
Wyrd είναι η σκανδιναβική λέξη για την μοίρα και το πεπρωμένο, 
όπως αυτό πλεκόταν από τις 3 Norns (Μοίρες). 

Έχει την μορφή ενός ιστού όπου τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους. 
Ακόμα κ η πιο ασήμαντη πράξη μπορεί έχει τεράστιες συνέπειες.

Συνδεόμαστε με τα πάντα και επηρεαζόμαστε από αυτά....

Ο Χώρος αυτός δημιουργήθηκε από αγάπη για τα αντικείμενα που
πραγματεύεται... Κάθε σεμινάριο είναι και ένα μονοπάτι το οποίο

μελέτησα, εξάσκησα και βίωσα εκ των έσω... Για οποιαδήποτε απορία
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. 

~Konstantinos Samanos~



USUI REIKI

To Ρέικι είναι μια εναλλακτική ολιστική θεραπεία για το σώμα, το νου και το 
πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια ασφαλής, απλή και φυσική θεραπευτική τεχνική 
που χρησιμοποιεί τη μετάδοση ζωτικής ενέργειας με το άγγιγμα των χεριών. 

Αποτελεί ουσιαστικά μια πανάρχαια ενεργειακή τέχνη που ξανά-ανακαλύφθηκε 

για τον μοντέρνο πολιτισμό από τον Μικάο Ουσούι, στις αρχές του 20ου αιώνα 
στην Ιαπωνία. Το Ρέικι σαν θεραπευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, 
χαλαρωτικό και εξυψωτικό: Το απαλό του άγγιγμα αναζωογονεί τον οργανισμό 
τέλεια! 

Είναι εύχρηστο και ιδιαίτερα εύκολο και όλα τα άτομα μπορούν να μάθουν Ρέικι 
για αυτοθεραπεία ή για να το εφαρμόσουν σε άλλα άτομα, στην οικογένεια και σε
φίλους. Η δυνατότητα της αυτοθεραπείας είναι ένα στοιχείο του Ρέικι που το 
κάνει μοναδικό στον κόσμο σαν θεραπευτική τέχνη και που το καθιστά δημοφιλές
σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Στα παραδοσιακά συστήματα Ρέικι υπάρχουν τρία επίπεδα εκπαίδευσης, τρεις 
"βαθμοί" όπως ονομάζονται. Ο Πρώτος Βαθμός, ο Δεύτερος Βαθμός και ο Τρίτος 
Βαθμός του Ρέικι, δηλαδή ο βαθμός του Μάστερ (του Δασκάλου). 



Στον Πρώτο Βαθμό διδασκόμαστε τα βασικά για το Ρέικι: τι είναι το Ρέικι, πως 
λειτουργεί, την ιστορία του, καθώς και τις θέσεις των χεριών πάνω στο σώμα. 
Υπάρχουν διαλογισμοί και συντονισμοί με τη συμπαντική ενέργεια που μας 
ανοίγουν και γινόμαστε κανάλια του Ρέικι. Οι συντονισμοί του Πρώτου Βαθμού 
μας συνδέουν με την καθαρή ενέργεια του σύμπαντος, ώστε να τη μεταφέρουμε 
εύκολα με το άγγιγμά μας. Κάνουμε εξάσκηση του Ρέικι στον εαυτό μας 
(αυτοθεραπεία) και γίνεται ανταλλαγή Ρέικι μεταξύ των μαθητών. 

Στο Δεύτερο Βαθμό υπάρχουν κι άλλοι συντονισμοί που αυξάνουν τη δύναμή 
μας και τα επίπεδα της ενέργειας. Οι συντονισμοί αυξάνουν τη διαίσθησή μας και 
τις ψυχικές μας ικανότητες. Διδασκόμαστε τρία ενεργειακά σύμβολα και τις 
χρήσεις τους και μαθαίνουμε να στέλνουμε Ρέικι εξ΄ αποστάσεως. Εξασκούμαστε 
σε αυτό καθώς και στο να στέλνουμε θετική / ζωτική ενέργεια σε καταστάσεις και
σε προβλήματα της ζωής. Επιπλέον, μαθαίνουμε να στέλνουμε Ρέικι για την 
ενίσχυση των στόχων μας. 

Στον Τρίτο Βαθμό παίρνουμε τους τελευταίους συντονισμούς στη συμπαντική 
ενέργεια. Οι συντονισμοί μας ενώνουν με το Φως και την Αγάπη του Εσώτερου 
(Ανώτερου) Εαυτού. Παίρνουμε άλλο ένα σύμβολο, το σύμβολο του Μάστερ. 
Εκπαιδευόμαστε στο να κάνουμε μυήσεις και να διδάσκουμε και τους τρεις 
βαθμούς του Ρέικι σε άλλα άτομα. Ακολουθούν πολλαπλές αλλαγές στη ζωή μας 
στα πλαίσια μιας ολικής προσωπικής κάθαρσης και ανάπτυξης. Επιτυγχάνεται 
αυξημένη συνειδητότητα και ολική ένωση με το Ρέικι και την ίδια τη ροή της 
ζωής. 

Με το πέρας των Εργαστηρίων παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Εισηγητής Εργαστηρίου
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Πιστοποιημένος Δάσκαλος Usui Reiki]

Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
Phone: 6949327428



ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΡΕΙΚΙ

               Το Αγγελικό Ρέικι είναι ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό σύστημα 
θεραπείας, το οποίο αντλεί θεραπευτική ενέργεια από το Αγγελικό Βασίλειο 
του Φωτός. Αυτή η γνώση υπήρχε από την εποχή της Ατλαντίδας και είναι 
ξανά διαθέσιμη στις μέρες μας.

               Η διδασκαλία αυτή περάστηκε στον Kevin Core μέσω channelling 
από τον Αρχάγγελο Μέτατρον και τον Διδάσκαλο Dwal Khul το 2002-2003. 
Οι διδασκαλίες αυτές που του δόθηκαν είναι γνωστές σήμερα ως “Αγγελικό 
Ρέικι” και θεωρούνται ως η αποκαταστημένη μορφή του Ρέικι.

