
Pranayama	  
Διαλογισμός	  	  

Μέρος	  4ο	  	  



Chakras	  	  

•  κύρια ενεργειακά κέντρα  
   21 µεσηµβρινοί 
  
•  δευτερεύοντα  
  7 µεσηµβρινοί (παλάµες) 



Chakras	  	  
•  χωνί 7,5 εκατοστά ανάλογα µε την ενεργειακή 
τους κατάσταση 

  
•  µέσα τους υπάρχουν άλλα  
   7 χωνιά που συνδέονται µε τα  
    άλλα τσάκρα  
	  



Chakras	  	  

•  Βρίσκονται στα διπλά  
    αιθερικά σώµατα 
	  
•  Εκπέµπουν την  
   ενέργεια στην ανάλογη   
   συχνότητα που εκπέµπει  
   το άτοµο 



Chakras	  

•  συνδέονται µε το νευρικό  
    σύστηµα & µε τους  
     ενδοκρινείς αδένες 



Chakras	  	  
•  Μέσο επικοινωνίας των σωµάτων µας µε το 
ευρύτερο ενεργειακό_ αιθερικό πεδίο 
(ψυχικό_νοητικό) 

 
•  Η Λογοϊκή αλήθεια, η επίγνωση της 
πληροφορίας της ενέργειας αναγνωρίζεται 
µέσα από τα τσάκρας 

•  Όσο πιο ανοιχτό είναι 
   το τσάκρα τόσο πιο  
   διευρυµένη η αντίληψη  



mooladhara	  	  
•  Στοιχείο         ΓΗ 
•  Χρώµα           ΚΟΚΚΙΝΟ 
•  Εστιάζει        ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
•  Αρχάγγελος     ΟΥΡΙΗΛ 
•  Βασική αρχή 
Σωµατική θέληση ύπαρξης  
(σε αντίθεση µε την πνευµατική  
θέληση ύπαρξης που συνδέεται  
µε το έβδοµο κέντρο) 



mooladhara	  

σχετίζεται 
•  µε τη βάση του ασυνείδητου 
•  µε τις βασικές ενστικτώδεις καταγραφές 
•  µε την επιβίωση 
•  µε τη βασική πηγή της ζωτικής  
    ενέργειας (kundalini) 
•  µπορεί να είναι η κόλαση 
    ή ο παράδεισος 
 
 



mooladhara	  

Θέση	  του	  κέντρου	  στο	  υλικό	  σώμα	  
•  	  βάση	  της	  σπονδυλικής	  στήλης,	  στον	  
κόκκυγα.	  

Ενδοκρινείς	  αδένες	  που	  επηρεάζονται	  
•  Επινεφρίδια	  παράγουν	  	  
	  	  	  αρδεναλίνη	  &	  νοραδρεναλίνη.	  	  
	  	  	  Ρυθμίζουν	  την	  θερμοκρασία	  	  
	  	  	  του	  σώματος.	  	  	  	  	  



mooladhara	  
Τµήµατα του σώµατος που επηρεάζονται 
•  ολα	  τα	  στερεά	  μέρη,	  όπως	  σπονδυλική	  στήλη,	  τα	  
οστά,	  τα	  δόντια,	  τα	  νύχια,	  τα	  σκέλη,	  άκρα	  ποδιών,	  	  

•  πρωκτός	  
•  απηυθυσμένο,	  το	  κόλον	  	  
•  	  προστάτης	  
•  	  περίνεο	  
•  	  αίμα	  και	  η	  παραγωγή	  των	  
	  	  	  	  	  κυττάρων	  	  
•  	  ελέγχει	  το	  κυκλοφορικό	  σύστημα,	  	  
	  	  	  	  απεκκρίσεις	  και	  κίνηση	  των	  εντέρων.	   



mooladhara	  	  

Όταν	  η	  ενέργεια	  κυλά	  ΑΡΜΟΝΙΚΑ	  

•  Είµαι δυνατός.  
•  Είµαι σταθερός. 
•  Είµαι εστιασµένη δύναµη. 
•  Είμαι	  γνώστης	  της	  αφθονίας.	  	  



mooladhara	  

Όταν η ενέργεια ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

•  Φόβοι επιβίωσης. 
•  Φόβος θανάτου. 
•  Ανεπάρκεια συνείδησης. 
•  Έλλειψη σταθερότητας. 
•  Αδύνατη	  ζωική	  ενέργεια.	  	  



mooladhara	  	  

Όταν	  η	  ενέργεια	  ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	  
	  
•  Έλλειψη πίστης στην εργασία και σε κάθε τι 
σχετικό µε τα χρήµατα. 

