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o ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 135 ΕΤΟΣ 30ο

Δώρα
Η αγάπη είναι το συναίσθημα
που κρατάει τα πράγματα
ενωμένα και διώχνει μακριά
τον φόβο και όλα τα αρνητικά
συναισθήματα που αυτός
γεννάει. Αυτές τις ημέρες
του χρόνου, που
συμβολίζουν την
αγάπη, είναι ακόμα πιο
σημαντικό η ενέργεια
σας να δονείται στη
συχνότητα της.
Οι
προετοιμασίες
όμως για τις
γιορτινές ημέρες,
η αγορά των
δώρων για
όσους
έχουν την
οικονομική δυνατότητα ή
η έλλειψη
αυτών για

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αγάπης
πολλούς άλλους, μπορούν να μας
αποπροσανατολίσουν και αντί
για εσωτερική ειρήνη και
αρμονία που είναι το
ζητούμενο, να φέρουν άγχος,
εκνευρισμό, πίεση, φόβο και
ακόμα και πανικό.
Γι αυτό έχω μια πρόταση
να σας κάνω. Κάντε
δώρο την αγάπη σας!
Εγώ σας στέλνω
πολλά δώρα
αγάπης και νοερά
σας αγκαλιάζω
με συγκίνηση
και ενσυναίσθηση και
σας λέω

σας
αγαπώ!
Συνέχεια
στη σελίδα
5

Ευχόμαστε αυτές τις
γιορτινές ημέρες η καρδιά
σας να γεμίσει με αγάπη που
θα μοιραστείτε με τους
αγαπημένους σας

Διαβάστε

Ύλη Πνεύμα Αξίες άρθρο Π.Μ. σελ 2
Πρόγραμμα Σεμιναρίων
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Ζήτα και θα σου δοθεί … και
στην αγάπη …

“
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Χαρούμενα, Ευτυχισμένα
& Ειρηνικά Χριστούγεννα

Σεμινάριο HYPNOVISION

“
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Μαθήματα από τον Οδυσσέα

“ 7

και ο καινούριος χρόνος
να φέρει τα καλύτερα για
όλους σας!

Σεμινάρια με τη Groupon

“
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Οι απόφοιτοι απέναντι στην κρίση 13
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Ύλη - Πνεύμα - Αξίες
Για πολλούς αιώνες η ανθρωπότητα
υπέφερε από τα αποτελέσματα που έφερε ο
διαχωρισμός πνεύματος και ύλης που
διετύπωσε ο Καρτέσιος. Θεωρήθηκε
θεμελιώδης επιστημονική γνώση και για
εκατοντάδες χρόνια ταλαιπώρησε τους
ανθρώπους.
Οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδα θεωρώντας
τον κόσμο άψυχη ύλη και τον άνθρωπο
διαχειριστή της. Συνεχίζουμε την άφρονα
συμπεριφορά μας όταν εξακολουθούμε να
εξαντλούμε τα αποθέματα ενέργειας του
πλανήτη, όταν συνεχίζουμε να μολύνουμε το
φυσικό περιβάλλον με απόβλητα πυρηνικής
ενέργειας ή όταν ευνοούμε τις συνθήκες
θερμοκηπίου πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα στο όνομα μιας
αμφιλεγόμενης ανάπτυξης.
Και όμως από τις αρχές του
προηγούμενου αιώνα, όταν ο Πλανκ πρώτος
διετύπωσε την θεωρία των κβάντα και αργότερα
ο Αϊνστάιν, ο Μπόρ, ο Χάτζενμπεργκ, ο Χάξλευ
και άλλοι απέδειξαν με τις παρατηρήσεις τους
ότι όσο βαθιά ψάχνεις την ύλη τόσο …..
εξαφανίζεται σε ενέργεια χωρίς τέλος.
Τελικά το φυσικό σύμπαν αποδεικνύεται
μη φυσικό, μη υλικό και προέρχεται από ένα
πεδίο που μοιάζει με νοημοσύνη, με
πληροφορία, ή με συνείδηση πάντως όχι με
ύλη.
Εγκλωβισμένοι στις αισθήσεις τους οι
περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν ν’
αντιληφθούν ότι αυτό που βλέπουν, ακούν,
μυρίζουν, γεύονται ή αγγίζουν είναι μια
ψευδαίσθηση που τους δημιουργεί ο εγκέφαλος
τους και τους εμποδίζει να δεχθούν την ενότητα
των πάντων και επομένως και τη δική τους, σαν
πνευματικά όντα μέσα σ’ έναν ενεργειακό
πνευματικό κόσμο.
Παρατηρώντας μια μέρα την αμμουδιά σε
μια παραλία στο χωριό μου συνειδητοποίησα
τους αμέτρητους κόκκους της άμμου και το ίδιο
βράδυ σηκώνοντας τα βλέμμα μου στον ουρανό
είδα το ίδιο αμέτρητο πλήθος των αστεριών και
μετά σκέφτηκα πόσες σταγόνες νερού έχει ο
ωκεανός ή πόσες νιφάδες χιονιού οι πάγοι στον
Βόρειο Πόλο. Μετά πρόσεξα ότι πάνω στον
πλανήτη αλλάζουν φύλλα αμέτρητα δέντρα,
φυτρώνουν αμέτρητα φυτά, γεννιούνται
αμέτρητες υπάρξεις από ένα μικρόβιο μέχρι ένα
μωρό.
Για ποιόν είναι όλη αυτή η αφθονία;
σκέφθηκα.
Γιατί το σύμπαν λειτουργεί με τέτοιους
νόμους αφθονίας και εμείς λιμοκτονούμε σε

Του Παναγιώτη Μεταξάτου
φυσικά αγαθά αλλά περισσότερο λιμοκτονούμε
σε πνευματικά αγαθά;
Γιατί η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο
αλτρουισμός, η φιλανθρωπία να παζαρεύονται
στο χρηματιστήριο της ζωής σαν είδη υπό
εξαφάνιση;
Πως είναι δυνατόν να φοβάσαι ότι θα σου
λείψει η αγάπη, όταν τη δίνεις, αφού όλοι
ξέρουμε ότι γεμίζεις από αυτήν μόλις της
επιτρέψεις να εκδηλωθεί γύρω σου;
Έχουμε μεγαλώσει με φόβους και
εγωκεντρικά διλήμματα.
Μας πέρασαν λανθασμένα μηνύματα και
δημιουργήσαμε περιοριστικές αντιλήψεις.
Είναι απαραίτητο να επανεκπαιδεύσουμε
το μυαλό μας στην πληρότητα στην ολότητα
στην αφθονία και όχι στην έλλειψη , τη δυστυχία
και την ανέχεια.
Είναι απαραίτητο να δούμε τους γύρω
μας σαν μέρος του ιδίου συνόλου μαζί μας γιατί
μόνο έτσι συνεργούμε και συλλειτουργούμε μαζί
τους.
Να κοιτάξουμε έξω από το πρόβλημα
γιατί μόνο τότε θα εμφανισθούν οι λύσεις.
Όσο είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σ’ αυτό
αναπαράγουμε τα ίδια.
Να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πνευματική
προέλευση, άρα τα προβλήματα μας λύνονται
σ’ αυτό το επίπεδο. Να επανεκτιμήσουμε και
να αναθεωρήσουμε τις αξίες μας και τότε θα
εμφανισθεί και ο δρόμος που χρειάζεται ν’
ακολουθήσουμε.
Με τις σκέψεις αυτές τώρα που τελειώνει
ο χρόνος και σε λίγο θα μπει ο καινούριος θα
ήθελα να ευχηθώ να έχουμε περισσότερη
ενσυνείδητη συμπεριφορά προστασίας και
αγάπης για το περιβάλλον, δηλαδή για τους
εαυτούς μας και το μέλλον μας.