               Οι θεραπευτές Αγγελικού Ρέικι λειτουργούν ως κανάλια που 
μεταφέρουν την Αγάπη και την Θεραπεία του Αγγελικού Βασιλείου σε όσους
το έχουν ανάγκη. Η θεραπεία του Αγγελικού Ρέικι θα σας βοηθήσει να 
βρείτε την χαμένη σας ισορροπία, την ευτυχία, να τονώσετε την 
αυτοπεποίθηση σας και την δημιουργικότητα σας. Η θεραπεία γίνεται σε 
πολυδιαστασιακό επίπεδο, προσφέροντας οφέλη σε όλα τα επίπεδα της 
ύπαρξης σας (φυσικό, συναισθηματικό, αιθερικό, νοητικό, πνευματικό κλπ).

               Η διαφορά του με τα άλλα συστήματα Ρέικι είναι πως εδώ η 
θεραπεία αλλά και οι μυήσεις προέρχονται κατευθείαν μέσα από τους 
Αγγέλους, καθιστώντας έτσι την εμπειρία του Αγγελικού Ρέικι γνήσια, 
πρωτότυπη και εξαιρετικά δυνατή.

               Το Αγγελικό Ρέικι διδάσκεται σε 4 επίπεδα, κατά τα οποία θα μάθετε
περισσότερα για την υπόσταση σας, θα συντονιστείτε με τις αυθεντικές 
Αγγελικές Δονήσεις, θα έρθετε σε επαφή με τις πολυδιαστασιακές πτυχές 
του Ανώτερου Εαυτού σας αλλά και με Αναληφθέντες Διδασκάλους. Θα 
γίνετε ένα καθαρό κανάλι μετάδοσης αυτής της ενέργειας χαρίζοντας 
θεραπεία όχι μόνο σε όσους σας το ζητούν αλλά και σε εσάς τους ίδιους.



Τα 4 επίπεδα εκμάθησης του Αγγελικού Ρέικι είναι τα εξής:

1. Α' και Β' Βαθμός: Εδώ θα μάθετε πως να αφιερώνετε το χώρο που θα
τελεστεί η θεραπεία, θα αποκοπείτε από καρμικούς δεσμούς και θα 
λάβετε τους δυο πρώτους Αρχαγγελικούς Συντονισμούς μαζί με τα 8 
Πολυδιαστασιακά Σύμβολα.

• Παρέχεται ο Μάστερ Κρύσταλλος, εγχειρίδιο Α' και 
Β' Βαθμού και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

2. Γ' και Δ' Βαθμός: Εδώ θα εισαχθείτε στην Μάστερ Ενέργεια του
Αγγελικού Ρέικι, θα λάβετε τους επόμενους δυο Αγγελικούς 
Συντονισμούς, επιπλέον Πολυδιαστασιακά Σύμβολα και θα 
συντονιστείτε με τις Αγγελικές Ακτίνες.

• Παρέχεται εγχειρίδιο Γ' και Δ' Βαθμού και 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

3. Επαγγελματική Πρακτική: Σε αυτό το επίπεδο, μαθαίνετε για τα
θέματα που θα πρέπει να σας απασχολούν ως επαγγελματίες 
θεραπευτές και θα λάβετε επιπλέον τρόπους θεραπείας.

• Παρέχεται εγχειρίδιο Επαγγελματικής Πρακτικής και
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

4. Μάστερ Δάσκαλος: Στο τελευταίο αυτό επίπεδο μαθαίνετε πως να 
συντονίζετε άλλους στην ενέργεια του Αγγελικού Ρέικι όπως και τους
τρόπους για την σωστή διεξαγωγή των σχετικών εργαστηρίων.

• Παρέχεται εγχειρίδιο Μάστερ Δασκάλου και 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

   Ει  σηγ  η  τ  ής     Εργασ  τ  ηρί  ω  ν         
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)

[Πιστοποιημένος Δάσκαλος Angelic Reiki®]

   Στοι     χε  ία     Ε     πι  κ     οι  ν     ω     νί  ας         
Facebook:  www.facebook.com/kon.samanos 
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com 
Website:  www.wyrdwalkers-path.com 
Phone: 6949327428



Shamballa New Paradigm MDT

Το Shamballa New Paradigm MDT είναι ένα μετασχηματιστικό σύστημα που 
βοηθάει τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τον φόβο, να μπουν στην 
Δύναμη τους και να βιώσουν ολοένα και περισσότερο την πραγματική τους 
ουσία. Πρόκειται για ένα σύστημα ενεργειών υψηλής συχνότητας που 
ενεργοποιούν και διευρύνουν τη συνείδηση και επιταχύνουν την προσωπική 
ανάπτυξη. Αυτό το σύστημα θεωρείται μια επέκταση των ενεργειών του Ρέικι 
καθώς συνδυάζεται με την ενέργεια της Μαχάτμα (γνωστή και ως «Εγώ Ειμί 
Παρουσία») και την ενέργεια των Αναληφθέντων Διδασκάλων.

Αυτός ο μετασχηματισμός έχει θεραπευτική επίδραση στο άτομο και ως 
αποτέλεσμα αυτού καθιστά δυνατή τη μετάδοση ενεργειών που έχουν 
θεραπευτική επίδραση στους άλλους. Αυτό το θεραπευτικό αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι σε φυσικό επίπεδο, συναισθηματικό επίπεδο και ψυχολογικό επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η γη και η ανθρωπότητα πραγματοποιούν μια 
πολυδιαστασιακή μετατόπιση από τον 3D κόσμο σε 4D σε 5D ή υψηλότερη. Τα 
φυσικά και τα φωτεινά σώματα μας μετασχηματίζονται, ώστε να μπορούν να 
κρατήσουν περισσότερο φως. Η μετατόπιση και η δονητική αύξηση προκαλούν 
και προκαλούνται  από μεταβολές των ιδεολογικών δομών σε όλο τον κόσμο. 
Προβαίνουμε σε έναν κρυσταλλικό μετασχηματισμό, έναν δονητικό 
μετασχηματισμό, έναν μετασχηματισμό της μετατόπισης των ιδεολογικών 
δομών. Είμαστε μέρος μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη 
στιγμή, όπου αιτία και αποτέλεσμα αλληλοσυνδέονται , με βάση τη δική 
μας άποψη. Και η άποψή μας επεκτείνεται πολυδιαστασιακά. 



