
Ελληνικός Οργανισµός 
Pranic Healing®
Arhatic Yoga®

Ο Master Stephen Co 

στην Ελλάδα

Διδασκαλίες που θα αλλάξουν 
τη ζωή σας!
Σεµινάριο Nurturing Class
Σεµινάριο Arhatic Yoga
Σεµινάριο Πνευµατικής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαλογισµός Πανσελήνου & Ευηµερίας



Ελληνικός Οργανισµός 
Pranic Healing® Arhatic Yoga®

Ο Master Stephen Co στην Ελλάδα. 
Tο δρώµενο της χρονιάς 
29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2015

Αυτό το Μάιο έχουµε την ιδιαίτερη χαρά και τιµή να φιλοξενούµε στην Ελλάδα 
τον κορυφαίο, ανώτερο Διδάσκαλο, εκπαιδευτή και θεωρητικό των 
διδασκαλιών Pranic Healing και προσωπικό µαθητή του Grand Master Choa 
Kok Sui, το Master Stephen Co.

Το πρόγραµµα των Ανώτερων Σεµιναρίων περιλαµβάνει:

Σεµινάριο 
Arhatic Yoga, η Yoga του 21ου αιώνα

Προαπαιτούµενο σεµινάριο για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου:Pranic Psychotherapy

Σεµινάριο 
Πνευµατικής Διοίκησης Επιχειρήσεων - (Spiritual Business Management)

Ανοιχτό για όλους

Διαλογισµός 
Πανσελήνου & Ευηµερίας

Ανοιχτό για όλους

29.05.2015

“Nurturing class”
 «Συγχώρεση, το κλειδί της ευτυχίας»

αποκλειστικά για απόφοιτους σεµιναρίων Pranic Healing

30-31.05.2015

01.06.2015

01.06.2015



Παρ. 29/5, ώρα 18:30µ.µ. – 22:00µ.µ.
Χώρος διεξαγωγής: Hotel Royal Olympic
Αποκλειστικά για απόφοιτους σεµιναρίων Pranic Healing
 
Κάθε σχέση στη ζωή µας αποτελεί µια αντανάκλαση της δικής µας ψυχής, ενώ 
µέσα από τις δυναµικές που αναπτύσσονται ανάµεσα στους ανθρώπους, συχνά 
βιώνονται αρνητικά συναισθήµατα και απογοητεύσεις. 

Η ηµερίδα του Master Stephen Co έχει στόχο να µας διδάξει τη δύναµη της 
Συγχώρεσης αλλά και την επίδραση που αυτή έχει σε κάθε σχέση που 
αναπτύσσουµε µε τους ανθρώπους (προσωπική, κοινωνική, φιλική, 
επαγγελµατική) αλλά και µε τον ίδιο µας τον εαυτό.

Μέσω του Pranic Healing και της πρακτικής εφαρµογής των διδασκαλιών του 
Master Choa Kok Sui, µπορούµε να  γίνουµε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα, 
ακολουθώντας έναν υγιή και θετικό τρόπο ζωής. Tο κλειδί για να επιτύχουµε την 
ευτυχία και την εσωτερική ειρήνη στη ζωή µας είναι η Συγχώρεση. Όταν µια σχέση 
βρίσκεται σε κρίση, µαθαίνουµε να βλέπουµε την κατάσταση αυτή ως µια ευκαιρία 
να αναπτυχθούµε και να αποβάλλουµε τα µη υγιή συναισθήµατα όπως είναι η 
ζήλια, ο φθόνος, η απόρριψη, η ταπείνωση, ο θυµός κλπ.

