
οστεοπαθητικός - BVO επίσης 

ενέργειες των Αρχαγγέλων, των Αρκτουριανών, των Χατόρων, της Λευκής 
Αδελφότητας, της Ελοχίμης, των Σεραφινών οι διαδικασίες διάγνωσης-
θεραπείας-μεταμόρφωσης θα διαρκέσουν ξεχωριστά μέχρι 1-3 μήνες! Ναι, 
μπορεί να πάει τόσο απλά και να γλιτώσετε εμένα ως χρήστη και εσάς τον 
χρόνο να απαριθμήσετε όλα τα παράπονα και τυχόν προφορικές εξηγήσεις 
της κατάστασής σας είναι επομένως παρωχημένες / δεν είναι πλέον 
απαραίτητες! Για κάποιους ανθρώπους που αναζητούν βοήθεια, μπορούν να 
εξεταστούν ατομικές παλινδρομήσεις με φωνητικά μηνύματα, προκειμένου 
να μάθουν κάτι καινούργιο με τις ψυχές του κοινωνικού περιβάλλοντος και 
να διαλύσουν θεραπευτικά μπλοκαρίσματα και κατάρες στις πρώτες κιόλας 
ενσαρκώσεις, έτσι ώστε το RV 1-13 να μπορεί να ρέει μέσα σας ελεύθερα 
την καλύτερη στιγμή! Με τη διαδικασία επούλωσης σε εξέλιξη, μπορεί 
επίσης να ακολουθήσει αμέσως μετά το 2ο RV στον 13ο. Απλά ρωτήστε. Οι 
απομακρυσμένες θεραπείες θεραπείας χωρίς κλήση στο +49 1601000160 
Telegram / SMS είναι δυνατές μόνο με μηνύματα κειμένου και φωνητικά 
μηνύματα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι κλήσεις θα σταματούσαν τεχνικά 
την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων σε όσους ζητούν βοήθεια! Χρειάζομαι 
τα κείμενά σας ή την ομιλία σας για να τα διαβάσω προκειμένου να βρω λύσεις.

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού με „λόγους επίσκεψης“ με λίγα μόνο κλικ είναι 
σημαντικά για να προγραμματίσετε πρώτα μόνο τον ΧΡΟΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
1-2 ωρών. Η απαραίτητη μέθοδος προκύπτει εκ των προτέρων στο κείμενο 
μέσω συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Δώστε προσοχή με την 
πρώτη εγγραφή στο κάτω πεδίο κειμένου με την κράτηση στην ένδειξη 
της πλήρους διεύθυνσης για τον υπολογισμό με διάγνωση οστεοπαθητικής 
ή με εφαρμογή με τηλεθεραπεία 30% πιο αποτελεσματική ή προσωπικά 
με RV 1-13 με δύο ημερομηνίες σε κάθε περίπτωση 116€ επομένως 232€! 

Η πληρωμή χωρίς επαφή είναι δυνατή μέσω κάρτας EC ή σε περίπτωση 
απομακρυσμένης θεραπείας μέσω τραπεζικού εμβάσματος μετά 
την παραλαβή του τιμολογίου PDF ή PayPal στο info@osteoko.de! Οι 
πρώτες επιδεινώσεις είναι πάντα πιθανές και με την οστεοπαθητική 
καθώς και με το RV δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία επιδείνωση 
από 1-3 μήνες! Εάν, ωστόσο, αντίθετα με τις προσδοκίες, εμφανιστεί 
μια αρνητική αντίδραση άμεσα ή μετά από λίγες ημέρες ή αργότερα, 
είναι ευθύνη του καθενός να επικοινωνήσει μαζί μου αμέσως μέσω 
τηλεφώνου / email ή Telegram Chat, προκειμένου να διαλυθούν 
θεραπευτικά μπλοκαρίσματα, πεποιθήσεις και, εάν είναι απαραίτητο, 
κατάρες με τη μορφή παλινδρόμησης σε μια μόνο προηγούμενη ζωή.

Ο σύντροφός σας στο μονοπάτι της αυτοθεραπείας και της 
αυτοανακάλυψης.