Η Διδασκαλία της Shamballa New Paradigm  MDT αποτελείται από δυο 
ξεχωριστά Εργαστήρια:

1. Εργαστήριο   Basic Master

Αυτό το εργαστήριο μας εισάγει στο πλήρες φάσμα της ενέργειας Shamballa και 
περισσότερο σε ολόκληρο το νοητικό/ σωματικό/ ηλεκτρομαγνητικό σύστημα των
συμμετεχόντων. Επιτρέπει στο άτομο να αισθάνεται και να βιώνει αυτές τις 
ενέργειες και να προσαρμόζεται σε αυτές. Αυτές οι ενέργειες έχουν μια ισχυρή 
γειωτική επίδραση και ξεκινούν μια διαδικασία εξεύρεσης περισσότερης 
Ισορροπίας και Αγάπης. 

Από αυτό το εργαστήριο και μετά, αυτές οι ενέργειες θα ρέουν μέσα από το 
άτομο συνεχώς μέρα και νύχτα υποστηρίζοντας τη διαδικασία προς την 
Ισορροπία, την Αγάπη και την διατήρησή τους. Αυτό επιτρέπει στο άτομο να είναι
σε θέση να μοιραστεί την ενέργεια με άλλους ανθρώπους απλώς με ένα άγγιγμα.

2. Εργαστήριο   Basic Master Teacher

Σε αυτό το εργαστήριο θα μάθουμε πως να υποστηρίζουμε αυτά τα σεμινάρια και 
να τα διδάσκουμε σε άλλους. Επιπρόσθετα υπάρχουν καθαρισμοί, διαλογισμοί 
και ενεργοποιήσεις (που σας συνδέουν με την ψυχή σας). Δεν χρειάζεται να 
διδάξετε άλλους μετά από αυτό το εργαστήριο και μπορείτε να συμμετάσχετε 
μόνο για την εμπειρία. 

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό το εργαστήριο τους δίνει αυτοπεποίθηση να 
μιλήσουν για το νέο σύστημα Paradigm MDT και τις ενέργειες Shamballa, ακόμη 
και αν δεν έχουν καμία επιθυμία ή πρόθεση να διεξάγουν οι ίδιοι εργαστήρια. 
Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για εκείνους που οργανώνουν συναντήσεις και 
μοιράζονται τις ενέργειες με άλλους με αυτόν τον τρόπο για αυτόν τον λόγο. 

Με το πέρας των Εργαστηρίων παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Εισηγητής Εργαστηρίου
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Πιστοποιημένος Δάσκαλος Shamballa New Paradigm  MDT]

Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
Phone: 6949327428



ΟΙ ΕΠΤΑ ΙΕΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Οι Επτά Ακτίνες είναι οι δυνάμεις της ενέργειας που εκπέμπονται απευθείας από το 
Λευκό Φως. Είναι ποιότητες ενέργειας, δονήσεις μέσα στην μεγαλύτερη Ενεργειακή
Ενότητα και μέσω αυτών ορίζονται όλα τα όντα, τα αντικείμενα και τα γεγονότα. Οι
Επτά Ακτίνες είναι η ενέργεια του Θείου που εκφράζεται σε όλη τη Δημιουργία. 

Ενώ οι διδασκαλίες για τις Επτά Ακτίνες είναι τεράστιες και μπορούν σύντομα να 
γίνουν σύνθετες, η ουσία είναι ότι κάθε Ακτίνα ή ποιότητα ενέργειας 
αντιπροσωπεύει ένα μονοπάτι πνευματικής ανάπτυξης στην πορεία προς την πλήρη 
έκφραση της θείας αγάπης. 

Κάθε μία από τις Επτά Ακτίνες φωτός αντιπροσωπεύει ένα μάθημα που οι ψυχές 
μας πρέπει να υποστούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας στη Γη. Τώρα που 
αντιμετωπίζουμε συλλογικά μια επιταχυνόμενη εποχή αλλαγής, ανάπτυξης και 
πνευματικής προόδου, οι Επτά Ακτίνες καλούν να ενσωματωθούν μέσα μας. Αν σε 
αυτή την εποχή της τεράστιας αλλαγής και της συλλογικής ανάληψης, χάσουμε τις 
ιδιότητες οποιασδήποτε από τις Επτά Ακτίνες, θα αφήσουμε ένα συναίσθημα 
ανισορροπίας και ατέλειας. 

Γι 'αυτόν τον λόγο, η συνειδητή προσπάθεια μας να ενσωματώσουμε και τις Επτά 
Ακτίνες είναι απίστευτα ισχυρή και χρήσιμη. Η ένταξη ξεκινά με την 
συνειδητοποίηση. Ακόμα και διαβάζοντας αυτό το κείμενο, η Ψυχή σας 
αφυπνίζεται, η συνειδητότητά σας διευρύνεται και το κάλεσμα στην ενσωμάτωση 
των Επτά Ακτίνων γίνεται πιο δυνατό.

Κάθε μία από τις Ακτίνες αντιστοιχεί με έναν Αναληφθέντα Δάσκαλο, καθώς και 
έναν Αρχάγγελο του οποίου το έργο είναι ευθυγραμμισμένο με τις ιδιότητες της 
εμπειρίας που αντιπροσωπεύει η Ακτίνα.

Η εργασία με κάθε μία από τις Επτά Ακτίνες είναι το μονοπάτι στο Εδώ και το 
Τώρα προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στη Γη και σε όλη τη ζωή μέσω 
της δύναμης της συνείδησης.



