Academy of Life
ΑΜΑΛΘΕΙΑ

Holistic Therapy Center
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
& ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Γίνε Αγγελικός
Θεραπευτής-Σύμβουλος
& Δάσκαλος
Καλώς ορίσατε στους Δρόμους των Αγγέλων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Academy of Life, της Μαθητείας Αγγελικών
Σπουδών, για Επαγγελματικές Σπουδές στην Αγγελική Θεραπευτική-Συμβουλευτική και
Διδασκαλία, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν επαγγελματική γνώση στην Αγγελική Θεραπευτική είτε ως ΘεραπευτέςΣύμβουλοι είτε ως Μάστερ-Δάσκαλοι.
Ωστόσο απευθύνεται και σε όλους τους ανθρώπους, όσους χρειάζονται υποστήριξη στο
δικό τους Πνευματικό Θεραπευτικό ταξίδι, ή σε όσους επιθυμούν να εξυψώσουν
την εργασία που ήδη έχουν, οποιαδήποτε εργασία και αν είναι αυτή και επιθυμούν να
γίνουν Θεραπευτές ή Σύμβουλοι, Μάστερ ή Δάσκαλοι της ζωής τους, καθώς και του
επαγγέλματος τους. Μπορούν λοιπόν όλοι να το παρακολουθήσουν, επιλέγοντας ο
καθένας το επίπεδο που θέλει να οδηγηθεί για να ανυψώσει την ενέργειά του.
Είναι ακόμα ένα υπέροχο συμπλήρωμα σε όσους είναι ήδη θεραπευτές ή Σύμβουλοι
πλουτίζοντας έτσι την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στην Αγγελική Θεραπευτική.
Σε αυτό το πρώτο βασικό επίπεδο λοιπόν, είστε ευπρόσδεκτοι και καλοδεχούμενοι, όλοι
όσοι έχετε ακούσει το κάλεσμα της ψυχής σας. Με την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου του
προγράμματος μπορείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σαν Αγγελικός Θεραπευτής
ή Σύμβουλος.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους να οδηγήσουμε τη ζωή μας σε ένα αγγελικό μονοπάτι,
που το φως θα είναι φάρος αγάπης, αλήθειας, χαράς, ευτυχίας, αφθονίας, γαλήνης,
υγείας, αρμονίας, ισορροπίας, ενσυναίσθησης, συμπόνιας, ομορφιάς, αλληλεγγύης,
συντροφικότητας, ένα μονοπάτι γεμάτο με όμορφες εμπειρίες.
Kαίτη Σαμαρτζή

Change Your Thinking

Change Your Life

Α΄ Κύκλος Σπουδών:
Εκπαίδευση Αγγελικού
Συμβούλου-Θεραπευτή
Απευθύνεται: Σε όσους επιθυμούν να γίνουν Αγγελικοί Θεραπευτές & Σύμβουλοι
Προϋπόθεση: Καμία, ανοιχτό σε όλα τα άτομα
Διάρκεια: 8 Σαββατοκύριακα
Ώρες Διδασκαλίας: Σάββατο και Κυριακή 10:00-16:00
Παρέχεται: Πιστοποίηση Παρακολούθησης & Διδασκαλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο Α’ επίπεδο των μαθημάτων ο Εκπαιδευόμενος:
• Μυείται στις αγγελικές ενέργειες και τις
αρχές της κάθαρσης του σώματος αλλά
και του Φωτεινού ενεργειακού του πεδίου
για καθαρότερη σύνδεση με το Πνεύμα,
τους Αγγέλους, τον Εαυτό του και την Ζωή.
• Εκπαιδεύεται στο να απεγκλωβίζεται από τα
εμπόδια, τα προβλήματα, τις δυσκολίες που
παράγει η καθημερινότητα και η προσωπικότητα, και συνδέεται με τον Ανώτερο Αληθινό
Σοφό Εαυτό του και τον Φύλακα Άγγελό του.
• Εκπαιδεύεται στην επικοινωνία με το Αγγελικό
Βασίλειο με στόχο την αφύπνιση.
• Εκπαιδεύεται στην Αγγελική προστασία και
βοήθεια και άλλα πολλά.

