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Χαιρετισμός της Συντονιστικής Ομάδας 

του Ελληνικού Δικτύου EFT 
 

 
Στον απόηχο του καλοκαιριού και των όσων συνέβησαν στη χώρα μας και παγκοσμίως, 
υποδεχτήκαμε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με την σκιά της επιδείνωσης της υγείας και της 
απώλειας του Πέτρου Πολυχρόνη. Μιας απώλειας σημαντικής όχι μόνο για μας, αλλά για όλη 
την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τον Άνθρωπο στη χώρα μας. Προσπαθώντας να 
συμφιλιωθούμε με τη θλίψη μας μπαίνουμε σιγά-σιγά στη νέα αυτή χρονιά. 
 
Για μας στο Ελληνικό Δίκτυο EFT η περσινή ακαδημαϊκή χρονιά ήταν, παρά τις αντιξοότητες, μια 
παραγωγική και δημιουργική χρονιά. Καταφέραμε να μείνουμε συνδεδεμένοι μέσα από μια 
ενδιαφέρουσα σειρά δράσεων που μας εμπλούτισαν και μας στήριξαν στην προσπάθεια μας να 
στηρίξουμε και μείς με τη σειρά μας τους ανθρώπους, με τους οποίους δουλεύουμε 
θεραπευτικά. Ελπίζουμε και φέτος να καταφέρουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά που 
σχεδιάζουμε - εκπαιδευτικά, ομάδες και webinars - που προέκυψαν ως ανάγκη μέσα από την 
αλληλεπίδραση με όλους εσάς, τα μέλη της κοινότητας του Δικτύου. 

 
Εκ μέρους της Συντονιστικής Ομάδας 

Ιωάννα Κουκού - EFT Θεραπεύτρια & Επόπτρια 
Αναστασία Βλαχογεωργάκη -  Αλεξάνδρα Δημητριάδου - EFT Θεραπεύτριες 

Ψυχοθεραπευτές: Ιωάννα Κυρίτση, Παναγιώτα Παυλοπούλου,  
Αφροδίτη Ραλλάτου, Νίκος Σπηλιόπουλος 

 
 

 
Τα Νέα του Ελληνικού Δικτύου EFT 

 
 

Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Πολυχρόνης 
 

        

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΦΙΛΟ, ΔΑΣΚΑΛΟ  
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ 

 
Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Πολυχρόνης 
(1951-2021) - Παιδοψυχίατρος, Θεραπευτής και Εκπαιδευτής - 
Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Ο 
Πέτρος ήταν ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της 
Οικογενειακής Θεραπείας και της Συστημικής Σκέψης στη χώρα μας, μα 
πάνω από όλα ένας σπάνιος και εξαιρετικός συνδυασμός υψηλής 
επιστημοσύνης, υψηλού ήθους, και γνήσιου ενδιαφέροντος για τον 
κάθε άνθρωπο που ακουμπούσε το βλέμμα του, για την κάθε 
δραστηριότητα που υπηρετούσε τον Άνθρωπο, για το συνδέεσθαι, για 
τη ζωή. 

Ανοιχτός πάντα σε νέα επιστημονικά δεδομένα,  αγκάλιασε την προσέγγιση του EFT και το 
Ελληνικό Δίκτυο EFT από το ξεκίνημά του. H απώλεια του γέμισε πόνο όλους εμάς για τους οποίους 
υπήρξε Δάσκαλος, Μέντορας, συμπαραστάτης, υποστηρικτής, φίλος...μα η πιο μεγάλη απώλεια 
είναι για την σύντροφο της ζωής του, την αγαπημένη μας Κυριακή, και τις κόρες του Κατερίνα και 
Παναγιώτα. Θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας και θα τιμήσουμε την παρακαταθήκη που 
άφησε μέσα μας.  
 

 
 



 
 
 

Πιστοποίηση της Αλεξάνδρας Δημητριάδου ως 
EFT Επόπτριας από το ΙCEEFT 

 
Με  μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σειρά των Διαδικτυακών Σεμιναρίων για  
την εφαρμογή του EFT σε διάφορες πτυχές της ψυχοθεραπείας. 
Σε κάθε Webinar, συμμετείχαν 100 επαγγελματίες ψυχικής υγείας από την Ελλάδα, την Κύπρο, 
τα Βαλκάνια και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δίδαξαν αναγνωρισμένοι EFT Trainers από τις 
Η.Π.Α., το Καναδά και την Ευρώπη, με ταυτόχρονη μετάφραση Αγλλικά - Ελληνικά. 
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΣ  
 
Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Αλεξάνδρα 
Δημητριάδου πιστοποιήθηκε ως EFT Supervisor από το 
ΙCEEFT.  
Η Αλεξάνδρα - Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, 
Πιστοποιημένη EFT Θεραπεύτρια από το 2017 - είναι 
ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου EFT και έχει από την 
αρχή ακούραστα συμβάλει μέσα από ποικίλους ρόλους στην 
ανάπτυξη του EFT στον τόπο μας.  

