
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΡΟΣ Δ’ 
 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 
 

- Το Κβαντικό (αιθερικό) DNA. 

- Ακασικά (αιθερικά) αρχεία, Κάρμα και Κληρονομικότητα. 

- Το αιθερικό DNA ως φορέας πολυεπίπεδων πληροφοριών και καρμικών τάσεων 

από τα μη-υλικά πεδία (πυρηνικά πρότυπα, σκεπτομορφές και όντα). 

- Η δυνατότητα κβαντικής θεραπευτικής μετάλλαξης του DNA μέσω συνειδητής 

ενεργειακής επέμβασης και επικλητικής προσευχής. 

   

Σημειώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρακτική Μετουσίωσης DNA Νο1 
Εναλλασσόμενη Ταχεία Αναπνοή και Ηχοδονητική Βεβαίωση 

 
- Κάλεσμα ΑΕ + ΦΑ. 

- Προσευχή προς ΚΠ, Αρχάγγελο της Δόξας και Ανώτερες Θεραπευτικές Υπάρξεις.  

- Γρήγορες βαθιές αναπνοές (περίπου 20). 

- Ψαλμική εκφώνηση βεβαίωσης σε θεραπευτικό (διαισθητικά) τόνο, κατά την οποία 

περιγράφονται οι επιθυμητές αλλαγές σε επίπεδο γονιδιώματος. 

Εστίαση της προσοχής στην αίσθηση κραδασμού μέσα στο αντηχείο του στήθους   

- Επανάληψη για 10 περίπου φορές της αλληλουχίας «αναπνοές – βεβαίωση», 

«αναπνοές - βεβαίωση» κλπ. 

- Ευχαριστίες προς ΚΠ, Αρχάγγελο της Δόξας και Ανώτερες Θεραπευτικές Υπάρξεις. 

- Ευχαριστίες προς ΑΕ + ΦΑ. 

 



Υπόδειγμα Ψαλμικής Βεβαίωσης  

(Διάλυση Καρμικής Τάσης για Πολύποδες στο Παχύ Έντερο) 
 

Με την ευλογία της Παναγίας, της φιλεύσπλαχνης μητέρας,  

με την ευλογία του Αρχαγγέλου της Δόξης, του Τεχνουργού των Προτύπων,  

με την ευλογία των Αγγέλων της Δόξης, των Αρίστων, 

με τη συνειδητή μου (του) απόφαση να είμαι (είναι) απόλυτα υγιής,  

να χαίρομαι (εται) τη ζωή και να μαθητεύω (εύει) εν πνεύματι, 

Τώρα κάθε τάση, ενέργεια ή πληροφορία στο Γονιδίωμά μου (του/της τάδε) 

προς δημιουργία πολυπόδων στο έντερό μου (του/της),  

απ’ όπου και όπως κι αν προέρχεται,  

διαλύεται, ακυρώνεται, απόλυτα και οριστικά 

και μετουσιώνεται σε εγγύηση και ασφάλεια  

για αέναη υγεία, αρμονία, ισορροπία  

και λειτουργικότητα του πεπτικού μου (του/της) συστήματος. 

 

Υπόδειξη: Όσο ψέλνουμε τη βεβαίωση, εστιαζόμαστε στη δόνηση του ήχου επάνω 

στον υλικό φορέα, η οποία γειώνει τις θεραπευτικές ενέργειες μέσω του αιθερικού 

DNA στο υλικό DNA. 

Συχνότητα: 2-3 φορές εβδομαδιαίως, ασχέτως άλλων παραγόντων. 

 

Σημαντική Παρατήρηση: Όταν δεν χρησιμοποιείται για αυτοθεραπεία, πρέπει να 

είναι παρών ο θεραπευόμενος, οπότε απαιτείται διάκριση από τον θεραπευτή για το 

εάν ο πρώτος είναι επιδεκτικός μιας τέτοιας μεθόδου. Εάν όχι, η εναλλακτική είναι να 

εκτελεστεί η θεραπευτική ψαλμική βεβαίωση ψιθυριστά και ακατάληπτα…  

  

Σημειώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρακτική Μετουσίωσης DNA Νο2 
Επικλητικός Οραματισμός παρουσία Αρχαγγέλου της Δόξης 

 

- Κάλεσμα ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ. 