 

εναλλακτικός θεραπευτής, οστεοπαθητικός - BVO, συγγραφέας βιβλίων, 
επικεφαλής ακαδημίας feH

• Εναλλακτικός θεραπευτής, 

   

• Καθολική κινησιολογία αυτοπροσώπως ή

   

• Επίλυση των αιτιών της ασθένειας μέσω Telegram

• Επανασυνδέσεις με 13 στη ζωή σε δυνατότητες 

• Επικεφαλής της ακαδημίας feH στην πράξη / κινητό

24 ώρες για εξ αποστάσεως θεραπεία και 
αυτοπροσώπως 7-22 ώρες εκτός Κυριακής 
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Θεραπευτική πρακτική 
Michael Komm

Berg-am-Laim-Str. 42, 81673 Μόναχο Ερωτήσεις μέσω 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@osteoko.de

Ερωτήσεις για ραντεβού μέσω κινητού τηλεφώνου: 
+491601000160 Επιλύσεις & συνδέσεις επιστροφής

Διεύθυνση Michael Komm

Η αγαπημένη διαφώτιση 

της νέας εποχής

Συγγραφέας βιβλίου Παγκόσμια Κινησιολογία και 
Ενεργειακή Εργασία 

Παγκόσμιος Οδηγός Tango Milonguero μόνο E-BOOK 

μέσω chat



Αγαπητοί αιτούντες βοήθεια

Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά συναρπαστική εποχή, όπου κάθε 
ανθρώπινο ον καλείται να αναγνωρίσει και να θυμηθεί πόσο ξεχωριστό 
είναι, προκειμένου να βρει τη θεϊκή σπίθα της φώτισης! Κατά τη 
μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στη νέα εποχή με πιο αγαπητική 
συντροφικότητα, ο καθένας έχει την προσωπική ευθύνη να εξετάσει τι 
τον ενοχλεί ή τον επικρίνει στους άλλους ανθρώπους και να το διαλύσει. 
Σε αντίθεση με πολλούς φόβους, τον υγιή αρχικό σκεπτικισμό και την 
ανησυχία για έναν νέο τρόπο θεραπείας, κάθε άτομο που αναζητά 
βοήθεια έρχεται στην ενεργειακή-μεσοθεραπευτική θεραπεία την 
κατάλληλη στιγμή και στις επανασυνδέσεις RV στην πορεία της ζωής 
έως και 13 φορές. Πολλοί που έχουν ήδη ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο 
ενοχλούνται γιατί δεν είχαν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο νωρίτερα, 
γιατί όταν κάποιος έχει αρχίσει να ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, είναι 
πολύ πιο εύκολο αργότερα από το να συνεχίσει να ζει με τα 
παράπονα και τα συμπτώματα. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον 
να διαβάζετε τον τρισδιάστατο κινηματογράφο της ζωής 
και να ψάχνετε το σώμα για μπλοκαρίσματα και συμφύσεις 
προκειμένου να τις θεραπεύσετε. Κάποιοι εξακολουθούν 
να πιστεύουν ότι μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, 
αλλά τότε βάζετε ψευδαισθήσεις στο εγώ σας ή 
φαίνεται από έξω ότι είστε διαβολικά απασχολημένοι, 
αλλά αυτό είναι μια ψευδαίσθηση της ψυχής. 

Η θεϊκή εξίσωση ή ο κβαντικός τύπος είναι 1 
+ 1 = 3. Πολλοί δεν θα καταλάβουν αυτή την 
πρόταση, αλλά αυτό ακριβώς είναι το νόημα. 
Πρόκειται απλά για την είσοδο στην απλότητα 
της ύπαρξης, για την αποδέσμευση από τον 
κυρίαρχο νου, τους λανθασμένους τρόπους 
σκέψης, τις παλιές γνώσεις που διδάχτηκαν μέσω 
βιβλίων, μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο 
και οικογενειακών αποτυπωμάτων. Στην εποχή 
μας, δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πώς να το 
κάνετε αυτό, γιατί είναι απλά θέμα απόφασης 
ΤΩΡΑ να φροντίσετε τον εαυτό σας και την 
αυτοαγάπη σας και να μην ψάχνετε πολύ σκληρά 
στο εξωτερικό! Υπάρχει ένα αστείο ρητό στο 
ψυγείο: „Δεν θα βρείτε αυτό που ψάχνετε εδώ! 

Κατά τη διαδικασία της μεταμόρφωσης από ένα 
άτομο με κεφάλι σε ένα άτομο με συναίσθημα, 
δεν είναι απαραίτητη πολλή δραστηριότητα, διότι 
αντίθετα με την πεποίθηση ότι το πολύ βοηθάει 
πολύ ή ότι πρέπει να ραγίσει κατά τη διάρκεια της 
προσαρμογής, στην πραγματικότητα είναι εντελώς 
διαφορετικά. Η αιτία της ασθένειας βρίσκεται πολύ 
βαθύτερα απ‘ ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί πριν από τη 
διαδικασία της μάθησης, επειδή η ψυχή έχει πάρει ατομικά 
διαφορετικές πληροφορίες σε αυτή τη ζωή, οι οποίες 
εκφράζονται μέσω του σώματος και του ψυχισμού! Θα 

