές, αντιλαµβανόµαστε την πειθαρχία σαν ένα 
µέσο για αληθινή ελευθερία από προσκολλήσεις και 
παλιές αυτοπεριοριστικές συνήθειες. 
 

 

Το εγώ µας δυσκολεύεται να συγχωρήσει όταν 
πληγώνεται και θέλει να εκδικηθεί και να δει τους 
άλλους να υποφέρουν. 

 

Ως ψυχές, προτιµούµε να βοηθήσουµε να θεραπευτούν 
εκείνες οι ψυχές, που µπορεί να µας έχουν πληγώσει, από 
οτιδήποτε µπορεί να τις έκανε να φερθούν έτσι. Παίρνουµε 
την ευθύνη για την πραγµατικότητά µας και δεν βρίσκουµε 
καµία χαρά να τους βλέπουµε να υποφέρουν. 
 

 

Το εγώ µας φοβάται τη σύγκρουση µε τους άλλους 
επειδή φοβάται ότι θα το απορρίψουν, θα το 
αποδοκιµάσουν και θα χάσει την αγάπη των άλλων. 
 

 

Ως ψυχές, νιώθουµε άνετα να αντιµετωπίσουµε τους 
άλλους µε δικαιοσύνη, αγάπη και σταθερότητα, όταν 
η συµπεριφορά τους είναι ανήθικη ή άδικη. 
 

 

Το εγώ µας αντιλαµβάνεται τους άλλους σαν ένα 
µέσο για να ικανοποιεί τις ανάγκες του. 

 

Ως ψυχές, ενδιαφερόµαστε να βοηθάµε τους άλλους 
και τον εαυτό µας για να ικανοποιούµε αµοιβαία τις 
ανάγκες µας. 
 

 

Το εγώ µας δυσκολεύεται να αγαπά. 
 

Ως ψυχές, αγαπάµε χωρίς προσπάθεια – είναι στη 
φύση µας. 
 

 

Το εγώ µας εµµένει στο τι σκέφτονται και κάνουν 
οι άλλοι. 
 

 

Ως ψυχές, εστιαζόµαστε στο πώς µπορούµε να 
βελτιώσουµε αυτό που κάνουµε εµείς. 
 

Από το βιβλίο Οι Ρόλοι που Παίζουµε Σαν Ψυχές σε Eξέλιξη του Ρόµπερτ Ηλίας Νατζέµυ. 
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Αγαπώντας	και	Αφήνοντας	το	Εγώ	/	Νου	
Το	πρώτο	βήμα	είναι	να	το	παρατηρήσουμε	και	να	το	καταλάβουμε.	Η	παρατήρηση	αυτή	πρέπει	να	
γίνει	με	αντικειμενικότητα	και	αγάπη	-	χωρίς	να	απορρίψουμε	το	εγώ	μας	ή	τους	ρόλους	που	έχει	
προγραμματιστεί	να	παίζει.		Το	παρατηρούμε	σαν		αγαπημένο	μας	παιδί	που,	φυσικά,	έχει	πολλές	
αδυναμίες	να	διορθώσει.		
1. Πότε	και	τι	φοβάται;			

	

2. Πότε	νιώθει	συναισθηματικό	πόνο;		

	

3. Πότε	νιώθει	θυμό;	

	

4. Ποιες	είναι	οι	φοβίες	που	το	κάνουν	να	θυμώσει;		

	

5. Πότε	και	για	τι	νιώθει	ενοχή;	

	

6. Πότε	γίνεται	εγωκεντρικό	και	ιδιοτελές;	

	

7. Ποιες	ανάγκες	το	κάνουν	να	συγκρούεται	με	τους	άλλους;	

	

8. Σε	ποια	συναισθήματα	είναι	συνηθισμένο	και	ίσως		τα	αναπαράγει;	

	

9. Ποια	γεγονότα	ή	καταστάσεις	του	παρελθόντος	δεν	έχει	εντελώς	ξεπεράσει	ακόμα;	

	

10. Σε	ποιους	έχει	προσκόλληση	και	για	τι	πράγμα;	

	

11. Σε	τι	άλλο	έχει	προσκόλληση,	για	ποιο	λόγο;	

	

12. Ποια	είναι	τα	«ευαίσθητα	σημεία»	του	–	που	όταν	ερεθίζονται	τείνει	να	αποσύρεται;	

	

13. Ποια	είναι	τα	«ευαίσθητα	σημεία»	του	–	που	όταν	ερεθίζονται	τείνει	να	θυμώνει;	

	

14. Τι	είναι	αυτά	που	απορρίπτει	στον	εαυτό	του;	

	

15. Τι	είναι	αυτά	που	συνηθίζει	να	κριτικάρει	ή	και	να	απορρίπτει	στους	άλλους;	

	

16. Σε	σχέση	με	τι	αμφιβάλει	για	τον	εαυτό	του;	
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17. Από	ποιους	και	με	ποιον	τρόπο	αναζητάει	επιβεβαίωση	και	αναγνώριση;	

	

18. Από	ποιους	έχει	τη	μεγαλύτερη	ανάγκη	για	αποδοχή;	

	

19. Σε	σχέση	με	ποιους	παράγοντες	μετράει	την	αξία	του;		

	

20. Σε	σχέση	με	ποιες	ποιότητες	ή	ιδιότητες	συγκρίνει	τον	εαυτό	του	με	άλλους;	

	

21. Σε	ποιες	περιπτώσεις	νιώθει	ανασφάλεια	και	γιατί;	

	

22. Σε	ποιους	ρόλους	είναι	πιο	προσκολλημένο	και	αναζητάει	αξία	και	ασφάλεια;	

	

23. Σε	ποιες	περιπτώσεις	και	σε	σχέση	με	ποια	θέματα	χάνει	την	αντικειμενικότητα	του;	

	

24. Σε	ποιες	περιπτώσεις	προβάλλει	τη	δική	του	υποκειμενική	πραγματικότητα	στους	άλλους	και	
στη	ζωή;	

	

25. Πότε	αντιδράει	πολύ	συναισθηματικά	-	ίσως	χωρίς	λογική;	

	

26. Σε	ποιες	περιπτώσεις	νιώθει	ότι	κινδυνεύει	η	ελευθερία	του;	

	

27. Σε	ποιες	περιπτώσεις	και	με	ποιους	δυσκολεύεται	να	έχει	κατανόηση	και	αγάπη;	

	

28. Ποιες	από	τις	συνήθειες	ή	τρόπους	έκφρασης	του	μπορεί	να	πληγώνουν	τους	άλλους	πιο	
πολύ;	

	

29. Τι	είναι	αυτό	που	χρειάζεται	για	να	δέχεται	και	να	αγαπάει	τον	εαυτό	του;	

	

30. Τι	χρειάζεται	για	να	νιώθει	ασφαλής;	

	

31.	Όταν	το	εγώ	σου	γίνεται	όργανο	έκφρασης	της	αληθινής	σου	πνευματικής	φύσης	ποιες	
είναι	οι	θετικές	ιδιότητες,	αξίες	και	αρετές	του;	

a. Ποια	είναι	τα	ταλέντα	και	οι	δυνάμεις	του;		

