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Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Το ταξίδι στην Ινδία.

Από την Αθήνα στο Μονγκύρ και πάλι πίσω...
Αγαπητά μέλη και φίλοι του YSM, Χάρι Ομ! Έχουμε μόλις λίγες
μέρες που επιστρέψαμε από το ταξίδι μας στην Ινδία και έχουμε
ακόμη ζωντανές στη μνήμη μας τις εικόνες, τις μυρωδιές και τις
εμπειρίες που βιώσαμε εκεί. Οι μαθητές και φίλοι του στούντιο που
παρευρέθησαν στο Διεθνές Συνέδριο Γιόγκα και στον εορτασμό
του Golden Jubilee για τα 50 χρόνια της ίδρυσης του Bihar School
of Yoga (1963-2013) και του έργου του Διδασκάλου μου Σουάμι
Σατυανάντα, έγραψαν με μεγάλη προθημεία τις εντυπώσεις τους.
Έτσι όλοι μαζί προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε μία μικρή
γεύση αυτών που γευτήκαμε και ζήσαμε σε αυτό το ταξίδι, που ήταν
ένας γιορτασμός της ζωής και της γιόγκα!

Θ

α ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το θέμα
(το Σανκάλπα) του Συνεδρίου, που
σύμφωνα με τον Σουάμι Νιραντζανανάντα,
είναι εκείνες οι ποιότητες που επιτρέπουν το
άτομο να αναπτυχθεί στην πνευματική ζωή ή
να πετύχει ότι θέλει στη ζωή του. Ποιές είναι
αυτές οι ποιότητες;
Sincerity- το να είσαι ειλικρινής στις
προθέσεις σου,
Seriousness- το να έχεις σοβαρότητα σε
αυτό που κάνεις, και
Commitment- η αφοσίωση, η δέσμευση σε
αυτό που αναλαμβάνεις
Επίσης τόνισε την σπουδαιότητα του να
ψάξουμε και να ανακαλύψουμε ο καθένας
μας ποιός είναι ο σκοπός μας για τη ζωή μας.
Σύγχρονοι γιατροί και υπεύθυνοι
του “Yoga Research” παρουσίασαν τις
νευροφυσιολογικές επιδράσεις των
πρακτικών της γιόγκα, τις κλινικές εφαρμογές
της στον τομέα της θεραπείας και της
αποκατάστασης καθώς και τις τελευταίες
επιστημονικές έρευνες που αποκαλύπτουν
τις επιδράσεις των τεχνικών του διαλογισμού
και της γιόγκα στο γονιδιακό επίπεδο (epi
genetic material).
Σε προσωπικό επίπεδο βίωσα μία
κατάσταση συνεχούς ροής, όπου όλα
κυλούσαν όπως θα έπρεπε, όλα όσα
επιθυμούσα γινότανε με τον ποιό φυσικό
τρόπο, οι οποιεσδήποτε ανησυχίες και
αντιστάσεις εκμηδενίστηκαν και...αφέθηκα
στην συγκλονιστική μαγεία της
ενέργειας των διδασκάλων...
Αισθάνθηκα σαν
μικρό παιδί που
με πήραν

στοργικά από το χέρι και με φρόντισαν, με
τάισαν, με έντυσαν μου έδωσαν δώρα και
γέμισαν την καρδιά μου με αγάπη και το νου
μου με ανάντα!!

Σουάμι Νιρβικαλπανάντα

K

αι μετα την επιστροφή ο απολογισμός...
Ποιες λέξεις να διαλέξω για να
αποδώσουν την αξία της εμπειρίας... Ένα
ταξίδι με τις ιδιότητες της φωτιάς! Με
έκαψε, με έθρεψε, με μετασχημάτισε.
Όλα αυτά ξεχωριστά, ταυτόχρονα και όχι
απαραίτητα με αυτή τη σειρά, καθημερινά.
Ένας σταθμός στο μονοπάτι μου γεμάτος
προκλήσεις, πλούσιος σε εικόνες, σκέψεις
και συναισθήματα πολλών αποχρώσεων και
έντασης. Ένας χείμαρρος συνειδητοποιήσεων
που μου έδωσε κατεύθυνση και ώθηση. Πια,
υπάρχει η ζωή μου πριν και η ζωή μου μετά
την Ινδία! Δεν θα το ξεχάσ...ουμε ποτέ κανείς
από τους εαυτούς μου!!!

