
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ	(DVD	30	εκπαίδευσης	συντονιστών)	

«Μπορείτε	να	βεβαιωθείτε	οτι	έχετε	μια	άνετη	θέση....αφήστε	τα	πόδια	σας	χαλαρά	και	τα	
χέρια	σας	χαλαρά	και	πάρτε	μερικές	πιο	βαθειές	αναπνοές,	βαθειά	εισπνοή,	κράτημα,	πλήρης	
εκπνοή	και	βαθειά	εισπνοή	και	κράτημα	και	πλήρη	εκπνοή,	μιά	φορά	ακόμα,	εισπνοή,	
κράτημα,	εκπνοή	και	άφημα,	αφήστε	την	αναπνοή	σας	ελεύθερη,	αφήστε	τα	πέλματα	να	
χαλαρώσουν,	τα	δάκτυλα	των	ποδιών,	αφήστε	τις	γάμπες	να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τα	γόνατα	
να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τους	μηρούς	να	ξεσφίξουν	να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τους	γοφούς	και	
την	λεκάνη	να	χαλαρώσουν,	η	μέση	ξεσφίγγει,	χαλαρώνει,	αφήστε	όλη	την	σπονδυλική	στήλη	
να	χαλαρώσει,	αφήστε	την	πλάτη	σας,	αφήστε	τους	ώμους	να	ξεσφίξουν	να	χαλαρώσουν,	
αφήνοντας	τα	μπράτσα,	τα	χέρια	τους	καρπούς	τα	δάκτυλα	να	χαλαρώσουν,	νιώστε	την	κοιλιά	
σας,	αφήστε	την	κοιλιά	να	ξεσφίξει	να	χαλαρώσει,	αφήστε	το	ηλιακό	πλέγμα	να	ξεσφίξει	να	
χαλαρώσει,	νιώστε	το	στήθος	και	νιώστε	ενα	άνοιγμα	στο	στήθος,	αφήστε	τον	αυχένα	να	
χαλαρώσει,	αφήστε	το	σαγόνι	να	χαλαρώσει,	αφήστε	την	γλώσσα	να	χαλαρώσει,	τα	μάγουλα,	
και	αφήστε	τα	μάτια	να	χαλαρώσουν,	νιώστε	το	μέτωπό	σας,	αφήστε	το	να	χαλαρώσει	και	
νιώστε	την	αίσθηση	του	φωτός	μέσα	στο	μέτωπο	και	σε	όλο	τον	εγκέφαλο.	Με	κάθε	αριθμό	θα	
χαλαρώσετε	πιο	βαθειά	και	ο	νους	βυθίζεται	πιο	βαθειά	μέσα	στο	υποσυνείδητο	10	αφήνεστε	
προς	τα	μέσα	9	άφημα	βύθισμα	8	7	6	πιο	βαθειά	5	4	πιο	βαθειά	άφημα	3	2	1.	Τώρα	μπορείτε	
να	μεταφερθείτε	νοερά	σε	ένα	ποτάμι	μέσα	στη	φύση,	ένα	καθαρό	ποτάμι,	είτε	αληθινό	είτε	
φανταστικό	και	καθείστε	με	βλέμμα	στο	ποτάμι	αυτό	και	παρακολουθείστε	την	ροή	του	νερού,	
απολαύστε	τα	σχέδια	του	νερού,	καθώς	ρέει.	Τώρα	μπορείτε	να	μπείτε	μέσα	στο	ποτάμι,	η	
θερμοκρασία	ειναι	τέλεια	και	να	αφήσετε	το	ποτάμι	να	σας	πλένει,	να	κυλάει	πάνω	στο	σώμα	
σας	να	σας	πλένει	και	σωματικά	και	ψυχικά.	Αφεθείτε	στο	ποτάμι.	Τώρα	βγαίνετε	από	την	
άλλη	όχθη	του	ποταμιού	και	εκεί	υπάρχει	ένα	όμορφο	μονοπάτι	που	περνάει	απο	πλούσια	
βλάστηση	και	αριστερά	και	δεξιά,	καθώς	προχωράτε	η	βλάστηση	γίνεται	όλο	και	πιο	ζωντανή	
όλο	και	πιο	όμορφη,	περνάτε	το	μονοπάτι	μέσα	στη	φύση	και	φτάνετε	σε	μια	σπηλιά.	Η	
σπηλιά	του	υποσυνείδητού	σας	όπου	μόνο	εσείς	έχετε	πρόσβαση	και	αρχίζετε	να	κατεβαίνετε	
μέσα	στη	σπηλιά	όλο	και	πιο	βαθειά	μέσα	στο	υποσυνείδητο,	ακόμα	πιο	βαθειά	μέσα	στην	
σπηλιά	μέσα	στο	υποσυνείδητο	και	πιο	βαθειά	και	φτάνετε	σε	μια	μεγάλη	φωτεινή	αίθουσα	
του	υποσυνείδητου	όπου	έχετε	πρόσβαση	σε	όλες	τις	όψεις	του	εαυτού	σας.	Και	τώρα	αρχίστε	
να	συντονιστείτε	με	ένα	συναίσθημα	που	σας	απασχολεί,	και	που	θέλετε	να	βοηθήσετε.	Σιγά	
σιγά	το	συναίσθημα	που	επιλέγετε	ή	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	έχει	το	συναίσθημα,	
μορφοποιείται	μπροστά	σας,	παίρνει	μια	μορφή,	αφήστε	την	μορφή	του	συναισθήματος	να	
δυναμώσει,	να	γίνει	πιο	συγκεκριμένη,	όλο	και	πιο	συγκεκριμένη,	συγκεκριμένη.	Τώρα	
ρωτήστε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας,	πότε	και	πώς	δημιουργήθηκε	μέσα	σας	και	δεχθείτε	
απαντήσεις.	Δεχθείτε	απαντήσεις	για	το	πώς	και	πότε	δημιουργήθηκε	αυτό	το	μέρος	του	
εαυτού	σας.	Δεχθείτε	απαντήσεις.	Τώρα	ρωτήστε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας	τι	μπορείτε	
να	κάνετε	για	να	το	βοηθήσετε,	πώς	μπορείτε	να	το	βοηθήσετε	(να	νιώθει	καλύτερα),	τι	
χρειάζεται	από	εσάς.	Δεχθείτε	οδηγίες	για	το	τι	μπορείτε	να	κάνετε	για	αυτό	το	μέρος	του	
εαυτού	σας.	Και	ρωτήστε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας	αν	μπορούν	άλλοι	να	το	βοηθήσουν.	
Δεχθείτε	απαντήσεις.	Τώρα	αρχίστε	να	νιώθετε	κατανόηση	και	οικειότητα,	με	αυτό	το	μέρος	



του	εαυτού	σας,	συμπάθεια,	και	επιτρέψτε	το	φως	σας	και	την	αγάπη	σας	να	περνούν	μέσα	σε	
αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας.	Η	αγάπη	σας	και	το	φως	σας	περνάνε	σε	αυτό	το	μέρος	του	
εαυτού	σας.	Ακόμα	περισσότερη	αγάπη	και	φως	και	ίσως	μεταμορφώνεται	το	μέρος	αυτο,	
καθώς	δέχεται	την	αγάπη	και	το	φως	σας.	Και	δοκιμάστε	να	αγκαλιάσετε	με	αγάπη	αυτό	το	
μέρος	του	εαυτού	σας,	αγκαλιά	με	αγάπη.	Και	βιώνοντας	αγάπη	για	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	
σας,	ίσως	υπάρχουν	κάποια	πράγματα	που	θέλετε	να	εξηγήσετε	σε	αυτό	το	μέρος,	κάποιες	
αλήθειες	και	ιδέες	που	ίσως	βοηθήσουν	το	μέρος	αυτό.	Επικοινωνήστε	στο	μέρος	αυτό	ότι	
πιστεύετε	οτι	θα	βοηθησει.	Τώρα	άλλη	μια	φορά	εκφράζοντας	την	αγάπη	σας	σε	αυτό	το	
μέρος	του	εαυτού	σας,	εξηγήστε	οτι	θα	κάνετε	ότι	μπορείτε	για	να	νοιώθει	καλύτερα,	και	οτι	
τώρα	θα	φύγετε	προσωρινά,	αλλά	θα	έχετε	πάντα	επαφή	μαζί	του	ενεργειακά	και	νοερά.	Και	
τώρα	αρχίστε	να	ανεβαίνετε	το	μονοπάτι	προς	την	έξοδο	απο	την	σπηλιά.	Ανεβαίνοντας	και	
φτάνετε	στο	άνοιγμα	της	σπηλιάς	και	προχωράτε	στο	μονοπάτι	προς	το	ποτάμι.	Φτάνετε	στο	
ποτάμι	και	προχωράτε	στην	αρχική	όχθη	του	ποταμιού,	εκεί	που	ξεκινήσατε.	Εκεί	που	είστε,	
θυμηθείτε	πότε	και	πώς	γεννήθηκε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας,	θυμηθείτε	τι	χρειάζεται	το	
μέρος	αυτό	από	σας.	Θα	μετρήσω	απο	1	ως	5	και	με	κάθε	αριθμό	θα	γυρίσουμε	πιο	πολύ	στην	
εγρήγορση	1,	2	,3	γυρίζοντας	στην	εγρήγορση,	4	και	5.	Όταν	θα	συνέρχεστε	καλύτερα	να	
σημειώσετε	ότι	μπορείτε	να	θυμηθείτε	από	την	άσκηση».	