•  Αίσθηση αστάθειας. 
•  Αντιδραστικό άτοµο. 
•  Άτομο	  επιθετικό.	  	  	  



mooladhara	  

Ήχοι	  που	  εναρμονίζουν	  και	  τονώνουν	  

•  Τόνος του µέσου  «C» (Ντο). 
•  Ο ήχος ενός µακρού  «OOO».  
•  Ευαγγελικός	  ήχος:	  ΛΑΜ.	  	  	  



mooladhara	  

Είδος	  αναπνοής	  που	  το	  ενεργοποιεί	  και	  
εξισορροπεί:	  

	  
•  Αναπνοή	  παλμού	  (ακολουθούμε	  τον	  
σφυγμό)	  	  μέσω	  της	  μύτης	  	  

	  	  	  1	  δεύτερα	  εισπνοή	  8	  εκπνοή	  	  	  



mooladhara	  
Εμπειρία	  της	  φύσης	  
Η	  ενατένιση	  του	  κόκκινου	  ήλιου,	  κατά	  την	  
ανατολή	  ή	  την	  δύση	  του,	  αναζωογονεί	  και	  
εναρμονίζει	  το	  πρώτο	  κέντρο.	  	  
	  
Σαν	  άσκηση	  μπορεί	  κανείς	  να	  κάθεται	  στο	  	  
έδαφος,	  σε	  στάση	  λωτού,	  	  
ατενίζοντας	  την	  ανατολή	  ή	  την	  
δύση	  του	  ήλιου	  και	  εισπνέοντας	  
το	  άρωμα	  της	  Μητέρας	  Γης.	  	  	  



mooladhara	  
Διαλογισμός	  
•  «Ένας κόκκινος στρόβιλος φωτός διάπυρος 
και φωτεινός στη περιοχή του περίνεου κ του 
κοκκυγα. 

•  Τώρα αισθανθείτε τον να διευρύνεται, καθώς 
αναπνέετε, βαθιά µέσα στην βάση της 
σπονδυλικής σας στήλης. 

•  Αισθανθείτε	  την	  επαφή,	  	  
	  	  	  την	  ένωση	  σας	  με	  την	  Γη.	  	  
	  	  	  Η	  Γη	  που	  είναι	  η	  δύναμη	  σας».	  	  



mooladhara	  

Επιβεβαιώσεις	  
	  
•  Ζω	  	  υπεύθυνα	  γνωρίζοντας	  ότι	  
	  ζω	  σ’	  ένα	  ασφαλές	  και	  πλούσιο	  σύμπαν.	  	  



swadhisthana	  
•  Στοιχείο         ΝΕΡΟ 
•  Χρώµα           ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
•  Εστιάζει         Σεξουαλικότητα, αισθησιασµό,      
                          φιληδονία, δηµιουργικότητα    
                          συναισθήµατα. 
•  Αρχάγγελος     ΓΑΒΡΙΗΛ 
•  Βασική αρχή  
   δηµιουργική  
    αναπαραγωγή της ύπαρξης. 



swadhisthana	  	  
σχετίζεται 
•  υποσυνείδητο 
•  µε τον ύπνο 
•  µε την σεξουαλικότητα 
•  µε τους γονείς µας 
•  µε τη σχέση µε ερωτικό  
    σύντροφο 
•  µε την άποψη µας για  
  το πως µας βλέπουν  
  οι άλλοι 
 
 



swadhisthana	  	  
Θέση	  του	  κέντρου	  στο	  υλικό	  σώμα	  
•  τέσσερα	  δάκτυλα	  κάτω	  από	  τον	  αφαλό	  

Ενδοκρινείς	  αδένες	  που	  επηρεάζονται	  
•  Ωοθήκες	  και	  όρχεις,	  προστάτης,	  γεννητικοί	  αδένες.	  	  
	  	  	  	  	  Η	  λειτουργία	  των	  γεννητικών	  αδένων	  	  
	  	  	  	  	  είναι	  να	  εκδηλώνουν	  τα	  αρσενικά	  	  
	  	  	  	  	  και	  θηλυκά	  σεξουαλικά	  χαρακτηριστικά,	  	  
	  	  	  	  	  καθώς	  επίσης	  και	  την	  
	  	  	  	  	  ρύθμιση	  του	  μηνιαίου	  κύκλου	  των	  	  
	  	  	  	  	  γυναικών.	  	  
	   



