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1ο σεμινάριο - (Γνωριμία με το ορυκτό βασίλειο α’ μέρος) 

Φυσικά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων 
¹ Mohs 
¹ Πυκνότητα 
¹ Λάµψη 
¹ Κρυσταλλικό σύστηµα και chakra 
¹ Κρυπτοκρυσταλλικά 
¹ Επεξεργασµένα από τον άνθρωπο 

Μεταφυσικά χαρακτηριστικά 
¹ Πόση σηµασία έχει τελικά να γνωρίσω µε τι κρύσταλλο δουλεύω; 
¹ Πώς διαλέγω ένα κρύσταλλο; 
¹ Από πού προκύπτουν οι µεταφυσικές ιδιότητες; 
¹ Πως ανακαλύπτω µόνος µου τις ιδιότητες ενός κρυστάλλου; 

Θεραπευτικές ιδιότητες 11 βασικών κρυστάλλων 
¹ Κρύσταλλοι για την αγάπη 
¹ Κρύσταλλοι για το άγχος και το stress 
¹ Κρύσταλλοι για τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα 
¹ Κρύσταλλοι για την πνευµατική ανάπτυξη 
¹ Κρύσταλλοι για προστασία 
¹ Κρύσταλλοι για συγκέντρωση και ισορροπία 

2ο σεμινάριο - (Γνωριμία με το ορυκτό βασίλειο β’ μέρος) 

Σχήματα 
¹ 16 σχήµατα κρυστάλλων και πώς αυτά χρησιµοποιούνται στην 

κρυσταλλοθεραπεία 

Βασική εργασία με κρυστάλλους 
¹ 10 τρόποι να εργαστείς µε τους κρυστάλλους σου 

Καθαρισμός κρυστάλλων 
¹ Τι σηµαίνει καθαρισµός κρυστάλλων και πως εξηγείται µε φυσικό τρόπο; 
¹ Πως καταλαβαίνω ότι ο κρύσταλλος χρειάζεται καθάρισµα; 
¹ Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζω τους κρυστάλλους µου; 
¹ 16 τρόποι καθαρισµού κρυστάλλων. Τα υπέρ και κατά.  

Φόρτιση κρυστάλλων 
¹ Φόρτιση των κρυστάλλων µε την ενέργεια της σελήνης. Ανάλυση των 8 

φάσεων της σελήνης και ποιοι κρύσταλλοι µπορούν να µε βοηθήσουν σε 
καθεµία. 

¹ 9 ακόµα τρόποι φόρτισης κρυστάλλων 

3ο σεμινάριο – (Αυτοθεραπεία α’ μέρος) 
¹ Βασικές αρχές Κρυσταλλοθεραπείας 
¹ 4 λόγοι πολύ κρυσταλλοθεραπεία είναι αποτελεσµατική 
¹ Ποιες παθήσεις θεραπεύονται µε τους κρυστάλλους; 
¹ Ήθος και προστασία 
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Ενέργεια και ανατομία 
¹ Ευαισθητοποίηση των χεριών 
¹ Ανίχνευση του ενεργειακού µου πεδίου 
¹ Τεχνική ανίχνευσης της κρυσταλλικής ενέργειας 
¹ Προβολικό και δεκτικό χέρι 

Ράβδοι χαλαζία - τεχνικές 
¹ Φόρτιση του σώµατος (3 τεχνικές) 
¹ Ξεµπλοκάρισµα της ενέργειας, φόρτιση σηµείου, διαχείριση πόνου 
¹ Αποφόρτιση, πονοκέφαλος  (3 τεχνικές) 
¹ Μεταφορά της ενέργειας σε ανώτερα στρώµατα της αύρας 
¹ Επαναφορά της ροής, επαναφορά συναισθηµατικής ισορροπίας 
¹ Γείωση: τι ακριβώς σηµαίνει; (1 τεχνική) 
¹ Επαναφορά στο κέντρο µου  (2 τεχνικές)  

Αύρα 
¹ Επίπεδα ενεργειακού σώµατος 
¹ Αποφόρτιση της αύρας 
¹ Φόρτιση της αύρας 
¹ Καθαρισµός 

Άλλες τεχνικές 
¹ Θεραπευτικά πουγκιά  (2 τεχνικές) 
¹ Κρύσταλλοι που βοηθούν στην ευγνωµοσύνη 

4ο σεμινάριο (Αυτοθεραπεία β’ μέρος) 

Τσάκρα 
¹ Ποιους τοµείς της ζωής επηρεάζει κάθε τσάκρα; 
¹ Ποια όργανα ελέγχει το κάθε τσάκρα; 
¹ Τι συµβαίνει όταν ένα τσάκρα υπερλειτουργεί, υπολειτουργεί και τι όταν είναι 

ισορροπηµένο; 
¹ Ποιοι κρύσταλλοι αντιστοιχούν σε κάθε τσάκρα; 
¹ Ποιες είναι οι ιδιότητες των χρωµάτων; 

Τεχνικές στα τσάκρα 
¹ Ενεργοποίηση 
¹ Κύκλος κρυστάλλων 
¹ Άνοιγµα των ενεργειακών κέντρων 

Προγραμματισμός κρυστάλλων  (3 τεχνικές) 
¹ Αφαίρεση προγράµµατος 
¹ Διάρκεια προγράµµατος 
¹ Τεχνική ενίσχυσης των τσάκρα µε προγραµµατισµό κρυστάλλων 
¹ Προστασία των τσάκρα µε κρυστάλλους και οραµατισµό 

Προστασία 
¹ Κρύσταλλοι για προστασία 
¹ Προστασία χώρου 
¹ Ευλογία χώρου 
¹ Τοίχος προστασίας 

 


