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Το µήνυµα µου
Μια ριζική αλλαγή στη ζωή µας έρχεται µόνο αν γκρεµιστεί το
παλιό για να έρθει το καινούργιο. Η διαδικασία του «γκρεµίσµατος»
δεν είναι ποτέ ευχάριστη. Έχει πόνο, νοσταλγία, φόβο για το
µέλλον, ακόµα και θυµό. Χρειάζεται υποµονή, ευελιξία και σθένος
για να δεις τη µεγαλύτερη εικόνα και τα οφέλη µιας φαινοµενικά
τραγικής κατάστασης. Η Κρυσταλλοθεραπεία και το Ρέικι µπορούν
να γίνουν σύµµαχοι σε αυτή τη διαδικασία, επηρεάζοντας µε τις
υπέροχες ιδιότητες τους, το σώµα και τον Ψυχισµό µας. Ένας
έµπειρος θεραπευτής µπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις
µπροστά, νικώντας τους φόβους σου… έτσι ώστε να βρεις ξανά
αυτό που λαχταρά η καρδιά σου και η Ψυχή σου!
Είµαι εδώ για να σε βοηθήσω να ξαναβρείς τον εαυτό σου, µε τον
πιο οµαλό και ήπιο τρόπο. Αυτή είναι η ευχή µου για σένα και για
όλους µας.

Με αγάπη,

Τι είναι κρύσταλλος;
Ένα πέτρωµα θεωρείται κρύσταλλος όταν τα άτοµα που το
αποτελούν έχουν σαφή γεωµετρική δοµή, δηλαδή, τα άτοµα
σχηµατίζουν γεωµετρικά σχήµατα. Πολλές φορές αυτό φαίνεται µε
γυµνό µάτι, αφού οι κρύσταλλοι σχηµατίζουν υπέροχα γεωµετρικά
στερεά, ενώ άλλες φορές φαίνεται µόνο µε µικροσκόπιο.
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Πώς θεραπεύουν οι κρύσταλλοι;
Για να καταλάβουµε πώς θεραπεύουν οι κρύσταλλοι, πρέπει να
δούµε το ανθρώπινο σώµα, όχι σαν ύλη, όπως την κατανοούν οι
αισθήσεις των µατιών και των χεριών µας, αλλά ως ενέργεια που
δονείται σε µια συγκεκριµένη συχνότητα. Αυτή είναι η οπτική της
σύγχρονης επιστήµης. Οι κρύσταλλοι θεραπεύουν µε 4 βασικούς
τρόπους:
1. Οι κρύσταλλοι λαµβάνουν και εκπέµπουν φως, και
µάλιστα τη χρωµατική συχνότητα, την οποία βλέπει το
µάτι. Χρησιµοποιώντας την ψυχολογία των χρωµάτων,
µπορούµε να κάνουµε χρωµοθεραπεία, µε κρυστάλλους,
µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.
2. Οι κρύσταλλοι, και ειδικά οι ράβδοι χαλαζία, µπορούν να
κατευθύνουν και να ενισχύσουν την ενέργεια.
Χρησιµοποιώντας λοιπόν, τους ράβδους µπορούµε να
αλλάξουµε τη ροή της ενέργειας στο σώµα, να
«σπάσουµε» µπλοκαρίσµατα, να κλείσουµε διαρροές, να
ενισχύσουµε σηµεία του σώµατος που δεν έχουν αρκετό
απόθεµα και άλλα πολλά.
3. Φέρνοντας έναν κρύσταλλο στο ενεργειακό µας πεδίο,
εκείνο τείνει να µιµηθεί τη σταθερότητα που έχουν οι
µοριακοί δεσµοί του κρυστάλλου. Με αυτόν τον τρόπο
σταθεροποιείται το ενεργειακό µας σώµα και επανέρχεται
η ισορροπία και η οµαλή ροή της ενέργειας.
4. Συνδυάζοντας
κρυστάλλους
σε
προκαθορισµένα
γεωµετρικά σχήµατα, µπορούµε να αλλάξουµε το
ενεργειακό πεδίο και να του προσδώσουµε µια τελειότερη
ενεργειακή δοµή, αλλά και τα χαρακτηριστικά της Ιερής
Γεωµετρίας.
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Πώς µπορώ να εργαστώ µε τους
κρυστάλλους µου;
Για να έχεις αποτέλεσµα είναι σηµαντικό να εργάζεσαι καθηµερινά
µε τους κρυστάλλους σου, για 1-3 µήνες. Άλλωστε µια ριζική
αλλαγή στη ζωή µας δεν έρχεται από τη µία µέρα στην άλλη.
Χρειάζεται ψυχική προετοιµασία και ΠΡΑΞΕΙΣ, που θα οδηγήσουν
στην αλλαγή. Μην ξεχνάς, τίποτα δε θα αλλάξει αν δεν κάνεις κάτι
για αυτό. Οι κρύσταλλοι είναι βοηθητικοί. Εµείς είµαστε οι
πραγµατικοί κυρίαρχοι της ζωής µας, κάνοντας τις απαραίτητες
κινήσεις για να φέρουµε την αλλαγή.
Όσο περισσότερο έχεις τους κρυστάλλους κοντά σου, τόσο
περισσότερο θα σε βοηθούν. Ιδανικό είναι να ακουµπούν το
σώµα, αλλά επειδή αυτό δεν είναι δυνατό σε καθηµερινή βάση,
εργάσου ως εξής:
1. Έχε τους κρυστάλλου καθηµερινά κοντά σου, όλη µέρα,
σε µορφή κοσµήµατος ή θεραπευτικού πουγκιού
2. 2-3 φορές την εβδοµάδα, συντονίσου συνειδητά µε τους
κρυστάλλους σου και δώσε χρόνο, ώστε να
απορροφήσεις την ενέργειά τους.
3. Μην ξεχάσεις να τους καθαρίζεις σε τακτική βάση, όπως
περιγράφεται παρακάτω.