	

	

	

	

	

	

Μεταμορφωση	συναισθηματος	2	(DVD	31	εκπαίδευσης	συντονιστων)	

«Βρείτε	μια	άνετη	θέση,	τα	πόδια	και	τα	χέρια	ελεύθερα,	το	κεφάλι	ίσιο	με	την	σπονδυλική	
στήλη,	τα	μάτια	κλειστά	και	αρχίστε	με	μερικές	πιο	βαθειές	αναπνοές,	πάρτε	μια	βαθειά	
εισπνοή	κρατείστε	την	και	με	την	εκπνοή	αφεθείτε,	χαλαρώστε.	Και	πάλι	βαθειά	εισπνοή,	
κράτημα,	και	με	την	εκπνοή	αφεθείτε.	Πάλι	εισπνοή,	και	κράτημα,	και	με	την	εκπνοή	αφεθείτε.	
Αφήστε	την	αναπνοή	σας	ελεύθερη	και	νιώστε	το	σώμα	σας.	Θα	κάνουμε	ενα	πέρασμα	μέσα	
από	το	σώμα	όπου	θα	νιώσετε	την	κατάσταση	των	μυών	και	νεύρων	σε	κάθε	σημείο	του	
σώματος.	Μόνο	που	θα	έχετε	επίγνωση	του	μέρους,	θα	χαλαρώσει	μόνο	του.	Νιώστε	τα	
πέλματα	σας,	τα	δάκτυλα	των	ποδιών	και	νιώστε	την	κατάσταση	εκεί.	Νιώστε	τις	γάμπες,	
νιώστε	την	κατάσταση	των	μυών	στις	γάμπες.	Στα	γόνατα	νιώστε.	Οι	μηροί,	νιώστε	τους	
μηρούς	και	την	κατάσταση	των	μυών	στους	μηρούς,	οι	γοφοί	και	οι	γλουτοί,	νιώστε.	Η	μέση,	
νιώστε	την	κατάσταση	των	μυών	στη	μέση	σας.	Η	κοιλιά,	νιώστε	τους	μυς	της	κοιλιάς	και	
δεχτείτε	τους	όπως	είναι.	Το	ηλιακό	πλέγμα,	νιώστε	την	περιοχή	αυτή	και	την	κατάσταση	των	
μυών	εκεί.	Νιώστε	το	στήθος,	νιώστε	την	πλάτη	σας.	Νιώστε	τους	ώμους	και	την	κατάσταση	



των	μυών	εκεί.	Νιώστε	τα	μπράτσα,	τα	χέρια,	τις	παλάμες,	νιώστε	τα	δάκτυλα,	και	νιώστε	τον	
αυχένα,	αφήστε	τον	να	χαλαρώσει.	Και	νιώστε	το	σαγόνι	και	την	γλώσσα,	και	τα	μάγουλα	
νιώστε,	και	τα	μάτια	σας,	νιώστε	τα	μάτια	μέσα	και	γύρω.	Και	νιώστε	το	μέτωπο,	το	μέτωπο	
και	το	πάνω	μέρος	του	κεφαλιού.	

Τώρα	θα	αρχίσουμε	πάλι	από	τα	πέλματα	νιώθοντας	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	κάθε	
μέρος	του	σώματος	και	νιώθοντας	την	ενέργεια	που	υπάρχει	αλλά	και	τα	συναισθήματα,	αν	
νιώθετε	συναισθήματα	εκεί.	Αρχίζουμε	με	τα	πέλματα.	Νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	
από	τα	πέλματα.	Και	νιώστε	αν	υπάρχουν	συναισθήματα	αποθηκευμένα	εκεί	στα	πέλματά	
σας.	Τώρα	νιώστε	τις	γάμπες,	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	τις	γάμπες,	νιώστε	την	ενέργεια	
και	όποια	συναισθήματα	μπορεί	να	βρίσκονται	εκεί.	Νιώστε	τα	γόνατα,	την	ενέργεια	μέσα	και	
γύρω	από	τα	γόνατα	και	τα	συναισθήματα.	Και	νιώστε	τους	μηρούς	την	ενέργεια	μέσα	και	
γύρω	από	τους	μηρούς.	Και	πιθανά	συναισθήματα	στην	περιοχή	αυτή.	Και	νιώστε	την	ενέργεια	
μέσα	και	γύρω	από	τους	γλουτούς	και	γοφούς	και	πιθανά	συναισθήματα.	Και	νιώστε	την	
ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	την	λεκάνη	και	γεννητικά	όργανα,	η	ενέργεια	και	συναισθήματα.	
Και	νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	την	κοιλιά	σας,	την	ενέργεια	στην	κοιλιά	και	τα	
συναισθήματα	στη	κοιλιά	σας.	Νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	την	μέση	σας	και	
συναισθήματα.	Και	νιώστε	το	ηλιακό	πλέγμα,	την	ενέργεια	μέσα	εκεί	και	γύρω	και	
συναισθήματα.	Και	νιώστε	το	στήθος	και	την	ενέργεια	μέσα	στο	στήθος	σας,	συναισθήματα.	
Και	νιώστε	την	πλάτη	σας	και	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	την	πλάτη	και	συναισθήματα	
στην	πλάτη.	Και	νιώστε	τους	ώμους,	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	τους	ώμους	και	
συναισθήματα	εκεί.	Και	νιώστε	τα	χέρια	σας,	τα	μπράτσα,	οι	καρποί,	παλάμες,	την	ενέργεια	
μέσα	και	γύρω	από	τα	χέρια,	πιθανά	συναισθήματα	στα	χέρια	σας.	Και	νιώστε	τον	αυχένα,	την	
ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	τον	αυχένα	και	το	λαιμό,	νιώστε	την	ενέργεια	εκεί,	μέσα	και	γύρω	
και	πιθανά	συναισθήματα	εκεί.	Νιώστε	το	σαγόνι,	η	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	το	σαγόνι,	
συναισθήματα.	Και	νιώστε	την	γλώσσα,	ενέργεια	στην	γλώσσα	σας,	στα	μάγουλα,	η	ενέργεια	
μέσα	εκεί,	συναισθήματα.	Τα	μάτια	σας,	η	ενέργεια	στα	μάτια,	συναισθήματα.	Και	το	μέτωπο	
σας,	η	ενέργεια.	Τώρα	θα	επιλέξετε	το	συναίσθημα	με	το	οποίο	θέλετε	να	εργαστείτε,	ή	επειδή	
υπάρχει	στη	ζωή	σας	ή	επειδή	το	νιώθετε	τώρα	στο	σώμα	σας.	Επικεντρωθείτε	στο	
συναίσθημα	αυτό	και	στο	μέρος	του	σώματος	που	επικεντρώνεται.	Νιώστε	το	συναίσθημα	και	
νιώστε	το	μέρος	του	σώματος	που	επικεντρώνεται.	Και	αφήστε	το	συναίσθημα	να	πάρει	μια	
μορφή,	οποιαδήποτε	μορφή	ή	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	νιώθει	έτσι,	μορφοποιείται.	Και	
ρωτήστε	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	νιώθει	έτσι,	πώς	και	πότε	δημιουργήθηκε.	Πότε	και	πώς	
ξεκίνησε	η	ύπαρξη	μέσα	σας.	Και	δεχθείτε	απαντήσεις.	Δεχθείτε	απαντήσεις	για	το	πώς	και	
πότε	δημιουργήθηκε	το	μέρος	αυτό	μέσα	σας.	Τώρα	ρωτήστε	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	
νιώθει	έτσι	τι	μαθήματα	μπορεί	να	έχει,	ποια	είναι	τα	μαθήματα	σας	σε	σχέση	με	το	
συναίσθημα	αυτό.	Δεχθείτε	απαντήσεις	για	το	μάθημα	σας.	Τώρα	ρωτήστε	το	μέρος	του	
εαυτού	σας	που	νιώθει	έτσι,	τι	μπορώ	να	κάνω	για	να	σε	βοηθήσω.	Δεχθείτε	απαντήσεις	γύρω	
από	το	τι	μπορείτε	να	κάνετε	για	να	βοηθήσετε	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	νιώθει	έτσι.	
Τώρα	ρωτήστε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας,	αν	θέλει	να	επικοινωνήσει	με	κάποιον	και	αν	
ναι	τι,	με	ποιόν	και	τι.	Συνειδητοποιήστε	τι	θέλει	να	επικοινωνήσει	και	με	ποιόν.	Τώρα	αρχίστε	



να	νιώθετε	οικειότητα	με	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	νιώθει	έτσι,	να	δεχθείτε	αυτό	το	
μέρος,	να	δεχθείτε	το	συναίσθημα,	να	νιώθετε	κατανόηση	για	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας,	
να	νιώθετε	φιλικοί	προς	αυτό	το	μέρος	και	να	αρχίσετε	να	νιώθετε	αγάπη	για	το	μέρος	αυτό	
σαν	να	είναι	το	παιδί	σας,	αποδοχή	και	αγάπη	για	το	μέρος	αυτό.	Και	αφήστε	το	φως	σας	να	
απλωθεί	σε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας,	φως	και	αγάπη.	Όλο	και	περισσότερο	αγάπη	και	
φως	περνούν	σε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας.	Και	αν	μπορείτε,	πάρτε	αυτό	το	μέρος	του	
εαυτού	σας	μέσα	στην	αγκαλιά	σας,	αγκαλιάστε	το	με	αγάπη.	Τώρα	νιώστε	ένα	άνοιγμα	προς	
το	Θείο	με	ή	χωρίς	μορφή	ή	προς	το	σύμπαν,	νιώθοντας	ευγνωμοσύνη	και	αγάπη	για	όλα	αυτά	
που	έχετε.	Άνοιγμα	αγάπης	και	ευγνωμοσύνης.	Και	τώρα	δεχθείτε	το	φως	και	την	αγάπη	του	
Θείου	για	σας,	δεχθείτε	αυτό	το	φως,	δεχθείτε	την	αγάπη	η	οποία	απλώνεται	μέσα	σας,	
ανακουφίζει,	διαλύει	κάθε	αρνητικό	συναίσθημα.	Αφήστε	την	αγάπη,	το	φως	να	απλωθούν	
μέσα	σας,	δημιουργώντας	απόλυτη	γαλήνη	και	αρμονία.	Αφήστε	όλο	το	σώμα	και	όλο	το	νου	
να	γεμίσουν	με	φως.	Και	οραματιστείτε	τον	εαυτό	σας	από	δω	και	πέρα	λειτουργώντας	με	την	
αντίθετη	θετική	πεποίθηση,	το	αντίθετο	θετικό	συναίσθημα.	Φανταστείτε	αυτό,	οτι	
λειτουργείτε	με	την	αντίθετη	θετική	πεποίθηση,	το	αντίθετο	θετικό	συναίσθημα.	Και	θα	
μετρήσω	από	1	ως	5	και	με	κάθε	αριθμό	θα	γυρίσετε	και	πιο	πολύ	στην	εγρήγορση	1,	2,	3,	
γυρίζοντας	στην	εγρήγορση,	4	και	5,	μπορείτε	να	συνέρχεστε».	