Στην αξιολόγησή του, εκ μέρους του ICEEFT, ο Εκπαιδευτής Paul Greenman αναφέρει: 
"It was a real treat to review your supervisor application and to watch your videos with your 
supervisees. You have clearly mastered not only the EFT model, but also the art of helping others 
learn it. I absolutely loved the genuineness and validation you showed in your supervision clips. 
You demonstrated an excellent balance between facilitative interventions in which you asked 
questions in order to help your supervisees come to important conclusions on their own and 
didactic interventions in which you actively taught the model. I noticed that you proceeded with 
careful attention to self-of-therapist elements that might affect the therapeutic work. I was struck 
by how naturally all of this seemed to flow." 
 
Της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της καθώς έχει να προσφέρει πολλά και από τη θέση της 
Επόπτριας στους υποψήφιους και πιστοποιημένους θεραπευτές EFT. 

 
Δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης 

 
• Σεμινάριο Γονέων: «Συν-δημιουργώντας σχέσεις με τα παιδιά μας»  
 
Το  σεμινάριο πραγματοποιείται  σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου 
(ΑΚΜΑ) και ο νέος κύκλος  θα ξεκινήσει  τον Ιανουάριο του 2022.  
Πρόκειται για ένα βιωματικό σεμινάριο 4ων εβδομαδιαίων διαδικτυακών συναντήσεων,  που 
περιλαμβάνουν θεωρητική παρουσίαση και διαδραστικές ασκήσεις. Βασίζεται στη Συστημική 
Προσέγγιση ενώ αξιοποιεί σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα από τους τομείς των 
Νευροεπιστημών, της Θεωρίας του Δεσμού και της αναπτυξιακής ψυχολογίας.  
Υπεύθυνη είναι η Αλεξάνδρα Δημητριάδου, Ψυχολόγος Μsc, Θεραπεύτρια Ζεύγους και 
Οικογένειας σε συνεργασία με την Αναστασία Βλαχογεωργάκη, Κοινωνιολόγος, 
Θεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Πρόγραμμα Ζευγαριών: «Κράτα με Σφικτά» - Νοέμβριος 2021 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη του Προγράμματος Ενδυνάμωσης Σχέσεων 
Ζευγαριών «Κράτα με Σφικτά» για την φετινή χρονιά: 2021-2022. 
Το «Κράτα με Σφικτά» βασίζεται σε 25 χρόνια έρευνας στην Συγκινησιακά Εστιασμένη 
Θεραπεία Ζεύγους (EFT) της Susan Johnson, ιδρύτριας της προσέγγισης, στην επιστήμη του 
Ενήλικου Δεσμού καθώς και στο ομώνυμο βιβλίο της, «Κράτα με Σφικτά»/ Hold Me Tight® το 
οποίο διανύει τώρα το 10ο έτος έκδοσής του και έχει πουλήσει πάνω από μισό εκατομμύριο 
αντίτυπα παγκοσμίως.  
 
Δημιουργήθηκε για ζευγάρια που παλεύουν για μια ουσιαστική επικοινωνία, οικειότητα και 
ασφάλεια. Το «Κράτα με Σφικτά» είναι ένα εργαστήριο Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας / 
Emotionally Focused Therapy (EFT) που πραγματοποιείται για να βοηθήσει τα ζευγάρια να 
θεραπεύσουν/ επανορθώσουν τους διαρρηγμένους δεσμούς και να αναζωπυρώσουν τη σπίθα 
που τους έφερε κοντά. Το Hold Me Tight® θα σας βοηθήσει και εσάς και τον σύντροφό σας να 
αισθανθείτε ασφαλείς, σίγουροι και συνδεδεμένοι. 
 
Στο «Κράτα με Σφικτά» κατά την διάρκεια 8 δίωρων συνεδριών τα ζευγάρια μαθαίνουν: 
 

• Να αναγνωρίζουν και να αλλάζουν τους κύκλους της ματαίωσης και της μοναξιάς στη σχέση 
τους 

• Να κατανοεί ο/η κάθε σύντροφος, τόσο τα δικά του/της συναισθήματα όσο και του/της 
άλλου/ης συντρόφου  

• Να αποκτήσουν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας που να οδηγεί σε αμοιβαία κατανόηση 
εμπιστοσύνη και οικειότητα με διάρκεια στο χρόνο 

• Να συγχωρήσουν τα τραύματα, που εμποδίζουν τους συντρόφους να αισθανθούν 
πραγματική εμπιστοσύνη και ασφάλεια μεταξύ τους 

• Να αναζωογονήσουν και να εμβαθύνουν τη ρομαντική και ερωτική τους σύνδεση 

 
 

 
 
 