Σας εύχομαι ολόψυχα Καλές Γιορτές και
Καλή Χρονιά!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014
Ώρες 18:00-20:00

ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση του εισαγωγικού
2ωρου του σεμιναρίου Silva Life System
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ, Μπουμπουλίνας 16
HYPNOVISION

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόγραμμα εγκεκριμμένο από την Εθνική
Ένωση Υπνωτιστών των ΗΠΑ
17 Ιανουαρίου 16:30- 21:00
18 & 19 Ιανουαρίου 10:00-20:00
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ, Μπουμπουλίνας 16

SILVA LIFE SYSTEM
25-26-27 Ιανουαρίου 2014
Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Ωρες: 10:00-20:30

SILVA LIFE SYSTEM
15-16 Μαρτίου 2014
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ, Μπουμπουλίνας 16
Ωρες: 10:00-20:30

SILVA INTUITION SYSTEM
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗΣ
22-23 Μαρτίου
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ, Μπουμπουλίνας 16
Ωρες: 10:00-20:00

ULTRA SILVA SEMINAR

SILVA LIFE SYSTEM
8-9 Φεβρουαρίου 2014
Ξενοδοχείο MINERVA PREMIER Εγνατίας 44
Ωρες: 10:00-20:30
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εργαστήριο για Ενεργειακό Καθαρισμό και
Προστασία με τη Μαριάννα Μεταξάτου
10 Φεβρουαρίου 2014
Ξενοδοχείο MINERVA PREMIER Εγνατίας 44
Ωρες: 16:30-22:30

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014
Ώρες 18:00-20:00
ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση του εισαγωγικού
2ωρου του σεμιναρίου Silva Life System
Με τον Παναγιώτη Μεταξάτο
Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL
Λ. Μαρτύρων 1, Χανιόπορτα
SILVA LIFE SYSTEM
15-16 Φεβρουαρίου 2014
Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL
Λ. Μαρτύρων 1, Χανιόπορτα
Ωρες: 10:00-20:30

ΑΝΩΤΕΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
12-13 Απριλίου
UNITY CENTER
Πρωτεσιλάου 26, Νέο Παγκράτι - Βύρωνας
Ωρες: 10:00-19:00

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΙΛΒΑ
Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα
πραγματοποιείται συγκέντρωση αποφοίτων
8:00-10:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ,
Μπουμπουλίνας 16.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝ.

Η επανάληψη του σεμιναρίου
Silva Life System
προσφέρεται με μόνο 10 €
για όλο το 2014 και για
όποιον συνοδεύει καινούριο άτομο
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.
Παρακαλούνται οι απόφοιτοι να έχουν
μαζί τους την ταυτότητα αποφοίτου ή
το πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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Ζήτα και θα σου δοθεί ….
… και στην αγάπη
της Μαριάννας Μεταξάτου
χαμηλή δόνηση που δεν είναι ικανή να προσελκύσει
την αγάπη. Ξεπέρασε τα αυτά και δες τον υπέροχο
αξιαγάπητο εαυτό σου και εξέπεμψε αυτή την αγάπη
προς τα έξω.

Τι εικόνες και συναισθήματα σας φέρνουν τα
Χριστούγεννα; Οικογένεια, φίλοι, στολισμένο σπίτι,
γιορταστικό τραπέζι, η χαρά του να προσφέρεις,
καλή διάθεση, υπάρχει γενικά μια ξεχωριστή ενέργεια
που μας περιβάλλει τα Χριστούγεννα. Για λίγο
αφήνουμε πίσω προσωπικές διαφορές, συγχωρούμε
και αφηνόμαστε να κάνουμε πράγματα για τους
άλλους. Υπάρχει μια ζεστασιά που μας περιβάλλει τα
Χριστούγεννα. Μια ζεστασιά στην καρδιά. Μια
πνευματική ανάταση και μια δόνηση στη συχνότητα
της αγάπης.
Αλλά αν είναι κάποιος μόνος αυτή η χαρούμενη
ατμόσφαιρα αφήνει μια πικρή γεύση μοναξιάς. Τα
Χριστούγεννα είναι η μοναδική γιορτή που πονάει να
είσαι μόνος σου. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι μόνος
για να νοιώθεις μοναξιά. Πολλές σχέσεις έχουν
βαλτώσει, είναι ψυχρές, απόμακρες και άχαρες. Σε
αυτήν την περίπτωση αντί οι άνθρωποι να έρθουν
πιο κοντά είναι απόμακροι και νιώθουν
απομονωμένοι.
Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνεις είναι να βάλεις
πρώτο στη λίστα των δώρων σου το δώρο της
αγάπης. Και το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις
είναι

να ανεβάσεις τη δική σου δόνηση στη
συχνότητα της αγάπης.

Όταν λειτουργείς από αυτή τη συχνότητα οι ευχές
σου είναι δεδομένες. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε
τη γέννηση του Χριστού που μας δίδαξε το «ζήτα και
θα σου δοθεί» που είναι θείος νόμος. Και έτσι είναι!
Μέσα από το συμπαντικό νόμο της έλξης ότι ζητάς
(αυτό που εκπέμπεις με τη δόνηση σου) αυτό θα
λάβεις.
Μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένας σύντροφος στη
ζωή σου, να βελτιωθεί μια σχέση που έχεις ή να
ερωτευθείς ξανά το άτομο με το οποίο είσαι μαζί.
Αλλά πιο σημαντικό από το τι ζητάς είναι το πώς το
ζητάς. Όσο πιο ψηλά στην κλίμακα βρίσκεται η
δόνηση σου τόσο περισσότερο θα προσελκύσεις
αυτό που ζητάς. Η δόνηση που εκπέμπεις εξαρτάται
από τα συναισθήματα που νοιώθεις και ξεκινάει από
μέσα σου. Αν αφήσεις τον εαυτό σου να «πέσει»
από τις τρέχουσες συνθήκες η ενέργεια σου έχει

Αυτά τα Χριστούγεννα άρχισε τη διαδικασία να
προσελκύσεις τον ιδανικό σύντροφο στη ζωή σου ή
να θεραπεύσεις μια σχέση που ήδη έχεις. Άσε το
αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων να φέρει χαρά
και αγάπη στην καρδιά σου. Ανέβασε τη δόνηση σου
πάνω από τις παρούσες συνθήκες. Άσε τη μουσική,
το φως, το πνεύμα, την ευτυχία να σε γεμίσουν.
Επέτρεψε σε κάθε κύτταρο του σώματος σου να
λάμψει σαν φωτάκι που ανάβει από την ενέργεια της
αγάπης. Γέμισε την καρδιά σου με αγάπη και άσε την
να ξεχειλίσει. Άσε την αγάπη να τρέξει από σένα σε
αφθονία και με χαρά να γεμίζει κάθε καρδιά στον
κόσμο. Αφήνοντας την αγάπη σου να ρέει από σένα
ανεβάζεις τη δόνηση σου στη συχνότητα της
αγάπης.
Η αγάπη σε κάνει να δεις το σύντροφο σου με
καινούρια μάτια. Η αγάπη δεν κρίνει και δεν έχει
όρια. Η αγάπη θεραπεύει.

