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Η Λειτουργία του νου 

Οι λειτουργίες του νου 
δημιουργούνται από δύο 
παράλληλες  μορφές 
δραστηριότητας, η μία 
συνειδητή και η άλλη 
υποσυνείδητη.  

Ο συνειδητός νους 
μέσω των πέντε 
αισθήσεων ασχολείται 
με τα εξωτερικά 
αντικείμενα και τις 
εντυπώσεις του φυσικού 
σώματος.  

Ο ασυνείδητος νους 
(Υποσυνείδητο) ασχολείται με τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος μας 
και το πνευματικό, Ενεργειακό μας πεδίο. 

Μπορούμε συνειδητά να περπατήσουμε, να αγγίξουμε, να σηκώσουμε το 
χέρι μας, να δώσουμε την προσοχή μας για να ακούσουμε ή να δούμε αν 
το θέλουμε. Όμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε την καρδιά μας, ή την 
κυκλοφορία του αίματος μας, ή να σταματήσουμε να μεγαλώνουμε, ή 
ακόμη να δημιουργήσουμε το σώμα ή τα κόκαλα μας. Αμέσως βλέπουμε 
ότι όλες οι ζωτικές μας λειτουργίες εκτελούνται από μια δύναμη που δεν 
αλλάζει και που ευρίσκεται μέσα μας.    

Ο συνειδητός νους έχει την ικανότητα να κρίνει, 
έχοντας την ευθύνη της επιλογής. Έχει τη 
δύναμη της λογικής που μπορεί να τελειοποιηθεί 
μέσω διδασκαλίας. Είναι το κέντρο της θέλησης 
και όλης της ενέργειας που ρέει. Το συνειδητό 
μπορεί να επηρεάσει και να καθοδηγήσει το 
υποσυνείδητο δημιουργώντας του συνήθεια. Λόγω 
της ικανότητας του αυτής το συνειδητό είναι ο 
κυβερνήτης και φύλακας του υποσυνειδήτου.   

Ο συνειδητός νους πρέπει να είναι συνεχώς σε επιφυλακή διότι σε πολλές 
περιπτώσεις όπως κάτω από συνθήκες θυμού, πανικού, ή πάθους που ο 
νους ευρίσκεται εκτός ελέγχου μπορεί να προσβληθεί από τις αρνητικές 
εισηγήσεις του φόβου, του μίσους, της απληστίας κλπ. τις οποίες 
εκλαμβάνει ως ορθές διότι δεν έχει κρίση.   

Ελέγχοντας το συνειδητό μπορείς να εμφυτεύσεις τις αξίες που 
αναζητάς στο υποσυνείδητο σου και να αλλάξεις την ζωή σου 
εντελώς  



Οι ασυνείδητες δραστηριότητες εκτελούνται με τέτοια ακρίβεια και 
βεβαιότητα από το υποσυνείδητο που θα ήταν αδύνατο να εκτελεστούν αν 
υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα λάθους. Το υποσυνείδητο εργάζεται 
ασταμάτητα για το καλό μας και είναι η σκηνή που παίζονται τα πιο 
σημαντικά πνευματικά φαινόμενα.  

Η ευκολία και η τελειότητα στη ζωή εξαρτώνται από το βαθμό 
απεξάρτησης του ατόμου από τον συνειδητό νου. 

Η αξία του υποσυνείδητου είναι τεράστια. Μας εμπνέει, μας προειδοποιεί, 
μας παρέχει τις πληροφορίες ονομάτων και γεγονότων από την μνήμη που 
είναι αποθηκευμένα, καθοδηγεί τις σκέψεις και αισθήσεις. Είναι η πηγή της 
συνηθείας, Εκπληρώνει εργασίες τόσο πολύπλοκες που κανένα συνειδητό 
μυαλό δεν θα μπορούσε να εκτελέσει.  

Ο ασυνείδητος νους αντιλαμβάνεται μέσω της διαίσθησης γι’ αυτό και 
οι ενέργειες του είναι πολύ γρήγορες. Δεν περιμένει τις αργές μεθόδους 
του συνειδητού και στη ουσία δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Δεν 
κοιμάται ποτέ, ούτε ξεκουράζεται. 

 

Το συνειδητό είναι ή θέληση της λογικής ενώ το υποσυνείδητο 
είναι η ενστικτώδης επιθυμία, που είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης 
λογικής θέλησης.  

