
| Αγγελικά Αποστάγματα για την Αύρα

Ενεργειακά εργαλεία από τον πνευματικό κόσμο για 
την ενεργοποίηση των τσάκρα, της αύρας και του 
χώρου.

Αγγελικά – Αύρα – Σπρέι
Διδασκαλικά – Αύρα – Σπρέι

Αρχάγγελοι & Άγγελοι - οι βασικές τους 
πτυχές που ενσωματώνουν 

01 | Αρχάγγελος Μιχαήλ: Γαλήνη, προστασία, ασφάλεια, 
δικαιοσύνη, πίστη, υποστήριξη σε κατάσταση ψυχικής φόρτισης  
αρ.Art.: A01

02 | Αρχάγγελος Ζοφιήλ: Σοφία, εσωτερική δύναμη, χαρά στη ζωή, 
χαλαρότητα, διαίσθηση αντί διανόηση, ενεργοποίηση της παλιάς σοφίας 
από τις πρώην ενσαρκώσεις αρ.Art.: A02

03 | Αρχάγγελος Χαμουήλ: Αγάπη, σχέση, ενότητα της σκέψης και 
δράσης, τραύματα από την παιδική ηλικία ή από τις εταιρικές σχέσεις, 
αγάπη του εαυτού, ενδιαφέρον για τους άλλους, αφήνουμε τους 
ανθρώπους να έρθουν κοντά μας και να απολαύσομε την εμπειρία  
 αρ.Art.: A03

04 | Αρχάγγελος Γαβριήλ: Σαφήνεια, καθαρότητα, αντανάκλαση, 
ενεργειακός καθαρισμός, επιθυμία γονιμότητας, απόφαση, μετατροπή 
σκοταδιού σε φως αρ. Art.: A04

05 | Αρχάγγελος Ραφαήλ („ Ο Άγγελος της θεραπείας „):  
Χαλάρωση, ελευθερία, σύνδεση με τη φύση, εστίαση και ευθυγράμμιση, 
αντίληψη  αρ. Art.: A05

06 | Αρχάγγελος Ουριήλ: Δύναμη, εξουσία, θάρρος στην ζωή, 
υπομονή, αντοχή, χαρά, γείωση  αρ. Art.: A06

07 | Αρχάγγελος Ζακχιήλ: Συγχώρεση, μετάνοια, πένθος, 
μεταμόρφωση, πνευματικότητα  αρ. Art.: A07

08 | Αρχάγγελος Μέτατρον: Εστίαση, συγκεντρωτισμός, σχέδιο 
ζωής, σύνδεση με το κέντρο του σώματος, επιθυμίες και οράματα 
  αρ. Art.: A08

09 | Ενεργειακή προστασία: Προστασία της αύρας, των τσάκρα και 
του μορφογενετικού πεδίου από τις αρνητικές ενέργειες και επιβαρύνσεις, 
οριοθέτηση από τους ληστές της ενέργειας, πηγή δύναμης   
 αρ. Art.: A09

10 | Ενεργειακός καθαρισμός: Καθαρισμός της αύρας, των τσάκρα 
και του μορφογενετικού πεδίου, μετατροπή της ενεργειακής επιβάρυνσης, 
υποστήριξη και αποσύνδεση των δεμένων ψυχών στην Γη, ενεργειακός 
καθαρισμός των σπιτιών, των ρούχων, των κρυστάλλων, κλπ.   
 αρ. Art.: A10

11 | Άγγελος Σοναήλ: Ενεργητική ασπίδα και ενεργειακός 
καθαρισμός της αύρας και των τσάκρας από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
και την ακτινοβολία, ιδιαίτερα σε υψηλή ευαισθησία και διαμεσότητα 
(μέντιουμ)  αρ. Art.: A11

