
12

cover story

Angie 
Loupescou

44 χρόνια 
ερευνήτρια Μεταφυσικής 
σύμβουλος  ψυχικής υγείας 
κλινική υπνοθεραπεύτρια 
& συγγραφέας

Δύναμη 
διαίσθησης
Δύναμη 
διαίσθησης



ΤΕΥΧΟΣ 07  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202114

cover story

Συνέντευξη
AngieLoupescou

Είστε στον χώρο πολλά χρόνια αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές 
αντικείμενο της ενασχόλησής σας.
«Αντικείμενό» μου, αν μπορεί να προσδιοριστεί έτσι, (γιατί πιο σωστά, θα το χα-
ρακτήριζα κοινωνικό λειτούργημα) είναι η διαρκής μελέτη του ψυχοπνευματικού 
δυναμικού του ανθρώπου. Επί 44 χρόνια δραστηριοποιούμαι ως ερευνήτρια της 
Μεταφυσικής, ως συμβουλευτική  ψυχολόγος, κλινική υπνοθεραπεύτρια και συγ-
γραφέας. 
Αμετάθετος στόχος της πολύχρονης και πολύπονης προσπάθειάς μου είναι να συμ-
βάλω με ειδικά προγράμματα, που εκπονούνται στο Loupescou Center, στην ενί-
σχυση των εσωτερικών δυνάμεων και στην υπόδειξη τρόπων και συμπεριφορών, 
ώστε, όσοι το επιθυμούν, να υπερβούν δυσκολίες και εμπόδια και να πετύχουν την 
προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. 
Αυτόν τον στόχο τον υπηρετώ με την αξιοποίηση της Ύπνωσης, της Συμβουλευτικής 
ψυχολογίας, των εφαρμογών του Φενγκ Σούι και της Ψυχομετρίας.  

Η επιτυχία σας βασίζεται σε ψυχοσωματικές δυνάμεις ή σε γνώσεις 
που αποκτήθηκαν; 
Δεν μπορώ να επιλέξω. Συνειδητοποίησα και ανέπτυξα, κατά το ανθρωπίνως δυ-
νατό, και τις εσωτερικές μου δυνάμεις και τις γνώσεις, που απέκτησα με επιμονή 
και κόπο. 
Σπούδασα φιλολογία και ψυχολογία. Είμαι σύμβουλος ζωής, κάτοχος πτυχίου κλι-
νικής υπνοθεραπείας και μέλος του National Guild of Hypnotists (ΗΠΑ) και ένα από 
τα πενήντα περίπου επίτιμα μέλη του.                Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Αμετάθετος στόχος της πολύχρονης και πολύπονης 
πορείας μου στο Loupescou Center, είναι η ενίσχυση 
εσωτερικών δυνάμεων και η υπόδειξη συμπεριφο-
ρών ώστε να υπερβούν τα εμπόδια και να πετύχουν 
την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. 



Ένα χρόνο αργότερα είχα την πρώτη  εμπειρία ενός 
αποκαλυπτικού ονείρου. Είδα μια όμορφη και 
αξιαγάπητη γυναίκα να μπαίνει στο υπνοδωμάτιό μου, 
να σκύβει πάνω μου και να μου τραγουδάει κάποιο 
νανούρισμα χαϊδεύοντας τα μαλλιά μου.
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Ο πρόεδρός του Vitor D’Almeida έχει προλογίσει το 
βιβλίο μου Υπνοθεραπεία και Διαισθητική ύπνωση. 
Κάθε άνθρωπος είναι προικισμένος με χαρίσματα, τα 
οποία είτε αγνοεί είτε δεν τα αξιοποίησε. Προσωπι-
κά, μυήθηκα στα μυστήρια της ψυχής από μαθητές και 
συνεργάτες του Έλληνα ερευνητή Άγγελου Τανάγρα.
Ιδιαίτερα σημαντική κρίνω την μαθητεία μου ως συ-
νεργάτριας της ιατρικής ομάδας της πανεπιστημιακής 
κλινικής της Λειψίας. Υπεύθυνος γι’ αυτή ήταν ο δι-
άσημος Έλληνας καθηγητής νευροχειρουργός Γ. Πα-
ναγιωτόπουλος. Έχω, επίσης,  συμμετάσχει σε πάρα 
πολλά διεθνή συνέδρια στη Νέα Υόρκη, στις Ινδίες, 
στη Ρωσία και στον Καναδά και είμαι μέλος πολλών 
ερευνητικών κέντρων, όπως της Εταιρείας Ψυχικών 
Ερευνών του Λονδίνου.
 Έγινα ευρέως γνωστή με δύο νέες μεθόδους θερα-
πευτικής ύπνωσης: τη διαισθητική, με την οποία ανι-
χνεύονται και προσδιορίζονται ασθένειες και με την 
αναδρομή σε προηγούμενες ζωές, με την οποία ερευ-
νάται η πιθανότητα  να οφείλεται σε γεγονότα μιας άλ-
λης ζωής  η ψυχοσωματική παθολογία κάποιου ατόμου. 