Ανάµεσα στα χέρια
Το σώµα µας έχει µια φυσική πολικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι από το
ένα χέρι παίρνει ενέργεια και από το άλλο δίνει. Η διαδικασία αυτή
συµβαίνει σε όλους τους οργανισµούς, τόσο φυσικά, όσο η
αναπνοή. Συνήθως το αριστερό χέρι είναι το δεκτικό και το δεξί το
προβολικό και δεν έχει σηµασία µε το πιο χέρι γράφουµε.
Κρατώντας τον κρύσταλλο στο δεκτικό χέρι λαµβάνεις τις δονήσεις
του και τις ποιότητές του. Κρατώντας τον στο προβολικό,
εκπέµπεις τις δονήσεις του. Στην άσκηση αυτή κρατάµε τον
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κρύσταλλο στο δεκτικό/αριστερό χέρι, για να λάβουµε τα οφέλη
του.
1. Βγάλε τους κρυστάλλους από το πουγκί
2. Κράτησε τους στο δεκτικό χέρι ή ανάµεσα στα χέρια σου
(όπως νιώθεις καλύτερα)
3. Κλείσε τα µάτια και οραµατίσου την ενέργεια των
κρυστάλλων να εισέρχεται από την παλάµη, να ανεβαίνει
από το χέρι σου και να µοιράζεται στο σώµα σου.

4. Παρατήρησε: Ποια µέρη του σώµατός σου θεραπεύουν οι
κρύσταλλοι; Εστιάσου στις αλλαγές που συµβαίνουν µέσα
σου. Μπορεί να είναι στο σώµα (γαργάληµα,
µυρµήγκιασµα, πονάκι), στο συναίσθηµα (αλλαγή στη
διάθεση), στο Νου (αλλαγή στον τρόπο σκέψης, λιγότερες
αρνητικές σκέψεις), ή στο πνεύµα (περισσότερη έµπνευση,
ξέρεις πού να πας και τι να κάνεις, αυτογνωσία). Μπορεί
να µη συµβεί και τίποτα. Ό,τι κι αν νιώσεις είναι «σωστό».
5. Μείνε µε τους κρυστάλλους για 15 – 30 λεπτά.
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6. Σηµείωσε τις αλλαγές στη ζωή σου, τη διάθεσή σου, πριν
και µετά τη θεραπεία. Το να κρατάς ηµερολόγιο, βοηθά
στην παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Επανέλαβε την άσκηση 2-3 φορές την εβδοµάδα, για
τουλάχιστον 1 µήνα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολούθησε την οδηγία του αριστερού χεριού,
εκτός και αν νιώσεις διαφορετικά. Δε µπορείς να κάνεις λάθος
στην άσκηση. Το πολύ πολύ να δυσκολευτείς λίγο στην
αντίληψη της ενέργειας, αλλά αυτό θα περάσει µε την
εξάσκηση.

