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…ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ YSM

Η

φιλολογία περί «κρίσης» δεν είναι ένα θέμα που θα επιθυμούσαμε να μας απασχολήσει στην
ανακοίνωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής μας. Ωστόσο, είναι πεποίθησή μας ότι οι δύσκολες
περίοδοι μας ταλαιπωρούν μεν, αλλά και μας διδάσκουν να εκτιμούμε τις πιο αυθεντικές αξίες
της ζωής και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται για ψυχαγωγία και θερμή
συναναστροφή.
Φέτος λοιπόν, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας
υποδεχτούμε όλους στο YSM, μαζί με τους φίλους σας και τα παιδιά σας, για να ξορκίσουμε
την απαισιοδοξία που πλανάται στην ατμόσφαιρα, να απαλύνουμε τις αγωνίες μας και να
αφυπνίσουμε μέσα μας αισιοδοξία, δοτικότητα και αγάπη!
Ελάτε λοιπόν να επικαλεστούμε όλοι μαζί το πνεύμα των Χριστουγέννων, με
μπουφέ εδεσμάτων, που θα αποπλανήσουν τον ουρανίσκο σας,
μουσική και δρώμενα από τους δασκάλους του YSM, παλιούς και νέους,
μηνυματάκια-σε-απόκομμα που θα διαλέξετε ή θα σας διαλέξουν,
και, φυσικά, με την καθιερωμένη μας ανταλλαγή δώρων!
Το πρόγραμμά μας όμως έχει και εκπλήξεις! Έτσι, για πρώτη φορά σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του YSM,
φιλοξενούμε Bazaar δώρων! Όσοι από σας ενδιαφέρεστε, θα έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε
χριστουγεννιάτικα μικροδωράκια από μια ποικιλία ειδών που θα εκτεθούν για αυτό το σκοπό
στο στούντιο.
Σημαντικό: όλα τα είδη του bazaar – είτε πρόκειται για εμπορεύματα, είτε για
χειροποίητα έργα – θα προέρχονται από μέλη και φίλους του YSM, που θα έχουμε έτσι
την ευκαιρία να ενισχύσουμε.
Ακόμη πιο σημαντικό: Αν κρύβετε μέσα σας έναν καλλιτέχνη, μην διστάσετε να τον
απελευθερώσετε και να εξασφαλίσετε μια θέση και για τα δικά σας έργα στο bazaar.
Αρκεί να δηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας στη γραμματεία μας.
Η γιορτή έχει προγραμματιστεί για την 21η/12/2012, την ημέρα δηλαδή της
περιβόητης ευθυγράμμισης των πλανητών κατά την οποία, σύμφωνα με τους
καταστροφολόγους, θα επέλθει το τέλος του κόσμου. Η Σουάμι Νιρβικάλπα από
την άλλη, πιο αισιόδοξη, θεωρεί ότι το τέλος δεν είναι πραγματικό, αλλά συμβολικό:
σηματοδοτεί τη μετάβαση προς μια νέα εποχή που επιτάσσει τη μεταστροφή του ανθρώπου
από τον νου στην καρδιά. Προτρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι εκεί, για να μετουσιώσουμε την
ενεργειακή φόρτιση της ημέρας σε δόνηση χαράς και αγάπης, από όλους και προς όλους! Σε κάθε
περίπτωση, ο Στέλιος υποσχέθηκε να μας τραγουδήσει “it’s the end of the world as we know it… and I feel fine”!

•
•
•
•

Η προσέλευση
αρχίζει από
τις 8.30μ.μ.
και μετά

ΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙ το YSM

ε ότι
Σας ενημερώνουμ
ιχτό καθ’
θα παραμείνει ανο
ν εορτών,
όλο το διάστημα τω
κάτω
εκτός από τις παρα
ημερομηνίες:
ου και
24-25-26 Δεκεμβρί
Ιανουαρίου.
31 Δεκεμβρίου, 1-2
νετε κάποιο
Όσοι από εσάς χά
σας λόγω
από τα μαθήματά
τε να το
των αργιών, μπορεί
κάποιο άλλο
αναπληρώσετε σε
του επιπέδου
τμήμα αντίστοιχο
λυνσή σας,
σας. Για τη διευκό
διεξάγουμε
αποφασίσαμε να
ματα και
κανονικά τα μαθή
ν του μήνα.
των πέντε Σαββάτω

Τα ιντερνετικά νέα
Αυτόν τον μήνα, παρακολουθείστε τη διάσημη «γάτα του
Simon» να ανακαλύπτει τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα με τον δικό της
καταστροφικό, αλλά και εξαιρετικά διασκεδαστικό τρόπο…

http://www.youtube.com/watch?v=nn2h3_aH3vo&playnext=1&list=PLC24F874762D01EA1&feature=results_main
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Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Η επίγνωση είναι
από μόνη της θεραπεία.»