μπορούσα να γράψω πολύ περισσότερες εξηγήσεις, αλλά το αφήνω σε 
εσάς να αποφασίσετε πότε θα μπείτε στην απλή θεραπευτική διαδικασία 
του ανοίγματος της καρδιάς και συνεπώς της σύνδεσής σας με την ψυχή, 
ή αν όχι, θα μπουν και θα στεγνώσουν σε αρκετά χρόνια παρατήρησης 
των ανθρώπων, κάτι που φαίνεται πιο γρήγορα με μια δισκοπάθεια! 
Αλλά και σε άλλα επίπεδα εμφανίζεται η μεταγενέστερη απόφαση για 
τον τρόπο σύνδεσης της ψυχής με την πλάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
χαμηλά έως υψηλά ποσοστά ναρκισσισμού (αυτοαπορρόφηση, κοιτάζει 
κανείς πολύ το εξωτερικό και κάνει μαϊμού τους συνανθρώπους του), 
borderline (δεν αισθάνεται τον εαυτό του και δεν είναι εντελώς εκεί), 
μανιοκαταθλιπτικοί διπολικοί ασθενείς, υποχόνδριοι, εγωιστές - 
χρηματόπληκτοι ή αντίθετα συν-εξαρτημένοι άνθρωποι που συνδέουν 
την ύπαρξή τους με τους άλλους αντί με τον εαυτό τους και δεν 
αναγνωρίζουν τις δικές τους ικανότητες. Οι εθισμοί, οι διατροφικές 

διαταραχές, η ταχύτερη γήρανση και τα προβλήματα σιλουέτας 
και προς τις δύο κατευθύνσεις είναι επίσης θεραπεύσιμα!

Άλλα θέματα που θα μπορούσαν να επιλυθούν (χωρίς 
υποσχέσεις θεραπείας) από παλιές προηγούμενες ζωές 

και ενσαρκώσεις: Παιδοφιλικές τάσεις, αιμομιξία, 
αναγκαστικοί γάμοι, επιληψία, ψυχαναγκασμοί, 

περιτομές, βιασμοί, επιθέσεις, σαδιστικός 
έλεγχος, κλάμα μωρού, κολικοί, μετάνοια για ό,τι 
κατανάλωνε κανείς υπερβολικά, όπως η αποφυγή 
του αλκοόλ που τώρα τον κάνει ψυχικά άρρωστο 
όταν δεν το καταναλώνει, η υπερκατανάλωση 
καφέ, η αλλεργία στην καφεΐνη, η αλαζονεία, 
η δυσανεξία, η μεγαλύτερη εμπλοκή ή έξοδος, 
εξύμνηση του πατέρα - μίσος, πατέρας που 
έχει καλές προθέσεις και υπερδιεγείρει το 
κορίτσι του ή μητέρα που δίνει στο γιο της 
ενδόμυχα φιλιά όταν αλλάζει πάνες, μομφές 
των παιδιών επειδή δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν γιατί ΑΥΤΟΣ έφυγε από την 
οικογένεια εκείνη την εποχή, υπερβολική 
μητρότητα, μητέρα που δεν μπορεί να 
αφήσει τον γιο της, πολύ ευχαριστημένη 
για να μην εκνευρίζεται και να τα κρατάει 
όλα μέσα της, πείσμα, αδιαλλαξία κ.λπ.

Η διεύρυνση της μύτης για ροχαλητό και 
διαταραχές συγκέντρωσης είναι δυνατή 
προσωπικά ή με απομακρυσμένη θεραπεία, 
η κολπική επαφή είναι δυνατή μόνο με 

απομακρυσμένη θεραπεία με ημικρανία-
πονοκέφαλο-υστερία-μήτρα, λίμπιντο και 

διαταραχές οργασμού, οικείο έρπη, ακανθώδη 
κονδυλώματα, κονδυλώματα των γεννητικών 

οργάνων, στυτική δυσλειτουργία , αποκλεισμοί 
πολυαμίας ή απελευθέρωσης καρδιάς για 2+ 

σεξουαλικούς συντρόφους. Ουσιαστικά, η ανάπτυξη 
της ζωής έχει να κάνει με τη μετατόπιση από το μυαλό-
κεφάλι στο ένστικτο-συναίσθημα, δηλαδή τη διαίσθηση. 

