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Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

happY NEw sEasoN!
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ΓΙΟΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

να είστε όλοι εκεί! 

Το YSM εγκαινιάζει τη νέα σεζόν και προσκαλεί τους φίλους και τα 
μέλη του στην καθιερωμένη γιορτή έναρξης, που θα λάβει χώρα την

Ακόμη και για τα παλαιότερα μέλη και τους δασκάλους μας, 
που είναι πια «βετεράνοι» της γιογκικής πρακτικής, η πρώτη 
γνωριμία με τη γιόγκα διατηρεί ακόμη μια ξεχωριστή θέση στις 
αναμνήσεις τους, σαν το σημείο εκκίνησης ενός συναρπαστικού 
προσωπικού ταξιδιού. 

Εάν και εσείς ή οι φίλοι σας ενδιαφέρεστε να πάρετε μια 
πρώτη γεύση της ατμόσφαιρας ενός στούντιο, των πρακτικών 
και της φιλοσοφίας της γιόγκα, τότε δηλώστε έγκαιρα τη 
συμμετοχή σας στο δωρεάν πρόγραμμα γνωριμίας για 
αρχαρίους που έχει προγραμματιστεί για την 

Τετάρτη 11/09, στις 20:00
Το πρόγραμμα γνωριμίας είναι ειδικά σχεδιασμένο για 

όσους από σας δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία 
στη γιόγκα. Θα σας εισάγει, με έναν άμεσο και 
βιωματικό τρόπο στις πρακτικές της γιόγκα. 
Καθοδηγείται από την υπεύθυνη του YSM, 
Σουάμι Νιρβικάλπα (Όλγα Αλεξίου) και τον 
συνεργάτη της Μιχάλη Ευαγγελίδη.

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας!
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τετάρτη 18/09 στις 20:30, 
στην όμορφη αυλή του YSM, με δροσιστικά ποτά, ζωντανή μουσική 
και μπουφέ με γευστικά σνακς. Σας περιμένουμε όλους για να 
επανασυνδεθούμε μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, να ανταλλάξουμε 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις και να καλωσορίσουμε με κέφι τη νέα περίοδο που 
ξεκινάει! Οι φίλοι και συνοδοί σας είναι φυσικά ευπρόσδεκτοι. 

* Τo βραδινό 
μάθημα «Χάθα 1 
και Νάντα» της 

18ης Σεπτεμβρίου 
δεν θα 

πραγματοποιηθεί,
λόγω της γιορτής.

Η γραμματεία 
μας είναι ανοικτή 

καθημερινά 
17.00 - 22.00, 

Τηλ. 210 6147618

Σας περιμένουμε!



Όραµα – ∆ύναµη – ∆ηµιουργία 

20 21 22 
Σεπτεµβρίου 2013 

Πνευµατικό Κέντρο 

∆ήµου Αθηναίων 

Αµφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» 

Ακαδηµίας 50 

Παρασκευή 17:00-21:00

Σάββατο 9:00-21:00 

Κυριακή 9:00-13:00

Είσοδος ελεύθερη 

∆ηµιουργούµε ένα νέο 

όραµα για τον κόσµο µας 

και το ρόλο µας ως µέλη

της κοινωνίας µας 

Στην εκδήλωση

 συµµετέχουν οµιλητές

από τους χώρους

της ψυχολογίας

της φιλοσοφίας 

της πνευµατικότητας

της επιστήµης

της επιχειρηµατικότητας

και της τέχνης

ΝΕΕΣ ΜΑΤΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

neesmaties.wordpress.com

facebook: “Νέες Ματιές στον Κόσμο μας”

με την υποστήριξη

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Γιόγκι και γιογκίνι, επιχειρηματίες, δικηγόροι, συγγραφείς, σκηνοθέτες, αρχιτέκτονες, ειδικοί ψυχικής υγείας, δημοσιογράφοι, φυσικοί, 

γιατροί, παραμυθάδες. Τι μπορεί να παρακίνησε τόσους πολλούς και ετερόκλητους ανθρώπους να συναντηθούν; Μάθαμε ότι 

μοιράζονται την κοινή ελπίδα για έναν κόσμο ομορφότερο και πιο φιλόξενο για όλους και έχουν ιδέες και προτάσεις για την υλοποίησή 

του. Εάν και εσείς συμμερίζεστε το ευγενές όραμά τους, φροντίστε να παρευρεθείτε στην τριήμερη εκδήλωση “Νέες ματιές στον κόσμο 

μας”, στις 20-22 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται η Σουάμι Σιβαμούρτι, ιδρύτρια τουSatyanandashram, αλλά και 

η συνεργάτριά μας Βασιλεία Κουλίδου, δασκάλα οικογενειακής γιόγκα και συστημική παιδαγωγός. 




