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Θαίηε Πακαξηδή 

Νη Άγγεινη Καδί ζνπ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αφιερωμένο… 

Σε όλους εσάς τους αγαπημένους μου  

που με εμπνέετε για να συνεχίζω. 
 

Απηή ε δσξεάλ έθδνζε, κε απηφ ην e- book, είλαη γηα λα  ζνπ δίλεη κηα ζαθή 

θαζνδήγεζε, γηα λα ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο αθξηβψο, ηη είλαη απηφ πνπ  

πξέπεη λα θάλεηο, γηα λα ζπλδεζείο κε ηνπο Αγγέινπο ζνπ, λα πξνζεπρεζείο, 

λα δηαινγηζηείο, θαη λα θαηεπζχλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Αγάπεο, ηεο Σαξάο, ηεο Γαιήλεο, ηεο Ξξνζηαζίαο, ηεο Δπεκεξίαο. 

Αλαθάιπςε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξείο λα έξζεηο ζε επαθή κε ηνπο Αγγέινπο, θαη 

πψο κπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο καδί ηνπο! 
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©2019 ΘαίηεΠακαξηδή–Spiritual Teacher Ακάιζεηα– 

Holistic Therapy Center–Academy of Life 

Νη Άγγεινη Καδί ζνπ 

To παξφλ είλαη έξγν πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνζηαηεχεηαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο  (N, 2121/1993 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα) θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απαγνξεχεηαη απνιχησο ή άλεπ γξαπηήο 

αδείαο ηεο ζπγγξαθέσο θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν 

(ειεθηξνληθφ, κεραληθή ή άιιν) ε αληηγξαθή, θσηναλαηχπσζε θαη 

ελ γέλεη αλαπαξαγσγή, εθκίζζσζε ή δαλεηζκφο, κεηάθξαζε, 

δηαζθεπή, αλακεηάδνζε ζην θνηλφ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη ε ελ 

γέλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπλφινπ ε κέξνπο ηνπ έξγνπ. 
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Πρόλογος 
Κε απηφ ην e-book, ζα ζαο δείμσ πψο λα αλαγλσξίδεηε  θαη πσο ζα 

απνθσδηθνπνηήζεηε ηα ζεκάδηα γηα ηελ αγγειηθή πξνζηαζία, ζε 

έλα λέν δσξεάλ   e-book.  Κε φιε κνπ ηελ αγάπε ζαο πξνζθέξσ 

απηφ ην δψξν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  Απνιαχζηε ην, φπνπ θαη αλ 

είζηε, φπνπ θαη αλ βξίζθεζηε, απφ ηελ άλεζε ηνπ θηλεηνχ ζαο, ην 

ηάκπιεη ή ηνλ ππνινγηζηή ζαο! Κπνξείηε βέβαηα λα ην 

εθηππψζεηε  θαη λα ην έρεηε  θαη ζε έληππε κνξθή! 
 

Αλ αθνύζαηε ινηπόλ ην θάιεζκα ηεο ςπρήο ζαο θαη ε 

επηζπκία ζαο είλαη λα πεξπαηήζεηε ζην Αγγειηθφ κνλνπάηη, ζα 

είλαη κεγάιε ραξά γηα κέλα λα ζαο νδεγήζσ κε αγάπε θαη 

λα ζαο θαζνδεγήζσ ζε απηό ην ππέξνρν Αγγειηθό ηαμίδη 

Πηνπο Γξόκνπο ησλ Αγγέισλ. 
 

Δάλ ε επηζπκία ζαο είλαη λα ελζσκαηψζεηε απηήλ ηελ γλψζε θαη 

λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε  ζηελ δσή ζαο γηα ηελ δηθή ζαο γαιήλε, 

επηπρία, πγεία θαη επεκεξία ή θαη λα βνεζήζεηε  θαη λα 

θαζνδεγήζεηε άιινπο αλζξψπνπο, ή  αγαπεκέλνπο,  θίινπο,  ηελ 

νηθνγέλεηα ζαο, ηφηε κελ δηζηάζεηε ζηηγκή θαη ειάηε ζε απηφ ην 

ππέξνρν Αγγειηθφ ηαμίδη Πηνπο Γξφκνπο ησλ Αγγέισλ.   

 

Θέιεηε λα έξζεηε καδί κνπ γηα λα θάλεηε απηό ην 

όξακα πξαγκαηηθόηεηα; 
 

Απηή ε δσξεάλ εθπαίδεπζε ζαο δίλεη θαζνδήγεζε γηα λα ζαο 

βνεζήζεη λα θαηαιάβεηε αθξηβψο ηη πξέπεη λα θάλεηε γηα λα 

θαηεπζχλεηε ηνλ εαπηφ ζαο πξνο ηελ ζχλδεζε θαη ηελ επηθνηλσλία 

κε ηνπο  Αγγέινπο, ψζηε λα κπνξείηε λα πεηχρεηε κηα ζχλδεζε καδί 

ηνπο πνπ ζα ζαο νδεγήζεη ζηελ γαιήλε θαη ηελ εξεκία, θαζψο θαη 

πσο κπνξείηε λα θαιείηε ηνπο θαηάιιεινπο Αγγέινπο θαη 
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Αξραγγέινπο γηα βνήζεηα Ξξνζηαζία, Θάζαξζε ή Θαζνδήγεζε. 

Θξαηείζηε  έλα μεθάζαξν φξακα γηα ην πψο κπνξείηε  λα αιιάμεηε 

ηνλ θφζκν ζαο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζαο. 

 

Κεηά απφ απηφ ην βηβιίν, ζα ζαο πεξηκέλσ  λα  ζαο ζπλαληήζσ 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

Τελ αγάπε κοσ Καίηε 
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Γηαβάζηε ην Βηβιίν καο! 

Πηνπο Γξόκνπο ησλ Αγγέισλ 
 

Κάζεηε πώο κπνξείηε λα θάλεηε 

θαη εζείο κηα αιιαγή  ζηελ δσή 

ζαο, κέζα από ην βηβιίν κνπ. 

Όια φζα ζα ζέιαηε λα γλσξίδεηε γηα 

ηνπο Αγγέινπο θαη πψο ζα έξζεηε ζε 

επαθή καδί ηνπο. Νη Άγγεινί ζαο 

επηζπκνχλ λα ζπλδεζνχλ καδί ζαο. Κελ 

ηνπο αθήζεηε άιιν λα πεξηκέλνπλ. 

Θαιέζηε ηνπο ζηε δσή ζαο θαη δήζηε 

καγηθά. 

– Ξώο ζα έξζεηε ζε επαθή κε ηα 

Φσηεηλά Όληα ηνπ Αγγειηθνύ Βαζηιείνπ; 

– Ξώο ζα ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο αόξαηνπο Φηεξσηνύο 

Βνεζνύο ζαο; 

– Ξώο κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο 

ζαο; 
 

Θα κάζεηε ηα κπζηηθά θαη ηηο ηερληθέο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

κεζφδνπο γηα επαθή, επηθνηλσλία, αιιά θαη θαζνδήγεζε κε ηνλ 

Φχιαθα Άγγειφ ζαο, αιιά θαη κε νιφθιεξν ην Αγγειηθφ Βαζίιεην 

ηνπ Φσηφο. Ππλδεζείηε κε ηνπο Αγγέινπο θαη γίλεηε έλαο 

Αλζξψπηλνο Άγγεινο επί ηεο Γεο.  
 

Αγνξάζηε ην βηβιίν ππνγεγξακκέλν θαη κε ηδηόρεηξε 

αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθέσο ή πξνζθέξεηέ ην ζαλ έλα 

ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθό δώξν.  

http://www.angelsroads.gr/mybook/
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Κελύκαηα Αγάπεο 

γηα ην βηβιίν Πηνπο Γξόκνπο ησλ Αγγέισλ 
 

Κνλαδηθφ εγρεηξίδην, γεκάην κε πλεπκαηηθνχο  ζεζαπξνχο! Θ.Π. 

Αζήλα Ηαλνπάξηνο 2016 

 

Έλα βηβιίν απφιαπζε. Ρν έρσ δίπια ζην θξεβάηη κνπ! Δ.Φ. 

Ηαλνπάξηνο 2016 Αζήλα 

 

Κνλαδηθφ βηβιίν! Απφ ηα αγαπεκέλα κνπ!  Ο.Π. Αζήλα Ηαλνπάξηνο 

2016  

 

Θαηαπιεθηηθφ! Αθνχ ην δηάβαζα θαη καγεχηεθα, αγφξαζα δέθα 

βηβιία γηα λα ηα ραξίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ! Γ.Λ. Αζήλα 

Κάξηηνο 2016 

 

Έλα θαηαπιεθηηθφ βηβιίν δνζκέλν κε πνιχ αγάπε θαη θσο! Έρεη 

ζπκππθλσκέλε ηελ ζνθία αηψλσλ! Σ.Π. Ξάηξα Κάξηηνο 2016 

 

Πε  Δπραξηζηψ κέζα απφ ηε θαξδηά κνπ. Απφ φηαλ πήξα ην βηβιίν 

ζνπ πάλε ζηε δσή κνπ φια θαιχηεξα. Όζα επραξηζηψ θαη λα ζνπ 

πσ ζα είλαη ιίγα, ζνπ έxσ κεγάιε επγλσκνζχλε. Δπραξηζηψ κέζα 

απφ ηε ςπρή κνπ.  Α.Ο. Σαληά Θξήηε Αχγνπζηνο 2016  

 

Αγαπεκέλε!  Δπραξηζηψ πνιχ -πνιχ, κε ηηο πξψηεο θηφιαο ζειίδεο 

ζπγθηλνχκαη, θιαίσ ζπλέρεηα, αγγίδεηο  ην πεδίν ηεο ςπρήο κνπ, 

ζπγραξεηήξηα θάζε κα θάζε θνξά κε εθπιήζζεηο ηφζν επράξηζηα! 

Ρν κσβ ηνπ είλαη ηέιεην ! Κ.Α. Οφδνο Αχγνπζηνο 2016  
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Παο Δπραξηζηψ πνιχ, λα είζηε πάληα θαιά θαη επηπρηζκέλε! Κε 

θάλεηε πνιχ ραξνχκελε. Ξφηε δελ έρσ θεξδίζεη ηίπνηα, ηψξα κνπ 

θαίλεηαη ζα έρσ αγγέινπο δηαβάδνληαο ην! Ξ.Π. Ρπκπάθη Θξήηε  

Αχγνπζηνο 2016 Γψξν θιήξσζεο  

 

Γηάβαζα ιίγν απφ ην βηβιίν ζνπ θαη είλαη εμαηξεηηθφ! Δίλαη ηέιεηα 

δνκεκέλν θαη πνιχ νινθιεξσκέλν. Δχρνκαη λα θάλεη ηξειέο 

πσιήζεηο, φπσο ηνπ αμίδεη! κε πνιχ αγάπε! Α.Π. Αχγνπζηνο 2016  

 

Ρν βηβιίν θαηαπιεθηηθφ! Ρέιεηα ε αθηέξσζε, Έρσ θη άιια κε 

αγγέινπο, κα έρσ ηελ αίζζεζε πσο ζα μερσξίζεη ζε ζεκεία θαη 

ιεπηνκέξεηεο, ρίιηα επραξηζηψ θαη ζπγραξεηήξηα! Θ.Ρ. Ζξάθιεην 

Θξήηε Ηνχιηνο 2016  

 

Έβιεπα ηηο πξνζεπρέο θαη εηδηθά ηνπ Πακνπήι θαη είδα πσο 

πξαγκαηηθά νη άγγεινη είλαη καδί καο. Άξρηζα λα ληψζσ ηελ 

παξνπζία ηνπ Θενχ θαη ησλ αγγέισλ αξθεί λα έρεηο Ξίζηε. Θα 

ζπλερίζσ λα πξνζεχρνκαη. Πε επραξηζηψ γηα ηηο σξαίεο 

πιεξνθνξίεο θαη  ηελ θαζνδήγεζε. Λ.Α. Αζήλα Ηνχιηνο 2016  

 

Θαηαπιεθηηθφ βηβιίν ζα αιιάμεη φιε ε δσή ζαο Θάληε έλα 

θαηαπιεθηηθφ δψξν ζηνλ εαπηφ ζαο ην αμίδεηε. ην βηβιίν δελ ην 

ζπδεηψ αμίδεη λα ην θάλεηε δψξν ζηνλ εαπηφ ζαο θαη φρη κφλν! Δ.Π. 

Αχγνπζηνο 2016  

 

Ρν βηβιίν απηφ είλαη κηα επινγία! Σαξίζηε ην ζε φζνπο αγαπάηε 

θαη ζα ζαο επγλσκνλνχλ! Α.Π. Γιπθάδα 2017 
 

 Παο Δπραξηζηώ πνιύ, πνπ πεξπαηάηε καδί κνπ Πηνπο 

Γξόκνπο ησλ Αγγέισλ! 

Θαίηε Πακαξηδή 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
8 

Γλσξίζηε καο κέζα απφ ηα βηβιία, ηελ Online  Δθπαίδεπζε  e-

books θαη Audio Books πνπ εηνηκάδνληαη. 
 

Ξξναγφξαζε ην λέν ππφ έθδνζε βηβιίν κνπ «Οώηεζα Έλαλ 

Άγγειν». 
 

Δλεκεξσζείηε  γηα ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο δξάζεηο κνπ ζε φιε ηελ 

Διιάδα κέζα απφ ηελ ζειίδα κνπ Αγγειηθφ Κνλνπάηη ζην 

facebook.  

 

Γηα Πεκηλάξηα, Δξγαζηήξηα, Δθπαηδεχζεηο ή Αηνκηθέο Ππλεδξίεο 

θαη κέζσ internet επηθνηλσλήζηε καδί κνπ.  
 

Αλ ζαο αξέζεη απηφ πνπ κνηξάδνκαη εδψ, ζπζηήζηε ην θαη ζηνπο  

θίινπο ζαο, ή νπνηνλδήπνηε άιινλ πνπ ζέιεη λα θάλεη πεξηζζφηεξα 

θαη λα έρεη πεξηζζφηεξε επθνιία ζηελ δσή ηνπ. 

 

Βεβαησζείηε όηη είζαη κέινο ηεο Ακάιζεηαο, γηα Δθπηώζεηο, 

Γσξεάλ Πεκηλάξηα, Καζήκαηα, Ξξνλόκηα  θαη Γώξα, πνπ 

δελ απνιακβάλνπλ νη απινί επηζθέπηεο καο.  

 

Θάλε εγγξαθή ζήκεξα θηόιαο ζην newsletter γηα λα 

απνιακβάλεηο ηα πξνλόκηα ησλ κειώλ καο εδώ. 

 

 

Με δερηείο εθείλε ηε κηθξή θαη ηελ πεξηνξηζκέλε άπνςε γηα ηνλ εαπηό ζνπ.  

Ο ήιηνο θαη ν σθεαλόο δελ είλαη ηίπνηε κπξνζηά ζε απηό πνπ είζαη εζύ.  

Ζ ειηαρηίδα ιάκπεη κόλν κέζα από ην θσο ηνπ Ήιηνπ θαη ηα θύκαηα ρνξεύνπλ 

κόλνλ θαζώο αλαπαύνληαη πάλσ ζηνλ σθεαλό. Θαη όκσο νύηε ζηνλ ήιην, νύηε 

ζηνλ σθεαλό ππάξρεη ε δύλακε πνπ έρεηο εζύ κέζα ζνπ.  

A Course In Miracles 

 

http://www.angelsroads.gr/
http://www.angelsroads.gr/
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Smart Living Academy 

Ζ Θαίηε Πακαξηδή εκπλεχζηξηα θαη ηδξχηξηα ηεο Smart Living 

Academy,  είλαη θνξπθαία ζηελ ελδπλάκσζε θαη Spiritual-Life 

& Business Coach  κε εκπεηξία ζην Coaching 

Κεηαζρεκαηηζκνύ.  

Ζ Απνζηνιή καο είλαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνλ θάζε άλζξσπν, 

κέζσ εκπλεπζκέλνπ πεξηερνκέλνπ Δθπαηδεχζεσλ, Καζεκάησλ, 

Ππλεδξηψλ θαη Δθδειψζεσλ πνπ αιιάδνπλ ηελ δσή. Δθπαηδεχνπκε 

θαη νδεγνχκε ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ελδπλακσζνχλ, λα 

εθδειψζνπλ ηηο κεγαιχηεξεο επηζπκίεο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

πλεπκαηηθέο αξρέο, ζηξαηεγηθέο θαη απηνπεπνίζεζε, γηα ην πσο 

κπνξνχλ λα θαηέρνπλ ηελ δχλακή ηνπο, θαη πσο λα αλαπηχμνπλ ηα 

ηαιέληα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.  

Ρν όξακά καο είλαη λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα 

δηαδψζνπλ ην θσο θαη ηα Ηεξά Κπζηήξηα ηνπ Πχκπαληνο. Ν Πηφρνο 

καο είλαη λα εκπλεχζνπκε, λα γεκίζνπκε κε απηνπεπνίζεζε, ζνθία 

θαη ζάξξνο γηα λα δήζνπκε ζην θσο λα ην δηαδψζνπκε ζηνπο 

άιινπο, επηηξέπνληαο καο λα δήζνπκε θαη λα εξγαζηνχκε εηξεληθά 

καδί, κε αγάπε ρσξίο φξηα, γηα νιφθιεξε ηελ δσή ζηε Γε. 

Ιακβάλνληαο κηα ζεηηθή ζηάζε δσήο, γηα κηα ζεκαληηθή θαξηέξα 

θαη έλαλ λέν ηξφπν δσήο, νη άλζξσπνη πνπ θαηέρνπλ ηε δχλακή 

ηνπο, είλαη κνλαδηθνί θαη ππέξνρνη, θαζψο έρνπλ επηηπρία, πέξα 

απφ θάζε πξνζδνθία. Ρν φξακά ζαο, ζα βξεη ην θαηάιιειν έδαθνο, 

γηα λα αλζίζεη θαη λα αλαπηπρζεί,  κε έλαλ κέληνξα πνπ εξγάδεηαη 

κέζα απφ  ηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε, ηελ βαζηά αιιαγή θαη ηελ  

κεηακφξθσζε ηεο δσήο ζαο. Κε κηα αιεζηλή θαη κεηακνξθσηηθή 
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εκπεηξία δσήο πνπ ζαο επζπγξακκίδεη κε ηα φλεηξα θαη ηηο 

επηζπκίεο ζαο γηα λα είζηε απηφ αθξηβψο πνπ ζέιεηε λα είζηε. 

 Ζ Smart Living Academy  & ε Θαίηε Πακαξηδή ζαο δίλνπλ 

φιε ηελ πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε, ηελ πξνζσπηθή πξνζνρή, ηηο 

δεμηφηεηεο πξνπφλεζεο, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ ππνζηήξημε 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθπιεξψζεηε ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο ζαο, θαη 

λα θάλεηε απηφ πνπ αγαπάηε, θαη λα απνιακβάλεηε  έλαλ ππέξνρν 

ηξφπν δσήο. 

Πηελ  Smart Living Academy, κεηαμχ άιισλ  ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ Ππκβνπιεπηηθή, Life-Business 

Coaching & Mentoring.  

Δίζηε έηνηκνη, λα είζηε πλεπκαηηθά 

ζπλδεδεκέλνη θαη κε κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε, γηα ην πώο ζέιεηε λα 

εμππεξεηήζεηε ηνλ εαπηό ζαο,  θαζώο ζα 

δεκηνπξγείηε θαη ζα αλαπηύζζεηε ηελ 

δσή ησλ νλείξσλ ζαο;  

 

Θα βξείηε απηφ πνπ επηζπκείηε ζηηο Δπαγγεικαηηθέο Ππνπδέο 

ησλ Ππκβνύισλ Θεξαπεπηώλ ηεο Smart Living Academy. Πε 

θάζε πεξίπησζε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα λα 

δηεξεπλήζνπκε ηηο δηθέο ζαο αλάγθεο, κηα θαη ηα πξνγξάκκαηα 

είλαη επέιηθηα θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε ηα καζήκαηα πνπ ζαο 

ελδηαθέξνπλ. 
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Ρα ζεκηλάξηα απεπζχλνληαη  ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ θχθινπ θαη 

είλαη αλνηρηέο θάπνηεο ζέζεηο αθφκα γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηα 

παξαθνινπζήζνπλ.  

Μεθίλα ην Ραμίδη! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα λα πεηάμεηο, ρξεηάδεζαη θηεξά. 

Μελ δαλείδεζαη ησλ Άιισλ. 

Έρεηο πάληα ηα δηθά νπ! 
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Αγγειηθά Νπξάληα Κελύκαηα 
 

 

 

ΜΔΘΗΛΑ ΡΥΟΑ! 

 

Άθνπζε ην θάιεζκα ηεο ςπρήο ζνπ θαη εκπηζηεχζνπ εθείλε ηελ 

κηθξή θσλή πνπ ςηζπξίδεη ζην απηί ζνπ.  

Λαη, κπνξείο!  

Μεθίλα ηψξα! 

Δγψ είκαη εδψ, δίπια ζνπ γηα λα ζνπ δείμσ ην δξφκν!  

Δμέθξαζε ηελ εζσηεξηθή ζνπ αιήζεηα θαη άθεζε ην θσο ζνπ λα 

ιάκςεη!  

Λα έρεηο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

ζνπ!  

Αθνινχζεζε ηα ζεκάδηα!   

Ρψξα είλαη ε ψξα ηεο δηθήο ζνπ κνλαδηθήο δεκηνπξγίαο!  

Γέκηζε ηελ ςπρή ζνπ κε επγλσκνζχλε γηα φια ηα δψξα θαη ηηο 

επηηπρίεο πνπ έρεηο ήδε ιάβεη!  

 

 Πε αγαπψ! 

 

 Ν Φχιαθαο Άγγεινο ζνπ!  

 

Από ηελ  

Θαίηε Πακαξηδή 
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Ρν κήλπκα ηεο εκέξαο 

από ηνλ Φύιαθα Άγγειν ζνπ! 
 

Ρν κήλπκα ηεο εκέξαο απφ ηνλ Φχιαθα Άγγειν! Θαιεκέξα 

αγαπεκέλε κνπ Γήηλνη Άγγεινη! Πήκεξα επηιέμηε λα 

δεκηνπξγήζεηε φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα 

θάλεηε ηελ δσή ζαο θαιχηεξε. Απηή είλαη ε ηδαληθή ζηηγκή. Ρψξα! 

Κελ αλαβάιεηε άιιν ηε δσή ζαο πεξηκέλνληαο θάηη ή θάπνηνλ. 

Εήζηε ηελ ζηηγκή γηαηί κφλν απηή ππάξρεη. Μεθηλήζηε θάηη 

θαηλνχξην, δεκηνπξγηθφ, αγαπεκέλν, πνπ ζαο θάλεη ραξνχκελνπο 

θαη επηπρηζκέλνπο, ζηακαηήζηε λα δεηάηε ηελ άδεηα ησλ άιισλ γηα 

λα δήζεηε, κελ πεξηκέλεηε άιιν, κελ πεξηκέλεηε άιινπο, 

Αλαιάβεηε πξσηνβνπιίεο θαη δξάζε. Κελ πεξηκέλεηε θάηη έμσ απφ 

ζαο, λα ζαο γεκίζεη, λα ζαο βνεζήζεη, λα ζαο δξαζηεξηνπνηήζεη. 

Δζείο είζηε ε δχλακε ζηνλ δηθφ ζαο θφζκν. Δζείο είζηε ε δχλακε 

ζηελ δσή ζαο. Σακνγειάζηε ζηε δσή θαη βνπηήμηε κέζα ηεο.  

Ν Φχιαθαο Άγγεινο ζνπ!  

