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Είναι σήμερα το 33ο μάθημα της εκπαιδεύσεις συντονιστών και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα, 
ίσως δύο, άλλους τρόπους της ενεργειακής ψυχολογίας. Θα θυμηθείτε ότι η ενεργειακή 
ψυχολογία είναι μία νέα μορφή ψυχολογίας, που αποτελείται: από τη μία πλευρά, σαν πρώτο 
βήμα, να εστιαστώ  στο συναίσθημα που έχω, δεύτερο, να δεχτώ την ύπαρξη του 
συναισθήματος αυτού μέσα μου, να μη νιώθω ντροπή, να μην αρνούμαι ότι νιώθω έτσι, να μην 
ντρέπομαι που νιώθω έτσι, να μην θυμώνω που νιώθω έτσι και να μην απορρίπτω τον εαυτό 
μου που νιώθει έτσι. Άρα συγκεντρώνομαι  στο  συναίσθημα, δέχομαι την ύπαρξή του 
συναισθήματος, για αυτό στο EFT λέμε, παρόλο που νιώθω έτσι, αγαπάω και δέχομαι τον εαυτό 
μου, τρίτο ότι δέχομαι να αφήσω το συναίσθημα. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις  να 
δουλεύουμε ένα συναίσθημα. Να δέχομαι ότι το έχω και δεύτερον να δέχομαι να το αφήσω, να 
μην  έχω ψυχολογική αντιστροφή, δηλαδή άρνηση να αφήσω το συναίσθημα επειδή νιώθω ότι 
το χρειάζομαι, ότι χρειάζομαι το θυμό μου να με προστατεύει, χρειάζομαι το φόβο μου για να με 
προστατεύει ή χρειάζομαι την αδικία και τον πόνο για να αξίζω, ή χρειάζομαι το θυμό για να 
αξίζω. Τότε το βλέπω, συγκεντρώνομαι σε αυτό, το δέχομαι και τρίτον δέχομαι να το αφήσω και 
το τέταρτο βήμα σε όλες τις μορφές ενεργειακής ψυχολογίας, είναι, αλλάζω την ενεργειακή 
διάταξη, αλλάζω το ενεργειακό σύστημα, την διάταξη, την ενεργειακή μορφοποίηση που υπάρχει 
γύρω από το συγκεκριμένο ερέθισμα και συναίσθημα και κάνω κάτι ενεργειακό. Στο EFT 
χτυπάω σε συγκεκριμένα σημεία, στο BSFF που θα μάθουμε σήμερα, πάλι χτυπάω σε 
συγκεκριμένα σημεία, αλλά με ένα άλλο πρωτόκολλο. Στο TAT βάζω τα χέρια μου σε μία 
συγκεκριμένη θέση και αφήνω την ενέργεια να ρέει καθώς συγκεντρώνομαι στο συναίσθημα και 
στο ερέθισμα, στο EMDR κινώ τα μάτια μου την ώρα που συγκεντρώνομαι  στο πρόβλημα και 
στο WHEE που είναι ένα υβρίδιο EFT και EMDR κάνω το ίδιο. Δηλαδή συγκεντρώνομαι  στο 
ερέθισμα και κάνω τα χτυπήματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπουμε ότι έχουμε πέντε 
διαφορετικά συστήματα και όλα τα συστήματα έχουν αυτά τα κοινά στοιχεία, συγκεντρώνομαι  
στο συναίσθημα, δέχομαι το συναίσθημα, δέχομαι να αφήσω το συναίσθημα και κάνω κάτι να 
αλλάξει την ενέργεια. Ίσως αργότερα θα βρούμε και άλλους τρόπους. Όλα αυτά  είναι τα 
τελευταία 30 χρόνια που έχουν δημιουργηθεί και η μέθοδος σεντόνα με κάποιον τρόπο είναι 
όμοια  και ακούγοντας την καρδιά, επειδή αλλάζω την συχνότητα μου και αρχίζω να βλέπω αυτό 
το πρόβλημα διαφορετικά. Επίσης, σε μερικές από αυτές τις μεθόδους, υπάρχει μετά από την 
διάλυση του συγκεκριμένου ενεργειακού πεδίου ή σχηματισμού, υπάρχει η εγκατάσταση του 
θετικού, όπου κάνω το ίδιο πράγμα σαν τα χτυπήματα που κάνουμε στο EFT  ή στο MDR ή με 
το ΤΑΤ και αρχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε την ώρα που δουλεύουμε την ενέργεια, με τα 
χτυπήματα ή στο ΤΑΤ που έχω τα χέρια μου σε συγκεκριμένες  θέσεις και φέρνω στο νου μου 
θετικό εναλλακτικό τρόπο αντίληψης, αυτό είναι το πέμπτο ή έκτο στάδιο,  εφόσον έχω μειώσει 
το αρνητικό συναίσθημα, την συναισθηματική φόρτιση γύρω από αυτό, τότε αρχίζω να κάνω την 
εγκατάσταση του νέου θετικού. Αυτό ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του, αν δουλεύουμε με 
κάποιον, ρωτάμε τον ίδιο, πως αλλιώς μπορείς να το δεις αυτό; με ποιον τρόπο μπορείς να το 
δεις διαφορετικά;  έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια ή άξια ή ευτυχία ή ηρεμία, 
παρόλο που η εξωτερική κατάσταση δεν αλλάζει και μετά κάνουμε τα χτυπήματα ή μία 
συγκεκριμένη διαδικασία ,  ώστε η ενέργεια τώρα να ταυτίζεται με τη νέα αντίληψη. Όταν το 
κάνουμε αυτό δημιουργούμε ενεργειακά νέες συνδέσεις στον εγκέφαλο,  ώστε όταν ο άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται το ίδιο ερέθισμα που μέχρι τώρα κινητοποιούσε, τον άλφα μηχανισμός μέσα του, 
φόβο, θυμό, πίκρα, αδικία, τώρα, η αντίληψη παίρνει μία άλλη διαδρομή και πάει προς τη νέα 
αντίληψη που έχει επιλέξει ο άνθρωπος. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται ότι η εφαρμογή της 
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ενεργειακής ψυχολογίας, όλες αυτές οι μορφές EFT, TAT υπάρχει και το TFT, που είναι η 
μητέρα όλων αυτών, που δεν το χρησιμοποιούμε γιατί είναι περίπλοκο και δεν μπορεί ο 
άνθρωπος να το κάνει στον εαυτό του και εμείς ασχολούμαστε με πράγματα που μπορούμε να 
διδάξουμε στον άνθρωπο και να τα κάνει στον εαυτό του.  Το BSFF, το WHEE, το σεντόνα και 
ακούγοντας την καρδιά και ακόμα το Ηο ο pono pono, όλα αυτά μερικοί άνθρωποι φοβούνται ότι 
εφόσον δεν γίνεται λεπτομερή ανάλυση ότι δεν φεύγει το πρόβλημα από τη ρίζα. Δεν έχω δει 
αυτό να συμβαίνει, αυτό που έχω δει να συμβαίνει, είναι ότι, ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο 
που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα ή που αντιστέκεται προς την αλλαγή, έρχεται στην επιφάνεια 
με την εφαρμογή της τεχνικής, δεν είναι απλώς ότι φεύγει το συναίσθημα, έρχεται στην 
επιφάνεια η αιτία, θυμάται παιδικά βιώματα, συνειδητοποιεί έναν άλλον τρόπο αντίληψης και για 
μένα δεν βιώνω καθόλου τον κίνδυνο, της επικάλυψης, του να καταπιέζομαι ή του να 
σκεπάσουμε κάποιο συναίσθημα με αυτές τις τεχνικές. Έχω δει το αντίθετο. Η  συνειδητοποίηση 
που έχει ένας άνθρωπος εφαρμόζοντας EFT και όλες αυτές τις τεχνικές, είναι πολύ γρήγορη και 
αυτό που θα είχα καταλάβει με ένα μήνα συζήτησης,  το καταλαβαίνω σε ένα τέταρτο, κάνοντας 
αυτή την άσκηση, έρχονται στην επιφάνεια, καθώς κινείται και αλλάζει η ενέργεια, όλα αυτά τα 
πράγματα, έρχονται στην επιφάνεια. Η άλλη σκεπτομορφή είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάθαρση 
για  κάποιον να απελευθερωθεί από κάτι, πάλι  βλέπω ότι και αυτό δεν ισχύει. Τα λέω αυτά 
επειδή αυτά πίστευα εγώ για 18 χρόνια και δεν την εφάρμοζα την τακτική. Εγώ ήμουν ένας από 
αυτούς τους ανθρώπους, εγώ ήξερα αυτήν την τακτική πριν από 18 χρόνια, μετά δέχθηκα να την 
δοκιμάσω, γιατί πίστευα αυτά που σας λέω και βλέπω ότι δεν ισχύουν.  Ούτε καλύπτει ούτε 
παρακάμπτει και ούτε χρειάζεται οπωσδήποτε κάθαρση, τώρα, θα υπάρχουν φορές κάνοντας  
EFT ή άλλες τεχνικές που θα υπάρχει κάθαρση αλλά συνήθως όχι στο βαθμό της κάθαρσης που 
βιώσατε το προηγούμενο καλοκαίρι, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, κάτι να εκτονωθεί κάποια 
στιγμή, που είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό τώρα, όλοι έχετε εξοικειωθεί, με το κλάμα και την 
έκφραση του θυμού, μέσα από την κόλαση που περάσατε το καλοκαίρι και έτσι αυτό δεν λέει 
τίποτα, δεν φοβόμαστε να βλέπουμε κάποιον να κλαίει, χαιρόμαστε που κλαίει, που έρχεται σε 
επαφή με αυτό και φεύγει από μέσα του, ok. Τότε σήμερα έχοντας στο νου μας γενικά αυτό για 
την ενεργειακή ψυχολογία και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί διευκολύνει πάρα πολύ.  Για μένα 
δηλαδή, ψυχολογία και προσπάθεια να βοηθήσω έναν άνθρωπο χωρίς αυτές τις τεχνικές, είναι 
σαν να προσπαθώ να χτίσω ένα κτίριο χωρίς εργαλεία, κάποια στιγμή θα κτιστεί, αλλά πολύ πιο 
δύσκολα και με πολύ περισσότερο κόπο και πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα και αν είστε 
επαγγελματίας και παίρνετε χρήματα, πολύ περισσότερα έξοδα του άλλου ανθρώπου και να σας 
θυμίσω ότι ο Callahan όταν ανακάλυψε αυτήν την τακτική, έπεσε σε πτώχευση, γιατί θεράπευε 
τόσο γρήγορα τους ασθενείς του, σε πολύ μικρό χρόνο και δεν είχε ανθρώπους να έρχονται επί 
χρόνια, δύο, τρία, πέντε, χρόνια, για να δώσουν 150 δολάρια κάθε φορά, γιατί τους θεράπευε σε 
μία συνάντηση και σε δύο συναντήσεις, για αυτό άρχισε να κάνει σεμινάρια πανάκριβα, για να 
διατηρεί το τεράστιο σπίτι, με πισίνα, που είχε δημιουργήσει στην αρχή με όλα τα ραντεβού 
αυτά, γιατί τώρα δεν μπορούσε  να διατηρεί πολλά ραντεβού. Θα κάνω από το Νοέμβρη ένα 
ειδικό σεμινάριο για ψυχολόγους, ψυχίατρους, οστεοπαθολόγους, ομοιοπαθητικούς, άνθρωποι 
που ήδη είναι στο επάγγελμα, για να βοηθήσουν άλλους, μόνο στην ενεργειακή ψυχολογία, δεν 
ξέρω  πόσοι θα δεχτούν να το κάνουν, να αφήσουν το εγώ τους και να δεχθούν κάτι που 
μπορούν να βοηθηθούν, αλλά και 10 να είναι, θα είναι 10 άνθρωποι στο επάγγελμα αυτό που θα 
μπορούν να βοηθήσουν πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους, γιατί τώρα, υπάρχουν πάνω από 
30.000 γιατροί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι,  γύρω από τον κόσμο που δεν βλέπουν το λόγω να 
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κάνουν κάτι άλλο, από EFT και ΤΑΤ, γιατί είναι τόσο πιο αποτελεσματικό, δεν ασχολούνται τόσο 
πολύ με τα άλλα πράγματα που μάθανε. Αυτό θα το ανακοινώσω αργότερα και αν ξέρετε 
ψυχολόγους, ψυχίατρους ή γιατρούς, οποιονδήποτε άνθρωπο και κοινωνικούς λειτουργούς, 
οποίος βρίσκεται σε θέση που δουλεύει με ανθρώπους, να μην περνάνε από όλη την 
εκπαίδευση της ψυχολογίας, να ξέρουν πέντε πράγματα ψυχολογίας και μετά να μπούνε 
απευθείας στο θέμα της ενεργειακής ψυχολογίας.  