Συνοπτικά οι Επτά Ιερές Ακτίνες είναι οι ακόλουθες:

Πρώτη Ακτίνα της Θέλησης & Δύναμης
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ El Morya
Αρχάγγελος ~ Μιχαήλ

Δεύτερο Ακτίνα της Αγάπης & Σοφίας
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ Kuthumi
Αρχάγγελος ~ Γιοφιήλ

Τρίτη Ακτίνα της Θεϊκής Διάνοιας
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ Serapis Bay
Αρχάγγελος ~ Χαμουήλ

Τέταρτη Ακτίνα της Αρμονίας μέσω σύγκρουσης
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ Παύλος ο Βενετός
Αρχάγγελος ~ Γαβριήλ

Πέμπτη Ακτίνα της Συγκεκριμένης Γνώσης
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ Ιλλαρίων
Αρχάγγελος ~ Ραφαήλ

Έκτη Ακτίνα της Αφοσίωσης και του Ιδεαλισμού
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ Ιησούς (Σανάντα)
Αρχάγγελος ~ Ουριήλ

Έβδομη Ακτίνα της Τελετουργικής Μαγείας
Αναληφθείς Δάσκαλος ~ Saint Germain
Αρχάγγελος ~ Ζαντκιήλ
 

Με το πέρας του Εργαστηρίου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Εισηγητής Εργαστηρίου
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Seven Divine Rays Master Teacher]

Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
Phone: 6949327428



ΙΟΧΡΟΥΣ ΦΛΟΓΑ

Η Ιόχρους Φλόγα είναι μια φωτεινή, έξυπνη ουσία με υπεριώδη συχνότητα 
ακριβώς πέρα από αυτή που βλέπουν τα μάτια μας, που ενεργοποιεί μια 
αλχημική διαδικασία μέσα μας. 

Είναι Θεία Ενέργεια, με νοημοσύνη και συνείδηση και ο κύριος σκοπός της 
είναι να ανυψώσει το επίπεδο συνειδητότητας του Ανθρώπου και να τον 
θεραπεύσει σε σωματικό, νοητικό και ψυχικό επίπεδο.

Όταν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε την Ιόχρου Φλόγα, βιώνουμε 
συναισθήματα χαράς, φωτεινότητας, ελπίδας και ανανέωσης της ζωής. Τα 
σύννεφα της κατάθλιψης, της σκοτεινιάς και της βαριάς ενέργειας φεύγουν, 
λιώνουν  και διαλύονται μέσα στο φως της απελευθέρωσης που η Φλόγα 
προσφέρει.

Η Ιόχρου Φλόγα λειτουργεί στο ατομικό και κυτταρικό επίπεδο για να 
μετασχηματίσει το αρνητικό κάρμα και τις αρνητικές ενέργειες πριν η 
καταστροφική τους δράση εγκατασταθεί στους πόρους του δέρματός μας, 
απορροφηθεί από την κυκλοφορία του αίματος και μπει στο μυελό των οστών 
μας, του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Καθιερώνει και αποκαθιστά τον ρυθμό, το πνεύμα και τον παλμό της 
καθημερινής ζωής. Γεμίζει τις ζωές μας με μια πολύ ιδιαίτερη θεϊκή ποιότητα 
που χρειαζόμαστε κάθε μέρα, όπως ακριβώς χρειαζόμαστε καθαρό αέρα και 
νερό, ηλιοφάνεια, γήινα ρεύματα και πολλές αστρικές συχνότητες.

Την Ιόχρου Φλόγα μπορούμε να την εφελκύσουμε με συνδυασμούς δηλώσεων, 
οραματισμών και ειδικών μάντρα. Μέσω των απλών αυτών εργαλείων, καλούμε
εντός μας την Ιερή αυτή Δύναμη και την διοχετεύουμε προς ένα συγκεκριμένο 
σκοπό.



Μερικά από τα οφέλη της Θεραπείας με Ιόχρου Φλόγα είναι τα εξής:

• Προσωπική θεραπεία & καθολική μεταμόρφωση
• Εξαγνισμός Κάρμα
• Πνευματική Ανύψωση
• Εγρήγορση του μυαλού & αυξημένη παραγωγικότητα
• Συναισθηματική & ψυχολογική εκτόνωση
• Μεταμόρφωση της οικογένειας & της κοινότητας
• Ανανέωση φυσικού σώματος
• Θεραπεία της Γης
• Πρόληψη αρνητικών καταστάσεων

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα μάθετε:
• Την ιστορία της Ιόχρου Φλόγας και των 7 Ιερών Ακτινών
• Πως να συντονίζεστε με τη δόνηση της Ιόχρου Φλόγας
• Τρόπους αυτοθεραπείας & θεραπεία άλλων ατόμων
• Εξαγνισμός Κάρμα
• Επίκληση για τη Θεραπεία της Γης
• Επίκληση για Συγχώρεση

Με το πέρας του Εργαστηρίου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Εισηγητής Εργαστηρίου
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Seven Divine Rays Master Teacher]

Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
Phone: 6949327428



ΣΑΜΑΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Το Σαμανικό Ταξίδι είναι η τέχνη της χρήσης του ρυθμού και της 
πρόθεσης προκειμένου να εισέλθουμε σε μια αλλαγμένη κατάσταση 
συνείδησης για να συνδεθούμε με την πνευματική διάσταση της 
πραγματικότητας.

Είναι μια απλή, αρχαία πρακτική διαλογισμού και εύρεσης απαντήσεων. 
Μπορεί να το αισθανθείτε σαν μια ελαφριά έκσταση - αυτή όμως που 
είστε εντελώς συνειδητοί. Είναι μια πιο ισχυρή αίσθηση από απλά ένα 
κανονικό διαλογισμό επειδή είναι  Ταξίδι - αισθάνεστε τον εαυτό σας να 
μετακινηθείτε μέσα σε αυτό και πίσω απ' αυτό.