	

Άσκηση	με	το	ενεργειακό	σώμα	(DVD	37	εκπαίδευσης	συντονιστων)	

	

«Βρείτε	μια	άνετη	θέση	όπου	το	σώμα	σας	μπορεί	να	αφεθεί,	να	εγκαταλείπεται,	ώστε	να	
μπορείτε	να	έχετε	πρόσβαση	προς	το	ενεργειακό	σας	σώμα.	Σκεφτείτε	τώρα	αν	υπάρχει	ένα	
συγκεκριμένο	συναίσθημα	με	το	οποίο	θέλετε	να	εργαστείτε	στην	άσκηση	αυτή.	Δεν	
δεσμεύεστε	με	το	συναίσθημα	αυτό,	μπορεί	αργότερα	να	βιώσετε	κάτι	άλλο.	Θα	κάνουμε	ένα	
σύντομο	πέρασμα	μέσα	από	το	σώμα	που	θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	βιώσετε	την	κατάσταση	
που	υπάρχει,	που	επικρατεί	σε	αυτό	το	μέρος,	δηλαδή	αν	είναι	χαλαρό	ή	σφιγμένο,	αν	είναι	
ζεστό	ή	κρύο,	αν	νιώθει	άνετο	ή	νιώθει	δυσφορία,	απλώς	να	βιώσετε	την	κατάσταση	των	
μυών,	των	νεύρων	και	των	οστών	σε	αυτό	το	σημείο.	Αρχίζουμε	με	τα	δάκτυλα	των	ποδιών	και	
τα	πέλματα,	νιώστε	τα,	οι	γάμπες,	νιώστε	τις	γάμπες,	την	κατάσταση	στις	γάμπες,	τα	γόνατα,	
τώρα	νιώστε	τους	μηρούς	και	την	κατάσταση	των	μυών	στους	μηρούς	σας,	στους	γοφούς	και	
γλουτούς,	νιώστε	την	κατάσταση,	στην	μέση	σας,	νιώστε	την	μέση,	και	στην	κοιλιά	σας,	νιώστε	
την	κοιλιά	και	την	κατάσταση	στην	κοιλιά	σας,	νιώστε	το	ηλιακό	πλέγμα	και	την	κατάσταση	
εκεί,	και	στην	σπονδυλική	στήλη	πίσω	από	το	ηλιακό	πλέγμα,	στο	στήθος,	νιώστε	την	περιοχή	
του	στήθους,	και	νιώστε	την	πλάτη	σας,	την	κατάσταση	των	μυών	και	των	οστών	στην	πλάτη	
σας,	νιώστε	τους	ώμους,	παρατηρείστε	πώς	είναι	οι	ώμοι	σας,	και	τα	μπράτσα,	οι	καρποί,	οι	
παλάμες,	τα	δάκτυλα	των	χεριών,	τώρα	νιώστε	τον	αυχένα	και	τον	λαιμό,	παρατηρείστε	τους	
μυς	εκεί	στον	αυχένα	και	στον	λαιμό	και	στο	κεφάλι	σας,	παρατηρείστε	το	σαγόνι,	την	
κατάσταση	των	μυών	στο	σαγόνι,	στην	γλώσσα,	στα	μάγουλα,	στους	κροτάφους,	στο	μέτωπο,	
στο	πάνω	μέρος	του	κεφαλιού.	Τώρα	θα	κάνουμε	ένα	δεύτερο	πέρασμα,	οπού	θα	νιώσετε	την	



ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	κάθε	μέρος,	σαν	να	νιώθετε	το	ενεργειακό	πεδίο	που	βρίσκεται	
πίσω	από	την	ύλη	και	γύρω	από	την	ύλη	(νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	το	σώμα,	2-3	
πόντους	γύρω	από	το	σώμα),	στα	πέλματα,	νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	τα	
πέλματα,	και	αν	θέλετε	νιώστε	όποια	συναισθήματα	μπορεί	να	υπάρχουν	στην	ενέργεια	αυτή,	
και	νιώστε	την	ενέργεια	στις	γάμπες	και	γύρω	από	τις	γάμπες	και	όποια	συναισθήματα	
υπάρχουν	εκεί,	νιώστε	τα	γόνατα	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	τα	γόνατα,	και	οι	μηροί,	
νιώστε	τους	μηρούς	και	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	τους	μηρούς	και	όποια	
συναισθήματα	μπορεί	να	αποθηκεύονται	εκεί,	νιώστε	τους	γοφούς	και	γλουτούς	και	όλη	τη	
λεκάνη	και	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	εκεί	περιλαμβάνοντας	και	τα	γεννητικά	όργανα	
και	κόκκυγα,	νιώστε	την	ενέργεια	και	όποια	συναισθήματα	μπορεί	να	αποθηκεύονται	εκεί,	και	
νιώστε	την	κοιλιά,	την	ενέργεια	μέσα	στην	κοιλιά	σας	και	όποια	συναισθήματα	αποθηκεύονται	
στην	κοιλιά	σας,	και	η	μέση	σας,	νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	την	μέση	σας	και	
όποια	συναισθήματα	αποθηκεύονται	στην	περιοχή	αυτή	και	νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	
γύρω	από	το	ηλιακό	πλέγμα,	και	όποια	συναισθήματα	αποθηκεύονται	εκεί,	νιώστε	το	στήθος	
την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	το	στήθος	και	όποια	συναισθήματα,	και	η	πλάτη,	μια	
ενέργεια	μέσα	και	γύρω	από	την	πλάτη,	όποια	συναισθήματα,	οι	ώμοι,	η	ενέργεια	μέσα	και	
γύρω	από	τους	ώμους	και	όποια	συναισθήματα	και	στα	χέρια	σας,	η	ενέργεια	μέσα	και	γύρω,	
στα	μπράτσα,	οι	καρποί,	οι	παλάμες	και	όποια	συναισθήματα	υπάρχουν	μέσα	στην	ενέργεια	
των	χεριών	σας,	και	πέρα	από	τα	δάκτυλα,	ανάμεσα	στα	δάκτυλα	και	πέρα,	η	ενέργεια	και	
στον	αυχένα	νιώστε	την	ενέργεια	μέσα	και	γύρω	και	όποια	συναισθήματα,	ή	στο	λαιμό	σας,	
και	στο	πρόσωπο	σας,	η	ενέργεια	μέσα	και	γύρω,	στο	σαγόνι	σας,	συναισθήματα,	η	γλώσσα,	
τα	μάγουλα,	η	ενέργεια	μέσα	και	γύρω,	στους	κροτάφους	η	ενέργεια,	στα	μάτια	σας,	και	στο	
μέτωπο	σας,	και	χάνετε	την	αίσθηση	του	φυσικού	σώματος	και	νιώθετε	τον	εαυτό	σας	σαν	
ενεργειακό	σώμα	όλο	ενέργεια,	και	παρατηρείστε	μέσα	σε	αυτό	το	ενεργειακό	πεδίο	πού	
νιώθετε	τα	πιο	έντονα	φαινόμενα	και	τι	νιώθετε	εκεί,	βιώστε	αυτό	το	μέρος	του	ενεργειακού	
σώματος	και	βιώστε	τα	συναισθήματα	που	αποθηκεύονται	εκεί,	βιώστε	αυτά	τα	
συναισθήματα.	Τώρα,	αν	υπάρχει	κάποιο	άλλο	συναίσθημα	πιο	σημαντικό	για	σας	από	αυτό	
που	εμφανίζεται,	βρείτε	που	υπάρχει	στο	ενεργειακό	σας	σύστημα	και	αποφασίστε	για	το	
συναίσθημα	που	θέλετε	να	εργαστείτε	και	πού	το	νιώθετε	στο	ενεργειακό	σας	σύστημα.	Και	
νιώστε	την	ενέργεια	εκεί,	την	κατάσταση	της	ενέργειας,	την	αίσθηση	της	ενέργειας	και	νιώστε	
τα	συναισθήματα	που	χρωματίζουν	την	ενέργεια	αυτή,	που	βρίσκονται	μέσα	στην	ενέργεια	
αυτή	και	δεχθείτε	τα	συναισθήματα	αυτά	όπως	είναι	μέσα	σας	μέσα	στο	ενεργειακό	σύστημα,	
δεχθείτε	τα.	Και	συνειδητοποιείστε	τις	πεποιθήσεις,	τις	αντιλήψεις	που	δημιουργούν	τα	
συναισθήματα	αυτά,	τι	πιστεύετε	στο	βάθος	του	εαυτού	σας	που	δημιουργεί	αυτά	τα	
συναισθήματα.	Και	αφήστε	την	ενέργεια	αυτή	να	σας	συνδέει	με	βιώματα,	με	εμπειρίες	που	
έχουν	συντελέσει	ώστε	να	νιώθετε	έτσι,	θυμηθείτε.	Επιτρέψτε	στον	εαυτό	σας	να	θυμηθείτε	
γεγονότα	εμπειρίες	που	συντελούν	ώστε	να	νιώθετε	έτσι.	Και	συνειδητοποιείστε	τα	μαθήματα	
που	χρειάζεται	να	μάθετε	για	να	απελευθερωθείτε,	τι	χρειάζεται	να	συνειδητοποιήσετε	για	να	
μάθετε.	Πού	βρίσκεται	η	ελευθερία	σας,	η	ευτυχία	σας.	Πού	βρίσκεται	η	ελευθερία	σας,	η	
ευτυχία	σας.	Από	ποιές	πεποιθήσεις	ή	ανάγκες	χρειάζεται	να	απελευθερωθείτε	για	να	είσαστε	
ελεύθεροι,	ευτυχισμένοι.	Ποιές	προσκολλήσεις	χρειάζεται	να	αφήσετε	για	να	είστε	ελεύθεροι,	



