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Το YSM σας εύχεται καλό φθινόπωρο,
με υγεία και δημιουργικότητα και σας προσκαλεί…
Γιορτή Έναρξης!
Είστε όλοι καλεσμένοι
στην γιορτή έναρξης της νέας σαιζόν την
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012, στις 20.30 μ.μ.
Με ποτό και μπουφέ στην δημοφιλή και
δροσερή ταράτσα του κτιρίου μας. Μια ευκαιρία
για να βρεθείτε με τους γνωστούς και τους
φίλους σας, να ακούσετε ευχάριστη μουσική,
ίσως να λικνιστείτε και να ενημερωθείτε
για τα νέα μας προγράμματα.
Σας περιμένουμε!
* Τα απογευματινά και βραδινά προγράμματα
της 17ης Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν,
λόγω της γιορτής.

Δωρεάν Πρόγραμμα Γνωριμίας
για Αρχαρίους

Δοκιμάστε ένα πρόγραμμα γνωριμίας, ειδικά
σχεδιασμένο για όσους από σας δεν έχετε
προηγούμενη εμπειρία στη γιόγκα! Θα σας
εισάγει, με έναν άμεσο και βιωματικό τρόπο, στη
φιλοσοφία και στην πρακτική της γιόγκα.
Με τη Σουάμι Νιρβικάλπα (Όλγα Αλεξίου),
Master of Yoga, με πολυετή εμπειρία στη
διδασκαλία και στον γιογκικό τρόπο ζωής.
Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας
στη γραμματεία για το πρώτο πρόγραμμα
γνωριμίας, που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, στις 20.00 μ.μ.
Για όσους δεν προλάβουν, το πρόγραμμα θα
επαναληφθεί την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου,
στις 20.30 μ.μ.
Σας περιμένουμε!
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Τηλ. 210 6147618
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Εκπαιδευτικά σεμινάρια
για ασκούμενους και δασκάλους γιόγκα
Δείτε εδώ τις βασικές πληροφορίες για τα σεμινάρια που σχεδιάσαμε για τη
φετινή σαιζόν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σύντομα στο ανανεωμένο
και εμπλουτισμένο μας σάιτ, www.yogastudio.gr.

2012
Νάντα γιόγκα και Τσάκρα - Επίπεδο 1 (32 ώρες)
Μία πρώτη προσέγγιση στην εξερεύνηση του ήχου και στην ενεργοποίηση του εσωτερικού δυναμικού,
με πρακτικές από την Νάντα και Κουνταλίνι γιόγκα.
Σαββατοκύριακα: 3,4 + 24,25 Νοεμβρίου 2012
Νάντα γιόγκα και Τσάκρα - Επίπεδο 2 (16 ώρες)
Απευθύνεται σε όσους έχουν κάνει πέρυσι το πρώτο μέρος. Φέτος θα εμβαθύνουμε στην τεχνική των
σουάρα (sargam). Μια πρακτική για την επίτευξη της κατάστασης πρατυαχάρα και την περαιτέρω
ενεργοποίηση και αφύπνιση του πρανικού σώματος και των τσάκρα. Επίσης θα εξερευνήσουμε τους
εσωτερικούς μας ήχους στο φυσικό, νοητικό και πρανικό επίπεδο. Με στόχο να βιώσουμε την κίνηση της
πράνα ως δόνηση, ως ήχο, μέσα από την πρακτική nadanusandhana.
Σαββατοκύριακο: 8,9 Δεκεμβρίου 2012
Ράτζα γιόγκα - Επίπεδο 2 (20 ώρες)
Η συνέχεια του σεμιναρίου “ Ενδυνάμωσε την θέλησή σου και βρες ποιός είσαι”. Με αποτελεσματικές
μεθόδους από την Ράτζα γιόγκα και τεχνικές διαλογισμού για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης
(Ντάρανα).
Σάββατα: 6 + 27 Οκτωβρίου 2012
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2013
Σεμινάριο εκπαίδευσης δασκάλων - Βασικό επίπεδο (200 ώρες)

