
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ 
(Βησκαηηθή 4εηήο θαηάζεζε κέζσ ηεο Λεπθήο Οκάδαο) 

 

 

Η εξγαζία απηή είλαη δσληαλή, βησκαηηθή. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά καζεκάησλ θαη δηαινγηζκώλ. 

 Πξνέξρεηαη από νκάδα πνπ εξγάδεηαη κε ζηόρν ηελ ππαξμηαθή αλαγέλλεζε, 

γη απηό θαη κεηαθέξεη ηελ αλάινγε αηκόζθαηξα. 

 

Η εθπαίδεπζε έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο 

Ηοτροοτόοσ Ακαδημίας – Ηότροσν Γίκησο. 

 Δίλαη κία πξσηνπόξα εξγαζία γηα ηηο λέεο ςπρέο 

πνπ αλαδεηνύλ νδεγίεο θαη θαλόλεο 

γηα λα πνξεπζνύλ κε αζθάιεηα ζην δξόκν ηεο ελζάξθσζεο 

ζέινληαο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηεο ςπρήο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζίαζε  -  Γηαινγηζκνί:   Έλλη Αγγελακοπούλοσ  

Υπεύζπλε Πξνγξάκκαηνο  Σπνπδώλ:  Μαρία Υ. Πεηρίηζη 
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ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ - ΟΡΓΑΝΩΖ DVD  

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ Α΄: ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ & ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΑΝΑΛΗ  

   1Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 1Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  

        

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 

 2Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 2Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 10 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   

       

ΗΟΥΡΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 3Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 3Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 4 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ   

       

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΡΘΟΣΔΡΖ ΣΑΖ   

 4Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 4Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 12 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ  

      

Ο ΓΡΟΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ       

 5Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 5Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 4 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ Β΄: Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΗ Ζ ΤΝΔΗΓΖΖ ΣΟΤ 

Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ         

 6Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 6Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 5 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Ο ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ           

 7Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 7Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 10 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΣΟ ΦΤΗΚΟ – ΑΗΘΔΡΗΚΟ ΩΜΑ         

 8Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 8Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 5 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΣΟ ΑΣΡΗΚΟ – ΑΗΘΑΝΣΗΚΟ ΩΜΑ        

 9Α DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 9Α DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 9Β DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 8 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 9Β DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 7 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

ΣΟ ΑΝΩΣΔΡΟ ΑΣΡΗΚΟ ΩΜΑ 

 10Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 10Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 6 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 

        

ΣΟ ΝΟΖΣΗΚΟ ΩΜΑ           

 11Ο DVD ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 11Ο DVD ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ: 11 ΓΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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ΜΔΡΟ Α΄: ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ 
1Ο DVD ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Κη έηζη ζηέθνπλ – ε Αλζξσπόηεηα θαη ε Ιεξαξρία. 

 

Κη έηζη ζηέθεηο, αδειθέ κνπ,πξνζσπηθόηεηα θαη ςπρή, 

 

ελεύθερος να προτφρήζεις ζηο θφς αν έηζι αποθαζίζεις 

ή 

λα κείλεηο ζηάζηκνο θαη δίρσο πξόνδν, 

κε καζαίλνληαο ηίπνηε θαη κε θζάλνληαο πνπζελά. 

 

Δίζαη εμίζνπ ειεύζεξνο λα επηζηξέςεηο ζηελ ηαύηηζε κε ηνλ ΄Δλνηθν, 

εμνπδεηεξώλνληαο έηζη ηελ επηξξνή ηνπ Αγγέινπ, 

αξλνύκελνο ηελ επηθείκελε επθαηξία θη αλαβάιινληαο  

γηα έλαλ πνιύ κεηαγελέζηεξν θύθιν 

ηελ απνθαζηζηηθή ζνπ εθινγή. 

 

Αιεζεύεη γηα ζέλα θαη γηα ηελ Αλζξσπόηεηα ζαλ ζύλνιν. 

 

Άξαγε ε ηξίηε αθηίλα ηεο πιηζηηθήο πξνζσπηθόηεηαο ηεο αλζξσπόηεηαο 

ζα θπξηαξρήζεη ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε 

ή 

η υστή ηης αγάπης θ’ αποδειτθεί ιζτσρόηερος παράγονηας 

 

αδξάρλνληαο ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηα κηθξά ηεο δεηήκαηα 

νδεγώληαο ηελ λα δηαθξίλεη νξζά θαη λ΄ αλαγλσξίζεη ηηο αιεζηλέο αμίεο 

θη έηζη λα θνκίζεη ηελ επνρή ηεο ςπρήο ή ηνπ ηεξαξρηθνύ ειέγρνπ; 

 

Μόλν ν ρξόλνο ζα ην δείμεη. 

