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Ενέργεια	  	  
είδη	  ενέργειας	  	  
•  κινητική	  	  
•  δυναμική	  	  
•  Ηλεκτρομαγνητική	  
•  ηχητική	  	  
•  Θερμική	  
•  	  πυρηνική	  	  
•  χημική	  	  
	  	  



Ενέργεια	  	  

Χαρακτηριστικά	  
•  	  κραδασμός-‐	  κίνηση	  	  
•  Συχνότητα	  
	  	  
•  συντονισμός	  	  
•  αφομοίωση	  
•  συμπύκνωση	  	  



Η	  διαδικασία	  της	  σκέψης	  	  
Τι είναι η σκέψη 
 
Δοµή της ύλης 
•  νους 
•  αιθέρας 
•  αέρας 
•  φωτιά 
•  νερό 
•  στερεό 



Η	  διαδικασία	  της	  σκέψης	  	  
•  Νους 
   γεννήτρια που συµπυκνώνει την νοητική ενέργεια σε 
σκέψη 

  
•  Αίσθηση_ συναίσθηµα 
   γλώσσα-κώδικας που αναγνωρίζει την ενέργεια_σκέψη 
στη κραδασµική της κατάσταση 

  
•  Αντίληψη 
	  	  	  	  	  διαδικασία	  της	  επίγνωσης	  του	  τι	  
σκέφτομαι_βιώνω_αισθάνομαι	  	  



Η	  διαδικασία	  της	  σκέψης	  	  
Χαρακτηριστικά 
 
•  Συναίσθηµα <=> σκέψη 
     σκέψη_ επιθυµία & επιθυµία_ σκέψη 
 
•  Η τροφή της σκέψης  
•  Η αναπαραγωγή των παρόµοιων 
•  Στοιχειακό 

•  Αρνητική σκέψη 
•  θετική σκέψη 

•  Θέληση 
     η δυναµική της αλλαγής 
	  



Η	  διαδικασία	  της	  σκέψης	  	  
Συναίσθηµα <=> σκέψη 
•  Ότι αντιλαµβανόµαστε µέσα από τις αισθήσεις και όλα 
τα συναισθήµατα θέλουµε να τα κάνουµε νοητικές 
φόρµες_ σκέψεις για να τα εκφράσουµε 

  
•  ότι σκεφτόµαστε γίνονται αυτόµατα 
     αισθήµατα  
 
Αντίληψη  
•  Κατά τη διαδικασία της αντίληψης  
    αποστασιοποιούµε, παρατηρώ, γίνοµαι 
    γνώστης αυτού που βιώνω  
    Συν-ειδητοποιώ 



Dharana _συγκέντρωση   
	  

 

•  συγκέντρωση _επικοινωνία στο µέγιστο 

  

•  η διαδικασία της αναγνώρισης 

   της αίσθησης_ η σιωπή  

   της προσωπικότητας 



Dharana _συγκέντρωση   
	  

το	  πρόβλημα	  των	  άσχετων	  σκέψεων	  
	  

Η ενεργειακή φύση της σκέψης 

      συχνότητα   

      συντονισµός  ανατροφοδότηση  

      δυναµική 

Επιβίωση 

      αναγνώριση  

      παραδοχή 

Θέληση  

      η δύναµη της λογικής, της προσωπικότητας  

      και της διαθεσιµότητας 

	  	  



Ενεργειακό	  σώμα	  
Pancha	  Kosha	  	  
	  
	  
	  
	  
•  Annamaya _υλικό 
•  Pranamaya _ενεργειακό 
    πεδίο, αστρικό, ψυχικό 
•  Manomaya _νοητικό 
•  Vijnanamaya _υποσυνείδητος, ασυνείδητος νους, νοητό 
•  Anandamaya _µακαριότητα, ευδαιµονία 
	  



Ενεργειακό	  σώμα	  

•  Νοητικό σώµα>  
   νοητικό επίπεδο 

•  Συναισθηματικό_	  
	  	  	  	  	  	  ψυχικό	  σώμα>	  	  
	  	  	  	  αιθερικό	  επίπεδο	  	  



Ενεργειακό	  σώμα	  

Pancha prana  

•  Udana 

•   prana 

•   samana  

•  apana  

•  vyana 



Ενεργειακό	  σώμα	  

•  το διπλό αιθερικό σώµα   

•  ιδιότητες των αιθερικών φορέων  
   αποτυπωτικός αιθέρας  

   κινητικός αιθέρας  

   αισθησιακός φορέας  

   δηµιουργικός φορέας 



Bhastrika 
	  •  Bhastra = φυσερό 

•  Γρήγορη, δυναµική αναπνοή  
•  Αερόβια διαδικασία, αυξάνει τον µεταβολισµό, αυξάνει την 
θερµότητα και «καίει» τοξίνες. 