Ιανουάριος έως Ιούνιος 2013

Σαββατοκύριακα: 19,20/01 + 16,17/02 + 16,17,18/03 + 20,21/04 + 15,16/06
Και πενθήμερο Reatret: 7-12 /05
Μέρος Α - Η ανατομία της άσανα (Ανναμαγιακόσα) (50 ώρες)
Η γνώση της μηχανικής του ανθρώπινου σώματος, σε πρακτικό επίπεδο και η ικανότητα
εφαρμογής της ασφάλειας στο περιβάλλον της τάξης είναι, για έναν δάσκαλο, το εργαλείο
για να κρατήσει διαχρονικά, ζωντανή την έμπνευση στους μαθητές και τις αίθουσες του
γεμάτες. Στο σεμινάριο θα καλυφθούν θέματα γύρω από την ανατομία- κινησιολογία σε
σύνδεση με την άσανα και τα αίτια τραυματισμών κατά την άσκηση. Για τον σκοπό αυτό θα
χρησιμοποιηθούν 3D animations και λογισμικά ανατομίας για την κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης
και συγκεκριμένα της κάθε άσανα. Δημιουργώντας έτσι μια νέα εμπειρία στην μάθηση των αρθρώσεων
και των μυών. Θα δείτε κυριολεκτικά τι συμβαίνει κάτω από το δέρμα, στους μύες και τις αρθρώσεις
κατά την εκτέλεση της άσανα. Έτσι θα κατανοηθεί καλύτερα το πως να αποφεύγονται οι ποιό κοινοί
τραυματισμοί στις άσανα, αλλά και πώς να βοηθηθεί πραγματικά ο ασκούμενος για να «μπει» σε μια
άσανα.
Σε ποιούς απευθύνεται:
Τόσο σε δασκάλους όσο και ασκούμενους, που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το τι ακριβώς
κάνουν οι άσανα στο μυϊκό - σκελετικό σύστημα και πως να ασκούνται μόνοι τους με ασφάλεια.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία μέρη.
• Το πρώτο μέρος μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις
γνώσεις τους γύρω από την λειτουργία των μυών του σώματος τους.
• Το δεύτερο μέρος απευθύνεται σε δασκάλους, χωρίς να αποκλείονται και οι ασκούμενοι που θα
τους ενδιέφερε το θέμα της αξιολόγησης του σώματος τους.
• Το τρίτο μέρος απευθύνεται αποκλειστικά σε δασκάλους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον την βασική εκπαίδευση δασκάλων Χάθα γιόγκα 200 ωρών.
Σάββατα: 12,26/01 + 9,23/02/2013
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Μέρος Β - Η ενεργειακή ανατομία (Πραναμαγιακόσα) - 25 ώρες
Σάββατα: 9,30/03 + 13/04/2013
Μέρος Γ - Η ανατομία του νου (Μανομαγιακόσα) - 25 ώρες
Σάββατα: 27/04 + 18/05 + 1/06/2013
Περισσότερες πληροφορίες για τα δύο
τελευταία σεμινάρια, σύντομα στο σάιτ…
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Η σκέψη του μήνα /
Τα ιντερνετικά νέα