Έχοντας πει αυτό, ας κοιτάξουμε σήμερα το σύστημα του Larry  Nims BE SET FREE FAST 
BSFF. Οι Αμερικάνοι κάνουν πάντα fast, fast-food, fast απελευθέρωση. O Larry  Nims επίσης 
όπως ο Gary Craig ήταν μαθητής του  Roger Callahan, μάθανε το TFT και μετά o Gary Craig 
δημιούργησε το EFT και έφυγε από τον Callahan και ο Larry  Nims δημιούργησε το BSFF. Πώς 
διαφέρει το BSFF, το ΒSFF είναι πιο χρήσιμο για εμπλοκές, για περίπλοκες καταστάσεις, το 
χρησιμοποιώ για οικογενειακές σχέσεις, το χρησιμοποιώ για περίπλοκες σχέσεις, με 
οποιοδήποτε πράγμα έξω από τον εαυτό μας, με ένα σύντροφο, με γονιό, με παιδί, με μία 
συμπεριφορά του συντρόφου, του γονιού, του παιδιού, του αδερφού, της αδερφής ή μία 
περίπλοκη σχέση με το χρήμα ή με ένα φόβο ή το θάνατο ή οτιδήποτε άλλο, όπου έχω μία 
ποικιλία συναισθημάτων. Tο BSFF αγκαλιάζει μία ποικιλία συναισθημάτων, στάνταρ, που 
δουλεύει για το κάθε θέμα, δουλεύει το πόνο, το φόβο, την ενοχή και το θυμό και το τραύμα σε 
σχέση με το κάθε θέμα και περιλαμβάνει τη συγχώρεση του εαυτού μας και τη συγχώρεση των 
άλλων, για οποίο θέμα επιλέγουμε, είναι λίγο σφαιρικό και είναι πιο αποτελεσματικό για 
εμπλοκές με μία ποικιλία συναισθημάτων. Το δεύτερο που προσθέτει το BSFF, είναι ότι κάνουμε 
μία συμφωνία με το υποσυνείδητο, όταν θα χτυπάμε, να συνδέει το υποσυνείδητο, αυτό που 
ονομάζει ο Larry  Nims όλες τις ρίζες, λέει ότι υπάρχουν μεταξύ 1.000 και 5.000 ρίζες για το κάθε 
συναίσθημά, τι σημαίνει αυτό, περιπτώσεις στο παρελθόν που έχουμε νιώσει αυτό, βιώματα, 
πεποιθήσεις, ότι στοιχεία υπάρχουν στο υποσυνείδητο που συντελούν στο συναίσθημα αυτό και 
αρχίζουμε τη διαδικασία και σύμφωνα με τον Nims αυτό χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά, την 
πρώτη φορά που το κάνουμε είτε στον εαυτό μας, είτε στον άλλον ότι ευχαριστούμε το 
υποσυνείδητο που κάθε φορά που θα εργαστούμε με οποιοδήποτε θέμα ή συναίσθημα, θα 
βάλει εκεί, θα συνδέσει αυτό, με όλες τις ρίζες ώστε την ώρα που εργαζόμαστε να εξαφανιστούν  
και οι ρίζες, να εξαφανιστούν και  οι αιτίες που υπάρχουν στο υποσυνείδητο ή στο αιτιατό σώμα 
και η φράση είναι, δεν είναι ανάγκη να πείτε την φράση ακριβώς, αλλά κάτι παρόμοιο,  δηλαδή 
κοιτάξτε αριστερά πάνω στη σελίδα 131 το σύστημα του Larry  Nims, συμφωνία με το 
υποσυνείδητο, ξεκινάει με αυτό. Αγαπημένο μου υποσυνείδητο, σε καλώ να συνεργαστείς μαζί 
μου, και να φροντίζεις, να συμπεριλαμβάνεις,  με το κάθε θέμα, με το οποίο εργαζόμαστε, όλες 
τις ρίζες, πεποιθήσεις και βαθύτερες αιτίες του θέματος, έτσι οπότε εργαζόμαστε πάνω σε 
οποιοδήποτε θέμα, εξαλείφουμε μαζί όλες τις ρίζες, πεποιθήσεις  και βαθύτερες αιτίες, αλλά 
επίσης εξαλείφουμε οτιδήποτε που θα μπορούσε να μας κάνει να κρατήσουμε το πρόβλημα, 
δηλαδή  η ψυχολογική αντίστροφη ή ακόμα παθητικά να το δεχθούμε πίσω. Επειδή ο Nims 
προτείνει αυτήν την επικοινωνία με το υποσυνείδητο, δεν νιώθει ότι υπάρχει ανάγκη για το 
τρίψιμο, γιατί αυτό το χρησιμοποιεί για την ψυχολογική αντίστροφη, ότι θα δουλέψουμε θα 
βάλεις μέσα σε αυτό, ότι το δημιουργεί αυτό,  οποιαδήποτε  τάση να το κρατήσουμε και 
οποιαδήποτε τάση να το πάρουμε πίσω και αυτό είναι μία συμφωνία που κάνουμε με το 
υποσυνείδητο πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, εφόσον έχουμε κάνει αυτό, τότε αρχίζουμε να 
κάνουμε τα χτυπήματα, μπορεί να γίνουν με ένα χέρι, με δύο χέρια ή και εναλλάξει στα σημεία 
αυτά. Όταν το κάνουμε στο φρύδι ασχολούμαστε με τον πόνο, στο μάγουλο ασχολούμαστε με το 
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φόβο, στο δείκτη ασχολούμαστε με την ενοχή ή την αυτό απόρριψη ή την τροπή, στο μικρό 
δάχτυλο με τον θυμό και μετά στο φρύδι πάλι για  τραύματα που υπάρχουν σε σχέση με αυτό, 
μετά πάλι στο δείκτη, που συγχωρούμε τον εαυτό μας για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, 
είτε  ξέρουμε ποια είναι η συμμετοχή είτε όχι και στο μικρό δάκτυλο που συγχωρούμε  τους 
άλλους για κάθε συμμετοχή που έχουν και αυτοί στο πρόβλημα αυτό, αναγνωρίζοντας ότι και 
εμείς και οι άλλοι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τους προγραμματισμούς, 
με τις πεποιθήσεις, με τις προσκολλήσεις, με τους φόβους και με τις συμβάσεις που έχουμε 
κάνει πριν καν ενσαρκωθήκαμε, χάσαμε την επίγνωση ότι έχουμε κάνει συμβάσεις, με άτομα να 
συμπεριφέροντε με συγκεκριμένους τρόπους και αυτοί λειτουργούν πολλές φορές βάσει των 
συμβάσεων μας, που εμείς δεν θυμόμαστε και αυτοί δεν θυμούνται και για αυτό μπορώ να τους 
συγχωρήσω. Αυτά τα σημεία τα έχει βρει ο Callahan, ότι έχουν συγκεκριμένη σχέση με αυτά τα 
συναισθήματα, το τραύμα και ο πόνος, ο φόβος, η αυτό παραδοχή, η ενοχή, η απόρριψη και ο 
θυμός, είναι ένας συσχετισμός που έχουμε ανακαλύψει καθώς δουλέψαμε μαζί επάνω σε αυτά 
Κοιτάξτε πώς είναι η φράσεις εδώ,  έχω αλλάξει λίγο όταν το κάνω εγώ, από αυτό που είναι 
γραμμένο εδώ, αλλά κάτι παρόμοιο, όταν χτυπάνε στο σημείο του φρυδιού λένε σε σχέση με τον 
θυμό της μητέρας μου, την απουσία του πατέρα μου, την συμπεριφορά του συντρόφου μου, 
αλλά συγκεκριμένη συμπεριφορά, κάτι συγκεκριμένο, την απόρριψη, απελευθερώνομαι από όλο 
τον πόνο και λύπη και όλες τις βαθύτερες αιτίες του πόνου στο υποσέλιδο και εγώ προσθέτω σε 
αυτή τη ζωή και σε κάθε άλλη, ανάλογα με τον άνθρωπο με τον οποίο εργάζομαι, σε αυτή τη 
ζωή και σε κάθε άλλη, για να εξαφανιστούν και ότι είναι γραμμένο από προηγούμενες ζωές, γιατί 
αυτές οι σχέσεις εμπλοκής είναι επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που είμαστε μαζί, δεν έχουμε 
ιδιαίτερες σχέσεις εμπλοκής με ψυχές που είναι η πρώτη φορά που τις συναντάμε, είναι με 
άτομα που έχουμε βρεθεί σε σχέσεις επανειλημμένως, στο μάγουλο σε σχέση με, με το θέμα 
απελευθερώνομε ή απελευθερώνομαι με άλφα γιώτα αν το κάνετε μόνοι σας, από όλο το φόβο 
και τις βαθύτερες αιτίες του φόβου στο υποσυνείδητο σε αυτή τη ζωή και σε κάθε  άλλη. Το κάθε 
άλλη δεν σημαίνει απαραίτητα παρελθόν ή μέλλον γιατί αυτές οι ζωές είναι υπάρξεις γίνονται 
συγχρόνως μαζί, μετά στο δείκτη σε σχέση με το θέμα αυτό απελευθερώνομαι από κάθε ενοχή, 
ντροπή, ή αυτό απόρριψη και όλες οι βαθύτερες αιτίες της ενοχής ή αυτό απόρριψη,  στο 
υποσυνείδητο από αυτή τη ζωή και κάθε άλλη, μετά στο μικρό δάκτυλο, σε σχέση με, λέμε το 
θέμα, απελευθερώνομαι από όλο το θυμό και όλες τις βαθύτερες αιτίες του θυμού στο 
υποσυνείδητο από αυτή τη ζωή και κάθε άλλη και πέντε πάλι  στα φρύδια, σε σχέση με αυτό το 
θέμα, λέμε το θέμα, απελευθερώνομαι από κάθε τραύμα και κάθε μνήμη των τραυμάτων στο 
υποσυνείδητο από αυτή τη ζωή και κάθε άλλη, μετά χτυπάμε στο δείκτη και λέμε συγχωρώ τον 
εαυτό μου για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, έκανα ότι καλύτερο μπορούσα και κάνω ότι 
μπορώ, μετά χτυπάμε στο μικρό δάκτυλο και λέμε  συγχωρώ όλους τους άλλους ή τον, τάδε, για 
κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, έκανε και κάνει ότι μπορούσε και μπορεί με τους φόβους, 