Δείτε εδώ την ενημερωτική αφίσα 
 
 
 
 
 

https://mcusercontent.com/ad113491e3cdfbb9ea5c049eb/images/2c7a9bf3-b973-5fb2-b880-f710488a21b5.jpg


 
 
 

 
 Εκπαίδευση Θεραπευτών στην Ελλάδα 

 
 
Webinars 
 
Μετά την πολύ μεγάλη ανταπόκριση που υπήρχε από την πλευρά των Ελλήνων και Ευρωπαίων 
ψυχοθεραπευτών σε όλα τα webinars που οργανώσαμε την προηγούμενη χρονιά  και την 
εκφρασμένη ανάγκη να συνεχιστούν, αποφασίσαμε να οργανώσουμε και φέτος έναν αντίστοιχο 
κύκλο. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μέσα στο 2022 θα έχουμε μαζί 
μας τον Michael Barnett, EFT Trainer από την California, εξιδεικευμένο στη θεραπεία 
ζεύγους EFT για ζευγάρια στο φάσμα της Εξάρτησης καθώς και την Karin Wagenaar, EFT 
Trainer από την Ολλανδία, εξειδικευμένη στη θεραπεία ζεύγους EFT για ζευγάρια με 
ψυχοπαθολογία για ένα τρίωρο διαδικτυακό σεμινάριο αντίστοιχα.  
Επίσης με μεγάλη μας χαρά θα έχουμε και πάλι κοντά μας την αγαπημένη μας Lorrie Brubacher 
για ένα διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα την Ατομική 
Ψυχοθεραπεία μέσα από την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (EFIT) 
Ελπίζουμε μέχρι τον επόμενο μήνα να μπορούμε να ανακοινώσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα. 

 
Endorsed Externship 

Το Endorsed Externship - το εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης πιστοποιημένο από το Κέντρο 
Ελέγχου Ποιότητας EFT του Καναδά, ICEEFT - ήταν προγραμματισμένο για τώρα τον Νοέμβριο 
με Εκπαιδεύτριες την Κυριακή Πολυχρόνη και την Αλεξάνδρα Δημητριάδου. 
Λόγου σοβαρού θέματος υγείας στην οικογένεια της Κυριακής, ο νέος αυτός εισαγωγικός κύκλος 
εκπαίδευσης στο EFT, αναβλήθηκε για τους πρώτους μήνες του 2022. 

Η Κυριακή Πολυχρόνη ευχαριστεί προσωπικά τους συμμετέχοντες για την κατανόησή τους.  
Θα σας κρατήσουμε έγκαιρα ενήμερους.  

Core Skills 

Το δεύτερο διήμερο του κύκλου εκπαίδευσης Core Skills 2021-2022  πραγματοποιήθηκε στις 5 
και 6 Ιουνίου  2021. Με την βοήθεια της τεχνολογίας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας από 
απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και την Κύπρο συνεχίζουν το ταξίδι τους στο EFT. 
Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη της ομάδας πραγματοποιήσαμε τρίωρη συνάντηση μέσα στον 
Οκτώβρη, προκειμένου να επανασυνδεθούμε, να ζεστάνουμε τη σχέση της ομάδας, να 
σχεδιάσουμε και επαναπρογραμματίσουμε τη συνέχεια.  

Τα επόμενα διήμερα αυτής της ομάδας θα πραγματοποιηθούν στις 22-23 Ιανουαρίου 2022 και 
9-10 Απριλίου 2022 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από την Κυριακή Πολυχρόνη, EFT Τrainer, την Ιωάννα 
Κουκού EFT Supervisor και βοηθούς εκπαίδευσης τους Ιωάννα Κυρίτση, Παναγιώτα 
Παυλοπούλου, Νίκο Σπηλιόπουλο  και  Χρύσα Φερίδου.  

Ομάδα Εποπτείας 

Διαδικτυακή Ομάδα Εποπτείας ξεκίνησε η Κυριακή Πολυχρόνη και η Αλεξάνδρα Δημητριάδου 
για τους εκπαιδευομένους στο EFT, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε επίσημη 
πιστοποίηση από την ICEEFT, ως EFT θεραπευτές. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου όπου δημιουργήθηκε μια πρώτη βάση ασφάλειας και εμπιστοσύνης με 
στόχο, σε μηνιαίες τακτικές συναντήσεις, οι εποπτευόμενοι θεραπευτές να έχουν την δυνατότητα 
να μοιραστούν δυσκολίες, ματαιώσεις και επιτεύγματα σε ό,τι αφορά την θεραπευτική πρακτική 
τους στο EFT, να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν πάνω σε εκπαιδευτικά videos, να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να ενδυναμωθούν για τη συνέχεια.  