	

b. Τι	έχει	να	προσφέρει	στους	άλλους	και	στη	Γη	γενικά;	
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Άλλες	παρατηρήσεις;		(γράψε	αλλού)	

Οι	ρόλοι	που	παίζουμε	
Γυναίκα 
Άνδρα 
θύµα,  
τροµοκράτη,  
δάσκαλο,  
γονιό,  
παιδί,  
έξυπνο,  
σωστό,  
αντιδραστικό,  
δυνατό – χωρίς ανάγκες,  
δίκαιο,  
καλό,  
υπεύθυνο για όλα,  
πρόθυµο,  
αδύναµο,  
πνευµατικό,  
δικαστή,  
απόµακρο, 
ανακριτή,  
ερωτικοί	σύντροφοι,	
πρώην	ερωτικοί	σύντροφοι,	
αδελφές	ψυχές,	
τελειομανή,	
Αυτο-καταπιεσμένα			
«πάντα	σε	δίαιτα»,	
Συγγενείς,	
ηλικιωμένοι	και	ως	«παππούδες	/	γιαγιάδες»,	
Εμείς,	ψυχές	ως	«εργαζόμενοι	και	
επαγγελματίες»,	
κοινωνικά	όντα,	
μέλη	θρησκειών,	εθνών,	φυλών,	πολιτικών	
κομμάτων,	
οικονομικά	και	εκπαιδευτικά	όντα,	
πολιτικοί,	θρησκευτικοί,	κοινωνικοί	και	
οικονομικοί	ηγέτες,	
δάσκαλοι	και	μαθητές,	
ψυχές	που	βίωσαν	μια	σημαντική	απώλεια,	
«ανεπιθύμητα	παιδιά»,	
ρόλο	του	θύματος,	
όντα	που	κρίνουν,	
Επαναστάτες,	
ληστές,	δολοφόνοι,	βιαστές,	δικτάτορες,	
παιδεραστές…,	
«οι	ένοχοι»,	
Δημιουργοί,	
άρρωστοι	ή	σωματικά	και	πνευματικά	
ανάπηροι,	
φροντίζουν	τους	άλλους,	
πνευματικοί	αναζητητές	
	

Εγώ ή Ψυχή και τα Διπλά Κίνητρα 

Είναι ώρα να αποφασίσουµε αν θέλουµε να 
λειτουργούµε σαν εγώ µέσα από ρόλους ή σαν 
ψυχές. Αν θέλουµε να παίζουµε το ρόλο του γονιού, 
συντρόφου, φίλου, αδελφού, συνανθρώπου ή 
εργαζόµενου σαν ψυχή ή σαν εγώ, το οποίο 
αναζητάει µέσα από κάθε ρόλο αξία, αγάπη, 
ασφάλεια και νόηµα. Είναι στο χέρι µας να 
αποφασίσουµε πώς θέλουµε να λειτουργήσουµε από 
δω και πέρα. 

Είναι λογικό στην κατάσταση της εξέλιξης που 
βρισκόµαστε να συµβαίνει, ορισµένες φορές, οι 
σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις µας να έχουν διπλά 
κίνητρα. Από τη µια πλευρά να προσφέρουµε από το 
επίπεδο της ψυχής, µε αγνά και ανιδιοτελή κίνητρα 
και συγχρόνως το εγώ µας να αναζητά και να 
περιµένει αξία και αναγνώριση µέσα από αυτό που 
αρχικά ήταν µια αγνή επιθυµία να βοηθήσουµε ή να 
προσφέρουµε. 

Είναι πολύ φυσικό να λειτουργούµε µε τέτοιες µικτές 
ανάγκες. Όµως, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι επίσης 
εύκολο να οδηγηθούµε στο εσφαλµένο συµπέρασµα 
ότι δεν συµφέρει να είµαστε καλοί, σωστοί, ανοικτοί 
και αλτρουιστές. Μπορεί να νιώθουµε ότι είχαµε 
πρόθεση να κάνουµε κάτι καλό και εισπράξαµε, 
έναντι αυτού, αγνωµοσύνη και αδικία. 

Ο πόνος και η απογοήτευση µας είναι από λάθος 
συµπέρασµα. Δεν νιώσαµε πόνο επειδή βοηθήσαµε, 
αλλά επειδή περιµέναµε µια διαφορετική 
ανταπόκριση. Κάθε φορά που κάνουµε κάτι καλό, η 
φωνή του εγώ στο υποσυνείδητο λέει, «Είµαι καλός 
άνθρωπος, αξίζω αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Οι άλλοι 
µου χρωστούν ευγνωµοσύνη και ανταπόκριση.» Η 
φωνή του εγώ µπορεί να κρύβεται ακόµα και πίσω 
από τις πιο αγνές κινήσεις µας. Και όταν δεν γίνεται 
αυτό που περιµένουµε, νιώθουµε πόνο, αδικία και 
απογοήτευση – όχι επειδή κάναµε κάτι καλό, αλλά 
επειδή περιµέναµε κάτι άλλο σαν αντάλλαγµα. 
Από εδώ πηγάζει και η µεγάλη ανάγκη για 
αποκλειστικά δικές µας αποφάσεις, που δεν 
αποβλέπουν σε ανταλλάγµατα, δηλαδή είναι 
απαλλαγµένες από κάθε προσδοκία µας από τους 
άλλους. Τότε, µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούµε 
από το επίπεδο της ψυχής. 

Το Σύνθηµα 

Είναι χρήσιµο να δηµιουργήσετε ένα σύνθηµα στο 
νου σας που να σας βοηθάει να συνειδητοποιήσετε 
ότι λειτουργείτε µέσα από το εγώ ή κάποιο ρόλο. 
Κάτι που θα λέτε στον εαυτό σας για να 
αποταυτιστείτε και να απελευθερωθείτε από τον 
τρόπο σκέψης που διακατέχει το νου σας. 
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Εμείς	οι	ψυχές	Σαν	Παιδιά	ή	/	και	«Εξαρτημένα	όντα»	

