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Τριήμερο ανανέωσης
με γιόγκα στην Κύθνο
21-24 Ιουνίου 2013 (τριήμερο του Αγ. Πνεύματος)

Θέμα Σεμιναρίου:
Η αρχή SWAN σαν ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης.
Ο Swami Niranjan μας έδωσε μια τεχνική που
ονομάζεται αρχή του SWAN ώστε να αρχίσουμε
να γνωρίζουμε το νου μας καλύτερα.
S για Strengths (Δυνάμεις)
W για Weaknesses (Αδυναμίες)
Α   για Ambitions (Φιλοδοξίες)
Ν για Needs (Ανάγκες)

Σε αυτό το τριήμερο θα δουλέψουμε με την αρχή SWAN
ώστε πρώτα να αποδεχτούμε τον εαυτό μας που είναι το
πρώτο στάδιο στη Ράτζα γιόγκα. Η αυτό-αποδοχή υπονοεί
την απουσία της αίσθησης της ενοχής και μας οδηγεί σε
μια ορθή κατανόηση της φύσης μας. Με την αυτο-αποδοχή
μπορούμε να ξεκινήσουμε να μεταμορφώνουμε τις αδυναμίες
σε δυνάμεις και να αρχίσουμε να εκπληρώνουμε πολλές
από τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες μας. Εκπληρώνοντας τις
φιλοδοξίες και τις ανάγκες μας αρχίζουμε να νιώθουμε πιο
ολοκληρωμένοι και ισορροπημένοι.
Τόπος
Λουτρά Κύθνου (περιοχή Σχοινάρι). Ο παραθαλάσσιος
οικισμός Λουτρά απέχει 5 χλμ. από την πανέμορφη Χώρα.
Είναι το πιο γνωστό και ανεπτυγμένο παραθεριστικό κέντρο
της Κύθνου. Τα γραφικά Λουτρά φημίζονται για τις φυσικές
ιαματικές πηγές τους με θεραπευτικές ιδιότητες. Επίσης,
λειτουργούν πολλές ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες και
μπαράκια με ελληνική ή ξένη μουσική, clubs και κέντρα με
ζωντανή μουσική που υπόσχονται αξέχαστες βραδιές.
Διαμονή
Calypso Studios. To Calypso Studios είναι ένα νεόχτιστο
συγκρότημα το οποίο αποτελείται από studios με πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα, air-condition, τηλεόραση, ατομικό
μπάνιο. Τα δωμάτια έχουν θέα το απέραντο γαλάζιο της
θάλασσας. Απέχει μόλις 30μ. από την παραλία. Επίσης

υπάρχει εξωτερικός χώρος κατάλληλος για τα μαθήματα γιόγκα.
Κόστος συμμετοχής
Διαμονή σε: τετράκλινο 218 €, τρίκλινο 225 €,
δίκλινο 248 €.
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται το κόστος διαμονής,
του σεμιναρίου με δύο τάξεις γιόγκα καθημερινά (πρωινή και
απογευματινή) και της οργάνωσης. Δεν περιλαμβάνονται τα
μεταφορικά και τα γεύματα.
Το πρωινό γεύμα μπορούμε να το παίρνουμε στα δωμάτια
καθώς κάθε διαμέρισμα διαθέτει εξοπλισμένη κουζίνα. Ως προς
τα υπόλοιπα γεύματα, υπάρχουν επιλογές στη γύρω περιοχή
καθώς επίσης υπάρχει πολύ κοντά και η ταβέρνα της κας
Καλυψώς όπου μαγειρεύουν σπιτικά φαγητά.
Μεταφορά
Μπορείτε εύκολα και άνετα να ταξιδέψετε με κάποιο πλοίο
από το λιμάνι του Πειραιά ή του Λαυρίου. Η διαδρομή από τον
Πειραιά στην Κύθνο διαρκεί 3 ώρες με συμβατικό πλοίο και
1 ώρα και 30 λεπτά με ταχύπλοο. Η διαδρομή από το Λαύριο
διαρκεί 2 ώρες με συμβατικό πλοίο.
Το κόστος των μεταφορικών από το Λαύριο είναι 30 €/άτομο με
επιστροφή και 90 € το αυτοκίνητο με επιστροφή (δηλ. 22,50 €/
άτομο αν μοιραστούν ένα όχημα 4 άτομα).
Αφίξεις/Αναχωρήσεις
Ημέρα άφιξης: Παρασκευή 21/6, από 12:00 μέχρι 18:00.
Ημέρα αναχώρησης: Δευτέρα 24/6, μετά τις 12:00.
Δηλώσεις συμμετοχής
Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας καθώς τα
προγράμματα ανανέωσης είναι πολύ δημοφιλή. Ο αριθμός των
συμμετοχών κλείνει πολύ γρήγορα. Η προκαταβολή για την
κράτηση της θέσης είναι 150 € και θα πρέπει να καταβληθεί
στη γραμματεία του Y.S.M. ή σε τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι τις
28/5/2013.