 

 
 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στο Εξωτερικό 

 

Πορτογαλία 
 
Η εκπαιδευτική χρονιά ξεκίνησε με ομαδική συνάντηση Εποπτείας με την Κυριακή Πολυχρόνη, 
EFT Trainer και τους Elena Krasteva, από την Βουλγαρία και τον Bojan Vukovic από την 
Σερβία – και οι δύο EFT Supervisor Candidates – και τους θεραπευτές βοηθούς Παναγιώτα 
Παυλοπούλου και Νίκο Σπηλιόπουλο. Στις 11-12 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται το τρίτο διήμερο 
Core Skills για αυτή την ομάδα.  

 

 

 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
 
Αντιστοίχως και για τους εκπαιδευόμενους από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η 
εκπαιδευτική χρονιά ξεκίνησε με ομαδική συνάντηση Εποπτείας με την Κυριακή Πολυχρόνη, 
Elena Krasteva (Βουλγαρία) και τον Bojan Vukovic (Σερβία) και τους θεραπευτές βοηθούς 
Παναγιώτα Παυλοπούλου και Νίκο Σπηλιόπουλο. Στις 15-16 Ιανουαρίου 2022 προγραμματίζεται 
το δεύτερο διήμερο Core Skills για αυτή την ομάδα.  

 

 



 

 
 Η Εργαλειοθήκη του Θεραπευτή 

 
 

 

«ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑ ΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ 1ο ΣΤΑΔΙΟ» 

Tης Lorrie Brubacher, EFT Community News 
 
Στο βιβλίο της Love Sense η Sue Johnson διερευνά πως και γιατί οι σχέσεις αποτυγχάνουν, 
περιγράφοντας 2 τύπους  «διαλυμένων  δεσμών» -  εκείνοι οι δεσμοί που αποτυγχάνουν  μέσα 
από μία «αργή διάβρωση» και εκείνοι που αποτυγχάνουν εξαιτίας μιας «ξαφνικής ρήξης». 
Επαναλαμβανόμενοι, ενισχυόμενοι κύκλοι ενός αυξανόμενου αρνητικού συναισθήματος σταδιακά 
διαβρώνουν τον συναισθηματικό δεσμό ενώ ένα σχεσιακό τραύμα, γνωστό σαν «τραύμα δεσμού» 
διαλύει ξαφνικά την σχέση ανάμεσα στους συντρόφους. 
Το Μοντέλο Επίλυσης Τραύματος δεσμού του EFT (Johnson&Makinen, 2001) το οποίο έχει 
επεξηγηθεί και παρουσιαστεί σε ένα βίντεο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από την Brubacher 
και την Buchanan (διαθέσιμο στο www.attachmentinjuryrepair.com), περιγράφει μια διεργασία 2ου 
σταδίου. Προτού ένας θεραπευτής μπορέσει να ακολουθήσει το Μοντέλο της Επίλυσης 
Τραύματος Δεσμού ώστε να οδηγήσει ένα ζευγάρι σε μια επουλωτική συνομιλία όπου θα 
μπορέσουν να επιλύσουν το τραύμα και να νοιώσουν ασφαλείς να εμπιστευτούν ξανά, χρειάζεται 
οι τρέχοντες κύκλοι οργής, και άμυνας ή απολογίας και απομάκρυνσης, να ιχνηλατηθούν, να 
αποκαλυφθούν και να αναγνωριστούν ως το πρόβλημα που τους εμποδίζει από το να 
επιδιορθώσουν την κατεστραμμένη εμπιστοσύνη.  
Αυτό το άρθρο περιέχει εργαλεία για να εργαστεί κανείς με ένα τραύμα δεσμού στο 1ο Στάδιο. 
 

Εξ ορισμού ένα Τραύμα Δεσμού(ΤΔ) είναι ένα σχεσιακό τραύμα - ένα συμβάν το οποίο καταστρέφει ένα 
συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα σε συντρόφους. Ο ένας σύντροφος παραβιάζει την προσδοκία 
ότι ό άλλος θα προσφέρει παρηγοριά και  φροντίδα σε μια στιγμή επείγουσας ανάγκης. Αυτό το 
κρίσιμο γεγονός επανα-ορίζει την σχέση ως ανασφαλή και αναξιόπιστη από αυτό το σημείο και 
μετά. 
Σε έναν ασφαλή δεσμό πληγές δημιουργούνται και πληγές επουλώνονται. Οι πληγωμένοι 
σύντροφοι αναζητούν με ασφάλεια να μοιραστούν τον πόνο τους. Οι σύντροφοι που πλήγωσαν 
συντονίζονται με τον πόνο του πληγωμένου συντρόφου και αποκρίνονται με ένα συντονισμένο 
τρόπο που δείχνει ότι πραγματικά αισθάνονται την οδυνηρή επίδραση του συμβάντος. 
Συγκινησιακά συντονισμένη προσέγγιση και απόκριση επιδιορθώνει τον δεσμό. 
Ωστόσο, όταν τα ζευγάρια δεν μπορούν να βαδίσουν στο μονοπάτι  της επανόρθωσης ενός 
διαρρηγμένου δεσμού και να  ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη, κινούνται στην σπείρα ενός χορού 
απομάκρυνσης. Η αποτυχία να αποκριθεί κανείς σε ένα τραυματικό γεγονός είτε φαινομενικά 
μεγάλο (όπως όταν ένα κάλεσμα για βοήθεια, αγνοείται) παραμένει μια κρίσιμη στιγμή η οποία 
επανα-ορίζει την σχέση ως ανασφαλή και αναξιόπιστη. 
Παρακάτω περιλαμβάνονται 2 εργαλεία για ακριβή ταυτοποίηση του τραύματος και 2 εργαλεία για 
την αποκλιμάκωση του τρέχοντος κύκλου πριν την προσπάθεια επούλωσης του τραύματος. 
 