Μαρία Πολυδώρου
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αξίδι στην Ινδία. Όνειρο ζωής, που
πραγματοποιήθηκε. Έζησα μια
ατμόσφαιρα μαγική, όχι μόνο για τις μέρες
μου εκεί, αλλά που θα διαρκέσει..
Στα χωριά εικόνες ενός λαού που ζει
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κάτω από πρωτόγονες συνθήκες, με τα
πατροπαράδοτα μέσα και εργαλεία για το
όργωμα, το ζύγισμα, το ράψιμο, το εμπόριο
τροφίμων, την ξυλουργία, τη σιδηρουργία,
το μαγείρεμα, την οικοδομική…. Όλα
γίνονται, αλλά έξω, στην ύπαιθρο, στο φως
του ήλιου και συχνά πάνω στη λάσπη. Οι
δρόμοι σφύζουν από παιδιά, μαθητές, έγκυες
γυναίκες, τεχνίτες στα καταστήματά τους, και
μαζί αγελάδες, κατσίκες, βουβάλια, σκυλιά.
‘Ανθρωποι και ζώα είναι ισχνοί, καμία σχέση
με το δυτικό μας καλοθρεμμένο πρότυπο.
Οι μεταφορές ανθρώπων κι εμπορευμάτων
γίνονται με βοϊδάμαξες , με ρίκσο (τρίκυκλα
με χώρο επιβατών) βενζινοκίνητα ή
ποδηλατοκίνητα. Με πρώτη ματιά μου
φάνηκαν εξαθλιωμένοι, όμως έχουν το δικό
τους τρόπο να ζουν, δεν νομίζω ότι ο δυτικός
είναι περισσότερο ευτυχισμένος, διότι η
διαφορά μας έγκειται στα υλικά αγαθά και
στη νοοτροπία. Είναι υπομονετικοί και ήρεμοι
και χαμογελούν μέσα από την καρδιά τους.
Το Δελχί μια μεγαλούπολη, όπου
αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η Ινδία ανήκει
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Άπειροι
αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες, μετρό υπάρχον
και υπό κατασκευή, κτίρια εταιριών, τεράστιοι
γερανοί και ανοικοδόμηση σε εξέλιξη, πολλά
αυτοκίνητα, αλλά και εδώ ρίκσο, που μας
πήγαν πολύ φθηνά στα αξιοθέατα που
ζητήσαμε. Αγορές και παζάρια πάμφθηνα,
με πολύ μικρό κόστος φέραμε ένα σωρό
αναμνηστικά και δώρα...
Άφησα το καλύτερο για το τέλος.
Έζησα μια ανεπανάληπτη πνευματική
εμπειρία στο άσραμ του Μονγκύρ,
το Bihar School of Yoga. Έφθασα
εκεί φορτωμένη με τα άγχη, τις
προκαταλήψεις και τις σκέψεις
του μέσου δυτικού ανθρώπου.
Στη διάρκεια της διαμονής μου
απελευθερώθηκα, καθάρισα,
εξαγνίστηκα. Τίποτα δεν με βάραινε
από τα παλιά, τίποτα δεν μπορούσε
να με βλάψει. Όλα συντελούσαν

σ΄αυτό: οι τελετές, οι εκδηλώσεις, οι
μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, τα
λόγια φωτισμένων ομιλητών απ΄όλο
τον κόσμο, τα ενωμένα ενεργειακά πεδία
των χιλιάδων που παρακολουθούσαν το
συνέδριο, η συμμετοχή όλων μας στις κοινές,
καθημερινές δραστηριότητες –σερβίρισμα,
καθάρισμα, βοήθεια στην προετοιμασία των
γευμάτων-.
Η πνευματικότερη στιγμή για μένα ήταν η
μύησή μου: Ο Guru μου έδωσε Mantra, μετά
από αίτησή μου. Ακόμη, να υπογραμμίσω
τη γενναιοδωρία του άσραμ, που μας
προσέφερε Prasad – δώρο, όποια και όσα
βιβλία επιλέγαμε.
Μετά απ΄όλα αυτά, αισθάνομαι
ευγνώμων προς το Yoga Studio Maroussi
και την Swami Nirvikalpa, που μου έδωσε
την ευκαιρία να γνωρίσω την Ινδία στην
έκταση και το βάθος που ήθελα, και να
βιώσω αυτές τις εμπειρίες. Ευχαριστώ,

