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Ράνια Χατζηθεοδώρου 

Miracle Worker 

Μ. rch@proseminars.eu 

Τ. +30 6941580141 

Ξεκίνησα την πορεία μου στα Μαθήματα Θαυμάτων σταθερά και με πειθαρχία όταν κατάλαβα 
ότι χρειάζεται να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. 

Είπα, θα πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος του οποίου δεν έχω επίγνωση και ήρθε η ώρα 
επιτέλους να τον ανακαλύψω. 

Αφού πρώτα ζορίστηκα. Αφού χτυπήθηκα αλύπητα με τα κύματα του εγώ μου. 

Και έτσι ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι αυτογνωσίας. 

Από τότε, και κάθε μέρα, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για αυτό το δώρο που εμφανίστηκε και 
μου άνοιξε νέους ορίζοντες, σε πίστες έξω από τη ζώνη άνεσης μου. 

Και είναι μόνο εκεί που τα θαύματα συμβαίνουν. 

Ζήτησα χαρά αναίτια και ηρεμία και αφθονία και έλαβα τα πάντα όλα. 

Ακολουθώντας τα μηνύματα με επίγνωση ξεκίνησα σε κλειστές ομάδες, το πρόγραμμα 
“ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ” για μελέτη του βιβλίου και επέκταση των ιδεών του. 

Δεν χρειάζεται να διορθώσουμε τίποτα. 

Ούτε να κολλήσουμε αυτό που ποτέ δεν έσπασε. 

Απλά να αποδεχθούμε την αληθινή μας καταγωγή. 
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Αλεξάνδρα Τέλιου 

Yoga Enalia Teacher 

Μ. ateliou@gmail.com 

Τ. +30 6944465051 

Οι εσωτερικές μου αναζητήσεις, ξεκίνησαν στα παιδικά μου χρόνια. 

Φτάνοντας στην εφηβεία άρχισαν να γίνονται πιεστικές και έτσι άρχισα μόνη μου μια 
εξερεύνηση στα τυφλά. 

Οδηγήθηκα σε διάφορα πνευματικά μονοπάτια, όπου προσπαθούσα να γεμίσω το κενό που 
άφηναν οι αναπάντητες ερωτήσεις μέσα μου. 

Κάποια στιγμή μετά από μία πολύ σημαντική απώλεια , συναντήθηκα με την γιόγκα. 

Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πως βρισκόμουν στην σωστή κατεύθυνση προς την γαλήνη και 
στην εσωτερική πληρότητα. 

Έγινα δασκάλα γιόγκα ακριβώς γιατί ήθελα να προσφέρω και σε άλλους αυτό που εγώ 
αγάπησα σ'αυτή την πανάρχαια μέθοδο Αυτογνωσίας . Συνέχισα παρόλα αυτά να ψάχνω.  

Η αναζήτηση μου τελείωσε, όταν ανοίχτηκε μπροστά μου ένας ολοκαίνουργιος δρόμος. Αυτός 
των Μαθημάτων Θαυμάτων.  

Ένας δρόμος αλλιώτικος, όχι χωρίς ανηφόρες και στροφές, ούτε πάντα ομαλός και άνετος, αλλά 
με μία απίστευτη βεβαιότητα πως αυτός Είναι ο δρόμος που  θα με οδηγήσει στο "σπίτι" και 
πως στην διαδρομή δεν θα είμαι ποτέ πια μόνη. 

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Τέλιου, είμαι πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α , δασκάλα γιόγκα και πιλάτες, 
καθώς και Master trainer στην supyoga.  

Μελετώ τα Μαθήματα θαυμάτων τα τελευταία 4 χρόνια. 