Ταυτοποίηση ενός καθαρού τραύματος Δεσμού  
 
1. Διακρίνετε την σταδιακή διάβρωση από ένα ξαφνικό χτύπημα  
Μπορείτε να ταυτοποιήσετε ένα συγκεκριμένο γεγονός Τραύματος Δεσμού;  Ή είναι πιθανόν «το 
Τραύμα Δεσμού» να είναι ένας πολυχρησιμοποιημένος όρος για την σχεσιακή σας 
αξιολόγηση; Μάθετε να διαχωρίζετε ένα τραύμα δεσμού από τα γενικά επίπεδα εμπιστοσύνης σε 
μία σχέση. Ρωτήστε τον εαυτό σας, είναι αυτό ένα τραύμα δεσμού; Είναι η δυσφορία, ή αν-
εμπιστοσύνη, η εχθρότητα ανάμεσα στους συντρόφους μια εξέλιξη ενός αυξανόμενου συμπαγούς 
αρνητικού μοτίβου μειούμενης εμπιστοσύνης και ζεστασιάς ή έχει συμβεί ένα κρίσιμο γεγονός 
μέσα στην σχέση – ένα ανεπίλυτο τραύμα στη σχέση έχει καταστρέψει την εμπιστοσύνη και έχει 
διαρρήξει τον δεσμό μεταξύ τους; Όντως, ένα σχεσιακό  συμβάν – μια καταστροφική στιγμή με ένα 
ξεκάθαρο προσβλητικό και  τραυματικό κομμάτι – διαρρηγνύει τον δεσμό ή ένας δεσμός 
διαβρώνεται σταδιακά; Ο χορός των δύο όπου και οι δύο πληγώνουν και πληγώνονται ΔΕΝ 
είναι ένα Τραύμα Δεσμού. 
 
 



 
 
 
2. Διακρίνετε το σχεσιακό τραύμα από το τραύμα που προέρχεται από εξωγενή παράγοντα 
Η τραυματική εμπειρία ενός συντρόφου, το τραύμα από κακοποίηση στην παιδική ηλικία, η 
αυτοκτονία ή η ψυχική ασθένεια ενός γονιού ή το τραύμα από συμμετοχή σε πόλεμο, ή από ένα 
σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, δεν είναι τραύμα δεσμού για την σχέση του ζευγαριού. 
Δουλεύοντας με ένα ζευγάρι που είχε συγκλονιστεί από το πρόσφατο σοβαρό αυτοκινητιστικό 
ατύχημα του Sol,  η Jane μια σχετικά καινούργια eft θεραπεύτρια αναρωτιέται φωναχτά εάν το 
συμβάν ήταν μια κρίσιμη στιγμή που άλλαξε τα πάντα αναμεσά τους. Στο μυαλό της θέλει να 
καταλάβει εάν αυτό ήταν ένα τραύμα δεσμού το οποίο ξαφνικά διέρρηξε την εμπιστοσύνη και τη 
σύνδεση μεταξύ τους –  όπου ο ένας από τους συντρόφους αισθάνθηκε ολοκληρωτικά 
εγκαταλελειμμένος σε μία στιγμή επείγουσας ανάγκης και ουσιαστικά έκανε ένα βήμα πίσω 
λέγοντας ένα «ποτέ ξανά δεν θα μπορέσω να σε εμπιστευτώ». Ανακαλύπτει, ότι το γεγονός αυτό 
δεν ήταν ένα τραύμα δεσμού, γιατί το τραύμα αυτό δεν ήταν τραύμα στην σχέση. Το ατύχημα 
καθαυτό ήταν ένα τραυματικό συμβάν και για τους δυο τους. Το γεγονός όμως δεν διέρρηξε την 
εμπιστοσύνη ανάμεσά τους. Το ατύχημα του Sol δεν ήταν μια στιγμή όπου ο ένας σύντροφος 
πρόδωσε την προσδοκία του άλλου για παρηγοριά. «Κατά τη διάρκεια του γεγονότος  πραγματικά 
το περάσαμε μαζί» θυμάται ο Sol. Η Jill συμφωνεί «αλλά στην συνέχεια όταν εκείνος ανέκτησε τις 
δυνάμεις του, γυρίσαμε πίσω στην ίδια παλιά παγίδα. Η Jane ακούει τον Sol και την Jill να 
περιγράφουν ένα δεσμό εμπιστοσύνης ο οποίος διαβρώθηκε σταδιακά μέσα στα 16 χρόνια σε 
έναν κλιμακούμενο αρνητικό κύκλο. 
 
