
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

Οδηγίες για τη σύνταξη  

του Ψυχοενεργειακού προφίλ του Πάσχοντος 

 
1. Για να επισημάνουμε τί κερδίζει με την νόσο του, συζητάμε μαζί του και με 

τους δικούς του, εστιάζοντας στα όποια προβλήματα αντιμετώπιζε 

(οικονομικά, σχέσεων, επαγγελματικά, υγείας δικών του κλπ). 

2. Μαθαίνουμε σε ποιους από τους βασικούς νοσογόνους παράγοντες είναι 

εκτεθειμένος, ρωτώντας και εξετάζοντας έναν έναν. 

3. Μαθαίνουμε σε ποιες από τις 8 βασικές «Συνθήκες Νόσησης» είναι πιθανόν 

εγκλωβισμένος, ρωτώντας και εξετάζοντας μία μία. 

4. Εντοπίζουμε με κατάλληλες ερωτήσεις τα βασικά παθογόνα πυρηνικά του 

πρότυπα. 

.    

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

 

 

 

 

Τακτική Επαφή Αυτογνωσίας, Συμβουλευτικής 

και Επαναπροσανατολισμού Ζωής  

Ενημέρωση για την πορεία της θεραπείας 

 
Δεδομένου ότι έχουμε διαμορφώσει το ψυχοενεργειακό προφίλ του πάσχοντος, τα 

παθογόνα πυρηνικά του πρότυπα και έχουμε επισημάνει τα βασικά αίτια της 

νόσησής του (κατόπιν ενδελεχών συζητήσεων και με τη βοήθεια όλων των εργαλείων 

της Ενεργειακής Θεραπευτικής - Μέρους Α’), εργαζόμαστε στη συνέχεια με τακτές 

συνεδρίες ως εξής: 

Συχνότητα: Μία φορά την εβδομάδα ή το λιγότερο μία φορά στις 15 μέρες. 

Κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας: 

1) Καθοδηγούμε τον πάσχοντα με βάση τα εννέα βασικά κλειδιά για τη 

στρατηγική του υποστήριξη και τις όποιες άλλες θεραπευτικές πρακτικές 

εφαρμόζουμε γι’ αυτόν. 

2) Ενημερωνόμαστε για την πορεία και την πρόοδο της θεραπείας, ανάλογα με 

τις διάφορες συμπληρωματικές μορφές θεραπευτικής και ιατρικής που 

ακολουθεί, πέραν των δικών μας.  

3) Του εμφυτεύουμε δια ζώσης όλες τις απαραίτητες θεραπευτικές πληροφορίες 

σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και τα αίτια της νόσησής του. 



4) Συζητάμε μαζί του ως προς τις πρέπουσες αλλαγές που καλείται να επιτύχει σε 

επίπεδο συμπεριφοράς, συναισθηματικής αντίδρασης, τρόπου σκέψης και 

πεποιθήσεων (επαναπροσανατολισμός).  

5) Τον παρακολουθούμε, τον συμβουλεύουμε πρακτικά και τον εμψυχώνουμε, για 

να εναντιοδρομήσει στην πράξη απέναντι στους παθογόνους 

προγραμματισμούς του.  

6) Τον προτρέπουμε να απευθύνει καθημερινά την προσευχή προς τους Κυρίους 

του Κάρμα: 

   

Κύριοι του Κάρμα Σεβαστοί, 

Τηρηταί του Νόμου Ευγενείς, 

Δικαίου Υπερασπισταί του Κοσμικού 

Αρμονίας Εγγυηταί της Ουρανίας 

τε και του Κάλλους του Κτιστού 

Στρέψατε προς εμέ το όμμα του Ελέους 

Τα της σμικρότητός μου σφάλματα συγχωρήσατε 

εκούσια τε και ακούσια, παρόντος τε και παρελθόντος 

τη Προστασία Ημών τη Υπερτάτη 

τον/την ταπεινόν/ή εμέ καλύψατέ με 

ίνα της εμού ψυχής η Πορεία η Ανωτέρα 

της εν τη Θεία Παρουσία Καθαγιάσεως 

αδιαταράκτως και αισίως διανυθεί 

επ’ αγαθώ και εν αβλαβεία 

προς Δόξαν του Κυρίου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

Κατευθυνόμενη Συνεδρία Εξ Αποστάσεως 

Θεραπευτικής Υποστήριξης του Πάσχοντος 

(με ενδεχόμενη επέμβαση στο παρελθόν) 

 

Στόχος: Η εμφύτευση θεραπευτικών πληροφοριών σε ασυνείδητο επίπεδο και η 

τυχόν ανασκευή της προσωπικής ιστορίας του πάσχοντος. 

Συχνότητα: Το πολύ μέρα παρά μέρα. Χρόνοι & Ώρες: Έναρξη μετά τη Νέα 

Σελήνη. Καλύτερα από 3-9 π.μ. και πάντως όχι μετά τη δύση του ηλίου. 

 

Η Πρακτική της εξ αποστάσεως θεραπευτικής υποστήριξης 

 

Γενική προϋπόθεση: Να είμαστε υγιείς και ξεκούραστοι!  