τους προγραμματισμούς, πεποιθήσεις που είχε ή που έχει. Αυτή είναι η άσκηση του  Larry  
Nims, σε συνεργασία με το εσωτερικό παιδί, το αξιοποιούμε ιδιαίτερα με σχέσεις, με τους γονείς, 
αλλά επίσης με οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο που έχουμε μία ποικιλία συναισθημάτων, θα το 
κάνουμε τώρα, άρα θα ήθελα να επιλέξετε μία περίπτωση για την οποία θέλετε να κάνετε την 
άσκηση, όπως με όλες τις τεχνικές και EFT και TET που θα μελετήσουμε αργότερα. Μπορούμε 
να κάνουμε αυτό επίσης για αλλεργίες και τροφικές ευαισθησίες, επειδή αυτές είναι σχέσεις, είναι 
οι σχέσεις μας με μία ουσία, η σχέση μας με μία τροφή και το TET και το BSFF και  το EFT 
μπορούν να αξιοποιηθούν για να μειωθεί η ανταγωνιστική, εχθρική σχέση, με το σώμα μας που 
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έχει δημιουργήσει με μία ουσία, που μάλλον ουσιαστικά δεν αποτελεί απειλή, αλλά το σώμα μας 
την αντιλαμβάνεται σαν απειλή και αντιδράει και προσπαθεί να τη διώξει, δημιουργώντας 
συμπτώματα αλλεργίας, γιατί όλα αυτά είναι μία παρεξήγηση του σώματος ότι κινδυνεύει και με 
αυτές τις τεχνικές πολλοί άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί από αλλεργίες και τροφικές 
ευαισθησίες και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Ήταν μία κοπέλα 11 χρόνων που δεν 
μπορούσε να είναι στο ίδιο δωμάτιο με γάτα, με μία εφαρμογή 10 λεπτών EFT μπορούσε να τη 
σηκώσει, να τη χαϊδέψει και δεν είχε ξανά προβλήματα ποτέ με τις γάτες, ήταν μία παρεξήγηση 
του σώματος. Τώρα σας δίνω 2 λεπτά να επιλέξετε το θέμα που θα δουλέψετε και μετά θα το 
κάνουμε όλοι μαζί. Σκεφτείτε το θέμα και τα συναισθήματα που έχετε. Okay.  Θα κάνουμε την 
άσκηση. Πόσοι έχετε επιλέξει έναν άνθρωπο και μία συγκεκριμένη συμπεριφορά του ανθρώπου 
αυτού,  σηκώστε τα χέρια, πόσοι έχετε επιλέξει κάτι άλλο; Μια κατάσταση. Στο BSFF δεν 
χρειάζεται να συγκεκριμενοποιήσετε το συναίσθημα, επειδή καλύπτει τα βασικά συναισθήματα. 
 Ερώτηση: Μπορώ να δουλέψω την στενοχώρια; 
Απάντηση: Ναι, σε σχέση με τη στενοχώρια μπορείς να πεις και την συγκεκριμένη πηγή  της 
στενοχώρια, αν ξέρεις ποια είναι, ή και την αρρώστια, θα δουλέψεις την στενοχώρια που 
δημιουργεί η συγκεκριμένη αρρώστια, την τάση να στεναχωριέμαι.  
Καθίστε ίσια, κλείστε τα μάτια σας, πάρτε μερικές αναπνοές και φέρτε στο νου σας το θέμα που 
θέλετε να δουλέψετε, φέρτε το θέμα στο νου σας και δείτε τι νιώθετε όταν το σκέφτεστε, τι 
συναισθήματα νιώθετε και κάνουμε τώρα, μία γενική συμφωνία με το υποσυνείδητο που θα 
ισχύει για πάντα, αγαπημένο υποσυνείδητο,  ευχαριστούμε που θα συνεργαστείς πάντα μαζί 
μας, ώστε κάθε φορά που εργαζόμαστε με οποιοδήποτε θέμα, ενόχληση, ταραχή, θα συνάπτεις 
όλες τις αιτίες, ρίζες, εμπειρίες, πεποιθήσεις, από αυτή τη ζωή και από κάθε άλλη, που 
συντελούν στην δημιουργία των συναισθημάτων αυτών και επίσης να συμπεριλαμβάνεις κάθε 
τάση να κρατήσουμε αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις ή να τις πάρουμε πίσω, είτε 
ενεργά, είτε παθητικά. Ευχαριστούμε για αυτήν τη συνεργασία. Και τώρα αρχίζουμε και χτυπάμε 
στα φρύδια, μπορείτε και εναλλάξ,  θα πω τη φράση και θα επαναλαμβάνεται εσείς όλοι μαζί 
φωναχτά αυτό που λέω και θα χρησιμοποιήσω τη λέξη θέμα, και εσείς θα έχετε στο νου σας το 
δικό σας θέμα. Σε σχέση με το θέμα αυτό,  όλοι μαζί, απελευθερώνομαι, από κάθε πόνο και 
κάθε λύπη και κάθε αιτία του πόνου, στο υποσυνείδητο, από αυτή τη ζωή και από κάθε άλλη. 
Στα μάγουλα τώρα, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι από κάθε φόβο και κάθε αιτία 
του φόβου, στο υποσυνείδητο, από αυτή τη ζωή και από κάθε άλλη.  Στο δείκτη, σε σχέση με το 
θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από κάθε ενοχή, κάθε ντροπή, κάθε αίσθημα αυτό απόρριψης και 
κάθε ρίζα της ενοχής, ντροπής ή απόρριψης, στο υποσυνείδητο, από αυτή τη ζωή και κάθε 
άλλη. Στο μικρό δάκτυλο, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από κάθε θυμό και κάθε 
ρίζα του θυμού, στο υποσυνείδητο, από αυτήν τη ζωή και από κάθε άλλη. Πάλη στα φρύδια, σε 
σχέση με το θέμα αυτό,  απελευθερώνομαι, από κάθε τραύμα και κάθε μνήμη των τραυμάτων, 
στο υποσυνείδητο, από αυτήν την ζωή και από κάθε άλλη. Στον δείκτη, συγχωρώ τον εαυτό μου, 
για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, έκανα πάντα ότι μπορούσα και κάνω ότι μπορώ. 
Μικρό δάκτυλο, συγχωρώ τους άλλους, για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, έκαναν ότι 
μπορούσαν και κάνουν ότι μπορούν, με τους προγραμματισμούς, πεποιθήσεις, προσκολλήσεις, 
φόβους  και τις συμβάσεις που έχουμε κάνει σαν ψυχές στην εξέλιξη. Καθίστε ίσια, φέρτε στο 
νου σας το θέμα, παρατηρήστε τι νιώθετε και πόσο. Θα το ξανακάνουμε τώρα. Στα φρύδια, σε 
σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από κάθε πόνο και κάθε αιτία του πόνου, κάθε ρίζα 
του πόνου, στο υποσυνείδητο, από αυτήν την ζωή και από κάθε άλλη. Μαγούλα, σε σχέση με το 
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θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από κάθε φόβο και κάθε ρίζα του φόβου, στο υποσυνείδητο, από 
αυτήν την διάσταση και από κάθε άλλη. Δείκτη, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, 
από κάθε ενοχή, ντροπή, απόρριψη και κάθε ρίζα της ενοχής, στο υποσυνείδητο, από αυτήν τη 
διάσταση και από κάθε άλλη. Μικρό δάκτυλο, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από 
θυμό και κάθε ρίζα του θυμού, στο υποσυνείδητο, από αυτήν τη διάσταση και από κάθε άλλη. 
Φρύδια, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι από κάθε τραύμα και κάθε μνήμη των 
τραυμάτων, στο υποσυνείδητο, από αυτήν τη διάσταση και από κάθε άλλη. Δείκτη, συγχωρώ 
τον εαυτό μου, για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, έκανα πάντα ότι μπορούσα και κάνω 
ότι μπορώ. Μικρό δάκτυλο, συγχωρώ τους άλλους, σε σχέση με το πρόβλημα αυτό, έκαναν ότι 
μπορούσαν, με τους φόβους, προσκολλήσεις, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και τις συμβάσεις 
που έχουμε κάνει. Καθίστε ίσια, κλείστε τα μάτια σας, φέρτε στο νου σας το θέμα που επιλέξατε, 
δείτε τι νιώθετε και πόσο.  Και ας το κάνουμε άλλη μία φορά. Φρύδια, σε σχέση με το θέμα αυτό, 
απελευθερώνομε, από κάθε λύπη, κάθε πόνο, κάθε ρίζα του πόνου, στο υποσυνείδητο, από 
αυτήν τη διάσταση και από κάθε άλλη. Μαγούλα, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, 
από κάθε φόβο και κάθε αιτία του φόβου, στο υποσυνείδητο, από αυτή τη ζωή και από κάθε 
άλλη. Δείκτη, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από κάθε απόρριψη, ντροπή, ενοχή 
και κάθε ρίζα της ενοχής, της ντροπής, της απόρριψης, στο υποσυνείδητο, από αυτήν τη 
διάσταση και από κάθε άλλη. Μικρό δάκτυλο, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από 
κάθε θυμό και κάθε αιτία του θυμού, στο υποσυνείδητο, από αυτήν τη ζωή και από κάθε άλλη. 