 
 
 

Από ηελ  

Θαίηε Πακαξηδή 
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ΘΔΟΑΞΔΗΑ 

ΚΔ ΡΖΛ ΒΝΖΘΔΗΑ ΡΥΛ ΑΓΓΔΙΥΛ 
 

 

Νη Άγγεινη βξίζθνληαη αλάκεζά καο, ηψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

άιινηε. Νη ιφγνη  είλαη νη πξνζεπρέο καο γηα νπξάληα βνήζεηα θαη 

φηη ν Θεφο θαη νη Άγγεινη γλσξίδνπλ φηη κε ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηίαο 

ήξζε ε ψξα λα ζεξαπεχζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, ηε δσή ζνπ θαη ηνλ 

θφζκν καο. Θα ζε βνεζήζνπλ λα ζεξαπεχζεηο ηηο πξνζθνιιήζεηο, 

ηνπο θφβνπο θαη ηηο αζζέλεηεο, πνπ ζε απνηξέπνπλ απφ ην λα 

δήζεηο ζην χςηζην δπλακηθφ ζνπ. Νη Άγγεινη είλαη εδψ γηα λα καο 

δηδάμνπλ ηελ αγάπε ηνπ Θενχ, γηα λα καο ζεξαπεχζνπλ απφ ηελ 

αλαζθάιεηα θαη ην θφβν. Νη Άγγεινη είλαη παλίζρπξνη ζεξαπεπηέο 

θαη κπνξείο λα εξγαζηείο καδί ηνπο γηα λα επηηχρεηο ηηο ρσξίο φξηα 

ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Κπνξνχλ λα ζε βνεζήζνπλ λα 

ζεξαπεχζεηο ηηο ζρέζεηο ζνπ, ηηο επαγγεικαηηθέο ζνπ 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα νηθνλνκηθά ζνπ, ηελ επεκεξία ζνπ, ηελ πγεία 

ζνπ θαη νηηδήπνηε άιιν ζε πξνβιεκαηίδεη. Σξεηάδεηαη λα 

αθνινπζήζεηο  κεξηθά απιά βήκαηα ψζηε λα βνεζήζεηο ηνπο 

αγγέινπο λα ζε βνεζήζνπλε: 

 

1. Εήηεζε 

Ν Λφκνο ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ιέεη φηη νη Άγγεινη δελ κπνξνχλ 

λα επέκβνπλ ζηε δσή ζνπ ρσξίο ηε ξεηή ζνπ άδεηα.  Ζ κφλε 

εμαίξεζε είλαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινχλ ηε δσή καο πξηλ απφ 

ηελ ψξα πνπ είλαη λα θχγνπκε. Πε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, 

πξέπεη λα δεηήζεηο απφ ηνπο Αγγέινπο λα ζε βνεζήζνπλε. Ξσο ην 

δεηάο; Απιά ρξεηάδεηαη λα ζθεθηείο « Άγγεινη!» θαη εθείλνη 

άκεζα ζα αληαπνθξηζνχλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπκάζαη  νχηε θαλ ην 
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φλνκά ηνπο, άιισζηε ηα νλφκαηα ζηνπο Αγγέινπο ηα έδσζαλ 

άλζξσπνη, θάιεζε ηνπο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο π.ρ. Άγγειε ηεο 

Αγάπεο, Πνθίαο, Δπεκεξίαο  έια θνληά κνπ…. Άιισζηε  εζχ φπσο 

θαη φινη νη άιινη, έρεηο έλα, δχν ε θαη πεξηζζφηεξνπο  θχιαθεο 

Αγγέινπο καδί ζνπ απφ ηε γέλλεζή ζνπ έσο ην ηέινο. Γελ ππάξρεη 

ηίπνηα πνπ λα κπνξείο λα θάλεηο, λα πεηο ή λα ζθεθηείο πνπ λα 

θάλεη ηνπο αγγέινπο ζνπ λα θχγνπλ καθξηά ζνπ ή λα ζε 

αγαπήζνπλ ιηγφηεξν. Άιισζηε είλαη θηηαγκέλνη απφ θαζαξή ζετθή 

ελέξγεηα αγάπεο, ραξάο, ζνθίαο. Ζ αγάπε ηνπο γηα ζέλα είλαη 

παληνδχλακε θαη ρσξίο φξνπο! Κπνξείο λα δεηήζεηο πεξηζζφηεξνη 

Άγγεινη λα ζε ζπλνδεχνπλ. Δίηε δεηήζεηο απφ ην Θεφ λα ζνπ 

ζηείιεη Αγγέινπο ή απεπζπλζείο θαηεπζείαλ ζηνπο αγγέινπο έηζη 

θαη αιιηψο νη άγγεινη αληαπνθξίλνληαη ζηε ζέιεζε ηνπ Θενχ θαη ν 

Θεφο πάληα ζέιεη λα ζε πεξηβάιινπλ θαη λα ζε αλαθνπθίδνπλ 

άγγεινη αξθεί λα ην δεηάο. 

 

2. Ξαξέδσζε ην πξόβιεκα 

Γηα λα κπνξέζνπλ ν Θεφο θαη νη άγγεινη λα ζεξαπεχζνπλ ην 

πξφβιεκά ζνπ, πξέπεη λα ην παξαδψζεηο νινθιεξσηηθά ζε 

εθείλνπο εάλ πξαγκαηηθά ρξεηάδεζαη βνήζεηα. Δίλαη ζαλ λα 

ζηέιλεηο έλα γξάκκα, πξέπεη λα αθήζεηο ην γξάκκα απφ ην ρέξη 

ζνπ γηα λα κπνξέζεη ην ηαρπδξνκείν λα ην παξαδψζεη γηα 

ινγαξηαζκφ ζνπ. Αλ αληί λα ην αθήζεηο λα ζπκβεί θξαηάο ην 

πξφβιεκα, ηνπ ζηέιλεηο φιε ζνπ ηελ ελέξγεηα θαη έηζη κπινθάξεηο  

ηελ ηθαλφηεηα κεζνιάβεζεο ησλ αγγέισλ. Δάλ πξαγκαηηθά 

ρξεηάδεζαη βνήζεηα άθεζε απφιπηα ην πξφβιεκα ζην Θεφ θαη 

ηνπο αγγέινπο! 
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3. Δκπηζηεύζνπ ηνλ Θεό 

Γελ πξέπεη λα δίλεηο ζηνλ Θεφ θαη ηνπο αγγέινπο νδεγίεο γηα ηα 

βήκαηα πνπ ζέιεηο  λα θάλνπλ γηα λα ιπζεί ην δήηεκά ζνπ. 

Αληίζεηα εκπηζηεχζνπ φηη ε άπεηξε ζνθία θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

ηνπ Θενχ ζα βξνπλ κηα αθφκα θαιχηεξε ιχζε απφ απηή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα θαληαζηεί ην αλζξψπηλν κπαιφ. Θπκήζνπ: Ζ ζέιεζε 

ηνπ Θενχ είλαη λα είζαη πάληα επηπρηζκέλε. 

 

4. Αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο ηνπ Θενύ. 

Αθνχ παξαδψζεηο ην πξφβιεκα ζην Θεφ θαη ηνπο Αγγέινπο, 

κπνξεί λα ζνπ δεηήζνπλ λα θάλεηο θάπνηα αλζξψπηλα βήκαηα γηα 

λα ιπζεί ην δήηεκα. Απηέο νη νδεγίεο ζα ζνπ έξζνπλ είηε ζαλ 

νκηιία, ζαλ φλεηξν, φξακα, εζσηεξηθή γλψζε ή ζαλ δηαηζζεηηθή 

αίζζεζε. Δάλ δελ είζαη βέβαηε γηα ηελ πξνέιεπζε απηψλ ησλ 

κελπκάησλ, δήηεζε επηβεβαίσζε απφ ην Θεφ. Ν Θεφο & νη άγγεινη 

ζα ζνπ δψζνπλ πάληα κελχκαηα ππνζηήξημεο θαη αγάπεο! Αλ 

θξαηάο ην Θεφ κέζα ζηελ θαξδηά  ζνπ & ζην λνπ ζνπ,  δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο. Ζ Νπξάληα αγάπε ηνπ Θενχ είλαη ε κφλε 

δχλακε πνπ ππάξρεη. Νη ζθεπηνκνξθέο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ 

ζθνηαδηνχ είλαη απηαπάηεο πνπ κπνξνχλ λα  «βιάςνπλ» κφλν εάλ 

ηνπο  δψζεηο δχλακε. Αθνχ δεηήζεηο βνήζεηα απφ αγγέινπο λα 

πεξηκέλεηο ηα κελχκαηα ηνπ Θενχ πνπ ζα ζε θαηεπζχλνπλ γηα ην 

πσο ζα ιχζεηο ηα δεηήκαηά ζνπ. Απηέο νη νδεγίεο είλαη νη 

απαληήζεηο ζηηο πξνζεπρέο ζνπ & πξέπεη λα θάλεηο  θάπνηεο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηο ηνλ Θεφ λα ζε βνεζήζεη. 

Κεξηθέο θνξέο απηέο νη νδεγίεο ζα έρνπλ ζρέζε κε δξάζε θαη νη 

άγγεινη ζα ζνπ δεηήζνπλ λα πάο θάπνπ ή λα ηειεθσλήζεηο ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν. Άιιεο θνξέο, νη νδεγίεο ζα 

αθνξνχλ ην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά ζνπ, φπσο φηαλ ζνπ δεηνχλ νη 
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άγγεινη λα ζπγρσξήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ή θάπνηνλ άιινλ. Όπνηα 

θαη αλ είλαη ηα κελχκαηά ηνπο, λα μέξεηο φηη έξρνληαη απφ ηελ 

Ξεγή φιεο ηεο ζεξαπείαο θαη φισλ ησλ ιχζεσλ. Αθνινπζψληαο 

απηέο ηηο νδεγίεο, ην δήηεκά ζνπ ζα ζεξαπεπζεί πιήξσο. Θαλέλα 

δήηεκα δελ είλαη πνιχ κεγάιν ή πνιχ κηθξφ γηα λα ην ιχζνπλ νη 

άγγεινη. Δίηε ζέιεηο κηα ζέζε ζηάζκεπζεο, ρξήκαηα γηα ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ζνπ ή  θαιχηεξε πγεία νη άγγεινη ζα είλαη 

επηπρηζκέλνη λα ζε βνεζήζνπλ. Ζ κεγαιχηεξή ηνπο ακνηβή είλαη ε 

επηπρία ζνπ, έηζη αλ ζπλάδεη κε ηελ ζέιεζε ηνπ Θενχ, ζα ζνπ 

δψζνπλ νηηδήπνηε ζνπ θέξλεη ραξά!  Αθνχ ε ραξά είλαη δηθαίσκά 

ζνπ & ην αμίδεηο! Νη Άγγεινη είλαη εδψ γηα λα καο βνεζήζνπλ λα 

ζεξαπεχζνπκε ηε δσή καο & ζέινπλ λα θαινχκε ηε βνήζεηά ηνπο. 
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Ν Φύιαθαο Άγγειόο µνπ 
 

Δίλαη ε πην θνληηλή, νηθεία θαη αγαπεκέλε πλεπκαηηθή χπαξμε, ν 

ζησπειφο καο ζχληξνθνο, απηφο πνπ γλσξίδεη ηνλ εαπηφ καο 

θαιχηεξα απφ καο, δψξν θαη πξνβνιή ηνπ αλψηεξνπ εαπηνχ καο. 

Βξίζθεηαη πάληνηε θνληά καο, είηε ην γλσξίδνπκε, είηε φρη, 

θαζήθνλ ηνπ είλαη λα καο θαζνδεγεί, λα καο ελδπλακψλεη θαη λα 

καο πξνζηαηεχεη δίρσο λα παξεκβαίλεη ζηελ ειεχζεξε βνχιεζή 

καο. Όινη έρνπκε ηνλ δηθφ καο Φχιαθα Άγγειν, πνπ δελ καο 

εγθαηαιείπεη πνηέ. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο ελζάξθσζήο καο, κάο 

ζπλνδεχεη. Θαζήθνλ ηνπ είλαη λα καο κεηαθέξεη φζν πεξηζζφηεξν 

αγγειηθφ θσο γίλεηαη, λα καο εκπλέεη λα πνξεπφκαζηε ζην δξφκν 

ηεο αγάπεο θαη ηεο αξεηήο. Καο παξεγνξεί ζε ψξα αλάγθεο θαη 

καο βνεζά ζε φιε καο ηε δσή. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο 

ε πξψηε ζπλεηδεηή επαθή κε ην αγγειηθφ βαζίιεην είλαη κέζσ ηνπ 

Φχιαθα Αγγέινπ. Ππρλά απηή ε εκπεηξία είλαη ζε ζηηγκέο έληνλνπ 

θηλδχλνπ, ζε ψξεο κεγάιεο ζιίςεο απφγλσζεο, ή αζζέλεηαο, αιιά 

θαη ραξνχκελεο έκπλεπζεο. Ν Φχιαθαο Άγγεινο καο δελ κπνξεί 
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πνηέ λα ζίμεη ηελ ειεχζεξε βνχιεζή καο, νχηε λα καο ζηεξίμεη αλ 

επηιέμνπκε λα αγλνήζνπκε ηελ βνήζεηα πνπ καο πξνζθέξεη θαη 

δξα αλάινγα κε ηελ πλεπκαηηθή καο εμέιημε θαζψο θαη ηα 

καζήκαηα πνπ έρνπκε λα ιάβνπκε. Ζ ειεχζεξε βνχιεζε είλαη έλα 

ηεξφ δψξν πνπ καο επηηξέπεη λα επηιέγνπκε θάζε ζηηγκή ηελ 

πνξεία ηεο δσήο καο αλάινγα, κε ην Θετθφ καο ζρέδην. 

Ξνηνο είλαη ν Φύιαθαο Άγγεινο ζνπ; 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπκε απφ 

ηνπο Αγγέινπο κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχηηκε. Νη άγγεινη κπνξνχλ 

λα εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε ψξα θαη ζηηγκή. Γελ ζα ήηαλ 

ππέξνρν λα είρακε ζπλερψο θάπνηνλ δίπια καο λα καο βνεζά λα 

πξνζειθχζνπκε φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία, θάπνηνλ πνπ ζα καο έδηλε 

ζσζηέο ζπκβνπιέο, θάπνηνλ ζνθφ θαη έμππλν έκπηζην θίιν, πνπ ζα 

λνηαδφηαλ γηα ην θαιφ καο θαη ηελ επεκεξία καο, θάπνηνλ πνπ ζα 

επηζπκνχζε λα καο βνεζήζεη λα απνθηήζνπκε ζηε δσή καο 

πιεξφηεηα θαη επηπρία; Λαη κπνξνχκε πξάγκαηη λα δνχκε κηα 

ζεηηθή, πινχζηα θαη πιήξε δσή κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ, δηακέζνπ 

ησλ Αγγέισλ ηνπ. Απηή ε γλψζε κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

αληηκεησπίζνπκε νπνηαδήπνηε θξίζε ζηε δσή καο. Νη άγγεινη καο 

βξίζθνληαη πάληα εθεί έηνηκνη λα καο βνεζήζνπλ. Καο δίλνπλ 

πξαθηηθά ηε ζπκβνπιή ηνπο. Όηαλ ήκαζηαλ παηδηά, είρακε κάζεη 

φηη νη άγγεινη καο πξνζέρνπλ θαη μέξακε φηη ππάξρνπλ εθεί πάληα 

γηα καο, αιιά κεγαιψλνληαο απνθηήζακε ηε γλψζε θαη ράζακε 

ηελ επίγλσζε, κε απνηέιεζκα λα ηνπο αγλννχκε ζπλεηδεηά. Θάζε 

ηφζν ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είρα ηελ επθαηξία λα βνεζήζσ 

πνιινχο αλζξψπνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην θχιαθα άγγειφ 

ηνπο θαη φινη αλεμαηξέησο έρνπλ σθειεζεί ηδηαίηεξα απφ απηή ηελ 

επαθή. Ζ εκπεηξία ηεο επαθήο κε ηνλ θχιαθα άγγειφ ζαο, ζα 
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αιιάμεη ηε δσή ζαο. Κεηά απφ ηελ πξψηε ζαο επαθή θαη φηαλ ζα 

θαισζνξίζεηε ζηε δσή ζαο ην θχιαθα άγγειφ ζαο, ζα 

δηαπηζηψζεηε πσο ε πλεπκαηηθή θαη πξνζσπηθή ζαο εμέιημε ζα 

θάλεη έλα ηεξάζηην άικα πξνο ηα εκπξφο. Θα λνηψζεηε 

πεξηζζφηεξε ραξά, επηπρία θαη ηθαλνπνίεζε απφ φηη είραηε 

λνηψζεη κέρξη ηψξα. 

Ξσο ζα βξείηε ην Φύιαθα Άγγειό ζαο; 
Αθνινπζήζηε ηηο νπξάληεο κεισδίεο θαη νη Άγγεινη ζα είλαη πάληα 

θνληά ζαο αθφκα θαη αλ δελ ην γλσξίδεηαη. Ζ έλσζή ζαο κε ηνπο 

Αγγέινπο, ζα αθηηλνβνιεί ζπλερψο ηηο δνλήζεηο ηεο αγάπεο ηνπο 

πξνο εζάο. Θαιέζηε ηνπο ζηε δσή ζαο θαη δήζηε καγηθά. 

Αθνινπζήζηε ηελ θαζνδήγεζή ζαο ζην κνλνπάηη ησλ Αγγέισλ πνπ 

ζα ζαο νδεγήζεη ρσξίο θφβν πξνο φηη θάλεη ηελ θαξδηά ζαο λα 

ηξαγνπδά. Ν Φχιαθαο Άγγεινο καο γλσξίδεη ηα πάληα γηα καο θαη 

είλαη πξφζπκνο λα καο βνεζήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ψζηε λα 

γίλεη ε δσή καο νινθιεξσκέλε θαη επηπρηζκέλε. Κπνξεί λα 

αθνχζαηε κηα κηθξή εζσηεξηθή θσλή λα ζαο κηιάεη θαη λα ζαο 

ζπκβνπιεχεη λα θάλεηε απηφ ή ην άιιν. Ν Φχιαθαο Άγγειφο ζαο ζα 

εκθαληζηεί ακέζσο κφιηο ηνλ πξνζθαιέζεηε ζηε δσή ζαο θαη απφ 

εθείλε ηε ζηηγκή ζα αλαξσηηέζηε πσο κπνξνχζαηε λα δείηε ηφζα 

ρξφληα ρσξίο απηφλ.  

Δπηθαιεζηείηε ην Φύιαθα Άγγειό ζαο.  
Δπηθαινχκαη, ζεκαίλεη θαιψ θάπνηνλ ζε ή γηα βνήζεηα. Κπνξείηε 

λα δείηε ηνπο αγγέινπο ζαλ ζθαίξεο ή ζαλ αθηίλεο ελέξγεηαο ή ζαλ 

θσο. Ίζσο λα κελ κνηάδνπλ θαζφινπ κε ηηο παξαδνζηαθέο εηθφλεο 

ησλ αγγέισλ πνπ γλσξίδνπκε. Κπνξείηε λα ηνπο θαληαζηείηε κε 

φπνηα κνξθή ή ζρήκα επηζπκείηε.  
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Ξσο ζα Έξζεηε ζε Δπαθή κε ηνλ Φύιαθα Άγγειό ζαο 

 Ξσο ζα Λνηψζηε ηελ Ξαξνπζία ηνπ θχιαθα αγγέινπ ζαο; Δδψ 

ππάξρνπλ θάπνηεο νδεγίεο γηα ζπλεηδεηή επαθή καδί ηνπ. 
 

Ζ Γλώζε 

Θαηά δηαζηήκαηα κπνξεί λα λνηψζεηε κηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία 

απφ φηη ζπλήζσο, λα δηαηζζάλεζηε φηη ν θχιαθαο άγγειφο ζαο, ζαο 

πξνζηαηεχεη. 
 

Ρα Όλεηξα 

 Ίζσο δείηε ην θσο αγγέινπ ζηα φλεηξά ζαο, ηα φλεηξα βνεζνχλ λα 

αμηνινγήζνπκε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηε δσή καο έηζη ψζηε λα 

απνθξππηνγξαθήζνπκε ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

ελεξγνχκε θαηάιιεια. Αλ ν δηθφο ζαο θχιαθαο άγγεινο 

επηθνηλσλεί καδί ζαο κέζσ ησλ νλείξσλ, βάιηε έλα ζεκεησκαηάξην 

θαη έλα κνιχβη δίπια ζην θξεβάηη ζαο, έηζη ψζηε κφιηο μππλάηε λα 

γξάθεηε ακέζσο φηη ζπκάζηε απφ ην φλεηξν.  
 

Πθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα  

Απηφο είλαη έλαο άιινο ηξφπνο λα επηθνηλσλνχλ νη θχιαθεο 

άγγεινη καδί ζαο. Ξνιιέο θνξέο έρνπκε εκπλεπζκέλεο ζθέςεηο, 

θσηεηλέο ηδέεο, θαη δεζηά ζπλαηζζήκαηα θαη γλσξίδνπκε 

ελζηηθησδψο φηη δελ έξρνληαη απφ ην ππνζπλείδεην καο. 
 

Γηαίζζεζε 

Ζ δηαίζζεζε είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα λα ιακβάλεηε ηα 

πνιχηηκα κελχκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηνλ θχιαθα άγγειφ ζαο. 
 

Ξξνζεπρή 

 Ζ πξνζεπρή είλαη έλαο άιινο ηξφπνο επαθήο κε ηνπο αγγέινπο. 

Εεηήζηε βνήζεηα πξνζηαζία θαζνδήγεζε, φηαλ λνηψζεηε ηελ 

αλάγθε λα ην θάλεηε, ή θαη νηηδήπνηε άιιν επηζπκείηε κέζα απφ 
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ηελ πξνζεπρή ζαο.  
 

Ππκπηώζεηο θαη Ππγρξνληθόηεηα  

Δάλ έρεηε ην ράξηζκα λα αλαθαιχπηεηε ρακέλα αληηθείκελα ή λα 

αλαθαιχπηεηε απηφ πνπ επηζπκείηε. Έλαο απφ ηνπο πην 

αγαπεκέλνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ησλ αγγέισλ είλαη νη 

ζπκπηψζεηο, ν ζπγρξνληζκφο, ην ράξηζκα λα έξρεηαη ζην δξφκν 

καο νηηδήπνηε ςάρλνπκε, θαη λα βξίζθνπκε ρακέλα αληηθείκελα 

ζηα πην απίζαλα κέξε, απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ νη θχιαθεο άγγεινί καο. Ίζσο αληηιεθζείηε 

φηη απμάλνληαη νη ζπκπηψζεηο ζηε δσή ζαο, φηη ηα πξνβιήκαηα ζαο 

κνηάδνπλ λα ιχλνληαη κφλα ηνπο, κεξηθέο θνξέο κε ηνπο πην 

απξφζκελνπο ηξφπνπο.  
 

Γξάκκαηα 

Έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο γηα λα έξζεηε ζε επαθή κε ην θχιαθα 

άγγειφ ζαο είλαη λα ηνπ γξάςεηε έλα γξάκκα.  

Γξάςηε: Φύιαθα Άγγειέ κνπ! πλεηδεηνπνηώ όηη βξίζθεζαη γύξσ 

κνπ όηη κε πξνζηαηεύεηο θαη κε θαζνδεγείο, θάζε κέξα ηεο δσήο 

κνπ, αιιά ηώξα επηζπκώ λα ζε γλσξίζσ θαιύηεξα. ε παξαθαιώ 

έια ζε επαθή καδί κνπ ώζηε λα έιζνπκε πην θνληά ν έλαο ζηνλ 

άιινλ. ε επραξηζηώ. Γξάςηε ην γξάκκα, βάιηε ην ζε έλα θάθειν 

θαη γξάςηε απ’ έμσ «Πηνλ Φύιαθα Άγγειό κνπ» ζθξαγίζηε ην 

θαη θάςηε ην, θάλνληαο κηα κηθξή ηειεηή. Λα είζηε ζίγνπξνη φηη ν 

άγγειφο ζαο ζα ιάβεη ην γξάκκα θαη ζα έξζεη ζε επαθή καδί ζαο.  

 

Εσγξαθίζηε ηνλ Φύιαθα Άγγειό ζαο 

Όηαλ θαιείηε ην Φχιαθα Άγγειφ ζαο ε δεκηνπξγηθφηεηά ζαο 

απμάλεηαη. Ξεηξακαηηζηείηε δσγξαθίδνληαο ρξσκαηηζηέο εηθφλεο 

κε αγγέινπο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ δσγξαθίδεηε θαιά ή φρη. Ίζσο 

αλαθαιχςεηε φηη ν θχιαθαο άγγειφο ζαο ζηεξίδεη ηε δσγξαθηθή 
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ζαο θαη ίζσο μαθληαζηείηε κε ην απνηέιεζκα. Λα είζηε 

αλνηρηφκπαινη θαη λα βξίζθεζηε ζε εγξήγνξζε. Λα ζπκάζηε πσο ν 

θχιαθαο άγγειφο ζαο βξίζθεηαη θνληά ζαο θαη ζέιεη λα ζαο 

βνεζήζεη. Κηιήζηε ηνπ, δεηήζηε ηνπ φηη ρξεηάδεζηε. Γηαηππψζηε 

ηα αηηήκαηα ζαο φζν πην μεθάζαξα γίλεηαη. Ρν λα μέξεηε ηη ζέιεηε 

απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ δελ μέξεηε ηη ζέιεηε, 

πσο ζα μέξεηε φηη ην αίηεκά ζαο ηθαλνπνηήζεθε; Εεηήζηε απφ ην 

θχιαθα άγγειφ ζαο φηη ρξεηάδεζηε. Λα είζηε ήξεκνη, ζεηηθνί θαη 

βέβαηνη φηη ν άγγεινο ζαο ζα θάλεη ηα πάληα γηα λα ζαο βνεζήζεη. 