Επικοινωνία
Για δηλώσεις συμμετοχής
ή πληροφορίες επικοινωνήστε
με την Δέσποινα Κουκίδου στο:
koukidou@gmail.com

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Αγαπητά μας μέλη,
Όπως ίσως θα γνωρίζετε και
από προηγούμενες χρονιές, κάθε
Ιούλιο το YSM μπαίνει σε θερινό
πρόγραμμα. Αυτό ουσιαστικά
σημαίνει αναπροσαρμογή του
προγράμματος και σύμπτυξη
των τμημάτων ανάλογα με
την ανατροφοδότηση που
παίρνουμε και από εσάς για την
παρακολούθησή σας.
Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε
να σας ζητήσουμε να δηλώσετε
τις προθέσεις σας όσον αφορά
τη θερινή παρακολούθηση,
συμπληρώνοντας τη σχετική
φόρμα που θα βρείτε στις
αίθουσες διδασκαλίες.
Επίσης, στα πλαίσια της θερινής
αναδιοργάνωσης, θα θέλαμε
να σας ανακοινώσουμε ότι το
στούντιο θα είναι ανοιχτό, μέχρι
την Παρασκευή 26 Ιουλίου,
ενώ θα παραμείνει κλειστό από
τις 27 Ιουλίου
έως την Κυριακή 25 Αυγούστου.
Τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου η
γραμματεία μας θα είναι ανοιχτή
για πληροφορίες και εγγραφές,
ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν
πάλι κανονικά από την Τρίτη, 3
Σεπτεμβρίου.

Καλό μας καλοκαίρι!
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Η Τρίτη έχει πλέον ανακηρυχτεί σε αγαπημένη μέρα στο YSM! Όσοι
από σάς δοκιμάσατε τη μαγειρική της Σουάμι Γκυανμούντρα τις
δύο προηγούμενες εβδομάδες γνωρίζετε τον λόγο. Από τη μια είναι οι
εξαιρετικές και ευφάνταστες γεύσεις που δοκιμάσαμε και από την
άλλη, όλες οι όμορφες ιστορίες που ακούσαμε για την προέλευση των
συνταγών, την ιστορία τους, τους μύθους και τους συμβολισμούς που
τις έχουν περιβάλλει με το πέρασμα των αιώνων.
Για όλους εκείνους, πάλι, που δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
ζωντανά τις αφηγήσεις της Σουάμι Γκυανμούντρα, έχουμε ευχάριστα
νέα: Σύντομα θα δημιουργηθεί σχετικό γκρουπ στο facebook, στο
οποίο μπορούμε όλοι να γίνουμε
μέλη για να συζητάμε και να
ενημερωνόμαστε για τη γιογκική
διατροφή, την ιστορία και τη
φιλοσοφία της!
Μενού
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το
μενού που μας έχει ανακοινώσει
η Σουάμι Γκυανμούντρα για τον
μήνα Ιούνιο.
Καλή μας όρεξη!

για τις ημέρες Ινδικού,
Γιoγκικού, και Ασιατικού φαγη
τού.