Κύρια θέµατα που πραγµατεύεται ο Master Stephen Co στην ηµερίδα:

• Εκµάθηση τεχνικών για να Συγχωρούµε, και να ζούµε τη ζωή µας µε Αγάπη και 
Χαρά
• Την Αναγκαιότητα της Συγχώρεσης προς τον εαυτό µας και τους άλλους
• Τις αρνητικές επιπτώσεις, που προέρχονται από τη δυσαρέσκεια ενός ατόµου, 
στη σωµατική, συναισθηµατική και ψυχική του υγεία
• Πώς η οργή και η αγανάκτηση που µετατρέπεται σε µίσος και εκδικητικότητα, 
µετουσιώνονται σε αγάπη και αποδοχή
• Τον εσωτερισµό και τις καρµικές διδασκαλίες από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 
7:01 «Μην κρίνετε για να µην κριθείτε»
• Τη διδασκαλία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης

Προκειµένου να επιτύχουµε την εσωτερική Ειρήνη, Γαλήνη και Ελευθερία 
χρειάζεται
να συγχωρούµε καθηµερινά για να µπορέσει η ψυχή µας να απελευθερωθεί!!!

Συγχωρούµε (συν + χώρος), σηµαίνει ότι δίνουµε χώρο στην καρδιά µας για να 
δεχτεί  κάποιον που µας έκανε να αισθανθούµε άσχηµα, µετουσιώνοντας τα όποια 
αρνητικά συναισθήµατα προς αυτόν σε αγάπη και αποδοχή.

«Η Συγχώρεση δεν είναι ένα ζήτηµα 
για το ποιος έχει δίκιο ή άδικο. 
Είναι ένα ζήτηµα του να κάνεις 

το σωστό πράγµα»

Master Choa Kok Sui

Nurturing Class 
«Συγχώρεση, το κλειδί της ευτυχίας»



Σ/Κ 30-31/05, ώρα 08:30π.µ. – 19:00µ.µ.
Χώρος διεξαγωγής: Hotel Royal Olympic
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σας στο σεµινάριο είναι να έχετε παρακολουθήσει 
Pranic Healing Psychotherapy ή Achieveing Oneness with the Higher Soul

Η Arhatic Yoga αποτελεί µια ολοκληρωµένη µέθοδο πνευµατικής πρακτικής, που 
δηµιουργήθηκε από τον διεθνούς κύρους δάσκαλο Master Choa Kok Sui, και είναι 
προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Προορίζεται για 
ασκούµενους που στοχεύουν στην ταχεία πνευµατική τους ανάπτυξη, µε αποτελεσµατικό 
τρόπο. Ο σκοπός της Arhatic Yoga είναι να δηµιουργήσει ασκούµενους υψηλού επιπέδου, 
που θα χαρακτηρίζονται από στοιχεία ευγενικής καλοσύνης, αγάπης και δύναµης, για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Μάθετε και βιώστε την ουσία και τις δυνάµεις των 7 ειδών Yoga: 
 
Hatha Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Gnana 
Yoga

Η µέθοδός της είναι σχεδιασµένη ειδικά για τη συστηµατική ενεργοποίηση των ενεργειακών 
κέντρων (τσάκρα), την ασφαλή αφύπνιση της ενέργειας Kundalini και την επίτευξη της 
κατάστασης της υπέρ-συνειδητότητας (Samadhi). Περιλαµβάνει ένα άρτιο και εξειδικευµένο 
σύστηµα ανατοµίας του ενεργειακού σώµατος, που χαρτογραφεί αναλυτικά όλα τα κύρια και 
δευτερεύοντα τσάκρα και εστιάζει επισταµένα στις φυσικές και ψυχολογικές τους 
ιδιότητες.Ταυτόχρονα, παρέχει εξελιγµένα θεραπευτικά εργαλεία, καθιστώντας τους ίδιους 
τους ασκούµενους γνώστες πανάρχαιων τεχνικών αυτοθεραπείας που ήταν γνωστές µόνο 
στις υψηλότερες πνευµατικές βαθµίδες όλων των παγκόσµιων διδασκαλιών.

