
 
Cosmoenergy-Revolution 

Οποιαδόποτε αςθϋνεια, εύναι ϋνασ δεύκτησ από πϊνω, για τον λϊθοσ τρόπο 

ςκϋψησ και πρϊξεισ και πιθανϋσ επιλογϋσ που ο καθϋνασ βρύςκει αποδεκτϋσ 

για τον εαυτό του. 

 

1. Ανεμοβλογιϊ - αγωνιώδησ προςδοκύα, φόβοσ απώλειασ, ςυχνό ϊγχοσ λόγω φόβου.  

Ωσ παιδύ, δεν  ϋνιωθε προςτατευμϋνο. 

2. Αρτηριακό υψηλό πύεςη - εύναι ϋνα θϋμα αρνητικόσ ϊποψησ για τη ζωό που απαιτεύ ϊμεςη 

εξϋταςη, αλλϊ ϋνα ϊτομο λόγω τησ αδυναμύασ του Πνεύματοσ, τισ αφόνει ςτην ϊκρη για 

αργότερα. Ξαφνικϊ θα μεγαλώςει μόνοσ του. 

3. Αρτηριακό χαμηλό πύεςη εύναι η ϋλλειψη αγϊπησ και προςοχόσ ςτην παιδικό ηλικύα, η 

δυςπιςτύα ςτισ δικϋσ του δυνϊμεισ και ταλϋντα. Παρεξόγηςη από την πλευρϊ των γονϋων, 

καταςτολό τησ βούληςησ του παιδιού. Η επιβολό μιασ μη αγαπημϋνησ επιχεύρηςησ, που οδηγεύ 

ςε απϊθεια. 

4. Αδενοειδό (γενικόσ αδϋνεσ) - προβλόματα ςτην οικογϋνεια. Νιώθεισ ςαν ανεπιθύμητο 

παιδύ. Αύςθημα κατωτερότητασ, που πηγϊζει από τουσ γονεύσ. Αγανϊκτηςη εναντύον αγαπημϋνων 

προςώπων, ςυγκρϊτηςη του θυμού ςτην εργαςύα, κατϊποςη παραπόνων. 

5. Αλλεργύα - εςωτερικό και εξωτερικό βρωμιϊ, αρνητικό πρόγραμμα* - ϋλλειψη πολιτιςμού και 

Πνευματικών ςτοιχεύων ςε ϋναν ϊνθρωπο. Ωθώντασ από τισ Ανώτερεσ δυνϊμεισ να το 

ξαναςκεφτούν. Γενικϊ, οποιαδόποτε αςθϋνεια εύναι μια ώθηςη των Ανώτερων δυνϊμεων για να 

επιλύςουμε καταςτϊςεισ ώςτε να μην ϋρθει ο θϊνατοσ. 

6. Άςθμα - ϊεργα προγρϊμματα μαύρησ μαγεύασ από μια προηγούμενη ζωό ό τώρα.  

Συνεχύζοντασ να αςκεύτε μαύρη μαγεύα, το ϊςθμα επιςτρϋφει. Και η δεύτερη προςπϊθεια 

απελευθϋρωςησ μπορεύ να μην ϋρθει. Η ευκαιρύα δύνεται, αλλϊ η επιλογό εξαρτϊται από το 

ϊτομο. Το αν θα καταφϋρει να φύγει μακριϊ από την εξϋλιξη εύναι δικό του ερώτημα, πότε θα του 

δοθεύ μια νϋα ευκαιρύα εύναι ϊλλο ερώτημα. 

Οδηγεύ επύςησ ςτην αςθϋνεια: Ο φθόνοσ. Ο φθόνοσ εύναι ςαν βύτςιο - χειρότερο από τον 

φόνο, γιατύ λόγω του φθόνου οι ϊνθρωποι εύναι ικανού για φόνο, προδοςύα και ϊλλεσ αμαρτύεσ 

που αναφϋρονται ςτισ εντολϋσ. 

7. Αποβολϋσ - ο φόβοσ μιασ γυναύκασ για το μϋλλον, η απροθυμύα να ζόςει, η παραύτηςη από την 

ζωό που προβϊλλεται ςε ϋνα παιδύ ςτη μότρα, αςυνεύδητα. Εϊν η εγκυμοςύνη εξακολουθεύ να 

υφύςταται λόγω ιατρικόσ παρϋμβαςησ, τότε το παιδύ θα υποςτεύ αναγκαςτικϊ εύτε ψυχικϋσ εύτε 

ςωματικϋσ παθολογύεσ. Η επύλυςη ψυχολογικών ψυχοςωματικών προαπαιτούμενων μπορεύ να 

αλλϊξει ριζικϊ την κατϊςταςη. 