Τρίτη 4 Ιουνίου
Ρύζι Ναβαράτνα (το ρύζι των 9
κοσμημάτων, μια συνταγή από
την διατροφή των Μογγόλων αυτ
οκρατόρων)
Μπουρεκάκια με φακές, των Γκό
πις (Ακόλουθοι του Κρίσνα)
Πράσινη Σαλάτα με άτσα (γλυκι
ά και καυτερή σως)
Τρίτη 11 Ιουνίου
Αρακάς πανίρ (πρωτότυπο πιάτο
που παντρεύει
τον αρακά με το γιαούρτι)
Κουσκούς με κάρυ και φιστίκια
(Συνταγή από την

Κεράλα)

Τρίτη 18 Ιουνίου
Σούπα κάρυ (κρύα σούπα με για
ούρτι,
στραγαλάλευρο και μπαχαρικά)
Σαμόζας (πικάντικα πιτάκια γεμ
ιστά,
το αγαπημένο σνακ των Ινδών)
Άτσα (γλυκιά και καυτερή σως)
Τρίτη 25 Ιουνίου
Ντουμαλού (Συνταγή από το Κα
σμίρ, ψητές πατάτες στον
φούρνο με σος γιαουρτιού)
Μασάλα Τσάνε (πικάντικα ρεβίθι
α)
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Τα «ιντερνετικά» νέα
Που κατοικεί...
...τελικά η τελειότητα, στο θόρυβο των σκέψεων ή στην εσωτερική
σιωπή; Ευχαριστούμε θερμά την φίλη μας Άρτεμη Ανδρεάδου, που
μας έστειλε το βίντεο που επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε αυτόν
τον μήνα. Μια ασιάτισσα performer εκτελεί μια εντυπωσιακή επίδειξη
επιδεξιότητας, συγκέντρωσης και ισορροπίας, μπροστά σε ένα κοινό που
την παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.
Παρακολουθώντας, αναρωτιόμαστε, τι θα περνούσε από το δικό μας μυαλό εάν μπορούσαμε να βρεθούμε
έστω για λίγο στη θέση της; Το ανέφικτο, φαινομενικά, του εγχειρήματος; Οι προσδοκίες και η κριτική των
θεατών; Το μεγαλείο της επιτυχίας; Ο φόβος της αποτυχίας; Η ίδια πάντως παραμένει φυσική, ατάραχη
και απερίσπαστη καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, ενώ μοιάζει να μην καταβάλλει καμία ιδιαίτερη
προσπάθεια, σαν να έχει γίνει πια αυτό το επίτευγμα δεύτερη φύση της.
Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο σε αυτό εδώ το λινκ
“http://www.flixxy.com/the-incredible-power-of-concentration-miyoko-shida.htm#.UZEyULW9DjL”http://www.flixxy.com/the-incredible-power-of-concentration-miyoko-shida.htm#.UZEyULW9DjL

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Μην σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις, μην σε απασχολεί πώς θα το φέρεις σε πέρας!», αναφώνησε ο
δάσκαλος. «Για να είναι ο τοξότης ευθύβολος πρέπει να αιφνιδιάζει ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό»
Ευγένιος Χέρριγκελ, «Ζεν και η Τέχνη της Τοξοβολίας»