Το υποσυνείδητο δεν ασχολείται με την επαλήθευση των εισηγήσεων που 
λαμβάνει από τον συνειδητό νου διότι εξαρτάται  από αυτό αφού είναι ο 
φύλακας της πύλης.  

Είναι συχνά αλήθεια ότι συνθήκες φόβου, ανησυχίας, φτώχιας, αρρώστιας, 
δυσαρμονίας και κακών όλων των ειδών μας κυριεύουν μέσω εσφαλμένων 
εντυπώσεων που εμφυτεύουμε στο υποσυνείδητο μας. Η συνειδητή 
αποφυγή και αλλαγή των αρνητικών σκέψεων του νου αποτρέπει 
την αποδοχή τους από το υποσυνείδητο.  



Έχει αποδειχθεί ότι αν υποβάλεις το υποσυνείδητο σου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις προς εκτέλεση, οι ενεργειακές σου δυνάμεις αρχίζουν να 
λειτουργούν ώστε εκπληρώσουν την επιθυμία σου. Η ιδιότητα αυτή του 
υποσυνείδητου είναι το σημαντικό σημείο που θέλουμε να 
εκμεταλλευτούμε. 

Επειδή το υποσυνείδητο δεν έχει λογική, εάν έχει ήδη δεχθεί λανθασμένες 
υποβολές, ο μόνος τρόπος να υπερπηδηθούν είναι με άλλες βεβαιώσεις 
που επαναλαμβάνονται συχνά, με πίστη και γίνονται συνήθεια. Με αυτό 
τον τρόπο το υποσυνείδητο θα τις αποδεχθεί ως ορθές αφού θα 
προέρχονται μέσω του συνειδητού και θα εκτελούνται ασυνείδητα και 
μηχανικά. Είναι δύσκολο έργο αλλά μπορεί να πετύχει χρησιμοποιώντας τη 
θέληση και τη φαντασία σου.     

 



Βεβαιώσεις - Υποβολή 
 
Οι εξωτερικές φυσικές συνθήκες της ζωής σου έχουν δημιουργηθεί από 
τον τρόπο που έχεις εκπαιδευθεί, που σκέφτεσαι, από αυτό που ευρίσκεται 
συνεχώς στο νου σου και από το τρόπο που ενεργείς και ζεις. Παρά το 
γεγονός ότι θέλεις η σκέψεις σου να πάρουν σάρκα και οστά, πολλές 
φορές αδυνατείς να το πραγματοποιήσεις.  Γιατί άραγε; 
 

  
 
Ο λόγος ευρίσκεται στο γεγονός ότι οι επιθυμίες και οι σκέψεις σου 
συνεχώς αλλάζουν. Τη μια στιγμή ζητάς την ευτυχία και την άλλη 
σκέφτεσαι την δυστυχία. Ζητάς την υγεία και σκέφτεσαι την αρρώστια. Η 
πιο μικρή αναποδιά σε φοβίζει, απογοητεύεσαι και παρατάς την 
προσπάθεια σου και το όνειρο σου και ακολουθείς αυτό που δεν θέλεις 
διότι δεν χρειάζεται να καταβάλεις προσπάθεια για να το αποκτήσεις. 
Παίρνεις την ζωή όπως σου δίνεται χωρίς να επιλέξεις. Σου είναι αρκετό το 
μέτριο χωρίς να συνειδητοποιείς ότι δεν είναι αυτό που θέλεις. Όμως το 
δέχεσαι γιατί έτσι έχεις προγραμματίσει τον εσωτερικό σου εαυτό για να 
ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. 
 
Μπορείς αν θέλεις να αλλάξεις τον προγραμματισμό του 
εσωτερικού σου κόσμου εύκολα αρκεί να προσπαθήσεις. Πώς; 
 
Εσύ, όπως και κάθε άνθρωπος 
είναι ένα σύνολο καλών ή 
κακών συνηθειών οι οποίες 
γίνονται μέρος της 
προσωπικότητας σου με την 
επανάληψη.  
 
Σταμάτα το διάβασμα τώρα και 
αφουγκράσου τον εαυτό σου.  