Φόβοσ τοκετού: Οι γύρω ϊνθρωποι φϋρνουν αρνητικϊ προγρϊμματα ςε μια γυναύκα με τη 

μορφό ταινιών τρόμου τησ διαδικαςύασ του τοκετού. Η απροθυμύα για παιδύ από όλουσ τουσ 

ςυγγενεύσ, ιδιαύτερα τησ πεθερϊ. Κακό μϊτι από ϊλλουσ. Βλϊβη* ςτην ευημερύα τησ οικογϋνειασ. 

8. Αλκοολιςμόσ - εθιςμόσ ςτα ναρκωτικϊ - υπϊρχει κατϊρα ςτην οικογϋνειασ. Αυτοκτονύα ςτην 

οικογϋνεια, ςκϋψεισ για την αναξιότητϊ του, αύςθημα ψευδούσ ενοχόσ, χαμηλό αυτοεκτύμηςη, 

απόρριψη του εαυτού του όπωσ εύναι. Μη αγαπητόσ ςτην παιδικό ηλικύα. Συνεχεύσ ςυκοφαντύεσ 

από τουσ γονεύσ ότι εύςαι το φρικιό τησ οικογϋνειασ. Εκφοβιςμόσ από δαςκϊλουσ ςτο 

ςχολεύο. (Αν ςε ϋναν ϊνθρωπο λϋνε ςυνϋχεια ότι εύναι ανόητοσ, θα γύνει ανόητοσ). 



 
Cosmoenergy-Revolution 

9. Γόνατα - το ςημεύο των 100 αςθενειών. Υπϊρχουν πολλϋσ επιλογϋσ. Ένα ϊτομο μπορεύ να ϋχει 

χρϋη ςτον φυτικό κόςμο. Για παρϊδειγμα, αςχολόθηκε με τη μαύρη μαγεύα ςε μια προηγούμενη 

ζωό ό ϋκοψε/ϋκαψε δϊςη. 

Πεύςμα. Ανελαςτικότητα ςε ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ ζωόσ. Δεν θϋλει να «γονατύςει» 

μπροςτϊ ςτην εξουςύα κϊποιου ϊλλου, αλλϊ δεν αναλαμβϊνει δρϊςη για να χωρύςει, νιώθοντασ 

ςυνεχώσ θύμα των περιςτϊςεων. Δεν θϋλει να υποχωρόςει και αν υποχωρόςει μετϊ εκνευρύζεται 

για τισ παραχωρόςεισ, ςυςςωρεύει εςωτερικό δυςαρϋςκεια, χωρύσ να την εκφρϊζει φωναχτϊ. Ή 

δεν ϋχει τη δύναμη και την ικανότητα. Για παρϊδειγμα, ϋνα παιδύ δεν μπορεύ να αντιςταθεύ ςε 

ϋναν καταπιεςτικό γονϋα. Αυτό περιλαμβϊνει επύςησ την παθολογικό δυςαρϋςκεια με τουσ 

ϊλλουσ. 

Ένα ϊτομο επιπλόττει τουσ πϊντεσ - την κυβϋρνηςη, τουσ γεύτονεσ, τουσ ςυγγενεύσ, τουσ 

ξϋνουσ, ακόμη και ςτισ ςυγκοινωνύεσ. Συζύγουσ που ϋχουν το ςύνθημα - «αν ο ςύζυγοσ εύναι 

καλόσ, εύναι κακό ούτωσ ό ϊλλωσ».  

Όταν ϋνα ϊτομο εύναι ϋτοιμο να βελτιωθεύ περαιτϋρω, αλλϊ παλιϊ ςτερεότυπα ςκϋψησ, κανόνεσ 

που επινοόθηκαν από ϊλλουσ, αναποφαςιςτικότητα, υποτύμηςη των προςωπικών του 

δυνατοτότων, φόβοσ για την εξουςύα των ϊλλων - εμποδύζουν κϊποιον να προχωρόςει ςτην 

εξελικτικό ςκϊλα. 