ευτυχισμένοι.	Τι	χρειάζεται	να	τολμήσετε	για	να	είστε	ελεύθεροι.	Θέλετε	να	είστε	ελεύθεροι;	
Αν	θέλετε	να	είστε	ελεύθεροι,	φανταστείτε	τον	εαυτό	σας	ελεύθερο,	δοκιμάστε	το,	
πειραματιστείτε	με	την	κατάσταση	να	είστε	ελεύθεροι,	δείτε	αν	σας	αρέσει.	Και	συνεχίσετε	να	
βιώσετε	αγάπη	χωρίς	όρους	για	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας	και	αφήστε	όλο	και	
περισσότερο	φως	να	απλωθεί	στο	μέρος	αυτό,	αγάπη	και	φως,	προς	αυτό	το	μέρος	του	
ενεργειακού	σας	σώματος,	προς	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	νοιώθει	έτσι.	Και	νιώστε	ένα	
άνοιγμα	προς	το	Θείο	φως,	τη	Θεία	αγάπη	και	αφήστε	την	να	διαλύσει	κάθε	αίτια,	κάθε	
ψευδαίσθηση,	κάθε	προσκόλληση,	ώστε	να	είστε	ελεύθεροι.	Και	οραματιστείτε	τον	εαυτό	σας	
ελεύθερο,	ήρεμο,	ευτυχισμένο,	καλά	μέσα	σας	με	μια	καλή	σχέση	με	τον	εαυτό	σας.	Τώρα	θα	
μετρήσω	από	1	έως	5	και	θα	γυρίσουμε	πιο	πολύ	προς	την	εγρήγορση,	1,	2,	γυρίζοντας	προς	
την	εγρήγορση,	3,	4	και	5.	Μπορείτε	να	συνέρχεστε».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Αναδρομή	(εκπαίδευση	συντονιστών	2017)	

Ανασφάλεια,	φόβος	

«Βεβαιωθείτε	ότι	το	σώμα	σας	είναι	άνετο	και	θα	ξεκινήσουμε	με	5	λεπτά	rebirthing,	με	το	
στήθος,	πάρτε	μερικές	βαθειές	αναπνοές	πρώτα,	και	όταν	νιώθετε	έτοιμοι	μπορείτε	να	
αρχίσετε	με	την	αναπνοή	του	rebirthing	με	το	στήθος	πάνω	και	κάτω,	την	γρήγορη	αναπνοή,	
για	να	παραμερίσουμε	τον	έλεγχο	του	νου,	με	ένα	ρυθμό	που	είναι	άνετος	για	σας,	βρείτε	το	
ρυθμό	σας,	αυξάνοντας	τον	ρυθμό	με	τρόπο	όμως	που	είστε	άνετοι,	συνεχίζουμε	με	την	
γρήγορη	αναπνοή	με	το	στήθος,	βρείτε	το	ρυθμό	που	νιώθετε	άνετοι,	και	τώρα	πάρτε	μια	
βαθειά	εισπνοή	και	κρατήστε	για	λίγο,	και	με	την	εκπνοή	ηρεμήστε,	βεβαιωθείτε	ότι	το	σώμα	
σας	είναι	άνετο,	τα	πόδια	και	τα	χέρια	σε	άνετη	χαλαρή	θέση,	ελεύθεροι,	αφημένοι	και	
σκεφτείτε	λίγο	τη	ζωή	σας	σήμερα	και	εντοπίστε	που	νιώθετε	ανασφάλεια	ή	άγχος	ή	φόβο	σε	
σχέση	με	ποιά	θέματα,	ποιά	είναι	τα	θέματα	που	σας	απασχολούν,	τα	θέματα	που	όταν	τα	
σκέφτεστε	μειώνεται	η	ηρεμία	σας,	η	ευτυχία	σας,	αν	μπορεί	να	είναι	θέματα	υγείας	είτε	δική	



σας	είτε	των	άλλων,	ή	οι	σχέσεις	σας	με	ανθρώπους,	μπορεί	να	είναι	οικονομικά	θέματα,	ή	
στόχοι	που	έχετε,	με	ποιά	θέματα	νιώθετε	ανησυχία.	Τώρα	μπορείτε	να	χαλαρώσετε	ακόμα	
πιο	βαθειά,	καθώς	μετράω,	νιώστε	το	σώμα	σας	και	το	νου	σας	να	χαλαρώνουν	πιο	βαθειά,	
10,	όλο	το	σώμα	χαλαρώνει,	όλοι	οι	μύες	χαλαρώνουν,	9,	8,	χαλαρώνετε	όλο	και	πιο	βαθειά,	7,	
6,	χαλαρώστε	ακόμα	πιο	βαθειά,	αφεθείτε,	5,	4,	ακόμα	πιο	χαλαροί,	πιο	εσωτερικοί,	3,	πιο	
βαθειά,	αφεθείτε,	2,	και	1	και	0.	Αν	υπάρχει	κάποιο	μέρος	του	σώματος	που	δεν	είναι	χαλαρό,	
αφήστε	το	να	χαλαρώσει	τώρα,	ώστε	να	είστε	χαλαροί,	άνετοι	και	αν	υπάρχει	ένα	μέρος	του	
νου	σας	που	δεν	έχει	ηρεμήσει,	αφήστε	το	να	ηρεμήσει	τώρα.	Τώρα	θα	προχωρήσουμε	στη	
σπηλιά	του	υποσυνείδητου.	Πηγαίνετε	στη	φύση,	εκεί	που	είναι	το	ποτάμι	σας,	δικό	σας	
ποτάμι,	δική	σας	δημιουργία,	ακριβώς	όπως	το	θέλετε	και	μπορείτε	να	μπείτε	μέσα	στο	ποτάμι	
που	έχει	την	τέλεια	θερμοκρασία	και	αφήστε	το	να	σας	πλένει	και	σωματικά	και	ψυχικά,	
πλένεστε	από	το	ποτάμι.	Και	βγαίνετε	από	την	άλλη	όχθη	του	ποτάμιου	και	προχωράτε	το	
μονοπάτι,	με	πλούσια	βλάστηση	και	φτάνετε	στη	σπηλιά	σας,	η	σπηλιά	του	υποσυνείδητού	
σας,	που	έχετε	μόνο	εσείς	πρόσβαση	και	κατεβαίνετε	μέσα	στη	σπηλιά,	κατεβαίνοντας	μέσα	
στο	υποσυνείδητο,	όλο	και	πιο	βαθειά,	αφήνοντας	τον	έξω	κόσμο,	και	πιο	βαθειά	μέσα	στη	
σπηλιά,	μέσα	στο	υποσυνείδητο.	Και	φτάνετε	στη	μεγάλη	φωτεινή	αίθουσα	όπου	έχετε	
πρόσβαση	προς	όλο	το	περιεχόμενο	του	νου,	το	υποσυνείδητο.	Εκεί	μπορείτε	να	θυμηθείτε	
στιγμές	στα	παιδικά	σας	χρόνια,	όπου	νοιώσατε	φόβο	ή	άγχος	ή	ανασφάλεια	ή	κίνδυνο,	
θυμηθείτε	τις	στιγμές	αυτές,	που	νιώσατε	κίνδυνο.	Περνάνε	από	το	νου	σας	διάφορες	
εμπειρίες,	γεγονότα	και	καταστάσεις	όπου	νιώσατε	κίνδυνο,	σε	διάφορες	ηλικίες.	Τώρα,	
επιλέξτε	μια	εμπειρία	μια	κατάσταση	και	επικεντρωθείτε	στην	εμπειρία	αυτή,	
συνειδητοποιείστε	τι	νιώσατε	τότε,	συνειδητοποιείστε	λεπτομέρειες	της	εμπειρίας,	
συνειδητοποιείστε	τι	νιώσατε,	δεχθείτε	αυτό	που	νιώσατε,	όμως	συνειδητοποιείστε	ότι	τελικά	
ήσασταν	ασφαλείς,	παρόλο	που	νιώσατε	κίνδυνο,	η	αλήθεια	ήταν	και	είναι	οτι	ήσασταν	
ασφαλείς.	Και	ξανά	βιώστε	την	εμπειρία	με	την	γνώση	αυτή	και	βιώνοντας	ασφάλεια	καθώς	
βλέπετε	την	εμπειρία.	Νιώστε	ένα	φως	μέσα	σας,	μια	δύναμη	και	απόλυτη	ασφάλεια	μέσα	
στην	εμπειρία	αυτή	ότι	και	να	γίνει.	Είστε	ασφαλείς	και	θα	είστε	πάντα.	Τώρα	εμφανίζεται	ένα	
άλλο	γεγονός,	μια	άλλη	κατάσταση,	όπου	νιώσατε	κίνδυνο,	φόβο	ή	ανασφάλεια,	θυμηθείτε	
λεπτομέρειες,	θυμηθείτε	πώς	νιώσατε,	δεχτείτε	αυτά	που	νιώσατε,	και	καθώς	θυμάστε	την	
εμπειρία,	συνειδητοποιείστε	ότι	είστε	ασφαλείς,	καθώς	θυμάστε	την	εμπειρία,	νιώστε	
ασφάλεια,	νιώθοντας	ένα	μεγάλο	φως	μέσα	σας,	μια	μεγάλη	δύναμη	και	απόλυτη	ασφάλεια.	
Ήσασταν	τότε	ασφαλείς,	απλώς	δεν	το	ξέρατε.	Τώρα	δεχτείτε	μια	τρίτη	περίπτωση,	μια	τρίτη	
εικόνα,	που	νιώσατε	κάποιο	κίνδυνο	σαν	παιδί,	θυμηθείτε	λεπτομέρειες,	θυμηθείτε	τα	
συναισθήματα	σας	και	τις	σκέψεις	σας	τότε,	συναισθήματα	και	σκέψεις	που	είχατε,	δεχτείτε	
ότι	νιώσατε	έτσι,	σκεφτόσασταν	έτσι,	και	συνειδητοποιείστε	πάλι	οτι	τελικά	παρόλο	που	
σκεφτόσασταν	έτσι	και	νιώσατε	έτσι,	ήσασταν	ασφαλείς.	Η	αλήθεια,	η	πραγματικότητα	ήταν	
και	είναι	οτι	ήσασταν	ασφαλείς,	και	νιώστε	αυτήν	την	ασφάλεια,	νιώστε	αυτό	το	φως	μέσα	
σας,	μια	δύναμη,	μια	αίσθηση	ασφάλειας,	νιώστε	την	δύναμη	της	ύπαρξης	σας.	Τώρα	
εμφανίζεται	μπροστά	σας,	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	τείνει	να	νοιώθει	ανασφάλεια	ή	
νοιώθει	άγχος	ή	φόβο,	το	πονόσωμα,	αλλά	το	μυαλό	του	πονοσώματος	που	ειδικεύεται	στην	
ανασφάλεια,	στο	φόβο,	εμφανίζεται	μπροστά	σας,	είτε	το	βλέπετε	είτε	το	νιώθετε.	Γίνεται	πιο	



