
Pranayama	  
Διαλογισμός	  	  

Μέρος	  7ο	  	  



Pranayama	  
	  sheetkari	  _	  sheetali	  

•  Μειώνει	  τη	  ζέστη	  του	  σώματος	  
•  Sheet:	  κρύο	  
•  Sheetal:	  ηρεμία,	  γαλήνη	  
•  Από	  το	  στόμα	  



Διαλογισμός	  
	  •  μια	  διαδικασία	  κατά	  την	  οποία	  αναπτύσσεται	  

η	  αντίληψη	  να	  αναγνωρίζει	  όσο	  πιο	  πολύ	  
λεπτοφυής	  αισθήσεις	  από	  αυτές	  που	  
θεωρούμε	  «κανονικές»,	  με	  σκοπό	  το	  άτομο	  
που	  διαλογίζεται	  να	  μπορεί	  να	  επικοινωνεί	  
και	  να	  φτάνει	  ως	  και	  την	  ταύτιση,	  να	  γίνεται	  
ένα	  με	  το	  θέμα	  που	  διαλογίζεται.	  



Διαλογισμός	  
Samadhi_	  Nirvana_	  Φώτιση	  
•  Ταύτιση	  με	  όλα	  
•  Η	  σύνδεση	  των	  όλων	  
	  	  	  (διαφορετικά	  κύτταρα	  αλλά	  του	  ίδιου	  DNA)	  
•  ευδαιμονία:	  η	  αναγνώριση	  	  της	  	  Αγάπης,	  της	  
ενέργειας	  που	  η	  βασική	  της	  ιδιότητα	  είναι	  η	  
συνεκτικότητα	  	  



είδη	  διαλογισμών	  
	  vipassana	  Διαλογισμός	  	  παρατήρησης	  και	  

επίγνωσης_	  συναίσθησης	  (mindfulness)	  
•  Βασικό	  στοιχείο	  η	  παρατήρηση,	  η	  
αποστασιοποίηση.	  Σχετίζεται	  πολύ	  με	  την	  
παρατήρηση	  της	  αναπνοής	  	  και	  του	  σώματος	  
χωρίς	  παρέμβαση.	  

•  Προέρχεται	  από	  τη	  βουδική	  παράδοση	  και	  
είναι	  γνωστή	  ως	  Vipassana	  



είδη	  διαλογισμών	  
Zazen	  
•  Ως	  όρος	  πολλές	  φορές	  ερμηνεύεται	  ως	  	  «απλά	  
κάθομαι»	  

•  Γίνεται	  για	  μεγάλες	  χρονικές	  περιόδους	  (μοναστικός	  
διαλογισμός)	  

•  Προσέγγιση	  της	  αντιμεθόδου	  γι	  αυτό	  και	  δύσκολη	  η	  
πρόοδος	  αφού	  δεν	  έχει	  εκπαίδευση	  ή	  καθοδήγηση	  

•  Δεν	  μεταφέρεται	  η	  προσοχή	  στην	  αναπνοή	  και	  γενικά	  
δεν	  προσπαθεί	  να	  αλλάξει	  τίποτα	  

•  Ο	  νους	  εστιάζει	  	  συχνά	  σε	  πτυχές	  των	  
	  	  	  	  βουδιστικών	  γραφών,	  παράδοξη	  
	  	  	  	  πρόταση	  ή	  ερώτηση	  που	  ονομάζεται	  
	  	  	  	  κοάν	  	  



είδη	  διαλογισμών	  
Υπερβατικός	  Διαλογισμός	  
•  Προέρχεται	  από	  μια	  διαλογιστική	  παράδοση	  του	  

Ινδουισμού	  (Vedanta)	  

•  Χρησιμοποιείται	  επαναληπτικά	  ένα	  mantra	  ή	  ιερή	  λέξη	  
που	  σκοπό	  έχει	  την	  απαγκίστρωση	  του	  νου	  από	  τη	  
διαδικασία,	  παραγωγής	  σκέψεων	  και	  τον	  βοηθά	  στη	  
μετάβαση	  της	  αντίληψης	  του	  	  σε	  άλλες	  διαστάσεις	  της	  
ύπαρξης	  