Η Arhatic Yoga συµπεριλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα:

• Σωµατικών ασκήσεων για την εξυγίανση του φυσικού σώµατος  
• Εξειδικευµένων τεχνικών ενεργοποίησης, µέσω τεχνικών αναπνοών 
(pranayama)
• Ισχυρών ενεργειακών τεχνικών εξαγνισµού και καθάρσεων 
• Καθοδηγούµενων διαλογισµών που επιταχύνουν µε ασφάλεια το 
επίπεδο της πνευµατικής ανάπτυξης των ασκούµενων
• Τεχνικών που προάγουν τη δόµηση του χαρακτήρα
Ανάπτυξης του Χρυσού Σώµατος

Arhatic Yoga
H Yoga του 21ου αιώνα



Η θεµατική ύλη της Arhatic Yoga συµπεριλαµβάνει:

• Συµβουλές για τη σταδιακή ελεγχόµενη αφύπνιση της ενέργειας Κundalini, προκειµένου να 
αποφεύγονται συνηθισµένα λάθη στη διάρκεια αυτής της πρακτικής
• Επεξήγηση της σηµασίας του καθαρισµού πριν την ενεργοποίηση και ενδυνάµωση 
των ενεργειακών κέντρων (τσάκρα)
• Πρακτικές για βαθύ εξαγνισµό των ενεργειακών σωµάτων
• Τη δόµηση του χαρακτήρα µε βάση της πέντε Αρετές
• Καθοδηγούµενη αφύπνιση της διαισθητικής αντίληψης
• Τεχνικές για την επίτευξη του «χρυσού σώµατος»

Το σύστηµα της Arhatic Yoga διδάσκεται στην Ελλάδα από τον 
Rama-Ελληνικό Οργανισµό Pranic Healing & Arhatic Yoga από 
το 2008. Οι επικεφαλής του Rama, Γιώργος Σταµούλης και 
Chiara Perfetti εκπαιδεύτηκαν στο Pranic Healing του Master 
Choa Kok Sui πριν από 10 χρόνια στην Ιταλία. Το 2006 
διοργάνωσαν  τα πρώτα σεµινάρια στην Ελλάδα, ιδρύοντας τον 
Rama–Ελληνικό Οργανισµό Pranic Healing & Arhatic Yoga µε 
κύριο σκοπό τη διάδοση των τεχνικών και των διδασκαλιών του 
Master Choa Kok Sui και την εκπαίδευση σε αυτές. Το 2008 έλαβαν 
επίσηµη άδεια από τον IISI (Παγκόσµιο Οργανισµό Pranic Healing) να 
διδάξουν το Pranic Healing στην Ελλάδα, και το 2011 κατ’ αποκλειστικότητα 
στην Ουκρανία, τη Ρωσία και την Κύπρο.

"Pranic Healing is the Bridge to Spirituality."
Grand Master Choa Kok Sui

Arhatic Yoga
H Yoga του 21ου αιώνα



«Ευλογείστε το προσωπικό σας. 
Οραµατιστείτε τους να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ορθά και να παράγουν τα σωστά αποτελέσµατα»

Master Choa Kok Sui

Spiritual Business Management

Spiritual Business Management

Δευτ. 1/6, ώρα 08:30π.µ. – 19:00µ.µ.
Χώρος διεξαγωγής: Hotel  Royal Olympic
Ανοιχτό για όλους

Αυτό το πρωτοποριακό σεµινάριο, που σχεδίασε ο Master Choa Kok Sui, χρησιµοποιεί µια επαναστατική προσέγγιση  
της επιτυχίας και  της οικονοµικής ευηµερίας των οργανισµών & επιχειρήσεων, δίνοντας ένα µοντέρνο και φιλικό 
προφίλ στη διοίκηση. Διδάσκονται τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ διοίκησης και 
εργαζοµένων, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στην ενίσχυση της επαγγελµατικής αποδοτικότητας και 
παραγωγικότητας.

