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Christmas Party!
στο Yogastudio Maroussi
Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 

20.00

Ελάτε να γιορτάσουμε σε μία κεφάτη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα 

με πολύ μουσική, χορό, χορτοφαγικό μπουφέ και εκπλήξεις! Θα 

κάνουμε ανταλλαγή δώρων! Φέρτε μαζί σας σε συσκευασία δώρου κάτι 

ενδιαφέρον ή και χρήσιμο από τα πράγματά σας που θα θέλατε να το 

δωρήσετε! Οι φίλοι σας είναι επίσης ευπρόσδεκτοι!



Η αγαπητή µας φίλη Δέσποινα Κουκίδου έγραψε 
για τη στήλη µας την µέχρι τώρα εµπειρία της µε την 
άσκηση στη γιόγκα. Δέσποινα σε ευχαριστούµε και σου 
ευχόµαστε οι περαιτέρω αλλαγές που επιθυµείς να 
πραγµατοποιηθούν σύντοµα ση ζωή σου.

«Πριν τρία χρόνια περίπου ήρθα πρώτη φορά σε επαφή µε 
τη yoga ψάχνοντας µία µορφή άσκησης που να δυναµώνει και 
να “αποσυµφορεί” σώµα και νου. Την επέλεξα γιατί πάντα µε 
έλκυε το γεγονός ότι πρόκειται για µια ολιστική προσέγγιση, που 
δεν αντιµετωπίζει τον άνθρωπο µόνο ως σώµα αλλά λαµβάνει 
υπόψιν τη συναισθηµατική αλλά και νοητική του διάσταση. 
Θυµάµαι ακόµη την αίσθηση µετά το πρώτο µάθηµα. Ένιωθα το 
κορµί µου σαν να είχε ζωντανέψει, σα να βρισκόταν σε λήθαργο 
µέχρι τότε, αν και γυµναζόµουν ανέκαθεν. Είχα µια ελαφριά, 
χαρούµενη διάθεση και θυµόµουν τα χρώµατα που είχα “δει” 
κατά τη διάρκεια της βαθιάς χαλάρωσης. Με τον καιρό αυτές οι 
“αισθήσεις” άρχισαν να γίνονται πιο βαθιές και να τις αναζητώ 
τακτικότερα. Ξεκίνησα από νωρίς να ασκούµαι στη yoga µόνη 
µου στο σπίτι, όσο περνούσε ο καιρός και πιο τακτικά, κυρίως 
γιατί δεν είχα την οικονοµική δυνατότητα να πηγαίνω συχνότερα 
σε µαθήµατα. Πλέον, βλέπω ότι η εξέλιξη θα ήταν ούτως ή 
άλλως τέτοια, µιας και η πρωινή άσκηση στη yoga µε βοηθά να 
ξεκινώ τη µέρα µου µε το κορµί µου ενεργοποιηµένο και το νου 
µου συγκεντρωµένο και ήρεµο. Όµως, εκτός από τα οφέλη στο 
σώµα και την χαλάρωση του νου, παρατηρώ ότι συµβαίνουν 
κάποιες αλλαγές πιο λεπτοφυείς. Οι αλλαγές αυτές έχουν να 
κάνουν µε τον τρόπο που αντιµετωπίζω τους ανθρώπους γύρω 
µου και τη ζωή. Καταρχήν, δουλεύω µε παιδιά και η yoga µε 
οπλίζει µε υποµονή, µια αρετή που είναι απαραίτητη στη δουλειά 
µου. Οι σχέσεις µε τους φίλους µου είναι πιο ειλικρινείς. Οι 
αντιπαραθέσεις πιο δηµιουργικές, αν και άγαρµπες ακόµη, 
αλλά έχει ανοίξει τουλάχιστον ένας δίαυλος επικοινωνίας. 
Αισθάνοµαι σαν να βγαίνουν στην επιφάνεια και να φωτίζονται 
πια τα πράγµατα, αντί να είναι κάπου κρυµµένα και να µε 
βασανίζουν, χωρίς καν να το παίρνω είδηση. Ακόµη, µου αρέσει 
που στη yoga όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, µικροί, µεγάλοι, άντρες, 
γυναίκες, παιδιά, γυµνασµένοι και µη, στρουµπουλοί, αδύνατοι. 
Μου διδάσκει, µε αυτόν τον τρόπο, την αποδοχή και, κυρίως, την 
αποδοχή του εαυτού, που έχω µεγάλη ανάγκη. Επίσης, µαθαίνω 
µε έναν πηγαίο τρόπο να εστιάζω στα θετικά γύρω µου και µέσα 
µου. Είναι τόσο έντονη η θετική ενέργεια που βιώνω κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, που έχω την αίσθηση ότι εθίζοµαι, οπότε 
επιδιώκω να την αισθάνοµαι όσο συχνότερα µπορώ, και πιστεύω 
ότι αυτό είναι κάτι που όλοι έχουµε ανάγκη σήµερα, όπως, ό,τι 
και όποιοι κι αν είµαστε».

