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με τον 

(φυσικό, εκδότη, ομοιοπαθητικό, συγγραφέα και πνευματικό δάσκαλο)

Εργαστήριο Υψηλού Επιπέδου  Στάμο Στίνη

Η «φυσιολογία» του Θανάτου

– 

– 

   [Υλικός, Μορφής (Αστρικός), Αρχετυπικός, Θεϊκός]

–  κατά τον υλικό θάνατο.

– 

– 

– 

–   (Ανάγκη vs Βούλησης)

Ο Νόμος της Κυκλικότητας

Οι Τέσσερις Κόσμοι του Εκδηλωμένου Όλου

Η απόσυρση των 4 στοιχείων

Τα μεταθανάτια στάδια που βιώνει η ψυχή

Καρμικός Άνεμος, Συνειδητή Πρόθεση και Θεία Χάρις

Τα διάφορα σενάρια μεταθανάτιας ύπαρξης ή ενσάρκωσης

Η καθοριστική σημασία της Παρουσίας και της Εγρήγορσης

Σημειώσεις

Προετοιμασία για το Επέκεινα

–   (επίκληση, ευχαριστία, ομολογία, αίτημα, δήλωση πρόθεσης ανταπόδοσης)

.

–  (όχι εκκρεμότητες)

–  (κατάλληλες πνευματικές και ενεργειακές ασκήσεις)

– 

– 

Αδιάλειπτη προσευχή

Υπόδειγμα Προσευχής για Θετική Μεταθανάτια Πορεία

Αυτογνωσία και μετουσίωση του κατώτερου εαυτού

Εσωτερική εργασία

Ανιδιοτελής προσφορά

Η επίτευξη Πνευματικής Υιοθεσίας
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– 

– 

– 

Ενεργοποίηση του «Παρατηρητή»

Η Άσκηση της Οκταπλής Εποπτείας του «Εγώ Ειμί»

Η τήρηση καθημερινού ημερολογίου

Άρση των Καρμικών Βαρών

– Η προσευχή προς τους Κυρίους του Κάρμα

Η Καλλιέργεια της Παρουσίας

Σημειώσεις

–   «Είθε να με συντροφεύει η Χάρις Σου, Κύριε, και να αφυπνίζει μέσα μου τη Θεία

Σου Ουσία».

–   (σκέψεις

αγάπης, σεβασμός στα προσωπικά αντικείμενα, προσευχή).

– 

Η Καρμική Ευχή

Βοηθώντας την ψυχή αγαπημένων προσώπων στο ταξίδι της προς το φως!

Ταφή ή Αποτέφρωση;

Κύριοι του Κάρμα Σεβαστοί,

 Τηρηταί του Νόμου Ευγενείς, 

Δικαίου Υπερασπισταί του Κοσμικού

 Αρμονίας Εγγυηταί της Ουρανίας

 τε και του Κάλλους του Κτιστού.

Στρέψατε προς εμέ το όμμα του Ελέους.

Τα της σμικρότητός μου σφάλματα συγχωρήσατε.

εκούσια τε και ακούσια, παρόντος τε και παρελθόντος

τη Προστασία Υμών τη Υπερτάτη

τον/την ταπεινόν/ή εμέ καλύψατέ με

ίνα της εμού ψυχής η Πορεία η Ανωτέρα

της εν τη Θεία Παρουσία Καθαγιάσεως 

αδιαταράκτως και αισίως διανυθεί

επ’ αγαθώ και εν αβλαβεία

προς Δόξαν του Κυρίου.
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– 

– 

Αιθερική γυμναστική

Πρακτικές Κατευθυνόμενης φαντασίωσης μέσω οραματισμού

Το πρωτόκολλο Συνειδητού Ονειρέματος

Ανεξαρτοποίηση των 4 λεπτοφυών σωμάτων

Σημειώσεις

«Ύπνω και Θανάτω Διδυμάοσιν». Όμηρος, Ιλιάδα

– : Ανάπτυξη παρουσίας και συνειδητότητας προς μία ανώτερη κατάσταση

ύπαρξης μετά τον φυσικό θάνατο.

Όνειρο και Θάνατος

– Πριν την κατάκλιση, τοποθέτηση σημειωματάριου και στυλό δίπλα μας στο κομοδίνο.

– Κατάκλιση και εμφύτευση πρόθεσης (Θετική Βεβαίωση) για Συνειδητό Ονείρεμα.

– Προσευχή στους Καρμικούς μας Προστάτες για βοήθεια και καθοδήγηση.

– Εκτέλεση 7 ιερών Αναπνοών.