Ξείηε ηνπ ηη λνηψζεηε, θαη λα είζηε ππνκνλεηηθνί καδί ηνπ. Κελ 

μερλάηε λα ηνλ επραξηζηείηε θάζε βξάδπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαη ηε βνήζεηα ηνπ. Πε φινπο αξέζεη απηφ θαη νη άγγεινη δελ 

απνηεινχλ εμαίξεζε. 
 

Ρν όλνκα ηνπ Φύιαθα Άγγεινπ  ζαο  

Κφιηο έιζεηε ζε επαθή κε ην θχιαθα άγγειφ ζαο δεηήζηε λα 

κάζεηε ην φλνκά ηνπ. Όηαλ γλσξίδεηε ην φλνκά ηνπ ζα έρεηε πην 

άκεζε πξφζβαζε ζ’ απηφλ, αξθεί λα ην πξνθέξεηε θαη ν Άγγεινο 

ζαο ζα εκθαληζηεί. Ίζσο ην φλνκά ηνπ εκθαληζηεί απζφξκεηα ζην 

κπαιφ ζαο, φηαλ θάλεηε ηελ πξψηε επαθή. Κπνξεί λα πάξεη φκσο 

θαη ρξφλν απιά δηαινγηζηείηε ή θάλεηε κηα άζθεζε πξννδεπηηθήο 

ραιάξσζεο θαη δεηήζηε λα ην κάζεηε. Ρν φλνκα ζα εκθαληζηεί ζην 

κπαιφ ζαο. Ρψξα φια εμαξηψληαη απφ ζαο. Ζ πλεπκαηηθή ζαο 

αλάπηπμε ζα γεκίζεη ηε δσή ζαο κε επηπρία, ραξά, αγάπε θαη 

νινθιήξσζε. Αθήζηε ηνπο αγγέινπο ζαο λα ζαο βνεζήζνπλ λα 

απνθηήζεηε ηε δσή ησλ νλείξσλ ζαο. Κελ ην δηαβάζεηε απιά απηφ 

θαη ην πξνζπεξάζεηε. Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξνζπεξλνχλ 

απηφ πνπ δηαβάδνπλ αλ είλαη θάηη θαηλνχξην θαη έηζη δελ παίξλνπλ 

ην κήλπκα. πάξρεη κηα θηλέδηθε παξνηκία πνπ ιέεη: «Ολεηξεύηεθα 

ρηιηάδεο θαηλνύξηα κνλνπάηηα. Ξύπλεζα θαη πήξα ην παιηό». Παο 
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παξαθαιψ κελ ην θάλεηε θαη εζείο απηφ. Νλεηξεπηείηε ηα 

θαηλνχξηα κνλνπάηηα θαη έπεηηα αθνινπζείζηε απηφ ην κνλνπάηη 

πνπ ζπλερεί ζηελ θαξδηά ζαο θαη ζαο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν. 

Ξνιιά απφ απηά κπνξείηε λα ηα θάλεηε κφλνη ζαο, αιιά ε πξφνδνο 

ζαο ζα είλαη πην γξήγνξε θαη πην δηαζθεδαζηηθή αλ ζπλεξγαζηείηε 

κε θάπνηνλ άιινλ. Εεηήζηε απφ ην θχιαθα άγγειφ ζαο λα ζαο 

θέξεη ην θαηάιιειν πξφζσπν θνληά ζαο. Θα επσθειεζείηε θαη νη 

δχν απφ απηή ηε γλσξηκία. Λα ζπκάζηε ην πλεπκαηηθφ κήλπκα. 

Όια απηά δελ απνηεινχλ παξά ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

αγάπεο βνήζεηαο θαη θαζνδήγεζεο. Δζείο νθείιεηε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημή ζαο. Απνιαχζηε 

ην κνλνπάηη ζαο κε ηε ζπληξνθηά ησλ αγγέισλ ζαο. 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνπο αφξαηνπο βνεζνχο ζαο θαη δελ ζα ληψζεηε 

πνηέ μαλά κνλαμηά θαη αβεβαηφηεηα. Δίλαη πάληα εθεί γηα ζαο 

αθφκα θαη αλ δελ ην γλσξίδεηε. 
 

Αλώηεξνο Δαπηόο ή Αλώηεξνο Αγγειηθόο Δαπηόο 

Δίλαη ην κέξνο εθείλν ηνπ Θενχ πνπ ελππάξρεη κέζα ζε θάζε 

άλζξσπν, πνπ πεξπαηά ζηνλ πιαλήηε Γε. Ν αιεζηλφο καο εαπηφο ε 

αλψηεξνο εαπηφο καο. Ζ Θετθή καο πιεπξά θαη νπζία πνπ ηψξα 

αθππλίδεηαη κέζα καο. «Ν εζσηεξηθφο Θετθφο καο Άγγεινο.» Δάλ 

επηηξέςνπκε ζηνλ Αλψηεξν Δαπηφ καο λα εθδεισζεί ζηελ χιε θαη 

ηνλ αθήζνπκε λα καο θαζνδεγεί θαη λα θσηίδεη ηνλ δξφκν καο, 

ηφηε ζα εθδειψζνπκε ηα ζεία ραξίζκαηα καο, ζαλ νιφηεηα, θαη ζα 

δνχκε ζχκθσλα κε ηνλ Θετθφ Λφκν. 
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ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΥΟΑΘΗΠΖ 
Ξσο ζα Θσξαθίζεηε  ηνλ Δαπηό ζαο πξηλ Βνεζήζεηε 

Θάπνηνλ. 
 

Όηαλ βγείηε έμσ ζηε βξνρή, βάδεηε ην αδηάβξνρφ ζαο.  Ινηπφλ, κε 

παξφκνην ηξφπν, είλαη απαξαίηεην λα βάδεηε ην «ελεξγεηαθφ 

αδηάβξνρφ» ζαο θάζε θνξά πνπ βνεζάηε θάπνηνλ άλζξσπν.  

 

Όηαλ αλνίγεηε ηελ θαξδηά ζαο γηα θάπνηνλ άιιν, είζηε αλνηθηνί 

ζην λα πάξεηε θαηάινηπα ελέξγεηαο θφβνπ πνπ κπνξεί λα ζηείινπλ 

πξνο εζάο.  Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα βνεζάηε. 

 

 Όκσο, είλαη ζαλ λα βνεζάηε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε κείλεη έμσ ζηε 

βξνρή γηα αξθεηή ψξα.  

 

Κπνξεί λα είλαη ιαζπσκέλνο θαη δελ βνεζηέηαη θαλείο εάλ 

ιαζπσζείηε θαη εζείο.  

 

Κε άιια ιφγηα, φηαλ βνεζάηε θάπνηνλ λα θαζαξίζεη ηηο ζθέςεηο 

ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, εθείλνο απειεπζεξψλεη ηνμίλεο νη 
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νπνίεο δηαζθνξπίδνληαη πξνο νπνηνλδήπνηε είλαη θνληά ηνπ αθφκα 

θαη ζε εζάο, ηνλ βνεζφ. Λα ζπκάζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηερληθέο 

ζσξάθηζεο πξηλ μεθηλήζεηε κηα ζεξαπεπηηθή εξγαζία. Σξεηάδεηαη 

κφλν έλα ιεπηφ γηα λα ζσξαθίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ελεξγεηαθά.  

Πηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζα ην θάλεηε πξηλ απφ θάζε ζεξαπεπηηθή 

ζπλεδξία, δελ παίδεη ξφιν εάλ πιεξψλεζηε γη ' απηήλ ή ηελ θάλεηε 

εζεινληηθά.  Δπίζεο δελ παίδεη ξφιν αλ ν άλζξσπνο πνπ βνεζάηε 

είλαη άγλσζηνο, πειάηεο, κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινο.  Θαη δελ 

παίδεη ξφιν ε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη 

κηα ζηηγκή ή αξθεηέο εκέξεο. Δάλ μεράζεηε λα ζσξαθίζεηε ηνλ 

εαπηφ ζαο πξηλ ηε ζπλεδξία, κπνξείηε λα ηνλ ζσξαθίζεηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Όηαλ έρεηε ηελ πξφζεζε λα ζσξαθίζεηε 

ηνλ εαπηφ ζαο κε έλα πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα θσηφο θαη ελέξγεηαο, 

ηφηε απηφ ζπκβαίλεη. Γίλεηαη. Όπνηνο βάδεη απηή ηελ πξφζεζε, έρεη 

άκεζα απνηειέζκαηα, ρσξίο εμαίξεζε. Ζ ζσξάθηζε ζεκαίλεη φηη 

ζα νξακαηηζηείηε, ζα αηζζαλζείηε ή θαη ζα ζθεθηείηε ηνλ εαπηφ 

ζαο λα πεξηβάιιεηαη απφ έλα θνπθνχιη θσηφο.  

 

Ρν Φσο είλαη ε νπζία ησλ Αγγέισλ θαη είλαη κηα δσληαλή, γεκάηε 

αγάπε, επθπήο νληφηεηα, πνπ θαιείηε γηα λα ζαο πεξηβάιιεη θαη λα 

ζαο πξνζηαηεχζεη. Κελ αλεζπρείηε. Απηφ ην θσο είλαη πάληα έλα 

Θετθφ Φσο ηνπ Γεκηνπξγνχ καο. Νη απνθαινχκελεο ζθνηεηλέο 

δπλάκεηο δελ έρνπλ απηφ ην Φσο γηα λα ην κνηξαζηνχλ κε άιινπο 

(νχηε θαη ζα ην ήζειαλ, αθφκα θαη αλ κπνξνχζαλ). Νπφηε, θαηά 

ιάζνο, δελ κπνξείηε λα θαιέζεηε θαηψηεξεο ελέξγεηεο φηαλ 

πξνζηαηεχεηε ηνλ εαπηφ ζαο. 
 

Κπνξείηε λα ζσξαθίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε δηάθνξα ρξψκαηα 

θσηφο, αλάινγα κε ηελ πξφζεζή ζαο. Θαη πάιη, λα μέξεηε, φηη ε 

πξφζεζή ζαο λα πεξηβάιιεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε απηφ ην Φσο ζα 
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πξαγκαηνπνηεζεί. Όπνηνο δεηά ιακβάλεη, ρσξίο εμαίξεζε (παξφιν 

πνπ ην "εγψ" κεξηθέο θνξέο πξνζπαζεί λα καο πείζεη φηη δελ είλαη 

έηζη, θαη ζαο παξαθαιψ λα κελ αθνχηε απηή ηε θσλή!). 
 

ΙΔΘΝ ΦΥΠ: Απηφ θαιεί ηνπο Αγγέινπο γχξσ ζαο λα ζαο 

πεξηβάιινπλ, ρσξίο δηαθνπή. Νη Άγγεινη ζαο πξνζηαηεχνπλ, ζαο 

θπιάλε θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηά ζαο.  
 

ΟΝΕ ΦΥΠ: Θαιείηε απηφ ην θσο φηαλ είζηε καδί κε έλα άηνκν πνπ 

είλαη αξλεηηθφ θαη έρεη εκκνλή κε ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Ρν ξνδ θσο 

ζηέιλεη ελέξγεηα αγάπεο πξνο ηα έμσ, πξνο φπνηνλ ζαο κηιά, θαη 

ηαπηφρξνλα ζηέιλεη ελέξγεηα αγάπεο πξνο ηα κέζα, πξνο ηνλ 

εαπηφ ζαο. Ρίπνηα δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη απηή ηε ξνδ αζπίδα 

εθηφο απφ ζθέςεηο θαη ελέξγεηεο αγάπεο. 
 

ΞΟΑΠΗΛΝ ΠΚΑΟΑΓΓΗ ΦΥΠ: Γείηε ή ληψζηε ηνλ εαπηφ ζαο λα 

πεξηβάιιεηαη απφ απηφ ην θσο, φπνηε ζέιεηε λα ζεξαπεχζεηε 

θάπνηα αληζνξξνπία ζην ζψκα ζαο. Ρν ζψκα ζαο απνξξνθά απηφ 

ην θσο φπνηε ρξεηάδεηαη ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα. 
 

ΒΗΝΙΔΡΗ ΦΥΠ: Φαληαζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο ηπιηγκέλν ζε έλα 

βαζηιηθφ βηνιεηί θσο ην νπνίν αλεβάδεη ηελ πλεπκαηηθή ζαο 

ζπρλφηεηα θαη ζαο δίλεη ηε δχλακε λα ζηαζείηε πάλσ απφ ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηα αλψηεξα επίπεδα 

Θετθήο θαζνδήγεζεο. Ρν βηνιεηί θσο επίζεο απνκαθξχλεη ηηο 

θαηψηεξεο ελέξγεηεο, νληφηεηεο ή ηα πλεχκαηα "πνπ έρνπλ 

θνιιήζεη" ζηε Γε. 

ΦΥΠ ΡΝ ΝΟΑΛΗΝ ΡΝΜΝ: Γείηε ή αηζζαλζείηε ηνλ εαπηφ 

ζαο λα θνξά έλα παιηφ κε ξίγεο νπξάληνπ ηφμνπ, ην νπνίν απμάλεη 

ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα θάλεηε ζεξαπεπηηθή εξγαζία ζηνλ εαπηφ ζαο 

ή ζε άιινπο. 
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Δάλ ζέιεηε, κπνξείηε λα πξνζηαηεχζεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε 

ζηξψκαηα θσηφο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, ψζηε λα θαιέζεηε ηηο 

επεξγεηηθέο δπλάκεηο απηψλ ησλ ρξσκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξείηε λα θαληαζηείηε έλα ηξηπιφ ζηξψκα θσηφο, ζηελ αξρή 

ιεπθφ Φσο  γηα Αγγειηθή ελέξγεηα, ζηε ζπλέρεηα έλα ζηξψκα 

πξάζηλνπ Φσηφο γηα ζεξαπεία θαη ηέινο Βηνιεηί Φσο  γηα λα 

αλεβάζεηε ηε ζπλεηδεηφηεηά ζαο ζηελ χςηζηε αιήζεηα. 
 

Κπνξείηε επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν λα πξνζηαηεχζεηε ηνπο 

αγαπεκέλνπο ζαο, ην ζπίηη ζαο, ηα απηνθίλεηά ζαο, ηελ πφιε ζαο ή 

ηελ ρψξα ζαο θαη ηνλ θφζκν. 

Απιψο νξακαηηζηείηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηα αληηθείκελα, 

ηνπο ηφπνπο ή ηηο πεξηνρέο λα πεξηβάιινληαη απφ ζεξαπεπηηθφ 

Φσο. 
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ΞΟΝΠΔΣΔΠ 

ΞΑΗΓΗΘΔΠ  ΞΟΝΠΔΣΔΠ 

ΠΡΝΛ ΦΙΑΘΑ ΑΓΓΔΙΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Άγγειε ηνπ Θενύ, 

θύιαθα κνπ θώηηδε, 

πξνζηάηεπε, ζηήξηδε 

θαη ζπκβνύιεπε κε, 

γηαηί ε νπξάληα αγάπε 

ζ’ έζηεηιε ζην πιεπξό κνπ,  

Ακήλ. 
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Άγγειε ηνπ Θενύ, 

θαιέ κνπ θύιαθα, 

ζε ζέλα κε παξέδσζε  

ε αγάπε ηνπ Θενύ. 

ηάζνπ πάληα  

ζην πιεπξό κνπ, 

λα κε θσηίδεηο,  

λα κε πξνζηαηεύεηο  

θαη λα κε νδεγείο. 

ε επραξηζηώ. 
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Ζ ΓΗΘΖ ΚΝ ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ ΘΔΝ 
 

 

 

Θεέ κνπ νδήγεζε ηε δσή κνπ ζην 

ζθνπφ ηεο, 

εθεί πνπ ην θσο ζα είλαη θάξνο 

αιήζεηαο, ραξάο θαη αγάπεο. 

 

Γψζε κνπ ηε δχλακε λα θνηηψ κε 

ηα κάηηα ηεο ςπρήο. 

 

Ξξνζηάηεπζέ κε απφ αξλεηηθέο 

ζθέςεηο θαη πξάμεηο. 

 

Γέκηζε ηε δσή κνπ κε ραξά επηπρία, 

πγεία, αγάπε θαη αθζνλία ζε φια 

ηα επίπεδα. 

 

Γψζε κνπ ηε ζνθία λα καζαίλσ 

απφ ηηο εκπεηξίεο κνπ. 

 

Φψηηζε ην δξφκν ηεο δσήο κνπ 

γηα λα εθπιεξψζσ ην ζετθφ κνπ 

ζρέδην. 

 

Γείμε κνπ ην δξφκν ηεο άλεπ φξσλ 

αγάπεο Πνπ. 

 

Θάλε κε θαλάιη ηεο ζέιεζήο Πνπ 

θαη ηνπ Φσηφο Πνπ. 

 

Γψζε κνπ ηελ επινγία λα βνεζψ 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο κνπ  

ζηνλ δξφκν ηεο δσήο ηνπο. 

 

 

 

Βνήζεζέ κε λα αγγίμσ ηηο θαξδηέο  

ησλ ζπλαλζξψπσλ κνπ 

κε αγάπε θαη λα ηνπο νδεγήζσ 

λα ελζπκεζνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο 

ηνπο, γηα ην αλψηεξν θαιφ ηνπο. 

 

Φξφληηζε λα κνπ εμαζθαιίζεηο 

ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επεκεξία 

κνπ, έηζη ψζηε λα κπνξψ λα 

πξνζθέξσ απεξίζπαζηα ζηνπο 

άιινπο. 

 

Πηείιε ζηνλ δξφκν κνπ 

ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, 

νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ. 

 

Γέκηζε ηελ ςπρή κνπ κε ηελ 

δχλακε ηεο Σξηζηηθήο αγάπεο 

θαη ζηείιε κνπ ηελ επινγία ησλ 

Αγγέισλ ζνπ. 

 

Θάλε κε θαλάιη ηεο Κεγαινζχλεο 

θαη ηεο Θείαο ράξεο Πνπ. 

 

Ξαξαδίδσ ηε ζέιεζε κνπ ζηε 

βνχιεζή Πνπ. 

 

Δπραξηζηψ θαη επγλσκνλψ. 

Αο γίλεη ην ζέιεκά ζνπ. 

 

Γέλνηην. 

 

  

 

 

Απηή είλαη ε δηθή κνπ πξνζεπρή.

Από ην Αγγειηθό κνπ Ζκεξνιόγην 27/1/2011 
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ΔΛΑΠ ΑΓΓΔΙΝΠ ΠΔ ΑΘΝΙΝΘΔΗ 
 

 

Ξηζηφο θαη θίινο έλαο Άγγεινο Ιεπθφο, 

πάληα πίζσ ζνπ ζαλ έλαο αδειθφο, 

αθνινπζεί ηα βήκαηα ζνπ ζησηθά 

θαη πεξηκέλεη έλα λεχκα ζνπ μαλά. 
 

Θνίηαμε πίζσ ζνπ θαη ληψζε ηε ραξά, 

ηελ επινγία, ηελ αγάπε, ηα φλεηξα, 

ππελζπκίδεη, ζε εκπλέεη θαη ηφικα, 

λα θάλεηο ηα φλεηξα λα βγνπλ αιεζηλά. 
 

Πε θαζνδεγεί αλ ην δεηήζεηο κε ραξά, 

λα ζε νδεγήζεη ζηεο δσήο ζνπ ηελ ρξνηά, 

κε έλα αζηέξη λα ζνπ θέγγεη ην ζηξαηί 

θαη έλαλ ήιην λα δεζηαίλεη ηελ ςπρή. 

 

Λα ζε γεκίδεη κε αγάπε θαη ραξά 

θαη λα ζνπ δείμεη πσο ε δσή είλαη νκνξθηά, 

γηα λα βαδίζεηο ζαλ λα είζαη ληθεηήο, 

έλαο ήξσαο θαη έλαο ηαμηδεπηήο. 
 

Ξνπ ηαμηδεχεηο κεο ην πινίν ηεο δσήο 

θαη ληψζεηο ζαλ έλαο άγγεινο ηεο γεο, 

ππεξεηψληαο ην αλψηεξν θαιφ, 

γηαηί γηα ζέλα ππάξρνπλ φια εδψ. 
 

Θνίηαμε ηνλ πσο ζνπ ρακνγέια 

θαη εηνηκάδεη κηα γηνξηή θάζε θνξά, 

γηα λα ζε ινχζεη κε νπξάληα θσηηά, 

ρξψκαηα, αξψκαηα θαη αζηέξηα ιακπεξά. 
 

Πην θαηφπη ζνπ είλαη ζαλ νκάδα εθιεθηή 

θαη ζνπ πξνζθέξεη θσο θαη αγάπε ζετθή, 

πνπ αθινπζψληαο ηνλ ζαλ κεγάινο καρεηήο, 

γίλεζαη έλαο αλζξψπηλνο άγγεινο ηεο γεο. 

 

Απηόο είλαη.... Δίλαη ν Φύιαθαο Άγγεινο ζνπ! 

Θαίηε ακαξηδή 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ 

ΞΟΝΠ ΡΝ ΑΓΗΝ ΞΛΔΚΑ 

 
 

 

Άγην Ξλεχκα εζχ πνπ ιχλεηο ηα πξνβιήκαηα,  

πνπ θσηίδεηο φινπο ηνπο δξφκνπο,  

ψζηε λα κπνξέζσ λα πεηχρσ ην ζηφρν κνπ.  

Δζχ πνπ κνπ δίλεηο ην ζετθφ δψξν  

λα ζπγρσξψ θαη λα μερλψ 

φια ηα θαθά ελαληίσλ κνπ  

θαη πνπ ζε φιεο ηηο ζηηγκέο ηηο δσήο κνπ  

είζαη καδί κνπ.  

Θέισ κε απηή ηε ζχληνκε πξνζεπρή  

λα ζε επραξηζηήζσ γηα φια  

θαη λα επηβεβαηψζσ γηα άιιε κηα θνξά  

φηη δελ ζέισ πνηέ λα ρσξηζηψ  

απφ ζέλα, παξ’ φιεο ηηο πιηθέο ςεπδαηζζήζεηο.  

Θέισ λα είκαη καδί ζνπ ζηελ αηψληα δφμα.  

 

Πε επραξηζηψ γηα ην έιεφο ζνπ, πξνο εκέλα θαη ηνπο δηθνχο κνπ. 

 

 

 

Ξξέπεη λα πείηε απηή ηελ πξνζεπρή γηα ηξεηο δηαδνρηθέο κέξεο.  

Κεηά απφ ηξεηο κέξεο, ε ράξε πνπ δεηήζαηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί,  

αθφκε θαη αλ θαίλεηαη δχζθνιε.  

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε επρή ζαο,  

πξέπεη λα δεκνζηεχζεηε απηή ηελ πξνζεπρή,  

καδί κε απηέο ηηο νδεγίεο, ρσξίο λα αλαθέξεηε ηελ επρή πνπ θάλαηε. 

 Κφλν ηα αξρηθά ζαο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο θαη ε πεγή.  

( Ππκπαληηθόο λόκνο) 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΛΑ ΒΟΔΗΠ 

ΡΝΛ ΠΘΝΞΝ ΡΖΠ ΕΥΖΠ ΠΝ 
 

 
 

Ξξνο Όινπο ηνπο Αγγέινπο πνπ κε θξνληίδνπλ.  

Φαίλεηαη πσο έρσ μεράζεη ην ζετθφ ζθνπφ ηεο δσήο κνπ  

θαη δεηψ ηε βνήζεηά ζαο,  

ψζηε λα ζπκεζψ ην ιφγν  

πνπ δηάιεμα λα έξζσ εδψ απηή ηελ πεξίνδν.  

Δίκαη πξφζπκνο λα αθήζσ λα θχγνπλ  

φινη νη θφβνη πνπ κε εκπνδίδνπλ  

λα ζπκεζψ ην ζθνπφ ηεο δσήο κνπ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφβσλ  

ηεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο.  

Γλσξίδσ φηη έρσ ηα πξνζφληα  

γηα λα πεηχρσ ηελ απνζηνιή κνπ  

θαη δεηψ ηε ζπλερή θαζνδήγεζή ζαο  

ψζηε λα κε βνεζήζεηε  

λα κάζσ πνηνο είλαη ν δξφκνο  

πνπ θάλεη ηελ θαξδηά κνπ λα ηξαγνπδά.  

Παο παξαθαιψ βνεζήζηε κε  

λα αληηιεθζψ ηε δηαθνξά  

αλάκεζα ζηε ραξά θαη ζην θφβν  

ψζηε λα κπνξψ λα αζρνιεζψ  

ζε νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο  

πνπ ππεξεηνχλ άιινπο θαη κνπ θέξλνπλ ραξά.  

Δπραξηζηώ θαη Δπγλσκνλώ 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΛΑ ΘΔΟΑΞΔΡΔΗ 

ΚΗΑ ΠΣΔΠΖ ΑΓΑΞΖΠ 
 

 

 

 

 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ! 

