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Σας ευχόµαστε  
η ζωή σας να είναι γεµάτη  

αγάπη και φως! 
Στο χέρι σας είναι 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Η Πραγµατικότητα του Μέλλοντος 

Είµαστε έτοιµοι για αλλαγές; 

Ενσυνείδητη Ζωή: Ηθική Ζωή 

Η αξία του να ζεις µε επίγνωση 

Αινστάιν- Κβαντική Φυσική και Μέθοδος Silva 

Τι σχέση µπορεί να έχουν; 

Αιθέρια έλαια και οι Μαγικές τους Ιδιότητες 
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Η Πραγµατικότητα του Μέλλοντος 
Παναγιώτης Μεταξάτος 

Ζούµε πραγµατικά ιστορικές στιγµές.  Ήρθε η στιγµή να 
δείξουµε ότι αξίζουµε πολύ περισσότερα από όσα 
επιτρέψαµε στον εαυτό µας να χαρεί µέχρι τώρα. 

Είµαστε µπροστά σε τρεις πραγµατικότητες:   

• Την πραγµατικότητα του χθες 
Η ανάµνηση µιας ψεύτικης πραγµατικότητας που ένα 
τραπεζικό λόµπυ, golden boys, µας πλάσσαρε µέσα από 
αστραφτερά καθρεπτάκια που µας θαµπώσανε και που 
µόλις κατέβηκε ο διακόπτης  του προβολέα που τα φώτιζε 
έχασαν τη λάµψη τους και σκοτείνιασαν. 

• Την πραγµατικότητα του παρόντος  
Είναι η συνέπεια της προηγούµενης. Είναι µια πραγµατικότητα προσαρµογής.  Για όσους 
είχαν πιστέψει την πρώτη είναι οδυνηρό να περιορίζουν τις απαιτήσεις τους στα ελάχιστα 
βασικά και να είναι υποχρεωµένοι να προσαρµοσθούν σ’ ένα επίπεδο αρκετά κάτω των 
προσδοκιών που έχτισαν ή ακόµη και να χάσουν αρκετά επειδή αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν πιστεύοντας στις ελπιδοφόρες υποσχέσεις. 

• Την πραγµατικότητα του µέλλοντος 
Έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται νέες προοπτικές εξέλιξης και τάσεις που θα 
διοµορφωθούν σε κυρίαρχα ρεύµατα πολύ σύντοµα. 

Οι τοµείς της εκπαίδευσης, η διαχείριση των πληροφοριών, οι νέες τεχνολογίες στην 
επικοινωνία, οι κβαντικοί υπολογιστές.  

Ο χώρος της υγείας, ιδιαίτερα όσο αφορά την πρόληψη µια και καταρρέουν τα 
κατασταλτικά µέτρα. 

Η τέχνη και οι χιλιάδες προεκτάσεις της φαντασίας των ανθρώπων. 

Το περιβάλλον και η προστασία του (πράσινη ενέργεια). 

Ο βιωµατικός τουρισµός, ιδιαίτερα αυτός που υπόσχεται αληθινή εµπειρία και όχι στηµένη. 

Η κάθε είδους δηµιουργικότητα που εκφράζεται στην παραγωγή ενός προϊόντος, µιας 
ιδέας που πάνω απ’ όλα σέβεται την ποιότητα,  το περιβάλλον και τον τελικό αποδέκτη 
καταναλωτή. 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν την βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης καθώς και νέες τεχνολογίες που θα υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. 

Ότι έχει να κάνει µε την εναλλακτική ιατρική και τον φυσικό τρόπο ζωής. 

Μπείτε λοιπόν στο «παιχνίδι» επιλέγοντας τι σας εκφράζει και επενδύστε µεράκι και 
ενθουσιασµό. 

Η νέα εποχή θέλει δηµιουργικούς ενεργητικούς εκφραστές και όχι παθητικούς 
παρατηρητές. 

 
Παναγιώτης Μεταξάτος
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2011 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΑΘΗΝΑ 
Τετάρτη 2 Μαρτίου, 18.00 – 20.00   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System 
Στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16  
Πίσω από το Πολυτεχνείο 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ευτέρα 14 Μαρτίου, 18.00 – 20.00   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System 
Ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΑΛΑΣ – Εγνατίας 61 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
∆ευτέρα 28 Μαρτίου, 18.30 – 20.30   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System 
Ξενοδοχείο CLASSIC,  Ριγενής 94 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΛΕΜΕΣΣΟΣ 
Τρίτη 29 Μαρτίου, 18.30 – 20.30   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System 
Ξενοδοχείο ΠΕΥΚΟΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΓΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Τετάρτη 9 Μαρτίου,  17:00 – 23:00 & 
∆ευτέρα 21 Μαρτίου 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16   
Πίσω από το Πολυτεχνείο. 

ΑΘΗΝΑ   
Σεµινάριο SILVA  LIFE  SYSTEM    
12-13  Μαρτίου 2011 
Σάββατο 15.00-22.00 & Κυριακή 10.00–22.00 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16  
ΑΘΗΝΑ 
ΣΚΕΨΟΥ & ΓΙΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ 
Τετάρτη 16 Μαρτίου,  17:00 – 23:00 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16   
Πίσω από το Πολυτεχνείο. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Σεµινάριο SILVA  LIFE  SYSTEM    
19-20  Μαρτίου,   
Σάββατο & Κυριακή 10.00–20.00 
Ξεν. ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΑΛΑΣ - Εγνατίας 61 
 

ΑΘΗΝΑ   
Σεµινάριο ∆ιαίσθησης  

SILVA INTUITION SYSTEM  
19-20 Μαρτίου,  10.00–19.30 
ΕΠΙΣΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
REGENESIS, Περικλή Σταύρου & Μπάκου στον 
κόµβο Κατεχάκη. (Μετρό Στάση Πανόρµου) 

ΑΘΗΝΑ 
SILVA STRESS MANAGEMENT 
Σεµινάριο για τη διαχείριση του στρες 
Τετάρτη 23 Μαρτίου 17:00 – 23:00 
Στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16  
Πίσω από το Πολυτεχνείο. 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΑΘΗΝΑ Τετάρτη 6 Απριλίου, 18.00 – 20.00   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System. 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Σεµινάριο SILVA  LIFE  SYSTEM    
2-3  Απριλίου 2011 
Σάββατο 15.00-22.00 & Κυριακή 10.00–22.00 
Ξενοδοχείο CLASSIC, Ριγενής 94 
 

ΑΘΗΝΑ 
  

HYPNOVISION  
Εκπαίδευση στην Ύπνωση 
9-10-11   Απριλίου 2011 
Σάββατο 10.00-20.00,  Κυριακή 10.00–20.00 & 
∆ευτέρα 16:00-22:00 
Πρωτεσιλάου 26, Βύρωνας 

ΑΘΗΝΑ   
Σεµινάριο SILVA  ULTRA ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ    
9-10  Απριλίου 2011  
Σάββατο 10.00-18.30 & Κυριακή 10.00–18.30 
Στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16  
Πίσω από το Πολυτεχνείο. 

ΑΘΗΝΑ   
Σεµινάριο SILVA  LIFE  SYSTEM    
16-17  Απριλίου 2011 
Σάββατο & Κυριακή 10.00–20.00 
Στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16   

ΜΑΪΟΣ 2011 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΑΘΗΝΑ 
Τετάρτη 4 Μαϊου, 18.00 – 20.00   
Οι δύο πρώτες ώρες του Σεµιναρίου  
Silva Life System. 
Στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ – Μπουµπουλίνας 16   

 

 



Όλο και Καλύτερα Νέα 4

Ενσυνείδητη Ζωή: Ηθική Ζωή 
 

Dr. Rosa A. Rivas
Η Ρόζα Ρίβας είναι 
διευθύντρια της 
Μεθόδου στο Μεξικό, 
όπου παρουσιάζει 
σεµινάρια για 
περισσότερα από  
τριάντα χρόνια. 
Το άρθρο αυτό είναι 
ένα απόσπασµα της 
οµιλίας της στο 
συνέδριο της 
Μεθόδου Σίλβα που 
έγινε τον Αύγουστο 
του 2008 στη 
Βουδαπέστη, ενώπιον 
8.500 αποφοίτων της 
Μεθόδου Σίλβα. 

 
Το πέρασµα από την ανίσχυρη ζωή σε 

µια ζωή δυνατοτήτων απαιτεί καθαρό µυαλό 
και καθαρή καρδιά. Οι έρευνες πάνω στον 
εγκέφαλο έχουν δείξει τον αντίκτυπο που 
έχουν οι σκέψεις µας στην ποιότητα της 
ζωής µας, και µε τον ίδιο τρόπο ο κόσµος 
σήµερα µάς έχει δείξει τον καταστροφικό 
αντίκτυπο που έχει η έλλειψη αξιών σε 
όλους µας. 

Τα τελευταία 37 χρόνια επαναλαµβάνω 
ξανά και ξανά σε όλες τις τεχνικές της 
Μεθόδου Σίλβα την παρακάτω φράση: 
«Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτά τα 
νοητικά επίπεδα για οτιδήποτε είναι καλό, 
τίµιο, αγνό, καθαρό και θετικό». 

Αυτή η φράση όχι µόνο µου θυµίζει τα 
λόγια του Αποστόλου Παύλου (προς 
Φιλιππησίους 4:8), αλλά και δηλώνει 
κατηγορηµατικά ότι ο καθαρός νους και η 
καθαρή συνείδηση συµβαδίζουν. 

