
ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ 
Παρακαλώ να συμπληρώστε το ερωτηματολόγια και να το επιστρέψετε στο ren@otenet.gr 

(Θα βρείτε τις σελίδες αν θέλετε να μελετήσετε τα θέματα δεξιά) 
Όνομα:__________________________  Email:__________________________________ 
Βάλτε Αριστερά από κάθε μέθοδο ή θέμα έναν αριθμό δείχνοντας πόσο την κατέχετε.  

10 Σημαίνει ότι το ξέρετε καλά και την έχετε εφαρμόσει στον εαυτό σας και τουλάχιστον σε 10 
άτομα. 
9 Σημαίνει ότι το ξέρετε καλά και την έχετε εφαρμόσει στον εαυτό σας και τουλάχιστον σε 5 άτομα. 
7 Σημαίνει ότι το ξέρετε καλά και την έχετε εφαρμόσει στον εαυτό σας αρκετές φορές. 
6 Σημαίνει ότι το ξέρετε καλά αλλά δεν την έχετε εφαρμόσει στον εαυτό σας αρκετές φορές. 
4 Σημαίνει ότι ξέρετε τι είναι άλλα χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες.  
2 Σημαίνει ότι δεν το ξέρετε και χρειάζεστε εκπαίδευση σε αυτό. 
Επίσης Βάλτε Δεξιά «Β» αν θέλετε Βασικές Γνώσεις για το πως γίνεται η μέθοδος. 
Βάλτε Δεξιά «Λ» αν θέλετε πιο πολλές λεπτομέρειες για την μέθοδο (Βασικά την γνωρίζετε). 
Βάλτε Δεξιά «Α» αν θέλετε πιο πολλή άσκηση για την μέθοδο, χωρίς εξηγήσεις (Βασικά την 
γνωρίζετε). 
____EFT _______ http://youtu.be/1NWSDThli4I 
____EFT με επιλογές, _______ https://www.youtube.com/watch?v=2C8JRWtePeI 
___EFT με μοιρασμένα οφέλη, https://www.youtube.com/watch?v=W4LAeFHVZlE 
____EFT για υγεία και ουσίες, _______ https://youtu.be/Jo1FgXHXSRY 
____EFT για την αυτοπαραδοχή _____ https://youtu.be/ggeUQ9ggXEY 
____TAT για συγχώρεση άλλων  _______ https://www.youtube.com/watch?v=tlJCLsc21XI 
____TAT (παραλλαγή) για αυτο-συγχώρεση, _______ https://youtu.be/CWFgoiVAkWM 
____BSFF _______ http://youtu.be/rz2obx8aaXk 
____Μέθοδος SEDONA _______ http://youtu.be/WFPFExXZcGc 
____Ακούγοντας την καρδιά  _______ http://youtu.be/d-DGt6AqW0c 
____Ο θετικός οραματισμός _______ https://www.armonikizoi.com/el/2020/help-3 
____Το Ho’oponopono  _______  http://youtu.be/kdbWHzbLxcs 
____ Θεραπευτικός Κώδικας _______ http://youtu.be/1JVEKmIQ7O0 
____ Θεραπευτικός Κώδικας με τα 12 δεδομένα _______  https://youtu.be/ozdsYJAzflM 
____ Εμψυχωτικές ερωτήσεις _______ http://youtu.be/vead_KR4uY8 
____ Άσκηση εξισορρόπηση _______ http://youtu.be/iRBfImlVt3g 
____ Σύνθετη Ενεργειακή 
ψυχολογία _______ https://www.armonikizoi.com/el/2020/prenpsy 
____ Μασάζ του κεφαλιού https://youtu.be/KUPp-CZS3Cc 
____Η πνευματική εναρμόνιση των τσάκρας  _______ https://youtu.be/_F6hjO7jLfg 
____Πνευματική εναρμόνιση _______ https://youtu.be/KUPp-CZS3Cc 

=== Κάτω Βάλτε αριστερά «Ο» αν δεν χρειάζεστε εκπαίδευση στο θέμα 
και «Ν» αν θέλετε εκπαίδευση. == 

Δείτε και τα βίντεο σχετικά με τα θέματα για τα οποία έχετε ανάγκη για εκπαίδευση.  
Θέματα με τα οποία θέλετε να εργαστούμε: 
____1. Αντιμετώπιση θανάτου αγαπημένου. https://youtu.be/O09qtQPVVLw 
____2. 
Αντιμετώπιση ετοιμοθάνατου. https://youtu.be/WxyonbuUhtE  + http://youtu.be/2UO2T
HaJnRc 
____3. Αντιμετώπιση του θανάτου μας. http://www.armonikizoi.com/2015/athanasia-2 
____4. Ερωτική απόρριψη και απιστία. https://youtu.be/_a1H5WFomNs 
____5. Κρίσεις πανικού. https://www.armonikizoi.com/el/2021/fear-3 
____6. Αγοραφοβία και άλλες φοβίες. https://www.armonikizoi.com/el/2021/fear-3 
____7. Διαζύγιο, διαμάχες, αρνητικά συναισθήματα για τον 
σύντροφο. https://youtu.be/_a1H5WFomNs 
____8α. Για προβλήματα υγείας.  https://youtu.be/TMaZf70ssDM 
____8β. Για το αμυντικό Σύστημα.  https://www.armonikizoi.com/el/2021/amyna 
____9.  Αυτοαπόρριψη – 
Αυτοπαραδοχή https://youtu.be/_ZCaVxZbHQQ  και http://www.armonikizoi.com/2013/love_s
elf 



____10. Το παιδί ή ο σύντροφος. https://youtu.be/u7luA16V8RM 
____ 11. Εσωτερικές συγκρούσεις.  https://www.armonikizoi.com/el/2021/eso-oct_2021 
____ 12. Αντιμετωπίζοντας την αρνητικότητα.  https://youtu.be/qAHdS1fdFso 
__  13. Σχετικά με την Ευημερία.  https://youtu.be/AP8mYg1u1TI 
__  14. Η αποδοχή της απώλειας.  https://youtu.be/4I9RQhC5cP0 
___15. Εργασία με εθισμούς.  https://youtu.be/SOoPnQWMXxo 
_____16. Η αποδοχή των αποτελεσμάτων. https://youtu.be/CH4du5h9vJI 
_____17. Κοσμοθεωρία.  https://youtu.be/cAVtt3UuMB4 
_____18. Οι ρόλοι που παίζουμε. https://youtu.be/g3EXYB2VMGM 
_____19. Καθορισμός ορίων. https://youtu.be/zsKABaAmAtU 
_____20. Εσωτερική καθοδήγηση. https://youtu.be/ISmtHDf9Fv0 
_____21. Η επιμονή για δυσάρεστα συναισθήματα https://youtu.be/1inqDOxhenw 
_____22. Η υπέρβαση της ψυχολογικής 
===========                                                           
  
Αν θέλετε να γίνεστε ικανοί συντονιστές, θα κάνετε όσο πιο πολλά ραντεβού μεταξύ σας μπορείτε 
εφαρμόζοντας αυτά που μαθαίνετε. 
  
Για την Ειρήνη  Δείτε εδώ https://www.armonikizoi.com/el/2022/k 
 


