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Σε κάθε υψηλά εξελιγμένο πολιτισμό σε όλο τον κόσμο υπήρχε πρόσβαση σε μια 

ερμητική γνώση και σε χώρους μυήσεων, σε κρυμμένα μυστικά. Τα Ελευσίνια 

Μυστήρια, η κρυμμένη γνώση των Αιγυπτίων αλλά και των Εσσαίων, ο πολιτισμός των 

Mayas, η παράδοση των Quero’s -ως φύλακες της σοφίας των Άνδεων-, ο Θιβετιανικός 

Βουδισμός, οι κάτοικοι της Σιβηρίας... μια ατελείωτη λίστα... Όλοι τους γνώριζαν ότι 

όποιος είναι πρόθυμος να γίνει φωτεινός πολεμιστής και φύλακας της σοφίας έπρεπε 

να περάσει συγκεκριμένα τελετουργικά και να ‘διασχίσει’ τον τροχό της ζωής. 

Ο Θεραπευτικός Τροχός των Ίνκας είναι ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι κατά τη 

διάρκεια του οποίου με την σαμανική εκπαίδευση θα καθοδηγηθείτε -μέσα σ’ ένα 

διάστημα περίπου ενός έτους- ν’ ανακαλύψετε τον εαυτό σας και να φέρετε στην 

επιφάνεια το απέραντο δυναμικό σας. Κύριος στόχος είναι να αποκαλύψετε τον εαυτό 

σας σ’ εσάς, να αποβάλλετε το παρελθόν σας, να κατακτήσετε τον φόβο του θανάτου, 

ν’ αφήσετε πίσω το σύστημα των πεποιθήσεών σας, να αναλάβετε με υπηρηφάνεια τον 

ρόλο του ήρωα στο δικό σας ταξίδι, και να ζήσετε το δικό σας όραμα, να γίνει δηλαδή η 

πραγματικότητά σας αυτό ακριβώς που ονειρεύεστε! 

Συμβολίζει το ατομικό ταξίδι που πρέπει να κάνει ο καθένας μας για να βρει τον 
αυθεντικό του εαυτό και για να βρει ποιός πραγματικά είναι πέραν του ονόματος του, 
του παρελθόντος του, των σκέψεων του και των συναισθημάτων του. Είναι ο δρόμος 
που μας οδηγεί στις απαντήσεις των μεγάλων ερωτημάτων της ζωής. 

Είναι μια ιερή ψυχολογία, ένα μυθικό ταξίδι ψυχής που μας επιτρέπει να μπούμε σε μια 
πιο ανοιχτή συνειδητότητα. 

Ένα κορυφαίο σεμινάριο όπου η Υπερ-Προσωπική ψυχοθεραπεία και η Σύγχρονη 
Ενεργειακή ψυχολογία, η νευροβιολογία, NLP ,συστημικη αναπαρασταση, gestalt 
συναντούν την Παράδοση των Ίνκα και εμπλουτίζονται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
και τις τεχνικές της. 

Οι Ίνκας, από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της Νοτίου Αμερικής, δεν ήταν μόνο 
φημισμένοι για τις πόλεις τους και τον τρόπο που διοικούσαν την τεράστια 
αυτοκρατορία τους, αλλά και για την ιδιαίτερα αναπτυγμένη πνευματικότητα τους. 

Οι σαμάνοι τους, ιερείς, θεραπευτές και οι κρατούντες την παράδοση ζωντανή, 
ανέπτυξαν μία ιατρική που βασίζονταν στην θεραπεία με την ενέργεια της Γης και του 
Ουρανού και θεράπευαν τις αρρώστιες με πνεύμα και φως. 

Ο Αλμπέρτο Βιλλόλντο, καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικής ανθρωπολογίας του San 
Francisco University, μελέτησε για πολλά χρόνια τη θεραπευτική δύναμη αυτών των 
τεχνικών ενεργειακής θεραπείας κοντά στους Q’eros τους απογόνους των Ίνκας που 
ζουν στα υψίπεδα των Άνδεων, προτού αρχίζει να τις εφαρμόζει στους ασθενείς του.  



Βασισμένος σ' αυτόν τον αρχαίο θεραπευτικό δρόμο ανέπτυξε ένα πρακτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας 
αλλά και τους άλλους. Μαθαίνουμε να αποφεύγουμε τις αρρώστιες καταλαβαίνοντας 
τον τρόπο που λειτουργεί η ενέργεια. 

Πυρήνας του προγράμματος αυτού είναι τα φωτεινά ενεργειακά πεδία που 
περιβάλλουν το υλικό μας σώμα. Μπορούμε να ‘βλέπουμε’ πως αλλάζουν σε 
περίπτωση ασθένειας και πως καθαρίζονται για να επιτρέψουν στις δυνάμεις της Ίασης 
να επιφέρουν την Υγεία στην ζωή μας ξανά. 

