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Σηα πιαίζηα ηνπ Inspire Your Life Forum, by MoneyShow, 

πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηελ Αζήλα, ηελ Παραζκευή 8 Ιανουαρίου 2016, ζηηο 

15:00 με 16:00,  ε δεκνζηνγξάθνο – επηθνηλσληνιόγνο Ιθιγένεια 

Τζανηίλη, ζα παξνπζηάζεη ηε Σπείξα ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο, πνπ έρεη βάζε 

ζηε ζεσξία Gestalt, ζηε Θεηηθή Χπρνινγία, ζηε Νεπξνθπζηνινγία θαη είλαη 

εκπλεπζκέλε από ην παλάξραην ζύκβνιν ηεο ζπείξαο, ηα Πνιηηηθά ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ηε ζεσξία ηνπ αζηξνθπζηθνύ Stephen Hawking γηα ηηο καύξεο 

ηξύπεο (Hawking Radiation) θαη ηε ζηξνβηιηδόκελε θίλεζε από ηελ 

πξσηόγνλε κνξθή ηεο κέρξη ηνλ ζύγρξνλν ρνξό. 
 

 
 

Η δεκνζηνγξάθνο πνπ έρεη ζηε θαηνρή ηεο Πηπρίν Φνξνύ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ ηεο ζην ηκήκα Χπρνινγίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ εμέηαζε ζηελ εξγαζία ηεο: Δηθόλεο πέξα από ηα θαηλόκελα, 

ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην ζύκπαλ θαη σο θπζηθή εμέιημε απηήο ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε ε Σπείξα ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο, σο κηα 

ρνξνζεξαπεπηηθή πξόηαζε γηα ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλέιημε. 
 

Η ζπεηξνεηδήο θίλεζε έρεη απνδεδεηγκέλα 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. ‘Δρεη παξνπζηαζηεί ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξόληα ζε θεζηηβάι θαζώο θαη ζε ρώξνπο θνξηηζκέλνπο 

αξλεηηθά, όπσο είλαη ε Δθνξία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ελδπλακώλνληαο 
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ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζεηηθή ελέξγεηα θαη επεμία. Δπηβεβαηώζεθαλ κε ην 

εκπεηξηθό απηό πείξακα, νη παξαδνρέο ηεο Χπρνινγίαο γηα ηα ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Όιε 

απηή ε γλώζε εκπεξηέρεηαη ζηε Σπείξα ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο, ώζηε λα 

θαηαπνιεκεζνύλ νη δπζκελείο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, πνπ 

νδήγεζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα, 

ζηελ αλεξγία θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλέρεηα, ζηελ θαηάζιηςε θαη ζηελ 

άξλεζε ηεο δσήο. Η Σπείξα είλαη έλα ηζρπξό ζεξαπεπηηθό εξγαιείν γηαηί 

ζπλδπάδεη ηε θίλεζε, ηε κνπζηθνζεξαπεία θαη ηελ ψυχολογία. 
 

 
 

Από ηελ παξνπζίαζε ηεο Σπείξαο ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2015 

ζηελ ΓΟΥ Α΄ Αζελώλ. 

 

Πως να προσαρμοστείς σε ένα κόσμο μεταβαλλόμενο με 

τρομερή τατύτητα; Τελ απάληεζε ηελ δίλεη ν Αξηζηνηέιεο αθνύ θάζε 

εμσηεξηθή ζύγθξνπζε είλαη πξώηα εζσηεξηθή. Μειεηάκε ην όινλ αθνύ 

πξώηα βιέπνπκε ην κέξνο θαη ην ζεξαπεύνπκε. “το γαρ όλον 

πρότερον αναγκαίον είναι τοσ μέροσς”…Πολιηικά 1253a20-24 

Πόσο επίκαιρος είναι ο λόγος τοσ Αριστοτέλη στα Πολιτικά θαη πόζν 

δεισηηθόο γηα ηελ αλζξώπηλε θύζε. Ο άλζξσπνο, πξνηξέπεη ν κεγάινο 

θηιόζνθνο, πξέπεη κε ζύλεζε λα ιεηηνπξγεί γηα λα κελ ζηξέθεη ηα όπια 

ελαληίνλ ησλ ππνινίπσλ, γηαηί όινη είκαζηε κέξε ελόο ζπλόινπ, κεηέρνπκε 

κηαο θνηλσλίαο.  Κάηη πνπ ζηηο κέξεο καο δελ εθαξκόδεηαη γη’ απηό 

παξαηεξνύκε ηα θαηλόκελα ηεο έληνλεο πόισζεο, ηεο βίαο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Ο Αξηζηνηέιεο ζπζηήλεη λα είκαζηε όινη ππεύζπλνη πνιίηεο 

θαη λα αλήθνπκε ελεξγά ζηελ θνηλόηεηα, γηαηί ν άλζξσπνο νινθιεξώλεηαη 

κέζα ζηε πόιε.  Απηόο είλαη ν ζηόρνο ζε πείζκα ησλ θαηξώλ θαη σο 

αληηζηάζκηζκα ζηελ αληίδξαζε πνπ πξνθαιεί ν αξλεηηζκόο, ε απνμέλσζε, 



πνπ καο σζεί πξνο ηα θάησ ζηε ρνάλε ηνπ ράνπο, εκείο λα αληηζηαζνύκε 

ζηε δίλε θαη λα αθνινπζήζνπκε αληίζεηε πνξεία, ηελ θίλεζε πξνο ηα πάλσ 

θαη λα βγνύκε από ηα αδηέμνδα, ώζηε λα κελ θαηαξξεύζεη ν θόζκνο καο. Η 

θνηλσλία ιεηηνπξγεί σο έλα ζύζηεκα ππνζηεξίδεη ε Gestalt θαη κέζσ ηεο 

Σπείξαο ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο απειεπζεξώλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά 

κπινθαξίζκαηα, γεθπξώλνπκε ηηο δηαθνξέο ησλ αηόκσλ θαη αλαπηύζζνπκε 

ηερληθέο επηθνηλσλίαο, επαθήο, ζπκπόλνηαο, θαηαλόεζεο. 
 