 

Από ην βηβιίν: 

    “Θπκαπάηε έλα παγθόζκην πξόβιεκα” 

Γηδαζθάινπ Θηβεηαλνύ, δηακεζόηεηα Αιίθεο Μπέηιε 
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ΑΤΡΑ 

1. Οξηζκόο 

2. 'Οξηα ηεο Αύξαο 

3. Η Αύξα ζαλ ην θαιύηεξν όξγαλν πξνζηαζίαο 

4. Πώο λα εξγάδεζηε κε ηελ Αύξα 

 

 Αύξα είλαη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ πνπ εθπέκπνληαη θαη ησλ εθπνξεύζεσλ πνπ παξάγνληαη 

από όια ηα ζώκαηα ηνπ αλζξώπνπ: λνεηηθό, αζηξηθό-αηζζαληηθό, αηζεξνθπζηθό. 

Τν θάζε ζώκα πξνζζέηεη ζηελ αύξα ηηο ηδηαίηεξέο ηεο απνρξώζεηο. 

 Η αύξα είλαη έλαο ζπλδπαζκόο, κηα πνιύ πιαηηά ζύλζεζε από ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο ηνπ αλ-

ζξώπνπ.. 

 Αλ ε νπζία ηεο αύξαο είλαη αγώγηκε, θηηάρλνπκε έλα δπλαηό ελεξγεηαθό θαλάιη. Αλ όρη, ε αύξα 

καο δε κπνξεί λα πάξεη ηελ Πλεπκαηηθή Δλέξγεηα πνπ θαηέξρεηαη. 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΑΝΑΛΗ 

1. Τη είλαη θαλάιη 

2. Πνηνο ν ζθνπόο δόκεζήο ηνπ 

3. Πώο “θαηαζθεπάδεηαη” 

4. Αηνκηθό θαλάιη 

5. Οκαδηθό θαλάιη 

 

 Καλάιη είλαη έλαο ελεξγεηαθόο αγσγόο ν νπνίνο γεθπξώλεη δύν ζεκείαδηαθνξεηηθνύ δπλακηθνύ 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζα θπθινθνξήζεη ελέξγεηα. 

 Αηνκηθό θαλάιη: αθνξά έλαλ άλζξσπν ζηελ ελεξγεηαθή ηνπ νιόηεηα. 

 Οκαδηθό θαλάιη: αθνξά κία νκάδα αλζξώπσλ κε ελνπνηεκέλν πλεπκαηηθό ζηόρν θαη ηαπηόρξν-

λε δξαζηεξηόηεηα. 

 

ΟΗ ΥΔΔΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΔ ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ 

1. Τη είλαη θύηηαξν 

2. Πνηα ε ζρέζε καο κε ηα θύηηαξά καο 

3. Απνηειέζκαηα ηεο ζηάζεο καο απέλαληί ηνπο 

 

 Τα θύηηαξα είλαη δσληαλέο κε λνεκνζύλε νληόηεηεο κέζα καο. Δμαξηώκαζηε από απηά θαη απ-

ηά εμαξηώληαη από εκάο. Έηζη ζρεκαηίδνπκε κία ελόηεηα. Γη απηό πξέπεη λα ηα ζεβόκαζηε θαη 

λα ηα αγαπάκε! 
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 Από το βιβλίο “ΟmraamMikhael Αivanhov” ζει. 124: 

“Αλ θαηαλννύζακε κόλν έλα πξάγκα 

πσο όια ηα θύηηαξα, κέζα ζε όια ηα όξγαλα ζπλεξγάδνληαη  

γηα λα θξαηήζνπλ όιν ηνλ νξγαληζκό ζε θαιή πγεία θαη δσηηθόηεηα, 

ζα γλσξίδακε ηη είλαη ε Παγθόζκηα Αδειθόηεηα.” 

Τν ζηνκάρη δε ρσλεύεη κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά γηα όιν ην ζώκα. 

Οη πλεύκνλεο δελ αλαπλένπλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο κόλν. 

Η θαξδηά ρηππά γηα λα ζηείιεη αίκα ζε όιν ην ζώκα. 

Αιιά εάλ ν δηαρσξηζκόο, ην κίζνο θαη ν αηνκηθηζκόο βαζηιεύνπλ, 

απηό είλαη ε αλαξρία θαη ν θαξθίλνο. 

