
COSMIC  ENERGY  HEALING 

ΚΟΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η Κοσμοενεργειακή θεραπεία είναι μια ενεργειακή θεραπευτική 

μέθοδος, σχετικά άγνωστη ακόμα στον Δυτικό κόσμο. Η καταγωγή της 

έρχεται από τα μοναστήρια του Θιβέτ, όπου ήταν γνωστή και ασκούνταν 

από αιώνες πριν. Οι Ρώσοι την εγνώρισαν επί τάλιν και την μετέφεραν στα 

εργαστήριά τους, όπου και την ανέπτυξαν σε επιστημονική πλέον βάση, με 

πειράματα, έρευνα και αποδείξεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σε 

επιστημονικά περιοδικά. Η Κοσμοενεργειακή Θεραπεία διδάσκεται ως 

επίσημο μάθημα στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας και έχει αναγνωρισθεί από 

την Παγκόσμια Οργάνωση Τγείας (WHO).  Ο Διδάκτωρ Εμίλ Μπαγκίρεφ, 

ο οποίος είναι και Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Μόσχας, κάνει 

θεραπείες, σεμινάρια και διαλέξεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 

Με τον όρο θεραπεία εννοούμε κάθε πρακτική μέθοδο που χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος με σκοπό την απαλλαγή του από την ασθένεια ή/και την 

προσωπική του εξέλιξη στο σύνολο της οντότητας του. Κάθε άνθρωπος 

χρήζει «θεραπείας» υπό την έννοια ότι όλοι είμαστε ατελή και εν δυνάμει 

εξελισσόμενα όντα. Κατά τον εσωτερισμό, ο άνθρωπος αποτελεί ένα 

ενεργοπληροφοριακό ον. ήμερα αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά και από 

τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις που επιβεβαιώνουν ότι τα πάντα είναι 

ενέργεια, και μάλιστα ενέργεια που φέρει πληροφορία. Σο σώμα μας, ο 

κόσμος που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, όλα αποτελούν ενέργεια.     

Η ενέργεια έχει διάφορες μορφές και συχνότητες. κοπός της ανθρώπινης 

θεραπείας, είναι η αλλαγή, η μεταβολή δηλαδή της προσωπικής συχνότητας 

της συνείδησης σε όλο και υψηλότερες συχνότητες. Αυτή η αλλαγή είναι η 

ρίζα κάθε θεραπείας, σωματικής, ψυχικής, πνευματικής. 

Η Κοσμονεργειακή Θεραπεία ή Cosmic Energy Healing είναι μία 

δυναμική, κβαντική μέθοδος ολιστικής θεραπείας για τον σύγχρονο 



άνθρωπο. Έχει την δυνατότητα να επιταχύνει την διαδικασία της 

πνευματικής του εξέλιξης,  να τον ευθυγραμμίσει με την αγάπη, την 

αλήθεια και την γαλήνη απαλλάσοντας και προστατεύοντας τον, από 

ασθένειες, εθισμούς, ελαττώματα, ατυχίες, δυσκολίες.  

Ως ενεργειακή θεραπεία, αντιμετωπίζει  ολιστικά τον  ανθρώπινο 

οργανισμό, ως ενεργειακή οντότητα. Πρόκειται για μια θεραπεία η οποία 

θεραπεύει τον άνθρωπο ως όλον, στα τρία επίπεδα από τα οποία συνίσταται, 

δηλ. σώμα, ψυχή και νου. Ενεργειακά, η υγεία και η «τύχη» του ανθρώπου 

αλληλοσυνδέονται, οπότε καθώς βελτιώνεται και εξελίσσεται ενεργειακά, 

αρχίζει να γίνεται και η ζωή του πιο αρμονική, σε όλους τους τομείς της 

(επαγγελματικά, οικογένεια, φίλοι, σύντροφοι, οικονομικά κλπ.) Αυτή είναι 

και η βασική διαφορά όλων των ενεργειακών θεραπευτικών συστημάτων 

από την Δυτική Ιατρική, η οποία αντιμετωπίζει μηχανιστικά τον ανθρώπινο 

οργανισμό, επιμερίζοντας τα συμπτώματα και τις ασθένειες σε συστήματα 

(γαστρεντερικό, αναπνευστικό, μυοσκελετικό κλπ.) χωρίς να τα βλέπει ως 

εκδηλώσεις μιας γενικότερης δυσαρμονίας του  συνόλου οργανισμού. 

ε τι μπορεί να μας βοηθήσει η Κοσμοενεργειακή θεραπεία: 

1. Εναρμονίζει τη σωματική, ψυχοσυναισθηματική και νοητική 

λειτουργία, δημιουργώντας την αίσθηση της ευεξίας και την 

εσωτερικής γαλήνης 

2. Καθαρίζει το ενεργειακό μας σώμα (αύρα) από βλαβερές επιρροές 

(αρνητικά συναισθήματα, κακές σκέψεις κλπ.) και μπλοκαρίσματα, 

δίνοντας έτσι μεγαλύτερη προστασία στον οργανισμό από 

εξωτερικές επιδράσεις 

3. Αποκαθιστά την καλή λειτουργία των ενεργειακών κέντρων 

(chakras), λύνοντας τα μπλοκαρίσματα και εναρμονίζοντας την 

ενεργειακή ροή σ’ ολόκληρο τον οργανισμό 



4. Απελευθερώνει το φυσικό μας σώμα από δυσάρεστα 

συμπτώματα (όλων των συστημάτων), βελτιώνει την εξέλιξη της 

υφιστάμενης διαταραχής και την ποιότητα της ζωής (ανάλογα 

πάντα με την περίπτωση και το στάδιο) 