Εκείνοι που ξέρουν πραγµατικά πώς να 
ελέγχουν τον νου τους, αποκτούν ένα 
επίπεδο επίγνωσης που τους επιτρέπει να 
ζουν τη ζωή τους καθοδηγούµενοι από 
υπερβατικές και ηθικές αξίες. Αναµφίβολα, η 
ενσυνείδητη ζωή πρέπει να είναι µια 
συνειδητή ζωή. 

 
Μέσα από απλές τεχνικές, η Μέθοδος 

Σίλβα µας έχει δώσει µια ενισχυµένη, 
ευκολότερη και ευρύτερη πρόσβαση στη 
συνειδητότητά µας, η οποία µας φωτίζει 
ακόµη και τις πιο σκοτεινές στιγµές µας και  

 
 
µας βοηθά να παίρνουµε καλύτερες 
αποφάσεις. 

Η αυτοεικόνα µας ως είδους έχει 
εκφυλιστεί. Θεωρούµε οι ίδιοι τη ζωή µας 
αρπακτική, µοναχική και άσκοπη. 

Η εκπαίδευσή µας σήµερα βασίζεται 
στην έννοια του ανελέητου ανταγωνισµού, 
θεωρώντας ότι είτε είσαι νούµερο 1 είτε δεν 
είσαι τίποτα. Μοιάζει λες και η ζωή δεν έχει 
πια καµία σχέση µε την αγάπη, τη σύνδεση 
µε τους άλλους, την ενσυναίσθηση και την 
αλληλεγγύη. Το µόνο που έχει σηµασία είναι 
η νίκη, µε κάθε θυσία, και ανεξάρτητα 
ποιους πρέπει να ποδοπατήσουµε για να 
την πετύχουµε. 

Όµως όπως ακριβώς τα υποατοµικά 
σωµατίδια δεν έχουν κανένα νόηµα αν 
αποµονωθούν το ένα από το άλλο, έτσι και 
οι άνθρωποι δεν θα βρουν τον σκοπό τους 
αν δεν συνδέονται µεταξύ τους. 

Όπως ακριβώς η συνειδητότητά µας 
είναι απαραίτητη για να υλοποιηθεί η 
υποατοµική ροή ως αντικειµενική 
πραγµατικότητα, έτσι είναι και απαραίτητη 
για να µπορέσουµε να ζήσουµε µια ζωή 
γεµάτη αρµονία και νόηµα µε τον εαυτό µας 
και τους άλλους. 

Όπως ακριβώς ο τρόπος σκέψης µας, 
τα συναισθήµατά µας και όλες οι ανώτερες 
γνωστικές λειτουργίες έχουν σχέση µε την 
δηµιουργία της πραγµατικότητας, έτσι και η 
ηθική επίγνωση έχει σχέση µε την 
δηµιουργία ενός εξαιρετικά σηµαντικού 
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επιπέδου γεγονότων που µας επιτρέπουν 
να εκπληρώσουµε τον πραγµατικό σκοπό 
της ζωής µας. 

Στις έρευνες της νευροεπιστήµης, 
πολλές µελέτες έχουν συµπεράνει ότι οι 
οµάδες που κατόρθωσαν, µέσα από την 
πορεία της εξέλιξης, να εξαλείψουν τα 
εγωκεντρικά άτοµα και να αυξήσουν τον 
αριθµό των µελών που υποστηρίζουν τις 
κοινωνικές λειτουργίες, είχαν καλύτερες 
πιθανότητες επιβίωσης. Αυτό σηµαίνει ότι 
µια κοινωνία στην οποία η πλειοψηφία των 
ατόµων φέρονται µε γενναιοδωρία θα 
συνεχίσει να ζήσει καλύτερα και 
περισσότερο από τις κοινωνίες όπου 
ελάχιστα άτοµα δείχνουν αλτρουιστική 
συµπεριφορά. 

Όπως τον προηγούµενο αιώνα ο 
µεγάλος γλωσσολόγος Νόαµ Τσόµσκι 
συντάραξε τον επιστηµονικό κόσµο 
υποστηρίζοντας ότι ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος έχει την προδιάθεση να 
αναγνωρίζει και να παραγάγει τα 
πολυσύνθετα πρότυπα του ήχου και του 
νοήµατος που συνιστούν την γλώσσα, έτσι 
και σήµερα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι 
ο εγκέφαλός µας έχει την προδιάθεση να 
µπορεί να παρατηρεί τους πολυσύνθετους 
κώδικες συµπεριφοράς που 
συµµορφώνονται µε τους ηθικούς κανόνες. 

Από την άλλη πλευρά, και πέρα από τις 
βιολογικές δοµές, η ηθική ζωή ρίχνει φως 
στις ενσυνείδητες αποφάσεις µας: 

Αναµφίβολα υπάρχει σκοπός και 
ενότητα στον κόσµο και στη σχέση του µε 
τον χώρο όπου ζούµε µέσα του. Ο καθένας 
µας κάνει τη δική του αποστολή ένα µήνυµα, 
θεωρώντας ότι η συµµετοχή του είναι 
καθοριστικής σηµασίας για τον κόσµο στον 
οποίο ζούµε. 

Ο Έντγκαρ Μίτσελ, ορµώµενος από την 
βαθύτατη εµπειρία που έζησε στο διάστηµα, 
επιβεβαιώνει το µοντέλο της ύπαρξης ενός 
µεγάλου και ισχυρού πεδίου που συνδέει 
όλους τους ανθρώπους, τις προθέσεις και 
τις σκέψεις τους, όπως συνδέει επίσης όλες 
τις µορφές της έµβιας και άβιας ύλης. Κάτι 
που υπογραµµίζουµε εδώ και πέντε 
δεκαετίες σχεδόν στις φάσεις 303 και 404 
της Μεθόδου Σίλβα, και που µας έχει 
βοηθήσει να βιώσουµε αυτή την ενότητα. 

Αν, όπως υποστηρίζει η σύγχρονη 
επιστήµη, η συνειδητότητα του παρατηρητή 
δηµιουργεί ή τροποποιεί το παρατηρούµενο 
αντικείµενο, αυτό σηµαίνει ότι µέσα από τις 
σκέψεις µας δηµιουργούµε κάθε λεπτό της 
κάθε µέρας. Όπως επεσήµανε ο Χάινζ φίνει 

δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει. Αυτός είναι 
σίγουρα ένας µεγάλος και επαρκής λόγος 
για να αναζητήσουµε την σοφία, 
ενθυµούµενοι πάντα ότι η σοφία έχει για 
πηγή της την ικανότητα να γνωρίζουµε τη 
διαφορά ανάµεσα στο σωστό και το λάθος. 
Πρέπει να µπορούµε να αναγνωρίσουµε τι 
είναι κακό και λάθος και να αρνούµαστε να 
το κάνουµε, και να αναγνωρίζουµε τι είναι 
καλό και σωστό και να το επιλέγουµε. 

Η γνήσια και πιο σηµαντική µας εξέλιξη 
χτίζεται µε την βελτίωση της ποιότητάς µας 
ως ανθρώπων. Η µελέτη της εξέλιξης σε 
βάθος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την 
εξερεύνηση της υπέροχης γονιµότητας µε 
την οποία προίκισε ο ∆ηµιουργός τα 
πλάσµατά του και την ίδια την δηµιουργία. 

Ο Τεγιάρ ντε Σαρντέν επεσήµανε ότι το 
συνεχές της εξέλιξης βρίσκεται µέσα στη 
σφαίρα της σκέψης η οποία, χωρίς ηθικές 
κατευθυντήριες αρχές µπορεί να µας 
οδηγήσει στην καταστροφή, όπως έχει 
συµβεί τόσες πολλές φορές στην ιστορία. 

Ανεξάρτητα από την βιολογική µας 
εγγύτητα µε τους στενότερους συγγενείς 
µας, τους γορίλες και τους χιµπατζήδες, µε 
τους οποίους µοιραζόµαστε πάνω από το 
98% του DNA µας, εµείς οι άνθρωποι 
διαθέτουµε µοναδικές ικανότητες που θα 
πρέπει να µας κάνουν να αναλογιστούµε την 
µεγάλη ευθύνη που έχουµε. 

