
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΣΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

1) Διατροφή (φαγητό, ποτό) 

2) Περιβάλλον (καιρικές συνθήκες, ακτινοβολίες, χημικά, μικροοργανισμοί, κλπ) 

3) Τρόπος Ζωής (ύπνος, εργασία, γυμναστική, σεξ, κλπ) 

4) Ψυχο/ενεργειακή διαχείρηση (ζωτικό, θυμικό, νους – Δέντρο της Μορφής) 

5) Αόρατες επιρροές (άνθρωποι, άλλα όντα, οντότητες, ενέργειες, 

σκεπτομορφές) 

Ο Παράγων του Κάρμα σε όλα τα ανωτέρω. 

 

 

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Αναλυτική Συνέντευξη με το Πάσχοντα 
 

1) Πληροφορούμεθα για τα αποτελέσματα των συμβατικών ιατρικών 

διαγνωστικών μεθόδων (εάν δεν υπάρχουν, το απαιτούμε!) 

2) Πληροφορούμεθα διεξοδικά τι κάνει σχετικά με τα 1, 2 και 3 των νοσογόνων 

παραγόντων. 

3) Φτιάχνουμε το ψυχο/ενεργειακό του προφίλ. 

4) Πληροφορούμεθα τους καρμικούς του προστάτες. 

5) Ανιχνεύουμε τυχόν ενδείξεις για αόρατες επιρροές (όνειρα, ματιάσματα, 

συγχρονικότητες, ζημιές ή ατυχήματα, παράξενα συμβάντα κλπ) 

 

Ολιστική Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Νόσου 
 

1) Εισηγούμεθα τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις σε Διατροφή, Περιβάλλον, 

Τρόπο Ζωής (περιλαμβάνει τη συμβουλή ειδικών) 

2) Βρίσκουμε και εισηγούμεθα τις πιο κατάλληλες συμβατικές και εναλλακτικές 

θεραπευτικές μεθόδους. 

3) Εισηγούμεθα στο πασχόντα να προβεί άμεσα στον απαραίτητο 

επαναπροσανατολισμό ζωής και να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία ή μαθητεία 

αυτογνωσίας και μετασχηματισμού της προσωπικότητας. 

4) Τον υποστηρίζουμε ενεργειακά με όλες τις θεραπευτικές μεθόδους της 

παράδοσης των Α/Φ. 

5) Τον καλύπτουμε απέναντι στις όποιες αρνητικές αόρατες επιρροές. 

6) Προσευχόμεθα και τον ωθούμε να προσεύχεται για «άνωθεν» βοήθεια.  

7) Εισηγούμεθα «άνωθεν» για την καρμική του ελάφρυνση. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 



ΤΟ ΨΥΧΟ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ 

 

Οι παθογόνοι πυρηνικοί προγραμματισμοί/πρότυπα 
 

- Το δίπολο του «Εγώ» και οι στρατηγικές επιβίωσης 

- Οι παράγοντες που διαμορφώνουν ένα παθογόνο υπόστρωμα 

1) Καρμικό παρελθόν 

2) Κληρονομικότητα 

3) Η κατάσταση των γονέων κατά τη σύλληψη 

4) Η κατάσταση των γονέων κατά την κύηση 

5) Η συνθήκες κατά τη γέννηση (τρόπος, ψυχολογία, αστρικές επιρροές, 

κλπ) 

6) Τα πρώτα 8 έτη 

7) Ισχυρά τραυματικές ή ηδονικές εμπειρίες δια βίου 

 

Οι βασικές συνθήκες που πυροδοτούν 

ένα παθογόνο ψυχο/ενεργειακό υπόστρωμα 
 

1) Βασικά τοξικά συναισθήματα (θυμός, θλίψη, οργή και τα παράγωγά τους) 

2) Βασικές τοξικές σκέψεις και εμμονές 

3) Ενδοψυχική σύγκρουση 

4) Ενοχές – αυτοτιμωρία 

5) Δειλία αντιμετώπισης δυσκολιών και εμποδίων στη ζωή 

6) Αδυναμία άντλησης χαράς απ’ τη ζωή 

7) Ανάγκη προσέλκυσης προσοχής, φροντίδας και αγάπης 

8) Προσκόλληση σε ψευδαισθησιακούς στόχους (δουλειά, σεξ, χρήμα, εξουσία, 

κλπ) 

 

Το κρίσιμο ερώτημα: Τι κερδίζει ο πάσχων από την ασθένειά του; 

 

Παθογόνα αρνητικά πρότυπα και παράγοντες 

με βάση το Ψυχολογικό Δέντρο του Ανθρώπου 
 
Σημείο ελέγχου Σοφίας: Διανοητική αδυναμία – έλλειψη παρουσίας – σύγχυση – 

διάσπαση – αφηρημάδα – αδύναμη μνήμη. 