Στη παράδοση των Ίνκας με τη αρχέγονη κατανόησή της για τον καίριο ρόλο της 
ζωντανής ενέργειας στην διασύνδεση όλων των ανθρώπινων όντων με τη Φύση, 
εμπεριέχεται ξεκάθαρα και μάλιστα με βιωματικό τρόπο αυτό που οι σύγχρονες 
εξελίξεις στην Ψυχολογία και την Κοινωνιοβιολογία ονομάζουν «βιοφιλικό ένστικτό». 
Ανταποκρινόμενη στο «βιοφιλικό ένστικτό», προσφέρει έτσι τα εργαλεία και τις 
πνευματικές πρακτικές της, δοκιμασμένα από αρχαιοτάτων χρόνων, για να παράσχει 
στον σύγχρονο αναζητητή την προσωπική και άμεση επαφή με τον Κόσμο της 
Ζωντανής Ενέργειας, οδηγώντας μας έτσι να συμμετάσχουμε στη δική μας εξέλιξη σε 
αυτό το κομβικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. 

Εκπαίδευση Ζωής και Ηγεσίας! 

Αυτή η εκπαίδευση σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε το Πνεύμα και την 

Αυτοπεποίθησή σας ώστε εσείς να οδηγείται τη ζωή σας κι όχι το αντίστροφο, 

αποκτώντας Συνειδητότητα του νέου τύπου Ηγέτη, που δεν άγεται αλλά οδηγεί 

ο ίδιος τη ζωή του κι βοηθάει με Συμπόνια κι Ακεραιότητα την οικογένεια του, 

την κοινότητα του, την ανθρώπινη φυλή κι τον κόσμο γενικά. Είμαστε όλοι 

κομμάτια της Νέας Συνειδητότητας που τώρα αναπτύσσεται! Ας γίνουμε στο 

Τώρα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας! 

Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα και γίνε εσύ ο Αρχιτέκτονας της 

ζωής σου. 

Αν έχετε τον κατάλληλο χάρτη, σύντομα θα δείτε ότι αυτές οι αλήθειες θα σας 

απελευθερώσουν από μία επίπεδη ζωή και στο τέλος θα αγκαλιάσετε και θα 

ζήσετε την ζωή που εσείς θέλετε! 0 Paulo Coehlo στον αλχημιστή έγραψε " 

Αυτός είναι ο χάρτης, γεμάτος σοφία και νοημοσύνη, για να ακολουθήσει η 

καρδιά σου τον δρόμο για τα όνειρά σου.” και φυσικά το πραγματικά μαγικό 

συστατικό είναι... ΕΣΥ! 

Ο θεραπευτικός τροχός είναι ένα πλαίσιο που σε στηρίζει όταν διάγεις στη ζωή 

σου. Είναι ένας χάρτης από μόνος του, αλλά δεν είναι η περιοχή, ο χάρτης είναι 

απλά ενδείξεις, τη περιοχή πρέπει να την περπατήσεις από μόνος σου. Η 

κεντρική ιδέα του σαμανισμού είναι η άμεση βιωματική γνώση. Όταν στην 

πραγματικότητα το κάνεις και το βαδίσεις, τότε πραγματικά σε διδάσκει αυτό. 

είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς γιατί δεν είναι μια περιοχή των λέξεων, 

είναι μια βιωματική περιοχή. 

Στο ταξίδι του Θεραπευτικού Τροχού, κάθε κατεύθυνση συνδέεται με ένα 4- 

ήμερο σεμινάριο στο οποίο θα μάθετε μια συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική. 

Το ταξίδι περιλαμβάνει το υπερβατικό πέρασμα από το Νότο στην Δύση, στον 



Βορρά και στην Ανατολή. 

Η δομή του προγράμματος είναι βασισμένη σε 4 επίπεδα. Κάθε επίπεδο 

περιλαμβάνει σαμάνικες μυήσεις, τελετουργικά, τελετές, ταξίδια σε άλλες 

καταστάσεις συνείδησης, πολύ βαθιές ενεργειακές θεραπευτικές διαδικασίες, 

διαλογισμούς, ενεργειακές ασκήσεις, μυστικιστικές εμπειρίες και ένα βαθύ 

μοίρασμα αγάπης. 

Τ α τέσσερα επίπεδα έχουν τα ονόματα των τεσσάρων κατευθύνσεων 

ξεκινώντας με τον Νότο και συνεχίζοντας με την Δύση, τον Βορρά και την 

Ανατολή. Κάθε κατεύθυνση έχει διαφορετικό θέμα και είναι χτισμένη πάνω στην 

γνώση και τις δεξιότητες της προηγούμενης. 

Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτικές εφαρμογές, βιωματικές ασκήσεις, και 
τα αρχαία τελετουργικά μετάβασης. Μέσα από δουλειά σε μικρές ομάδες και εποπτεία 
σε προσωπικό επίπεδο, οι μαθητές αποκτούν άριστες τεχνικές ικανότητες. 

Αυτή η εκπαίδευση θα δώσει βαθιά γνώση στις παραδοσιακές Σαμανικές πρακτικές, και 
θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό εφόδιο, σε όσους έχουν κάνει τις 9 μυήσεις του Munay-Ki 
και θέλουν να το διδάξουν επαγγελματικά στο μέλλον. 

Νότος: ο Δρόμος του Πληγωμένου Θεραπευτή 

Ξεκινώντας θα γνωρίσετε τι είναι ο σαμανισμός και ποιες είναι οι παραδόσεις του από 

το Περού. Στην συνέχεια θα μάθετε πώς να αποβάλετε το παρελθόν όπως το 

φίδι-ερπετό αποβάλει το δέρμα του. Εδώ ξεκινάτε να μετασχηματίζετε τα τραύματά σας 

σε πηγές δύναμης και συμπόνιας. Θα λάβετε τα τελετουργικά που σας συνδέουν με την 

γραμμή-γενεαλογία των θεραπευτών, ανδρών και γυναικών. Ως σαμανική τεχνική θα 

μάθετε την διαδικασία ‘Illumination’, που καθαρίζει τα αποτυπώματα του κάρμα και των 

ασθενειών από το Φωτεινό Ενεργειακό Πεδίο. Σε αυτό το σεμινάριο ξεκινάτε να 

φτιάχνετε την ‘Mesa’, την θεραπευτική σας τσάντα. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή είτε για 

θεραπεία, είτε για να γίνετε θεραπευτής ή απλά για μια καλύτερη ζωή! 
Δύση: Ο Δρόμος του Ειρηνικού Πολεμιστή 

Ο δρόμος του Τζάγκουαρ. Εδώ θεραπεύουμε τις ιστορίες του παρελθόντος μας και των 
προγόνων, ιστορίες που ακόμα ζουν μέσα μας και επίσης ελευθερωνόμαστε και από τα 
δεσμά του κάρμα, από τις προσωπικές μας ιστορίες σαν ψυχές. Εδώ αρχίζουμε και 
δουλεύουμε με τις αρχές της ζωής και του θανάτου και μαθαίνουμε πώς να μπούμε στη 



δική μας προσωπική δύναμη και πως να την κρατάμε. Θα εξορκίσουμε από το σύστημα 
μας τον φόβο και τον θάνατο που μας καταδιώκουν. Θα ξαναθυμηθούμε ότι δεν έχουμε 
εχθρούς σε αυτόν τον κόσμο και για αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε σε συνεχή 
επιφυλακή και ανταγωνισμό. 

Μαθαίνουμε να ζούμε ειρηνικά όταν πλέον δεν έχουμε τον φόβο για το άγνωστο, την 
ψευδαίσθηση του θανάτου. 

Όταν δεν μας διεκδικεί ο θάνατος, μας διεκδικεί η ζωή. 

Βοράς: Ο Δρόμος του Οραματιστή 

Βορρά γινόμαστε ο οραματιστής όπου μπορούμε να δούμε πέρα από το εγώ και τον 
νου μας. Σταματάμε να ταυτιζόμαστε με τις σκέψεις μας και βγαίνουμε από τις 
ψευδαισθήσεις. Στον Βορρά αναδυόμαστε στο μυθικό επίπεδο της συνειδητότητας από 
όπου έχουμε πρόσβαση στο μεγάλο κενό. Μαθαίνουμε να βλέπουμε και να 
πλοηγούμαστε στα σαμάνικα επίπεδα της μη συνηθισμένης πραγματικότητας. 
Μαθαίνουμε να ταξιδεύουμε μέσα στον χρόνο και να κάνουμε αλλαγές σε αυτό που 
θεωρούμε παρελθόν, έτσι ώστε να επηρεάσουμε το παρόν. Αποδεσμευόμαστε από τις 
επιθυμίες του εγώ και εμπνεόμαστε από το όραμα της ψυχής. Στο Βορρά δημιουργούμε 
καινούργιες ιστορίες από το επίπεδο του μυθικού, το μέρος από όπου άντλησαν τη 
δημιουργικότητα τους ο Μικαέλ ‘Αντζελο, ο Μπετόβεν κ.α. Είναι το μέρος των εικόνων, 
της μουσικής και των ανώτερων μαθηματικών που ενεργοποιείται. Ανακτούμε τα 
κομμάτια της ψυχής μας που είχαμε χάσει μέσω τραυματικών εμπειριών και πλέον 
αναπτυσσόμαστε μέσα από την αυθεντικότητα μας και επανασυνδεόμαστε με την 
ατζέντα της ψυχής μας. 

