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Χαιρετισμός της Συντονιστικής Ομάδας του Ελληνικού Δικτύου EFT  

 

Περάσαμε μια παράξενη, πρωτόγνωρη και δύσκολη άνοιξη. Την εποχή που η ζωή ανθίζει και αναγεννιέται, χρειάστηκε 

να μείνουμε μακριά  ο ένας από τον άλλον, να μείνουμε μέσα στο σπίτι, αντιμετωπίζοντας πολλές απώλειες και 

προκλήσεις. 

Η εξάπλωση του νέου ιού έχει αλλάξει τη ζωή μας και την καθημερινότητά της. Ο καθένας μας, έδωσε και δίνει την μάχη 

του προκειμένου να διαφυλάξει την υγεία, την δουλειά, την ποιότητα ζωής, την επαφή του με την οικογένειά του και με 

τα αγαπημένα του πρόσωπα. 

Στο Ελληνικό Δίκτυο EFT, προσπαθήσαμε όπως όλοι να αποκριθούμε και να ανταποκριθούμε στη νέα πραγματικότητα 

που δημιουργήθηκε, διατηρώντας τους δεσμούς μας ζωντανούς και ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των 

θεραπευόμενών μας, καθώς σε μια περίοδο που το άγχος και ο φόβος κυριαρχούν, η ασφάλεια είναι διπλά σημαντική 

για τον καθένα. Έτσι, δώσαμε τη δυνατότητα στα άτομα, ζευγάρια και οικογένειες να συνεχίσουν τις συνεδρίες τους 

μέσω διαδικτύου. 

Μέσα σε αυτή ειδικά τη δύσκολη συγκυρία, μείναμε συνδεδεμένοι με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας EFT, και με τους 

συναδέλφους από την παγκόσμια κοινότητα  EFT. 

Προσαρμόσαμε όλα τα εκπαιδευτικά  προγράμματα ώστε να μπορούν να γίνονται διαδικτυακά  και  πραγματοποιήσαμε 

όσα ήταν προγραμματισμένα για αυτή την περίοδο με μικρές αλλαγές. 

Ολοκληρώσαμε ένα πρώτο κύκλο ανανέωσης εγγραφής στο Δίκτυο ώστε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την 

προβολή του έργου μας και των θεραπευτών του (μέσω του site) στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και να 

παραμείνουμε συνδεδεμένοι με την ICEEFT, διατηρώντας έτσι τα προνόμιά της για να εμπλουτιζόμαστε καθημερινά με 

το θεραπευτικό και ερευνητικό έργο της διεθνούς κοινότητας. 

Αγαπητοί φίλοι, το καλοκαίρι είναι εδώ και, μαζί με την έγνοια για την εξέλιξη της πανδημίας, ελπίζουμε  και ευχόμαστε 

να ξεκουραστούμε όλοι, να βρεθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε σε τόπους και δραστηριότητες που μας 

ανατροφοδοτούν και να επιστρέψουμε ασφαλείς στο ραντεβού μας το Σεπτέμβρη, με την ελπίδα πως είμαστε καλύτερα 

προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

H Συντονιστική Oμάδα Ψυχοθεραπευτών  

 

Κυριακή Πολυχρόνη - EFT Θεραπεύτρια , Επόπτρια & Εκπαιδεύτρια 

Ιωάννα Κουκού - EFT Θεραπεύτρια & Επόπτρια 

Αναστασία Βλαχογεωργάκη -  Αλεξάνδρα Δημητριάδου - EFT Θεραπεύτριες 

Ψυχοθεραπευτές: Ιωάννα Κυρίτση, Παναγιώτα Παυλοπούλου, Αφροδίτη Ραλλάτου, Νίκος Σπηλιόπουλος 
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Τι είναι το Emotionally Focused Therapy - EFT 

 

 

Το EFT είναι μια συγκινησιακά εστιασμένη προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας: ένα 

μοντέλο θεραπείας που εστιάζει στα συναισθήματα ως κατευθυντήρια δύναμη στις ζωές μας. Ειδικά για τα 

ζευγάρια, έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο θεραπείας. 

Το EFT έχει θεωρητικές ρίζες στη Συστημική Προσέγγιση μέσα από την οποία χαρτογραφεί και διερευνά τα 

μοτίβα (patterns) σύνδεσης και συμπεριφοράς μεταξύ των συντρόφων. Αξιοποιεί ταυτόχρονα, και τη Θεωρία 

του Δεσμού ως το πλαίσιο κατανόησης των αναγκών της ενήλικης σχέσης αγάπης και επιπλέον, χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένες τεχνικές της Προσωποκεντρικής Θεραπείας του Carl Rogers. Ουσιαστικά το EFT είναι ένα 

μοντέλο θεραπείας που συνδυάζει και απαρτιώνει τρεις προσεγγίσεις: τη θεωρία του δεσμού, την 

ενδοπροσωπική-βιωματική και τη διαπροσωπική-συστημική προσέγγιση. 

Το EFT δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους Sue Johnson και Les Greenberg. Από τότε 

η Sue Johnson ανέπτυξε περαιτέρω το μοντέλο ώστε σήμερα να αποτελεί μία βραχεία δομημένη προσέγγιση 

στη θεραπεία ζεύγους. 

Περιλαμβάνει 9 βήματα σε 3 στάδια, με διάρκεια 12-28 συναντήσεις. Ο θεραπευτής  EFT βοηθά τους 

συντρόφους να βιώσουν τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν και συμμετέχουν στο επαναλαμβανόμενο 

αρνητικό μοτίβο της αλληλεπίδρασής τους - στον "χορό" του ζευγαριού -   μέσα στον οποίο βιώνουν 

ανασφάλεια, απογοήτευση, εκνευρισμό, και απόσταση. Στη συνέχεια, βοηθά το ζευγάρι να αναδομήσει τη 

σχέση του και να συνδημιουργήσει ένα θετικό, ασφαλή και τρυφερό δεσμό. 

Το EFT έχει επανειλημμένα ερευνηθεί επιστημονικά για την εφαρμογή του στη θεραπεία ζευγαριών. 

Η σταθερότητα των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας αυτής είναι ισχυρή ενώ το ποσοστό υποτροπής 

μετά τη θεραπεία είναι μικρότερο από αυτό των άλλων μοντέλων. Είναι αποτελεσματική σε πολλά ζευγάρια, 

ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ψυχολογικά ή σωματικά συμπτώματα. 

Σήμερα το EFT εφαρμόζεται και στην ατομική ψυχοθεραπεία  - EFIT - και στην θεραπεία οικογένειας  - EFFT - 

ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη οι έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του.. 
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Το Ελληνικό Δίκτυο 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο EFT ιδρύθηκε το 2012 από μια ομάδα επαγγελματιών ψυχοθεραπευτών με στόχο να 

αποτελέσει μια κοινότητα για τους θεραπευτές που ενδιαφέρονται για τη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία 

και την προώθηση της εφαρμογής της σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες στην Ελλάδα.  

Από τότε συστηματικά οργανώνουμε για ειδικούς πιστοποιημένη εκπαίδευση στο EFT στην Αθήνα και σε 

άλλες πόλεις του τόπου μας.   

