
 

 
Διϊρα ςεμινάρια με τθν πείρα τθσ 

Θετικισ Ενζργειασ ςτο"Εργαςτιριον 
Ευηωίασ", Καρυάτιδων 1, 'Αγιοσ Ιωάννθσ 
Κνωςςοφ, τθν Παραςκευι 5 
Φεβρουαρίου 2016 και Τρίτθ 9 
Φεβρουαρίου 2016,ϊρα 5.00 μ.μ - 7.00 
μ.μ. 

 
Δελτίο Σφπου 

 
 

 Στθν καρδιά του χειμϊνα, ετοιμάηεται θ πείρα τθσ Θετικισ Ενζργειασ να ταξιδζψει 
ςτθν Κριτθ και ςυγκεκριμζνα ςτο Ηράκλειο, όπου κα προςφζρουμε θχοκεραπευτικά και 
χοροκεραπευτικά βιωματικά ςεμινάρια. Σασ περιμζνουμε με χαρά να πάρετε μζροσ ςε μια 
μεγάλθ γιορτι χαράσ και αυτοβελτίωςθσ. 

 
Ελάτε να ςχθματίςετε τθ πείρα τθσ Θετικθσ Ενζργειασ και να βιϊςετε τθν αίςκθςθ τθσ 

απελευκερωτικισ ενζργειασ που απορρζει από τθν επαφι ςασ με τον βακφτερο ψυχιςμό 
ςασ. 

 
Σε ςυνεργαςία με τον Γιάννθ Πρινιωτάκθ, κα εξερευνιςουμε μαηί το δρόμο που οδθγεί 

ςτθ ςωματικι και ψυχικι μασ ανζλιξθ. Με τθν ςυμμετοχι ςασ μπορεί να ςχθματιςτεί θ 
Σπείρα τθσ Θετικισ Ενζργειασ και να βοθκιςει όλουσ μασ να φτιάξουμε ζνα δυνατό 
ςπειροειδζσ κεραπευτικό μοντζλο.  
 

Τα προτεινόμενα ςεμινάρια γίνονται ςτο χϊρο "Εργαςτιριον Ευηωίασ", Καρυάτιδων 1, 
περιοχι 'Αγιοσ Ιωάννθσ Κνωςςοφ. 
 

 1ο Σεμινάριο: «Απελευκζρωςθ» ο δρόμοσ προσ τθν ςωματικι και ψυχικι 
ανζλιξθ, τθν Παραςκευι 6Φεβρουαρίου 2016, ϊρα 5-7μμ. 

 2ο Σεμινάριο :  φνδεςθ με τθν καρδιά μζςω ιχου και κίνθςθσ, τθν Τρίτθ 
9Φεβρουαρίου 2016, ϊρα 5-7μμ. 

 
Θ ειςθγιτρια τθσ καινοτόμου χοροκεραπευτικισ πρόταςθσ Ιφιγζνεια Τςαντίλθ και ο 

θχοκεραπευτισ Γιάννθσ Πρινιωτάκθσ ςασ περιμζνουν.   
 

 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6938.146.949  

  



  
1ο ΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Απελευκζρωςθ» ο δρόμοσ προσ τθν ςωματικι και ψυχικι ανζλιξθ 
 

Παραςκευι 6Φεβρουαρίου 2016, ϊρα 5-7μμ. 
 

Δίωρο ςεμινάριο που περιλαμβάνει θχοκεραπεία και χοροκεραπεία ςε ςυνδυαςμό με 
TaiTciChuan τεχνικζσ και αςκιςεισ διαλογιςμοφ για να βιϊςουμε τθ φιλοςοφία του Γιν 
Γιανγκ και τθ κεωρία των αλλαγϊν.  

 

Σκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να ζρκουμε ςε επαφι με τθν αχρθςιμοποίθτθ δφναμι μασ 
και να διευκολφνουμε τθν είςοδό μασ ςε μια ςφαίρα αγνισ αντίλθψθσ. Εκεί 
απελευκερϊνεται θ προκεςι μασ για τθν γνωριμία με τθν αυκεντικότθτά μασ. Οι Ολμζκοι 
πρϊτοι παρατιρθςαν 2000 χρόνια π.Χ. ότι όταν βρίςκονταν ςε κατάςταςθ αυξθμζνθσ 
ςυνείδθςθσ, το ςϊμα κινείται ακοφςια με αρμονικό τρόπο και ότι αυτζσ οι κινιςεισ 
προζρχονταν από μια αςυνικιςτθ φυςικι και πνευματικι πλθρότθτα. Σχθματίηοντασ τθ 
Σπείρα επανακτοφμε χαμζνα αιςκθτθριακά δεδομζνα ενϊ ςυντονιηόμαςτε με τθ ροι που 
μασ επαναφζρει ςε μια υψθλι αίςκθςθ αυτοαντίλθψθσ και κατακτάμε ςτο μζγιςτο βακμό 
τθν επίγνωςι μασ.  