απτό,	μπροστά	σας.	Και	θα	ήθελα	να	νιώθετε	κατανόηση	για	αυτό	το	μέρος,	που	ζει	στην	
πλάνη	του	κίνδυνου,	δεν	φταίει	για	τίποτα,	νιώστε	κατανόηση	και	νιώστε	ένα	άνοιγμα	αγάπης	
προς	αυτό	το	μέρος.	Και	η	αγάπη	σας	και	το	φως	σας	απλώνονται	μέσα	σε	αυτό	το	μέρος	σε	
μια	αγκαλιά	αγάπης,	όπου	κατανοείτε,	δέχεστε	και	αγαπάτε	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας.	
Και	η	αγάπη	σας	το	θεραπεύει.	Τώρα,	θα	πάμε	πιο	βαθειά,	κατεβαίνοντας	μέσα	στην	σπηλιά,	
στην	δεύτερη	αίθουσα	που	είναι	πιο	κάτω,	πιο	βαθειά,	όπου	υπάρχει	μια	λίμνη	από	φως	και	
ξαπλώνουμε	μέσα	στη	λίμνη,	βυθιζόμαστε	μέσα	στο	φως	και	το	φως	απλώνεται	μέσα	μας	και	
γύρω	μας.	Και	βιώνουμε	την	φωτεινή	μας	φύση	και	απόλυτη	ασφάλεια.	Βιώνουμε	το	Θείο	
μέσα	μας	και	γύρω	μας.	Και	νοιώθουμε	απόλυτη	ασφάλεια.	Οτι	είμαστε	σε	ένα	σύμπαν	
αγάπης.	Οτι	όλα	είναι	αγάπη	και	είμαστε	ασφαλείς.....	Νιώστε	την	αίσθηση	του	φωτός	παντού.	
Είστε	φως.	Τώρα	αρχίζουμε	την	άνοδο	από	τη	βαθύτερη	αίθουσα	πάνω	στη	πρώτη	και	από	
εκεί	την	άνοδο	πάνω	στο	επίπεδο	της	φύσης,	βγαίνοντας	από	την	σπηλιά	και	προχωράμε	προς	
το	ποτάμι	και	από	εκεί	στην	αρχική	όχθη	του	ποτάμιου	και	θα	μετρήσω	από	1	ως	5	για	να	
επιστρέψουμε.	1,	2,	3,	4	και	5.	Μπορείτε	να	συνέρχεστε».		

	
	

	

	

ΑΝΑΔΡΟΜΗ	ΣΤΗΝ	ΠΑΙΔΙΚΗ	ΗΛΙΚΙΑ	1	(αρχικη	από	το	Εσωτερικο	παιδι	2017)	

«Μπορείτε	τώρα	να	δείτε	αν	η	θέση	σας	είναι	άνετη,	τα	πόδια	χαλαρά	και	τα	χέρια	χαλαρά,	
και	αφήστε	το	σώμα	σας	να	χαλαρώσει,	αφήστε	τα	πέλματα	να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τις	
γάμπες	να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τους	μηρούς	να	χαλαρώσουν,	και	τους	γοφούς,	και	τους	
γλουτούς,	αφήστε	όλα	να	χαλαρώσουν.	Τώρα	αφήστε	τη	μέση	σας	να	ξεκουραστεί	να	
χαλαρώσει,	αφήστε	την	πλάτη	σας	να	χαλαρώσει,	νιώστε	τους	ώμους	και	αφήστε	τους	ώμους	
να	χαλαρώσουν,	τώρα	νιώστε	την	κοιλιά	σας,	αφήστε	την	να	χαλαρώσει,	και	το	ηλιακό	πλέγμα,	
και	νιώστε	το	στήθος	και	νιώστε	ένα	άνοιγμα	στο	στήθος,	τώρα	νιώστε	τον	αυχένα	αφήστε	τον	
να	χαλαρώσει,	και	νιώστε	το	πρόσωπο	σας,	αφήστε	το	σαγόνι	να	χαλαρώσει	και	αφήστε	τα	
μάγουλα	να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τα	ματιά	σας	να	χαλαρώσουν	και	αφήστε	το	μέτωπο	σας,	το	
μέτωπο	χαλαρώνει	γίνεται	λείο,	ήρεμο,	τώρα	νιώστε	όλο	το	σώμα	σας,	εντοπίστε	εκεί	που	δεν	
είναι	χαλαρό,	και	αφήστε	όλα	τα	μέρη	που	δεν	είναι	χαλαρά	ακόμα,	αφήστε	τα	να	
χαλαρώσουν.	Όλο	και	πιο	βαθειά	και	πιο	χαλαρά.	Ξεκουραστείτε.	Και	με	κάθε	αριθμό	αφήστε	
το	σώμα	σας	να	χαλαρώσει	πιο	βαθειά	χωρίς	να	κοιμηθείτε	και	χωρίς	να	χάσετε	επαφή	με	τη	
φωνή	μου	και	αφήστε	το	νου	σας	να	ηρεμήσει	πιο	βαθειά.	10,	ο	νους	ηρεμεί	βυθίζεται,	9,	πιο	
βαθειά,	8,	χαλαρώστε,	7,	6,	5,	4,	3,	2,	και	1	και	0.	Τώρα	αρχίζουμε	ένα	ταξίδι	προς	το	
παρελθόν,	μπορείτε	να	πάτε	στην	ηλικία	περίπου	18	χρόνων,	να	θυμηθείτε	την	εποχή	αυτή,	να	
θυμηθείτε	το	σπίτι	που	μείνατε	τότε,	το	υπνοδωμάτιο	σας,	θυμηθείτε	τα	αντικείμενα	που	
είχατε,	θυμηθείτε	τι	ήταν	σημαντικό	για	σας	τότε,	τι	ήταν	σημαντικό	για	σας	την	εποχή	αυτή.	
Και	θυμηθείτε	την	κατάσταση	της	οικογένειας,	τα	συναισθήματα	και	τα	θέματα	της	