10.  Γρύπη - γενικϊ αποδεκτϋσ, αρνητικϋσ ςυμπεριφορϋσ που ϋνα ϊτομο δεν θϋλει να αποδεχτεύ, 

κατανοώντασ τον παραλογιςμό, το παρϊλογο, αντιςτϋκεται εςωτερικϊ, αλλϊ δεν μπορεύ να 

μιλόςει δυνατϊ. Εύτε δεν υπϊρχει αρκετό δύναμη θϋληςησ, εύτε γιατύ η αντύςταςη δεν ϋχει 

νόημα. Για παρϊδειγμα, τα παιδιϊ ςτο ςχολεύο αντιδρούν ςτην ϊδικη πύεςη ενόσ κακού 

δαςκϊλου ό αχαλύνωτων ςυμμαθητών με κρυολόγημα, για να αποφύγουν την επιθετικότητα 

προσ τον εαυτό τουσ, απλϊ ςταματούν να πηγαύνουν ςτο ςχολεύο. 

11. Γυναικολογικϊ προβλόματα- απροθυμύα να εύναι γυναύκα, αηδύα για τα ςεξουαλικϊ όργανα 

κϊποιου, αηδύα προσ ϋναν ςύζυγο που ςε κατϊςταςη μϋθησ απαιτεύ ςεξ, ταπεύνωςη του εαυτού 

τησ ςε ςύγκριςη με τουσ ϊνδρεσ. Μη ςυγχώρεςη για τα αδικόματα που προκλόθηκαν από - 

αδελφό, ςύζυγο, πατϋρα. Ζόλια. 

Αυτό περιλαμβϊνει επύςησ τουσ ςυζύγουσ που απατούν. Μαζύ με την ενϋργεια ενόσ εραςτό - ςτην 

αύρα τησ οικογϋνειασ, ςτην αύρα των ςυζύγων, μϋςω του ςεξ, ειςϊγεται ϋνα εξωγόινο πρόγραμμα 

που καταςτρϋφει όχι μόνο την οικογϋνεια, αλλϊ και την υγεύα των μελών τησ,  

ςυμπεριλαμβανομϋνων και των παιδιών.  

12. Δερματολογικϋσ αςθϋνειεσ - ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ερυςύπελασ, εύναι ο φθόνοσ, το 

προςωπικό ςυμφϋρον, ο δόλοσ ό η αυταπϊτη, η εςωτερικό βρωμιϊ που ϋχει βγει. Επιθυμύα για 

κϋρδοσ ςε βϊροσ των ϊλλων. Κατϊρα ςτουσ ϊλλουσ για τον ύδιο λόγο. «Ο Θεόσ ςημαδεύει τον 

απατεώνα». Ενεργειακόσ βαμπιριςμόσ. Τα παιδιϊ ϋχουν ϋνα εύδοσ Κϊρμα ό το παιδύ βρύςκεται ςε 

μια πολύ βρώμικη ενϋργεια των γονιών, η οπούα κατ ϊ κύριων λόγο, δεν του ταιριϊζει. 

Η όλη ρύζα του προβλόματοσ βρύςκεται ςτουσ ενόλικεσ. 

13. Επιληψύα - εύναι η αποτυχύα να εκπληρώςει κανεύσ την ειδικό αποςτολό του ςτη Γη. Αν 

γεννόθηκε με επιληψύα, τότε ϋπαςχε με το ύδιο πρόβλημα ςτην προηγούμενη ζωό. 

Το βύαιο ϊνοιγμα των τςϊκρα όταν το Κϊρμα εύναι πολύ επιβαρυμϋνο οδηγεύ ςε τϋτοιεσ 

αξιοθρόνητεσ παθολογύεσ. Πολλού μϊγοι ςτισ διαφημύςεισ τουσ υπόςχονται ςτουσ αδαεύσ να 

ανούξουν το «τρύτο μϊτι» ςε μια ςυνεδρύα. Δεν ξϋρουν τι κϊνουν, όπωσ και εκεύνοι που αγορϊζουν 

τϋτοιεσ υποςχϋςεισ! 
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14. Ηλιακό πλϋγμα πόνοσ - Καρμικϊ χρϋη με ςυναδϋλφουσ από την εργαςύα ςασ, φύλουσ, ςτενούσ 

γνωςτούσ. Κατϊ την αφαύρεςη του Κϊρμα – ϋχουμε πανομοιότυπα ςυμπτώματα. 