Fritz Perls
Είναι πολύ
σημαντικό να έχει
κανείς επίγνωση
– δηλαδή
να γνωρίζει
ότι γνωρίζει.
Ακούγεται
περίπλοκο, αλλά
είναι σχετικά απλό και
σίγουρα θεμελιώδες: ένα από
τα πρώτα και πιο σπουδαία πράγματα που
μαθαίνουμε όταν ξεκινάμε την πρακτική μας
στη γιόγκα. Πώς όμως μπορούμε να οξύνουμε
την επίγνωσή μας; Ένας απλός τρόπος είναι να
ενημερωθούμε κατάλληλα για το σώμα μας,
τη δραστηριότητά του και την αρχιτεκτονική
του! Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνεται στο
YSM το σεμινάριο «Ανατομία της άσανα». Εάν
αισθάνεστε έτοιμοι να γίνετε ερευνητές και
παρατηρητές του ίδιου σας του σώματος και
της μηχανικής του, μην παραλείψετε να το
παρακολουθήσετε! Αναλυτικές πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε μέσα στο σάιτ μας,
στον σύνδεσμο http://yogastudio.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=
148&Itemid=157&lang=el
Ειδικά για τα μέλη μας, εξασφαλίσαμε ένα
preview από την ύλη που θα διδαχθεί…

Το άρθρο του μήνα
«Πώς η γιόγκα μπορεί να καταρρακώσει
το σώμα σας». Αυτός είναι ο
δυσοίωνος τίτλος του άρθρου που
αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε
αυτόν τον μήνα – και, όχι, δεν σας
κάνουμε φάρσα ούτε προσπαθούμε να
σας πανικοβάλλουμε! Απλώς θέλουμε
να επιστήσουμε την προσοχή σας στις
απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί
να έχει η εφαρμογή ακόμη και της πιο
ευεργετικής πρακτικής, όταν γίνεται
χωρίς επίγνωση, αλλά υπό το κράτος
του εγωισμού.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το
άρθρο από τους New York Times στη
διεύθυνση
http://www.nytimes.com/2012/01/08/

magazine/how-yoga-can-wreck-yourbody.html?pagewanted=all και να
σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη άποψη.
Σας μεταφέρουμε ενδεικτικά μερικά
από τα σημεία που υιοθετούμε και μας
εκφράζουν:
«Η επίγνωση είναι πιο σημαντική
από το να μπαίνουμε βεβιασμένα
σε μια σειρά στάσεων, απλώς και
μόνο για να αποδείξουμε ότι τα
καταφέραμε…»
«…είναι ζήτημα εγωισμού. Αλλά
στη γιόγκα, το ζητούμενο είναι
να απαλλαχθούμε τελικά από τις
αξιώσεις του Εγώ».
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«Η άσανα δεν είναι πανάκεια και
σίγουρα δεν γιατρεύει τα πάντα. Στην
πραγματικότητα, αν την κάνεις με
εγωισμό και εμμονή, θα καταλήξεις
να προκαλέσεις προβλήματα».

Ας μειώσουμε λοιπόν τον εγωισμό και
την τελειοθηρία και ας επιτρέψουμε
στο σώμα μας να μπει στην άσανα
αβίαστα και σταθερά, με επίγνωση των
ορίων και των δυνατοτήτων μας. Έτσι
θα δρέψουμε ουσιαστικά οφέλη από
την πρακτική μας και θα αποφύγουμε
ανεπιθύμητες ταλαιπωρίες και
τραυματισμούς. Στην υγειά σας!

Η βιβλιοθήκη μας
ΚΥΡ Κρίση και 13 2013
Συγγραφέας: Γιάννης Κυριακόπουλος
Εκδοσεις Διόπτρα
Οι Εκδόσεις
Διόπτρα με
ιδιαίτερη χαρά
καλωσορίζουν
στο δυναμικό
τους τον
καταξιωμένο
Έλληνα
γελοιογράφο
ΚΥΡ.
Ο ΚΥΡ, πιστός
στο ραντεβού του, επιστρέφει με το κλασικό
λεύκωμα-ημερολόγιο που θα γίνει το
απαραίτητο γιατρικό ενάντια στην κρίση για το
2013.
Αθώα συγκυβέρνηση, δόλιες ξένες
δυνάμεις, οριζόντιες περικοπές, κάθετες
διαπραγματεύσεις (ο Θεός να τις κάνει) και
ένα τρελό πανηγύρι μετάθεσης ευθυνών,
ξεπετάγονται απ’ τις εμπνεύσεις του διάσημου
σκιτσογράφου. Οι εκδόσεις Διόπτρα έχουν την
τιμή να καλωσορίσουν τον ΚΥΡ στο δυναμικό
τους και να αντιτάξουν στην ασπρόμαυρη
καθημερινότητα το λεύκωμα για τη νέα
χρονιά με τίτλο «Κρίση και 13». Μπορεί να
μην λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα
διαβάζοντάς το, αλλά σίγουρα θα γελάσετε και
θα συμφωνήσετε ότι οι Έλληνες προσπαθούνε,
η Ελλάδα όμως ποτέ δεν πεθαίνει.

Ημερολόγιο 2013
O άσπρος κύκνος
Εκδοσεις Garuda
«Πρόκειται να
ανέβεις σε έναν
άσπρο κύκνο.
Βεβαιώσου ότι
έχεις ισορροπία
και σταθερότητα.
Αν καθίσεις με τον
σωστό τρόπο, θα
νιώσεις τα φτερά
του ζεστά και άνετα.
Τότε, απογειώσου
στη σκοτεινή νύχτα του τσίντακας.
Χιλιάδες έτη φωτός μπροστά σου υπάρχει ένα
μικρό φωτεινό σημάδι. Εκεί να προσηλώσεις
τον νου σου. Θα διασχίσεις πολλούς ωκεανούς
από σαμσκάρα, βουνά από σκέψεις και κοιλάδες
κατάθλιψης.
Ο κύκνος πετάει ψηλά και γρήγορα, αν όμως
κοιτάξεις προς τα κάτω κι ενδιαφερθείς για τα
πράγματα που βρίσκονται εκεί, το βάρος σου θα
τον επιβραδύνει…»
Απόσπασμα από το ποίημα «Ο άσπρος κύκνος»,
του Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

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