Κόσµηµα ή θεραπευτικό πουγκί
Μπορείς να φορέσεις
τους κρυστάλλους σου,
σε κόσµηµα, για να
τους έχεις µαζί σου όλη
µέρα και να λαµβάνεις
τα οφέλη τους. Τα κολιέ
και τα µενταγιόν είναι
ιδανικά για θεραπεία
στο λαιµό και την καρδιά, αλλά και το Ηλιακό πλέγµα αν
φορέσεις κάτι πιο µακρύ. Μπορείς ακόµα να τους βάλεις στην
τσέπη του παντελονιού, αλλά συνήθως καταστρέφονται µε
αυτόν τον τρόπο. Ένα βραχιόλι στο Δεκτικό χέρι θα σε βοηθήσει
να λάβεις όλη την ενέργεια των κρυστάλλων, είναι ιδανικό για
το συνδυασµό διαφόρων ορυκτών και µπορεί να το φορέσει
και ένας άντρας.
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Εναλλακτικά, µπορείς να βάλεις όλους τους κρυστάλλους σου
µέσα σε ένα πουγκί το οποίο θα έχεις διαρκώς µαζί σου,
καθηµερινά, για τουλάχιστον 1 µήνα. Μπορείς να το βάλεις
στην τσέπη του παντελονιού, εσωτερικά από τη µπλούζα ή αν
αυτό δεν είναι δυνατό, να τους έχεις τουλάχιστον στην τσάντα
σου.

Κάτω από το µαξιλάρι

Μπορείς να τοποθετήσεις ένα κρύσταλλο κάτω από το
µαξιλάρι σου (κατά προτίµηση µέσα στη µαξιλαροθήκη, για να
µη χαθεί). Με αυτό τον τρόπο µπορείς να εργαστείς µε τα
όνειρά σου. Για παράδειγµα µπορείς να χρησιµοποιήσεις ροζ
χαλαζία, για να σου δείξει µέσω ονείρου, τις βαθύτερες
ανησυχίες σου, ώστε να µπορέσεις συνειδητά να τις
θεραπεύσεις.

Γύρω από το κρεβάτι
Αν νιώθεις ότι το να τοποθετήσεις κρυστάλλους κάτω από το
µαξιλάρι, είναι µια έντονη τεχνική για εσένα, τότε µπορείς να
τοποθετήσεις τους κρυστάλλους στο κοµοδίνο ή γύρω από το
κρεβάτι. Μπορείς για παράδειγµα να χρησιµοποιήσεις Σελενίτη
(Satin Spar), που δρα µε πολλαπλούς τρόπους. Είναι έντονα
καθαριστικός, σε συνδέει µε το καθαρό φως, ανεβάζοντας τις
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δονήσεις σου και δηµιουργεί ένα ενεργειακό όριο. Με 4
κρυστάλλους Σελενίτη (Satin Spar), γύρω από το κρεβάτι
µπορείς να σταµατήσεις να βλέπεις άσχηµα όνειρα.

Θεραπευτικά πουγκιά
Τα προβλήµατα της ζωής
µας
είναι
συνήθως
πολύπλοκα και πολύπλευρα,
οπότε
ο
συνδυασµός
κρυστάλλων για θεραπεία,
µπορεί να φέρει εξαιρετικά
αποτελέσµατα, σε σχέση µε
τη µεµονωµένη χρήση ενός.
Ο
κρυσταλλοθεραπευτής
µπορεί να σε συµβουλεύσει για το είδος των κρυστάλλων που
µπορείς να χρησιµοποιήσεις, ανάλογα µε το στόχο που θέλεις
να πετύχεις. Η επιλογή των κρυστάλλων γίνεται είτε διαισθητικά
είτε µετά από συζήτηση σχετικά µε το θέµα που σε απασχολεί.

Διαλογισµός
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Η προσθήκη κρυστάλλων, µπορεί να αυξήσει εξαιρετικά τη
διαλογιστική εµπειρία, να σε πάρει σε πιο βαθιές καταστάσεις
της συνείδησης, να σε βοηθήσει να µπεις σε κατάσταση
διαλογισµού ευκολότερα, κλπ. Απλά κράτα ένα κρύσταλλο στα
χέρια σου και κάνε οποιαδήποτε άσκηση γνωρίζεις ή
συνηθίζεις να κάνεις. Αν είναι µεγάλο κοµµάτι, βάλε τον
µπροστά σου και άφησε τη µατιά σου να χαθεί µέσα του ή
απλά διαλογίσου κοντά του.

Καθαρισµός Κρυστάλλων & Χώρου

Τι σηµαίνει καθαρισµός κρυστάλλων και πως εξηγείται
µε φυσικό τρόπο;
Όσο ενεργειακά σταθεροί και δυνατοί κι αν είναι, οι κρύσταλλοι
επηρεάζονται κάποιες φορές, από τις συχνότητες του
περιβάλλοντος, ή του σώµατος το οποίο θεραπεύουµε, αν αυτές
είναι πολύ έντονες. Έτσι, κατά καιρούς χρειάζονται
επανασυντονισµό, για να επιστρέψουν στην αρχική τους
κατάσταση. Αυτό σηµαίνει «καθαρίζω» τους κρυστάλλους.
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Πώς καταλαβαίνω ότι ο κρύσταλλος χρειάζεται
καθάρισµα;
Όσο και να φαίνεται περίεργο, µπορούµε να αντιληφθούµε πότε η
δύναµη του κρύσταλλου έχει επηρεαστεί, σύµφωνα µε κάποιες
ενδείξεις. Συνήθως,