Πότε καταλάβετε ότι έχετε ιδιαίτερες 
ψυχο-σωματικέςδυνάμεις; Τι συνέβη;
Μόλις 8 ετών προέβλεψα τροχαίο δυστύχημα, που 
θα συνέβαινε σε αγοράκι της γειτονιάς μου. Αισθάν-
θηκα την ανάγκη να προλάβω το συμβάν και να προ-
ειδοποιήσω την μητέρα του, η οποία όμως δεν με 
πίστεψε. Δυστυχώς, μετά από τρεις ώρες συνέβη το 
δυστύχημα. 
Ένα χρόνο αργότερα είχα την πρώτη  εμπειρία ενός 
αποκαλυπτικού ονείρου. Είδα μια όμορφη και αξια-
γάπητη γυναίκα να μπαίνει στο υπνοδωμάτιό μου, να 
σκύβει πάνω μου και να μου τραγουδάει κάποιο να-
νούρισμα χαϊδεύοντας τα μαλλιά μου. Αισθανόμουν 
πολύ όμορφα και τη ρώτησα ποια ήταν. Μου απάντησε 
πως ήταν η πραγματική μητέρα μου, που δεν ζούσε 
πια, όπως και ο πατέρας μου.
Διηγήθηκα το όνειρο στους ανθρώπους, που μέχρι 
τότε νόμιζα ότι ήταν οι γονείς μου. Αυτοί στην αρχή 
αρνήθηκαν να με πιστέψουν, αλλά τελικά, παραδέχτη-
καν ότι με είχαν υιοθετήσει σε ηλικία 6 μηνών, όταν οι 
βιολογικοί γονείς μου υπήρξαν θύματα αυτοκινητικού 
δυστυχήματος.
Αργότερα, στο τότε εξατάξιο γυμνάσιο, έδινα στις συμ-
μαθήτριές μου τα θέματα των εξετάσεων και όλες, 
προς μεγάλη απορία των καθηγητών μας, έπαιρναν 
καλούς βαθμούς. 

	 	 	 Συνέχεια	στην	επόμενη	σελίδα

Alexandra Aravantinou
 Event PlannerInterior Designer 

A ConceptsLife a_conceptslife

Design & Planning Your Dream

Cause Life is The Concept

Η διάσταση των εκδηλώσεων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τους μαγευτικούς προορισμούς  
που έχει να προσφέρει η Ελλάδα ως τέλειο σκηνικό, μας εμπνέουν να δημιουργούμε ολοκληρωμένες 

λύσεις και προτάσεις για κάθε κοινωνική και εταιρική εκδηλώση.
Η αγάπη μας για το design, την αρχιτεκτονική και το interior styling μας οδηγούν στην δημιουργία 
ξεχωριστών έργων, πάντα με βασικό κριτήριο την λειτουργικότητα και την απαράμιλλη αισθητική.

Design & Planning δημιουργούν το AconceptsLife,
προσφέροντας εμπνευσμένες ιδέες και λύσεις.