•  	  Είναι	  παρεμβατική	  μέθοδος	  και	  σε	  
	  	  	  	  	  προχωρημένα	  στάδια	  με	  την	  αλλαγή	  
	  	  	  	  	  της	  αναπνοής	  αλλάζει	  η	  κατάσταση	  του	  	  
	  	  	  	  	  νου	  με	  σκοπό,	  πολλές	  φορές	  την	  	  
	  	  	  	  	  αποχώρηση	  του	  από	  το	  σώμα	  



είδη	  διαλογισμών	  
Kundalini	  
•  Πρακτική	  διαλογισμού	  που	  έχει	  πάρει	  το	  όνομα	  της	  από	  

την	  ανερχόμενη	  ροή	  ενέργειας	  στο	  κεντρικό	  κανάλι	  
ενέργειας	  του	  ανθρώπινου	  σώματος.	  

•  Σκοπός	  της	  πρακτικής	  	  είναι	  να	  αποκτήσει	  κανείς	  	  	  
επίγνωση	  αυτής	  της	  ανερχόμενης	  	  

	  	  	  	  	  ενέργειας,	  τη	  γενικότερη	  	  
	  	  	  	  	  κυκλοφορία	  της	  μέσα	  στα	  ενεργειακά	  
	  	  	  	  	  κέντρα	  και	  να	  μπορεί	  να	  τη	  	  
	  	  	  	  	  διαχειριστεί.	  	  
•  Χρησιμοποιεί	  ενεργά	  την	  αναπνοή	  
	  	  	  	  	  μέσω	  της	  οποίας	  διαχειρίζεται	  την	  
	  	  	  	  	  ενέργεια.	  	  
•  Ασχολείται	  περισσότερο	  με	  	  την	  	  
	  	  	  	  	  ανερχόμενη	  ροή	  της	  ενέργειας	  



είδη	  διαλογισμών	  
Qi	  Gong	  
•  Ταοϊστική	  μέθοδος	  διαλογισμού	  που	  χρησιμοποιεί	  την	  
αναπνοή	  για	  να	  κατευθύνει	  την	  ενέργεια	  στα	  όργανα	  
του	  σώματος	  και	  στα	  ενεργειακά	  του	  κέντρα	  μέσα	  από	  
ένα	  «οβάλ	  	  κύκλωμα»	  που	  ονομάζεται	  «μικροκοσμική	  
τροχιά»	  (microcosmic	  orbit),	  η	  οποία	  έχει	  	  άμεση	  
σχέση	  μες	  την	  μακροκοσμική	  τροχιά	  του	  σύμπαντος.	  

•  Επίσης	  εστιάζει	  στα	  τρία	  μεγάλα	  	  
	  	  	  	  	  κέντρα	  του	  σώματος	  που	  είναι:	  το	  ένα	  	  
	  	  	  	  	  λίγο	  πιο	  κάτω	  από	  τον	  αφαλό,	  	  
	  	  	  	  	  το	  άλλο	  στο	  στήθος	  και	  το	  τρίο	  	  
	  	  	  	  	  στο	  μέτωπο.	  



είδη	  διαλογισμών	  

Οραματικός	  Διαλογισμός	  
•  Βασίζεται	  σε	  συγκεκριμένες	  εικόνες	  που	  
δημιουργεί	  συνειδητά	  ο	  νους	  μέσω	  των	  
οποίων,	  μαζί	  με	  την	  συνειδητή	  χρήση	  της	  
αναπνοής,	  διαχειρίζεται	  την	  ενέργεια	  του	  
σώματος.	  	  



