ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

H Εμπειρία της Δυναμικής Μυθολογίας ®
Η Ενεργητική Εξερεύνηση Της Κυτταρικής Σοφίας

Γελληόκαζηε κε έλα ζώκα πνπ απνηειείηαη από δηζεθαηνκκύξηα
θύηηαξα. Ηάζε θύηηαξν αθνινπζεί έλα πξόηππν ζπκπεξηθνξάο πνπ
θαζνξίδεηαη από ην αηνκηθή καο γελεηηθή αιπζίδα DNA. Πόζν από απηή
ηελ θπηηαξηθή/γελεηηθή ηζηνξία γλσξίδεηε … θαη ην ζεκαληηθόηεξν, πσο
κπνξείηε λα «βηώζεηε» απηό πνπ πξνζπαζεί ην ζώκα ζαο λα ζαο πεη;
πσο παληνύ ζηε κπζνινγία έηζη θαη ζην ζώκα ζαο ππάξρεη κηα
ηζηνξία … κηα βαζηά ηζηνξία ηεο ίδηαο ηνπ ηεο εμέιημεο. Ε ζνθία είλαη ην
δώξν πνπ ιακβάλνπκε όηαλ αλαθαιύπηνπκε ηελ αιήζεηα γηα ηελ ίδηα
ηελ πξνζσπηθή καο ηζηνξία.
Οη ζακαληθέο θνπιηνύξεο δελ πεξηνξίδνπλ ηε επθπΐα ζηνλ πιηθό
εγθέθαιν … αιιά πεξηζζόηεξν βίσλαλ ην ζώκα ηνπο ζαλ έλαλ θαζνιηθά
ζθεπηόκελν νξγαληζκό. Δηεγείξνληαο ην ζώκα θαη ην πλεύκα
ηαπηόρξνλα, νη ζακάλνη «ηαμίδεπαλ» ζε παξάιιειεο πξαγκαηηθόηεηεο
όπνπ νη ιύζεηο γηα θαηλνκεληθά άιπηα πξνβιήκαηα είλαη δπλαηέο. Απηά
ηα «δπλακηθά ηαμίδηα ελόξαζεο» έγηλαλ ζξύινη θαη βάζε γηα ηελ
απόθηεζε αηνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζνθίαο. Ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη ηεο θνηλόηεηαο λα
δνπλ ην κέιινλ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ππεύζπλε επηινγή αλάκεζα ζε έλαλ αξηζκό
ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ … θαη ην ζύλνιν ησλ εζηθώλ αξρώλ βαζίζηεθε ζε εκπεηξίεο πνπ
πξνέξρνληαη από απηά ηα ηαμίδηα. Γπόκελν είλαη όηη ε ζνθία απνθηάηαη ιηγόηεξν κε ην «λα ηε
ζθεθηόκαζηε» θαη πεξηζζόηεξν κε ην λα «έρνπκε ηελ εκπεηξία» ηνπ πξνζσπηθνύ καο κέιινληνο.
Η Εκπεηξία τεο Δπλακηθήο Μπζνινγίαο ® ρξεζηκνπνηεί πέληε (5) ζύγρξνλεο ζακαληθέο
ηερληθέο κεηνπζίσζεο ζαλ κεζόδνπο πξνζπέιαζεο επηπέδσλ ζακαληθήο «έθζηαζεο» θάλνληαο
έηζη δπλαηή ηελ αλαπαξαγσγή απηώλ ησλ νξακαηηθώλ ηαμηδηώλ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα
Γξγαζηήξηα ηεο Γκπεηξίαο ηεο Δπλακηθήο Μπζνινγίαο ζα εξεπλήζνπλ ηελ επηζηήκε, ηε
ςπρνινγία θαη ην κπζηηθηζκό δηαθόξσλ ζσκαηνθεληξηθώλ εκπεηξηώλ ηξνπνπνηεκέλεο
θαηάζηαζεο … θαη κεηά ζα εμεξεπλήζνπλ απηέο ηηο πξαγκαηηθόηεηεο άκεζα. Σν απνηέιεζκα
είλαη ε «ελζσκάησζε» ζνθίαο θαη ε απόθηεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ό, ηη πξσηύηεξα
θάληαδε αθαηόξζσην, αλέθηθην ή αδύλαην λα βξεζεί ιύζε. Οη απαληήζεηο πνπ ιακβάλνληαη
από απηά ηα ηαμίδηα ελόξαζεο ζπρλά θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο πην δπλαηέο εκπεηξίεο ζηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ελόο αλζξώπνπ.