Το άρθρο του μήνα
Όπως ίσως θα γνωρίζετε, τον προηγούμενο μήνα ένα σπουδαίο εκδοτικό γεγονός έλαβε χώρα για την ελληνική γιογκική
βιβλιογραφία: Η δημοσίευση του νέου βιβλίου της Σουάμι Σιβαμούρτι, «Ο ήρεμος νους. Άνταρ μόουνα: μια αρχαία
ταντρική τεχνική διαλογισμού για τον σύγχρονο νου».
Όπως μας μεταφέρει η Σουάμι Νιρβικάλπα, η Σουάμι Σιβαμούρτι, ιδρύτρια του Σατυανάντασραμ Ελλάδας, είναι
μια αυθεντία στο αντικείμενο του διαλογισμού ενώ το βιβλίο της πραγματεύεται την τεχνική της Άνταρ μόουνα με βάθος
και οξυδέρκεια, αλλά συγχρόνως με απλότητα και χάρη. Με την άδεια του εκδοτικού οίκου Garuda, είναι τιμή μας να
δημοσιεύσουμε στο νιουσλέτερ αυτού του μήνα ένα μικρό απόσπασμα από το νέο βιβλίο της.
Ευχόμαστε για όλα τα μέλη μας που ήδη διαβάζουν αυτό το βιβλίο, ή σκοπεύουν να το διαβάσουν, αυτή η μελέτη
να είναι η αφορμή για να έρθουν σε επαφή και βιωματικά με την τεχνική της Άνταρ μόουνα, «ενός από τα μεγαλύτερα
δώρα», κατά τη Σουάμιτζι, «του Σουάμι Σατυανάντα προς την ανθρωπότητα». Η πρακτική Άνταρ μόουνα διδάσκεται στο
στουντιό μας στα τμήματα διαλογισμού και στο σεμινάριο Ανατομία του νου.
Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο (σελ. 127) όπου η Σουάμι Σιβαμούρτι απαντά στο ερώτημα:
«Η απόκτηση της επίγνωσης προκύπτει αυθόρμητα ή αποτελεί μια σταδιακή διαδικασία;»
Πιστεύω ότι όταν κάποιος είναι ειλικρινής στην πρακτική του, εξασκείται καθημερινά και έχει την κατάλληλη σάντανα,
τότε κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσει ξαφνικά ότι έχει γίνει παρατηρητής. Θα αντιληφθεί ότι αυτός που διαρκώς
αντιδρά είναι ο νους του και τίποτα άλλο. Μέχρι να έρθει όμως αυτή η συνειδητοποίηση το γνωρίζουμε διανοητικά, χωρίς
πραγματικά να το βιώνουμε. Η αληθινή εμπειρία είναι συγκλονιστική.
Θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα την άνταρ μόουνα, που αποτελεί μια από
τις σημαντικότερες τεχνικές για την ανάπτυξη της επίγνωσης. Συμμετείχε στην τάξη ένας πασίγνωστος πολιτικός. Όπως γνωρίζουμε, κατά τη διάρκεια της άνταρ μόουνα,
ο δάσκαλος συνεχώς ενθαρρύνει τον ασκούμενο να γίνει παρατηρητής των σκέψεων, των συναισθημάτων και των αντιδράσεων που εκδηλώνονται στον νου του και
να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι ο νους, αλλά ο παρατηρητής του. Αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς. Εκείνος ο κύριος λοιπόν, ο οποίος είχε υψηλές διασυνδέσεις και
αξιόλογη κοινωνική θέση, ξαφνικά, στη μέση του διαλογισμού, ξέσπασε σε κλάματα. Στο τέλος του μαθήματος μου είπε: «Για ένα δευτερόλεπτο, το βίωσα. Πρόκειται για
μια συγκλονιστική εμπειρία. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν ο νους, αλλά ότι τον παρατηρούσα. Η εμπειρία ήταν πολύ δυνατή για να τη διαχειριστώ και τα συναισθήματα
με κυρίευσαν». Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πρόκειται για μια συγκλονιστική εμπειρία. Η επίγνωση αποτελεί μια συνταρακτική εμπειρία.