δομή	  διαλογισμού	  
	  Εισαγωγή	  

•  Μεγάλη	  φυσική	  αναπνοή	  
•  Mantra_προσευχή	  
•  Μεγάλη	  ενεργειακή	  αναπνοή	  
•  Παρατήρηση	  και	  αναγνώριση	  του	  υλικού	  
ψυχικού	  και	  νοητικού	  σώματος_	  
ευθυγράμμιση	  



δομή	  διαλογισμού	  
Επίλογος	  
•  Δίνω	  ευχαριστίες	  
•  Αισθάνομαι	  ευγνώμον	  
•  Εστιάζω	  στην	  μεγάλη	  φυσική	  αναπνοή	  
•  Μεταφέρω	  την	  αντίληψη	  μου	  στο	  χώρο	  και	  
στο	  χρόνο	  στον	  οποίο	  

	  	  	  	  βρίσκεται	  το	  υλικό	  μου	  σώμα	  	  



πρακτικός	  διαχωρισμός	  διαλογισμού	  

•  διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  
	  
•  διαλογισμοί	  	  συντονισμού,	  αναγνώρισης	  
&ταύτισης	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  
εξάσκηση	  της	  παρατήρησης	  
•  Παρατηρώ	  ένα	  μέρος	  του	  σώματος	  μου	  ή	  ένα	  
αντικείμενο	  με	  τα	  μάτια	  ανοιχτά.	  

•  Στη	  συνέχεια	  κλείνω	  τα	  μάτια,	  προσπαθώ	  να	  
δημιουργήσω	  την	  εικόνα	  νοητικά	  με	  όση	  
λεπτομέρεια	  μπορώ	  και	  	  

	  	  	  	  προσπαθώ	  να	  παραλάβω	  	  
	  	  	  	  εντυπώσεις	  από	  αυτό.	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  

εξάσκηση	  της	  εστίασης	  
•  εστιάζω	  σε	  ένα	  αντικείμενο	  με	  ανοιχτά	  τα	  
μάτια.	  

•  Προσπαθώ	  να	  μη	  σκέφτομαι	  τίποτα	  απλώς	  να	  
μένω	  εστιασμένος	  σε	  αυτό.	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  

χαλάρωση	  

•  εστιάζω	  στα	  διάφορα	  μέρη	  του	  σώματος	  και	  
δημιουργώ	  μεγάλη	  ενεργειακή	  αναπνοή	  	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  

καθαρισμός	  της	  αύρας	  
•  Φαντάζομαι	  ακτίνες	  από	  	  άσπρο	  προς	  
χρυσαφί	  Φως	  να	  ρέουν	  το	  σώμα	  μου,	  σαν	  το	  
νερό	  στο	  ντους,	  να	  το	  διαπερνά	  	  

	  	  	  	  και	  να	  εισέρχονται	  στη	  γη	  
	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  
καθαρισμός	  των	  κέντρων	  
•  Εισπνέω	  από	  το	  1ο	  κέντρο	  και	  φαντάζομαι	  ότι	  φέρνω	  τον	  

αέρα	  μέχρι	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  εκπνέω	  από	  το	  1ο	  
κέντρο	  

•  Εισπνέω	  από	  το	  1ο	  κέντρο	  και	  φαντάζομαι	  ότι	  φέρνω	  τον	  
αέρα	  μέχρι	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  εκπνέω	  από	  το	  2ο	  
κέντρο	  

	  	  
•  Εισπνέω	  από	  το	  2ο	  κέντρο	  και	  φαντάζομαι	  ότι	  φέρνω	  τον	  

αέρα	  μέχρι	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  εκπνέω	  
	  	  	  	  	  από	  το	  3ο	  κέντρο	  
	  	  
•  Εισπνέω	  από	  το	  3ο	  κέντρο	  και	  φαντάζομαι	  ότι	  	  
	  	  	  	  	  φέρνω	  τον	  αέρα	  μέχρι	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  
	  	  	  	  	  εκπνέω	  από	  το	  4ο	  κέντρο	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  
καθαρισμός	  των	  κέντρων	  
•  Εισπνέω	  από	  το	  4ο	  κέντρο	  και	  φαντάζομαι	  ότι	  φέρνω	  
τον	  αέρα	  μέχρι	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  εκπνέω	  από	  
το	  5ο	  κέντρο	  

•  Εισπνέω	  από	  το	  5ο	  κέντρο	  και	  φαντάζομαι	  ότι	  φέρνω	  
τον	  αέρα	  μέχρι	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  εκπνέω	  από	  
το	  6ο	  κέντρο	  