 

Βιϊνουμε τθν ολότθτα γιατί ςυγχρονιηόμαςτε με τθ ροι, εναρμονιηόμαςτε με γνωςτοφσ 
και άγνωςτουσ νόμουσ του ςφμπαντοσ και νιϊκουμε χαρά και ικανοποίθςθ. Ο γνωςτόσ 
ψυχίατροσ και ψυχοκεραπευτισ του περαςμζνου αιϊνα Καρλ Γιοφνγκ λζει ότι υπάρχει 
πικανότθτα επαφισ με το ςυλλογικό αςυνείδθτο, εκεί καταργοφνται όλα τα εμπόδια του 
μυαλοφ και βιϊνουμε τθν εμπειρία τθσ φπαρξθσ. «Θ εκςτατικι εμπειρία καταργεί ςτο 
βακμό τθσ ζνταςθσ και τθσ επιτυχίασ τθσ, τα νευρωτικά διαχωρίςματα και ενοποιεί τισ 
ψυχικζσ δυνάμεισ ςε όλα τουσ τα επίπεδα».  

 

Απελευκερϊνουμε τον κυμό, τθ κλίψθ, τθν απόγνωςθ, τθ μεμψιμοιρία, το αίςκθμα 
αδικίασ, τα αρνθτικά ςενάρια, τθν απόγνωςθ, και τθν καταπιεςμζνθ οργι που είναι θ αιτία 
όλων των ψυχικϊν εντάςεων, μζςω τθσ κίνθςθσ ςτθ Σπείρα. Αφινουμε ςωματικζσ και 
ψυχικζσ εντάςεισ και χαλαρϊνουμε από το άγχοσ που προκαλοφν εξωτερικοί παράγοντεσ. 
Με τθν κίνθςθ εκφράηουμε ςυναιςκιματα και ερχόμαςτε ςε επαφι με άλλουσ που 
βιϊνουν παρόμοιεσ καταςτάςεισ. Ο χορόσ και θ κίνθςθ γενικότερα ςτθν πιο απλι και 
δθμιουργικι τθσ μορφι ςυντελεί ςτθν απελευκζρωςθ του εαυτοφ και τθν ζνωςθ με τθν 
πρωτόγονθ πθγι ηωισ. 

 
Θ θχοκεραπεία αςχολείται με τισ ευεργετικζσ επιδράςεισ των θχθτικϊν δονιςεων 

ςτονανκρϊπινο οργανιςμό. Βαςίηεται ςτθν επιςτιμθ τθσ Κυματικισ, ςφμφωνα με τθν οποία, κάκε 
υγιζσ όργανοεκπζμπει μια ςυγκεκριμζνθ δόνθςθ και θ μεταβολι τθσ ςθμαίνει τθν δυςαρμονία και 
ίςωσ τθν εμφάνιςθ κάποιασ αςκζνειασ.Οι λζξεισ παράγουν δόνθςθ, οι ιχοι παράγουν δόνθςθ, θ 
κίνθςθ παράγει δόνθςθ. Ζνα μοναδικό ταξίδι εξερεφνθςθσ ςτον εςωτερικό εαυτό με όχθμα τθν 
αναπνοι και πλοθγό τθν αρχαία δόνθςθ των κρουςτϊν.  

 
Το εργαςτιρι «Απελευκζρωςθ» οδθγοφν και εμψυχϊνουν ο θχοκεραπευτισ Γιάννθσ 

Πρινιωτάκθσ και θ ειςθγιτρια τθσ καινοτόμου χοροκεραπευτικισ πρόταςθσ Ιφιγζνεια Σςαντίλθ.  
 

Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ ζγραψε ςτθν Αςκθτικι: "Είμαι κι εγϊ ζνα κομμάτι απ' το ορατό 
και Αόρατο Σφμπαντο. Είμαςτε Ζνα".  Ελάτε να απελευκερϊςουμε τθ ψυχι μασ και να 
χαροφμε τθν ςυνφπαρξι μασ με άλλουσ ςε κοινωνικό επίπεδο αλλθλεγγφθσ και βελτίωςθσ. 