Το EFT Greek Network είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα 

που παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας που επιθυμούν είτε να μάθουν και να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην θεραπεία ζεύγους και 

οικογένειας, είτε να ειδικευτούν ώστε να γίνουν 

πιστοποιημένοι EFT θεραπευτές. 

 

Η εκπαίδευση είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το Διεθνές 

Κέντρο Αριστείας της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας 

- ICEEFT - (International Center for Excellence in Emotionally 

Focused Therapy) ενώ η εποπτεία παρέχεται από 

Πιστοποιημένους EFT εκπαιδευτές και επόπτες. 

 

 

Για ζευγάρια προσφέρουμε θεραπευτικές υπηρεσίες από εκπαιδευμένους EFT θεραπευτές ενώ 

πραγματοποιούνται σταθερά, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, τα βιωματικά σεμινάρια ενδυνάμωσης 

συντροφικής σχέσης - τα προγράμματα «Κράτα με Σφιχτά» (Hold Μe Tight ®). Τα σεμινάρια βασίζονται στο 

βιβλίο Κράτα με Σφιχτά της  Sue Johnson και στο μοντέλο EFT.  

Για την οικογένεια, μαζί με θεραπεία, οργανώνουμε και ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της σχέσης γονέων - 

εφήβων -  το πρόγραμμα «Κράτα με Σφιχτά - Άσε με Ελεύθερο» (Hold Me Tight - Let Me Go ®). 

 

Υπεύθυνη του Ελληνικού Δικτύου EFT στην Ελλάδα είναι η κυρία Κυριακή Πολυχρόνη, η μόνη Πιστοποιημένη 

Εκπαιδεύτρια από το ICEEFT για την Ελλάδα. 
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Η Marlene Best συνομιλεί με την Ελληνική Κοινότητα 

 

.Σε αυτή την περίοδο κοινωνικής απόστασης  που 

βρεθήκαμε, είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας 

στις 16 Μαΐου για ένα τρίωρο online σεμινάριο την 

Καναδή EFT Trainer Marlene Best - τη «δική μας 

Marlene». Με το δικό της εξαιρετικό και μοναδικό 

τρόπο μας διδάσκει το μοντέλο του EFT ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργεί μια ασφαλή βάση ώστε οι 

θεραπευτές να συνδεθούμε και να νοιώσουμε 

άνετα με τη δική μας ευαλωτότητα και να 

συντονιστούμε τόσο με τα δικά μας συναισθήματα 

όσο και με των θεραπευόμενών μας. 

Στη συνάντηση αυτή οι 30 συμμετέχοντες είχαν 

την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικά θέματα 

που τους απασχολούσαν σχετικά με την εφαρμογή 

του EFT ενώ, μέσα από περιστατικό ενός συμμετέχοντα, εστιάσαμε στην θεραπεία ζευγαριού με τραύμα δεσμού. Ήταν 

επίσης  μια συνάντηση που μας έφερε και πάλι κοντά στην ανάγκη και  τη σημαντικότητα της ανατροφοδότησης του EFT 

θεραπευτή. Ελπίζουμε σύντομα να  ανταμώσουμε και πάλι.  

 

 

 

Core Skills Κρήτη 

 

Με το  τέταρτο διήμερο Core Skills, που έγινε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom τον Ιούνιο, ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία το δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης θεραπευτών στο EFT στο Ρέθυμνο της Κρήτης. 

Η εκπαίδευση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Βέρα Πασχάλη, εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Ρεθύμνου, όπου 

και  διεξήχθη η εκπαίδευση με την Κυριακή 

Πολυχρόνη, EFT Τrainer, την Ιωάννα 

Κουκού, EFT Supervisor και την Κατερίνα 

Θέου, βοηθό εκπαιδευτή.Την ομάδα 

εκπαιδευομένων αποτελούσαν 14 

ψυχολόγοι-θεραπευτές που εργάζονται 

στην Κρήτη. 

Οι παρουσιάσεις περιστατικών ζευγαριού 

έδειξαν το πόσο προχώρησαν τα μέλη της 

ομάδας αυτής στην εφαρμογή του ΕFT 

στην κλινική τους πράξη. Και τώρα, μετά 

από την απαραίτητη εποπτεία, αρκετοί θα 

είναι έτοιμοι να πάνε και προς την επίσημη 

πιστοποίησή τους ως EFT Θεραπευτές. 
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 Core Skills στην Αθήνα  

 

Ξεκίνησαν τα φετινά Core Skills της Αθήνας με το πρώτο διήμερο να πραγματοποιείται με Zoom διαδικτυακά στις 20-21 

Ιουνίου με την Κυριακή Πολυχρόνη ως εκπαιδεύτρια, την Αλεξάνδρα Δημητριάδου EFT Supervisor-in-training και τους 

Παναγιώτα Παυλοπούλου, Σπύρο Ρούσσινο και Ελένη Μακρίδου, βοηθούς εκπαίδευσης. 

Το επόμενο διήμερο προγραμματίστηκε για τον Σεπτέμβρη ενώ θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στις αρχές του 2021. 

 

 

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο Εξωτερικό 

 

Η Κυριακή Πολυχρόνη στην Κοινότητα EFT της Ιταλίας 

 

 

Μετά από πρόσκληση των Ιταλών Εκπαιδευτών 

EFT, Giulia Altera και Andrea Pagani, η Κυριακή 

Πολυχρόνη πρόσφερε ένα τρίωρο Webinar σε 

45 μέλη της Ιταλικής Κοινότητας EFT. 

Θέμα του Webinar: “Family Relations in the 

Context of Cultural Change and the effects of 

Covid-19” και εστίασε γύρω από τρεις 

ερωτήσεις των συμμετεχόντων: 

 

 

• Can you help us understand how cultural change and transgenerational family dynamics impact couples today? 

• How do you conceive the changes within today’s families and couples as effected by the pandemic - How are 

these transgenerational patterns impacted as a result of the pandemic crisis? 

• Can you give us some guidance on how to work with couples today considering cultural change and the 

pandemic crisis? 

Αναδύθηκε μια πλούσια διεργασία όπου οι συμμετέχοντες ψηλάφισαν το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει ο 

θεραπευτής το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το ζευγάρι/η οικογένεια σήμερα – που στην περίπτωση 

της Ιταλίας όπως και της Ελλάδας, σχετίζεται με τη γρήγορη μετάβαση από το παραδοσιακό στο μοντέρνο/μετα-

μοντέρνο πολιτισμικό πλαίσιο λειτουργίας και την σύγχυση που αυτό προκαλεί στις εσωτερικές φωνές και στους 

ρόλους των συντρόφων και των μελών της οικογένειας. 

Η κρίση της πανδημίας και ο απαραίτητος περιορισμός μας στο σπίτι μπορεί να θεωρηθεί και ως μία ευκαιρία 

αναστοχασμού για το ποιες πλευρές της παραδοσιακής μας λειτουργίας έχουν υποβαθμιστεί σήμερα ενώ αποτελούν 

σημαντικές πλευρές της ζωής του ζευγαριού και της οικογένειας, μία ευκαιρία να έχουμε χρόνο για σύνδεση, 

συνεργασία και προτεραιότητα στις σχέσεις με τους δικούς μας ανθρώπους. 
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Συνάντηση των Μελών του Επιμελητηρίου των Κέντρων Εκπαίδευσης της 

Ευρωπαϊκής Εταιρίας Θεραπείας Οικογένειας, EFTA-TIC  

 

Στις 23 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών κέντρων εκπαίδευσης 

στη θεραπεία οικογένειας. 30 Κέντρα από 15 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης συμμετείχαν σε μία διεργασία σύνδεσης 

– A Process of Connection. 