(Σημείωσε	από	αριστερά	αυτές	που	έχεις	έστω	και	λίγο	και	πρόσθεσε	κι	άλλες.)	
Α.	Στο	ρόλο	του	παιδιού	ή	του	αδύναμου	ποιες	είναι	οι	ανάγκες	του	νου	σου	από	τους	γονείς	ή	
δάσκαλους	και	άλλους	που	βάζεις	στους	ρόλους	αυτούς	;		
___Αποδοχή,	___έγκριση,	___αγάπη,	___τρυφερότητα,	___στήριξη,	___υλική	βοήθεια,	___ελευθερία,	
___περιουσία,	___να	συμφωνούν	με	μας,	___	να	δεχτούν	ότι	κάνουμε,	___να	είναι	σεβαστοί	στους	
άλλους,	___	να	είναι	«επιτυχημένοι»	,	___	να	μας	προτιμούν	από	τους	άλλους,	___	να	μας	προτιμούν	
πάνω	από	τα	αδέλφια	μας,	___	να	είναι	«δίκαιοι»	μαζί	μας,	___να		μοιράζουν	την	περιουσία	με	δίκαιο	
τρόπο,	___	να	μας	έχουν	εμπιστοσύνη,	___	να	φροντίζουν	τον	εαυτό	τους,	___	να	μας	ακούνε,	να	
σέβονται	τις	αποφάσεις	μας,	___να	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μας,	___να	φροντίζουν	τα	παιδιά	μας,	
___	να	μας	αφήσουν	να	μεγαλώσουμε	τα	παιδιά	μας	όπως	πιστεύουμε,	___	να	μας	αφήσουν	να	
είμαστε	ελεύθεροι	να	μην	είμαστε	κοντά	τους,	...	ΑΛΛΕΣ	....	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Β.	Τι	χάνει	ο	ρόλος	του	παιδιού	αν	δεν	έχει	αυτά	από	τους	άλλους	και	ειδικά	από	τους	«γονείς»	ή	
άλλους	που	βάζει	στο	ρόλο	αυτό;		___αξία,	___ασφάλεια,	___ελευθερία,	___έλεγχο,	___άλλα_____________	
	________________________________________________________________________________________________________________	
Γ.	Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	τον	εμποδίζουν	για	να	είναι	καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	
ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	Αξίζω	και	είμαι	καλός	άνθρωπος	μόνο	όταν	οι	γονείς	(οι	άλλοι)	με	δέχονται,	εγκρίνουν,	αγαπούν,	
σέβονται,	συμφωνούν,	μου	έχουν	εμπιστοσύνη,	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μου.		
2.	Χρειάζομαι	την	ηθική,	συναισθηματική	και	υλική	στήριξη	των	γονιών	μου	για	να	τα	καταφέρω	
στην	ζωή.	
3.	Πρέπει	να	με	στηρίζουν	για	να	είμαι	ασφαλής	και	να	αξίζω.		
4.	Χρειάζομαι	να	μου	δίνουν	περισσότερο	συναισθηματικά	και	υλικά	από	τα	αδέλφια	μου	για	να	
αξίζω	και	να	είμαι	ασφαλής.		
5.	Η	αξία	μου	μετριέται	με	το	πόσο	«επιτυχημένοι»	και	αποδεχτοί	είναι	οι	γονείς	μου.	
6.	Είμαι	υπεύθυνος	για	το	πως	νιώθουν	και	πως	είναι.		
7.	Είναι	υποχρεωμένοι	να	μου	δίνουν	μια	περιουσία	ή	και	να	φροντίζουν	τα	παιδιά	μου.	
8.	Δεν	είμαι	ελεύθερος	να	κάνω	ότι	θέλω	όταν	δεν	συμφωνούν.		
9.	Όταν	κάνω	αυτό	που	θέλουν,	χάνω	την	ελευθερία	μου.				
10. Δεν µπορώ να τα καταφέρω µόνος µου 
11. Οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για, ευτυχία, ασφάλεια ικανοποίηση, επιτυχία,  υγεία µου... ... ΑΛΛΕΣ ................ 
Δ.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σχετικά	με	αυτό;	
Γράψε	σε	άλλο	χαρτί	.....	
1.	___________________________																2.	___________________________												3.	___________________________		
4.	___________________________																5.	___________________________												6.	___________________________			
Ε. Άλλες ερωτήσεις: 
1. Σε ποιες περιπτώσεις και µε ποιους παίζεις ακόµα το ρόλο του παιδιού; 
2. Σε σχέση µε τι και µε ποιους χρειάζεσαι να πάρεις πίσω την αξία και τη δύναµη σου;   
3.Που, σε σχέση µε τι, θα ήθελες να είσαι πιο υπεύθυνος (η); (χρήµατα, σχέσεις, υγεία, ευθύνες)  
4. Από ποιού τη γνώµη χρειάζεσαι να ελευθερωθείς; 
5. Πως νιώθεις µε την ιδέα να φροντίζεις τους γονείς σου όταν έχουν ανάγκη;   
6. Που – σε σχέση µε τι είσαι ακόµα αντιδραστικός (η);   
7. Που – σε σχέση µε τι θα µπορούσες να είσαι πιο ώριµος;   
8. Ποιες ιδιότητες του φωτισµένου παιδιού θέλεις να καλλιεργήσεις ακόµα περσότερο;  
  
ΣΤ.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
Ζ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	η	
ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.	.........	
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Εμείς	οι	ψυχές	σαν	Γονείς	ή	/	και	«Υπεύθυνοι	για	τους	άλλους»	
	(Σημείωσε	από	αριστερά	αυτές	που	έχεις	έστω	και	λίγο	και	πρόσθεσε	κι	άλλες.)	

	
Α.	Στο	ρόλο	του	γονιού	ή	υπευθύνου	ποιες	είναι	οι	ανάγκες	του	νου	σου;		
___Αποδοχή,	___σεβασμό,	___αγάπη,	___υπακοή,	___να	έχουν	υγεία,	___να	συμφωνούν	με	μας,	___	να	
δεχτούν	και	να	εφαρμόσουν	τις	προτάσεις	μας,	___να	είναι	καλά,	ευτυχισμένοι	και	επιτυχημένοι,		
	___	να	νιώθουν	ευγνωμοσύνη	προς	εμάς,	___	να	μας	προτιμούν	πάνω	από	άλλους	γονείς	και	
«σωτήρες»	___	να	μας	χρειάζονται,	___	να	μας	έχουν	εμπιστοσύνη,	___	να	φροντίζουν	τον	εαυτό	τους,	
___	να	μας	ακούνε,	να	σέβονται	τις	συμβουλές	μας,	___να	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μας,	___να	
εκπληρώνουν	δικές	μας	ανάγκες	και	όνειρα,	___να	γίνουν	αποδεχτοί	στην	κοινωνία,	ΑΛΛΕΣ	....	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Β.	Τι	χάνει	ο	ρόλος	του	παιδιού	αν	δεν	έχει	αυτά	από	τους	άλλους	και	ειδικά	από	τους	«γονείς»	ή	
άλλους	που	βάζει	στο	ρόλο	αυτό;		___αξία,	___ασφάλεια,	___ελευθερία,	___έλεγχο,	___νόημα,	___λόγο	
ύπαρξης,	άλλα_________________________________________________________________________________________________	
Γ.	Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	τον	εμποδίζουν	για	να	είναι	καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	
ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1. Είµαι υπεύθυνος για την πραγµατικότητα του άλλου: για την ασφάλεια, την ευτυχία, την υγεία, την 
επιτυχία, την ικανοποίησή του κλπ.   
2. Οι άλλοι είναι ανίκανοι, ανήµποροι, χωρίς εσωτερική καθοδήγηση ή ικανότητα να τα καταφέρουν 
καλά στη ζωή τους. Με χρειάζονται.   
3. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά, ευτυχισµένοι, επιτυχηµένοι, ικανοποιηµένοι κλπ., τότε εγώ είµαι 
αποτυχηµένος.   
4. Αν οι άλλοι δεν είναι καλά ή ευχαριστηµένοι κλπ. εγώ δεν αξίζω.   
5. Αν ο άλλος δεν είναι καλά ή ευτυχισµένος κι εγώ δεν έχω το δικαίωµα να νιώθω καλά και 
ευτυχισµένος.   
6. Αν αγαπάω κάποιον που υποφέρει ή είναι δυστυχισµένος ή δεν νιώθει καλά, δεν πρέπει και εγώ να 
µπορώ να νιώθω καλά κι ευτυχισµένος.   
7. H αξία µου εξαρτάται από τη γνώµη των άλλων για µένα και το κατά πόσο είναι ευχαριστηµένοι από 
µένα.   
8. H αξία µου εξαρτάται από το πόσο επιτυχείς είναι οι προσπάθειές µου για την υγεία, την ευτυχία, τα 
υλικά αγαθά, την κοινωνική αποδοχή, την επαγγελµατική µου επιτυχία κλπ.   
9.	Αξίζω	και	είμαι	καλός	άνθρωπος	μόνο	όταν	οι	άλλοι	με	δέχονται,	εγκρίνουν,	αγαπούν,	σέβονται,	
συμφωνούν,	μου	έχουν	εμπιστοσύνη,	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μου.		
10.	Είμαι	υπεύθυνος	για	το	πως	νιώθουν	και	πως	είναι.		
11	Πρέπει	να	θυσιάζω	την	ελευθερία	μου	για	τους	άλλους	και	όταν	το	κάνω	αυτό	είμαι	αδικημένος.			
12.	Πρέπει	να	έχουν	ευγνωμοσύνη	γα	όλα	αυτά	που	κάνω.	
13.	Η	ζωή	μου	δεν	έχει	νόημα	(δεν	αξίζω)	χωρίς	να	προσφέρω	στου	άλλους	...	ΑΛΛΕΣ	...............................................	
Δ.	Ποιες	πεποιθήσεις,	φόβους,	αμφιβολίες,	προσκολλήσεις	χρειάζεται	ο	νους	να	αλλάξει	για	να	είναι	
καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
Ε.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σχετικά	με	αυτό;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
4.	________________________________________________________________________________________________________________	
5.	________________________________________________________________________________________________________________	
6.	________________________________________________________________________________________________________________	
ΣΤ.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
Ζ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	η	
ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	για	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.		
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	Εμείς	οι	ψυχές	σαν	Άνδρες	και		σαν	Γυναίκες	
	(Σημείωσε	από	αριστερά	αυτές	που	έχεις	έστω	και	λίγο	και	πρόσθεσε	κι	άλλες.)	

