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Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων
Κρυσταλλοθεραπευτών (Σ.Ε.Κ., αριθ. απόφασης 2193), του πρώτου
επαγγελματικού μη κερδοσκοπικού σωματείου στην Ελλάδα που αφορά την
ολιστική/προληπτική θεραπευτική μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας.

  

       

  

Με ό,τι κι αν μας κόστισε σε χρόνο, χρήμα, κόπο και θυσίες, είμαστε πλέον ευτυχείς για το
πρώτο έμπρακτο αποτέλεσμα, το μικρό λιθαράκι που βάλαμε για τη διάδοση των αρχών και
των μεθόδων της κρυσταλλοθεραπείας στον Ελληνικό χώρο.

  

Η θεραπευτική ενασχόληση με τους κρυστάλλους και τα ορυκτά, στα πλαίσια μιας
γενικότερης κίνησης που γίνεται από τον «εναλλακτικό», όπως αποκαλείται, χώρο, δεν
είναι παρά άλλη μια μέθοδος αυτοβελτίωσης και εξέλιξης του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας
ως μέσον ζωντανά κομμάτια της φύσης, που είναι οι κρύσταλλοι και τα ορυκτά.
Προτεραιότητα σε αυτόν τον χώρο, τόσο για μας όσο και για κάθε θεραπευτή που σέβεται
τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του, οφείλει να είναι η γείωση όλων των ενεργειών
και των ποιοτήτων με τις οποίες συν-εργαζόμαστε για να φέρουμε το έργο μας σε πέρας. Η
αγάπη, η ειρήνη, η υγεία, η δημιουργία, η ευτυχία, το φως και η ζωή σε όλα τα επίπεδα και
σε όλες τις διαστάσεις, είναι αξίες και ποιότητες που οφείλουμε και είναι σημαντικό, ίσως
τώρα περισσότερο από ποτέ, να φέρουμε στο «εδώ» και στο «τώρα». Δεν έχει νόημα να τις
αναζητούμε κάπου αλλού, αλλά να τις φέρουμε εδώ, να τις καλέσουμε μέσα μας και γύρω
μας, να γίνουν κομμάτι της ζωής μας.
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Με αυτές τις αρχές λοιπόν προχωρούμε και συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να κάνουμε τη
ζωή μας καλύτερη, βελτιώνοντας πρώτα απ' όλα τον ίδιο μας τον εαυτό.
 Σύμμαχοι σε αυτό το μονοπάτι είναι: ο Σ.Ε.Κ., ως μια ομάδα συναδέλφων και φίλων που
μοιράζονται κοινούς στόχους και οράματα, και η ιστοσελίδα του 
Crystal 
Light
, που αποτελεί έναν σύγχρονο, πρακτικό και όμορφο τρόπο να μοιραστούμε τις γνώσεις μας
και να διαδώσουμε τη σοφία των κρυστάλλων και την τέχνη της κρυσταλλοθεραπείας,
δίνοντας στον κόσμο τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με αυτόν το χώρο.

  

Είμαστε υπερήφανοι που τόσο ο Σ.Ε.Κ. όσο και το Crystal Light είναι οι πρώτες
οργανωμένες προσπάθειες - η κάθε μία στον χώρο της - που γίνονται στην Ελλάδα για τη
διάδοση αυτών των αρχών μέσα από την κρυσταλλοθεραπεία, γεγονός βέβαια που μας
δεσμεύει και μας προτρέπει στο να τις στηρίξουμε και να τις επεκτείνουμε με όλη μας την
αγάπη και την αφοσοίωση.

  

  

Περισσότερα για τον σύλλογο μπορείτε να διαβάσετε εδώ .
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http://www.crystalight.gr/el/o-syllogos/47-anakoinoseis-sek/103-syllogos-ellinon-krystallotherapefton