Μαρία Σιούγγαρη
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ο ταξίδι στο Bihar School of Yoga και
η συμμετοχή μου στο golden jubilee,
είχε πολλές πλευρές. Καταρχήν κάποια από
τα γεγονότα που εντυπώθηκαν στο μυαλό
μου ήταν η πολυπληθής συμμετοχή, κάποιες
χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο, και
οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ζητημάτων
σχετικών με τη γιόγκα σε σχέση με την
εκπαίδευση, την υγεία και το life style. Μου
άρεσε ο συνδυασμός του παραδοσιακού
με το σύγχρονο, που χαρακτήριζε την όλη
παρουσίαση των θεμάτων του συνεδρίου,
αφού από τη μία μεριά παρακολουθήσαμε
παραδοσιακή ινδική μουσική παράσταση με
την ζωή του Swami Satyananda Saraswati αλλά από την άλλη μπήκαμε στο
δωμάτιο “αφύπνισης της kundalini” μας, έναν
υπερσύγχρονο 5D χώρο, μέσα στον οποίο
ταξιδέψαμε στα τσάκρα μας!
Όλοι απολαύσαμε την πρωτόγνωρη
γενναιοδωρία σε σχέση με όλα τα prasad, τα
δώρα του συνεδρίου αλλά κατά κύριο λόγο
με την παροχή βιβλίων, cd και dvd σε όλους
ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες, όχι μόνο
απεριόριστα αλλά και κατ’επιλογή μας.
Είχαμε την τύχη να βρεθούμε κοντά στον
Swami Niranjanananda Saraswati και στην
Swami Satsangi, να τους ακούσουμε και να
τους αισθανθούμε.
Όλα αυτά είναι μέρος της προσωπικής
μου εμπειρίας από το ταξίδι αυτό. Κάτι
που θα ήθελα επίσης να μοιραστώ ήταν
το γεγονός ότι όσο βρισκόμουν εκεί,
αισθάνθηκα την απόσυρση του μυαλού και
της σκέψης μου, ή έστω την υποχώρησή
του, θα έλεγα. Αισθανόμουν ανοιχτή σε
ό,τι συνέβαινε, χωρίς να μπορώ ούτε να
θέλω να το κρίνω. Και ό,τι δεν άντεχα,
απλά το αγνοούσα, αλλά σίγουρα δεν το
αντιμαχόμουν.
Την πρώτη ημέρα, είχαμε την χαρά να
συναντήσουμε την Ατσάρυα του ελληνικού
άσραμ Swami Sivamurti, η οποία μας
φρόντιζε σε όλο το ταξίδι. Εκείνη την πρώτη
ημέρα, όταν της είπαμε ότι κάποιες από εμάς

ερχόμαστε για πρώτη φορά στο Munger, μας
είπε, “ποτέ πιά δεν θα είστε τα ίδια κορίτσια
με αυτά που ήρθατε εδώ”.
Κάτι τέτοιο, έγινε...

Ουρανία Καραμπλιάνη

Χ

άρι Ομ! Ακόμα έχω ζωντανές στο νου μου
τις εικόνες και τις στιγμές που έζησα στο
Μογκύρ και στην Ρίκια συμμετέχοντας μαζί
με άλλους Έλληνες στο 4ο Διεθνές Συνέδριο
της Γιόγκα που έγινε στο Μογκύρ, 23-27
Οκτωβρίου, καθώς και στο Χρυσό Ιωβηλαίο
2013 που γιορταζόταν παράλληλα μέσα
στον χώρο του άσραμ. Δύο μεγάλα γεγονότα
που ζήσαμε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
από όλο τον κόσμο ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα του Σουάμιτζι (Σουάμι
Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι). Διαλέξεις
και εργαστήρια, συνεχόμενο κίρταν (γιογκικό
τραγούδι) από όλες τις χώρες κάθε μέρα
από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 7.00 το βράδυ
(συμμετείχαμε και οι Έλληνες με ιδιαίτερη
επιτυχία), τελετουργικό χάβαν με ταντρικά
μάντρα από τους παντίτ, απαγγελίες που
ξεκινούσαν τα χαράματα και συνεχίζονταν
ασταμάτητα ως αργά το απόγευμα, Σάτσαγκ,
εορταστικό πρόγραμμα κάθε βράδυ με
χορευτικά συγκροτήματα από την Ινδία με
θέμα τη ζωή και το έργο των τριών μεγάλων
δασκάλων της παράδοσης Σαρασουάτι,
προβολή ταινιών, και δώρα, δώρα, δώρα...
Ο Σουάμιτζι ήταν πολύ χαρούμενος και
γενναιόδωρος χαρίζοντας σε όλους μας
βιβλία, cd, dvd, αναμνηστικά αντικείμενα
όπως καπέλα, ομπρέλες, σεντόνια, τσάντες,
φακούς, ήταν ασταμάτητα τα καλέσματα
για την παραλαβή των πράσαντ (δώρων)...
Μα το μεγαλύτερο δώρο ήταν η παρουσία
του κοντά μας και τα εμπνευστικά λόγια
του που μας συγκίνησαν πολλές φορές. Δεν
μπορώ να ξεχάσω τη μέρα που μίλαγε σε
χιλιάδες κόσμο λέγοντας: “... εμείς είμαστε η
γενιά των Σουάμι που δουλέψαμε σκληρά
για να κάνουμε τη γιόγκα γνωστή σε κάθε
γωνιά της γης, φτιάχνοντας τις γέφυρες
για να περάσει αυτή η αρχαία επιστήμη στη
σημερινή κοινωνία. Εσείς δεν χρειάζεται να
κάνετε καμία γέφυρα, το μόνο που χρειάζεται
να κάνετε παίρνοντας τη σκυτάλη από εμάς,
είναι το να ζείτε τη γιόγκα! Διατηρήστε αυτό
το φως αναμμένο ώστε όταν οι δάσκαλοι
μας ξαναέρθουν στη γη, να βρουν το μικρό
κεράκι που είχαν αφήσει φεύγοντας,
να είναι ακόμα αναμένο...”. Τότε
σταμάτησε σκουπίζοντας τα
δάκρυά του ενώ όλος
ο κόσμος,

