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ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ, ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΜΕΣΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Ή ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
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Αγαπητοί αναγνώστες, συγχαρητήρια για την αγορά σας. Το εγχειρίδιο αυτό είναι 
μοναδικό στο είδος του (αυτό θα το βεβαιώσετε μόνοι σας αφού το διαβάσετε) και από 
τη στιγμή και μόνο που το έχετε στα χέρια σας, βρίσκεστε αυτόματα ένα επίπεδο πιο 
πάνω από τους περισσότερους ανθρώπους εκεί έξω. 

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα ανακαλύψετε ότι περιέχει πολλές πρακτικές τεχνικές 
θεωρίες και συμβουλές που πιθανώς δεν έχετε ξανακούσει. Σας ζητώ ένα πράγμα 
μονάχα. Διαβάστε το με προσοχή και κρατήστε ένα ανοιχτό μυαλό. Ο άνθρωπος έχει 
απίστευτες μυστικές δυνάμεις...σας το διαβεβαιώνω... μείνετε στο λόγο μου προς το 
παρόν...

Όταν ξεκινήσετε να κάνετε μια τεχνική, κάντε τη ακολουθώντας τις οδηγίες, με απόλυτη 
σοβαρότητα, πίστη και συγκέντρωση. Δεν δύναται να πραγματοποιηθεί καμία ψυχική ή 
μαγική προστασία χωρίς εσείς να δώσετε την πλήρη προσοχή και θέλησή σας.

Στην αρχή, κάποια πράγματα μπορεί να σας φανούν δύσκολα, αλλά να είστε σίγουροι 
ότι κάνοντας λίγο πρακτική εξάσκηση, αυτά που περιγράφονται θα σας γίνουν δεύτερη 
φύση και θα τα πραγματοποιείτε ακούραστα και αβίαστα στην καθημερινή σας ζωή. Αυτά
που περιλαμβάνονται στο βιβλίο προέρχονται από πολλά χρόνια εμπειρίας με αόρατες 
ψυχικές ενέργειες και όντα και τίθενται εδώ όχι απλά για να τα διαβάσετε, αλλά για να τα 
ενσωματώσετε στη ζωή σας και να γίνετε οι ίδιοι μάρτυρες της αποτελεσματικότητας 
τους.

Ένα κοινό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι αρχάριοι είναι να προσπαθούν να τα 
κάνουν όλα μαζί, και στο τέλος τους φαίνονται βουνό και τα παρατάνε. Αν συχνάζετε στο 
γυμναστήριο, έχετε δει σίγουρα κάποιον ο οποίος μόλις έκανε την εγγραφή του, άρχισε 
να πλακώνει την πρώτη εβδομάδα και να κάνει όλες τις πιθανές ασκήσεις απανωτά με 
όλη του τη δύναμη και συγκέντρωση. Και μετά τι; Μετά από μια εβδομάδα ούτε που τον 
ξαναείδε κανείς! Εσείς είστε πιο έξυπνοι, ξέρετε ότι η φύση των πραγμάτων είναι το 
χτίσιμο σιγά-σιγά και όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Ακολουθείστε αυτή τη στρατηγική 
και σας εγγυώμαι ότι θα επιτύχετε την απόλυτη ενεργειακή και ψυχική σας προστασία 
πολύ σύντομα.

Έχοντας στο μυαλό μας όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε λοιπόν το απίστευτο αλλά αληθινό 
ταξίδι μας στην αόρατη πραγματικότητα των λεπτών ενεργειών που βρίσκονται παντού 
γύρω μας αλλά και μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε να γινόμαστε κυρίαρχοι της ενέργειας μας 
και του εαυτού μας, απ' όπου πηγάζουν όλα.
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«Η  Δύναμη που δίνει σε έναν Τζεντάι την ισχύ του, είναι ένα 

ενεργειακό πεδίο που δημιουργείται από όλα τα ζωντανά πράγματα. 

Σας περιβάλλει, και διεισδύει μέσα σας. 

Ενώνει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο γαλαξίας.»

- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

1. ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ
Ο καθένας σας, μαζί με τον κόσμο στον οποίο κατοικεί, είναι φτιαγμένος από πεδία 
μετρήσιμης και ανεπαίσθητης ενέργειας, τα οποία δημιουργούν και συντηρούν τη ζωή. 
Είτε είναι ορατά στις αισθήσεις σας είτε όχι, όλα τα πεδία αλληλεπιδρούν για να 
δημιουργήσουν ευεργετικές και βλαβερές επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Οι 
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κύριες διαφορές μεταξύ των φυσικών και των ανεπαίσθητων πεδίων περιορίζονται 
συχνά μόνο στη σχετική ταχύτητα των πληροφοριών και τον παλμό. Σε κάποιες 
εξαιρετικές περιπτώσεις, τόσο τα βραδέα όσο και τα ταχέα πεδία, ή τόσο τα αισθητά όσο
και τα ανεπαίσθητα, μπορεί να γίνουν αντιληπτά ως ένα και το αυτό -με το ένα να ρέει 
μέσα στο άλλο, και το ένα να δημιουργεί και να συντηρεί το άλλο. Εντός της διαίρεσης 
μεταξύ της υλικής και ανεπαίσθητης ενέργειας βρίσκεται άλλη μία υποδιαίρεση: εκείνης 
της μορφής σε αντιδιαστολή με τη

Ορισμένα πεδία διέπονται από την
καθαρή μορφή, ενώ άλλα από τις
σκέψεις σας, και άλλα πάλι από τη
φυσική καρδιά σας. Σε κάποιο
επίπεδο, ωστόσο, τα πάντα
επηρεάζονται μεταξύ τους. Για
παράδειγμα, η καρδιά σας επηρεάζει
τις σκέψεις σας, και οι σκέψεις σας
επηρεάζουν την καρδιά σας.
Προκειμένου να ασκηθείτε στα πεδία,
ώστε να διασφαλίσετε την υγεία και την
ευτυχία, θα πρέπει να διακρίνετε τις
λειτουργίες των διαφόρων πεδίων σας.

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΑ ΠΕΔΙΑ: Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΑ ΠΕΔΙΑ: Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη πεδίων, καθένα από τα οποία εμπίπτει σε μία από τις
δύο κατηγορίες: τα πραγματικά, τα οποία είναι μετρήσιμα, και τα υποθετικά, τα οποία δεν
είναι μετρήσιμα. Τα πραγματικά, ή μετρήσιμα, ενεργειακά πεδία δημιουργούνται από τη 
φύση, και περιλαμβάνουν τον ήχο και τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, όπως είναι το 
ορατό φως, ο μαγνητισμός, η μονοχρωματική ακτινοβολία, και οι ακτίνες του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.
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δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εξωτερικών κόσμων 
και εσωτερικά του σώματος.

Ορισμένοι ειδικοί στον αποκρυφισμό πιστεύουν ότι υπάρχουν επτά επίπεδα αύρας, ενώ 
άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν οκτώ ή εννέα. Τα επίπεδα απλά είναι ο βαθμός 
λεπτομέρειας που αναλύουμε την αυρική ενέργεια. Οι επιστήμονες ερευνούν και 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξης της αύρας, του πεδίου που περιβάλλει ολόκληρο το σώμα 
σας, για πάνω από εκατό χρόνια, προσθέτοντας στη γνώση που ήδη κατείχαν οι 
πρόγονοί σας. Η αύρα είναι γνωστή με πολλά ονόματα σε διάφορους πολιτισμούς. Οι 
Χριστιανοί καλλιτέχνες απεικόνισαν τον Ιησού και άλλες μορφές να περιβάλλονται από 
φωτοστέφανα. Τα Βεδικά κείμενα και οι διδαχές των Ροδόσταυρων, των Θιβετιανών και 
Ινδών Βουδιστών, και πολλών φυλών ιθαγενών Αμερικανών περιγράφουν το πεδίο 
αναλυτικά. 

Ακόμη και ο Πυθαγόρας ανέλυσε αυτό το πεδίο, το οποίοι οι

Έλληνες θεωρούσαν ως φωτεινό σώμα.

Τι είναι λοιπόν το αυρικό πεδίο; Επιστήμονες όπως ο Τζέιμς Όσμαν, συγγραφέας του
βιβλίου «Ενεργειακή Ιατρική», το θεωρούν ως απεριόριστο βιομαγνητικό πεδίο, το οποίο
περιβάλλει το σώμα. Η λέξη «Απεριόριστο» σημαίνει ότι το αυρικό σας πεδίο, το οποίο 
αποτελείται από έως και δώδεκα γνωστά επίπεδα, εκτείνεται απείρως εξωτερικά του 
φυσικού σώματος. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το αυρικό πεδίο δημιουργείται στην πραγματικότητα 

από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ειδικότερα από μαγνητισμό) και αντιύλη,

η οποία επιτρέπει τη μετακίνηση ενέργειας μεταξύ

του κόσμου αυτού και των άλλων κόσμων (κβαντικά

φαντάσματα).  Αυτή η αντιύλη καθιστά εφικτή τη

θεραπεία διαμέσου της χρήσης του σκοπού. Όταν ένας

εξασκούμενος μεταδίδει θεραπευτική ενέργεια, η οποία

στηρίζεται στην πρόθεση, είτε διαμέσου των χεριών του ή

με θεραπεία από απόσταση, αυτή η ενέργεια

παραδίδεται, όπως ένα άμεσο μήνυμα το οποίο

αποστέλλεται διαμέσου του συμπαντικού δικτύου, στο

ενεργειακό πεδίο ενός άλλου ατόμου.
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Μωσαϊκό Αντιόχειας Ρωμαϊκής περιόδου που δείχνει μια πληθώρα αντίμετρων για το
κακό μάτι.

2. Η ΒΑΣΚΑΝΙΑ, ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ & ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ
Η Βασκανία, ή Μάτιασμα ή Κακό Μάτι, είναι μια κοινή πάθηση, μια μορφή ασυνείδητης 
επιβλαβής πρακτικής που είναι γνωστή σε όλους τους λαούς, ιδιαίτερα εκείνων που 
προέρχονται από χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Αν και συνήθως 
ακούσια στη φύση, είναι υπεύθυνη για πολύ ανθρώπινο πόνο και δυστυχία. Κάθε φυλή 
και πολιτισμός σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουν το δικό τους όνομα για το Μάτιασμα.
Η πίστη στα αποτελέσματα του Κακού Ματιού είναι κοινά και αρχαία. Σήμερα οι 
άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτό και χρησιμοποιούν τον όρο πιο ελεύθερα
από ότι θα μπορούσε κανείς να υποθέσει. Η αρχή της βασκανίας ανάγεται στην Ανατολή
και τη Χαλδαία , από την οποία πιθανότατα διαδόθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία και τις 
λοιπές χώρες της Ευρώπης. Οι αρχαίοι Έλληνες και αργότερα οι Ρωμαίοι πίστευαν στη 
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βασκανία. Εκτός από ορισμένους σκεπτικιστές, η πίστη στο Κακό Μάτι ήταν ευρύτατα 
διαδεδομένη και ριζωμένη όχι μόνο στο λαό αλλά και στα πιο ανεπτυγμένα πνεύματα της
αρχαιότητας. Ο Δημόκριτος, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Απολλωνίδης, ο Φίλαρχος, 
ο Ηλιόδωρος, ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, ο Πλίνιος, ο Βιργίλιος, ο Κικέρων όλοι 
παραδέχονταν τη Βασκανία. Από αυτούς, τέσσερις ασχολήθηκαν με τη Βασκανία και 
προσπάθησαν να εξηγήσουν και να δώσουν λογική εξήγηση στο φαινόμενο: 
Δημόκριτος, ο Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης και ο Ηλιόδωρος.Επίσης ξεχωριστή θέση 
στην μελέτη της ακτινοβόλας ύπαρξης (πεδίων) όλων των όντων και στη δράση του 
ανθρώπινου ματιού κατέχει ο Μέγας Πυθαγόρειος, ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος , ο 
οποίος μας κάνει να αντιληφθούμε με εικόνες το ζήτημα («Περί Φύσεως», αποσπ. 84): 

«Και όπως ένας άνθρωπος που πρόκειται να βγει έξω σε νύχτα με
καταιγίδα, παίρνει ένα φανάρι και γύρω από την φωτιά βάζει διαφανή

τοιχώματα από λεπτό κέρατο για να αποφύγει την ενέργεια των ροών του
αέρα, όπως τα τοιχώματα εμποδίζουν τις κακές θελήσεις των ανέμων και

επιτρέπουν στην φωτιά να φωτίζει, έτσι και η Φιλότητα συνέλαβε κάποτε το
εναρκτικό Πυρ, και έθεσε γύρω από την κόρη του ματιού ευαίσθητες

μεμβράνες που επιτρέπουν μέσω των υγρών που τις περιβάλλουν, να
περάσει το πυρ (του βλέμματος) στην λεπτότερη υφή του.»

Ο Όμηρος αποκαλεί τα μάτια «πύλες του Ηλίου»· («Οδύσσεια». ω 12, συγκρ. 
Πορφυρίου «Περί αποχής εμψύχων», το μάτι για εκείνον έχει κάτι το θείο, αποτελεί 
μέρος του Ηλίου. Γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να υποφέρει την λάμψη του, προσθέτει ο 
Πλάτων στην «Πολιτεία» VI, 508.  συγκρ. επί πλέον Πλωτίνου «Εννεάδες», Ι, κεφ. ΙΧ). 
Με το μάτι η αγάπη και ο έρωτάς μας συναντούν την ψυχή του ατόμου που αγαπάμε, 
περιβάλλοντάς το με αγαθοποιές εκπορεύσεις και ολόκληρη αλυσίδα ρευμάτων. Μέσω 
αυτού οι ψυχές επικοινωνούν. Γι' αυτό δεν είναι χαζός ο ορισμός του Διογένη Λαέρτιου 
που αναφέρει σύμφωνα με την πυθαγόρεια ψυχολογία, πως «η όραση είναι θερμός 
ατμός» (VIII, 29).Από τα μάτια εκπέμπεται ζωτική ακτινοβολία. Ο Πλάτων αναφέρει,

«Καρφώνοντας το βλέμμα πάνω σε κάποιον, 

είναι σαν να τον αγγίζουμε», 

(«Τίμ.» 45 BD, 64 DE, 67 C). 

Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι είναι εφικτό με ένα απλό βλέμμα το αγαπημένο πρόσωπο 
να επηρεαστεί βαθιά. Είναι το βέλος του Έρωτα, που προσβάλλει τις βαθύτερες χορδές 
της οντότητάς μας φτάνοντας στον στόχο του. Γνωστά είναι τα σχετικά πειράματα των 
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μαγνητιστών και των υπνωτιστών. Ο Εμπεδοκλής προπορεύεται από την εποχή του 
λέγοντας:

 «Τα πάντα απορρέουν, και πρέπει να ξέρετε ότι 

ακτίνες απορρέουν από όλα τα όντα που ζουν πάνω στην Γη» 

(Περί Φύσεως, απ. 89).

Αυτές οι ακτίνες είναι πραγματικής φύσης, ενώ όταν πρόκειται για είδωλα καθρεφτών, 
είναι ανακλάσεις σωματιδίων που εκπέμπονται από τα αντικείμενα που καθρεφτίζονται. 
Ο Πλούταρχος εννόησε απόλυτα την θεωρία του Εμπεδοκλή, αφού συμφωνεί με την 
γνώμη του ως ακολούθως: 

«Ο Εμπεδοκλής θεωρεί τις εικόνες και τις απορροές, ως ένα πράγμα

 και αποκαλεί το παραγόμενο αποτέλεσμα ακτινοβολία της εικόνας.» 

(ΙΙ «Αρεσκ. τοις φιλοσόφοις», βιβ. IV, XIIII, 2).

Σημειώνει επί πλέον, αντίστοιχη διδασκαλία του Πυθαγορείου Ιππάρχου: 

«Ο Ίππαρχος αναφέρει ότι οι ακτίνες που εκπέμπονται από τα δύο μάτια μας, 

θίγουν τα εξωτερικά αντικείμενα. Είναι ένα είδος χεριών που 

συλλαμβάνουν τα αντικείμενα και τα φέρνουν στο όργανο της όρασης.» 

(βλ. ως άνω, VI. XIII, 3).

Και για να μην μένει αμφιβολία σχετικά με την θεωρία αυτή, της εκπομπής, μας κάνει μία
ακόμη αποσαφήνιση:

«Οι μαθητές του Πυθαγόρα πιστεύουν σχετικά με τις εικόνες που είναι θεατές

 μέσα σε καθρέφτες, ότι είναι ανακλάσεις της όρασης μας, που όταν κατευθύνεται
πάνω στον καθρέφτη, όπως σε μία μεταλλική πλάκα, διακόπτεται η πορεία της από
επιφάνεια στερεή και λεία ανακλώμενη πάνω της, παρόμοια με το να εκτείνουμε τον

βραχίονα και μετά να τον επαναφέρουμε στον ώμο» 

(βλ. ως άνω, IV, XIV, 3).
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ευαισθησίας σε ατυχήματα ή μικροτραυματισμούς. Μερικές φορές μια γυναίκα που 
αγανακτεί με την σεξουαλική επαφή με το σύζυγό της θα τον κάνει ανίκανο μέσω 
επανειλημμένου Κακού Ματιού. Αυτό είναι σπάνιο και συμβαίνει συνήθως με 
τουλάχιστον κάποια συνειδητή πρόθεση εκ μέρους της συζύγου. 

Οι ασκούμενοι με όραση της αύρας έχουν αναφερθεί συχνά στο σχίσιμο του αστρικού 
σώματος, σφαιροειδείς (οπές στην αύρα) πληγές και παρόμοιες επιπτώσεις από το 
Κακό Μάτι. 

Η πιο κοινή σύγχυση των συμπτωμάτων είναι μεταξύ των επαναληπτικών Ματιασμάτων 
και των ημικρανιών. Ένα πρόσωπο που είναι συχνός αποδέκτης του Κακού Ματιού από 
κάποιον κοντά του θα αποφασίσει συχνά
ότι έχει αναπτύξει χρόνιες ημικρανίες. Μόνο
ένα ιστορικό της υπόθεσης,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν γεγονότων
που συμβαίνουν δέκα λεπτά που
προηγούνται της έναρξης της κεφαλαλγίας,
θα επιτρέψει μια ακριβή διάγνωση που
πρέπει να γίνει από έναν πρακτικό
θεραπευτή ή ιατρό. Μια περίπτωση αυτού
του είδους θα πρέπει να αναφέρεται
καλύτερα στον ενεργειακό θεραπευτή για
θεραπεία. 

Κάθε πιεστικός πονοκέφαλος πρέπει να
υποβάλλεται σε θεραπεία για το Κακό Μάτι.
Η θεραπεία στο σπίτι είναι απλή,
αποτελεσματική, και ανοίγει το δρόμο για
περαιτέρω εργασίες που πρέπει να γίνουν. Οποιοδήποτε ιστορικό δυσκολιών της 
κεφαλής ή των ματιών θα πρέπει να θεωρούνται ως σχετικές με την επήρεια Κακού 
Ματιού. 
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«Αγαπιέμαι και είμαι άξια. Είμαι ασφαλής και ελεύθερη. 

Είμαι κάτω από δυνατή προστασία. 

Είμαι η κυρίαρχος του σώματος και του μυαλού μου.»

3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
Σύμφωνα με τον Αββά Ησαΐα, ο άνθρωπος ο οποίος ματιάζεται είναι αυτός που 
ενδιαφέρεται για τη γνώμη του άλλου περί του εαυτού του και γενικώς αναζητεί την καλή 
αποδοχή και εκτίμηση των άλλων ανθρώπων. Για τον Αββά Ησαΐα, εύκολα θύματα της 
Βασκανίας είναι γενικώς οι άνθρωποι, που κρύβουν μέσα τους ωραιοπάθεια, φιλαυτία, 
υπερηφάνεια, εγωκεντρισμό, κενοδοξία, επιδειξιομανία και γενικώς μέσα στην καρδιά 
τους κυριαρχεί μεγάλος εγωισμός και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Όλα αυτά τα πάθη 
της ψυχής τα εκμεταλλεύεται ο βάσκανος δαίμονας και δημιουργεί στον άνθρωπο 
ψυχοσωματικές ανωμαλίες όπως:

• Εξάντληση
• Ζαλάδες
• Τάσεις προς εμετό
• Πονοκεφάλους
• Πυρετό
• Υπνηλία
• Σωματική
• Ψυχική Κατάπτωση κ.ά.
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Το «μάτι» είναι η συσσωρευμένη αρνητική ενέργεια που πηγάζει από φθόνο ή ζήλια και 
εξαπολύει κάποιος εναντίον μας μέσα από τα μάτια του. Η παράδοσή μας έχει 
διάφορους τρόπους να καταλύει το μάτιασμα. Άλλος είναι με λιβάνισμα, άλλος με αλάτι, 
άλλος με λάδι, ενώ πάντοτε υπάρχει μια προσευχή που το άτομο που ξεματιάζει λέει 
σιωπηλά. Λέγεται πως καλό είναι να μην εκμυστηρεύεται η εκάστοτε προσευχή από 
γυναίκα σε γυναίκα απευθείας.

Μετά το ξεμάτιασμα ζητήστε από το άτομο να μετακινηθεί. Οι παλιοί έλεγαν «κουνήσου 
λιγάκι» ή «χτύπα τα πόδια σου στο πάτωμα», χωρίς να ξέρουν το γιατί. Στην ουσία με 
αυτόν τον τρόπο φεύγει η κολλημένη αρνητική ενέργεια και ανανεώνεται η ενέργεια. 
Κάποιοι ζητούν να φτύσει ο άλλος τον κόρφο του ή φτύνουν τον δικό τους. Άλλοι θέλουν 
να κοιτάξει ο άλλος μακριά στον ορίζοντα. Όλα είναι σωστά και έχουν το λόγο τους.

Τόσο το άτομο που ξεματιάζει όσο και το άτομο που το ξεματιάζουν χασμουριέται στη 
διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό γίνεται γιατί διαλύεται η αρνητική ενέργεια που είναι μέσα 
μας. Μάλιστα, όσο περισσότερα είναι τα χασμουρητά, τόσο ισχυρότερο είναι και το μάτι.

Οι προσευχές του ξεματιάσματος λέγονται μια ή τρεις φορές. Εάν την ώρα που λέτε την 
προσευχή μπερδεύετε τα λόγια σας ή χασμουριέστε, σίγουρα το άτομο έχει μάτι. Ο 
«ματιασμένος» που δέχεται τις ευχές, δεν πρέπει να πει «ευχαριστώ» γιατί το 
ξεμάτιασμα δε θα πιάσει! 

Ξεμάτιασμα με λάδι
Σε ένα μικρό φλιτζάνι ή πιατάκι, βάζετε δύο δάχτυλα νερό. Σε ένα μπολάκι, ρίχνετε λίγο 
ελαιόλαδο. Αρχίζετε ο ξεμάτιασμα λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος για τον/την (αναφέρετε το όνομα του/της ματιασμένου/ης)». 
Παράλληλα σταυρώνετε τρεις φορές το φλιτζάνι ή το πιάτο με το νερό.

Στη συνέχεια, πρέπει να πείτε μόνο μία από τις παρακάτω ευχές:

 «Ιησούς Χριστός νικά 
κι όλα τα κακά σκορπά».

«Ιησούς Χριστός νικά, 
κι αν είναι μάτι το σκορπά, 

η κυρά η Παναγιά».

«Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, 
δωρεάν ελάβατε δωρεάν δότε ημίν».
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ποίμνια τών προβάτων καί ουκ εποίουν γάλα, τά αιγίδια καί ουκ εγέννων, τούς

άνδρας καί ουκ εσμίγοντο μετά τών γυναικών αυτών, τάς μητέρας καί ουκ

ετεκνοποίουν, τά πλοία καί ουκ επλέον, τά εργαστήρια καί ουκ ειργάζοντο, τούς

αλιείς καί ούχ ηλίευον, τούς κήπους καί ουκ εποίουν λάχανα, τά δένδρα καί ουκ

εκαρποφόρουν, τούς ποταμούς καί ουκ έτρεχον, τούς μύλους καί ουκ εγύριζον,

τούς αδελφούς καί ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον καί τούς διεχώριζον,

εποίουν τό θέρος χειμώνα καί τόν χειμώνα θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην

φαντασία τελεία.

Άρτι δέ Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σέ καί παρακαλώ, ίνα διά τής εμής προσευχής

ενώπιόν Σου Θεέ καί Κύριέ του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοί. Καί

πάς άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως.

Ή άγρος ή κήπος ή κτήμα ή μύλος ή πλοίον ή αλιεύς ή μελίσσιον ή έμπορος ή

επιστήμων ή άρχων ή αρχόμενος ή τεχνίτης ή μεταξοσκώληξ ή καί ο δούλος τού

Θεού (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τών οίκω αυτού. Άν είναι δεδεμένος μέ μαγείας

καί πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών εστίν εμποδισμένος καί

μαγευμένος καί εγκλείη 365 λόγια της Μαγείας άτινα έρχονται πρός βλάβην καί

κατανάλωσιν τού δούλου τού Θεού (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τώ οίκω αυτού.

Παρευθύς όπου αναγνωσθή η παρούσα ικετήριος δέησις καί προσευχή μου

ενώπιόν της Σής χάριτος τού Θεού ελευθερωθή πάς ο κόσμος καί τόπος εκ πάσης

οργής τέ καί ασθενείας καί εκ παντός δεσμού καί μαγείας καί πάσης φαρμακείας καί

γοητείας, πάσης βασκανίας καί καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας ή

νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας καί απογνώσεως πάσης αδικίας

καί πάσης πλάνης ή απάτης, ή εμποδίου προερχομένων υπό τού διαβόλου ομοίως

καί ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) σύν παντί τώ οίκω αυτού. Καί έστω

λελυμένος καί λελυτρωμένος εν τώ ονόματι τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου

Πνεύματος. Αμήν.

Καί είτε εν τώ ουρανώ εισίν αί μαγείαι καί τά φαρμακεύματα εκείνα ή εν τή γή ή εν

τή θαλάσση ή εν παντί τόπω καί εδάφει ευθύς τή ώρα ταύτη λυθήσονται καί

καταργηθήσονται από τού δούλου τού Θεού (όνομα πάσχοντος) καί από παντός

του οίκου αυτού καί ελευθερωθήσεται ο δούλος τού Θεού (όνομα πάσχοντος) καί

πάς ο οίκος αυτού από πάσης ώρας πονηράς καί γοητείας ή οφθαλμών πονηρών ή

φθόνου ή καταλαλιάς ή γλωσσοφαγιάς ή μαγείας ή φαρμακείας ή κατάρας ή

αναθέματος ή αφορισμού καί πάσης βλασφημίας ή ενεργείας του.