Ανατολή: Ο Δρόμος του Σοφού 

Η τάξη της Ανατολής μάς μεταφέρει στην δημιουργία του κόσμου μας, όπως θέλουμε 
να είναι, όπως τον ονειρευόμαστε. Σε αυτό το σημείο η ‘Mesa’ η θεραπευτική μας 
τσάντα είναι πια έτοιμη. Μέσα από την δημιουργία της και μέσα από το ‘ξεφλούδισμα 
όλων των στρωμάτων του κρεμμυδιού’ που έγινε σε όλο αυτό το διάστημα που 
διήρκεσε το πρόγραμμα, περνάμε πια στον κόσμο που θα δημιουργήσει ο καθένας για 
τον εαυτό του. Αποστασιοποιούμαστε από όλα όσα μας κρατούν πίσω και αρχίζουμε 
να βλέπουμε με τον τρόπο που βλέπει ο μεγάλος Αετός-Κόνδορας, από ψηλά, 
ολόκληρη την εικόνα. 

Στην Ανατολή μαθαίνουμε πώς να ονειρευόμαστε τον κόσμο στην πραγματοποίησή 
του. Μαθαίνουμε ένα νέο τρόπο δημιουργίας, πως δηλαδή να ονειρευόμαστε την 
πραγματικότητά μας, τη ζωή μας, τη κοινότητά μας και πώς να τη φέρνουμε σιγά- σιγά 
σε υλοποίηση. 
Επίσης αποβάλουμε τα τελευταία εμπόδια που μας εμποδίζουν στο πεπρωμένο μας, 
αφηνόμαστε στην ατζέντα της ψυχής μας και την εκφράζουμε πλήρως στον υλικό 
κόσμο. 

Δουλεύουμε επίσης με τα τελετουργικά του θανάτου και μαθαίνουμε ειδικές ενεργειακές 
τεχνικές σε ένα ανώτερο επίπεδο. Μαθαίνουμε να πραγματοποιούμε την πνευματική 
πτήση της ψυχής και να πλοηγούμαστε στον αόρατο κόσμο του πνεύματος. Έτσι θα 
μπορούμε να βοηθάμε ανθρώπους να πεθαίνουν συνειδητά και συμφιλιωμένοι με την 
ζωή που έζησαν ή δεν έζησαν πάνω στην γη. 



Ο Πληγωμένος Θεραπευτής 

Στο Σαμανισμό, συναντάμε το αρχέτυπο του "πληγωμένου θεραπευτή”, όπου ο 
Σαμάνος μόνο αφού αντιμετωπίσει και επουλώσει τα δικά του τραύματα, μπορεί να γίνει 
μετά και ο ίδιος αληθινός θεραπευτής για αυτό και δίνεται ταυτόχρονα με την 
εκπαίδευση κατάλληλος και απαραίτητος χώρος και για προσωπική θεραπεία. Το 
διδακτικό προσωπικό δημιουργεί ένα περιβάλλον με εμπιστοσύνη και αγάπη όπου θα 
μπορέσετε να ανακαλύψετε τα προσωπικά σας προτερήματα και ικανότητες, εφόδια 
που θα θέσουν τα θεμέλια για τη θεραπευτική σας πορεία τόσο ως "θεραπευόμενοι" 
αλλά και ως "εκκολαπτόμενοι" Ενεργειακοί Σαμάνοι θεραπευτές. 

Τα εργαλεία που αποκτά ο μαθητής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης φέρνουν 
ισορροπία στο σώμα, στην ψυχή, και στη Γη, και τον βοηθούν στο να αποκτήσει 
εξαιρετική υγεία και να συμμετάσχει συνειδητά στη μελλοντική του εξέλιξη. 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και στις βασικές Αρχές της Ενεργειακής 
Σαμανικής Ιατρικής 

Η φιλοσοφία της Ενεργειακής Σαμανικής Ιατρικής απευθύνεται και στα 4 επίπεδα 
σχέσης και επαφής μας με τον κόσμο για αυτό και τα θεραπευτικά της αποτελέσματα 
φαίνονται ως "μαγικά", ενώ πολύ απλά προέρχονται από μια πολυδιάστατη αντίληψη 
της ζωής: 

Το πρώτο επίπεδο είναι το φυσικό, το επίπεδο του σώματος. Η γλώσσα αυτού 
του επιπέδου είναι η βιοχημεία. Όταν κάτι δεν πάει καλά με το σώμα μας, οι γιατροί 
αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα με βιοχημεία ή επεμβαίνουν χειρουργικά. Σε αυτό το 
επίπεδο η αλλαγή είναι χρονοβόρα. Μπορεί να περάσει πολύς χρόνος για να 
αναπτυχθεί μια χρόνια αρρώστια όπως και για να θεραπευθεί. 

Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο του μυαλού. Η γλώσσα του μυαλού 
αποτελείται από λέξεις και σύμβολα. Η αλλαγή του μυαλού είναι πολύ πιο γρήγορη απ' 
τη θεραπεία του σώματος, και είναι γνωστό ότι και τα δύο αλληλοσυνδέονται. Ξέρουμε 
ότι πολλές αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές, και ότι δουλεύοντας με το μυαλό, 
μπορούμε να θεραπεύσουμε το σώμα. 

Το τρίτο επίπεδο είναι το Μυθικό. Εδώ η γλώσσα είναι η ιστορία. Οι ζωές μας 
καθοδηγούνται από τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας: τι σημαίνει να είσαι άντρας, τι 
σημαίνει να είσαι μητέρα, τι σημαίνει να είσαι εραστής, τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, 
κτλ. Αυτές οι ιστορίες καθοδηγούν τη συμπεριφορά και τις στάσεις που επηρεάζουν το 
πώς βιώνουμε τη ζωή. Η αλλαγή έστω και μίας από αυτές τις ιστορίες, μπορεί να 
προκαλέσει ριζικές αλλαγές στο επίπεδο του μυαλού, και του φυσικού σώματος. Το 
επίπεδο του μύθου είναι εκεί που πολλές τεχνικές των Σαμάνων και των Θεραπευτών 
είναι αποτελεσματικές. 

Το τέταρτο επίπεδο είναι το επίπεδο της ενέργειας. Η γλώσσα σε αυτό το επίπεδο 
είναι η ενέργεια. Ο Σαμάνος ή ο Θεραπευτής μπορεί να ανιχνεύσει την ενέργεια ώστε να 
καταλάβει τι είναι αυτό που τροφοδοτεί την αρρώστια που βιώνεται στα άλλα τρία 
επίπεδα. Έπειτα μπορεί να εφαρμόσει τεχνικές, με την κατάλληλη πρόθεση, για να 
αποβάλει την επιβλαβή ή βαριά ενέργεια. Στο επίπεδο της ενέργειας η θεραπεία 
συμβαίνει αμέσως. Από τη στιγμή που θα «στραγγιστεί» η επιβλαβής ενέργεια, οι 
ιστορίες μπορούν να τροποποιηθούν, το μυαλό να αλλαχτεί, το σώμα να θεραπευθεί. 

Καταλήγοντας χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι και τα 4 επίπεδα λειτουργούν 



ταυτόχρονα. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στο φυσικό κόσμο ή στο μυαλό 
επηρεάζουν τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας και αρχίζουν την συσσώρευση της 
βαριάς ενέργειας η οποία μπορεί να μεγαλώσει. Όταν το αποτύπωμα της ενέργειας έχει 
γίνει αρκετά δυνατό, θα αρχίσει να έχει επίδραση στο επίπεδο και του μύθου, και του 
μυαλού και του σώματος. 

Τι είναι η Ενεργειακή Σαμανική Θεραπεία; 

Κατά την σαμανική άποψη η ασθένεια αντιμετωπίζεται ολιστικά. Αυτό σημαίνει ότι 
επιδιώκουμε την ευθυγράμμιση του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος. Η 
ισορροπία είναι ουσιώδης για την υγεία μας και δεν αφορά μόνον την εσωτερική υγεία 
μας, αλλά και στην εξωτερική υγεία μας (σχέση με τους άλλους και τον κόσμο γύρω 
μας).Έτσι οι Σαμάνοι αντί να προσπαθούν να θεραπεύσουν ένα σύμπτωμα, που είναι η 
παράδοση της δυτικής ιατρικής, εξετάζουν όλο το σύστημα και παρακολουθούν το 
σύμπτωμα στην πηγή του. Πιστεύουν ότι όλες οι ασθένειες έχουν την προέλευσή τους, 
στο ενεργειακό σώμα, που βασίζεται στα τραύματα που ο ασθενής έχει βιώσει. Το 
ενεργειακό αποτύπωμα του τραύματος αυτού αν αφεθεί και δεν επουλωθεί, μπορεί να 
εξελιχθεί σε μια χρόνια συναισθηματική, πνευματική ή φυσική κατάσταση. Ως εκ 
τούτου, οι σαμάνοι θεραπεύουν την ενεργειακή προέλευση της ασθένειας, έτσι το 
αποτύπωμα του τραύματος δεν επηρεάζει την πραγματικότητα ή την υγεία μας και θα 
μπορέσουμε έτσι να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση ισορροπίας. 