συγκινημένος, τον χειροκροτούσε θερμά.
Εκείνες τις μέρες έδωσε μυήσεις μάντρα,
τζιγκυάσου και κάρμα σαννυάς. Ήμουν κι εγώ
στη λίστα για μύηση στην κάρμα σαννυάσα
κι έτσι βρέθηκα μαζί με άλλους 40-50 στον
κήπο Βριντάβαν να περιμένω τον ερχομό του
για την ιερή στιγμή της μύησης. Τα πορτοκαλί
ντότι ήταν διπλωμένα όμορφα μπροστά μας
ενώ κάποιοι σουάμι μας έδωσαν οδηγίες
για τη διαδικασία της μύησης. Η αναμονή
ήταν πολύ μεγάλη, αλλά... αυτός γνώριζε.
Μετά από αρκετή ώρα ήρθε στον χώρο και
κάθησε μπροστά μας χαμογελώντας και
ζητώντας συγνώμη για την καθυστέρηση.
Συνέχισε λέγοντας “λοιπόν, ήρθατε όλοι
σας εδώ για την κάρμα σαννυάς. Αυτό δεν
σημαίνει βέβαια ότι πρόκειται να γίνετε άγιοι
(holy), η κάρμα σαννυάς δεν έχει σχέση με
πνευματικότητα. Το μάντρα έχει σχέση με
πνευματικότητα κι όχι η κάρμα σαννυάς”
είπε τόσο απλά όπως θα μου μίλαγε ένας
φίλος και συνέχισε... “ η κάρμα σαννυάς έχει
σχέση με τις πράξεις σας, με τον σκοπό που
βρίσκεται πίσω από τη δράση σας, αρχίστε
λοιπόν σιγά σιγά να κλείνετε τις τρύπες
σας (holes) για να γίνετε τελικά άνθρωποι
χωρίς τρύπες (unholy)” είπε, κάνοντας
ένα αυθόρμητο λογοπαίγνιο με το οποίο
γελάσαμε όλοι. Αυτός είναι ο Σουάμιτζι,
ένας πραγματικός δάσκαλος με άμεσο λόγο
αλλά κι ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να
μοιραστεί τα συναισθήματα του με χιλιάδες
άλλους ανθρώπους. Τραγουδήσαμε μαζί του,
χορέψαμε μαζί του, δακρύσαμε μαζί του και
μοιραστήκαμε όλα αυτά που μας διηγήθηκε
για τους δασκάλους του και το έργο τους,
κάνοντάς μας να αναλογιστούμε πόσο
πραγματικά τυχεροί είμαστε που βαδίζουμε
στο φωτεινό μονοπάτι της γιόγκα κάτω από
τις ευλογίες αυτών των δασκάλων. Χάρι Ομ
Τατ Σατ!

Πέτρος Δακτυλίδης (Σαννυάσιν
Γκυάναμουντρα)
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM, σας ενημερώνουμε ότι,