Έμπνευση: Φαντασιοπληξία – μανία για θεωρίες - υπερβολικός ιδεαλισμός – μανία 

για αλλαγές – συντηρητισμός – έλλειψη φαντασίας – κυνισμός – φόβος αγνώστου. 

Κατανόηση: Ευπιστία – αφέλεια – έλλειψη διάκρισης - αδυναμία συγκέντρωσης - 

καχυποψία – αναποφασιστικότητα – σκεψηλαγνεία - υπερεαλισμός – υλισμός. 

Γνώση: Έλλειψη Οράματος και στόχων – μη κατασταλλαγμένες απόψεις – αδύναμη 

βούληση. 

Σημείο ελέγχου Αγάπης: Θυμική ανισορροπία – ένταση - δυστυχία - αίσθηση 

αποξένωσης – ματαιότητα – ανικανοποίητο – φόβος μοναξιάς.  

Έλεος: Έλλειψη αυτοεκτίμησης/αυτοπεποίθησης – αυτοεγκατάλειψη - φόβος 

απόρριψης – φόβος αποτυχίας - ανάγκη αποδοχής - φόβος έκθεσης – εγωισμός – 

αρχομανία – αναχωρητισμός - ανάγκη επιβεβαίωσης – ελευθεριότης – αναρχία - 

αδιαφορία για τους άλλους – ανεξέλεγκτη προσφορά και υπερβολική ενσυναίσθηση 

(προβολή ιδίου προβλήματος – άντληση χαράς μέσω τρίτων). 



Αυστηρότητα: Έλλειψη αυτοκυριαρχίας – φόβος δέσμευσης – ασυνέπεια - φόβος 

ωρίμανσης – δειλία – αδυναμία υπεράσπισης ζωτικού χώρου – φόβος σύγκρουσης – 

αυτοκατάκριση – ενοχή – αυτοκαταπίεση – αυτοτιμωρία αυτοκαταστροφική 

ταπεινότητα – σκληρότητα προς τους άλλους – επιθετικότητα - ολοκληρωτισμός. 

Κάλλος: Κακή σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους, το όλον – θολό ή αρνητικό 

αξιακό σύστημα. 

Σημείο ελέγχου Ζωής: πτώση ζωτικής ενέργειας – φιλασθένεια – κόπωση – φόβος 

θανάτου.   

Νίκη: Αδυναμία χαράς της ζωής – ανηδονία – απαισιοδοξία – έλλειψη πάθους – 

έλλειψη δημιουργικότητας - λαγνεία – ερωτομανία – εργασιομανία – ηδονοθηρία – 

προσκόλληση – απαρέσκεια του γνωστού – τάση φυγής – φόβος απώλειας - 

ανασφάλεια. 

Δόξα: Έλλειψη ροϊκότητας – ακομψία - άγχος επιβίωσης - τυχοδιωκτισμός – 

καιροσκοπισμός - φόβος χάους – φόβος τυχαίου - αμέλεια – ιδεοψυχαναγκασμός – 

τελειομανία – υστεροβουλία - ακαταστασία – προχειρότητα. 

Θεμέλιο: Έλλειψη αποτελεσματικότητας – χαμηλή libido – στειρότητα – φόβος 

απώλειας – φόβος ασθένειας. 

Βασίλειο: Έλλειψη καθιέρωσης – έλλειψη αντοχής – απώλεια – αστάθεια - ένδεια.     

  

Εξ Αποστάσεως Διαισθητική Διερεύνηση του Πάσχοντος 
 
Στόχος: Η άντληση πληροφοριών σε ασυνείδητο επίπεδο, για τυχόν αφανείς αιτίες 

της νόσησης ή/και τυχόν αόρατες επιρροές. 

 

Η Πρακτική της εξ αποστάσεως διερεύνησης 

 
Γενική προϋπόθεση: Να είμαστε υγιείς και ξεκούραστοι! 

 

1) Πύρινος σταυρός – Επίκληση 3 Αρχών – Κάλεσμα Ενατενιστή, Φύλακα 

Αγγέλου και Καρμικών Προστατών. 

2) Οραματισμός του πάσχοντος σε χρυσόλευκο φόντο. 