12 | Άγγελος Νοραήλ: Εγκυμοσύνη, γέννα, νηπιακή ηλικία 
  αρ. Art.: A12

13 | Άγγελος Χαριήλ: Παιδική ηλικία, το εσωτερικό παιδί  αρ. Art.: A13

14 | Αγγελικός διαλογισμός: Επικοινωνία με τον αγγελικό κόσμο, 
αγγελική συνοδεία σε διαλογισμό  αρ. Art.: A14

15 | Άγγελος Κόρατελ: Νοητική συγκέντρωση, δημιουργικότητα, 
διάκριση  αρ. Art.: A15

16 | Ο Ανώτερος εαυτός (Άγγελος του Ήλιου): Επαφή και στενή 
σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό, ενσωμάτωση του Ανώτερου Εαυτού 
μέσα στο λεπτοφυές σώμα  αρ. Art.: A16

17 | Ο Φύλακας Άγγελος: Επαφή και επικοινωνία με τον φύλακα 
άγγελο, επίκληση σε δύσκολες συνθήκες  αρ. Art.: A17

18 | Αρχάγγελος Χανιήλ: Ευγενής καθορισμός, τρυφερή γαλήνη, 
μεταμόρφωση του θυμού και της επιθετικότητας, εκτόνωση των 
τεταμένων καταστάσεων, σοφία της καρδιάς, άνευ όρων αγάπη, 
ανίχνευση της αγάπης ως θεραπευτική ενέργεια  αρ. Art.: A18

19 | Αρχάγγελος Βαλεοήλ: Εκτίμηση, ευγνωμοσύνη, ικανοποίηση, 
εσωτερική ειρήνη, χαρα, ισορροπία, γαλήνη, χαρά στη ζωή, συμφωνία 
αντί διαμαρτυρία  αρ. Art.: A19
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| Διδασκαλικά Αποστάγματα για την Αύρα 

Συν ιστώμενα β ιβλ ία

Αναληφθέντες Διδάσκαλοι και οι βασικές 
τους πτυχές που ενσωματώνουν

01 | Τζβάλ Κχούλ: Νέες ολιστικές μέθοδοι θεραπείας για την 
ανθρωπότητα, σύνδεση με τη θεϊκή θεραπευτική δύναμη, νέα 
επίγνωση του σώματος, άνοιγμα της καρδιάς αρ. Art.: MAE01

02 | Ελ Μόρια: Θεϊκή προστασία και θεϊκή καθοδήγηση, εσωτερική 
γαλήνη και ηρεμία σε δύσκολες καταστάσεις, αποδοχή για το ότι μας 
συμβαίνει αρ. Art.: MAE02

03 | Αιόλια (= Ανάπτυξη του Αγίου Γερμανού σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο δόνησης): Αύξηση των δονήσεων, ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων της ψυχής, ενσωμάτωση όλων των πτυχών της ψυχής, 
κατανόηση και αναγνώριση ανώτερων απόψεων και συνδεδεμένων 
σχέσεων  αρ. Art.: MAE03

04 | Ιλαρίων: Αλήθεια, συγκέντρωση στα ουσιώδη, επίλυση των 
συναισθηματικών μπλοκαρισμάτων, αγάπη προς την φύση και όλων των 
έμβιων όντων, επικοινωνία με τα ζώα αρ. Art.: MAE04

05 | Κουάν Γίν: Ανακούφιση του ψυχικού πόνου, βοήθεια στον 
συνάνθρωπο, παρηγοριά, συμπόνια, επαναφορά της ελπίδας, καλοσύνη 
και κατανόηση, συνοδεία στις δύσκολες στιγμές, συγχώρεση  αρ. Art.: MAE0

06 | Λαίδη Νάντα (= Η ανάπτυξη της Μαρίας της 
Μαγδαληνής σε ένα υψηλότερο επίπεδο δόνησης): Απεριόριστη 
αγάπη, υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων, αφύπνιση της θηλυκότητας, 
θάρρος σε μη συμβατική εταιρική σχέση, συνάντηση και αναγνώριση της 
αδελφής ψυχής αρ. Art.: MAE06

