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Τα περισσότερα παιδιά τα οποία 
γεννιούνται σήμερα αλλά και κατά 
τα τελευταία χρόνια, περίπου από 
τα τέλη της δεκαετίας του '70, 
είναι αρκετά διαφορετικά από τους 
γονείς τους: είναι πιο ευαίσθητα, πιο 
κοινωνικά, πνευματικά οξυδερκείς, πιο 
διαισθητικά, πολύ ανοιχτόμυαλα. Το 
λεπτοφυή τους σώμα, η αύρα τους,  
αναπτύχθηκε περισσότερο, είναι 
ιδιαίτερα διαισθητικά και συχνά τείνουν 
να είναι μέντιουμ.
Αυτό οφείλεται στη διαδικασία του 
μετασχηματισμού, σ ’  αυτές τ ις 
λεπτοφυείς και θετικές αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα εδώ και αρκετές 
δεκαετίες σε μεγάλη κλίμακα στον 
πλανήτη μας.
Η ανθρωπότητα χρειάζεται όλο και 
περισσότερα νέα εργαλεία για να 
προσαρμοστεί στις αλλαγές αυτές.
Όσο πιο «λεπτοφυή» είναι τα παιδιά 
που γεννιούνται τώρα, τόσο πιο 
«λεπτοφυή» θα πρέπει να είναι τα 
αποστάγματα και τα παρασκευάσματα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται για την 
ευημερία των παιδιών αυτών. Η ζήτηση 
για αυτά τα διαφορετικά δονητικά 
αποστάγματα έχει αυξηθεί και θα 
συνεχίσει να αυξάνεται!

Τα πνευματικά εργαλεία

Από το 1999 μεταβιβάζονται σε 
μένα τα ενεργοποιημένα Αγγελικά 
σύμβολα, Αγγελικά αποστάγματα 
και Αγγελικά έλαια . Η ενέργεια που 
περιέχεται στα Αγγελικά σύμβολα,  
Αγγελικά αποστάγματα και Αγγελικά 
έλαια προέρχεται από τις πνευματικές 

διαστάσεις της ύπαρξής μας 
και είναι αποθηκευμένα επί 

του υλικού φορέα, όπως το 
νερό, τα έλαια,  κλπ.,  

και είναι ενεργειακά 
σφραγισμένα.

Τα παιδιά της Νέας Εποχής έχουν 
έντονο, ισχυρό ενεργειακό σώμα με 
υψηλές δονήσεις. Γι’ αυτό το λόγο οι 
εναλλακτικές ή ολιστικές μέθοδοι που 
εφαρμόζονται σήμερα μπορούν μόνο 
σε κάποιο βαθμό να επηρεάσουν θετικά 
τα παιδιά, ή ακόμα και καθόλου.. Στα 
ενεργειακά σώματα τους αποθηκεύονται 
η διαισθητική γνώση και οι ψυχικές 
τους ικανότητες , τις οποίες μπορούν να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν μόνο 
εάν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία.

Επειδή οι ίδιοι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 
και οι θεραπευτές  δεν έχουν αναπτύξει 
αυτές τις δεξιότητες ή δεν γνωρίζουν 
ότι μπορούν να έχουν και οι ίδιοι 
αυτές τις πνευματικές ικανότητες,  
χρε ιάζοντα ι  κάπο ια πνευματ ικά 
εργαλεία, τα οποία μπορούν να τους 
βοηθήσουν να κατανοήσουν τη γλώσσα 
των παιδιών. Αυτά τα πνευματικά 
εργαλεία θα τους βοηθήσουν να 
προσαρμόσουν τις προηγούμενες  
κλασσικές  ή εναλλακτικές μεθόδους 
που χρησιμοποιούν στο επίπεδο των 
νέων παιδιών.

Λόγω άγνοιας και έλλειψης κατανόησης, 
δεν θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι τα παιδιά φέρουν μέσα 
τους την πνευματική συνειδητοποίηση, 
ότι επιθυμούν να αναγνωριστούν, 
να υποστηριχθούν και να ζήσουν. 
Επομένως, αν αυτά τα "νέα παιδιά" 
δεν γίνονται αντιληπτά και δεν 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με αυτό 
που  είναι στην πραγματικότητα, αυτό 
οδηγεί σε συγκρούσεις ή σε προβλήματα 
συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια, 
στο νηπιαγωγείο ή στο σχολείο.