	
Α.	Στο	ρόλο	του	άνδρα	/	γυναίκας	ποιες	είναι	οι	ανάγκες	του	νου	σου;		
___Αποδοχή,	___έγκριση,	___αγάπη,	___τρυφερότητα,	___σεβασμός	___στήριξη,	___ελευθερία,	___να	
συμφωνούν	με	μας,	___	να	δεχτούν	ότι	κάνουμε,	___να	είμαστε	σημαντικοί	στους	άλλους,	___	να	
είμαστε	«επιτυχημένοι»	σαν	άνδρας	/	γυναίκα,	___	να	μας	προτιμούν	από	τους	άλλους	(ες),	___	να	
είναι	«δίκαιοι»	μαζί	μας,	___	να	μας	έχουν	εμπιστοσύνη,	___	να	φροντίζουν	τον	εαυτό	τους,	___	να	μας	
ακούνε,	να	σέβονται	τις	αποφάσεις	μας,	___να	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μας,	___να	μας	αφήσουν	
ελεύθερους,	___να	αρέσουμε	στο	άλλο	φύλο	και	να	μας	επιθυμούν,	ερωτική	ικανοποίηση,	___να	
είμαστε	καλύτεροι	(σε	τι;)	από	τους	άλλους	του	δικού	μας	φίλου,	___αποκλειστική	αγάπη,	___γενική	
αποκλειστικότητα,	___να	μοιραστούν	τα	ενδιαφέροντα	μας,	ΑΛΛΕΣ	....	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Β.	Τι	χάνει	ο	ρόλος	αν	δεν	έχει	αυτά	από	τους	άλλους	και	ειδικά	από	τους	«γονείς»	ή	άλλους	που	
βάζει	στο	ρόλο	αυτό;		___αξία,	___ασφάλεια,	___ελευθερία,	___έλεγχο,	___,	απόλαυση,	νόημα,	
άλλα___________________________________________________________________________________________________	
Γ.	Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	τον	εμποδίζουν	για	να	είναι	καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	
ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	Αξίζω	μόνο	όταν	οι	άλλοι	με	δέχονται	και	με	σέβονται	σαν	άνδρα	/	γυναίκα.		
2.	Χρειάζομαι	την	αποκλειστική	αγάπη	και	αφοσίωση	ενός	άνδρα	/	μιας	γυναίκας	για	να	αξίζω	και	
να	είμαι	ασφαλής.		
3.	Χρειάζομαι	να	μου	δίνουν	περισσότερη	σημασία	από	τους	άλλους	άνδρες	/	γυναίκες	για	να	αξίζω	
και	να	είμαι	ασφαλής.		
5.	Η	άξια	μου	μετριέται	με	το	πόσο	με	θέλουν	οι	άλλοι.	
6.	Η	άξια	μου	μετριέται	με	την	εμφάνιση	μου.		
7.	Η	άξια	μου	μετριέται	με	το	πόσο	επιτυχημένος	είμαι	στο	ρόλο	μου	–	που	σημαίνει	...;	___χρήματα,	
επάγγελμα,	___	εμφάνιση,	___	ερωτικές	κατακτήσεις	-	επιδόσεις,	___	σωματική	δύναμη,	___εξυπνάδα,	
___	καθαριότητα,	___τάξη,	___	σπίτι,	___αυτοκίνητο,	___,	γνώσεις,	___	ευελιξία,	___ποιους	ξέρουμε,	___το	
πόσο	κοινωνικά	αποδεκτοί	είμαστε,	___		ΑΛΛΑ	................	
8.	Δεν	είμαι	ελεύθερος	να	κάνω	ότι	θέλω	όταν	δεν	συμφωνούν.		
9.	Όταν	κάνω	αυτό	που	θέλουν,	χάνω	την	ελευθέρια	μου.				
10.	Πρέπει	να	είμαι	σαν	τους	άλλους	
11. Η ελευθερία µου κινδυνεύει από τους άλλους. 
  ΑΛΛΕΣ ................ 
Δ.	Ποιες	πεποιθήσεις,	φόβους,	αμφιβολίες,	προσκολλήσεις	χρειάζεται	ο	νους	να	αλλάξει	για	να	είναι	
καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
Ε.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σχετικά	με	αυτό;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
4.	________________________________________________________________________________________________________________	
5.	________________________________________________________________________________________________________________	
6.	________________________________________________________________________________________________________________	
7.	________________________________________________________________________________________________________________	
ΣΤ.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
Ζ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	η	
ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	για	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.	..	



	 72	

	Εμείς	οι	ψυχές	σαν	σύντροφοι	
	(Σημείωσε	από	αριστερά	αυτές	που	έχεις	έστω	και	λίγο	και	πρόσθεσε	κι	άλλες.)	