•  Εισπνέω	  από	  το	  6ο	  κέντρο	  και	  	  
	  	  	  	  	  φαντάζομαι	  ότι	  φέρνω	  τον	  αέρα	  μέχρι	  
	  	  	  	  	  την	  κορυφή	  του	  κεφαλιού,	  	  
	  	  	  	  	  εκπνέω	  ελεύθερα	  



διαλογισμοί	  ανάπτυξης	  

συντονισμός	  των	  κέντρων	  
	  
•  όλοι	  οι	  διαλογισμοί	  που	  κάναμε	  για	  το	  κάθε	  
κέντρο	  ξεχωριστά	  μαζί	  με	  τις	  επιβεβαιώσεις	  
τους	  	  



	  
διαλογισμοί	  	  συντονισμού,	  
αναγνώρισης	  &ταύτισης	  

	  
•  σπερματική	  	  σκέψη	  
•  εικόνα,	  αντικείμενο	  	  
•  χώρος,	  περιβάλλον	  όλον	  
•  Δάσκαλοι,	  Θείο	  (Χριστός,	  Βούδας,	  Κρίσνα)	  
•  Φως	  



Ελευθερία_	  ο	  δρόμος	  προς	  την	  Ψυχή	  
Αυτεπίγνωση	  	  

	  
•  Ανάγκη	  της	  κατανόησης	  μέσα	  από	  σύμβολα	  
και	  φόρμες	  

	  
•  Τελετές	  
	  	  
•  Θρησκείες	  



Ελευθερία_	  ο	  δρόμος	  προς	  την	  Ψυχή	  
Αυτεπίγνωση	  	  

•  Ο	  περιορισμός	  της	  έννοιας	  μέσα	  από	  τα	  
σύμβολα	  και	  τις	  φόρμες	  	  

	  
•  Το	  απεριόριστο	  της	  Αλήθειας	  	  



Ελευθερία_	  ο	  δρόμος	  προς	  την	  Ψυχή	  
Αυτεπίγνωση	  	  

Μια	  διττή	  διαδικασία	  
•  Για	  να	  βιώσω	  την	  Αλήθεια	  πρέπει	  να	  
ξεπεράσω	  τα	  σύμβολα	  και	  τις	  φόρμες	  

•  Για	  να	  την	  κατανοήσω	  και	  να	  τη	  διαχειριστώ	  
στην	  3η	  διάσταση	  πρέπει	  να	  την	  αναγνωρίσω	  
σε	  ημιτελή	  ή	  λανθάνουσα	  μορφή	  μέσα	  από	  
σύμβολα	  και	  φόρμες	  



Ελευθερία_	  ο	  δρόμος	  προς	  την	  Ψυχή	  
Αυτεπίγνωση	  	  



Ελευθερία_	  ο	  δρόμος	  προς	  την	  Ψυχή	  
Αυτεπίγνωση	  	  

•  Αναρχία:	  η	  απάρνηση	  των	  πάντων	  
	  
•  Ελευθερία:	  η	  βαθιά	  κατανόηση	  των	  νόμων	  
και	  η	  διαχείριση	  τους	  (το	  παράδειγμα	  της	  
βαρύτητας)	  



sahasrara	  
	  

•  Στοιχείο	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Φως	  
•  Χρώμα	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ιώδες	  (βιολετί),	  λευκό	  χρυσό	  
•  Εστιάζει	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Πνευματική	  Ένωση	  
•  Αρχάγγελος	  	  	  	  	  ΖΩΦΙΗΛ	  
•  Βασική	  αρχή	  	  	  	  Εσώτατο	  Είναι	  



sahasrara	  
Θέση	  του	  κέντρου	  στο	  υλικό	  σώμα	  
•  Εντοπίζεται	  στον	  φλοιό	  του	  πάνω	  τμήματος	  του	  
εγκεφάλου.	  Κυβερνά	  	  και	  ελέγχει	  το	  νευρικό	  
σύστημα	  και	  την	  εκροή	  των	  ορμονών	  της	  
επίφυσης	  και	  την	  διασπορά	  τους	  μέσω	  των	  
νευρικών	  καναλιών	  μέσα	  στο	  υλικό	  σώμα.	  	  