07 | Λαίδη Rowena: Φιλόκαρδες πράξεις, σταθερότητα στις δικές 
μας αποφάσεις, άνευ όρων εμπιστοσύνη στα αισθήματα μας, εφαρμογή 
σε αυτό που πιστεύετε ότι είναι σημαντικό και σωστό χωρίς να είστε 
εγωιστής, να ακολουθήσετε την πορεία της καρδιάς  αρ. Art.: MAE07

08 | Μάχα Κόχαν: Μεταφέρει το φως στον κόσμο, ενίσχυση και 
ενθάρρυνση σε δύσκολες στιγμές της ζωής, σαφής διάκριση, ενεργειακή 
φόρτιση, σαφήνεια για το θεϊκό σχέδιο, εγκατάλειψη των παλαιών 
συνήθη τρόπων, σοφία της καρδιάς, άνοιγμα νέων δρόμων 
 αρ. Art.: MAE08

09 | Μαρία – Παναγία: Μετατροπή της τραυματισμένης 
θηλυκότητας, εγκατάλειψη της στάσης θύματος, αναγνώριση και διακοπή 
από τα προσωπικά δράματα, άνοιγμα της καρδιάς, μεταμόρφωση του 
πόνου, παρηγοριά και ελπίδα, θάρρος 
 αρ. Art.: MAE09

10 | Η Μαρία η Μαγδαληνή: Ζωή με αγάπη, ολοκληρωμένη 
θηλυκότητα, αρχαία σοφία των γυναικών, ισορροπία στις εταιρικές 
σχέσεις, μεταμόρφωση του φόβου της πνευματικότητας και των 
πνευματικών ικανοτήτων αρ. Art.: MAE10

11 | Παλλάς Αθηνά: Ισχυρός τρόπος ζωής, ζωή με θάρρος και 
εμπιστοσύνη, προώθηση των ιδανικών, πραγματοποίηση των οραμάτων 
και των ιδεών, δέσμη των ενεργειών, χρήση της εσωτερικής δύναμης, 
ζώντας την δύναμη θηλυκότητας αρ. Art.: MAE11

12 | Σανάντα (= μετασχηματισμένη ενέργεια του Χριστού): 
Ολοαπέραντη αγάπη, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ειρήνη και 
αρμονία, ισορροπία μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών ενεργειών, 
φορέας του φωτός, φως και αγάπη για όλο τον κόσμο αρ. Art.: MAE12

13 | Σανάτ Κουμάρα: Δημιουργία του παράδεισου στη 
γη, αναγνώριση ότι το θείο είναι σε όλους μας, ανάπτυξη της 
πνευματικότητας, χρήση των ενεργειών της νέας εποχής με θετικό τρόπο
 αρ. Art.: MAE13

14 | Άγιος Γερμανός: Απόκτηση και η διατήρηση μιας εσωτερικής 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας, αναγνώριση και επίλυση των σκοτεινών 
πλευρών, μετασχηματισμός του Εγώ, εγκατάλειψη του παρελθόντος, 
διευκρίνιση, μετάνοια και συγχώρεση αρ. Art.: MAE14

15 | Σέραπις Μπέη: Εντατικό καθαρισμό του λεπτοφυή σώματος, 
καθαρισμός και διευκρίνιση των καταστάσεων της ζωής, εξουδετέρωση 
επιβλαβών δράσεων, λούση φωτός, διαγραφή του αρνητικού 
προγραμματισμού, των πεποιθήσεων και των όρκων αρ. Art.: MAE15

16 | Κουτχούμι: Εσωτερική ανάπτυξη και ανανέωση, εσωτερική 
γαλήνη, αυθεντικότητα, ανεξαρτησία, εσωτερική σοφία, αγάπη προς τη 
φύση και όλα τα έμβια όντα αρ. Art.: MAE17