	
Α.	Στο	ρόλο	του/	της	συντρόφου	ποιες	είναι	οι	ανάγκες	του	νου	σου	από	τον	/	της	συντρόφου;		
___Αποδοχή,	___έγκριση,	___αγάπη,	___τρυφερότητα,	___σεβασμός	___στήριξη,	___ελευθερία,	___να	
συμφωνούν	με	μας,	___	να	δεχτούν	ότι	κάνουμε,	___να	είμαστε	σημαντικοί	για	αυτούς,	___	να	είναι	
αποδεχτοί	από	τους	άλλους,	___	να	είναι	πιστοί,	___	να	είναι	«δίκαιοι»	μαζί	μας,	___	να	μας	έχουν	
εμπιστοσύνη,	___	να	φροντίζουν	τον	εαυτό	τους,	___	να	μας	ακούνε,	να	σέβονται	τις	αποφάσεις	μας,	
___να	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μας,	___να	μας	αφήσουν	ελεύθερους,	___να	μας	επιβεβαιώνουν,	
___να	μας	ικανοποιούν	ερωτικά,	___να	πάρουν	την	θέση	μας	σε	σχέση	με	άλλους,	___αποκλειστική	
αγάπη,	___γενική	αποκλειστικότητα,	___να	μοιραστούν	τα	ενδιαφέροντα	μας,	ΑΛΛΕΣ	....	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Β.	Τι	χάνει	ο	ρόλος	αν	δεν	έχει	αυτά	από	τον/	την	σύντροφο;		___αξία,	___ασφάλεια,	
___ελευθερία,	___έλεγχο,	___απόλαυση,	___νόημα,	άλλα____________________________________________________		
Γ.	Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	τον	εμποδίζουν	για	να	είναι	καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	
ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	Αξίζω	μόνο	όταν	με	δέχεται	και	με	σέβεται	ο	/	η	σύντροφος	μου.	
2.	Χρειάζομαι	την	αποκλειστική	αγάπη	και	αφοσίωση	του/	της	συντρόφου	μου	για	να	αξίζω	και	να	
είμαι	ασφαλής.		
3.	Χρειάζομαι	να	μου	δίνει	περισσότερη	σημασία	από	τους	άλλους	άνδρες	/	γυναίκες	για	να	αξίζω	
και	να	είμαι	ασφαλής.		
5.	Η	άξια	μου	μετριέται	με	το	πόσο	με	σέβεται,	θαυμάζει	και	θέλει	ο/	η	σύντροφος	μου.	
6.	Η	άξια	μου	μετριέται	με	το	πόσο	αξίζει	ο/	η	σύντροφος	μου	στα	μάτια	των	άλλων..		
7.	Η	άξια	μου	μετριέται	με	το	πόσο	υγειές,	ευτυχισμένος	και	επιτυχημένος	είναι	ο/	η	σύντροφος	
μου			
8.	Δεν	είμαι	ελεύθερος	να	κάνω	ότι	θέλω	όταν	δεν	συμφωνεί.		
9.	Όταν	κάνω	αυτό	που	θέλει,	χάνω	την	ελευθέρια	μου.				
10.	Η	ελευθερία	μου	κινδυνεύει	από	τον/	την	σύντροφο;			
11.	Χρειάζομαι	ένα	/	μια	σύντροφο	για	είμαι	ασφαλής	και	κοινωνικά	αποδεχτός.	
12.	Κινδυνεύω	να	με	αφήσει	ή	να	με	πληγώσει	ο/η	σύντροφος.																																				ΑΛΛΕΣ	................	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Δ.	Ποιες	πεποιθήσεις,	φόβους,	αμφιβολίες,	προσκολλήσεις	χρειάζεται	ο	νους	να	αλλάξει	για	να	είναι	
καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
Ε.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σχετικά	με	αυτό;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
4.	________________________________________________________________________________________________________________	
5.	________________________________________________________________________________________________________________	
6.	________________________________________________________________________________________________________________	
ΣΤ.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
Ζ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	η	
ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	για	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.	
.........	
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Εμείς	οι	ψυχές	με	ένα	εγώ/νου	που	τείνει	να	συγκρίνει	τον	εαυτό	του	με	άλλους	
	

Α.	Με	ποιους	ανθρώπους	και	σε	σχέση	με	τι	έχει	το	εγώ	/	νου	σου	την	τάση	να	συγκρίνει	τον	
εαυτό	του	θετικά	ή	αρνητικά;		
		
Όνοµα / τύπος ανθρώπου Ικανότητες / ιδιότητες ή άλλα κριτήρια Ο ρόλος που δηµιουργεί την ανάγκη για την 

σύγκριση. 

   
   
   
   
   
   
   

	
Διάλεξε	ένα	ρόλο	με	τον	οποίο	θέλεις	να	συνεχίσεις	την	ανάλυση	_____________________________________		
	
Β.		Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	/	προσκολλήσεις	δημιουργούν	την	ανάγκη	να	συγκρίνει	τον	
εαυτό	του	με	τους	άλλους;	Τι	χάνει	αν	δεν	είναι	«ίσο	ή	καλύτερο»	από	τον	άλλον	–	αξία,	
ασφάλεια,	ελευθερία,	έλεγχο	–	άλλα	;	
1.	_______________________________________________________________________________________________________________	
2.	_______________________________________________________________________________________________________________	
3.	_______________________________________________________________________________________________________________	
	
Γ.	.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σου	σχετικά	με	
αυτό;	
1.	_______________________________________________________________________________________________________________	
2.	_______________________________________________________________________________________________________________	
3.	_______________________________________________________________________________________________________________	
4.	_______________________________________________________________________________________________________________	
5.	_______________________________________________________________________________________________________________	
6.	_______________________________________________________________________________________________________________	
7.	________________________________________________________________________________________________________________	
8.	_______________________________________________________________________________________________________________	
	
Δ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	
και	η	ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	
δημιουργήσεις.			
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
Ε.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
ΣΤ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	
η	ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.	…	
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Εμείς	οι	ψυχές	με	ένα	εγώ	/	νου	που	τείνει	να	
συγκρούεται	με	τον	εαυτό	των	άλλων	

	
1.	Με	ποιους	ανθρώπους	και	σε	σχέση	με	τι	έχει	το	εγώ	/	ο	νους	σου	την	τάση	να	συγκρούεται;		
		
Όνοµα / τύπος ανθρώπου Ανάγκες, πεποιθήσεις, αξίες της  

σύγκρουσης 
Ο ρόλος που δηµιουργεί την ανάγκη για την 
σύγκρουση. 