Ε Γκπεηξία ηεο Δπλακηθήο Μπζνινγίαο ® πξνζθέξεηαη νξγαλσκέλε ζε έλα πξόγξακκα δπόκηζε
εκεξώλ.
Σα 5 Βησκαηηθά Σειεηνπξγηθά Σππηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην πξόγξακκα είλαη:
Η Εκπεηξία τεο Τειετήο τνπ Εθστασηαθνύ Χνξνύ: Εηζρσξώληαο ζηε Σσκαηηθή/Ννεηηθή
Σπλείδεζε.
Δηαβατήξηεο Τειετέο: Τα 12 Σηάδηα ηεο Πλεπκαηηθήο θαη Σσκαηηθήο καο Εμέιημεο.
Η Αλαδήτεσεο τεο Ψπρήο: Επαλαλαθαιύπηνληαο ηα Χακέλα Κνκκάηηα ηνπ Εαπηνύ.
Ο Χνξόο τνπ Ζώνπ -Πλεύκατνο: Ταμηδεύνληαο γηα Δύλακε
Ο Δξόκνο τσλ Πξνγόλσλ: Οη Αηξαπνί ηεο Σπγρώξεζεο.
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Η Εμπειρία του Εκστασιακού Χορού®
Εισχωρώντας στη Σωματική/Νοητική Συνείδηση.

«Φαληαζηείηε ζθνηάδη. Σθνηάδη ηόζν ππθλό θη απόιπην πνπ ζαο θαιύπηεη ζαλ κηα βεινπδέληα
θνπβέξηα. Μαύξν παληνύ πνπ ζαο απνθόπηεη από ηνλ θαζεκεξηλό θόζκν, αλαγθάδνληάο ζαο λα
απνηξαβερηείηε βαζηά κέζα ζηνλ εαπηό ζαο, έλα καύξν πνπ ζαο θάλεη λα βιέπεηε κε ηελ θαξδηά
ζαο αληί κε ηα κάηηα ζαο. Δελ κπνξείηε λα δείηε αιιά ηα κάηηα ζαο θαληάδνπλ αλνηθηά. Είζηε
απνκνλσκέλνη αιιά γλσξίδεηε όηη είζηε ελσκέλνη κε όια ηα δσληαλά όληα. Καη κέζα από ηε
ζθνηεηληά αληερνύλ ηα ηύκπαλα, ν ήρνο ησλ πξνζεπρώλ. Κη αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο ήρνπο ηα
απηηά ζαο ζπιιακβάλνπλ ηηο θσλέο ησλ πλεπκάησλ, θαζκαηηθέο θσλέο πνπ ζαο ςηζπξίδνπλ
από αζέαηα ρείιε. Νηώζεηε θηεξνπγίζκαηα πνπιηώλ θνληά ζην πξόζσπό ζαο ˙ ληώζεηε έλα
θηεξό λα αγγίδεη απαιά ην δέξκα ζαο. Καη αθνύηε πάληα ην ξπζκηθό παικό ησλ ηπκπάλσλ λα
γεκίδεη ηνλ θελό ρώξν κέζα ζαο, θάλνληαο ζαο λα μεράζεηε απηά πνπ θέξλνπλ ζύγρπζε ζην
κπαιό ζαο, θάλνληαο ην ζώκα ζαο λα ιηθλίδεηαη ζην ξπζκό ηνπο».
