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Το Sat Nam Rasayan είναι µια ολιστική 
θεραπευτική τεχνική που προέρχεται 
από την Kundalini Yoga, η οποία 
αναπτύχθηκε από τον θεραπευτή Guru 
Ram Dass (1534-1581). Sat Nam Rasayan 
σηµαίνει Θεραπεία στο Όνοµα του 
Θεϊκού. Η θεραπεία συµβαίνει σε έναν 
εσωτερικό χώρο σιωπής. εσωτερικό χώρο σιωπής. 

Ό,τι υπάρχει έχει το δικαίωµα να 
υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό αξιώµα 
του Sat Nam Rasayan. Η θεραπευτική 
αυτή µέθοδος βοηθάει να λυθούν 
εντάσεις και περιορισµοί στο σώµα, στο 
πνεύµα και στα συναισθήµατα. Είναι 
κάτι παραπάνω από µια τεχνική: είναι 
ένα είδος δηµιουργίας και σε συνδέει ένα είδος δηµιουργίας και σε συνδέει 
µε την ουσία της θεραπείας.

Με βάση αυτήν την πολύ παλιά 
θεραπευτική τέχνη η ασθένεια 
περιγράφεται ως η τάση του σώµατος 
να αντιδράει, η οποία µπορεί να 
φανερωθεί σε µορφή 
πόνου,συναισθηµατικού προβλήµατος 
ή βαριάς ασθένειας. 

 είναι µια ολιστική θεραπευτική 
τεχνική

   είναι Σανσκριτικό

   σηµαίνει θεραπεία ή βαθειά 
χαλάρωση στο όνοµα του θεϊκού

   σηµαίνει ‘πήγαινε στην οντότητα 
της πραγµατικής σου ύπαρξης’

   είναι µια παραδοσιακή    είναι µια παραδοσιακή 
θεραπευτική τέχνη

   είναι µία πολύ ακριβής µορφή 
θεραπείας

   υπηρετεί την αποκλειστική 
θεραπεία της συνειδητότητας

Sat Nam RasayanΤο Η θεραπεύτρια παραµένει ουδέτερη, 
χωρίς προκατάληψη. Δεν εµπλέκεται µε 

τα συναισθήµατα του ασθενή. Τα 
συναισθήµατα είναι στοιχεία 

επικοινωνίας και µεταµόρφωσης. Η 
µετατροπή ασθενειών και εν τέλει η 
θεραπεία θα κατορ- θωθεί µε την 

συναίνεση σε όλα όσα φανερώνονται, συναίνεση σε όλα όσα φανερώνονται, 
χωρίς παρεµβολή. 

Το Sat Nam Rasayan δουλεύει χωρίς 
βοηθήµατα, όπως φάρµακα και 
βελόνες. Δουλεύει µε την καθαρή 
πρόθεση, σε απόλυτη ηρεµία, στην 
απόλυτη παρουσία της στιγµής. 

Είναι δυνατόν µόνο µέσω της 
συγκέντρωσης στο επίπεδο της 
διαλογιστικής συνείδησης να 

ισορροπηθούν και να µετατραπούν τα 
στοιχεία, οι µεσηµβρινοί κύκλοι, τα 
chakra, οι µύες και οι αρθρώσεις, τα 

όργανα αλλά και οι ψυχικές 
καταστάσεις. Έτσι µπορεί να επέλθει καταστάσεις. Έτσι µπορεί να επέλθει 

θεραπεία. 

Αυτή η µέθοδος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί υποστηρικτικά  και 

συµπληρωµατικά µε άλλες 
θεραπευτικές µεθόδους.