 Αγαπεκέλνη Άγγεινη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο!  

Εεηψ απφ Πέλα θαη απφ ηνπο Αγγέινπο  

λα κε βνεζήζεηε λα ζεξαπεχζσ ηε ζπληξνθηθή κνπ δσή.  

Δίκαη πξφζπκνο λα αθήζσ  

λα θχγνπλ φια απηά πνπ δελ ζπγρσξψ  

ζηνλ εαπηφ κνπ θαη ζηνλ ζχληξνθφ κνπ  

θαη δεηψ νη άγγεινη  

λα θαζαξίζνπλ φιν ην ζπκφ  

θαη ηελ απνζηξνθή ηψξα.  

Πε παξαθαιψ  

βνήζεζε ην ζχληξνθφ κνπ θαη εκέλα  

λα δνχκε ν έλαο ηνλ άιιν κε κάηηα αγάπεο.  

Εεηψ φιεο νη ζπλέπεηεο ησλ ιαζψλ καο  

λα δηαγξαθνχλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρξφλνπ.  

Πε παξαθαιψ λα εξγαζηείο κε ηνλ ζχληξνθφ κνπ  

ψζηε λα έρνπκε αξκνλία,  

ξνκαληηζκφ, θηιία, ζεβαζκφ, εληηκφηεηα  

θαη κεγάιε αγάπε ν έλαο γηα ηνλ άιιν.  

Πε παξαθαιψ αλαλέσζε ηελ αγάπε καο.  

 Γελεζήησ ην ζέιεκά ζνπ. 

  

Δπραξηζηώ θαη Δπγλσκνλώ! 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΛΑ ΒΟΔΗΡΔ 

Ρ ΖΛ ΑΓΔΙΦΖ ΤΣΖ 
 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ!  

 

Αγαπεκέλνη Άγγεινη ηεο 

αγάπεο θαη ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο! 

 

Αγαπεκέλε Αξράγγειε 

Πακνπήι ! 

 

Παο δεηψ λα κε βνεζήζεηε  

λα βξεζψ ζε κηα ππέξνρε 

ζρέζε αγάπεο κε ηελ αδειθή 

ςπρή κνπ.  
 

 

Ξαξαθαιψ δψζηε κνπ ζαθή 

θαζνδήγεζε γηα λα βξσ ηελ 

αδειθή ςπρή κνπ θαη 

βνεζήζηε λα ζπλαληεζνχκε  

θαη λα ραξνχκε ν έλαο ηνλ 

άιινλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

  

Εεηψ ηελ βνήζεηά ζαο ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πεξηζηάζεηο γηα λα βξεζψ ζε 

απηήλ ηελ ππέξνρε ζρέζε  

κε ηελ αδειθή ςπρή ακέζσο. 
 

 

Παο παξαθαιψ βνεζήζηε κε  

λα ζεξαπεπηψ θαη λα  

 

 

θαζαξίζσ φηη κπινθαξίζκαηα 

ππάξρνπλ ζην λνπ,  

ην ζψκα ή ηα ζπλαηζζήκαηά 

κνπ, πνπ κε έθαλαλ λα 

θνβεζψ κηα κεγάιε αγάπε.  
 

 

Παο παξαθαιψ βνεζήζηε κε  

λα αθνχζσ θαη λα 

αθνινπζήζσ ηελ ζετθή 

θαζνδήγεζε πνπ κε νδεγεί λα 

βξσ θαη λα ραξψ  

απηήλ ηελ ζρέζε κε ηελ 

αδειθή ςπρή.  
 

 

Μέξσ φηη ν ζχληξνθφο κνπ  

ςάρλεη γηα κέλα κε ηελ ίδηα 

ζέξκε πνπ θαη εγψ ςάρλσ 

απηφ ην πξφζσπν.  
 

 

Θαη νη δπν ζαο δεηάκε  

λα καο θέξεηε θνληά  

θαη λα καο βνεζήζεηε  

λα θαηαιάβνπκε θαη λα 

δερηνχκε ηηο επινγίεο ηεο 

κεγάιεο αγάπεο.  

 

Γελεζήησ ην Θέιεκά ζνπ.  

 

Δπραξηζηώ θαη 

Δπγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΚΞΙΝΘΑΟΗΠΚΑΡΥΛ 

 
 

 

Αγαπεκέλε Θεέ! 

Αγαπεκέλνη κνπ Άγγεινη! 

Αγαπεκέλε Αξράγγειε Εαθρηήι!  

Εεηψ λα έξζεηε ζηα φλεηξα κνπ απφςε,  

θαη λα θαζαξίζεηε ηνπο θφβνπο,  

πνπ κε εκπνδίδνπλ λα θαηαιάβσ,  

λα εκπηζηεπηψ,  

θαη λα αθνινπζήζσ,  

ηελ ζετθή θαζνδήγεζε.  

Δάλ ππάξρεη θάπνην κήλπκα  

πνπ ζέιεηε λα κνπ δψζεηε,  

παξαθαιψ βνεζείζηε κε  

λα ην θαηαιάβσ θαζαξά  

θαη λα ην ζπκεζψ ην πξσί.  

Δπραξηζηψ θαη Δπγλσκνλψ! 

 

 

 

Ν Θεφο θαη νη άγγεινη, ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, κε πίζηε θαη ζα 

αηζζαλζείηε πεξηζζφηεξν ζίγνπξνη γηα λα αθνινπζήζεηε ηελ εζσηεξηθή ζαο γλψζε, εάλ 

ηνπο ηα δεηήζεηε. Κε ηελ πξνζεπρή κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ 

θαζαξφηεηα ησλ ηδεψλ πνπ έξρνληαη απφ ηα νπξάληα θαη λα απμήζεηε ηελ ξνή ηεο 

θαζνδήγεζεο. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΑΦΘΝΛΗΑΠ 
 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ. 

Άγγεινη ηεο Αθζνλίαο, 

Αξράγγεινη Οαθαήι θαη Ενθηήι 

Νδεγήζηε ηελ δσή κνπ  

ζηνλ δξφκν πνπ ην θσο,  

ζα είλαη θάξνο αιήζεηαο,  

ραξάο θαη αγάπεο. 

Δπραξηζηψ θαη επγλσκνλψ. 

 

 

 

 

ΓΖΙΥΠΖ ΑΦΘΝΛΗΑΠ 
 

 

Γέρνκαη ηα θαιά 

κε ράξε ζηε δσή κνπ. 

Όιεο κνπ νη αλάγθεο 

θαιχπηνληαη κε αθζνλία 

γηα κέλα, ηψξα θαη γηα πάληα. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΙΞΖΠ 
 

 

Αγαπεκέλε Θεέ,  

Γλσξίδσ πσο ν αγαπεκέλνο κνπ _______(φλνκα),  

πνπ πέζαλε είλαη ηψξα  ζηελ εζηία,  

ζηνλ παξάδεηζν καδί Πνπ.  

Πνπ δεηψ λα ηνλ πξνζέρεηο  

ψζηε λα λνηψζεη ςπρηθή αλάηαζε  

κε ηελ Αγάπε Πνπ.  

Πε παξαθαιψ  

ζηείιε πεξηζζφηεξνπο αγγέινπο  

ζηνλ αγαπεκέλν κνπ  

θαη βνήζεζέ ηνλ  

λα λνηψζεη ππέξνρα θαη επηπρηζκέλνο,  

θαζψο πξνζαξκφδεηε λα βξίζθεηε ζηνλ παξάδεηζν.  

Πε παξαθαιψ  

ζηείιε πεξηζζφηεξνπο αγγέινπο  

ζην πιεπξφ κνπ  

θαη βνήζεζε κε  

λα απειεπζεξψζσ ηελ ιχπε κνπ  

θαη ηνλ πφλν κνπ.  

Βνήζεζέ κε  

λα ζεξαπεπηψ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα βάξνπο,  

ψζηε λα κπνξψ λα ζπλερίζσ ηε δσή  

πνπ μέξσ φηη ζέιεη γηα κέλα ν αγαπεκέλνο κνπ.  

Πε παξαθαιψ  

ζηείιε κνπ έλα ζεκάδη απφ ην νπξαλφ,  

ψζηε λα μέξσ φηη ν αγαπεκέλνο κνπ είλαη ζηα ρέξηα Πνπ.  

 

Ακήλ. Γέλνηην.  

Δπραξηζηώ θαη Δπγλσκνλώ! 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΔΘΑΗΟΗΔΠ 
 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ! 

Άγην Ξλεχκα! 

Αλαιεθζέληεο Γηδάζθαινη! 

Αξράγγεινη θαη Άγγεινη. 

Εεηψ γηα φινπο φζνπο ζα είλαη επινγία, 

ηα επαγγεικαηηθά κνπ πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο κνπ, 

λα θαζνδεγεζνχλ 

θαη λα έξζνπλ ζε επαθή καδί κνπ ζήκεξα. 

Θαισζνξίδσ λένπο αλζξψπνπο 

θαη επθαηξίεο ζηε δσή κνπ, 

κε αλνηρηή θαξδηά θαη αγθαιηά. 

Δίκαη πξφζπκνο λα αθήζσ 

φηη αξλεηηθέο ζθέςεηο, ζπλήζεηεο, 

ή πεπνηζήζεηο έρσ, 

πνπ ζα κε νδεγνχζαλ, 

ζην λα ζακπνηάξσ ηηο λέεο απηέο επθαηξίεο. 

Παο παξαθαιψ βνεζήζηε κε 

λα ληψζσ φηη αμίδσ ηψξα. 

 

Παο επραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΑΟΠΖ 

ΡΥΛ ΔΞΗΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΝΠ 
 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ!  

Άγην Ξλεχκα! 

Αγαπεκέλε Αξράγγειε Κηραήι!  

Αγαπεκέλνη κνπ Άγγεινη! 

Γλσξίδσ φηη έρσ θάλεη ιάζε 

ζε ζρέζε κε ην πψο θέξζεθα ζην ζψκα κνπ 

θαη δεηψ φιεο νη επηδξάζεηο 

απηψλ ησλ ιαζψλ λα αξζνχλ 

θαη λα μεραζηνχλ 

ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρξφλνπ 

θαη γηα φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

 

Δπραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΓΔΗΑ & ΘΔΟΑΞΔΗΑ 
 

Αγαπεκέλε Θεέ!  

Άγην Ξλεχκα! 

Αγαπεκέλε Αξράγγειε Οαθαήι!  

Αγαπεκέλνη κνπ Άγγεινη! 

Αξράγγειε Οαθαήι, ζεξάπεπζέ κε 

θαη βνήζεζε ην ζψκα κνπ 

λα ιάβεη ηελ πςειφηεξε δπλαηή ζεξαπεία. 

Θεξάπεπζε φινπο ηνπ θπζηθνχο,  

ςπρηθνχο θαη ζσκαηηθνχο κνπ πφλνπο. 

Πηείιε ηελ πξάζηλε ζκαξαγδέληα αθηίλα ζνπ  

θαη ινχζε κε, κε ην ζκαξαγδέλην ιακπεξφ ζνπ Φσο  

εμχςσζε ηηο ζθέςεηο κνπ,  

ζε ζθέςεηο πίζηεο θαη ειπίδαο  

θαη δηψμε φιεο ηηο ακθηβνιίεο θαη ηνπο θφβνπο. 

Αλνίμηε κνπ ηνλ δξφκν ζην εδψ θαη ηψξα, 

γηα λα εθδεισζεί ε Θετθή γεία 

ηψξα θαη γηα πάληα. 

 

Δπραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖΠ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 
 

Νη Άγγεινη είλαη ζην πιεπξφ ζνπ. Ζ ζεξαπεπκέλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

κία απφ ηηο πνιιέο παξάιιειεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα 

εζέλα. Έρεηο ηελ επηινγή κέζα απφ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ζνπ αιιά θαη απφ ηηο πξνζέζεηο ζνπ λα δήζεηο ηελ πςειφηεξε δπλαηή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα εζέλα. Έρεηο πξφζβαζε ζηε ζεξαπεπκέλε 

θαηάζηαζε κέζα απφ ηελ πίζηε θαη ηελ επγλσκνζχλε.  

Γηα λα ληψζεηο απηά ηα παλίζρπξα ζπλαηζζήκαηα πνπ δνπιεχνπλ ζαλ 

θαηάιιειεο  πεο λνεηηθά ή δπλαηά ζην Θεφ:  «Έρσ θνπξαζηεί λα 

ζθέθηνκαη γηα απηφ ην ζέκα θαη δελ ζέισ λα αζρνινχκαη κε απηφ 

πιένλ. Πνπ παξαδίδσ ηελ θαηάζηαζε έηζη ψζηε λα κπνξέζεηο λα ηελ 

επηιχζεηο. Πε επραξηζηψ πνπ έρεηο αλαιάβεη.» Φαληάζνπ ηνλ εαπηφ ζνπ 

λα ηνπνζεηείο ηηο παιάκεο ηνπ Θενχ ην ζέκα θαη ληψζε επγλσκνζχλε 

πνπ ε θαηάζηαζε έρεη ιπζεί ηψξα θαη είζαη αλνηρηή ζηε δεκηνπξγηθή 

ιχζε πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζνπ.   
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Ν Αξράγγεινο Οαθαήι ζνπ δεηά λα κεηαβηβάζεηο ηηο έλλνηεο ζνπ θαη 

ηηο αλεζπρίεο ζνπ ζηνπο Αγγέινπο θαη λα ηνπο αθήζεηο λα ζεθψζνπλ ηα 

βάξε ζνπ. Εήηεζεο βνήζεηα απφ ηνπο αγγέινπο γηα ηελ θαηάζηαζή ζνπ. 

Νη Άγγεινη ιέλε: «Κπνξνχκε λα ζε βνεζήζνπκε εάλ καο δψζεηο ηελ 

άδεηα.»  

Θιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη πάξε κηα βαζηά εμαγληζηηθή αλαπλνή. Ύζηεξα 

θάιεζε ηνπο Φχιαθεο Αγγέινπο ζνπ θαη ηνπο Αξραγγέινπο γηα λα ζε 

βνεζήζνπλ. Εήηεζε απιά ηε βνήζεηά ηνπο γηα πνηα θαηάζηαζε 

ρξεηάδεζαη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο, εκπηζηεχζνπ θαη λα είζαη δεθηηθή 

γηα λα δερηείο ηε ζεξαπεία. Φαληάζνπ ηνλ Αξράγγειν Οαθαήι λα ζε 

πεξηβάιιεη κε ηε ζκαξαγδέληα Αθηίλα Ρνπ θαη λα ζηέιλεη πξάζηλν 

ζκαξαγδέλην θσο ζηα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ζνπ πνπ ρξεηάδνληαη 

ζεξαπεία.  

 

 

 

ΘΔΡΗΘΖ ΓΖΙΥΠΖ ΓΔΗΑΠ 
 

 

Κε ηελ αιήζεηα ηνπ Θενχ, 

ηα πάληα, 

θαη ν εαπηφο κνπ ζεξαπεχνληαη ηψξα. 

Δζηηάδνκαη ζε απηή ηελ αιήζεηα 

θαη φρη ζηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ θφβνπ. 
 

 

 

 

 

 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
46 

 

ΡΝ ΚΑΛΡΟΑ 

ΡΖΠ ΤΣΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ 
 

 

Δγψ Δηκί ε Τπρή, 

Δγψ Δηκί ην Θείν Φσο, 

Δγψ Δηκί Αγάπε, 

Δγψ Δηκί Θεία Θέιεζε, 

Δγψ Δηκί ην Αδηάβιεην Πρέδην. 
 

Δγψ Δηκί ε Κνλάδα 

Δγψ Δηκί ην Θείν Φσο, 

Δγψ Δηκί Αγάπε, 

Δγψ Δηκί Θεία Θέιεζε, 

Δγψ Δηκί ην Αδηάβιεην Πρέδην. 

 

 

 

ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΓΑΒΟΗΖΙ 
 

 

Αγαπεκέλε κνπ Αξράγγειε Γαβξηήι! 

Πε επραξηζηψ γηα ηελ θαζνδήγεζε  

πνπ κνπ δίλεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ζνπ,  

θαη ηελ αγάπε ζνπ.  

Πνπ δεηψ λα κε βνεζήζεηο  

λα θάλσ ηηο θαιχηεξεο επηινγήο  

γηα ηελ δσή κνπ  

θαη ηελ πλεπκαηηθή κνπ αλάπηπμε,  

λα παίξλσ ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο,  
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λα ππνζηεξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ  

θαη λα θξνληίδσ ηελ ελέξγεηά κνπ!   

Πε επραξηζηψ αγαπεκέλε Αξράγγειε  

γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε!  

Δπραξηζηψ θαη Δπγλσκνλψ! 

 

 

 

Κήλπκα από ηνλ Αξράγγειν Γαβξηήι 

 
“Δίλαη θαηξόο γηα ζέλα, λα αλαιάβεηο ηελ δύλακή ζνπ, λα 

ελζπκεζείο θαη λα βαδίζεηο ζην κνλνπάηη ηνπ ζθνπνύ ηεο 

δσήο ζνπ, θαη ζα ήηαλ ππέξνρν λα νδεγήζεηο θαη άιινπο λα 

ην ελζπκεζνύλ” 

 

Ν Αξράγγεινο Γαβξηήι κεηαθέξεη ην κήλπκα  φηη είλαη θαηξφο λα 

αλαιάβεηο ηελ εγεηηθή ζνπ δχλακε θαη ζέζε. Λα θαζνδεγήζεηο 

ζηνξγηθά άιινπο. Αγθάιηαζε ηε δχλακή ζνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηελ  

γηα ην επξχηεξν θαιφ. Θα θαζνδεγήζεηο ηηο πξάμεηο ζνπ ψζηε λα 

εκπλένπλ θαη λα ελζνπζηάδνπλ ηνπο άιινπο. Θα αληηθαηαζηήζεηο ηηο 

ακθηβνιίεο ζνπ ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ζνπ κε κηα απμεκέλε 

επηζπκία λα ππεξεηείο, λα βνεζάο θαη λα δηδάμεηο. Όηαλ εζηηάζεηο 

πεξηζζφηεξν ζην πσο ζα ππεξεηείο, ηφηε δελ ζα αλεζπρείο γηα ην ηη 

ζα πνπλ νη άιινη γηα εζέλα. Δζηηάζνπ ζηηο δπλάκεηο ζνπ, ζηα 

καζήκαηα πνπ έιαβεο, ζην πφζν σξαίν είλαη λα απνηειείο δσληαλφ 

παξάδεηγκα θάπνηνπ πνπ αθνινπζεί ηελ Θετθή ηνπ θαζνδήγεζε. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ 
 

 

Αγαπεκέλε Θεέ, Άγγεινη, 

ρξεηάδνκαη βνήζεηα κε 

εμεγήζηε ηελ θαηάζηαζε ζαο…….. 

Αηζζάλνκαη 

εθθξάζηε ηα εηιηθξηλή ζαο ζπλαηζζήκαηα……… 

θαη δεηψ λα βνεζήζεηε εκέλα 

θαη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη γηα ην αλψηεξν θαιφ. 

Δπραξηζηψ θαη επγλσκνλψ. 

 

 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΒΟΑΓΛΖ 

ΔΓΛΥΚΝΠΛΖΠ 
 

 

Αγαπεκέλε Θεέ, Άγγεινη,  

επραξηζηψ πνπ θαιχπηεηε  

φιεο κνπ ηηο πιηθέο αλάγθεο.  

Εεηψ λα ζπλερίζεηε  

λα κε θαζνδεγείηε  κε ζαθήλεηα,  

ζε νηηδήπνηε ρξεηάδνκαη,  

γηα λα νινθιεξψζσ ηελ απνζηνιή κνπ  

θαη λα κπνξέζσ λα ρηίζσ  

κηα αζθαιή θαη πγηή δσή  

γηα κέλα θαη ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ.  

Πηείιηε κνπ απηά ή νηηδήπνηε θαιχηεξν.  

Δπραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ 
 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ,  

επηζπκψ λα έρσ ηνλ ρξφλν  

γηα λα δηδάμσ θαη λα γξάςσ.  

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε  

λα έρσ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα,  

ψζηε λα κπνξψ λα αθηεξψλσ  

πεξηζζφηεξν ρξφλν  

ζε απηέο ηηο αζρνιίεο,  

αληί λα εξγάδνκαη γηα θάπνηνλ άιινλ.  

Πε παξαθαιψ βνήζεζέ κε  

λα έρσ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα,  

ψζηε λα αγγίδσ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο.  

 

Δπραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΔΠ ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 
 

        

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

ΓΗΑ ΛΔΑ ΑΟΣΖ 
 

 

Αξράγγειε Κηραήι,  

ζε επραξηζηψ γηα ηηο λέεο επθαηξίεο  

πνπ δεκηνπξγνχληαη  

θαη ηελ πξνζθεξφκελε ππνζηήξημε,  

θαζψο θαη γηα ηε βνήζεηά ζνπ  

λα απειεπζεξψζσ θαη λα ζεξαπεχζσ  

ην παξειζφλ κνπ.  

Γέκηζε κε, κε εκπηζηνζχλε,  

θαζψο εγψ βηψλσ απηέο ηηο αιιαγέο  

ζηνλ ηξφπν ηεο δσήο κνπ.  

 

Πε επραξηζηώ θαη Δπγλσκνλώ! 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ 

ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΚΗΣΑΖΙ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΚΝ 
 

 

 

Αγαπεκέλε Θεέ!  

Αγαπεκέλε  Αξράγγειε Κηραήι,  

Παο παξαθαιψ βνεζήζηε κε  

λα θαηαιαβαίλσ ην παηδί κνπ.  

Παο δεηψ λα πεξηβάιιεηε ην παηδί κνπ  

κε αγάπε, ζνθία θαη επθπΐα.  

Ξαξαθαιψ βνεζήζηε ην παηδί κνπ  

λα θαηαλνήζεη θαη λα απνδερζεί  

ηελ επζχλε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Παο δεηψ λα θαζνδεγήζεηε ην παηδί κνπ  

λα θάλεη έμππλεο επηινγέο  

κε βάζε ηελ αγάπε, θαη φρη ηνλ θφβν.  

Εεηψ απφ Πέλα θαη ηνλ Αξράγγειν Κηραήι  

θαη παξαθαιψ λα θαζαξίζεηε ην παηδί κνπ  

θαη λα απελεξγνπνηήζηε  

ηα ηπρφλ κπινθαξίζκαηα  

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξεκβαίλνπλ  

ζηελ επηπρία ηνπ.  

 

Δπραξηζηώ θαη Δπγλσκνλώ! 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

 

 

Αξράγγειε Κηραήι,  

Zεηψ απφ ζέλα λα έξζεηο θνληά κνπ ηψξα. 

Ξαξαθαιψ θφςε θαη απειεπζέξσζε  

νηηδήπνηε απνκπδά ηελ ελέξγεηά κνπ.  

Βνήζεζε κε λα απμήζσ ηελ ελέξγεηά κνπ  

ζην θπζηθφ ηεο επίπεδν ηψξα.  

Γέλνηην!  

Π΄ επραξηζηψ. Αξράγγειε Κηραήι,  

Δπηθαινχκαη ην πέξηαην θαη Αγλφ Ξλεχκα ζνπ,  

λα πιεκκπξίζεη κε ηελ θφθθηλε αθηίλα Πνπ,  

ην ζψκα ην πλεχκα θαη ηελ ςπρή κνπ  

Όπιηζε ηελ χπαξμή κνπ κε δχλακε θαη ζάξξνο,  

θφςε κε ην ζπαζί ζνπ,  

φια ηα αξλεηηθά δεζκά  

πνπ κε θξαηνχλ δεκέλν,  

κε φληα αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο.  

Διεπζέξσζε ηελ ςπρή κνπ απφ ηνλ θφβν  

θαη ην ζθνηάδη,  

ξίμε επάλσ κνπ  

ηνλ ζθνχξν κπιε καλδχα ηεο πξνζηαζίαο ζνπ  

θαη επέηξεςε λα εηζρσξήζεη κέζα κνπ  

κφλν ην αγλφ θαη θαζαξφ θσο  

ηεο ζετθήο αγάπεο.  

Γέμνπ ηηο επραξηζηίεο ηεο ςπρήο κνπ. 
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Ξξνζεπρή γηα Γύλακε 

ζηνλ Αξράγγειν Κηραήι 
 

 

Αξράγγειε Κηραήι,  

σο Άγγεινο ηεο εκπηζηνζχλεο & ηνπ ζάξξνπο,  

ζε θαιψ λα κνπ δψζεηο δχλακε.  

Δπέηξεςε κνπ λα δεζκεπηψ  

κε ηε δσή & κε ην ζετθφ ζθνπφ κνπ.  

Πε παξαθαιψ θαζνδήγεζέ κε,  

κε ζαθήλεηα ψζηε λα κπνξψ  

λα αλνίμσ πιήξσο ηελ θαξδηά κνπ  

ζε θάζε εκπεηξία.  