15.  Ιερό οςτό πόνοσ - μη εκπληρωμϋνεσ καρμικϋσ ςυνδϋςεισ του παρελθόντοσ. Απλόρωτα χρϋη 

από προηγούμενεσ ζωϋσ. Όταν προςκολλιϋςτε και δεν αφόνετε να φύγει η αγανϊκτηςη από το 

παρελθόν. Μετϊ την κατανόηςη και την επύλυςη προβλημϊτων, ο πόνοσ υποχωρεύ από μόνοσ 

του. Παρατηρόςτε μετϊ από ποια γεγονότα εμφανύςτηκε ο πόνοσ; Τότε θα εύναι πιο εύκολο να 

λυθεύ το πρόβλημα. Μπορεύ επύςησ να προκαλϋςει πόνο - ϋνα αύςθημα ανεκπλόρωτου 

καθόκοντοσ προσ τα παιδιϊ, προσ ϊλλουσ ανθρώπουσ, μαρτύριο ςυνεύδηςησ, μερικϋσ φορϋσ 

ψευδϋσ. 

16. Κοκκυγικόσ πόνοσ - δεν επιλύθηκαν προβλόματα με το αντύθετο φύλο. Πατϋρασ, πατριόσ, 

ςύζυγοσ, αδελφόσ, γιοσ, αγαπημϋνοσ. Απόρριψη του αντύθετου φύλου. Βρύςκεται ςυχνϊ ςτισ 

γυναύκεσ, επειδό εύναι πιο ευαύςθητεσ φύςεισ. Για τουσ ϊνδρεσ, υπϊρχει ϊρνηςη τησ ιςότητασ των 

φύλων. Καταςτολό τησ προςωπικότητϊσ ςασ από ςύζυγο ό πατϋρα. Δεςποτικόσ εργοδότησ. 

17. Καρδιοπϊθειεσ – χρϋη ςε ςυγγενεύσ. Προδοςύα ςυγγενών από το ύδιο το ϊτομο, και ςε ςχϋςη με 

αυτόν. Προδοςύα, ζόλια, κλοπό, περιφρόνηςη του αντύθετου φύλου, δύψα για καταςτροφό, 

νοςηρό καχυποψύα. 

Όςοι ςυμμετεύχαν ςε ςκληρϋσ ςτρατιωτικϋσ επιχειρόςεισ, αλλϊ από τη φύςη τουσ ευαύςθητοι 

ϊνθρωποι, εύναι επύςησ επιρρεπεύσ ςε καρδιακϋσ παθόςεισ. Για να ςκοτώςει, ϋνασ ςτρατιώτησ 

πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να αφαιρϋςει τα ςυναιςθόματα. Κλεύνει το 4ο τςϊκρα. Δεν αναπνϋει. Η 

παθολογύα από αυτό αναπτύςςεται φυςικϊ. 

Στην ομϊδα κινδύνου ανόκει και η κατηγορύα των ατόμων με ηγετικϋσ θϋςεισ. Η ςυνεχόσ πύεςη 

από όλεσ τισ πλευρϋσ, η υπευθυνότητα καθώσ και η ανευθυνότητα οδηγούν ςτη φόρτωςη 4ου-5ου 

τςϊκρα. 

Οι δημιουργικού ϊνθρωποι υποφϋρουν από φόρτο εργαςύασ, ανεκπλόρωτουσ ςτόχουσ, από ϋνα 

φορτωμϋνο πρόγραμμα περιοδειών και το πιο ςημαντικό τον ανταγωνιςμό.  Στη δημιουργικό 

ελύτ, η χρόςη τησ μαγεύασ (ειδικϊ τησ μαύρησ μαγεύασ) ςτον αγώνα ενϊντια ςτουσ ανταγωνιςτϋσ 

εύναι πολύ ανεπτυγμϋνη. Χτυπούν το 5ο τςϊκρα (για να διακοπό η φωνό) ό 1ο – 3ο και καμιϊ φορϊ 

το 4ο τςϊκρα για να ςτερόςουν τη δύναμη και την επιτυχύα. 

Οι απλού ϊνθρωποι υποφϋρουν από υπερβολικό «εγκαρδιότητα», αντύθετα ανούγουν αλόγιςτα το 

τςϊκρα τησ καρδιϊσ για οποιοδόποτε λόγο, απορροφώντασ την αρνητικότητα κϊποιου ϊλλου.  