Ευθέως αναχωρήσατε από τού δούλου τού Θεού (όνομα πάσχοντος) πάσα η

επήρεια τού πονηρού επί τή επικλήσει τού Παναγίου σου ονόματος τού Πατρός καί

τού μονογενούς Υιού καί τού Αγαθού καί Ζωοποιού Πνεύματος καί διά τής

προσευχής εμού τού ταπεινού καί ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού φεύξονται οι

δαίμονες, δραπετευθήσονται καί καταργηθήσονται αί πονηρίαι αυτών, καί τά νέφη
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4. #1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ
Οποιαδήποτε τεχνική που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ή την ακύρωση του Κακού 
Ματιού περιλαμβάνει παρόμοιους παράγοντες. Πρώτον, πρέπει να αφαιρέσετε την 
αρνητική πνευματική ενέργεια από το προσβεβλημένο άτομο. Δεύτερον, το άτομο 
ευλογείται και η αρνητική ενέργεια αντικαθίσταται με την ενέργεια της ευλογίας (Δεν 
χρειάζεται παπάς για την ευλογία). Αντικειμενικά, αυτό μπορεί να συγκριθεί με την 
αφαίρεση μιας σκλήθρας, για πρώτη φορά το ξένο αντικείμενο αφαιρείται και στη 
συνέχεια η πληγή μπορεί να θεραπευθεί. 
Η πιο αποτελεσματική ενιαία θεραπεία για την απαλλαγή από το Κακό Μάτι είναι 
ένα μπάνιο μπύρας. Θα αφαιρέσει όλα τα ίχνη του απλού Ματιάσματος, και την ίδια 
στιγμή θα προσθέσει δύναμη στο πνευματικό σώμα του ατόμου. Προετοιμάστε τo και 
χρησιμοποιήστε το με τον ακόλουθο τρόπο: 

ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΜΠΥΡΑΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΜΠΥΡΑ
➔ Προσθέστε περίπου ένα λίτρο μπύρα και ένα κουταλάκι του γλυκού επιτραπέζιο 

αλάτι σε μισή μπανιέρα με χλιαρό νερό και ανακατέψτε δεξιόστροφα μέχρι η 
μπύρα και το νερό να αναμειχθούν καλά.
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κάποιος ξέρει πώς να προσεύχεται η προσευχή είναι ένα αποτελεσματικό αντίδοτο ή η 
προστασία από κακό μάτι. Οι οδηγίες για την αληθινή προσευχή είναι στο Κατά 
Ματθαίον 6: 6. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (βλέπε 5:43 με 7:29) δίνει ένα πλήρες 
σύστημα πνευματικής διδασκαλίας. 

Είτε κάποιος προτιμά λουτρά είτε προσευχή είναι θέμα επιλογής ή πεποιθήσεων. Το 
λουτρό μπύρας είναι ίσως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για ξεμάτιασμα. Όπως σε όλες
τις περιπτώσεις, αν το πρώτο μέσο βοήθειας δεν παρέχει μια μόνιμη ανακούφιση, 
μπορεί να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. Εάν το λουτρό μπύρας προσφέρει μόνο 
μικρή ανακούφιση, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά και να χρησιμοποιήσετε και 
τις υπόλοιπες τεχνικές που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο. 

Έμαθα αυτή τη θεραπεία από τη μητέρα μου, που την έμαθε από την οικογένειά της. 
Παραδοσιακά, η γνώση περνά στην επόμενη γενιά στην παραμονή των Χριστουγέννων. 
Η τεχνική είναι τόσο μαντεία του Κακού Ματιού όσο και το σπάσιμο του. Υπάρχουν 
πολλές μορφές αυτής της τελετουργίας. Αυτή είναι η μορφή που έμαθα και θα περάσει 
σε εσάς τώρα. 

Θα χρειαστείτε μια βελόνα, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, και μια κατσαρόλα για 
μακαρόνια. Φέρτε το νερό σε σημείο βρασμού, και στη συνέχεια μειώστε τη θερμότητα 
στο χαμηλό και αφήστε το να σιγοβράσει. Ρίξτε τρεις σταγόνες λάδι στο νερό. Αν το έλαιο
διαχωρίζεται, κάνει κηλίδες, ή ανακατεύεται στο μείγμα, τότε το Κακό Μάτι δεν είναι 
παρόν. Αν οι σταγόνες του λαδιού ενώνονται, τότε το Κακό Μάτι είναι παρόν. Η μητέρα 
μου ατενίζει το χορό του ελαιολάδου στο νερό όπως άλλοι κάνουν σε κρυστάλλινες 
μπάλες ή καθρέφτες, και μαντεύει ακόμη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
μάτιασμα. Για να σπάσετε το μάτιασμα, αποστειρώνετε τη βελόνα σε μια ανοικτή φλόγα 
από ένα κερί που έχετε ευλογήσει. Στη συνέχεια, παίρνετε τη βελόνα και την βυθίζετε 
μέσα στο λάδι, διαχωρίζοντας το. Ύστερα λέτε:

«Οφθαλμός αντί οφθαλμού,  

ζητώ από την Θεά και το Θεό 

να σπάσουν αυτή τη κατάρα. 

Έργον ο λόγος γενέσθω τώδε μύθο. 

Ατε λεγόμενον τούτο ήδη έστω» 

Αν το λάδι δεν σπάσει με την πρώτη κίνηση της βελόνας, επαναλάβετε μέχρι να το κάνει.
Όσο πιο δύσκολος ο διαχωρισμός, τόσο ισχυρότερο είναι το Κακό Μάτι. 
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Αόρατα Περιβάλλοντα: Το φυσικό σύμπαν αποτελεί απλά ένα τμήμα του φάσματος της
πραγματικότητας, το οποίο περιλαμβάνει αόρατες ενέργειες και διαστάσεις, οι οποίες 
εισχωρούν στη φυσική μας πραγματικότητα. Η κβαντική φυσική φανερώνει την ύπαρξη 
άλλων διαστάσεων, τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν 
άμεσα. Εάν δεν διαθέτετε προσωπική εμπειρία με παρόμοια αντικείμενα, η επιστήμη 
αυτή παρέχει μία καλή βάση από την οποία να προσεγγίσετε τις πνευματικές αντιλήψεις 
της πραγματικότητας, δυνάμεις και όντα. Μπορούμε να πούμε ότι τα αόρατα 
περιβάλλοντα υφίστανται σε υψηλότερες συχνότητες από ότι το φυσικό σύμπαν. 
Υπάρχουν σε οπτικές γωνίες αντίληψης έξω από την τρισδιάστατη πραγματικότητα, τις 
οποίες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.  Αυτό τα καθιστά 
αόρατα και μη ανιχνεύσιμα από τις πέντε αισθήσεις μας και τα επιστημονικά όργανα. 
Όπως ακριβώς τα διάφορα είδη ενεργειών-όπως είναι το φως, η βαρύτητα, οι ακτίνες Χ, 
η θερμότητα, τα μικροκύματα-μπορούν να καταλάβουν τον ίδιο χώρο, στον ίδιο χρόνο, 
έτσι και τα αόρατα περιβάλλοντα συνυπάρχουν με το φυσικό περιβάλλον.

Η Αστρική Ζώνη Πραγματικού Χρόνου: Το κοντινότερο αόρατο περιβάλλον προς το 
φυσικό σύμπαν είναι αυτό το οποίο ονομάζω αστρική ζώνη πραγματικού χρόνου. Αυτό 
το ανεπαίσθητο περιβάλλον έχει ορισμένες κοινές ιδιότητες με το φυσικό σύμπαν (είναι 
μία άμεση και αντικειμενική ανάκλαση της πραγματικότητας σε πραγματικό χρόνο) και 
την αστρική διάσταση (είναι ένα ρευστό, πνευματικό περιβάλλον). Η αστρική ζώνη 
πραγματικού χρόνου εισχωρεί στο φυσικό σύμπαν και περιέχει μία τέλεια ανάκλαση της 
πραγματικότητας, καθώς αυτή διαδραματίζεται. Ένας αστρικός προβολέας στη ζώνη 
πραγματικού χρόνου μοιάζει με ένα φάντασμα στον πραγματικό κόσμο. Όλα τα Αρνητικά
χρησιμοποιούν τη ζώνη πραγματικού χρόνου για να προσεγγίσουν αρκετά το φυσικό 
σύμπαν, ώστε να επηρεάσουν τους διαμένοντες σε αυτό.
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Μία καλή αναλογία εδώ είναι να φανταστείτε το φυσικό σύμπαν ως έναν τεράστιο

υπολογιστή ο οποίος ονομάζεται Πηγή, με λειτουργικό σύστημα το οποίο

ονομάζεται Συλλογικό Ασυνείδητο. Όλα τα συνειδητά όντα είναι διακριτά

προγράμματα, τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν μέσα σε αυτό το λειτουργικό

σύστημα. Κατ’ αυτήν την έννοια, τα Αρνητικά μπορεί να παρομοιαστούν με ιούς και

κακόβουλα προγράμματα υπολογιστών. Μολύνουν και μεταβάλλουν, εισβάλλουν

και προκαλούν ζημία στον τρόπο λειτουργίας των ζωντανών συνειδητών

προγραμμάτων (ανθρώπων).

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ ΚΙ ΕΣΕΙΣ
Η ανώτερη αντίληψη του εαυτού σας έχει πολλά ονόματα και πλευρές. Περιλαμβάνει το 
συνειδητό και το ασυνείδητο του νου, καθώς και την έμφυτη ευφυΐα του φυσικού 
σώματος σε κυτταρικό επίπεδο. Ελέγχει τις φυσικές σας ασπίδες (την προεπιλεγμένη 
προστασία κατά των ιών/Αρνητικών), οι οποίες προφανώς παραβιάζονται κατά τη 
διάρκεια οποιουδήποτε είδους εισβολής Αρνητικών. Αυτές οι παραβιάσεις επιτρέπεται να
συμβούν εξαιτίας των παραγόντων ελεύθερης βούλησης, επιλογών και συναίνεσης, ή 
διότι τα Αρνητικά βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν τις φυσικές σας άμυνες.
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Η έλλειψη ύπνου προκαλεί εξασθένηση των φυσικών αμυνών του σώματος και 
ενεργοποίηση των Τσάκρα του. Αυτό μπορεί να είναι ένας κύριος παράγοντας 
προβλημάτων Αρνητικών. Τα Αρνητικά, όχι μόνο εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση, 
αλλά χρησιμοποιούν επίσης διάφορα μέσα για να μην αφήσουν τους ανθρώπους να 
κοιμηθούν, ως μέσο περαιτέρω εξασθένησης των φυσικών αμυνών. Αυτά τα μέσα 
μπορεί να περιλαμβάνουν τον τηλεπαθητικό έλεγχο των ονείρων και την πρόκληση 
εφιαλτών, και νυκτερινών φαινόμενων, τα οποία θα προκαλέσουν φόβο και θα 
στερήσουν τον ύπνο από τα άτομα. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να 
λαμβάνετε μία υγιή ποσότητα κανονικού ύπνου.

Ο υγιής ύπνος είναι κρίσιμης σημασίας, όταν η δραστηριότητα και η παρεμβολή
Αρνητικών συμβαίνει σε αξιοσημείωτο βαθμό. Παρακαλώ, μην διστάσετε να

επισκεφθείτε ένα γιατρό, εάν ο ύπνος αναχθεί σε πρόβλημα.

Προβολή κατά τον ύπνο
Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα, ο νους και το ενεργειακό σώμα υφίστανται 
ορισμένες σημαντικές φυσικές αλλαγές. Το φυσικό σώμα επιβραδύνεται σε κατάσταση 
βαθιάς χαλάρωσης, καθώς ο εγκέφαλος μετακινείται σε μία σειρά μεταβαλλόμενων 
καταστάσεων συνείδησης και κύκλων ονείρων. 
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Όταν βρίσκονται μακριά από την ντουζιέρα, τα εξουθενωτικά προβλήματα επιστρέφουν 
γρήγορα. Υποθέτω λοιπόν, ότι οι άνθρωποι κάνουν ντους ενστικτωδώς, κατά πολύ 
παρόμοιο τρόπο με εκείνον με τον οποίο τα ζώα κατευθύνονται προς το νερό όταν 
φοβούνται. Επίσης, όταν οι ασθενείς ενός νοσοκομείου κάνουν ντους τακτικά, 
ξεκουράζονται καλύτερα και χρειάζονται λιγότερα φάρμακα. Δεν υπάρχουν 
επιστημονικές εξηγήσεις γι’ αυτά τα πολύ γνωστά φαινόμενα. Ο κοινός παράγοντας
εδώ είναι, φυσικά, η άμεση φυσική έκθεση στο ηλεκτρικά γειωμένο τρεχούμενο νερό και 
τις συχνότητες που παράγει. Αυτό έχει θετικές  συνέπειες στο ανθρώπινο ενεργειακό 
σώμα, και στο φυσικό σώμα και νου.