• Βιβλιογραφία & Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.
Επίσης στα πλαίσια των μαθημάτων
του Α΄ Κύκλου Σπουδών δίνονται
οι εξής πνευματικές μυήσεις:
• Μύηση στον 1ο & 2ο Βαθμό του
Αγγελικού Ρέικι.
• Μύηση στον 1ο Βαθμό Violet Flame
Ιόχρους Φλόγα.
• Μύηση στους Αρχαγγέλους.
• Μύηση στους κωδικούς της Αφθονίας.
• Μύηση στις 7 Ακτίνες Αρχαγγέλων.
• Μύηση Εγώ Ειμί Παρουσία.

Η κράτησ η της θέσ ης γίνεται με την Εγ γραφή σας.
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Υπεύθυνη Κέντρου
& Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Καίτη Σαμαρτζή

Συγγραφέας Spiritual Teacher
Reiki & Angelic Reiki Master Teacher
Life & Spiritual Coach

Η Καίτη Σαμαρτζή γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι μητέρα δύο υπέροχων παιδιών.
Πνευματική Δασκάλα και Σύμβουλος, Εμπνεύστρια και Ιδρυτικό Μέλος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
«Αμάλθεια-Εκπαιδευτικό Κέντρο Ολιστικής Θεραπευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης».
Σπούδασε Οικονομικά, Marketing, Management, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Family Counselor, Spiritual Psychotherapy. Έχει εκπαιδευτεί στο Life-Business Coaching & Mentoring, NLP, Systemic Constellation, Spiritual Psychology-Psychotherapy, Shamanic Energy Medicine, Angelic Reiki Therapy. Έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια, εργαστήρια και μαθήματα ποικίλης θεματολογίας, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό από σπουδαίους Δασκάλους.
Στο παρελθόν, και για πολλά χρόνια, είχε διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης σε Χρηματοοικονομικούς
Οργανισμούς, Marketing και Sales Manager, στον τομέα των οικονομικών και των συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
Στην προσωπική της αναζήτηση και ανάπτυξη εκπαιδεύτηκε σε διάφορες Πνευματικές και
Ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές, τις οποίες ενσωμάτωσε στη ζωή της και την καθημερινότητά
της, και τις οποίες μοιράζεται με αγάπη από το 2010 μέσω του προσωπικού της blog, που έχει χιλιάδες
επισκέψεις.
Την κέρδισε η Πνευματικότητα και η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι θεραπείες και η
συγγραφή. Συντονίζει ομάδες Αυτογνωσίας, Θεραπευτικής, Συμβουλευτικής, Προσωπικής Ανάπτυξης,
Φωτός και Βιωματικά Σεμινάρια. Η ίδια συνηθίζει να λέει:
«Είμαστε όλοι Άγγελοι με ένα φτερό και μπορούμε να πετάξουμε μόνο αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον!
Η ζωή όλων μας ας είναι γεμάτη Αγάπη και Φως!»
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Πύλη Αγγέλων
Σύνδεση-Επικοινωνία
με το Αγγελικό Βασίλειο
Είναι το πρώτο βήμα για να γίνεις Αγ γε λικός Θερα πευτής & Σύμβουλος.
Ανοίγουμε τις πύλ ες των αγ γέ λων με τεχνικές επικοινωνίας
με τον Φύλακα Άγ γε λο, τον Ανώτερο Αγ γε λικό Εαυτό,
αλλά και με το Αγ γε λικό Βασ ίλ ειο του φωτός.

ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ
• Ξεκινώντας την Αγγελική Θεραπευτική.
• Πως φτιάχνω έναν Αγγελικό χώρο.
• Ιερός Χώρος.
• Τι είναι οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι.
• Αγγελικές Σφαίρες & Αγγελικές Ιεραρχίες.
• Διαλογισμός σύνδεσης με τον Φύλακα Άγγελό.
• Πως επικοινωνώ με Αγγέλους & Αρχαγγέλους.
• Μιλώντας με τους Αγγέλους.
• Αγγελικές Θεραπείες.
• Θεραπεία με την βοήθεια των Αγγέλων.
• Διδασκαλία Αυτοθεραπείας-Θεραπείας.
• Αγγελικές ασπίδες προστασίας.
• Απελευθέρωση από αρνητικά δεσμά.
• Ενδυνάμωση με τους Αγγέλους.
• Τρόποι επικοινωνίας channeling.
• Σύνδεση με Αγγέλους και Αρχαγγέλους.
• Προσευχές, Επικλήσεις, Διαλογισμοί, Ασκήσεις
Σύνδεσης, ασκήσεις επικοινωνίας, channeling.
• Αγγελικές κάρτες-Αγγελικά διαβάσματα.
• Ανθρώπινοι Άγγελοι.
• Μύηση στην Εγώ Ειμί Παρουσία.
• Οι Σφραγίδες των Αρχαγγέλων.
• Οι Ακτίνες των Αρχαγγέλων.
• Αγγελική προστασία για Θεραπευτές
και Δασκάλους.
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• Σύνδεση και Επικοινωνία με τους Αρχαγγέλους.
• Αφθονία με τους Αγγέλους.
• Διαλογισμοί , Προσευχές Αρχαγγέλων.
• Ενεργειακές και Πνευματικές Τεχνικές.
• Αντίστοιχες ιδιότητες του κάθε
κέντρου-Τσάκρα.
• Κάθαρση-Ενδυνάμωση-Εξισορρόπηση.
• Σύνδεση και Επικοινωνία με τους
7 Αρχαγγέλους Μιχαήλ-Ζοφιήλ-ΣαμουήλΓαβριήλ-Ραφαήλ-Ουριήλ-Ζακχιήλ.
• Βιβλιογραφία.
• Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ
• Ολοκληρωμένους καθαρισμούς με τους
Αρχαγγέλους και αποκοπές από κάρμα.
• Ενεργειακός Καρμικός Καθαρισμός.
• Συντονισμοί Μύηση στους 7 Αρχαγγέλους.
• Συντονισμό του κρυστάλλου του θεραπευτή
με τους Αγγελικές ενέργειες & τους Αγγελικούς
θεραπευτικούς κωδικούς.
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Academy of Life

Αγγελικό Ρέικι Μύηση
στον 1ο & 2ο Βαθμό
Για όσους έχουν ήδη Μυηθεί σ τον 1ο & 2ο βαθμό
του Αγ γε λικού Ρέικι μπορούν αν θέ λουν να παρακολουθήσουν
το σεμινάριο με συμβολική συμμετοχ ή.

ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ
• Εμβάθυνση και Κατανόηση των Πνευματικών
Αρχών.
• Μήνυμα από τον Αρχάγγελο Μέτατρον.
• Δημιουργία ιερού χώρου.
• Εισαγωγή στο Angelic Reiki 1ου & 2ου Βαθμού.
• Ο Σκοπός & η Διαδικασία των Καθαρισμών
• Ντουάλ Κουλ και η 2η Ακτίνα-O Άγιος Γερμανός
και η 7η Ακτίνα
• Η Προέλευση των Θεραπευτικών Τεχνών
και ο Ρόλος των Αγγέλων.
• Εισαγωγή στο Συναισθηματικό Σώμα.
• Το Αισθαντικό μας Σώμα-Διαλογισμός
Αισθαντικού Σώματος.
• Τα τσάκρα και οι αντιστοιχίες τους.
• Η Αγγελική Αναπνοή.
• Τα Σύμβολα.
• Το Αγγελικό Ρέικι για την εγκυμοσύνη,