Μερικές φορές, όταν είμαστε προσκολλημένοι σε επαναλαμβανόμενα πρότυπα 
συμπεριφοράς όσον αφορά τη συναισθηματική, σωματική ή πνευματική μας ευεξία, 
παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, δεν φαίνεται να απελευθερωνόμαστε από τους 
περιορισμούς και τις φθαρμένες πεποιθήσεις μας. Η Σαμανική θεραπεία είναι μια 
θαυμάσια αποτελεσματική μορφή θεραπείας, όπου μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη ρίζα 
του προβλήματος στην ιστορία μας και στο ενεργειακό μας σύστημα. Αυτό, με τη σειρά 
του, μας ελευθερώνει από τον παλιό δεσμευτικό τρόπο σκέψης και τις συμπεριφορές 
και μας συνδέει με τις άπειρες δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. 
Στην δύση οι θεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται στην εξερεύνηση της ιστορίας του 
πελάτη, στο να εντοπίσουν τα γεγονότα που παρεκτρέψανε τη ζωή του πελάτη. Για 
τους σαμάνους η εξερεύνηση ιστορίας είναι σημαντική μέχρι ένα βαθμό, στο να την 
κατανοήσουμε και μετά να την αφήσουμε. Γιατί οι σαμάνικες παρεμβάσεις συμβαίνουν 
ενεργειακά και όχι στο επίπεδο της ιστορίας, αλλά στο επίπεδο της ενέργειας. Και για να 
το κάνουμε αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τα τέσσερα επίπεδα με τα οποία δουλεύουν 
οι σαμάνοι.Το πρώτο είναι το φυσικό επίπεδο, το επίπεδο του σώματος, των 
πραγμάτων και των αντικειμένων. Και είναι ωφέλιμο να τα φανταστείτε αυτά, όπως οι 
ρωσικές κούκλες, οι οποίες υπάρχουν η μια μέσα στην άλλη και μας πληροφορούν ότι 
το φυσικό επίπεδο είναι το επίπεδο του μυαλού και είναι η περιοχή όπου κατοικεί η 
ψυχή και όλα αυτά τα επίπεδα μαζί είναι η περιοχή του πνεύματος. Το καθένα απ' αυτά 
τα επίπεδα έχει τη δική του γλώσσα και ο σαμάνος μαθαίνει τη γλώσσα του καθενός 
από αυτά και ο σαμάνος μαθαίνει να συνδιαλέγεται με αυτά. Η γλώσσα του σώματος 
είναι βιοχημική, είναι φυσική. Η γλώσσα του μυαλού είναι λέξεις, οι ιστορίες μας. Η 
γλώσσα της ψυχής είναι οι εικόνες. Και η γλώσσα του πνεύματος είναι η ενέργεια. 
Θέλουμε να δουλεύουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή και στο επίπεδο του 
πνεύματος του οποίου η γλώσσα είναι καθαρά ενεργειακή. Όταν δουλεύουμε στο 
επίπεδο της ιστορίας δουλεύουμε στο επίπεδο του μυαλού και είναι πολύ δύσκολο να 
αλλάξουμε το σενάριο παρά μόνο μπορούμε να το αλλάξουμε ξανά γράφοντας το από 
ένα υψηλότερο επίπεδο, που είναι το επίπεδο της ψυχής. Έτσι το να καταλάβουμε 
απλά τι μας συνέβη δεν είναι μεταμορφωτικό. Για να πετύχουμε την μεταμόρφωση 



πρέπει να επιβιβαστούμε σε ένα καινούργιο μυθικό ταξίδι, ένα ιερό ταξίδι το οποίο 
μπορεί να συμβεί από το επίπεδο της ψυχής, με τη γλώσσα των εικόνων. Ο σαμάνος 
όμως λειτουργεί από το επίπεδο του πνεύματος, ανακτώντας κβάντα ενέργειας, τα 
ουσιώδη για τον εαυτό μας, τα οποία θα πληροφορήσουν την ψυχή. Η ψυχή θα 
πληροφορήσει το μυαλό και το μυαλό με τη σειρά του το σώμα. 

Η δουλεία με τον ονειρόχρονο 

Ο Ονειροχρόνος είναι ένας τόπος πέρα από τον χρόνο και το χώρο, μέσα στον οποίο το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον υπάρχουν ως ενότητα. Οι αυτόχθονες μπορούν να 
εισέλθουν σε αυτό το εναλλακτικό σύμπαν μέσω των Ονείρων ή μέσα από 
μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης, αλλά και μέσα από το θάνατο. Ο Ονειροχρόνος 
θεωρείται ο τελικός προορισμός πριν από τη μετεμψύχωση.Όταν δουλεύουμε μέσα σε 
αυτόν το Χώρο, βγαίνουμε έξω από τον κανονικό χρόνο· συνδεόμαστε με το χώρο του 
απείρου - το χώρο εκείνο όπου τα πάντα που υπήρξαν, υπάρχουν ή μπορεί να 
υπάρξουν, είναι προσβάσιμα σ’ εμάς - εκείνο τον τόπο των απείρων πιθανοτήτων. 
Όταν δουλεύουμε μέσα στον ονειρόχρονο βρισκόμαστε μέσα στον Ιερό, Συγχρονικό και 
Κυκλικό χρόνο και μέσα από το χώρο αυτό μπορούμε να δουλέψουμε άμεσα με τον 
Γραμμικό Χρόνο· μπορούμε ν’ αποδεσμεύσουμε τον κύκλο, ούτως ώστε να μπορούμε 
να προσεγγίσουμε γεγονότα - κλειδιά του παρελθόντος και του μέλλοντός μας μέσα 
από την τρέχουσα χρονική μας γραμμή, από αυτή τη θέση, του παρόντος. 