   
   
   
   
   
   
   

	
Διάλεξε	ένα	ρόλο	με	τον	οποίο	θέλεις	να	συνεχίσεις	την	ανάλυση	_____________________________________		
	
Β.		Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	/	προσκολλήσεις	δημιουργούν	την	ανάγκη	να	συγκρούεται	
με	τους	άλλους;	Τι	χάνει	αν	δεν	είναι	«ίσο	ή	καλύτερο»	από	τον	άλλον	–	αξία,	ασφάλεια,	
ελευθερία,	έλεγχο	–	άλλα	;	
1.	_______________________________________________________________________________________________________________	
2.	_______________________________________________________________________________________________________________	
3.	_______________________________________________________________________________________________________________	
	
Γ.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σου	σχετικά	με	
αυτό;	
1.	_______________________________________________________________________________________________________________	
2.	_______________________________________________________________________________________________________________	
3.	_______________________________________________________________________________________________________________	
4.	_______________________________________________________________________________________________________________	
5.	_______________________________________________________________________________________________________________	
6.	_______________________________________________________________________________________________________________	
7.	________________________________________________________________________________________________________________	
8.	_______________________________________________________________________________________________________________	
	
Δ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	
και	η	ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	για	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	
δημιουργήσεις.			
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________	
Ε.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
ΣΤ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	
η	ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.	......	
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Εμείς	οι	ψυχές	σαν	εργαζόμενοι,	ειδικοί,	επαγγελματίες	ή	γενικά	σε	σχέση	με	
όποια	ευθύνη	ή	απασχόληση	με	ή	χωρίς	χρήματα	

	
Α.	Στο	ρόλο	του	«εργαζόμενου»		ποιες	είναι	οι	ανάγκες	του	νου	σου;		
___Αποδοχή,	___έγκριση,	___σεβασμός	___στήριξη,	___συνεργασία,	___ελευθερία,	___να	συμφωνούν	με	
μας,	___	να	δεχτούν	ότι	κάνουμε,	___να	είμαστε	σημαντικοί	για	αυτούς,	___	να	είναι	αποδεχτοί	από	
τους	άλλους,	___	να	είναι	«δίκαιοι»	μαζί	μας,	___	να	μας	έχουν	εμπιστοσύνη,	___	να	αναγνωρίσουν	και	
να	έχουν	ευγνωμοσύνη	για	αυτά	που	κάνουμε,	___	να	μας	ακούνε,	να	σέβονται	τις	αποφάσεις	μας,	
___να	είναι	ικανοποιημένοι	μαζί	μας,	___να	έχουμε	τα	αποτελέσματα	που	θέλουμε,	___	να	έχουμε	τον	
μισθό	που	θέλουμε,	___	να	εργάζονται	για	μας	όπως	«πρέπει»,	να	ανεβαίνουμε	σε	ανώτερες	θέσεις,	
___να	κερδίσουμε	όλο	και	περισσότερα,	___να	κάνουμε	κάτι	που	μας	αγαπάμε	και	έχει	νόημα	για	
μας,	___	να	μπορούμε	να	αγαπάμε	αυτό	που	κάνουμε	ΑΛΛΕΣ	....	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Β.	Τι	χάνει	ο	ρόλος	αν	δεν	έχει	αυτά	από	τον/	την	συνεργάτη;		___αξία,	___ασφάλεια,	
___ελευθερία,	___έλεγχο,	___,	απόλαυση,	νόημα,	άλλα____________________________________________________		
Γ.	Ποιες	πεποιθήσεις	/	αμφιβολίες	τον	εμποδίζουν	για	να	είναι	καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	
ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	Αξίζω	μόνο	όταν	με	δέχονται	και	με	σέβονται	οι	συνεργάτες,	προταμένοι,	εργαζόμενοι	μου.	
2.	Αξίζω	μόνο	όταν	με	έχω	τα	αποτελέσματα	που	θέλω	ή	θέλουν	οι	άλλοι.	
3.	Αξίζω	και	είμαι	ασφαλής	μόνο	όταν	έχω	μεγάλο	μισθό	ή	πιο	μεγάλο	μισθό	από	τους	άλλους.	
4.	Αξίζω	μόνο	όταν	αναγνωρίζουν	και	επιβραβεύουν	την	αξία	μου	και	αυτά	που	έχω	κάνει.	
5.	Η	αξία	μου	μετριέται	με	το	πόσο	με	σέβονται	και	με	θαυμάζουν.	
6.	Δεν	είμαι	σίγουρος	ότι	μπορώ	να	τα	καταφέρω.		
7.	Αν	δεν	τα	καταφέρω	δεν	αξίζω	και	δεν	είμαι	ασφαλής.		
8.	Η	εργασία	είναι	καταπίεση.	
9.	Όταν	κάνω	αυτό	που	θέλουν,	χάνω	την	ελευθέρια	μου.				
10.	Χρειάζεται	να	θυσιάσω	την	ελευθερία	μου	για	να	επιβιώσω.	
12.	Κινδυνεύω	να	χάσω	την	εργασία	μου.																																	ΑΛΛΕΣ	................	
________________________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	
Δ.	Ποιες	πεποιθήσεις,	φόβους,	αμφιβολίες,	προσκολλήσεις	χρειάζεται	ο	νους	να	αλλάξει	για	να	είναι	
καλά	ανεξάρτητα	με	το	αν	ικανοποιούνται	οι	ανάγκες	αυτές;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
Ε.	Ποιες	αλήθειες	και	θετικές	πεποιθήσεις	θα	ήθελες	να	εξηγήσεις	στο	ρόλο	σχετικά	με	αυτό;	
1.	________________________________________________________________________________________________________________	
2.	________________________________________________________________________________________________________________	
3.	________________________________________________________________________________________________________________	
4.	________________________________________________________________________________________________________________	
5.	________________________________________________________________________________________________________________	
6.	________________________________________________________________________________________________________________	
7.	________________________________________________________________________________________________________________	
ΣΤ.	Ποιες	τεχνικές	θέλεις	να	εφαρμόσεις	για	να	πραγματοποιήσεις	τις	αλλαγές	αυτές;	
__ΕFT,	__BSFF,	__TAT,	__SEDONA,	__ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ,	__ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΗ	ΕΡΩΤΗΣΗ,	__ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ,	__	ΑΚ	
Ζ.	Γράψε	μια	περιγραφή	του	εαυτού	σου,	παίζοντας	τον	ρόλο	σαν	ψυχή	–	γνωρίζοντας	ότι	η	αξία	και	η	
ασφάλεια	είναι	μέσα	σου	και	αξιοποιώντας	το	ρόλο	για	να	μάθεις,	να	προσφέρεις	και	να	δημιουργήσεις.		
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ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ ΣΑΝ ΨΥΧΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΕΓΩ ΜΟΥ 
	
Α.	Οι	ανάγκες	μου	σαν	Εγώ	
	
1.	____________________________________	

2.	____________________________________	

3.	____________________________________	

4.	____________________________________	

5.	____________________________________	

6.	____________________________________	

7.	____________________________________	

	
	
2.	Πεποιθήσεις	που	δημιουργούν	τις	
ανάγκες		
	
1.	____________________________________	

______________________________________	

2.	____________________________________	

______________________________________	

3.	____________________________________	

______________________________________	

4.	____________________________________	

______________________________________	

5.	____________________________________	

______________________________________	

6.	____________________________________	

______________________________________	

7.	____________________________________	

______________________________________	

	
	
	
	

Β.	Οι	ανάγκες	μου	σαν	Ψυχή	
	
1.	____________________________________	

2.	____________________________________	

3.	____________________________________	

4.	____________________________________	

5.	____________________________________	

6.	____________________________________	

7.	____________________________________	

	
	