μωρά και την υποστήριξη των ίντιγκο
& κρυστάλλινων παιδιών.
• Οι τέσσερις μέθοδοι θεραπείας και ανταλλαγές
θεραπείας.
• Προετοιμάζοντας και Αφιερώνοντας το Χώρο
για Θεραπευτική Συνεδρία.
• Η διαδικασία “καθαρισμού” και “αφιέρωσης”
του θεραπευτικού χώρου & το “κλείσιμο” του
χώρου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
• Διδασκαλία Θεραπείας “Θεραπεύοντας σαν
Κανάλι” (Βασική Θεραπευτική Μέθοδος).
• Διδασκαλία Θεραπείας με Πρόθεση.
• Διδασκαλία Θεραπείας με Αναληφθέντες
Διδάσκαλους και Γαλαξιακούς Θεραπευτές.
• Διδασκαλία Πολυδιάστατης Θεραπείας
& Θεραπείας Προηγούμενων Ζωών.
• Διδασκαλία Αυτοθεραπείας.
• Διδασκαλία Θεραπείας από Απόσταση.
• Διδασκαλία Θεραπείας Εγκύων, Βρεφών
και παιδιών.
• Πρακτικά Θέματα για τη Θεραπευτική
Συνεδρία.
• Διδασκαλία Συντονισμού Θεραπευτικών
Εργαλείων.
• Η Αναθεώρηση της Φύσης της Αγγελικής
Ενέργειας & των Αρχαγγέλων.
• Νόμοι Θεραπείας του Ντουάλ Κουλ μέσω
της Αλίκης Μπέιλι.
7

Μαθητεία Αγγελικών Σπουδών Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

• Επιβεβαιώσεις Μη Παρέμβασης.
• Αναγνωρίζοντας το Υπέρτατο Φως.
Η ιστορία των Αγγέλων.
• Οργανισμοί Αγγελικού Ρέικι.
• Βιβλιογραφία.
• 2 ολοκληρωμένοι καθαρισμοί με τους
Αγγέλους και αποκοπή από το κάρμα.
• Ενεργειακό Καθαρισμό-Συντονισμός
στο Angelic Reiki 1ου Βαθμού.
• 2 συντονισμοί στο Angelic Reiki 1ου
& 2ου Βαθμού.
• Ενεργειακός Καθαρισμός-Συντονισμός στο
Angelic Reiki 2ου Βαθμού.
• Συντονισμός στα Πολυδιαστασιακά
Θεραπευτικά Σύμβολα.

Academy of Life

• Συντονισμό του κρυστάλλου του θεραπευτή
με τους Αγγελικές ενέργειες & τους Αγγελικούς
θεραπευτικούς κωδικούς.
• Ενεργοποίηση των συμβόλων του Ρέικι
από τον Αρχάγγελο Μέτατρον
στην Αγγελική τους δόνηση.
• Master Κρύσταλλος χαλαζία.
• Εγχειρίδιο του Επίσημου Οργανισμού.
• Πιστοποιητικό Βεβαίωση Παρακολούθησης
του Επίσημου Οργανισμού «The Foundation
of Cosmic Fire 2003».

3

Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.

Αγγελική Αφθονία & Αρχές Υλοποίησης
ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ
• Πως οι Άγγελοι βοηθούν για να λυθούν τα
εμπόδια για την επίτευξη των επιθυμιών.
• Πως λειτουργεί ο Αγγελικός Νόμος της Έλξης.
• Συμπαντικοί Νόμοι.
• Καρμική Αποκοπή από όρκους φτώχειας.
• Πώς δημιουργούμε την αφθονία
& τον πλούτο προσελκύοντας
τις κατάλληλες καταστάσεις.
• Η Σχέση με τα χρήματα. Καθαρισμός
εμπόδιων για να προσέλκυση αφθονίας
και χρημάτων.
• Απελευθέρωση. Καθαρισμός από αρνητικές
ενέργειες, αντιστάσεις και εμπόδια.
• Τρόποι προσέλκυσης κατάλληλων ανθρώπους
για επιτυχία & ευημερία.
• Τρόποι προσέλκυσης αντικείμενων εύκολα
γρήγορα & απλά.
• Καθαρισμός από περιοριστικά πρότυπα
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για τα χρήματα.
• Καθαρισμός και συντονισμός με την αφθονία
& την ευημερία.