Interior Designer | Event Planner

T. (+30)  6983 688 128 E. aconceptslife@gmail.com  W. www.aconceptslife.com
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Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες 
από τις πιο ενδιαφέρουσες επιτυχίες σας;  
Την σημαντικότερη, ασφαλώς, οραματική εμπειρία 
την είχα στις τελευταίες μέρες του 2000. Δύο μαύρες 
στήλες ανέβαιναν στριφογυρίζοντας προς τον ουρα-
νό σε παραλιακή τοποθεσία της Νέας  Υόρκης. Ήμουν 
βέβαιη ότι κάτι πολύ κακό θα συνέβαινε. Το εφιαλ-
τικό όραμα επαληθεύτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 
2001. Το αναφέρω και στο βιβλίο μου Former lives of 
famous people και ήταν πρωτοσέλιδο στο περιοδικό 
Ταχυδρόμος. 
Πολλές, επίσης, από τις διαισθητικές σκέψεις μου 
αφορούν την Κύπρο.  Η πιο χαρακτηριστική συνέβη, 
όταν ήμουν προσκεκλημένη στο ΡΙΚ και ήταν σχετική 
με τους πυραύλους S-300. Είχα πει τότε ότι η αγορά 
τους θα αποτελούσε casus belli για την Τουρκία. Θα 
θυμάστε τι επακολούθησε και ότι τελικά οι πύραυλοι 
δεν εγκαταστάθηκαν στο νησί.
Σε άλλες διαισθητικές έρευνες για την πορεία του 
κυπριακού ζητήματος συνειδητοποίησα το σύντομο 
τέλος της ζωής των Σπύρου Κυπριανού, Τάσου Παπα-
δόπουλου, Βάσου Λυσαρίδη κ.ά.
Σημαντικές κρίνω, μεταξύ πολλών άλλων, και τις διαι-
σθητικές εμπειρίες, τις σχετικές με το ατύχημα και τον 
θάνατο της πριγκίπισσάς Νταϊάνας, τον μεγάλο σεισμό 
του 1999, την επέλαση του Κορωνοϊού, την πτώση του 
κυπριακού αεροσκάφους «Ήλιος»,  που το είχα ανα-
φέρει στην ραδιοφωνική εκπομπή  της Γιάννα  Λουϊ-
ζίδου στο Ράδιο Πρώτο,κ.α 

Εφημερίδες και περιοδικά έχουν φιλοξενήσει πλήθος 
συνεντεύξεων, διαισθητικών ερευνών και άρθρων 
μου. Ενδεικτικά αναφέρω την Απογευματινή 1984 και 
την Ακρόπολη  Αθηνών1986 , την Cyprus weekly, την 
Χαραυγή Κύπρου, την Ενημέρωση, τον Φιλελεύθερο 
Κύπρου, το  Οικονομικό περιοδικό Money & Life (Μά-
ιος 1997), την Ρωσική Εφημερίδα της Κύπρου, την 
Ισοτιμία, τον Αδέσμευτο της Πάφου (13 Φεβρουαρίου 
2010), την  Cyprus weekly (24/12/2010), το περιοδι-
κό «1000» (10 Ιανουαρίου 1994), Αθήνα, το περιοδικό 
Purple που διανέμεται με την εφημερίδα Πολίτης, το 
Euroκέρδος κ. ά.  
Έχω, ακόμη, στο ενεργητικό μου περισσότερες από 
600 εκπομπές που μεταδόθηκαν και μεταδίδονται από 
διάφορα ελληνικά κανάλια, την κυπριακή MIVISION 
και τη δορυφορική HELLENIC TV της Αγγλίας. 

Είστε γνωστή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
ποιο είναι το συνηθέστερο πρόβλημα, για το 
οποίο οι επισκέπτες σας ζητούν να τους 
βοηθήσετε;
Η καθημερινότητα, όπως αποδεικνύει και η σύγχρονη 
επιδημία είναι σκληρή, πολύπλοκη και επηρεάζεται 
από ποικίλες καταστάσεις. Κανένα πρόβλημα δεν μέ-
νει σταθερά στην πρώτη γραμμή κάποιας στατιστικής. 

               Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέντευξη
AngieLoupescou

Ήμουν βέβαιη ότι κάτι πολύ κακό θα συνέβαινε. 
Το εφιαλτικό όραμα επαληθεύτηκε 
στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. 
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Τι μπορείτε να πείτε στους αναγνώ-
στες μας για την νέα χρονιά;
Το 2022 θα πρέπει να λυθούν αρκετά χρονίζοντα αλλά πιε-
στικά προβλήματα σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στην Ελλάδα θα καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια να γίνει κα-
θολικός ο εμβολιασμός κατά της μετάλλαξης «Όμικρον» του 
Κορωνοϊού. 
Πρόσθετο πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση του ενεργειακού 
κόστους. Οι οικονομικές δυσκολίες μεγάλου μέρους της ελ-
ληνικής κοινωνίας είναι ήδη εμφανείς και δεν φαίνε-
ται πιθανό να τις μετριάσουν σύντομα τα κυβερνητικά 
μέτρα.
Στην Ελλαδική πολιτική σκηνή μέλη της οικογένειας 
Μητσοτάκη θα αντιμετωπίσουν αιφνιδιαστικά επικίν-
δυνα προβλήματα. 
Αντιμέτωπη με ανάλογα προβλήματα θα βρεθεί και η 
βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Στην ΒΔ. Άκρη της 
Ευρώπης η Βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη αρ-
χηγός κράτους παγκοσμίως, υποφέρει από την απώ-
λεια του συζύγου της, του πρίγκιπα Φιλίππου. Λόγω 
της μεγάλης ηλικίας της είναι ευάλωτη σε ασθένειες 
και έχει αρχίσει και γι’ αυτήν η αντίστροφη μέτρηση 
της ζωής της. Στα ανάκτορα του Μπάγκιχαμ η οικογε-
νειακή ηρεμία απουσιάζει και πάλι. Πέτρα σκανδάλου είναι 
αυτή τη φορά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, η ταπεινής κα-
ταγωγής σύζυγός του. Αν και το ζευγάρι έχει την συμπάθεια 
του λαού, Ελισσάβετ, Κάρολος και Καμίλα, θα εξακολουθή-
σουν να αντιπαθούν την Μέγκαν, γιατί πιστεύουν ότι ελέγχει 
υπερβολικά τον Χάρι.
«Καλό παιδί» της οικογένειας θα παραμείνει και για το 2022 
ο Ουίλιαμ, ο επίδοξος διάδοχος του θρόνου, αν και γι’ αυτόν 
αναφέρεται ότι τον επηρεάζει πολύ η γυναίκα του 

Δύσκολη θα αποδειχτεί και η διαχείριση των σχέσεων με την 
Τουρκία. Ο αυταρχικός ισλαμιστής Ερντογάν, παρά τα σοβα-
ρά προβλήματα της υγείας του, θα συνεχίσει το καθημερινό 

ρεσιτάλ λαϊκισμού με απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύ-
πρου. 
Οι δύο απειλούμενες χώρες είναι, εκ των πραγμάτων, υπο-
χρεωμένες να συνεχίσουν και το 2022 τον εκσυγχρονισμό 
του αμυντικού τους εξοπλισμού.  
Στον μικρόκοσμο της Μεσογείου θα αποδειχτεί θετική για 
την ηρεμία στην ανατολική Μεσόγειο η πολιτική αλλαγή που 
συνέβη στη Γερμανία.  Ο Ερντογάν έχασε την απροκάλυπτη 
ανοχή της Μέρκελ. Η «Πράσινη» νέα  υπουργός των Εξωτε-

ρικών Αναλένα Μπέρμποκ και στελέχη του κόμματός είχαν 
πάντοτε συγκροτημένες θέσεις υπέρ της Ελλάδος.
Η δεύτερη μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, η Γαλλία, συμπαρί-
σταται στην Ελλάδα, αλλά θα έχει δύσκολες συνομιλίες και 
με τη Γερμανία και με τις ΗΠΑ. μέρος των προβλημάτων του 
2022 θα αντισταθμίσουν οι συνομιλίες Κίνας και ΗΠΑ, που 
μόλις τώρα αρχίσαν και θα συνεχιστούν. Οι έμπειροι Κινέ-
ζοι θα επιδιώξουν με υπομονή συμβιβαστικές λύσεις από τις 
οποίες θα προκύπτει όφελος και για τις δύο δυνάμεις, ενώ 
η Αμερική δεν θα παραβλέψει κανόνες και θεσμούς του Δι-
εθνούς Δικαίου.

Θα μπορούσα να πω ότι διαχρονικά η πλειονότητα των προβλημάτων αφορά την ανθρώπινη επαφή. Ερωτικές, συ-
ντροφικές, συζυγικές, φιλικές, συγγενικές, οικονομικές, επαγγελματικές και άλλες σχέσεις, δημιουργούν προβλήμα-
τα, που κάποιοι δεν μπορούν να τα επιλύσουν χωρίς βοήθεια. 
Ως σύμβουλος ζωής είμαι σε θέση, με γνώση και διαίσθηση, να υποδείχνω υπεύθυνα τη σωστή έξοδο από τα δημι-
ουργημένα αδιέξοδα.   

Στην Ελλαδική πολιτική σκηνή 
μέλη της οικογένειας 
Μητσοτάκη θα αντιμετωπίσουν 
αιφνιδιαστικά επικίνδυνα 
προβλήματα. 

Καλή Χρονιά. Υγεία και Ευτυχία σε όλους τους λαούς 
του γαλάζιου πλανήτη μας.