 
Προσπάθησε  να συνειδητοποιήσεις τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή. Μιλάς 
στον εαυτό σου! Ίσως τώρα να του λες  ... μα τι είναι αυτά που διαβάζω; 
Είναι ανοησίες και χάσιμο χρόνου και ξαφνικά ευρίσκεσαι με τους φίλους 
σου στο γήπεδο ή στο καφέ, στη δουλειά, στο πρόβλημα που σε 
απασχολεί, ή οπουδήποτε αλλού σε ταξιδέψει ο νους σου και η φαντασία 
σου. ... Και συνεχίζεις να μιλάς στον εαυτό σου και να σκέφτεσαι. “Ωχ, 
ξέχασα να τηλεφωνήσω στο Μάρκο! Τι ξεχασιάρης που είμαι” και 
συνεχίζεις ... Αύριο έχω διαγώνισμα, φοβάμαι δεν θα γράψω, δεν 
καταλαβαίνω το μάθημα. 
 
Χωρίς να το θέλεις, βεβαιώνεις και υποβάλεις τον ίδιο σου τον εαυτό 
αρνητικά. Όμως ο νους σου και βασικά το υποσυνείδητο σου δέχονται τις 
αρνητικές υποβολές ως οδηγίες και ενεργούν ανάλογα. Οι συχνές 
επαναλήψεις αυτών των αρνητικών βεβαιώσεων δημιουργούν συνήθεια 
και έτσι ο εξωτερικός σου κόσμος διαμορφώνεται αρνητικά.  
 
 Δεν φταις εσύ για τον τρόπο σκέψης σου αλλά βασικά είναι πρόβλημα 
παλαιών εμπειριών και γνώσης και ο τρόπος που έχεις προγραμματίσει 
τον εαυτό σου έχει δημιουργήσει τα θεμέλια του ποιος είσαι τώρα. 
 
Οι φοβίες και ανησυχίες σου που ευρίσκονται στη μνήμη σου και 
προέρχονται από τις αρνητικές υποβολές σου επηρεάζουν την όλη 
ψυχοσύνθεση σου δημιουργώντας αρνητικά συναισθήματα και προξενούν 
βλάβη στο ενεργειακό σου πεδίο. 
 
Πολλοί μπορούν να σκεφτούν 
μια αράχνη ή ένα φίδι και να 
φοβηθούν. Πως είναι δυνατόν η 
σκέψη απλώς να προξενεί τόσο 
φόβο; Η απάντηση ευρίσκεται 
στο υποσυνείδητο το οποίο, 
μέσω της φαντασίας του 
ξαναζεί τη σκηνή της αράχνης. 
Το ίδιο συμβαίνει και με 
οποιαδήποτε άλλη φοβία. Παρά 
το γεγονός ότι η σκηνή της 
αράχνης υπάρχει μόνο μέσα 
στο νου σου το σώμα σου 
αντιδρά με τέτοιο τρόπο σαν να 
ευρίσκεται η αράχνη πάνω σου 
αυτή τη στιγμή.  
 
Ευτυχώς με την ορθή 
καθοδήγηση μπορείς να 
προγραμματίσεις πάλι τον νέο σου εαυτό που δεν θα εξαρτάται από τον 
παλαιό τρόπο σκέψης σου και ταυτόχρονα να επιδιορθώσεις και τη βλάβη 
στο ενεργειακό σου πεδίο. 
 



Οι Υποβολές και Βεβαιώσεις έχουν τη δύναμη να προγραμματίζουν τον 
εαυτό σου και η Συναισθηματική Απελευθέρωση να επιδιορθώνει το 
ενεργειακό σου πεδίο καθώς και την πολικότητα του. 
 
Η συνεχής επανάληψη των 
θετικών βεβαιώσεων 
δημιουργεί όπως έχω 
αναφέρει συνήθεια. Η 
συνήθεια αυτή 
προγραμματίζει τον εαυτό 
σου θετικά, σου δημιουργεί 
ένα θετικό εσωτερικό κόσμο 
και θετική σκέψη  βασισμένο 
πάνω στην εισήγηση της 
βεβαίωσης και η θετικότητα 
αυτή παραμένει πάντα μέρος 
της ζωής σου. 
 
 
Προτού συνεχίσουμε δοκίμασε να επαναλάβεις την βεβαίωση Νοιώθω 
Υπέροχα. Επαναλαμβάνεις την βεβαίωση αυτή στον εαυτό σου για 1 
περίπου λεπτό φέρνοντας στη μνήμη σου ένα γεγονός που σε έκανε να 
νοιώθεις πράγματι υπέροχα. 
 
Όταν τελειώσεις δύο πράγματα μπορούν να συμβούν: 

1. Να νοιώσεις πράγματι υπέροχα (όπως εσύ νοιώθεις υπέροχα) 
2. Να μην νοιώσεις καλύτερα. 

