
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΡΟΣ Ε’ 
 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Α. Οι απαραίτητες δεξιότητες 
 

- Ικανότητα Συγκέντρωσης 

- Ικανότητα Εικονοπλασίας 

- Ικανότητα Αναπαραγωγής Αισθήσεων 

- Ικανότητα Έκκλησης Έντονων Θετικών Συναισθημάτων 

- Ικανότητα Ελεγχόμενης Τρέλας 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΠΛΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

(οι τεχνικές της παλμοδότησης και της ταχείας αλλαγής εστίασης της προσοχής) 

 

Σημειώσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Προϋποθέσεις – Χρόνοι – Συνθήκες - Όροι 
    
- Να είμαστε ξεκούραστοι, υγιείς και ευδιάθετοι 

- Άκαμπτη πίστη στο αποτέλεσμα  

- Περιοδικότητα στις Συνεδρίες για εξασφάλιση Επαλληλίας (2 φορές εβδομαδιαίως) 

- Έναρξη συνεδριών κατά την αρχή των φυσικών κύκλων της ηλιακής ενέργειας 

- Βασικά ο Θεραπευτικός Οραματισμός γίνεται από μακριά και με τη συναίνεση του 

θεραπευόμενου (εκτός των γνωστών εξαιρέσεων). Ωστόσο, Οραματισμό περιλαμβάνουν και οι 

πρακτικές επέμβασης στα ενεργειακά κέντρα –με ή χωρίς χειροθεσία-, όπως επίσης και σχεδόν 

όλες οι υπόλοιπες πρακτικές των Αγγελιαφόρων (καρμική θεραπεία, γονιδιακή θεραπεία, κλπ) 

 

Γ. Τα βασικά πρωτόκολλα οραματισμού 
- Άνοιγμα ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ 

- Οραματισμός θεραπευόμενου, φωτεινού και δεκτικού 



- Συστάσεις και διαβεβαίωση μη καρμικής δέσμευσης 

- ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ επάνω στον θεραπευόμενο 

- Θεραπευτικός Οραματισμός 

- Ευχαριστίες σε ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ θεραπευόμενου 

- Αποχαιρετισμός θεραπευόμενου και διαβεβαίωση για ίαση 

- Ευχαριστίες σε δικούς μας ΑΕ + ΦΑ +ΚΠ 

 

Δ. Παραλλαγές Θεραπευτικού Οραματισμού 
- Οραματισμός στη βάση της φυσικής ιαματικής διεργασίας – συνολικά και ειδικά, σε όργανα ή 

συστήματα του οργανισμού, συμπεριφορές, ψυχολογική ή διανοητική κατάσταση. 

- Οραματισμός χειρουργικής ενεργειακής επέμβασης επάνω στον θεραπευόμενο. 

- Οραματισμός με χρήση ενεργειακών ιαματικών ακτίνων και συμβόλων συγκεκριμένου 

χρώματος. 

- Οραματισμός χρήσης ενεργειακής σπειροειδούς δίνης, δεξιόστροφης ή αριστερόστροφης, 

συγκεκριμένου χρώματος. 

- Οραματισμός θεραπευτικής παρουσίας και επέμβασης ανώτερων όντων και ποιοτήτων. 

- Συνδυασμοί όλων των παραπάνω. 

 

Σημειώσεις       
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
 

Πράσινο Καταπραΰνει κάθε είδους πόνο και επουλώνει ταχύτερα τα εγκαύματα. Είναι αντι-

υπερτασικό. Μαλακώνει κάθε είδους σκλήρυνση του οργανισμού (π.χ. ασβεστώσεις, πέτρες, 

αρθρώσεις, κλπ) και προσδίδει ευκαμψία σε όργανα, μύες και οστά. Βοηθά στην αντιμετώπιση 

της αϋπνίας.  
Σε ψυχικό επίπεδο είναι αντικαταθλιπτικό. Επιφέρει ηρεμία, αισιοδοξία, χαρά, δημιουργικότητα, 

ευεξία και όρεξη για ζωή! 

 

Γαλάζιο Διανοίγει, απελευθερώνει, αναπτύσσει. Αντιθρομβωτικό. Ευρύνει κάθε στένωση και 

διανοίγει τις φραγές στον οργανισμό (π.χ. αρτηριών). Ευνοεί την ανάπτυξη και ενισχύει το 

μεταβολισμό και την καλή απορρόφηση των τροφών.  