• Την ικανότητα αυτοσυνείδησης, που 
µας επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε ποιοι 
είµαστε. 
• Την γλώσσα, που µας επιτρέπει όχι 
µόνο να µεταδίδουµε µηνύµατα που είναι 
θεµελιώδη για την επιβίωσή µας, αλλά και 
εκφράζει τις αφηρηµένες και θαυµάσιες 
σφαίρες της ποίησης. 
• Τον ορθολογισµό µας, που µας 
επέτρεψε να ανακαλύψουµε τον παλµό 
του σύµπαντος στα µαθηµατικά. 
• Την δηµιουργικότητά µας, που έχει 
φθάσει σε µεγάλα ύψη έκφρασης στην 
τέχνη και τον πολιτισµό. 
• Το γεγονός ότι είµαστε ηθικά όντα µε 
µια έννοια που δεν εµφανίζεται στα ζώα, 
για τα οποία οι ιδέες του καλού-κακού και 
της ηθικής ευθύνης δεν φαίνεται να είναι 
απαραίτητες λειτουργικές αρχές. 
• Την συνείδηση του Θεού και του 
µυστηρίου, και εποµένως και την 
αναζήτησή µας µε µια µυστικιστική ένωση 
µε το ένα, και µια συνάντηση µε την 
µυστηριώδη και συναρπαστική 
πραγµατικότητα του Θείου. 
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Όλες αυτές οι ικανότητες, για να 
αναπτυχθούν πλήρως, απαιτούν µια 
ενσυνείδητη ζωή: 

• Να αποκτήσουµε επίγνωση και να 
διευρύνουµε την συνειδητότητά µας, 
πράγµα που απαιτεί την χρήση των 
βαθύτερων νοητικών επιπέδων, όπως 
µάθαµε στην πρώτη φάση της Μεθόδου 
Σίλβα. 
• Να έχουµε γνωστικό έλεγχο και 
ανάπτυξη, κάτι που αρχίζει µε µια νοητική 
«γενική καθαριότητα» στα λόγια και τις 
εικόνες µας, και την ικανότητα να 
πολώνουµε τις σκέψεις µας. 
• Να αναπτύξουµε τις ικανότητες 
µάθησης όπως κάνουµε στη δεύτερη 
φάση των µαθηµάτων µας, πράγµα που 
µας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουµε 
τις δυνατότητες της µνήµης και της 
αυτοσυγκέντρωσης. 
• Να λειτουργούµε µε στόχους, και να 
τους καθορίζουµε ξεκάθαρα όπως 
κάνουµε µε τον Νοητικό Καθρέφτη. 
• Να ελέγχουµε τις συνήθειές µας, γιατί 
η αυτοπειθαρχία είναι απόλυτα 
απαραίτητη για µια ενσυνείδητη ζωή 
όπως την ασκούµε συνειδητά µέσα από 
την Μέθοδο. 
• ∆ηµιουργική ανάπτυξη, για την οποία 
είναι ζωτικό να µπορούµε να διευρύνουµε 
τις εσωτερικές αισθήσεις µας και να 
αναπτύσσουµε ελεγχόµενη φαντασία και 
οραµατισµό. Σε αυτό το σκοπό είναι 
αφιερωµένη η τρίτη φάση των µαθηµάτων 
µας. 
• Ενεργή συµµετοχή στην βελτίωση 
του εαυτού µας και των άλλων. Μόνο η 
ενσυναίσθηση µας δίνει την ικανότητα να 
συµµετέχουµε µε ακρίβεια, και για αυτό το 
σκοπό η διαίσθηση γίνεται µια κυρίαρχη 
προϋπόθεση. Μπορούµε να 
επιβεβαιώσουµε την ικανότητά µας σε 
αυτό τον τοµέα στο µέρος 404 του 
µαθήµατος όπου δουλεύουµε µε 
συγκεκριµένες υποθέσεις. 
Μια πραγµατικά ενσυνείδητη ζωή µας 

οδηγεί αµετάκλητα στην ηθική ζωή. Αλλά ας 
αρχίσουµε ορίζοντας τι είναι η ηθική: Κατά 
πάσα πιθανότητα, υπάρχουν τόσοι ορισµοί 
της ηθικής όσοι και οι φιλόσοφοι που έχουν 
ζήσει ανά τους αιώνες, έτσι σκέφτηκα ότι δεν 
θα πείραζε να δώσω και τον δικό µου 
ορισµό, παρόλο που δεν είµαι φιλόσοφος 
και έτσι µπορώ ίσως να µιλήσω πιο απλά. 

Ηθική είναι να έχουµε τον χαρακτήρα να 
ζούµε σύµφωνα µε αρχές που ρυθµίζουν  

την συµπεριφορά µας και τις ανθρώπινες 
σχέσεις µας µε σκοπό το υπέρτατο κοινό 
καλό, και κάτι που έχει υπέρτατη σηµασία 
είναι να θυµόµαστε ότι η ηθική αναφέρεται 
στο τελικό αποτέλεσµα της συµπεριφοράς 
µας αλλά και στα µέσα που χρησιµοποιούµε 
για να πετύχουµε αυτά τα αποτελέσµατα. 

Ο ∆ρ Μούλτον µας δίνει έναν απλό αλλά 
κατηγορηµατικό ορισµό της ηθικής: 
«Υπακοή σε αυτό που δεν µας επιβάλλεται 
από την υποχρέωση». Αν δεν έχουµε την 
ικανότητα να υπακούµε µέσα από τη 
συνειδητότητα, και µε δική µας 
πρωτοβουλία, αυτά που δεν µας 
επιβάλλονται, θα συνεχίσουµε να έχουµε 
όλο και περισσότερους νόµους που µας 
κάνουν να νιώθουµε όλο και πιο 
περιορισµένοι, αλλά στην πραγµατικότητα 
απλώς περιορίζουν αυτά που θα έπρεπε να 
µπορούµε να περιορίσουµε µόνοι µας. 

Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται 
προφανές ότι αυτό που χρειαζόµαστε είναι 
να έχουµε δυνατό χαρακτήρα και την 
ικανότητα να υπακούµε χωρίς υποχρέωση, 
µε άλλα λόγια να έχουµε ένα εξαιρετικά 
εκλεπτυσµένο επίπεδο συνειδητότητας, µια 
πραγµατικά ενσυνείδητη ζωή. 

Οι καθολικές ηθικές αρχές δεν είναι µόνο 
σωστές για όλους µας, αλλά και γίνονται 
επίσης διαισθητικά αντιληπτές από όλους. 
Μερικοί µπορεί να πιστεύουν ότι δεν 
υπάρχουν καθολικές αρχές, αφού κάθε 
κοινωνία και κουλτούρα διαφέρει στον 
τρόπο που αξιολογεί το σωστό και το λάθος. 
Γι' αυτό πρέπει να κάνουµε µια διάκριση 
ανάµεσα στις ηθικές αξίες, που σαφώς 
υπακούν στο πολιτισµικό πλαίσιο και 
αλλάζουν µε τον χρόνο, και τις καθολικές 
ηθικές αξίες, τις οποίες σέβονται όλες οι 
κουλτούρες σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. 

Το κατά πόσο ένας άντρας θα έχει µία ή 
πολλές συζύγους, το κατά πόσο µια γυναίκα 
µπορεί να φορά κοντή φούστα και βαθύ 
ντεκολτέ ή πρέπει να έχει σκεπασµένο όλο 
το σώµα της, ή ακόµη και το πρόσωπό της, 
είναι αξίες που θεσπίζονται από την 
κουλτούρα και τις µεταβαλλόµενες εποχές. 
Όµως αξίες όπως η ∆ικαιοσύνη, η 
Υπευθυνότητα, η Αγάπη, ο Σεβασµός και η 
Αλήθεια είναι αναµφίβολα αρχές που σε όλα 
τα µέρη και τα πλαίσια θεωρούνται 
σηµαντικές για την επιβίωση και πρόοδο µιας 
κοινωνίας. Ζώντας ηθικά δείχνουµε µε την 
συµπεριφορά µας την συνειδητή εφαρµογή   
αυτών τ ων α ρχών. • 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«Σκέψου και Γίνε Πλούσιος» 
Αξιοποίησε τη δύναµη του νου σου και γέµισε  

µε αφθονία τη ζωή σου 
 
 

 
 

• Θα ανακαλύψετε 
πως η δύναµη του 
νου σας µπορεί να 
γεµίζει το 
πορτοφόλι σας 

• Θα δυναµώσετε τη 
χρηµατική σας Αύρα 
µε µια εκπληκτική 
νοητική άσκηση 

• Θα καταλάβετε πως 
πάνω απ’ όλα ο 
«πλούσιος» είναι 
µια συγκεκριµένη 
Στάση Ζωής,  
την οποία θα 
µάθετε 

•  

 

 

Να ελπίζεις δεν σηµαίνει να ονειρεύεσαι, αλλά να έχεις τη δύναµη  
να µετατρέπεις τα όνειρα σου σε πραγµατικότητα. 

 
Θα ζήσετε ένα συγκλονιστικό εξάωρο µε πληροφορίες και νοητικές 

τεχνικές που θα αλλάξουν τη ζωή σας 
 
 
 

Το σεµινάριο θα γίνει στο Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ,  
Μπουµπουλίνας 16 & Τοσίτσα  

την Τετάρτη 16 Μαρτίου,  ώρες: 17:00 – 23:00 
 

ΚΟΣΤΟΣ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 90 € ΑΠΟ 120 €- ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΙΛΒΑ 70 €   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  UNITY CENTER  
ΤΗΛ. 2103631101,  2103610822 
                

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΙΛΒΑ 
Την πρώτη Τετάρτη κάθε µήνα πραγµατοποιείται συγκέντρωση αποφοίτων 8:00-10:00 
µ.µ. στο ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ, Μπουµπουλίνας 16 & Τοσίτσα (πίσω από το 
Πολυτεχνείο).  Είναι µια καλή ευκαιρία να έρθουν σε επαφή οι απόφοιτοι µεταξύ τους 
να µοιραστούνε τις επιτυχίες τους και να λύσουν τις απορίες τους.   

Γίνονται κύκλοι αυτοβοήθειας στους οποίους όλα τα άτοµα του κάθε κύκλου 
δουλεύουν µία-µία  την περίπτωση του κάθε  ενός  καθώς και οµαδική άσκηση 
χαλάρωσης για προγµραµµατισµό και αποστολή βοήθειας.  

