Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!
Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν
Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε και εμπιςτευτικαμε τισ
ικανότθτεσ τθσ Ελευκερίασ προςωπικά , αποφαςίςαμε να μοιραςτοφμε μαηί ςασ τθ
μζκοδο που προτείνει θ ίδια και να ςασ κάνουμε ςυνταξιδιϊτεσ ςε ζνα κοςμικό ταξίδι
μζςα ςτθν αγάπθ και το φωσ.

-Ελευκερία τι πιςτεφεισ ότι φζρνει το 2012;
Το 2012 φζρνει πολλζσ αλλαγζσ ςε εςωτερικό επίπεδο . Ράρα πολλοί άνκρωποι κα
κατανοιςουν τθν ενζργειά τουσ και κα προχωριςουν ςτθν ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ του
εαυτοφ τουσ όςον αφορά τισ πράξεισ και τισ ςκζψεισ τουσ . Το 2012 αποτελεί τθν αρχι μιασ
νζασ απαρχισ κοςμικϊν επιρροϊν που ζχει ςαν ςτόχο τθν αλλαγι του Θθλυκοφ Αρχζτυπου
που βαςιηόταν ςτον φόβο και ςτθν άςκθςθ εξουςίασ ςε ιςότθτα και ςε ζνωςθ των
ενεργειϊν μζςα μασ .
-Ροιοσ μπορεί να αςχολθκεί με τθν πνευματικι κεραπεία;
Πλοι όςοι κζλουν να αλλάξουν ι να διορκϊςουν τον εαυτό τουσ . Πςοι κζλουν να
φωτίςουν τα ςθμεία του εαυτοφ τουσ που τουσ δυςκολεφουν να γευτοφν τθν επιτυχία .
Πλοι όςοι κζλουν να είναι και να νιϊκουν ευτυχιςμζνοι.
-Χρειάηονται κάποιεσ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ι γνϊςεισ για να μετζχει κάποιοσ ςε ςεμινάρια
ι κφκλουσ κεραπειϊν που αφοροφν τθν πνευματικι και ενεργειακι κεραπεία;
Δεν χρειάηεται να ζχει κάποιεσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ ι ικανότθτεσ για να γίνει ενεργό μζλοσ
τθσ Αγάπθσ . Πλοι όςοι βιϊνουν υπαρξιακό κενό , ζχουν ανάγκθ να λειτουργοφν ςυνειδθτά
και όςοι πραγματικά κζλουν να βοθκιςουν τον εαυτό τουσ και τουσ γφρω τουσ μποροφν να
ςυμμετζχουν.
-Τι βιϊνει κάποιοσ μζςα από τθν πνευματικι κεραπεία;
Τθν αλικεια τθ βιϊνεισ μζςα από τισ αιςκιςεισ ςου και από τθν καρδιά ςου κυρίωσ .
Ρροςπακοφμε λοιπόν να βιϊςουμε μια ςυμπαντικι αλικεια για τθν φπαρξθ μασ και για
ότι μασ περιβάλει .Ανοίγουμε τθν καρδιά μασ για να δεχτοφμε τθ νζα γνϊςθ και χωρίσ να
αποκλείουμε τθ λογικι προςπακοφμε να κατανοιςουμε τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που
ςυμβαίνουν γφρω μασ και φυςικά να γίνουμε μζροσ αυτϊν των αλλαγϊν . Μζςα από μια
πνευματικι κεραπεία μακαίνεισ τθν πθγι του προβλιματοσ που μπορεί να εκδθλϊνεται
ακόμα ςε και φυςικό επίπεδο με τθ μορφι κάποιασ αςκζνειασ . Ζτςι είναι πια πολφ εφκολο
να κατανοιςεισ το πρόβλθμα και να τι κεραπεφςεισ ςτθ ρίηα , ςτθν αιτία του . Η πνευματικι
κεραπεία αςχολείται κατά δεφτερο λόγο με τα ςυμπτϊματα , αυτό λοιπόν που βιϊνεισ
είναι αυτογνωςία ςε ζνα πολφ βακφ και εςωτερικό επίπεδο.
-Ρόςα χρόνια αςχολείςαι με ενεργειακζσ μεκόδουσ αυτοβελτίωςθσ ;