Φρύδια, σε σχέση με το θέμα αυτό, απελευθερώνομαι, από κάθε τραύμα και κάθε μνήμη των 
τραυμάτων, στο υποσυνείδητο, από αυτή τη διάσταση και από κάθε άλλη. Δείκτη, συγχωρώ τον 
εαυτό μου, για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, έκανα πάντα ότι μπορούσα και κάνω ότι 
μπορώ. Μικρό δάκτυλο, συγχωρώ τους άλλους, για κάθε συμμετοχή στο πρόβλημα αυτό, 
κάνανε πάντα ότι μπορούσαν, με τις πεποιθήσεις, προσκολλήσεις, φόβους και προκαταλήψεις 
και τις συμβάσεις που έχουμε κάνει. Καθίστε ίσια, κλείστε τα μάτια σας, πάρτε μερικές αναπνοές, 
παρατηρήστε τι νιώθετε όταν σκέφτεστε το θέμα, εισπνέετε μέσα στο ηλιακό πλέγμα, εκπνέετε 
από εκεί, εισπνέετε στο κέντρο του στήθους, εκπνέετε από το ηλιακό πλέγμα, κάντε αυτό μερικές 
φορές ακόμα, εισπνέοντας στο κέντρο του στήθους, εκπνέοντας από το ηλιακό πλέγμα, νιώστε 
ότι παίρνετε φως, ενέργεια μέσα στο στήθος σας, χαλαρώνετε με την εκπνοή, τώρα φέρτε μέσα 
στο νου σας κάποιον που αγαπάτε, κάποιον ή κάτι που αγαπάτε και νιώθετε ευγνωμοσύνη και 
νιώστε αγάπη μέσα στο χώρο του στήθους, θυμηθείτε την αίσθηση της αγάπης, της 
ευγνωμοσύνης, της ομορφιάς, επιτρέψτε τον εαυτό σας να αφήσετε κάθε άλλο συναίσθημα  και 
να νιώσετε πιο ολοκληρωτικά, την αγάπη και ευγνωμοσύνη, χωρίς άλλες ενέργειες και τώρα 
φέρτε στον νου σας το θέμα που επιλέξατε στην αρχή και δεχτείτε από το χώρο της καρδιά, μία 
εναλλακτική αντίληψη ή αντιμετώπιση του θέματος αυτού,  επιτρέψτε τον εαυτό σας να το δείτε 
αλλιώς και να νιώσετε αλλιώς σε σχέση με αυτό. Τώρα θα μετρήσω από το 1 έως  5 και θα 
γυρίσουμε στη εγρήγορση, 1, 2, 3, 4, 5, μπορείτε να συνέρχεστε  ok.  Μπορείτε πάντα να 
ολοκληρώσετε εσείς ή και για τους άλλους, με οποιαδήποτε τεχνική της θετικής προβολής, που 
βοηθάει εσάς ή τους άλλους να δημιουργήσετε νέες συνάψεις, νέα ερμηνεία και νέα χημική 
κατάσταση, μιλάνε για τα πεπτίδια, σε σχέση με το συγκεκριμένο ερεθίσματα,  έχουμε την 
ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη επιλογή, στο βαθμό που μπορούμε να αφήσουμε τους 
προγραμματισμούς μας, να αφήσουμε κάτι να μας ενοχλεί ή να μη μας ενοχλεί. Πολλοί 
άνθρωποι, βλέπουν την ιδέα του να αφήσουν κάτι να μη  τους ενοχλεί, σαν μία μορφή 
προδοσίας, σαν λάθος, πολλοί άνθρωποι έχουν θεοποιήσει τον θυμό, τον πόνο, την ενόχληση 
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ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το γνήσιο, αυτό είναι το ανθρώπινο και συμφωνώ, είναι το 
ανθρώπινο, αλλά δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε πνεύμα και είμαστε σε μία εξέλιξη, δεν υπάρχει 
καθόλου ντροπή, καθόλου ντροπή ότι αφήνουμε κάτι να μας βγάλει από το κέντρο μας, καθόλου 
ντροπή, αλλά το έχουμε επιλέξει σαν ευκαιρία να μάθουμε, να μείνουμε στο κέντρο μας, ακόμα 
όταν έχουμε αυτό μπροστά μας, η πρόκληση μας είναι αυτό και έχουμε κάθε δικαίωμα και δεν 
είμαστε περίεργοι και δεν είμαστε περιθωριακοί  και δεν είμαστε αναίσθητοι, αν φτάνουμε στο 
σημείο να μην ενοχλούμαστε από κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι 
άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι νορμάλ, όποιος θέλει να είναι νορμάλ, γιατί το νορμάλ δεν 
το βλέπω σαν μεγάλο στόχο στη ζωή, έχουμε κάθε δικαίωμα να βλέπουμε κάτι διαφορετικά και 
να μην το επιτρέψουμε να μας ενοχλήσει και αυτό αποτελείται από αυτά τα δύο βήματα, να 
διαλύσω και να ταράξω,  την παλιά κρυσταλλωμένη ενεργειακή κατάσταση γύρω από ένα θέμα, 
που δεν είναι τίποτε παρά αποτέλεσμα προγραμματισμών και προγραμματισμών που έχουν 
γίνει όταν είχα μειωμένη αντίληψη σαν παιδί ή από προηγούμενη ζωή σε μία άλλη ενσάρκωση 
και τώρα έχω την ευκαιρία να το δω αλλιώς και όλη η εργασία μας πάνω στον εαυτό μας και όλη 
η εργασία μας πάνω στους άλλους ανθρώπους, είναι αυτό, αλλαγή αντίληψης, μερικές φορές η 
αλλαγή αντίληψης γίνεται, για να μπορούμε να είμαστε καλά με τα πράγματα όπως είναι και 
άλλες φορές η αλλαγή αντίληψης  είναι, να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να είμαστε 
πιο δραστήριοι, πιο δυναμικοί του να αλλάξουμε τα πράγματα γύρω μας, δεν λένε ότι πάντα το 
μάθημα είναι να τα δεχτώ τα πράγματα.  
Ερωτήσεις για το BSFF  
Ερώτηση: Πρέπει να δουλεύω το συναίσθημα; 
Απάντηση: Δεν χρειάζεται να νιώθετε τα συναισθήματα στα οποία αναφέρεστε, δεν είναι σαν το  
EFT σε αυτό το σημείο, απλώς το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι μέσα υπάρχουν όλα αυτά και αν 
δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.  
Άλλο για το BSFF;  
Ερώτηση: Πόσους κύκλους κάνουμε;  
Απάντηση: Κάνουμε τρεις κύκλους, μπορείτε να κάνετε όσους θέλετε. Το φρύδι υπάρχει δύο 
φορές σε κάθε κύκλο, εσείς μπορείτε να κάνετε οποίο συνδυασμό θέλετε, εγώ σας δείχνω το 
σύστημα όπως το κάνει ο Larry  Nims, θέλετε να κάνετε στην αρχή αγαπάω και δέχομαι τον 
εαυτό μου, κανένα πρόβλημα, θέλετε να κάνετε στο τέλος την εξισορρόπηση, μπορείτε να το 
κάνετε, εγώ σας δίνω το σύστημα του, όπως είναι, εσείς όμως έχετε κάθε δικαίωμα να 
συνδυάσετε και να προσθέσετε όπως θέλετε. Όλη την ώρα που κάνουμε το BSFF έχουνε μία 
συγκεκριμένη κατάσταση, συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου ή κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να έχετε 
τα συναισθήματα στο νου σας, γιατί δουλεύουμε έτσι και αλλιώς αυτή την γκάμα 
συναισθημάτων. Όπως όλες τις τεχνικές χρειάζεται να τις εφαρμόσετε, για να τις κατανοήσετε, 
να τις δοκιμάσετε τουλάχιστον τρεις, πέντε φορές και επιλέξτε θέματα, κατανοήστε το. Όταν εγώ 
κάνω EFT σε ανθρώπους, σχεδόν πάντα το βάζω αυτό, κάποια στιγμή ξεκινάω με το EFT  βάζω 
το BSFF συνήθως προς το τέλος, καμιά φορά μπορεί να ολοκληρώσω με TAT ή ακούγοντας την 
καρδιά ή θετική προβολή, γιατί όλα αυτά δένουν και βοηθάνε μαζί. Θα έχετε στο νου σας 
βασικές έννοιες πόνο, φόβο, ενοχή, θυμό, τραύμα, από εκεί και πέρα ξέρεις το συναίσθημα, 
δεύτερο απελευθερώνομαι από αυτό και κάθε αιτία στο υποσυνείδητο, από αυτήν την υπόσταση 
και κάθε άλλη. Τη στιγμή που έχετε τα 5,3 στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να το μάθετε, έχετε τις 
έννοιες και δεν είναι δύσκολο, δεν με νοιάζουν οι συγκεκριμένες λέξεις, είναι η έννοια κάθε φορά. 
Την προηγούμενη φορά, έχετε αναλύσει κάποια συναισθήματα που σας απασχολούν και είχαμε 
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κάνει την προηγούμενη φορά ενεργητική ακρόαση, νομίζω πάνω στην Αντιγόνη και τώρα θα 
κάνουμε ενεργητική ακρόαση επάνω σε κάποιον άλλον και θα κάνουμε το ίδιο παιχνίδι, που θα 
γράψετε τις ερωτήσεις σας, θα κάνουμε άσκηση, στο να σκεφτόμαστε τις πιο κατάλληλες 
ερωτήσεις για την ενεργητική ακρόαση. Κοιτάξτε τα χαρτιά σας ή σημειώστε, ποιο είναι το θέμα 
που σας απασχολεί περισσότερο και θα θέλετε να δουλέψετε. Σας δίνω ένα λεπτό να το 
κοιτάξετε αυτό. 

Η Αγλαΐα θα μας πει το θέμα της και εσείς θα σκεφτείτε ότι είστε σε μία ομάδα ή 
προσωπικό ραντεβού και θα σκεφτείτε τι θέλετε να ρωτήσετε.  
Ηλίας: Ποιο είναι το θέμα που σε απασχολεί;  
Απάντηση: Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να αφήσω τον πόνο που νιώθω, με την απώλεια της 
αδερφής μου. 
Ηλίας: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αφήσει τον πόνο που νιώθει, με την απώλεια της 
αδερφής της. Σημειώστε την πρώτη ερώτηση. Ποιος θέλει να προτείνει μια πρώτη ερώτηση. 
Ερώτηση: Πώς νιώθεις γι’ αυτό το συναίσθημα. 