Συχνά καταναλώνουµε την ενέργεια τη δική µας αλλά και των άλλων στην προσπάθειά  να επιβληθούµε σε ανθρώπους 
ή να ελέγξουµε καταστάσεις. Μαθαίνοντας να χρησιµοποιούµε ορθά την ενέργεια είµαστε σε θέση να διαλέγουµε πιο 
αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης των όποιων προβληµάτων, και να αποφεύγουµε να νιώθουµε µη 
παραγωγικοί, εκνευρισµένοι ή απελπισµένοι. Έτσι, µπορούµε να αξιολογούµε καταστάσεις  γρηγορότερα και να 
προβαίνουµε σε άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις.
 
Η θεµατική ύλη του σεµιναρίου περιλαµβάνει:

Πρακτικά εργαλεία ενδυνάµωσης στον επαγγελµατικό τοµέα
Αποτελεσµατικές τεχνικές διαλογισµού και αναπνοών για τη διαχείριση του στρες
Απλές τεχνικές επαναφόρτισης του φυσικού και νοητικού σώµατος
Αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου
Την ανάπτυξη οξύνοιας και νοητικής διαύγειας
Τη βελτίωση των επαγγελµατικών και προσωπικών σχέσεων
Δυναµικό πρότυπο Διοίκησης µε βάση τις Επτά Ακτίνες (τα ανθρώπινα αρχέτυπα και τις τάσεις τους)

Πνευµατικής Διοίκησης Επιχειρήσεων



Δευτ. 1/6, ώρα: 20:00µ.µ.
Χώρος διεξαγωγής: Hotel  Royal Olympic

Ανοιχτό για όλους

H Πανσέληνος αποτελεί µια ιδιαίτερη µέρα κατά την οποία παρατηρείται αυξηµένη ροή 
συµπαντικής ενέργειας προς τη Γη. Στο Διαλογισµό Ευηµερίας ο Master Stephen Co µάς 

καθοδηγεί µε τρόπο που µας βοηθά να  πραγµατοποιησουµε τις επιθυµιες  µας, να 
υλοποιήσουµε τις θετικές µας σκέψεις πιο γρήγορα καθώς και να παγιδεύσουµε και να 

διαλύσουµε τις αρνητικές πεποιθήσεις που παρεµποδίζουν την ευηµερία και την 
αφθονία µας. Έτσι, θα είµαστε σε θέση να επανεξετάσουµε τον τρόπο που 

σκεπτόµαστε και να κατευθύνουµε την ενέργειά µας προς τη θετική έκβαση όλων 
των καταστάσεων στη ζωή µας.

Σύµφωνα µε τις διδασκαλίες του Master Choa Kok Sui, η κατάσταση των 
ενεργειακών µας κέντρων (τσάκρα) επηρεάζει άµεσα την ευηµερία µας. Όταν 
είµαστε ευήµεροι µπορούµε να βοηθήσουµε τόσο τους άλλους σε πνευµατικό, 
συναισθηµατικό και υλικό επίπεδο, όσο και τον εαυτό µας σε κάθε τοµέα της 
ζωής µας. Είναι λοιπόν σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε πως η αφύπνιση 
της καρδιάς είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ευηµερία και την αφθονία.

Ο Master Choa Kok Sui τονίζει ότι η Ευηµερία είναι ένα είδος ενέργειας που 
ακολουθεί αρχές όπως της έλξης και της απώθησης. Για να επιτευχθεί η 
Ευηµερία στη ζωή µας χρειάζεται να µας διέπει ενέργεια Ευηµερίας. 
Εσωτερικές επιστήµες και τεχνικές επιτρέπουν να αποθηκεύσουµε αυτή 
την ενέργεια, έτσι ώστε να εκδηλωθεί στη συνέχεια και στο φυσικό κόσµο. 
Ακολουθώντας αυτή την αρχή και σε συνδυασµό µε τις τεχνικές που µας 
δίνονται, θα καταφέρουµε να φυτέψουµε τους σπόρους της ευηµερίας και 
της αφθονίας µε το σωστό τρόπο, για να απολαύσουµε στη συνέχεια τους 

καρπούς τους.

