
 
 

Ασκήσεις, Σώμα & Πνεύμα 



Ενεργοποίησε το Ηλιακό σου Πλέγμα 

Το ηλιακό πλέγμα είναι η "Κεντρική αποθήκη" ενέργειας στον ανθρώπινο 
οργανισμό και αποτελείται από γάγγλια (μάζες νευρικής ύλης) και ευρίσκεται στο 
πίσω μέρος του στομαχιού. Όταν αυτό το κέντρο, από το οποίο όλα τα νεύρα του 
σώματος εκκινούν, σε κανονικές υγιείς συνθήκες, εκπέμπει σταθερά πραγματική 
ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μεταφέρεται μέσω του νευρικού συστήματος σε 
ολόκληρο το σώμα προς όλες τις κατευθύνσεις μέχρι την εξωτερική επιδερμίδα και 
εξέρχεται στην ατμόσφαιρα και περιβάλει το σώμα.  

Το ηλιακό πλέγμα είναι το σημείο από το οποίο γεννιέται η ζωή. Ελέγχει όλες τις 
ακούσιες λειτουργίες της ζωής αλλά επιδρά και πάνω στον ψυχικό μας κόσμο. Το 
ηλιακό πλέγμα διαστέλλεται από σκέψεις αγάπης, καλοσύνης και ευγνωμοσύνης 
και συστέλλεται από αρνητικές σκέψεις, φόβους, μίσος, θυμό, δόλο, μοχθηρία, 
εκδίκηση, ζήλεια, ανησυχία, θλίψη και άλλες παρόμοιες σκέψεις και συναισθήματα. 
Η συστολή αυτή διακόπτει την σταθερή ροή ενέργειας προς το σώμα, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρρώστιες, νευρικές ασθένειες και κατάρρευση του 
οργανισμού.  

Χρησιμοποίησε την συνειδητή σου λογική και άρχισε να διαστέλλεις και να ανοίγεις 
το ηλιακό σου πλέγμα για να εκπέμπει χωρίς διακοπές. Αντικατέστησε τις αρνητικές 
σκέψεις με θετικές γιατί έτσι, η ροή θετικής ενέργειας θα αρχίσει άμεσα να 
αυξάνεται και θα θεραπευθείς πολύ πιο γρήγορα. 

Μπορείς  να βοηθήσεις την διαστολή του ηλιακού πλέγματος με την ακόλουθη 
άσκηση:  

 Όταν ξυπνάς το πρωί, θα χαλαρώνεις με τις ασκήσεις αναπνοής που 
προτιμάς.  

 Καθώς αναπνέεις ρυθμικά και χαλαρώνεις θα σκέφτεσαι ότι είσαι υγιής. 
  Στην συνέχεια θα πάρεις μια βαθιά αναπνοή, θα κρατήσεις τον αέρα στους 

πνεύμονες σου για ένα-δύο δευτερόλεπτα και θα πιέσεις τους κοιλιακούς 
σου μυς προς τα κάτω (προς τη κατεύθυνση του πατώματος) και προς τα 
πάνω, προς τους πνεύμονες. Οι κινήσεις αυτές θα αναγκάσουν τον αέρα να 
κινηθεί γρήγορα στο πάνω μέρος των πνευμόνων. Κράτησε τον αέρα για 
ένα-δύο δευτερόλεπτα  εκεί και ξαφνικά στείλε τον προς τα κάτω και 
επανέλαβε την διαδικασία 2-5 φορές χωρίς να εκπνεύσεις.  

 Επανέλαβε την άσκηση  ακόμη 3-5 φορές.  

Στην ουσία αναγκάζεις τον αέρα να κινείται πάνω και κάτω στο χώρο του 
ηλιακού πλέγματος. 



Αν δυσκολεύεσαι να εκτελέσεις την ανωτέρω άσκηση, τότε μπορεί να εκτελέσεις 
την ακόλουθη άσκηση που είναι εξίσου αποτελεσματική. 

 

 Ξάπλωσε στο πάτωμα με τη πλάτη με τα πόδια λυγισμένα και το πέλμα των 
ποδιών σου επίπεδο με την επιφάνεια του πατώματος. Φρόντισε να νοιώθεις 
άνετα στη θέση αυτή. 

 

 Πάρε βαθειά αναπνοή  

 

 Κράτησε την αναπνοή σου και ταυτόχρονα σφίξε τους μυς του στομαχιού 
σου και προσπάθησε να σπρώξεις τον ομφαλό σου προς τα κάτω να φθάσει 
αν είναι δυνατό την σπονδυλική σου στήλη. 

 

 Μείνε εκεί για 4-5 δευτερόλεπτα.  

 

 Εκπνέεις και χαλαρώνεις τους μυς και επαναλαμβάνεις την άσκηση 3-5 
φορές. 

Προσπάθησε να ενεργοποιείς το ηλιακό σου πλέγμα 2-3 φορές την ημέρα. 



Επίλογος 
 
Αγαπητέ φίλε, 
 
“ Το μόνο σχέδιο που ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να έχει, είναι να γίνει ότι 
μπορεί καλύτερο. Να επεκτείνει τα όρια του και να συνεχίσει να προοδεύει μέχρι 
την ημέρα που θα πεθάνει. Να προσπαθεί για τον επόμενο στόχο, να εφορμήσει 
για το μεγάλο του όνειρο. Αυτή είναι κυριαρχική ζωή. Μια ζωή γεμάτη δύναμη. 
Μια ζωή που αξίζει να την ζεις. Αλλά υπάρχει το τίμημα . . .” Το τίμημα είναι η 
συνεχής προσπάθεια και εργασία. 
 
Τίποτα δεν είναι αδύνατο και ποτέ δεν είναι αργά, εφ’ όσον ζούμε και 
αναπνέουμε. Ελευθερώνονται  και προοδεύουν εκείνοι που έγκαιρα 
αντιλαμβάνονται την δύναμη τους, σπάζουν τα δεσμά τους και εργάζονται 
ύστερα με πρόγραμμα, υπομονή και επιμονή για να πετύχουν το σκοπό τους. 
 
 
Δώσε στο υποσυνείδητό σου να καταλάβει ότι αυτά που λέγεις, σκέφτεσαι, 
οραματίζεσαι και θέλεις, τα εννοείς, και θα τα δεχθεί ως ορθά και θα ενεργήσει 
κατάλληλα. Αν δράσεις συνειδητά, έχεις πραγματική επιθυμία και εξασκηθείς με 
πίστη και με τη προσοχή σου εστραμμένη στην υγεία, θα προσέξεις μια 
καλυτέρευση από την αρχή. Όμως θα πρέπει να θυμάσαι πως, αν το 
υποσυνείδητο σου προσπαθήσει να επιβάλει στο συνειδητό σου φοβίες και 
αμφιβολίες, πρέπει άμεσα να τις βγάλεις από τον νου σου και να τι μετατρέψεις 
σε σκέψεις θάρρους και πίστης, μέχρι που ο εισβολέας αποχωρίσει.   
 
Γίνε ένα με την υγεία στην σκέψη, στον λόγο και στην δράση, και άμεσα να 
αποσυνδέσεις τον εαυτό σου από την αρρώστια.  
 
 
Μπορείς να γίνεις ο δημιουργός και ο κύριος της ζωής σου.  
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