Ηλίας: Κάπως το έχει πει, ότι έχει έναν πόνο, αλλά λέει ότι δεν μπορώ να αφήσω τον πόνο ότι 
έχει αναφερθεί στο συναίσθημα, ότι δεν μπορεί να αφήσει το συναίσθημα, αλλά μπορεί να 
υπάρχουν και άλλα συναισθήματα. Άρα μπορούμε να ρωτήσουμε, ποια ακριβώς είναι τα 
συναισθήματα που έχεις; 
Άλλη ερώτηση που θα προτείνετε σε αυτό το στάδιο; 
Ερώτηση: Τι σημαίνει ότι δεν μπορώ; 
Ηλίας: Λίγο φιλοσοφικό σε αυτό το στάδιο, καταλαβαίνουμε ότι δεν της φεύγει, δεν μπορεί να το 
αφήσει, δεν νιώθει ικανή, δεν  έχει πετύχει να το αφήσει, δεν ξέρω πόσο θα προσφέρει αυτή η 
ερώτηση αυτή τη στιγμή. Άλλη ερώτηση; 
Ερώτηση: Πώς νιώθει για αυτό που νιώθει;  
Ηλίας: Ναι αλλά ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι νιώθει, αυτό είναι να κοιτάξουμε  το δευτερογενές 
συναίσθημα, αλλά αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα. 
Καμία άλλη ερώτηση σε αυτό το στάδιο;  
Ηλίας: Τι ακριβώς νιώθεις;  
Απάντηση: Αδικία, την έλλειψη της, την στέρηση της και πιο πολύ αδικία.  
Ηλίας: Και βλέπετε ότι ήταν χρήσιμο που ρωτήσαμε, γιατί δεν επέλεξε τον πόνο, θα μπορούσε 
να επιλέξει τον πόνο, αλλά επέλεξε την αδικία, για αυτό είναι πάντα χρήσιμο στην αρχή να 
ερευνούμε και τι άλλα συναισθήματα και θα έλεγα τίποτα άλλο; κανένα άλλο συναίσθημα; 
Απάντηση: Λίγο θυμό με την τύχη μου 
Ηλίας: . Βλέπουμε ότι έχει αναφερθεί σε τέσσερα συναισθήματα πόνο, αδικία, στέρηση και 
θυμό. Ποια είναι η επόμενη σας ερώτηση; 
Ερώτηση: Με ποιο συναίσθημα θέλεις να εργαστείς;  
Ηλίας: Αυτό σημαίνει ότι  επιλέγουμε να δουλεύουμε με το αρχικό συναίσθημα και όχι με το 
δευτερογενές συναίσθημα που νιώθει επειδή ακόμα νιώθει έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι που νομίζω 
ότι αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή.  
Ηλίας: Από αυτά τα συναισθήματα με ποιο θέλεις να δουλέψεις; 
Απάντηση: Με τον πόνο. 
Ηλίας: Τον πόνο. Η επόμενη ερώτηση;  Σημειώστε, τι θέλετε να ρωτήσετε, θέλει να δουλέψει με 
τον πόνο, της απώλειας της αδερφής της. Τι σκέφτεστε; 
Ερώτηση: Πια πεποίθηση έχει; 
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Ηλίας: Θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε πια πεποίθηση έχει. Πιθανόν, αν δεν έχει κάνει 
αυτογνωσία, να μη μπορεί να βρει εύκολα μια πεποίθηση εδώ. Μπορούμε να το διευκολύνουμε 
με το εξής, κάθε πόνος υπάρχει επειδή κάποια ανάγκη δεν ικανοποιείται, πονάω όταν δεν έχω 
αυτό που θέλω, επειδή εδώ η πεποίθηση είναι ότι δεν μπορώ να νιώθω καλά, επειδή δεν έχω 
κάτι, είναι θέμα προσκόλλησης, μπορούμε να ρωτήσουμε τι πιστεύεις; ή να ρωτήσουμε τι 
ακριβώς σου λείπει; τι είναι αυτό που δεν έχεις, μη έχοντας την αδερφή σου και νιώθεις πόνο; 
Μπορούμε να διευκολύνουμε σε αυτό, επειδή ξέρουμε, ότι κάποια ανάγκη, κάτι της λείπει αυτή 
τη στιγμή και το είπε νωρίτερα, είπε νιώθω στέρηση, δηλαδή τι είναι το συγκεκριμένο που δεν 
καταφέρνει να έχει να δημιουργήσει είτε μέσα στον εαυτό της ή με το Θεό ή με κάποιον άλλον 
άνθρωπο και έχει αποκλείσει να μπορεί να έχει αυτό; επειδή έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να 
το έχει μόνο με την αδερφή της, καταλάβετε; Τότε τι συγκεκριμένα σου λείπει μη έχοντας την 
αδερφή σου; 
Απάντηση: Επειδή ήταν ένας άνθρωπος που με καταλάβαινε πάντοτε, που μοιραζόμουνα τα 
πάντα μαζί της και εκείνη βέβαια με μένα, ήταν αυτό το δέσιμο και πιστεύω ότι ήταν περισσότερο 
επειδή ήμασταν δίδυμες. Δηλαδή πολλές φορές δεν ένιωθε καλά και την έπαιρνα τηλέφωνο 
χωρίς να το ξέρω και την έλεγα πες μου τι νιώθεις, τι έχεις; και μου έλεγε, τα’ πιανα, δεν ξέρω αν 
καταλαβαίνεις τι λέω; 
Ηλίας: Λοιπόν δουλεύουμε και με ενεργειακή κατάσταση, εφόσον είναι δίδυμες, είναι μία 
ιδιαίτερη περίπτωση, υπάρχει ένας ενεργειακός σύνδεσμος, είναι σαν να βγάλεις ένα χέρι, ένα 
πόδι ενεργειακά, αλλά σαν ψυχή δεν είναι δίδυμες, σαν ψυχή η κάθε μια είναι  μία ατομική 
ύπαρξη ολοκληρωμένη, δεν βιώνει αυτή τη στιγμή, αυτή την ολοκλήρωση, δεν βιώνει 
ολοκληρωμένη τον εαυτό της. Και είπε, τι είπε; εξασκείστε τη μνήμη σας. Τι της λείπει; μοίρασμα 
και αποδοχή ουσιαστικά, κατανοήσει, κάποιον που την δέχεται όπως είναι, που την ακούει, που 
νιώθει ενότητα μαζί της. Η επόμενη ερώτηση. 
Ερώτηση: Έχεις ξανά νιώσει έτσι; 
Ηλίας: Μπορούμε να ρωτήσουμε και αυτό, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι περισσότερο, αν 
μπορεί να θυμηθεί άλλες περιπτώσεις.  
Απάντηση: Όχι, ποτέ. 
Ηλίας: Άλλη πιθανότητα εδώ; 
Ερώτηση: Τι είναι αυτό που πιστεύεις, που σε κάνει να νιώθεις έτσι;  
Ηλίας: Τι είναι αυτό που πιστεύεις. Κάτι άλλο που θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε εδώ; 
Είπες ότι δεν έχεις κάποιον με τον οποίο μπορείς να μοιράζεσαι και πού μπορεί να σε 
καταλαβαίνει και να μπορεί να σε δέχεται και τι είναι αυτό που σου εμποδίζει, να είσαι 
ευτυχισμένη χωρίς αυτό; γιατί να το πάρουμε δεδομένο, προσέξτε, μη πάρετε τίποτα δεδομένο, 
γιατί, επειδή εμείς είμαστε όπως η Αγλαΐα, εντάξει; Πώς μπορεί να είναι κάποιος ευτυχισμένος, 
χωρίς αυτό. Αυτό είναι μία πεποίθηση και τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστέψεις ή τι πιστεύεις, 
που σε κάνει, να μη μπορείς, να είσαι καλά, χωρίς κάποιον που σε αγαπάει ή που σε δέχεται ή 
με τον οποίον μπορείς να μοιράζεσαι; Γιατί το χρειάζεσαι αυτό; 
Απάντηση: Δύσκολη ερώτηση.  
Ηλίας: Μην πάρετε τίποτα σαν δεδομένο. 
Απάντηση: Γιατί πάντα ένιωθα από τότε που γεννηθήκαμε και μεγαλώναμε μαζί, ένιωθα ότι 
είμαστε μία ψυχή σε δύο σώματα, δεν ξέρω πως το έχω πάρει. 
Ηλίας: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη  εμπειρία, αλλά αποφασίσατε η μία να φύγει πριν από την 
άλλη και η ζωή σου δίνει αυτό τώρα.  
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Ηλίας: Θέλεις να είσαι ευτυχισμένη; 
Απάντηση: Θέλω, αλλά. 
Ηλίας:  Ποια είναι η πεποίθηση εδώ; τι πιστεύεις που σου κάνει να χρειάζεσαι κάποιον να σε 
καταλάβει και να σε δέχεται; 
Απάντηση: Κόσμο  έχω που με καταλαβαίνει και που με δέχεται, αλλά αυτό το δέσιμο με τη 
αδερφής μου δεν μπορώ να το αποκτήσω  με κανέναν άλλον. 
Ηλίας:  Ο.Κ έχεις αυτήν την πεποίθηση. Και έχει την πεποίθηση ότι έχω ανθρώπους που με 
καταλαβαίνουν και με δέχονται, αλλά δεν μπορώ να έχω το ίδιο δέσιμο με μία άλλη ψυχή. 
Η επόμενη ερώτηση; 
Ερώτηση: Τι σε εμποδίζει να είσαι ασφαλής χωρίς την αδερφή σου; 
Ηλίας: Είναι ένας τρόπος να το εκφράσουμε, δεν έλεγε για ασφάλεια ακριβώς, αλλά τι σε 
εμποδίζει να νιώθεις καλά και από κει και πέρα, θα δούμε τι είναι αυτό ή να νιώθεις την αξία σου, 
δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, πιθανόν να είναι  και τα δύο. 
Απάντηση:  Και ασφάλεια μπορώ να νιώθω και άξια, δεν είναι ότι μειώνεται η αξία μου που δεν 
έχω την αδερφή μου, αλλά είναι ο πόνος που δεν μπορεί να φύγει. 
Ηλίας: Προσέξτε, λέει είναι ο πόνος που δεν μπορεί να φύγει. 
Ερώτηση: Θέλεις να απαλλαγής; 
Απάντηση: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. 
Ερώτηση: Τι συναίσθημα νιώθεις με αυτό;  
Ηλίας: Τότε μπορούμε να πάμε σε δευτερογενή συναισθήματα, αν θέλουνε, με την έννοια ότι, τι 
σε έχει ενοχλήσει που υπάρχει ο πόνος; δεν δέχεται τον πόνο. Άρα θα μπορέσουμε να 
δουλέψουμε στο να δεχτεί τον πόνο, όποτε δεχόμαστε ένα συναίσθημα, αυτό διευκολύνει 
σταδιακά την διάλυση του συναισθήματος, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ας μείνουμε λίγο ακόμα στο 
πρωταρχικό συναίσθημα, ότι δεν μπορώ να μην πονάω όταν δεν έχω αυτό. 