Η επικοινωνία μαςΗ σκέψη του μή
να

“Μπορεί κάποιος να αντλήσει 

νερό σκάβοντας στο ίδιο 

σημείο σε βάθος πενήντα 

μέτρων,όχι όμως σκάβοντας 

ένα μέτρο σε πενήν
τα 

διαφορετικά σημεία”. 

Paramahamsa Satyananda

Τα «ιντερνετικά» νέα
Αγαπητοί µας φίλοι εγκαινιάζουµε από 
αυτό το µήνα µια νέα στήλη στο newsletter. 
Αφορά νέα απ’ όλο τον κόσµο που βρίσκουµε 
στο internet και τα οποία µας φαίνονται 
αρκετά ενδιαφέροντα για να τα µοιραστούµε 
µαζί σας. Αν λοιπόν βρείτε κάποια είδηση ή 
βίντεο που σας αρέσει, παρακαλούµε να µας 
τα στείλετε για να τα δηµοσιεύσουµε. Ιδού 
λοιπόν τα νέα αυτού του µήνα που αξίζει να 
τα δείτε!

Δασκάλα yoga ετών ... 91!
Η Bernice Bates είναι η γηραιότερη δασκάλα 
yoga στον κόσμο! Στα 91 της χρόνια, έχει 

ανοίγματα που θα ζήλευαν γυναίκες 
με το ένα τέταρτο της ηλικίας της. Δεν 
είναι τυχαίο λοιπόν που η ηλικιωμένη 
γυναίκα κατάφερε να πάρει μια θέση 
στο βιβλίο των ρεκόρ Guiness. Η Ber-
nice διδάσκει yoga από το 1960 και 
δεν διστάζει τώρα που κατέκτησε την 

θέση, να προκαλέσει άλλους μεγαλύτερους της 
και σοφότερους της, να την συναγωνιστούν και 
να κερδίσουν! Τολμηρή η 91χρονη γιαγιά, η οποία 
να σημειώσουμε, κάνει μαθήματα σε 60αρηδες 
και ισχυρίζεται πως οι μεσήλικες μαθητές της 
είναι αυτοί που της έδωσαν δύναμη, βοήθεια και 
θέληση να κερδίσει το έπαθλο.

Πώς να διαλογιστείς σε ένα λεπτό

το link για το video:
http://www.youtube.com/watch?v=F6eFFCi12v8&featur
e=youtube_gdata_player



Σεµινάρια
Φέτος το Studio μας φιλοξενεί εκτός από τους κύκλους μαθημάτων γιόγκα διαφόρων 
επιπέδων και ενδιαφέροντα σεμινάρια. Είναι κατάλληλα τόσο για δασκάλους γιόγκα 
που ήδη έχουν το πιστοποιητικό των 200 ωρών και άνω όσο και για ασκούμενους 
που τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα και θέλουν να εμβαθύνουν στην 
πρακτική τους και στη φιλοσοφία της γιόγκα. Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΑΝΑ) ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ
µε ισχυρές πρακτικές ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ - ΜΟΥΝΤΡΑ - ΜΠΑΝΤΑ.
7,21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ + 4,18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ + 3,17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 6 συναντήσεις στη διάρκεια ενός
τριμήνου και πραγματοποιείται κάθε 15 ημέρες Σάββατα και ώρες 15.30-20.30.
Στόχος του σεµιναρίου είναι να αυξήσουµε το επίπεδο της ενέργειας µας. Οι
πρακτικές που θα διδαχθούν δυναµώνουν το ενεργειακό µας πεδίο, ώστε να 
µην “καταρέουµε” σωµατικά, ενεργειακά και ψυχικά.
Πράνα είναι η ζωτική δύναμη και πραναγιάμα είναι η τεχνική που αυξάνει και 
ενεργοποιεί την ποσότητα της πράνα στο σώμα σε υψηλότερη συχνότητα.

Παρουσιάζονται
Επιστημονικές έρευνες για:
Τη λειτουργία της αναπνοής, του 
αναπνευστικού συστήματος, την 
πραναγιάμα, τα νάντι(ενεργεικά δίκτυα), 
τα τσάκρα(ενεργειακοί κόμβοι) και τους 
μεσημβρινούς ενέργειας σύμφωνα την 
Κινέζικη Ιατρική.