Καθώς ταξιδεύετε θα αρχίσετε να λαμβάνετε μαθήματα ή οράματα κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού. Είναι ένας απλός τρόπος μέσα από τον οποίο 
μπορείτε να συνδεθείτε με τον Ανώτερο εαυτό σας και τους οδηγούς σας. 
Εντάσσοντας τα Ταξίδια αυτά στην πνευματική σας πρακτική, θα 
αποκτήσετε επαφή με το Ζώο- Τοτέμ σας και τον Πνευματικό σας 
Δάσκαλο, θα ταξιδέψετε σε παράλληλες διαστάσεις και θα ανακτήσετε 
σημαντικά κομμάτια για την προσωπική σας σοφία και πνευματικότητα

Είναι γήινος τρόπος, γεννημένος από αρχαίες σαμανικές παραδόσεις, ενώ 
πολύ συχνά χρησιμοποιείται τύμπανο για να βοηθήσει το ταξίδι.



Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε:

• Να διεξάγουμε με ασφάλεια το Σαμανικό Ταξίδι

• Να ταξιδεύουμε στη μη- ορατή πραγματικότητα

• Ποιοι είναι οι 3 Κόσμοι των Σαμάνων

• Να βρίσκουμε το προσωπικό μας Ζώο Δύναμης

• Να λαμβάνουμε πληροφορίες από τους Πνευματικούς Οδηγούς 

μας

• Να κάνουμε ταξίδια για άλλους

Προαπαιτούμενα σεμιναρίου

➢ Ένα μαντήλι για να καλύψετε τα μάτια σας

➢ Μια ατομική κουβέρτα

➢ Ένα μαξιλαράκι για το κεφάλι σας

Με το πέρας του Σεμιναρίου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Εισηγητής Σεμιναρίου
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Two Roads Light Shamanic Practicioner]

Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
Phone: 6949327428



MUNAY – KI

Το Munay-Ki προέρχεται από μια λέξη, «Κέτσουα», που σημαίνει σ’ 
αγαπώ και προέρχεται από ένα ταξίδι σοφίας της ανθρωπότητας, διάρκειας 
χιλιάδων χρόνων. Περιλαμβάνει 9 ισχυρές τελετουργικές μυήσεις από την 
παράδοση των Ίνκας, οι οποίες τοποθετούν στο ενεργειακό μας σώμα τους 
σπόρους της εξέλιξης από homo sapiens σε homo luminous. Οι μυήσεις μας 
δείχνουν πώς να στεκόμαστε στην δική μας δύναμη, να δημιουργούμε την 
πραγματικότητα που θέλουμε και να αποδίδουμε στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων μας. Ταυτόχρονα μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τραύματα 
από την παιδική ηλικία, τους προγόνους και το κάρμα ώστε να 
ανακαλύψουμε τη σκιά που κρύβουν και να τα μεταμορφώσουμε σε δύναμη 
μας.

Η παρούσα διδασκαλία έγινε γνωστή στη Δύση από τον Alberto Villoldo, Ph.D. 
καθηγητή Ψυχολογίας και Ιατρικής Ανθρωπολογίας του παν/μιου του San 
Francisco, USA.

   Tα     9     τε  λε  τ  ουργ  ικά     τ  ου     M     una     y-     Ki         

1. Το Τελετουργικό του Θεραπευτή
Σας συνδέει με μι α γενεαλογία φωτεινών θεραπευτών του 
παρελθόντος, ώστε να ξυπνήσετε τη θεραπευτική δύναμη μέσα σας

2. Το Τελετουργικό των Δεσμών Δύναμης
Πέντε ενεργειακές ζώνες υφαίνονται στο φωτεινό πεδίο ενέργειας σας (ΦΕΠ) 
για προστασία. Λειτουργούν ως φίλτρα, διασπώντας κάθε αρνητική ενέργεια 
που έρχεται προς το μέρος σας.

3. Το Τελετουργικό της Αρμονίας
Μια μετάδοση των 7 Αρχέτυπων στα Τσάκρα. Οδηγοί και προστάτες μας σε 
αυτό το μοναδικό θεραπευτικό ταξίδι-μύηση.



4. Το Τελετουργικό του Οραματιστή
Αφυπνίζει τον εσωτερικό Οραματιστή σας και την ικανότητά σας να 
αντιλαμβάνεστε τον αόρατο κόσμο της ενέργειας και του Πνεύματος.

5. Το Τελετουργικό του Φύλακα της Ημέρας
Αυτή η τελετή σας βοηθά να αρχίσετε να θεραπεύετε την εσωτερική θηλυκή 
σας πλευρά, να περνάτε πέρα από το φόβο και να εξασκείτε την ειρήνη.

6. Το Τελετουργικό του Φύλακα της Σοφίας
Αυτό το τελετουργικό θα σας βοηθήσει να αρχίσετε να θεραπεύετε την 
εσωτερική αρσενική σας πλευρά, να βγείτε έξω από το χρόνο, και να 
δοκιμάσετε το άπειρο.

7.Το Τελετουργικό του Φύλακα της Γης
Αυτή η τελετή σας συνδέει με τους αρχαγγέλους που είναι φύλακες του 
ηλιακού μας συστήματος, ποιμένες όλης της ζωής στη Γη.

8. Το Τελετουργικό του Φύλακα των Άστρων
Αυτή η τελετή βοηθά το σώμα σας να εξελιχθεί σε Homo Luminous. Η 

διαδικασία γήρανσης επιβραδύνεται, το DNA σας ενημερώνεται εκ νέου και 
γίνεστε πιο ανθεκτικοί σε ασθένειες.