 Ερώτηση: Θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχουν κάποιες στιγμές ή εμπειρίες που σε 
βοηθάνε;  
Ηλίας: Μπορούμε να ρωτήσουμε αν υπάρχουν στιγμές που δεν νιώθει τον πόνο ή αν υπάρχουν 
αλήθειες ή δραστηριότητες που τη βοηθάνε να μη νιώθει τον πόνο, είναι μια χρήσιμη ερώτηση.  
Ερώτηση: Τι σε εμποδίζει να νιώθεις καλά με τους άλλους ανθρώπους και έχει τέτοια 
προσκόλληση με την αδελφή της;  
Ηλίας: Ναι, βέβαια εδώ τώρα, προβάλεις λίγο τον εαυτό σου, θα μπορούσες να το εκφράσεις 
αλλιώς, θα μπορούσες να πεις, θα ήθελες, υπάρχει κάτι που σε εμποδίζει, να νιώθεις την ίδια 
ενότητα με άλλους, το βλέπεις εφικτό, το επιθυμείς αυτό; και δεύτερον, δεν έχουμε ακόμα την 
απάντηση του γιατί το χρειάζομαι; Πόσοι από σας έχετε έναν άνθρωπο που νιώθετε ότι σας 
αγαπάει και σας δέχεται και σας κατανοεί. Σηκώστε τα χέρια σας. Ούτε τα μισά άτομα το 
νιώθουν αυτό, θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι στη φυλακή, όλοι οι άνθρωποι στα γηροκομεία, 
όλα τα ορφανά, οι περισσότεροι άνθρωποι στο γάμο τους, δηλαδή θέλω να πω ότι μιλάμε για το 
80% τουλάχιστον  από την ανθρωπότητα, που δεν έχει αυτό και βέβαια πιθανόν να το θέλουν, 
αλλά δεν έχουν κατάθλιψη, πιθανόν, μπορεί να έχουν και κατάθλιψη, αλλά θέλω να πω δεν 
έχουν όλοι κατάθλιψη που δεν το έχουν, τότε μένουμε με αυτό το ερώτημα. Γιατί το χρειάζεσαι; τι 
έχεις όταν το έχεις αυτό; Και τι δεν έχεις όταν δεν το έχεις αυτό, με οποιονδήποτε άνθρωπο, τι 
είναι αυτό που δεν έχεις αν δεν έχεις κάποιον, σαν την αδερφή σου, μέσα στη ζωή σου, τι 
χάνεις, τι σου λείπει; 
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Απάντηση: Η επικοινωνία, η σωστή, ο άνθρωπος που ήταν πάντα ανοιχτός μαζί μου και με 
καταλάβαινε. 
Ηλίας: Αυτό το έχουμε πει. Τι χάνεις αν δεν τα έχεις αυτά; γιατί τα χρειάζεσαι αυτά, τι έχεις αν 
έχεις αυτά και τι δεν έχεις αν δεν έχεις αυτά; 
Απάντηση: Σιγουριά. 
Ηλίας: Σιγουριά σημαίνει ασφάλεια;  
Απάντηση: Ναι. 
Ηλίας: Ο.Κ  τότε είναι θέμα ασφάλειας, νιώθεις πιο ασφαλής αν έχεις κάποιον που σε 
καταλαβαίνει. 
Αγλαΐα: Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο άτομο.  
Ηλίας: Αυτή είναι μία συγκεκριμένη έκφραση του θείου, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. 
Το θέμα είναι ότι ένιωσες με μία άλλη ψυχή αποδοχή, ενότητα ότι είστε μαζί και αυτό σε έκανε να 
νιώθεις ασφάλεια. Ποια είναι η πεποίθηση εδώ; είμαι ασφαλής όταν; 
 Αγλαΐα: Βοήθαμε Ηλία τώρα δεν μπορώ.  
Ηλίας: Το είπες, είμαι ασφαλής, όταν τι; έχω κάποιον,  
Απάντηση: Όταν έχω το συγκεκριμένο,  την αδελφή μου.  
Ηλίας: Ξέχασε το συγκεκριμένο πρόσωπο την αδελφή σου, αν είχες την αδελφή σου και σου 
έκανε συνέχεια απόρριψη κάθε μέρα θα ένιωθες το ίδιο;  
Αγλαΐα: Ναι αλλά αφού δεν είναι;  
Ηλίας: ΟΚ,  η συμπεριφορά της, είναι η συμπεριφορά της που σε έκανε να νιώθεις έτσι. Αν είχες 
αυτήν την συμπεριφορά από κάποιον άλλον, δέχεσαι να νιώθεις το ίδιο; 
Απάντηση: Ναι βέβαια.  
Ηλίας: Γιατί χρειάζεσαι αυτή την συμπεριφορά;  Δεν είναι η αδελφή σου, είναι η συμπεριφορά 
της αδελφής σου. Αν εγώ  έρχομαι κάθε Τετάρτη μεθυσμένος και σας έβριζα, από το πρωί ως το 
βράδυ, θα ερχόσασταν, θα με αγαπούσατε; δεν είμαι εγώ, είναι η συμπεριφορά μου, αν αλλάξω 
συμπεριφορά δεν θα έρθετε, δεν είναι; Δεν είναι η ψυχή η άλλη, είναι η συμπεριφορά της ψυχής, 
που μας κάνει να νιώθουμε έτσι, τα χαρακτηριστικά. Εσύ λες όταν έχω αυτά τα χαρακτηριστικά, 
της κατανόησης, της ενότητας, νιώθω ασφάλεια και δεν λες κάτι διαφορετικό από αυτό που 
βιώνουμε όλοι μας, μερικοί εδώ το έχουν, άλλοι δεν το έχουν. Εντάξει; Ρωτάω γιατί το χρειάζεσαι 
αυτό, ποια είναι η πεποίθηση, μπορώ να ησυχάσω, μπορώ να είμαι ασφαλής όταν; 
Απάντηση: Όταν έχω κατανοήσει, όπως εγώ την εννοώ και όπως εγώ την έχω ανάγκη, από τον 
άλλον.  
Ηλίας: Η επόμενη ερώτηση; είμαι ασφαλής όταν έχω κατανοήσει όπως εγώ το εννοώ από τον 
άλλον. Η επόμενη ερώτηση. 
Ερώτηση: Τι σημαίνει όπως εγώ το εννοώ, θέλει διευκρίνιση, δεν θέλει διευκρίνιση; 
Ηλίας: Εντάξει, δεν συμφωνεί μαζί μου, θέλω να με καταλάβει, να μη με απορρίψει. Κάπως τα 
έχει πει. Θέλεις να διευκρινήσεις τι εννοείς; Όπως,  τι χρειάζεσαι από κάποιον για να νιώθεις 
άνετη, σιγουριά, ασφάλεια; 
Απάντηση: Αυτό που είπα προηγούμενος, την κατανόηση, όχι απόρριψη, να μπορεί να με 
ακούει, να δείξει ενδιαφέρον, αυτά. 
Ηλίας: Η επόμενη ερώτηση; 
Ερώτηση: Τι μπορεί να συμβεί όταν δεν τα έχεις αυτά; 
Ηλίας: Ok. Είναι ένας τρόπος να το πλησιάζουμε, τι θα νιώσεις ή τι νιώθεις όταν δεν τα έχεις 
αυτά ή τι κίνδυνος υπάρχει αν δεν υπάρχουν αυτά. Καμία άλλη ερώτηση; 



 12

 Ερώτηση: Αν υπήρξαν στιγμές που δεν τα είχε από την αδερφή της και ένιωσε καλά ή απλώς 
δεν τα είχε.  
Ηλίας: Άλλη πιθανότητα εδώ;  
Ερώτηση: Είμαι ασφαλής όταν έχω; 
Ηλίας: Πάλι εδώ είναι, η επόμενη πεποίθηση, ποια πεποίθηση βρίσκεται εδώ, γιατί νιώθεις πιο 
ασφαλής γιατί πιστεύεις ότι είσαι πιο ασφαλής όταν έχεις κάποιον που σε ακούει και σε δέχεται, 
γιατί δεν είσαι το ίδιο ασφαλής όταν δεν το έχεις αυτό. Ψάχνουμε εδώ για πεποιθήσεις, άλλο η 
ενεργειακή εργασία. Εγώ θα την έκανα EFT πριν από λίγο, αλλά αν θέλετε να ασχολείστε με την 
ανάλυση, μπορούμε να πάμε και βαθύτερα. Ποια είναι η πεποίθηση εδώ, που σου επιτρέπει να 
νιώθεις ασφαλής όταν έχεις αυτό και δεν σου επιτρέπει να είσαι ασφαλής όταν δεν το έχεις αυτό; 
Απάντηση: Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, δηλαδή εννοώ 
έρχονται στιγμές που νιώθω ότι η ασφάλεια υπάρχει μέσα μου και αυτό που με βοηθάει πάρα 
πολύ και εκεί έχω ξεδώσει είναι στην προσφορά, αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με 
βοηθάει επίσης για να αφήνω για λίγο τον πόνο, για το χαμό της αδερφής μου, ότι ήταν επιλογή 
της ψυχής της ότι έτσι έπρεπε να γίνει ίσως, για το καλό το δικό της, ναι, αλλά αυτό είναι 
στιγμιαίο και μετά πάλι επανέρχομαι. 
Ηλίας: Αυτό το τελευταίο που είπες, έχει σχέση με την αδικία και το θυμό, που νιώθεις, ας 
μείνουμε στο θέμα του πόνου. Τι θα χρειαστείς να πιστέψεις για να νιώθεις την ίδια ασφάλεια και 
πληρότητα, είτε έχεις κάποιον που σε καταλαβαίνει, είτε όχι;  
Απάντηση: Να πιστέψω ότι η δύναμη είναι μέσα μου και καταρχήν, έχω υποχρέωση απέναντι 
στον εαυτό μου να μην αρρωστήσω, διότι αν συνεχίσω με αυτό τον τρόπο, δεν βλέπω καλά τα 
πράγματα. Και ότι η δύναμη είναι μέσα μου και θα τα καταφέρω και είναι μία κατάσταση που 
αυτήν τη στιγμή δεν μπορώ να την αλλάξω, τελείωσε, έφυγε, είναι σε μία άλλη διάσταση, είναι 
καλά εκεί που είναι και το νιώθω αυτό και από όνειρα και από μηνύματα που έχω, είναι καλά και 
εφόσον εκείνη είναι καλά και εγώ έχω υποχρέωση και απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι 
στην οικογένειά μου να είμαι καλά εδώ που είμαι. Εγώ είμαι εδώ και εκείνη είναι αλλού. 
