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Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται:

Στον Θεό μου, τον Δημιουργό των Πάντων. Μέσω της θεϊκής του καθοδήγησης 
έλαβα τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο. 

Στη μητέρα μου, που με δίδαξε πώς να προσεύχομαι και να πιστεύω ότι ο Θεός 
πάντα ακούει κι απαντά στις προσευχές μας. 

Στον σύζυγό μου, ο οποίος συνέθεσε αυτό το βιβλίο και με υποστήριξε σε όλα τα 
ταξίδια μου, καθώς δίδασκα αυτές τις τεχνικές σε όλο τον κόσμο. Είναι απερίγραπτη 

η εκτίμησή μου προς αυτόν. 

Στα παιδιά μου, που με εμπνέουν, που είναι οι φίλοι μου κι είναι όλοι τους 
χαρισματικοί διαισθητικοί. 

Στα πολύτιμα εγγόνια μου, που φέρνουν ευλογίες και χαρά στη ζωή μου.

Σε όλους τους θεραπευτές κι εκπαιδευτές του ThetaHealing, και τους υπέροχους 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που το στηρίζουν και του δίνουν ζωή. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι πηγή χαράς για εμένα. Με εμπνέουν στα ταξίδια μου καθώς 

διδάσκω και παρουσιάζω αυτές τις σημαντικές τεχνικές και ιδέες στον κόσμο.

Σε εσάς που δεν έχω συναντήσει ακόμη, σας εύχομαι το μονοπάτι σας να σας 
οδηγήσει σε μέρη απέραντης γαλήνης κι απεριόριστης καλοσύνης.



Μην πιστεύετε σε τίποτα,

ανεξάρτητα από το πού το διαβάσατε,

ή ποιος το είπε,

ή ακόμη κι εάν το είπα εγώ,

εκτός κι εάν συμφωνεί με τη δική σας κατανόηση

και την κοινή σας λογική.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το βιβλίο θα σας παρουσιάσω μια από τις πιο δραστικές τεχνι-
κές ενεργειακής θεραπείας που έχουν ποτέ γραφτεί: το ThetaHealing™. Το 
ThetaHealing είναι μια διαδικασία διαλογισμού που επιφέρει σωματική, 
ψυχολογική και πνευματική θεραπεία, χρησιμοποιώντας την εστιασμένη 
προσευχή μέσω του Δημιουργού. Ο Δημιουργός μάς παρέχει απλόχερα τις 
συναρπαστικές γνώσεις που πρόκειται να λάβετε. Οι γνώσεις αυτές έχουν 
αλλάξει τη ζωή μου και τη ζωή πολλών ανθρώπων.

Υπάρχει μια προϋπόθεση που είναι αδιαπραγμάτευτη σε αυτή την τεχνική: 
πρέπει να πιστεύετε βαθιά στον Δημιουργό των Πάντων. Κατανοώ ότι ο 
Δημιουργός έχει πολλά διαφορετικά ονόματα: Θεός, Βούδας, Σίβα, Θεά, 
Ιησούς, Ιεχωβάς, Αλλάχ – είναι όλοι τους διαφορετικά ρεύματα ενός ποτα-
μού που η ροή του καταλήγει στο Έβδομο Επίπεδο της Ύπαρξης και τη Δη-
μιουργική Ενέργεια του Δημιουργού των Πάντων. Το ThetaHealing δε συν-
δέεται με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία. Η μέθοδος του ThetaHealing 
δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κάποια ηλικία, φύλο, φυλή, χρώμα του 
δέρματος, δόγμα ή θρησκεία. Όποιος έχει αγνή πίστη στον Θεό ή τον Δη-
μιουργό των Πάντων, μπορεί να έχει πρόσβαση και να γευτεί τους καρ-
πούς του δέντρου που ονομάζεται ThetaHealing.

Το βιβλίο αυτό είναι μια συγχώνευση των παλαιότερων εκδόσεων Go Up 
and Seek God, Go Up and Work with God και DNA 2 Advanced Manual, με 
επιπρόσθετες πληροφορίες που αναπτύχθηκαν από τότε που γράφτηκαν 
αυτά τα βιβλία.

Παρόλο που μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις πληροφορίες, δεν αναλαμβά-
νω καμία ευθύνη για τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στη ζωή 
σας από τη χρήση τους. Η ευθύνη είναι δική σας, μια ευθύνη που αναλαμ-
βάνετε καθώς κατανοείτε ότι έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τη ζωή σας, 
αλλά και τις ζωές των άλλων εφόσον το επιθυμούν.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι θεραπείες, οι προσεγγίσεις κι οι τεχνικές που 
περιγράφονται εδώ δεν προορίζονται να συμπληρώσουν ή να αντικατα-
στήσουν την ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε 
μια σοβαρή ιατρική πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί 
έναν πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας. 