9. Το Τελετουργικό του Δημιουργού
Καθώς ξυπνάει το φως του Δημιουργού μέσα σας, αυτή η τελετή φέρνει τη 
ευθύνη για την επιμέλεια όλης της δημιουργίας

Με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου θα λάβετε τα παρακάτω:
1. Πέτρα Πι (Κρύσταλλος Pi ), 2. Εγχειρίδιο και Σημειώσεις,

3. Πιστοποιητικό - Βεβαίωση Παρακολούθησης
   Ει  σηγ  ητ     ής     Εργασ  τ  ηρί  ου         
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας) 

[Πιστοποιημένος Δάσκαλος Munay-Ki®]

   Στοι  χε  ία     Ε  πι  κ  οι  ν  ω  ν  ί  ας         
Facebook:  www.facebook.com/kon.samanos 
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com 
Website:  www.wyrdwalkers-path.com 
Phone: 6949327428



Σαμανική Θεραπεία Ama Deus

Το Ama Deus Shamanic Healing είναι μια τεχνική ενεργειακής 
θεραπείας, που μας έχει κληροδοτηθεί από μια φυλή του Αμαζονίου, τους 
Guarani και η οποία χρησιμοποιείται από εκείνους τα τελευταία 6000 
χρόνια. Το σύστημα αυτό έγινε γνωστό στην Δύση από τον Alberto Aguas, 
ένα θεραπευτή τρίτης γενιάς.

Το σύστημα Ama Deus βασίζεται στο διοχεύτευση της Αγάπης του 
Θεού και στην χρήση συγκεκριμένων συμβόλων προς ένα συγκεκριμενο 
θεραπευτικό σκοπό. Στα Πορτογαλικά (κύρια γλώσσα της Βραζιλίας όπου 
ζούν και οι Γκουαρανί) Ama σημαίνει Αγαπώ και Deus είναι ο Θεός...
Ολόκληρη λοιπόν η φράση σημαίνει "Αγαπώ τον Θεό" ή η "Αγάπη του Θεού".

Σε αυτό το σύστημα κυρίαρχο ρόλο παίζουν το 4ο Τσάκρα ( το 
τσάκρα της καρδιάς) και το 6ο Τσάκρα (το τσάκρα του τρίτου ματιού). Τα δε 
σύμβολα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν όνομα ή κάποιο χρώμα, 
αποτελούν όμως κλειδιά για να καταφέρει ο σαμάνος να γειώσει την 
θεραπευτική ενέργεια. Είναι μάλιστα απο τις λίγες σαμανικές θεραπείες 
(μπορεί και η μοναδική) η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σύμβολα για 
αυτό τον σκοπό.

Η θεραπευτική τεχνική που ακολουθείται είναι πάρα πολύ απλή 
στην εφαρμογή της και κεντρικό ρόλο σε όλη την διαδικασία έχει ο σαμάνος
να συντονιστεί με την ενέργεια της Αγάπης του Θεού και μέσω των 
συμβόλων και των καναλιών του να την διοχευτεύσει στο θεραπευόμενο.

Ωστόσο παρά την απλότητα της διαδικασίας, η 
αποτελεσματικότητα της είναι άμεση και τα αποτελέσματα της είναι ορατά
τόσο στον θεραπευόμενο όσο και στον θεραπευτή. Το σύστημα Ama Deus 
χρησιμοποιείται τόσο μόνο του για ένα πλήθος σαμανικών εργασιών όσο  
και ενισχυτικά και συμπληρωματικά πριν ή μετά από κάποια άλλη 
σαμανική εργασία (ποτέ όμως κάτα την διάρκεια).



Κάποιες από τις εργασίες που χρησιμοποιείται το Ama Deus είναι οι εξής:

• Αυτοθεραπεία και Θεραπεία σε 
άλλους

• Εξ' Αποστάσεως Θεραπεία
• Επείγουσες Θεραπείες
• Θεραπείες για τα ζώα, τα πουλιά και 

τα φυτά
• Θεραπεία στην Μητέρα-Γη
• Βοήθεια σε όσους πλησιάζουν το τέλος 

της επίγειας ζωής τους
• Βοήθεια στις Ψυχές που έχουν φύγει 

κατά την διάρκεια της επιστροφής τους
στην Θεία Ύπαρξη

• Εξαγνισμός φαγητού, νερού, 
φαρμάκων κλπ

• Φυσική και συναισθηματική θεραπεία 
της καρδιάς

• Ανάμνηση προηγούμενων ζωών
• Ταξίδι στα Ακασικά Αρχεία
• Υποστήριξη των Παγκόσμιων Ηγετών
• Βοήθεια σε νεογνά για την ομαλή 

ένταξη τους στον κόσμο

• Λήψη πνευματικών δώρων στα 
γενέθλια σας

• Λήψη πνευματικών πληροφοριών 
στα όνειρα σας

• Στήριξη των Παγκόσμιων Ηγετών σε
σημαντικές αποφάσεις

• Θεραπεία της Γης
• Εξορκισμούς
• Ψυχική Προστασία / Αυτοάμυνα
• Διάλυση αρνητικών ενεργειών
• Κάθαρση/ Προστασία του σπιτιού 

σας
• Φυσική Θεραπεία
• Συναισθηματική Θεραπεία
• Βελτίωση πνευματικής ικανότητα
• Συνδιαλλαγή του πνεύματος
• Σφράγισμα αύρας
• Κάθαρση, ενδυνάμωση και

προγραμματισμός κρυστάλλων

Με το πέρας του Εργαστηρίου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ε  ισηγ  ητής     Εργασ  τ  ηρί  ου         
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Πιστοποιημένος Δάσκαλος Ama Deus Shamanic Healing®]

Σ  τοι     χε  ία     Ε     πι  κ     οι  ν     ω     νί  ας         
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos 
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com 
Website:  www.wyrdwalkers-path.com 
Phone: 6949327428



Whisper of Runes 

Το Whisper of Runes είναι ένας κύκλος σεμιναρίων με σκοπό να συντονίσει τους μαθητές του με τις 
αρχέγονες ενέργειες των Ρούνων. Οι Ρούνοι είναι ένα αρχαίο γερμανικό αλφάβητο, που χρησιμοποιήθηκε σε
όλη τη Βόρεια Ευρώπη, τη Σκανδιναβία, τις Βρετανικές Νήσους και την Ισλανδία από περίπου 100 π.Χ. έως
1600 μ.Χ.  