Βϊζετε τουσ ϊλλουσ ςτην καρδιϊ ςασ… Η ϋκφραςη μιλϊει από μόνη τησ. 

Επύςησ, όςοι τουσ αρϋςει να χώνουν τη μύτη τουσ ςτισ δουλειϋσ των ϊλλων. Δϋχονται μια 

ενεργειακό απόκρουςη από το θύμα. Συςςωρεύουν μϋςα τουσ την ενόχληςη του αντιπϊλου μϋχρι 

ϋνα οριςμϋνο ςημεύο.   

18.  Κονδυλώματα - μιλούν για μικροπρϋπεια, επιλεκτικότητα, πλόξη και πεπούθηςη για την 

αςχόμια κϊποιου. Όταν οι ύδιοι οι γονεύσ ςε αποκαλούν «το φρικιό τησ οικογϋνειασ», 

εξευτελύζουν την αξιοπρϋπεια του παιδιού από μικρό ηλικύα. Τα κονδυλώματα πϋφτουν από μόνα 

τουσ με απόρριψη και αλλαγό χαρακτόρα. 

Οι γιατρού πιςτεύουν ότι τα καρκινικϊ κύτταρα ςυγκεντρώνονται ςτα θηλώματα, επομϋνωσ 

πρϋπει να εύςτε πολύ προςεκτικού με την αφαύρεςη των κονδυλωμϊτων! 
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19.  Κόλεσ - ϋνταςη, επιβϊρυνςη με κϊτι, ψυχικό υπερφόρτωςη, φαινομενικϊ απελπιςτικϋσ 

καταςτϊςεισ. Στα βρϋφη, οι κόλεσ ςτο 100% των περιπτώςεων δανεύζονται από 

γονεύσ από τη μότρα. Εϊν καθαρύςετε τουσ γονεύσ χωρύσ να ακουμπόςετε το παιδύ, τότε η κόλη 

ςτο μωρό θα εξαφανιςτεύ από μόνη τησ. Ένα παιδύ ϋωσ 3-7 ετών εξαρτϊται πλόρωσ από   

την αύρα τησ μητϋρασ. Αυτό που ςυμβαύνει ςτη μητϋρα εύναι αυτό που ςυμβαύνει ςτο παιδύ. 

Πρϋπει να υπϊρχει ευθύνη για τισ αλλαγϋσ που γύνονται. Βαθιϊ ανϊλυςη των δικών ςασ πρϊξεων. 

20.  Κόλη μεςοςπονδύλια - επηρεϊζει η καταςτροφικό ϊποψη ότι η ζωό ςασ ϋχει ςτερόςει 

εντελώσ υποςτόριξη, ςυχνϊ αμύλητοσ, μικρό παρϊπονα, αδυναμύα του Πνεύματοσ, όταν 

βλϋπουμε επύπεδα, μονόπλευρα  μύα κατϊςταςη, καταδύκη αγαπημϋνων προςώπων. Μπορεύ να 

εύναι και το αντύςτροφο - η λανθαςμϋνη ϊποψη ότι χρωςτϊσ ςε όλουσ, ότι μόνοσ ςου πρϋπει να 

φϋρεισ το βαρύ φορτύο ευθύνησ - για τισ πρϊξεισ αγαπημϋνων προςώπων, ςυναδϋλφων, να 

βοηθόςεισ τουσ πϊντεσ, ενώ καταπονούνται οι δυνϊμεισ ςου νομύζοντασ ότι εύςτε υποχρεωμϋνοι 

να κρατόςετε ςτουσ ώμουσ ςασ όλο τον κόςμο - κϊποιοσ μπορεύ να θυμώςει… «Ναι, δεν εύμαι 

καθόλου ϋτςι!» 

Θα όθελα να ρωτόςω ωσ απϊντηςη - "Κοιτϊξατε τον εαυτό ςασ ςτον καθρϋφτη για   

πολύ καιρό;" Εννοώ τον καθρϋφτη τησ ψυχόσ ςασ. 

Συνόθωσ τα ϊτομα με μια τϋτοια παθολογύα ςτερούνται την αύςθηςη μιασ δύκαιησ 

αυτοεκτύμηςησ. Δεν υπϊρχουν τϋτοιεσ ιδιότητεσ ςτη φύςη. 