t Ο κρύσταλλος φαίνεται θολός, θαµπός, σαν να έχει χάσει
την αρχική του λάµψη

t Νιώθουµε τον κρύσταλλο περίεργα βαρύ, όταν τον
φοράµε ή τον κρατάµε, ενώ πριν ούτε που
αντιλαµβανόµασταν την παρουσία του.
t Μας δηµιουργεί µία απώθηση, σαν να µην το θέλουµε πια
Αυτές
είναι
ενδείξεις
ότι
ο
κρύσταλλος
επανασυντονισµό ή «καθάρισµα», όπως λέµε.

χρειάζεται,

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζω τους κρυστάλλους
µου;
Όταν
κάνουµε
Αυτοθεραπεία,
ή
αν
ασκούµε
τη
Κρυσταλλοθεραπεία ως θεραπευτές, τότε καθαρίζουµε τους
κρυστάλλους ΠΑΝΤΑ µετά από κάθε συνεδρία, ακόµα και αν
έχουµε κάνει το γενικό καθαρισµό της βδοµάδας ή του µήνα. Το
ίδιο ισχύει και όταν κάνουµε διαλογισµό.

Τρόποι καθαρισµού κρυστάλλων και χώρου
Λευκό Φως ή Ρέικι
1. Κράτα µερικούς κρυστάλλους, που θέλεις να καθαρίσεις,
ανάµεσα στα χέρια σου1

1

Ο ακριβής αριθµός κρυστάλλων που µπορείς να καθαρίσεις ταυτόχρονα,
εξαρτάται από τη συνειδητότητά σου και γι’ αυτό είναι δύσκολο να προσδιοριστεί.
Ξεκίνα µε 2-3 και αύξανε όσο νιώθεις ότι καθαρίζουν.
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2. Με µια βαθιά εισπνοή οραµατίσου Λευκό Φως να µπαίνει
από την κορυφή του κεφαλιού και να πηγαίνει στο τσάκρα
της Καρδιάς (στο κέντρο του στήθους)
3. Με την εκπνοή το Φως ανεβαίνει από την Καρδιά και µέσω
των χεριών διοχετεύεται στον κρύσταλλο.
4. Δες τον να γεµίζει µε αγνό θεραπευτικό φως.
5. Επανέλαβε 2-3 φορές ή όσο νιώσεις ότι χρειάζεται.
6. Κάνε το ίδιο και για το χώρο, ενώ κρατάς το
Μονοκρύσταλλο Χαλαζία στο 3ο µάτι, µε τη µύτη να δείχνει
προς τα έξω.
t Μπορείς αντί για λευκό φως να δώσεις Ρέικι, τότε όµως η
αναπνοή πρέπει να κατέβει µέχρι το Τάντεν, που είναι η
αποθήκη του Ρέικι.

Καθαριστικό σπρέι
Κράτησε µερικούς κρυστάλλους ανάµεσα στα χέρια σου και
ψέκασέ τους µε ένα ειδικό, ενεργειακό σπρέι «καθαρισµός
κρυστάλλων»2.
Κάνε το ίδιο µε το ειδικό σπρέι «καθαρισµός χώρου», ψεκάζοντας
σε κάθε γωνιά και στο κέντρο του δωµατίου.
t

t

2

Ο τρόπος αυτός θέλει προσοχή για τους κρυστάλλους
που δεν αντέχουν στο νερό (βαµµένα ορυκτά όπως
Χαολίτης, Κοράλλι, κλπ., ορυκτά κάτω από 5 στην κλίµακα
Mohs, όπως Σελενίτης, Καλσίτης, Τυρκουάζ, φθορίτης,
χρυσόκολλα, µαλαχίτης, κλπ.)
Ιδανική µέθοδος για θεραπευτές και γενικά για καθαρισµό
µεταξύ των θεραπειών

Μπορείς
να
προµηθευτείς
τα
σπρέι
στέλνοντας
info@MariannaMarkou.gr. Σύντοµα και στο e-shop µας.