Ο Εκστασιακός Χορός είλαη έλα κνλαδηθό κείγκα ζεξαπεπηηθώλ ήρσλ, δπλακηθώλ ξπζκώλ κε
θξνπζηά, κεηακνξθσηηθέο ηερληθέο αλαπλνήο θαη ηε θαηλνηόκν ρξήζε ηεο αηζζεηεξηαθήο
απνζηέξεζεο – όια καδί δηεγείξνληαο κηα θαηάζηαζε «έθζηαζεο» ε νπνία πξνάγεη πλεπκαηηθέο
αθππλίζεηο - ζπλεηδεηνπνηήζεηο, λνεηηθή δηαύγεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμία. Ηαζνδεγνύκελνο
από απνθιεηζηηθέο κνπζηθέο επελδύζεηο ερνγξαθεκέλεο εηδηθά γηα απηή ηε κέζνδν ζεξαπείαο, ν
Γθζηαζηαθόο Χνξόο κεηαθέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα «εζσηεξηθό ηαμίδη» πνπ δελ
πεξηνξίδεηαη από ηηο θαλνληθέο καο αληηιήςεηο γηα ην ρσξνρξόλν. Σα ηειεηνπξγηθά εθζηαηηθά
ηαμίδηα έρνπλ απνηειέζεη βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ ζακαληθώλ θαη αλαηνιηθώλ ρνξεπηηθώλ
παξαδόζεσλ γηα ρηιηάδεο ρξόληα. Ε ζύγρξνλε καο πξνζέγγηζε ζηνλ Γθζηαζηαθό Χνξό
ζπλελώλεη ηνλ πινύην απηώλ ησλ αξραίσλ ηειεηνπξγηθώλ κε κεξηθέο αλαπάληερα
απνηειεζκαηηθέο ζύγρξνλεο ηερληθέο. Σν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη πξόζβαζε ζηνπο βαζύηεξνπο
θόζκνπο ηνπ εαπηνύ καο θαη ηνπ ζύκπαληνο… κηα θεπγαιέα καηηά ζην κπζηηθό θόζκν πνπ
βξίζθεηαη θάησ από ηε θαλνληθή καο αληίιεςε γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Ο Εκστασιακός Χορός πξσηίζησο επηθεληξώλεηαη ζηε ζεξαπεία θαη ηε ζρέζε καο κε ην
πλεύκα. Χνξεύνληαο κέζα ζηελ απνκόλσζε πνπ πξνζθέξεη ην ζθνηάδη, αλαθαιύπηνπκε
παξάιιειεο πξαγκαηηθόηεηεο όπνπ ιύζεηο ζε θαηλνκεληθά άιπηα πξνβιήκαηα είλαη δπλαηέο.
Μέζα από ηνλ Γθζηαζηαθό Χνξό «εμαθαληδόκαζηε», πξνζνκνηάδνπκε πεξηζζόηεξν κε ην πλεύκα
καο, θαη ηαπηόρξνλα γηλόκαζηε ιηγόηεξν πξνζθνιιεκέλνη ζηηο δπζθνιίεο καο, θαζηζηώληαο
εθηθηό απηέο ηηο ζηηγκέο λα αθήζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα λα θύγνπλ.
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Διαβατήριες Τελετές

Τα 12 Στάδια της Πνευματικής και Φυσικής μας Ανάπτυξης
Οη Δηαβαηήξηεο Σειεηέο είλαη κηα κειέηε ηεο εμειηθηηθήο εκπεηξίαο θαη γλώζεο. Βαζίδνληαη ζηα
δπλακηθά ζηνηρεία ηνπ θύθινπ, ηεο ζπείξαο (πλεπκαηηθήο) ή ηεο ζθαίξαο. Οη Δηαβαηήξηεο Σειεηέο
απνηεινύλ έλα νιηζηηθό πλεπκαηηθό κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ην αλαπόθεπθην ηαμίδη πνπ όινη
πξέπεη θάλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο θη εμεξεπλνύλ ηηο πλεπκαηηθέο θνξπθέο θαη ηηο
κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο δσήο … ηα 12 «ζεκεία κεηακόξθσζεο» πνπ καο θαζνδεγνύλ πξνο ηε
ζνθία θαη ηε γαιήλε
Οη Δηαβαηήξηεο Σειεηέο απνζαθελίδνπλ ην πόηε θαη ην γηαηί πεξλάκε ζηηγκέο θξίζεηο ζηε δσή
καο, θαη ην ζεκαληηθόηεξν, καο πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα κεηαηξέςνπκε
απηά ηα δηιιήκαηα. Δελ έρεη θακία ζεκαζία πνηνο ή πνπ είζηε ˙ απηά ηα ζηάδηα βηώλνληαη από
ηνλ θαζέλα. Μέζα από ηελ Αλαδήηεζε ηεο Ψπρήο, ηνλ Γθζηαζηαθό Χνξό θαη άιιεο ηειεηνπξγηθέο
ηερληθέο κπνξνύκε λα ηαμηδέςνπκε κε ηελ πξόζεζή καο δηα κέζνπ απηώλ ησλ «κεηαβαηηθώλ
πεξαζκάησλ» γηα λα αλαθαιύςνπκε ην βαζύηεξν ζθνπό θαη λνήκαηα ηεο δσήο. Ηαζώο θάζε
ζηάδην βηώλεηαη θαη γίλεηαη θαηαλνεηό, αλαπηύζζνπκε κηα απμαλόκελε ζνθία θαη επθπΐα πνπ
ιεηηνπξγεί ζαλ ζεκέιην γηα λα δνύκε κηα δσή εκπινπηηζκέλε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
ηζνξξνπεκέλε θνηλσλία.