«Γιατί δεν αλλάζεις;»
Jiddu Krishnamurti
Στη σκέψη που μοιραζόμαστε
μαζί σας αυτόν τον μήνα,
διερωτόμαστε μαζί με τον
Jiddu Krishnamurti σχετικά
με την απροθυμία μας να
επιλέξουμε την αλλαγή,
ακόμη και όταν η επιμονή
στις συνήθειες και τους τρόπους μας,
εμποδίζει την ευημερία μας και απειλεί
τη ζωή και το μέλλον μας. Σύμφωνα με
τον Ινδό συγγραφέα και φιλόσοφο, όσο
αντιστεκόμαστε στην αλλαγή, παραμένουμε
προσκολλημένοι σε αυτά που μας χωρίζουν
και δεν συνειδητοποιούμε αυτά που μας
συνδέουν.
Υπάρχουν βέβαια, επισημαίνει, βιολογικές
και ψυχολογικές προδιαθέσεις που
περιορίζουν την ικανότητά μας
να νοιαστούμε και να αγαπήσουμε
«αφηρημένα», πέρα από τον στενό κύκλο
των συγγενών, φίλων και ομοϊδεατών
μας. Από την άλλη, μέρος αυτών των
προδιαθέσεων δεν είναι και η εντυπωσιακή,
σε σχέση με τα άλλα ζώα, έφεσή μας στη
μάθηση και η ικανότητά μας για συνειδητή
και μετά-συνειδητή σκέψη;
Αλλά τότε, γιατί δεν αλλάζουμε;
Στο βίντεο που επιλέξαμε για σας αυτόν
τον μήνα ο Κρισναμούρτι θέτει σε όλους
μας αυτό το απλό, αλλά θεμελιώδες
ερώτημα. Ας αναλογιστούμε τις
απαντήσεις…
http://www.youtube.com/watch?v=Z9mtS1A5Wy0

Ημέρα ευεξίας

με κολύμπι, γιόγκα
και μουσική βραδιά
στην πανσέληνο
στις 29 Σεπτεμβρίου
στην Ανάβυσσο
Με σύμμαχο την καλή διάθεση όλων
κινούμαστε προς την διοργάνωση της
δεύτερης εξόρμησής μας στην Ανάβυσσο.
Αυτή τη φορά για ημερήσια εκδρομή γεμάτη
θάλασσα, γιόγκα και πάρτι!
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με πρωινό
μπάνιο στην τοποθεσία «Θυμάρι» για
όσους έλθουν από το πρωί. Στη συνέχεια
απογευματινό μάθημα γιόγκα σε τοποθεσία
κοντά στη θάλασσα και διαλογισμό στο
ηλιοβασίλεμα. Θα ολοκληρωθεί με
μπουφέ και πάρτι γύρω από την πισίνα
ενός υπέροχου οικήματος που βρίσκεται σε
ύψωμα με πανοραμική
θέα, κάτω από το
φεγγαρόφως!
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Σας
περιμένουμε!

Το άρθρο του μήνα
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Σουάμιτζι, θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια
για τον διαλογισμό; Τι επιτυγχάνουμε με τον διαλογισμό;