Διδάσκονται
Τεχνικές διεύρυνσης των πνευμόνων.
Στάδια μέσων από:
1. Εξισορροπητικές πραναγιάμα
2. Ηρεμιστικές πραναγιάμα
3. Πραναγιάμα ενεργοποίησης
Μούντρα και μπάντα σχετικές με τις 
πραναγιάμα που θα διδαχθούν.
Πράνα Γιόγκα Νίντρα
Τα ωφέλη των πρακτικών στο 
σωματικό-νοητικό-ψυχικό επίπεδο.

Τι πετυχαίνουµε
Με τις πρακτικές που θα διδαχθούμε 
σε αυτό το σεμινάριο αποκτούμε ένα 
δυνατό, υγιές σώμα που ακτινοβολεί 
ζωτικότητα. Δυναμώνουμε ενεργειακά 
και ψυχικά και σαν αποτέλεσμα 
γινόμαστε λιγότερο ευάλωτοι στις 
εξωτερικές αρνητικές επιρροές. 
Πετυχαίνουμε στην καθημερινή μας ζωή 
ισορροπία μεταξύ εσωτερίκευσης και
εξωτερίκευσης, ισορροπία μεταξύ 
αδράνειας και δράσης.

Διδάσκουν
Η Σουάμι Νιρβικαλπανάντα / Όλγα Αλεξίου, 
Satyananda Yoga Senior Level Teacher, 
Yoga Alliance International Gertified Master 
Level Teacher, με 27 χρόνια εμπειρίας. 
Ο Μαχάτμα / Μιχάλης Ευαγγελίδης, 
Satyananda Yoga Instructor και DL Yogic 
Studies I-II Satyananda Academy Europe 
(London, UK).

Δηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας.Περιορισµένος αριθµός θέσεων.



Το Studio µας επίσης φιλοξενεί σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣΑΖ • 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ • ΤΑΧΥΟΝ

Η συνεργάτιδά μας Φωτεινή 
Σπυλιοπούλου με πολύχρονη εμπειρία 
και σπουδές στα θεραπευτικά μασάζ και τις 
ενεργειακές θεραπείες, εξηγεί τον τρόπο 
που αυτά επιδρούν στο σώμα και στην 
ψυχοσύνθεση του ανθρώπου.
“Το σώμα μας είναι ένας χάρτης των όσων 
μας έχουν συμβεί. Είναι η αποθήκη ή η
βιβλιοθήκη των εμπειριών μας. ´Οτι 
καταφέραμε να διαχειριστούμε καλώς, 
και ότι μας ήταν πολύ ως πληροφορία για 
να το αντέξουμε, το έχουμε αποθηκεύσει 
κάπου σε ένα σημείο στο σώμα, ξεχασμένο 
από καιρό. Ίσως κάποια μικρή αφορμή να 
το ενεργοποιεί που και που, φέρνοντας 
παροδικά συμπτώματα και ίσως έρθει 
κάποια στιγμή που αυτή η ¨καταχώρηση¨ 
να γίνει τόσο έντονη ή ενοχλητική ώστε 
να χρειαστεί να καταφύγουμε σε κάποιον 
ειδικό.
Αυτό που προσφέρουν οι ενεργειακές 
θεραπείες όπως το τάχυον σε συνδυασμό 

με το θεραπευτικό μασάζ είναι μεγάλη 
ποσότητα ενέργειας στο σώμα. Αυτό 
βοηθά το σώμα να “πετάξει” έξω τις τοξίνες 
λειτουργώντας κατά συνέπεια στο βέλτιστο 
δυναμικό του. Επίσης το σφίξιμο και οι 
εσωτερικές συγκρούσεις “μαλακώνουν” 
και αφήνουν αυτό που “κρατάμε” μέσα μας 
να πετάξει ωσάν το περιστέρι της ειρήνης 
μακριά. Επιτρέπουν στην επίγνωση και την 
εσωτερική γαλήνη να πάρει τη θέση του 
“καταχωρημένου” γεγονότος ή τραύματος.
Έτσι η μνήμη αυτή που έφερνε τη δυσκολία 
σβήνει, η σωματική, συναισθηματική, 
πνευματική δυσαρέσκεια απαλύνει και 
επέρχεται ένα ευχάριστο αίσθημα
πληρότητας. Όπως το μωρό αισθάνεται 
πληρότητα και είναι συνδεδεμένο με την 
πηγή έτσι και ο ενήλικας μπορεί με λίγη 
υποστήριξη να ξαναγγίξει το επίπεδο αυτό. 
Ο καθένας ανάλογα με τη στιγμή στη ζωή 
του αγγίζει και το ανάλογο επίπεδο, που 
συνοδεύεται από ανάλογη εμπειρία.



