
We are all ONE



Yoga και ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

Η φράση των αρχαίων Ελλήνων «νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ» χρησιμοποιήθηκε στην
Αρχαιότητα και σημαίνει ότι η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι άσχετη
με τη σωματική του .Σήμερα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η άθληση αποτελεί
σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και ότι η σωματική
άσκηση σχετίζεται με τη ψυχική υγεία και τα ευεργετικά της αποτελέσματα
συγκρίνονται με αυτά της ψυχοθεραπείας .
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Γνωρίζετε ότι ο φόβος και το άγχος αποδυναμώνουν πραγματικά το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως
διαπιστώνουν οι ιατροί;

Γνωρίζετε πώς η γιόγκα και ο διαλογισμός συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας
συστήματος;

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να αναλάβετε ενεργό ρόλο στην υπερνίκηση του φόβου, του άγχους και
άλλων ακραίων συναισθηματικών καταστάσεων;
Οι θαυμάσιες τεχνικές της γιόγκα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος.

Σύμφωνα με το Yoga Journal Magazine, «Η γιόγκα βοηθά στη μείωση των ορμονών του στρες,
που θέτουν σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα ρυθμίζουν τους πνεύμονες και
την αναπνευστική οδό, διεγείροντας το λεμφικό σύστημα για την αποβολή τοξινών από το σώμα
και μεταφέροντας οξυγονωμένο αίμα στα διάφορα όργανα για να διασφαλιστεί η βέλτιστη
λειτουργία τους».





Τα πέντε koshas από 
το πιο χονδροειδές στο 

πιο λεπτοφυές είναι:
1. Annamaya Kosha, 

"τροφή"
2. Pranamaya Kosha, 

"ενέργεια"
3. Manomaya Kosha 

"νους"
4. Vijnanamaya
Kosha, "σοφία"
5. Anandamaya

Kosha, "ευδαιμονία
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Τα πάντα γύρω μας είναι ενέργεια που δονείται σε διαφορετικές συχνότητες. Εμείς οι 
ίδιοι είμαστε ενέργεια. Τα πάντα που βλέπουμε γύρω μας δονούνται σε συχνότητες και 
έτσι είμαστε και εμείς. Δεν είμαστε χωρισμένοι, στην πραγματικότητα ζούμε σε έναν 
ωκεανό ενέργειας. Όλα έχουν τη δική τους δόνηση-συχνότητα, το τραπέζι, το 
αυτοκίνητο, ο βράχος, ακόμα και οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Όλα αυτά 
διέπονται από το νόμο της δόνησης.

Κάθε ταλάντωση παράγει ένα κύμα, μια διαταραχή έναν ήχο και κάθε κύμα διακρίνεται 
από κάποια χαρακτηριστικά, ως προς την διάρκεια του, την ένταση του, την συχνότητα 
του. Συχνότητα λέμε τον αριθμό ολοκλήρωσης πλήρων κύκλων σε διάρκεια ενός 
δευτερολέπτου και την μετράμε σε Hz.

Αυτό που έχουμε ονομάσει ύλη είναι ενέργεια της οποίας η δόνηση έχει μειωθεί τόσο 
ώστε να είναι αντιληπτή στις αισθήσεις. Δεν υπάρχει ύλη.
Άλμπερτ Αϊνστάιν
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Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Dr Masaru Emoto ανακαλύφθηκε πως 
σε θετικά φορτισμένο νερό με όμορφες λέξεις, όπως «αγάπη» και «ευχαριστώ», οι 
κρύσταλλοι που δημιουργήθηκαν αφού καταψύχθηκε ήταν πανέμορφοι. Εν αντιθέσει 
το νερό που εκτέθηκε σε διάφορες λέξεις αρνητικής χροιάς, όπως «μίσος» και 
«θάνατος» οι κρύσταλλοι που προέκυψαν ήταν αποκρουστικοί. Αν αναλογιστούμε πως 
το 70% του σώματος ενός ενήλικα και το 90% ενός παιδικού σώματος αποτελείται από 
νερό, μπορούμε να καταλάβουμε πόση επιρροή ασκεί πάνω μας η κάθε λέξη που 
ακούμε και η κάθε ενέργεια που απευθύνεται σε μας.
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Πρέπει να χαρίζουμε γενναιόδωρα την λέξη «σ ‘αγαπώ» και να λέμε εύκολα 
«ευχαριστώ» εκεί που το νιώθουμε. Να τολμάμε να εκφράζουμε τις όμορφες σκέψεις 
μας ή τον θαυμασμό μας. Να σκορπάμε την θετική μας ενέργεια και να 
απενεργοποιούμε τον αρνητισμό που συχνά μπαίνουμε στον πειρασμό να 
εκφράσουμε και δεν ωφελεί σε τίποτα παρά μόνο βλάπτει.