2.	Πεποιθήσεις	που	δημιουργούν	τις	
ανάγκες		
	
1.	____________________________________	

______________________________________	

2.	____________________________________	

______________________________________	

3.	____________________________________	

______________________________________	

4.	____________________________________	

______________________________________	

5.	____________________________________	

______________________________________	

6.	____________________________________	

______________________________________	

7.	____________________________________	

______________________________________	

	

	

Σημειώσεις		

Σημειώσεις			
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Η	επιστροφή	από	το	συναίσθημα	προς	την	αλήθεια	
	
1. Τα	συναισθήματα	που	με	απασχολούν:	_______________________________________________________	
	
2. Τα	ερεθίσματα	που	προκαλούν		αυτά	τα	συναισθήματα:	
	

α)______________________________________________________________________________	
β)______________________________________________________________________________	
γ)______________________________________________________________________________	

	
3. Οι	πεποιθήσεις	που	δημιουργούν	αυτά	τα	συναισθήματα:	
	
	
	
	
	
4. 	Οι	προσκολλήσεις	που	δημιουργούν	αυτά	τα	συναισθήματα:	
	
	
	
5. Οι		αμφιβολίες	για	τον	εαυτό	μας		που	μας	δημιουργούν	αυτές	τις	προσκολλήσεις:	
	
	
	
6. Ο	ρόλος	που	δημιουργεί	αυτές	τις	προσκολλήσεις:	
	
	
7. Οι	αλήθειες	και	οι	θετικές	πεποιθήσεις	που	θα	μας	ελευθερώσουν	από	τις	αμφιβολίες	και	

τις	προσκολλήσεις:	
	
	
	
	
	
	
	
8. Οι	αλήθειες	που	θα	μας	ελευθερώσουν	από	την		ταύτιση	με	τον	ρόλο:	
	
	
	
	
	
9. Τρόποι	να	βιώσουμε	την	αληθινή	μας	άμορφη	φύση:	
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΜΕ	ΤΟ	ΕΓΩ	ΣΟΥ	
1.	Ποιες	είναι	οι	αδυναμίες	του	εγώ		/	νου	σου	που	θα	ήθελες	να	θεραπεύσεις;	

1. _________________________________________________________________________________________________________	

2. _________________________________________________________________________________________________________	

3. _________________________________________________________________________________________________________	

4. _________________________________________________________________________________________________________	

5. _________________________________________________________________________________________________________	

6. _________________________________________________________________________________________________________	

7. _________________________________________________________________________________________________________	

2.	Ποιες	είναι	οι	δυνάμεις	του	εγώ	σου	που	θα	ήθελες	να	καλλιεργήσεις;	

1. _________________________________________________________________________________________________________	

2. _________________________________________________________________________________________________________	

3. _________________________________________________________________________________________________________	

4. _________________________________________________________________________________________________________	

5. _________________________________________________________________________________________________________	

6. _________________________________________________________________________________________________________	

7. _________________________________________________________________________________________________________	

3.	Πως	–	με	ποιους	τρόπους	-	θα	θυμηθείς	ότι	δεν	είσαι	το	εγώ	σου;	

	

	

4.	Γράψε	τώρα	με	αγάπη	στο	εγώ	σου	αυτά	που	θέλεις	να	του	εξηγήσεις.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Στην	συνέχεια	-	Ανάλυση,	Αυτοπαραδοχή,	κάθαρση,	ενεργειακή	ψυχολογία,	για	το	παρόν	και		το	παρελθόν,	
η	 μελέτη	 της	πνευματικής	αλήθειας	 και	 η	 υπέρβαση	 του	 εγώ	μέσα	από	πειθαρχίες,	 διαλογισμό	και	 άλλες	
πνευματικές	ασκήσεις.			



ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; 
 
Για να καλωσορίσουµε τα µαθήµατα χρειάζεται να καταλάβουµε για ποιο λόγο υπάρχουν.   
Κάθε γεγονός και κατάσταση (ευχάριστη ή δυσάρεστη) είναι µια έκφραση της θεϊκής αγάπης 
για σας και τους αγαπηµένους σας. 
 
Κάντε έναν κατάλογο δύσκολων γεγονότων και καταστάσεων. 

1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 

 
Τώρα προσπαθήστε να ανακαλύψετε τι µάθατε ή τι µπορείτε να µάθετε ή πως να γίνετε 
δυνατότεροι και σοφότεροι µέσα από αυτά. Εξετάστε αν ίσως έχετε επιλέξει (σαν ψυχή) να 
περάσετε από αυτές τις εµπειρίες για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους: 
 
1. Μπορεί να το επιλέξαµε για να µάθουµε τη συµπόνια (που δεν είχαµε µέχρι τώρα) γι’ αυτούς που 
βιώνουν παρόµοιες καταστάσεις. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 

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

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

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

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

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

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

 
8. Να απελευθερωθούµε από ψευδαισθήσεις, εθισµούς και προσκολλήσεις που µας οδηγούν σε 
δύσκολες καταστάσεις. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 

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

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

 
11. Να µάθουµε να δεχόµαστε βοήθεια και να στηριζόµαστε σε άλλους. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
 
12. Να µάθουµε να θυσιάζουµε προσωπικές ανάγκες όταν οι άλλοι µας χρειάζονται. Ναι__ Όχι__ 
Ίσως__           79 



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

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

 
15. Να µάθουµε να παίρνουµε την ευθύνη της πραγµατικότητάς µας και να κάνουµε σοφότερες 
επιλογές. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 

 
16. Να αναγκαστούµε να πάρουµε αποφάσεις που φοβόµασταν και καθυστερούσαµε. Ναι__ Όχι__  
 
17. Να βρούµε χρόνο να επανεξετάσουµε τον τρόπο ζωής και τις αξίες µας. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
 
18. Να συνειδητοποιήσουµε τι είναι πραγµατικά σηµαντικό για µας και τι θεωρούσαµε δεδοµένο. 
Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 

 
19. Να αναπτύξουµε εσωτερικά συναισθήµατα αξίας, ασφάλειας και πληρότητας. Ναι_ Όχι_ Ίσως 
 
20. Να µάθουµε να βάζουµε στις σχέσεις µας όρια µε αγάπη. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
 
21. Να µάθουµε να πιστεύουµε και να εµπιστευόµαστε την εσωτερική µας καθοδήγηση. Ναι__ 
Όχι__ Ίσως__ 

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

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

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

25. Να ερευνήσουµε τον βαθύτερο λόγο ύπαρξη µας. Να βρούµε το νόηµα της ζωής µέσα µας. 
Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 

26. Να συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε όλοι αθάνατοι και ασφαλείς. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
27. Να εµπιστευόµαστε στην σοφία του σύµπαντος. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
28. Το εστιάσουµε στο παρόν. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
29. Να συγχωρέσουµε άλλους και τον εαυτό µας. Ναι__ Όχι__ Ίσως__ 
 