Η αγάπη έλκει περισσότερη αγάπη όταν είσαι
γεμάτος από αγάπη.
Η αγάπη έλκει αγάπη. Απλά δεν γίνεται να κάνεις
λάθος όταν προσφέρεις ΑΓΑΠΗ για δώρο
Χριστουγέννων. Δώσε αγάπη σε κάθε έναν που
γνωρίζεις, σε κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, δώσε
αγάπη στον εαυτό σου.
Όταν είσαι γεμάτος με το συναίσθημα της αγάπης
και εκπέμπεται η ενέργεια της στο σύμπαν, γίνεσαι
ένας καλύτερος σύντροφος. Ακούς με υπομονή και
κατανόηση. Δίνεις χωρίς να περιμένεις κάτι. Αγαπάς
χωρίς εξάρτηση. Οι σχέσεις σου βελτιώνονται γιατί ο
άλλος ενεργοποιείται υποσυνείδητα από αυτή τη
δόνηση και ανταποκρίνεται στην ίδια συχνότητα.
Όταν είσαι γεμάτος με το συναίσθημα της αγάπης
και εκπέμπεται η ενέργεια της στο σύμπαν, έλκεις
την αγάπη. Οι υψηλές δονήσεις έχουν εξαιρετική
ελκτική δύναμη. Άνθρωποι έρχονται σε σένας.
Θέλουν να είναι μαζί σου. Δεν γίνεται παρά να έλξεις
μια σχέση αγάπης.
Η αγάπη είναι η βάση στη συνειδητή χρήση του
Νόμου της Έλξης. Είναι το πραγματικό «μυστικό»
στο να δημιουργήσεις μια σχέση αγάπης ή να
ανανεώσεις τη σχέση που ήδη έχεις.
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Δώρα Αγάπης

(συνέχεια από 1η σελίδα)
Δώστε τώρα και εσείς με τη σειρά σας αγάπη
γιατί η αγάπη είναι ενέργεια και πρέπει να ρέει.
Και όταν τη δίνουμε
πολλαπλασιάζετε
τουλάχιστον επί δέκα κάθε
φορά και φουντώνει μέσα
μας η αγάπη που
νοιώθουμε για τον εαυτό
μας και τους άλλους.
Σκεφθείτε τουλάχιστον δύο
άτομα που πολύ
χρειάζονται τη δόνηση της
ενέργειας της αγάπης και
συνειδητά στείλτε τους,
ακόμα και σε κάποιον άγνωστο που μπορεί να
συναντήσετε και να νοιώσετε ότι το έχει ανάγκη.
Έτσι ανεβάζετε τη δικιά σας δόνηση και
ταυτόχρονα τη δόνηση των άλλων. Όταν δε, το
κάνουμε αυτό πολλοί μαζί την ίδια στιγμή ξέρετε

πόσο δυνατή γίνεται η ενέργεια και πόσο
περισσότερο επηρεάζεται το σύνολο. Τόσο
μέσα από την αύρα μας στη φυσική διάσταση
αλλά και μέσα από το
μορφογενετικό πεδίο, στη
νοητική διάσταση.
Πορευόμαστε όλοι μαζί και
ξεπερνούμε τις δυσκολίες.
Κανείς δεν μπορεί να
νοιώσει κερδισμένος αν
είναι μόνος του.

Ας δώσουμε λοιπόν
νοητικό ραντεβού τα μεσάνυχτα, πάνω στην
αλλαγή του χρόνου και να αφιερώσουμε
λίγα δευτερόλεπτα στη συνειδητή σκέψη
αποστολής αγάπης προς τους άλλους.
Μαριάννα Μεταξάτου

Ubuntu!
Υπάρχω γιατί υπάρχουμε!
Ένας ανθρωπολόγος
πρότεινε το ακόλουθο
παιχνίδι στα παιδιά μιας
Αφρικάνικης
φυλής: Τοποθέτησε ένα
καλάθι γεμάτο ζουμερά
φρούτα δίπλα σε ένα δέντρο
και είπε στα παιδιά ότι όποιο
από αυτά φτάσει πρώτο στο
καλάθι θα πάρει όλα τα
φρούτα. Όταν τους έδωσε
το σινιάλο για να τρέξουν,
πιάστηκαν χέρι-χέρι και
ξεκίνησαν να τρέχουν όλα
μαζί. Ύστερα κάθισαν σε
έναν κύκλο για να φάνε τα
φρούτα.
Όταν ρώτησε τα παιδιά γιατί
το έκαναν αυτό αφού κάποιο
από αυτά θα
μπορούσε να είχε καρπωθεί όλα τα φρούτα, τα παιδιά απάντησαν “UBUNTU” που
σημαίνει «δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι αν έστω ένας από εμάς είναι
στενοχωρημένος!»
Η λέξη “UBUNTU”στην γλώσσα τους σημαίνει «Υπάρχω γιατί υπάρχουμε»!!!
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HYPNOVISION

Σεμινάριο με τον Παναγιώτη Μεταξάτο

Αθήνα 17-18-19 Ιανουαρίου 2014
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:30-21:00 - ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-20:00 - ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-20:00

Ξεν. ΜΟΥΣΕΙΟ Μπουμπουλίνας 16 & Τοσίτσα
http://www.kritonou.gr/new/seminars/hypnovision/
Η ύπνωση είναι μια φυσική κατάσταση του νου, την οποία μπορούμε να μάθουμε
να προκαλούμε στον εαυτό μας ή σε άλλους και να τη χρησιμοποιούμε για να
βελτιώνουμε την καθημερινότητα μας.
Το πιο σημαντικό στην ύπνωση είναι το αναπάντεχο πολλές φορές αποτέλεσμα που
έχει. Εκεί που έχουν αποτύχει όλα όσα κάποιος μπορεί να κάνει για να δώσει
διέξοδο στη «δυσκολία» του, η ύπνωση ξαφνικά μπορεί να κάνει το θαύμα.
Η ύπνωση είναι φαινόμενο και η χρησιμοποίηση της δημιουργεί νέα δεδομένα και
θετικές αλλαγές στη ζωή κάποιου που θα ήθελε να απαλλαγεί από λανθασμένους
προγραμματισμούς απ’ όπου και αν προέρχονται.