– Οραματισμός του Μαργαριταριού της Επίγνωσης στο Κέντρο της Αγάπης, με τα χρώματα των

Τριών Αρχών.

– Εκφώνηση σιωπηρά της φράσης «Εγώ Ειμί ο Ων» μέσα από το μαργαριτάρι.

– Εγκοίμηση.

Συνειδητό Ονείρεμα

Όταν αποκτήσουμε συνειδητότητα στο όνειρο

– Κάνουμε την οκταπλή εποπτεία του «Εγώ Ειμί».

– Κοιτάζουμε χέρια, πόδια και το μαργαριτάρι. Σε μετέπειτα στάδιο αρχίζουμε να «παίζουμε» με το

οινειρικό υλικό.

– Προσπαθούμε να κρατηθούμε όσο γίνεται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας την εξέλιξη του

ονείρου, γνωρίζοντας ότι ονειρευόμαστε.
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Όταν ξυπνήσουμε

– Σπεύδουμε να σημειώσουμε τις εμπειρίες μας.

– Ευχαριστούμε στους Καρμικούς μας Προστάτες.

– Ανταμείβουμε τον εαυτό μας.

Ο Διαλογισμός της Μεταθανάτιας Πραγμάτωσης

– Χαλάρωση και πέρασμα από τα 4 αρχετυπικά στοιχεία

– Προσευχή στο βαθύ μπλε του Αιθέρα (Άκασα)

– Πέρασμα από την Πύλη του Αρχετυπικού Κόσμου

– Συνάντηση με τον Ανώτερο Εαυτό

– Ακτινοβόληση των 3 Αρχών και ενσωμάτωση στην αύρα του

– Συνάντηση με τους Καρμικούς μας Προστάτες

– Διάλυση στην Εγώ Ειμί Παρουσία

– Επαναφορά προς Υπηρεσία 

Σημειώσεις
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: 

Η γενικότερη ενασχόληση με τον τομέα της πνευματικότητας, καθώς και η συμμετοχή στις

διαφόρων ειδών λεγόμενες «διαλογιστικές» ή «ενεργειακές» ασκήσεις, ενίοτε είναι καλύτερα να

αποφεύγονται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές και νευρολογικές νόσους,

σοβαρές παθήσεις του κυκλοφορικού, των ενδοκρινών αδένων κ.ά. Ως εκ τούτου, πληροφορίες,

γνώσεις και ασκήσεις που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή

(κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) αποτελούν μέρος ενημερωτικού υλικού μέσω αρθρογραφίας,

εργαστηρίων, εκδηλώσεων ή οποιαδήποτε άλλης δραστηριότητας του ΠΑ.ΔΙ.ΣΥ και πρέπει να

θεωρούνται καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Οπότε εναπόκειται στην κρίση και την

προσωπική ευθύνη του καθενός η απόφαση για συμμετοχή ή εφαρμογή, η οποία πάντως σε

καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε από προτροπή ή ενθάρρυνσή μας.

Επιπλέον, τυχόν πρακτικές ασκήσεις ή οδηγίες θεραπευτικής υποστήριξης που αναφέρονται

μέσω της ιστοσελίδας μας σε οποιαδήποτε μορφή, των εκδηλώσεων και κάθε άλλου τύπου

δραστηριοτήτων μας, ρητά συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων και κάθε τύπου

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν την

πρέπουσα ιατρική αγωγή, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάλογης ειδικότητας

ιατρός.

Σημαντική Σημείωση



ΥΠΕΡΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 

Είναι κοινή η αντίληψη της αρχαίας ελληνικής και αιγυπτιακής παράδοσης με τις

ινδουιστικές και βουδιστικές διδασκαλίες περί θανάτου (θιβετανική βίβλος των νεκρών

κ.λπ.).

Σύμφωνα με αυτή, η ψυχή περνά μία αληθινή περιπέτεια, περιπλανόμενη στους

αόρατους αστρικούς κόσμους και η καλύτερη ή όχι επόμενη ενσάρκωσή της εξαρτάται

σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα παραμείνουμε συνειδητοί μετά τον θάνατο και

δεν θα πέσουμε σε λήθη.

Εδώ είναι που έρχεται η μεγάλη ανάγκη για σωστή προετοιμασία και εκπαίδευση, μέσα

από κατάλληλες πρακτικές αφύπνισης και διατήρησης της εγρήγορσης, καθώς και

επαφής με ανώτερες πνευματικές υπάρξεις για εξασφάλιση άνωθεν βοήθειας και

προστασίας.

____________

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής

νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις

διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η χωρίς

γραπτή άδεια του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή

δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η

εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.