“Ξεκινώντας τα μαθήματα yoga και επιδεικνύοντας μάλλον υπέρμετρο αρχικόενθουσιασμό, γρήγορα ένα παλιό παιδικό τραύμα, που σχεδόν είχα ξεχάσει, ενεργοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν ένας οξύς και έντονος πόνος στο ισχίο του δεξί ποδιού που όχι μόνο έκανε απαγορευτική την άσκηση αλλά και δύσκολη την καθημερινότητα. Μετά από δυο εβδομάδες συνεχούς επιδείνωσης, δοκίμασα το θεραπευτικό μασάζ με τάχυον, με την Φωτεινή Σπηλιοπούλου, σαν μια απέλπιδα προσπάθεια πριν προσφύγω στην ιατρική γνωμάτευση. Η εμπειρία ήταν από πολλές απόψεις μοναδική. Ουσιαστικά σε δύο μόνο συνεδρίες ο πόνος εξαλείφθηκε, οπότε εκ του αποτελέσματος η θεραπεία αποδείχτηκε αποτελεσματικότατη (παρά την αρχική μου δυσπιστία). Για την μέθοδο δεν ξέρω πολλά είναι η αλήθεια. Άλλωστε ουδέποτε βρήκα το νόημα να την ερμηνεύσω και να την εκλογικεύσω από τη στιγμή που τα αποτελέσματα ήταν τόσο θεαματικά. Αυτό όμως που θέλω να κάνω σαφές είναι ότι η αίσθηση που μου αποτυπώθηκε δεν ήταν η θεραπεία μέσω μιας μεθόδου. Η εμπειρία που βίωσα ήταν καθαρά αυτοθεραπείας, ενώ η μέθοδος ήταν απλά το μέσο -η ενεργοποίηση της ικανότητας αυτής, γεγονός που άλλαξε οριστικά την αντίληψη και την κατανόηση που είχα προς το σώμα μου. Θεωρώντας δεδομένο ότι η καλλιέργεια της επίγνωσης είναι το ζητούμενο για όλους μας, μπορώ ξεκάθαρα να πω ότι η εμπειρία αυτή, της αυτοθεραπείας ,αποτέλεσε για μένα ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση”.

Ο φίλος και μαθητής 

του yogastudio Σταύρος 

Κουγιάς έγραψε την 

εμπειρία που είχε σε μια 

συνεδρία θευραπευτικού 

μασάζ-τάχυον με τη 

συνεργάτιδά μας και τη 

μοιράζεται μαζί μας. 

Τον ευχαριστούµε θερµά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ
ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

P  Αφήνουμε αρκετό χρόνο από το τελευταίο 
γεύμα πριν την πρακτική μας

P  Βρίσκουμε έναν ήσυχο χώρο. Κλείνουμε τα 
κινητα

P  Ελαχιστοποιούμε τους περισπασμούς
P�Παίρνουμε απόσταση από τις καθημερινές 

δραστηριότητες για να μπορέσουμε να 
εσωτερικευθούμε

PΘυμόμαστε ότι όλα αλλάζουν
P�Αναπνέουμε βαθιά, αφήνουμε την αναπνοή 

να εμβαθύνει την εμπειρία της άσανα
P�Αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό κατά 

τη διάρκεια των πρακτικών αναπνοής ή 
κάνουμε την πρακτική μας έξω

P�Σεβόσμαστε τα όρια του σώματός μας σε 
κάθε άσανα - έχουμε επίγνωση του σημείου 
που μπορούμε να παραμείνουμε σταθεροί 
αναπνέοντας βαθιά

P�Προχωράμε με υπομονή, κατανόηση και 
επίγνωση - τα όρια μας μπορεί να αλλάζουν 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής και από 
μάθημα σε μάθημα

P�Βρίσκουμε την ισορροπία και την άνεση σε 
κάθε άσανα

PΕπίγνωση της αναπνοής
P�Επίγνωση στις σκέψεις και στα 

συναισθήματα κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής

P�Αν ο νους παρασύρεται τον επαναφέρουμε 
απαλά στις πρακτικές μας

ΤΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ

P  Να βλέπουμε 
τηλεόραση ή να 
διαβάζουμε καθώς 
κάνουμε Γιόγκα

P  Να τρώμε ενώ 
κάνουμε την πρακτική 
μας 

P  Να πιέζουμε τον 
εαυτό μας να μπει σε 
μια άσανα

P  Να ανησυχούμε αν 
κάνουμε τις άσανα 
τέλεια ειδικά αν 
είμαστε αρχάριοι

P  Να είμαστε πολύ 
κριτικοί απέναντι στον 
εαυτό μας

P  Να βιαζόμαστε 
ανάμεσα στις άσανα

P  Αποφεύγουμε 
τις ανώμαλες ή 
ολισθηρές επιφάνειες

P  Να κρατάμε την 
αναπνοή μας κατά την 
διάρκεια των άσανα

P  Να συγκρίνουμε τον 
εαυτό μας με τους 
άλλους


