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Constantine Grapsas <studio.grapsas2@gmail.com>

Αγαπημένα Αδέλφια στην Εκπαίδευση Συντονιστών νο 10 

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ <ren@otenet.gr> 22 Νοεμβρίου 2021 - 12:59 μ.μ.
Απάντηση-Προς: ren@otenet.gr
Προς: studio.grapsas2@gmail.com

Αγαπημένα Αδέλφια στην Εκπαίδευση Συντονιστών νο 10

 

Εύχομαι να είστε πολύ καλά.

 

H τρίτη σελίδα σας για την ενότητα με τα μαθήματα 9 έως 12 είναι εδώ

https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn03

H δεύτερη σελίδα σας για την ενότητα με τα μαθήματα 5 έως 8 είναι εδώ

https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn02

Η πρώτη σελίδα με μαθήματα 1 έως 4 είναι εδώ

. https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn01

 

 

Παρακάτω θα βρείτε τις ερωτήσεις για την προετοιμασία για την θετική προβολή και την διαδικασία της προβολής.

 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

 

 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Και σελίδες 33 έως 37 στις πληροφορίες

 

Βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα στις 6 μ.μ. στο ΖΟΟΜ στην παρακάτω διεύθυνση.

https://zoom.us/j/7552962003?pwd=K0piTXQ2VFdLTXNUNFk0aThGcUdUUT09

Meeting ID: 755 296 2003  Passcode: AZ

Ξεκινάω &#94#945;κριβώς στις 6:00 μ.μ.

 

Αν θέλετε να βοηθήσετε με τις απομαγνητοφωνήσεις των μαθημάτων, στείλτε μου ενα email στο ren@otenet.gr
με το τίτλο απομαγνητοφώνηση

 

Να είστε πάντα καλά

Ηλίας

https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn03
https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn02
https://www.armonikizoi.com/el/2021/ekpsyn01
https://zoom.us/j/7552962003?pwd=K0piTXQ2VFdLTXNUNFk0aThGcUdUUT09
mailto:ren@otenet.gr
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ΠPOEPΓAΣIA ΓIA TH ΘETIKH ΠPOBOΛH KAI ΓIA

AΠEΛEYΘEPΩΣH AΠO APNHTIKEΣ ΣKEΠTOMOPΦEΣ

(Kάνε μια φωτοτυπία και δώσε την στον συντονιστή)

 

1.  Ποιό μάθημα πιστεύεις ότι χρειάζεται να μάθεις, σε αυτή τη φάση της ζωή σου, ώστε να βιώνεις περισσότερη
ηρεμία, ευτυχία, αγάπη και ενότητα; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

2. Επίλεξε ένα ερέθισμα, πρόβλημα, θέμα ή σκοπό που είναι σημαντικό για σένα και θέλεις να το πλησιάζεις
ακόμα πιο θετικά. Έχοντας το θέμα αυτό στο νου, γράψε μερικές λέξεις πιο κάτω που περιγράφουν τα ακολουθά:
(η περιγραφή να γίνεται στο παρόν, σαν να είναι ήδη μια πραγματικότητα)

α. Τώρα που έχω αλλάξει σκέφτομαι έτσι σε σχέση με το θέμα:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

β. Τώρα που έχω αλλάξει νιώθω έτσι σε σχέση με το θέμα::

_________________________________________________________________________

γ. Τώρα που έχω αλλάξει λειτουργώ έτσι σε σχέση με το θέμα:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________              

3. Γιατί θέλεις να αλλάξεις αυτές τις πεποιθήσεις, συναισθήματα και τρόπους λειτουργίας; Ποια είναι τα
αρνητικά αποτελέσματα που δημιουργούν στη ζωή σου, μέσα σου και στις σχέσεις σου με τους άλλους; Kαι τι
θετικά περιμένεις από μια αλλαγή στις πεποιθήσεις σου;

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.  Δημιούργησε μια θετική φράση που να εκφράζει αυτό που θέλεις να πιστεύεις, νιώθεις και κάνεις σε σχέση με
το θέμα αυτό.  Πως θέλεις να νιώθεις για τον εαυτό σου ή/και ίσως για τους άλλους και την ζωή.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

5. Tώρα κάνε τη φράση πιο ουσιαστική: να εκφράζεται θετικά και όχι αρνητικά: Nα μην έχει λέξεις όπως: πρέπει
να  ή θέλω να  ή ελπίζω να  ή θα....  να εκφράζεται στο παρόν

Παραδείγματα:
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Aρνητικό:         α) Θέλω να μην στεναχωριέμαι όταν οι άλλοι με απορρίπτουν.