Ηλίας: Τώρα, η ιδέα ότι έχω υποχρέωση, δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται να 
πιστέψεις, το είπες, αλλά θέλω να το ξαναπείς, για να νιώθεις το ίδιο καλά, όχι ότι πρέπει να 
νιώθω καλά, τι είναι αυτό που χρειάζεται να πιστέψεις, να νιώθεις την ίδια ασφάλεια, την ίδια 
πληρότητα, χωρίς κάποιον που συνδέεται ενεργειακά τόσο έντονα μαζί σου και σε αγαπάει και 
σε δέχεται όπως είσαι; 
 Απάντηση: Είναι να πιστεύω, η δύναμη που έχω μέσα μου.  
Ηλίας: Να πιστεύεις σε αυτή τη δύναμη. Το πιστεύεις; και θέλεις να επικεντρωθείς εκεί; 
Απάντηση: Ναι. 
Ηλίας: Πώς θα δυναμώσεις αυτή την αίσθηση της δύναμης σου, χωρίς να έχεις κάποιον άλλον 
που σε δέχεται ή δείχνει ενδιαφέρον; 
 Απάντηση:  Την δυναμώνω με την σκέψη ότι με προστατεύει ο Θεός.  
Ηλίας: Οkay. Θα αυξήσεις τη σύνδεσή σου με το θείο. Αυτό που έπαιρνες από την αδερφή σου, 
μπορείς να το πάρεις από το θεό; μπορείς να το πάρεις από κάποιον άλλον; 
Απάντηση: Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί σε αυτό, με την προσευχή και την πίστη μου. 
Ηλίας:  Οkay. Μπορείς να το πάρεις από τον εαυτό σου; 
Απάντηση: Ναι. 
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Ηλίας: Πώς; τι σημαίνει να πάρεις από τον εαυτό σου, αυτό που έπαιρνες από την αδερφή σου;  
πώς θα το κάνεις; Έπαιρνα από την αδερφή μου ενδιαφέρον και αποδοχή. Τι σημαίνει αυτό να 
το πάρεις από τον εαυτό σου; 
Απάντηση: Σημαίνει έχω την δύναμη, έχω την πίστη και στο Θεό και στον εαυτό μου και θέλω 
να συνεχίσω.  
Ηλίας: Είπες όμως δύο άλλα πράγματα, είπες, ενδιαφέρον και αποδοχή. Μπορείς να τα δώσεις 
αυτά στον εαυτό σου; 
Απάντηση: Ναι. 
Ηλίας:  Πες μου, πως;  
Απάντηση: Πιστεύω ότι έχω δύναμη, έχω τη βοήθεια του θεού και θα συνεχίσω. 
Ηλίας: Και να δέχεσαι τον εαυτό σου όπως είσαι; 
Απάντηση: Ναι, όπως είμαι. 
 Ηλίας: Όπως είσαι;  Και να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου όπως είσαι; 
 Όταν κάποιος λέει, ότι κάτι δεν παίρνει, δεν το παίρνει από κει που θέλει να το πάρει ή από κει 
που το έπαιρνε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός συνήθως ο άνθρωπος έχει εγκλωβιστεί να 
το πάρει από μία συγκεκριμένη μορφή, να το πάρω από τον άντρα μου, να το πάρω από το 
γονιό μου, να το πάρω το παιδί μου και ο άνθρωπος αγνοεί ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι 
γύρω του που μπορούν να τον δώσουν, ίσως όχι ακριβώς το ίδιο, άλλα κομμάτια από αυτά, λίγο 
από αυτό, λίγο από εδώ, λίγο από κει, αλλά δεν το βλέπει, γιατί έχει κολλήσει  ο νους ότι πρέπει 
να το πάρω από κει και υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές, να το πάρω από άλλους, να το πάρω 
από το Θεό και να το πάρω από τον εαυτό μου. Πολλές φορές οι ερωτήσεις μας χρειάζεται  να 
οδηγήσουν τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα το πάρεις από κει, έφυγε η ψυχή αυτή, 
θα το πάρεις από πού αλλού ή τον άνθρωπο να τον οδηγήσουμε να μη χρειάζεται να πάρει αυτό 
που θέλει να πάρει και ένας τρόπος να μη το χρειάζεται, είναι να το έχει και ένας τρόπος να το 
έχει, είναι να το έχει με το Θεό ή με τον εαυτό του, γιατί εκεί δεν μπορεί να κλονίζεται, τώρα αν 
μπορείτε να το πάρετε και από άλλους ανθρώπους, καλώς, αλλά και εκεί, μπορεί να το χάσει και 
από εκεί και τον επόμενο και τους άλλους. Οι άνθρωποι είναι κινητικοί, μπορεί να υπάρχουν και 
να μην υπάρχουν, το ουσιαστικό είναι κατά πόσο μπορώ να πάρω ή έπαιρνα, αυτό που θέλω να 
πάρω ή έπαιρνα, να το πάρω από τον εαυτό μου ή από την σχέση μου με το θείο. 
Ερώτηση: Αυτό σημαίνει απελευθέρωση από την ανάγκη; 
Ηλίας: Ναι. Όταν εγώ μέσα μου νιώθω την πληρότητα της ανάγκης αυτής, την ικανοποιώ μέσα 
μου και δεν χρειάζομαι κάποιον άλλον για αυτό, τότε παύω να έχω αυτήν την ανάγκη 
τουλάχιστον να ικανοποιείται εξωτερικά. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο στάδιο που δεν υπάρχει καν η 
ανάγκη, επειδή βιώνω πραγματικά τον αληθινό μου εαυτό, μπορεί να υπάρχει ένα στάδιο που 
χρειάζομαι να κάνω πράγματα,  να δείξω αγάπη στον εαυτό μου και ένα άλλο στάδιο που δεν 
χρειάζεται καν αγάπη και αποδοχή, επειδή βιώνω την αληθινή μου φύση. Κοιτάξτε η ζωή μας 
βοηθάει με τον πιο κατάλληλο τρόπο να εξελιχθούμε, έχουμε τα ερεθίσματα που χρειαζόμαστε, 
να κοιτάξουμε τα ερεθίσματα που έχουμε και να αξιοποιούμε αυτά τα ερεθίσματα, αν 
χρειαζόμαστε κάτι άλλο θα έρθει κάτι άλλο. 
Καμία άλλη ερώτηση που θα θέλετε να θίξετε; Δεν έχουμε κοιτάξει δευτερογενής συναίσθημα. Ας 
το κοιτάξουμε αυτό. 
 Αγλαΐα: Σε αυτήν την ατυχία και τον πόνο μου με έχει συμπαρασταθεί πολύ ο άντρας μου. 
 Ηλίας: Οκ. Μπορείς αυτό να το δεις σαν ένα κέρδος; Μπορεί να ήσουνα κάπως αποκλειστική 
με την αδερφή σου και τώρα ανοίγεται η ενέργειά σου με τον άντρα σου; 
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Απάντηση: Ήμουνα  πάντα ανοιχτή με την οικογένειά μου, αλλά ευγνωμονώ τον άντρα μου που 
έχει δεχτεί πολλά από εμένα, τους εκνευρισμούς μου, τις μελαγχολίες, χίλια δυο, εάν έλειπε αυτή 
η συμπαράσταση του, θα ήμουνα σε πολύ άσχημη, κατάσταση αυτή τη στιγμή όμως μπορώ και 
το εκτιμώ και μπορώ και συνεχίζω και προχωρώ. 
Ηλίας: Ωραία και αυτό είναι κέρδος; 
Απάντηση: Ναι, είναι μεγάλο. 
 Ηλίας: Οk. Τώρα λες, εξέφρασες κάποια δυσφορία με την ύπαρξη του συναισθήματος, λες 
θέλω να φύγει, θέλω να μην το έχω. Τι συναισθήματα έχεις για το γεγονός ότι νιώθεις αυτό το 
πόνο;  
Απάντηση: Νιώθω θυμό με εμένα σίγουρα και πολλές φορές αγανακτώ με τον εαυτό μου 
δηλαδή λέω σε μένα, πολύ το τραβάς, που το πας, σταμάτα επιτέλους έγινε αυτό, η αδερφή σου 
είναι καλύτερα εκεί που είναι και εσύ κοίταξε πάνω από όλα τον εαυτό σου, με την έννοια να μην 
αρρωστήσεις και δεύτερον έχω και υποχρέωση στην οικογένεια, έχω δύο παιδιά και έναν άντρα 
που δεν μου χρωστάν τίποτα, γιατί αν αρρωστήσω εγώ, θα ταλαιπωρηθούν τόσοι άνθρωποι. 
Ηλίας: Και η πεποίθηση που σε κάνει να θυμώσεις είναι; 
Απάντηση: Ότι έρχομαι και επανέρχομαι στα ίδια. 
Ηλίας: Ναι, αλλά γιατί θυμώνεις με αυτό το γεγονός; 
Απάντηση: Θυμώνω, έχω δύο χρόνια τώρα. 
Ηλίας:  Τι χάνεις; 
Απάντηση: Χάνω την ηρεμία μου. 
Ηλίας: Και τι χρειάζεται να πιστέψεις για να έχεις υπομονή με τον εαυτό σου, με το μέρος του 
εαυτού σου που ακόμα πονάει, ποια πεποίθηση θα σε βοηθήσει να βλέπεις με μεγαλύτερη 
επιείκεια και κατανόηση; γιατί έλεγες κατανόηση πριν και εσύ η ίδια δεν έχεις κατανοήσει με το 
μέρος του εαυτού σου που πονάει, δεν δείχνεις κατανόηση στον εαυτό σου. Τι είναι αυτό που θα 
σε βοηθήσει να έχεις κατανόηση για το κομμάτι του εαυτού σου που ακόμα κρατάει τον πόνο; 
Απάντηση: Θα με βοηθήσει η σκέψη ότι εκεί που είναι, είναι πολύ καλύτερα. 
Ηλίας: Εγώ λέω άλλο τώρα. Τι θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις και να μη θυμώσεις και να 
αγαπήσεις ακόμα το μέρος που πονάει, που κρατάει τον πόνο. Αν κάποιος απέναντί σου σε πει 
Έφη πέρασαν δύο χρόνια και δεν μπορεί να αφήσει τον πόνο αυτόν, θα είχες θυμό προς αυτήν; 
Απάντηση: Ίσως. 
Ηλίας: Θα την απέρριπτες; 
Απάντηση: Ίσως. 
Ηλίας: Για ποιο λόγω; 
Απάντηση: Δεν ξέρω για ποιο λόγω. 
Ηλίας: Σφαλιάρες  θα δώσεις γιατί δεν το έχει ξεπεράσει; δεν κατάλαβα, δηλαδή θυμώνεις με 
ανθρώπους που δεν ξεπερνάνε πράγματα;  
Απάντηση: Όχι, θυμώνω με μένα. 