Η Κυριακή Πολυχρόνη, Επίτιμη Πρόεδρος της EFTA-TIC, είχε το ρόλο της συντονίστριας της διεργασίας. Πρόσφερε μια 

δομή βιωματικής δουλειάς σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια όπου, μέσα από μία αίσθηση ασφάλειας, οι 

συμμετέχοντες ανταλλάξανε τις πρόσφατες εμπειρίες και δυσκολίες τους για την διαδικτυακή εκπαίδευση, τις 

δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο αλλά και τις αδυναμίες του όσο αφορά την βιωματική εμπειρία. 

Αναπτύχθηκαν επίσης και οι έγνοιες των Ευρωπαίων εκπαιδευτών για το μέλλον της εκπαίδευσης στη θεραπεία 

οικογένειας. 
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Πρόγραμμα "Κράτα με Σφιχτά"  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες και φροντίζοντας να τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας, ολοκληρώθηκε 

με επιτυχία μέσα στον Ιούνιο ένας ακόμη τετραήμερος κύκλος  του σεμιναρίου  ενίσχυσης σχέσεων ζευγαριού  Κράτα 

με  σφιχτά / Hold me tight.  

Σε ένα ζεστό κλίμα που δημιούργησαν στο χώρο του EFT οι  εκπαιδευτές  Ιωάννα Κουκού EFT Θεραπεύτρια και 

Επόπτρια και Νίκος Σπηλιόπουλος Συστημικός Ψυχοθεραπευτής  οι συμμετέχοντες ένιωσαν  ότι κατάφεραν   να 

γνωρίσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και το σύντροφο τους, ανακαλύπτοντας ένα νέο, αποτελεσματικό τρόπο 

επικοινωνίας κατανόησης και εμπιστοσύνης για τους ίδιους και τη σχέση τους. Ενίσχυσαν και ανανέωσαν τη μεταξύ 

τους σύνδεση και αίσθηση ασφάλειας.   

 

 

 

 

 

 

Επόμενο σεμινάριο 

 

Για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά προγραμματίζονται τέσσερις τετραήμεροι κύκλοι του σεμιναρίου.   

10/11 και 24/25 Οκτωβρίου 2020 

16/17 και 30/31 Ιανουαρίου 2021 

20/21  Μαρτίου και 03/04 Απριλίου 2021 

22/23 Μαΐου  και 05/06 Ιουνίου 2021 

  

Πρόγραμμα «Κράτα με Σφιχτά – 'Ασε με Ελεύθερο» 

Κατάλαβα ότι σημαντικό για την σχέση μας είναι 

η δέσμευση, το μοίρασμα, και η διαρκής 

προσπάθεια να την τροφοδοτούμε με αγάπη. 

 

Θεόδωρος 

Μου άρεσε πολύ που στο τέλος εξέφρασα τα συναισθήματά 

μου που είχα στον σύντροφο μου παρ' όλο που είμαι πολύ 

εσωστρεφής.Θα ήθελα στο μέλλον να ξανα-συμμετάσχω σε 

ανάλογο πρόγραμμα. 

 

Δάφνη 
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 Εκδόσεις  

 

Η Ελληνική έκδοση του βιβλίου της Lorrie Brubacher, "Εφαρμόζοντας τη 

Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία EFT: βασικά στοιχεία της αλλαγής" (Stepping 

into Emotionally Focused Couple Therapy) με επιμέλεια της Ιωάννας Κουκού, είναι 

έτοιμο  από τις εκδόσεις Gutenberg, και τέλος Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στα 

βιβλιοπωλεία και στα χέρια μας. 

Αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για όλους τους 

κλινικούς θεραπευτές EFT. 

Η Brubacher έχοντας πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και 

κλινική δουλειά στο μοντέλο,  διατυπώνει με πρακτικό, θεωρητικά απλό και 

κατανοητό τρόπο και με πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα τη διεργασία σε 

κάθε βήμα και στάδιο του EFT. Το βιβλίο εμπεριέχει μία αποκλειστική 

συνέντευξη της συγγραφέως για την Ελληνική Έκδοση, μέρος της οποίας θα 

φιλοξενηθεί στο επόμενο τεύχος μας. 
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Η Εργαλειοθήκη του Θεραπευτή  
Η "Εργαλειοθήκη του Θεραπευτή" θα υπάρχει σε κάθε τεύχος με πληροφορίες/κατευθύνσεις για συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις στα βήματα του EFT. 

 

 

«Η πρώτη συνεδρία στο EFT»,  

της Zoya Simakhodskaya PhD Θεραπεύτρια, Επόπτρια & Εκπαιδεύτρια EFT, Κέντρο Νέας Υόρκη 

Παρά τα πολλά χρόνια δουλειάς μου με ζευγάρια, ακόμα και τώρα αισθάνομαι λίγο ενθουσιασμένη και αγχωμένη πριν 

από μια πρώτη συνεδρία. Είναι σχεδόν σαν ένα πρώτο ραντεβού όπου δεν είσαι καθόλου σίγουρος για το ποιοι είναι 

ούτε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Εκτός, φυσικά, από το ότι εκείνοι είναι πιο αγχωμένοι  από εσένα! 

Το ζευγάρι είναι σε δυσφορία, και ελπίζουν και οι δύο για βοήθεια ενώ ταυτόχρονα   φοβούνται ότι δεν θα τη βρουν. Η 

πρώτη συνεδρία, επίσης, μοιάζει λίγο με την στιγμή που τα σκυλιά συναντιούνται σε ένα πάρκο: Ποιος είσαι; Πως θα μου 

συμπεριφερθείς; Θα παίξεις μαζί μου ή θα μου επιτεθείς; 

Όλοι θυμόμαστε τη γνωστή ρήση του Yogi Berra (γνωστός Αμερικανός παίκτης baseball) «Εάν δεν γνωρίζεις προς τα που 

θέλεις να πας, θα βρεθείς κάπου αλλού.» 

Γενικά τα ζευγάρια έρχονται στην  θεραπεία προσπαθώντας να μας μιλήσουν για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα 

προβλήματα στη σχέση τους και φέρνουν παραδείγματα και αποδεικτικά στοιχεία: Αγώνες δύναμης, ελαττώματα του 

χαρακτήρα και δυσκολίες  στην επικοινωνία. 

Είναι σημαντικό, η πρώτη συνεδρία να είναι εστιασμένη, προκειμένου να είναι παραγωγική. 

