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Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Την εβδομάδα που 
μας πέρασε τα μέλη 
του Yoga Studio 
Maroussi είχαν την 
ευκαιρία να διαμείνουν 
στην Ανάβυσσο και 
να απολαύσουν μια 
μοναδική εμπειρία 
χαλάρωσης, ευεξίας 
και αποτοξίνωσης. Η 
Μαρία Πολυδώρου, 
μέλος και 
εκπαιδευόμενη του 
στούντιο, αλλά και 
ψυχή του εν λόγω 
event, διηγείται 
τις εντυπώσεις της 
από το τριήμερο και 
καθησυχάζει όλους 
εμάς που το χάσαμε 
ότι σύντομα θα 
επαναληφθεί! 

Η επικοινωνία του μήνα

«Μετά από τρεις μέρες γεμάτες 
αναζωογονητικές πρακτικές σε 
έναν υπέροχο χώρο, επιστρέψαμε 
όλοι ανανεωμένοι και με επίπεδα 
ευεξίας πολύ υψηλότερα από όσα 
είχαμε πηγαίνοντας στην Ανάβυσσο. 
Πρακτικές, προγράμματα διατροφής, 
η ίδια η τροφή, ψυχαγωγία, επαφή 
με το νερό και καλή παρέα - μας κινητοποίησαν ουσιαστικά και 
μας έβαλαν στην διαδικασία να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τις νέες 
μας γνώσεις άμεσα. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε 
και τη δική μας σκέψη: να προχωρήσουμε στη διοργάνωση και άλλων 
τέτοιων συναντήσεων σ’ αυτό το μέρος που έχει τόσο εύκολη πρόσβαση 
και μας ενέπνευσε όλους τόσο πολύ. Με σύμμαχο την καλή διάθεση όλων 
κινούμαστε προς την διοργάνωση της επόμενης εξόρμησής μας στην 
Ανάβυσσο το Σεπτέμβριο. Για μια ημέρα ευεξίας γεμάτη θάλασσα, γιόγκα 
και πάρτι! Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με πρωινό μπάνιο στην τοποθεσία 
«Θυμάρι» για όσους έλθουν από το πρωί, απογευματινό μάθημα γιόγκα στο 
οίκημα, ελαφρύ βραδινό και θα ολοκληρωθεί με πάρτι γύρω από την πισίνα, 
κάτω από το φεγγαρόφως! Η προτεινόμενη ημερομηνία θα ανακοινωθεί 
σύντομα σε επόμενο newsletter.»  

Μαρία Πολυδώρου, Teachers Training Course

Τριήμερο αποτοξίνωσης στην Ανάβυσσο 
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Γιόγκα Γέλιου 

«Κάτι καινούργιο και τόσο 
δημιουργικό!»  

Τάνια

«Η εμπειρία της Γιόγκα Γέλιου ήταν 
αποκαλυπτική τόσο για μένα όσο και για τις 
άπειρες δυνατότητες του ανθρώπου εν γένει.» 

Έφη

«Αισθανθήκαμε ζωντανοί!» 
Marty – Τόνια

«Δύο ώρες παιδικότητας, δημιουργικότητας, 
αυθεντικής χαράς χωρίς αιτία και άφθονου 
γέλιου!» 

Αντώνης

18 Μαΐου, 7 η ώρα το απόγευμα, Yoga 
Studio Maroussi: Εντάξει, είναι γνωστό 
ότι στο στούντιο επικρατεί ευχάριστη και 
φιλική ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που «φτάνει» 
σήμερα στα αυτιά μας από την πάνω αίθουσα 
είναι εντελώς πρωτόγνωρο. Ξεσπάσματα 
γέλιου και χάχανα, ομοβροντίες φωνών και 
παιχνιδιάρικα επιφωνήματα, κύματα χαράς και 
ενθουσιασμού – αισθάνεσαι περισσότερο ότι 
βρίσκεσαι σε παιδικό πάρτι παρά σε στούντιο 
γιόγκα! Είναι όμως γιόγκα. Και μάλιστα 
«Γιόγκα γέλιου», μια πολύ πρωτότυπη και 
ιδιαίτερη εμπειρία που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά στο Yoga Studio Maroussi από 
το μέλος μας Hamida Μαρίνα Δελλαδέτσιμα. 
Ας αφήσουμε όμως την ίδια να μας εξηγήσει 
τι είναι η γιόγκα γέλιου και ποια είναι τα 
οφέλη της. Όσο για μας, υποσχόμαστε 
να επαναλάβουμε το event με την πρώτη 
ευκαιρία!