«Ο

διαλογισμός είναι η πιο δυνατή κατάσταση
του νου. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για αυτόν,
πολλοί κάνουν διαλογισμό, αλλά πολύ λίγοι έχουν
την αληθινή εμπειρία του διαλογισμού. Υπάρχουν δύο
πράγματα: το ένα είναι οι τεχνικές του διαλογισμού,
στις οποίες ασκούνται πολλοί άνθρωποι και λένε
ότι διαλογίζονται, και το άλλο είναι η πραγματική
κατάσταση του διαλογισμού, που μπορεί να έρθει
εντελώς αυθόρμητα, είτε κάνετε κάποια τεχνική
διαλογισμού εκείνη την ώρα, είτε όχι.
Οι στόχοι του διαλογισμού είναι πολλοί και
εξαρτώνται από τον ασκούμενο. Η πιο σημαντική
πλευρά του διαλογισμού για τον καθημερινό άνθρωπο
είναι, κατά τη γνώμη μου, η απελευθέρωση της
νοητικής έντασης. Μπορείτε να κάνετε διαλογισμό
για να γίνετε πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. Αν δεν έχετε
καθόλου ένταση πια, ή αν σας έχει απομείνει λίγη,
τότε νιώθετε χαλαροί σε καταστάσεις της καθημερινής
ζωής που άλλοτε σας προκαλούσαν εκνευρισμό.
Ίσως να έχετε ακούσει για τα κύματα
του εγκεφάλου, Βήτα, Άλφα, Θήτα, Δέλτα.
Αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του νου μας.
Έχει αποδειχθεί τώρα πως αν εκπέμπουμε από τον
εγκέφαλό μας τον λεγόμενο ρυθμό Βήτα, αυτό είναι
ένδειξη έντασης του νου, νευρικότητας. Η πλειοψηφία
των ανθρώπων εκπέμπουν ρυθμό Βήτα. Αν οδηγείτε
αυτοκίνητο κι έρθει ένα άλλο και σας εμποδίσει,
θυμώνετε, και αυτό είναι μια αντίδραση ρυθμού
Βήτα. Αν σας πει κάποιος κάτι που δεν σας αρέσει και
θυμώσετε, αυτό είναι μια αντίδραση ρυθμού Βήτα, και
τα λοιπά. Καθώς ασκείστε στον διαλογισμό, αλλάζετε
σιγά σιγά τον ρυθμό από Βήτα σε Άλφα. Όταν έρχεται
ο ρυθμός Άλφα, αρχίζετε να νιώθετε μέσα σας ήρεμοι
και χαλαροί απέναντι στις διάφορες καταστάσεις.
Τότε, αν έρθει μπροστά σας ένα αυτοκίνητο, δεν
αναστατώνεστε αμέσως, δεν θυμώνετε. Αποφασίζετε
να χειριστείτε το γεγονός ήρεμα και ήσυχα. Το ίδιο
και όταν σας πει κάποιος κάτι, στο σπίτι ή στη δουλειά
και βρεθείτε σε μια κατάσταση που «κανονικά» θα
σας έκανε να θυμώσετε, δεν θυμώνετε, γιατί όταν
έχετε ρυθμό Άλφα δεν μπορείτε να θυμώσετε εύκολα.
Βλέπετε την κατάσταση πιο καθαρά και παίρνετε πιο
καθαρές αποφάσεις, ενεργείτε με περισσότερη νοητική
διαύγεια.
Υπάρχουν και οι άλλοι ρυθμοί, ο Θήτα και ο
Δέλτα. Αυτοί εκπέμπονται όμως σπάνια σε βαθιές

καταστάσεις διαλογισμού. Έρχονται επίσης στον βαθύ
ύπνο, σε άτομα που έχουν τηλεπάθεια ή διόραση και
επίσης σε καταστάσεις όπου αποβάλλονται από το
υποσυνείδητο μερικές βαθιές ψυχολογικές ενοχλήσεις.
Ορισμένα άτομα κάνουν διαλογισμό επειδή
θέλουν να ανακαλύψουν τις βαθύτερες αλήθειες της
ζωής. Διαλογίζονται για να αφυπνίσουν τα κέντρα
του εγκεφάλου που κοιμούνται και να αναπτύξουν
ικανότητες όπως η διάκριση, οι εξωαισθητηριακές
δυνάμεις, η κατανόηση, η ανεκτικότητα. Όλες εκείνες
τις αρετές τις οποίες οι άνθρωποι κάθε φυλής, τάξης
και πεποιθήσεων αποκαλούν υψηλές. Υπάρχουν
επίσης και άτομα που κάνουν διαλογισμό για να
βιώσουν τη θεϊκή ένωση, για να έχουν τη μυστικιστική
εμπειρία. Το κάθε άτομο έχει τον δικό του προσωπικό
λόγο που διαλογίζεται.
Ο διαλογισμός μας φέρνει ειρήνη του νου, τεράστια
ενέργεια και δημιουργικότητα. Είναι το πιο σημαντικό
πράγμα που μπορείτε να επιτύχετε στη ζωή σας. Είναι
το εκ γενετής δικαίωμά σας. Ακόμη κι αν νιώσετε μια
φευγαλέα λάμψη της διαλογιστικής κατάστασης, για
πολύ σύντομο διάστημα, είναι αρκετή για να σας κάνει
να την αποζητάτε αδιάκοπα σε όλη την υπόλοιπη ζωή
σας. Ο διαλογισμός γίνεται τελικά όχι μια υπόθεση
δέκα λεπτών το πρωί, αλλά μια εικοσιτετράωρη
κατάσταση. Αυτό σημαίνει
πως έχετε αυτή την ειρήνη
του νου, αυτή την ενέργεια
και τη δημιουργικότητα
όλη την ώρα. Τότε
κοιμάστε μέσα
στον διαλογισμό,
περπατάτε μέσα
στον διαλογισμό,
μιλάτε μέσα στον
διαλογισμό,
δουλεύετε
μέσα στον
διαλογισμό
κ.ο.κ.

