
Τα ιντερνετικά µας νέα 

 

Αν το www.yogastudio.gr είναι το σπίτι των φίλων και 

µελών του YSM, τότε το σάιτ του Συλλόγου Γιόγκα 

Ελλάδος, είναι µια στέγη για όλους όσους αγαπούν τη 

γιόγκα και επενδύουν στην εξέλιξη και τη διάδοσή της!  

Αυτόν τον µήνα µάλιστα, έχουµε έναν επιπλέον λόγο 

για να το επισκεφτούµε: την προσεχή διεξαγωγή του 

«2ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Γιόγκα»! 

Σας προσκαλούµε λοιπόν να µπείτε στο 
www.hellenicyogaassociation.gr , να ενηµερωθείτε 
αναλυτικά για το πρόγραµµα και τις δραστηριότητες της 
ηµερίδας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη συµµετοχή 
σας το συντοµότερο δυνατόν, ώστε να επωφεληθείτε 
από τη µειωµένη τιµή της έγκαιρης συµµετοχής. 
Εναλλακτικά, µπορείτε επίσης να δηλώσετε τη 
συµµετοχή σας στη γραµµατεία του YSM.  
 
Σε κάθε περίπτωση, µην παραλείψετε να βρεθείτε την 
18η Νοεµβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel, εκεί 
που η Επιστήµη θα συναντήσει τη Γιόγκα! 
 

*Εισφορά έγκαιρης συµµετοχής µέχρι 10 Νοεµβρίου, 
25€. 

Μετά τις 11 Νοεµβρίου, 35€. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το άρθρο του µήνα 

 

Την τελευταία δεκαετία η έρ

ενδιαφέρον στη µελέτη του δ

αύξηση των επιστηµονικών δ

Αυτόν τον µήνα, επιλέξαµε ν

αποδεικνύει ότι η επίγνωση 

επιδράσεις στη ρύθµιση της 

συστήµατος. Τα ευεργετικά α

κατά τους ερευνητές, µέσα α

του στρες – ενός µηχανισµού

σε καταθλιπτικό συναίσθηµα
ευνα και η ιατρική έχουν στραφεί µε αυξηµένο 

ιαλογισµού, µε αποτέλεσµα µια κατακόρυφη 

ηµοσιεύσεων που εξερευνούν τα οφέλη του.  

α σας παρουσιάσουµε µια έρευνα που 

που καλλιεργεί ο διαλογισµός, έχει µετρήσιµες 

διάθεσης και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

ποτελέσµατα του διαλογισµού υλοποιούνται, 

πό µια προφυλακτική επίδραση έναντι του άξονα 

 που, όταν ενεργοποιείται παρατεταµένα, οδηγεί 

 και ανοσοκαταστολή.  

http://www.yogastudio.gr/
http://www.hellenicyogaassociation.gr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883106


  

  

Τα άστρα στη ζωή µας (2ο µέρος) 
  
Συνεχίζοντας το ταξίδι µας στον κόσµο της Αστρολογίας, 
διοργανώνουµε το 2ο µέρος της σειράς σεµιναρίων. 
Όλοι έχουµε ακούσει για τους οίκους να αναφέρονται τόσο 
συχνά. Ίσως είναι καιρός να µάθουµε κάποια πράγµατα για τα 
αστρολογικά µας σπίτια. Να εξετάσουµε  τις περιοχές της ζωή 
µας που δονούνται περισσότερο, πού είµαστε πιο δυνατοί και 
πού χρειάζεται να δώσουµε περισσότερη έµφαση. 
Θα µιλήσουµε για τα περιβόητα τρίγωνα και τετράγωνα στο 
χάρτη µας και θα βρούµε τις δικές µας αστρολογικές όψεις. Όλα 
αυτά βέβαια για να µάθουµε περισσότερα για τη ζωή µας, τη 
δουλειά µας, τις σχέσεις µας κλπ... 
Σας περιµένουµε!!! 
  
Το πρόγραµµα καθοδηγεί ο Govindamurti. Τελειόφοιτος του 
τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Certificate 
from Faculty of Astrological studies. Diploma in Satyananda 
Yoga teaching. Ειδίκευση στη γιογκική – χορτοφαγική διατροφή. 
  
                                 Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου, ώρα 10.00-14.00 
                                                      Συµµετοχή 28€ 
 
Αν δεν έχετε παρακολουθήσει το 1ο µέρος και σας ενδιαφέρει το 
σεµινάριο, µπορείτε να απευθυνθείτε στη γραµµατεία µας ώστε 
να διοργανώσουµε µία συνοπτική επανάληψη του 1ου µέρους. 
 