Επτά σπουδαίοι λόγοι για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο HYPNOVISION
 Βρείτε την αιτία πιστεύω και πεποιθήσεων που σας μπλοκάρουν με αναδρομή στην παιδική
ηλικία ή σε προηγούμενη ζωή.
 Δυναμώστε το υποσυνείδητο σας με θετικές υποβολές.
 Απαλλαγείτε από φοβίες, ανασφάλειες.
 Κόψτε εύκολα το κάπνισμα.
 Ελάτε γρήγορα στο ιδανικό σας βάρος.
 Ελέγξτε το στρες αποτελεσματικά.
 Μάθετε την Αυτοϋπνωση και πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας για πάντα.
Μια εκπαίδευση για όλους τους επαγγελματίες γιατρούς , ψυχολόγους, θεραπευτές,
συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσοκόμους και εκπαιδευτές που θέλουν να
αυξήσουν τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και να
προσθέσουν την Ύπνωση ως τρόπο γρήγορης θεραπείας
Απομυθοποιείστε την ΥΠΝΩΣΗ και βάλτε το πιο σπουδαίο «εργαλείο» αυτοβελτίωσης
και θεραπείας εύκολα στη ζωή σας.
3 ημέρες γεμάτες βίωμα, επιδείξεις ύπνωσης και ασκήσεις εξάσκησης.

Γίνετε “MASTER HYPNOTIST”
Το σεμινάριο HYPNOVISION ακολουθεί το διδακτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ένωσης
Υπνωτιστών των Η.Π.Α. (National Guild of Hypnotists) της οποίας μπορείτε να γίνετε μέλος. Θα
πάρετε πιστοποιητικό Master Hypnotist.

Δείτε περισσότερα στο http://www.kritonou.gr/new/seminars/hypnovision/
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΙΛΒΑ: 450 € από 590 € Επανάληψη με μόνο 50 €
ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ: 590 € από 750 €
Η έκπτωση ισχύει αυστηρά για εγγραφές έως τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου
Επικοινωνήστε να δηλώσετε τη συμμετοχη σας το συντομότερο. Τηλ 2103610822,
210 3631101, e-mail info@silva.gr www.silva.gr
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Μαθήματα από
τον Οδυσσέα
Από το διαδίκτυο

Είναι πολύ σημαντικό, αυτές τις κρίσιμες
ώρες, να ρίξουμε μια ματιά στην βίβλο
των Ελλήνων, δηλαδή στα ΟΜΗΡΙΚΑ
ΕΠΗ και να διδαχτούμε, έστω και την
τελευταία στιγμή, από το πνεύμα του
Οδυσσέα.
Δηλαδή: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να
ελέγξουμε την παρόρμηση, να έχουμε τις
αισθήσεις μας και τις αντένες μας ανοιχτές και
να μην παρασυρθούμε από την οργή και το
μένος που μας διακατέχει, ώστε να γίνουμε
βορρά, στους σύγχρονους "μνηστήρες".
Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη
επιθυμία του είναι να πάρει πίσω τον κόσμο
του, τον κόσμο που του έκλεψαν.
Παρά την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την
ανωνυμία του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο
από την Θεά Αθηνά, πηγαίνει στο παλάτι ώστε
να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει τις
πληροφορίες που θέλει, υπομένοντας
καρτερικά τις προσβολές και την χλεύη των
μνηστήρων.
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ.
Γι αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος της
Θεάς ΑΘΗΝΑΣ, της Θεάς που αντιπροσωπεύει
την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, τη ΣΟΦΙΑ, τη
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ.
Της Θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά
με τα ίδια του τα όπλα. Όταν όμως έρχεται η
ώρα, όταν τους έχει στριμώξει όλους άοπλους
σε ένα δωμάτιο, όταν φανερώνεται πάνοπλος,
ΤΟΤΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με
τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ
που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και
καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου
του που τιμησε τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ.
Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο
ΑΝΤΙΝΟΟΣ.
Η λέξη μιλά απο μόνη της.
Είναι η ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας
κάνουν ΤΩΡΑ, είναι ο τρόπος με τον οποίο
θολώνουν τις καταστάσεις και την
πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΝ.
Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την
καθυπόταξη και δουλεία του ανθρώπου.
Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ.
Αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος,
ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος
μαχητής.
Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει
τον ΝΟΜΟ και την τάξη των πραγμάτων, ο
επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ!
Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που τον
παρασύρει με την βοήθεια του ΑΝΤΙ-ΝΟΟΥ.
Που τον μετατρέπει σε ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ
ΑΓΕΛΗ!
Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι
δοσμένο στην τύχη!
Κρύβουν βαθύτατα νοήματα και στο χέρι μας
είναι να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να
διδαχτούμε, ή καλύτερα να συνετιστούμε.
Οι πρόγονοί μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ
ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ ΝΑ
ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως να τινάξουμε
τον ζυγό.
ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!
Και ο Αντίνοος, ο στόχος της πρώτης φονικής
βολής του Οδυσσέα.
Είναι αυτός ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ να πεθάνει πρώτος.
Γι' αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των
ΜΜΕ.
Και τον σκοτώνει ρίχνοντας του το βέλος στον
ΛΑΙΜΟ, το ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ δηλαδή της
επικοινωνίας που την χρησιμοποιεί ενάντια
στην νόηση των ανθρώπων!
Η Αθάνατη Αρχαία ΕΛΛΑΣ τα ήξερε ΟΛΑ, τα
είπε ΟΛΑ ,αλλά ακολούθησε το Δελφικό Ρητό:
"ΑΠΟΛΛΩΝ" ο Αναξ, ου το Μαντείο έστι εν
Δελφοίς. ουδεν Λεγει,ουδεν Κρυπτει,αλλα
ΣΗΜΑΙΝΕΙ".
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Σεμινάρια μέσω της Groupon
Τέσσερα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου μέσα από το σύστημα
της Groupon. Έτσι έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όποιο εργαστήριο σας ενδιαφέρει στην
πολύ οικονομική τιμή των 25 €. Απλά πρέπει να το αγοράσετε από τη Groupon. Εμείς μπορούμε να
το διαθέσουμε μόνο στην κανονική τιμή που υπάρχει στο site.

 Εργαστήριο Μαγικός Πωλητής
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου
 Εργαστήριο Σκέψου και Γίνε Πλούσιος
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου
 Εργαστήριο Έλεγχος του στρες
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
 Εργαστήριο Ενεργειακή Προστασία
Δευτέρα 19 Μαρτίου
Για τον τόπο που θα γίνουν θα ενημερωθείτε είτε από το site μας www.kritonou.gr/new. είτε
από τη Groupon που θα ανακοινώσει και τον τρόπο πληρωμής.
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλους ασχέτως αν έχουν παρακολουθήσει ή όχι τη Μέθοδο
Silva. Οι ώρες είναι 17:00-22:30