 

Δπραξηζηώ & Δπγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΟΝΚΦΑΗΑ 

ΡΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ 
 

 
 

Αξράγγειε Κηραήι, πξνζηάηε θαη νδεγέ κνπ.  

Πε επραξηζηψ γηα ηε βνήζεηά ζνπ  

λα κε νδεγήζεηο ζε κηα θαιή,  

γεκάηε επεκεξία θαη αγάπε δσή.  

Πε παξαθαιψ λα κε θαζνδεγείο,  

λα κε βνεζάο,  

λα κε πξνζηαηεχεηο  

ηελ θάζε εκέξα ηελ ηεο δσήο κνπ 

Ξαλίζρπξε Αξράγγειε Κηραήι,  

ελδπλάκσζε κε,  

Γέρνκαη φηη έρσ ειεχζεξε βνχιεζε  

θαη ηψξα επηιέγσ κηα πνξεία δσήο,  

ραξάο θαη ειεπζεξίαο.  

Αλ αξκφδεη ζηελ πλεπκαηηθή κνπ πνξεία,  

παξαρψξεζε κνπ  

ηε ξνκθαία ηεο ειεπζεξίαο.  

πφζρνκαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ  

κφλν γηα ην χςηζην θαιφ φισλ. 

 

Δπραξηζηώ & Δπγλσκνλώ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 
 

 

 

Αξράγγειε Κηραήι  

δεηψ απφ ζέλα ηψξα,  

λα κε πξνζηαηεχζεηο  

εκέλα θαη ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ,  

ην ζψκα κνπ,  

θαη ην ζπίηη κνπ  

κε κία δπλαηή αζπίδα πξνζηαζίαο.  

Ρχιημέ καο κε ην κπιε καλδχα ζνπ  

πνπ επηηξέπεη κφλν  

Πηελ αγλή αγάπε λα εηζρσξήζεη.  

βνήζεζε κε, θαη πξνζηάηεςε κε απφ θάζε θαθφ,  

δψζε κνπ θνπξάγην  

λα αληηκεησπίδσ ηηο θαηαζηάζεηο 

Θαη  λα αλαθαιχπησ ηελ αιήζεηα. βνήζεζε κε  

λα είκαη αιεζηλφο, κε ηνλ εαπηφ κνπ. 

Ξαξαθαιψ κείλε δίπια κνπ κέξα λχρηα  

θαη θξάηεζε ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ αζθαιείο. 

 

Δδώ κπνξείο λα αλαθέξεηο ηα νλόκαηα ησλ αγαπεκέλσλ ζνπ. 
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ & ΑΙΙΑΓΖ 
 

 

Αξράγγειε Κηραήι,  

Πε παξαθαιψ δείμε κνπ  

ην επφκελν βήκα  

θαη φηη ρξεηάδεηαη λα θάλσ  

γηα λα είκαη πξνζηαηεπκέλε  

θαη λα ππνζηεξίδνκαη απφ ζεηηθέο θαηαζηάζεηο  

ησλ αιιαγψλ ηεο δσήο κνπ.  

Βνήζεζέ κε λα απειεπζεξψζσ κε πγηείο θαηαζηάζεηο. 

Αξράγγειε Κηραήι,   

Πε επραξηζηψ πνπ πξνρσξάο καδί κνπ  

ζε θάζε βήκα κνπ, πνπ θξαηάο ην ρέξη κνπ,  

δίλνληάο κνπ θνπξάγην θαη απηνπεπνίζεζε,  

ζε παξαθαιψ θαζνδήγεζε ηηο ζθέςεηο  

θαη ηηο πξάμεηο κνπ  

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αγάπεο  

θαη ηνπ αιεζηλνχ ζθνπνχ ηεο δσήο κνπ.  

 

Δπραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 

 
«Ζεηείζηε θαη ζα ζας δοζεί , 

εσταρηζηείηε θαη ζα ιάβεηε ηελ ζεϊθή εσιογία» 
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Δίκαζηε φινη άγγεινη κε έλα θηεξφ 

θαη κπνξνχκε λα πεηάμνπκε 

κφλν αγθαιηάδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ! 

Ζ δσή φισλ καο αο είλαη γεκάηε Αγάπε θαη Φσο! 
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ΘΝΤΗΚΝ ΣΝΟΓΥΛ 

ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΗΠΚΝ 
 

Κία απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ κεηψλεη θαη εμαθαλίδεη εληειψο ηε 

ζθνδξή επηζπκία γηα εζηζηηθέο νπζίεο ή θαηαζηξεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα 

απεμάξηεζεο.  
 

Ρερληθή: 

Μεθίλα κε ην λα ζθέθηεζαη ηηο εμαξηίζεηο ζνπ, απφ ηηο νπνίεο αηζζάλεζαη 

απφιπηα έηνηκνο λα απειεπζεξσζείο. Απηφ ιεηηνπξγεί κφλν αλ ζεο 

πξαγκαηηθά αλ ζεο λα ηηο αθήζεηο.   
 

Θάλε ηε δήισζε: «Δίκαη πξόζπκνο λα απνδεζκεπηώ από απηήλ ηε 

βιαβεξή ζπλήζεηα, θαη λα αληαιιάμσ ηε δύλακε ηεο ζπλήζεηαο 

κε γαιήλε.»  
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Κπνξείο λα επηιέμεηο λα απειεπζεξσζείο ηαπηφρξνλα απφ φζεο 

επηζπκείο. Πηε ζπλέρεηα θαληάζνπ πσο ηα εμαξηεζηνγφλα αληηθείκελα ή 

έλα ζχκβνιν ηεο θαηάζηαζεο, είλαη αθνπκπηζκέλν ζηα πφδηα ζνπ. 

Ξαξαηήξεζε ην δίθηπν ησλ ρνξδψλ πνπ ηα ζπλδέεη κε ην ζψκα ζνπ. 

Ηδηαίηεξα γχξσ απφ ηνλ αθαιφ ζνπ, φπνπ βξίζθνληαη νη ζπλδέζεηο ηνπ 

θφβνπ, πνπ ζε θάλνπλ λα πηζηεχεηο φηη ρξεηάδεζαη απηέο ηηο εμαξηήζεηο.  

 

Ρψξα θάιεζε ηνπο Αξραγγέινπο  Κηραήι θαη Οαθαήι λα δηαιχζνπλ 

απηέο ηηο ρνξδέο λα κεηαθέξνπλ ηηο εμαξηήζεηο ζνπ ζηνλ νπξαλφ γηα 

κεηνπζίσζε θαη ζεξαπεία. Ππλέρηζε λα αλαπλέεηο βαζηά θαη λα έρεηο ηελ 

ζέιεζε λα απειεπζεξσζείο νινθιεξσηηθά απφ απηέο. Δπηθεληξψζνπ ζην 

πφζν ππέξνρα ληψζεηο, ηψξα πνπ είζαη ειεχζεξνο απφ ηηο εμνπζηαζηηθέο 

επηζπκίεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ. Γλψξηζε πφζν πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

ελέξγεηα, ρξήκαηα θαη απηνεθηίκεζε έρεη ηψξα πηα, πνπ πήξεο απηή ηελ 

πγηή απφθαζε. Κφιηο ληψζεηο έλα κεγάιν απειεπζεξσηηθφ θχκα, ν 

Αξράγγεινο Οαθαήι ζα ζηείιεη ην ζκαξαγδέλην πξάζηλν θσο ηνπ κέζα 

απφ ηηο θνκκέλεο ρνξδέο. Θαζψο εηζπλέεηο βαζηά απνξξνθάο ηε 

ζεξαπεπηηθή απηή ελέξγεηα κέζα ζην ζψκα ζνπ.  Απηή είλαη εθείλν πνπ 

ήζειεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηαηί πξφθεηηαη γηα ην θσο θαη ηελ Αγάπε 

ηνπ Θενχ. Απηφ είλαη πνπ επηζπκνχζεο θαη πξνζπαζνχζεο λα απνθηήζεηο 

κε ηηο πξνεγνχκελεο εμαξηήζεηο ζνπ.  Ξάξε φζε απφ ηε ζεξαπεπηηθή 

ελέξγεηα ηνπ Αξραγγέινπ Οαθαήι ζέιεηο, γηαηί είλαη απεξηφξηζηε.  Δίλαη 

αξθεηή γηα εζέλα θαη γηα φινπο ηνπο άιινπο. Θάζε πξνεγνχκελε 

θελφηεηα θαη άγρνο, ηψξα απνκαθξχλεηαη θαη βξίζθεζαη ελ εηξήλε. 
 

 Δπραξίζηεζε ηνλ Αξράγγειν Κηραήι θαη ηνλ Αξράγγειν Οαθαήι γηα 

απηή ηε ζεξαπεία θαη δήηεζέ ηνπο λα ζε απαιιάμνπλ νινθιεξσηηθά απφ 

ηελ επηζπκία γηα εμάξηεζε.  
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ΞΟΝΠΔΣΖ 

ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΔΘΗΠΚΥΛ 
 

 

Αγαπεκέλε Θεέ!  

Άγην Ξλεχκα! 

Αγαπεκέλε Αξράγγειε Κηραήι!  

Αγαπεκέλνη κνπ Άγγεινη! 

Γλσξίδσ φηη νη έληνλεο εζηζηηθέο επηζπκίεο,  

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,  

ε έληνλε επηζπκία γηα ζετθή αγάπε.  

Παο παξαθαιψ βνεζήζηε κε,  

λα είκαη γεκάηνο κε ηελ παληαρνχ παξνχζα αγάπε Πνπ.  

Δίκαη πξφζπκνο λα αθήζσ  

νπνηνπζδήπνηε θφβνπο,  

κπνξνχλ λα κε εκπνδίζνπλ  

απφ ηελ επίγλσζε ηεο αγάπεο Πνπ.  

Πνπ δεηψ λα απνκαθξχλεηο απφ εκέλα  

ηηο πεπνηζήζεηο, ζπλήζεηεο,  

αηζζήζεηο θαη ζθέςεηο  

πνπ ππξνδνηνχλ ηηο έληνλεο επηζπκίεο κνπ.  

Πε παξαθαιψ νδήγεζε κε  

ζε αλζξψπνπο, θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο,  

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηζπκία κνπ,  

λα δήζσ ειεχζεξνο απφ εζηζκνχο.  

Ξαξαδίδσ ηψξα, 

φιεο ηηο έληνλεο επηζπκίεο κνπ,  

ζε Πέλα θαη ηνπο Αγγέινπο ζνπ, 

θαη ζνπ δεηψ λα κε πεξηβάιινπλ πεξηζζφηεξνη άγγεινη,  

κε ην θσο ηεο πγεία θαη ηεο γαιήλεο.  

Πε παξαθαιψ βνήζεζε κε,  

ηψξα θαη γηα πάληα.  

 

Ακήλ. Δπραξηζηώ θαη επγλσκνλώ. 
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ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΛΝΛΡΑΠ ΡΖΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΡΖΠ 

ΤΣΗΘΖΠ ΔΞΗΘΔΠΖ 
Κε ηνπο  Αξράγγεινπο Κηραήι, Γαβξηήι θαη Οαθαήι 

 

Κεξηθέο θνξέο φηαλ είκαζηε ζπκσκέλνη κε ηνλ εαπηφ καο ή κε θάπνηνλ 

άιινλ, ζηέιλνπκε ηνμηθή ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ 

ζηφρν ηεο ζσκαηηθφ πφλν. Απηφ ιέγεηαη ςπρηθή επίζεζε. Κεξηθέο θνξέο 

νη επηζέζεηο απηέο γίλνληαη ζηνρεπκέλα θαη άιιεο δελ γίλνληαη επίηεδεο.  

Γηα παξάδεηγκα ην θνπηζνκπνιηφ είλαη έλα είδνο ςπρηθήο επίζεζεο, 

γηαηί απνηειείηε απφ θαζαξφ δειεηήξην.  Κηα θαη ην θνπηζνκπνιηφ έρεη 

γίλεη βαζηθή κνξθή επηθνηλσλίαο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Νη 

άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ληψζνπλ θνληά ν έλαο κε ηνλ άιινλ, 

επεηδή αηζζάλνληαη θαιχηεξα ληψζνληαο φηη ππάξρνπλ θη άιινη πνπ 

ππνθέξνπλ.  
 

Νη ηζαγελείο ηνπ Κεμηθνχ παξνκνηάδνπλ ην θνπηζνκπνιηφ κε έλαλ ηφ 

πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιινλ.  Απηφ ην δειεηήξην 

δηαπνηίδεη ζηγά ζηγά, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα απφ κηα ιαλζαζκέλε 

πιεξνθνξία θαη κεηαδίδεηαη απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιινλ. Γίλεηαη κία 

δηεξγαζία ζαλ κηα αηειείσηε αιπζίδα πνπ ελψλεη φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο ζηε Γε.  Ππλήζσο νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα πάξνπλ 

εθδίθεζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ άιινπ κε πξφζεζε 

λα ηνλ πιεγψζνπλ ή λα ξίμνπλ δειεηήξην.   
 

Όινη έρνπκε ππνζηεί ηνμηθή επίζεζε κέζσ θνπηζνκπνιηψλ.  Γηα λα 

απαιιάμεηε ηνλ εαπηφ ζαο ή θάπνηνλ άιινλ απφ απηέο ηηο ηνμηθέο 

ελέξγεηεο θαιέζηε, ηνλ Αξράγγειν Κηραήι,  ηνλ Αξράγγειν Γαβξηήι θαη 

ηνλ Αξράγγειν Οαθαήι. Κπνξείηε λα μαπιψζεηε κπξνχκπηα ή αιιάμηε 

ζέζε ζην θάζηζκά ζαο έηζη ψζηε ε πιάηε ζαο λα κελ αθνπκπάεη 

πνπζελά. Γηαβάζηε ηελ απειεπζέξσζε πνπ αθνινπζεί ζαλ 
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θαζνδεγνχκελν ζεξαπεπηηθφ δηαινγηζκφ, γηα εζάο ηνπο ίδηνπο ή γηα 

ινγαξηαζκφ θάπνηνπ άιινπ.  

 

Ρερληθή Απειεπζέξσζεο Τπρηθήο Δπίζεζεο 
 

Ξάξε κεξηθέο αλαπλνέο, δειψλνληαο ηελ πξφζεζε ζνπ λα 

απειεπζεξψζεηο θάζε ελέξγεηα παιηνχ ζπκνχ απφ ηελ πιάηε ηνπο ψκνπο 

ηνλ ιαηκφ θαη άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ζνπ. Αλέπλεπζε βαζηά θαη 

νξακαηίζνπ, ληψζε ή δεο, ηηο ελεξγεηαθέο κνξθέο πνπ ζπρλά κνηάδνπλ κε 

καραίξηα, βέιε θαη άιια επηζεηηθά φπια λα απνκαθξχλνληαη απφ ην 

ζψκα ζνπ. Θαζψο απηά ηα αληηθείκελα θεχγνπλ αλάιαθξα απφ ηελ 

πιάηε θαη ην ζψκα ζνπ κπνξείο λα δηαηζζαλζείο πνηνο είλαη απηφο πνπ 

ζνπ ηα έζηεηιε.  Αληηκεηψπηζε απηφλ ηνλ άλζξσπν κε ζπκπφληα θαη λα 

αληηζηαζείο ζζελαξά ζηνλ πεηξαζκφ λα ηνπ επηηεζείο.  
 

Εήηα απφ ηνπο Αγγέινπο λα ζηείινπλ θαη ζηνπο δχν ζαο ζεξαπεπηηθή 

ελέξγεηα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζπάζεη ν θχθινο ησλ επηζέζεσλ. 

Ππλέρηζε λα αλαπλέεηο βαζηά θαη λα απνβάιιεηο ηελ παιηά ελέξγεηα απφ 

ην ζψκα ζνπ. Κπνξεί λα αηζζαλζείο έλα ηξέκνπιν ή ξίγνο θαζψο νη 

άγγεινη απνκαθξχλνπλ θάζε έλα αληηθείκελν.  
 

Όηαλ αηζζαλζείο ην ζψκα ζνπ ήξεκν θαη γαιήλην, δεο ηνλ Αξράγγειν 

Οαθαήι λα ζηέιλεη ηελ ζκαξαγδέληα πξάζηλε ελέξγεηά ηνπ γχξσ απφ ην 

ζψκα ζνπ θαη κέζα ζην ζψκα ζνπ.  Γηαηξεχεη ακέζσο ηηο πιεγέο πνπ 

βξίζθνληαη εθεί πνπ θάπνηε ήηαλ ηα αληηθείκελα ηεο επίζεζεο  

γεκίδνληαο κε ζεξαπεπηηθφ ζκαξαγδέλην θσο θαη επαλαθέξνληαο ην 

ζψκα ζνπ ζηε θπζηθή ηνπ αθέξαηε θαηάζηαζε.  

 

Ν Αξράγγεινο Κηραήι ζε πξνζηαηεχεη κε ην κπιε ηνπ θσο θαζψο 

δεκηνπξγεί γχξσ ζνπ κία αζπίδα πξνζηαζίαο απφ κπιε θσο ε νπνία ζα 

ζε πξνζηαηεχεη θαη  ζα δηψρλεη ηπρφλ κειινληηθέο θαηψηεξεο ελέξγεηεο.  
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Ν Αξράγγεινο Γαβξηήι ζνπ ζηέιλεη ην θσο ηεο θαζνδήγεζεο θαη ζε 

βνεζάεη λα νδεγείζαη ζηνλ δξφκν ηεο δσή ζνπ κέζα απφ κία πςειφηεξε 

ζπλεηδεηφηεηα.  

 

 

 

 

ΑΞΝΘΝΞΖ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΝΟΘΥΛ ΑΞΝ 

ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΔΠ ΕΥΔΠ 
 

«Νξθίδνκαη όηη ζα ζε αγαπώ γηα πάληα, γηα εθαηό δσέο.» 

«Νξθίδνκαη λα δώζσ ηελ δσή κνπ γηα λα πξνζηαηέςσ ηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ θπιή, ηελ γε καο.» 

 Γλσξίδεηε ηη επζχλεο αλαιακβάλεηε θάλνληαο απηνχο ή άιινπο φξθνπο; 

 Νη φξθνη γηα αηψληα αγάπε, γηα αθνζίσζε γηα αγλφηεηα, γηα πίζηε ή γηα 

δέζκεπζε, κπνξεί λα ζαο αθνινπζνχλ γηα πνιιέο δσέο. Νη φξθνη πνπ 

θάλνπκε, είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα έρνπλ βαζηά επίδξαζε ζηελ δσή 

καο. 

πάξρνπλ πνιινί φξθνη πνπ είλαη ζπρλά πεξηνξηζηηθνί,  θαηαζηξεπηηθνί 

θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ςπρηθή καο αλάπηπμε. Όξθνη πνπ ηνπο έρνπκε πάξεη 

ζε απηήλ ηελ δσή ή ζε θάπνηα πξνεγνχκελε θαη καο αθνινπζνχλ ζαλ 

κνηίβα. 

πάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα έρεηε πάξεη φξθνπο ζε πξνεγνχκελεο 

δσέο.  Υο πηζηνί ή σο θηιφδνμνη πλεπκαηηθνί. Γειαδή κπνξεί λα ήζαζηαλ 

κνλαρνί ή θαιφγξηεο. Όξθνη πνπ πηζαλφλ λα καο θξαηνχλ δέζκηνπο,  απφ 
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κηα δσή πνπ αθνινπζήζακε ην ζξεζθεπηηθφ κνλνπάηη, θαη αθνχ δελ έρνπλ 

πνηέ αξζεί ε ςπρή καο βηψλεη αξλεηηθά θαη ίζσο θαηαζηξεπηηθά 

απνηειέζκαηα, σο άκεζε ε έκκεζε ζπλέπεηα απηψλ ησλ φξθσλ. 
 

Απφ ηνπο πην θνηλνχο  φξθνπο είλαη απηνί ηνπ καξηπξίνπ, ηεο απηνζπζίαο, 

ηεο αληεθδίθεζεο, ηεο πελίαο, ηεο παξζελίαο, ηεο αγλφηεηαο, ηεο αγακίαο, 

ηεο ππαθνήο θαη ηεο ζησπήο. πάξρνπλ φξθνη αγάπεο, ή θαξδηάο, 

 ζξεζθεπηηθνί φξθνη, φξθνη θηψρεηαο ή αγακίαο, φξθνη ζε νηθνγελεηαθέο 

παξαδφζεηο ή πεπνηζήζεηο, φξθνη αγλφηεηαο, ή φξθνη ππνηαγήο θαη 

ζπζίαο. 

Θαζψο επίζεο αηψληνη φξθνη πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: κνλαμηά, 

ζησπή, πελία, αγακία, ππαθνή, ρσξηζκφ,  ζπζία, αγλφηεηα, δπζηπρία, 

αζζέλεηα, απνκάθξπλζε, θφβν. 

Αλ δελ πάςνπλ λα ηζρχνπλ απηνί νη φξθνη, κπνξεί λα ζαο αθνινπζνχλ ζηε 

Γε  θαη λα ζέζνπλ εκπφδηα ζηελ εξσηηθή θαη ζεμνπαιηθή δσή, ζηα 

νηθνλνκηθά ζαο θαη ζηε δσή ζαο γεληθφηεξα. Κπνξεί λα ηηκσξνχκε ηνλ 

εαπηφ καο εάλ δελ εθπιεξψλνπκε ηνπο φξθνπο καο. Απηνί νη φξθνη είλαη 

ηφζν ηζρπξνί θαη επαλαιακβάλνληαη ζε ηφζεο πνιιέο ελζαξθψζεηο πνπ 

ζπρλά έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζηελ δσή. 
 

Ξνιινί άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ θξαγκνχο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

επεκεξία θαη βηψλνπλ αμηνζξήλεηε θηψρεηα, ιφγσ φξθσλ πεληάο, πνπ 

έρνπλ θάλεη ζε πξνεγνχκελεο δσέο, ή δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζηελέο ζρέζεηο γηαηί έρνπλ εκπφδηα φξθσλ, ζηηο ζρέζεηο νηθεηφηεηαο. 

Θαλείο δελ είλαη πξαγκαηηθά ειεχζεξνο αλ δελ ζπάζνπλ απηέο νη 

δεζκεχζεηο θαη νη φξθνη πνπ έξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο δσέο. Ζ κφλνη 

πγείεο φξθνη είλαη απηνί πνπ εζείο απνθαζίδεηαη λα πάξεηε, απηνί πνπ 

παίξλεηε ελψπησλ ηνπ εαπηνχ ζαο.  Αθφκα θαη ηφηε ζα πξέπεη θαηά 

θαηξνχο λα ηνπο επαλεμεηάδεηε γηα λα ειέγρεηε αλ ηζρχνπλ αθφκε.  
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Όηαλ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε απηνχο ηνπο φξθνπο, ηνπο αλαθαιέζεηε, ηνπο 

άξεηε θαη ηνπο θαζαξίζεηε, ζα αηζζαλζείηε ηελ δηαθνξά ζρεδφλ ακέζσο 

ζην ζψκα ζαο, αιιά θαη ζηελ δσή ζαο. 

Ρερληθή γηα Θεξαπεία θαη Άξζε Όξθσλ 
Κε ηνλ Αξράγγειν Οαδηήι 
 

Απαιιαγείηε απφ απηνχο ηνπο φξθνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο θαη 

θαιέζηε ηνλ Αξράγγειν Οαδηήι, πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα ζεξαπεχζεηε ηα 

απνκεηλάξηα ησλ πξνεγνχκελσλ δσψλ.  
 

Θαιέζηε ηνλ Αξράγγειν Οαδηήι ιέγνληαο: «Αξράγγειε Οαδηήι, δεηώ 

ηε βνήζεηά ζνπ ηώξα!  Από απηή ηε ζηηγκή δηαθόπησ θάζε όξθν 

πνπ κπνξεί λα έρσ πάξεη πξνο όιεο ηα θαηεπζύλζεηο ηνπ ρξόλνπ. 

Αλαθαιώ θάζε αξλεηηθή ζπλέπεηα ησλ όξθσλ απηώλ, ηώξα θαη 

γηα πάληα.» 
 

Θεηηθέο Γειώζεηο γηα ηελ άξζε όξθσλ 
 Άξζε όξθνπ θηώρεηαο : Γειψλσ ηψξα φηη άξσ, αλαθαιψ θαη αλαηξψ 

φινπο ηνπο φξθνπο θηψρεηαο πνπ έρσ θάλεη ζε νπνηνδήπνηε δσή, θαη 

δεηψ φιεο νη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ φξθσλ λα αξζνχλ ζε φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, απηήλ ηελ ζηηγκή. 

Άξζε όξθνπ αγακίαο : Γειψλσ ηψξα φηη άξσ, αλαθαιψ θαη αλαηξψ 

φινπο ηνπο φξθνπο αγακίαο πνπ έρσ θάλεη ζε νπνηνδήπνηε δσή, θαη δεηψ 

φιεο νη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ φξθσλ λα αξζνχλ ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, απηήλ ηελ ζηηγκή. 