Γενικά, έχω 3 βασικούς στόχους για την πρώτη συνεδρία: 

1. Δημιουργία συμμαχίας 

2. Αποτύπωση του φαύλου κύκλου 

3. Ενστάλαξη ελπίδας 

 

 Τα κριτήριά μου για μια επιτυχημένη πρώτη συνεδρία είναι να: 

✓ νιώθω συνδεδεμένη και με τους δύο συντρόφους 

✓ αρχίζω να έχω την αίσθηση του κύκλου τους 

✓ αναπλαισιώνω τις αλληλεπιδράσεις, το περιεχόμενο, καθώς και το πως αυτά επιδρούν στον καθένα, μέσα        

από την οπτική του Δεσμού 

✓ είμαι σε θέση να επικεντρωθώ στην παρούσα στιγμή 

✓ οργανώνω μία αναπαράσταση (enactement) και την επεξεργάζομαι 

✓ κλείνω με ένα σχέδιο 

 

 Πώς πετυχαίνω αυτούς τους στόχους; 

Ξεκινώ από το να θυμάμαι ότι είμαι σύμβουλος διεργασίας και ότι ο ρόλος μου είναι να καθρεφτίζω το τι συμβαίνει στην 

σχέση τους, παρά να προσφέρω  λύσεις σε προβλήματα περιεχομένου. 

Ακούω τις ιστορίες τους και παρατηρώ τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα από την οπτική του Δεσμού. Ποιος είναι 

θυμωμένος και διαμαρτύρεται για την απόσταση και αποσύνδεση; Ποιος αμύνεται στην κριτική και στα μηνύματα 

αποτυχίας; 
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Ποια είναι τα σινιάλα σύνδεσης και τι είδους απόκριση υπάρχει; 

Είναι το «κλείσιμο» ένα σημάδι αντιδραστικότητας και αποσύνδεσης ή μια άλλη προσπάθεια να λάβει κανείς μια 

απόκριση; 

Όπως πάντα, στο EFT χρησιμοποιούμε το RISSSC (Επαναλαμβάνουμε, χρησιμοποιούμε Εικόνες, Απλές λέξεις, πηγαίνουμε 

Αργά, Χρησιμοποιούμε Απαλή φωνή. Χρησιμοποιούμε τα Λόγια του πελάτη) και επικεντρωνόμαστε στον καθρεφτισμό και 

την επικύρωση ξανά και ξανά. 

Αυτός ο τρόπος, δεν επιβραδύνει μόνο τη διεργασία και δίνει στο ζευγάρι την αίσθηση ότι έχει ακουστεί, κατανοηθεί και 

έχει γίνει αποδεκτό, αλλά μας δίνει επίσης την ευκαιρία να συντονιστούμε με τα συναισθήματά τους και να 

δημιουργήσουμε μια καλύτερη συμμαχία. 

Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία να αγγίξουμε πρωτογενή συναισθήματα, να τα συνδέσουμε με τα δευτερογενή καθώς και να 

επικυρώσουμε τους λόγους για τις αρνητικές τάσεις δράσης. 

Η οικοδόμηση μιας αναπαράστασης (enactment) θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε αν μπορούν να το κάνουν και κατά  

πόσο ανταποκρίνονται. 

Συχνά, μια αναπαράσταση (enactment) μπορεί να δημιουργήσει μια νέα θετική στιγμή για το ζευγάρι, την οποία θα 

χρησιμοποιήσω για να γιορτάσω τα δυνατά τους σημεία καθώς και να  προσφέρω ελπίδα. «Εσύ (προς την γυναίκα 

σύντροφο)ποτέ δεν ήξερες πόσο συγκλονισμένος ήταν από την σύγκρουση, νιώθοντας σαν να είναι σε ένα αυτοκίνητο 

που περιστρέφεται εκτός ελέγχου και δεν ξέρει πώς να το σταματήσει, και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 

σταματήσει να μιλάει και να κλείνεται… Και βλέπω πώς ολόκληρο το σώμα σου στράφηκε σε αυτόν ακριβώς τώρα και του 

λες: Δεν ήξερα ποτέ, πόσο φοβιστικό ήταν αυτό για σένα και νιώθω άσχημα που το προκάλεσα. 

«Και εσύ (προς τον άντρα σύντροφο) για πρώτη φορά νιώθεις ότι ακούστηκες από κείνη. Είμαι τόσο εντυπωσιασμένη  που 

και οι δύο μπορέσατε  να είστε  ανοιχτοί εδώ σήμερα. Αυτός είναι ο τρόπος που θα δουλεύουμε και θα το χτίσουμε όλο 

αυτό μαζί.» 

Υπάρχουν ορισμένες ιδιαίτερες σκέψεις σε αυτήν την γενική διεργασία. Εάν ένα ζευγάρι έλθει για θεραπεία στην 

κορύφωση μιας κρίσης με κλιμακωμένα συναισθήματα, μπορεί να μην εστιάσω τόσο πολύ στο να κάνουν αναπαραστάσεις 

και θα προσπαθήσω να αποκτήσω  μια πλήρη αίσθηση του κύκλου τους. 

Θα δουλέψω στο να περιορίσω την υψηλή αντιδραστικότητα, επικυρώνοντας τον πόνο και τον φόβο, ενώ θέτω και όρια. 

Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί προσοχή  στα σημάδια πιθανών αντενδείξεων για θεραπεία, όπως σωματική βία, 

συνεχιζόμενη εξωσυζυγική σχέση ή σοβαρή κατάχρηση ουσιών. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει αναφορά σωματικής βίας, 

θα κάνω ερωτήσεις για να μάθω την έκταση, εάν ένας από τους συντρόφους φοβάται και αν υπάρχει δέσμευση για 

διακοπή της βίας. 

 Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής της προσέγγισης είναι όταν αρχίζω να έχω την αίσθηση ότι οι σύντροφοι έχουν 

διαφορετικές ατζέντες για τη σχέση και την θεραπεία ζεύγους. Είναι σημαντικό να τους καθρεφτίσουμε αυτήν την 

πληροφορία και να ορίσουμε  την εστίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, υπολογίζοντας εάν μπορούμε να βρούμε έναν 

κοινό στόχο για την θεραπεία. 

Καθώς τερματίζω την συνεδρία, θα έλεγα κάτι σαν αυτό: «Έχω μια αίσθηση από τον σύντομο χρόνο που είχαμε μαζί ότι 

και οι δύο είστε δυσαρεστημένοι και  έχετε κολλήσει  σε ένα αρνητικό μοτίβο για πολύ καιρό. Εσείς (απευθυνόμενη στον 

έναν σύντροφο) έχετε φτάσει σε σημείο που δεν είστε  σίγουρος ότι υπάρχει ελπίδα για τη σχέση. Και εσείς (απευθυνόμενη 

στον άλλο σύντροφο) δεν είχατε συνειδητοποιήσει πόσο απελπισμένος έχει γίνει και θέλετε να δουλέψετε πάνω στη σχέση 

για να την κάνετε καλύτερη ...Αυτό που μπορώ εγώ να προσφέρω, είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το 

αρνητικό σας μοτίβο και πώς φτάσατε εδώ. Τότε, μπορείτε να πάρετε  μια καλύτερη απόφαση για το αν θα μείνετε μαζί ή 

θα απομακρυνθείτε.» 