µήνυµα
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Καπνός – Θυµίαµα
Αν δεν έχεις κάποιο αναπνευστικό πρόβληµα, µπορείς να
καθαρίσεις το χώρο σου και τους κρυστάλλους καίγοντας ιερά
βότανα, όπως ακριβώς κάνεις και στο σπίτι, όταν θυµιατίζεις.
1. Πάρε ένα πυρίµαχο δοχείο (πχ. τασάκι) και κάψε µέσα
βότανα, όπως Φασκόµηλο, Palo Santo, γλυκόριζα ή
κέδρο. Εναλλακτικά κάψε θυµίαµα λιβάνι, κέδρο ή ότι άλλο
σου αρέσει. Εξαιρετική δουλειά κάνουν και τα αρωµατικά
στικ (White Sage, Agarbatti, Palo Santo)3.
2. Πέρασε τους κρυστάλλους σου πάνω από τον καπνό για
2-3 λεπτά ή µέχρι να νιώσεις ότι καθάρισαν ή
χρησιµοποίησε ένα φτερό για να κατευθύνεις τον καπνό
πάνω στους κρυστάλλους σου.
3. Ο καπνός θα περιβάλει τον κρύσταλλο από όλες τις
µεριές. Μία ένδειξη ότι καθάρισε ο κρύσταλλος είναι όταν
ο καπνός πηγαίνει έντονα προς µία κατεύθυνση µόνο
t

Μη χρησιµοποιείς την τεχνική αυτή µπροστά σε άτοµα που
έχουν θέµα µε τα αρωµατικά στικ ή µε την έντονη µυρωδιά
από το λιβάνι. Αντενδείκνυται για άτοµα µε άσθµα και
αναπνευστικά προβλήµατα

Και βέβαια µην ξεχνάς
t
t

Άνοιξε τα παράθυρα να πάρει αέρα ο χώρος
Καθάρισε καλά το χώρο που ζεις από τη σκόνη και τη
βρωµιά που συσσωρεύεται.

Μπορείς
να
προµηθευτείς
τα
σπρέι
στέλνοντας
info@MariannaMarkou.gr. Σύντοµα και στο e-shop µας.
3

µήνυµα
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t

t

Ξεκαθάρισε παλιά πράγµατα, αποθήκες, ντουλάπες, κλπ.
Όλα αυτά θα ανανεώσουν τον άερα και θα κάνουν χώρο
για νέα πράγµατα στη ντουλάπα, αλλά και τη ζωή σου.
Άναψε ένα κερί το οποίο θα αφήσεις στο χώρο να καίει για
τουλάχιστον 10 λεπτά

Η πρόθεση κινεί την ενέργεια. Η φαντασία σου έχει µεγαλύτερη
δύναµη από όση πιστεύεις ;-)

Τι άλλο µπορεί να µε βοηθήσει;

Συνεδρία

Μια πολύ προσωπική προσέγγιση. Ο κρυσταλλοθεραπευτής
εντοπίζει τις ανισορροπίες της ενέργειας στο σώµα και
τοποθετεί κρυστάλλους, ώστε να εξοµαλύνει την ενέργεια και
να φέρει αρµονία. Η θεραπεία είναι προσαρµοσµένη στις
ανάγκες του κάθε ανθρώπου και στο τέλος γίνεται ένας
ενεργειακός
αποσυµβολισµός.
Ποιοι
κρύσταλλοι
χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή, και για ποιο λόγο. Έπειτα από
κοινού αποφασίζεται το πλάνο δράσης. Καθορίζεται ο
αριθµός των συνεδριών, προσεγγιστικά.
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Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν;

Μια αλλαγή στο σώµα χρειάζεται χρόνο και επανάληψη για να
µονιµοποιηθεί. Έτσι, παρόλο που η αλλαγή στην ενέργεια, τη
διάθεση, τη σκέψη, κλπ. έρχεται άµεσα µετά τη θεραπεία, είναι
πολύ πιθανό, µετά από µερικές µέρες, να επιστρέψει η παλιά
κατάσταση. Για το λόγο αυτό συστήνεται επανάληψη της
διάταξης, σε συνδυασµό µε τη χρήση κρυστάλλων στο σπίτι,
για καλύτερα αποτελέσµατα. Σε γενικές γραµµές χρειάζονται 37 συνεδρίες, για να φέρουµε ένα καλό αποτέλεσµα.