Θετικό:                β) Δέχομαι και αγαπώ τον εαυτό μου ακόμα και όταν οι άλλοι με απορρίπτουν.

                        γ) Aγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου άσχετα με τη γνώμη των άλλων.

                                    ε) Aγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου σε κάθε περίπτωση επειδή ____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

6. Τώρα κάνε την φράση ακόμα πιο ουσιαστική - μέχρι 5 λέξεις.

_________________________________________________________________________

 

 

OΔHΓIEΣ ΓIA THN TEXNIKH THΣ

ΘETIKHΣ ΠPOBOΛHΣ

(Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ, ΟΙ ΕΜΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ) 

 

A. Στάση του σώματος:         - Σπονδυλική στήλη ίσια - όλο το σώμα άνετο, χαλαρό

B. Tο περιβάλλον:       - Nα είσαι μόνος(η), εκτός αν κάνετε την άσκηση με άλλους.

- Tο τηλέφωνο να είναι κλειστό.

Γ. H Tεχνική:

1.   Kάνε αργές, βαθιές αναπνοές (5 έως 10 αναπνοές).

 

2.   Tώρα πάρε μια  βαθιά εισπνοή και στην εκπνοή φαντάσου στο μέτωπο σου τον αριθμό  3 τρεις φορές: 3,3,3.
Kάνε το ίδιο με τον αριθμό 2: 2, 2, 2 και τον αριθμό 1: 1, 1, 1.  

 

3.   Kάνε έναν έλεγχο του σώματος, χαλαρώνοντας τα σημεία που χρειάζονται περισσότερη χαλάρωση. 

 

4.   Mετράς από το 10 έως το 1. Mε κάθε νούμερο χαλαρώνεις πιο βαθιά.

 

5.   Φαντάζεσαι ότι είσαι στη φύση και ηρεμείς ακόμα πιο βαθιά. 

 

6. Επαναλαμβάνεις και συγκεντρώνεσαι νοερά στην θετική φράση που θέλεις να δυναμώσεις.

                  Α. Tρεις φορές γενικά

                  B. Τρεις φορές στην οικογένεια σου που φαντάζεσαι μπροστά σου. (Γονείς, αδέλφια, σύντροφο,
παιδιά)

                  Γ. Tρεις φορές σε ένα μεγάλο πλήθος – «με μεγάφωνο».

                  Δ. Στο σύμπαν
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7.    Tώρα οραματίζεσαι τον εαυτό σου μέσα στην ζωή νιώθοντας την αλήθεια αυτή και λειτουργώντας βάση
αυτή. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε διάφορες περιπτώσεις και περιβάλλοντα συμπαρασέρνοντας με αυτό το νέο
θετικό τρόπο που θέλεις.

 

8.   Γενικά, φαντάζεσαι τον εαυτό σου πολύ θετικό, με αυτοπεποίθηση, αυτοπαραδοχή, εσωτερική
δύναμη και αγάπη για όλους.

 

9.   Νιώσε την αίσθηση, ενέργεια, δόνηση της αλήθειας στο οποίο συγκεντρώνεσαι.

 

10.   Eργάζεσαι θετικά με όποιο άλλο θέμα σε απασχολεί. 

 

11.   Mετράς από το 1 έως το 5, σιγά σιγά, γυρίζοντας πάλι στην εγρήγορση.

                 

Yπόδειξη: καθώς εργάζεσαι στη θετική προβολή, αν δεν μπορείς να φανταστείς απλά νιώσε, άκουσε, βίωσε τις
σκεπτομορφές. O καθένας έχει το δικό του τρόπο. 

 

Δ. Προσοχή:

1.   Eίναι προτιμότερο να εργάζεσαι επάνω στη δική σου αυτομεταμόρφωση και όχι πάνω στο τι θα γίνει
(αποτέλεσμα) και τι θα κάνουν οι άλλοι γύρω σου.