• Γνώση και κατανόηση του Αληθινού Θεϊκού
Εαυτού.
• Πως θα φέρετε στη ζωή σας τον κατάλληλο
σύντροφο, φίλο, εργοδότη, υπάλληλο, πελάτη,
συνεργάτη
• Φυσική δημιουργία αφθονίας σε όλα τα
επίπεδα, οικονομική ευημερία, καλή υγεία,
ιδανικές σχέσεις.
• Τι πρέπει να κάνετε, να σκέφτεστε, να νιώθετε,
να εκπέμπετε & να οραματίζεστε για να
αποκτήσετε όλα όσα επιθυμείτε.
• Πώς να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική σας

δύναμη για να δημιουργήσετε το δικό σας
θαύμα.
• Σκοπός ζωής για αφθονία.
• Βιωματικές ασκήσεις & Ασκήσεις
προσέλκυσης.
• Διαλογισμούς Αφθονίας & Ευημερίας.
• Ζητήστε και θα σας δοθεί.
• Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.

4

Τα Δώρα & οι Ακτίνες των Αρχαγγέλων
Οι Δάσκαλοι του Φωτός,
Ποιότητες-Αρετές, Μυήσεις
ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ
• Σύνδεση με τις 7 Αρχαγγελικές Ακτίνες.
• 1η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
• 2η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Ζοφιήλ.
• 3η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Σαμουήλ.
• 4η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.
• 5η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Ραφαήλ.
• 6η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Ουριήλ.
• 7η Ακτίνα, Σύνδεση και Επικοινωνία
με τον Αρχάγγελο Ζακχιήλ.
• Αγγελικές Σφαίρες & Αγγελικές Ιεραρχίες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ
• Ολοκληρωμένους καθαρισμούς με τους
Αρχαγγέλους.
• Ενεργειακός Καθαρισμός .
• Συντονισμοί στους 7 Αρχαγγέλους.
• Μύηση στις 7 Ακτίνες Αρχαγγέλων.
• Συντονισμό του κρυστάλλου του θεραπευτή
με τις Αγγελικές ενέργειες & τους Αγγελικούς
θεραπευτικούς κωδικούς.
• Βιβλιογραφία.
• Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.
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Violet Flame Ιόχρους Φλόγα
Μύηση Α-Violet Flame Alchemy

Άγγελοι & Σχέσεις,
Αδελφές Ψυχές- Αγγελικά Διαβάσματα
Κάρτες Αγγέλων Angel Card Reading

ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ

ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ

• Η “Εγώ Ειμί” Παρουσία, Ο Ηλιακός Άγγελος.
• Οι 7 Ακτίνες.
• Η 7η Ακτίνα & η Ιόχρους Φλόγα.
• Οι Διδάσκαλοι & οι Άγγελοι της Ιόχρου Φλόγας.
• Ο Μάχα Τσόχαν Άγιος Γερμανός.
• Ο Ηλιακός Λόγος.
• Πως εργάζομαι με την Ιόχρου Φλόγα.
• Εφέλκυση.
• Επίκληση της Ιόχρου Φλόγας.
• Προγραμματισμός Ευημερίας & Αφθονίας
με την Ιόχρου Φλόγα.
• Καθαρισμοί, Θεραπεία με την Ιόχρου Φλόγα.
• Θεραπευτική Πρακτική.
• Η χρήση της Φλόγας του Ελέους ως δύναμη
Μετουσίωσης.
• «Επιστολές προς Ανώνυμον» Αθήνα 1967,
Παπασταύρου.
• Η ουσία και η χρήση των «decrees».
• Διαλογισμοί Μετουσίωσης Κάθαρσης
Μετασχηματισμού.
• Κάρμικός Καθαρισμός με την Ιόχρου Φλόγα.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ
• Ολοκληρωμένους καθαρισμούς με τους
Αρχαγγέλους και την Ιόχρου Φλόγα και
αποκοπές από κάρμα.
• Ενεργειακός Καθαρισμός.
• Συντονισμός στην Ιόχρου Φλόγα.
• Μύηση Violet Flame Ιόχρους Φλόγα 1ο Βαθμό.
• Μύηση Εγώ Ειμί Παρουσίας.
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• Συντονισμό του κρυστάλλου του θεραπευτή
με τους Αγγελικές ενέργειες & τους Αγγελικούς
θεραπευτικούς κωδικούς .
• Βιβλιογραφία.
• Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.