Την συνάντηση συντονίζει ο Παναγιώτης Μεταξάτος  



Σεµινάριο Silva 
Stress Management 
ΑΘΗΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου, Ξεν. ΜΟΥΣΕΙΟ, Μπουµπουλίνας 16 & Τοσίτσα 

 
ΩΡΕΣ  17:00-23:00 

Μήπως η κρίση έχει επηρρεάσει  τη ζωή σας  
και ανησυχείτε για το μέλλον; 

 

• Ανησυχείτε για θέµατα οικονοµικά, υγείας, σχέσεων, για το περιβάλλον ή εργασίας;   
Μήπως σας συμβαίνει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα; 

• Να έχετε πολλές εκκρεµότητες; 
• Να πρέπει να κάνετε πολλά πράµατα σε λίγο χρόνο; 
• Να  έχετε να αντιµετωπίσετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα προβλήµατα; (π.χ. 

σπίτι, εργασία) 
• Να εργάζεστε πολύ;  Και να µην ξεκουράζεστε αρκετά;  
• Να νοιώθετε εγκλωβισµένοι;  
• Να ασχολείσθε µε αυτά που δεν θέλετε και να µην κάνετε όλα όσα θέλετε; 
• Να χάσατε πρόσφατα κάτι σηµαντικό; (σχέση, δουλειά, αγαπηµένο πρόσωπο) 
• Να έχετε κάποιο πρόβληµα υγείας; 

Αν συμβαίνει έστω και ένα από αυτά, τότε το στρες έχει κυριέψει τη ζωή σας 

Μια µικρή ποσότητα στρες µπορεί να είναι ευεργετική, ενεργοποιεί και αυξάνει το 
επίπεδο εγρήγορσης. Χωρίς αυτό το ερέθισµα, η ζωή θα ήταν µάλλον βαρετή.  

Από την άλλη πλευρά του νοµίσµατος το πολύ στρες µπορεί να σαµποτάρει την υγεία 
σας και να κάνει τη ζωή δυσάρεστη.  Ένα πράγµα µε το οποίο όλοι κυριολεκτικά 
συµφωνούν είναι ότι, το στρες, εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστηµα και δηµιουργεί 
πολλά προβλήµατα. 
Η ιατρική δέχεται ότι το 90% των προβληµάτων υγείας οφείλονται στο στρες!  

Το stress εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλεί: 
●Κατάθλιψη  ● Ασθένειες  ●Αϋπνία / Υπνηλία   ●Αναβλητικότητα  ●Πονοκεφάλους    
●Εκνευρισµό ● Έλλειψη συγκέντρωσης ● Χαµηλή αυτοεικόνα 
Το στρες όµως είναι εσωτερική σας υπόθεση. Μπορείτε να µάθετε να το διαχειρίζεστε µε 
χαλάρωση και νοητικό έλεγχο.  

Παρακολουθήστε το σεμινάριο Stress Management 

Φεύγοντας από το σεµινάριο θα ξέρετε πώς να επιτυγχάνετε: 
●Άµεση σωµατική και νοητική χαλάρωση - φόρτιση ενέργειας  ●Βελτίωση της υγείας σας  
●Έλεγχο στις αρνητικές σκέψεις – θα ανησυχείτε λιγότερο  ●Συγκέντρωση  ●Ήρεµο και 
ανανεωτικό ύπνο ● Όρεξη για δράση  ● Εµπιστοσύνη στον εαυτό σας 

ΚΟΣΤΟΣ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 90 € ΑΠΟ 120 €-  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΙΛΒΑ 70 €   
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  UNITY CENTER ΤΗΛ. 2103631101,  2103610822 
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Στρες και κατάθλιψη 
«χτυπούν» την καρδιά και  

όχι µόνο… 

 Είναι από πολύ παλιά γνωστό πως η ψυχική 
κατάσταση επηρρεάζει την υγεία µας άµεσα 
και ειδικότερα την καρδιακή µας λειτουργία. 
Πρόσφατες όµως έρευνες έδειξαν πως το 
χρόνιο στρες και η κατάθλιψη αυξάνουν τη 
συχνότητα στηθάγχης και της καρδιακής 
ανεπάρκειας. 
 
Σύµφωνα πάντα µε το επιστηµονικό έντυπο « 
Circulation » που εκδίδει η Αµερικανική 
Εταιρεία Καρδιάς, στο τεύχος του Ιουνίου 
2010, δηµοσιεύθηκαν δύο µελέτες. 
Στην πρώτη συµµετείχαν 200 πάσχοντες από 
στεφανιαία νόσο, το 15% από αυτούς 
παρουσίαζαν καθηµερινά επεισόδια στηθάγχης 
( πόνος στο στήθος ), το άλλο 18% 
σποραδικά και οι υπόλοιποι µε ενδιάµεση 
συχνότητα. 
Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ψυχική 
κατάστασή τους και διαπίστωσαν ότι σχεδόν 
οι µισοί που παρουσίαζαν καθηµερινά 
επεισόδια στηθάγχης έπασχαν από σοβαρή 
αγχώδη διαταραχή λόγω στρες, ενώ πάνω 
από το 65% είχε κατάθλιψη. 
« Αυτό δείχνει ότι πρέπει οπωσδήποτε στο 
µέλλον οι γιατροί, ιδιαίτερα οι καρδιολόγοι να 
αξιολογούν και την ψυχική κατάσταση των 
ασθενών και να προτείνουν τρόπους 
αντιµετώπισης του στρες και της κατάθλιψης» 
είπε ο ∆ρ Μάρκ Σάλλιβαν καθηγητής 
ψυχιατρικής στο Πανεπιστήµιο της  
 

Ουάσιγκτον και επικεφαλής του 
προγράµµατος έρευνας. 
Στους τρόπους αντιµετώπισης του 
προβλήµατος κυριαρχούν οι τεχνικές 
χαλάρωσης σώµατος και νου µέσω νοητικών 
οδηγιών, που για µια ακόµη φορά 
αναγνωρίζονται για την αποτελεσµατικότητά 
τους . 
 
Η δεύτερη έρευνα έγινε από το Ίδρυµα 
Καρδιάς του Μόντρεαλ στον Καναδά. 
Συµµετείχαν 974 καρδιοπαθείς, το 32% απ’ 
αυτούς είχαν κατάθλιψη.  
Οι καταθλιπτικοί καρδιοπαθείς διέτρεχαν 
αυξηµένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρδιακή 
ανεπάρκεια,  σοβαρές καρδιακές αρρυθµίες 
αλλά και να χάσουν τη ζωή τους από τέτοια 
προβλήµατα, ακόµα και αν υποβάλλονταν 
στην καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή. 
«Εποµένως η κατάθλιψη σ’ ένα καρδιοπαθή 
θα µπορούσε να χρησιµεύσει σαν δείκτης 
εκτίµησης της πορείας της νόσου του », 
δήλωσε η ∆ρ Νάντι Φρέιζουρ – Σµιθ, 
επικεφαλής ερευνήτρια. 
 
Παρατηρώντας κάποιος τις δύο έρευνες 
καταλαβαίνει εύκολα πως η αγχώδης 
συµπεριφορά και η κατάθλιψη είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντικά στοιχεία για τους καρδιοπαθείς. 
Με απλά λόγια το στρες και ιδιαίτερα , το 
χρόνιο, επιβαρύνει τους καρδιοπαθείς αφού 
αυξάνει το άγχος και την κατάθλιψη όπως 
είναι γνωστό. 
Η απάντηση λοιπόν είναι στην χαλάρωση που 
θα µπορούσε να διδαχθεί κάποιος µέσα από 
κατευθυνόµενες νοητικές ασκήσεις. 
 
Άγχος είναι το αποτέλεσµα του στρες. ∆ηλαδή 
η συµπεριφορά κάποιου όταν  βρίσκεται κάτω 
από πίεση που του προκαλούν τα ερεθίσµατα 
που δέχεται από τις αισθήσεις στον εγκέφαλο, 
αλλά και οι σκέψεις που κάνει το άτοµο 
ιδιαίτερα για το παρόν και το µέλλον. 
Στην Ιατρική επιστήµη είναι γνωστό εδώ και 
πολλά χρόνια ότι το στρες είναι υπεύθυνο για 
το 90% των προβληµάτων υγείας. 
 
Η προτροπή των γιατρών από πάντα 
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ΗΡΕΜΗΣΕ – ΞΑΠΛΩΣΕ – ΧΑΛΑΡΩΣΕ, είχε 
µάλλον περισσότερη  
θεραπευτική αξία, πολλές φορές, από την ίδια 
την αγωγή που χορηγούσαν, µια και όπως 
είναι γνωστό ο εγκέφαλος όταν είναι χαλαρός 
( ΑΛΦΑ κύµατα ) δίνει εντολή να παραχθούν 
τα περίφηµα λεµφοκύτταρα, δηλαδή τα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος, 
που είναι ο φυσικός αµυντικός µηχανισµός 
µας. 
∆υστυχώς ο περισσότερος κόσµος δεν 
γνωρίζει ότι το άγχος είναι κατά κύριο λόγο 
εσωτερική υπόθεση του ίδιου του νου του. 
Καταφεύγει στους γιατρούς και εκείνοι µάλλον 
καταφεύγουν στην εύκολη λύση ( πράγµα 
που περιµένει και ο ασθενής ) τα χάπια.   Τα 
αγχολυτικά και τα ηρεµιστικά στην 
πραγµατικότητα κάνουν αυτό που θα έπρεπε 
να κάνει από µόνος του ο εγκέφαλος αν του 
το επιτρέπαµε τον είχαµε εκπαιδεύσει, δηλαδή  
 

να παράγει ενδορφίνες που θα 
εξουδετέρωναν το στρες και την κατάθλιψη. 
 