swadhisthana	  	  

Τµήµατα του σώµατος που επηρεάζονται 
•  πυελική	  ζώνη,	  λεκάνη	  
•  	  γοφοί,	  ισχία	  
•  σεξουαλικά	  και	  όργανα	  αναπαραγωγής	  
•  νεφρά,	  ουροδόχος	  κύστη	  
•  	  ολα	  τα	  υγρά	  όπως	  το	  αίμα,	  	  
	  	  	  	  η	  λέμφος,	  γαστρικά	  υγρά,	  	  
	  	  	  σπέρμα.	  	  



swadhisthana	  	  

Όταν	  η	  ενέργεια	  κυλά	  ΑΡΜΟΝΙΚΑ	  
	  
•  εμπειρία	  υψηλής	  μορφής	  ευχαρίστησης	  και	  
έκστασης	  	  

•  δημιουργικότητα	  
•  σεξουαλικότητα	  ενωμένη	  με	  	  
	  	  	  	  αγάπη,	  αθωότητα	  και	  	  
	  	  	  	  αυθορμητισμό	  	  



swadhisthana	  	  

Όταν η ενέργεια ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
 
•  Φόβος στην δηµιουργία σχέσεων. Άτοµο 
ακοινώνητο. 

•  Εµποδισµένη, µπλοκαρισµένη, 
δηµιουργικότητα. 

•  Άρνηση	  σεξουαλικότητας.	   



swadhisthana	  	  
Όταν	  η	  ενέργεια	  ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	  

•  Εθισµός σε φιλήδονες και ασελγείς 
ευχαριστήσεις.  

•  Σεξουαλικές εµµονές. 
•  Ασέλγεια. 
•  Ανάγκη	  να	  χαθεί	  κάποιος	  	  
	  	  	  μέσα	  στον	  άλλον	  ή	  μέσα	  	  
	  	  	  στην	  έκφραση	  του.	  	  



swadhisthana	  	  

Ήχοι	  που	  εναρμονίζουν	  και	  τονώνουν	  
	  
•  Τόνος του «D» (ρε) και µέσον «C» (ντο). 
•  Μακρός ήχος του  «Ο» (oh). 
•  Ευαγγελικός	  ήχος	  	  
	  	  	  	  «ΒΑΜ»	  (vam).	  	  



swadhisthana	  	  

Είδος	  αναπνοής	  που	  το	  ενεργοποιεί	  και	  
εξισορροπεί:	  

	  
•  Παλμική	  αναπνοή	  μέσω	  της	  μύτης,	  
	  	  1	  δεύτερα	  εισπνοή	  και	  4	  εκπνοή.	  	  



swadhisthana	  	  
Εμπειρία	  της	  φύσης	  
•  Η	  σελήνη	  (	  ιδιαίτερα	  η	  πανσέληνος)	  κάνει	  πιο	  
θετικά	  και	  φωτεινά	  τα	  συναισθήματα	  σας	  και	  σας	  
βοηθά	  να	  γίνετε	  δεκτικοί	  στα	  μηνύματα	  της	  ψυχής.	  
Η	  ήρεμη	  ενατένιση	  μιας	  καθαρής	  φυσικής	  έκτασης	  
νερού	  ή	  η	  βύθιση	  	  σ΄	  αυτό	  βοηθούν	  να	  	  

	  	  	  	  	  καθαρίσετε	  την	  ψυχή	  σας	  και	  	  
	  	  	  	  	  το	  δεύτερο	  κέντρο.	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Ο	  συνδυασμός	  της	  ενατένισης	  της	  	  
	  	  	  	  πανσελήνου	  και	  η	  επαφή	  με	  το	  νερό	  	  
	  	  	  	  ασκούν	  ευεργετική	  επίδραση	  πάνω	  
	  	  	  	  στο	  δεύτερο	  κέντρο.	  	  



swadhisthana	  	  
Διαλογισμός	  
	  
•  «Ένας φωτεινός πορτοκαλί, περιστρεφόµενος στρόβιλος 
φωτός βρίσκεται στο σεξουαλικό σας κέντρο. 

 
•  Τώρα αισθανθείτε τον να αναπτύσσεται βαθιά µέσα στην 
κοιλιακή σας χώρα και 

    να εξαπλώνεται καθώς αναπνέετε. 
 