 
 
Και τα δύο συναισθήματα είναι φυσιολογικά, ειδικά το δεύτερο, διότι ίσως 
σε όλη σου τη ζωή  συμπεριφερόσουν αρνητικά. Η συνεχής επανάληψη 
όμως θα σε κάνει πραγματικά να νοιώσεις υπέροχα. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι συνεχής αφοσίωση και εξάσκηση. Οι αλλαγές στον 
προγραμματισμό σου μπορούν να συντελεστούν σχεδόν αμέσως, σε λίγο 
χρόνο, ή εβδομάδες. Ανεξάρτητα του χρόνου που απαιτεί η πραγμάτωση 
της βεβαίωσης αξίζει την προσπάθεια. 
 
Η γραφή της βεβαίωσης με κόκκινο μελάνι πολλαπλασιάζει τη 
δύναμη της και επιταχύνει το χρόνο που χρειάζεσαι για να 
προγραμματιστείς. Η γραφή βοηθά διότι επηρεάζει θετικά το 
κιναισθητικό  μας σύστημα, διότι γράφουμε και αποτυπώνουμε την 
πληροφορία, την διαβάζουμε ξανά και ξανά κατά την διάρκεια της γραφής, 
δημιουργούμε συνήθεια και χρησιμοποιούμαι την φαντασία μας 
σκεπτόμενοι το νόημα και τα συναισθήματα που μας δημιουργεί. Η χρήση 
του κόκκινου μελανιού βοηθά την αποτύπωση της βεβαίωσης στο 
υποσυνείδητο σου. 
 
 
 



Άσκηση 1:  
Κάθε πρωί θα γράφεις 5 φορές την ακόλουθη βεβαίωση. Κάθε ημέρα, 
με κάθε τρόπο, γίνομαι καλύτερος. Την βεβαίωση αυτή θα την 
επαναλαμβάνεις και το βράδυ πριν πέσεις για ύπνο. 
 
 
Άσκηση 2:  
Κατάγραψε τα αρνητικά σου συναισθήματα, φοβίες και εικόνες του νου, σε 
σχέση με τις δυσκολίες που περνάς και που εμποδίζουν την πρόοδο σου. 
  
 



Συνειδητή σκέψη  

H σκέψη είναι Ενέργεια. Ότι συμβαίνει στη ζωή μας έχει 
δημιουργηθεί πρώτα μέσα στο νου μας. Κάθε σκέψη είναι Αιτία και 
κάθε φυσική κατάσταση αποτέλεσμα της σκέψης αυτής. 
Αλλάζοντας την αιτία (σκέψη) αλλάζει και το αποτέλεσμα.  

Είμαστε το προϊόν των 
σκέψεων που κυριαρχούν 
μέσα στο νου μας.  
 
Ακόμη και αυτό το 
περιβάλλον μας 
δημιουργείται αναλόγως των 
σκέψεων που έχουμε.  
 
Αν η σκέψη μας είναι 
συνειδητή, δηλαδή να 
έχουμε επίγνωση αυτού που 

σκεφτόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε τα γεγονότα που θα έλθουν 
στη ζωή μας στο μέλλον. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος της έλξης 
που διευκρινίζει ότι στο πνευματικό επίπεδο τα όμοια έλκονται.  
 
Κάθε τι που κρατούμε για αρκετό χρόνο στο συνειδητό μας και τη μνήμη 
μας γίνονται αποδεχτά και συνήθεια από το υποσυνείδητο μας, και 
γίνονται το πρότυπο πάνω στο οποίο η δημιουργική ενέργεια θα κτίσει τη 
ζωή μας. Καθώς οι σκέψεις μας αλλάζουν, όλες οι εξωτερικές συνθήκες 
αλλάζουν. Θερίζουμε ότι σπέρνουμε. Για το λόγο αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουμε και να μην αλλάζουμε τη σκέψη μας 
συνεχώς.  
 
Οι κακές σκέψεις φέρουν το 
κακό, ενώ αντιθέτως οι καλές 
φέρνουν το καλόν. Ο φόβος, η 
ανησυχία, η ανυπομονησία, η 
νευρικότητα, η αμφιβολία, η 
στενοχώρια, ο θυμός, η κακία το 
μίσος, η ζήλια, η εκδίκηση,  
εμποδίζουν τον νουν και 
δημιουργούν δυστυχία, 
αρρώστιες και κακή ζωή. 
Αρχίζουν να υποχωρούν όταν 
έχεις καλές σκέψεις, Σκέψεις 
οπτιμιστικές, σκέψεις αγάπης, 
ευσπλαχνίας συγνώμης, υψηλοφροσύνης, ευγένειας, αισιοδοξίας, 
δημιουργίας.  
 