Κατά την περίοδο της αφομοίωσης της διδασκαλίας παρέχεται εποπτεία στους μαθητές 
(ομαδική ή ατομική) για να τους καθοδηγήσει και να τους συμβουλεύσει σε οτιδήποτε 
χρειάζονται ( η εποπτεία είναι προαιρετική και δεν συμπεριλαμβάνεται στην βασική 
εκπαίδευση). 
Πιστοποίηση: Δίνεται μετά το τέλος του Τροχού, έχοντας δώσει τις ασκήσεις και τα 
case studies στους Εκπαιδευτές. 

Μετά από τα 4 επίπεδα θα έχετε τη βασική εκπαίδευση που χρειάζεστε για να 
εξασκήσετε τη Ενεργειακή Θεραπευτική των Σαμάνων της παράδοσης των Ίνκας. Κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα έχετε τη βοήθεια κι στήριξη μιας ομάδας θεραπευτών 
που έχουν εμπειρία χρόνων. 

Βιογραφικά εκπαιδευτών 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 



Γεννήθηκε στην Αθήνα . Σπούδασε στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής 

εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ρόδου. Στη συνέχεια και λόγω της αγάπης του για 

την καλή φυσική κατάσταση του σώματος στράφηκε σε σπουδές φυσικής αγωγής. 

Παρακολούθησε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην A.F.STUDIES, παράρτημα της 

Γερμανικής Σχολής Aerobic and Fitness και κατέχει τους τίτλους Aerobic and 

Fitness Instructor,personal training και pilates ^^^ΌΓΜετά από εμπειρία δέκα 

πέντε ετών σε γυμναστήρια με πελάτες σε ομαδικά προγράμματα αλλά και από 

προσωπική επαφή μαζί τους ,βοηθώντας τους να σχεδιάσουν ένα πλάνο με στόχο 

την ευεξία, την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή, συνειδητοποίησε, ότι 

σώμα, μυαλό και πνεύμα συνεργάζονται όλα μαζί για να έχουμε ένα αρμονικό 

αποτέλεσμα : περισσότερη ευεξία και ευτυχία! 

Επίσης διαπίστωσε, ότι η αιτία μπλοκαρισμάτων στο σώμα των πελατών του ,συχνά 

βρισκόταν στο εσωτερικό τους με τη μορφή συναισθηματικών μπλοκαρισμάτων. Στο 

βιβλίο της " Molecules of emotions" , η Candace Pert απεικονίζει τέλεια, το πώς ένα 

κύτταρο προσκολλάται σε μια αρνητική ανάμνηση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

λειτουργήσει ως υγιές . Με τον καιρό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες και για 

το λόγο αυτό, το να χρησιμοποιούμε θεραπείες που στοχεύουν στην κυτταρική 

εξυγίανση , όπως το ταξίδι της ίασης, θεωρείται από πολλούς, ότι παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στο να πετύχουμε αληθινή υγεία για τον εαυτό μας. 

Αυτό τον ώθησε να μελετήσει τη σωματική υγεία μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης 

συνδέοντας το σώμα με το νου και το πνεύμα. Ολοκλήρωσε προγράμματα σπουδών 

στον καθοδηγούμενο διαλογισμό για την αντιμετώπιση και διαχείριση του άγχους. 

Όπως επίσης και τεχνικές χρήσης αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου εγκεφάλου, με 

σκοπό να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο μέρος του νου μας και με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο (the Silva method). 

Επίσης συμμετείχε σε προγράμματα Ε^.Τ.(τεχνικές συναισθηματικής 

απελευθέρωσης),Ό^^^ matrix energetic(θεραπεία κβαντικού πεδίου) και « Το 

Ταξίδι Ίασης» ( θεραπευτική εργασία Μεταμόρφωσης που αφυπνίζει και 

απελευθερώνει το άπειρο ανθρώπινο δυναμικό ) . 