Κε ηνλ ίδην ηξφπν κπνξείηε λα επαλαιακβάλεηε απηή ηελ ηερληθή 

δήισζεο γηα άιινπο φξθνπο. Όξθνπο καξηπξίνπ απηνζπζίαο, πελίαο, 

αγακίαο θ.ι.π.  
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Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ππνρσξνχλ ηφηε ίζσο ρξεηάδεζηε βνήζεηα απφ 

θάπνηνλ ζχκβνπιν - ζεξαπεπηή πνπ ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη απηά ηα 

κνηίβα θαη λα ζαο βνεζήζεη λα ηα θαζαξίζεηε. 

Πε θάζε πεξίπησζε ζα ιάβεηε ηα δψξα, θαζψο θαη ηα καζήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο επηινγέο πνπ θάλεη ε ςπρή. 

Νη Άγγεινη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα αλαθαιχςεηε ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο 

θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηα δπζιεηηνπξγηθά κνηίβα ηεο δσήο ζαο, 

αλαθαιχπηνληαο ην πψο θαη ην γηαηί. 
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ΗΝΣΟΝΠ ΦΙΝΓΑ 

 

 

Ξξνζερή ζηνλ Αξράγγειν Εαθρηήι 
 

 

Αξράγγειε Εαθρηήι 

θαηεχζπλε ηελ ελέξγεηα 

ηεο βηνιεηί Ηφρξνπ θιφγαο 

ηεο κεηακφξθσζεο 

ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηεο αχξαο κνπ. 

Κέρξη λα εμαγληζηψ απφ θάζε αξλεηηθφηεηα. 

Γέλνηην 
 

 

 

Δπίθιεζε ζηνλ Αλώηεξν Δαπηό 
 

 

Δηο ην φλνκα ηνπ Αλψηεξνπ Δαπηνχ κνπ, 

Πηε ζησπή ηεο θαξδηάο κνπ, 

Πηελ γαιήλε ηνπ λνπ κνπ, 

Θαιψ ηελ ηφρξνπ θιφγα, 

Λα θαζαξίζεη, λα εμαγλίζεη, 

Ρα ηέζζεξα θαηψηεξα ζψκαηά κνπ, 

Κέρξη λα γεκίζεη θσο ε θαξδηά κνπ & ε δηάλνηά κνπ. 

Γέλνηην 
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Δπίθιεζε ζηελ Ηόρξνπ Φιόγα 
 

 

Δηο ην φλνκα ηεο Δγψ Δηκί Ξαξνπζίαο.  

Ηφρξνπο θιφγα, Ηφρξνπο θιφγα, Ηφρξνπο θιφγα. 

Κε ηελ επινγία ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνχ,  

ησλ ηεξψλ ππάξμεσλ ηεο 7εο Αθηίλαο θαη  

ηλ Αγγειηθψλ Γπλάκεσλ ηνπ Ηφρξνπ Ξπξφο,  

Εεηψ κε επιάβεηα λα θαηέιζεηο ζην θέληξν ζηνπ ρψξνπ κνπ  

θαη απφ εδψ λα αλαβιχζεηο Ηφρξνπλ Φψο.  

Λα δηαρπζεί ζηα ζψκαηά κνπ & ζηα ζψκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο 

κνπ, γηα ζεξαπεία, θάζαξζε θαη 

κεηνπζίσζε.  

Φψηηζέ κε λα θάλσ ρξήζε επ' 

αγαζψ,  

γηα ην θαιφ ην δηθφ κνπ θαη φιεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο.   

Γέλνηην 

 

Δπραξηζηψ & Δπγλσκνλψ. 
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ΒΑΠΗΘΖ ΔΞΗΘΙΖΠΖ 

ΗΝΣΟΝ ΦΙΝΓΑΠ 
 
 

 

 

Δηο ην όλνκα ηεο «Δγώ Δηκί Ξαξνπζίαο».  

Απεπζύλνκαη ζε ζέλα Ηόρξνπο Φιόγα.  

Πύκθσλα πάληα κε ην λόκν ηεο Αβιάβεηαο. 

Πε θαηεπζύλσ θαη ζε εληάζζσ  

ζηηο δπλάκεηο πνπ κπνξώ λα δηεπζύλσ. 

Κε ηε θιόγα ηεο Θαξδηάο,  

κε ηε δύλακε ηνπ Λνπ,  

κε ηε δύλακε ηεο Ξίζηεο.  

ΔΗΠ ΡΝ ΝΛΝΚΑ ΡΝ ΗΖΠΝ  

ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΑΟΘΔΛΝ ΚΑΟΗΑΠ  

θαη ζην δηθό ζνπ ΗΔΟΖ ΦΙΝΓΑ.  

Πε θαηεπζύλσ επ΄αγαζώ  

γηα ηελ θάζαξζε θαη ζεξαπεία  

ησλ ηεζζάξσλ ζσκάησλ κνπ  

θαη όισλ ησλ ζεκείσλ πνπ πάζρνπλ.  

Δλώλσ ηελ Ξίζηε κνπ  

κε ηελ Γύλακή θαη ηελ Ιάκςε ζνπ.  

Γώζε κνπ ΔΓΥ θαη ΡΥΟΑ 

 απηό πνπ δεηώ.  

 

Γέλνηην! 
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Θαξκηθόο θαζαξηζκόο κε ηελ Ηόρξνπ Φιόγα 
 

Ρα κηάζκαηα είλαη απνηππψκαηα ιεπηνθπνχο ελέξγεηαο, πνπ κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ ιεπηνθπνχο ζψκαηνο 

θαη λα πξνθαιέζνπλ, ςπρηθή, λνεηηθή ή ζσκαηηθή αζζέλεηα. πάξρνπλ 4 

είδε κηαζκάησλ, ηα θαξκηθά, ηα επίθηεηα, ηα θιεξνλνκηθά θαη ηα 

πιαλεηηθά.  
 

Ρν θάξκα ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ, ελφο αλζξψπνπ ζε απηή ή θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο δσέο. Ρα θαξκηθά κηάζκαηα είλαη θαηάινηπα ησλ 

πξάμεσλ απφ πξνεγνχκελεο δσέο, πνπ εγθαζίζηαληαη ζην αηζεξηθφ ζψκα 

θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε αζζέλεηα ή νδχλε, ζηελ 

ησξηλή ή ζε κειινληηθέο δσέο.  
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηάζεζε, ζπρλά θαζνξίδεη ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά καο, ζε απηή ηε δσή, αθνχ εμαηηίαο ηεο ίζσο 

πξνζειθχζνπκε αξλεηηθά άηνκα θαη θαηαζηάζεηο.  
 

Ρα επίθηεηα κηάζκαηα, είλαη νμείεο ή κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, πνπ 

πξνζιακβάλνληαη ζε απηή ηε δσή. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εγθαζίζηαληαη ζην ιεπηνθπέο ζψκα καο, θαη δεκηνπξγνχλ κηα πξνδηάζεζε 

ζηελ αζζέλεηα.  
 

Ρα θιεξνλνκηθά κηάζκαηα νλνκάδνληαη θαη κηάζκαηα θιεξνλνκηθφηεηαο. 

Απηά ηα απνηππψκαηα ηεο ιεπηνθπνχο ελέξγεηαο πεξλνχλ ζε καο απφ 
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ηνπο πξνγφλνπο καο, πνπ κπνξεί λα είλαη γελεηηθά ή κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο.  
 

Ρα πιαλεηηθά κηάζκαηα, απνζεθεχνληαη ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην ηνπ 

πιαλήηε, ζην αηζεξηθφ επίπεδν. Κπνξεί λα δηεηζδχζνπλ ζην πιηθφ ή ζην 

ιεπηνθπέο ζψκα.  
 

Ρερληθή θαζαξηζκνύ ηνπ θάξκα κε ηελ Ηόρξνπ Φιόγα 
 

Ζ βηνιεηί ηφρξνπο θιφγα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζαξηζηνχλ 

φια ηα είδε κηάζκαηνο θαη εηδηθά ηα θαξκηθά.  

 

Θαζίζηε αλαπαπηηθά ζε έλα ζεκείν πνπ δε ζα ζαο ελνριήζεη θαλείο 

αλαπλεχζηε αξγά αθήλνληαο ηνλ εαπηφ ζαο λα απειεπζεξψζεη θάζε 

έληαζε απφ ην θπζηθφ ζαο ζψκα.  

 

Δπηθαιεζηείηε ηνλ αξράγγειν Εαθρηήι ιέγνληαο: 

« Αξράγγειε Εαθρηήι θαηεύζπλε ηελ ελέξγεηα ηεο βηνιεηί ηόρξνπο 

θιόγαο ηεο κεηακόξθσζεο, γηα λα θαζαξίζεη ηα θαξκηθά κνπ 

κηάζκαηα.» 

 

Νξακαηηζηείηε φηη πεξηβάιιεζηε απφ ηελ ηζρπξή ελέξγεηα ηεο ηφρξνπο 

θιφγαο. 

 

 Απνιαχζηε απηή ηε κεγαιεηψδε εκπεηξίαο θαζψο ληψζεηε ην πιηθφ ζαο 

ζψκα θαη ηελ αχξα ζαο, λα ινχδνληαη θαη λα εμαγλίδνληαη θαη ε βηνιεηί 

ηφρξνπο θιφγα, λα κεηακνξθψλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λνπ, ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηηο αχξαο θαη λα θαζαξίδεη φια ηα θαξκηθά ζαο κηάζκαηα.  

 

Ληψζηε ηε βηνιεηί ηφρξνπο θιφγα λα πεξηβάιιεη φιε ηελ χπαξμε ζαο.  

 

Κείλεηε εθεί σο φηνπ ε έληαζε ηεο θιφγαο ειαηησζεί θαη ηειηθά δηαιπζεί 

θαη έηζη ε ζπλεδξία έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο. 
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Γηαινγηζκόο κε ηελ Βηνιεηί Ηόρξνπ Φιόγα 

ηεο Κεηακόξθσζεο 
 

Πθνπφο είλαη ε κεηακφξθσζε ηεο θαηψηεξεο 

ελέξγεηαο, ζε ζεηηθή δσηηθή δχλακε. 

Δπηθαιεζηείηε ηελ αγγειηθή βνήζεηα ηνπ 

αξραγγέινπ Εαθρηήι πξνζηάηε ηεο βηνιεηί 

Ηφρξνπ θιφγαο ηεο κεηακφξθσζεο. Ξνπ έρεη 

ηελ αλψηεξε ζπρλφηεηα δφλεζεο, ε νπνία 

φηαλ θιεζεί, πξνζθέξεη ειεπζεξία θαη ραξά 

ζηε ςπρή ζαο. Διεπζεξψλνληαο ζαο απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ηδέεο θαη ηα θαξκηθά 

κηάζκαηα, πνπ ζαο πεξηνξίδνπλ, αθφκα θαη 

απφ αλακλήζεηο πξνεγνχκελσλ δσψλ.  

Ζ θιφγα εμαγλίδεη ηα θέληξα ησλ ηζάθξα, θέξλνληαο αλαθνχθηζε απφ 

ηνπο εζηζκνχο. Δληζρχεη ηηο ζεξαπεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ελέξγεηεο. 

Όηαλ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ αξράγγειν Εαθρηήι, ειεπζεξψλεη ηε 

ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα πνπ νθείιεηε ζηελ νξγή, ην κίζνο, ηελ απέρζεηα, 

ηελ πηθξία, ηε δήιεηα, ηελ αδηαιιαμία, ην θφβν θαη ηηο ελνρέο. 

Ξξνζηαηεχεη απφ ηηο θαηαρξήζεηο, ηα κηάζκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ζψκα. Ρν βηνιεηί ρξψκα, απνηειεί ηνλ εμαγληζηή 

ησλ ηζάθξα. Ρα βηνιεηί θεξηά, πξνζθέξνπλ πξνζηαζία, απφ ηηο 

θαηψηεξεο αζηξηθέο νληφηεηεο.  

Θαζίζηε ζε ζηάζε δηαινγηζκνχ, ζπγθεληξσζείηε ζηελ αλαπλνή ζαο θαη 

αθήζηε ην ζψκα λα ραιαξψζεη. Δπηθαιεζηείηε ηνλ αξράγγειν Εαθρηήι 

ιέγνληαο: «Αξράγγειε Εαθρηήι θαηεύζπλε ηελ ελέξγεηα ηεο βηνιεηί 

Ηόρξνπ θιόγαο ηεο κεηακόξθσζεο ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο 

αύξαο κνπ. Μέρξη λα εμαγληζηώ από θάζε αξλεηηθόηεηα.»  
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Σαιαξψζηε θαη αθήζηε ηνλ εαπηφ ζαο, λα πεξηβιεζεί απφ ηελ ηζρπξή 

ελέξγεηα ηεο βηνιεηί θιφγαο. Απνιαχζηε ηε κεγαιεηψδε εκπεηξία, θαζψο 

ληψζεηε ην ζψκα θαη ηελ αχξα ζαο, λα ινχδνληαη θαη λα εμαγλίδνληαη, 

ελψ ε βηνιεηί θιφγα κεηακνξθψλεη νηηδήπνηε αξλεηηθφ θαη θαζαξίδεη 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λνπ, ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο αχξαο. Αηζζαλζείηε ηε, 

λα ζαο απαιιάζζεη απφ ηνπο εζηζκνχο θαη ηηο ηάζεηο εμάξηεζεο.  

Ληψζηε ηε, λα απειεπζεξψλεη θαη λα κεηακνξθψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

έρεη εγθισβηζηεί. Αθήζηε ηε, λα εξεκίζεη ην λνπ ζαο, θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ην ζετθφ ζπηλζήξα κέζα ζαο, βνεζψληαο έηζη ηελ 

πλεπκαηηθή ζαο αλάπηπμε. Όηαλ δείηε ηε βηνιεηί Ηφρξνπ θιφγα λα 

αηνλεί, ν δηαινγηζκφο έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηνπ. Γψζηε ζηνλ εαπηφ ζαο 

αξθεηφ ρξφλν πξηλ επαλέιζεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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ΝΗ ΑΓΓΔΙΝΗ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ 

ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΔΙΘΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ 
 

 

Αξράγγεινο Οαθαήι:   

Ν Άγγεινο Θεξαπεπηήο. Καο βνεζά λα έρνπκε ηελ ελέξγεηα 

λα εξγαζηνχκε πάλσ ζηνλ ζθνπφ ηεο δσήο καο, λα αλνίμνπκε 

ην ηζάθξα ηεο θαξδηάο καο θαη λα πξνζειθχζνπκε ηνπο 

αγγέινπο ηεο ζεξαπείαο, ηεο αλαδσνγφλεζεο θαη ηεο 

αλαλέσζεο. Δπίζεο θαζνδεγεί θαη ζηεξίδεη φινπο φζνπο 

ζέινπλ λα γίλνπλ ζεξαπεπηέο, ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ζηελ άζθεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. 

 

Αξράγγεινο Κηραήι: 

Δίλαη έλαο παλίζρπξνο πξνζηάηεο, δηνηθεηήο θαη αξρεγφο 

φισλ ησλ αγγέισλ. Κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηνπο θφβνπο 

θαη ηηο αλεζπρίεο θαη λα εληζρχζεη ηελ πίζηε. Ξαξέρεη 

θαζνδήγεζε γηα ην επφκελν βήκα. Απνθφβεη απφ 

εμαξηήζεηο, ηνμηθέο ζρέζεηο ή εξγαζία, απφ πξνζθνιιήζεηο, απφ αλζπγηεηλφ 

θαγεηφ,  αξλεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 

Αξράγγεινο Κέηαηξνλ:   

Καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπκπαληηθέο ελέξγεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άκεζεο πινπνίεζεο, πψο λα 

θακππιψλνπκε ηνλ ρξφλν, πψο λα επηηχρνπκε ηελ αλάιεςε 

ζην πςειφηεξν πλεπκαηηθφ επίπεδν ηεο επίγλσζεο θαη ηεο 

επδαηκνλίαο. Δίλαη ν θχιαθαο αλάκεζα ζηα φξηα ηεο 

κνξθήο θαη ηνπ άκνξθνπ. Θξαηά ηα Αθαζηθά αξρεία. 
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Αξράγγεινο Ενθηήι: 

Βνεζά λα ηνλψζνπκε ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ  

απηνεθηίκεζε θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Λα πξνζεισζνχκε  

ζε έλαλ ζθνπφ, γηα πλεπκαηηθή δηαχγεηα, γηα ηφλσζε 

κλήκεο, γηα απηνζπγθέληξσζε, γηα εμηζνξξφπεζε, γηα 

εζσηεξηθή αξκνλία, γηα θψηηζε, γηα πξνζέιθπζε θαιήο 

ηχρεο, γηα λα αλαπηχμνπκε ηελ ζνθία, ηελ ζπλείδεζε ηεο αθζνλίαο, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ λφκν ηεο έιμεο θαη ηεο εθδήισζεο ηεο ηχρεο.  

 

Αξράγγεινο Γαβξηήι:   

Αγγειηνθφξνο, Θαζνδεγεηήο θαη Πηνξγηθφο Κέληνξαο. 

Αλνίγεη ηηο πφξηεο . Δίλαη πξνζηάηεο ησλ Ππγγξαθέσλ 

θαη ησλ Coach. Καο βνεζάεη λα αλαιάβνπκε ηε Γχλακή 

καο, καο εκπλέεη θαη καο βνεζάεη ζηελ ππεξεζία. Δίλαη 

πξνζηάηεο ηεο Κεηξφηεηαο θαη ησλ Ξαηδηψλ. Βνεζάεη ζηελ ζχιιεςε , ζηνλ 

ηνθεηφ θαη ηελ αλαηξνθή. Καο βνεζάεη λα θξνληίδνπκε ην εζσηεξηθφ καο 

παηδί.  

 

Αξράγγεινο Πακνπήι:  

Βνεζά λα αλνίμνπκε θαη λα ζεξαπεχζνπκε ηελ θαξδηά καο, 

λα θέξνπκε ηελ αγάπε ζηε δσή καο, λα αλαθαιχςνπκε 

επηπρηζκέλεο θαη ηξπθεξέο ζρέζεηο, γηα λα πξνζειθχζνπκε 

ηελ αδειθή ςπρή καο, λα ζπλδεζνχκε κε ην παηδί πνπ 

θξχβεηε κέζα καο, λα επηθέξεηε βαζηά ζεξαπεία, παξεγνξηά θαη ζπγρψξεζε, 

γηα λα απνδεζκεπηνχκε απφ θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο, λα 

πξνζειθχζνπκε, Αγάπε, Δπηπρία, ραξά. 
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Αξράγγεινο  Οαδηήι:  

 Ρν φλνκά ηνπ ζεκαίλεη ηα Κπζηηθά ηνπ Θενχ. Ν Κάγνο θαη 

Αιρεκηζηήο – Ηεξή Γεσκεηξία. Βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

εζσηεξηθέο πλεπκαηηθέο ηδέεο θαη λα ηηο εθαξκφζνπκε κε 

πξαθηηθνχο ηξφπνπο. Θαιέζηε ηνλ Αξράγγειν  Οαδηήι λα 

ζαο βνεζήζεη ζην Αιρεκηζηηθφ ζαο έξγν γηα λα κεηαηξέςεηε ηηο ηδέεο ζαο ζε 

ρξπζάθη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
77 

 

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΞΖΓΔΠ 
 

Raven Hazel, The Angel Bible, Octopus Ltd, London 2006 

Raven Hazel, Ζ Βίβινο ησλ Αγγέισλ, Ηζόξξνπνλ 2007 

Virtue Doreen Ph.D, Θεξαπεία κε ηε Βνήζεηα ησλ Αγγέισλ, Θξύσλ ΔΠΔ 2006 

Virtue Doreen Ph.D,  Αγγειηθή Θεξαπεπηηθή, Θξύσλ ΔΠΔ 2010 

Virtue Doreen Ph.D,  Αγγειηθή Θεξαπεία, Ηβίζθνο, 2013 

Γξακκαηηθάθε Λίηζειε, Σν Ηεξό Ηόρξνπλ Πεδίν, Αληώλεο Παηζόο, 2000  

Γξακκαηηθάθε Λίηζειε,  Ηόρξνπο Φιόγα, Αλδξνκέδα 2009 

Γξακκαηηθάθε Λίηζειε, Ζ Υαξά ησλ Αγγέισλ, Πύξηλνο Θόζκνο, 2001 

Μαζήκαηα Θαπκάησλ, A Course in Miracle Θξύσλ 2008 

ακαξηδή Θαίηε ηνπο Γξόκνο ησλ Αγγέισλ, Οζειόηνο, 2015 

ακαξηδή Θαίηε Ρώηεζα έλαλ Άγγειν, Τπό Έθδνζε 2019 

Απφ ηηο ζεκεηψζεηο κνπ  

Έξεπλα ζην internet 

Φσηνγξαθία Δμψθπιινπ: Hiroyuki Saton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
78 

Περιεχόμενα 
ΞΟΝΙΝΓΝΠ ....................................................................................................................................................... 3 

ΑΓΓΔΙΗΘΑ ΝΟΑΛΗΑ ΚΖΛΚΑΡΑ ............................................................................................................ 13 

ΡΝ ΚΖΛΚΑ ΡΖΠ ΖΚΔΟΑΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΦΙΑΘΑ ΑΓΓΔΙΝ ΠΝ ......................................................... 14 

ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΚΔ ΡΖΛ ΒΝΖΘΔΗΑ ΡΥΛ ΑΓΓΔΙΥΛ .................................................................................... 15 

Ν ΦΙΑΘΑΠ ΑΓΓΔΙΝΠ ΚΝ ....................................................................................................................... 19 

ΞΝΗΝΠ ΔΗΛΑΗ Ν ΦΙΑΘΑΠ ΑΓΓΔΙΝΠ ΠΝ .............................................................................................. 20 

ΞΥΠ ΘΑ ΒΟΔΗΡΔ ΡΝΛ ΦΙΑΘΑ ΑΓΓΔΙΝ ΠΑΠ; ....................................................................................... 21 

ΔΞΗΘΑΙΔΠΡΔΗΡΔ ΡΝΛ ΦΙΑΘΑ ΑΓΓΔΙΝ ΠΑΠ ....................................................................................... 21 

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΥΟΑΘΗΠΖ ........................................................................................................................... 26 

ΞΑΗΓΗΘΔΠ  ΞΟΝΠΔΣΔΠ ΠΡΝΛ ΦΙΑΘΑ ΑΓΓΔΙΝ ................................................................................ 30 

Ζ ΓΗΘΖ ΚΝ ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ ΘΔΝ ...................................................................................................... 32 

ΔΛΑΠ ΑΓΓΔΙΝΠ ΠΔ ΑΘΝΙΝΘΔΗ ............................................................................................................... 33 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ ............................................................................................................................ 34 

ΞΟΝΠ ΡΝ ΑΓΗΝ ΞΛΔΚΑ ............................................................................................................................ 34 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΛΑ ΒΟΔΗΠ ΡΝΛ ΠΘΝΞΝ ΡΖΠ ΕΥΖΠ ΠΝ ................................................................... 35 

ΚΗΑ ΠΣΔΠΖ ΑΓΑΞΖΠ ................................................................................................................................... 36 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΛΑ ΒΟΔΗΡΔ ΡΖΛ ΑΓΔΙΦΖ ΤΣΖ ............................................................................... 37 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΑ ΚΞΙΝΘΑΟΗΠΚΑΡΥΛ ............................................................................ 38 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΑΦΘΝΛΗΑΠ .............................................................................................................................. 39 

ΓΖΙΥΠΖ ΑΦΘΝΛΗΑΠ ................................................................................................................................... 39 

ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΙΞΖΠ ................................................................................................................................ 40 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΔΘΑΗΟΗΔΠ .................................................................................. 41 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΑΟΠΖ ΡΥΛ ΔΞΗΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛΡΝΠ..................................................... 42 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΓΔΗΑ & ΘΔΟΑΞΔΗΑ ....................................................................................................... 43 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖΠ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ......................................................................................................... 44 

ΘΔΡΗΘΖ ΓΖΙΥΠΖ ΓΔΗΑΠ .......................................................................................................................... 45 

ΡΝ ΚΑΛΡΟΑ ΡΖΠ ΤΣΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ..................................................................................... 46 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΓΑΒΟΗΖΙ .............................................................................................. 46 

ΚΖΛΚ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΓΑΒΟΗΖΙ ............................................................................................. 47 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ ............................................................................................................................ 48 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΒΟΑΓΛΖ ................................................................................................................................. 48 

ΔΓΛΥΚΝΠΛΖΠ ......................................................................................................................................... 48 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ .................................................................................................................... 49 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
79 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΚΗΣΑΖΙ ΓΗΑ ΛΔΑ ΑΟΣΖ .................................................................. 50 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΚΗΣΑΖΙ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΚΝ .......................................................... 51 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΑΜΖΚΔΛΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ................................................................................................ 52 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΓΛΑΚΖ ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΚΗΣΑΖΙ ..................................................................... 53 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΟΝΚΦΑΗΑ ΡΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ ............................................................................. 54 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ...................................................................................................................... 55 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ & ΑΙΙΑΓΖ ........................................................................................... 56 

ΘΝΤΗΚΝ ΣΝΟΓΥΛ ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΗΠΚΝ ................................................................................... 58 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΔΘΗΠΚΥΛ ................................................................................................... 60 

ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΛΝΛΡΑΠ ΡΖΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΡΖΠ ΤΣΗΘΖΠ ΔΞΗΘΔΠΖ ................................................. 61 

ΑΞΝΘΝΞΖ ΘΑΗ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΝΟΘΥΛ ΑΞΝ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΔΠ ΕΥΔΠ ................................................. 63 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΘΑΗ ΑΟΠΖ ΝΟΘΥΛ ........................................................................................ 65 

ΘΔΡΗΘΔΠ ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΟΠΖ ΝΟΘΥΛ ........................................................................................ 65 

ΗΝΣΟΝΠ ΦΙΝΓΑ ........................................................................................................................................... 67 

ΞΟΝΠΔΣΖ ΠΡΝΛ ΑΟΣΑΓΓΔΙΝ ΕΑΘΣΗΖΙ ............................................................................................. 67 

ΔΞΗΘΙΖΠΖ ΠΡΝΛ ΑΛΥΡΔΟΝ ΔΑΡΝ ....................................................................................................... 67 

ΔΞΗΘΙΖΠΖ ΠΡΖΛ ΗΝΣΟΝ ΦΙΝΓΑ .......................................................................................................... 68 

ΒΑΠΗΘΖ ΔΞΗΘΙΖΠΖ ..................................................................................................................................... 69 

ΗΝΣΟΝ ΦΙΝΓΑΠ ........................................................................................................................................... 69 

ΘΑΟΚΗΘΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΚΔ ΡΖΛ ΗΝΣΟΝ ΦΙΝΓΑ .......................................................................... 70 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΝ ΘΑΟΚΑ ΚΔ ΡΖΛ ΗΝΣΟΝ ΦΙΝΓΑ ..................................................... 71 

ΓΗΑΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔ ΡΖΛ ΒΗΝΙΔΡΗ ΗΝΣΟΝ ΦΙΝΓΑ ΡΖΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ................................. 72 

ΝΗ ΑΓΓΔΙΝΗ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΔΙΘΠΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ .................................. 74 

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΞΖΓΔΠ................................................................................................................................ 77 

 

 
 
 
  



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
80 

ΚΑΘΖΡΔΗΑ ΑΓΓΔΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ  
 

Angelic Therapy 
Counseling  

 
ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ  

 

Smart Living Academy-Ακάιζεηα 
Holistic Therapy Center 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ 
Α ΔΡΝΠ 

 
1. Violet Flame Ηφρξνπο Φιφγα – Κχεζε Α – 

Violet Flame Alchemy 
 

2. Αγγειηθφ Οέηθη – Κχεζε ζηνλ 1ν & 2ν 

Βαζκφ 
 

3. Αγγειηθή Αθζνλία & Αξρέο ινπνίεζεο 
 

4. Ξχιε Αγγέισλ – Πχλδεζε & Δπηθνηλσλία 

 κε ην Αγγειηθφ Βαζίιεην. 
 