•  Αισθανθείτε	  το	  νερό,	  που	  είναι	  	  
	  	  	  	  το	  σώμα	  σας!	  Θυμηθείτε!	  Το	  78%	  
	  	  	  	  του	  σώματος	  σας	  είναι	  νερό.	  	  
	  	  	  	  



swadhisthana	  	  
Επιβεβαιώσεις	  
•  Η σεξουαλικότητα µου είναι  έκφραση της 
θείας φύσης µου. 

•  Είµαι ενωµένος µε κάθε ύπαρξη. 
•  Είμαι	  μία	  δημιουργική	  και	  θεόπνευστη	  
ανθρώπινη	  ύπαρξη.	  	  



Το «άνοιγµα» των κέντρων 
	  

Τα τσάκρας είναι η σύνδεση του υλικού µας σώµατος µε το 
ενεργειακό µας σώµα & το ευρύτερο ενεργειακό πεδίο. 
 
 Όσο ποιο ανοιχτά είναι τα ενεργειακά µας κέντρα τόσο πιο 
διευρυµένη η αντίληψη µας 
 
Τα κέντρα εκπέµπουν ενέργεια στην 
ανάλογη συχνότητα που βρίσκεται  
το άτοµο (ανάλογα µε τον τρόπο που  
σκέφτεται & ζει)  
 	  



Το «άνοιγµα» των κέντρων	  

•  ανάπτυξη των κέντρων µέσω των ασκήσεων 
 
•  ανάπτυξη των κέντρων µέσω της 
συµπεριφοράς 

•  ο δρόµος προς το Φως ή  
   το σκοτάδι	  



Η	  ηθική	  στη	  σύγχρονη	  εποχή	  	  
Ashtanga yoga_ Patanjali 
•  Yama _κοινωνική πειθαρχία 
•  Niyama_ αυτοπειθαρχία 
•  Asana_ θέσεις του σώµατος 
•  Pranayama_αναπνευστικές ασκήσεις 
•  Pratyahara_ αποµόνωση αισθήσεων 
•  Dharana_ συγκέντρωση 
•  Dhyana_ διαλογισµός 
•  Samadhi_ ένωση µε το Όλον 



Η	  ηθική	  στη	  σύγχρονη	  εποχή	  
Yama _κοινωνική πειθαρχία 

	  	  Ahimsa _ όχι βία_ συναίσθηση 
•  φυσική _λεκτική _νοητική 

Satya_ ειλικρίνεια 

•  αποδοχή του γεγονότος 
•  η περιπλοκή του ψέµατος  
•  η διαβρωτική ειλικρίνεια 



Η	  ηθική	  στη	  σύγχρονη	  εποχή	  
Yama _κοινωνική πειθαρχία 

	  	  
Asteya_ όχι κλοπή_ τιµιότητα 
•  υλική_ πνευµατική 
  
Brahmacharya_ σεξουαλική εγκράτεια 
•  αποχή_ υπερσεξουαλικότητα 
•   ο νόµος της φύσης 
  
Aparigriha_ όχι κτητικότητα 
•  Η λανθάνουσα µορφή της επιβίωσης 
•  Προσκόληση υλική _πνευµατική 



Η	  ηθική	  στη	  σύγχρονη	  εποχή	  
niyama_προσωπική πειθαρχία 

	  	  
Soucha_καθαριότητα, εξαγνισµός 
•  Υλικός ψυχικός νοητικός 
  
Santosha_ ικανοποίηση 

•  Ψυχική, συναισθηµατική στάση 

•  Αποδοχή της πραγµατικότητας 
•  Αποδοχή  & παραίτηση 



Η	  ηθική	  στη	  σύγχρονη	  εποχή	  
niyama_προσωπική πειθαρχία 

	  	  Tapa_ λιτότητα 
•  νοητική στάση 
•  ψευδοελιτίστικη συµπεριφορά 
•  η ανάγκη της επιβεβαίωσης 
  
Swadhyaya_ προσωπική µελέτη 
•  Η έρευνα της Αλήθειας 
  
Ishwara Pranidhana_ παράδοση στο θεό 
•  Επικοινωνία µε το Ολο_ η σιωπή  
     της προσωπικότητας 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
	  •  Μπλοκάρισµα της ροής της 

