
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

ΚΑΡΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
 

1. 

Επίκληση και Προσευχή προς τους Κυρίους του Κάρμα 

για λογαριασμό του θεραπευόμενου 

 
Κύριοι του Κάρμα Σεβαστοί, 

Τηρηταί του Νόμου Ευγενείς, 

Δικαίου Υπερασπισταί του Κοσμικού 

Αρμονίας Εγγυηταί της Ουρανίας 

τε και του Κάλλους του Κτιστού. 

Στρέψατε προς τον/την αδελφόν/ήν μου ……………….  

το όμμα του Ελέους. 

Τα της σμικρότητός του/της σφάλματα συγχωρήσατε 

εκούσια τε και ακούσια, παρόντος τε και παρελθόντος. 

Τη Προστασία Ημών τη Υπερτάτη 

τον/την ταπεινόν/ή αυτόν/ην καλύψατέ τον/την 

ίνα της αυτού/ής ψυχής η Πορεία η Ανωτέρα 

της εν τη Θεία Παρουσία Καθαγιάσεως 

αδιαταράκτως και αισίως διανυθεί 

επ’ αγαθώ και εν αβλαβεία 

προς Δόξαν του Κυρίου. 

 

Ακολουθεί Παρακλητική Προσευχή. Περιλαμβάνει: α) Ευχαριστία, β) Ομολογία, γ) 

Θεραπευτικά αιτήματα, δ) Δήλωση πρόθεσης ανταπόδοσης (αν συναινεί ο πάσχων)  

Συχνότης / Συνθήκες: Χωρίς περιορισμούς. Ακόμα και άπαξ ημερησίως. 

Παραινετικά: Όπως αναφέρεται και στο Μέρος Β’, παροτρύνουμε (εάν είναι δυνατόν 

και εάν είναι δεκτικός – ποτέ δεν πιέζουμε) τον θεραπευόμενο να απευθύνει και μόνος 

του σε τακτή βάση την Επίκληση των Κυρίων του Κάρμα, με την ανάλογη προσευχή. 

   

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

 

 

2. 

Η χρήση της Καρμικής Ευχής 

για λογαριασμό του Θεραπευόμενου 
 

Είθε να συντροφεύει η Χάρις Σου Κύριε, τον/την αδελφόν/ήν μου …………. 

Και να αφυπνίζει μέσα του/της την Θείαν Σου Ουσίαν 



 

Συχνότης / Συνθήκες: Να είμαστε γενικά σε καλή κατάσταση. Για σοβαρές 

περιπτώσεις, να μην υπερβαίνουμε τις 2 φορές εβδομαδιαίως και τις 100 επαναλήψεις 

για τον πάσχοντα. 

Πάντα να προηγείται η Ευχή για κάποιες επαναλήψεις σε ατομικό πλαίσιο και μετά σε 

ενσωμάτωση στην ουράνια ομάδα ψυχών που απευθύνονται στην Θεία Χάρι (με το 

δεξί χέρι στη βάση του στέρνου και το εσωτερικό της παλάμης προς τα πάνω, και το 

αριστερό χέρι προτεταμένο με το εσωτερικό της παλάμης προς τα εμπρός). 

Παρομοίως, να έπεται της θεραπείας, με αντίστροφη πορεία, από την ουράνια ομάδα 

προς την ατομική εκτέλεση. 

Σύσταση: Καλύτερα να μην συνιστούμε στο θεραπευόμενο να κάνει μόνος του την 

Καρμική Ευχή, διότι μπορεί να του επιδεινώσει την κατάσταση. Του την προτείνουμε 

μόνο εάν βρίσκεται κοντά στην τελική του μετάβαση από τον γήινο καρμικό κόσμο 

(εννοείται πως δεν του το λέμε αυτό…) και εάν είναι δεκτικός.  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

3. 

Επαφές Καρμικής Αποδέσμευσης 

 

Αφορούν μόνο τον πάσχοντα. Του ζητάμε –εφόσον είναι σε θέση από πλευράς 

λειτουργικότητος- να προβεί στην σύνταξη 2 καταλόγων: 

1) Ατόμων, όντων, τόπων που θεωρεί ότι τον πλήγωσαν 

2) Ατόμων, όντων, τόπων που θεωρεί ότι τα πλήγωσε 

Στη συνέχεια, τον παροτρύνουμε να έρθει σε επαφή με αυτά τα άτομα, με όποιον 

τρόπο μπορεί, να ζητήσει συγνώμη από αυτούς που έβλαψε και να δηλώσει πως 

συγχωρεί όσους τον έβλαψαν. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 
    

 

4. 

Ομολογίες Καρμικής Αποδέσμευσης 
 

Αφορούν μόνο τον πάσχοντα. Οι ομολογίες είναι βεβαιώσεις που κάνει σε συχνή 

βάση ο πάσχων, κατά τις οποίες δηλώνει συνειδητά ότι έχει μετατοπιστεί συνειδησιακά 

από καταστάσεις του παρελθόντος που του προκάλεσαν τη νόσο, πως τώρα έχει 

αλλάξει πορεία, φροντίζει και αγαπά τον εαυτό του και άρα έχει ήδη δρομολογήσει τη 

θεραπεία του. Εννοείται πως ο θεραπευτής έχει ήδη εργαστεί με τον εντοπισμό των 

συνθηκών νόσησης του πάσχοντος και κατέχει το ψυχοενεργειακό του προφίλ. 