Εκτός από τα αέρια πνεύματα, τα Αρνητικά δεν μπορούν να πετάξουν, αντίθετα με την 
κοινή πεποίθηση. Εάν μπορούσαν, τότε το τρεχούμενο νερό δεν θα τα επηρέαζε. Το έχω
αποδείξει αυτό διαμέσου άπειρων δοκιμών επί τόπου, σε πραγματικές καταστάσεις. Για 
παράδειγμα, έχω ένα λάστιχο ποτίσματος του κήπου στο έδαφος, από το οποίο τρέχει 
νερό. Οδηγώ ή μεταφέρω ένα άτομο, το οποίο υφίσταται μία νέα και ισχυρή επίθεση 
Αρνητικού, πάνω από το λάστιχο. Η επίθεση σταματά αμέσως. Εάν ξαναπεράσουμε 
πάνω το λάστιχο, η επίθεση συνήθως αρχίζει ξανά, επίσης αμέσως. Εάν 
ξαναπεράσουμε πάνω από το λάστιχο ακόμη μία φορά, πάλι η επίθεση σταματά 
αμέσως. Εάν παραμείνουμε στην ασφαλή πλευρά του λάστιχου, δεν εμφανίζονται άλλα 
συμπτώματα επίθεσης Αρνητικού. Γιατί λοιπόν το Αρνητικό δεν προχωρά απλά λίγα 
μέτρα γύρω από την άκρη του λάστιχου, ώστε να συνεχίσει την επίθεσή του; Αυτό είναι 
κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ. Συνεπώς, η λογική συμπεραίνει ότι τα ελεύθερα 
περιφερόμενα Αρνητικά δεν διαθέτουν οπτική εικόνα, η οποία να μπορεί να συγκριθεί με 
την ανθρώπινη όραση.

Τα Αρνητικά μπορούν χρησιμοποιήσουν ευαίσθητα ζωντανά όντα (ανθρώπους ή ζώα) 
ως φορείς μεταφοράς τους για να διασχίσουν το τρεχούμενο νερό. Αυτό φαίνεται ότι τα 
θωρακίζει από τις επιδράσεις του τρεχούμενου νερού. Τα Αρνητικά είναι ευαίσθητα στη 
φωτιά, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο με το τρεχούμενο νερό. 
Εάν άτομα τα οποία υφίστανται επίθεση Αρνητικών διασχίσουν μία μικρή φωτιά, η οποία
καίει στο έδαφος, η επίθεση συνήθως αναχαιτίζεται. Λέω «συνήθως», γιατί χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της φωτιάς ως μέτρου 
αντιμετώπισης. Το τρεχούμενο νερό είναι ασφαλέστερο και πιο ευρέως προσβάσιμο, και 
θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται πρώτο.
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είναι διαθέσιμος. Εάν το άτομο που πεθαίνει καταραστεί κάποιον, αυτή η πρόθεση και 
εντολή μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία σε ένα απελπισμένο Αρνητικό. Υπάρχουν 
άπειροι λόγοι, γιατί μία κατάρα μπορεί να δοθεί σε ένα άτομο ή μία οικογενειακή 
γενεαλογική γραμμή.

Η διάρκεια που έχουν οι κατάρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ και τις 
φυσικές ψυχικές ικανότητες των ανθρώπων που τις δίνουν, και/ή τα Αρνητικά που 
εμπλέκονται. Ιστορικά, κάποιες κατάρες μπορεί να διαρκέσουν χιλιάδες χρόνια. Οι 
κατάρες μπορεί επίσης να προσκολληθούν σε μέρη, κτίρια και αντικείμενα.

ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΑΠΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Κάποια Αρνητικά εμφανίζονται να ζουν αλλότριες ζωές, μεταπηδώντας από τον ένα 
ζωντανό δέκτη στον άλλο, χωρίς όμως να δημιουργούν διαρκείς προσκολλήσεις ή 
σχέσεις. Αυτός ο τύπος συμπεριφοράς συνήθως επιδεικνύεται από εθισμένα ή ανήσυχα 
γήινα Αρνητικά τα οποία υπήρξαν κάποτε άνθρωποι. Αυτοί οι τύποι διατηρούν την 
παρουσία τους στην αστρική ζώνη πραγματικού χρόνου, κλέβοντας τη ζωογόνο δύναμη 
από τους ζωντανούς ανθρώπους και τα ζώα, διαμέσου του βαμπιρισμού ενέργειας. 
Αυτός ο τύπος Αρνητικού επιβιώνει, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμοι ευάλωτοι ζωντανοί 
άνθρωποι. Κάποια Αρνητικά είναι αρχαία, και μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνετε εάν 
ήταν κάποτε άνθρωποι ή όχι.

Αφού διαθέτουμε πλέον ένα βασικό πλαίσιο αναφοράς για να εργαστούμε, ας κτίσουμε 
πάνω σε αυτό, εξετάζοντας κάποιες από τις δυνάμεις και τα ζητήματα που εμπλέκονται.
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«Αγαπιέμαι και είμαι άξια. Είμαι ασφαλής και ελεύθερη. 

Είμαι κάτω από δυνατή προστασία. 

Είμαι η κυρίαρχος του σώματος και του μυαλού μου.»

6. ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ & ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Πολλά είδη παρεμβολής ψυχικής και λεπτής ενέργειας μπορούν να ταξινομηθούν ως 
ψυχικές επιθέσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται τα πιο συνηθισμένα είδη. Στην 
απλούστερη μορφή, οι ψυχικές επιδράσεις και επιθέσεις είναι προσωρινές ασθένειες, οι 
οποίες δεν μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη. Γενικά, οι επιδράσεις αυτές είναι 
συνήθως εκούσιες.

Για παράδειγμα, η ικανότητα πωλήσεων μπορεί να εμπεριέχει κάποιο επίπεδο 
ψυχικής επιρροής. Οι καλοί πωλητές συνδέονται με τους πελάτες τους και ασκούν 
ψυχική επιρροή προκειμένου να συνάψουν συμφωνίες. Οι ηθικοί πωλητές 
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χρησιμοποιούν αυτήν την επιρροή για να βοηθήσουν τους πελάτες τους, οι οποίοι θα 
αισθανθούν την επιθυμία να αγοράσουν κάτι. Εάν οι πωλητές στερούνται αυτής της 
ικανότητας, δεν μένουν στις πωλήσεις για πολύ. Κάποιοι ταλαντούχοι πωλητές μπορούν 
να ασκήσουν πολύ ισχυρή ψυχική επιρροή. Οι επιδεκτικοί (με φυσική ευαισθησία) 
πελάτες μπορεί να πειστούν να αγοράσουν σχεδόν οτιδήποτε, ασχέτως αν θέλουν 
πραγματικά ή μπορούν να πληρώσουν τα είδη ή όχι. 

Αυτό το είδος της δύναμης πώλησης συσχετίζεται με τον τρόπο με τον
οποίο τα Αρνητικά επηρεάζουν τους ανθρώπους να ενεργούν και να

λαμβάνουν αποφάσεις, τις οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα
λάμβαναν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν έκπληκτοι, όταν μαθαίνουν ότι επηρεάζουν αρνητικά 
ή επιτίθενται σε ένα άλλο άτομο, μέσω της συνεχούς γκρίνιας και των μικροδιαφωνιών. 
Τα ζητήματα ελέγχου είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα στους γονείς, οι οποίοι συνηθίζουν να 
ελέγχουν υπερβολικά και να λαμβάνουν αποφάσεις, για τόσο ασήμαντα ζητήματα των 
παιδιών τους, που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να 
μεταδοθεί διαμέσου των γενεών, και να προκαλέσει πολύ πόνο. Τα παιδιά γονέων οι 
οποίοι θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, συχνά κάνουν το ίδιο στις σχέσεις τους, και στα 
δικά τους παιδιά.

Η ανθρώπινη επιθυμία για έλεγχο, χειραγώγηση και επιβολή είναι
αδυναμία, η οποία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης σε μεγάλο

βαθμό, από τα Αρνητικά. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι σύνηθες στους
περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους, οι οποίοι επιτίθενται ψυχικά.

Ορισμένοι άνθρωποι διαθέτουν φυσικές ψυχικές ικανότητες, συχνά χωρίς να το 
συνειδητοποιούν. Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό του γονέα ή του παππού, ο οποίος 
είναι λυπημένος και παραπονιέται επειδή δεν του τηλεφωνούν και δεν επικοινωνούν μαζί
του τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Αυτή η επικέντρωση στη γκρίνια ασκεί ψυχική πίεση, και 
μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στους παραλήπτες της. Εδώ δεν υπάρχει 
κακόβουλη πρόθεση, αλλά οι ψυχικές επιθέσεις εξακολουθούν να συμβαίνουν.
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Όπως μου έχουν επισημάνει διάφοροι άνθρωποι, αυτό μοιάζει περίπου, σαν τα

προηγούμενα επιτιθέμενα Αρνητικά να έχουν αφήσει πίσω τους «σημειώσεις», στις

οποίες αναφέρονται οι αδυναμίες, και δίνονται οδηγίες στα άλλα Αρνητικά. Αυτό

είναι λογικό, καθώς τα επιτιθέμενα Αρνητικά χρησιμοποιούν πάντα, οτιδήποτε είναι

διαθέσιμο. Τα Αρνητικά έχουν ισχυρές ψυχικές ικανότητες, και είναι πολύ

αποτελεσματικά σε αυτό που κάνουν. Όταν αντικρίζουν για πρώτη φορά ένα άτομο,

βλέπουν αμέσως και γνωρίζουν τις αδυναμίες του.
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«Αγαπιέμαι και είμαι άξια. Είμαι ασφαλής και ελεύθερη. 

Είμαι κάτω από δυνατή προστασία. 

Είμαι η κυρίαρχος του σώματος και του μυαλού μου.»

7. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ή ΜΑΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Πιθανά συμπτώματα ματιάσματος, ψυχικής ή μαγικής επίθεσης, εκ προθέσεως ή μη, 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

➔ Μια αίσθηση ότι παρακολουθείστε από κάτι ανατριχιαστικό, εχθρικό, ή 
κακόβουλο, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ήσυχη που σκέφτεστε μόνοι σας ή όταν 
κάνετε οποιαδήποτε πνευματική εργασία. 

➔ Ένα αίσθημα βάρους ή πίεσης, σαν κάτι να κάθεται στο στήθος ή τους 
ώμους σας. Αυτή η φυσική παρουσία μπορεί να συνοδεύεται από μια αίσθηση 
του κρύου ή θερμότητας που εκδηλώνεται ως μια ξαφνική αλλαγή σε μια κατά τα 
άλλα φυσιολογική θερμοκρασία, χωρίς μια ανάλογη αλλαγή του καιρού στο 
περιβάλλον για να υποστηρίξει μια τέτοια μετατόπιση της θερμοκρασίας. 
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Οι παρασιτικές συνδέσεις των Αρνητικών μέσα από εξασθενημένες ή ανοιχτές

περιοχές στο ανθρώπινο ενεργειακό περίβλημα είναι o τρόπος που τα Αρνητικά

μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο. Είναι πολύπλοκες δομές οι οποίες

αποτελούνται τόσο από μεταφορά αρνητικών βασικών εικόνων και βιωμάτων στο

πνευματικό και ψυχικό επίπεδο, όσο και από απευθείας παρεμβολή στο

βιοηλεκτρικό σύστημα του ανθρώπου, η οποία μοιάζει με μια σφαίρα αρνητικής

ενέργειας κολλημένη στην ανθρώπινη αύρα.

Αυτές οι παρασιτικές ενεργειακές συνδέσεις μπορεί να γίνουν σε οποιοδήποτε σημείο 
του σώματος εξωτερικά ή και εσωτερικά. Συνήθως βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα πάνω 
στα Τσάκρα που είναι και οι κόμβοι ενεργείας του ενεργειακού μας σώματος και 
στρατηγικοί στόχοι για τα Αρνητικά.

Δεν ξέρω αν το καταλάβετε, αλλά μόλις μάθατε με ποιον τρόπο είναι δυνατή η δαιμονική 
κατοχή…Αυτή η γνώση είναι χρυσός, γιατί δεν μπορείς να προστατευτείς 
αποτελεσματικά αν δεν γνωρίζεις τις μεθόδους του εχθρού. Και σαφώς η δαιμονική 
κατοχή έχει επίπεδα, με τους περισσότερους ανθρώπους να φαίνονται εντελώς 
φυσιολογικοί.

Υπολογίζεται από τους ενεργειακούς θεραπευτές σε όλο τον κόσμο, ότι
περίπου 50% των ανθρώπων είναι μολυσμένοι με κάποια αρνητική -

δαιμονική οντότητα, ενώ μέχρι και το 80%, έχουν κάποια οντότητα λιγότερο
επιβλαβή κολλημένη πάνω τους.
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Ακολουθώντας το μονοπάτι του Edith Fiore, πρώην δάσκαλού του, το βιβλίο του 
ασχολείται με τη θεραπεία των προηγούμενων ζωών και του ξεχασμένου παρελθόντος. 
Επιπλέον, προβαίνει σε διάκριση μεταξύ της δαιμονικής κατοχής και της διαταραχής της 
πολλαπλής προσωπικότητας (ΔΠΠ). Η μέθοδός του για την ψυχική απελευθέρωση είναι 
η ύπνωση, χρησιμοποιώντας το διάλογο (μέσω του πελάτη) με τα κατοχικά πνεύματα και
τους δαίμονες.

Ο Baldwin αναφέρει ότι οι δαίμονες ευδοκιμούν στον ανθρώπινο πόνο, μπορούν να 
προκαλέσουν βία που μπορεί να οδηγήσει σε φόνο, και μπορούν έτσι να υπονομεύσουν
την αξία κάποιου με χαμηλή αυτοεκτίμηση και να προκαλούν τάσεις αυτοκτονίας. 
Ανέφερε ότι εμφανίζονται σε αυτόν ως μαύρα σχήματα εντός της δομής της αύρας ενός 
ατόμου, και για τους πελάτες του ως σκούρα πουλιά ή κραυγαλέα «gargoyles» (σελ. 
282).

ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΩΣ «ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΙ»ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΩΣ «ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΙ»
Δαίμονες, ιδιαίτερα οι «γίγαντες» δαίμονες που περιγράφονται αργότερα, χειραγωγούν 
τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Από τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν από 
τους πελάτες και τη λογοτεχνία, οι άνθρωποι  «χειραγωγούνται»:

➔ Να έχουν προβλήματα/δράματα με τις σχέσεις, τις θέσεις εργασίας, τα χρήματα, 
να αποφασίσει «τι να κάνουν» με τη ζωή τους

➔ Να βλάπτουν (μέσω της βίας ή κάποια μορφή λεκτικής, σωματικής ή σεξουαλικής 
τυραννίας) τη σύζυγο, τα παιδιά, έναν γείτονα, ή τον ξένο στο επόμενο σκαμνί του
μπαρ

➔ Να φύγουν μακριά από τη ζωή που έχουν φτιάξει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο 
(από την εργασία, την οικογένεια, τη δέσμευση ή την ευθύνη, ή το μέλλον)

➔ Να αναζητήσουν εκδίκηση για αντιληπτά ή φανταζόμενα λάθη
➔ Να πουν ψέματα, να εξαπατήσουν και να κλέψουν
➔ Να σκοτώσουν (τον εαυτό τους και τους άλλους)

Στην ψυχολογική λογοτεχνία, όλες αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως εμμονές ή ιδεοληψίες. Η εμμονή είναι η κυρίαρχη δράση ή επιρροή της επίμονης 
ιδέας ότι το άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει. Έτσι, ό, τι και αν εμφανίζεται στην επιφάνεια 
ως εμμονή μπορεί να την κατοχή, κάτω από την επιφάνεια, στη ρίζα του. 

Οι ψυχοθεραπευτές μου έχουν αναφέρει μια σειρά από
«ψυχαναγκαστικούς» πελάτες τους· πάντα, κάθε ένας είχε έναν
παρασιτικό δαίμονα. Η ψυχοθεραπεία ανέφερε πρόοδο «πιο

αποτελεσματικά και πιο γρήγορα» μετά την απομάκρυνση των
δαιμόνων που έκανα γι’ αυτούς τους πελάτες.
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Συνεχίστε τις κινήσεις μέχρι να πάψουν οι ανεπιθύμητες αισθήσεις. Εφαρμόστε 
προσαρμοσμένες ενισχύσεις και άλλα μέτρα αντιμετώπισης, εάν είναι αναγκαίο. 
Μπορείτε να πειραματιστείτε για να βρείτε τι είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Δεν θα 
προξενήσετε καμία ζημία.

Φαντασία και Άσκηση Ενέργειας
Ο οραματισμός και η φαντασία είναι το ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει πραγματική 
διαφορά στη σημασία αυτών των λέξεων, και την ικανότητα του νου, την οποία 
περιγράφουν. Πολλοί άνθρωποι διδάσκουν ή θεωρούν ότι ο οραματισμός είναι 
διαφορετικός από τη φαντασία, επειδή δεν κατανοούν αυτήν την απλή αλήθεια. 

Ωστόσο, παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν πρόβλημα με τον
οραματισμό, όπως αυτός διδάσκεται συνήθως, ο καθένας μπορεί να φανταστεί και
να φαντασιωθεί τέλεια.

Με τη φαντασία και τη φαντασίωση, συνήθως δεν βλέπετε στην πραγματικότητα αυτό 
που φαντάζεστε οπτικά, με το μάτι του νου σας, αλλά η αντίληψη είναι το ίδιο ακριβώς 
σαφής με την οπτική θέαση. Οποιοσδήποτε μπορεί εύκολα να φανταστεί σκηνές με 
μεγάλη λεπτομέρεια και γεμάτες με δράση, ήχους, χρώματα, οσμές και πλοκές. Αυτός 
είναι τέλειος οραματισμός, και οποιοσδήποτε μπορεί να τον εφαρμόσει άμεσα. (Η θέαση 
ενός αντικειμένου οπτικά, με το μάτι του νου σας, όπως η παρακολούθηση μίας μικρής 
τηλεόρασης με κλειστά μάτια, είναι μία ικανότητα η οποία σχετίζεται με τον 
πνευματισμό).Η προσαρμογή των κινήσεων αντίληψης του σώματος με τη φαντασία, 
παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία 
ποικιλίας εργαλείων καταπολέμησης και μέτρων αντιμετώπισης των Αρνητικών
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περιγραφικές. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το καμινέτο για να εξαγνίσετε ένα 
δωμάτιο, κάντε τις δηλώσεις: «Κατακαίω την αρνητική ενέργεια» και, «Η μοβ ηλεκτρίκ φωτιά 

εξαγνίζει». Επαναλάβετε, αν είναι αναγκαίο. Η διατύπωση αυτών των εντολών φωναχτά 
είναι πιο αποτελεσματική από τις σιωπηρές εντολές.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Με τη συνέχιση των προβλημάτων, τα οποία προέρχονται από Αρνητικά, είναι καλή 
πρακτική να αφιερώνετε λίγο χρόνο κάθε ημέρα για να εφαρμόσετε τη μοβ ηλεκτρίκ 
φωτιά στο σώμα και το σπίτι σας, ακόμη και σε καλές ημέρες. Η επανειλημμένη χρήση 
ενισχύει προοδευτικά όλα τα μέτρα αντιμετώπισης. Όσο περισσότερο 
χρησιμοποιούνται, τόσο ισχυρότερα γίνονται. Αυτό το έργο έχει επίσης 
προοδευτικά θετικές συνέπειες στο σώμα σας, τη φυσική του θωράκιση και το 
περιβάλλον σας.
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οινοπνεύματος, και είχε χάσει την εργασία, την οικογένεια και τους φίλους του. Ένας 
άλλος ήταν θύμα ισχυρών ψυχικών επιθέσεων και δαιμονισμού, και αυτοκτόνησε. Να 
προσέχετε εκείνους που συκοφαντούν τους άλλους, και να μην συναναστρέφεστε μαζί 
τους. Εάν έχετε συναναστραφεί με διάφορους τρόπους με συκοφάντες, απομακρυνθείτε 
αμέσως από την παρέα τους. Συχνά, η διαφυγή ισοδυναμεί με νίκη.

Κανείς ηγέτης δεν θα πρέπει να ασχολείται με την εξάσκηση οποιουδήποτε είδους 
συκοφαντίας. Οι άνθρωποι είναι σαν τα βιβλία, τα οποία μελετά ο πραγματικός ηγέτης. 
Μέσω της παρατήρησής τους χωρίς επικριτική διάθεση, μαθαίνει τους πραγματικούς 
νόμους της Φύσης και της ψυχολογίας των ανθρώπων.

Με την παρατήρηση των αποκρίσεων των ανθρώπων, των αντιδράσεων, των 
καταστροφικών ή δημιουργικών τους πράξεων, των γεγονότων που περιστρέφονται 
γύρω από τη ζωή τους, και ούτω καθεξής, ο ηγέτης λαμβάνει πολύτιμα μαθήματα της 
ζωντανής Διδασκαλίας. Δεν έχει χρόνο να συκοφαντήσει κανέναν. Μπορεί να 
προστατέψει τους φίλους και την ομάδα του από επικίνδυνους ανθρώπους ανεβάζοντάς 
τα πρότυπά τους τόσο ψηλά, ώστε να δουν αμέσως εκείνους οι οποίοι είναι πηγές 
προβλημάτων, είναι προδότες ή παράγοντες καταστροφικών δυνάμεων.
Θα πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός να μην συκοφαντήσει τη δική του εσωτερική 
Αγιότητα ή αυτήν του Διδασκάλου του. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, πληρώνουν 
βαρύ τίμημα τα επόμενα χρόνια και ζωές.

Ορισμένοι άνθρωποι, όταν αισθάνονται τη ματαιότητα της ζωής τους, έχοντας επίγνωση 
της αποτυχίας τους, επιτίθενται κακοπροαίρετα στους άλλους, τους συκοφαντούν και 
προσπαθούν να καταστρέψουν τη φήμη και τη ζωή τους. Το κάνουν αυτό απλά για 
νιώσουν ότι εξακολουθούν να έχουν αξία, υπάρχουν, και μπορούν να λειτουργήσουν και 
να προσελκύσουν την προσοχή των ανθρώπων. Αλλά σε αυτήν την προσπάθεια να 
αποδείξουν στον εαυτό τους ότι εξακολουθούν να υπάρχουν, ανακαλύπτουν ότι ο 
εαυτός τους βρίσκεται σε βαθύτερη απελπισία και κενότητα. Για λίγο καιρό η μάχη 
τους με τα θύματά τους διατηρεί ζωντανούς, αλλά καθώς αυτά πέφτουν κάτω, 
εξουδετερώνονται ή δεν κινούνται μετά την επίθεσή τους, αισθάνονται ότι έχουν χάσει 
πλήρως την ύπαρξή τους. Αυτό τους οδηγεί στην κατάθλιψη και την αυτοκτονία.

Η αντίληψη της ύπαρξής σας δεν μπορεί να αποκατασταθεί μέσω της 
καταστροφής των άλλων, αλλά μέσω της επιβεβαίωσης της ύπαρξής τους. Οι 
επιθέσεις κατά των άλλων μειώνουν με αργό ρυθμό την ύπαρξή σας. Η αναγνώριση της 
αξίας των άλλων οικοδομεί την αντίληψή σας γύρω από τη δική σας ύπαρξη. Οι 
άνθρωποι καταστρέφονται προσπαθώντας να καταστρέψουν τους άλλους, για χάρη του 
δικού τους μίσους, θυμού, ζήλιας και φόβου.
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προβλήματα, ή γεγονότα με συναισθηματική φόρτιση, κατά τη διάρκεια των λίγων 
εβδομάδων που προηγήθηκαν εκείνης της χρονικής στιγμής; Συμπεριλάβετε εδώ, 
καταστάσεις με αγαπημένα πρόσωπα και την οικογένεια. Είναι σύνηθες τα μέλη της 
οικογένειας να πραγματοποιούν φυσικές επιθέσεις μεταξύ τους, τυχαία ή σκόπιμα. Το 
άτομο το οποίο είναι πιθανότερο να πυροδοτήσει τις επιθέσεις είναι το είδος του 
ανθρώπου που συνηθίζει να γκρινιάζει για πράγματα και να κρατά μνησικακία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ
Εάν μπορεί να εντοπιστεί η πηγή των επιθέσεων, επιχειρήστε μία σοβαρή προσπάθεια 
να εκτονώσετε την κατάσταση. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται στο να παραμερίσετε την 
υπερηφάνειά σας, και να απολογηθείτε για το δικό σας μερίδιο ευθύνης στο πρόβλημα, 
ακόμη και αν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πείτε, «Συγγνώμη 
που μαλώσαμε. Νοιάζομαι για εσένα». Ένα σύντομο τηλεφώνημα μπορεί να αποτρέψει 
πολύ πόνο.

Εάν η κατάσταση δεν μπορεί να εκτονωθεί, διακόψτε κάθε επαφή με την πιθανή πηγή 
των επιθέσεων. Κάθε επαφή και επικοινωνία αυξάνει και παρατείνει το πρόβλημα. Εάν η
διακοπή της επαφής δεν είναι εφικτή, ελαττώστε την στο απολύτως ελάχιστο, ώστε τα 
άσχημα συναισθήματα να μην αναθερμανθούν. Το «μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα 
λησμονιούνται», ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην 
έρθετε να μεγαλύτερη αντιπαράθεση με το άτομο αυτό. Κάντε κάτι καλό για χάρη του. 
Ένα δώρο-έκπληξη μπορεί να κάνει θαύματα.

Προσπαθήστε να μην θυμώσετε με τους επιτιθέμενους, αν μπορέσετε να τους 
εντοπίσετε. Η πλήρης συγχώρεση είναι μία ισχυρή πνευματική πράξη, χωρίς να σημαίνει
υποταγή. Βοηθά επίσης αν δείτε τη γενικότερη εικόνα. Οι καταστάσεις αυτές συμβαίνουν
για κάποιο λόγο. Συχνά σχετίζονται με την απόκτηση προσωπικής εμπειρίας και 
μάθησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την πνευματική δοκιμασία, και την παρακίνηση 
και αλλαγή κατεύθυνσης στη ζωή.

Οι άνθρωποι συχνά, χωρίς να το συνειδητοποιούν, προκαλούν οι ίδιοι τα προβλήματά 
τους τα οποία έχουν σχέση με Αρνητικά. Μπορεί, για παράδειγμα, να θυμώνουν και να 
μην συγχωρούν τους άλλους ανθρώπους, και να εξαπολύουν ακούσιες φυσικές 
επιθέσεις εναντίον τους. Το αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων μπορεί, να επιστρέψει 
πάνω τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, όταν επιχειρείτε να εντοπίσετε την πηγή των 
επιθέσεων, συμπεριλάβετε επίσης ανθρώπους, εναντίον των οποίων διατηρείτε άσχημα 
συναισθήματα. Και πάλι, η συγχώρεση και εκτόνωση των πραγματικών 
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έχετε καθαρούς πνεύμονες, υγιή καρδιά, και καλή κυκλοφορία του αίματος,

και όχι στο κάπνισμα. Έτσι, για να χρησιμοποιήσετε τη φανέρωση, ώστε να

απομακρύνετε τα Αρνητικά, επικεντρωθείτε στην ηρεμία και τη χαλάρωση,

τον καλό ύπνο, τα ευτυχισμένα όνειρα, και στο να είστε ευτυχείς,

ικανοποιημένοι και ισορροπημένοι.