Ατοµική Συνεδρία Ρέικι µε Κρυστάλλους - 90λεπτά
Μια πολύ προσωπική προσέγγιση. Είτε από κοντά, είτε από
απόσταση, µια συνεδρία Ρέικι µε Κρυστάλλους θα δώσει την
απαραίτητη ενέργεια στο σώµα, για να ξεκινήσει την
αυτοθεραπεία του.
Εσείς: απλά ξαπλώνετε στο κρεβάτι θεραπείας και απολαµβάνετε
τη φροντίδα
Ο θεραπευτής:
1. Ανιχνεύει την ενέργεια στο σώµα µε τα χέρια ή µε εκκρεµές
και εντοπίζει τις ανισορροπίες που υπάρχουν.
2. Έπειτα, διοχετεύει ενέργεια και τοποθετεί κρυστάλλους,
ώστε να σπάσει µπλοκαρίσµατα, να ανακατευθύνει, να
προσθέσει ή να αφαιρέσει ενέργεια όπου χρειάζεται το
σώµα.
3. Μετά
το
πέρας
της
συνεδρίας
ακολουθεί
αποσυµβολισµός της. Δηλαδή, σε ποια σηµεία υπήρχε
πρόβληµα
στην
ενέργεια,
ποιοι
κρύσταλλοι
χρησιµοποιήθηκαν και τι σηµαίνει αυτό πρακτικά στη ζωή
σας.
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Η συνεδρία αυτή επαναφέρει σιγά σιγά την ισορροπία και την
αρµονία σε όλα τα επίπεδα: σωµατικό, συναισθηµατικό, νοητικό
και πνευµατικό. Είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε
ανθρώπου. Αυτή είναι και η δύναµή της!
Για την επαναφορά του πεδίου σε µια καλή κατάσταση χρειάζονται
κατά µέσο όρο, 3-7 συνεδρίες.

Κρυσταλλοθεραπεία – 30-45 λεπτά
Διάλεξε µια από τις παρακάτω θεραπείες και απόλαυσε την
αλλαγή που µπορούν να φέρουν στη ζωή σου οι κρύσταλλοι:

Γενική θεραπεία - Εξισορρόπηση Chakra σε όλο το σώµα – 30
λεπτά
Ο θεραπευτής θα τοποθετήσει κρυστάλλους πάνω στο σώµα,
προκειµένου να εξισορροπήσει διάφορες πτυχές της ζωής, όπως:
t
t
t
t
t
t

τη σύνδεση µε τον εσωτερικό εαυτό
ενδυνάµωση του λογικού νου
καλύτερη επικοινωνία
βοήθεια στο να αγαπάς αυτό που κάνεις και να κάνεις
περισσότερα πράγµατα από αυτά που αγαπάς
να ενισχύσει την ευτυχία και τη σωµατική δύναµη και
να σε ενεργοποιήσει σε δράση

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα οδηγηθείς σε ένα διαλογισµό
αναπνοής, ο οποίος θα βοηθήσει στην καλύτερη ρύθµιση της
ενέργειας σε όλο το σώµα. Φέρε όλο το σώµα σε µια ισορροπία,
µε αυτή τη διάσηµη θεραπεία, που τη ζητούν σε όλο τον κόσµο!
Πέτα από πάνω σου οτιδήποτε περιττό – 30 λεπτά
Μια θεραπεία που βοηθά να καταλάβεις τις περιττές δεσµεύσεις,
τους περιττούς συσχετισµούς και περιορισµούς, που έχεις φτιάξει
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µε το µυαλό σου, και τα εµπόδια που µπορεί ο ίδιος να έχεις
δηµιουργήσει, µπλοκάροντας τη ροή. Βοηθά να
t
t
t
t
t
t
t

Καθαρίσεις το µυαλό σου και να δεις καθαρά µια
κατάσταση
Σταθεροποιήσεις το συναίσθηµα
Πάρεις αποφάσεις για το επόµενο βήµα
Διώξεις από πάνω σου οποιαδήποτε περιττή σκέψη ή
συναίσθηµα
Ξαλαφρώσεις
Φέρνει συναισθηµατική σταθερότητα
Σε κάνει να νιώθεις πιο ελαφρύς

Ηρεµία του Νου – 30 λεπτά
Αυτή η θεραπεία θα φέρει πίσω την ψυχική σου ηρεµία. Με τη
χρήση του Φθορίτη, το µυαλό θα ξαναβρεί τη γαλήνη που
αναζητά, ενώ την ίδια στιγµή ένας Ροζ Χαλαζίας και Πράσινη
τουρµαλίνη θα σε βοηθήσει να απελευθερώσεις όλα τα αρνητικά
συναισθήµατα που µπλοκάρουν τις σκέψεις σου. Αυτή η
θεραπεία
t
t
t
t

σε βοηθά να είσαι πιο εστιασµένος στις επιλογές σου
πιο συγκεντρωµένος για να επιτύχεις πρακτικά τους
στόχους σου και
σε βοηθά να συνεχίσεις τη ζωή σου µέσα σε µια χαλαρή
κατάσταση ευεξίας
Νιώσε το µυαλό να γαληνεύει και απόλαυσε το αίσθηµα
της Ειρήνης, της Ασφάλειας και της Προστασίας