Ως θεραπεύτρια EFT, είμαι πιθανά μια φιγούρα δεσμού για το ζευγάρι, «Ο σοφότερος άλλος» όπως αναφέρει ο John 

Bowlby. Και αυτή η σοφία προέρχεται από τη γνώση ότι από την πρώτη στιγμή που το ζευγάρι μπαίνει στο γραφείο μου, 

έχω τον χάρτη του  EFT και την Θεωρία του Δεσμού να με γειώνει και να  με καθοδηγεί. 
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Το άρθρο του τεύχους 

 

"Συγκινησιακά Εστιασμένη Ατομική Θεραπεία: μια βιωματική / συστημική προσέγγιση βασισμένη στην θεωρία του 

δεσμού", της Lorrie Brubacher, M.Ed. Θεραπεύτρια, Επόπτρια & Εκπαιδεύτρια EFT,  υπεύθυνη κέντρου EFT Καρολίνας 

ΗΠΑ  (Απόσπασμα από το άρθρο): 

...Αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο το τέλος για τη θεραπεία. Είναι επίσης το μέσο με το οποίο φτάνει κανείς εκεί. (Lewis, Amini, 

& Lannon, 2000, σελ. 169). 

Η συγκινησιακά εστιασμένη ατομική θεραπεία, είναι μια προσέγγιση που στηρίζεται και καθοδηγείται από τη δυαδική 

οπτική που προσεγγίζει την ανθρώπινη φύση, η οποία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι, όπως όλα τα θηλαστικά, είναι 

φτιαγμένοι να συνδέονται και να συν-ρυθμίζονται. Παρά τα πολλά οφέλη της δημιουργίας ασφαλούς σύνδεσης μέσω της 

θεραπείας ζευγαριού ή οικογένειας, η ατομική προσέγγιση ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου η κοινή θεραπεία δεν είναι 

δυνατή.  

Η θεωρία του δεσμού θέτει τη βάση στην οποία η ατομική ψυχοθεραπεία πρέπει να θεωρηθεί ως μια διαδικασία “αγάπης”, 

που ορίζεται ως ανάπτυξη “ασφαλούς” σύνδεσης, σε τρία αλληλένδετα επίπεδα: μεταξύ θεραπευτή και πελάτη, μεταξύ 

πελάτη και προηγούμενων και τωρινών σημαντικών σχέσεων του, και μέσα στην ενδοπροσωπική διαδικασία του πελάτη. 

Παρουσιάζονται δύο βιωματικές / συστημικές διεργασίες αλλαγής: (1)ο εντοπισμός των προτύπων ρύθμισης 

συγκινήσεων και εμβάθυνσης των υποκείμενων συγκινήσεων και (2) η δημιουργία επανορθωτικών συγκινησιακών 

εμπειριών που μπορούν να αλλάξουν τα πυρηνικά συναισθήματα που είναι ενσωματωμένα σε αυτούς τους κύκλους με 

ασφαλείς συνδέσεις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές. 

Με αφορμή την περίπτωση της Λία θα δούμε πως εφαρμόζεται το e.f.t. στην ατομική θεραπεία. Η Λία, μια εκπαιδευτικός 

και μητέρα τριών παιδιών, έχει κίνητρο της την επιτυχία. Πριν από οκτώ χρόνια, έφυγε από το γάμο της με έναν άνδρα 

που είχε εξάρτηση από το αλκοόλ. Αυτή τη στιγμή, συγκρούεται εσωτερικά αν πρέπει να σώσει τη σχέση της με τον πρώην  

φίλο της. 

Εντοπίζοντας τον εσωτερικό κύκλο και το πρωτογενές συναίσθημα. 

Ο θεραπευτής και η Λία συνεργάστηκαν να εντοπίσουν τον κύκλο ρύθμισης των συγκινήσεων της, κυρίως απορρίπτοντας 

και αγνοώντας τα συναισθήματα της. Η Λία ανέπτυξε αυτό το μοτίβο ρύθμισης για να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι οι 

άλλοι δεν ήταν διαθέσιμοι για ανακούφιση και υποστήριξη. Ο θεραπευτής επικυρώνει τον προστατευτικό χαρακτήρα 

αυτής της λειτουργίας και τη βοηθάει να αποκτήσει πρόσβαση στον πρωταρχικό πόνο και τη μοναξιά που κρύβεται κάτω 

από την απογοήτευση της. 

Θεραπευτής (Θ): Πάρα πολλά χρόνια «τα αφήνεις στην άκρη». Και ο πόνος είναι ακόμα εκεί;( καθρεφτισμός και 

ενσυναίσθηση εικασία στο «πόνο» από τα δάκρυα της Λία). 

Λία (Λ): Ναι. Εννοώ ότι ίσως δεν θέλω να το παραδεχτώ. θέλω να προχωρήσω. 

Θ: Και να ξεχάσεις  τον πόνο. (Καθρεφτίζει την τάση δράσης - να προχωρήσει και να αγνοήσει το πρωτογενές συναίσθημα). 

Λ: Ξεχνάω τον πόνο. 

Θ: (Γνέφοντας με το κεφάλι) Λες- «Ξέχνα τον πόνο». - Ζούσες 10 χρόνια σε μια σχέση - στην οποία  δεν αισθανόσουν 

επιθυμητή  και είπες: «Ξέχνα αυτόν τον πόνο και ανέξου το» και σήμερα, 8 χρόνια αργότερα, όταν μιλάς για τις 

απογοητεύσεις σου με τον πρώην φίλο σου,λες:  «Θέλω απλώς να το αφήσω πίσω μου» (Εντοπίζοντας το τυπικό μοτίβο 

ρύθμισης των συναισθημάτων της). 

Λ: Συνεχίζω να προχωράω. 

Θ:  Αυτό είναι - αυτός  είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πληγωτικά, τα οδυνηρά, οδυνηρά πράγματα - είναι αλήθεια 

προχώρημα; (Καθρεφτίζει τον κύκλο ρύθμισης των συναισθημάτων της, που δείχνει ότι απορρίπτει την πυρηνική 

συναισθηματική της εμπειρία, χάνοντας έτσι τις ανάγκες δεσμού που είναι αναπόσπαστα μέρη του πρωτογενούς 

συναισθήματος). 

Εντοπίζοντας τον διαπροσωπικό κύκλο με αναδυόμενο το πρωτογενές συναίσθημα.  
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Η Λία μεταφορικά περιγράφει μια επαναλαμβανόμενη εμπειρία «σαν να μπαίνει σε κουτί, να παραμελείται και να 

παραμερίζεται» από τη μητέρα της, τον παππού, τη γιαγιά, τους συνομηλίκους στην εφηβεία, από τον πρώην σύζυγό της, 

και τον πρώην φίλο της.  

Λ:  Ξέρεις όπως όταν τυλίγεις κάτι και το βάζεις σε ένα κουτί και το αποθηκεύεις, το αφήνεις στην άκρη; (Τα χέρια της  

σπρώχνουν πολύ μακριά). 

Θ:  Έτσι, μια πλευρά της εμπειρίας όσο ήσουν συμβολικά στο κουτί, στο μοτίβο <απλά προχωρώ> - αισθάνεται πολύ 

μοναξιά - παραμέληση; (Καθρεφτίζοντας την εικόνα του δεξιού τμήματος του εγκεφάλου, εικάζοντας το σιωπηρό 

πρωτογενές συναίσθημα.) 

Λ: Ναι! 

Θ: Ακόμα κι αν διώχνεις μακριά το άτομο που σε βάζει στο κουτί - εξακολουθείς να αισθάνεσαι τον πόνο- αυτή τη μοναξιά 

- αυτή τη λαχτάρα για αγάπη και προσοχή; (Επανάληψη της εικόνας ότι δεν λαμβάνεται υπόψη / μπαίνει σε κουτί, 

προσκαλώντας τη να δει τις  βαθύτερες ανάγκες δεσμού που συνδέονται με το πρωτογενές συναίσθημα). 