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
Όταν φανερώνετε κάτι, χρειάζεται να είστε σε εγρήγορση. Αφού ληφθεί η πρόθεσή σας 
από την ανώτερη αντίληψη του εαυτού σας, θα εμφανιστεί η καθοδήγηση με πολλές 
μορφές. Να γνωρίζετε ότι η βοήθεια και οι συμβουλές προσπαθούν να σας πλησιάσουν. 
Η ανώτερη αντίληψη του εαυτού σας επιχειρεί να σας καθοδηγήσει προς αυτό που 
χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε την πρόθεσή σας. Η ανώτερη αντίληψη του εαυτού
σας λειτουργεί κυρίως διαμέσου της ζωής και χρησιμοποιεί τα πάντα και τον καθένα 
γύρω σας. Συνδέεται με όλα τα άλλα, και έχει ως αποτέλεσμα, το σύμπαν να 
συνωμοτήσει γύρω σας. Μπορεί να το κάνει αυτό επειδή είστε αναπόσπαστο κομμάτι 
του σύμπαντος και συνδέεστε με τα πάντα. Η βοήθεια και οι πληροφορίες καταφτάνουν 
σε πολλά σχήματα και μορφές: διαμέσου των ονείρων, της σύμπτωσης και του 
συγχρονισμού, διαμέσου των άλλων ανθρώπων, της τηλεόρασης και των ταινιών, των 
βιβλίων και των περιοδικών, και ακόμη και του διαδικτύου. Η αναγνώριση των 
πληροφοριών μπορεί να μοιάζει με το κυνήγι του θησαυρού, καθώς αναζητάτε και 
ακολουθείτε τις ενδείξεις τις οποίες παρέχει η ζωή. Το να είστε σε εγρήγορση εξαρτάται 
από το να επιτρέψετε στον εαυτό σας να οδηγηθεί προς τις λύσεις που αναζητείτε.
Ονομάζω αυτήν τη διαδικασία, το «κυνήγι της μέλισσας».
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στα Αρνητικά, με πολύ παρόμοιο τρόπο, με εκείνον της επίδρασης του ατσαλιού σε έναν 
μαγνήτη. Όσο βαρύτερο είναι το μεταλλικό αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
αποτέλεσμα, δηλαδή, ένα πέταλο αλόγου είναι πιο αποτελεσματικό από ένα κουταλάκι 
του γλυκού.

Τα σιδερένια ή ατσάλινα αντικείμενα μπορεί να τοποθετηθούν κοντά στην είσοδο ενός 
σπιτιού για να απωθήσουν τα Αρνητικά. Η τοποθέτηση ενός ατσάλινου πετάλου αλόγου 
σε μία πόρτα, βοηθά. Εάν είναι ηλεκτρικά γειωμένο, ένα ατσάλινο κούφωμα πόρτας έχει 
παρόμοιο αποτέλεσμα με εκείνο του εμποδίου του τρεχούμενου νερού. Το κούφωμα 
αυτό εμποδίζει την είσοδο των ελεύθερα περιφερόμενων Αρνητικών στο κτίριο. Οι 
βαριές μεταλλικές πλάκες κάτω από το χαλάκι της πόρτας, βοηθούν επίσης. Οι 
ατσάλινες αλυσίδες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε δωμάτια, κάτω από το 
κρεβάτι, και ακόμη και κάτω από μαξιλάρια, προκειμένου να απωθήσουν τα Αρνητικά.

Μία άλλη ιδέα είναι ο ύπνος πάνω σε κρεβάτι ατσάλινου σκελετού, το οποίο είναι 
ηλεκτρικά γειωμένο. Η χρήση αγώγιμων σεντονιών ή ρούχων, τα οποία διατηρούνται σε 
επαφή με τον ατσάλινο σκελετό κρεβατιού, κάνει εύκολο τον ύπνο σε κατάσταση 
ηλεκτρικής γείωσης.

Απολυμάνσεις με Καπνό, Αρώματα και Θυμίαμα
Τα αρώματα, ο καπνός, το θυμίαμα, τα βότανα, και άλλες ουσίες και οσμές που 
μεταφέρονται μέσω του αέρα, επηρεάζουν την ατμόσφαιρα και την ενέργεια ενός 
μέρους. Είναι γνωστό ιστορικά και εμπειρικά, ότι επηρεάζουν τα Αρνητικά με διάφορους 
τρόπους. Η εφαρμογή αρωματικού καπνού ή ψεκασμού είναι ο ταχύτερος τρόπος 
αλλαγής της ατμόσφαιρας ενός δωματίου ή κτιρίου. Αυτός ο καπνός ή ο ψεκασμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσει και να απωθήσει τα Αρνητικά, και να 
δημιουργήσει αρμονική ατμόσφαιρα. Η χαρούμενη ατμόσφαιρα από μόνη της γενικά 
απωθεί τα Αρνητικά. Το θυμίαμα διαποτίζει όλες τις επιφάνειες και υλικά ενός σπιτιού. Η 
συχνή χρήση έχει αποτελέσματα που διαρκούν.
Υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι χρήσης των αρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
μεθόδων της καύσης, της εξάτμισης και του ψεκασμού. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν 
την καύση θυμιάματος σε ράβδους, κύβους και κόκκους σε θυμιατήρια, την εξάτμιση 
αιθέριων ελαίων, τη δημιουργία ποτ πουρί σε λεκάνες, και τη χρήση δοχείων ή φιαλών 
ψεκασμού. Ο ταχύτερος τρόπος για την απολύμανση μεγάλων περιοχών με καπνό είναι 
τα θυμιατήρια κάρβουνου, ή τα δοχεία ή αντλίες ψεκασμού, τα οποία περιέχουν 
αρωματισμένο νερό.
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑΤΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Πολλά είδη αλοιφών, βάλσαμων, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων βοηθούν με τα 
προβλήματα Αρνητικών, όταν εφαρμόζονται τοπικά στο σώμα. Βοηθά οτιδήποτε με 
έντονη οσμή, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων τα οποία περιέχουν 
καμφορά, γαρίφαλο, μέντα και δυόσμο. Τα πιο αποτελεσματικά γενικής χρήσης, για 
γενικά προβλήματα Αρνητικών, είναι το Βάλσαμο Τίγρης και το έλαιο τεϊόδεντρου. 
Υπάρχουν στα ράφια των περισσότερων σουπερμάρκετ. Μπορεί να βοηθήσουν επίσης 
διάφορες μάρκες αλοιφών μέντας για το στήθος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία του κρυολογήματος και της συμφόρησης. Επιπλέον, βοηθά οτιδήποτε με 
ισχυρή οσμή.

ΜΟΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΦΩΤΙΑΜΟΒ ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΦΩΤΙΑ
Η χρήση της φαντασίας (η οποία ονομάζεται επίσης οραματισμός) είναι ένα πολύτιμο 
εργαλείο για την αντιμετώπιση ψυχικών επιθέσεων και προβλημάτων τα οποία 
σχετίζονται με Αρνητικά. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, το μοβ ηλεκτρίκ είναι 
εξαιρετικό χρώμα για την αντιμετώπιση αρνητικής ενέργειας και προβλημάτων των 
Αρνητικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατακάψει προσκολλήσεις, να καθαρίσει 
την ατμόσφαιρα στο σπίτι, και γενικά να μετατρέψει την τοξική αρνητική ενέργεια σε 
θετική.Εάν δεν μπορείτε να διατηρήσετε το μοβ ηλεκτρίκ στη φαντασία σας, 
χρησιμοποιήστε βυσσινί, φούξια, ροζ ή λευκό. Εάν συνεχίσετε την εξάσκηση, η χρήση 
του μοβ ηλεκτρίκ γίνετε ευκολότερη.

ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η αρνητική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε θετική με τη χρήση της παρακάτω 
μεθόδου:
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φίλτρου, πράσινο τσάϊ, γάλα από καρύδα ή αμύγδαλο, και ψωμί από ζέα, 

αφού αυτό είναι το αυθεντικό σιτάρι που τρώγανε οι πρόγονοι μας και δεν 

προκαλεί πεπτικά προβλήματα όπως το σύγχρονο υβρίδιο - μεταλλαγμένο 

σιτάρι.

Περιοδική αποχή από το σεξ. Η αποχή από το σεξ αυξάνει την ενέργεια στην αύρα 
σας και το νευρικό σύστημα και σας κρατά μακριά από ορισμένες ρυπάνσεις Όταν η 
σεξουαλική ενέργεια εξαχνίζεται, βοηθά την επίφυση σας να επικοινωνήσει με 
ανώτερες σφαίρες ενέργειας.

Περιστασιακή σιωπή. Η περιστασιακή σιωπή είναι επιτακτική. Καθαρίζει την αύρα σας,
σφραγίζει τις ρωγμές στο αιθερικό σώμα σας, και εμποδίζει τις σκοτεινές δυνάμεις από 
το να κάνουν επαφή.

Εντατικοποίηση της παρατήρηση σας. Η εντατικοποίηση της παρατήρησης σας 
βοηθά να δείτε αυτά τα σημάδια που σας κάνουν να γνωρίζετε τις δραστηριότητες των 
σκοτεινών δυνάμεων στο περιβάλλον σας. Κάποιος πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να
παρατηρεί τα πρώτα σημάδια και να λαμβάνει προφυλάξεις, το συντομότερο δυνατό.

Οργάνωση δραστηριοτήτων καλής θέλησης. Οι δραστηριότητες καλής θέλησης 
επιτρέπουν στις καλοπροαίρετες δυνάμεις να είναι γύρω σας. Επίσης, μια τέτοια 
εργασία απελευθερώνει πολλές ενέργειες υψηλού επιπέδου από τον πυρήνα σας. Ένα 
άτομο που είναι πολύ φορτισμένο με τις ενέργειες της καλής θέλησης απωθεί μέσα του 
το σκότος.Μπορείτε να οργανώσετε διάφορες δραστηριότητες καλής θέλησης, όπως 
παροχή βοήθειας στους φτωχούς, τους πεινασμένους, στα ορφανά ή άστεγα παιδιά και 
τα ζώα, τους αρρώστους και τους ηλικιωμένους και να προσπαθήσετε να καλύψετε τις 
ανάγκες τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Δουλεύοντας αρμονικά με μια ομάδα. Η ομαδική εργασία είναι πολύ σημαντική. Ο 
ισχυρότερος πύργος είναι μια ομάδα αφιερωμένη σε υψηλότερα ιδανικά. Όταν μια τέτοια
ομάδα είναι αρμονική, δημιουργεί ένα πεδίο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που απωθεί 
τις σκοτεινές επιθέσεις.

Διαλογισμός. Ο διαλογισμός είναι μια τεχνική για να αντλείτε ενέργεια από τους 
ανώτερους κόσμους. Το Φως, η Αγάπη και η Ενέργεια έρχονται σε αυτούς που 
διαλογίζονται σε τακτική βάση. Ο διαλογισμός αυξάνει την προστασία του Ηλιακού σας 
Αγγέλου. Ο διαλογισμός αυξάνει την ακτινοβολία σας σε τέτοιο βαθμό που οι 
σκοτεινοί φοβούνται να σας προσεγγίσουν. Θα πρέπει να είναι άμεσα προφανές ότι 
χρειάζεται να διατηρήσετε τη λογική σας κατά τη διάρκεια κάθε είδους επίθεσης, 
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4. Τώρα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με την δεξιά παλάμη και τον αριστερό αντίχειρα.

Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε την αντίχειρα προς τα δεξιά, ενώ πιέζετε την παλάμη. Η 

διαδικασία αυτή θα διευκολύνει την ικανότητά σας να «αισθανθείτε» την ενέργεια.

5. Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η ικανότητα να αισθανθείτε την ενέργεια πιέστε την άκρη 

του κάθε δαχτύλου με την άκρη του αντίχειρα. Να είστε σίγουροι ότι κάθε ένα από τα 

δάχτυλα άγγιξε τον αντίχειρα από άκρη σε άκρη

6. Τώρα, τοποθετήστε τα δύο χέρια σας περίπου 5-7 εκατοστά απόσταση.

7. Μην οραματιστείτε τίποτα.

8. Μην περιμένετε τίποτα.

9. Απλά να είστε ουδέτεροι.

10.Τώρα, πολύ αργά μετακινήστε τα χέρια σας μακριά το ένα από το άλλο - μετά φέρτε τα 

και πάλι πιο κοντά.

11. Συνεχίστε να μετακινείτε τα χέρια σας αργά μαζί και χώρια.
 

12.Επικεντρωθείτε στο κέντρο των παλαμών

13.Απλά προσπαθήστε να «αισθανθείτε» το ενεργειακό αυτό πεδίο.

14.Μην προσπαθείτε πολύ σκληρά ... απλά να χαλαρώσετε.

15.Εισπνεύστε αργά και άνετα ...

16.Εκπνεύστε αργά και άνετα ...

17.Επαναλάβετε το αυτό για επτά κύκλους αναπνοής.

18.Θυμηθείτε να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας στο κέντρο στις παλάμες σας.

Μήπως αισθάνεστε ζεστασιά, πίεση, παλμούς κάποιου είδους κίνηση, κάποιο γαργαλητό
ανάμεσα στα χέρια σας σαν μια ήπια ηλεκτρική-μαγνητική ενέργεια;
Συγχαρητήρια μόλις άνοιξε για εσάς ένας νέος κόσμος λεπτών
ενεργειών!

Βρείτε το βιβλίο μας «Τσι, το Αρχαίο Μυστικό για Φυσική
και Ψυχική Δύναμη» 

http://mystikx.com
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«Οι Άγγελοι είναι οι φύλακες της ψυχής μας. 