Η Επιστημονική 
κοσμοθεωρία

Τ ο  λ ε π τ ο φ υ ή 
σώμα είναι στενά 
σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο 
με  το  φυσ ι κό 



σώμα και επικοινωνεί μαζί του στην 
αλληλεπίδραση. Οποιαδήποτε αλλαγή 
στο φυσικό σώμα έχει συνέπειες και 
στο λεπτοφυή σώμα. Τις αλλαγές στο 
λεπτοφυή σώμα, για παράδειγμα με την 
αύξηση της συχνότητας των δονήσεων, 
ακολουθούν αλλαγές στο σωματικό, 
ψυχ ικό,  συναισθηματ ικό κα ι 
ενεργειακό επίπεδο του σώματος 
αντιστοίχως.

Η Ολιστική 
κοσμοθεωρία

Οι εναλλακτικές 
ή  ο λ ι σ τ ι κ έ ς 
μ έ θ ο δ ο ι 
θεραπείας, για 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
η  χ ρήση  των 
διάφορων εργαλείων 
με τις δονήσεις "κοντά 
στη Γη", προκαλούν αλλαγές στα 
χαμηλότερα δονητικά επίπεδα του 
λεπτοφυούς σώματος. Έτσι, για 
παράδειγμα, μπορεί να τονωθούν τα 
χαμηλότερα στρώματα της αύρας, 
στην ιδανική περίπτωση και το αστρικό 
σώμα, με τη βοήθεια της διανοητικής 
εκπαίδευσης, κινησιολογίας, των 
ανθοϊαμάτων  και κρυστάλλινων 
αποσταγμάτων , της ομοιοπαθητικής, 
των βοτάνων, των χρωμάτων, των 
ήχων ή των αιθέριων ελαίων,  μπορεί να 
θέσει μια θετική, θεραπευτική δόνηση. 
Επίσης, μπορούν να εναρμονιστούν και 
να επιλυθούν τα ενεργειακά εμπόδια, τα 
οποία βρίσκονται στις περιοχές αυτές. 
 
Η Πνευματική 
κοσμοθεωρία 

Αν θέλετε όμως 
να επηρεαστούν 
ο ι  λεπτοφυής 
π ε ρ ι ο χ έ ς  ο ι 
οποίες  έχουν 
δημιουργηθεί έξω 
από το αστρικό 

σώμα, σε ακόμα υψηλότερες δόνησης 
των λεπτοφυή στρωμάτων, απαιτούνται 
εργαλεία με δονήσεις «μακριά από 
την Γη» ή πνευματικά εργαλεία, όπως 
για παράδειγμα τα ενεργοποιημένα 
Αγγελικά σύμβολα και Αγγελικά 
Αποστάγματα.
Τα Αγγελικά σύμβολα, Αγγελικά 
αποστάγματα και Αγγελικά έλαια που 
περιγράφονται εδώ δεν ενεργούν μόνο 
στα επτά στρώματα της αύρας, τα οποία 
φαίνονται στο σχήμα σε μοβ χρώμα, 
αλλά σε τουλάχιστον άλλες έντεκα 
λεπτοφυή στρώσεις του σώματος, 
για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη 
ουσιαστικές περιγραφές. Τα εργαλεία 
είναι σε θέση να μεταμορφώνουν  όχι 
μόνο τα ψυχικά και συναισθηματικά 
μπλόκα, αλλά επίσης και τα πνευματικά 
μπλοκαρίσματα. Επιπλέον, ενισχύουν 
και προστατεύουν την αύρα και τα 
τσάκρας.
Λόγω του ότι το φυσικό και το λεπτοφυή 
-πνευματικό σώμα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα στη διάρκεια της ζωής 
ενός ανθρώπου, μπορεί, στη συνέχεια, 
το φυσικό σώμα να επηρεαστεί θετικά 
εναλλάξ.

Πότε χρειάζεται το παιδί μου 
ένα Αγγελικό-παιδικό σύμβολο, 
ή ένα αντίστοιχο Αγγελικό-έλαιο 
του συνδυασμού;

Μερικές φορές αποδεικνύεται ότι ένα 
παιδί κυριολεκτικά «συγκλείνει» σε ένα 
συγκεκριμένο σύμβολο ή αισθάνεται να 
προσελκύεται από ένα συγκεκριμένο 
σύμβολο . Τότε, το συντομότερο θα 
πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα των 
συμβόλων και με τη σημασία που 
μπορεί να έχει το σύμβολο για το παιδί.