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H Αναζήτηση της Ψυχής®

Ανακαλύπτοντας τα Χαμένα Κομμάτια του Εαυτού
Ε Αλαδήηεζε Ψπρήο είλαη κηα ζύγρξνλε ζακαληθή ηειεηή ελζσκάησζεο. Γίλαη έλα ηαμίδη ζηηο
βαζύηεξεο πιεπξέο ηνπ πλεπκαηηθνύ ζαο θόζκνπ (ςπρήο) … ελόο ηόπνπ όπνπ θνκκάηηα ηεο
ςπρήο θαηαθεύγνπλ ζπγθινληζκέλα κεηά από άζθεζε κεγάιεο δύλακεο. Ο ζθνπόο κηαο
Αλαδήηεζεο Ψπρήο είλαη ε απαιιαγή καο από ηελ αληίζηαζε ζην λα ληώζνπκε ηε δσηηθή καο
δύλακε ζην ζύλνιό ηεο θαη κεηά ε αλάθηεζε ησλ θνκκαηηώλ ηεο δσήο καο πνπ έπαζαλ βιάβε
θαη ππόθεηληαη ζηα ζπγθινληζηηθά απηά γεγνλόηα.
Σν Σειεηνπξγηθό ηεο Αναζήτησης Ψστής έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε κηα από ηηο αξραηόηεξεο κνξθέο
ζακαληθήο κεηακόξθσζεο γλσζηήο ζηνπο αλζξώπνπο. Ε θπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε ηνπ όξνπ
ζακαληθόο ζεκαίλεη «ε ηθαλόηεηα λα δεηο κέζα από ην ζθνηάδη» … λα βξεηο πξννπηηθή μαλά. Σα
ςπρηθά ή ηα ηαμίδηα ζηε ζθνηεηλή πιεπξά είλαη ζξπιηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο κεηαθέξνληαη ζε έλα
ηαμίδη ζε κηα ελαιιαθηηθή πξαγκαηηθόηεηα ή κηα «ζακαληθή έθζηαζε» όπνπ θαζίζηαηαη δπλαηή
ε επαλ-έλσζε κε απηά ηα θνκκάηηα ηεο ςπρήο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε. Ε Αλαδήηεζε Ψπρήο
δίλεη ελέξγεηα ζην πλεύκα γηαηί μππλά από ην ιήζαξγν ηα πην βαζηά θξπκκέλα θνκκάηηα ηεο
ςπρήο καο … θη αλαλεώλεη πιεπξέο ηεο πξνζσπηθόηεηάο καο νη νπνίεο θέξλνπλ ζνθία, ζζέλνο
θαη πλεπκαηηθή επεμία. Οη ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθνπλ όηη απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα
δηεπζεηήζνπλ πξόηεξα αλεπίιπηεο δπζθνιίεο ή αζζέλεηεο θαη λα επηηύρνπλ κηα θαηάζηαζε
αθεξαηόηεηαο, πιεξόηεηαο θαη επεμίαο θαη ζπρλά αλαθέξνπλ όηη ηα ηαμίδηα ηνπο Αλαδήηεζεο
Ψπρήο ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπο από ηα νπνία απνθόκηζαλ ηα
κέγηζηα.