Η εργασία τους δεν είναι να κάνουν τη δική μας εργασία, 

αλλά να μας βοηθήσουν να την κάνουμε με τη χάρη του θεού »

-Eileen Elias Freeman
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17. #1 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ -
ΦΑΡΟΥ ΦΩΤΟΣ

Η πρόθεση αυτής της Τελετής είναι να προσκαλέσει το προστατευτικό πνεύμα στη ζωή 
σας. Μπορείτε να το κάνετε πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε διαλογισμών σας. 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν έχετε κάνει αυτούς τους διαλογισμούς χωρίς μεγάλη επιτυχία 
και φοβάστε ότι δεν συνδέεστε με τον πνευματικό φύλακα σας. Ακόμα κι αν δεν έχετε ένα
άμεσο όραμα ή ένα μήνυμα, αυτό το ξόρκι συμβάλλει στην ενίσχυση της σύνδεσής σας, 
ώστε να μπορείτε να ξέρετε ότι οι πνευματικοί σας σύμμαχοι εργάζονται για να σας 
προστατεύσουν σε όλα τα επίπεδα. Μπορείτε να το κάνετε για να καθησυχάσετε τη 
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σύνδεσή σας όταν είστε σε στρεσογόνες καταστάσεις και χρειάζεστε να αισθάνεστε 
προστατευμένοι. 

✔ 1 κερί, ό,τι χρώμα θα αισθάνεστε ότι είναι κατάλληλο
✔ Λεβάντα θυμίαμα 

Επιλέξτε το χρώμα του κεριού σας με βάση τη διαίσθησή σας. Εάν αισθάνεστε 
συνδεδεμένοι με μια συγκεκριμένη θεότητα ή άγγελο, και ότι το πνεύμα συνδέεται με ένα
συγκεκριμένο χρώμα, επιλέξτε αυτό το χρώμα. Αν δεν είστε σίγουροι, επιλέξτε το μαύρο 
επειδή το μαύρο αντλεί από την ενέργεια σας. Ξεκινήστε με το άναμμα θυμιάματος σας. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θυμίαμα λεβάντας του εμπορίου, ή να κάψετε τα ξερά 
λουλούδια και φύλλα με αυταναφλεγόμενα καρβουνάκια. Η λεβάντα δεν είναι μόνο ένα 
θυμίαμα προστασίας, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να βοηθά στη χαλάρωση και το 
διαλογισμό, ενισχύοντας την επικοινωνία. Ανάψτε το κερί σας και πείτε αυτό ή κάτι 
παρόμοιο: 

«Στο όνομα της Θεάς, του Θεού, και του Μεγάλου Πνεύματος,

 καλώ τους πνευματικούς φύλακες μου στη ζωή μου. 

Προστατέψτε με από κάθε ζημιά, σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

Γνωστοποιήστε την παρουσία σας στη ζωή μου. »
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Χρησιμοποιούμενη σαν κλειδί, όταν χρησιμοποιείται με την πρόθεσή σας, αυτή η 
χειρονομία ανοίγει μια πύλη ή προσκαλεί ένα πνεύμα. Για να το απελευθερώσετε ή 
να το κλείσετε, χρησιμοποιήστε τον Μικρό Εξορκισμό του Πενταγράμμου με την 
πρόθεση να κλείσετε τη σύνδεση με το πνεύμα.

Αφού καλέσετε το πνεύμα, πείτε στο μυαλό σας ή δυνατά, ότι φοβάστε. Ρωτήστε για 
ειδική προστασία από τέτοιου είδους απειλές. Αν πηγαίνω με τα πόδια στο σπίτι και να 
αισθάνομαι ανασφαλής, ή να βλέπω έναν επικίνδυνο οδηγό στην εθνική οδό κοντά μου, 
ή φοβάμαι τις ισχυρές ψυχικές εκπορεύσεις των πολύ δυστυχισμένων ανθρώπων γύρω 
μου, καλώ το πνεύμα προστασίας μου. Συνήθως το ενδυναμώνω με άλλες τεχνικές 
προστασίας, όπως η ψυχική ασπίδα προστασίας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το ποιό το πνεύμα θέλετε να καλέσετε, αυτή η 
βασική προσευχή προστασίας καλεί την Θεά, το Θεό, και το Μεγάλο Πνεύμα:

«Εγώ, (αναφέρετε το όνομά σας), καλώ τη Θεά, το Θεό, 

και το Μεγάλο Πνεύμα για να με προστατεύσει από κάθε κακό.»

Μπορείτε να ξεκινήσετε και να τελειώσετε τη μέρα σας με μια επίκληση προστατευτικού 
πνεύματος. Εγώ το κάνω μέρος του πρωινού μου διαλογισμού, ζητώντας προστασία για 
όλη την ημέρα. Στο τέλος της ημέρας μου, ζητώ από τους φύλακές μου να 
προστατεύσουν το σώμα μου, ενώ κοιμάμαι και το πνεύμα μου, ενώ ταξιδεύω στα 
όνειρά μου.

Αυτός ο απλός τύπος επίκλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, αν 
και συγκεκριμένοι τύποι πνευμάτων έχουν συγκεκριμένες τεχνικές και προσφορές για 
προστασία. 

301

 Πίσω στον Πίνακα Περιεχομένων                   Copyright© All Rights Reserved MystikX.com

http://mystikx.com/


Το Σημείο του Εξορκισμού με το Χέρι
Για να εκτελέσετε το σημείο του εξορκισμού του στοιχείου της γης με το χέρι, σταθείτε και
δείξτε με τον δείκτη και τον μέσο του δεξιού σας χεριού, στη συνέχεια πλησιάστε προς το
σώμα σας και αγγίξτε με αυτά το αριστερό σας ισχίο. Με ημικυκλικές κινήσεις του 
βραχίονά σας, σχεδιάστε το σύμβολο του πενταγράμμου μπροστά σας με τα δάκτυλά 
σας να δείχνουν. Καθώς το κάνετε αυτό, φανταστείτε μία γαλάζια γραμμή, σαν φλόγα 
αερίου, η οποία σύρεται από τα δάκτυλά σας. Φανταστείτε τη γαλάζια γραμμή να 
αιωρείται στον αέρα καθώς σχηματίζετε το σύμβολο. Όταν ολοκληρώσετε το σύμβολο, 
φανταστείτε ότι το πεντάγραμμα παραμένει στη θέση όπου το σχηματίσατε.

Σχεδιασμός του πενταγράμμου εξορκισμού

Επιπλέον, αρχίστε από το αριστερό ισχίο σας (αγγίζοντας το αριστερό ισχίο σας με τα 
δάκτυλά σας). Υψώστε τον βραχίονά σας σε ευθεία γραμμή στον αέρα, μέχρι να φτάσει 
πάνω από το κεφάλι σας (όσο μακριά μπορείτε να φτάσετε με άνεση), στη συνέχεια 
αλλάξτε προς το δεξί σας ισχίο, έπειτα διαγώνια προς τα πάνω και αριστερά (μέχρι σε 
ένα σημείο δίπλα από τον αριστερό ώμο σας), μετά οριζόντια προς τα δεξιά σας (σε ένα 
σημείο δίπλα από το δεξί σας ώμο), και έπειτα διαγώνια προς τα κάτω, για να τελειώσετε
επιστρέφοντας στο αριστερό σας ισχίο. Τελειώνοντας, ξεκινήστε να κάνετε έναν κύκλο 
γύρω από το πεντάγραμμο αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, 
προστατεύοντας έτσι το πεντάγραμμο σας και δημιουργώντας μια Πεντάλφα.
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κάθε πενταγράμμου. Φανταστείτε το μέγεθος και το βαθμό τελειότητας των 
πενταγράμμων να αυξάνονται, και να επεκτείνονται για να γεμίσουν και να σφραγίσουν 
τα τέσσερα τεταρτημόρια του δωματίου. Φανταστείτε να σχηματίζουν ένα προστατευτικό 
τοίχο γύρω σας.

Θα πρέπει να γίνει πλήρης τελετή εξορκισμού (και στα τέσσερα τεταρτημόρια) σε κάθε 
δωμάτιο και ανοιχτή περιοχή ενός σπιτιού το οποίο καθαρίζεται και προστατεύεται, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του χώρου φύλαξης του αυτοκινήτου και του 
υπογείου. Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία εξορκισμού και καθαρισμού του χώρου 
όσο θέλετε. Η ισχύς της αυξάνεται όσο περισσότερο εξασκήστε σε αυτήν.

Κατά τη διάρκεια σοβαρών και συνεχών προβλημάτων Αρνητικών, θα πρέπει να 
εκτελείται εξορκισμός ολόκληρου του σπιτιού δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το 
βράδυ, για καλύτερα αποτελέσματα. Με λίγη πρακτική εξάσκηση, αυτός ο πλήρης 
εξορκισμός δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Τουλάχιστον, εκτελέστε τον 
στο υπνοδωμάτιό σας το πρωί και το βράδυ. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να εφαρμόζονται
άλλα μέτρα αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένου του θυμιάματος, της μοβ ηλεκτρίκ 
φωτιάς, των διαβεβαιώσεων, του τρεχούμενου νερού, και της ηλεκτρικής γείωσης

Η μέθοδος εξορκισμού του πενταγράμμου μπορεί επίσης να εφαρμοστεί κατά τη 
διαδικασία αφαίρεσης των βιωματικών εικόνων, η οποία παρουσιάστηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια διαυγών 
ονείρων και αστρικών προβολών, όπου είναι ακόμη πιο ισχυρή.
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Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές τελετουργικές ασκήσεις στο βιβλίο αυτό 
καθώς έχει να κάνει με το ξεμπλοκάρισμα των κεντρικών ενεργειακών ρευμάτων 
του ανθρώπου και την δημιουργία αστρικής σφαίρας προστασίας.
Η παρακάτω άσκηση έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να διοχετεύσετε τη ζωτική 
ενέργεια στο σώμα σας ξεμπλοκάροντας τα ενεργειακά σας κανάλια και διαχωρίζοντας 
τα, σε αυτή την περίπτωση στα πέντε στοιχεία. Τα τέσσερα κλασικά στοιχεία είναι φυσικά
η φωτιά, ο αέρας, το νερό και η γη. Σε αυτά  προστίθεται συχνά ένα πέμπτο που 
ονομάζεται αιθέρας. Ο αιθέρας μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ως καθαρό φως, ο οποίος 
όταν χτυπά ένα πρίσμα, διαιρείται σε διάφορα χρώματα. Όσο πιο περίπλοκο το πρίσμα, 
τόσο μεγαλύτερη η ποικιλία των χρωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε σπάσει τον 
αιθέρα στα τέσσερα κλασικά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να σπάσει το ίδιο εύκολα σε 
επτά πλανητικές ενέργειες, και ούτω καθεξής.

Η παρακάτω άσκηση καθιερώνει έναν πυλώνα ενέργειας στο σώμα που ρέει

μεταξύ του ουράνιου κόσμου από το σύμπαν, και του χθόνιου της γης. Η 

κατιούσα ενέργεια καθαρίζει, και συμβολίζεται με το περιστέρι. Η ανιούσα 

ενέργεια είναι αταβιστική και ζωογόνα, και συμβολίζεται με το φίδι. Αφού ο 

ενεργειακός μας πυλώνας εδραιωθεί και αν θέλουμε προαιρετικά κάνουμε 

την προστατευτική μας σφαίρα, τον σπάμε στα 5 στοιχεία ή 5 κέντρα ή 

σφαίρες στο σώμα. Οι θέσεις των στοιχείων του σώματος έχουν παρθεί από

Θιβετιανές ασκήσεις, και αντιστοιχούν σε διάφορα σημεία Τσάκρα, αλλά θα 

πρέπει να αντισταθείτε στον πειρασμό να δείτε αυτή την άσκηση, υπό το 

φως των άλλων ασκήσεων Τσάκρα που ίσως γνωρίζετε, μέχρι να 

κατακτήσετε καλά αυτή την άσκηση μόνη της.

Ο Πυλώνας
Αυτή η άσκηση μπορεί να γίνει σε όρθια ή καθιστή θέση και δύο θέσεις θα πρέπει τελικά 
να κατακτηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η πλάτη θα πρέπει να κρατείται όσο το δυνατόν 
ευθεία και θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε Αναπνοές Βάζο.

Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και φανταστείτε ότι από πάνω σας, από τους υψηλότερους 
ουρανούς κατεβαίνει μια στήλη καθαρού λευκού φωτός. Αυτό το φως εισέρχεται στην 
κορυφή του κεφαλιού σας και περνά μέσα σας, κάτω στο έδαφος. Αυτό το λευκό φως 
είναι επιτρεπτικό και καθαριστικό. 

Εκπνεύστε και πείτε τα εξής:
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Εισπνεύστε ξανά και αισθανθείτε τις δύο ενέργειες που εισέρχονται σε σας από πάνω 
και προς τα κάτω. Εκπνεύστε και αισθανθείτε τη ροή των δύο πηγών ενέργειας σε όλο 
το σώμα σας, να εμποτίζουν κάθε κύτταρο του με τη δύναμη τους. Αισθανθείτε τη 
σύνδεσή σας ανάμεσα στη γη και τον ουρανό σαν μια θεϊκή χάντρα που κρέμεται 
ανάμεσα τους και που κανείς και τίποτα δε μπορεί να διαταράξει.