Ο νους απλώς γνωρίζει κάτι. Επίγνωση δεν είναι να γνωρίζεις απλώς. Είναι να γνωρίζεις ότι γνωρίζεις. Είναι να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι ο νους. Πρόκειται για
μια βιωματική, και όχι διανοητική εμπειρία. Όταν επέλθει αυτή η συνειδητοποίηση, η ζωή σας θα αλλάξει ολοκληρωτικά. Προς το παρόν, ο νους σας υπαγορεύει πώς
να συμπεριφέρεστε και πώς να αισθάνεστε. Σας υπαγορεύει να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά, σας ωθεί να αντιδράσετε και αντιδράτε, σας παρακινεί να ζηλέψετε
και ζηλεύετε, σας υποκινεί να θυμώσετε και θυμώνετε. Βρίσκεστε κάτω από τον απόλυτο έλεγχό του. Ο νους σας είναι ένας δικτάτορας. Νομίζετε ότι είστε ελεύθεροι,
αλλά στην πραγματικότητα δεν είστε. Η ελευθερία πηγάζει από την επίγνωση, η οποία απλώς θα συμβεί σε μια στιγμή. Θα συμβεί όταν θα έχετε ασκηθεί, όταν θα έχετε
εργαστεί με τη σάντανά σας, όταν θα είστε ειλικρινείς στις προσπάθειές σας.
Χρειάζεται να δουλέψετε σκληρά, να καταβάλλετε τις απαιτούμενες προσπάθειες. Στην αρχή της μαθητείας μου ο Σουάμι Σατυανάντα μου είπε αρκετές φορές:
«Ακόμη σκέφτεσαι Σιβαμούρτι;». Τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι εννοούσε. Οπωσδήποτε δεν απαξίωνε τη σκέψη. Η διαδικασία της σκέψης αποτελεί μια πλευρά του
νου και είναι απαραίτητο να της επιτρέψουμε να υπάρχει. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε καθαρά, αλλά χρειάζεται επίσης να είμαστε σε θέση να αφήνουμε κατά μέρος τη
συνήθη διαδικασία της σκέψης και να επιτρέπουμε να εκφραστεί αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό σημαίνει αυθορμητισμός.
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Αυτόν τον μήνα, με την ευκαιρία της
αυξημένης μας συναναστροφής με τη Σουάμι
Γκυανμούντρα, διευρύναμε ακόμη λίγο
τους γνωστικούς μας ορίζοντες! Η Σουάμι
Γκυανμούντρα, που μεταξύ πολλών άλλων, κατέχει
την τέχνη της κατασκευής και ενεργειακής φόρτισης
των μάλα, μάς αποκάλυψε χρήσιμες πληροφορίες για αυτά
τα όμορφα αντικείμενα, που έχουν διπλή ιδιότητα: δεν είναι
απλά κοσμήματα αλλά και πιστοί σύντροφοι και βοηθοί μας
στον διαλογισμό.
Στα πλαίσια της μελέτης μας, βρήκαμε ενδιαφέρουσα την
παρακάτω δημοσίευση, τμήματα της οποίας μεταφράσαμε
για τη διευκόλυνσή σας. Αν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρο
το κείμενο, μπορείτε να το βρείτε σε αυτό εδώ το λινκ.
http://www.byronyoga.com/secrets-japa-mala
Στο στούντιο μας μπορείτε να βρείτε κρυστάλλινα και
άλλα μάλα λαιμού και χεριού για να ενισχύσετε και να
προστατέψετε το ενεργειακό σας πεδίο.
Και κάτι ακόμη: Γνωρίζατε ότι ένα μάλα μπορεί να
προσαρμοστεί στα δικά σας ιδιαίτερα γνωρίσματα; Ε λοιπόν
μπορεί, αρκεί οι πέτρες του να είναι κατάλληλα επιλεγμένες
ώστε να εναρμονίζονται με το ωροσκόπιό σας. Εάν
ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, ζητήστε μας να σας
φέρουμε σε επαφή με τη Σουάμι Γκυανμούντρα!