•	Εμφανίζει το σύμβολο ένα θέμα / ένα 
πρόβλημα / ένα εμπόδιο, το οποίο 
επηρεάζει το παιδί επί του παρόντος;

•	Δείχνει το σύμβολο ένα θέμα /ένα 
πρόβλημα / ένα εμπόδιο που έπληξε 
το παιδί στο παρελθόν;



•	Παρέχει το σύμβολο μια ένδειξη 
για ένα θέμα / ένα πρόβλημα / ένα 
εμπόδιο στο περιβάλλον του παιδιού 
(οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, 
νηπιαγωγείο, σχολείο, φίλοι, κλπ.) 
που αντανακλά το παιδί;

•	Εμφαν ί ζ ε ι  τ ο  σύμβολο  έ να 
επερχόμενο γεγονός (η μετακόμιση, 
ο χωρισμός,  ε ισέρχονται  στο 
νηπιαγωγείο ή σχολείο , κλπ.) που 
ενδεχομένως θα μπορούσε να 
σημαίνει μια επιβάρυνση για το παιδί 
ή το κοινωνικό περιβάλλον του;

Εάν απαντήσετε ΘΕΤΙΚΑ τουλάχιστον  
σε ένα από τα τέσσερα σημεία, τότε 
θα ήταν πολύ χρήσιμο το παιδί να 
χρησιμοποιεί ένα Αγγελικό-παιδικό 
σύμβολο, ή ένα Αγγελικό έλαιο του 
συνδυασμού.

Πως μπορώ να επιλέξω το 
σωστό  Αγγελικό-παιδικό 
σύμβολο, ή ένα αντίστοιχο 
Αγγελικό-έλαιο του συνδυασμού 
για το παιδί μου;

Υπάρχουν τρεις διαδικασίες επιλογής:
•	αφήστε το παιδ ί  να επ ιλέξε ι 

αυθόρμητα και διαισθητικά ένα  
Αγγελικό-παιδικό σύμβολο  ή ένα 
αντίστοιχο Αγγελικό-έλαιο του 
συνδυασμού.

•	να ελέγξετε το κατάλληλο Αγγελικό-
παιδικό σύμβολο  ή ένα αντίστοιχο 
Αγγελικό-έλαιο του συνδυασμού 
για την ώρα ή για το κάθε θέμα 
χρησιμοποιώντας το κινησιολογικό 
τεστ των μυών, τη ράβδο ή ένα 
εκκρεμές.

•	Υπάρχει μια ταξινόμηση στην οποία 
θα  βρείτε σε πιο Αγγελικό-έλαιο 
του συνδυασμού αντιστοιχεί το 
Αγγελικό-παιδικό σύμβολο, ή το 
συμπληρώνει, που μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα 
ingridauerbooks.com/international

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω 
σωστά το Αγγελικό-παιδικό 
σύμβολο ή το Αγγελικό-έλαιο 
του συνδυασμού;

Η εφαρμογή του Αγγελικού-παιδικού 
συμβόλου: Μπορείτε να τοποθετήσετε 
το προεπιλεγμένο σύμβολο για λίγα 
λεπτά στο σώμα του παιδιού ή κάτω 
από το μαξιλάρι. Το παιδί μπορεί να έχει 
το σύμβολο και όλη την ημέρα κοντά 
στο σώμα του (για παράδειγμα σε μια 
τσέπη ή μια θήκη ), ή αφήστε το παιδί 
να αποφασίσει απλά διαισθητικά.
Η εφαρμογή του Αγγελικού-ελαίου του 
συνδυασμού: Τοποθετήστε  το Αγγελικό 
έλαιο του συνδυασμού στον παλμό του 
παιδιού, στον ομφαλό, στην περιοχή της 
καρδιάς, στα πέλματα των ποδιών, στο 
μέτωπο ή στον αυχένα. Για το σκοπό 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
το αγνό έλαιο, συγκεκριμένα 3-5 
σταγόνες. Ρωτάτε το παιδί, που ακόμα 
θα ήθελε να τοποθετήσετε το έλαιο, 
στη συνέχεια κάνετε μασάζ με απαλές, 
κυκλικές κινήσεις στο δέρμα.
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