Ξεκαθάρισµα Σκέψεων & Συναισθηµάτων – 30 λεπτά
Αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, καλό είναι πρώτα να βάλεις τα
πράγµατα σε τάξη. Με αυτή τη συνεδρία θα καταφέρεις
κυριολεκτικά να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήµατα. Θα
καταλάβεις, ποιος-α είσαι, τι θέλεις και τι χρειάζεται να κάνεις για
να πας στο επόµενο βήµα.
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t
t
t
t
t

κάνει ένα ξεκαθάρισµα σε συναισθήµατα και σκέψεις
δίνει σταθερότητα
σε κάνει να βλέπεις ξεκάθαρα και ρεαλιστικά
βάζει τα πράγµατα στη θέση τους, µέσα σου
βοηθά να απαντήσεις την ερώτηση: «πού είµαι, πού πάω,
πώς θα το κάνω;»

Χάος & Αταξία – 30 λεπτά
Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στην εποχή
µας. Είναι τόσο φυσικό άλλωστε! Με τόση υπερ-πληροφόρηση,
σε συνεχή βάση, είναι δύσκολο να επιλέγεις όλη την ώρα ποια
πληροφορία θα συγκρατήσεις και ποια όχι. Ακόµα ποιο δύσκολο,
µε τις ταχύτητες που απαιτείται να εργαζόµαστε. Αν λοιπόν:
t
t
t
t
t

οι σκέψεις σου είναι σκόρπιες
δε µπορείς να καταλήξεις σε συµπεράσµατα
έχεις πολύ άγχος λόγω του ότι συµβαίνουν πολλά
πράγµατα στη ζωή σου, πολλές υποχρεώσεις, κλπ.
νιώθεις αποπροσανατολισµένος
«σκορπίζεσαι» από δω κι από κει ξεχνώντας τον εαυτό σου

Αυτή η τεχνική είναι για σένα. Θα σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς,
να επικοινωνήσεις µε τον εαυτό σου και να µη χάνεις ενέργεια
γύρω γύρω.

Συµβουλευτική Κρυστάλλων
Οι κρύσταλλοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν και να
διοχετεύουν φως και µάλιστα σε ποικίλες χρωµατικές
συχνότητες. Ακόµα, ενισχύουν την δύναµη του εκπεµπόµενου
φωτός, την ανακατευθύνουν και έτσι, τοποθετώντας τους σε
συγκεκριµένα σηµεία στο σώµα ή ακόµα και κρατώντας τους
ανάµεσα στα χέρια µας, µπορούν να φέρουν αλλαγή στο
ενεργειακό µας πεδίο, στη διάθεση, στον ψυχισµό … στη ζωή
µας.
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Διαδικασία:
1. Μέσα από µία µισάωρη τηλεφωνική συνέντευξη,
εντοπίζουµε τους τοµείς που θα εστιαστούµε
2. Έπειτα, ο θεραπευτής επιλέγει τους κατάλληλους
κρυστάλλους, που συνολικά θα βοηθήσουν στην
κατάσταση
3. Λαµβάνετε µια αναφορά: µε τους κρυστάλλους, τις
ιδιότητές τους, το χρόνο και τις τεχνικές µε τις οποίες
προτείνεται να εργαστείτε.
4. Αν το επιθυµείτε αγοράζετε τους κρυστάλλους, µε
έκπτωση 20%.

Κρυσταλλικά Πλέγµατα – για το χώρο
Ένα κρυσταλλικό πλέγµα συνδυάζει τις ιδιότητες διαφόρων
ορυκτών, αλλά και της ιερής γεωµετρίας, βάση της οποίας
τοποθετούνται. Η δύναµή του έγκειται στο ότι οι κρύσταλλοι είναι
συνδεδεµένοι µεταξύ τους, δε λειτουργούν δηλαδή ανεξάρτητοι,
αλλά σαν µια ενιαία µονάδα.