Ο αποδεδειγµένα καλύτερος τρόπος είναι η 
εκπαίδευση του. 
Ο Χοσέ Σίλβα µετά από 22 ολόκληρα χρόνια 
έρευνας κατάφερε να δηµιουργήσει ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα δύο ηµερών που 
µπορεί αντανακλαστικά ο εγκέφαλος να 
χαλαρώνει και να εξουδετερώνει τις συνέπειες 
από το στρες. 
Εύκολα κάποιος που παρακολουθεί το 
σεµινάριο Σίλβα µαθαίνει να ελέγχει την 
εγκεφαλική του λειτουργία και να παραµένει 
ήρεµος και γαλήνιος.   Παράλληλα αξιοποιεί 
τις συνθετικές και ολιστικές ικανότητες που 
έχει ο εγκέφαλος σ’ αυτές τις χαµηλότερες 
συχνότητες, µε αποτέλεσµα να οργανώνει 
πολύ πιο αποτελεσµατικά την καθηµερινότητά 
του. 

Παναγιώτης Μεταξάτος 
 

 

ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ SILVA 

Το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε το Παιδικό 
σεµινάριο της Μεθόδου Σίλβα στο Unity Center, Πρωτεσιλάου 26 στο Βύρωνα. 
Τα παιδιά ήταν όπως πάντα υπέροχα. Ήταν πολύ συνεργάσιµα, παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον το 
σεµινάριο,  οι ερωτήσεις τους ήταν εύστοχες, και συζήτησαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.  
Ζωγράφισαν τους στόχους τους, παρακολούθησαν στα διαλείµµατα παιδική ταινία και πέρασαν δύο 
ευχάριστες µέρες χωρίς να το καταλάβουµε.  

Το ωραίο είναι ότι αρκετά παιδιά έρχονται και επαναλαµβάνουν το σεµινάριο και αυτό προσωπικά 
µου δίνει µεγάλη χαρά. Είναι η µεγαλύτερη ευτυχία να νοιώθεις ότι συµβάλλεις έστω και στο 
ελάχιστο για να έχουν τα παιδιά µας µια καλύτερη ζωή.  Τώρα ανυποµονώ για το σεµινάριο του 
2012! 
                                                                                                                 Μαριάννα Μεταξάτου 

 

 

 

 

.   
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Ο Άλµπερτ Αινστάιν,  
η Κβαντική Φυσική και το σεµινάριο  

Silva Life System 

     Η Κβαντική Φυσική, ένας 
κλάδος της επιστήµης που 
γεννήθηκε στις αρχές του 20ου 
αιώνα, ασχολείται µε τη µελέτη 
των υποατοµικών σωµατιδίων 
τα οποία  συνιστούν το 
σύµπαν.  Επιστήµονες όπως ο 
Άλµπερτ Αινστάιν, ο Μαξ 
Πλανκ και ο Νιλς Μπορ, 
ανακάλυψαν ότι αυτά τα 
σωµατίδια µερικές φορές 
συµπεριφέρονται σαν ύλικά 
σώµατα και άλλες φορές 
συµπεριφέρονται σαν κύµατα 
ενέργειας. 

Όταν αυτά τα µικροσκοπικά 
σωµατίδια συµπεριφέρονται 
σαν ενέργεια, υπάρχουν σαν 
πιθανότητα. Ωστόσο, όταν 
παρατηρούνται, ενεργούν σαν στερεά ύλη 
που υπάρχει σε συγκεκριµένο χρόνο και 
χώρο. 

Αυτό που αντιλαµβανόµαστε σαν συµπαγή 
ύλη δεν είναι παρά συµπυκνωµένη ενέργεια.  
Σκεφθείτε τον γνωστό τύπο του Αινστάιν: 
“Ε=mc2”, ή η ενέργεια ισούται µε τη µάζα 
πολλαπλασιασµένη µε την ταχύτητα του 
φωτός στο τετράγωνο. 

Αυτός ο τύπος βασικά δηλώνει ότι αν θα 
µπορούσατε να αυξήσετε την ταχύτητα των 
υποατοµικών σωµατιδίων που αποτελούν 
ένα υλικό σώµα, ας πούµε ένα µολύβι, στην 
ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο, τότε θα 
µετατρεπόταν σε ενέργεια.  Ως εκ τούτου η 
ύλη είναι συµπυκνωµένη ενέργεια.  Η ύλη 
µπορεί να µετατραπεί σε ενέργεια και η 
ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε ύλη. 

Επι πλέον, κάθε στερεά µορφή ύλης 
αποτελείται από περισσότερο από 99.999 
τοις εκατό κενό χώρο. Για να βοηθηθείτε στην 
κατανόηση της «στερεάς ύλης» σκεφθείτε το 
εξής: το κενό ανάµεσα σε δυο ηλεκτρτόνια  

 

 

είναι αναλόγως το ίδιο σε µέγεθος µε το χώρο 
ανάµεσα σε δυο γαλαξίες. 

Οι σηµαντικότερες πτυχές της κβαντικής 
φυσικής, σε σχέση µε τη χρήση του νου µας, 
είναι οι εξής: 

1. Τα πάντα στο σύµπαν µας είναι ενέργεια. 

2. Υπάρχει µια ενέργεια που δηµιουργεί όλα 
τα πράγµατα. 

3. Οι επιστήµονες έχουν ανακαλύψει ότι τα 
υποατοµικά σωµατίδια ενεργούν και 
ανταποκρίνονται σε ακριβείς αναλογίες µε 
τις σκέψεις ή τις προσδοκίες των 
επιστηµόνων που έκαναν την έρευνα. 

4. Που σηµαίνει, είστε βυθισµένοι σε µια 
κβαντική σούπα ενέργειας που υπάρχουν 
τα πάντα εν δυνάµει: περιµένουν τις 
οδηγίες σας για να ξεκινήσουν δράση. 

5. Με την εστίαση σε ένα επιθυµητό 
αποτέλεσµα µετατρέπετε αυτήν την 
συνεχώς µεταβαλλόµενη θάλασσα 
ενέργειας σε µια παρατηρήσιµη 
πραγµατικότητα. 
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 Λοιπόν, τι σχέση µπορεί να έχει η ενέργεια 
που µετατρέπεται σε ύλη µε τη Μέθοδο Σίλβα 
και το Silva Life System;  

Το Silva Life System είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους να µάθετε την τεχνική 
του δηµιουργικού οραµατισµού, που 
χρησιµοποιεί την φαντασία σας για να 
δηµιουργήσετε αυτό που θέλετε στη ζωή σας.  
Η Shakti Gawain, συγγραφέας του 
«∆ηµιουργικού Οραµατισµού», εξηγεί τη 
διαδικασία ως εξής:  «Στο δηµιουργικό 
οραµατισµό χρησιµοποπιείς τη φαντασία σου 
για να δηµιουργήσεις µια καθαρή εικόνα από  
κάτι που επιθυµείς να πραγµατοποιηθεί… 

Αυτό λειτουργεί σαν προσχέδιο.  
∆ηµιουργείται µια φόρµα η οποία µαγνητίζει 
και οδηγεί τη φυσική ενέργεια να ρέει µέσα σε 
αυτή τη φόρµα που τελικά υλοποιείται στο 
φυσικό επίπεδο.» 

Ο Αινστάιν πάντοτε τόνιζε τη 
σπουδαιότητα της φαντασίας όπως φαίνεται 
και από το ακόλουθο απόφθεγµα: « Η 
φαντασία είναι η προεπισκόπηση των 
επερχόµενων σηµαντικών γεγονότων της 
ζωής». 
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Εργαστήριο «ΜΑΓΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ» 
µε τον Παναγιώτη Μεταξάτο 

 

Το Επαναστατικό ∆υναµικό Πρόγραµµα  
για να αυξήσετε Θεαµατικά την Απόδοση σας 

 

Τετάρτη 9 Μαρτίου &  ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 
17.00-23.00 

 
• Ο Πωλητής: ένας µαγνητικός άνθρωπος 
• Η γλώσσα που χρησιµοποιεί ο πωλητής 
• Τα περιοριστικά πιστεύω ενός πωλητού 
• Έλεγχος του στρες - τεστ προσωπικού στρες 
• Έλεγχος χρόνου - αναβλητικότης 
• Η πίστη στην πώληση - Τεχνική 3 δακτύλων 
• Επικοινωνία - τεστ επικοινωνίας - τεστ δεξιού αριστερού 

ηµισφαιρίου 
• Η διαίσθηση στην πώληση 
• Το κλείσιµο - Η µαγική φράση 
• Η δικτύωση 
• Θρύλοι – Πωλητές 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 90 € ΑΠΟ 120 €-  
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΙΛΒΑ 70€ 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΗΛ. 2103631101,  21036108220 
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Silva Intuition System 
"Καλωσορίσατε στην Επόµενη Φάση της 

Ανθρώπινης Εξέλιξης στον Πλανήτη" 

 

ΑΘΗΝΑ 19-20 Μαρτίου  
 

Περισσότερος έλεγχος, σιγουριά, δύναµη, έµπνευση, 
διαίσθηση, 

καθοδήγηση, χαρά και πνευµατικότητα.  