Μπορείτε να νιώσετε ευγνωµοσύνη για κάποια από τις δύσκολες στιγµές σας;  
Ποια; 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
Μπορείτε να τις βιώσετε σαν εκφράσεις αγάπης από το σύµπαν χάριν του αληθινού σκοπού της ζωής 
σας; Ποιου σκοπού; ________________________________________________________ 
Αν δυσκολεύεστε να ξεπεράσετε υπόλοιπο αρνητικών συναισθηµάτων σε σχέση µ’ αυτά τα 
γεγονότα, προσπαθήστε να εφαρµόσετε EFT, TAT, Μέθοδο Σεντόνα, Εξισορρόπηση, 
Ακούγοντας την Καρδιά και Χο’ οπονοπόνο. 
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Ο	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ		
ΜΕ	ΤΑ	«ΔΕΔΟΜΕΝΑ	ΤΗΣ		
ΑΛΗΘΙΝΗΣ	ΜΑΣ	ΦΥΣΗΣ»	

	

	
1.	ΥΓΕΙΑ		ΑΡΜΟΝΙΑ		-	ΕΙΜΑΙ	ΥΓΕΙΑ	
(Μέτωπο)		
α.	Υπάρχει	απόλυτη	υγεία	μέσα	μου.		
β.	Είμαι	θεία	ενέργεια	/	φως.		
γ.	Η	θεραπευτική	ενέργεια	του	θείου	ρέει	
παντού	μέσα	μου.		
	
2.	ΑΞΙΖΩ	ΑΓΑΠΗ	ΚΑΙ	ΣΕΒΑΣΜΟ	–		
ΑΥΤΟ	ΠΑΡΑΔΟΧΗ	–	ΕΙΜΑΙ	ΘΕΙΑ	ΑΞΙΑ	
(Λαιμός)		
α.	Είμαι	θεία	συνειδητότητα	σε	ένα	
προσωρινό	σώμα.	
β.	Είμαι	ένα	ευλογημένο	παιδί	του	Θεού.		
γ.	Είμαι	καλός	άνθρωπος	και	προσπαθώ	να	
κάνω	το	καλό.		
	
3.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	–	ΔΥΝΑΜΗ	–		
ΕΙΜΑΙ	ΑΣΦΑΛΗΣ	(Σαγόνι)		
α.	Είμαι	αθάνατο	/	αιώνιο	ον.	
β.	Είμαι	άτρωτη	θεία	συνειδητότητα.		
γ.	Ζω	σε	ένα	σύμπαν	αγάπης.		
	
4.	ΑΘΩΟΤΗΤΑ	–	ΕΙΜΑΙ	ΑΘΩΟΣ		(Α)	ΑΓΝΟΣ	
(Η)	(Κρόταφος)		
α.	Είμαι	το	φως	πίσω	από	το	φιλμ.		
β.	Είμαι	η	συνειδητότητα	πίσω	από	το	νου.		
γ.	Είμαι	όπως	με	δημιούργησε	ο	Θεός.		
	
5.	ΙΕΡΟΤΗΤΑ	–	ΕΙΜΑΙ	ΙΕΡΟΣ	(Η)	(Μέτωπο)	
α.	Είμαι	μια	ακτίνα	του	θείου	στην	υλική	
διάσταση.	
β.	Είμαι	εδώ	να	πνευματοποιήσω	τον	υλικό	
κόσμο.		
γ.	Η	ευλογία	του	θείου	περνάει	μέσα	από	μένα	
στους	άλλους.			
	
6.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ		-	ΕΙΜΑΙ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ		(Η)	
(Λαιμός)	
α.	Το	κάθε	τι	που	κάνω	είναι	μια	ελεύθερη	
επιλογή.	
β.	Εγώ	αποκλειστικά	αποφασίζω	το	κάθε	τι	
που	κάνω.	
γ.	Είμαι	ελεύθερη	ψυχή	στο	σύμπαν.		
	

7.	ΑΓΑΠΗ	ΠΡΟΣ	ΟΛΟΥΣ	–	ΕΙΜΑΙ	ΑΓΑΠΗ			
(Σαγόνι)	
α.	Είμαι	αγάπη	στο	κέντρο	του	εαυτού	μου.	
β.	Αγαπώ	ακόμα	και	αυτούς	που	ο	νους	μου	
δεν	αγαπάει.		
γ.	Η	αγάπη	με	θεραπεύει	σε	όλα	τα	επίπεδα	
του	εαυτού	μου.		
	
8.	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	–	ΕΙΜΑΙ	
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ			(Κρόταφος)	
α.	Είμαι	συνδημιουργός	με	το	θείο.		
β.	Δημιουργώ	τη	πραγματικότητα	μου.		
γ.	Δημιουργώ	τη	ζωή	μου.	
	
9.	ΕΙΡΗΝΗ	–	ΑΠΟΔΟΧΗ	–	ΕΙΜΑΙ	ΕΙΡΗΝΗ	
(Μέτωπο)		
α.	Όλα	είναι	όπως	πρέπει	να	είναι	για	την	
εξέλιξη	μας.		
β.	Δέχομαι	τον	εαυτό	μου	και	τους	άλλους	
όπως	είμαστε.	
γ.	Δέχομαι	το	παρελθόν,	το	παρόν	και	κάθε	
πιθανό	μέλλον.	
	
10.	ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ	–	ΝΟΗΜΑ	–		
ΕΙΜΑΙ	ΠΛΗΡΗΣ		(Λαιμός)		
α.	Ότι	χρειάζομαι	είναι	μέσα	μου.		
β.	Είμαι	ένα	ολοκληρωμένο	ον.	
γ.	Το	νόημα	της	ύπαρξης	μου	είναι	μέσα	μου.		
	
11.	ΕΥΤΥΧΙΑ		-	ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ	–	ΕΙΜΑΙ	
ΕΥΤΥΧΙΑ	-	ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ			(Σαγόνι)	
α.		Η	εσωτερική	μου	φύση	είναι	ευτυχία	–	
ευδαιμονία	χωρίς	λόγο.	
β.	Ο	προορισμός	μου	είναι	ευτυχία.		
γ.	Ο	Θεός	επιθυμεί	την	ευτυχία	μου.		
	
12.	ΧΑΡΗΣ	-	ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ	–	
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	–	ΕΙΜΑΙ	ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ		
(Η)	(Κρόταφος)	
α.	Ζω	στην	συνεχή	και	αμετάκλητη	ευλογία	
του	θείου.		
β.	Είμαι	σε	συνεχή	σύνδεση	με	το	θείο.	
γ.	Βιώνω	αμέτρητη	ευγνωμοσύνη	για	τα	
πάντα.		

========	
Στο	τέλος	μπορούμε	τα	βάλουμε	τα	χέρια	μας	στο	
στήθος	και	να	επικεντρωθούμε	σε	όλα	αυτά	για	

τα	οποία	νιώθουμε	ευγνωμοσύνη.	
=======	

Επίσης	μια	προχωρημένη	άσκηση	θα	ήταν	να	
χρησιμοποιήσουμε	το	πληθυντικό	σε	κάθε	φράση	
ώστε	αν	σελιδοποιήσουμε	αυτό	και		οι	άλλοι	είναι	
εκφράσεις	των	δεδομένων	ποιοτήτων	αυτών.		
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