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Ο Χορός του Ζώου-Πνεύματος
Ταξιδεύοντας για Δύναμη

Σα Δώα – Πλεύκαηα Οδεγνί είλαη ζηνηρεία ηνπ
θπζηθνύ θόζκνπ ηα νπνία καο θαζνδεγνύλ
κέζα από πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο
… απνθαιύπηνληαο ηδέεο γηα ην πώο λα
έρνπκε ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ύιεο κε ηελ
ελέξγεηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα Σα Δώα –
Πλεύκαηα Οδεγνί θσηίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή
δηάζηαζε ηεο δσήο καο, θαζνδεγώληαο καο
κέζα από πνιύπινθεο θαηαζηάζεηο πνπ ν
γξακκηθόο, ινγηθόο λνπο δε ζα κπνξνύζε
πνηέ λα επηιύζεη ζηε δσή καο.
Ο Χνξόο ηνπ Δώνπ-Πλεύκαηνο είλαη κηα
εκπεηξία εζσηεξηθήο δύλακεο. Γηα λα
κπνξέζνπκε λα επηηύρνπκε ηελ απζεληηθή
«απνθάιπςε» ελόο πλεύκαηνο- νδεγνύ,
πξέπεη πξώηα λα παξαδώζνπκε ην Γγώ καο
ζηηο θιόγεο ηεο έθζηαζεο. Μεηά, ζαλ ην
Φνίληθα πνπ αλαδύεηαη κέζα από ηελ ππξά,
ην πλεύκα – νδεγόο καο κπνξεί λα
εκθαληζηεί.
Οη
ζακαληθέο
παξαδόζεηο
αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο παξάδνζεο ηνπ
ζώκαηνο/πλεύκαηόο καο ζηελ θαζνδήγεζε
ηεο θύζεο … ζε δώα – πλεύκαηα νδεγνύο πνπ
καο επηδεηθλύνπλ ην δξόκν πξνο ηε ζνθία θαη
ηελ αιήζεηα.
Οη πλεπκαηηθέο κεηακνξθώζεηο βαζίδνληαη ζε
εκπεηξίεο πνπ πξώηα ζπγθινλίδνπλ κε ηελ
θαηαλόεζε λα έξρεηαη ύζηεξα. Απηό ηζρύεη
ηδηαίηεξα γηα ην ζακαληζκό θαη ην Χνξό ηνπ
Δώνπ-Πλεύκαηνο. Σν ηειεηνπξγηθό ηαμίδη
είλαη κηα δίνδνο κέζα από ηε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο δσήο … έλα ηαμίδη πνπ ζην ηέινο θσηίδεη ην
κνλνπάηη πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα κηα ελνπνηεκέλε ςπρή. Μέζα από ηνλ Χνξό ηνπ
Δώνπ-Πλεύκαηνο ε κνλαδηθή ζρέζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο κε έλα πλεύκα - νδεγό ζα
απνθαιπθζεί, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ απαξαίηεηε βάζε γηα λα επηηεπρζνύλ πξαγκαηηθέο
πλεπκαηηθέο κεηακνξθώζεηο.
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Ο Δρόμος των Προγόνων®
Οι Ατραποί της Συγχώρεσης

Οη ζακαληθέο θνπιηνύξεο είλαη εδξαησκέλεο ζην γεγνλόο όηη νη πξόγνλνί ηνπο ζπλερίδνπλ λα
δνπλ κέρξη θαη ζήκεξα ζαλ αληαλαθιάζεηο ελόο παξειζόληνο πνπ ξίρλνπλ έλα ιακπξό θσο ζηηο
δσέο ησλ απνγόλσλ ηνπο. Ε ζακαληθή άπνςε ηνπ λα βιέπεηο ηα πξάγκαηα είλαη όηη «πλεύκα»
θαη «πξόγνλνη» είλαη ζπλώλπκα … ην ίδην θαη ην απηό, ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο από κηα αηώληα
εμειηθηηθή γξακκή πνπ δηέπεη όιεο ηηο πιεπξέο ηεο θύζεο. Ηάπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμειηθηηθήο γξακκήο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ απνκαθξπλζήθακε από ηε ζπνπδαηόηεηα απηώλ
ησλ γελεηηθώλ ζπλδέζεσλ.