 
 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6938.146.949   



 

2Ο ΕΜΙΝΑΡΙΟ: φνδεςθ με τθν καρδιά, μζςω ιχου και κίνθςθσ 
 

Σρίτθ 9 Φεβρουαρίου 2016 ϊρα 5-7μμ 
 

Δίωρο ςεμινάριο που περιλαμβάνει θχοκεραπεία και χοροκεραπεία, με 
ηωγραφικι(ArtTherapy)και τεχνικζσ αςκιςεισ διαλογιςμοφ για να βιϊςουμε τθν 
ςυγχϊρεςθ και τθν αποδοχι του εαυτοφ και των άλλων. 
 

'Εχει αποδειχκεί επιςτθμονικά οτι αν ελζγξουμε τα ηθτιματα τθσ καρδιάσ μποροφμε να 
ελζγξουμε τον οργανιςμό μασ και να τον κεραπεφςουμε από επιβλαβείσ ενζργειεσ που 
οφείλονται ςε χαμθλι αυτοπεποίκθςθ, εκδικθτικότθτα, ανάγκθ για ζλεγχο, φόβουσ. 

 

Τα μυςτικά τθσ υγείασ και τθσ ευθμερίασ είναι ςτθν άκρθ του χεριοφ μασ και κα 
δουλζψουμε μαηί με τθ Σπείρα τθσ Θετικισ Ενζργειασ για να ενιςχφςουμε:  

▪ Αγάπθ αντί του εγωιςμοφ 

▪ Χαρά αντί τθσ κλίψθσ 

▪ Ειρινθ αντί του άγχουσ 

▪ Τπομονι αντί του κυμοφ 

▪ Αυτοζλεγχο αντί εξάρςεων  
▪ Καλωςφνθ αντί τθσ απόρριψθσ 

▪ Σαπεινότθτα αντί τθσ ζπαρςθσ 
 

 'Ολεσ οι εγγραφζσ που είναι αποκθκευμζνεσ ςτο αςυνείδθτο και μζςω τθσ κυτταρικισ 
μασ μνιμθσ επανζρχονται ςτο ςυνειδθτό, είναι δυνατό να ελεγχκοφν και να κεραπευτοφν. 
Οι αναμνιςεισ είναι ενεργειακά πρότυπα αποκθκευμζνα ςε εικόνεσ μζςα ςτθ καρδιά. Τα 
ηθτιματα τθσ καρδιάσ είναι πνευματικά και μποροφν να αλλάξουν με τθ ςυνειδθτι 
δυνατότθτα τθσ επιλογισ. 
 

Στθν θχοκεραπεία με τισ δονιςεισ των κυμβάλων και των Θιβετιανϊν 
θχογαβάκων,ενεργοποιείται το νερό που βρίςκεται ςτον οργανιςμό μασ για να 
κεραπευτοφν οι κυταρρικζσ εγγραφζσ και να ιςορροπιςει το ςφςτθμα μασ. 
 

Θ βιωματικι εμπειρία ςτθ Σπείρα τθσ Θετικισ Ενζργειασ, ςτοχεφει να εμπνεφςει τουσ 
ανκρϊπουσ να ζρκουν ςε ουςιαςτικι επαφι μεταξφ τουσ και να δουν αυτά που τουσ 
ενϊνουν για να ξεχάςουν τουσ διαχωριςμοφσ που τουσ τραυματίηουν ψυχικά. Να ξεχάςουν 
τα βάρθ τθσ κακθμερινότθτασ και να ανακαλφψουν το φωσ που φζρουν μζςα τουσ ωσ 
ανκρϊπινα όντα. Να αφιςουν τα περιττά και τα τετριμμζνα και να καλλιεργιςουν το 
ςεβαςμό, τθν Αγάπθ ςτον πλθςίον, τθν ενςυναίςκθςθ και τθν αλλθλεγγφθ. 

 
Το εργαςτιρι «φνδεςθ με τθν Καρδιά»οδθγοφν και εμψυχϊνουν ο θχοκεραπευτισ Γιάννθσ 

Πρινιωτάκθσ και θ ειςθγιτρια τθσ καινοτόμου χοροκεραπευτικισ πρόταςθσ Ιφιγζνεια Σςαντίλθ.  
 

«Υγιισ είναι ο άνκρωποσ που βρίςκεται ςε πλθρότθτα ςχζςθσ με τον εαυτό του, τουσ 
άλλουσ και το φυςικό περιβάλλον» αναφζρει ο ψυχίατροσ Βαγγζλθσ Ηαφειρίου.  

 
Ελάτε να βιϊςουμε τθ ςφνδεςθ με τθν καρδιά μασ και να εμπνευςτοφμε μια νζα 

φωτεινι πραγματικότθτα που μασ αξίηει!!!  
 
 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6938.146.949  
 