«Μοιράζομαι μαζί σας μερικά χαρακτηριστικά 
της εμπειρίας που βιώνει κανείς εξασκώντας τη 
Γιόγκα Γέλιου.
•    Το γέλιο είναι η γρηγορότερη κι ευκολότερη μέθοδος 

μακράς εκπνοής και καθαρισμού των πνευμόνων.
•    Οι ασκήσεις γέλιου στοχεύουν στην δραστηριοποίηση του 

διαφράγματος και των κοιλιακών μυών που, με τη σειρά 
τους, ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό σύστημα του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος.

•    Η Γιόγκα Γέλιου προωθεί μια ισχυρή ένωση ανάμεσα σε 
αυτούς που γελούν με αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσμών 
παρόμοιων με αυτούς της οικογένειας και την κοινωνική 
διαδραστικότητα και δικτύωση – στοιχεία απαραίτητα για 
την ευτυχία μας.

•    Το γέλιο μας φέρνει στο εδώ και τώρα. Όταν γελάμε 
αυτόματα βρισκόμαστε μόνο στο παρόν.

•     Η Γιόγκα Γέλιου πυροδοτεί απροσδόκητες αλλαγές 
όπως:  α) τη μετακίνηση από την κατάσταση του νου 
όπου κυριαρχεί το εγώ σε μια νέα, δοτική κατάσταση 
του νου, γεμάτη αγάπη και συμπόνια για τους άλλους  
β) την ικανότητα να γελάμε με καταστάσεις που πριν 
προκαλούσαν άγχος η θυμό μαζί με μια νέα αίσθηση 
συγχώρεσης.

•    Το γέλιο και τα οφέλη του είναι μεταδοτικά. Εξασκώντας 
τη Γιόγκα Γέλιου βιώνουμε την ‘αλυσιδωτή αντίδραση’,  
μεταδίδοντας αυτήν την έντονη συναισθηματική 
κατάσταση αυθεντικής χαράς στους ανθρώπους γύρω μας.

Με αγάπη και γέλιο, Hamida Μαρίνα Δελλαδέτσιμα»
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Στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 26 
Μαΐου 2012, παρουσιάστηκε από τις εκδόσεις Garuda μια ομιλία με θέμα “Γιόγκα: ένα 
εργαλείο για να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες”. Προσκεκλημένη ομιλήτρια 
του εκδοτικού οίκου Garuda ήταν η κυρία Λουΐζα Βουτσινά (Σουάμι Μπατζανανάντα), 
απόφοιτη του πανεπιστημίου Sussex στην Αγγλία (BSc στη Φυσική και Φιλοσοφία της 
Επιστήμης) και εισηγήτρια της γιόγκα με πολυετή εμπειρία. Στην εκδήλωση υπήρξε 
μεγάλη προσέλευση κόσμου και το κοινό εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για το θέμα. 
Βασικός άξονας της ομιλίας ήταν η αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων της 
ζωής μας με έναν θετικό και εποικοδομητικό τρόπο σύμφωνα με την επιστήμη της 
γιόγκα.
Αρχικά, έγινε αναφορά στα τέσσερα είδη δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει 
ένα άτομο:  α) προσωπικός πόνος που έχει σχέση με την ψυχολογία μας και τη 
συναισθηματική μας φύση (εντάσεις, φοβίες, άγχος, κατάθλιψη),  β) κοινωνικός πόνος 
που συνδέεται με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και τα αρνητικά συναισθήματα που 
μπορεί να δημιουργηθούν από αυτές,  γ) δυσκολίες που προέρχονται από τη φύση 
(φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί κ.α.), καταστάσεις που δεν είναι ελέγξιμες 
από το άτομο και που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά σ’ αυτό δ) πνευματικός πόνος, 
ένας βαθύς πόνος του ανθρώπου που αισθάνεται ότι έχει απομακρυνθεί από την πηγή 
του, από αυτό που πραγματικά είναι, από το «γνώθι σαυτόν» και ενδόμυχα νιώθει μια 
συνεχή έλλειψη, γιατί δεν ζει «από το κέντρο του» αλλά «από την περιφέρεια».