Γηα γεληέο, νη ζύγρξνλνη άλζξσπνη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη «αλεμάξηεηα» από απηή ηελ πξνγνληθή
ζνθία… αληίζεηα, επειπηζηνύλ ζε δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο νη νπνίεο ππόζρνληαη έλα
κειινληηθό ρξόλν πέξα από ην ζάλαην όηαλ ην πλεύκα έξρεηαη ζαλ δώξν γηα απηνύο πνπ ζα
έρνπλ δήζεη κηα θαιή δσή. Σαπηόρξνλα, ζ’ απηή ηε δσή ζπρλά θαηαβάιινπκε κεγάιε
πξνζπάζεηα γηα λα ληώζνπκε πλεπκαηηθά νινθιεξσκέλνη θαη πιήξεηο. Σν λα έρνπκε κηα
κειινληηθή αληίιεςε γηα ην πλεύκα έρεη δηαβξώζεη αξγά ηε ζύλδεζε καο κε ηε βαζύηεξε ζνθία.
Ηη απηή ε βαζύηεξε ζνθία θαίλεηαη όηη έρεη ζρέζε κε
ηηο πξνγνληθέο καο ζπλδέζεηο. Ίζσο ν «εαπηόο» πνπ
αλαδεηνύκε δελ είλαη έλαο εαπηόο αιιά πεξηζζόηεξν
έλαο ελδόηεξνο εμειηθηηθόο «εαπηόο» … κηα νξγαληθή
ζνθία ε νπνία αλαθαίλεηαη όηαλ ελζαξθώλνπκε
εληόο καο ηηο πλεπκαηηθέο δσέο ησλ πξνγόλσλ καο.
Οη
πξόζθαηεο
αλαθαιύςεηο
γηα
ην
DNA
ηεθκεξηώλνπλ ηε θπζηθή ζύλδεζε κεηαμύ όισλ θαη
ππνδεηθλύνπλ έλα ζπζρεηηζκό κεηαμύ όισλ ησλ
αλζξώπηλσλ όλησλ, έλα θνηλό γελεηηθό θώδηθα πνπ
δεη κέζα ζηνλ θαζέλα.
ην Πξνγνληθό Γθζηαηηθό Σαμίδη νη ζπκκεηέρνληεο ζα
εμεξεπλήζνπλ ηε πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ
εμειηθηηθή ζνθία. Με ηελ ζθόπηκε κεηαιιαγή ηεο
ζπλείδεζεο
πέξα
από
κηα
ηξηζδηάζηαηε
πξαγκαηηθόηεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα «θαηεβνύλ» ζ’
έλα καθξύ κνλνπάηη … ζα ζπλαληήζνπλ ζακκέλεο
όςεηο ηηο πξνγνληθήο ηνπο ζνθίαο … θέξλνληαο ζηελ
επηθάλεηα κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε γηα ην πώο ε
εμέιημε κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζε ζεκαληηθέο
εξσηήζεηο γηα ηελ ίδηα καο ηελ ύπαξμε θαη λα
εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηά καο λα αλαθαιύςνπκε ηε
ζνθία ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
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Πως περιγράφουν την εμπειρία οι συμμετέχοντες
Έλαο «πεξίπαηνο» ζηελ πην άγξηα πιεπξά, κηα δηαθνξεηηθή πύιε γηα ηε ζακαληθή εκπεηξία πνπ
ππξνδόηεζε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηξέρνπζαο πνξείαο θαη εξεπλώλ κνπ. Απηή ήηαλ ε δεύηεξή κνπ
εκπεηξία Αλαδήηεζεο Ψπρήο … αξθεηά δηαθνξεηηθή από ηελ πξώηε θνξά, άλνημε ηελ «αλώηεξε θαξδηά»
κνπ, δηεύξπλε ηελ ηθαλόηεηά κνπ γηα ζπκπόληα.

Jennifer Young - Sedona, Arizona
Μηα θαηαπιεθηηθή δηαδξνκή γεκάηε από ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα κνπ πάξεη θαηξό γηα λα θαηαλνήζσ
πιήξσο. Νηώζσ ζεξαπεπκέλε θαη θαιά κε ηνλ εαπηό κνπ πιένλ. Απηή είλαη ε αξρή ηεο λέαο κνπ δσήο.