• Θα θέλατε να είστε υγιέστεροι;  
• Να έχετε καλύτερες και ουσιαστικότερες σχέσεις;  
• Να απολαύσετε µεγαλύτερη αφθονία και ευηµερία;  
• Να αναπτύξετε τη διαίσθηση σας και την πνευµατικότητα σας;   
• Να απολαύσετε τη ζωή σας περισσότερο και να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις;  
• Να βρείτε τον σκοπό της ζωής σας;  Τότε 
Ελάτε και ζήστε ίσως το πιο συναρπαστικό διήµερο της ζωής σας 

Το Silva Intuition System είναι το αποτέλεσµα 30 χρόνων εµπειρίας και 
έρευνας που έκανε ο Χοσέ Σίλβα µε τη Μέθοδο Σίλβα. Το Silva Intuition σας 
παρέχει έναν εύκολο τρόπο που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αµέσως για να 
συνδεθείτε µε την “ανώτερη πηγή” και να αποκτήσετε την καθοδήγηση και την 
κατεύθυνση που χρειάζεστε για να επιτύχετε. 
 
Σοφοί άνθρωποι όλων των φιλοσοφικών τάσεων έχουν πάντα πει πως όταν 
επανασυνδέεσαι µε την πηγή σου, ή έχεις σύνδεση µε το πνευµατικό επίπεδο 
επαναποκτάς τη δύναµη της πηγής σου. Αυτό σηµαίνει ότι επαναποκτάς την 
ικανότητα να πραγµατώνεις, να θεραπεύεις και να έλκεις αυτό που επιθυµείς 
στη ζωή σου. 
 
Το Silva Intuition, έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε ποιος είναι ο 
σκοπός (η αποστολή) της ζωής σας, να παίρνετε σωστές αποφάσεις για ότι 

κάνετε στη ζωή σας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε.  
 
Σύµφωνα µε το Jose Silva, “Αυτό είναι το σεµινάριο που ήθελα να διδάξω από την αρχή, αλλά η 
ανθρωπότητα δεν ήταν έτοιµη τότε.” Τώρα οι άνθρωποι είναι έτοιµοι ν’ αρχίσουν να χρησιµοποιούν 
περισσότερες από τις διαισθητικές ικανότητές τους.  Το Intuition System σας πηγαίνει σε βαθύτερα επίπεδα 
του νου για αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό, λήψη αποφάσεων και σύνδεση µε την πηγή. 

Αυτό είναι ό,τι ο Χοσέ Σίλβα ονόµασε  
“Η επόµενη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης στον πλανήτη”. 
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Τι θα µάθετε στο σεµινάριο Silva Intuition System: 
• Να χρησιµοποιείτε τη διαίσθηση που ο Θεός σας έδωσε σωστά και υπεύθυνα. 

• Να έχετε σύνδεση µε τον ανώτερο εαυτό σας που θα σας οδηγεί στη σωστή 
κατεύθυνση. 

• Να γίνετε και µείνετε υγιείς. Να µάθετε να συντονίζεστε µε τις φυσικές τις 
συναισθηµατικές και τις πνευµατικές σας ανάγκες. 

• Να έχετε οικονοµική επιτυχία γιατί θα είστε σε θέση να παίρνετε καλύτερες 
αποφάσεις. 

• Να χρησιµοποιείστε τις ράβδους και το εκκρεµές για να εντοπίσετε αντικείµενα και 
πληροφορίες που αναζητάτε. 

• Να χρησιµοποιείτε την ψυχοµετρία για να παίρνετε πληροφορίες. 

• Να µάθετε την τεχνική του “νοητικού VIDEO” (για την καλύτερη ανάπτυξη του 
E.S.P.). 

• Να συγκεντρώνεστε µε απόλυτη εστίαση και διαύγεια. 

• Να συγκεντρώνεστε σε ένα άτοµο και να αντιλαµβάνεστε τα κίνητρα και τα 
συναισθήµατα του. 

• Να προβάλλετε το νου σας σ’ οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και να εντοπίζετε 
πληροφορίες που λύνουν προβλήµατα. 

• Να απαλλαγείτε από το stress,  να χαλαρώνετε ευκολότερα και να βρείτε εσωτερική 
γαλήνη.    

Σχόλια διάσηµων αποφοίτων 

A Deep Storehouse of Knowledge and Wisdom 

 “One of the earliest workshops I took was the Silva Mind Control Course… The 
most important technique I learned in that course was the basic technique of 
creative visualization… Our rational mind is like a computer… The intuitive 
mind, on the other hand, seems to give access to an infinite supply of 
information. It appears to be able to tap into a deep storehouse of knowledge and 
wisdom… “ 

~ Shakti Gawain, Silva Graduate & Bestselling Author Of Creative Visualization 

Best-Selling Author Dr Wayne Dyer on the Silva Method 

“I’ve used the Silva Method for many years. It has helped me overcome my own 
illnesses. I urge you to attend Mr. Silva’s training sessions that are presented around 
the world.” 

~ Dr. Wayne Dyer, best-selling author of ‘Real Magic’ and the ‘Power of Intention’ 

ΑΘΗΝΑ: 19-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011,  REGENESIS , ΜΠΑΚΟΥ 2 & ΣΤΑΥΡΟΥ , ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 
(ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ)   
 ΩΡΕΣ:  Σάββατο 10:00 – 19:30  &  Κυριακή  10:00 – 19:30 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  260 € Με την έκπτωση έως 11 Μαρτίου 210 €.  Απόφοιτοι Σίλβα ως και 
το 2008 130 € µε την έκπτωση 100 € Επανάληψη του σεµιναρίου 30  €.    
Κατάθεση  στην ALPHA BANK ΑΡΘ. ΛΟΓ. 101002320011391  Π. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
προσθέτοντας το όνοµα σας .  
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τηλ. 2103610822, 2103631101 www.silva.gr 
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Τα Αιθέρια Έλαια και οι Ιδιότητες τους 
 
 

Τα αιθέρια έλαια ενεργώντας 

αόρατα αλλά αποτελεσµατικά 

στα κέντρα ενέργειας του 

ανθρώπου, προσφέρουν χαρά 

και ευεξία, βελτιώνουν και 

προφυλάσσουν την υγεία  

και επεκτείνουν την 

συνειδητότητα του 

 
 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: Είναι πολύ επιβοηθητικό για 
µεταβατικές περιόδους, όπως σηµαντικές 
πνευµατικές αποφάσεις, επαγγελµατικές 
αλλαγές, τέλος κάποιας στενής σχέσης ή 
θάνατος κάποιου κοντινού προσώπου. Πολύ 
καλό αντισηπτικό. Τονώνει την κυκλοφορία 
του αίµατος. Για τις αιµορροΐδες, την 
κυτταρίτιδα, τους κιρσούς, το ίδρωµα των 
ποδιών και τα κρυοπαγήµατα.  
ΛΕΒΑΝΤΑ: Έχει στενή συγγένεια µε το 
τσάκρα του ηλιακού πλέγµατος αλλά και µε το 
τσάκρα της κορυφής. Επίσης έχει 
εξισορροπητική επίδραση στα ανώτερα και τα 
κατώτερα τσάκρα. Είναι το πιο πολύπλευρο 
αιθέριο έλαιο: ηρεµιστικό, αντικαταθλιπτικό, 
αντισηπτικό, αναλγητικό, καταπραϋντικό και 
κυρίως εξισορροπητικό. Για πονοκεφάλους, 
ηµικρανίες, καταρροή. Για τόνωση του 
κυκλοφοριακού και του νευρικού συστήµατος. 
Για δερµατολογικά προβλήµατα.    
ΛΙΒΑΝΙ: Είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το 
τσάκρα της κορυφής. Σχετίζεται µε τις 
υψηλότερες πνευµατικές επιδιώξεις και µας 
βοηθά να συνδεθούµε µ’ εκείνο το κοµµάτι 
του εαυτού µας που είναι αιώνιο και Θείο. 
Αναζωογονεί το νου και την ψυχή και 
εξαγνίζει την ατµόσφαιρα. Ιδιαίτερα πολύτιµο 
για διαλογισµό και άλλες πνευµατικές 
εργασίες. Αντισηπτικό κατάλληλο για 
δερµατικά προβλήµατα. Κατεβάζει την πίεση. 
ΛΟΥΪΖΑ: Χαλαρωτικό και καταπραϋντικό. Για 
στοµαχικούς πόνους. Καθαρίζει το συκώτι. 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ: Συνδέεται µε το τσάκρα 
του ηλιακού πλέγµατος και µε το τσάκρα της 
καρδιάς. Βοηθάει στην εναρµόνιση της 
θέλησης µας µε τη Θεία Θέληση και την 
επέκταση των συναισθηµάτων της αγάπης 
από το ατοµικό επίπεδο στο παγκόσµιο. 
Ηρεµιστικό και καταπραϋντικό για το νευρικό 
και το πεπτικό σύστηµα. Αγχολυτικό και 
αντιυπερτασιακό. Καλό για αλλεργίες πολλών 
τύπων.  
ΜΥΡΟ: Αυξάνει και ενδυναµώνει την 
πνευµατικότητα. Είναι ιδιαίτερα πολύτιµο για 
όσους αισθάνονται συναισθηµατικά ή 
πνευµατικά κολληµένοι και θέλουν να 
προχωρήσουν στη ζωή τους. Χρησιµοποιείται 
και ως βοήθηµα στο διαλογισµό. Για 
κρυολογήµατα και συνάχι. Για δερµατικά 
προβλήµατα (πληγές, αιµορροΐδες, ρυτίδες).  
ΝΕΡΟΛΙ: Συνδέεται µε το τσάκρα της 
κορυφής γι’ αυτό και η εισπνοή του αρώµατός 
του µας φέρνει σε επαφή µε τον ανώτερο 
Εαυτό µας. Επιφέρει πνευµατική καθαρότητα. 
Καταπραΰνει και ηρεµεί το νου. Πολύ καλό 
τονωτικό του νευρικού συστήµατος και 
αναζωογονητικό του δέρµατος.  
ΠΕΥΚΟ: Εξαγνιστικό και αναζωογονητικό. 
Προάγει συναισθήµατα ενέργειας και ευεξίας. 
Πολύ καλό αντισηπτικό και αγχολυτικό. 
Κατάλληλο για καθαρισµό χώρου.  
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Χαρίζει ψυχική ευφορία και 
συναισθήµατα χαράς. ∆ίνει στο χώρο µία 
ευχάριστη ατµόσφαιρα. Κατάλληλο για 