Ηλίας: Εγώ σε ρωτάω αν θυμώνεις με την Έφη ή με κάποιον άλλον εδώ, θα θυμώσεις μαζί του, 
θα τον απορρίψεις επειδή δεν μπορούσε ακόμα να ξεπεράσει κάποιον πόνο και έχουν περάσει 
δύο χρόνια; 
Απάντηση: Όχι. 
Ηλίας: Και γιατί δεν θα απορρίψεις τον άλλον και απορρίπτεις τον εαυτό σου; 
Απάντηση: Δεν ξέρω, το συναίσθημα του πόνου, δεν είμαι σε θέση να το ελέγξω, να το 
τιμονεύσω. 
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Ηλίας: Εγώ ρωτάω αν μπορείς να βγεις από αυτό και να κατανοήσεις το μέρος του εαυτού σου 
που πονάει; 
Απάντηση: Ναι, μπορώ. 
Ηλίας: Με ποιον τρόπο, με ποιες σκέψεις; 
Με την πίστη μου στο Θεό και με την πίστη μου στον εαυτό μου, την πίστη που έχω στον εαυτό 
μου ότι θα τα καταφέρω, ότι μπορώ. 
Ηλίας:  Οkay. Νωρίτερα έλεγες ότι από την αδερφή μου παίρνω κατανόηση, αποδοχή και αυτό 
είναι κάτι που δεν δίνεις στον εαυτό σου, δεν κατανοείς, δεν έχεις υπομονή, δεν έχεις κατανόηση 
για το μέρος του εαυτού σου που πονάει, το απορρίπτεις, θυμώνεις μαζί του. Ίσως όλο το 
μάθημα είναι να καλλιεργήσεις κατανόηση σε σένα και να μην το χρειάζεσαι. Τώρα αυτό μπορεί 
να σου φέρει σε παιδικά βιώματα που δεν είχες κατανοήσει ή που προγραμματιστικές να μην 
έχεις κατανοήσει ή οτιδήποτε άλλο. 
Απάντηση:  Ναι, παιδικά βιώματα σε αυτό τον τομέα δεν έχω κανένα, είχα απόλυτη κατανόηση 
και από τη μαμά μου και την αδερφή μου και από τον περίγυρο, θα έλεγα το αντίθετο. 
Ηλίας: Τότε μήπως εξαρτήθηκες σε αυτό; 
Απάντηση: Πιθανόν. 
Ηλίας: Τέλος πάντων θα το κοιτάξεις αφήνουμε δύο πράγματα. Τι θα κάνεις με τον πόνο και τι 
θα κάνεις με το θυμό προς τον πόνο, τι θα κάνεις για τον πόνο; 
Απάντηση: Διαβάζω, προσεύχομαι, γυμνάζομε  δεν θα έλεγα ότι κάθομαι  σε μία καρέκλα και 
βλέπω απέναντι.  
Ηλίας: EFT κάνεις, και τέτοιες τεχνικές; 
Απάντηση: Ναι, κάνω, όταν έχω δυνατό πόνο και κάνω EFT νιώθω διαφορά και αυτό θα 
συνεχίσω . 
 Ηλίας: Έχεις δώσει την άδεια στην αδερφή σου, να αποχωρήσει; να αποσυνδεθεί εντελώς; να 
μην έρχεται στα όνειρά σου, να μην έχει σχέση μαζί σου, έχεις δώσει την άδεια να φύγει 
εντελώς, να ενωθεί με το φως; 
Απάντηση: Ναι, είμαι σε καλύτερο δρόμο. 
Ηλίας: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. 
Ερώτηση: Κατανοώ το κομμάτι του εαυτού μου που πονάει, αυτομάτως παίρνω το ρόλο του 
θύματος; 
Ηλίας: Κατανοώ το κομμάτι δεν σημαίνει ότι ταυτίζομαι με το κομμάτι, άλλο να κατανοώ κάποιον 
και άλλο να ταυτίζομαι με αυτόν. Κατανοώ ότι η ενέργεια του συναισθήματος αυτού, είναι μεγάλη 
και κατανοώ ότι ο άνθρωπος ή το μέρος του εαυτού μου έχει παγιδευτεί μέσα εκεί, δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να ταυτιστώ με αυτό και να χάνουμε και εγώ μέσα σε αυτό. Η υπέρτατη αλήθεια είναι 
ότι δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, ότι όλο αυτό που αναλύουμε είναι μία ψευδαίσθηση και ότι 
δεν είμαστε καν όλα αυτά, με τού να βάζω απέναντί μου το κομμάτι αυτό που πονάει, φοβάται, 
δεν πρέπει να με οδηγεί στην ταύτιση αλλά στην από ταύτιση, ότι δεν είμαι το κομμάτι που 
πονάει και βλέπω το κομμάτι που πονάει απέναντι μου και το κατανοώ και το αγαπώ, όχι ότι 
γίνομαι αυτό καταλαβαίνεις τη διαφορά; το βλέπω σαν κάτι ξέχωρο από μένα. 
---Ναι γιατί εγώ πολλές φορές ταυτίζουμε με αυτό. 
Ηλίας: Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος. Κάτι άλλο; 
 Ερώτηση: Όταν είμαστε στα συναισθήματα στο αρχικό στάδιο δεν μπορούνε τότε να το 
ρωτήσουμε αυτό που ρώτησες τώρα εκ των υστέρων; Αν αποδέχεται τον εαυτό της στην 
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κατάσταση αυτή; γιατί κάνανε τον κύκλο όλο και επανήλθαμε τώρα, αποδέχεσαι τον εαυτό σου 
με το συναίσθημα αυτό; 
Ηλίας: Αυτό είναι μία επιλογή που μπορούμε να κάνουμε, εάν ήταν μετά από δύο μήνες και 
τρεις μήνες θα δουλεύαμε με την αποδοχή της ύπαρξης του πόνου και το δουλέψαμε στο βαθμό 
που δεν το δέχομαι εμποδίζει,  αλλά έχουν περάσει 2,5 χρόνια τώρα και κρίνω  αυτή τη στιγμή 
πιο σημαντικό να απελευθερωθεί από τον πόνο έτσι δώσαμε περισσότερη ενέργεια σε αυτό. 
Τώρα στο βαθμό που η απόρριψη του πόνου, εμποδίζει την απελευθέρωση, θα κοιτάξουμε και 
αυτό. Τώρα το είχαμε πει κάποια στιγμή στην πορεία, αλλά μετά προτιμούσα να το αφήσω αυτό 
στο τέλος, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσατε να τα αγγίξετε  και στη μέση, αλλά προσέξτε να μη 
χαθείτε μόνο με αυτό. Γι’ αυτό  προτιμούσα να μείνουμε με το βασικό, εφόσον έχουν περάσει 
δυόμισι χρόνια, αν ήταν στην αρχή, δεν θα προσπαθούσα να πείσω τον άνθρωπο να αφήσει το 
συναίσθημα του, πρέπει να βιώνει το θρήνο για κάποιους μήνες τουλάχιστον, για να είναι μία 
ολοκληρωμένη διαδικασία. 
 Ερώτηση: Πέρα από το συγκεκριμένο θέμα  όταν είμαστε στα συναισθήματα γιατί αυτό είναι 
ένα ειδικό θέμα. 
 Ηλίας: Για αυτό πρέπει να κάνετε μία διάκριση. 
Ερώτηση: Μπορούμε να ρωτάμε σε αυτή τη φάση αν δέχεσαι τον εαυτό σου με αυτό το 
συναίσθημα ή πρέπει να μας δώσει ένα άλλο ερέθισμα; 
Ηλίας: Ότι θα μας δώσει μία άλλη κατεύθυνση, θα μας δώσει, αλλά εσείς θα πρέπει να κρίνετε 
ποιο είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και μπορείτε να ρωτήσετε και τον άλλον, θέλεις να 
δουλέψεις με τον πόνο ή με το θυμό που νιώθεις επειδή έχεις τον πόνο, θέλεις να δουλέψεις με 
το θυμό ή με τον πόνο που νιώθεις που δημιουργεί το θυμό ή την ενοχή που έχεις επειδή 
νιώθεις το θυμό. Υπάρχουν όλα αυτά τα επίπεδα, που καμιά φορά θα κρίνουμε εμείς, άλλες 
φορές θα ρωτήσουμε τον ίδιο. 
Ερώτηση: Συμβάλλει το μικρό παιδάκι; 
Ηλίας: Συμβάλλει το εσωτερικό παιδί αλλά δεν περιορίζετε στο εσωτερικό παιδί, γιατί υπάρχουν 
εγγραφές από προηγούμενες ζωές, που παίζουν ρόλο στο φόβο που έχουμε και σε όλα αυτά 
που υπάρχουνε, είναι μεγαλύτερο από τα βιώματα των παιδικών χρονών.  
Ερώτηση: Το παιδάκι αυτό φοβάται, εμείς αποστασιοποιούμαστε;  
Ηλίας: Όχι. Το παιδί, το υποσυνείδητο, χρειάζεται να θεραπευτεί, όλες αυτές οι τεχνικές που 
έχουμε μάθει είναι για αυτό το EFT, το ΤΑΤ, το BSFF, το Ho’ pono-pono, θα τα κάνουμε όλα 
αυτά, όλα αυτά που είπαμε, θα τα κάνουμε και βέβαια, θα το αγκαλιάσουμε, μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε. 
Ερώτηση: Μπορούμε να ταυτιστούμε; 
Ηλίας: Τι εννοείς να ταυτιστούμε να το αγαπήσει. Να ταυτιστούμε, όχι, το μόνο πράγμα με το 
οποίο θέλουμε να ταυτιστούμε είναι με τον εαυτό μας σαν έκφραση του θείου, από κει και πέρα, 
όλα τα άλλα είναι κομμάτια που δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε, να τα σεβόμαστε, να τα αγαπάμε, 
αλλά όχι να ταυτιστούμε, τώρα όλη την ημέρα ταυτιζόμαστε, αλλά θέλω  να πω ότι μπορούμε να 
ταυτιστούμε με ένα συναίσθημα, να κάνουμε κάθαρση προσωρινά, αλλά μόνο σαν τεχνική, όχι 
σαν τρόπο ζωής, να το παρατηρούμε, να το δεχτούμε και να συνειδητοποιούμε ότι είναι μία 
προσωρινή ενέργεια που έχει δημιουργηθεί  από παλαιούς προγραμματισμούς και ότι δεν 
είμαστε αυτό και μπορούμε να τα αφήσουμε αν θέλουμε και να κάνουμε ότι θέλουμε ότι 
μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να έχουμε αρνητικά συναισθήματα αν δεν φεύγει. 