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) Κάλεσμα Ενατενιστή, Φύλακα Αγγέλου και Καρμικών Προστατών του 

πάσχοντος. 

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

προβάλλοντάς του αταλάντευτη γονεϊκή σιγουριά και εμπιστοσύνη, και 

εμφυτεύοντάς του θεραπευτικές θετικές πληροφορίες με την απαραίτητη 

συναισθηματική φόρτιση και ένταση.  

Γενικό υπόδειγμα: Αδελφέ/ή μου τάδε, αγαπάς τον εαυτό σου και όλοι σε 

αγαπούν! Πάντα σε αγαπούσαν και σε εκτιμούσαν, και πάντα αγαπούσες και 

εκτιμούσες τον εαυτό σου. Πάντα έκανες το καλύτερο και το σωστότερο, για 

σένα και για όλους. Πάντα εξασφάλιζες χαρά και ευημερία για σένα και τους 

αγαπημένους σου (συμπληρώνουμε ειδικές πληροφορίες ανασκευής του 

παρελθόντος και της προσωπικότητας του πάσχοντος, ανάλογα με αυτά που 

γνωρίζουμε από την επαφή μαζί του και από την εξ αποστάσεως διερεύνηση, 

προκειμένου να σβήσουμε θλίψη, οργή, φόβους, ενοχές κλπ). Πάντα 

απολάμβανες και χαιρόσουν τη ζωή… 

Έτσι τώρα, αναγνωρίζεις πόσο σημαντικό και όμορφο είναι να είσαι υγιής, να 

χαίρεσαι, να δημιουργείς, να αγαπάς, να σε αγαπούν, να προσφέρεις. 

Τώρα μπορείς! Υπάρχει λύση! Τώρα έχεις όλη τη δύναμη να … 

(αναφερόμαστε στο τί κέρδιζε με την ασθένεια και του λέμε ποια είναι η 

σωστή στάση…). 

Γι’ αυτό, έχεις ήδη δρομολογήσει όλες εκείνες τις αλλαγές σε σένα και στη 

ζωή σου που θα επιφέρουν την άμεση θεραπεία σου! 

Κινητοποιείς τώρα! Όλες τις θεραπευτικές δυνάμεις του οργανισμού σου και 

του ενεργειακού σου σώματος. Αξιοποιείς τώρα, όλη την αγάπη του Θεού και 

τις θεραπευτικές δυνάμεις και υπάρξεις του σύμπαντος κόσμου, που πάντα 

ήταν και είναι εδώ, διαθέσιμες, για σένα (αναφερόμαστε και στους δικούς 

του/ης καρμικούς προστάτες). 

Τώρα διαλύεις και μετουσιώνεις κάθε δυσαρμονία γύρω σου και εντός σου σε 

απόλυτη υγεία, αρμονία, ισορροπία και λειτουργικότητα. Σε αυτοεκτίμηση και 

θάρρος. Σε γνώση και εγρήγορση. Σε αγάπη και πάθος για ζωή… 

Γίνεσαι απόλυτα υγιής και λειτουργικός, ψυχικά και σωματικά, 

καλύτερος και πιο δυνατός από ποτέ! 

Είσαι απόλυτα υγιής και λειτουργικός, ψυχικά και σωματικά, καλύτερος 

και πιο δυνατός από ποτέ! 

(και όλα αυτά τα οραματιζόμαστε να συμβαίνουν…)  

Επαναλαμβάνουμε όλα τα ανωτέρω όσες φορές νιώσουμε ότι αντέχουν 

τα ενεργειακά μας αποθέματα.     

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

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

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

9) Κάνουμε για λίγο την Ψυχοσωματική.  



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

  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 4 ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τι χρειαζόμαστε: 

- Να θυμόμαστε το πρόσωπο του πάσχοντος ή να έχουμε μία φωτογραφία του 

ή κάτι δικό του. 

- Τα παρακάτω υλικά: 

Σοφία – Αέρας – Διάνοια – Λιβάνι 

Αγάπη – Φωτιά – Θυμικό – Ιώδες και Κόκκινο Κερί 

Ζωή – Νερό – Ζωτικό – Αγιασμός και υγρός Μόσχος 

Γη – Σώμα & Εξωτερικές Συνθήκες – Χοντρό Αλάτι 

 

Χρόνοι: Εκκίνηση μετά τη Νέα Σελήνη, από 3 π.μ – 9 π.μ. και πάντως όχι μετά τη 

δύση ηλίου. 

 

Διαδικασία: 

- Κάλεσμα Ενατενιστή, Φύλακα Αγγέλου και Καρμικών μας Προστατών. 

- Κάλεσμα Ε, ΦΑ και ΚΠ του θεραπευόμενου. 

- Σύντομη εκτέλεση της Ψυχοσωματικής Εναρμόνισης για ενεργειακή υπεροχή 

έναντι του πάσχοντος και του ομαδικού ασυνείδητου. 

- Θεραπευτικό Τελετικό* 

- Κάνουμε για λίγο την Ψυχοσωματική.  

- Ευχαριστούμε τον Ε, Φ.Α και Κ.Π, ημών και του θεραπευόμενου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
   

 

 

 

 