Σκϋφτεται επύπεδα, πεύςμα. Κατηγορούν τουσ πϊντεσ εκτόσ από τον εαυτό τουσ. Ακόμα κι αν 

επικρύνουν τον εαυτό τουσ, ςυνόθωσ για αςόμαντουσ λόγουσ και χωρύσ διςταγμό, για να 

ευχαριςτόςουν κϊποιουσ με εξουςύα, ενώ αυτού ςτην ουςύα παραμϋνουν ςτην ύδια γνώμη. Αυτό 

που λϋγεται υποκριςύα. 

21. Καρκύνοσ - Εύναι και τα 8 θανϊςιμα αμαρτόματα. Το δοχεύο του Κϊρμα εύναι 98% 

γεμϊτο. Καταδύκη, μη ςυγχώρεςη, αγανϊκτηςη, εγωιςμόσ, ζόλια, επιθετικότητα, δολοφονύα 

αγϊπησ, προδοςύα, μη ςυγχώρεςη τησ προδοςύασ. Ένασ πολύ πυκνόσ αρνητικόσ θρόμβοσ 

ςχηματύζεται ςτο ςώμα. Στο λεπτό επύπεδο, μϋςα ςτα ςώματα(ςυναιςθηματικό, νοητικό, ψυχικό, 

κτλ), φαύνεται ςαν ϋνα κομμϊτι ρητύνησ, πύςςασ ό μαύρησ πϋτρασ. Εκεύ αναπτύςςεται ο όγκοσ. 

Ο καρκύνοσ μπορεύ να προκύψει ωσ αποτϋλεςμα θανϊςιμησ βλϊβησ*, που προκαλεύται από 

κϊποιον. Αλλϊ και το Κϊρμα εκδηλώνει παρόμοια γεγονότα. Το ϊτομο ςε αυτό την περύπτωςη 

δεν εύναι ϋνα αθώο «πρόβατο». Βϊζουν μύα προνύμφη ςτην αύρα του και γρόγορα, ςαν μαγνότησ, 

προςελκύει αρνητικότητα από το ςύμπαν μϋςω των ςυναιςθημϊτων του θύματοσ, προκαλώντασ 

αρνητικϋσ εκφρϊςεισ ςε ϋνα ϊτομο. 

Όλα μπορούν να επιςτρϋψουν αν δεν ςυνεχύςετε να καθαρύζετε από καιρό ςε καιρό. Η ενϋργεια 

που δαπανϊται για ζημιϋσ* πηγαύνει ςτον ιδιοκτότη (πελϊτη). Δεν κϊθεται με ςταυρωμϋνα τα 

χϋρια, θϋλει και να ζόςει. Ξεκινϊει πϊλι τουσ χειριςμούσ. Εύναι θϋμα χρόνου. Χωρύσ επύγνωςη, 

χωρύσ ευγνωμοςύνη – θα πϊρετε το επόμενο μϊθημα. 

22. Καρκύνοσ ό αςθϋνεια του λαιμού - Κουτςομπολιό, καταδικϊζει τουσ πϊντεσ, ςυκοφαντεύ, 

φϋρνοντασ ϋτςι θλύψη και ςτεναχώρια ςτουσ ϊλλουσ, καταπύνοντασ χωρύσ να μιλϊει παρϊπονα, 

καπνιςτϋσ που επιπλόττουν τον εαυτό τουσ για το κϊπνιςμα. Εύναι καλύτερα να απολαύςετε το 

κϊπνιςμα, τότε δεν θα υπϊρξει ειςροό δυςαρϋςκειασ με τον εαυτό ςασ. 
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23.  Οςτϊ προβλόματα - (ςυμπεριλαμβανομϋνων των καταγμϊτων) μεγϊλη επιθυμύα να μην 

υπακούςετε ςτη θϋληςη κϊποιου ϊλλου, αλλϊ δεν υπϊρχει αρκετό ενϋργεια για να 

αντιςταθεύτε. Προςπαθόςτε να μην επιβϊλλετε τη θϋληςό ςασ ςτουσ ϊλλουσ, γιατύ ςε κϊθε 

περύπτωςη, τύποτα δεν γύνεται χωρύσ καρμικϋσ προώποθϋςεισ. Μην αςκεύτε υπερβολικό πύεςη ςτη 

θϋληςη των παιδιών. Πηγαύνει γύρω ϋρχεται γύρω. 