Πρακτικές οδηγίες συµµετοχής:
Η ενέργεια που εκπέµπεται κατά τη διάρκεια του Διαλογισµού Ευηµερίας 

ευλογεί ό,τι βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο. Σας συνιστούµε λοιπόν να έχετε 
µαζί σας τις προσωπικές σας γραπτές ευχές, επιθυµίες, καθώς και αντικείµενα που 

σχετίζονται µε όσα θέλετε να υλοποιηθούν σε επίπεδο συναισθηµατικό, οικονοµικό, 
προσωπικό και υγείας. 

«Το να δίνει κανείς συνδέεται µε την καρδιά. 
Όταν αγαπάς, όταν δίνεις και µοιράζεσαι, θα έχεις ευηµερία»

Master Choa Kok Sui

Διαλογισµός Πανσελήνου & Ευηµερίας



Λίγα λόγια για το Master Stephen Co:

Ο Master Stephen Co αποτελεί κορυφαίο εισηγητή των ανώτερων διδασκαλιών του Grand Master Choa Kok Sui, είναι ένας 
από τους συνολικά 9 Master Pranic Healers, σε διεθνές επίπεδο. Συγγραφέας του best seller "Your Hands Can Heal You", 
χαίρει εκτίµησης από διεθνούς κύρους προσωπικότητες όπως ο Deepak Chopra, o Francis Ford Coppola, η Oprah Winfrey 
και η Melanie Griffith. Μαζί µε τη σύζυγο του Δάφνη, ίδρυσε το πρώτο κέντρο Pranic Healing στις Ηνωµένες Πολιτείες, 
καθοδηγώντας εκατοντάδες απλούς ανθρώπους καθώς και ειδικούς υγείας, όπως γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, 
ψυχολόγους, οδοντιάτρους και χειροπράκτες, να διδαχθούν και να εφαρµόσουν τις αρχές του Pranic Healing, προσφέροντας 
ανακούφιση και θεραπεία σε πολλαπλές κοινωνικές οµάδες.
 
Μέσω της πολυετούς και αφοσιωµένης ενασχόλησης, ο Master Co κέρδισε το σεβασµό της ιατρικής κοινότητας, εισάγοντας 
το Pranic Healing σε κάποια από τα µεγαλύτερα αµερικανικά νοσοκοµεία, κάνοντας τους γιατρούς κοινωνούς της τεράστιας 
ενεργειακής τεχνογνωσίας του συστήµατος. Γνωστός και από τις τηλεοπτικές εµφανίσεις στα µεγάλα δίκτυα NBC και CBS, 
συντονίζει καθηµερινά µέσω του pranic healing.com πλήθος ανοικτών διαλέξεων και διαλογισµών µε ανοιχτή πρόσβαση 
στο ευρύ παγκόσµιο κοινό…

Δηλώσεις Συµµετοχής:

RAMA
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ PRANIC HEALING & ARHATIC YOGA
Βασ. Σοφίας 21 & Βασ. Κωνσταντίνου 61 Αγ. Ανάργυροι,13561, Τηλ.: 210 85 47 506, 693 8880555
Λόφος Νυµφών, Άγιος Στέφανος Τηλ: 210 8141001
Web: www.pranichealing.gr

Χώρος διεξαγωγής
Hotel  Royal Olympic: Αθανασίου Διάκου 28-34, Aθήνα,

 

Navasana, yoga and pilates studio
www.navasana.gr

Δροσοσταλίδα
www.drosostalida.com

Διοργάνωση: Rama-Ελληνικός Οργανισµός Pranic Healing & Arhatic Yoga

ΔΙΟΔΟΣ
Web: diodos@otenet.gr


