
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 
 

 

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 

 

Α. Αντιστοιχίες των Βασικών Ενεργειακών Κέντρων 
 

Στέμμα: Πνευματικότητα, καρμική γωνία, σύνδεση με το αιθερικό σώμα (κβαντικός αφρός), 

αιθερικός εγκέφαλος, επίφυση. 
Έμπνευση: Φαντασία, ενόραση, δεξί ημισφαίριο, αριστερό μάτι και αυτί, ακούσιες (αυτόνομες) 

λειτουργίες του οργανισμού. 
Κατανόηση: Λογική, διάκριση, αριστερό ημισφαίριο, δεξί μάτι και αυτί, εκούσιες (ελεγχόμενες) 

λειτουργίες του οργανισμού. 
Κέντρο Εποπτείας: Παρουσία, εγρήγορση, υπόφυση, νευρικό σύστημα και εγκεφαλικές 

λειτουργίες. 
Γνώση: Κοσμοαντίληψη, νόημα ζωής, πρόθεση, λόγος, θυρεοειδής, στόμα, λαιμός, φωνητικές 

χορδές, άνω αναπνευστικό. 
Έλεος: Αυτοεκτίμηση, συμπόνια, αναβολισμός, αυξητικές λειτουργίες, αριστερός πνεύμονας, 

ώμος, χέρι. 
Αυστηρότητα: Αυτοπειθαρχία, θάρρος, καταβολισμός, ανοσοποιητικό, δεξιός πνεύμονας, ώμος, 

χέρι. 
Κέντρο Αγάπης: Ενότητα, πληρότητα, ειρήνη, θύμος αδένας, καρδιά και κυκλοφορικό. 
Κάλλος: Ψυχική αρμονία – ισορροπία, ηλιακό πλέγμα, πάγκρεας, αναπνευστικό, πεπτικό. 
Νίκη: Δυναμισμός, δημιουργικότητα, απόλαυση, κινητικές λειτουργίες, σπλήνας, αριστερό 

υπογάστριο, ισχύο, μέση, πόδι. 

Δόξα: Οργάνωση, προσαρμογή, προνοητικότητα, βιοανάδραση, δεξί υπογάστριο (ήπαρ – χολή), 

ισχύο, μέση, πόδι. 
Κέντρο Ζωής: Υγεία, ευεξία, σπλήνας, λεμφικό σύστημα. 
Θεμέλιο: Λίμπιντο, γονιμότητα, αποτελεσματικότητα, γεννητικά όργανα. 
Κέντρο της Δράσης: Πρακτικότητα, δραστικότητα, ασφάλεια, περίνεο, ουροποιητικό. 

Βασίλειο: Καθιέρωση, ευημερία, μακροβιότητα, μυοσκελετικό, δέρμα, μαλλιά, νύχια. 

 

Σημειώσεις 
 

 

 

 

 

 

 



Β. Τριπλή Στρατηγική Θεραπευτικής Δράσης δια Χειροθεσίας  
 

Κάθε πρόβλημα υγείας πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κάθε συνεδρία επενεργώνας διαδοχικά: 

1. Με βάση την συμπεριφορική, συναισθηματική και διανοητική του αιτία, επεμβαίνοντας στις 

ενεργειακές εκείνες σφαίρες που σχετίζονται με τις εν λόγω αιτίες. Δράση από μικρή απόσταση, 

άνευ εναπόθεσης χειρών.  

2. Με βάση την αντιστοιχία ενεργειακών κέντρων και συστημάτων ή οργάνων, επεμβαίνοντας 

στις κατάλληλες σφαίρες. Δράση από μικρή απόσταση, άνευ εναπόθεσης χειρών. 

3. Με βάση την τοπικότητα στο ανθρώπινο σώμα, επεμβαίνοντας απευθείας στο πάσχον 

όργανο ή το ενεργειακό τρίγωνο που το περιλαμβάνει. Δράση με εναπόθεση χειρών. 

Ακουθούμε πάντα την ανωτέρω πορεία, από το γενικό στο ειδικό, επενεργώντας σε κάθε στάδιο 

της θεραπείας με τα κατάλληλα χρώματα και σύμβολα.  

 

Γ. Το Βασικό Πρωτόκολλο Ενεργειακής Θεραπευτικής 
 

- Απαραίτητη προϋπόθεση: Να είμαστε ξεκούραστοι, υγιείς και ευδιάθετοι. 

- Στάση Θεραπευόμενου: Καθιστός σε άνετη στάση ή Ξαπλωμένος ανάσκελα. 

- Βήματα Θεραπείας: 

1. Εναπόθεση χεριών στους ώμους τους θεραπευόμενου. 

2. Σύσταση στον Θ για ηρεμία, χαλάρωση και «μετάβαση σε τόπο ψυχικής ανάτασης». 

3. Άνοιγμα δικό μας (ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ + Ανώτατοι Θεραπευτές). 

4. Άνοιγμα για Θ (ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ).  

5. Επίκληση Ειδικών Ανώτερων Θεραπευτών (Αρχαγγέλων, Αγίων, Θεοτήτων, Διδασκάλων).  

6. Καθοδικό χτένισμα μαγνητικών γραμμών με δεξιόστροφη κίνηση γύρω από τον Θ. 

7. Ταχεία εξισορρόπηση των ενεργειακών σφαιρών και των κεντρικών ανά δύο. 

8. Θεραπευτική δράση δια χειροθεσίας, ακολουθώντας την τριπλή στρατηγική, εκφωνώντας 

νοερά την ευχή της ζωής για τον Θ και με οραματισμό των κατάλληλων χρωμάτων και συμβόλων.  

9. Ανοδικό χτένισμα των μαγνητικών γραμμών, με δεξιόστροφη κίνηση γύρω από τον Θ. 

10. Εναπόθεση χεριών στους ώμους τους θεραπευόμενου. 

11. Ευχαριστίες στους Ειδικούς Ανώτερους Θεραπευτές. 

12. Ευχαριστίες και κλείσιμο για τον Θ (ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ). 

13. Ευχαριστίες και κλείσιμο για εμάς (ΑΕ + ΦΑ + ΚΠ). 

14. Επαναφορά του Θ. 

- Μετά τη Θεραπεία: Πλύσιμο χεριών και πόση ύδατος για εμάς και τον Θ. Σύσταση στο Θ για 

ανάπαυση και αποφυγή σπατάλης ενέργειας.  
 

Σημειώσεις 