Η δημιουργική σκέψη πρέπει να συνοδεύεται από Πίστη, Εργασία και 
Προσπάθεια.  Σκέψη όμως χωρίς αίσθημα είναι ψυχρή. Ο ορθός 
συνδυασμός είναι σκέψη και αίσθημα.  
 

 
Η σκέψη είναι η αιτία της ζωής. Το να μπορείς να ελέγχεις την 
σκέψη σου είναι σαν να μπορείς να ελέγχεις τις συνθήκες, το 
περιβάλλον και την μοίρα σου. 
 
 

 
 
Συγκέντρωση 

Η συγκέντρωση της σκέψης πάνω 
σε συγκεκριμένο σκοπό γίνεται 
δύναμη.  

Η δύναμη της προσοχής 
ονομάζεται συγκέντρωση. Η 
δύναμη αυτή καθοδηγείται από την 
θέληση, γι’ αυτό το λόγο πρέπει  
να αρνείσαι να συγκεντρώνεσαι σε 
πράγματα που δεν θέλεις. Η 
καλλιέργεια της προσοχής 
εξαρτάται από την εξάσκηση.  

Το άτομο που είναι παρορμητικό τη μια και ήσυχο την άλλη, δεν ελέγχει 
σωστά τον εαυτό του. Δεν είναι κύριος του νου του, των αισθημάτων και 
επιθυμιών του. Ο θυμός αποστραγγίζει την ενέργεια μας. 

Η συγκέντρωση δεν είναι τίποτα άλλο από την θέληση σου να κάνεις κάτι. 
Όλες οι εξωτερικές σκέψεις μπορούν να αποκλειστούν αν συνειδητά 
καταλαβαίνεις ότι έχουν εισχωρήσει στο νου σου και τις απομακρύνεις. 

Αν την ώρα του μαθήματος πιάσεις τον εαυτό σου να σκέφτεται κάτι άλλο 
πρέπει να σταματήσεις τις σκέψεις αυτές και να συγκεντρωθείς και πάλι 
στο μάθημα σου.  

Ότι εργασία και να κάνεις, πρέπει να προσέχεις τις σκέψεις σου και να 
είσαι συνεχώς σε επιφυλακή ώστε να μην χαλούν την συγκέντρωση σου 
σκέψεις που δεν έχουν σχέση με την εργασία που κάνεις. 

Μόνο παρακολουθώντας τον εαυτό σου από κοντά μπορείς να 
καλλιεργήσεις τη συγκέντρωση. Μέχρι τη στιγμή που θα μπορείς να 
ελέγχεις κάθε σκέψη σου και κάθε συναίσθημα, μέχρι τη στιγμή 
που θα μπορείς να κατευθύνεις κάθε σκέψη, ευχή και εργασία σου. 



ΜΠΟΡΕΙΣ να πετύχεις 

Τίποτα δεν είναι αδύνατον, και ποτέ δεν είναι αργά, εφ’ όσον ζούμε και 
αναπνέουμε. Ελευθερώνονται και προοδεύουν εκείνοι που  
αντιλαμβάνονται έγκαιρα την τεράστια δύναμη τους, σπάζουν τα δεσμά 
των και εργάζονται ύστερα με πρόγραμμα, υπομονή, και επιμονή. 
 
Μην αφήνεις να σε 
καταβάλουν οι 
ιδέες ότι είσαι 
αδύνατος, ότι είσαι 
κατώτερος, ότι 
έχεις ελλείψεις και 
μην απογοητεύεσαι 
από καμιά 
αποτυχία.  
 
Πρέπει να κρατάς 
πάντα καλές 
σκέψεις, σκέψεις 
υψηλοφροσύνης, 
ευγένειας, 
αισιοδοξίας και δημιουργίας. Διώξε κάθε κακή ή αποθαρρυντική ιδέα 
από το νου σου. Διώξε κάθε ιδέα που θα μπορούσε να σε κάνει να 
πιστέψεις στην αποτυχία ή τη δυστυχία. Ο Φόβος τής αποτυχίας 
καταστρέφει κάθε προσπάθεια, όσον καλή και αν είναι αυτή. 
 