Παρακολούθησε την εκπαίδευση Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης(ίουηά8^οπ) στη Gestalt Συμβουλευτική με τον Μόργκαν 

Γκούντλαντερ (University of San Francisco, USA). 

Το θεραπευτικό ταξίδι σύνδεσης σώματος- νου- πνεύματος συνεχίζεται 

εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο μέσα από την εκπαίδευσή του στο πρόγραμμα 

ενεργειακής σαμανικής ιατρικής « θεραπεύοντας το φωτεινό σώμα » 

θεραπευτικός τροχός) κατά Alberto villoldo . Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της 

Θεραπείας του Φωτεινού Σώματος, με δασκάλους τους Mia brumer, Thomas 

Zettestrom , Roel Fredrix και Jane Rigby, μαθητές του Alberto Villoldo και έχει 



παρακολουθήσει προχωρημένα σεμινάρια Σαμανικής διδασκαλίας .Όπως επίσης και 

μέσα από το πρόγραμμα ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΝΚΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με εισηγήτρια την Elizabeth Jenkins από το 

WIRAQOCHA FOUNDATION και τα τρία μονοπάτια της παράδοσης των ΙΝΚΑΣ με 

τους Don Juan Nunez Del Prado και Ivan Del Prado. 

Καθοδηγεί ομάδες διαλογισμού, δίνει διαλέξεις, κάνει βιωματικά και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, συντονίζει ομάδες αυτογνωσίας, προσφέρει εποπτεία σε θεραπευτές και 

ομάδες, καθώς και ατομικές συνεδρίες. Επίσης προσφέρει εκπαίδευση σε 

ενεργειακές σαμάνικες τεχνικές, τελετές, ντεσπάτσο και θεραπείες. 

Έκανε εκτεταμένες σπουδές στην ενεργειακή σαμάνικη θεραπευτική με παγκοσμίως 

αναγνωρισμένους εκπαιδευτές. 

Σαμάνικες σπουδές από το 2009: 

Munay Ki με 3 διαφορετικούς δασκάλους - εγκεκριμένος εκπαιδευτής από τους 4 

ανέμους. 

Θεραπευτικός τροχός κατά τον Alberto Villoldo με 3 διαφορετικούς δασκάλους - 

βοηθός και εκπαιδευτής. 

Έχει ακόμη συμμετάσχει σε πολλά advanced σαμάνικα σεμινάρια του περουβιανού 

σαμανισμού. 

Η μεγάλη του αγάπη είναι η Κοσμολογία των Ινκα και η σαμάνικη ενεργειακή 

θεραπευτική από την Elisabeth Jenkins (δεξί, μεσαίο και αριστερό μονοπάτι) Και τα 

τρία μονοπάτια της παραδοσης των Άνδεων με τους Don Juan Nunez Del Prado και 

Ivan Del . 

Ο σαμανισμός είναι ο χώρος που συνδέει και συνδυάζεται με όλες τις πτυχές της 

ζωής του. Στο Munay Ki βρήκε ένα σύστημα προσωπικής ανέλιξης που συνδυάζει 

όλους τους θεραπευτικούς χώρους στους οποίους έχει εκπαιδευτεί και χρησιμοποιεί 

σαν θεραπευτής. 

Ο περουβιανός σαμανισμός, όπως τον έχει διδαχτεί από τους Juan και Ivan del 

Prado, την Ελίζαμπεθ Τζένκινς, τους Ντον Ουμπέρτο και Ντόνα Μπερναντίνα, και 

πολλούς από τους εκπαιδευτές των «4 ανέμων» συμπεριλαμβανομένου του 

Θεραπευτικού τροχού (έχει πλήρη 'mesa) είναι για αυτόν ένα πνευματικό μονοπάτι 

πολύτιμης σοφίας και γνώσης, αγάπης και σύνδεσης με την φύση και το σύμπαν όλο. 

Έχει μεταδώσει πολλές φορές τα 9 τελετουργικά του Munay Ki σε ομάδες όσο και 

ατομικά. Μαζί με τον Θεραπευτικό Τροχό διδάσκει και σεμινάρια Σαμανικής 

διδασκαλίας, όπως πτυχές της Salka ενέργειας και την Σαμανική διαδικασία 

μετάβασης στο Θάνατο. 

Θέλει να μοιραστεί αυτό το δώρο με όσους πιο πολλούς ανθρώπους γίνεται και να 



βοηθήσει να θυμηθούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. 

Συμμετοχή: Η κράτηση θέσης προϋποθέτει κατάθεση προκαταβολής. 

Πληροφορίες - Εγγραφές Διοργάνωση  

Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας , γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Προωθήστε το ελεύθερα σε φίλους σας και σε όποιον πιστεύετε 'οτι θα τον 
ενδιαφέρει. 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

6944851771,makis662000@yahoo.gr 

http://inkamedecine.yolasite.com/ 
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