οικογένειας	τότε,	τι	γινόταν,	θυμηθείτε	τους	φίλους	σας.	Τώρα	θα	πάμε	πιο	πίσω,	ηλικία	
περίπου	15	χρόνων,	θυμηθείτε	το	σχολείο	και	τους	φίλους,	θυμηθείτε	το	σπίτι,	την	κατάσταση	
μέσα	στο	σπίτι,	θυμηθείτε	τις	δραστηριότητες	που	ήταν	σημαντικές	για	σας	και	την	εποχή,	και	
θυμηθείτε	τα	συναισθήματα	που	είχατε	τότε,	τα	κυρία	συναισθήματα,	που	ήταν	και	
δυσάρεστα	και	ευχάριστα,	συναισθήματα	της	ηλικίας.	Τώρα	θα	πάμε	πιο	πίσω	ηλικία	περίπου	
12	χρόνων,	ξεκινώντας	την	εφηβεία,	θυμηθείτε	την	εμφάνιση	σας,	θυμηθείτε	μερικούς	φίλους,	
θυμηθείτε	το	σχολείο,	και	θυμηθείτε	και	πως	νιώσατε	στο	σχολείο,	θυμηθείτε	το	σπίτι	σας,	και	
την	οικογένειά	σας,	και	πως	νιώσατε	μέσα	στην	οικογένεια.	Τώρα	θα	πάμε	πιο	πίσω	περίπου	9	
χρόνων,	θυμηθείτε	πως	ήταν	το	σώμα	σας	τότε,	θυμηθείτε	τους	φίλους	σας,	και	θυμηθείτε	το	
σχολείο,	και	πως	νιώσατε	στο	σχολείο,	θυμηθείτε	το	σπίτι	σας,	και	την	οικογένεια,	και	πως	
νιώσατε	στην	οικογένεια.	Τώρα	πάμε	πιο	πίσω	περίπου	7	χρόνων,	θυμηθείτε	πάλι	το	σπίτι	σας,	
και	την	οικογένεια,	και	τα	συναισθήματα	που	ένιωσες	μέσα	στην	οικογένεια,	και	πάμε	πιο	
πίσω	5	χρόνων	θυμηθείτε	το	σπίτι	σας,	θυμηθείτε	πού	μείνατε,	και	θυμηθείτε	την	οικογένεια	
και	τα	συναισθήματα	που	είχατε	τότε	και	συνεχειστε	να	πάτε	όλο	και	πιο	πίσω,	αναζητώντας	
την	πιο	παλιά	μνήμη	που	μπορείτε	να	βρείτε,	όλο	και	πιο	πίσω	βρίσκοντας	την	πρώτη	μνήμη	
που	μπορείτε	να	θυμηθείτε	την	πιο	παλιά,	ακόμα	πιο	πίσω	και	πιο	παλιά,	ίσως	ακόμα	μέσα	
στη	μήτρα	σαν	έμβρυο	αν	θυμάστε,	και	αν	θυμάστε	πως	νιώσατε.	Τώρα	μπορείτε	να	
χαλαρώσετε	και	απλώς	να	ξεκουραστείτε	καθώς	έρχονται	στον	νου	σας	εμπειρίες	από	το	
παρελθόν,	από	τα	παιδικά	χρόνια,	και	έρχονται	εμπειρίες	που	θα	θέλατε	να	θεραπεύσετε,	να	
τις	ερμηνεύσετε	αλλιώς.....	τώρα	απλώς	ηρεμήστε	νιώστε	την	αίσθηση	του	φωτός	να	φέρει	
ηρεμία	στο	νου	σας,	να	ηρεμήσετε.....	αφήστε	το	νου	σας	και	το	σώμα	σας	να	ανανεωθούν......	
τώρα	για	να	ανανεώσουμε	την	ενέργεια	μας	θα	κάνουμε	λίγο	μασάζ	στους	ώμους	αυχένα	και	
κεφάλι,	μπορείτε	σιγά	σιγά	να	φέρετε	τα	χέρια	σας	στους	ώμους	και	να	κάνετε	μασάζ	στους	
ώμους	σας,	να	χαλαρώσετε,	χαλαρώνοντας	τους	μυς	και	μετά	μπορείτε	να	προχωρήσετε	στον	
αυχένα	και	να	κάνετε	με	τα	δάκτυλα	και	τους	αντίχειρες	μασάζ	στον	αυχένα	σας,	ελευθερώστε	
τον	αυχένα	από	εντάσεις,	χαλαρώστε	τον	αυχένα	και	ιδιαίτερα	την	βάση	του	κρανίου	που	
μαζεύει	πολλή	ένταση,	ελευθερώστε	το	μέρος	αυτό	και	όλο	το	κεφάλι,	έτσι	το	κρανίο,	από	
πλάι	από	πίσω	από	πάνω,	ελευθερώστε	το	ξεκουράστε	το,	όλο	το	κρανίο	και	μετά	το	
πρόσωπο,	να	χαλαρώσετε	τους	μυς	του	προσώπου,	το	κεφάλι	και	το	πρόσωπο	σας,	και	σιγά	
σιγά	μπορείτε	να	συνέρχεστε.........»	

	

ΑΝΑΔΡΟΜΗ	ΣΤΗΝ	ΠΑΙΔΙΚΗ	ΗΛΙΚΙΑ	2	(δευτερη	από	το	Εσωτερικο	παιδι	2017)	

«Βεβαιωθείτε	ότι	η	θέση	σας	είναι	άνετη	όπου	μπορείτε	να	αφεθείτε	και	να	χαλαρώσετε,	
πάρτε	μερικές	πιο	βαθειές	αναπνοές	και	με	την	βοήθεια	της	αναπνοής	ηρεμήστε,	αφήστε	τα	
πέλματα	σας	να	χαλαρώσουν,	αφήστε	τις	γάμπες	να	χαλαρώσουν	και	τα	γόνατα,	αφήστε	τους	
μηρούς	να	χαλαρώσουν,	νιώστε	τους	γλουτούς	και	την	λεκάνη	να	χαλαρώσουν,	νιώστε	την	
μέση	σας	και	αφήστε	την	μέση	να	χαλαρώσει,	και	αφήστε	την	πλάτη	σας	να	χαλαρώσει,	
αφήστε	τους	ώμους	να	χαλαρώσουν	και	τα	χέρια	και	οι	παλάμες	και	νιώστε	την	κοιλιά	σας	και	
αφήστε	την	να	χαλαρώσει	και	αφήστε	το	ηλιακό	πλέγμα	να	χαλαρώσει	και	νιώστε	το	στήθος	



και	νιώστε	άνοιγμα	και	ηρεμία,	τώρα	νιώστε	τον	αυχένα	και	αφήστε	τον	να	χαλαρώσει,	και	
αφήστε	όλο	το	κεφάλι	σας	να	χαλαρώσει,	το	σαγόνι,	αφήστε	τα	μάγουλα,	αφήστε	τα	ματιά	σας	
να	χαλαρώσουν,	και	το	μέτωπο	σας,	τώρα	με	κάθε	αριθμό	αφεθείτε	να	βυθιστείτε	μέσα	στο	
βάθος	του	εαυτού	σας	χωρίς	να	χάσετε	την	επαφή	με	τη	φωνή	μου,	10,	νιώστε	το	θύθισμα,	
απομακρύνεστε	από	τον	έξω	κόσμο,	9,	8,	7,	πιο	βαθειά,	6,	5,	πιο	βαθειά,	4,	3,	πιο	βαθειά,	2,	1,	
και	0.	Τώρα	θα	μεταφερθείτε	νοερά	σε	ένα	μέρος	στη	φύση	που	είναι	δική	σας	δημιουργία,	
όπου	υπάρχει	ένα	ποτάμι	που	τρέχει	με	πολύ	καθαρό	νερό,	είναι	δικό	σας	ποτάμι,	και	μπείτε	
μέσα	στο	ποτάμι	και	να	το	αφήσετε	να	σας	πλένει	και	σωματικά	και	ψυχικά,	δεχτείτε	το	ποτάμι	
πάνω	σας	να	σας	πλένει,	και	τώρα	μπορείτε	να	βγείτε	από	την	άλλη	όχθη	του	ποτάμιου	και	
εκεί	υπάρχει	ένα	μονοπάτι	και	περπατάτε,	προχωράτε	στο	μονοπάτι	αυτό	με	πλούσια	
βλάστηση,	όμορφη	βλάστηση	γύρω	σας,	είναι	δικό	σας	μονοπάτι,	μόνο	εσείς	έχετε	πρόσβαση	
και	τώρα	φτάνετε	σε	ένα	άνοιγμα	στη	γη	όπου	είναι	η	σπηλιά	του	υποσυνείδητου	όπου	πάλι	
μόνο	εσείς	έχετε	πρόσβαση	και	αρχίζετε	και	κατεβαίνετε	μέσα	στη	σπηλιά,	όλο	και	πιο	βαθειά,	
πιο	μακρυά	από	τον	κόσμο,	πιο	βαθειά	μέσα	στη	γη	μέσα	στο	υποσυνείδητο	σας	και	ακόμα	
πιο	βαθειά	μέσα	στο	βάθος	του	εαυτού	σας	και	εκεί	φτάνετε	σε	μια	μεγάλη	φωτεινή	αίθουσα	
του	υποσυνείδητού	σας,	μεγάλη	και	φωτεινή	όπου	έχετε	πρόσβαση	σε	όλο	το	περιεχόμενο	του	
υποσυνείδητου	και	έρχεται	στο	νου	σας	μια	εμπειρία	του	παρελθόντος	που	χρειάζεται	
μεταμόρφωση	και	θεραπεία,	θυμηθείτε	την	εμπειρία,	θυμηθείτε	λεπτομέρειες	ακριβώς	τι	
έγινε	που	ήσασταν	και	ποιοί	ήταν	εκεί	και	θυμηθείτε	τα	συναισθήματα	που	νιώσατε	τότε,	
νιώστε	και	δεχτείτε	τα	συναισθήματα	που	νιώσατε	τότε,	και	τώρα	το	παιδί	που	ήσασταν	σε	
αυτή	την	ηλικία	μιλάει	στους	ανθρώπους	γύρω	του	και	εξηγεί	τι	νοιώθει,	εκφράζει	τα	
συναισθήματα	του,	εξηγεί	στους	άλλους	τι	νιώθει,	και	εξηγεί	στους	άλλους	τι	χρειάζεται	για	να	
νιώθει	καλύτερα,	εξηγεί	τι	χρειάζεται.	Τώρα	ξαναβιώστε	την	εμπειρία	αυτή	με	την	επίγνωση	
της	αληθινής	σας	φύσης	καθώς	θυμάστε	την	εμπειρία	θυμάστε	επίσης	ότι	η	αξία	σας	είναι	
δεδομένη	και	αμετάκλητη	και	νιώθετε	την	αξία	σας	μπροστά	στο	γεγονός,	νιώθετε	την	άξια	
σας	δεδομένη	και	νιώθετε	και	ασφάλεια	απόλυτη	ασφάλεια	καθώς	θυμάστε	το	γεγονός,	
συνειδητοποιείστε	ότι	είσαστε	ασφαλείς	και	νιώστε	ασφάλεια,	τώρα	βλέποντας	την	εικόνα	
αυτή	το	γεγονός	αυτό	νιώστε	ένα	φως	μέσα	σας	νιώστε	και	την	δύναμη	σας	και	νιώστε	οτι	
μεγαλώνετε	οτι	η	ύπαρξη	σας	μεγαλώνει	και	γίνεστε	πολύ	μεγάλοι	σε	σχέση	με	το	θέμα,	είστε	
πολύ	μεγάλοι	σε	σχέση	με	το	θέμα	αυτό	και	πλησιάστε	τον	εαυτό	σας	και	αγκαλιάστε	το	παιδί	
που	ήσασταν	τότε	σε	μια	αγκαλιά	αγάπης	και	νιώστε	ότι	είστε	το	παιδί	σε	αυτή	την	αγκαλιά	
αγάπης.	Τώρα	αφήνουμε	το	θέμα	αυτό	και	έρχεται	στο	νου	σας	μια	άλλη	εμπειρία	που	
χρειάζεται	θεραπεία,	έρχεται	στο	νου	σας,	θυμηθείτε	λεπτομέρειες,	όλο	και	περισσότερες	
λεπτομέρειες	και	θυμηθείτε	πώς	νιώσατε	τότε	τα	συναισθήματα	σας	και	δεχτείτε	αυτά	τα	
συναισθήματα,	και	το	παιδί	που	ήσασταν	τότε	μιλάει	και	εξηγεί	στους	άλλους	τι	νιώθει,	δεν	
φοβάται	να	το	πει	το	λέει,	λέει	πως	νιώθει	και	εξηγεί	τις	ανάγκες	του	δεν	φοβάται	να	πει	τις	
ανάγκες	του	δεν	φοβάται	να	πει	τις	ανάγκες	του	λέει	τις	ανάγκες	του.	Τώρα	ξαναβιώστε	την	
εμπειρία	με	την	επίγνωση	της	αληθινής	σας	φύσης	βιώνοντας	την	αμετάκλητη	αξία	σας	που	
είναι	μέσα	σας,	βιώνοντας	ασφάλεια,	νιώθοντας	το	φως	που	υπάρχει	μέσα	σας,	νιώθοντας	την	
δύναμη	που	υπάρχει	μέσα	σας,	και	νιώθοντας	οτι	μεγαλώνετε	η	ύπαρξη	σας	μεγαλώνει	και	
γίνεται	πολύ	μεγάλη	σε	σχέση	με	το	συναίσθημα	αυτό	και	γίνεται	ασήμαντο	σε	σχέση	με	το	