Πρέπει να έχεις πάντα αισιοδοξία, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της 
ζωής σου. Θα προχωρήσεις και θα επιτύχεις μόνον εάν, παρά τις 
δυσκολίες, καταβάλεις καθημερινά προσπάθεια, πιστεύοντας ότι τα 
πράγματα θα καλυτερέψουν. 

 
 

Τα θεμέλια της επιτυχίας είναι το πρόγραμμα - ο Σκοπός – και παίζει 
τον σπουδαιότερο ρόλο εις την ζωή σου. Είναι τελείως  αδύνατον σε 
εκείνον που εργάζεται όπως έλθουν τα πράγματα, να κυριαρχήσει και να 
ευτυχήσει. Ο άνθρωπος που δεν έχει ορισμένο σκοπό, δεν φθάνει 
πουθενά. Πάντα να έχεις ένα σκοπό! 
 
Η αποτυχία ενός σχεδίου, πρέπει να θεωρείται απλώς σαν μια 
καθυστέρηση τής τελικής επιτυχίας σου και τής θριαμβευτικής σου πορείας 
εάν δεν υποχώρησης. 
 
 

Σημασία έχει, όχι το πού βρίσκεσαι σήμερα 
αλλά το πού πηγαίνεις. 

 
  



Συναισθηματική Απελευθέρωση  
 
Οι φοβίες και ανησυχίες σου που ευρίσκονται στη μνήμη σου και 
προέρχονται από τις αρνητικές υποβολές σου, επηρεάζουν την όλη 
ψυχοσύνθεση σου δημιουργώντας αρνητικά συναισθήματα και προξενούν 
βλάβη στο ενεργειακό σου πεδίο. 
 
Η μέθοδος της Συναισθηματικής Απελευθέρωσης, εισάγει την 
δυσλειτουργία του ενεργειακού πεδίου μεταξύ της μνήμης και του 
συναισθηματικού προβλήματος. Αυτή η δυσλειτουργία του ενεργειακού 
πεδίου είναι και η αιτία του προβλήματος.  
 

 
1ον Βήμα      2ον Βήμα      3ον Βήμα  

 
 
 
 
 
           

                    Αρνητικό Συναίσθημα 
 

 
Αν η μνήμη δεν δημιουργήσει δυσλειτουργία στο Ενεργειακό πεδίο, 
δεν θα δημιουργηθεί Αρνητικό συναίσθημα.  
 
Αυτό σημαίνει επίσης, ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από κάθε 
αρνητικό συναίσθημα που έχουμε δημιουργήσει στον εαυτό μας αν 
επιδιορθώσουμε τη δυσλειτουργία του ενεργειακού  μας πεδίου. 
 
Αρνητικά συναισθήματα περιλαμβάνουν φοβίες, θυμό, θλίψη, 
ανυπομονησία, κατάθλιψη, τραυματικές εμπειρίες, ανησυχία, ενοχή και όλα 
τα ανασταλτικά συναισθήματα  όπως τη νευρικότητα, την αμφιβολία, την 
στενοχώρια, την κακία, το μίσος, την ζήλια, την ντροπή και την εκδίκηση.   
 
 
Η ακριβής διάγνωση του σημείου δυσλειτουργίας του Ενεργειακού πεδίου 
δεν είναι αναγκαία διότι στη Συναισθηματική Απελευθέρωση, 
επιδιορθώνουμε ολόκληρο το Ενεργειακό μας πεδίο με ελαφριά κτυπήματα 
σε 12 ενεργειακά σημεία - έστω και αν δεν χρειάζονται επιδιόρθωση όλα τα 
σημεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο χρόνος που απαιτείται για την 
επιδιόρθωση είναι ελάχιστος και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα σπατάλης 
χρόνου αλλά τουναντίον ενεργοποιούμε καλύτερα ολόκληρο το ενεργειακό 
μας πεδίο. 
 
 
Γνωρίζω πολύ καλά πόσο παράξενο ακούγεται αυτό και πόσο δύσκολο είναι 
να το πιστέψεις ....τουλάχιστο στην αρχή. Δεν θα το πίστευα ούτε εγώ αν 

Μνήμη δυσλειτουργία 
ενεργειακού  
πεδίου 



δεν είχα θεραπεύσει τα δικά μου προβλήματα, φοβίες και ανησυχίες καθώς 
και  τόσων άλλων ανθρώπων χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή. Η τεχνική 
αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως βελονισμός χωρίς βελόνες, χωρίς πόνο ή 
φόβο. 
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