Σύμφωνα με τη γιόγκα, αυτές οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή του ατόμου 
είναι στην πραγματικότητα ευκαιρίες για εξέλιξη, καθώς για να τις αντιμετωπίσει 
αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του, των οποίων την ύπαρξη μπορεί και 
να αγνοούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι δυσκολίες αποτελούν προκλήσεις για το νου και 
τον γυμνάζουν. Επίσης, σε καταστάσεις κρίσης δοκιμάζονται οι αξίες του ανθρώπου 
και γίνεται επανεξέταση της εσωτερικής του ιεράρχησης πραγμάτων.

Για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες καταστάσεις με μια θετική στάση, χρειάζεται 
να υπάρχει μια εσωτερική ανάπτυξη του ατόμου και ένας δυνατός νους. Η επιστήμη 
της γιόγκα παρέχει τα εργαλεία για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Καταρχήν, βασική 
προϋπόθεση είναι η ισορροπία και η ηρεμία του νου. Μέσα από μια σειρά γιογκικών 
πρακτικών, κυρίως σωματικών ασκήσεων (άσανα), τεχνικών αναπνοής (πραναγιάμα) 
και τεχνικών χαλάρωσης (Γιόγκα Νίντρα), βελτιώνεται η σωματική κατάσταση, 
ενδυναμώνεται το νευρικό σύστημα και ηρεμεί ο νους. Το επόμενο βήμα είναι η 
εστίαση του νου σε ένα σημείο (Ντάρανα). Για τη γιόγκα, δυνατός νους είναι αυτός που 
μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια σκέψη χωρίς να παρασύρεται από άλλες σκέψεις. Ο 
άνθρωπος που έχει αναπτύξει έναν τέτοιο νου παίρνει μια απόφαση και την εκτελεί, 
έχει σταθερότητα, είναι αξιόπιστος και έχει τη δύναμη να υλοποιεί τις ιδέες του. 
Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ο άνθρωπος να έχει υιοθετήσει έναν απλό τρόπο ζωής 
και να έχει επαφή με άτομα που θεωρεί ότι έχουν αναπτύξει έναν τέτοιο νου και που τον 
εμπνέουν.

Στο τέλος της ομιλίας, έγινε μια σύντομη αναφορά σε βιβλία της γιόγκα στα οποία 
μπορούν να ανατρέξουν όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν περισσότερες πληροφορίες 
για το συγκεκριμένο θέμα. 

Τα «ιντερνετικά» νέα

«Δεν μπορώ να το καταφέρω 
σήμερα,...

... αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν θα μπορέσω να το 

καταφέρω κάποια μέρα». 

Αυτό δηλώνει ο Άρθουρ σε 

κάποιο από τα αρχικά στάδια 

της μεταμόρφωσής του, που 

καταγράφεται στο συγκινητικό 

βίντεο που μοιραζόμαστε μαζί 

σας αυτόν τον μήνα. 