 
 

Από ηελ παξνπζίαζε ηεο Σπείξαο ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2015  

ζηελ ΓΟΥ Α΄ Αζελώλ, κε ηελ ερνζεξαπεύηξηα Κάζπ Κηδίην. 

 

“Eίμαι κι εγώ, σίγοσρα, ένα κομμάτι από τ’ ορατό και  

Αόρατο Σύμπαντο. Είμαστε ένα” δήισζε κέζσ ηεο Αζθεηηθήο ν 

κέγηζηνο, Νίθνο Καδαληδάθεο. Σηε Σπείξα Θεηηθήο Δλέξγεηαο, νδήγεζε ε 

αλάγθε γηα ζπζπείξσζε ησλ δπλάκεσλ όισλ καο πξνο ηελ επίηεπμε θνηλνύ 

ζηόρνπ. Δπηηαγή ηεο επνρήο απηήο πνπ θαηαζηξαηεγνύληαη θεθηεκέλα 

δηθαηώκαηα θαη δελ εθαξκόδεηαη ην δίθαην, είλαη λα μεθύγνπκε απν ηε 

καύξε ηξύπα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο πνπ έρεη γίλεη αθόξεηε. Αλ 

κεηαθέξνπκε απηή ηε παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην Σύκπαλ ζα 

δηαπηζηώζνπκε πσο ε καθξνθνζκηθή καύξε ηξύπα ζην γαιαμία επίζεο 

θαηαπίλεη νηηδήπνηε πεξάζεη θνληά από ηνλ ππξήλα ηνπ. Ο κόλνο ηξόπνο 

αληίζηαζεο καο δείρλεη ε αζηξνθπζηθή, είλαη λα γίλνπκε θαη εκείο όπσο ηα 

ππνζσκαηίδηα πνπ έρνπλ ζεηηθή κάδα. Με ζεηηθόηεηα αλαθαιύπηνπκε ηηο 

θξπκέλεο καο δπλάκεηο θαη ηελ απζεληηθόηεηα καο πνπ εληζρύεη ηελ αληνρή 

καο απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη αλαπηύζζεη ηηο δεμηόηεηεο καο γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπκε απνδνηηθά θαη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ καο. 



 
 

Από ηελ παξνπζίαζε ηεο Σπείξαο ηεο Θεηηθήο Δλέξγεηαο ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2015 

ζηελ ΓΟΥ Α΄ Αζελώλ, κε ηελ ερνζεξαπεύηξηα Κάζπ Κηδίην. 

 

Σηε βησκαηηθή απηή εκπεηξία ζπκκεηέρνπκε ζε κηα πξσηόηππε θαηαζθεπή 

ελόο ζπεηξνεηδνύο κνληέινπ ην νπνίν καο ελαξκνλίδεη κε ηε κνπζηθή κέζσ 

θπκβάισλ θαη ερεηηθώλ ζθεπώλ ερνζεξαπείαο θαη πξνηείλνληαη 

εθαξκόζηκεο ιύζεηο ζηηο ςπρηθέο ζπγθξνύζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ 

θαη ζηηο αληαλαθιάζεηο ηνπ ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Οη ήρνη παξάγνπλ 

δνλήζεηο όπσο θαη ε θίλεζε. Βηώλνπκε ηελ αξκνλία κε ηνλ εαπηό καο θαη 

επαλεξρόκαζηε ζε κηα πγηή θαηάζηαζε πνπ εληζρύεη ηελ αλζεθηηθόηεηα 

απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο.  
Από ηα γπξίζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Νηθν Αζαλαζίνπ θαη ηνλ Don Conreaux 

γηα ην Body In Balance. Ινύληνο 2015 

Δίζηε όινη πξνζθεθιεκέλνη λα ιάβεηε κέξνο ζε απηή ηελ εκπλεπζκέλε 

ρνξνζεξαπεπηηθή θαη ερνζεξαπεπηηθή κέζνδν κε ηε ζπκβνιή ηνπ Gong 

Master Νίκο Αθαναζίου ηεο ζρνιήο  Don Conreaux Gong Yoga of 

Holistic Resonance ν νπνίνο ζα θέξεη καδί ηνπ ην κεγάιν gong ηεο Γεο θαη 

ηνπ Ήιηνπ γηα λα καο ελαξκνλίζεη.  

Μέζα ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ εμειηζζόκαζηε ζην 

Athens Hilton απηή ηελ Παξαζθεπή 8 Ιαλνπαξίνπ 2016, ζηηο 

15:00-16:00 ζηην Αίθουζα Σανηορίνη 5-6.  

Διάηε λα γίλνπκε κηα θσηεηλή, νξαηή, λέα δύλακε 

αξκνλίαο θαη αγάπεο! 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: www.spiral-of-positive-energy.com 

Σηο ηηλέθωνο 6946704777 ή ζηην ηλεκηρονική διεύθυνζη  

ifigeniat7@gmail.com 
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