 
Αποκλιμακώστε τον τρέχοντα κύκλο υπό το φως του τραύματος πριν προσπαθήσετε να 
επιδιορθώσετε το τραύμα. 
 
 
1. Ονοματίστε ξεκάθαρα το τραύμα και την κατάσταση και διατυπώστε ρητά το πως το 
τραύμα είμαι μέρος του τρέχοντος κύκλου. 
Όταν ταυτοποιήσετε ένα ή περισσότερα ΤΔ στο 1ο Στάδιο, αποφύγετε να ρουφηχτείτε από ένα 
βρόγχο περιεχομένου ή σε ένα «καρουζέλ» επίλυσης προβλήματος, εστιάζοντας αντί αυτών, στην 
διεργασία- αποκαλύπτοντας και επικυρώνοντας την υπερισχύουσα επίδραση του τραυματικού 
γεγονότος. «Scott, από τότε που ανακάλυψες ότι η Diane στράφηκε στον καλύτερο φίλο σου όταν 
η μητέρα σου πέθαινε, η καρδιά σου κάηκε από άγχος και απελπισμένα ζητούσες να μην φύγει 
από δίπλα σου. Diane, όσο περισσότερο εκείνος σε πιέζει να μείνεις μαζί του, τόσο εσύ κλείνεσαι, 
και όσο περισσότερο εσύ κλείνεσαι τόσο περισσότερο εκείνος πιέζει. Εάν υπάρχουν πολλαπλά 
γεγονότα κάθε ένα μπορεί να διατυπωθεί ρητά στο 1ο στάδιο. 
 
 
2. Αποκλιμακώστε τον κύκλο που μπλοκάρει την επιδιόρθωση 
Στο 1ο στάδιο, μην προσπαθήσετε να θεραπεύσετε το τραύμα, αλλά ιχνηλατήστε τον κύκλο ο 
οποίος εμποδίζει να θεραπευθεί το τραύμα και οποίος όπως όλα δείχνουν, οδήγησε στο να συμβεί 
το τραύμα. Αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 

1. Ιχνηλατήστε τα εναύσματα, τις τάσεις δράσης ή τις στρατηγικές ρύθμισης, τα νοήματα 
δεσμού και επικυρώστε την αμυντικότητα και τις αντιδραστικές δευτερογενείς 
συγκινήσεις.  

2. Εντοπίστε και επικυρώστε την ουσία του τραύματος (τον πυρηνικό πόνο, φόβο, την 
δυσφορία) που μπλοκάρουν την εμπιστοσύνη. 

3. Προσπελάστε /αξιολογήστε τον υποβόσκοντα πόνο και την δυσπιστία. 
4. Πλαισιώστε το πρόβλημα ως τον αρνητικό κύκλο ο οποίος τους απομακρύνει από την 

επούλωση του τραύματος. 
5. Διαβεβαιώστε το ζευγάρι ότι γνωρίζετε το μονοπάτι που θα βαδίσετε μαζί τους προς την 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και ότι είναι ένα μονοπάτι, που αρχικά χρειάζεται να το 
βαδίσετε μαζί. 

6. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας και με διαφάνεια δείξτε τους το τμήμα του χάρτη που 
χρειάζεται να δείξουν υπομονή: «πριν από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, 
χρειάζεται αρχικά να ονοματίσετε ξεκάθαρα, το πως στην παρούσα φάση έχετε κολλήσει 
σε αυτοματοποιημένες συμπεριφορές οι οποίες στέλνουν μηνύματα κινδύνου και 
απελπισίας και περισσότερο πληγώνουν ο ένας τον άλλο. Αφότου διαμορφώσετε μια 
κοινή εικόνα για κάθε μία από «τις συμπεριφορές των καλύτερων προθέσεών σας»… 
 



 
 
 
…κωδικοποιώντας φόβους και ανάγκες που ακόμη δεν έχουν  εκφραστεί, θα αρχίσετε 
να ονομάζετε τους φόβους και να αποκρούετε αυτόν τον χορό της απομάκρυνσης 
μαζί.Τότε θα είστε έτοιμοι να περπατήσετε το μονοπάτι της επιδιόρθωσης του 
διαρρηγμένου δεσμού και να ξαναχτίσετε μια αδιάσειστη εμπιστοσύνη. Γνωρίζω πώς να 
σας καθοδηγήσω σε αυτό το μονοπάτι - και να σας βοηθήσω (τον σύντροφο που έχει 
πληγώσει) να νιώσει πραγματικά την εμπειρία τον πόνου του συντρόφου του και μαζί να 
βγάλετε νόημα, το πως αυτό το τρομακτικό γεγονός, θα μπορούσε να έχει συμβεί, ώστε 
να αισθανθείτε ασφάλεια να εμπιστευτείτε ξανά» 
 