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Αγαπητή κ. Μεταξάτου,
Αυτό που κάνω όλο και συχνότερα με αυξανόμενη επιτυχία είναι το εξής:
Όταν έχω ένα νέο θέμα που θέλω να λύσω, να πετύχω κλπ, όντας στο επίπεδο φαντάζομαι την
ημερομηνία που θέλω να έχω τη λύση. Αυτή κάποια στιγμή εμφανίζεται από "μόνη της". Μάλιστα
κάποιες φορές που φαίνεται πολύ περίεργη, αλλά έχω μάθει να την εμπιστεύομαι.
Εδώ στο Μόναχο η εύρεση κατοικίας είναι κάτι το αδιανόητα δύσκολο, σε βαθμό που οι εφημερίδες
γράφουν 1-2 φορές ανά βδομάδα για αυτό το θέμα.
Ενδεικτικά, για μια κατοικία χωρίς μεσίτη (πολύ μέτριας ποιότητας) υπάρχουν 100- 150
ενδιαφερόμενοι/ες.
Από εδώ που είμαι τώρα έπρεπε να φύγω. Όταν ξεκίνησα λοιπόν το ψάξιμο, κατά τα μέσα Απριλίου,
"είδα" στο επίπεδο την ημερομηνία 26.06. Έβαλα τι ακριβώς θέλω (κέντρο, άνεση, λογική τιμή, και να
εξυπηρετεί κάποια θέματα που με ενδιαφέρουν). Στις 23.6. έκλεισα ραντεβού για τις 26-6 για να δω
ένα σπίτι μέσω μιας γνωστής. Χάρηκα που , λόγω γνωριμίας, θα είχα σημαντικές πιθανότητες να
κλείσω το σπίτι. Βέβαια δεν ήταν όσο κεντρικά το ήθελα, κι ούτε πληρούσε κάποια από τις σημαντικές
μου προϋποθέσεις, αλλά ήταν λογική τιμή, κι είπαμε, εδώ πιο εύκολα βρίσκεις χρυσό παρά σπίτι...
Την προηγούμενη (25.6) μου ακυρώθηκε το ραντεβού. Βιάστηκα να πω, "κρίμα τη μέθοδο". Ένα άλλο
ραντεβού που εκκρεμούσε, επικυρώθηκε το μεσημέρι της 26ης. Το βράδυ πήγα από εκεί. Ήταν ένα
ονειρεμένο σπίτι, στο καλύτερο δυνατό σημείο, με όλα όσα ήθελα ή έστω στο 95% και σε πολλή
λογική τιμή. Κλείσαμε τη συμφωνία άμεσα, και σε ένα μήνα μετακομίζω εκεί.
Όλο και καλύτερα!!!
Δημήτρης Τσαμπρούνης
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Σεμινάριο

Silva Life System
25-26 Ιανουαρίου στην Αθήνα
8-9 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη
15-16 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο
Ελευθερώστε τις κρυφές δυνάμεις του νου σας με το σεμινάριο Silva Life System
Το μόνο αποδεδειγμένο επιστημονικά και δοκιμασμένο στο χρόνο Πρόγραμμα
Αυτο-ενδυνάμωσης
Περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα στα τελευταία 46 χρόνια έχουν χρησιμοποιήσει τη Μέθοδο
Σίλβα και έχουν απολαύσει μια ζωή πέρα από το συνηθισμένο.
Το Silva Life System είναι το αποτέλεσμα 5 δεκαετιών έρευνας από μεγάλους επιστήμονες και
πνευματικούς ηγέτες. Τώρα μπορείτε και εσείς, όπως και τα εκατομμύρια των αποφοίτων, να:
 Επιτύχετε επίπεδα βαθειάς χαλάρωσης και διαλογισμού (ακόμα και αν δοκιμάζετε για πρώτη
φορά) και επίσης βαθύτερα επίπεδα αυτογνωσίας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ήχων
Άλφα και Θήτα.
 Διαχειριστείτε το στρες αποτελεσματικά με τη χρήση της Τεχνικής των Τριών Δαχτύλων και
απολαύστε μια πιο ήρεμη, ευτυχέστερη και περισσότερο παραγωγική ζωή.
 Συντονιστείτε με τη φυσική διαισθητική σας ικανότητα χρησιμοποιώντας την Τεχνική του
Ποτηριού με το Νερό ώστε να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις και να έχετε περισσότερες
πληροφορίες για τους ανθρώπους και τις περιστάσεις στη ζωή σας.
 Απελευθερωθείτε από αρνητικές σκέψεις και περιοριστικά πιστεύω αλλά και εθισμούς όπως
κάπνισμα και υπερβολική κατανάλωση φαγητού με την Τεχνική του Καθρέπτη του Νου.
 Ξυπνήστε τις φυσικές θεραπευτικές ικανότητες του Νου σας μαθαίνοντας την Τεχνική της
Αναισθησίας με το Γάντι με την οποία ελέγχετε τον πόνο και μειώνετε τα συμπτώματα της
ασθένειας.
 Απελευθερώστε την κρυμμένη δημιουργικότητα σας μέσα από τον έλεγχο Της Δύναμης των
Ονείρων που θα σας επιτρέψει να έχετε πρωτότυπες ιδέες για να λύνετε προβλήματα και
επίσης να έχετε δημιουργική έμπνευση.
 Προσλαμβάνετε πιο γρήγορα και να θυμάστε καινούριες πληροφορίες χρησιμοποιώντας την
Τεχνική της Νοερής Οθόνης κάτι που θα σας βοηθήσει στην ανάκληση των πληροφοριών όταν
τις χρειάζεστε με όφελος στις σπουδές ή στην εργασία σας.
 Ξεπεράστε με φυσικό τρόπο προβλήματα ύπνου όπως η αϋπνία με την Τεχνική Ελέγχου του
Ύπνου, και θα απολαμβάνετε πάντα ήρεμο και ανανεωτικό ύπνο με επακόλουθο μια λαμπρή
παραγωγική ημέρα.
Αφιερώνοντας ΜΟΝΟ 5 Λεπτά την Ημέρα θα μπορούσατε να έχετε την απάντηση στη Γρήγορη
Επαγγελματική Άνοδο, στην Επιτυχία στην Προσωπική σας Ζωή, στην Ακλόνητη Υγεία και
Ευτυχία και σε μια Ζωή με Ουσία και Σκοπό…

Η Μέθοδος Silva διδάσκεται σε 131 χώρες, σε 60 πανεπιστήμια, και έχουν γραφτεί πάνω από
100 βιβλία γι’ αυτήν σε 40 διαφορετικές γλώσσες.
ΚΟΣΤΟΣ 260 €. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 210 €.

Πληρροφορίες για τους χώρους των σεμιναρίων και τρόπο εγγραφής στο
http://www.kritonou.gr/new/seminars/silva_life_system/
Επικοινωνείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Τηλ 2103610822, 2103631101
e-mail: info@silva.gr
www.silva.gr
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Silva Intuition System
ΑΘΗΝΑ 22-23 Μαρτίου
Σάββατο 10:00 –20:00 & Κυριακή 10:00 – 20:00
Ανακάλυψε πώς η Τεχνολογία της Μεθόδου Silva στην Θήτα
Εγκεφαλική Συχνότητα, μπορεί να ξεκλειδώσει την ικανότητα του
νου σου για υπεύθυνη και συνεπή διαίσθηση στη ζωή σου
Η Διαίσθηση και το ESP είναι μια φυσική ικανότητα που όλοι έχουν και που μπορεί να
καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση που στη δίνει το σεμινάριο
Silva Intuition System.
Η Διαίσθηση μπορεί να σε βοηθήσει να:
1. Αναπτύξεις τη δημιουργικότητα σου
2. Να κάνεις άλματα στην καριέρα σου
3. Να αναπτύξεις στο έπακρο τις φυσικές σου ικανότητες
4. Να βελτιώσεις τις σχέσεις σου
5. Να ανακαλύψεις την αποστολή σου και τον προορισμό σου στη ζωή
6. Να έχεις καλύτερη κρίση στα οικονομικά