Γ

ια τον Νοέμβριο έχουν δρομολογηθεί τρία επιπλέον μαθήματα
Δυναμικής γιόγκα τα Σάββατα στις 2,16 και 30/11/2013, 11:00
– 12:30.
Λόγω θερμής ανταπόκρισης και πληρότητας στο τμήμα του
Διαλογισμού για αρχαρίους, ενδέχεται να δημιουργηθεί και νέο
τμήμα κάθε Τετάρτη 18:30-19:45, με την Σουάμι Νιρβικάλπα. Για την
υλοποίηση του τμήματος ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι τα
έξι άτομα. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περαιτέρω πληροφορίες
μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία μας.
Το τμήμα της Βρεφικής Γιόγκα “Η μαμά μου κι εγώ” (2 μηνώνπερπάτημα) και εκπαίδευση γονέων - με τη Βασιλεία Κουλίδου,
ξεκίνησε αυτό τον μήνα στις 1/11/2013 και πραγματοποιείται κάθε
Παρασκευή 11:30 – 13:00.
Για το μήνα Νοέμβριο έχει προγραμματιστεί εκπαιδευτικό
σεμινάριο για την εκμάθηση του Βρεφικού Μασάζ. Θα διεξαχθεί το
Σαββατοκύριακο 16-17/11/2013. Το σεμινάριο παρουσιάζεται σε
ειδικό αφιέρωμα στις σελίδες του newsletter μας!
Ολοκληρώθηκε στις 2/11 με μεγάλη επιτυχία
το σεμινάριο Νάντα Γιόγκα που έτρεξε τον
προηγούμενο μήνα με την εξαίρετη
καθοδήγηση του Μαχάτμα (Μιχάλης
Ευαγγελίδης). Οι συμμετέχοντες
μας μετέφεραν κύματα
ενθουσιασμού και
“ευχάριστου
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ξαφνιάσματος” για και την άμμεση επίδραση των δονήσεων των
μάντρα και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών της Νάντα στο να
“ησυχάζουν” το νου! Όσοι δεν το προλάβατε, αλλά θέλετε να πάρετε
μία γεύση από τον μαγευτικό κόσμο των δονήσεων, μπορείτε να
δοκιμάσετε το εβδομαδιαίο μάθημα Χάθα 1 και Νάντα Γιόγκα, αρκεί
να είστε ασκούμενοι επιπέδου 1 στην Χάθα Γιόγκα και αφού πρώτα
ενημερώσετε την γραμματεία μας.
Αυτό τον μήνα θα ξεκινήσει το σεμινάριο Τσάκρα Γιόγκα, το
Σάββατο 16/11 και θα ολοκληρωθεί σε τρεις συναντήσεις 30/11
και 14/12/2013, με την καθοδήγηση της Σουάμι Νιρβικάλπα.
Το σεμινάριο διαπραγματεύεται την ψυχολογία των Τσάκρα και
την αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους όταν βρίσκονται
σε κατάσταση ισορροπίας (σάτβα), υπερλειτουργίας (ράτζα),
υπολειτουργίας (τάμα). Περιλαμβάνει πρακτικές για τον εξαγνισμό,
την εξισορρόπηση των ενεργειακών κέντρων και την ανάπτυξη μιας
υγιούς και ισορροπημένης προσωπικότητας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- στους ασκούμενους που παρακολουθούν τα εβδομαδιαία
προγράμματα Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα, και
- σε όσους τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν επίγνωση των
χαρακτηριστικών των τσάκρα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν στην
καθημερινή τους ζωή τι είναι σε υπερλειτουργία ή υπολειτουργία και
να μάθουν τους τρόπους για την εξισορρόπηση τους.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, σε αυτό
εδώ το link

http://www.yogastudio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=135 =el” http://
www.yogastudio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=135&lang=el

Εκμάθηση
Βρεφικού
Μασάζ
Την χρονιά που μας πέρασε, το YSM ανταποκρίθηκε
στο αίτημα εκείνων των φίλων και μελών του
που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν παιδιά
και ενσωμάτωσε στο πρόγραμμά του μαθήματα
και σεμινάρια που απευθύνονται σε ολόκληρη
την οικογένεια, αλλά και σε επαγγελματίες που
εξειδικεύονται στη βρεφική, νηπιακή και παιδική
ηλικία. Όπως ίσως γνωρίζετε, η καρδιά και η ψυχή
πίσω από αυτά τα νέα προγράμματα δεν είναι
άλλη από τη Βασιλεία Κουλίδου, με την τριπλή
της ιδιότητα ως δασκάλας οικογενειακής γιόγκα,
παιδαγωγού και συστημικής θεραπεύτριας.

Τα ιντερνετικά μας νέα
Η φήμη της συνεργάτριάς μας Βασιλείας
Κουλίδου, δασκάλας οικογενειακής γιόγκα και
παιδαγωγού, ξεπέρασε τον κύκλο των φίλων και
μελών του YSM και εξαπλώθηκε στο πανελλήνιο!
Η αγαπημένη μας μαμά-γιογκίνι εμφανίστηκε
ως προσκεκλημένη δύο φορές αυτόν τον μήνα
στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega
“Το πρωινό μου”, για να μιλήσει για το βρεφικό
μασάζ και τον φυσικό, οργανικό τοκετό. Με τον
αυθορμητισμό και τη γλυκύτητα που μας έχει
συνηθίσει, η Βασιλεία απευθύνθηκε στις μαμάδες
και τους μπαμπάδες, για να τους μεταδώσει
ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: η σωματική και
ψυχική υγεία του παιδιού και η δυνατότητά του
να αναπτυχθεί αρμονικά σαν ένας χαρούμενος
και ασφαλής άνθρωπος ξεκινά ήδη από την
ενδομήτριο ζωή. Μετά τη γέννηση, το μητρικό
άγγιγμα, η αγκαλιά και λίγο αργότερα το βρεφικό
μασάζ, είναι οι πρώτοι, μη-λεκτικοί τρόποι με
τους οποίους μαμά και μωρό επικοινωνούν,
παίζουν και χαίρονται μαζί. Απολαύστε την, μαζί
με τη συνεργάτρια και τις μαθητριές της, στα
βίντεο που θα βρείτε σε αυτό εδώ το λινκ:
http://www.megatv.com/proinomou/default.asp?catid=33114