• Αυτογνωσία και ακριβή θεραπευτικά
διαβάσματα και εμπνεύσεις.
• Μύηση βασικού επιπέδου καθοδήγησης.
• Μύηση στις Αγγελικές Κάρτες καθοδήγησης.
• Αγγελικός καθαρισμός αρνητικών επιρροών
που μπλοκάρουν τη διαίσθηση.
• Αγγελικοί Διαλογισμοί καθοδήγησης.
• Πώς να προετοιμάζετε τις κάρτες σας
αφιερώνοντας και ανοίγοντας την ενέργεια
και την ευλογία.
• Καθαρισμός στις κάρτες και ενεργοποίηση
στο σετ καρτών.
• Προετοιμασία για ακριβή ανάγνωση.
• Επιλογή Αγγελικών καρτών.
• Ερμηνεύοντας το αληθινό νόημα των καρτών.
• Διαφορετικούς τρόπους ριξίματος.
• Αγγελικά Διαβάσματα για άλλους.
• Επίκληση αγγέλων.
• Εμπνεύσεις και Καθοδήγηση.
• Σημειώσεις.

• Αδελφές Ψυχές και Δίδυμες Φλόγες.
• Βρες την Αγάπη.
• Άνοιγμα και Θεραπεία Καρδιάς.
• Απελευθέρωση από μπλοκαρίσματα.
• Παιχνίδια ρόλων.
• Βιβλιογραφία.
• Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.

Άγγελοι & Σχέσεις
• Αφήνομαι στην Αγάπη.
• Το μυστικό της καρδιάς.
• Αγαπώ τα θαύματα.
• Παράδοση και Απελευθέρωση.
• Πως θα συναντήσω την αγάπη.
• Ιδανικός Σύντροφος- Επιλογή Συντρόφου.
• Ικανοποιητικές Σχέσεις .
• Καρμικές απελευθερώσεις από παλιές σχέσεις.
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Εκκρεμές & Χρήση στην Θεραπευτική
Χάρτες Εργασίας -The Pendulum Answers
Αγγελικοί Κρύσταλλοι-Κρυσταλλοθεραπεία
Crystal Healing Energy
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Μαθήματα Channeling & Καθοδήγησης
Αποφοίτηση Μαθητείας
1ου Κύκλου Σπουδών
ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ

ΔΙΔΑΚΤEΑ YΛΗ
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• Η Τέχνη του εκκρεμούς.
• Τι είναι το εκκρεμές.
• Βασικές αρχές της ραδιαισθησίας.
• Ραδιαισθησία & Θεραπευτική.
• Το εκκρεμές και τα μυστικά του.
• Η έκτη αίσθηση στα χέρια μας.
• Πως και γιατί χρησιμοποιούμε το εκκρεμές;
• Πως συνδεόμαστε μαζί του.
• Τρόποι χρήσης του εκκρεμούς και της
ραβδοσκοπίας για λήψη έγκυρων απαντήσεων
για όλους τους τομείς της ζωής μας για
εργασία, σχέσεις, υγεία.
• Τεχνικές σύνδεσης με τον Ανώτερο Εαυτό
και συντονισμός με το Αγγελικό Βασίλειο για
άντληση ενεργειών από τα ανώτερα πεδία
• Δυνατότητα αναγνώρισης των ενεργειακών
ποιοτήτων για συμβατότητα και αρμονική
συνύπαρξη
• Μέτρηση του δυναμικού του ενεργειακού
σώματος της ζωτικότητας, των τσάκρας, του
οργανισμού και αναγνώριση της κατάστασής
τους.
• Απαντήσεις με το Εκκρεμές-Προϋποθέσεις
για την επιτυχία.
• Κρυσταλλοθεραπεία, ενδυνάμωση και
εναρμόνιση του φυσικού-ενεργειακού φορέα
μας.
• Πως ρωτάμε & πως παίρνουμε Απαντήσεις.
• Χρωματοθεραπεία και εκκρεμές. Αναφορά
στην χρήση χρωμάτων για συγκεκριμένες

θεραπευτικές ενέργειες. Ψυχολογία χρωμάτων.
• Ασκήσεις που θα μας βοηθήσουν να
εξασκηθούμε στην σωστή χρήση του.
• Πως καθαρίζουμε το εκκρεμές.
• Πως να θέτουμε σωστά τις ερωτήσεις.
• Σε ποια θέματα μπορούμε να πάρουμε
απαντήσεις.
• Πρακτικές ασκήσεις κατάκτησης και χειρισμού
των μεθόδων και τεχνικών που θα διδαχθούν.
• Τεχνικές εξισορρόπησης και εναρμονισμού για
αποκατάσταση της ψυχοσωματικής αρμονίας.
• Αγγελικοί Χάρτες.
Αγγελικοί Κρύσταλλοι-Κρυσταλλοθεραπεία
-Crystal Healing Energy.
• Κρύσταλλοι οι Δάσκαλοι του Φωτός.
• Επιλογή-Καθαρισμός-ΦροντίδαΕνεργοποίηση-ΠρογραμματισμόςΑφιέρωση Κρυστάλλων
• Aποστάγματα από κρυστάλλους
• Κρατήστε έναν Αγγελικό Κρύσταλλο
• Ιδιότητες Κρυστάλλων
• Ημιπολύτιμοι Λίθοι και Ιστορία
• Κατάλογος Αγγελικών Κρυστάλλων
• Κρύσταλλοι και κρυσταλλοθεραπεία
• Βιβλιογραφία
• Σημειώσεις
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.

• Πηγές Καθοδήγησης.
• Ανώτερος Εαυτός.
• Κανάλια επικοινωνίας & Καθαρισμός.
• Πεμπτουσία.
• Επίγνωση.
• Ενόραση.
• Διαίσθηση.
• Τηλεπαθητική Ακοή.
• Γνώση.
• Πρόθεση.
• Τηλαισθησία.
• Μηνύματα.
• Συνδημιουργία.
• Άνοιγμα και Καθαρισμός Τσάκρα.
• Άνοιγμα Καρδιάς.
• Συναισθηματική Νοημοσύνη.

• Ενσυναίσθηση.
• Διαλογισμός.
• Τεχνικές Επικοινωνίας.
• Καθοδήγηση.
• Βιβλιογραφία.
• Σημειώσεις.
• Ύλη Σεμιναρίου σε e’ book.
• Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες .
• Πτυχιακή.
• Παρουσίαση Εργασίας.
• Απονομή Certificate of Attendance.
Περίοδος καθαρισμού
και αυτοθεραπείας 21 ημέρες.