3) Συστηνόμαστε και διαβεβαιώνουμε πως τον καλέσαμε για βοήθεια και επ’ 

αγαθώ, και πως δεν μας έχει καμία καρμική υποχρέωση γι’ αυτό. 

4) Κατέβασμα του Πύρινου Σταυρού, των 3 Αρχών, του Ενατενιστή, Φύλακα 

Αγγέλου και Καρμικών Προστατών του πάσχοντος. 

5) Προσέγγιση του πάσχοντος με αγάπη αλλά όχι ταύτιση με το πρόβλημά του, 

προβάλλοντάς του αταλάντευτη γονεϊκή σιγουριά και εμπιστοσύνη, ρωτώντας 

τον: ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ; ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ; ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ; ΓΙΑΤΙ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΣ ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣ; ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 

ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΛΑ; ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΙΠΕΙ; 

ΜΗΠΩΣ ΔΕΧΕΣΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥ; ΑΝΟΙΞΟΥ! ΠΕΣ ΜΟΥ 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ… 

6) Διαβεβαιώνουμε τον πάσχοντα ότι όλα θα πάνε καλά και τον αποχαιρετούμε 

μέσα στο φως και υπό την παρουσία του Ενατενιστή του κλπ.. 

7) Ευχαριστούμε τον Ε, Φ.Α και Κ.Π, κλείνουμε με τις 3 Αρχές και εγκαθιστούμε 

το Πύρινο Ξίφος. 

  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΙ Ο ΠΑΣΧΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; 
 
Γενικά, το σωστό είναι να είναι ο πάσχων ενήμερος και σύμφωνος, ώστε να 

συνεργάζεται, να ενδυναμώνει την προσπάθειά μας και να παρέχει πληροφορίες για 

την πορεία της θεραπείας κλπ. Ωστόσο, στην πράξη, τα πράγματα δεν είναι πάντα 

έτσι. Οπότε έχουμε τις εξής περιπτώσεις: 

1) Εάν ο πάσχων δηλώνει συνειδητά αρνητικός προς οποιαδήποτε θεραπεία, 

τότε η δική μας προσφορά περιορίζεται σε Καρμική Ευχή και Προσευχή. 

2) Εάν ο πάσχων δηλώνει αρνητικός, αλλά πάσχει από ψυχικό νόσημα ή άνοια, 

τότε ξεκινάμε με Κάθαρση μέσω Υλικών, Καρμική Ευχή και Προσευχή, και 

προχωράμε ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης. 

3) Εάν ο πάσχων αδυνατεί να συναινέσει, λόγω του ότι είναι βρέφος, παιδί, σε 

κωματώδη κατάσταση ή άνοια, τότε προχωράμε κανονικά με το σύνολο των 

θεραπευτικών εργαλείων μας και εκτιμούμε τη συνέχεια τη θεραπείας 

ανάλογα με την εξλελιξη της υπόθεσης. 

 

 

 

ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ Α/Φ 
 

1) Τακτική Επαφή Αυτογνωσίας, Συμβουλευτικής και Επαναπροσανατολισμού 

Ζωής. Ενημέρωση για την πορεία της θεραπείας. 

2) Κατευθυνόμενη Συνεδρία εξ Αποστάσεως Υποστήριξης και Διερεύνησης. 

3) Πρωτόκολλο Θεραπευτικού Οραματισμού με Χρήση Χρωμάτων και Ειδικών 

Συμβόλων (+προστασία). 

4) Καρμική Θεραπεία (Καρμική Ευχή, Ομολογίες Αποδέσμευσης, Πυρφόρος 

Δας, Επίκληση Κυρίων Κάρμα κλπ). 

5) Θεραπευτική Μετουσίωση Γονιδιώματος σε Ενδομοριακό & Κβαντικό 

Επίπεδο.   

6) Επικλητική Προσευχή – Ύμνοι – Τάμα (θεραπεία + προστασία). 

7) Θεραπεία με Χρήση Υλικών των 4 Στοιχείων (+προστασία). 

8) Θεραπεία δια Χειροθεσίας, μέσω των Ενεργειακών Κέντρων του Δέντρου της 

Ζωής, με χρήση χρωμάτων, συμβόλων, αρχαγγελικών και αγγελικών 

ενεργειών.  

9) Τελετουργική Θεραπεία μέσω Ονομάτων Δύναμης, Υλικών, Αντιστοιχιών και 

Μίμησης, με βάση το Ελληνικό Δέντρο της Ζωής (+προστασία). 

10) Κατασκευή Θεραπευτικών Φυλακτών. 