Σήμερα στον Ευρωπαϊκό κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα είναι ευρέως γνωστή η χρήση τους ως 
μαντικό μέσο πρόβλεψης του μέλλοντος. Όμως οι Ρούνοι είναι πολλά παραπάνω. Κάθε Ρούνος ήταν ένα 
ιδεογραφικό ή απεικονιστικό σύμβολο κάποιας κοσμολογικής αρχής ή δύναμης και γράφοντας κάποιος ένα 
Ρούνο μπορούσε να επικαλείται και να κατευθύνει τη δύναμη  την οποία αναπαριστούσε.

Σύμφωνα με τις Eddas, τις ποιητικές συλλογές  των Σκανδιναβικών Θεών, το Ρουνικό αλφάβητο ήταν ένα 
δώρο από τον Odin. Η λέξη «Ρούνος» σημαίνει «ψίθυρος» ή «μυστική σοφία». Ένα κομμάτι από τις Eddas 
μιλάει για την ανακάλυψή τους. Ο Θεός Οντίν κρέμεται για εννέα νύχτες στο δέντρο του Κόσμου, το 
Ygddrasil, τραυματισμένος, χωρίς φαγητό ή νερό. Τέλος, βλέπει τους Ρούνους στις ρίζες του Δέντρου και με 
μια κραυγή τους αρπάζει, αποκτώντας την μυστική τους σοφία:

Κοίταξα βαθιά στα έγκατα της γης
Ξέρω πως κρεμόμουν σε εκείνο το ανεμοδαρμένο δέντρο

Αιωρούμουν εκεί για εννιά ατελείωτες νύχτες,
Λαβωμένος από το ίδιο μου λεπίδι, μάτωσα για τον Όντιν

Εγώ ο ίδιος προσφορά στον εαυτό μου
Δεμένος στο δέντρο που κανένας δεν ξέρει

Κατά πούθε πάνε οι ρίζες του

Κανένας δεν μου έδωσε ψωμί
Κανένας δεν μου έδωσε νερό.

Κοίταξα βαθιά στα έγκατα της γης
Μέχρι που ανακάλυψα τους Ρούνους

Τους άδραξα με μια κραυγή
Και τότε ζαλίστηκα και έπεσα λιπόθυμος

Κέρδισα την ευεξία και τη σοφία.
Από λέξη σε λέξη οδηγήθηκα σε μια λέξη.

Από μια πράξη σε μια άλλη πράξη.



Το Whisper of Runes αποτελείται από τρία ξεχωριστά Εργαστήρια:

1.   M  άντης

Στο αυτό το εργαστήριο θα εισαχθούμε στο κόσμο των Ρούνων. Μέσα από την πρώτη μας επαφή με τους 
Ρούνους και τα νοήματα που κρύβουν, θα ασκήσουμε τη διαίσθηση μας και την εσωτερική μας κατανόηση 
στις ιστορίες που οι Ρούνοι μας ψιθυρίζουν. 

Θα μάθουμε για τις σημασίες των Ρούνων και τον τρόπο που μπορούν να συνδεθούν σε ένα ρίξιμο. Θα 
μάθουμε να επιλέγουμε το κατάλληλο ρίξιμο με βάση το πρόβλημα για το οποίο γυρεύουμε καθοδήγηση. 
Επίσης θα μάθουμε τους τρόπους αλλά και την σημασία που έχει να κατασκευάζουμε, καθαρίζουμε και 
ενεργοποιούμε τους Ρούνους μας ώστε να μας αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Με το πέρας του Εργαστηρίου παρέχονται 1 χειροποίητο σετ 24 Ρούνων, 
σημειώσεις στα Ελληνικά και  Βεβαίωση Παρακολούθησης

2. Μύστης

Στο 2ο  εργαστήριο κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στα πραγματικά Μυστήρια των Ρούνων. Οι 24 Ρούνοι 
μπαίνουν και πάλι στο μικροσκόπιο, αποκαλύπτοντας μας τις δυναμικές ενέργειες που κάθε Ρούνος διαθέτει.
Διδασκόμαστε πως να συντονιζόμαστε με το πεδίο κάθε Ρούνου και με ποιους τρόπους μπορούμε να 
φέρουμε την ενεργειακή του δόνηση στο Εδώ και το Τώρα για να υλοποιήσουμε και να πετύχουμε 
συγκεκριμένους σκοπούς.

Παράλληλα ανακαλύπτουμε πως μπορούμε να εντάξουμε τους Ρούνους στην Σαμανική μας πρακτική, με τον
ίδιο τρόπο που οι Σκανδιναβοί Σαμάνοι τους χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητα τους.

Με το πέρας του Εργαστηρίου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά 
και Βεβαίωση Παρακολούθησης

3. Δάσκαλος

Στο 3ο και τελευταίο εργαστήριο, οι γνώσεις μας για τους Ρούνους διευρύνονται στον απόλυτο βαθμό. 
Μέσα από τη φωνή και την κίνηση του σώματος και των χεριών, διδασκόμαστε πως να γίνουμε κανάλια της 
αρχέγονης ενέργειας καθενός από τους Ρούνους.

Φέρνοντας τις ενέργειες των Ρούνων στο πεδίο μας, ανακαλύπτουμε πως μπορούμε να τους συνδυάσουμε 
και να δημιουργούμε Δεσμούς Δύναμης προκειμένου να δημιουργήσουμε ισχυρές και άμεσες αλλαγές.

Επίσης μέσα από τελετουργικές διαδικασίες συντονιζόμαστε με τη χρήση συμβολών που μας επιτρέπουν να 
χειριστούμε τη Ρουνική Δύναμη με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με το πέρας του Εργαστηρίου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά
και Βεβαίωση Παρακολούθησης

Εισηγητής Εργαστηρίου
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Πνευματικός Δημιουργός του Whisper of Runes® ]

Στοιχεία Επικοινωνίας
Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
Phone: 6949327428



Wheel of Tarot

Το Wheel of Tarot είναι ένας κύκλος σεμιναρίων με κέντρο του την 
Τράπουλα Ταρώ. Μέσα σε αυτό τον Κύκλο θα μάθουμε πως να 
εργαζόμαστε με την Τράπουλα Ταρώ, αποκτώντας μυνήματα γνώσης και 
σοφίας για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας.