 

ΠΩ ΝΑ ΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑ 

1. Η ζεκαζία ησλ 24 σξώλ ηεο εκέξαο 

2. Απηνεπηηήξεζε: βαζηθή πξνϋπόζεζε 

3. Η πλεπκαηηθή θαζεκεξηλόηεηα ηνπ καζεηή 

 

 Τν λα δνύκε ζσζηά ηηο 24 ώξεο ηεο εκέξαο είλαη ν,ηη πην ζεκαληηθό ζηε δσή καο. 

Δθείλνο πνπ δεη ζσζηά ην ζήκεξα, πξνεηνηκάδεη ην αύξην έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηε δσή ηνπ 

θαη λα θαίλεηαη θαζαξά ν ζηόρνο ηνπ. 

 Βαζηθή πξνϋπόζεζε: λα επηηεξνύκε αδηάθνπα ηνλ εαπηό καο. Να ηνλ αλαιύνπκε γηα λα γλσξί-

δνπκε θάζε ζηηγκή ηη ζπκβαίλεη κέζα καο. 

Να βιέπνπκε αλ ζπκπεξηθέξεηαη κόλν ζύκθσλα κε ηελ θαηώηεξή ηνπ θύζε ή δίλεη θαη ζηελ 

ςπρή ηνπ ηε δπλαηόηεηα λα εθδεισζεί. 

 Η πλεπκαηηθή θαζεκεξηλόηεηα ελόο καζεηή είλαη ε δηπιή ηνπ δσή: ε πλεπκαηηθή θαη ε πιηθή 

ηνπ αληαπόθξηζε. Γηαηί πλεπκαηηθόηεηα είλαη λα μέξνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε νπνηαδήπνηε εξ-

γαζία γηα λα αλπςσλόκαζηε θαηλα ελαξκνληδόκαζηε κε ηα αλώηεξα πεδία. 

 Πλεπκαηηθόο άλζξσπνο δελ είλαη εθείλνο πνπ αξλείηαη θάζε θπζηθή ή πιηθή δξαζηεξηόηεηα αι-

ιά εθείλνο πνπ δξα σπό ηο Φφς, με ηο Φφς θαη για ηο Φφς 

 

ΝΑ ΞΔΡΔΣΔ ΝΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΣΔ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Α 

1. Η ζεκαζία ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ ελεξγεηώλ καο 

2. Πώο λα ηηο εμνηθνλνκνύκε 
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 Μόλν εκείο είκαζηε ππεύζπλνη γηα ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηώλ καο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηε 

δσή καο. 

Η επηινγή ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αθηεξώλνπκε ηηο ελέξγεηέο καο είλαη έλα νπζηαζηηθό ζεκεί-

ν. 

 Τν πην ζεκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπκε πνύ αθηεξώλνπκε ηηο δπλάκεηο-ελέξγεηέο καο, γηαηί από 

απηό εμαξηάηαη ην κέιινλ καο: θησραίλνπκε ή πινπηίδνπκε. 

 

 

ΤΕΖΣΖΖ ΜΔ Μ.ΠΔΣΡΗΣΖ 

1. Καζαξηζκνί αηνκηθνί θαη ρώξνπ  

2.Οξακαηηζκόο νκαδηθνύ θαλαιηνύ κε ελέξγεηεο αξκνλίαο  

3. Σπδήηεζε γηα ζέκαηα παξαιαβήο & δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηώλ, πξαθηηθέο νδεγίεο 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΩΜΑ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

ΟΗ ΠΔΡΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

Ζ ΔΞΩΣΔΡΗΚΔΤΖ ΣΖ ΗΔΡΑΡΥΗΑ (Μ. Πεηρίηζη) 

1. Καζάξζεηο 

2. Αληηθαηάζηαζε παιαηνύ κε λέν 

3. Γηάθξηζε κεηαμύ Σσκάησλ & Φνξέσλ 

4. Γηαδηθαζίεο κεηεμέιημεο ηεο Αλζξσπόηεηαο 

5. Η εμέιημε ησλ αηζζήζεσλ 

6. Η ζεκαζία ησλ ζπεξκαηηθώλ Οκάδσλ 

7. Ο λένο πιηθόο πνιηηηζκόο κεηά ηελ λέα εμσηεξίθεπζε ηεο Ιεξαξρίαο 

 

 

 

1Ο DVD ΓΗΑΛΟΓΗΜΩΝ 

Δπηά θαζνδεγνύκελνη Οξακαηηθνί Γηαινγηζκνί γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εαπηνύ ζύκθσλα κε ηε ζε-

καηνινγία ηνπ 1νπ dvd καζεκάησλ. 

Σηνπο δηαινγηζκνύο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ελέξγεηεο ηεο Καιήο Θέιεζεο θαη ηεο Αγάπεο. 

 

 