Χρησιµοποιείται για να αλλάξουµε την
ενέργεια ενός χώρου, ή για προσωπική
θεραπεία. Στα πλέγµατα επιλέγουµε µια
ξεκάθαρη δήλωση-πρόθεση, σχετικά µε
αυτό που θέλουµε να πετύχουµε στη ζωή
µας… διαδικασία θεραπευτική από µόνη
της.
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Bιογραφικό
Είµαι η Μαριάννα Μάρκου. Μετά
από 12 χρόνια σε πολυεθνική και
έχοντας
ευχαριστηθεί
πραγµατικά, καριέρα, επιτυχίες,
εργασία µε οµάδες, µεγάλα
project, οργάνωση, αποφάσισα
να εφαρµόσω την εµπειρία µου
σε ένα τελείως διαφορετικό
τοµέα.
Αποφάσισα
µα
ακολουθήσω το µονοπάτι της
καρδιάς µου... τις εναλλακτικές
θεραπείες.
Ήδη από το 2012 είχα έρθει σε
επαφή µε το Ρέικι και την
Κρυσταλλοθεραπεία.
Κυριολεκτικά, τα συστήµατα
αυτά µου αλλάξαν τη ζωή! Μετά από πολύ, πολύ εκπαίδευση και
άσκηση, κατάφερα να πάρω τις αποφάσεις που χρειάζονταν,
αλλά το πιο σηµαντικό... να κάνω τις ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ που
χρειάζονταν για να περάσω στο επόµενο βήµα της ζωής µου.
Τόση ήταν η δύναµη της απόφασης και η κατανόηση του δρόµου
µου, που θα σου αποκαλύψω ότι όταν αποφάσισα να
σταµατήσω τη «σίγουρη» δουλειά, τίποτα δε µου διασφάλιζε ότι θα
έχω χρήµατα να ζήσω το επόµενο διάστηµα. Το 2018. Μέσα στην
κρίση. Αυτό όµως δε µε σταµάτησε από το να κυνηγήσω τα
όνειρα µου.
Έµπνευση, πρακτικότητα, ώριµος σχεδιασµός και πολύ δύναµη
για να ξεπεράσω τους φόβους µου. Αυτή είναι η µυστική συνταγή
που εφαρµόζω µέχρι σήµερα για να πάω µπροστά.
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Μέσα από αυτή την εµπειρία µπορώ να σε βοηθήσω να αλλάξεις
και εσύ τη ζωή σου, να κάνεις το επόµενο βήµα, να νικήσεις τους
φόβους σου, να κατακτήσεις τη δύναµη σου και να ζήσεις
επιτέλους τη ζωή που ονειρεύεσαι!

Εκπαίδευση
Πιστοποιήσεις Ρέικι:
•
•
•
•
•

Usui Reiki Ryoho Master Teacher – εκπαίδευση Νεκταρία
Σπυροπούλου (2017)
Japanese Reiki Techniques – εκπαίδευση Frank Arjava
Petter (2017)
Advanced Reiki Technics of William Lee Rand –
εκπαίδευση: Μάριος Αγγελής (2013)
«Το Πανηγύρι του Ρέικι» Σύστηµα εκπαίδευσης Ρέικι σε
παιδιά – Σύστηµα & Εκπαίδευση: Φιλίτσα Κόρµπα (2017)
«Το Πανηγύρι των Αγγέλων» Φέρνοντας τα παιδιά σε
επαφή µε το Φύλακα Άγγελό τους - Σύστηµα &
Εκπαίδευση: Φιλίτσα Κόρµπα (2017)

Πιστοποιήσεις Κρυσταλλοθεραπείας:
•

CCH (Certified Crystal Healer) – σύστηµα & εκπαίδευση
LoveAndLightSchool (2018)
Class #1: Introduction to Crystal Healing
Class #2: Sensing Subtle Energy with Stones & Crystals
Class #3: Advanced Crystal Healing
Class #4: Energetic Protection Using Crystals & Stones
Class #5: Basic Crystal Healing Layouts
Class #6: Advanced Crystal Healing Layouts
Class #7: Chakra Healing with Crystals & Stones
Class #8: Working with Crystal Grids
Class #9: Emotional Healing with Crystals & Stones
Class #10: Using Crystals for Fertility Support
Class #11: Creating a Crystal Healing Mandala
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Platonic Solids - Love & Light School (2018)
4 επίπεδα Κρυσταλλικού Ρέικι – Σύστηµα & εκπαίδευση:
Κάλλη Σκαρλάτου
1ο Eισαγωγή στους κρυστάλλους (2013)
2ο Kρυσταλλικό Ρέικι (2014)
3ο Kρύσταλλοι & Aρχάγγελοι (2016)
4ο Kρύσταλλοι & Aνώτερος Eαυτός (2016)
Άλλα σεµινάρια
•
•

•
•

•
•
•
•

Οραµατικοί Διαλογισµοί – εκπαίδευση: Κάλλη Σκαρλάτου
(2014)
Θεραπευτικό Άγγιγµα Χριστικής Ενέργειας Α’ επίπεδο –
σύστηµα & εκπαίδευση Κάλλη Σκαρλάτου & Ελισάβετ
Αντωνιάδου
Θιβετιανή µάλαξη ενέργεια χολής – Harmony Holistic
Therapies (2017)
Harvard Becoming a Manager (2012) - Harvard
Presentation Skills – (2013)
Harvard Leading and motivating (2013) - Harvard Difficult
interactions (2014)
Harvard Team Leadership (2014) -Harvard Team
Management (2014)
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Mail: info@MariannaMarkou.gr
Website: www.MariannaMarkou.gr
Tηλέφωνο: 6944317796