5. Άγγεινη & Πρέζεηο, Αδειθέο Τπρέο – 

Αγγειηθά Γηαβάζκαηα, Θάξηεο Αγγέισλ 
 

6. Δθθξεκέο & Σξήζε ζηε Θεξαπεπηηθή, 

Σάξηεο Δξγαζίαο, Αγγειηθνί Θξχζηαιινη – 

Θξπζηαιινζεξαπεία 
 

7.Καζήκαηα Channeling & Θαζνδήγεζεο 
 

8. Ρα Γψξα θαη νη Αθηίλεο ησλ Αξραγγέισλ,  

Νη Γάζθαινη ηνπ Φσηφο, Ξνηφηεηεο – Αξεηέο, 

Κπήζεηο 
 

 

 
 

Πατήστε πάνω στην Εικόνα 
για να διαβάσετε 

τα Φυλλάδια της Ακαδημίας 

https://issuu.com/kaitysamartzis/docs/courses
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ 
Β ΔΡΝΠ 

 
1. Αγγειηθέο Θεξαπεπηηθέο Αλαδξνκέο-

Θεξαπεπηηθέο Αλαδξνκέο ζε Ξξνεγνχκελεο 

Εσέο  
 

2. Αθαζηθά Αξρεία-Αλαδξνκέο-Θάξκα - Β’ 

Δπίπεδν 
 

3. Αδειθέο Τπρέο & Γίδπκεο Φιφγεο - 

Δλαξκφληζε & Θεξαπεία Πρέζεσλ Π/Α 
 

4. Αθζνλία Αγγέισλ & Ξξνγξακκαηηζκφο 

ινπνίεζεο Δπηηπρίαο & Αθζνλίαο - Β’ 

Δπίπεδν 
 

5. Violet Flame Ηφρξνπο Φιφγα - Κχεζε-Violet 

Flame Alchemy - Β’ Δπίπεδν 
 

6. Αγγειηθά Γηαβάζκαηα - Θάξηεο Αγγέισλ 

Αγγειηθφ Ραξψ - Angel Tarrot Card Reading 

Β’ Δπίπεδν 
 

7. Δθθξεκέο-Θξπζηαιινζεξαπεία - Crystal 

Healing Energy  - Θαξκηθνί Θαζαξηζκνί - 

Σάξηεο Απνθνπέο - Αζπίδεο Ξξνζηαζίαο - Β’ 

Δπίπεδν  
 

8. Καζήκαηα Channeling - Αγγειηθέο 

Δπηθνηλσλίεο Κάξθεηηλγθ & Ζζηθή 

Θεξαπεπηψλ - Β’ Δπίπεδν - Απνθνίηεζε 

Καζεηείαο 2νπ θχθινπ Ππνπδψλ 
 

Πατήστε πάνω στην Εικόνα 
για να διαβάσετε 

τα Φυλλάδια της Ακαδημίας 

https://issuu.com/kaitysamartzis/docs/holistic_therapy_center
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Οώηεζα έλαλ Άγγειν 
ηεο Θαίηεο Πακαξηδή 

 

ΑΓΓΔΙΗΘΝΠ ΝΓΖΓΝΠ  

γηα Θαζνδήγεζε, Δπηθνηλσλία, 

Θεξαπεία, Θαχκαηα & Δκπλεχζεηο, 

κε ηελ βνήζεηα ησλ Αγγέισλ. 

Ρν Λέν Νινθαίλνπξην Βηβιίν έξρεηαη 

θαη ζα είλαη ζχληνκα θνληά ζαο! 
 

Απνθηήζηε ην 

Ξξώηνη!  

Νη Ξξν-παξαγγειίεο Μεθίλεζαλ. 

Κελ ην Σάζεηε!  

Θα παξαδνζεί ζε ζαο ακέζσο κε ηελ θπθινθνξία ηνπ, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηελ ζπγγξαθέα θαη  κε πξνζσπηθή αθηέξσζε. 

Ξξν-παξαγγείιηε θαη δηαβάζηε ην πξψηνη! 

Αλ ην πξψην βηβιίν ζαο άξεζε θαη ζαο έδσζε 

θηεξά, ην δεχηεξν ζα ζαο απνγεηψζεη! 

Δίκαζηε έηνηκνη, ζηνλ αεξνδηάδξνκν, δεζηαίλνπκε ηηο κεραλέο καο γηα 

ηελ πηήζε κε ηα δηθά καο θηεξά! 
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Ν λένο Αγγειηθφο Νδεγφο Θαζνδήγεζεο, ζα ζαο ελδπλακψζεη θαη ζα ζαο 

δηδάμεη, πψο λα αλνίμεηε  ηα θηεξά ζαο, γηα λα πεηάμεηε θηεξνχγα κε 

θηεξνχγα κε φια ηα Φσηεηλά Αγγειηθά Όληα ηνπ Νπξάληνπ Βαζηιείνπ 

ηνπ Φσηφο πνπ ζα ζαο δείμνπλ ηνλ δξφκν γηα ηα αζηέξηα. Αθνχζηε απηήλ 

ηελ γιπθηά ρακειή θσλνχια, είλαη νη άγγεινη ζαο πνπ πάληα κηινχλ 

ςηζπξηζηά! 

Βξηζθφκαζηε ήδε ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ νινθιήξσζε. 

Δπηκέιεηα Έθδνζεο: “Ακάιζεηα” Δθπαηδεπηηθό Θέληξν 

Νιηζηηθήο Θεξαπεπηηθήο & Ξξνζσπηθήο Αλάπηπμεο. 

Κπνξείηε λα πξναγνξάζεηε ην βηβιίν ζηα 15,00€, θαηαζέηνληαο ην 

πνζφλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αλαθέξνληαο ην Νλνκαηεπψλπκφ ζαο 

θαη ηνλ θσδηθφ Β2ΘΟ.  

Θα παξαιάβεηε ην βηβιίν ππνγεγξακκέλν κε πξνζσπηθή αθηέξσζε, 

ακέζσο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ, πνπ αλακέλεηε ζηνπο επφκελνπο 

κήλεο. 

Κηα δεκηνπξγία γηα θαζνδήγεζε ζην πλεπκαηηθφ ζαο ηαμίδη. Έλαο 

πξαθηηθφο νδεγφο άλεπ δηδαζθάινπ!  

πνζηεξίμηε απηήλ ηελ  έθδνζε γηα λα ηελ θάλεηε 

πξαγκαηηθόηεηα.  

Βαζίδεηαη ζηηο εηζθνξέο θαη ηηο πξν-πιεξσκέο ζαο!  

Σας Εσταρηζηώ ποιύ, ποσ περπαηάηε καδί κοσ Σηοσς Δρόκοσς 

ηωλ Αγγέιωλ! 
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Δλεξγεηαθή Θεξαπεπηηθή 

Πεκηλάξηα 

Αγγειηθό Reiki 
 

Ρν Αγγειηθφ Reiki, είλαη ν δξφκνο ηεο Αγάπεο θαη ηνπ Φσηφο, έλαο 

θσηεηλφο δξφκνο γηα απηνγλσζία θαη ζεξαπεία.  

Δίλαη κία πλεπκαηηθή ελεξγεηαθή κέζνδνο πνπ έρεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην ζψκα, ην λνπ θαη ηελ ςπρή, θέξλεη επηπρία, αγάπε θαη 

θσο ζηε δσή καο. 

Δίλαη έλα πιήξεο ζχζηεκα ζεξαπείαο απφ ηηο πην αγλέο κνξθέο, αθνχ ε 

Θετθή δφλεζε ξέεη κέζα απφ ην ζεξαπεπηή, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ θαλάιη γηα 

λα δηνρεηεχζεη ηελ αγγειηθή ελέξγεηα 

θαη λα κεηαθέξεη ηε δφλεζε απηή ζηνλ 

ζεξαπεπφκελν. 

 

Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ νδεγεί ηνλ θάζε 

άλζξσπν ζην θσο θαη ζηελ παξνπζία 

ησλ Αγγέισλ ζηε δσή ηνπ. 

 

Αιιάδεη, κεηαηξέπεη θαη κεηνπζηψλεη 

φηη ρξεηάδεηαη ζε θαζαξφ θσο θαη ην 

επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή Θετθή ηνπ 

κνξθή, γηαηί ζεξαπεχεη ηελ αηηία θαη 

φρη ην απνηέιεζκα. 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
85 

 

Νη Άγγεινη πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ Θετθνχ, γίλνληαη θνξείο ηεο δφλεζεο 

ηνπ Θείνπ Λνπ θαη θαζψο ε ζπλεηδεηφηεηά καο απμάλεη ηε δφλεζή ηεο, 

ζπλδεφκαζηε θαη εκείο κε ηνλ Θείν Λνπ. 

 

Νη Άγγεινη κέζσ ηνπ Αγγειηθνχ Reiki, θέξλνπλ κηα ελέξγεηα πνπ ζα καο 

βνεζήζεη λα ελζσκαηψζνπκε ηνλ Αλψηεξν Αγγειηθφ καο Δαπηφ, λα 

μεπεξάζνπκε ηνλ θφβν θαη ηηο αζζέλεηεο, θαηαλνψληαο πσο είκαζηε φινη 

έλα. 

Θάζε ζεξαπεία είλαη ηέιεηα θαη φινη εκείο είκαζηε έηνηκνη λα δερηνχκε θαη 

λα γεηψζνπκε ηελ δφλεζε ηεο Αγάπεο ζηελ θαξδηά καο κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ Αξράγγεινπ Κέηαηξνλ. 

 

Το θως είλαη πιεροθορία. Η Αγάπε είλαη ζεραπεία. 

 

Διάηε λα θάλεηε έλα ηαμίδη απηνγλσζίαο 

κέζα απφ ην δξφκν ησλ Αγγέισλ θαη ηνπ 

Reiki, κέζα απφ ην κνλνπάηη ηεο Αγάπεο 

θαη ηνπ Φσηφο πνπ ζαο ηνπνζεηεί ζην 

δηθφ ζαο πλεπκαηηθφ κνλνπάηη θαη ηελ 

γλψζε ηνπ εαπηνχ ζαο, σο ηνπ ζεξαπεπηή 

πνπ αιεζηλά είζηε! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι Άγγελοι Μαζί σου! – Καίτη Σαμαρτζθ | Αμάλιεια – Smart Living Academy 
86 

Usui Reiki 
 

To Reiki είλαη παξαδνζηαθή Ηαπσληθή νιηζηηθή ελεξγεηαθή ζεξαπεπηηθή, 

πνπ θέξλεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, ζην ζψκα ηνλ λνπ θαη ηελ ςπρή. 

Δίλαη κηα αζθαιήο, απιή θαη θπζηθή ζεξαπεπηηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε κεηάδνζε δσηηθήο ελέξγεηαο κε ην άγγηγκα ησλ ρεξηψλ.  

Δίλαη εχρξεζην, αζθαιέο θαη εχθνιν θαη φινη κπνξνχλ λα κάζνπλ Reiki 

γηα απηφ-ζεξαπεία ή γηα λα ην εθαξκφζνπλ ζε άιια άηνκα, ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζε θίινπο. 

Νη ζηόρνη ηνπ Πεκηλαξίνπ απηνύ είλαη: 

 

Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα ζαο κπήζεη ζηελ ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ ζαλ Usui Reiki Απηφ ζα ζπκβεί κε ηνλ πνην 

ηέιεην γηα εζάο ηξφπν. 

 

*Ν Ππληνληζκφο 1νπ Βαζκνχ, ζηελ 

Δλέξγεηα ηνπ Usui Reiki 

 

*Ρν Reiki ζα ζαο δψζεη ην πην ηέιεην 

δψξν γηα ηνλ εαπηφ ζαο 

 

*Ρν Reiki ζα ζαο αλνίμεη έλαλ θσηεηλφ 

δξφκν γηα απηνγλσζία & ζεξαπεία 

 

*Κε απηήλ ηελ πλεπκαηηθή ελεξγεηαθή 
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κέζνδν ζα ιάβεηε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζην ζψκα, ην λνπ & ηελ 

ςπρή. 

 

*Θα ζαο ππνζηεξίμεη ζην δηθφ ζαο πξνζσπηθφ ζεξαπεπηηθφ & Ξλεπκαηηθφ 

ηαμίδη. 

 

*Θα ζαο αλνίμεη δψξα θαη πλεπκαηηθά ραξίζκαηα. 

 

*Κπνξεί λα ζαο απνθαιχςεη ηνλ ζθνπφ ηεο δσήο ζαο. 

 

*Κπνξεί λα είλαη γηα λα βνεζήζεηε νηθνγέλεηα θαη θίινπο ή έλα βήκα 

παξαπέξα, λα ην κνηξαζηείηε κε άιινπο ζαλ επαγγεικαηίαο ζεξαπεπηήο ή 

δάζθαινο. 

 

*Κπνξεί λα αιιάμεη απφιπηα ηε δσή ζαο. 

 

*Κπνξεί εζείο λα κελ γλσξίδεηε, αιιά 

ε Τπρή ζαο γλσξίδεη γηαηί ζαο νδήγεζε 

εδψ. 

 

Γίλνληαη όινη νη βαζκνί ηνπ Usui 

Reiki, ηνπ Θεξαπεπηή θαη ηνπ 

Γαζθάινπ.  
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Λένο Θύθινο Ππνπδώλ! 

Spiritual Coaching 
Πηελ Δθπαίδεπζε ηεο Δλεξγεηαθήο 

Θεξαπεπηηθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο 

εθηφο απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ηερληθέο 

πνπ ζα δηδαρηνχλ, ζα ελζσκαηψζνπκε 

ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο, ζα 

αθππλίζνπκε ην δηθφ καο φξακα, ζα 

θσηίζνπκε ην ελεξγεηαθφ καο πεδίν θαη 

ζα ζπλδεζνχκε κε ην άπεηξν, ηνλ Θείν 

Λνπ θαη ην Ξλεχκα. 

Πηελ Δλεξγεηαθή Θεξαπεπηηθή πεξλάο 

ζε κία θαηάζηαζε απεξαληνζχλεο εθεί 

πνπ δελ ππάξρεη ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο 

αιιά ε ζχλδεζε κε ηνλ άρξνλν 

ρσξνρξφλν. Απηή είλαη κηα πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ ελεξγεηαθή 

ζεξαπεπηηθή ε νπνία κφλν λα βησζεί κπνξεί θαη ζπλνςίδεηαη ζηελ εμίζσζε ηνπ 

Ατλζηάηλ E= mc2 

Νιφθιεξε ε ζεηξά ησλ καζεκάησλ απηψλ ζα ζαο δψζεη έλα πνιχηηκν εθφδην 

γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο εμέιημε θαη αλάπηπμε θαη είλαη ην πξψην βήκα γηα λα 

γίλεηε Δλεξγεηαθνί Θεξαπεπηέο θαη Πχκβνπινη – ή γηα ππνζηήξημε ζην δηθφ 

ζαο ηαμίδη αλάπηπμεο, ζεξαπείαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο 

Διάηε λα πεηάμνπκε καδί κε ηα θηεξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη λα πινπνηήζνπκε 

φια απηά πνπ νλεηξεπφκαζηε ηνικψληαο λα αλαθαιχςνπκε ηνλ ππέξνρν 

ιακπεξφ εαπηφ καο.  

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε γηα Θεξαπεπηέο θαη Γαζθάινπο.  

Αλ κπορείς λα ηο ολεηρεσηείς, κπορείς λα ηο θάλεης! 

~Walt Disney~ 
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Λέα Home Study 

Γηαδηθηπαθά Ξξνγξάκκαηα 
ηεο Αθαδεκίαο 

 

Καζήκαηα γηα On Line κειέηε ζηελ 

νπνία ζα εθπαηδεπηείηε θαη ζα 

δηδαρηείηε πώο λα δεηάηε θαη λα ιάβεηε 

βνήζεηα από ηνπο Αγγέινπο θαη ηνπο 

Αξραγγέινπο. 

Απηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 

γηα λα ζαο βνεζήζνπλ  λα πεξπαηήζεηε ζην 

δηθφ ζαο πλεπκαηηθφ κνλνπάηη, λα ζαο 

δηδάμνπλ γηα ην πψο λα επηθνηλσλείηε κε 

ηνπο Αγγέινπο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε 

Αγγειηθή Θεξαπεπηηθή. Δπίζεο είλαη έλα 

ζαπκάζην εξγαιείν γηα ηελ Απηνζεξαπεία 

ζαο.      

Π’ απηήλ ηελ εθπαίδεπζε ζα ζπλδεζείηε κε 

ηνπο επηά Αξραγγέινπο θαη κε ηνλ Φχιαθα 

Άγγειν ζαο,  ζα αλαθαιχςεηε πσο κπνξείηε 

λα αλνίμεηε ηνλ εαπηφ ζαο, πψο δεηάηε θαη 

ιακβάλεηε ηελ πξνζηαζία ησλ Αγγέισλ θαη  

πνηνη Αξράγγεινη είλαη ππεχζπλνη ζηνλ θάζε 

ηνκέα ηεο Αγγειηθήο Θεξαπεπηηθήο. 
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Δπίζεο ζα ιάβνπκε θαζνδήγεζε γηα ζσξάθηζε, πξνζηαζία θαη θαζαξηζκφ 

κε ηελ βνήζεηα ησλ Αγγέισλ. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζα κπνξείηε λα ζπλεξγάδεζηε κε 

ηνπο Αγγέινπο θαη ηνπο Αξραγγέινπο, πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηε 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο δσή ζαο θαη  ζηελ πλεπκαηηθή ζαο αλάπηπμε.  
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Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο : 

 Θα γλσξίδεηε πψο λα ζπλδέεζηε 

κε ηνλ θάζε Αξράγγειν. 

 ζα γλσξίδεηε πψο λα  ιακβάλεηε 

Αγγειηθή Θεξαπεία. 

 Ξσο λα αλνίμεηε ην Αγγειηθφ ζαο 

Κνλνπάηη 

 πψο λα δνπιεχεηε κε ηηο Δλέξγεηεο θαη 

ηηο Αζπίδεο ηνπ θάζε Αξράγγεινπ 

 Θα ιάβεηε θαζνδήγεζε, βαζηά ζεξαπεία θαη θάζαξζε κε ηε βνήζεηα ησλ 

Αγγέισλ. 

Ρα καζήκαηα θαη ε ζεξαπεία ηεο Αγγειηθήο Θεξαπεπηηθήο βνεζνχλ 

φπνηνλ ζέιεη λα γλσξίζεη πεξηζζφηεξα, λα πξνζζέζεη λέεο πξαθηηθέο ζηε 

δσή ηνπ, λα ιακβάλεη θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα απφ ηνπο Αγγέινπο γηα 

θαζεκεξηλά γεγνλφηα αιιά θαη γηα απηά πνπ αιιάδνπλ ηε δσή ηνπ.  

Ρα καζήκαηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ 

Θαίηε Πακαξηδή θη ζαο δίλνπλ πξφζβαζε γηα 

φιε ζαο ηε δσή, πξνζθέξνπλ επειημία κηα θαη 

επηιέγεηε λα ζπνπδάζεηε ζε ρξφλν θαη ρψξν 

πνπ ζαο ηαηξηάδεη. Δίλαη πάληα δηαζέζηκα γηα 

εζάο. Κπνξείηε λα ηα κειεηάηε θαη απφ ην 

θηλεηφ ζαο. 

Μεθηλήζηε λα ιάβεηε απηή ηε λέα 

εκπεηξία γηα λα θάλεηε Αγγειηθή 

Θεξαπεπηηθή κε ηε Βνήζεηα ησλ 

Αγγέισλ! 
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Δπίινγνο 

 

Απηό είλαη έλα Γώξν αγάπεο θαη Δπγλσκνζύλεο, γηα όινπο όζνπο 

έρεηε θαζνδεγεζεί από ηελ ςπρή ζαο, γηα λα πεξπαηήζεηε καδί 

κνπ Πηνπο Γξόκνπο ησλ Αγγέισλ. 

 

Ληψζσ απέξαληα επγλψκσλ, γηα ηελ αγάπε ζαο θαη ηα κελχκαηα ζαο, πνπ 

απφ ρζεο έρνπλ θαηαθιίζεη ην ειεθηξνληθφ κνπ ηαρπδξνκείν.  

Ληψζσ απέξαληα επγλψκσλ, γηα φινπο ηνπο Καζεηέο κνπ, θαη φινπο 

φζνπο έξρνληαη θνληά κνπ γηα ζεξαπεία θαη θαζνδήγεζε. 

Θα είκαη πάληα ζηελ ππεξεζία ησλ Αγγέισλ, ηεο Αγάπεο θαη ηνπ Φσηφο. 

Θα είκαη ζηελ ππεξεζία ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη θνληά κνπ, γηα λα 

ιεηηνπξγήζσ σο ζεηηθφο θαηαιχηεο, ησλ νλείξσλ ηνπο, ησλ αιιαγψλ, ηεο 

ζεξαπείαο  θαη ηεο επηηπρίαο ζηελ δσή ηνπο. 

 

 

Αγάπε & Φσο ζηε δσή ζαο.  