Όπως θα διαπιστώσετε, - σε 

πείσμα των ρεαλιστικών 

δυσκολιών της κατάστασής του, 

αλλά και της απαισιοδοξίας των 

γιατρών – τελικά, η προσπάθεια 

και η αφοσίωση στον στόχο του 

δικαιώθηκε. Χάρη στη θέλησή 

του, ο Άρθουρ κατόρθωσε 

να γίνει αυτός που τόσο 

ονειρευόταν. Αφήνοντας πίσω 

του την μερική αναπηρία και την 

καθήλωση, μπορεί σήμερα να 

υπερηφανεύεται ότι κατέκτησε 

για τον εαυτό του έναν εντελώς 

διαφορετικό τρόπο ζωής. Δείτε 

τη συγκλονιστική πορεία του 

προς την αλλαγή στο βίντεο.

http://www.youtube.com/watch?
v=qX9FSZJu448&list=PLB13E1
E9CC48D406A&index=1&featur
e=plcp 

Το άρθρο του μήνα
Η αντιμετώπιση των δυσκολιών της 

ζωής με τη βοήθεια της γιόγκα

Ευχαριστούμε το μέλος 
του στούντιο και φίλο μας 

Μάρτι Αϊζενστάιν!
O εκδοτικός οίκος Garuda ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες 

για τις ευχές και τη θετική ενέργεια που έστειλαν!
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Ας προσπαθήσουμε λοιπόν συλλογικά αυτόν 
τον μήνα να εφαρμόσουμε αυτή την σκέψη  και 
ας παρατηρήσουμε τι θα συμβεί στην ζωή μας. 

Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να 
αποκτήσουμε σωματικό και ψυχικό σθένος και 
μια πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη διάθεση 
στις έντονες προκλήσεις της ζωής που περνάμε 
αυτή την εποχή στη χώρα μας και παγκοσμίως.

Οι διδάσκαλοι της Σατυανάντα Γιόγκα δίνουν 
την παρακάτω ερμηνεία στις δύο φιλοσοφικές 
έννοιες από το αρχαίο σύγγραμμα του γιόγκι 
Πατάντζαλι ο οποίος γράφει: 

Ο Πατάντζαλι συνέθεσε το σύστημα της Ράτζα 
Γιόγκα μια μέθοδο που μας μαθαίνει: 
Πώς να αναπτύξουμε δυνατό νου και πως 
να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα εμπόδια 
και τις δυσκολίες που συναντάμε στην                     
ζωή μας και στην πρακτική μας.
Σχολιασμούς στο κείμενο του Πατάντζαλι, από 
τον Σουάμι Σατυανάντα, θα βρείτε στο βιβλίο από 
τις εκδόσεις Garuda “Τέσσερα κεφάλαια προς την 
ελευθερία”.

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Αγαπητοί μας φίλοι σκεφθήκαμε να σας θυμίσουμε, μιας και είμαστε στα μέσα 

της χρονιάς, ότι το “μότο” του στούντιο μας για το 2012 είναι:

«Never give up» 
 & «Always let go».

                        «Ποτέ να μην εγκαταλείπεις»
και «Πάντοτε να αφήνεσαι».

Το σταμάτημα των διακυμάνσεων του νου 
επιτυγχάνεται με:
α)  Την συνεχή, επαναλαμβανόμενη πρακτική 

(αμπυάσα) - never give up και 
β)  Την εσωτερική στάση της μη προσκόλλησης 

(βαϊράγκυα) - always let go
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Στο Yoga Studio Maroussi  προσπαθούμε φέτος ομαδικά  να βάλουμε πιό συνειδητά την γιόγκα στην 
καθημερινή μας ζωή (γιόγκα σάντανα). Για το σκοπό αυτό είχε προταθεί από την Σουάμι Νιρβικάλπα 
τον Μάρτιο να εντάξουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα λίγα λεπτά πρακτικής κάνοντας την Σούρυα 
ναμασκάρα (χαιρετισμός στον ήλιο).

Πολλοί από εσάς που το εφαρμόσατε, μας ενημερώσατε για τα εκπληκτικά αποτελέσματα που είδατε 
να έχει στο σώμα και στην διάθεσή σας αυτή η ολιγόλεπτη πρακτική. Μας ζητήσατε να σας συστήσουμε 
αν υπάρχει και άλλη πρακτική που συνιστάται καθημερινά για να ενισχύσετε τη σωματική και νοητική 
σας υγεία. Σας προτείνουμε λοιπόν να προσθέσετε την Νάντι σόντανα πραναγιάμα - πρακτική της 
εναλλασσόμενης αναπνοής στα ρουθούνια.
•  Καθίστε σε μία άνετη στάση με την σπονδυλική στήλη κατακόρυφη.
•  Κλείστε με τον δεξιό αντίχειρα το δεξί ρουθούνι και κάνετε πέντε αναπνοές από το αριστερό 