    ενέργειας σε συγκεκριµένα  
    σηµεία  
•  Συσσώρευση_ άδειασµα της  
    ενέργειας_  
•  Κατά	  την	  διαδικασία	  	  
	  	  	  	  συσπώνται	  ορισμένα	  σημεία	  
	  	  	  	  του	  σώματος,	  έτσι	  	  
	  	  	  	  ενεργοποιούνται	  μύες,	  όργανα,	  	  	  
	  	  	  	  αδένες	  και	  νεύρα	  που	  	  
	  	  	  	  σχετίζονται	  με	  την	  περιοχή	  	  



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
	  

Είδη bandhas 
•  Moola bandha_ κλείδωµα στο περίνεο 
•   Jalandhara Bandha_ κλείδωµα στο λαιµό 
•  Uddiyana Bandha_ κλείδωµα στο ηλιακό πλέγµα 
  
•  Στο κράτηµα της αναπνοής κάνουµε 
    moola & Jalandara bandha 
 
•  Στο κράτηµα της εκπνοής κάνουµε 
   Uddiyana ή maha bandha (και τα τρία) 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Επιδράσεις 

	  Ξεµπλοκαρίσµατα 
  
Δυναμώνει	  &	  εκτείνεται	  το	  πεδίο	  ιόντων	  
στη	  περιοχή	  των	  bandhas	  	  



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
moola badha 

	  επιδράσεις_ ξεµπλοκαρίσµατα 
Brahma granthi 
Μπλοκάρισµα που σχετίζεται µε  
mooladhara & swadhisthana  
Δηµιουργεί ανασφάλεια, φόβο  
προσκόλληση στα υλικά,  
αισθησιακές εµµονές και  
εγωισµό. 
 
πεδίο ιόντων 
Διευρύνει το πεδίο ιόντων 
της apana 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
moola badha 

	  Δεν ενδείκνυται 
•  κατά τη διάρκεια της έµµηνου ρήσης 
•  ερεθισµένου προστάτη 
•  σε µερικά νοσήµατα γεννητικών οργάνων 
•  σε νευρικότητα, εκνευρισµό 
  
Οφέλη 
•  ενεργοποιεί τη βάση της πυέλου 
•  τονώνει το γεννητικό  
•  ουροποιητικό  
•  απεκκριτικό σύστηµα του παχέος εντέρου 
•  βοηθά στην ανάπτυξη της σεξουαλική  
     αίσθησης 
•  βοηθά στην καταπολέµηση σεξουαλικών  
     δυσλειτουργιών 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Jalandara bandha 

	  επιδράσεις_ ξεµπλοκαρίσµατα 
Rudra granthi 
Μπλοκάρισµα που σχετίζεται µε 
vishuddhi & ajna 
Αντιπροσωπεύει τα εµπόδια που  
δηµιουργούνται στη σκέψη,  
στη διάνοια και στη διορατικότητα. 
  
πεδίο ιόντων 
το πεδίο ιόντων στην 
περιοχή του vishuddhi  
δυναµώνει και  
απλώνεται από το   
anahata ως το ajna 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Jalandara bandha	  

Δεν ενδείκνυται σε άτοµα µε 
•  προβλήµατα στο κεφάλι 
•  Προβλήµατα στις καρωτίδες  
•  Ιλίγγους 
•  Προβλήµατα στην καρδιά και κυκλοφορικό 
•  Προβλήµατα στα µάτια 
•  Ενδοκρανιακή πίεση 
  
Οφέλη 
•  Νοητική ηρεµία 
•  Βοηθά στο άγχος, στρες, θυµό 
•  Βοηθά στον διαλογισµό και στη συγκέντρωση 
•  Εξισορροπεί την λειτουργία του θυρεοειδή  
      και του µεταβολισµού 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Uddiyana bandha	  

επιδράσεις_ ξεµπλοκαρίσµατα 

Vishnu granthi 
Μπλοκάρισµα που σχετίζεται µε το manipura & anahata 
Δηµιουργεί µπλοκάρισµα στην επικοινωνία µε τους 
ανθρώπους & δηµιουργεί εµµονές σε συναισθηµατικές 
καταστάσεις. 
πεδίο ιόντων 
το πεδίο ιόντων στην περιοχή του manipura δυναµώνει και 
απλώνεται από το swadhisthana  
ως το anahata. Αν γίνει και  
jalandara bandha το  
πεδίο εκτείνεται από το  
swdhisthana στο  
ajna 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Uddiyana bandha	  