Να είστε ανοιχτοί και απλά αφήστε τις ενέργειες να ρέουν! Οι εμπειρίες 
που πήρατε μαζί σας σε δισεκατομμύρια ενσαρκώσεις από το να έχετε 
δράσει πολύ / πολύ λίγο ή να έχετε προοδεύσει εμφανίζονται σε κρύα και 
μπλοκαρισμένα χέρια και πόδια! Η επιστημονική-ανατομική επιβεβαίωση 
όλων των εφαρμοζόμενων ενεργειακών θεραπευτικών θεραπειών 
μπορεί να εξηγηθεί πολύ απλά και ξεκάθαρα ως εξής. Κάθε άνθρωπος 
έχει καθήκον στη ζωή του να ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ το ένστικτο και να δίνει 
μεγαλύτερη προσοχή στο εντερικό μεσεντέριο, επειδή είναι μεγαλύτερο 
και πιο ογκώδες και έχει περισσότερα νευρικά κύτταρα! Σε αντάλλαγμα, 
στο κρανίο, ο κλειστός μικρότερος νους-εγκέφαλος-μεσονεύριο πρέπει 
να παραμεληθεί στη μικρότερη σύγκριση, χωρίς να σκέφτεται κανείς 
ότι γίνεται ηλίθιος. Η επούλωση των μπλοκαρισμάτων μπορεί επίσης 
να εξηγηθεί με αυτόν τον τρόπο, αν με μεμονωμένους ανθρώπους 
μοιάζει σαν κάποιος να έχει..... στον εγκέφαλό σας! Κηρύξτε τον πόλεμο 
στο διαβολικό σας μυαλό και στις διαβολικές-σατανικές σκέψεις και 
δημιουργήστε τη σύνδεση με τα συναισθήματά σας! Εμείς οι άνθρωποι 
είμαστε συναισθηματικά όντα. Όπως ο ΙΗΣΟΥ ανέφερε νωρίτερα την 
ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ, μόνο που εννοούσε τις ψυχές μας και αυτό αξιολογείται 
λανθασμένα από ανθρώπους με κλειστή καρδιά στο ΕΓΩ! Αν κάποιος είναι 
πολύ στο μυαλό - εγώ, τότε συχνά δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναγνωρίσει 
ότι όταν πρόκειται για σχέσεις, δεν υπάρχουν τυχαίες συναντήσεις. 
Κάθε ανθρώπινο ον είναι είτε μια δοκιμασία - τιμωρία, ένα δώρο ή 
μετά τη διαδικασία της συνείδησης σύμφωνα με τον RV ένα ΣΤΕΡΕΟ! 

Ας αρχίσουμε τώρα να μπαίνουμε στο ψητό, προκειμένου να ξεφύγουμε 
από τους παλιούς τρόπους συμπεριφοράς, όπως το πολύς θόρυβος για το 
τίποτα και το πολύ ξύλο γύρω από τον θάμνο, ή μήπως θέλετε να συνεχίσετε 
να ζείτε τη ζωή σας ως ονειροπόλος και με την ένταση του σώματος σαν 
ρομπότ; Επειδή οι συνεχώς αυξανόμενες αυξήσεις των δονήσεων θα 
επιταχύνουν τις ασθένειες γρηγορότερα από πριν. Αλλά και αντίστροφα, 
η θεραπευτική πορεία με την ενεργειακή σύνδεση της ψυχής έχει γίνει 
επίσης ταχύτερη και μήνες αργότερα θα μπορούσατε να παρατηρήσετε 
ακόμη και την αναζωογόνηση του σώματος Re-Aging ως ανταμοιβή.

Μπορεί να αναρωτηθείτε, πώς μπορώ να μπω στο μονοπάτι μου ή πώς 
μπορώ να το πετύχω αυτό; Είναι πολύ απλό και γράφω εδώ με 15 χρόνια 
εμπειρίας και μπορώ να σας προσφέρω μια συμβολική συντόμευση για 
να πετύχετε το στόχο της ζωής σας RV1-13! Ενίσχυση των λειτουργιών 
ανανέωσης και των δυνάμεων αυτορρύθμισης. Μόνιμος εμποτισμός 
ενός μόνιμου χαμόγελου ή smilie. Έξω από το κοινωνικό περιβάλλον, 
πραγματοποιείται μια αυτόματη εκκαθάριση του κάρμα μέχρι το 
13ο RV, προκειμένου να συνδεθείτε περισσότερο με δισεκατομμύρια 
συνδεδεμένες προηγούμενες ζωές αργότερα, αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί δύο ραντεβού επανασύνδεσης διάρκειας 1 ώρας το 
καθένα. Πρόοδος της ψυχής ή επιτάχυνση της ψυχής και έτσι ταχύτερη 
πρόοδος στη ζωή. Οι θαμμένες ικανότητες γίνονται και πάλι συνειδητές, 
η εμπιστοσύνη στη διαίσθηση ενισχύεται και οι θετικές αναμνήσεις 
από προηγούμενες ζωές επανενεργοποιούνται. Η ήπια φροντίδα στο 
τέλος της ζωής είναι επίσης δυνατή με αυτό. Από το 2017, ζητείται μόνο 
η συγκατάθεση της ψυχής του ατόμου που χρειάζεται βοήθεια! Καθώς 
θα έρθουν πολύ ισχυρές ενεργειακές ροές, το μόνο που χρειάζεστε 
είναι ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στη διαδικασία, όπου από τις θεραπευτικές 

Έτσι μοιάζουν οι συνδέσεις επιστροφής

Ανοιχτή επιστολή