Το να πϊθεισ ϋνα ατύχημα, για παρϊδειγμα, ϋνα ϊτομο, ςαν να λϋμε, τιμωρεύ τον εαυτό του 

αςυνεύδητα για την ϋλλειψη θϊρρουσ. 

24.  Όγκοσ ςτον εγκϋφαλο - απροθυμύα να εγκαταλεύψετε αρνητικϋσ ςκϋψεισ που ςχετύζονται με 

το παρελθόν. Για παρϊδειγμα, μετϊ από επύθεςη από βιαςτό. Δεν μπορεύ να επιβιώςει, απώλεια 

μιασ υψηλόσ θϋςησ. Πεύςμα, θυμόσ, μϋθη. 

Εϊν ϋνα παιδύ ϋχει όγκο, αυτό εύναι το Κϊρμα τησ προηγούμενησ ενςϊρκωςησ, το Κϊρμα των 

γονϋων. 

25.  Προδοςύα - καταςτρϋφει την οικογϋνεια από μϋςα, τόςο ψυχικϊ όςο και ςωματικϊ. Εϊν ο 

ςύζυγοσ απατϊ, τότε η ενϋργεια τησ προδοςύασ εύναι ςτισ ςκϋψεισ του, υπϊρχει ϋνασ παρϊγοντασ 

προδοςύασ, επινοητικότητα, πονηριϊ. Η ενϋργεια τησ οικογϋνειασ ρϋει μακριϊ ςτην ϊλλη πλευρϊ 

και ο προςβεβλημϋνοσ ςύζυγοσ (όχι ο προδότησ) βιώνει μια κατϊρρευςη, επειδό η ξϋνη ενϋργεια 

ειςϋρχεται ςτο ςώμα του πληγϋντοσ ϊλλου μιςού, προκαλώντασ αςθϋνειεσ τησ ουρογεννητικόσ 

περιοχόσ. Εξ ου και τα ινομυώματα, κύςτεσ, υπογονιμότητα, μαςτοπϊθεια και ϊλλεσ αςθϋνειεσ. 

Στουσ ϊντρεσ - καρκύνοσ, προςτϊτησ επύςησ πϊςχει, ακρϊτεια ούρων, όλη η ουρολογύα 

γενικϊ. Επομϋνωσ, το ξόρκι εύναι εύκολο να γύνει. Εύναι δύςκολο να αφαιρεθεύ. Όςο μεγαλύτερη 

εύναι η προδοςύα, τόςο πιο βαθιϊ εύναι η διαδικαςύα. 

26. Στηθϊγχη - χρόνια - μια διαμϊχη μεταξύ ςυγγενών, και τα παιδιϊ υποφϋρουν αν αυτό ςυμβεύ 

παρουςύα τουσ. 

Κουτςομπολιό ςτη δουλειϊ, απροθυμύα ό αδυναμύα απϊντηςησ, επιθυμύα να αποςυρθεύ ςτον 

εαυτό του. Κατϊποςη αγανϊκτηςησ. Οι αμυγδαλϋσ εύναι οι «κεραυνού» των ϊνω 

τςϊκρα. Φλεγμαύνοντε όταν το αλεξικϋραυνο δεν εύναι ςε θϋςη να χωνϋψει όλα τα αρνητικϊ 

ςυναιςθόματα που περνούν μϋςα από αυτό. 

27.  Σκουλόκια – ανθυγιεινϋσ ςυνθόκεσ. Αδυναμύα υπερϊςπιςησ τησ γνώμησ του, υπϊρχει πολλό 

αρνητικό ενϋργεια τριγύρω, ςτην οπούα ϋνα ϊτομο αναγκϊζεται να βρύςκεται και να ζει ςυνεχώσ. 

28.  Στειρότητα - εύναι ϋνα πολύ, πολύ βαρύ Κϊρμα τησ γενιϊσ (η γενιϊ πρϋπει να πϊψει να 

υπϊρχει) ϋτςι ώςτε να μην γεννιούνται ςτον κόςμο απϊνθρωποι. Για αυτό δεν φταύει το ζευγϊρι, 

αλλϊ όλη η οικογϋνεια και από τισ δύο πλευρϋσ. 