Λ: Ναι! Ήταν πάντα εκεί! Δεν το χα κατάλαβα αλλά ήταν εκεί! Γίνεται πρόσβαση στο πρωταρχικό συναίσθημα δεσμού ).10 

δευτερόλεπτα σιωπή 

Λ:  Τώρα τι πρέπει να κάνω; (Δείχνοντας στην καρδιά / σωματική αφύπνιση  του  πρωτογενούς συναισθήματος.) Τώρα που 

ξέρω ότι υπάρχει εκεί- τι να κάνω; Δεν θέλω να το νιώθω. 

Θ:  Έχεις γίνει πολύ καλή στο να μην αισθάνεσαι. (Αντανακλώντας το μοτίβο της, ώστε να επικυρώσει τη νέα επίγνωση και 

τη δυσφορία που προκύπτει.) 

Λ: Αααα! Αγνοώντας..... - έχω αγνοήσει τον πόνο μου! (Ονομάζει το δικό της δευτερογενές αμυντικό μοτίβο) 

Η διαπροσωπική εμπειρία αντικατοπτρίζει την εσωτερική της εμπειρία. 

Ο θεραπευτής εξερευνά την μεταφορά από την εμπειρία της Λία: 

«Μπαίνω σε κουτί και παραμερίζομαι». Οι διαπροσωπικές της εμπειρίες αντικατοπτρίζουν την εσωτερική της διαδικασία, 

σύμφωνα με την περιγραφή του Bowlby (1973) για τον εσωτερικό κύκλο της συγκινησιακής διεργασίας ο οποίος  

αντικατοπτρίζει τον εξωτερικό κύκλο των διαπροσωπικών μοτίβων που λειτουργεί το άτομο στις κοντινές του σχέσεις. 

Θ: Πώς είναι να παρατηρείς ότι αγνοείς τον πόνο σου, όπως έκαναν και όλοι οι άλλοι μαζί σου;(Δείχνοντας την άδεια 

καρέκλα δίπλα στη Λία.) Λέγοντας, "ξέρω ότι είσαι εκεί αλλά θα σε αγνοήσω; (Μια ενσυναίσθηση εικασία που επιτείνει την 

επίγνωση του μοτίβου και του πρωταρχικού συναισθήματος). 

Λ:  (Χαμόγελα  - δείχνοντας την άδεια καρέκλα.  

Θ:  [Όπως είπες ] υπάρχει ένα μοναχικό, μικρό, αξιαγάπητο μέρος σου εκεί (αναπλαισιώνοντας το τμήμα του εαυτού που 

η Λία είδε ως «αξιολύπητο και αδύναμο» ως «μοναχικό και στοργικό») και λες :πρόκειται να σε αγνοήσω; (Ενσυναίσθηση 

εικασία για την αύξηση της επίγνωσης του μοτίβου  και πρωταρχικού συναισθήματος). Πώς είναι να το λες αυτό; (ερώτηση 

για την εμβάθυνση της επίγνωσης του πελάτη και την εστίαση  στην εμπειρία της παρούσας στιγμής.) 

 

Διαμόρφωση διορθωτικών συγκινησιακών εμπειριών  

Η δεύτερη βασική διαδικασία αλλαγής περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία της συγκίνησης και τη διαμόρφωση ασφαλών 

δεσμών. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάλογο με τον θεραπευτή, έχοντας πρόσβαση και επανεπεξεργάζοντας τους 

υποκείμενους φόβους δεσμού σε ένα μοτίβο μεταξύ πελάτη και θεραπευτή. Το μοτίβο θεραπευτή/πελάτη, πιθανώς 

αντικατοπτρίζει μοτίβα με άλλους στη ζωή του πελάτη, όπως η απομάκρυνση κάθε φορά που ο θεραπευτής ή κάποιο 

άλλο άτομο πλησιάζει σε ευάλωτη συγκινησιακή εμπειρία. Η συγκινησιακή επανεπεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει μέσω 

αναπαραστάσεων μεταξύ πλευρών του εαυτού ή μεταξύ του εαυτού και ενός φανταστικού «άλλου».  

Είτε ως διάλογο με το θεραπευτή, είτε ως αναπαράσταση, το πρωταρχικό συναίσθημα επεκτείνεται, εκφράζεται και 

επανεπεξεργάζεται. Αυτά τα διορθωτικά συναισθήματα ως «γεγονότα σύνδεσης» δημιουργούν νέα πρότυπα «διεύρυνσης 

και κατασκευής» (Mikulincer & Shaver, 2016) της συγκινησιακής ρύθμισης. Η διαμόρφωση ασφαλών δεσμών αλλάζει τον 

τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος κωδικοποιεί και ανταποκρίνεται στην απειλή (Johnson et al., 2013), αυξάνοντας έτσι την 
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ευελιξία να δίνει κάποιος και να λαμβάνει υποστήριξη, και να βιώνει εσωτερική ρύθμιση και συμπόνια. Αυτό 

αναμορφώνει μοντέλα ασφάλειας και συμβάλλει στη διαρκή αλλαγή. Μια «ενδοπροσωπική αναπαράσταση» μεταξύ δύο 

πλευρών της Λία προκαλεί ένα διορθωτικό συγκινησιακό γεγονός σύνδεσης, το οποίο ολοκληρώνεται μετά από πολλές 

διαπροσωπικές αναπαραστάσεις. Το ενδοψυχικό μέρος της Λία που έχει αναγνωρίσει ως η Παρελαύνουσα Λία (ΠΛ), που 

απορρίπτει τον πόνο της και προχωράει μπροστά, βρίσκεται σε διάλογο με την Κλεισμένη Λία (ΚΛ) που αισθάνεται 

εγκαταλειμμένη, απορριφθείσα και παραμερισμένη. 

Θ: Μπορείς(ως ΠΛ) να μιλήσεις στην πλευρά της ΚΛ που έχει περάσει αυτές τις επώδυνες σχέσεις; Μπορείς να γυρίσεις 

σε αυτήν την πλευρά και να της πεις - «Δεν θέλω να σε αγνοήσω - θέλω να αρχίσω να σε βλέπω;» (Δόμηση της 

αναπαράστασης, διευκολύνοντας τα αναδυόμενα συναισθήματα και τις επιθυμίες της ΠΛ προς την ΚΛ και τον πόνο της.) 

Λ: (ως ΠΛ): (Γυρνά στην κενή καρέκλα. Ξεσπάει σε λυγμούς). Δεν θέλω να σε αγνοώ πια. (Κουνώντας το κεφάλι, στραμμένο 

προς τα κάτω.) (Παύση.) Λυπάμαι που σε αγνόησα όλα αυτά χρόνια και που δεν μπόρεσα - να σε παρηγορήσω - και να σε 

βοηθήσω. (Ανάδυση πρωτογενούς συναισθήματος.) 

Θ: Αχά, πώς είναι να της το λες αυτό; (υποκινούμενη ερώτηση για την επεξεργασία της εμπειρίας του να μιλάς σε ένα 

πρόσφατα ανακαλυφθέν μέρος του εαυτού σου.) 