Σε ψυχικό επίπεδο, βοηθά στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού μας και στην υπέρβαση των 

ορίων μας, την απαλλαγή από στερεότυπα και τη διεύρυνση της συνείδησης. Ενισχύει την 

ευσπλαχνία. Μετουσιώνει οργή και ενοχές σε συγχώρεση και αποδοχή. Έλκει τη Θεία Χάρη. 



Ασημί Ενισχύει τη γονιμότητα, την καρπερότητα, την ευεξία, τη ζωτική ενέργεια, την υγεία και 

την ερωτική ορμή σε άντρες και γυναίκες (libido).  
Σε ψυχικό επίπεδο ενισχύει τη διαίσθηση και αναπτύσσει τις ψυχικές δυνάμεις (διόραση, διακοή, 

οραματισμός, διαμεσότητα κλπ). Βοηθά στο να έχουμε στη ζωή αποτελεσματικότητα στην πράξη 

και ισχύ υλοποίησης των στόχων μας. 
 

Κόκκινο Διεγερτικό. Φορτίζει με ενέργεια κάθε όργανο ή σύστημα του οργανισμού που 

υπολειτουργεί. Είναι αντι-υποτασικό και βοηθά στη χρόνια κόπωση. Ενισχύει το ανοσοποιητικό 

και καταπολεμά τους παθογόνους εισβολείς.  
Σε ψυχικό επίπεδο μας βοηθά να θέτουμε τα σωστά όρια στους άλλους. Μας χαρίζει θάρρος, 

αυτοκυριαρχία στα πάθη μας, ακεραιότητα, μαχητικότητα και ψυχική προστασία από κάθε 

αρνητική ενέργεια ή επιρροή.  

 

Μπλε ρουαγιάλ Ευεργετεί συνολικά τον εγκέφαλο, τα εγκεφαλικά κέντρα και το νευρικό 

σύστημα εναρμονίζοντας όλες τις λειτουργίες τους και βοηθώντας σε κάθε τους πρόβλημα (π.χ. 

ζαλάδες, παραισθήσεις, πανικό, τρέμουλο, επιληψία, νευρικό πονοκέφαλο κλπ).  
Ενισχύει την εγρήγορση, την καλή συγκέντρωση, την ενόραση, την αναλυτική ικανότητα του νου, 

την ευθυκρισία, την μνήμη και το δημιουργικό λόγο. Βοηθά να κατασταλλάξουμε στους στόχους 

μας και να βρούμε τον Ανώτερο Δρόμο μας. 

 

Πορφυρό Προσδίδει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Βοηθά στην ανάδειξη και πλήρη 

αξιοποίηση των ταλέντων και των μοναδικών ικανοτήτων κάθε ανθρώπου. Εμφυσά υγιή 

φιλοδοξία και τη βεβαιότητα ότι μας αξίζει να είμαστε ευτυχισμένοι, επιτυχημένοι και να 

αναγνωρίζεται η αξία μας. 

Εδραιώνει την πίστη και την εμπιστοσύνη προς το Θεό και τις Ανώτερες Πνευματικές Υπάρξεις. 

 

Χρυσό Προσδίδει αρμονία, ισορροπία και πληρότητα σε όποια περίπτωση κι αν χρησιμοποιηθεί. 

Εναρμονίζει και εξισορροπεί κάθε σωματική ή ψυχική λειτουργία, γι’ αυτό και θεωρείται 

αξιωματικά το Νο1 γενικό ιαματικό χρώμα, που ούτως ή άλλως πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με όποιο άλλο χρώμα απαιτείται κατά περίπτωση. Ειδικά ευεργετεί την καρδιά και το 

κυκλοφορικό. 

Σε ψυχολογικό επίπεδο, χαρίζει εσωτερική αρμονία, πληρότητα, ειρήνη και ευδαιμονία. Βοηθά 

στη δόμηση ανθρώπινων σχέσεις αγάπης, αμοιβαιότητας, αλληλοσεβασμού και συνέργειας. 

Οδηγεί στη βίωση της ενότητας των πάντων… 

 

Ιώδες Αποδομεί και διαλύει κάθε παρά φύσιν μόρφωμα και κάθε νοσογόνο παράγοντα. 