- Προσευχή προς το Θεό, τον Αρχάγγελο και τους Αγγέλους της Δόξης. 

- Εκπομπή του κατάλληλου θεραπευτικού χρώματος, όντας μέσα στην αύρα του 

Αρχαγγέλου για επαναπρογραμματισμό του DNA (οραματισμός του Αρχαγγέλου με 

το στοιχειακό σύμβολο στο στήθος και το αρχετυπικό σύμβολο πάνω απ’ το κεφάλι). 

- Ευχαριστίες προς τον Κύριο, τον Αρχάγγελο και τους Αγγέλους της Δόξης. 

- Ευχαριστίες προς ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ. 

 

Υπόδειγμα προσευχής: 

Κύριε ο Ων, Κύριε Ένδοξε,  

Αρχάγγελε της Δόξης σεβαστέ 

Εσύ ο Τεχνουργός των Προτύπων, ο Φύλαξ του Σχεδίου, ο Αύλαξ της Ενεργείας, 

Άγγελοι της Δόξης σεβαστοί, οι Άριστοι, οι Τέλειοι, 

Σε εσάς απευθύνομαι ταπεινά και σας παρακαλώ: 

Είθε με την ευλογία σας και με τη βοήθεια όλων των υπό την εποπτεία σας 

θεραπευτικών αγαθοποιών υπάρξεων, 

να μεριμνήσετε για την θεραπεία μου (του/της) (αδελφού/ής τάδε). 

(από εδώ αρχίζει ταυτόχρονα και ο οραματισμός με καταιονισμό καταλλήλου 

χρώματος επάνω στο γονιδίωμα). 

Είθε τώρα, κάθε αρνητική καταγραφή, τάση και πληροφορία στο γονιδίωμά μου (του 

αδελφού μου τάδε) που προκαλούσε ……. 

Για όποιο λόγο κι αν οφειλόταν 

Με την ευλογία σας να διαλυθεί απόλυτα και οριστικά. 

(οραματιζόμαστε σκοτεινούς κόκκους να φωτίζονται και να διαλύονται) 

Και να αντικατασταθεί με όλες εκείνες τις θετικές τάσεις και πληροφορίες 

Που θα με (τον/την) καταστήσουν στο εξής απόλυτα υγιή και λειτουργικό. 

(οραματιζόμαστε νέους φωτεινούς κόκκους επάνω στο γονιδίωμα) 

Τώρα, με την ευλογία σας, το ………. ας είναι απόλυτα θεραπευμένο και λειτουργικό! 

(οραματιζόμαστε το όργανο ή το σύστημα του οργανισμού φωτεινό και υγιές) 

  

Συχνότητα: 2-3 φορές εβδομαδιαίως (προτίμηση σε Τετάρτη και Δευτέρα). 

 

Παρατήρηση: Εάν δεν γίνεται για αυτοθεραπεία, η πρακτική αυτή, επειδή είναι 

καθαρά παρακλητική, μπορεί να εκτελείται εξ αποστάσεως και, εν ανάγκη, εν αγνοία 

του θεραπευόμενου… 

 

Σημειώσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΕΠΙΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

 

 

Περιλαμβάνει:  

α) Ιεραρχική αναφορά Ανώτερων Υπάρξεων και Ποιοτήτων (και με φράσεις δύναμης) 

β) Ευχαριστία (καλύτερα με αναφορά περιστατικών – Νόμος της Υπενθύμισης) 

γ) Ομολογία (παράδειγμα δόθηκε στο περασμένο εργαστήριο περί Καρμικής 

Θεραπευτικής) 

δ) Υποβολή Θεραπευτικού αιτήματος, με αναλυτική περιγραφή (συγχώρεση, 

καρμικές τάσεις, παγοποίηση, προστασία, θεραπεία, εύρεση κατάλληλων 

θεραπευτών και υποστηρικτικών προσώπων, καθοδήγηση για αλλαγή ζωής, κλπ)   

ε) Δήλωση πρόθεσης ανταπόδοσης (αν συναινεί ο πάσχων) 

  

Συχνότητα: Ακόμα και καθημερινά. 

 

Παρατήρηση: Όταν δεν πρόκειται για αυτοθεραπεία, δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη η 

συναίνεση του θεραπευόμενου. 

   

Σημειώσεις  

 

 

 
  