•  Ιδανική αναπνοή όταν αισθανόµαστε κρύοι 
•  Αυξάνει τα επίπεδα οξυγόνου ( καλύτερη Kumbhaka) 
•   Μαλάξεις στα σπλάχνα 
•  Ανεβάζει την ζωτική ενέργεια  
      και βοηθά σε κατάθλιψη 
•  Ενεργή συµµετοχή του διαφράγµατος  
       και των κοιλιακών 



Bhastrika	  
•  αργή Bhastrika 
 µια αναπνοή σε δυο δευτερόλεπτα 

 
•  µεσαία Bhastrika  

 µία αναπνοή σε ένα δευτερόλεπτο 
 

•  γρήγορη Bhastrika  

δύο αναπνοές σε ένα δευτερόλεπτο 



Bhastrika	  
•  Αποφεύγουµε: 
  Βίαιη αναπνοή 
  Συσπάσεις στο πρόσωπο 
  Υπερβολική κίνηση στο σώµα 
 
•  Σταµατάµε την πρακτική όταν αισθανόµαστε: 
  Αδιαθεσία 
  Υπερβολική εφίδρωση 
  Τάση για έµετο 



Bhastrika	  
Η τεχνική Bhastrika δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις: 

•  Υψηλής πίεσης 

•  Προβλήµατα καρδιάς 

•  Κήλη 

•  Γαστρικό έλκος 

•  Εγκεφαλικό 

•  Επιληψία 

•  Προβλήµατα µε τον αµφιβληστροειδή 

•  Γλαύκωµα 

•  Ίλιγγο 

•  Άσθµα 

•  Χρόνια Βρογχίτιδα 

•  Πρώτο τρίµηνο εγκυµοσύνης 



Bhastrika	  
Τεχνικές 

•  Αναπνοή από τα δύο ρουθούνια 

•  Αριστερό, δεξιό και τα δύο ρουθούνια 

•  Με εσωτερικό κράτηµα (antar kumbhaka) 

•  Με εσωτερικό και εξωτερικό  
κράτηµα (antar & bahir kumbhaka) 



Kapalabhati 
	  

•  Kapal= κρανίο 

•  Bhati= φως, λάµψη, αντίληψη, γνώση 

•  Η τεχνική που δίνει φως, διαύγεια στον 
εγκέφαλο – νου 

•  Τεχνική καθαρισµού 



Kapalabhati	  
•  Διαφορές µε bhastrika 

•  Bhastrika: ισότιµη, γρήγορη εισπνοή – εκπνοή 

•  Kapalbhati: ενεργητική εκπνοή- παθητική 
εισπνοή που γίνεται όλο και πιο αργά 



Kapalabhati	  
•  Η τεχνική Kapalabhati δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις: 

•  Υψηλής πίεσης 

•  Προβλήµατα καρδιάς 

•  Κήλη 

•  Γαστρικό έλκος 

•  Εγκεφαλικό 

•  Επιλειψία 

•  Προβλήµατα µε τον αµφιβληστροειδή 

•  Γλαύκωµα 

•  Ίλιγγο 

•  Βοηθάει στο: 

•  Άσθµα 

•  Χρόνια Βρογχίτιδα 



Η	  κατανομή	  της	  ενέργειας	  κατά	  
την	  αναπνοή	  	  

•  Εισπνοή: prana vayu ανεβαίνει από το manipura 
στο vishuddi. 

 
•  Εκπνοή: apana vayu κατεβαίνει από το manipura 
στο moolandhara 

 
•  Kumbhaka: συγχώνευση apana και prana µε 

samana δηµιουργείται µια έντονη πίεση στο 
manipura που είναι αποθήκη της prana. Η 
συγχώνευση των τριών ενεργειών κινητοποιεί 
και τη udana και vyana. Με την κινητοποίηση 
και των πέντε ενεργειών και την εστίαση στο 
manipura αφυπνίζεται η kundalini 

 
•  Μετά την πρακτική της kumbhaka θα πρέπει  
      να υπάρχει φως στο ajna αν όχι βρισκόµαστε  
      σε λάθος δρόµο. 



Kapalabhati	  

•  Αναστροφή της διαδικασίας της αναπνοής 
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