2.   Στείλε φως και αγάπη σε όλους και σε όλες τις περιπτώσεις αλλά άφησε τα αποτελέσματα στο Θεό, στην
οικουμενική συνειδητότητα. 

3.   Kάνε την άσκηση κάθε μέρα, καλύτερα δυο φορές την ημέρα.

 

======

ΑΞΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ Ο ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ.

https://www.armonikizoi.com/el/2021/ent_dia

 

 

2. Μετά συμπληρώστε σταδιακά τις ερωτήσεις στο μεγάλο ερωτηματολόγιο εδώ:

(Κατεβάστε και τυπώστε το αχρείο για ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ και να το έχετε μπροστά σας στις επόμενες
συναντήσεις. (επιλέξτε word ‘η και pdf)

https://www.armonikizoi.com/download/eap  pdf

https://www.armonikizoi.com/download/eaw   word

Δεν χρειάζεται να το στείλετε αυτό στον Συντονιστή, αλλά θα μοιραστείτε (όσο νιώθετε άνετα)  τις απαντήσεις σας
προφορικά στην διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ σας. 

 

 

Εδώ είναι τα ονόματα και μέσων επικοινωνίας

 

https://www.armonikizoi.com/el/2021/ent_dia
https://www.armonikizoi.com/download/eap
https://www.armonikizoi.com/download/eaw
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BENNETT TATIANA England bennett2013@outlook.com

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6944342546 mantonia@dent.uoa.gr

ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6972459022 kalliopigalani@gmail.com

Γιρβαλάκη Νεκταρία 6936022238 nektariagirvalaki@gmail.com

Γραψας Κωνσταντινος 6937066045 studio.grapsas@gmail.com

ΔΑΣΚΑΛΟΥ-ΦΩΤΙΟΥ Λαμπρινή 6974385703 lambrdask@hotmail.com

Εΐενμπεργκερ Φρανς 6942555323 Fmlykourinos@gmail.com

ΖΑΧΑΡΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6943180004
katerina.zacharioudaki@yahoo.
com

ΗΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 6937307084 irene_iliaki@hotmail.com

Κατσιγιαννάκη Έλλη 6947181825 elli.katsigiannaki@gmail.com

ΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6946411304 toothklis@yahoo.gr

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ 6951005405 marokoliopoulou@gmail.com

ΚΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 6976973814 krali.elena@gmail.com

ΚΩΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6977903484 kotakidoumaria@yahoo.gr

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6945496688 yannislev@yahoo.gr

ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 6980708008 livsof@yahoo.gr>

ΛΟΥΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 6977336395 loussihealing2@gmail.com

Μακρυμίχαλου Κατερίνα 6977912798 katerinamac2002@yahoo.gr

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6934264149 despoina1@hotmail.com

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΙΚΥ 6973685774 fmourat@sch.gr

ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΣΟΦΙΑ 6945133007 sophiabat@hotmail.gr

ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 6907145374 aretijohn@gmail.com

ΜΠΟΥΛΙΓΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6947805469 tasobouli@gmail.com
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ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 6979982365 maril1nikole2@gmail.com

ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 6980320003 str_nickoz@live.com

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 6978003981 merpapado@yahoo.gr

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6974700313 c.papacharalampous@yahoo.gr

ΠΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6972451843 gpotsis1212@gmail.com

ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ pouliouma6@gmail.com

ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 6945445083 argspiliotou@gmail.com

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6971575970 marymarysta@gmail.com

Στεφανίδη Εριφύλη 6985987608 eri.sairam@gmail.com

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6972099449 stefanidou.vasiliki@gmail.com

ΣΤΟΑΝΤΖΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6939521675 antigonistoan@gmail.com

ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 6937149844 nanatzav@yahoo.gr>

Τσίτση Δέσποινα 6978895404 despina@decodesign.gr

Φαρμάκη Καλλισθένη 6938377836 kallistheni.farmaki@gmail.com

ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ ΑΝΘΗ 6937244117 afountouka@sch.gr

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 6980940720 lalema9@yahoo.gr

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6974188074 inxa98567@gmail.com

ΧΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 6979359839 chormaria@gmail.com
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