Πλθ μου τθ ηωι λάμβανα ενοράςεισ και μθνφματα ,αλλά το 2002 βίωςα μια ςθμαντικι
μεταφυςικι εμπειρία ςτο χϊρο τθσ Επιδαφρου .Αντιλιφκθκα το μικρόκοςμο και το
μακρόκοςμο ςε μία ςτιγμι και ενεργοποιικθκαν οι κεραπευτικζσ μου ικανότθτεσ .Μετά
από αυτό κατανόθςα τισ κεραπευτικζσ ικανότθτεσ που κρφβει μζςα τθσ θ ανκρϊπινθ
φφςθ . Το χάριςμα που μου δόκθκε από αυτό το ςτιγμιαίο γεγονόσ ιταν θ ςυναίςκθςθ . Να
νιϊκω δθλαδι τα ςυναιςκιματα που υπάρχουν γφρω μου είτε αυτά προζρχονται από
κάποιο ζμβιο ον είτε αυτά προζρχονται από αυτό που ονομάηουμε οικοςφςτθμα . Αυτι θ
αποκάλυψθ μου ζδωςε το ζναυςμα να εργαςτϊ πάνω ςτθν ζνωςθ των τριϊν υποςτάςεων
του ανκρϊπου (ςϊμα –ψυχι -πνεφμα )με ςκοπό τθν ενοποίθςθ τουσ αφοφ και ο
μικρόκοςμοσ και ο μακρόκοςμοσ ςτθν ενόραςθ μου ιταν ζνα .

-Ρωσ βίωςεσ αυτι τθν εμπειρία
Αρχικά με φόβο , αργότερα αποφάςιςα να εμπιςτευτϊ και να ευχαριςτιςω το ςφμπαν για
αυτό το ανεκτίμθτο δϊρο που μου χάριςε και πίςτεψα πωσ ζπρεπε να βρω ζνα τρόπο ϊςτε
να μοιραςτϊ αυτι τθν ευλογία με τουσ ςυνανκρϊπουσ μου .
-Τι είναι αυτό τελικά που κζλεισ να μοιραςτείσ;
Το φωσ , τθν αγάπθ και τθ μεταμόρφωςθ του φυςικοφ μασ εαυτοφ όπωσ τον γνωρίηουμε ςε
μια ςυνειδθτι οντότθτα που μπορεί να ενυπάρχει ςε αρμονία με το ςυμπαντικό ςφςτθμα.
Επίςθσ τθ γνϊςθ και τθν ικανότθτα ότι όλοι είμαςτε πφλεσ φωτόσ μια και αυτι είναι θ
φυςικι μασ υπόςταςθ.

-Τι νζο φζρνει θ δικι ςου πνευματικι κεραπεία;
Ξαναδθμιουργεί το ενεργειακό μασ πεδίο (Αφρα /Ψυχι), εναρμονίηει τισ φυςικζσ μασ
δονιςεισ βοθκϊντασ το ςϊμα μασ να απορροφά και να κατανοεί τισ νζεσ ποιότθτεσ του
φωτόσ που προςεγγίηουν τον πλανιτθ μασ δθμιουργϊντασ αυτό που λζμε Νζα Εποχι .

-Τι εννοοφμε με τον όρο νζα εποχι ;
Πτι ιρκε πια το πλιρωμα του χρόνου ϊςτε να γίνουμε θ γζφυρα που κα ενϊςει τθν φλθ
με το πνεφμα . Είναι καιρόσ λοιπόν να ενϊςουμε τισ αντικζςεισ και να κατανοιςουμε τθν
ςυμπλιρωςθ που δθμιουργείται μζςα από αυτζσ ϊςτε να γεννθκεί θ αρμονία.
-Μια ευχι ;
Μια λζξη … Ειρήνη !!!

Η Ελευκερία Γαβριθλίδου είναι τελειόφοιτοσ τθσ φιλοςοφικισ ςχολισ Ακθνϊν κάνει
ομαδικζσ και ατομικζσ ςυνεδρίεσ ,είναι ενεργειακι κεραπεφτρια και ενδιάμεςο και
παραδίδει μακιματα και ςεμινάρια πάνω ςε κζματα αυτό κεραπείασ και αυτό
βελτίωςθσ . Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί τθσ ςτα
τθλζφωνα : 213-0142776 και ςτο 694-5496734.
Παρακάτω ςασ δίνουμε πληροφορίεσ ςχετικά με το επόμενο ςεμινάριο τησ Ελευθερίασ .