 
 
 
 
Παράδειγμα περίπτωσης 
Η  Amara μια σχετικά καινούργια eft θεραπεύτρια ακούει καθώς ο Steve και η Julie περιγράφουν 
το συμβάν το οποίο τους είχε οδηγήσει να αναζητήσουν θεραπεία ζεύγους. Το συμβάν ήταν ένα 
σαφώς, ξαφνικό ρήγμα του δεσμού και της εμπιστοσύνης που μοιράζονταν μεταξύ τους. «Ήταν ο 
ήρωάς μου» λέει η Julie καθώς στρίβει το μαντήλι στα χέρια της. «Ήξερα ότι ήμουν η 
αγαπημένη του και του εμπιστεύτηκα την ζωή μου» 
Αγωνιστήκαμε μαζί να αναθρέψουμε με επιτυχία δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες, και περάσαμε 
υπέροχες στιγμές ταξιδεύοντας με τα παιδιά μας και εκείνος ήταν πάντα εκεί για μένα. Και τότε, 
την πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής μου - όταν πέθανε η μητέρα μου – βρήκα μια απόδειξη από ένα 
κολιέ με πέρλες που είχε αγοράσει για την βοηθό του στο γραφείο και ήξερα ότι εκείνη την στιγμή 
ότι δεν ήμουν πλέον η αληθινή του αγάπη. 
«Δεν μου είχε ποτέ αγοράσει ούτε ένα κόσμημα στην ζωή μου» διστάζει, «έχασα τον ήρωά μου» 
λέει παίρνοντας μια ανάσα και με ένα ξαφνικό μείγμα δακρύων και οργής, «ξέρεις, δεν θα το 
πίστευα ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια ότι θα το έκανε αυτό». Ο Steve μπαίνει στην κουβέντα 
«το ξέρω, ήταν λάθος, σου το έχω πει ότι λυπάμαι. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους μου». Η 
Amara κρατάει τη αναπνοή της.  
 
 
 
Αυτό είναι ένα πραγματικό τραύμα δεσμού – βρυχώμενο έξω από το ντουλάπι:  
 
 
Ένα συγκεκριμένο γεγονός όπου ο ένας σύντροφος προδίδει την προσδοκία του άλλου για 
παρηγοριά και φροντίδα σε μία ευάλωτη στιγμή. 
 
Η Amara δοκιμάζει να οδηγήσει την Julie να μοιραστεί τον πόνο της με τον Steve - για να τον 
βοηθήσει να αντιληφθεί πόσο βαθιά την πλήγωσε και να εκείνος να αποκριθεί με μετάνοια που θα 
επουλώσει αυτό το τραύμα. Έπειτα θυμάται τον οδηγό του EFT και συγκλονίζεται από  μια 
συνειδητοποίηση. Επανεστιάζει και συντονίζεται περισσότερο με το ζευγάρι. Κοιτάζει την 
διεργασία που είναι μπροστά στα της και βλέπει ένα κλιμακωμένο ζευγάρι: ο Steve σε μια αμυντική 
και καθησυχαστική θέση αποσυρόμενου και η Julie σε μία εύθραυστη και επικριτική θέση 
επιδιώκτη. Η Amara υπενθυμίζει στον εαυτό της ότι εργάζεται στο 1ο στάδιο και αυτό που 
χρειάζεται πρώτα από όλα είναι να τους βοηθήσει να αποκλιμακώσουν - να ιχνηλατήσει τον 
αρνητικό κύκλο, χωρίς να αγνοεί το βρυχώμενο φάντασμα στο δωμάτιο.  
Ξεκίνα ονοματίζοντας και επικυρώνοντας τις «κινήσεις τους (τάσεις δράσης)» στον χορό του 
τυπικού αρνητικού τους κύκλου. «Julie παρατηρώ ότι όσο περισσότερο μοιράζεσαι τον πόνο και 
τον θυμό σου για το πως μπόρεσε να στραφεί σε κάποια άλλη, την στιγμή που εσύ τον 
χρειαζόσουν περισσότερο, εσύ Steve, τόσο περισσότερο απολογείσαι έντονα και στην συνέχεια 
γίνεσαι ανυπόμονος όταν δεν μπορείς να την κάνεις να αισθανθεί καλύτερα.» 
 