Σε αυτό τη θϋςη, η υπογονιμότητα μοιϊζει με παρϊγοντα φυςικόσ επιλογόσ. 

Από ψυχολογικό ϊποψη - ο φόβοσ τησ απόκτηςησ παιδιών, η χρόςη αντιςυλληπτικών, ο 

προηγούμενοσ φόβοσ τησ εγκυμοςύνησ πριν από το γϊμο, η απαγόρευςη των γονϋων ό του 

ςυζύγου. 

29.  Τραυλιςμόσ - εύναι ϋνα αδούλευτο πρόγραμμα προηγούμενων ενςαρκώςεων ςτη   

ςφαύρα τησ αναςφϊλειασ, τησ προδοςύασ, ακαταπόνητεσ βριςιϋσ, ςυκοφαντύα, ραδιουργύα. 

Επύςησ, τραυλιςμόσ μπορεύ να εμφανιςτεύ ςτα παιδιϊ μετϊ από τρόμο. Αυτό μιλϊει για κατοχό 

από μια οντότητα που προκϊλεςε τον τρόμο ςτην προςπϊθειϊ τησ να ανούξει η αύρα του παιδιού 

και να διεύςδυςη. Και επύςησ ςε παιδιϊ που δεν επϋτρεπαν να κλϊψουν ςτην παιδικό ηλικύα. 

30. Φλεβύτιδα - υποδηλώνει ακοινωνηςύα, επιθετικότητα, ςυνεχό ψυχικό υπερφόρτωςη. 

Σε μια προηγούμενη ζωό ό ςε αυτόν, ϋχουν ςυςςωρευτεύ πολλϊ υλικϊ πρϊγματα, τα οπούα ϋχει 

κερδύςει κανεύσ όχι με τη δικό του εργαςύα. 
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Ή υποδηλώνει ότι ϋνα ϊτομο ϋχει νεκρωτικϋσ προςκολλόςεισ με ϋναν νεκρό. Ίςωσ την ϊρπαξε 

από τουσ τϊφουσ. 

Μια μακρϊ παραμονό ςε ϋνα αρνητικό μϋροσ (για παρϊδειγμα, μια εργαςύα που δεν αγαπϊτε), 

που δεν αντιςτοιχεύ ςτο επύπεδο δόνηςησ ςασ, οδηγεύ επύςησ ςε πόνο ςτισ φλϋβεσ των 

ποδιών. Μερικϋσ φορϋσ ϋνα ϊτομο τολμϊ και αλλϊζει δουλειϊ και οι αςθϋνειεσ των ποδιών 

εξαφανύζονται. Εϊν ϋνα ϊτομο δεν εύναι καλϊ ςτο ςπύτι, πηγαύνει ςπύτι «ςαν να πηγαύνει ςε 

ςκληρό δουλειϊ». 

31.  Ψυχικό αςθϋνεια - ςχετύζεται με την απϊρνηςη ςυγγενών, τισ οικογενειακϋσ κατϊρεσ, την 

απροθυμύα να ςυγχωρόςουν ςυγγενεύσ για εκφοβιςμό. Αποπούηςη βοόθειασ. Γενικϋσ καρμικϋσ 

αμαρτύεσ. Βεβαρυμμϋνο Κϊρμα κϊθε εύδουσ. Υπϊρχουν πολλϋσ τϋτοιεσ οικογϋνειεσ που αςελγούν 

ςεξουαλικϊ. Κϊρμα γονϋων. 

Όπωσ λϋνε - «Αν ο Θεόσ θϋλει να τιμωρόςει ϋναν ϊνθρωπο, του ςτερεύ το μυαλό του». 

32.  Μπουκϋτο χρόνιων αςθενειών - ϋνα ϊτομο βρύςκεται ςυνεχώσ ςε ϋναν χώρο κορεςμϋνο με 

ενϋργειεσ χαμηλόσ ςυχνότητασ. Βαρύ εύδοσ κϊρμα. Εϊν τον αφαιρϋςετε από αυτό το χώρο, θα 

αρχύςει αυτόματα να αναρρώνει. 

 

 

*βλάβθ, ηθμιά και αρνθτικά προγράμματα λζμε τισ εξωγενείσ ειςβολζσ τρίτων μζςα ςτο ενεργειακό μασ 

πεδίο, μαγεία, κακό μάτι, δεςμεύςεισ, κατάρεσ, κ.α. 
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