* Απόσπασμα από το βιβλίο «Αναζητώντας Απαντήσεις»,
της Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, εκδόσεις Garuda
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Η βιβλιοθήκη μας
Γιόγκα, Αναζητώντας
Απαντήσεις

Φυσικές Θεραπείες
Για Κοινές Αρρώστιας

Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι
ΕΚΔΟΣΕΙΣ GARUDA

Συγγραφέας: Linda Clark
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Ένα βιβλίο που απευθύνεται
στην καρδιά και αναφέρεται
στις σχέσεις με τον εαυτό
μας και τους άλλους. Λόγος
αποκαλυπτικός, από την
εμπειρία ενός πνευματικού
δασκάλου.Το βιβλίο αυτό
καταγράφει τις συνομιλίες
ενός πνευματικού δασκάλου
με τους μαθητές του και με όλους εκείνους που
αναρωτιούνται για την τέχνη της αληθινής ζωής.
Μερικά από τα θέματα που θίγονται είναι:
• Τα εμπόδια της ζωής μας, εμπόδια που ο νους
δημιουργεί.
• Πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.
• Απαντήσεις σε θέματα καθημερινότητας, σε
ερωτήματα που μας απασχολούν όλους.
• Οτιδήποτε συμβαίνει στο νου επηρεάζει και το
σώμα. Πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε τις
ασθένειές μας.
• Τσάκρα, τα ενεργειακά κέντρα του σώματος και
η σημασία τους.
• Πώς μπορούμε με απλό τρόπο να επιδράσουμε
στη λειτουργία του εγκεφάλου.
• Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρνητικά
συναισθήματα, το θυμό, τη ζήλια, την
επιθετικότητα, την ενοχή.
• Ειρήνη του νου.
• Το μυστικό της ευτυχίας.
• Πνευματικός δάσκαλος και εξέλιξη του ατόμου.

Στο βιβλίο αυτό η Linda Clark,
συγγραφέας πολλών best
sellers που εμπιστεύονται
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο (γιατροί και μη),
διαπραγματεύεται τις πιο κοινές
αρρώστιες των ημερών μας και
περιγράφει φυσικές αγωγές που
χρησιμοποιήθηκαν με εξαιρετικά
αποτελέσματα για τη θεραπεία τους. Είναι ένα βιβλίο
για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο της δικής
τους υγείας.
Μεταξύ άλλων εξετάζονται:
1. Αλλεργίες 2. Αρθρίτιδα 3. Άσθμα 4. Οσφυαλγίες
5. Πονοκέφαλοι 6. Καταρράκτης 7. Καρδιοπάθειες 8.
Υπέρταση, κ.ά.
Η συγγραφέας, πιστή στις αρχές του Ιπποκράτη, μας
δείχνει πώς να διατηρήσουμε ή να αποκτήσουμε ξανά
την υγεία μας με φυσικά μέσα, σε αυτό το απόλυτα
κατανοητό, απλό και εύχρηστο βιβλίο. Η Linda
Clark είναι εδώ και χρόνια η πρώτη Αμερικανίδα
συγγραφέας σε θέματα υγιεινής διαβίωσης. Τα
βιβλία της στηρίζονται πάντα σε μακροχρόνια και
προσεκτική έρευνα και σε απόψεις, εκθέσεις και
πειράματα καθηγητών πανεπιστημίων, ιατρών,
χημικών και άλλων επιστημόνων. Έχει κερδίσει την
εμπιστοσύνη εκατομμυρίων αναγνωστών, αλλά και
ιατρών, φυσικών θεραπευτών και διατροφολόγων σε
όλο τον κόσμο.

Για τα μέλη του Yoga Studio Marousi προσφέρεται έκπτωση 10%.
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