Η Amara συνεχίζει να ιχνηλατεί τη διεργασία των συγκινήσεων στον αρνητικό κύκλο προκαλώντας 
και καθρεφτίζοντας νοήματα δεσμού που δημιουργούνται όταν κάποιο έναυσμα πυροδοτηθεί. 
Εναύσματα για τη Julia είναι η στροφή του Steve στην βοηθό του και η ανακάλυψη της απόδειξης 
για την αγορά του κολιέ από πέρλες. «Τι λες στον εαυτό σου Julie για αυτήν την σχέση του με την 
Lily και την απόδειξη αγοράς του κοσμήματοςq» 
 
 



 
 
 
Ένα μεγάλο έναυσμα για τον Steve είναι η δυστυχία της Julie, έτσι η Amara ρωτά, «τι λες στον 
εαυτόν σου όταν την βλέπεις δυστυχισμένη, όταν δεν μπορείς να πάρεις από πάνω της την 
κατάθλιψη; Και τώρα όταν βλέπεις τον πόνο και τον θυμό της, τι σου λέει αυτό;» 
 
 
Επικυρώνει τα δευτερογενή συναισθήματα του κάθε συντρόφου, περιλαμβάνοντας τον θυμό που 
αισθάνεται η Julie και την ανυπομονησία του Steve και την αίσθηση αβοήθητου ότι δεν είναι ικανός 
να την κάνει να αισθανθεί καλύτερα - για χρόνια και ειδικά τώρα που την έχει πληγώσει τόσο 
άσχημα. Σε αυτή την διεργασία πιάνει σφαίρες όταν είναι απαραίτητο. Julie: δεν νομίζω ότι 
πραγματικά πίστευε ότι είχε πρόβλημα. Του ζήτησα να κάνει θεραπεία. Εγώ είπα ότι το χρειαζόταν. 
Amara: αυτός ήταν ο τρόπος σου να πεις ας βγούμε από αυτή την παγίδα που έχουμε πιαστεί - 
αυτή η επαναλαμβανόμενη παγίδα όπου όσο πιο σκληρά προσπαθείς να τον τραβήξεις προς το 
μέρος σου, τόσο πιο πολύ φαίνεται να εξαφανίζεται, και όσο εκείνος εξαφανίζεται τόσο πιο πολύ 
εσύ διαμαρτύρεσαι για την επικίνδυνη απόσταση; 
 
 
 
Στην συνέχεια προκαλεί και νοηματοδοτεί την υποβόσκουσα συγκινησιακή μουσική που οδηγεί 
τον χορό: Μοναξιά, πόνος ,φόβοι απόρριψης και εγκατάλειψης. Αρνητικές πεποιθήσεις για τον 
εαυτό, (είμαι ανάξια να αγαπηθώ και απεχθής) και για τον άλλο ( είναι απρόβλεπτος και 
αναξιόπιστος) 
Στο τέλος αναπλαισιώνει τον χορό  της δυσφορίας (τον τρέχοντα αρνητικό κύκλο με τον Steve να 
αποσύρεται, να καθησυχάζει και να αμύνεται και την Julie να πιέζει, να διαμαρτύρεται και να 
καταρρέει μέσα στην απελπισία, καθώς ο οικείος κύκλος και εχθρός τους εμποδίζει να κάνουν μια 
επανορθωτική συνομιλία για το τραύμα. Ο Steve αγωνίζεται σιωπηλά, θέλοντας να κάνει την Julie 
να αισθανθεί καλύτερα και στο τέλος να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο καθώς αισθάνεται 
«ανίκανος να την ικανοποιήσει/ ευχαριστήσει και να διορθώσει τα πράγματα». Η Amara 
περιγράφει αυτό που έχει συμβεί σαν μία τραγική στιγμή που διέρρηξε τον δεσμό τους - όπου το 
τελικό συμβάν όπου ο Steve σχετίστηκε με μια άλλη γυναίκα διάβρωσε την εμπιστοσύνη μεταξύ 
τους και σχεδόν (αλλά όχι ολοκληρωτικά) τον απέκλεισε από το να είναι ο ήρωας της Julie. Ενώ, 
επιβεβαιώνοντας το ζευγάρι, ότι εκείνη γνωρίζει το μονοπάτι να τους βοηθήσει να 
αποκαταστήσουν την διαρρηγμένη τους εμπιστοσύνη, επικυρώνει ότι είναι απολύτως κατανοητό 
ότι η Julie δεν μπορεί ακόμη να τον εμπιστευτεί – και ότι ο Steve νιώθει μαχαιριές φόβου κάθε 
φορά που βλέπει τον πόνο της και αναρωτιέται αν θα μπορέσει ποτέ ξανά να είναι ο ιππότης της  
με τη λαμπερή πανοπλία.                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 Το Ελληνικό Δίκτυο και το ICEEFT 

 
 

Τι είναι το Ελληνικό Δίκτυο EFT και πως μπορώ να γίνω μέλος του; 
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, κ.λπ. 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 

 

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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