Δεν ενδείκνυται σε άτοµα µε 
•  Προβλήµατα καρδιάς 
•  Γαστρικά προβλήµατα 
•  Εντέρου 
•  Κήλης 
•  Υψηλή πίεση 
•  Γλαύκωµα 
•  Ενδοκρανιακή πίεση 
•  Εγκύους 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Uddiyana bandha	  

Οφέλη 
•  τονώνει, µαλάζει και δυναµώνει τα όργανα της κοιλιάς 
•  ενεργοποιεί τις λειτουργίες του παγκρέατος και του 
      συκωτιού 
•  ενεργοποιεί την λειτουργία της πέψης 
•  ενεργοποιεί τα εσωτερικά αναπαραγωγικά όργανα 
•  ενεργοποιεί επινεφρίδια και µειώνει τον λήθαργο το  
      άγχος και την ένταση 
•  βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος 
•  ενεργοποιεί το ηλιακό πλέγµα διαχωρίζοντας την apana  
      από την prana και αποµονώνοντας την samana 
  
•  Πρακτική 
      Γίνεται µόνο σε εξωτερικό κράτηµα 
      µόνο µε άδειο στοµάχι και έντερα!!! 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Maha bandha	  

•  Συνδυασµός και των τριών bandhas σε 
εξωτερικό κράτηµα της αναπνοής 

  
•  Το πεδίο ιόντων εκτείνεται από το mooladhara 
στο ajna 



Bandhas_ ενεργειακά «κλειδώµατα» 
Maha bandha	  

Οφέλη 
•  Περικλείει τα οφέλη και των τριών bandhas 
•  Εξισορροπεί το ενδοκρινικό σύστηµα 
•  Προετοιµάζει το νου για διαλογισµό 
•  Οδηγεί στην ένωση των prana, apana &  
      samana στο manipura chakra  
    (Ο στόχος όλων των ασκήσεων pranayama) 
  
πρακτική  
•  αφού έχουµε κάνει πρακτική όλα τα  
     προηγούµενα bandhas 
•  µόνο µε άδειο στοµάχι και έντερα 



Ενδιάµεση επίπεδο_τεχνική ΙΙ 
με	  antar	  kumbhaka	  	  και	  bandhas	  
(moola	  bandha	  &	  jalandhara)	  	  

•  εισπνέω από το αριστερό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  κρατάω και τα δύο ρουθούνια κλειστά για 5 χρόνους  
•  εφαρµόζω moola & jalandhara bandhas 
•  εκπνέω από το δεξιό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  εισπνέω από το δεξιό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  κρατάω και τα δύο ρουθούνια κλειστά για 5 χρόνους  
•  εφαρµόζω moola & jalandhara bandhas 
•  εκπνέω από το αριστερό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  1:1:1 
•  1:1:2 
•  1:2:2 
•  1:3:2 
•  1:4:2 



Προχωρηµένο στάδιο_ Τεχνική ΙΙ 
Με	  antar	  &	  bahir	  kumbhaka	  και	  

bandhas	  	  
•  εισπνέω από το αριστερό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  κρατάω και τα δύο ρουθούνια κλειστά για 5 χρόνους 
•  εφαρµόζω moola & jalandhara bandhas 
•  εκπνέω από το δεξιό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  κρατάω και τα δύο ρουθούνια κλειστά για 5 χρόνους 
•  εφαρµόζω maha bandha (moola, uddiyana, jalandhara bandhas) 
•  εκπνέω για λίγο από το δεξιό ρουθούνι και ξαναεισπνέω από το ίδιο για 5 χρόνους 
•  κρατάω και τα δύο ρουθούνια κλειστά για 5 χρόνους 
•  εφαρµόζω moola & jalandhara bandhas 
•  εκπνέω από το αριστερό ρουθούνι για 5 χρόνους 
•  εφαρµόζω maha bandha (moola, uddiyana, jalandhara bandhas) 
•  1:1:1:1 
•  1:1:2:1 
•  1:2:2:1 
•  1:2:2:2 
•  1:3:2:2 
•  1:3:2:2 
•  1:4:2:2 



Dharana_ συγκέντρωση  
 2ο µέρος 

	  
 
Εστιάζω σε διάφορες περιοχές του σώµατος 

Προσπαθώ να παραλάβω  
εντυπώσεις_συναισθήµατα 
	  



Pranayama	  
Διαλογισμός	  	  

Μέρος	  4ο	  	  


