
 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦ.34. ΓΙΟΓΚΑ 

 

Α. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση 

 

1. Γιόγκα είναι όρος με τον οποίο ονομάζονται οι τεχνικές που έχουν σκοπό :  

 

Α. την ένωση του ανθρώπου με το θείο στοιχείο που ενυπάρχει σ’ αυτόν. 

Β. την ένωση του ανθρώπου με τις ψυχές των προγόνων του 

Γ. την ένωση του ανθρώπου με άλλους ανθρώπους της ίδιας θρησκείας. 

 

2. Σύμφωνα με τους Ουπανισάδες το όνομα Μπράχμαν δόθηκε: 

 

Α. στο νου που βρίσκεται πάνω από τον φυσικό κόσμο 

Β. στο σύνολο της απόλυτης θείας πραγματικότητας 

Γ. στις ψυχικές αρετές που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση. 

 

3. Οι ομοιότητες που παρουσιάζονται ανάμεσα στην προσευχή της ορθόδοξης ησυχαστικής 

παράδοσης και τη Γιόγκα οφείλονται στο :  

 

A.ότι η τεχνική της προσευχής είναι στοιχείο όλων των ανατολικών θρησκειών 

Β. ότι με την προσευχή αναζητείται το θείο μέσα από την ύπαρξη του ανθρώπου. 

Γ. ότι με την προσευχή και οι δύο επιζητούν την ένωση με το Θεό. 

 

Β. Να ενώσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

 

                         Α                                                                          Β 

1. Γιόγκα Α. Θεός , λυτρωτής των ανθρώπων 

2. Μπράχμαν  Β. διαλογισμός 

3. Γιόγκα – Ησυχασμός Γ. ένωση 

4. Γιόγκι Δ. μορφές μυστικισμού 

5. Αναστάς Χριστός  Ε. απόλυτη, θεία πραγματικότητα 

6. Συγκράτηση αναπνοής Στ. κομμάτι του Μπράχμαν, ατομική ψυχή 

7. Άτμαν Ζ. άσκηση γιόγκα τεχνική 

8. Τεχνική της Γίογκα Η. ο ενωμένος με το Θεό 

 

1= 3= 5= 7= 

2= 4= 6= 8= 

 

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

 

 

1. Γιόγκα είναι όρος που προσδιορίζει τεχνικές με σκοπό την ένωση του ανθρώπου με το θείο. ...... 

 

2. Μέσα σε καθένα από τα όντα του κόσμου μας υπάρχει το Μπράχμαν και το Άτμαν.  ......... 

 

3. Η τεχνική της Γιόγκα δεν έχει σχέση με το διαλογισμό. ............ 

 

4. Ο τρόπος προσευχής των ησυχαστών παρουσιάζει ομοιότητες με την τεχνική του διαλογισμού.  

... 