Λ: (Ρίχνει μια ματιά στην καρέκλα) Είναι - είναι σαν να μπορώ να αναπνέω τώρα! (Χειρονομίες από το κέντρο του στήθους.) 

Είναι μια τεράστια ανακούφιση! 

Αργότερα: 

Λ: Έχω μια καλή μισή πλευρά  που “συνεχίζει”, ξέρεις. (Θ: Ναι!). Η Λία που κάνει παρέλαση. (Τα χέρια κάνουν χειρονομίες 

παρέλασης.) (Και οι δύο γελούν -συντονισμός.) Αλλά τότε η άλλη Λία πάντα μπαίνει πίσω στο κουτί. Δεν μπορούν και οι 

δύο να είναι μαζί; (Λαχτάρα δεσμού  που επιθυμεί να ενοποιήσει τα διασπασμένα μέρη του εαυτού.) 

Θ: Αυτή είναι η ερώτησή σου. Μπορώ να ακούω και τον εαυτό μου μέσα  στο κουτί και να έχω τη δύναμη  να προχωράω; 

(Κοινό βλέμμα - συντονισμός. Καθρέφτισμα, για να επιταθεί η εμφανής επιθυμία για ενδοψυχική ολοκλήρωση / σύνδεση.)  

 

Διαπροσωπική σύνδεση.  

Αποκτά σταδιακά επίγνωση πολλών ανασφαλών δεσμών στη ζωή της, που την εμποδίζουν και αντανακλούν την 

εσωτερική της εμπειρία. Η Λία κάνει πολλές αναπαραστάσεις  με «φανταστικούς άλλους», που απευθύνονται σε εικόνες 

των βασικών φροντιστών της. Για παράδειγμα, σε μια αναπαράσταση του παππού της, αναφωνεί, «Γιατί πήγες μακριά 

τόσες πολλές φορές;» (πρόσβαση στον πρωταρχικό δεσμό, στο πένθος και στη θλίψη). Αναρωτιέται, «Γιατί δεν μου είχε 

επιτραπεί ποτέ να πω ότι μου λείπεις;» « Δεν ήταν σωστό αυτό,  μπορούσα μόνο να σου δείχνω τους καλούς βαθμούς 

μου και τα χαρούμενα μου συναισθήματά! Χρειαζόμουν να σου πω πόσο πολύ μου λείπεις!». Συναφείς εκφράσεις μη 

ικανοποιημένων επιθυμιών και αναγκών δεσμού ακολουθούνται από αποκρίσεις σε ένα «φανταστικό άλλο» στην άλλη 

καρέκλα. Οι απαντήσεις αλλάζουν από την αρχική αμυντικότητα στην ενσυναίσθηση, επικύρωση, στις τύψεις και την 

αγάπη, δημιουργώντας μια διορθωτική συγκινησιακή εμπειρία.  

Σε διάλογο με τον θεραπευτή (χωρίς τη χρήση αναπαραστάσεων), η Λία επανεπεξεργάζεται τα συναισθήματα της σχετικά 

με την αλκοολική, μητέρα της που την παραμελούσε και διατυπώνει καθαρά και ρεαλιστικά το είδος της σχέση που θέλει 

να έχει μαζί της στο παρόν. Αυτές οι μετασχηματιστικές εμπειρίες δημιουργούν αισθητές αλλαγές στο μοντέλο του 

εαυτού, ως άξιου εκτίμησης και αγάπης: μπορούν επίσης να δημιουργήσουν την ικανότητα διάκρισης των άλλων που 

είναι ασφαλείς για το άτομο, από εκείνους που πρέπει κάποιος να αποκοπεί.  

 

Ενδοψυχικός δεσμός.  

Μετά από διαπροσωπικές αλλαγές, η Λία έχει βοηθηθεί στην ενοποίηση δύο συγκρουόμενων ενδοπροσωπικών πλευρών 

της. Από μια νέα βάση ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης και τις νέες ασφαλείς συνδέσεις 

με κάποιους σημαντικούς άλλους, επανεπεξεργάζεται τις κύριες επιθυμείς και φόβους σύνδεσης, έτσι ώστε να συνδεθούν 

δύο παλαιότερα συγκρουόμενα μέρη της, η Παρελαύνουσα Λία (ΠΛ) και η Κλεισμένη Λία (ΚΛ) σε έναν ασφαλή ενδοψυχικό 

δεσμό. Στην παρακάτω αναπαράσταση, η προηγουμένως αποσυρμένη, «αξιολύπητη, αδύναμη» ΚΛ βγαίνει μπροστά, 

καθησυχάζοντας τη κυρίαρχη ΠΛ ότι είναι ασφαλές να την αφήσει έξω από το κουτί.  
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Θ: Πιο πριν, η ΠΛ είπε ότι φοβόταν να αφήσει την ΚΛ να βγει έξω. Τι έχει να πει η ΚΛ στην ΠΛ τώρα; (καθρέφτισμα, 

προκαλώντας επίγνωση, δόμηση της αναπαράστασης.) 

Λ: (ως ΚΛ): (Σηκώνει το χέρι στην άλλη καρέκλα, ξέσπασμα σε  λυγμό, πολύ ψιλή φωνή.) Ξέρω ότι φοβάσαι. (Τρίψιμο του 

βραχίονα της καρέκλας της ΠΛ): Ξέρω ότι είσαι φοβισμένη, γιατί δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί (η ΚΛ εκφράζει την 

ενσυναίσθηση για την ΠΛ) - αλλά - (η φωνή ενισχύεται) – είσαι εσύ! Και είναι εντάξει να είσαι ο εαυτός σου. Εγώ είμαι 

μέρος σου - και βγαίνω έξω - και θα είσαι εντάξει μαζί μου! (Τάσεις δράσης  να πλησιάσει να παρηγορήσει και να 

καθησυχάσει την ΠΛ, το μέρος που είχε προηγουμένως θεωρηθεί ότι την κρατούσε πίσω. Το προηγουμένως αποσυρμένο 

μέρος του εαυτού (ΚΛ) βγαίνει μπροστά εκφράζοντας κατηγορηματικό θυμό και διαβεβαίωση. 

Αργότερα…  

Λ: Δεν είναι πλέον τρομακτικό - Και νιώθω πιο πλήρης. Σαν να μην  είμαι πια χωρισμένη! (Θ: Ναι)- (Κοινό βλέμμα - ασφάλεια 

σύνδεσης.) Είμαι ολόκληρη τώρα! (Διορθωτική συναισθηματική εμπειρία - και τα δύο μέρη ενοποιημένα σε ασφαλή 

δεσμό.)  

Θ: Τι συμβαίνει στο στήθος σας; (Προκαλώντας σωματική επίγνωση του συναισθήματος.)  

Λ: Δεν είναι πλέον βαρύ. (Βάζει το χέρι στο στήθος όπου ένιωσε την πίεση.) Με εκπλήσσει. Απλώς δεν ήξερα ότι την 

αγνοούσα όλο αυτό το διάστημα! Και ήταν – πάντα εκεί. (Γέλιο - δείχνοντας την άδεια καρέκλα.) Ήταν πάντα εκεί!  