Hillary Moore - Temecula, California
Βίσζα κηα πξσηόγλσξε θαη ζε βάζνο ζεξαπεία πνπ απεπζύλεηαη κέζα κνπ κε έλα αξρέγνλν ηξόπν πνπ
θαη ε ίδηα ε ςπρή κνπ αλαδεηνύζε. Γίλαη θάηη πνιύ νηθείν, έλα κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ, αλ κπνξείηε λα ην
αληηιεθζείηε.

Patricia Eschuk Winnipeg, Canada
Έρσ αζρνιεζεί πνιύ κε ην ζέκα πξνγελέζηεξα αιιά απηή ε εκπεηξία κε νδήγεζε βαζύηεξα ζε αληίιεςε
θαη θαηαλόεζε γηα ηε ςπρή κνπ κε ηξόπνπο πνπ δελ είρα βηώζεη ζην παξειζόλ. Βξήθα θνκκάηηα ηνπ
εαπηνύ κνπ πνπ βξίζθνληαλ γηα πνιύ θαηξό ζακκέλα θαη αλαθάιπςα κηα ζρέζε κε ην πξνγνληθό
παξειζόλ κνπ.

C. Kane Arizona
Γίλαη πνιύ κεγάιν γηα λα ην πεξηγξάςσ κε ιέμεηο αιιά ζα θάλσ κηα πξνζπάζεηα. Ε δσή κνπ άιιαμε
νινθιεξσηηθά από εθείλν ην αββαηνθύξηαθν ζηε Βηέλλε. Ξαθληθά αληηιήθζεθα (όρη κόλν κε ην λνπ αιιά
κε όιν κνπ ην ζώκα) όηη πξαγκαηηθά δελ πξόθεηηαη γηα ην ηη ζνπ ζπκβαίλεη αιιά γηα ην ηη θάλεηο εζύ γη’
απηό. Γηα όζν κπνξώ λα ζπκεζώ έλησζα ζύκα θαη γεκάηε κεκςηκνηξία, αιιά ηώξα ληώζσ ζαλ έλαο λένο
άλζξσπνο: ηζρπξή θαη ππεύζπλε γηα ηε δσή κνπ. Γπηπξνζζέησο έρσ ηελ αίζζεζε όηη θάπνηεο πνιύ
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο νη νπνίεο θαηαδπλάζηεπαλ ηε δσή κνπ ηα πξνεγνύκελα είθνζη ρξόληα, έρνπλ πιένλ
δηαγξαθεί από ηε θπηηαξηθή κνπ κλήκε. ιν απηό ήηαλ πνιύ ιπηξσηηθό .

Sophie Sleeckx Antwerp, Belgium
Από ηελ ζηηγκή πνπ ζπκκεηείρα ζην ηειεηνπξγηθό ηεο Αλαδήηεζεο Ψπρήο βηώλσ ηόζε πνιύ ελέξγεηα θαη
ζέισ λα ζαο ζηείισ κηα κεγάιε αγθαιηά θαη πνιιά επραξηζηώ ζε εζάο θαη ην επηηειείν ζαο. Νηώζσ ζαλ λα
απαιιάρηεθα από 10 ρξόληα ςπρνζεξαπείαο ζε έλα βξάδπ κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία. Σν ζώκα κνπ
απειεπζέξσζε απνκεηλάξηα ηεο πξώηκεο παηδηθήο κνπ ειηθίαο θαη θάπνηεο γξακκηθέο κλήκεο θαη άιιεο
ζηηγκέο … ήηαλ θαηαπιεθηηθό ΗΑΖ ηελ ηειεπηαία θνξά απειεπζεξώζεθα από ηα ςπρηθά ηξαύκαηα απηνύ
ηνπ επηπέδνπ πνπ κε έθεξαλ ζε απηό ην δξόκν από ηα 16.