Η πνευματική θεραπεία ςαν μζςο βοήθειασ ςτην ψυχική και ςωματική υγεία με
τη μζθοδο τησ Γαλαξιακήσ Συχνότητασ του Ουράνιου Τόξου (Galactic Rainbow
Frequency )
Η πνευματικι κεραπεία είναι μια εναλλακτικι μορφι ίαςθσ που κυρίωσ απελευκερϊνει τον
νου από τισ αρνθτικζσ ενζργειεσ και τισ αντικακιςτά με κετικζσ κεραπευτικζσ μορφζσ
ενζργειασ που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν αναδιοργάνωςθ και αποκατάςταςθ τθσ
φυςικισ , νοθτικισ και πνευματικισ υπόςταςθσ κάκε ατόμου. Η πνευματικι κεραπεία
καλφπτει κάκε διάςταςθ από το φυςικό μζχρι το πνευματικό επίπεδο .
Η πνευματικι κεραπεία ζχει αφετθρία τθν αναγνϊριςθ των κεραπευτικϊν ικανοτιτων που
κρφβει κάκε άτομο μζςα του . Ο κακζνασ από μασ μπορεί να εναποκζςει τισ πεποικιςεισ
του ςε ζνα ανϊτερο πνευματικό ον και να ηθτιςει κακοδιγθςθ, βοικεια και δφναμθ από
αυτό ι να αντλιςει όλα αυτά από τον εςωτερικό εαυτό . Η πνευματικι κεραπεία με τθ
μζκοδο τθσ Γαλαξιακισ Συχνότθτασ του Ουράνιου Τόξου ζχει ωσ αρχικό ςτάδιο να
μεταδϊςει τθν αυτοπεποίκθςθ που χρειαηόμαςτε ϊςτε να νιϊςουμε ενδυναμωμζνοι και
ικανοί να κεραπεφςουμε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ .
Υπάρχουν ςτο ςφμπαν ενζργειεσ που ςυμβάλλουν ςτθν υγιι του διατιρθςθ και
ανάπτυξθ .Οι ενεργειακζσ κεραπείεσ ςτοχεφουν ςτο να φτάςουμε ςτον πυρινα αυτισ τθσ
ενζργειασ και να καταφζρουμε να τθν χρθςιμοποιιςουμε ςωςτά για τθν βελτίωςθ τθσ
υγείασ μασ και τθσ κακθμερινότθτασ μασ . Πποιο και αν είναι το πρόβλθμα που
αντιμετωπίηουμε μποροφμε να το λφςουμε ερχόμενοι αντιμζτωποι με τα βακφτερα
κομμάτια τθσ φπαρξισ μασ . Αυτό ζχει ςαν ςκοπό και αποτζλεςμα να ςυνδζςουμε το ςϊμα ,
το νου και τθν ψυχι μασ ςε ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι και να ηιςουμε ςε αρμονία με το
ςφμπαν .
Η Γαλαξιακι Συχνότθτα του Ουράνιου Τόξου ζχει ςαν ςτόχο :
Να αποκτιςουμε ιςχυρι αυτοπεποίκθςθ ,να κατανοιςουμε και να ενδυναμϊςουμε το
ενεργειακό πεδίο που μασ περιβάλλει ( Ψυχι/ Αφρα) ,να ςυνδεκοφμε με τθν πθγι
ενζργειασ , να αποκτιςουμε ςωςτι εικόνα του εαυτοφ μασ , να αναπτφξουμε τθ
διαίςκθςι μασ , να κατανοιςουμε τθ δθμιουργικότθτα που ενυπάρχει ςε κάκε
πνευματικι εργαςία ,να μθν αντιδροφμε ενοχικά , να μάκουμε να οραματιηόμαςτε , να
αναπτφξουμε τα ψυχικά μασ χαρίςματα , να δθμιουργιςουμε δικό μασ ςφςτθμα αξιϊν
ϊςτε να ηιςουμε με αρμονία και ειρινθ όχι μόνο με τουσ εαυτοφσ μασ αλλά και με τουσ
ςυνανκρϊπουσ μασ και με το ςφμπαν και τζλοσ να διεγείρουμε κεραπευτικζσ δονιςεισ
για τον πλανιτθ μασ .
Σο GRF , η γαλαξιακή ςυχνότητα του Ουράνιου Σόξου είναι μια πνευματική θεραπεία ςτο
πνεφμα τησ εποχήσ μιασ το κζντρο του γαλαξία μασ αποτελεί τον Ήλιο του Ήλιου μασ . την

χώρα μασ η ενεργειακή θεραπεφτρια Ελευθερία Γαβριηλίδου αποτελεί την πηγή αυτήσ τησ
βαθιάσ και εςωτερικήσ αλλαγήσ και ςασ προςκαλεί να γνωρίςετε τα θετικά και ευεργετικά
αποτελζςματα αυτήσ τησ ενεργειακήσ θεραπευτικήσ μεθόδου.
Σο ςεμινάριο θα λάβει μζροσ ςτη ςχολή Ηλίανθοσ, Πεδίον Άρεωσ , Λεωφόροσ Αλεξάνδρασ
και Ρεθφμνου 13 ( απζναντι από το Ξενοδοχείο Πάρκ ) ςτισ 5/2/2012 , ζχει 4ωρη διάρκεια
από τισ 11πμ- 15μμ και κόςτοσ 20 ευρώ. Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ και πληροφορίεσ 2130142776 και 6945496734 .

