
Ελληνικός 
Οργανισµός 

Pranic Healing®
Arhatic Yoga®

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 Hector Ramos.

Το πρόγραµµα των Ανώτερων Σεµιναρίων περιλαµβάνει:

Σεµινάριο 
Arhatic Yoga, η Yoga του 21ου αιώνα

Προαπαιτούµενο σεµινάριο για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου:Pranic Psychotherapy

27.05.2016

“Nurturing class”
αποκλειστικά για απόφοιτους σεµιναρίων Pranic Healing

28.29.05.2016

Ο Master Hector Ramos στην Ελλάδα. 
 28 - 29 Μαΐου 2016



Nurturing Class 



Σ/Κ 28-29/05, 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



Λίγα λόγια για το Master Hector:

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,
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Διοργάνωση: Rama-Ελληνικός Οργανισµός Pranic Healing & Arhatic Yoga
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