Αντικαρκινικό, αντινεοπλασματικό, για όγκους, όζους, πέτρες, κλπ. Αντιμικροβιακό, 

αντιμυκητιακό, αντι-ιικό. 
Σε ψυχικό επίπεδο, διαλύει τις αρνητικές σκεπτομορφές, τα αρνητικά ρευστά, συναισθήματα και 

σκέψεις. Καθαρίζει την αύρα από αρνητικές ενέργειες και απαλλάσσει από αρνητικές καρμικές 

συνδέσεις.  

 

Σομόν Επουλώνει και αποκαθιστά τις φθορές και τη συνοχή οργάνων και συστημάτων. Ιδανικό 

για τραύματα, κακώσεις, κατάγματα. Για εκφυλιστικές αλλοιώσεις (π.χ. οστών) και την ανεπάρκεια 

οργάνων (π.χ. νεφρών) ή συστημάτων του οργανισμού. Ενισχύει και αποκαθιστά τη λειτουργία 

όλων των οργάνων.  
Σε ψυχολογικό επίπεδο προσφέρει ροϊκότητα, προσαρμοστικότητα, μέθοδο και οργάνωση. 

 

Κίτρινο Το χρώμα της επικοινωνίας. Συντονίζει τη λειτουργία όλων των συστημάτων του 

οργανισμού, αποκαθιστά τη σωστή ροή και την σωστή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσά τους. 



Συντονίζει την ενεργειακή ροή μέσω των μεσημβρινών του σώματος. Συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των αυτοάνοσων και των αλλεργιών, στην ομαλή λειτουργία των αδένων και των 

αισθητηρίων οργάνων και σε κάθε πρόβλημα υγείας που οφείλεται σε μετάδοση λανθασμένης 

πληροφορίας ανάμεσα σε κύτταρα, όργανα κλπ. 
Σε ψυχικό επίπεδο ενισχύει τις επικοινωνιακές ικανότητες, την επιδεξιότητα και την κοινωνικότητα 

του ατόμου, καθώς επίσης την ικανότητα να έχουμε σαγηνευτικό και πειστικό λόγο. 

 

Λεβάντα (άνθος) Παθήσεις φάρυγγα, λάρυγγα, αυχένα, φωνητικών χορδών, στόματος, 

θυρεοειδούς. 

Ψυχολογικά ενισχύει την θέληση, τη δύναμη του λόγου, την ικανότητα στοχοθεσίας. 

 

Φαιό (Κρόνειο) Για αντοχή, σταθερότητα, μακροβιότητα ιστών, δέρματος, οστών, νυχιών, 

μαλλιών, δοντιών. 

 

 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
Αυγό Άπειρες δυνατότητες, σύνδεση με τα Ανώτερα Πεδία, Αιθήρ 

Άπειρο Μακροβιότητα, αντοχή στο χρόνο, βαθύς στοχασμός, κεντρικό νευρικό σύστημα 

Κεραυνός Αιφνίδια αλλαγή, ενόραση, νέα δεδομένα, αυτόνομο νευρικό σύστημα 

Τόξο/Βέλος Λόγος, στόχοι, ανώτερος δρόμος, θυρεοειδής, άνω αναπνευστικό, στόμα 

Σπείρα Ανάπτυξη, άνοιγμα, επιτυχία, ανιδιοτελής προσφορά, ανάπτυξη, αριστερός ώμος-χέρι 

Πεντάλφα Κυριαρχία στα πάθη, Προστασία, ανοσοποιητικό, δεξιός ώμος-χέρι 

Εξάλφα Αρμονία, Υγεία, Πληρότητα, Κυκλοφορικό 

Ρόδο Δημιουργικότητα, Χαρά Ζωής, σπλήνας, αριστερό ισχύο 

Οκτάγωνο Ροϊκότητα, Οργάνωση, Επικοινωνία, ήπαρ-χολή, δεξί ισχύο  

Κρίνος Γονιμότητα, Ισχύς, Ενεργειακή Υγεία, γεννητικά όργανα 

Κύκλος Σοφία, Διάνοια, Αέρας 

Τρίγωνο Αγάπη, Θυμικό, Φωτιά 

Ημισέληνος Ζωή, Βιοενέργεια, Νερό 

Τετράγωνο Γη, Καθιέρωση, Ευημερία, Υλικό Σώμα 

Τα Στοιχειακά σύμβολα των Σφαιρών του Δέντρου της Ζωής 

  

Σημειώσεις 
 

 

 

 

 