Όλο και Καλύτερα Νέα 16

πεπτικά προβλήµατα, ταχυπαλµία και 
αϋπνία.  
ΡΟ∆ΟΞΥΛΟ: Είναι ιδιαίτερα συνδεδεµένο µε 
το τσάκρα της κορυφής, την έδρα του 
εσωτερικού ∆ιδασκάλου. Είναι πολύ 
πνευµατικό αιθέριο έλαιο και ιδιαίτερα 
πολύτιµο για διαλογισµό ή οποιαδήποτε άλλη 
πνευµατική εργασία. Ηρεµεί το νευρικό 
σύστηµα χωρίς να φέρνει υπνηλία. Πολύ 
καλό αντισηπτικό και αναζωογονητικό των 
κυττάρων.  
ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΟ: Μία από τις µεγαλύτερες 
αρετές του είναι ότι συνδέει το τσάκρα της 
βάσης µε αυτό της κορυφής. Έτσι εναρµονίζει 
τις πνευµατικές  ενέργειες σε όλα τα επίπεδα 
της σκέψης, των συναισθηµάτων και της 
δράσης.  Πολύ επιβοηθητικό για το 
διαλογισµό γιατί καθησυχάζει τη λειτουργία 
του νου και επιφέρει πνευµατική διάθεση.  
Τονώνει το νευρικό σύστηµα. 
Καλό για γαστρεντερολογικά προβλήµατα 
καθώς και για ναυτία και συνάχι. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ : Είναι το ύψιστο αιθέριο 
έλαιο για το τσάκρα της καρδιάς, το κέντρο 
της Αγάπης. Το βοηθάει να ανοίξει, αλλά, 
ακόµη κι όταν είναι ήδη ανοικτό, τονώνει την 
ενέργειά του ακτινοβολώντας  προς τα έξω 
Αγάπη.  Είναι το αγαπηµένο άρωµα των 
αγγέλων.  Τονώνει την δηµιουργικότητα.  
Καλό ηρεµιστικό αλλά και τονωτικό του 
νευρικού συστήµατος. Για καρδιακά 
προβλήµατα και κακό κυκλοφοριακό. Για 
δερµατικά και γυναικολογικά προβλήµατα.  
ΥΛΑΝΓΚ-ΥΛΑΝΓΚ: Είναι συνδεδεµένο µε το 
τσάκρα του ιερού οστού, το κέντρο της 
δηµιουργικότητας και των συναισθηµάτων. 
Ασκεί χαλαρωτική επίδραση και βοηθάει στη 
δηµιουργία ειρηνικών συναισθηµάτων. 
Ηρεµιστικό, καλό για την ένταση και την 
αϋπνία. Βοηθάει στη ρύθµιση του 
αναπνευστικού και καρδιακού παλµού. Για 
γαστρεντερικά προβλήµατα.  
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ: Έχει θεραπευτική επίδραση 
στο τσάκρα του λαιµού, το κέντρο της 
έκφρασης και της επικοινωνίας. Επιβοηθητικό 
σε πολλές σωµατικές ασθένειες. Για 
ρευµατισµούς, αρθριτικά, παχυσαρκία. 
Ρυθµίζει την ενδοκρινική ισορροπία. 
Κατάλληλο για δερµατίτιδες και γενικά για 
δερµατικές παθήσεις.  
ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Συνδέεται µε το τσάκρα του 
λαιµού πάνω στο οποίο δρα ενεργητικά και 
καταπραϋντικά. Έτσι βοηθάει στην 
επικοινωνία και στην έκφραση της Αλήθειας. 
Έχει κατευναστικές και ηρεµιστικές ιδιότητες. 
Ενδείκνυται για δερµατοπάθειες, ξηροδερµία, 
σπάσιµο αγγείων, ρευµατισµούς και 

αρθριτικά. Αντιαλλεργικό, αντισηπτικό, 
αγχολυτικό και κατά της αϋπνίας.  
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Τρεις είναι οι κυριότεροι 
τρόποι χρήσης των αιθέριων ελαίων:  
Α. Συσκευές καύσης: Είναι ο πιο εύκολος 
και πιο φθηνός τρόπος χρήσης, παράλληλα 
όµως είναι πολύ αποτελεσµατικός αφού 
βιώνουµε το αιθέριο έλαιο στην αέρια 
κατάστασή του (τη λιγότερα στερεά µορφή 
ύλης). Επίσης έχει το πλεονέκτηµα ότι 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
οποιοδήποτε αιθέριο έλαιο (ακόµα και αυτά 
που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο 
δέρµα). Τέλος είναι ο µοναδικός τρόπος µε 
τον οποίο µπορούµε να εξαγνίσουµε, να 
καθαρίσουµε ή απλά να αρωµατίσουµε έναν 
χώρο.  
  Απαιτούµενη ποσότητα: µέχρι 3 σταγόνες 
για ένα δωµάτιο 3x3.    
Β. Τελετουργικά µπάνια: Το τελετουργικό 
µπάνιο είναι ένας τρόπος καθαρισµού και 
εξαγνισµού από τις ενέργειες της µέρας, 
ενέργειες µε τις οποίες ήλθαµε σε επαφή 
κατά τη διάρκεια των καθηµερινών ασχολιών 
µας. Ένα τέτοιο µπάνιο θα µας 
αναζωογονήσει και θα µας απαλλάξει από τα 
δυσάρεστα ενεργειακά βάρη.  
  Είναι µία µέθοδος εύκολη στη χρήση της. Το 
µόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουµε το 
κατάλληλο αιθέριο έλαιο για την περίπτωσή 
µας. Στο µπάνιο µπορούµε να µείνουµε 15-20 
λεπτά.  
  Απαιτούµενη ποσότητα: 10-15 σταγόνες.         
  Τα µπάνια είναι ειδικά για: αϋπνία 
προβλήµατα περιόδου, πονοκεφάλους, 
κρυολογήµατα κ.α.  
 Μασάζ: Το µασάζ είναι µια πολύ γνωστή 
µέθοδος αρωµατοθεραπείας που µπορεί να 
µας ανακουφίσει από σωµατικές εντάσεις και 
σωµατικούς πόνους. Ταυτόχρονα όµως η 
δράση του αιθέριου ελαίου δεν σταµατά στο 
σώµα, αλλά προχωρεί στον ψυχισµό του 
ανθρώπου µε αποτέλεσµα να τον ξεκουράζει.  
  Το αιθέριο έλαιο δε χρησιµοποιείται ποτέ σε 
απευθείας επαφή µε το δέρµα αλλά 
αναµιγνύεται µε κάποιο βασικό λάδι π.χ.  
αµυγδαλέλαιο, σιτέλαιο, λάδι jojoba, λάδι 
αβοκάντο, λάδι άγριας τριανταφυλλιάς κ.α.          
  Χρησιµοποιείται το µασάζ για σωµατικά 
προβλήµατα όπως: κυτταρίτιδα, κιρσούς, 
νευρικές διαταραχές, µώλωπες, φλεγµονές, 
πληγές, διαστρέµµατα, δερµατικά 
προβλήµατα κ.α.  
Πηγές: Πρακτική Αρωµατοθεραπεία , Shirley 
Price / Ενεργειακή Αρωµατοθεραπεία,Patricia 
Davis / Το βιβλίο των Τσάκρα S. Sharmon & 
B. J. Baginski . 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
HYPNOVISION 

µε τον Παναγιώτη Μεταξάτο 
 

Αθήνα  9,10,11  Απριλίου  
 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-20:00-ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-20:00-∆ΕΥΤΕΡΑ 16:00-21:00 

UNITY CENTER – ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 26 ΒΥΡΩΝΑΣ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Μπορούν να υπνωτιστούν όλοι οι άνθρωποι; 
Οι περισσότεροι από αυτούς που θέλουν να υπνωτιστούν, µπορούν να 
υπνωτιστούν. Επειδή η ύπνωση είναι µια µορφή συνεργασίας χρειάζεται να 
υπάρχει εµπιστοσύνη στον υπνωτιστή. 

Αν υπνωτίζοµαι εύκολα σηµαίνει πως είµαι ευκολόπιστος και χαµηλής 
νοηµοσύνης; 
Όχι δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στην ευκολία µε την οποία υπνωτίζετε κανείς και 
τη νοηµοσύνη του. 