5. Βοηθά στην απομάκρυνση των φοβιών, του άγχους, της 

αϋπνίας, της κατάθλιψης, της μελαγχολίας, των κρίσεων 

πανικού και αποκαθιστά την ισορροπία της ψυχοσυναισθηματικής 

μας λειτουργίας 

6. Αυξάνονται το ενεργειακό πεδίο και ενεργειακό δυναμικό, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της δημιουργικότητας και μεγαλύτερες 

επιτυχίες στους στόχους μας, σε όλους τους τομείς (εργασία, 

οικογένεια, οικονομικά, συντροφικότητα κλπ) 

7. Βοηθά να κλείσουν ενεργειακές συνδέσεις σχέσεων που έχουν 

τελειώσει (πχ μετά από θάνατο, χωρισμό κλπ) 

8. Βοηθά στη βελτίωση της μνήμης και στην ανάδυση ιδιαίτερων 

ικανοτήτων – ταλέντων 

9. Καθαρίζει ενεργειακά κτίρια και χώρους από παλαιότερες 

παραμένουσες ενέργειες, προστατεύοντας έτσι από αρνητικές 

επιρροές και δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον 

10. Εναρμονίζει τις σχέσεις μας με τους άλλους, προσωπικές, 

επαγγελματικές, οικογενειακές και βοηθά στην έλξη θετικών 

ενεργειών από το περιβάλλον 

11. Η μέθοδος δρα κβαντικά και έχει την ιδιότητα να καθαρίζει και να 

εξισορροπεί συνεχώς το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από το οποίο 

περιβάλλεται ο άνθρωπος, με φυσική συνέπεια να είναι  ένας 

συνεχής «προστάτης» τόσο του αιθερικού, όσο και του φυσικού 

σώματος. 

 

ΠΩ ΕΞΑΚΕΙΣΑΙ 



 

Η κοσμοενεργειακή είναι μια απλή, ευχάριστη αφάρμακη και εντελώς 

ανώδυνη  μέθοδος  θεραπείας 

Όπως όλες οι ενεργειακές μέθοδοι θεραπείας, είναι ολιστική και ασχολείται 

μόνο με το ενεργειακό σώμα του ανθρώπου. Εκεί είναι συγκεντρωμένες όλες 

οι πληροφορίες που συνθέτουν το φυσικό σώμα του, τον νου και την ψυχή 

και ότι εκεί εδράζονται οι αιτίες, για κάθε τι σωματικό η ψυχικό.  

Ο κοσμοενεργέτης θεραπευτής συντονίζεται και κατευθύνει στον 

θεραπευόμενο, ισχυρές ενεργειακές δονήσεις ( κανάλια κοσμικής ενέργειας), 

όπου χρειάζεται στο ενεργειακό σώμα, με σκοπό τον καθαρισμό και την 

εξυγίανση 

Η ευεργετική δύναμη της κοσμικής ενέργειας είναι αμέσως ορατή στον 

ψυχικό και φυσικό-σωματικό μας κόσμο. 

Ένας κύκλος θεραπειών ( course ) για να ολοκληρωθεί χρειάζονται 12 

συνεδρίες. Οι επισκέψεις προτείνονται στο ρυθμό 2-3 την εβδομάδα, ώστε 

μέχρι την ολοκλήρωση να μην έχουμε υπερβεί τον 1 ½ μήνα 

Μετά από αυτό ακολουθεί αποχή από τις συνεδρίες περίπου για 1 μήνα. 

Αυτό βέβαια για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν πάνω από ένα 

κύκλο ( course ).  

Οι 3 πρώτες συνεδρίες για κάποιον που πρόκειται να εμπειραθεί την μέθοδο 

για πρώτη φορά, γίνονται δίχως ο κοσμοενεργέτης να χρησιμοποιεί τα χέρια 

του. Αυτό συμβαίνει για να επιτευχθεί καλή και ήρεμη διεύρυνση και 

εξισορρόπηση του ενεργειακού συστήματος. 

Από την 4η συνέδρια και μετά τόσο τα τσάκρα όσο και τα όργανα του 

σώματος όπου αυτό είναι απαραίτητο, δουλεύονται με επαφή των χεριών. 

Η συνεδρία διαρκεί 1 ώρα, ο θεραπευόμενος στέκεται όρθιος σε χαλαρή 

στάση με κλειστά τα μάτια ενώ πίσω του υπάρχει πάντα μια καρέκλα για να 

την χρησιμοποιήσει εάν κουραστεί. 

 Ακολουθεί  συζήτηση πάνω στην εμπειρία της θεραπείας  



Μαριάνθη Μεταλληνού,  Ιατρός Ομοιοπαθητικής,  Ψυχοθεραπεύτρια,       

Κοσμοενεργειακή θεραπεύτρια 

 

τα  «Εναλλακτικά χήματα Τγείας» γίνονται ομαδικές 

θεραπείες                      με την Κοσμοενεργειακή μέθοδο κάθε  

Δευτέρα και  Πέμπτη 7.00-9.00μμ. 

Απαραίτητη η τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής 

                     

  www.enallaktika-sy.gr 

 fb: Enallaktika Schimata Ygeias 

   Πληροφορίες & προσυνεννόηση (ραντεβού) στα τηλ: 6974429301 , 

2310862612 

http://www.enallaktika-sy.gr/