Julie Thomas Queens, New York

Άλλα Προγράμματα – Εκδηλώσεις από τον Wilbert Alix
Γθπαίδεπζε πληνληζηώλ Σειεηνπξγηθνύ Γθζηαζηαθνύ Χνξνύ ● Εζπραζηήξην σκαηηθήο νθίαο
● Γθπαίδεπζε Θεξαπεπηώλ Σειεηνπξγηθνύ Αλαδήηεζεο Ψπρήο ● Ε Θεξαπεπηηθή Μέζνδνο ηνπ
Γλεξγνπνηεηή ● Σν Άγγηγκα ηνπ Πάζνπο ● Αλαδήηεζε Ψπρήο γηα Γξαζηέο - Δεπγάξηα ●
Εζπραζηήξην Γμαγληζκνύ ζην Μπαιί ● Εζπραζηήξην ακαληζκνύ ζηε Χαβάε ● Alma De Aqua:
Αλαδήηεζε Ψπρήο ζηνλ Ρεπζηό Ήρν ● Ε Σέρλε ηνπ λα Οηθνδνκείο Δσληαλέο ρέζεηο ●
Απνηειεζκαηηθή Γπηθνηλσλία ● Ε Πνξεία πξνο ηελ Απηνεθηίκεζε ● Εζπραζηήξην Αλαδήηεζεο
Οξάκαηνο ● Ε Πνξεία γηα Απνηειέζκαηα ● Σηκώληαο ηε εμνπαιηθόηεηα
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Wilbert Alix
"Πξόζεσε κνπ είλαη λα υέξσ στν
πξνσθήλην απιά θαη μεθάζαξα τνπο
απείξσο πνιπσύλζετνπο θόσκνπο τνπ
κπστηθησκνύ, τεο ςπρνινγίαο, τεο
σακαληθήο πλεπκατηθότεταο θαη τεο
επηστήκεο κε απντέιεσκα τε σαυή
θατεύζπλσε θαη τελ επίτεπμε.»
Ο Wilbert Alix έρεη θεξδίζεη ηε δηεζλή αλαγλώξηζε ζαλ
έλαο ζύγρξνλνο ζεξαπεπηήο θαη δάζθαινο ηεο
εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο θαη ησλ λενζακαληθώλ
ζπνπδώλ. Δηαθεθξηκέλνο ζηελ αλαδπόκελε επηζηήκε
ηεο ζσκαηνθεληξηθήο ςπρνινγίαο, νη παξνπζηάζεηο ηνπ
πξνβάιινπλ κε εληππσζηαθό ηξόπν πλεπκαηηθό βάζνο,
ρηνύκνξ θαη κηα κνλαδηθή ελόξαζε ζηε ζρέζε κεηαμύ ηεο παξαδνζηαθήο ζακαληθήο
ζεξαπεπηηθήο, ηεο δπηηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ αλαηνιηθνύ κπζηηθηζκνύ.
Με κηα νηθνγελεηαθή παξάδνζε επηά γελεώλ ζηε Νέα Οξιεάλε, ν Wilbert Alix γελλήζεθε θαη
κεγάισζε ζε κηα θνπιηνύξα πινύζηα ζε ζακαληθέο παξαδόζεηο, ηειεηνπξγηθά έθζηαζεο, ηεξήο
κνπζηθήο θαη εθζηαζηαθνύ ρνξνύ. Γθηόο ηεο αθαδεκατθή ηνπ εθπαίδεπζεο, έρεη κειεηήζεη ηνλ
αλαηνιηθό κεηακνξθσηηθό κπζηηθηζκό, ηε ζύγρξνλε ςπρνζεξαπεία, ηε δπηηθή ηαηξηθή θαη ηηο
ζακαληθέο ηειεηνπξγηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο, κε αθεηεξία απηήο ηνπ ηεο δηαδξνκήο ηνπ ην
1968.
Γηα πάλσ από 30 ρξόληα ν Wilbert Alix έρεη πξσηνπνξήζεη κε ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ
Γθζηαζηαθνύ Χνξνύ θαη άιισλ ζύγρξνλσλ ζακαληθώλ ηερληθώλ ζαλ απζεληηθά ζεξαπεπηηθά θαη
ηακαηηθά εξγαιεία. Δηεπζύλεη εξγαζηήξηα θαη εθπαηδεύεη επαγγεικαηίεο ζηηο Ε.Π.Α. , Γπξώπε,
Ηαλαδά, Μεμηθό, Απζηξαιία θαη Νόηην Ακεξηθή. πρλά παξίζηαηαη ζε επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα
θαη δηεζλείο εθζέζεηο ελώ δηδάζθεη ζε εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηελ «επηζηήκε ηνπ λνπ
θαη ηνπ ζώκαηνο» ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνύο.
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