μεγαλείο	της	ύπαρξης	σας	και	πλησιάστε	το	παιδί	που	ήσασταν	σε	αυτή	την	ηλικία	και	πάρτε	
το	μέσα	στην	αγκαλιά	σας	νιώστε	αγάπη	για	το	παιδί	που	ήσασταν	και	φανταστείτε	ότι	είστε	
εσείς	το	παιδί	και	ότι	είστε	μέσα	στην	αγκαλιά	και	δεχτείτε	την	αγκαλιά.	Και	τώρα	αφήστε	
αυτή	τη	σκηνή	να	υποχωρήσει	και	τώρα	εμφανίζεται	μπροστά	σας	το	πονόσωμα,	το	μέρος	του	
εαυτού	σας	που	τείνει	να	νοιώθει	δυσάρεστα,	τείνει	να	νοιώθει	φόβο	ή	άγχος	ή	πόνο	ή	αδικία	
ή	θυμό	ή	ζήλεια,	μορφοποιείται	μπροστά	σας	το	πονόσωμα,	σε	κάποια	μορφή	που	επιλεγεί	το	
ίδιο	το	πονοσωμα	και	ρωτάμε	το	πονόσωμα	πότε	και	πώς	δημιουργήθηκε	μέσα	μας,	από	ποιές	
εμπειρίες	δημιουργήθηκε	και	δεχτείτε	εικόνες	μνήμες	που	εξηγούν	την	έναρξη	του	
πονοσώματος	μέσα	σας	από	ποιές	εμπειρίες	δημιουργήθηκε,	από	ποιες	εμπειρίες	
δημιουργήθηκε	το	πονόσωμα	και	τι	είναι	αυτό	που	τείνει	να	νοιώθει,	τώρα	ρωτήστε	το	
πονόσωμα	τι	μπορώ	να	κάνω	να	σε	βοηθήσω	και	δεχτείτε	απαντήσεις	τι	μπορείτε	να	κάνετε	να	
βοηθήσετε	το	πονόσωμα	σας	που	τείνει	να	νιώθει	δυσάρεστα	τι	βοήθεια	χρειάζεται,	τώρα	
νιώστε	κατανόηση	για	το	πονόσωμα	για	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας,	είναι	σαν	το	παιδί	σας	
που	ζει	μέσα	σας	και	νιώστε	κατανόηση	και	συμπόνια,	και	νιώστε	αγάπη	για	αυτό	το	μέρος	
του	εαυτού	σας	που	υποφέρει	και	αφήστε	την	αγάπη	σας	να	απλωθεί	μέσα	στο	πονόσωμα	και	
αφήστε	το	φως	δηλαδή	γεμίζετε	το	πονόσωμα	με	αγάπη	και	φως	και	πλησιάστε	το	πονόσωμα	
που	έχει	μεταμορφωθεί	με	την	αγάπη	και	το	φως	και	πάρτε	το	μέσα	στην	αγκαλιά	σας	σε	μια	
αγκαλιά	αγάπης	και	συμφιλίωσης	αφήνοντας	το	πονόσωμα	να	ηρεμήσει	και	να	δεχτεί	την	
αγάπη	σας.	Τώρα	συνειδητοποιήστε	ότι	οι	γονείς	σας	δεν	είναι	οι	γονείς	σας	είναι	αδερφές	
ψυχές	με	τις	οποίες	συμφωνήσατε	να	παίξετε	αυτούς	τους	ρόλους	για	την	αμοιβαία	σας	
εξέλιξη,	και	απελευθερωθείτε	από	οποιαδήποτε	ανάγκη	για	την	έγκριση	τους	ή	την	αγάπη	
τους	ή	την	αποδοχή	ή	την	στήριξη	τους	είναι	σε	μια	εξέλιξη	καθώς	έπαιξαν	τους	ρόλους	τους	
με	βάση	το	συμβόλαιο	που	έχετε	κάνει	πριν	γεννηθείτε,	ελευθερωθείτε	από	κάθε	ανάγκη	για	
την	αποδοχή	τους	ή	την	αγάπη	τους	ή	την	έγκριση	τους.	Είστε	ελεύθερη	ψυχή	μέσα	στο	
σύμπαν,	ο	γονιός	σας	είναι	ο	Θεός,	ελεύθερη	ψυχή,	ελεύθεροι	να	ζείτε	σύμφωνα	με	την	
εσωτερική	σας	φωνή.	Και	επίσης	τα	παιδιά	σας	δεν	είναι	τα	παιδιά	σας	είναι	επίσης	αδερφές	
ψυχές	που	έχουν	ζήσει	πολλές	ενσαρκώσεις	και	συμφωνήσατε	να	παίξετε	αυτούς	τους	ρόλους	
για	την	αμοιβαία	σας	εξέλιξη,	όλοι	είναι	ψυχές	σε	εξέλιξη.	Τώρα	μπορείτε	να	αρχίσετε	την	
άνοδο	σας	από	την	σπηλιά	προς	το	μονοπάτι	και	βγαίνετε	στο	μονοπάτι	προς	το	ποτάμι	και	
περνάτε	στη	αρχική	όχθη	του	ποταμιού	εκεί	που	ξεκινήσατε	και	θα	μετρήσω	από	1	ως	5	για	να	
γυρίσουμε,	1,	2,	3,	4,	και	5,	μπορείτε	να	συνέρχεστε».	

	

	

ΑΝΑΔΡΟΜΗ	ΣΤΗΝ	ΠΑΙΔΙΚΗ	ΗΛΙΚΙΑ	3	(τελευταια	από	το	Εσωτερικο	παιδι	2017)	

«Πάρτε	μια	θέση	όπου	μπορείτε	να	είστε	άνετοι	και	να	αφεθείτε,	και	φέρτε	στο	νου	σας	τα	
διάφορα	συναισθήματα	που	κατά	καιρούς	έχετε	στη	ζωή	σας,	ίσως	αδικία,	ίσως	νιώθετε	
αμφιβολία	για	τον	εαυτό	σας,	ίσως	νοιώθετε	άγχος	ή	φόβο	ή	απόρριψη	ή	θυμό	ή	
απογοήτευση,	επιλέξτε	ένα	συναίσθημα	από	το	οποίο	θα	θέλατε	να	απελευθερωθείτε,	και	
συνειδητοποιείστε	εδώ	στο	παρόν,	συνήθως	ποιά	ερεθίσματα	δημιουργούν	τα	συναισθήματα	