17 | Αουρόρα: Καλύτερη κατανόηση των λεγόμενων παιδιών της 
Νέας Εποχής, πνευματική αφύπνιση, ανανέωση, αλλαγές, δεκτικότητα 
των αλλαγών, τρυφερή κατανόηση, θηλυκή ενέργεια της Νέας Εποχής, 
εταιρικές σχέσης στην Νέα Εποχή αρ. Art.: MAE22

18 | Ημακουλάτα: Να παραμείνουμε πιστοί στον εαυτό μας, 
ανακάλυψη και ανάπτυξη των δυνατοτήτων, επανενεργοποίηση των 
ικανοτήτων από προηγούμενες ενσαρκώσεις, προσέγγιση στη θεϊκή 
δύναμη μας, αλλαγή προβολής από τη σκοπιά του βατράχου στην σκοπιά 
του πουλιού αρ. Art.: MAE29

19 | Λαίδη Γαία: Σύνδεση με την Γη, Μητέρα Γη, σύνδεση με το 
σώμα, επαφή με τα όντα της φύσης, θεραπεία της Γης, συνειδητοποίηση 
του ερχομού στη ζωή, λαμβάνοντας την επίγεια ζωή, μεταμόρφωση και 
διαδικασία της ανάληψης της Γης, αύξηση των δονήσεων αρ. Art.: MAE31

20 | Λαίδη Πόρσια: Αυτό-αγάπη αντί αυτοκριτική, ανθεκτικότητα αντί 
κατάκριση και καταδίκη, κύκλοι της ζωής, διεύρυνση των πνευματικών 
οριζόντων, επιείκεια αντί αυστηρότητα, νόμος και δικαιοσύνη  
 αρ. Art.: MAE32

21 | Μινέρβα (Στην πραγματικότητα ο Ελοχίμ, όπως επίσης 
ανατέθηκε στους Αναληφθέντες Διδασκάλους): Διάλυση των 
ψυχικών περιορισμών, εμπιστοσύνη στην εσωτερική σοφία, νέα μάθηση, 
ελευθερία απόψεων και γνώμης, διαφυγή από τις στενές δομές των 
σκέψεων και των πεποιθήσεων, μάθετε να σκέφτεστε με την καρδιά  
 αρ. Art.: MAE37
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Όλα τα προϊόντα βασίζονται στην αρχή της δόνησης. Δεν είναι φάρμακα και δεν 
υποκαθιστούν ούτε τους γιατρούς ούτε την ιατρική (φαρμακευτική) θεραπεία. 

Χρησιμεύουν αποκλειστικά για την εναρμόνιση της αύρας και των τσάκρα.

Ingrid Auer

ENERGIzEd ANGEL SymbOLS
49 keys to the Angelic World

ΠΝΕυΜΑτΙΚΑ ΑΠΟΣτΑΓΜΑτΑ. 
Πολυδιάστατα εργαλεία για τη Νέα Εποχή

Μάθετε νέες πτυχές, προσεγγίσεις και εφαρμογές στη χρήση των 
40 Αγγελικών και Διδασκαλικών-Αύρα-Αποσταγμάτων (Σπρέι). 
Αυτά τα πολυδιάστατα εργαλεία εξαιρετικά υψηλής δόνησης 
χρησιμοποιούν εκτός από τους ιδιώτες και οι γιατροί, θεραπευτές, 
εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και φυσιοθεραπευτές στο επάγγελμα 
τους. Η ενέργεια που περιέχεται σε αυτά τα αποστάγματα 
εναρμονίζει το λεπτοφυής μας σώμα, τα τσάκρα και τους 
μεσημβρινούς μας καθώς επίσης μπορούν να επαναφέρουν το 
φυσικό σώμα μας σε ισορροπία.

Ingrid Auer

SPIRITUAL ESSENCES
Interdimensional Tools  
for a New Age
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