Τα μυστικά του Τζάπα Μάλα

«… H Τζάπα ανουσθάνα είναι μια διαλογιστική τεχνική
αφοσίωσης, που περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη
απαγγελία ενός μάντρα, μιας λέξης ή μιας φράσης,
συνδεδεμένης στο νου με κάτι ιερό, σαν ένα μέσο για την
επίτευξη της πρατυαχάρα (εσωτερίκευση των αισθήσεων)
και, τελικά, του σαμάντι (φώτιση).
Σύμφωνα με τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι, τα τρία
μεγάλα εμπόδια στον διαλογισμό είναι η μη-καθαρότητα,
η αλαζονεία και ο νοητικός περισπασμός, ενώ και τα τρία
αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με την πρακτική της τζάπα
γιόγκα.
Η λέξη «τζάπα» σημαίνει «να περιστραφείς». Ένας τρόπος
με τον οποίο επιτυγχάνεται η «περιφορά» της συνείδησης
είναι με τη χρήση του μάλα, μιας αλυσίδας δηλαδή ή μιας
κλωστής που αποτελείται από χάντρες. Ο ασκούμενος,
ηχηρά ή σιωπηλά, απαγγέλει ένα μάντρα, αντιστοιχίζοντας
μια χάντρα σε κάθε γύρο απαγγελίας. Έτσι το μάλα τον
βοηθά, κυριολεκτικά, να μην «χάνει τον λογαριασμό» στην
πρακτική του διαλογισμού. «Τζάπα γιόγκα σημαίνει ένωση
του εαυτού με την ανώτερη ύπαρξη μέσω της περιφοράς
της συνείδησης», συνοψίζει ο Σουάμι Σατυανάντα.
Η Τζάπα μπορεί να εκτελεστεί με τρείς τρόπους: Μπαϊκάρι
(ηχηρή), Ουπανσού (ψιθυριστή), ενώ πιο εκλεπτυσμένη είναι
η Μάνασικ, η νοητική απαγγελία. Ο Αμερικανός ερευνητής

της γιόγκα και συγγραφέας George Feuerstein, έχει πει ότι
τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία της τζάπα είναι η
επίγνωση, η τακτικότητα και ο αριθμός των επαναλήψεων.
Συνεπώς, συνίσταται για τον ασκούμενο στη γιόγκα να
επαναλαμβάνει το μάντρα του τουλάχιστον 108 φορές την
ημέρα.... »
Γιατί να ασκηθούμε με το Τζάπα Μάλα;
«Ο Σουάμι Σατυανάντα έχει πει πως ένας από τους
πρωταρχικούς σκοπούς αυτής της πρακτικής είναι να
εξαγνίσει το νου και να μας απελευθερώσει από εγγραφές
του παρελθόντος (σαμσκάρας) και επιθυμίες του μέλλοντος
(βασάνας).
«Η πραγματική μας φύση δεν είναι η συνηθισμένη μας
κατάσταση άγχους, ενθουσιασμού ή έντασης», εξηγεί
ο Σουάμι. «Η φύση μας είναι το σαμάντι, η καθαρή
συνειδητότητα, η ηρεμία, η ησυχία, η γαλήνη. Μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε την αναλογία ενός καθρέφτη, που
σκιάζεται από στρώματα σκόνης και βρωμιάς. Καθαρίστε
τον καθρέφτη και η φυσική του ιδιότητα, που είναι να
αντανακλά όλα τα αντικείμενα, θα αποκαλυφθεί.
«Είναι η ανησυχία του νου που προκαλεί κάθε δυστυχία και
σύμπλεγμα, αλλά αυτά αποτελούν απάτες. Ηρεμήστε και
εξαγνίστε τον νου μέσω της σάντανά σας και βιώστε τον
αληθινό σας εαυτό».
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Η βιβλιοθήκη μας
«Ταξίδι στο Χθές»
Από τον Brian Weiss
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Κεντρική Ιδέα:
Το βιβλίο περιλαμβάνει
πολυάριθμες ιστορίες ανθρώπων
που πραγματοποίησαν αναδρομές
σε προηγούμενες ζωές τους.
Οι μαρτυρίες τους μας υποχρεώνουν να
αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας.
Συνοπτική Περιγραφή:
«Όλα αυτά τα χρόνια, έχω γνωρίσει ανθρώπους
οι οποίοι, εξαιτίας των προκαταλήψεών τους,
απορρίπτουν την έννοια της θεραπευτικής
αναδρομής σε προηγούμενες ζωές. Ισχυρίζονται
ότι οι αναμνήσεις που ανακαλούνται είναι
διαστρεβλωμένες και ανακριβείς ή ότι η
θεραπευτική επίδραση οφείλεται σε ευσεβείς
πόθους ή, ακόμα, ότι κατά την αναδρομή όλοι
θεωρούν εσφαλμένα πως υπήρξαν διάσημες
ιστορικές προσωπικότητες σε κάποια προηγούμενη
ζωή τους. Αυτού του είδους οι αντιδράσεις είναι
συχνές και έντονες.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει
πολυάριθμες ιστορίες ανθρώπων που
πραγματοποίησαν αναδρομές σε προηγούμενες
ζωές τους, είτε με τη βοήθεια θεραπευτή είτε
μόνοι τους. Οι μαρτυρίες τους συνιστούν έναν
πλούσιο κατάλογο που περιλαμβάνει τόσες
διαφορετικές εμπειρίες, ώστε μας υποχρεώνει να
αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Οι ιστορίες που
παρουσιάζονται στο βιβλίο όχι μόνο περιγράφουν
αυτές τις εμπειρίες, αλλά λειτουργούν και ως
αφυπνιστικά μηνύματα.
Και καθώς διαβάζει κανείς αυτές τις μαρτυρίες,
θα συνειδητοποιήσει ότι συντελούνται μέσα του
ανεξίτηλες αλλαγές».,
Brian Weiss