Υπάρχει περίπτωση να υπνωτιστώ και µετά να µην µπορώ να βγω από 
την ύπνωση; 
Όχι. Η ύπνωση είναι ένα φυσικό φαινόµενο, και ακόµα και αν σας αφήσουν εκεί, 
είτε θα βγείτε απ’ την ύπνωση, είτε θα αποκοιµηθείτε και θα ξυπνήσετε 
φυσιολογικά. 

Υπάρχει περίπτωση να πω ή να κάνω κάτι που δεν θέλω όσο είµαι 
υπνωτισµένος; 
Όχι. Ποτέ δεν λέτε ή κάνετε κάτι που δεν θέλετε ή είναι αντίθετο στις αρχές σας. 
 

Ο υπνωτιστής προκαλώντας ύπνωση αυξάνει τα κίνητρα του υποκειµένου να κάνει κάτι 
ή αλλάζει το πρότυπο συµπεριφοράς του. Τοποθετεί νέες πληροφορίες πάνω στις 
παλιές στο εσωτερικό συνειδητό επίπεδο. 

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. 

Η πιο σηµαντική πλευρά της ύπνωσης είναι ο τρόπος µε τον 
οποίο βοηθά να ξεσκεπάσουµε και να διαγράψουµε ή να 
αλλάξουµε την αιτία και τους συσχετισµούς που υπάρχουν 
πίσω από µια δυσλειτουργία. Χρησιµοποιώντας την ύπνωση, 
απλά τοποθετούµε νέες πληροφορίες πάνω στις παλιές στο 
εσωτερικό συνειδητό επίπεδο. 
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Επτά σπουδαίοι λόγοι για να παρακολουθήσετε το 
Σεµινάριο HYPNOVISION 
♦ Ανακαλύψτε πως σας «µιλά» το σώµα σας και απαλλάξτε το εύκολα από 
πόνους και άλλες ενοχλήσεις. 
♦ ∆υναµώστε 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. 
 

ΑΑΑππποοοµµµυυυθθθοοοππποοοιιιεεείίίσσστττεεε   τττηηηννν   ΥΥΥΠΠΠΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   κκκαααιιι   βββάάάλλλτττεεε      
τττοοο   πππιιιοοο   σσσππποοουυυδδδαααίίίοοο   «««εεερρργγγαααλλλεεείίίοοο»»»   αααυυυτττοοοβββεεελλλτττίίίωωωσσσηηηςςς      
εεεύύύκκκοοολλλααα   σσστττηηη   ζζζωωωήήή   σσσαααςςς...   

ΤΤΤρρρεεειιιςςς   ηηηµµµέέέρρρεεεςςς   γγγεεεµµµάάάτττεεεςςς   βββίίίωωωµµµααα,,,   οοοµµµαααδδδιιικκκέέέςςς   ααασσσκκκήήήσσσεεειιιςςς      
κκκαααιιι   εεεπππιιιδδδεεείίίξξξεεειιιςςς   ύύύπππνννωωωσσσηηηςςς...   
   

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. 

 

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 

 

3 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:    750 €       
ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΙΛΒΑ:   590 €    

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τηλέφωνα 210 3610822, 210 3631101 
  www.silva.gr 

http://www.silva.gr/
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Θεραπευτικό Σεµινάριο Μεθόδου Σίλβα 
στην Αθήνα 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 και ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 
 

ΩΡΕΣ: ΣΑΒ. & ΚΥΡ. 10:00-18:30 
Ξενοδοχείο ΜΟΥΣΕΙΟ,   Μπουµπουλίνας 16 & Τοσίτσα 

 
Το Βασικό Σεµινάριο άνοιξε  την πόρτα σ' έναν ολόκληρο καινούργιο κόσµο - έναν υποκειµενικό 
κόσµο - και σας έδωσε µια εικόνα του τι είναι δυνατόν. 
• Έχετε προγραµµατίσει για µερικά πράγµατα και τα έχετε  κερδίσει. 
• Έχετε ακόµα πάρει κάποιες πληροφορίες  που σας βοήθησαν να πάρετε  µια σωστή απόφαση 

ή να κάνετε  τη σωστή ενέργεια. 
Τώρα είναι καιρός για σας να πάρετε το επόµενο βήµα - να περάσετε µέσα από την πόρτα στον 
καινούργιο υποκειµενικό κόσµο και να ανακαλύψετε πόσα πολλά πράγµατα µπορείτε να κάνετε 
εκεί. 
∆ιευρύνετε  τους ορίζοντές σας και ανακαλύψετε νέες δυνάµεις που έχετε µέσα σας. 
 
ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ 

• Θα µάθετε να είστε στο επίπεδο άλφα µε ανοικτά τα µάτια ενώ εφαρµόζετε θεραπευτικές 
τεχνικές. 

• Θα µάθετε  τεχνικές  δουλεύοντας  µε τα χέρια πάνω στο ενεργειακό σώµα. 

• Θα χρησιµοποιήσετε τη σκέψη σας για να προγραµµατίσετε τη θεραπεία σε άτοµο που είναι 
κοντά σας. 

• Θα µάθετε πώς να δηµιουργείτε τις κατάλληλες συνθήκες για προγραµµατισµό. 

• Θα µάθετε  πώς να χρησιµοποιείτε  το νερό σαν µέσο θεραπείας. 

• Θα βελτιώσετε  τον οραµατισµό σας και τη φαντασία σας. 

• Θα µάθετε  µια τεχνική µε την οποία µπορείτε πραγµατικά να πάρετε βοήθεια από την ανώτερη 
ευφυΐα. 

• Θα µάθετε  καινούργιους τρόπους να εφαρµόζετε  τις τεχνικές της Μεθόδου Silva στις 
επιχειρήσεις. 

• Θα µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τον ήχο άλφα και το κασετόφωνο για τη διόρθωση 
προβληµάτων υγείας 

• Θα µάθετε  πώς να εφαρµόζετε  τη Μέθοδο  στη δουλειά,  στις πωλήσεις, στην ανεύρεση 
εργασίας κ.λ.π. Και ίσως οι πιο συναρπαστικές τεχνικές  απ' όλες είναι οι Τεχνικές της 
Θεραπείας µε την Πίστη. Στο σεµινάριο Ultra θα µάθετε µια διαφορετική άποψη της Μεθόδου  
Σίλβα, θα εισχωρήσετε  ακόµη βαθύτερα στην πνευµατική διάσταση και θα αποκτήσετε τη 
δυνατότητα να επηρεάζετε τη φυσική διάσταση. 

• Θα µάθετε  περισσότερα για το ρόλο του εγκεφάλου  σαν βασικού παράγοντα για τη διατήρηση 
της ισορροπίας µεταξύ της φυσικής και της πνευµατικής ενέργειας. 

• Θα έχετε  αρκετή εξάσκηση στις τεχνικές  αυτές και από την εµπειρία µας η πιθανότητα να 
συµβούν ευεργετικά   αποτελέσµατα  σε προβλήµατα υγείας στους συµµετέχοντες κατά τη 
διάρκεια του σεµιναρίου είναι πολύ µεγάλη. 
 

Εισηγήτρια: Μαριάννα  Μεταξάτου 

Κόστος σεµιναρίου:  200€, δεκτές πιστωτικές κάρτες. Προεγγραφές έως και 4 Απριλίου 170 €. 

Επανάληψη: 40 € Απαραίτητη η ταυτότητα αποφοίτου του Σεµιναρίου ULTRΑ. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΝΩΣΗΣ 

 

Μετά τον Απρίλιο στην οδό Πρωτεσιλάου 26, θα 
λειτουργήσει Κέντρο Ύπνωσης από  µέλη της ένωσης 
Ελλήνων Εκπαιδευµένων Υπνωτιστών µε την εποπτεία 
του Παναγιώτη Μεταξάτου. 

Στο Κέντρο θα µπορεί να προσφεύγει κάποιος που θα 
ήθελε:  

να απαλλαγεί από κάποια ενοχλητική συνήθεια 
(κάπνισµα, πολυφαγία κ.λ.π.) ή φοβία.   

Να ενισχύσει τα εσωτερικά του κίνητρα για να κάνει κάτι. 

Να έχει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,  

Να απαλλαγεί από το στρες και τις συνέπειες του, και 
άλλα πολλά. 

Το Κέντρο θα λειτουργεί κάτω από την επιστηµονική 
επίβλεψη του National Guild of Hypnotists των Η.Π.Α. 

Πληροφορίες για τη λειτουργία του Κέντρου θα δίδονται 
στα τηλέφωνα 2103631101, 3610822. 

 

ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΕΑ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 

 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΟΝΟΥ 
Εκδότις – ∆ιευθύντρια  
Μαριάννα Μεταξάτου 

 
Ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@kritonou.gr 
 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
Αγίου Νικολάου 13 

15122 Μαρούσι – Αθήνα 
 

Τηλέφωνα 
210 8054065, 210 3631101 

 
 

Το περιοδικό Όλο και 
Καλύτερα Νέα εκδίδετο 
συνεχώς από το 1984 µέχρι 
το 2010 σε έντυπη µορφή 
και  στη συνέχεια σε 
ηλεκτρονική µορφή. Αυτό 
είναι το 2ο ηλεκτρονικό 
τεύχος. 

 

 

Η διεύθυνση του UNITY CENTER,   Πρωτεσιλάου 26, Βύρωνας 
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