Θαίηε Πακαξηδή  

Life Coach, Spiritual Teacher  

Master Teacher Reiki /Angelic   

Ρει. 6945 155 313  

mail: kaitysam@gmail.com 

www.angelsroads.gr 

www.angelsroads.blogspot.gr 

 

 

 

  

mailto:kaitysam@gmail.com
http://www.angelsroads.gr/
http://www.angelsroads.blogspot.gr/
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Βηνγξαθηθό 

Ζ Θαίηε Πακαξηδή είλαη Ππγγξαθέαο-

Spiritual Teacher- Life Coach & Mentor-Family 

Counselor-Master Teacher Reiki/Angelic- 

Motivational Speaker- Personal Development 

Δίλαη Δκπλεχζηξηα θαη Ηδξχηξηα ηεο  

Ακάιζεηα Holistic Therapy Center θαη ηεο Smart Living 

Academy. Ππνχδαζε Νηθνλνκηθά, Marketing, Management, Family 

Counselor, Spiritual Psychotherapy, Psychology Sales & Human 

Resources. Έρεη δηαηειέζεη Πχκβνπινο Γηνίθεζεο, ζε 

Σξεκαηννηθνλνκηθνχο Νξγαληζκνχο, Marketing & Sales Manager. Απφ ην 

1992 κπήθε ζην ρψξν ηεο εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο. Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ Ππκβνπιεπηηθή Τπρνινγία, ζην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζην Life-Business Coaching & Mentoring, NLP 

Practitioner, Family & Systemic Constellation, Spiritual Psychology-

Psychotherapy, Shamanic Energy Medicine, & Angelic Therapy. Έρεη 

κπεζεί ζηελ Ηφρξνπ Δλέξγεηα, ζην Reiki-Angelηc Reiki & Munay Ki. Έρεη 

παξαθνινπζήζεη Πεκηλάξηα, Δξγαζηήξηα θαη Καζήκαηα πνηθίιεο 

ζεκαηνινγίαο, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ, φπσο Ππκβνπιεπηηθή 

Τπρνινγία θαη Mentoring, Ππλζεηηθή Απηνγλσζία, Ξλεπκαηηθή 

Τπρνινγία θαη Τπρνζεξαπεία, Νηθνγελεηαθή Θεξαπεία, Αλαδξνκέο, 

πλνζεξαπεία, Δλαιιαθηηθέο Θεξαπείεο, Αξηζκνινγία, Feng Shui, 

Ππλαηζζεκαηηθή Λνεκνζχλε, Αξηζκνινγία, Φηινζνθία, Δλαιιαθηηθέο 

Θεξαπείεο, & Heal your Life. Γεκηνχξγεζε ζηελ Διιάδα ηε Αθαδεκία 

Αγγειηθψλ Ππνπδψλ, ηα Βησκαηηθά Δξγαζηήξηα Ξλεπκαηηθήο Αθχπληζεο 

θαη ην Spiritual Coaching. Δίλαη Νιηζηηθή Θεξαπεχηξηα, Ξλεπκαηηθή 

Γαζθάια θαη εκπλεχζηξηα Ππζηεκάησλ Ξξνζσπηθήο Αλάπηπμεο. 
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Γξάθεη θαη εθδίδεη βηβιία Ξλεπκαηηθήο Αλαδήηεζεο:  

Πηνπο Γξόκνπο ησλ Αγγέισλ 

Θαη ηα eBook: 

Αγγειηθό Ζκεξνιόγην 

Νη Άγγεινη καδί ζνπ 

Νδεγίεο θαη Ρερληθέο Angelic Reiki 

Αξρέηππα & Ηεξά Ππκβόιαηα 

Ηόρξνπο Φιόγα – Violet Alchemy 
 
 

Νξγαλψλεη Δλαιιαθηηθά Δξγαζηήξηα θαη Γηαθνπέο γηα Αλαδσνγφλεζε θαη 

Θεξαπεία. Πην παξειζφλ, θαη γηα πνιιά ρξφληα, έρεη δηαηειέζεη 

Πχκβνπινο Γηνίθεζεο ζε Σξεκαηννηθνλνκηθνχο Νξγαληζκνχο, Marketing 

θαη Sales Manager, ζηνλ ηνκέα ησλ Αζθαιηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ίδξπζε ηελ Δηαηξία Ξαξνρήο 

Ππκβνπιεπηηθψλ πεξεζηψλ "Level", ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ & ελ 

γέλεη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Πηελ πξνζσπηθή ηεο αλαδήηεζε 

θαη αλάπηπμε εθπαηδεχηεθε ζε δηάθνξεο Ξλεπκαηηθέο θαη 

Τπρνζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ηηο νπνίεο ελζσκάησζε ζηε 

δσή ηεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο, θαη ηηο νπνίεο κνηξάδεηαη κε αγάπε.  

Γεκηνχξγεζε θαη Αξζξνγξαθεί ζην Ξξνζσπηθφ ηεο Blog «Πηνπο Γξφκνπο 

ησλ Αγγέισλ»,  πνπ έρεη εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο, απφ ην 2009, αιιά θαη 

ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν. Ρελ θέξδηζε ε Ξλεπκαηηθφηεηα θαη ε πξνζθνξά 

Ππκβνπιεπηηθψλ πεξεζηψλ, νη Θεξαπείεο θαη ε Ππγγξαθή. Γηδάζθεη, 

Νδεγεί θαη Ππληνλίδεη νκάδεο Απηνγλσζίαο, Θεξαπεπηηθήο, 

Ππκβνπιεπηηθήο, Ξξνζσπηθήο Αλάπηπμεο, Φσηφο θαη Βησκαηηθά 

Πεκηλάξηα. Δίλαη κέινο ηνπ HCCMA-Hellenic Counseling Coaching & 

Mentoring Association.  Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Ξαλειιήληνπ Ππιιφγνπ Οέηθη θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Κε Θπβεξλεηηθνχ Νξγαληζκνχ EDH. 
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Ακάιζεηα -  Holistic Therapy Center 
 

ΑΠ ΓΗΛΝΚΔ ΔΚΔΗΠ Ζ ΑΙΙΑΓΖ 

ΞΝ ΔΞΗΘΚΝΚΔ ΛΑ ΓΝΚΔ! 

 

 

Αγαπεκέλνη κνπ θίινη, 

Θάπνηε νξακαηίζηεθα κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ηνλ 

ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο  θαη ζα αθνινπζνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο φλεηξν θαη 

φινη καδί ζα βνεζνχλ άιινπο αλζξψπνπο λα βηψζνπλ ηελ ππεξεζία ζηνλ 

δηθφ ηνπο ζθνπφ δσήο αθνινπζψληαο ην δηθφ ηνπο φλεηξν.   

Έηζη έγηλε πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην κε ηελ ίδξπζε ελφο νξγαληζκνχ πνπ 

ζθνπφ έρεη λα ελψζεη θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

έλα παξφκνην φξακα κέζα ζε έλα λνκηθφ πιαίζην. 

Ρν Όξακά καο 

Ρν Όξακά καο είλαη κηα ζπλεηδεηή, νινθιεξσκέλε & πγηήο δσή, γεκάηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ελφηεηα, αγάπε, ραξά & αξκνληθή ζπλεξγαζία.  

Δθεί φπνπ ζα κπνξνχλ φινη νη άλζξσπνη λα αλαπηχμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο, 

λα δνπλ κε αγάπε, ππεξεζία & δεκηνπξγηθφηεηα, απνιακβάλνληαο ηε 

ραξά ηεο θάζε ζαπκαζηήο κέξαο.  

https://2.bp.blogspot.com/-EOWx-xBxc_E/VKtSzxWMxPI/AAAAAAAAR74/RVP1N5XSryg/s1600/lotus.jpg
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Πε έλαλ θαηλνχξην θφζκν, κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, γεκάηε κε ηελ 

εκπεηξία ηεο ελφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δεκηνπξγίαο & ηεο αγάπεο.  

Όινη καδί ρέξη -ρέξη κε ηε δσή.  

Έηζη ην φξακα άξρηζε λα πινπνηείηε κε ηελ ίδξπζε ηεο Αζηηθήο Κε 

Θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία :  

“ΑΚΑΙΘΔΗΑ”   Θέληξν Νιηζηηθήο Θεξαπεπηηθήο & Ξξνζσπηθήο 

Αλάπηπμεο, Αζθήζεηο Γηαινγηζκνύ & Δπεμίαο. 

Ρν Λνκηθό πξόζσπν ηεο Ακάιζεηαο 

Ζ Ακάιζεηα είλαη Αζηηθή Δηαηξεία Κε Θεξδνζθνπηθή, εγθεθξηκέλε απφ 

ην Ξξσηνδηθείν Αζελψλ. 

Ζ Απνζηνιή καο  

Ζ πξφζεζή καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο λα ελ- ζπκεζνχλ 

απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπλ  σο πλεπκαηηθά φληα, πνπ δνπλ ηελ αλζξψπηλε 

εκπεηξία.  Ρελ ελδπλάκσζε & ε αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ  ηνπο ηαιέλησλ & 

ηθαλνηήησλ.  Ζ αιήζεηα είλαη φηη Όινη Δίκαζηε Έλα.  Ζ δηεπθφιπλζε κηαο 

ζεξαπείαο είλαη κηα εξγαζία πςίζηεο ηηκήο, αιιά αο κελ μερλάκε ην 

ρξπζφ θαλφλα πνπ ιέεη:  Θεξάπεπζε θάπνηνλ & ίζσο αιιάμεηο ηε δσή 

ηνπ.  Βνήζεζε θάπνηνλ λα ζεξαπεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ & ζα αιιάμεηο ην 

ζχκπαλ! Κε ηελ επρή λα βνεζήζνπκε φινη ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ην εμειηζζφκελν ζχκπαλ!  Ζ δσή φισλ καο αο είλαη γεκάηε Αγάπε & Φσο! 

Νη Αξρέο καο 

πάξρεη κφλν κηα ζεξαπεία.  Ζ Αγάπε. Δίκαζηε Όινη Έλα. Ρηκνχκε ην 

ηαμίδη καο κε αληδηνηέιεηα. Δίκαζηε φινη κηα ζπίζα ηνπ Θετθνχ. Δίκαζηε 

ηίκηνη, εηιηθξηλείο, θαη αιεζηλνί ζηε ζπλεξγαζία καο θαη ζηε δσή καο, 

ζεβφκαζηε ην κνλνπάηη ηνπ θαζελφο,  ρσξίο θξίζεηο θαη αληαγσληζκφ. 
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Θάλνπκε πάληα ην θαιχηεξν ζχκθσλα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε θάζε 

ζηηγκή. Γεκηνπξγνχκε ηελ  πξαγκαηηθφηεηά καο & κεηακνξθψλνπκε 

ηνλ θφζκν καο. Αηζζαλφκαζηε επγλσκνζχλε γηα φια φζα έρνπκε ζηε δσή 

καο. Ζ ραξά είλαη ε θπζηθή καο θαηάζηαζε. Δίκαζηε φινη ίζνη & ηφζν 

κνλαδηθνί ν θαζέλαο μερσξηζηά.  Ππκπιεξψλνπκε ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ 

άιισλ. 

Ν Πθνπόο καο 

Νη Βησκαηηθέο δηδαζθαιίεο κεζφδσλ απηφ-βειηίσζεο θαη πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο. Ζ Ξξναγσγή ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ νιηζηηθή ζεξαπεπηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. Ζ Αλάπηπμε νιηζηηθήο ζεξαπεπηηθήο θαη αλάπηπμε ηεο 

λνεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ρν Ξεδίν αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

αλζξσπίλσλ ζπζηεκάησλ. Ζ Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε νκνεηδήο 

θνξείο, ηλζηηηνχηα, νξγαλψζεηο , ηδηψηεο θαη εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ. Ζ  Έθδνζε ζπγγξακκάησλ, πεξηνδηθψλ θαη εθδφζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο.  Ζ Γηνξγάλσζε  εθδειψζεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, νκηιίεο, δηαιέμεηο, πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα. Ζ 

Πηήξημε αηφκσλ κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αλέξγνπο, άηνκα κε 

πξνβιήκαηα, άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί βία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ησλ 

ειηθησκέλσλ & ησλ  κεηαλαζηψλ. 

Κε κεγάιε καο ραξά λα είζηε καδί καο θαη λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζηελ 

αιιαγή πνπ επηζπκείηε λα δείηε ζηνλ θφζκν..  

Δκπλεύζηξηα θαη Ηδξύηξηα  

Θαίηε Πακαξηδή 
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Αηνκηθέο Ππλεδξίεο γηα: 

1. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ & LIFE COACHING 

 Θεξαπεία 

 Θεξαπεία Πρέζεσλ 

 Θεξαπεία Πρέζεσλ Εεχγνπο 

 Θεξαπεία Νηθνγέλεηαο 

 Life & Business Coaching, 

πξνζσπηθέο ζπλεδξίεο 

 Life Coaching, 

Ξξνγξακκαηηζκφο & επηηπρία 

Πηφρσλ & Δπηζπκηψλ, κέζσ 

ηνπ VIP. 

 Life Plan 

 

2. ΑΓΓΔΙΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ 

 Channeling 

 Αγγειηθά δηαβάζκαηα κε 

θάξηεο 

 Usui – Angelic Reiki 

 Δλεξγεηαθή Θεξαπεία & 

Θαζαξηζκφο Ρζάθξα 

 Γηαηζζεηηθήο Ππκβνπιεπηηθήο 

 Θαζαξηζκνί θαη Θεξαπεία κε 

ηελ Ηφρξνπ Φιφγα 

 Θεξαπεία Δζσηεξηθνχ 

Ξαηδηνχ 

 

3. ΘΑΟΚΗΘΝΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 

 Θαξκηθά Ππκβφιαηα & Πρέζεηο 

 Ξξνγξάκκαηα 

 Ξξφηππα Αγάπεο & 

Ππκπεξηθνξάο 

 Ππκβφιαηα & Όξθνη, 

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 

 Δλεξγεηαθνχο Ιψξνπο 

 Θαξκηθέο Ξξνεγνχκελεο Εσέο 

 Θαξκηθά Κνηίβα & Ξξφηππα 

 Θαξκηθά Σξέε 

 Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο γηα 

Εεπγάξηα 

 Φφβνη , Φνβίεο & 

Απηνπεξηνξηζκνί 

 Νηθνγελεηαθφ Θάξκα 

 Θαζαξηζκφο Νηθνγελεηαθνχ 

Γέληξνπ 

 Θαζαξηζκφο Ξξνγνληθνχ DNA 

 Αξλεηηθά Νινγξάκκαηα 

 Κλήκεο 

 Ξεπνηζήζεηο 

 Απνθάζεηο & Αιιαγέο Εσήο 

 Αλεπίιπηα Θέκαηα & Φξαγκνί 

 Έξεπλα Πρέζεσλ ζε Άιιεο 

Εσέο 

 Έξεπλα Φξαγκψλ απφ Άιιεο 

Εσέο 

 Αθζνλία & Γηαρείξηζε 

Οεπζηφηεηαο 

 Πηφρνη, Πρεδηαζκνί & Γξάζεηο 
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 Νηθφπεδα- Ηδηνθηεζίεο & 

Αληηθείκελα 

 Άλνηγκα ζηελ 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

 Ξξφνδνο-Γεμηφηεηεο & 

Ξαξαγσγηθφηεηα 

 ινπνίεζε Πηφρσλ & Εσήο 

 Δηδηθά Γεγνλφηα & Ππκβάληα 

 Θαζαξηζκφο γηα Απνζαλφληεο 

 Γηαρείξηζε Πσκαηηθνχ Βάξνπο 

 Θαζαξηζκφο & Θεξαπεία ζε 

Εψα 

 

4. ΑΟΣΔΡΞΑ 

 Αηνκηθή ζπλεδξία Γηεξεχλεζεο Αξρεηχπσλ & Πθνπνχ δσήο, 

 Γηεξεχλεζε Αξρεηχπσλ & Πθνπνχ Εσήο, Ξιήξεο Αλάιπζε κε πίλαθα 

Αξρεηχπσλ, γξαπηή Αλάιπζε θαη Θαζνδήγεζε 

 

5. ΑΟΗΘΚΝΙΝΓΗΑ 

• Αξηζκνινγηθφ Ξξνθηι & Πθνπφο Εσήο, 

• Γηεξεχλεζε Αξηζκνινγηθνχ πξνθηι, Πθνπνχ δσήο & Ξξφβιεςε, κε πιήξε 

γξαπηή αλάιπζε θαη θαζνδήγεζε 

 

Πεκηλάξηα θαη Δθπαηδεύζεηο: 

 Angelic Reiki 

 Usui Reiki 

 Ξξνγνληθή Θεξαπεία 

 Δλεξγεηαθή Θεξαπεία 

 Ππζηεκηθή Αλαπαξάζηαζε. 

 Life Business Coaching 

 Θεξαπεπηηθή Αλαδξνκή, 

Θάξκα 

 Θαζαξηζκφο Ρζάθξαο 

 Πεκηλάξηα Αγγέισλ, 

Αξραγγέισλ 

 Πεκηλάξηα Αθζνλίαο & 

Δπεκεξίαο 

 Πεκηλάξηα Πρέζεσλ 

 Δμηζνξξφπεζε Δλεξγεηαθψλ 

Ξεδίσλ 

 Νκάδεο Απηνγλσζίαο 

 Γηαινγηζκνί 

 Νξακαηηζκνί 

 Channeling 

 Αγγειηθή Ππκβνπιεπηηθή 

 Shamanic Energy Medicine 

Healing 
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Αθαδεκία : 

 Θύθινο Αγγειηθήο Θεξαπεπηηθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο, 2 

εηώλ όπνπ δηδάζθνληαη: 

 Αθηίλεο Αγγέισλ 

 Αθζνλία 

 Ξχιε Αγγέισλ 

 Αγγειηθφ Οέηθη 

 Ηφρξνπο Φιφγα 

 Γίδπκεο Φιφγεο 

 Αγγειηθέο Θάξηεο 

 Channeling 

 Δθθξεκέο 

 Θξπζηαιινζεξαπεία 

 Ππκβνπιεπηηθή 

 Θύθινο 3 Δηώλ Δλεξγεηαθήο Θεξαπεπηηθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο, 
Spiritual Coaching  

 Ξξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο ζηε Ππκβνπιεπηηθή, Business 

Coaching θαη Mentoring γηα Δπηρεηξεκαηίεο 

 
Ζ Πειίδα κνπ: http://www.angelsroads.gr/ 
Ρα καζήκαηα Αγγέισλ: https://issuu.com/kaitysamartzis/docs... 
https://issuu.com/kaitysamartzis/docs... 
Ρν Θαλάιη κνπ: https://www.youtube.com/user/Kaitysam... 
Mail: kaitysam@gmail.com 
Δπηθνηλσλήζηε καδί κνπ: http://www.angelsroads.gr/επηθνηλσλία/ 
Θιείζηε ηελ Ππλεδξία ζαο καδί κνπ! 
Ππλεδξία 
Skype/Messenger/Viber/Ρειέθσλν http://www.angelsroads.gr/synedries/ 
Βξείηε κε ζην Facebook: https://www.facebook.com/kaith.samartzi 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.angelsroads.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2c1jIQLAywlDMHiKlmJ29VIPrpthnzpdIq6DKPgwJm_gofoMIlNzDx5G0&h=AT1-qQCtrAsQueqOXQfkrbBLpDXfsKrvF1PYDYIYQZmZTYYt12Ib2qpu2ZmTcNUm4HaQ24K7WXp2cL3n2sgzmo7JMkXi93k0vDoGOJpTWroKDWoEGhZHY2N45Ktcc5TJWU2nvdzYD1aSL4KbBcHSngEUnVHEkbsYiOS9vWyLDoNK0ERunJdeLaDSU7omkIwe6u2N88l3bfKu-fSmAHCEK8fARF5wVN2q1JncAz8jHNJTLNcsB33VvMAdEdcEbicx3THzTm9c_yIDdECUZkY2AyoeE25-8uqYAvpzW7oou9XFshudW0AYshh9d1z6ePfay-A-iznW8yn73s13AFH6sAVfL8BEim6SD-QmxMKnpXsIw-q-UjTqCYJLCKKFzSzYj3yzU2TCL7B2zjwWnBwIITgOFhw57sZoGWo1lWwJLR2pY3IzDywFHmk9LNZqfFKsflQdwtz0h4Zhwa4xpl9il4EYBFmskMQPi5tnyYNhRGrU9DLQjgZSNDBOQBsfqqrENDYF31kULo0nnGv0hNFh9N8CK3axEGgeu4B9ak5_Ihco1F-VA0t5zvmd7Jz8C-rcXDuwoYz_JKeOrX3Sgq79MWCmzI08gA23OCmRzxk9GpxPVahwtWf-iGnhxenapQ7Kg9XUo6L5mTaVQkrRbMZhcZWdy0SON9ox7bLqOPwiUkLw633UH_Up5Wzlf3CBq--DSFrZ3lC3XcWsa5rbeQ2LuNiEe_tXyqx213o0Mm4m-kMWZFdTxfwYUGW11TGEO2_EaLT_IzMF0X0ipjQS06VI
https://issuu.com/kaitysamartzis/docs?fbclid=IwAR1ZSrN11MUEqJom3XxnptyUzESUYkhx1UB20kvWx9cI4jAONzxwhfUOjG4
https://issuu.com/kaitysamartzis/docs?fbclid=IwAR24uLEL1epr5nxuoHQpe9-aaKv1xt3p1jlh_iiNpSR3gBt91cO1SKzjrjM
https://www.youtube.com/user/Kaitysam?fbclid=IwAR2WwZPoXdSs8xjo3QJJKg1aWExBJSxscperaoXURCT_Es9XW-PjjTW3N-M
http://www.angelsroads.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/?fbclid=IwAR3qJPgOJpU5y23GF8HRW2LmRX35ZA4CGiT17nVrpSHcWGzBKnThB2YMrsY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.angelsroads.gr%2Fsynedries%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mm2bSqzD7Z2KlxQn83gV3iAZCuyUbHGj0emZ-ZgBLoYiB6VTz4R_hwys&h=AT0c1962ipDd2MdhZ-QUaU8F7z9bX2aQijQjlc_7qV8tq7UeIrb_kmQmofhwRiN3QEa_-8I92RWYma54M0SDPE3SHmIKOK6ztvyuBMQXr8x_wpM2OY1Za4xc5nSskvvGXTLCBcWxEOurkvPRBaljRDksMmyC408M3wHaIS3FDNWYEbv-5XQd7mnoz6l2cxFArZ-0wdVY-d0i-B8JoyEGqqUrAgUqhQonr_NHC4SarmlwVz-JC523KRocWzScPuSkeUGcpyChsYq63UF0fXUAXmmYJG42cd1e7T6JWBgxr65vju4R5PLAc5RPiS7kJ4--aIJ8zoRIvzkpP2gwHXo7QN7ZHM6Ut9Pyi5cH3zwzuRWDoQYArQIR4jdGTZYfy_D2MyI5PM4jtzWBXTGDluV7EO3CUw-3PGDyHCy4xRG3SXPUSjSHYXbdW9wBm2hCjtF-TwR6GZJPlDMx-QeTl_FGB3BqEPs7CDIKCSaHP1C_wIZWKP7x_73WbDM8CttBeKrTOP6RWKVV-JORty7o8IPyJGvH7PsGwCVRozaxdU_uKiDDFQFHwMcTycCQw_pKRmDkzZbQPpKATGKApb729k2f_kPVfkvezzPL5CGzewcqNic_UGtDbY1kd1TNwmrkg6wHhaWNoUhjmZz12_DVIiis7kOD0LuVpZyFYijqjjKWleTypa0F4_a2NC9j5aLdpEcl1HrSSKUJVymMYLlotwb-Kb0_Cs1Myumcz5yaz5l-66VhqPloky9FoltqFvLwAlituHd9MuiR3Q7hIlJf9hx4
https://www.facebook.com/kaith.samartzi?__tn__=K-R&eid=ARBDVPiaplLd_SAAli2wLxCrSmHEO17g2GdfhlH8WIzXzExM4Sh2fZcUtqoflwb4kshqDFQTHddSLFy1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHbjHZGPvtA2a6VwZ9LmoFh6CXeTK6qguIeRML0mFOH_NdufbYTkLK4tiO97N0OHOhiH08vderaMB_mTznRvzannXr-ISBXUVtx2i3JflVZnUj4KepUSfPzLMDsYV5syxC5rBIO34XipVq7Fqz9N28ekdqJCRIHPIhtwEI1n2Th2hVrobx5nRQVebuqt4f-SreIGqKBxaCsE6bjvN06dGPQqrJiaeKaW9e7XK6ToHPMi6NDl0UOIDiX3L3p6xnarAwPuHVMQclUCWwuMbiMgFs36mT1isDiqoEuZJK7WKUyesMxOmCdJpS4YCS9m3VYIR_-qJ0ZIX5w5asl9LIjeAQrr-ZtjPGExM5uNssNDeXyxXhTDkX1loKWSgYlhgSHnu7pSPoydQ7wkJZifZNUm4WnEB0f2RsZmq6ookbcpAfjnj4dIkNJpqKbYwUGMOD3wVSV7i2
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