αυτά,	ποιά	ερεθίσματα	προκαλούν	αυτό	το	συναίσθημα,	σε	ποιες	περιπτώσεις	νιώθετε	έτσι,	
και	έτσι	χαλαρά	δείτε	αν	μπορείτε	να	θυμηθείτε	φορές	στο	παρελθόν	που	έχετε	νιώσει	έτσι,	
κάντε	ένα	μικρό	ταξίδι	πίσω	στο	χρόνο,	θυμούμενοι	τις	στιγμές	που	έχετε	νιώσει	έτσι,	και	
πηγαίνετε	όλο	και	πιο	πίσω,	δείτε	αν	μπορείτε	να	δείτε	πιο	παλιά,	πότε	νιώσατε	έτσι.	Τώρα	
αφήστε	όλο	το	σώμα	σας	να	χαλαρώσει,	και	τα	πόδια	και	τα	χέρια,	αφήστε	και	την	κοιλιά	να	
χαλαρώσει	και	αφήστε	το	πρόσωπο	σας	να	χαλαρώσει,	και	με	κάθε	αριθμό,	νιώστε	το	σώμα	
σας	να	χαλαρώνει	πιο	βαθειά	και	το	νου	σας	να	βυθίζεται	πιο	βαθειά	μέσα	στο	υποσυνείδητο,	
αλλά	πάντα	διατηρώντας	την	επαφή	με	τη	φωνή	μου,	10,	νιώστε	το	βύθισμα	και	το	αφημα,	9,	
8,	χαλαρώνετε	όλο	και	πιο	βαθειά,	7,	6,	5,	πιο	χαλαροί,	4,	3,	2,	1,	0.	Αν	υπάρχει	κανένα	μέρος	
του	σώματος	που	δεν	έχει	χαλαρώσει,	αφήστε	το	να	χαλαρώσει	τώρα.	Τώρα	μπορείτε	να	
μεταφερθείτε	στο	μέρος	σας	στην	φύση	οπού	τρέχει	το	ποτάμι	σας	που	ανήκει	μόνο	σε	σας,	
και	μπορείτε	να	μπείτε	μέσα	στο	ποτάμι	και	να	αφήσετε	το	ποτάμι	να	σας	πλένει	και	σωματικά	
και	ψυχικά	και	βγαίνετε	από	την	άλλη	όχθη	του	ποταμιού	και	εκεί	υπάρχει	ένα	μονοπάτι,	
προχωρήστε	στο	μονοπάτι	μέσα	στην	όμορφη	φύση,	καθώς	προχωράτε	είναι	όλο	και	πιο	
όμορφη	και	φτάνετε	στην	σπηλιά	σας	όπου	μόνο	εσείς	έχετε	πρόσβαση,	η	σπηλιά	του	
υποσυνείδητού	σας	και	αρχίζετε	να	κατεβαίνετε	όλο	και	πιο	βαθειά	μέσα	στην	σπηλιά,	μέσα	
στο	υποσυνείδητο,	αφήνοντας	τον	έξω	κόσμο	και	πηγαίνοντας	όλο	και	πιο	βαθειά	και	φτάνετε	
στην	μεγάλη	φωτεινή	αίθουσα	οπού	έχετε	πρόσβαση	προς	το	περιεχόμενο	του	
υποσυνείδητου.	Και	εκεί	εμφανίζεται	μια	εικόνα	μια	εμπειρία	είτε	το	βλέπετε	είτε	το	νιώθετε	
από	ένα	γεγονός	ή	εμπειρία	που	έχει	συντελέσει	στο	να	δημιουργήσει	την	ευαισθησία	που	
επιλέξατε,	το	συναίσθημα	που	επιλέξατε.	Θυμηθείτε	λεπτομέρειες	για	αυτήν	την	εμπειρία	που	
με	κάποιο	τρόπο	συσχετίζεται	με	την	ευαισθησία	που	έχετε	σήμερα,	θυμηθείτε	πώς	νιώσατε	
και	δεχθείτε	τα	συναισθήματα	που	νιώσατε	και	το	παιδί	που	ήσασταν	εκφράζει	τα	
συναισθήματα	του	και	τις	ανάγκες	του	στους	ανθρώπους	γύρω.	Το	παιδί	εκφράζεται	
εξηγώντας	τι	νιώθει	και	τι	χρειάζεται.	Τώρα	μπορείτε	να	αναβιώσετε	την	εμπειρία	αλλά	με	την	
γνώση	που	έχετε	σήμερα,	με	την	γνώση	οτι	είστε	ακτίνα	του	Θείου	στην	υλική	διάσταση,	είστε	
μια	Θεία	συνειδητότητα	με	την	γνώση	οτι	η	αξία	σας	είναι	δεδομένη,	αμετάκλητη,	με	το	βίωμα	
οτι	είστε	ασφαλείς,	ότι	και	να	συμβαίνει	έξω	από	σας,	είστε	ασφαλείς,	με	την	γνώση	οτι	έχετε	
επιλέξει	την	εμπειρία	αυτή	σαν	ευκαιρία	για	εξέλιξη,	συνειδητοποιήστε	τις	ευκαιρίες	για	
εξέλιξη	σε	αυτήν	την	εμπειρία,	και	καθώς	θυμάστε	την	εμπειρία	νιώστε	το	φως	σας,	νιώστε	
ένα	φως	μέσα	σας	και	νιώστε	την	δύναμη	σας	και	νιώστε	οτι	η	ύπαρξη	σας	μεγαλώνει	και	
μεγαλώνει	και	οτι	το	γεγονός	αυτό	είναι	πολύ	μικρο	σε	σχέση	με	αυτό	που	είστε	εσείς.	Είναι	
τόσο	μικρο	σε	σχέση	με	το	μεγαλείο	της	ύπαρξής	σας.	Τώρα	έρχεται	στο	νου	σας	μια	δεύτερη	
εμπειρία	που	συσχετίζεται	με	το	συναίσθημα	που	επιλέξατε,	εμφανίζεται	είτε	το	βλέπετε	είτε	
το	νιώθετε,	και	πάλι	νιώστε	τα	συναισθήματα	που	είχατε	τότε	και	το	παιδί	μέσα	σας	εκφράζει	
αυτά	τα	συναισθήματα	σε	αυτούς	γύρω	του,	εξηγεί	το	τι	νοιώθει	τι	χρειάζεται,	τώρα	μπορείτε	
να	ξαναβιώσετε	την	εμπειρία	αλλά	με	τη	γνώση	της	αληθινής	σας	φύσης,	είστε	μια	Θεία	
συνειδητότητα	σε	ένα	προσωρινό	σώμα,	είστε	ασφαλείς	και	έχετε	επιλέξει	την	εμπειρία	αυτή	
και	να	συνειδητοποιήσετε	τις	ευκαιρίες	για	εξέλιξη	που	υπάρχουν	σε	αυτήν	την	εμπειρία,	και	
να	νοιώσετε	το	φως	που	υπάρχει	μέσα	σας	και	την	δύναμη	σας	και	νιώστε	ότι	μεγαλώνετε	όλο	
και	πιο	πολύ,	και	η	ύπαρξη	σας	είναι	τόσο	μεγάλη	σε	σχέση	με	το	ερέθισμα	αυτό	δεν	αγγίζει	



πια	το	μεγαλείο	της	ύπαρξης	σας.	Τώρα	το	συναίσθημα	αυτό	που	επιλέξατε	μορφοποιείται	
μέσα	στο	υποσυνείδητό	σας,	παίρνει	μια	μορφή	είτε	το	βλέπετε	είτε	το	νοιώθετε,	
μορφοποίηση	του	συναισθήματος	και	ρωτήστε	τη	μορφή	πώς	και	πότε	δημιουργήθηκες	μέσα	
μου,	δεχθείτε	εικόνες	και	μνήμες	και	σκηνές	που	εξηγούν	πώς	δημιουργήθηκε	μέσα	σας	η	
τάση	να	νιώθετε	το	συναίσθημα	αυτό.	Δεχθείτε	εικόνες,	απαντήσεις,	πώς	και	πότε.	Τώρα	
αρχίστε	να	νοιώθετε	κατανόηση	για	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	τείνει	να	νιώθει	έτσι,	
νιώστε	κατανόηση,	νιώστε	συμπόνια	σαν	να	είναι	το	παιδί	σας,	αρχίστε	να	νιώθετε	αγάπη	για	
αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	νιώθει	έτσι,	βιώστε	ότι	η	αγάπη	σας	απλώνεται	μέσα	σε	
αυτό	το	μέρος	και	το	μεταμορφώνει	και	το	φως	σας	απλώνεται	σε	αυτό	το	μέρος	και	το	
μεταμορφώνει.	Και	πλησιάστε	τώρα	αυτό	το	μέρος	του	εαυτού	σας	που	τείνει	να	νιώθει	έτσι	
και	πάρτε	το	μέσα	σε	μια	αγκαλιά	συμφιλίωσης,	συμφιλιωθείτε	με	το	μέρος	αυτό	και	σε	μια	
αγκαλιά	αγάπης,	και	νι;vστε	oτι	το	μέρος	αυτό	του	εαυτού	σας	θεραπεύεται	με	την	αγάπη	σας	
και	με	το	φως	σας.	Τώρα	ανακαλύπτετε	ότι	συνεχίζει	το	μονοπάτι	ακόμα	πιο	βαθειά,	πιο	κάτω	
και	συνεχίζετε	πιο	κάτω,	πιο	βαθειά	και	ανακαλύπτετε	ότι	υπάρχει	και	μια	δεύτερη	αίθουσα	
φωτός	με	μια	λίμνη	από	φως,	και	ξαπλώνετε	σε	αυτή	τη	λίμνη	και	βυθίζεστε	μέσα	στο	φως	και	
το	φως	είναι	παντού	γύρω	σας	καθώς	βυθίζεστε	και	απλώνεται	μέσα	σας,	γίνεστε	φως,	γίνεστε	
φως,	και	ως	φως	ελευθερώνεστε	από	το	συναίσθημα	αυτό	και	κάθε	άλλο	δυσάρεστο	
συναίσθημα,	βιώνετε	την	ευδαιμονία	του	φωτός.	Αφήστε	το	φως	να	θεραπεύσει	όλες	τις	
κυτταρικές	μνήμες.	Τώρα	μπορείτε	να	ανεβείτε	από	την	κάτω	αίθουσα	προς	την	πιο	πάνω	
φωτεινή	αίθουσα,	ανεβαίνοντας	και	από	εκεί	να	ανεβαίνετε	προς	την	επιφάνεια	προς	το	
μονοπάτι,	και	βγαίνετε	από	τη	σπηλιά	και	προχωράτε	προς	το	ποτάμι	και	μετά	προχωράτε	
προς	την	αρχική	όχθη	του	ποταμιού,	και	θα	μετρήσω	από	1	ως	5	να	γυρίσουμε,	1,	2,	3,	4,	και	5.	
Μπορείτε	να	συνέρχεστε».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	