Αυτή η διορθωτική εμπειρία σύνδεσης μεταξύ των εσωτερικών πλευρών αλλάζει το μοτίβο ρύθμισης  από την καταστολή, 

στην αναγνώριση των πρωταρχικών της συναισθημάτων και των συνδεδεμένων με αυτά αναγκών της. Έτσι, είναι 

ενδυναμωμένη να φτάνει σε ασφαλείς άλλους για υποστήριξη και να κάνει ένα βήμα πίσω στην αδιάκοπη αναζήτηση μη 

διαθέσιμων άλλων. Η Λία βιώνει σημαντική μείωση του άγχους και αποκτά χαρά, άνεση και αυτοπεποίθηση καθώς 

εξερευνά τις ανάγκες της σύνδεσης και τις επιθυμίες που είναι ενσωματωμένες στη θλίψη, τη μοναξιά και τον 

προηγουμένως αγνοημένο πόνο. (Διατίθεται πλήρες βίντεο και κείμενο με τη Lia, Brubacher, 2014).  

 

Μετασχηματισμός   

Μέσα από εκφράσεις προηγούμενων παρεμποδισμένων συναισθημάτων, οι πελάτες ανακαλύπτουν, δουλεύοντας με 

πλευρές του εαυτού τους  ή με «φανταστικούς άλλους», τρωτά σημεία, φόβους και άγνωστες θετικές προθέσεις που 

προηγουμένως είχαν παραμορφωθεί ή μπλοκαριστεί. Με την επανεπεξεργασία συναισθημάτων και τη χορογράφηση νέων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του εαυτού τους ή των διαπροσωπικών τους σχέσεων μπορεί να 

μετατραπούν πρώην αντίπαλοι σε υποστηρικτικούς συμμάχους. Οι παλιές πληγές με την εσωτερικευμένη εικόνα ενός 

άλλου ατόμου ή μεταξύ εσωτερικών τμημάτων του εαυτού δουλεύονται μέχρι να βρεθεί σύνδεση ή κάποια επίλυση. Όταν 

κάτι από αυτά παραμένει ουσιαστικά αποσπασμένο ή ανασφαλές και δεν μπορεί να μετατραπεί σε φιγούρα θετικής 

σύνδεσης, η κατάληξη μπορεί να αποσυνδέσει το άτομο. Όταν δεν υπάρχουν εμφανείς άλλοι με τους οποίους ένας 

πελάτης μπορεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή δεσμό, ακόμη και με έναν φαντασιακό τρόπο με έναν εσωτερικευμένο 

άλλο, μια ζεστή και φροντιστική θεραπευτική σχέση μπορεί να παρέχει μια ασφαλή σύνδεση αγάπης που είναι επαρκής 

συνθήκη από την οποία ένας πελάτης μπορεί να δημιουργήσει αλλαγή. 

 

(το  site για το πλήρες άρθρο στα αγγλικά: http://dx.doi.org/10.1080/14779757.2017.1297250 ) 
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Τι είναι το ICEEFT 

 

Διεθνές Κέντρο Αριστείας στη Συγκινησιακά  Εστιασμένη Θεραπεία 

Το ICEEFT λειτουργεί ως κέντρο αριστείας για την προώθηση ασφαλών, ανθεκτικών και επιτυχημένων σχέσεων μεταξύ 

συντρόφων και εντός των οικογενειών. 

Η αποστολή του περιλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση και εξέλιξη του μοντέλου της Συγκινησιακά Εστιασμένης 

Θεραπείας - EFT μέσω της κλινικής πρακτικής και της έρευνας. Σημαντική πτυχή της αποστολής του είναι η εκπαίδευση 

των επαγγελματιών υγείας και η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αποτελεσματικότητα του EFT 

και τον ρόλο του στην ενίσχυση των συναισθηματικών δεσμών . 

Το ICEEFT έχει αναπτύξει μια δομή για να καθορίσει τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση των θεραπευτών, των 

εποπτών και των εκπαιδευτών του EFT. 

Δημιούργησε ένα κανάλι επικοινωνίας για ειδικούς σ'ένα παγκόσμιο επίπεδο που έχουν εκπαιδευτεί στο EFT και θέλουν 

να παραμείνουν σε επαφή με αυτή τη νέα κοινότητα, δίνοντας του την ευκαιρία να συνδεθούν μεταξύ τους και να 

μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες και ερωτήματα. 

Δημιούργησε επίσης ένα διαδικτυακό κατάλογο θεραπευτών, εποπτών και εκπαιδευτών καθώς και αρκετά εκπαιδευτικά 

DVD για το  EFT. 

 

 

Πως μπορώ να γίνω μέλος του Ελληνικού Δικτύου EFT 

 

Η κοινότητα των μελών του Ελληνικού Δικτύου για την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFT Greek Network) 

απαρτίζεται από ειδικούς ψυχικής υγείας της Ελλάδας που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα EFT Externship, είτε στην 

Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 

Η εγγραφή σας στο Ελληνικό Δίκτυο EFT σας προσφέρει: 

✓ Αποκλειστική διαδικτυακή σύνδεση με τους άλλους Έλληνες ειδικούς που έχουν εκπαιδευτεί στο θεραπευτικό 

μοντέλο EFT και ενδιαφέρονται για την εφαρμογή του. 

✓ Καταχώρηση στον ειδικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του EFT Greek Network ως Θεραπευτής με εκπαίδευση στο 

EFT. 

✓ Αυτόματη εγγραφή ως μέλους στην «ICEEFT» – του Διεθνούς Κέντρου Ποιότητας στη Συγκινησιακά Εστιασμένη 

Θεραπεία, EFT. 

Η αυτόματη εγγραφή σας στο ICEEFT συμπεριλαμβάνει: 

i. ICEEFT Newsletter – ένα ενημερωτικό δελτίο (4 φορές το χρόνο) το οποίο  εμπεριέχει άρθρα των διεθνών 

αναγνωρισμένων εκπαιδευτών στο EFT. 

ii. Συμμετοχή στο ICEEFT Listserve όπου οι ειδικοί-μέλη από όλο τον κόσμο αλληλοενημερώνονται καθημερινά 

για εξελίξεις στο EFT–ένα forum ανταλλαγής εμπειριών (θετικών και δυσκολιών) σχετικά με κύρια σύγχρονα 

θέματα στην εφαρμογή του EFT. 

iii. Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο μελών στην ιστοσελίδα της ICEEFT ως Θεραπευτής με εκπαίδευση στο 

EFT: σύνδεση και ανταλλαγή με θεραπευτές σε άλλες χώρες διεθνώς. 

iv. Έκπτωση 15% στην αγορά όλων των εκπαιδευτικών DVD, βιβλίων, κλπ. της ICEEFT και στην εγγραφή συνεδρίων, 

εκπαιδεύσεων, κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Εάν έχετε ολοκληρώσει το Externship και ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Δικτύου  

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@eft.net.gr 

mailto:info@eft.net.gr
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EFT Greek Network   
Τηλ: 210-6898031        Email: info@eft.net.gr         Website: www.eft.net.gr 

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι… ραντεβού το φθινόπωρο 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλωσορίζουμε την δική σας ανατροφοδότηση για το 

Newsletter και τις ιδέες σας για την ανάπτυξή του.  

 

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Ιωάννα Κυρίτση, MSc, Ψυχοθεραπεύτρια 

Υπεύθυνη Newsletter EFT Greek Network  
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