Πέρασε στη “Δεύτερη Φάση της Ανθρώπινης Εξέλιξης στον Πλανήτη”
Μπορείς εύκολα να συνδεθείς με το αξιοσημείωτο ρεζερβουάρ του απεριόριστου ESP
δυναμικού του νου με τις τεχνικές του σεμιναρίου Silva Intuition System. Μερικές από
αυτές είναι:
 Η τεχνική της Ολοθέασης (Holo-Viewing Technique): Αυτή η άσκηση του επιπέδου Άλφα σε
εξοπλίζει με μια νοητική «πυξίδα» που σε βάζει στη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη του σκοπού
σου. Όταν οι στόχοι σου στη ζωή ευθυγραμμίζονται με τον σκοπό ζωής τότε συμβαίνουν κάθε είδους
συμπτώσεις και συγχρονικότητες για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να βρεθούν οι λύσεις για
επιτυχή κατάληξη.
 Η Τεχνική του Καθρέπτη του Νου: Αυτή η άσκηση του επιπέδου Θήτα σε βοηθάει να χαράξεις το
μονοπάτι προς τους στόχους που έχεις βάλει εκμηδενίζοντας τα εμπόδια. Είναι μια δυναμική μορφή,
δημιουργικού οραματισμού που γίνεται σε βαθύτερα επίπεδα του νου χρησιμοποιώντας όλες τις
αισθήσεις.
 Η Άσκηση Νοητικής Προβολής Των 5 Βημάτων: Ασκήσεις νοητικής προβολής σχεδιασμένες να
εκαπαιδεύσουν το νου σου να προβάλλει τη συνειδητότητα σου στο χώρο, στο χρόνο και σε όλα τα
βασίλεια, από τα ορυκτά μέχρι τον άνθρωπο να εντοπίζει ανωμαλίες και να τις διορθώνει.
 Ανώτερες Τεχνικές Επιπέδου Θήτα και Δέλτα: Εξελιγμένες τεχνικές όπως Πέρασμα στο Δέλτα θα σε
μάθουν πώς να συνδέεσαι με την ανώτερη καθοδήγηση όταν βρίσκεσαι στα ‘κοντά στον ύπνο’
επίπεδα Δέλτα του νου.
 Περιπτώσεις: Η αποκορύφωση των διαισθητικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Δουλεύοντας σε
ζευγάρια προβάλλετε το νου σας σε άτομο που δεν γνωρίζετε και έχετε ελάχιστες πληροφορίες για
αυτό όπως μικρό όνομα, ηλικία, τόπο και με ακρίβεια οραματίζεστε το πρόβλημα υγείας του και
στέλνετε πνευματική βοήθεια.
Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν μόνον απόφοιτοι του βασικού σεμιναρίου ή του
σεμιναρίου Silva Life System

Πληροφορίες για τον τόπο και τον τρόπο εγγραφής μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση
http://www.kritonou.gr/new/seminars/silva_intuition_training/
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τηλ. 2103610822, 2103631101 e-mail: info@silva.gr
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Μέλι και Κανέλλα
Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο στον πλανήτη που δεν
θα χαλάσει ή θα σαπίσει ποτέ. Μόνο θα
ζαχαρώσει. Το μέλι στη πραγματικότητα θα
είναι πάντα το μέλι. Ωστόσο, όταν το αφήσετε σε
ένα ψυχρό, σκοτεινό μέρος για πολύ καιρό θα γίνει
στερεό. Όταν συμβεί αυτό θα χαλαρώσει
το καπάκι, βράζουμε λίγο νερό, και καθίζουμε το δοχείο
με το μέλι στο ζεστό νερό, σβήστε τη φωτιά και αφήστε
το να υγροποιηθεί. Στη συνέχεια είναι τόσο καλό
όσο ήταν και στην αρχή. Ποτέ να μην βράσει το
μέλι ή να το βάζουμε σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν γίνει
αυτό θα σκοτωθούν τα ένζυμά του.
Τα πραγματικά στοιχεία για το μέλι και την κανέλα: έχει διαπιστωθεί ότι ένα μίγμα του μελιού και
κανέλας θεραπεύει τις περισσότερες ασθένειες. Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του
κόσμου. Οι επιστήμονες σήμερα δέχονται επίσης, το μέλι ως «RamBan» (πολύ
αποτελεσματικό) φάρμακο για όλα τα είδη ασθενειών. Το μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
παρενέργειες σε κάθε είδους ασθένειες.
Η σημερινή επιστήμη λέει ότι ακόμα κι αν το μέλι είναι γλυκό, εάν ληφθεί στη σωστή δοσολογία ως
φάρμακο, αυτό δεν βλάπτει τους διαβητικούς ασθενείς. Το World News, ένα περιοδικό στον
Καναδά, στην έκδοσή του με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 1995 έχει δώσει τον ακόλουθο κατάλογο
των ασθενειών που μπορεί να θεραπευτεί με μέλι και κανέλα, όπως έχει ερευνηθεί από δυτικούς
επιστήμονες:
ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:
Κάντε μια πάστα από μέλι και κανέλα σε σκόνη, αλείψτε στο ψωμί και να το φάτε τακτικά για
πρόγευμα. Μειώνει τη χοληστερόλη στις αρτηρίες και σώζει τον ασθενή από καρδιακή
προσβολή. Επίσης, όσοι είχαν ήδη μια καρδιακή προσβολή, αν κάνουν αυτή τη
διαδικασία καθημερινά, διατηρείται μίλια μακριά από την επόμενη καρδιακή προσβολή. Η τακτική
χρήση της παραπάνω διαδικασίας ανακουφίζει από την απώλεια της αναπνοής και ενισχύει
την καρδιά να κτυπά. Στην Αμερική και τον Καναδά ,διάφορες ιδιωτικές κλινικές έχουν θεραπεύσει
επιτυχώς ασθενείς και έχουν διαπιστώσει ότι μεγαλώνοντας, οι αρτηρίες και οι φλέβες χάνουν την
ευελιξία τους και φράζουν. Μέλι και κανέλα αναζωογονούν τις αρτηρίες και τις φλέβες.
ΑΡΘΡΙΤΗΣ:
Αρθρίτιδα. Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά, πρωί και βράδυ, ένα φλιτζάνι ζεστό
νερό με δύο κουταλιές μέλι και ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Εάν λαμβάνεται
τακτικά, ακόμη και χρόνια αρθρίτιδα μπορεί να θεραπευτεί. Σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο
Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, διαπιστώθηκε ότι όταν οι γιατροί έκαναν τη θεραπεία στους ασθενείς
με ένα μίγμα μιας κουταλιάς της σούπας μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη πριν
από το πρωινό, διαπίστωσαν ότι μέσα σε μια εβδομάδα, από τα 200 άτομα που είχαν υποστεί
επεξεργασία, σχεδόν 73 ασθενείς είχαν εντελώς απαλλαγεί από τον πόνο, και μέσα σε ένα μήνα ως
επί το πλείστον όλοι οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ή να μετακινηθούν εξαιτίας
της αρθρίτιδας, περπάτησαν απαλλαγμένοι από τον πόνο.
ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ:
Πάρτε δύο κουταλιές της σούπας κανέλα σε σκόνη και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ένα
ποτήρι χλιαρό νερό και πιείτε το. Καταστρέφει τα μικρόβια στην κύστη.
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ:
Δύο κουταλιές της σούπας μέλι και τρία κουταλάκια του γλυκού σκόνη κανέλας αναμιγνύεται σε 450ml
νερό, δίνοντάς το σε έναν ασθενή με χοληστερίνη, βρέθηκε ότι μειώνει το επίπεδο της χοληστερόλης
στο αίμα κατά 10% μέσα σε δύο ώρες. Όπως αναφέρθηκε για τους αρθριτικούς
ασθενείς, εάν ληφθεί τρεις φορές την ημέρα, κάθε χρόνια χοληστερόλη θεραπεύεται. Σύμφωνα
με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην εν λόγω εφημερίδα, αγνό μέλι που λαμβάνεται με
τροφή ανακουφίζει καθημερινά τη χοληστερόλη.