● Με το κυρίαρχο χέρι σας ακουμπήστε την περιοχή του Τρίτου Ματιού και 
εκφωνείστε Ι 

● Ανοίγοντας την παλάμη του χεριού, ακουμπήστε τη στην καρδιά και 
εκφωνείστε Α

● Ενώστε το δείκτη και τον αντίχειρα και δείχνοντας με την παλάμη προς τα 
πάνω εκφωνείστε Ω

Η παραπάνω εκφώνηση σας γειώνει, σας κεντράρει, σας εξαγνίζει και
σας ενδυναμώνει ώστε να είστε σε θέση να ασκήσετε εξουσία πάνω

στις δυνάμεις που θέλετε να εξορκίσετε. 

Το Περιστέρι και ο Όφις είναι παγκόσμια σύμβολα των χθόνιων και
των ουράνιων δυνάμεων. Δημιουργώντας τον Πυλώνα, παίρνετε το

όλον που υπάρχει, πάνω και κάτω. 

Όπως ο Μάγος Aleister Crowley είπε κάποτε, οι μύστες στέκονται με
το κεφάλι πάνω από τους υψηλότερους παραδείσους και με τα πόδια

κάτω από τις βαθύτερες κολάσεις.

Μετά τον Πυλώνα καλείτε το θεϊκό με την αρχαία φόρμουλα ΙΑΩ. Αυτή η φόρμουλα 
λέγεται ότι είναι η Ελληνική εκδοχή του εβραϊκού YHVH (Yahweh or Jehovah) - Γιαχβέ ή 
Ιεχωβά, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο αρχαίο. Τα 7 ελληνικά φωνήεντα 
αντιστοιχούν σε ουράνια σώματα του ηλιακού συστήματος. Στην περίπτωση μας, Ι = Ο 
ΗΛΙΟΣ, Α = ΣΕΛΗΝΗ, Ω = ΚΡΟΝΟΣ, οπότε το ΙΑΩ αντιπροσωπεύει όλο το φάσμα 
των σφαιρών από τη Σελήνη έως τον Κρόνο (αρχή και τέλος) που διοικούνται από
τον Ήλιο. Είναι επίσης μια συντόμευση όλων των φωνηέντων δεμένα μαζί -μια ισχυρή 
σαμανική φόρμουλα που αντιπροσωπεύει όλα τα σύμπαντα. 

Για να προφέρετε σωστά το ΙΑΩ, τραβάτε τα φωνήεντα ΙΙΙΙΙΙΙΙΑΑΑΑΑΑΩΩΩΩΩ. Το Ι 
προφέρεται από το λαιμό και κρατώντας τα χείλη ελαφρώς ανοιχτά σε σχισμή, το Α 
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Υπάρχει μια σειρά από εσωτερικές ενεργειακές ασκήσεις που χτίζονται επάνω σε αυτό 
το μοτίβο, αλλά για τώρα, αυτό είναι αρκετό για να κυριαρχήσει τη μέθοδο και να είναι σε
θέση να απομονώσετε και να χειριστείτε τα διάφορα στοιχεία με τα οποία θέλετε να 
εργαστείτε.

Μόλις έχετε κατανοήσει καλά την άσκηση μπορείτε να ασκηθείτε στο να μετακινείτε 
διάφορες μορφές ενέργειας σε όλο το σώμα μέσω της δύναμης της θέλησης και της 
αναπνοής. Μετακινήστε τες πάνω και στην πλάτη και μπροστά και κάτω, ή από την μία 
πλευρά στην άλλη. Δώστε έμφαση στην συγκέντρωση διαφορετικών στοιχείων στα χέρια
ή τα πόδια. Τελικά θα πρέπει να ασκηθείτε στο να τα προβάλλετε προς τα έξω σε 
αντικείμενα ή ακόμα και εμποτίζοντας ολόκληρα δωμάτια με ένα συγκεκριμένο στοιχείο. 
Συνδέστε αυτή την πρακτική για τις τεχνικές αναπνοής από το προηγούμενο κεφάλαιο 
και πειραματιστείτε Θα βρείτε ατελείωτες εφαρμογές.

Εάν ασκήσετε τον Πυλώνα και τις Σφαίρες καθημερινά σχεδόν μπορώ να εγγυηθώ ότι 
θα νιώσετε τη διαφορά σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι που 
χρησιμοποιούν αυτές και άλλες ασκήσεις, αρχίζουν να αισθάνονται τον πυλώνα, τόσο 
ξεκάθαρα όσο τη σπονδυλική τους στήλη, ακόμη και στο σημείο που η στάση τους 
αλλάζει φυσικά, επειδή οι ενέργειες κρατούν το σώμα ευθεία πιο άνετα από ότι να 
καμπουριάζετε.
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2. Μόλις τη βρείτε, υψώστε το ανάστημά σας και αντιμετωπίστε τη σαν πολεμιστής. 
Οραματιστείτε ένα πεντάγραμμο σε μπλε κοβάλτιο ή ιώδες φως στο Τρίτο Μάτι 
σας. Φέρτε τα χέρια σας μέχρι το Τρίτο Μάτι σας, με τις παλάμες προς τα έξω, με 
τους αντίχειρες και τους δείκτες να αγγίζουν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα 
τρίγωνο στο μέτωπο. Αυτή η κίνηση συνήθως ονομάζεται Τρίγωνο της 
Εκδήλωσης και χρησιμοποιείται στην εργασία με ξόρκια για να καθαγιάσει 
εργαλεία και γητειές. Εδώ, αυτό φανερώνει τη θέλησή σας για την προστασία 
σας.

3. Βήμα προς τα εμπρός (η παράδοση λέει με το αριστερό πόδι σας, αλλά εγώ κάνω
το βήμα προς τα εμπρός με το δεξί μου) να προβάλετε τα χέρια σας προς τα 
εμπρός, στέλνοντας το τρίγωνο στην πηγή της βλάβης, η σπάζοντας το δεσμό και
προστατεύοντάς σας από βλάβη στο μέλλον. 

4. Οι μάγοι θα σφραγίσουν τη διαδικασία αυτή με το Μικρό Εξορκισμό του 
Πενταγράμμου, για να αποφευχθούν μελλοντικές επιθέσεις. 
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11. Τοποθετήστε τώρα έναν κρύσταλλο σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες του 
κρεβατιού σας και άλλους τέσσερις σε κάθε μία από τις τέσσερις γωνίες του 
υπνοδωματίου σας. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει στο πάτωμα, στη βάση των 
ποδιών του κρεβατιού, ή αν το κρεβάτι είναι σε μία υπερυψωμένη βάση μπορείτε 
να τους τοποθετήσετε στη βάση δίπλα στις γωνίες του κρεβατιού. Εάν το δωμάτιό
σας έχει παράξενο σχήμα, τοποθετήστε έναν κρύσταλλο σε κάθε γωνία. Το 
υπνοδωμάτιό σας είναι τώρα υπέρ-προστατευμένο. 

12. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα δωμάτια που θέλετε να προστατέψετε, 
τοποθετήστε έναν κρύσταλλο σε κάθε μία γωνία του δωματίου. Εάν θέλετε να 
προστατέψετε ολόκληρο το σπίτι σας, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν κρύσταλλο 
από έξω ή μέσα σε κάθε γωνία του σπιτιού.

13. Εάν η απόσταση μεταξύ των κρυστάλλων είναι μεγαλύτερη των 6 μέτρων, θα 
πρέπει να τοποθετήσετε έναν άλλο ανάμεσά τους για να μειωθεί η απόσταση. 
Αυτό ενισχύει την προστατευτική ασπίδα.

14. Φορέστε το εκκρεμές κρυστάλλου σας σε ένα περιδέραιο. Αυτό συνδέει 
ισχυρά την αύρα σας με το πεδίο του ενεργειακού πλέγματος των 
κρυστάλλων.
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«Γιατί τι είναι ο άνθρωπος, αν κερδίσει όλον τον κόσμο,
χάνοντας την ψυχή του;»

«Εκτός και αν γίνουμε μικρά παιδιά,  
δεν θα μπούμε στον Παράδεισο»

-Ιησούς Χριστός

23. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
«Εάν κάποια ψυχή που έζησε πολλές ημέρες, μολύνθηκε ή ακολούθησε τις προτροπές

του μίσους ή διέπραξε εγκλήματα, είναι καταδικασμένη να περιπλανιέται για χιλιάδες
χρόνια, μακριά από την κατοικία των Μακάρων, Πρόκειται να γεννιέται ασταμάτητα σε

βάθος χρόνου, σε μορφές θνητές και να περνά από τη μια οδυνηρή ζωή στην άλλη. Ένα
στοιχείο θα την δέχεται από ένα άλλο ενώ όλα μαζί θα την απορρίπτουν». Και προσθέτει
με μεγάλη θλίψη: «Είμαι και εγώ ένας εξόριστος δραπέτης από την κατοικία των θεών,

ένα παιχνίδι μέσα στα χέρια της διχόνοιας».

 -Εμπεδοκλής στους «Καθαρμούς» (απ. 115).
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Η διαφώτιση και η πρόοδος του ανθρώπου επιτυγχάνεται μόνο όταν 
απελευθερώνεται από την εμμονή και την κατοχή.

Όταν σκέφτεστε, πράττετε, και μιλάτε ως απελευθερωμένη ψυχή, αλλά οτιδήποτε κάνετε 
είναι μηχανικό και τεχνητό, η πνευματικότητα σας δεν έχει καμία πραγματική αξία -γιατί 
δεν είστε ο πράττων.

Η διαφορά μεταξύ της απελευθέρωσης και της ελευθερίας είναι μεγάλη. Στην 
ελευθερία ελευθερώνετε τον εαυτό σας από τη δική σας:

● Αδράνεια 
● Αίγλη & Ψώνιο
● Ψευδαισθήσεις & Ψευτο-δικαιολογίες
● Ματαιοδοξία & Αλαζονεία
● Υπέρμετρο εγώ

Στην απελευθέρωση ελευθερώνετε τον εαυτό σας από την εμμονή και την κατοχή, 
από την εξυπηρέτηση αυτών που έχουν εμμονές ή είναι δαιμονισμένοι, και κάνετε 
προσπάθειες για να απελευθερώσετε όσους εξυπηρετούν τυφλά τους 
εμμονόπληκτους και τους κατεχόμενους.

Αυτά είναι τα καθήκοντα του κάθε μαθητή στον κόσμο. Η απελευθέρωση δεν μπορεί να 
επιτευχθεί έως ότου όλοι οι άνθρωποι ελευθερωθούν από την πενταπλή αλυσίδα της 
αδράνειας, της αίγλης, της ψευδαίσθησης, της ματαιοδοξίας, και του εγώ. Αυτά είναι όλα 
ριζωμένα στο υποσυνείδητο μυαλό. Αυτή η πενταπλή αλυσίδα καλείται «Σκάλα του 
Σατανά». Εάν αυτή η σκάλα δεν υπάρχει, ο Σατανάς δεν μπορεί να αναρριχηθεί στο 
κτίριο σας. Εφόσον κάποιος δεν αγωνιστεί για την ελευθερία και την απελευθέρωση, η 
ουσία του, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Μπορεί, ωστόσο, να κάνει μηχανικά πράγματα, 
όπως να επηρεάζει ανθρώπους, να κατέχει πράγματα και να δίνει πράγματα, αλλά η 
ουσία του παραμένει η ίδια. Όλες οι σχέσεις του προωθούν τη δουλεία και τον 
ενθαρρύνουν να ασκεί έλεγχο κι εξουσία επί των άλλων ανθρώπων.

Υπάρχουν επτά άμεσες εμμονές που πρέπει να αποφεύγονται:
➔ Αλκοολισμός
➔ Ναρκωτικά κάθε είδους
➔ Ακραίο, ανώμαλο, και ανήθικο σεξ
➔ Λαιμαργία
➔ Απληστία
➔ Κτητικότητα
➔ Βία
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μια μέρα, ο Σατανάς και ένας άνδρας έγιναν φίλοι. Δούλεψαν όλη την ημέρα για να

καλλιεργήσουν ένα χωράφι, και το σούρουπο ήταν έτοιμοι να γυρίσουν στο σπίτι
πέντε μίλια με τα πόδια. Ο Σατανάς είπε στον άνθρωπο: 

«βλέπω ότι είσαι κουρασμένος. Μπορείς να καθίσεις στην πλάτη μου και να
τραγουδήσεις ένα τραγούδι, και όπως τραγουδάς εγώ θα σε μεταφέρω στο σπίτι.
Αλλά όταν το τραγούδι σου τελειώσει θα πρέπει να κατέβεις, και εγώ θα πηδήξω

στην πλάτη σου και θα τραγουδήσω το τραγούδι μου. Στη συνέχεια, όταν τελειώσω,
θα ξαναπάρεις τη σειρά σου, και ούτω καθεξής.» 

Ο άνθρωπος συμφώνησε, πήδηξε στην πλάτη του Σατανά και άρχισε να
τραγουδάει. Αλλά μετά από μισό μίλι το τραγούδι του τελείωσε, και έτσι έπρεπε να

αφήσει τον Σατανά να ανέβει πάνω του. Ο Σατανάς πήδηξε στην πλάτη του και
άρχισε να τραγουδάει. Ο άνθρωπος περπάτησε ένα μίλι, δύο μίλια, τρία μίλια, και ο

Σατανάς εξακολουθούσε να τραγουδάει. 

«Είμαι κουρασμένος», είπε ο άνδρας. «Παρακαλώ τελείωσε το τραγούδι σου» 

«Τι είναι αυτά που λες;» ρώτησε ο Σατανάς.

«Έχουμε μια συμφωνία. Δεν θα κατέβω μέχρι το τραγούδι μου να τελειώσει. Δεν
έχεις κανένα δικαίωμα να με διακόψεις.»

Ο άντρας τον κουβάλησε για άλλο ένα μίλι και στη συνέχεια έπεσε
νεκρός.
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