Η

Βασιλεία εγκαινιάζει τον φετινό της κύκλο σεμιναρίων με την
“Εκμάθηση βρεφικού μασάζ”, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που την
περσινή σεζόν είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία, εισάγοντας με ευαισθησία
γονείς και επαγγελματίες στον κόσμο του βρέφους, έναν κόσμο
αισθήσεων που - με λίγη καθοδήγηση - μπορεί να γίνει ο προάγγελος της
ασφάλειας, της υγείας και της ηρεμίας του μελλοντικού ενηλίκου.
Την εκπαίδευση του Βρεφικού Μασάζ μπορούν να παρακολουθήσουν
επαγγελματίες μασέρ ή δάσκαλοι γιόγκα (200 ωρών) ή μαμάδες μαζί με
τα βρεφάκια τους που θέλουν απλά να μάθουν την τεχνική για να την
εφαρμόσουν στα παιδιά τους. Όλοι γνωρίζουμε τις ευεργετικές ιδιότητες
του μασάζ στο σώμα μας. Το μασάζ είναι πολύ βοηθητικό για το ξεκίνημα
της ζωής του μωρού. Κολικοί, υποδόριο λίπος, λεμφικό, νευρικό, μυϊκό
και ανοσοποιητικό σύστημα υποβοηθούνται από αυτή την πρακτική.
Ασφαλώς, ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να την εφαρμόσει στο βρέφος
είναι η μητέρα του.
Οι μητέρες εκπαιδεύονται, μαθαίνουν το σώμα του μωρού τους
και νιώθουν ασφάλεια με το μωρό. Βοηθούνται πολύ να χτίσουν
μία καλή βάση μη λεκτικής επικοινωνίας με το βρέφος τους και να
συγκεντρώνονται στο μωρό εξολοκλήρου. Εκείνο καθρεφτίζεται στην
αγάπη της μητέρας και μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι είναι αγαπητό και
ευπρόσδεκτο. Παίρνει ότι ποιο πολύτιμο υπάρχει για εκείνο και την
ανάπτυξή του, το άγγιγμα της μητέρας του και την αμέριστη προσοχή
της. Έτσι όταν η μητέρα πρέπει να επιστρέψει στην εργασία της η βαθιά
επικοινωνία του μωρού με τη μητέρα του, συνεχίζεται.
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη δομή του άρτιου
προγράμματος. Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι εκτός από τη θεωρία
και πρακτική του βρεφικού μασάζ, θα παρουσιαστούν επίσης χρήσιμες
και ενδιαφέρουσες ενότητες σχετικά με τη διατροφή της θηλάζουσας
μητέρας, τις θεραπευτικές τεχνικές της γιόγκα στα βρέφη και τη συστημική
προσέγγιση της οικογένειας. Για τους επαγγελματίες, το πρόγραμμα είναι
πιο εκτεταμένο, με μεγαλύτερη εμβάθυνση στη θεωρία και τις τεχνικές και
πρακτική άσκηση. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ
http://www.yogastudio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&itemid=194%E2%8C%A9=el”http://www.yogastudio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=194&lang=el

Το πρόγραμμα εκμάθησης βρεφικού μασάζ θα διεξαχθεί
το Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Νοεμβρίου. Για τις μαμάδες
οι απαιτούμενες ώρες είναι 4, μοιρασμένες σε δύο
συναντήσεις. Για τους επαγγελματίες μασέρ
ή δασκάλους γιόγκα είναι 20 ώρες.
Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε
στη γραμματεία μας
ή στην κα Βασιλεία Κουλίδου
(info@neoyoga.gr,
6937 664020).