Ακόμα στην σημερινή εποχή, η λέξη "Ταρώ" προκαλεί διάφορες 
αντιδράσεις. Υπάρχει μια τεράστια βιβιογραφία σχετικά με την ερμηνεία 
των 78 (συνήθως) καρτών, ενώ πλέον υπάρχουν τράπουλες ποικίλης 
θεματολογίας και πληθώρα ερμηνειών.

Ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις για την διαβολική καταγωγή της 
τράπουλας, το σφράγισμα των γραμμένων μας κλπ, ο αρχάριος που 
επιθυμεί να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό το υπέροχο σύστημα, βρίσκεται 
αμέσως αντιμέτωπος με μια σωρεία πληροφοριών σχετικά με τις κάρτες, 
ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τους νοητικούς περιορισμούς του σχετικά 
με τις χρήσεις αυτού του πολυθεματικού εργαλείου. Ταυτόχρονα, χάρη σε 
αυτές τις πολυάριθμες προσεγγίσεις, η εμπιστοσύνη στην εσωτερική μας 
διαίσθηση χάνεται και εκμηδενίζεται. Έτσι τα πραγματικά οφέλη της 
τράπουλας δεν γίνονται ποτέ αισθητά και ένα τόσο σημαντικό εργαλείο 
παραμένει αχρησιμοποίητο και κρυμένο σε κάποιο σκοτεινό, σκονισμένο 
συρτάρι.

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων θα χρησιμοποιήσουμε την Ταρώ στην 
παραδοσιακή της μορφή, όπως μας δόθηκε απο τον Rider Waite-Smith. Η 
πληθώρα απόκρυφων εικόνων, σκηνών και συμβόλων που περιέχονται
εντός της, είναι αρκετή για να ξυπνήσει την εσωτερική μας διαίσθηση και να
μας προσφέρει πληροφορίες για την εξέλιξη και ενθύμηση του πραγματικού
μας εαυτού και των Δυνάμεων του Σύμπαντος.



Ο κύκλος Wheel of Tarot αποτελείται από 4 επίπεδα, σε καθένα από 
τα οποία θα προχωρήσουμε ολοένα και βαθύτερα στις εσωτερικές 
Διαστάσεις κάθεμιας από τις 78 κάρτες.

1o Επίπεδο - Συμβουλευτική: Σε αυτό το πρώτο επίπεδο θα 
μάθουμε τα βασικά στοιχεία της τράπουλας. Μαζί θα εξερευνήσουμε μία 
προς μία τη σημασία κάθε κάρτας και θα μάθουμε βασικούς τρόπους για να 
την χρησιμοποιούμε και να αντλούμε συμβουλές για την καθημερινότητα 
μας.

2o Επίπεδο - Ανάλυση: Στο δεύτερο επίπεδο, το σημείο εστίασης μας 
στρέφεται αποκλειστικά στην εσωτερική ανάπτυξη του εαυτού μας. Θα 
ασχοληθούμε με το σκιώδες κομμάτι του εαυτού μας και την ενεργειακή μας 
ανατομία. Ταυτόχρονα μέσα από την Αριθμολογία και στοχευμένες 
ερωτήσεις, θα ανακαλύψουμε σημαντικά στοιχεία της Προσωπικότητας και 
της Ψυχής μας.

3o Επίπεδο – Μυστήρια: Σε αυτό το επίπεδο θ ταξιδέψουμε εμείς οι 
ίδιοι στην σοφία των Ταρώ. Θα συντονιστούμε με κάθε κάρτα και θα 
γειώσουμε την σοφία και την ενέργεια της στο Εδώ και το Τώρα.
Χαρακτηριστικό αυτού του επιπέδου είναι ο μεγάλος χρόνος παραμονής του
σε αυτό, προκειμένου να συντονιστούμε με κάθε κάρτα ξεχωριστά, ώστε να
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ταρώ στο σύνολο της.

4o Επίπεδο – Διδασκαλία: Στο τελευταίο κομμάτι αυτού του 
ταξιδιού, μαθαίνουμε πως να οδηγούμε άλλους σε αυτό τον Κύκλο, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχεται πλήρες υποστηρικτικό υλικό στο οποίο οι νέοι 
Δάσκαλοι μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή για να στοχαστούν και 
να φέρουν στο φως νέα κομμάτια γνώσης αυτού του πολύπλευρου 
εργαλείου.

Με το πέρας κάθε Επιπέδου παρέχονται σημειώσεις στα Ελληνικά 

και χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

   Ει  σηγ  ητ  ή     ς     Ερ  γασ  τηρί  ων         
Konstantinos Samanos (Κωνσταντίνος Λέκκας)
[Πνευματικός Δημιουργός του Wheel of Tarot® ]

   Στοιχε  ία     Ε  πι  κοι  ν  ωνίας         
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Website:  www.wyrdwalkers-path.com 
Phone: 6949327428



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Στο WyrdWalker's Path διεξάγονται ατομικές συνεδρίες:

➢ Αγγελικού Ρέικι

➢ Παραδοσιακού Ρέικι

➢ Θεραπείας Shamballa

➢ Θεραπείας με την Ιόχρου Φλόγα

➢ Συμβουλευτικής Ρούνων

➢ Θεραπείας με Ρούνους

➢ Θεραπείας με Ταρώ

➢ Συμβουλευτικής Ταρώ

➢ Εύρεσης Ψυχικού Προφίλ (Ταρώ)

➢ Σαμανικής Θεραπείας Ama Deus

➢ Totem Messages

➢ Ανάκτησης Ψυχής

➢ Ανάκτησης Προηγούμενων Ζωών

➢ Ενεργειακού Καθαρισμού Χώρου

➢ Ψυχικής Ανάκτησης Χώρου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Facebook: www.facebook.com/kon.samanos
E-Mail: eagleofthewyrd@gmail.com
Website: www.wyrdwalkers-path.com
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