«Ο Δρ Brian Weiss είναι ένας πρωτοπόρος γιατρός που
εισήγαγε με τόλμη στο χώρο της σύγχρονης ιατρικής τη
μέθοδο της θεραπευτικής αναδρομής σε προηγούμενες ζωές.
Αυτή η ενδιαφέρουσα προσέγγιση στηρίζεται από μελέτες
περιπτώσεων ατόμων που ωφελήθηκαν σημαντικά από τις
τεχνικές του δόκτορα Weiss. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο από
έναν γενναίο γιατρό»
Judith Orloff, συγγραφέας του βιβλίου Second Sight

«Ο ήρεμος νους. Άνταρ
μόουνα: μια αρχαία ταντρική
τεχνική διαλογισμού
για τον σύγχρονο νου»
Από τη Σουάμι Σιβαμούρτι
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΡΟΥΝΤΑ
Η άνταρ μόουνα είναι μια ταντρική
τεχνική διαλογισμού. Άνταρ στα
σανσκριτικά σημαίνει εσωτερική
και μόουνα σημαίνει σιωπή. Η
άνταρ μόουνα είναι μια από τις
πλέον αποτελεσματικές τεχνικές
της Σατυανάντα Γιόγκα για την
εξερεύνηση του νου και την
απομάκρυνση των εντάσεων που
έχουν συσσωρευτεί από τα πρώτα παιδικά μας χρόνια.
Είναι μια θεμελιώδης τεχνική διαλογισμού, στην οποία
μπορεί να ασκηθεί άμεσα οποιοσδήποτε επιθυμεί να
αποκτήσει διαυγή σκέψη και ήρεμο νου, εισδύοντας
στον νου του και παρατηρώντας ό,τι συμβαίνει εκεί.
Ο Σουάμι Σατυανάντα έχει διαμορφώσει κατάλληλα
την ισχυρότατη αυτή τεχνική για τις ανάγκες του
σύγχρονου ανθρώπου.
Η άνταρ μόουνα είναι από τα μεγαλύτερα δώρα του
Σουάμι Σατυανάντα προς την ανθρωπότητα. Αποτελεί
έναν τρόπο ελέγχου αλλά και γνωριμίας με τον νου
μας. Στα χέρια σας κρατάτε ένα πολύτιμο πετράδι.
Εκτιμήστε το, αξιολογήστε το, αξιοποιήστε το, και
θα γίνετε εσείς οι ίδιοι ψυχίατροι του εαυτού σας.
Οι απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα βρίσκονται
μέσα σας. Προς το παρόν, η πρόσβαση στις περιοχές
αυτές δεν είναι δυνατή, διότι δεν έχουμε καταβάλει
τις απαιτούμενες προσπάθειες για να διαπεράσουμε
τα ποικίλα νοητικά πέπλα. Η άνταρ μόουνα μάς
προσφέρει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα και μας
οδηγεί στην επίτευξη αυτού του σκοπού.
Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι

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