Ενδοκρινείς	  αδένες	  που	  επηρεάζονται	  
•  Επίφυση	  	  



sahasrara	  

Τμήματα	  του	  σώματος	  που	  επηρεάζονται	  

•  Εγκέφαλος,	  όλο	  το	  σώμα	  	  



sahasrara	  

Όταν	  η	  ενέργεια	  κυλά	  ΑΡΜΟΝΙΚΑ	  
•  Εμπειρία	  της	  μοναδικότητας	  και	  υπέρτατης	  
ευτυχίας,	  που	  ενώνει	  την	  ουσία	  της	  ψυχής	  
κάποιου	  με	  το	  Πρωταρχικό	  Στοιχείο.	  

	  
•  Ταύτιση	  της	  προσωπικότητας	  με	  την	  
αυτεπίγνωση	  	  



sahasrara	  

Όταν	  η	  ενέργεια	  ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	  
•  Ηθική	  κατάπτωση	  
•  Κακοκεφιά	  
•  Αλλοτρίωση	  
•  Παραφροσύνη,	  σύγχυση	  
•  Συντριβή,	  ανία	  
•  Ασυγκινησία,	  αδιαφορία	  απάθεια.	  	  
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Ήχοι	  που	  εναρμονίζουν	  και	  τονώνουν	  
	  
•  Ο	  τόνος	  του	  «B»	  (Σι)	  πάνω	  από	  το	  μέσο	  	  
«C»	  (ντο).	  

•  	  Μακρύς,	  υψηλής	  οξύτητας	  «Μ»	  ήχος.	  
•  Ευαγγελικός	  ήχος:	  «OM»	  	  
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Είδος	  αναπνοής	  που	  το	  ενεργοποιεί	  και	  
εξισορροπεί	  
	  
•  Οκτώ	  δευτερόλεπτα	  εισπνοή	  και	  οκτώ	  
δευτερόλεπτα	  εκπνοή	  από	  την	  

	  	  	  	  μύτη	  
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•  Εμπειρία	  της	  φύσης	  
•  Η	  επιρροή	  του	  ήλιου	  μας	  κάνει	  να	  αναπτυσσόμαστε	  	  
σε	  ολοκληρωμένα	  ανθρώπινα	  όντα.	  	  	  

•  Συσχετίζοντας	  τα	  διάφορα	  αποτελέσματα	  της	  σχέσης	  
του	  ήλιου	  με	  τους	  άλλους	  πλανήτες,	  μπορούμε,	  να	  
θεωρήσουμε	  ότι	  το	  	  

	  	  	  	  	  chakra	  Sahasrara	  συνεργάζεται	  
	  	  	  	  	  με	  τα	  άλλα	  έξι	  Κέντρα,	  για	  να	  
	  	  	  	  	  ανακαλύψουμε	  τον	  Εσώτερο	  εαυτό	  μας.	  	  
	  	  	  	  	  Συνεπώς	  γινόμαστε	  ανώτεροι	  	  
	  	  	  	  	  γνωρίζοντας	  ποίοι	  είμαστε	  αλλά	  και	  	  
	  	  	  	  	  τι	  μας	  παρακινεί.	  
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Διαλογισμός	  
•  Μια	  δέσμη	  χρυσού	  φωτός	  διαχέει	  μέσω	  του	  
Κέντρου	  Sahasrara	  ενέργεια	  που	  κινείται	  
σπειροειδώς	  πάνω-‐κάτω	  στη	  σπονδυλική	  
στήλη	  σας,	  καθώς	  εσείς	  	  

	  	  	  	  αναπνέετε	  μέσα	  στην	  αγάπη	  	  
	  	  	  	  του	  θείου	  σαν	  μονάδα	  μέσα	  	  
	  	  	  	  στην	  Παγκόσμια	  πηγή	  	  
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Επιβεβαιώσεις	  

•  Υπάρχω	  	  ΕΙΜΑΙ	  	  



Pranayama	  
Διαλογισμός	  	  

Μέρος	  7ο	  	  