Αν ο κάθε ένας από εμάς εκπέμπει περισσότερο αγάπη, θα αρχίσουμε να αλλάζουμε. 
Έπειτα οι άνθρωποι κοντά μας και σιγά σιγά όλα γύρω μας θα αρχίσουν να γίνονται 
πιο όμορφα. Με μικρά βήματα, ίσως κάποια μέρα καταφέρουμε να αλλάξει και η 
ανθρωπότητα και να επικρατήσει η αγάπη.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Gandhi είπε
«Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο».
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Στον εγκέφαλό μας υπάρχουν πέντε κατηγορίες κυμάτων που αντιστοιχούν σε 
διαφορετικές δραστηριότητες. Η Συγκέντρωση μας βοηθά να περάσουμε από εκείνα 
που είναι υψηλής συχνότητας σε άλλα πιο χαμηλής ενεργοποιώντας συγκεκριμένες 
περιοχές. Στόχος μας στην Συγκέντρωση είναι η μετάβαση από το στάδιο βήτα ή άλφα 
(σκέψη, ανάλυση κ.λπ.) στο θήτα (πλήρης ηρεμία, γαλήνη).

Μπορούμε να επηρεάσουμε τα κύματα του εγκεφάλου και να φτάσουμε στο στάδιο της 
απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης, στο στάδιο της δημιουργικότητας, ώστε να μπορούμε 
να δημιουργούμε μόνοι μας την ζωή μας; Ναι μπορούμε. Αρκεί να αναλάβουμε την 
ΕΥΘΥΝΗ γι’ αυτό και να ΔΡΑΣΟΥΜΕ ανάλογα.
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440 Hz
Αυτό είναι το είδος της συχνότητας είναι γνωστό ότι προκαλεί επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
ανθρώπινο μυαλό. Μπορεί να μειώσει τη δημιουργική μας πλευράς και να μας κάνει να 
νιώσουμε αρνητικά για τη ζωή και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
396 Hz
Αυτή είναι μια θετική συχνότητα που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, 
μετατρέποντας τη θλίψη σε χαρά.
417 Hz
Εάν έχετε βιώσει μια τραυματική εμπειρία και δεν μπορείτε να σταματήσετε να τη 
σκέφτεστε, τότε αυτή είναι η συχνότητα που χρειάζεστε. Θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές 
στη ζωή σας και θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Με απλά λόγια ο ήχος αυτής της 
συχνότητας μπορεί να σας θεραπεύσει από μια τραυματική εμπειρία.
528 Hz
Αυτή είναι η φυσική συχνότητα της γης. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε είναι πολύ ωφέλιμη, 
γιατί μπορεί να μας ωθήσει σε πνευματικές και φυσικές μεταμορφώσεις που απαιτούνται 
στη ζωή μας. Η συγκεκριμένη συχνότητα ήχου μπορεί να επουλώσει τα τραύματα της 
ψυχής.
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638 Hz
Βοηθά στην ενίσχυση της επικοινωνίας, στην ανάπτυξη νέων δεσμών και στην ενδυνάμωση της 
ομιλίας. Επίσης αυτή η συχνότητα συμβάλει στην οικοδόμηση των διαπροσωπικών σχέσεων.
741 Hz
Αυτή η συχνότητα είναι πολύ χρήσιμη για το σώμα, γιατί το καθαρίζει και βοηθάει στην απομάκρυνση 
όλων των τοξινών από αυτό. Ως αποτέλεσμα θα έχετε μια πιο υγιεινή και καθαρότερη ζωή.
852 Hz
Η διαίσθησή σας θα είναι ισχυρότερη όταν ακούτε αυτή τη συχνότητα. Θα σας δώσει μια ισορροπία 
μεταξύ του εσωτερικού σας και του εξωτερικού εαυτού σας.
528 Hz και 432 Hz
Αυτές οι συχνότητες ήχου θα βοηθήσουν το μυαλό και το σώμα να θεραπευτούν και να αναπτυχθούν 
με θετικό τρόπο. Αυξάνουν επίσης το επίπεδο της αισιοδοξίας και σας βοηθάνε να κοιμάστε καλύτερα.
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Pranayama-the less we breath the longer we live
Διαφραγματική αναπνοή-Nadhi sodhana -Chandra Bhedana Pranayama

Surya namaskar 

Asanas (με έμφαση στις θωρακικές υπερεκτάσεις)

Διαλογισμός 

Μάντρας

Μουσική στα 741 Hz Ενίσχυση του ανοσοποιητικού  συστήματος

Μπορούμε απλά….να έχουμε ευγνωμοσύνη, να θυμόμαστε τον ανθρωπισμό μας και να 
δείχνουμε συμπόνια.



Thank you
‘Namaste’