μετρώντας ίσο μήκος εισπνοής και εκπνοής μέχρι το τρία ή μέχρι το πέντε.
•  Κλείστε με τον δεξιό παράμεσο το αριστερό ρουθούνι και κάνετε πέντε αναπνοές από το δεξί ρουθούνι
•  Επαναλάβετε πέντε αναπνοές και με τα δύο ρουθούνια.
• Αυτό είναι ένας πλήρης γύρος. 
•  Κάντε δύο ή τρείς γύρους ανάλογα με το χρόνο σας.

Αυτή η πρακτική φέρνει εξισορρόπηση στο συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, 
νοητική καθαρότητα και συγκέντρωση. Μπορεί 
να βοηθήσει αποτελεσματικά στο χειρισμό των 
καταστάσεων της ζωής.

Περισσότερα για τα οφέλη της πρακτικής 
μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο Άσανα 
Πραναγιάμα Μούντρα Μπάντα από τις εκδόσεις 
Garuda

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα αρχαία 
κείμενα η γιόγκα σάντανα είναι μία πνευματική 
πρακτική πειθαρχίας η οποία γίνεται με τακτικότητα 
για την επίτευξη κάποιου σκοπού.

Σύμφωνα με τον σύγχρονο διδάσκαλο Σουάμι 
Νιραντζανανάντα η γιόγκα σάντανα έχει τις 
παρακάτω τρεις παραμέτρους:
1)  Σκοπός, ξεκάθαρη, ακριβής πρόθεση που 

ορίζουμε. Τι θέλουμε να πετύχουμε με 
την πρακτική. Βοηθά τον ασκούμενο να 
συγκεντρώσει τη νοητική του ενέργεια σε 
μια κατεύθυνση και να εδραιώσει επιθυμητές 
καταστάσεις στη ζωή του.

2) Καθημερινή εφαρμογή της πρακτικής. 
3)  Να ετοιμαστούμε να δεχθούμε τις αλλαγές που 

θα φέρει.

Ο ασκούμενος (σάντακα) με επιδεξιότητα 
χρησιμοποιεί το νου και την εξυπνάδα στην 
πρακτική για να προσεγγίσει τον στόχο του.

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για τα ζώδια και το πώς 
επηρεάζουν οι πλανήτες την καθημερινότητά μας. Είναι αλήθεια 
και ακριβή όμως όλα όσα ακούμε ή διαβάζουμε για το ζώδιό 
μας στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες και τα 
περιοδικά;

Μέσα σ’ αυτό τρίωρο σεμινάριο θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε τα πρώτα βήματα στον κόσμο της Αστρολογίας. Θα 
συζητήσουμε για τις βασικές ιδιότητες του κάθε ζωδίου, θα 
μελετήσουμε τις ιδιότητες και συμπεριφορές των πλανητών, 
ίσως ακόμη δούμε πώς λειτουργούν τα σπίτια ή οίκοι. Για όλα 
αυτά δεν απαιτείται καμία γνώση των άστρων. Θα ξεκινήσουμε 
από πολύ απλούς όρους και θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να 
εξιχνιάσουμε εάν τα άστρα και οι πλανήτες έχουν κάτι να μας 
αποκαλύψουν. Θ’ ανακαλύψουμε τον ωροσκόπο μας (εάν δεν 
τον γνωρίζουμε ήδη) και που βρίσκονταν οι πλανήτες μας την 
ώρα της γέννησής μας. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια 
πρώτη ερμηνεία κάποιων πλανητικών θέσεων στο χάρτη μας. 
Θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά 
που ακούμε καθημερινά και που από τη μια φαίνεται ότι έχουν 
σχέση με αυτό που εμείς ζούμε και από την άλλη δείχνουν τόσο 
μακριά από τη δικιά μας ζωή και καθημερινότητα.