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

ΗΧΟΜΑΣΑΖ
Μ

ια από τις πιο παλιές και ισχυρές θεραπευτικές μεθόδους που
εφαρμόζονται στη γιόγκα, περνάει μέσα από τις δονήσεις του ήχου.
Στο newsletter αυτού του μήνα, η Berna, με την οποία φέτος το YSM έχει το
προνόμιο να συνεργάζεται, μας μίλησε για το ηχομασάζ και μας υποσχέθηκε
ότι πολύ σύντομα αυτή η πανάρχαια γιογκική παράδοση θα ενταχθεί στο
πρόγραμμα του YSM.
Μέσα από τη δόνηση του ήχου, με τις ηχογαβάθες και το γκόνγκ, η αύρα
καθαρίζεται και ο άνθρωπος ενδυναμώνεται συνολικά και βιώνει την ηρεμία
και την αρμονία. Η ατομική θεραπευτική συνεδρία του ηχομασάζ είναι μηλεκτική: Οι ηχογαβάθες τοποθετούνται κατάλληλα σε σημεία του σώματος και
μεταφέρουν τη θεραπευτική τους δόνηση, επιδρώντας ευεργετικά σε ολόκληρο
το νευρικό σύστημα και εξισορροπώντας σώμα, νόηση και συναίσθημα. Πώς
όμως ασκείται αυτή η επίδραση; Σύμφωνα με έρευνες, ο ήχος έχει την ιδιότητα
να επιδρά πάνω στο νερό μέσα σε δευτερόλεπτα και, όπως όλοι γνωρίζουμε,
η φυσική σύσταση του σωματός μας αποτελείται στο μεγαλύτερό της ποσοστό
από νερό.
Ταξιδεύοντας λοιπόν μέσα στα “ρεύματα” της ανθρώπινης ιδιοσυστασίας,
οι ηχητικές δονήσεις φθάνουν στον εγκέφαλο, και εναρμονίζουν το δεξί και
το αριστερό ημισφαίριο. Ως αποτέλεσμα τα μπλοκαρίσματα απομακρύνονται,
τα ενεργειακά κανάλια εξαγνίζονται και οδηγούμαστε σε βαθιά χαλάρωση.
Επιπλέον, με την αλληλεπίδραση των Κόσα - φυσικού, ενεργειακού και
νοητικού σώματος - οι θεραπευτικές ιδιότητες του ήχου εξαπλώνονται σε όλα
τα επίπεδα της ύπαρξής μας, σε έναν ευεργετικό κύκλο ανατροφοδότησης, που
με την επανάληψη προωθεί την αποκατάσταση της υγείας.
Ο συνδυασμός δε των ηχητικών δονήσεων με την πρακτική της γιόγκα
νίντρα, μέσα από ένα καθοδηγούμενο ταξίδι φαντασίας, εμπεδώνει τα
θεραπευτικά οφέλη στα βαθύτερα και πιο ασυνείδητα στρώματα της νόησης.
Το ηχομασάζ είναι μια άριστη πρακτική για τη διευκόλυνση του φυσικού
τοκετού. Είναι επίσης ένα πολύτιμο θεραπευτικό εργαλείο για μια σειρά
παθήσεων: μεταξύ άλλων, πονοκεφάλους και μυικούς πόνους, σύνδρομο
υπερκινητικότητας των παιδιών και φοβίες, άνοια στους πιο ηλικιωμένους
και σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία, ακόμη και ανάρρωση από
εγκεφαλικό...”
Όσα από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να
δοκιμάσουν μία ατομική συνέδρια για
να γνωρίσουν το ηχομασάζ και να
βιώσουν τα ευεργετικά του οφέλη,
παρακαλούνται να απευθυνθούν
στην γραμματεία μας.

“

Γεύματα γιογκικής και ανατολ
ίτικης
κουζίνας take away
Η μαγειρική της Σουάμι Γκυα
νμούντρα
κερδίζει επάξια τον θαυμασμό
και την
εκτίμηση όλο και περισσότερω
ν μελών μας.
Διαβάζοντας το μενού της Σο
υάμι για τον
μήνα Νοέμβριο, σχεδόν αισθανθ
ήκαμε το
αρωματικό άχνισμα των πιάτω
ν να μας
κρατάει ζεστούς στις πρώτες
ψυχρούλες
που θα’ ρθουν. Χωρίς καθυστέρη
ση, σας το
ανακοινώνουμε!
ΤΡΙΤΗ 12/11
Σάχι Καατζού αλού
(πατάτες σε σάλτσα από γιαούρ
τι, με τζίντζερ)
Ρύζι με κάσιους και αρακά
Σαλάτα φακές
ΤΡΙΤΗ 19/11
Μπράχμα κέτσαρι (Αγουβεδική συν
ταγή,
με φάβα, ρύζι, μπαχαρικά και σοτ
έ λαχανικά)
Γλυκοκαυτερή άτσα
ΤΡΙΤΗ 26/11
Καφεδάκια Ρυζιού (μια πρωτότυπ
η συνταγή)
Παντζάρια με γιαούρτι και καρύδι
α
Καυτερή άτσα.