Παράδειγμα Ομολογίας Καρμικής Αποδέσμευσης: 

Εγώ ο/η ……………… έχω συνειδητοποιήσει βαθειά και ειλικρινά ότι για πολλά χρόνια 

της ζωής μου υπήρξα άτομο ενοχικό, πιστεύοντας όχι μόνο πως δεν μου άξιζε να 

προσφέρω χαρά στον εαυτό μου, αλλά και πως οποιαδήποτε απόλαυση για μένα ήταν 

απαγορευμένη και αμαρτία! 

Τώρα όμως έχω αντιληφθεί βαθειά και ειλικρινά το πόσο τοξικό και ολέθριο ήταν αυτό 

για μένα. Έχω πλέον αντιληφθεί βαθειά και ειλικρινά ότι η χαρά της ζωής μού είναι 

απαραίτητη. Πώς είναι ευλογία και θεραπεία για μένα. Πως είναι υπέροχο να φροντίζω 

τον εαυτό μου, πως αξίζω να απολαμβάνω, πως αξίζω να αναγνωρίζεται η αξία μου. 

Τώρα εγώ ο/η …………….. κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην πράξη για να προσφέρω 

μόνο αγάπη και χαρές στον εαυτό μου. Έχω πάρει την τύχη μου στα χέρια μου, με 

αγαπώ αυθεντικά και ξέρω ότι αυτό με θεραπεύει ολοκληρωτικά, άμεσα και οριστικά.  

Και ούτω γένοιτο… 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 

 

 

5. 

Α) Καρμική Άφεση μέσω του Ιώχρου Πυρός 

Β) Καρμική Αποδέσμευση μέσω της Πυρφόρου Δαδός 

 

Γενική προϋπόθεση: Να είμαστε υγιείς και ξεκούραστοι! Γίνονται μόνο από εμάς… 

Συχνότητα: Το πολύ 2 φορές εβδομαδιαίως η κάθε μία. 

Απαραίτητη γνώση: Των τοξικών συνθηκών, σχέσων, πράξεων, χαρακτηριστικών 

κλπ του πάσχοντος.   

 

1) Κάλεσμα Ενατενιστή, Φύλακα Αγγέλου και Καρμικών μας Προστατών. 

2) Σύντομη εκτέλεση της Ψυχοσωματικής Εναρμόνισης για ενεργειακή υπεροχή 

έναντι του πάσχοντος και του ομαδικού ασυνείδητου. 

3) Οραματισμός καλέσματος του πάσχοντος, φωτεινού, χαρούμενου και υγιούς, 

σε χρυσόλευκο φόντο. 

4) Συστηνόμαστε και διαβεβαιώνουμε πως τον καλέσαμε για να τον βοηθήσουμε 

ανιδιοτελώς και πάντα επ’ αγαθώ, και πως δεν μας έχει καμία καρμική υποχρέωση γι’ 

αυτό. 

5) Πρόσκληση Ενατενιστή, Φύλακα Αγγέλου και Καρμικών Προστατών του 

πάσχοντος. 

6) Επίκληση/προσευχή προς τους Κυρίους του Κάρμα. 

7) Α. Καταιονισμός του Ιώχρου Πυρός και Οραματισμός Καρμικής Άφεσης, 

σε σωματικό, ενεργειακό, συναισθηματικό, νοητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο 

πράξεων, άλλων προσώπων και συνθηκών ζωής – παρόντος και παρελθόντος. 

Το Ιώχρουν Πυρ κατέρχεται μέσω όλων των ανώτερων υπάρξεων και εστιάζεται 

αρχικά στη σφαίρα του Στέμματος. Από εκεί εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα του φορέα 

και στις εξωτερικές συνθήκες.  



Συνοδεύεται από λογοϊκή ροή, αναφέροντας τα όσα πρέπει να καθαρθούν ή αφεθούν 

καρμικά. 

            Β.  Αποδέσμευση μέσω της Πυρφόρου Δαδός. Καυτηρίαση καρμικών 

χορδών μέσω πυρός προσφερομένου εξ ανωτέρων υπάρξεων (καρμικοί προστάτες, 

δικοί μας και του πάσχοντος). Απελευθέρωση από:  

α. Τοξικές σκεπτομορφές (έμμονες ιδέες, τοξικά συναισθήματα, έξεις) 
β. Τοξικά άτομα περασμένης ή τωρινής ζωής 
γ. Τοξικούς τόπους και συνθήκες περασμένης ή τωρινής ζωής 

Συνοδεύεται από λογοϊκή ροή, αναφέροντας τα όσα πρέπει να αποδεσμευθούν 

καρμικά.        

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

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

9) Ευχαριστούμε τον Ε, Φ.Α και Κ.Π του πάσχοντος. 

10) Κάνουμε για λίγο την Ψυχοσωματική.  

11) Ευχαριστούμε τον Ε, Φ.Α και τους Κ.Π μας. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

6. 

Προσφορά Υπηρεσίας προς Ομοειδώς Πάσχοντες 

 
Μία πολύ ισχυρή θεραπευτική στάση ζωής, την οποία συνιστούμε στον πάσχοντα, στο 

βαθμό που οι δυνάμεις του το επιτρέπουν, ή και στους συγγενείς του, στο βαθμό που 

είναι επιδεκτικοί.  

Εδώ ο πάσχων ή οι δικοί του προσφέρουν ανιδιοτελώς βοήθεια, με όποιον τρόπο 

μπορούν (με προσευχή, ενεργειακά, χρηματικά, πρακτικά, κλπ) σε όσους έχουν το ίδιο 

πρόβλημα υγείας με εκείνον.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
  