Όλο και Καλύτερα Νέα

- 12 -

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ:
Εκείνοι που πάσχουν από συχνά ή σοβαρά κρυολογήματα πρέπει να λαμβάνουν μία κουταλιά της
σούπας χλιαρό μέλι με 1 / 4 κουταλάκι κανέλα σε σκόνη την ημέρα για τρεις ημέρες. Αυτή η
διαδικασία θα θεραπεύσει και τον πιο χρόνιο βήχα, το κρυολόγημα, καθώς και την ιγμορείτιδα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ:
Μέλι που λαμβάνεται με σκόνη κανέλας θεραπεύει το πόνο στο στομάχι, αλλά και καθαρίζει τα έλκη
του στομάχου από τη ρίζα τους.
ΑΕΡΙΑ:
Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν στην Ινδία και την Ιαπωνία, αποκαλύπτεται ότι αν το μέλι
λαμβάνεται με λίγη κανέλα σε σκόνη, το στομάχι απαλλάσσεται από αέρια.
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Καθημερινή χρήση κανέλας σε σκόνη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει τον
οργανισμό από βακτήρια και ιούς. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι το μέλι έχει διάφορες
βιταμίνες και σίδηρο σε μεγάλες ποσότητες. Η συνεχής χρήση του μελιού ενισχύει τα λευκά
αιμοσφαίρια του αίματος για την καταπολέμηση των βακτηριακών andviral ασθενειών.
ΔΥΣΠΕΨΙΑ:
Κανέλα σε σκόνη ανακατεμένη σε δύο κουταλιές της σούπας μέλι που λαμβάνεται πριν από το
φαγητό ανακουφίζει από οξύτητα και χωνεύει ακόμη τα βαρύτερα φαγητά.
ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Τσάι με μέλι και κανέλα σε σκόνη, όταν λαμβάνεται τακτικά, συλλαμβάνει τη φθορά των
γηρατειών. Πάρτε τέσσερις κουταλιές μέλι, ένα κουταλάκι κανέλα σε σκόνη,και τρία φλιτζάνια νερό και
τα βράζουμε όπως το τσάι. Πίνετε 1 / 4 φλιτζανιού, τρεις έως τέσσερις φορές την ημέρα. Κρατά το
δέρμα φρέσκο και απαλό και εμποδίζει τα γηρατειά. Η ζωή εκτείνεται ακόμη και άνω των 100 ετών.
ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ:
Τρεις κουταλιές της σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη πάστα. Εφαρμόστε
αυτήν την πάστα για τα σπυράκια πριν από τον ύπνο και να πλένουν το επόμενο πρωί με χλιαρό
νερό. Εάν γίνεται καθημερινά για δύο εβδομάδες, αφαιρεί τα σπυράκια από τη ρίζα.
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:
Εφαρμόστε μέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα μέρη στις περιοχές που χρήζουν
θεραπείας. Έκζεμα, λειχήνες και σε όλους τους τύπους των λοιμώξεων του δέρματος.
ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ:
Καθημερινά το πρωί, μισή ώρα πριν από το πρωινό με άδειο στομάχι, και το βράδυ πριν τον ύπνο, να
πιείτε μέλι και κανέλα σε σκόνη βρασμένα σε ένα φλιτζάνι νερό. Εάν λαμβάνεται τακτικά, μειώνει το
βάρος ακόμη και στο πιο παχύσαρκο άτομο. Επίσης, πίνοντας αυτό το μίγμα τακτικά, δεν
επιτρέπει στο λίπος να συσσωρευτεί στο σώμα, ακόμη και αν κάποιος ακολουθεί διατροφή πλούσια
σε θερμίδες.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ:
Πρόσφατη έρευνα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία έδειξε ότι προχωρημένες μορφές καρκίνου του
στομάχου και των οστών έχουν θεραπευτεί επιτυχώς. Οι ασθενείς που πάσχουν από αυτά τα
είδη καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά μια κουταλιά της σούπας μέλι με ένα κουταλάκι
του γλυκού κανέλα σε σκόνη για ένα μήνα τρεις φορές την ημέρα.
ΚΟΥΡΑΣΗ:
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα του μελιού είναι πιο χρήσιμα παρά
επιβλαβή στην αντοχή του σώματος. Ηλικιωμένοι που παίρνουν μέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα
μέρη, έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση και ευελιξία. Ο Δρ Milton, ο οποίος έχει κάνει την έρευνα, λέει ότι
η μισή κουταλιά της σούπας μέλι που λαμβάνεται σε ένα ποτήρι νερό και πασπαλισμένα με λίγη
κανέλα σε σκόνη, που λαμβάνονται καθημερινά μετά το βούρτσισμα των δοντιών και το
απόγευμα, περίπου στις 15:00 όταν η ζωτικότητα του σώματος αρχίζει να μειώνεται, αυξάνει
τη ζωτικότητα του σώματος μέσα σε μια εβδομάδα.
ΑΣΧΗΜΗ ΑΝΑΠΝΟΗ:
Οι άνθρωποι της Νότιας Αμερικής, το πρώτο πράγμα που κάνουν το πρωί, είναι γαργάρες με ένα
κουταλάκι του γλυκού μέλι και κανέλα σε σκόνη αναμεμιγμένα με ζεστό νερό. Έτσι διατηρούν την
αναπνοή τους φρέσκια όλη την ημέρα.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ:
Καθημερινά πρωί και βράδυ μέλι και λίγη κανέλα σε σκόνη, που λαμβάνονται σε ίσα
μέρη, αποκαθιστά τα προβλήματα της ακοής.
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Οι απόφοιτοι της Μεθόδου Silva απέναντι στην κρίση
Του Παναγιώτη Μεταξάτου
Στις τελευταίες συναντήσεις αποφοίτων 9
στους 10 πλέον, αυτό που βάζουν σαν θέμα
για βοήθεια είναι το οικονομικό.
Καταλαβαίνω πόσο έχουν έρθει σε δύσκολη
θέση για να απευθύνονται στην ομάδα να
στηρίξει την εικόνα μια οικονομικής επάρκειας
για τις βασικές τους ανάγκες.
Όλα αυτά τα χρόνια η εκτίμηση μας για τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που
παρακολουθούν ένα σύστημα αυτοβελτίωσης
όπως αυτό που παρέχει η Μέθοδος, είναι η
εξής:
 Οι απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους
ανήκουν στη μεσαία τάξη.
 Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι πολύ
πιο υψηλό από τον μέσο όρο μια και η
πλειοψηφία έχει παρακολουθήσει
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 Η συνήθης ηλικία αυτών που για πρώτη
φορά έρχονται στο σεμινάριο είναι η πιο
παραγωγική του ανθρώπου από 25-45
ετών.
 Η επιλογή της Μεθόδου δείχνει ότι η
πλειοψηφία των αποφοίτων πιστεύει ότι
μπορεί να διαχειριστεί το δυναμικό του
νου της καλύτερα και να πετύχει τους
στόχους της ευκολότερα, ιδιαίτερα αν
γνωρίζει τρόπους αξιοποίησης του
εγκεφάλου και του νου της.
 Η τελευταία παρατήρηση μας δείχνει ότι
οι απόφοιτοι πιστεύουν αρκετά στις
δυνατότητες τους και είναι ιδιαίτερα
αισιόδοξοι όσον αφορά την εξέλιξη
τους.
 Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά
ακόμη ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα
σημειώσω όμως δύο που γίνονται
διακριτά από την επικοινωνία μου μαζί
τους. Το ένα είναι ο υψηλός βαθμός
αισιοδοξίας για το μέλλον (βλέπουν το
ποτήρι αρκετά γεμάτο) και το άλλο είναι
η πνευματικότητα τους.
Όταν λέω πνευματικότητα αναφέρομαι στην
πεποίθηση που υπάρχει στη μεγάλη
πλειοψηφία ότι είμαστε πνευματικά όντα που
βιώνουμε ανθρώπινες στιγμές και όχι το
αντίθετο. Σ’ αυτήν την τελευταία παρατήρηση