Η σκέψη του μή

να

Το άρθρο του μήνα
Η τέχνη του να υπονομεύεις το ταίρι σου:
Επτά διάλογοι για ανόητους με επίγνωση
από τον P.B. Law

Έ

να αμερικανικό χάρισμα που δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί αρκετά είναι
το δαιμόνιο πνεύμα με το οποίο παντρεμένα και ανύπαντρα ζευγάρια
χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο και τις συνειδητοποιήσεις που τους προσφέρει
η θεραπεία, για να καταστρέψουν τις σχέσεις τους. Πρίν από δεκαετίες, όταν
η ψυχανάλυση ήταν η τελευταία λέξη της μόδας, άνδρες και γυναίκες είχαν
ανακαλύψει ότι προσθέτοντας μερικές φροϋδικές ατάκες στα επιχειρήματα
τους, όχι μόνο έδιναν έναν αέρα αυθεντίας στην απορριπτική κριτική τους
προς τον άλλο, αλλά και τη χαριστική βολή στην όποια ελπίδα της σχέσης τους
να ευδοκιμήσει. Εάν οι γονείς σας ήξεραν έστω και λίγη φροϋδική ορολογία,
σίγουρα θα θυμάστε επικοινωνίες όπως:

Α: (Αδειάζοντας ένα ακόμη τασάκι) “Έχω βαρεθεί όλη την ώρα να καθαρίζω,
εξαιτίας της βρωμερής στοματικής σου καθήλωσης. Γιατί δεν πιπιλάς
καλύτερα το δάχτυλό σου;”
Β: “Αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα αγάπη μου, αν δεν ήσουν τόσο πρωκτική με
την καθαριότητα και την αντισηψία”
Αλλά αυτοί οι καιροί έχουν πια περάσει. Αν η μόδα των φροϋδικών ερμηνειών
μεταξύ των συντρόφων παρήλθε, αυτή της επίγνωσης μεσουρανεί, και η νέα
γενιά ζευγαριών έχει βρεί ότι το λεξιλόγιο της ολοκληρωτικής αποδοχής μπορεί
να αποτελέσει το νέο πανίσχυρο όπλο στον συνεχιζόμενο αγώνα για το ποίος
θα έχει τον τελευταίο λόγο - “τελευταίο” με την έννοια ότι μπορεί φυσικά να
επιφέρει το τέλος της σχέσης.
Ας εξετάσουμε μερικά παραδείγματα:
Α: “Νομίζω ότι θα ήταν πιο δίκαιο αν μπορούσα και εγώ μερικές φορές να...”
Β: “Προσκολλάσαι στις απόψεις σου αγάπη μου. Πότε θα σταματήσει αυτή η
προσκόλληση;;;”
A: “Μα αγάπη μου είναι ήδη μεσάνυχτα. Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα
αυτό;”
B: “Από ότι φαίνεται το συζητάμε ήδη, οπότε απλά αποδέξου την κατάσταση,
εντάξει;”

Αυτό που επι
τυγχάνουμε
εσωτερικά, θ
α αλλ
την εξωτερικ άξει
ή μας
πραγματικότ
ητα.

Πλούταρχος

A: “Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό;”
B: “Κοίτα, ότι έκανα ανήκει πια στο παρελθόν. Γιατί δεν κάνεις και στους δυό
μας τη χάρη να συγκεντρωθείς στο εδώ και τώρα;”
A: (Σπάει πιάτο καθαρίζοντας τον νεροχύτη)
B: (Από το σαλόνι) “Δεν έχουμε την επίγνωσή μας μαζί σήμερα, έτσι δεν είναι;”
A: “ Ακόμη σκέφτομαι την κακία που μου πέταξες χτες το βράδυ”
B: “ Θα’ πρεπε να έχεις μάθει μέχρι τώρα, γλυκέ μου. Απλά παρατήρησε “πάλι
σκέφτομαι” και οι σκέψεις θα υποχωρήσουν από μόνες τους.”
A: “Μα μου το υποσχέθηκες!”
B: “Όλα είναι παροδικά, εντάξει; Και οι υποσχέσεις έχουν ημερομηνία λήξεως.”
A: “Αν μ’ αγαπούσες στα αλήθεια, δεν θα το έλεγες αυτό”
B: “Άντε πάλι τα ίδια. Επίκριση και πάλι επίκριση.”
Ο κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι το άτομο
που χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο της επίγνωσης αναλαμβάνει τον ρόλο του
δασκάλου που “μαλώνει” έναν αποτυχημένο μαθητή. Η ανάληψη ενός ρόλου
ανωτερότητας, σε συνδυασμό με μια διάθεση σαρκασμού μασκαρεμένη
σε πνευματικότητα, είναι αρκετές για να καταδικάσουν από την αρχή κάθε
απόπειρα συμφιλίωσης. Τελικά, η δήθεν επίγνωση είναι στην πραγματικότητα
ένας ακόμη αυτοματισμός, αλλά και ένα δημοφιλές εργαλείο για να βάζουμε
τέρμα στις σχέσεις μας.

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

