
5ήμερο Σεμινάριο Γιόγκα, Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Διαλογισμού

«Πώς η ψυχή θα απελευθερωθεί από τα σώματα της και πως θα στραφεί στο Πνεύμα

που οικεί μέσα της»

29 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2018

Θέλετε να αποκοπείτε από τις εντάσεις της καθημερινότητας και του άγχους βρισκόμενοι κοντά
στις ευεργετικές ιδιότητες της φύσης και του καθαρού αέρα, ασκούμενοι με πρακτικές εφαρμογές
Κρίγια Γιόγκα, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα να εξισορροπηθεί το νευρικό με το μυϊκό μας
σύστημα, να χαλαρώσουμε και να πετύχουμε την ηρεμία, και την γαλήνη ενδυναμώνοντας τον
νου μας;

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ράτζα Γιόγκα και ο Διαλογισμός μας προσφέρουν μέσα από την περισυλλογή
και την εσωστρέφεια μία απίθανη διαύγεια και καθαρότητα νοητική χαρίζοντας σε όλο το είναι
μας πληρότητα , μακαριότητα και Θεία Αρμονία!

Δουλεύουμε στο πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της ψυχικής
ένωσης, «Πυθαγόρειος Δεσμός»

Ελάτε να κατανοήσουμε τους εσωτερικούς νόμους και τα Μυστήρια που διέπουν την Δημιουργία
και που μας παροτρύνουν να συντονιστούμε μαζί τους για να αναπτύξουμε αυτογνωσία και να
βιώσουμε την εσωτερική πληρότητα στο είναι μας.

Το Ομακοείο Αθηνών οργανώνει θερινό 5ήμερο σεμινάριο Γιόγκα, Εσωτερικής Φιλοσοφίας και
Διαλογισμού, στο εκπαιδευτήριό μας που βρίσκεται στην περιοχή Αυλίδας(μόνο 65χιλ. από
Αθήνα)

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι 21/6/18, στο Τηλ: 210-8210051 ή στο email: omakoeio@otenet.gr

Παρασκευή 11:00   Προσέλευση

29/06/18         12:30 Εισαγωγή: «Τα τρία μέρη της Κρίγια Γιόγκα Ν.Α.Μ.»
15:00   Γεύμα
16:00   Ανάπαυση
19:00 Νοητικές Ασκήσεις: Κρίγια – προετοιμασία για ράτζα

«τα εμπόδια της αφύπνισης της ψυχής».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σάββατο 07:30  Κρίγια Γιόγκα
30/06/18          09:00  Πρόγευμα

11:30 Θεωρητικό: Ενεργειακή ψυχολογία - συναισθήματα
14:30  Γεύμα



15:30  Ανάπαυση
19:00 Η αντιστοιχία των συναισθημάτων με τα πέντε στοιχεία.

Πρακτικές κάθαρσης.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριακή 06:15 Κρίγια Γιόγκα: Προσκύνημα στον ήλιο
01/07/18        08:30   Πρόγευμα

11:00 Εσωτερική Φιλοσοφία:  Τα στάδια μύησης της ψυχής
από τον αιθερικό κόσμο μέχρι την απελευθέρωση της
στον ανώτερο Νοητικό κόσμο.

14:00   Γεύμα
15:00   Ανάπαυση
18:30 Ράτζα Γιόγκα. Πραναγιάμα. Μετατόπιση της ταυτότητας

από τα πρόσκαιρα μορφοποιημένα στα ουσιαστικά –
πνευματικά δονήματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Δευτέρα 06:00 Κρίγια Γιόγκα: Προσκύνημα στον ήλιο
02/07/18         08:00   Πρόγευμα

11:00 Θεωρητικό: Σχέση τσάκρα και λεπτοφυή ενεργειακά
σώματα.

14:30   Γεύμα
15.30 Ανάπαυση
18:30 Ράτζα Γιόγκα: Σχέση κουνταλίνη με Νου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τρίτη 07:15 Αναπνοή: Η μαγνητική δύναμη της αναπνοής και η
επίδραση της στα φαινόμενα της

03/07/18         09:30   Πρόγευμα
12:00   Κάρμα γιόγκα: το κάρμα μας συνδέει με τον έξω κόσμο.

Το κάρμα επίσης μας αποσυνδέει για να μας αξιώσει
στην επίγνωση της Αλήθειας.

14:30   Γεύμα
15.30 Ανάπαυση
18:30 Ράτζα Γιόγκα: Συνεργασία Νου και νόησης.
20:00   Αναχώρηση



Σημαντικές πληροφορίες:
1. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή.
2. Στα διαλείμματα που μεσολαβούν μεταξύ των μαθημάτων οι μαθητές θα ασχολούνται με
εργασίες που αφορούν το Ασραμ. Με σκοπό την συγκέντρωση και παρακολούθηση της
ενέργειας που κατευθύνεται στην φυσική εργασία.
3. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 340€, έκ των οποίων τα 140 € είναι για
διαμονή και διατροφή και τα  υπόλοιπα 200 €είναι τα δίδακτρα.

4. Το ποσό της εγγραφής ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους.

5. Οι μαθητές πρέπει να φέρουν μαζί τους σεντόνια-πετσέτες, κουβέρτες, φόρμες και διαδρομάκι
για τις ασκήσεις.