Παρασκευή 6 
Ιουλίου 2012

ώρα: 18:00-21:00
Συμμετοχή: 25€

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας

Σεμινάριο 
αστρολογίας

Ζώδια – Πλανήτες 
Και η επίδρασή τους στη ζωή μας

Θα προσφερθεί ελαφρύ 
σνακ και τσάι
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.

“Η Αστρολογία έχει υπάρξει 
για μένα ένα πολύ ενδιαφέρον 
αντικείμενο. Με έχει βοηθήσει 
ν’ανακαλύψω πτυχές 
του εαυτού μου και της 
προσωπικότητάς μου, κάνει πιο 
ενδιαφέρουσα και ουσιαστική 
την επικοινωνία με άλλους 
ανθρώπους και συντελεί στο 
να πάρω ή όχι την απόφαση 
να κάνω κάποια νέα κίνηση, 
κάποιο νέο βήμα στη ζωή μου.”



Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Η βιβλιοθήκη μας
Τόλμησε και θα νικήσεις!
Jack Canfield & Mark Victor Hansen 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Τέσσερα κεφάλαια προς 
την ελευθερία  “Σχολιασμός 
στις Γιόγκα Σούτρες του 
Πατάντζαλι” 
Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΡΟΥΝΤΑ

Το βιβλίο Τέσσερα 
Kεφάλαια προς την 
Ελευθερία περιέχει 
ολόκληρο το σανσκριτικό 
κείμενο, καθώς επίσης τη 
φωνητική μεταγραφή των 
στίχων, τη μετάφραση και 
έναν ευρύτατο σχολιασμό 
στις Γιόγκα Σούτρες του 
Πατάντζαλι. Οι Γιόγκα 
Σούτρες περιλαμβάνουν 
196 ορισμούς, δηλαδή 
νήματα της γιόγκα, και θεωρούνται η πλέον 
έγκυρη πραγματεία γύρω από το θέμα. 
Σχολιάζοντας τον κάθε στίχο, ο Σουάμι 
Σατυανάντα εξηγεί πλήρως το κείμενο και το 
μονοπάτι της ράτζα γιόγκα. Όσοι ασκούνται 
σοβαρά στη γιόγκα και στην πνευματική 
αναζήτηση θα αντλήσουν ανεκτίμητη 
καθοδήγηση από τις σελίδες αυτές. 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Γκαρούντα πλέον 
διαθέτει και Αγγλικούς τίτλους από τη σειρά 
βιβλίων του Yoga Publications Trust της 
Ινδίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το κάθε 
βιβλίο θα βρείτε στο http://www.garudahellas.
gr/ σε μερικές μέρες.

Στα όνειρά μας όλοι 
ποθούμε χρήματα, 
αγάπη, ευτυχία... Οι 
περισσότεροι από εμάς 
όμως δεν καταφέρνουμε 
να πετύχουμε τους 
στόχους μας, να 
πραγματοποιήσουμε τα 
όνειρά μας και είμαστε 
πάντα έτοιμοι να 
απαριθμήσουμε ένα σωρό 
δικαιολογίες γι αυτό.
Πραγματικός εχθρός μας, όμως, δεν είναι οι 
λόγοι και οι δικαιολογίες που επικαλούμαστε, 
αλλά ο φόβος· φόβος της αποτυχίας, φόβος της 
επιτυχίας, φόβος πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε 
προσπάθεια. Ο φόβος μας δημιουργεί εμπόδια, 
αναστολές, άγχος, ενοχές και μας φράσσει το 
δρόμο.
Μόλις κατανοήσουμε ότι οι υποσυνείδητοι φόβοι 
μας είναι το πραγματικό πρόβλημα, μπορούμε να 
γίνουμε κύριοι του εαυτού μας και της ζωής μας. 
Το «Τόλμησε και θα νικήσεις» σου μαθαίνει να 
σκέφτεσαι όπως ο νικητής που αληθινά είσαι και 
να πιστέψεις σε αυτά που μπορείς να καταφέρεις. 

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