 

Η σκέψη του µήνα 

 

Επίκαιρη αλλά και κάπως 

«δύσπεπτη» η σκέψη που µας 

απασχόλησε αυτόν τον µήνα. Ας 

ελπίζουµε ότι όσο ωριµάζουµε και 

προσεγγίζουµε την, κατά ∆αλάι 

Λάµα, θέση του ουδέτερου 

παρατηρητή, ο προβληµατισµός θα 

παραχωρεί όλο και περισσότερο τη 

θέση του στην έκπληξη… 

 

Ρώτησαν κάποτε τον ∆αλάι Λάµα τι 

τον εκπλήσσει περισσότερο στον 

κόσµο και η απάντησή του ήταν η 

εξής: «Ο άνθρωπος, γιατί θυσιάζει 
την υγεία του για να βγάλει λεφτά. 
Και µετά... θυσιάζει τα λεφτά του για 
να ανακτήσει την υγεία του. Και 
είναι τόσο αγχωµένος για το µέλλον, 
που δεν απολαµβάνει το παρόν. Το 

αποτέλεσµα είναι να µη ζει ούτε στο 



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ 

Εκδόσεις Garuda 

 Νάουα Γιογκίνι Τάντρα 

Από τον Σουάµι Μουκτανάντα  Σαρασουάτι 

  

Γιόγκα για Γυναίκες 

Η Νάουα Γιογκίνι Τάντρα διερευνά από την οπτική της γιόγκα τις ανάγκες των γυναικών 

στη σηµερινή κοινωνία. Εκκινώντας από τις µυστικές καταβολές της ως 'θεάς', το βιβλίο 

παρακολουθεί το µοναδικό ταξίδι κάθε γυναίκας µέσα από τους διάφορους ρόλους και τις 

καταστάσεις της ζωής. Ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσµα από τα 

θέµατα που απασχολούν τις γυναίκες όλων των ηλικιών, από την εφηβεία µέχρι την 

ενηλικίωση. 

Το βιβλίο ασχολείται µε συγκεκριµένες ανάγκες της γυναικείας υγείας και προσφέρει περιεκτικές γιογκικές 

συµβουλές, παράλληλα µε ειδικά µελετηµένα προγράµµατα για τη διαρκή διαχείριση των ζητηµάτων υγείας. Τα 

θέµατα που συµπεριλαµβάνονται είναι ο έµµηνος κύκλος, η εγκυµοσύνη, η εµµηνόπαυση, η κατάθλιψη, η 

οσφυαλγία, τα προβλήµατα σωµατικού βάρους, η φλεβίτιδα και οι διαταραχές του ουροποιητικού συστήµατος. 

Το βιβλίο συγγράφθηκε υπό την καθοδήγηση του Σουάµι Σατυανάντα Σαρασουάτι και περιέχει γραµµικά σχέδια 

µε τις προτεινόµενες ασκήσεις. 

 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

 
15λεπτα γεύµατα 

Από τον Jamie Oliver 

 

Το βιβλίο είναι αποκλειστικά αφιερωµένο σε αυτό που όλοι εσείς, το  κοινό, 

θέλετε και ζητάτε: ταχύτατα, γευστικά, θρεπτικά γεύµατα, τα οποία µπορείτε να 

απολαµβάνετε καθηµερινά, όλη την εβδοµάδα. 

 

 Η δηµιουργία αυτών των συνταγών ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία για µένα, και φρόντισα να 

είναι µεθοδικές, έξυπνες και διασκεδαστικές, µια ιδανική ευκαιρία για κοινωνικές 

επαφές, και φτιαγµένες µε όµορφα υλικά και θα σας καταπλήξουν µε τις σπουδαίες γεύσεις τους. Πιθανότατα 

δεν θα ξαναγράψω άλλο τέτοιο βιβλίο µαγειρικής στη ζωή µου, αλλά µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το βιβλίο 

αυτό θα γίνει κλασικό και θα σας εφοδιάσει µε τις ικανότητες που χρειάζεστε ώστε να µπορείτε να δηµιουργείτε 

υπέροχα φαγητά µε εκπληκτική ταχύτητα.  

 

Πήρα ιδέες από τις µαγειρικές όλου του κόσµου, υιοθέτησα γεύσεις που αγαπάµε όλοι µας, έπαιξα µε κλασικά 

πιάτα κοτόπουλου, φιλέτου και ζυµαρικών, επηρεάστηκα από φαγητά του δρόµου ασιατικής εµπνεύσεως, καθώς 

και από εξαιρετικές γεύσεις της µαροκινής κουζίνας, εκτίµησα τις σαλάτες ως ολοκληρωµένα γεύµατα, και 

πολλά ακόµα. Βασικά, προσπάθησα να παρουσιάσω όλα εκείνα τα διάφορα είδη φαγητών που «ψήνουν» όλους 

εσάς εκεί έξω. Επίσης, τα γεύµατα αυτά είναι µερικά από τα ταχύτερα και ευκολότερα που έφτιαξα ποτέ µου. 
 