- Τα σεμινάρια της εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.
- Η διεύθυνση της Ακαδημίας αποσκοπεί στο να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι και να έχουν πρόσβαση, την μυστική
γνώση και επιθυμεί να την μοιράζετε με όλους.
- Τα μαθήματα αυτά είναι για αρχαρίους χωρίς να αποκλείονται όσοι έχουν αποκτήσει εμπειρία σε άλλες τεχνικές.
- Η συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπαίδευση, είναι μια πολύ καλή Επένδυση για την ζωή σας.
- Χρησιμοποιείστε αυτές τις τεχνικές για να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας και να οδηγηθείτε εκεί που η καρδιά
σας τραγουδά.
- Επωφεληθείτε και επενδύστε στην καλύτερη επένδυση που θα μπορούσατε να κάνετε, στον εαυτό σας.
- Με την έγκαιρη εγγραφή σας εξασφαλίζετε ιδιαίτερες εκπτώσεις. Έκπτωση 20% Δικαιούνται οι Μαθητές της
Ακαδημίας, οι βοηθοί, οι φοιτητές, οι νέοι κάτω των 23 ετών, οι Άνεργοι (με κάρτα σε ισχύ), οι Πολύτεκνοι, τα ζευγάρια,
οι φίλοι και οι ομάδες 2 ατόμων και άνω και οι ευπαθείς ομάδες.
- Τα σεμινάρια της εκπαίδευσης απευθύνονται στους σπουδαστές του κύκλου.
- Υπάρχουν και είναι ανοιχτές κάποιες θέσεις, για όσους επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν μεμονωμένα.
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ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Καίτη Σαμαρτζή

Βιβλίο Προσωπικής Ανάπτυξης - Αγγελικό Ημερολόγιο
Οδηγός για Καθοδήγηση, Θεραπεία, Θαύματα και Εμπνεύσεις με τη βοήθεια των Αγγέλων
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΣΕΛΟΤΟΣ
ISBN 9789605643072

Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τους Αγγέλους και πώς θα έρθετε σε επαφή μαζί τους. Οι
Άγγελοί σας επιθυμούν να συνδεθούν μαζί σας. Μην τους αφήσετε άλλο να περιμένουν. Καλέστε
τους στη ζωή σας και ζήστε μαγικά. Πώς θα έρθετε σε επαφή με τα Φωτεινά Όντα του Αγγελικού
Βασιλείου; Πώς θα συνεργαστείτε με τους αόρατους Φτερωτούς Βοηθούς σας; Πώς μπορούν να
σας βοηθήσουν σε κάθε τομέα της ζωής σας; Θα μάθετε τα μυστικά και τις τεχνικές, τους τρόπους
και τις μεθόδους για επαφή, επικοινωνία, αλλά και καθοδήγηση με τον Φύλακα Άγγελό σας, αλλά
και με ολόκληρο το Αγγελικό Βασίλειο του Φωτός. Συνδεθείτε με τους Αγγέλους και γίνετε ένας
Ανθρώπινος Άγγελος επί της Γης.
«Πάντα στη ζωή σου να περπατάς, με ένα αστέρι να σε οδηγεί, με έναν ήλιο στην πλάτη
σου και με έναν Άγγελο στο πλευρό σου!»
Κ.Ι.Σ.
«Η Προσευχή ανοίγει την πόρτα της Θείας παρέμβασης στις ανθρώπινες υποθέσεις.»
Saint Germain on Alchemy)
«Λύτρωσε τους Αγγέλους που γονάτισαν και κλαίνε μέσα στην ψυχή σου χρόνια, άφησέ
τους να ξαναβρούν το κορμί τους μέσα στο μεγάλο κόσμο...»
Γ. Σεφέρης

Για να έρθετε σε επαφή με τη συγγραφέα, ή για να στείλετε την εμπειρία σας με τους Αγγέλους και το
Αγγελικό σας Ταξίδι στο Φως, επικοινωνήστε μέσω e-mail, στη διεύθυνση: kaitysam@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφέα και τα σεμινάρια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
«Στους Δρόμους των Αγγέλων»: www.angelsroads.gr, ή το blog «Στους Δρόμους των Αγγέλων»:
www.angelsroads.blogspot.gr.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
T:(+30) 6945 155 313
W: w w w.angelsroads.gr
Blog: w w w.angelsroads.blogspot.com
E: kaitysam@gmail.com