11)  Η Θεραπευτική της Ελεγχόμενης Τρέλας! 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΝΝΕΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ 

 
Α) Να προσεύχεσαι, να ασκείσαι πνευματικά και ενεργειακά, και να προσφέρεις 
ανιδιοτελή βοήθεια σε όλα τα όντα. 
 
Β) Να ζεις πάντα με Όραμα και με τη βεβαιότητα της Θείας Αποστολής σου – ότι η 
παρουσία σου στη Γη είναι απαραίτητη γιατί εξυπηρετεί το Καλό και την αφύπνιση 
όλων των όντων.   
 
Γ) Να είσαι ανήσυχος και καινοτόμος. Να βάζεις πάντα νέους θετικούς στόχους για το 
μέλλον και να οραματίζεσαι με χαρά και πάθος την πραγμάτωσή τους. 
 
Δ) Να φροντίζεις τόσο για την διαρκή υπέρβαση και μετουσίωση των αρνητικών σου 
χαρακτηριστικών, όσο και για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή σου, όσο «μεγάλος» 
ηλικιακά κι αν είσαι. Να λειτουργείς σαν να έχεις όλη την αιωνιότητα μπροστά σου. 
 
Ε) Να επιδιώκεις και να διατηρείς στέρεες και βαθιές σχέσεις με θετικούς, καλούς και 
ομοιοκραδασμικούς συνανθρώπους σου, που να βασίζονται στην αγάπη, την 
αμοιβαιότητα, τη συνέργεια, την αλληλεγγύη και τη συμπληρωματικότητα. 
 
ΣΤ) Να μην αφήνεις απωθημένα πίσω σου, αλλά να κάνεις σε κάθε περίσταση ό,τι 
καλύτερο μπορείς, με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και θάρρος. Έτσι, θα μπορείς να 
συγχωρείς τον εαυτό σου και να κάνεις ειρήνη από θέση πληρότητας εάν και όταν 
«αποτυγχάνεις». 
 
Ζ) Να απολαμβάνεις όλες τις χαρές της ζωής, χωρίς να προσκολλάσαι σε αυτές. 
 
Η) Να είσαι πάντα ευέλικτος και ροϊκός μπροστά σε κάθε εμπόδιο ή αλλαγή. 
 
Θ) Να είσαι προνοητικός και να μην εκτίθεσαι άσκοπα σε κινδύνους. Να φροντίζεις 

σωστά το υλικό σου σώμα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ 
 

1) Καλή Φυσική και Ψυχική Κατάσταση 

2) Καθημερινά: Πύρινο Ξίφος – 3 Αρχές – Ενατενιστής – Φύλακας Άγγελος – 

Καρμικοί Προστάτες 

3) Ψυχοσωματική Εναρμόνιση (και πάντα πριν κάθε θεραπευτική συνεδρία) 

4) Τακτικές Καθάρσεις με χρήση υλικών – Πλύσιμο με αλατόνερο 

5) Προσευχή - Καρμική Ευχή 

6) Αιθερική Γυμναστική 

7) Πρακτική της Αναπήδησης 

8) Καθημερινά: Επίκληση Μακροβιότητας με προσανατολισμό προς το Βορρά, 

για εξασφάλιση μακροβιότητος και ευζωίας: 

 
Αρχάγγελε της Γαίας Σεβαστέ, Αρχάγγελε του Βασιλείου του Θείου 

Κυβερνήτα των Μορφών, Φύλαξ του Κατωφλίου, Ταξιάρχα των Αρχετύπων 
 

Δηοί παμμήτειρα Θεά, παντοδότειρα, αυξιθαλής, μάκαρ, αγνή 
 

Άγγελοι του Βασιλείου Σεβαστοί, Κυρίαρχοι των Στοιχειακών 
Οι Αόρατοι, οι Οδηγοί του Επέκεινα, οι Αθάνατοι 

 
Στοιχειώδη της Γαίας Σεβαστά 

Συλφίδες, Σαλαμάνδρες, Νηρηίδες και Γνώμαι Σεβασταί 
Της Φύσεως ρυθμισταί και εναρμονισταί 

 
Το έλεος τε και την αρωγή υμών ταπεινώς επικαλούμαι 
Ίνα της υψηλής υμών εννοίας το σαρκίον εμού τυγχάνει 

Μακρόν και αειθαλή τον βίον καθιστάμενον 
Και μάκαρα και εν Πνεύματι Αγίω. 

 
Την ατραπόν της πραγματώσεως ίνα άγω 

Εν ασφαλεία, εν ειρήνη τε και εν ευσπλαχνία 
Των εν ύπνω αδελφών μου διδάσκων την αφύπνισην 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 
 