αγαπητοί φίλοι απόφοιτοι θα ήθελα να
αναφερθώ και να σχολιάσω με αφορμή πάντα
την παραδοχή της πρώτης παραγράφου.
Η κρίση που βιώνουμε παρόλο που πολλοί την
προέβλεπαν, μας βρήκε εντελώς ανέτοιμους να
τη διαχειριστούμε θετικά. Αντί να αναζητήσουμε
λύσεις δημιουργικές και αναπτυξιακές, ν’
ανασκουμπωθούμε και να συμπράξουμε, να
συνεργαστούμε και να αξιολογήσουμε τις
πραγματικές μας ανάγκες, να θέσουμε
προτεραιότητες και πάνω απ’ όλα ν’
αντιδράσουμε αμέσως. Εμείς μείναμε στη
διαπίστωση ότι το καράβι πέφτει στα βράχια,
φωνάζαμε ότι θα βουλιάξουμε και θα πνιγούμε
αλλά το τιμόνι δεν το στρίβαμε ούτε το «κράτει»
στις μηχανές χρησιμοποιήσαμε.
Η πρόσκρουση στα βράχια μας δημιούργησε
πανικό και ακόμη δεν έχουμε συνέλθει. Πέντε
χρόνια μετά και αυτό που μπορούμε να πούμε
καθαρά είναι πως δεν πνιγήκαμε αλλά είμαστε
ακόμη στο νερό, κρυώνουμε και είμαστε
νηστικοί και παρ’ όλο που είμαστε δίπλα στη
στεριά δε βλέπουμε τι θα κάνουμε, όταν τελικά
βγούμε από το νερό και βρεθούμε πάνω της.
Τώρα που έρχονται γιορτές και το πνεύμα των
Χριστουγέννων θα αγγίξει τις καρδιές μας, ας
καθίσουμε να ηρεμήσουμε και να σκεφθούμε.
Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται όταν ο
άνθρωπος είναι σε κατάσταση έντασης και
πανικού. Εμείς ξέρουμε καλά πως δεν υπάρχει
άλυτο πρόβλημα για τη φαντασία του
ανθρώπου αρκεί να της επιτρέψει να
ξεδιπλωθεί κατάλληλα.
Στη Μέθοδο διδαχθήκαμε ότι ο νους μας
συνδεόμενος, μέσω της συχνότητας ΑΛΦΑ του
εγκεφάλου, με το συμπαντικό πεδίο
πληροφοριών, είναι δεκτικός στις πληροφορίες
εκείνες που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα
σχέδιο δράσης που ο εγκέφαλος θα έκανε
πράξη.
Ο Χοσέ Σίλβα ανέπτυξε τέτοιες τεχνικές όπως
τα όνειρα, το ποτήρι με το νερό, τα τρία
δάχτυλα, οι σύμβουλοι και άλλες οι οποίες 50
χρόνια τώρα βοηθούν τους ανθρώπους σ’ όλον
τον κόσμο να εντοπίσουν τις λύσεις για τα
προβλήματα τους.
Ο καθρέπτης του νου, το εργαστήριο, η νοερή
οθόνη είναι μερικές από τις τεχνικές που
κάνουν την εφαρμογή των λύσεων ευκολότερη
και δυναμώνουν την αυτοπεποίθηση του
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
ατόμου για το τελικό αποτέλεσμα.
Σας λέμε λοιπόν ξανά ότι όλα αρχίζουν από
τις σκέψεις μας. Αρνητικές σκέψεις, σκέψεις
απελπισίας, αδυναμίας, φόβοι, αδιέξοδα, μας
αποδυναμώνουν, μας συρρικνώνουν, μας
ακινητοποιούν και μας χώνουν πιο βαθιά στο
πρόβλημα.
Σκέψεις θετικές, σκέψεις αγάπης και θάρρος
φέρνουν ελπίδα, ζεσταίνουν τις καρδιές, η
οπτική γωνία αλλάζει, οι άνθρωποι αρχίζουν
να βλέπουν τις λύσεις και η διάθεση τους να
προχωρήσουν μπροστά αυξάνεται.
Θυμηθείτε το αίσθημα που είχατε όταν
παρακολουθήσατε το βασικό σεμινάριο και
πόσο σας βοήθησε να κάνετε αλλαγές που
ήσαν απαραίτητες για την εξέλιξη σας και
ΕΛΑΤΕ να παρακολουθήσετε στην πρώτη
ευκαιρία ξανά το σεμινάριο ή κάποιο ανώτερο
όπως το Silva Intuition System (Σύστημα
Ζωής Σίλβα) και να ενισχύσετε την πίστη σας
ότι το 2014 θα είναι η χρονιά μας.
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές
ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΟΝΟΥ
Εκδότις – Διευθύντρια Μαριάννα
Μεταξάτου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
info@kritonou.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αγίου Νικολάου 13
15122 Μαρούσι – Αθήνα
Τηλέφωνα
210 8054065, 210 3631101
Το περιοδικό Όλο και Καλύτερα Νέα
εκδετο συνεχώς από το 1984 μέχρι το
2010 σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια
σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν συνδεθείτε με ανενεργή
σελίδα της Μεθόδου στο internet
σημαίνει ότι μπήκατε στο παλιό
site.
Για το καινούριο
πληκτρολογήστε:

www.kritonou.gr/new

