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Νέα και Ανακοινώσεις
Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM,
παρακαλώ δείτε όλα τα νέα και τις ανακοινώσεις μας για τον μήνα
Φεβρουάριο και προσαρμόστε κατάλληλα το πρόγραμμά σας:

• Για περιορισμένο αριθμό θέσεων,

είναι ακόμη ανοιχτές οι δηλώσεις
συμμετοχής για τα Σατκάρμας τεχνικές αποτοξίνωσης, που θα
πραγματοποιηθούν αυτό το Σάββατο,
1/02, 8.30 - 11.00. Απευθυνθείτε
άμεσα στη γραμματεία μας!

• Σ ημειώστε επίσης ότι κατά το

τελευταίο μισάωρο της διεξαγωγής
των Σατκάρμα (10.30-11.00)
η Σουάμι Νιρβικάλπα θα κάνει
παρουσίαση της γιογκικής πρακτικής
του Νέτι (καθαρισμός της μύτης)
και επίδειξη της χρήσης του. Όσοι
ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη
χρήση του Νέτι παρακολουθούν την
επίδειξη και εφαρμογή δωρεάν και
αγοράζουν το νέτι που απλά οι ίδιοι
θα χρησιμοποιήσουν. Περισσότερα για
αυτή την ανακουφιστική πρακτική θα
βρείτε στο άρθρο του μήνα.

• Α υτόν τον μήνα θα πραγματοποιηθούν
δύο επιπλέον μαθήματα Σαββάτου
Δυναμικής Γιόγκα, την 1/02 κ στις
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15/02, όπως πάντα στις 11.00, με τον
Θάνο.

• Σ ας ενημερώνουμε ότι εκτάκτως

αυτόν τον μήνα, το δωρεάν
μάθημα «Χάθα Αρχαρίων» της
Παρασκευής (19.30 - 21.00) δεν θα
πραγματοποιηθεί. Παρακαλούνται
οι συμμετέχοντες να έλθουν σε
συνεννόηση με τη γραμματεία μας
ώστε να αναπληρώσουν το μάθημά
τους σε άλλο τμήμα του επιπέδου
τους.

• Π ολλοί από εσάς έχετε

εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις
επετειακές εκδόσεις του BSY που
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο
newsletter μας. Σας ευχαριστούμε
και σας ενημερώνουμε ότι η σχετική
παραγγελία έχει δρομολογηθεί.
Όσα μέλη μας ενδιαφέρονται να
ενταχθούν σε αυτή την πρώτη μαζική
παραγγελία, παρακαλούμε, ας
δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους
στη γραμματεία μας.

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ YSM!
Αυτό τον μήνα…

«Γιόγκα και υπέρταση»

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 18.00-21.00

Με τους Δρ. Βίκτωρα Γκούρβα,
Μιχάλη Ευαγγελίδη - Mahatma, Swami Nirvikalpananda
Είστε ασκούμενοι, ενδιαφερόμενοι ή δάσκαλοι της γιόγκα και έχετε αναρωτηθεί για εσάς ή τους γνωστούς σας:
• Είναι οι πρακτικές της γιόγκα ωφέλιμες για υπερτασικά άτομα;
• Τι θα πρέπει να προσέξουμε σε μία τάξη γιόγκα;
• Πώς η γιόγκα συμβάλει στη διαχείριση της υπέρτασης;
Αν ναι, αυτό το σεμινάριο οπωσδήποτε σας ενδιαφέρει! Βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας και ενημερωθείτε
για την ιατρική, επιστημονική και γιογκική προσέγγιση της υπέρτασης.
Θεματολογία:
• Τι είναι υπέρταση
• Οι διάφοροι τύποι υπέρτασης
• Αιτίες υπέρτασης
• Η υπέρταση και τα προβλήματα που μπορεί να
δημιουργήσει
• Η γιογκική οπτική της υπέρτασης
• Πως η γιόγκα μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση
της υπέρτασης
  (παρουσίαση επιστημονικών ερευνών και
πρακτικών)
• Αντενδείξεις για υπερτασικούς σε πρακτικές της
γιόγκα
• Προσαρμογή και παραλλαγές των πρακτικών τις
γιόγκα για υπερτασικούς

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η υγεία είναι μια κατάσταση
πλήρους σωματικής, ψυχικής
και κοινωνικής ευεξίας,
και όχι απλά η απουσία
αρρώστιας ή αναπηρίας.

Εισηγητές
Δρ. Βίκτωρας Γκούρβας
Phd - Ιατρός Παθολογοανατόμος
Μιχάλης Ευαγγελίδης - Mahatma,
RYT500
HND in Physiotherapy, Registered YOGA THERAPIST
Accredited SATYANANDA YOGA® Teacher A33859
Όλγα Αλεξίου - Swami Nirvikalpananda:
Senior Teacher Satyananda Yoga, με πολυετή διδακτική εμπειρία
στη  γιόγκα και στο γιογκικό τρόπο ζωής.
Yoga Alliance International Certified as «Master of Yoga».
Υπεύθυνη του YSM.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1948

Απευθύνεται σε όλους. Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία μας.
Κόστος 15€ για έγκαιρη κράτηση μέχρι 4/02 και 20€
για αργοπορημένη κράτηση.
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Το άρθρο του μήνα

Ανακούφιση του κρυολογήματος
Πώς μπορεί η γιογκική πρακτική σας να καταπολεμήσει
τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος
Από τον Timothy McCall, M.D.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, οι περισσότεροι από εμάς «αρπάζουμε» τουλάχιστον μια φορά ένα κοινό
κρυολόγημα, αυτή την πανταχού παρούσα ιογενή λοίμωξη που κατά κανόνα κάνει τον κύκλο της μέσα σε μια εβδομάδα.
Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν μια τακτική γιογκική πρακτική διαπιστώνουν ότι παθαίνουν λιγότερα
κρυολογήματα σε σχέση με πριν, ενώ ακόμη κι όταν αρρωσταίνουν, φαίνεται πως η ένταση των συμπτωμάτων είναι
μικρότερη.
Ενώ δεν έχει αποδειχθεί άμεσα ότι η γιόγκα μπορεί να αποτρέψει ή να θεραπεύσει τα κρυολογήματα, έχει προκύψει από
πολυάριθμες έρευνες ότι βελτιώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, εν μέρει λόγω της τεκμηριωμένης
της επίδρασης στη μείωση των επιπέδων της κορτιζόλης, η οποία αποκαλείται και ορμόνη του στρες. Βραχυπρόθεσμα, τα
αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στην  πραγματικότητα προάγουν την ανοσία, αλλά όταν επιμένουν επί μακρόν καταλήγουν
να την υπονομεύουν, δημιουργώντας έτσι μια ευπάθεια στα κρυολογήματα αλλά και σε άλλα προβλήματα υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τον ρόλο που διαδραματίζει γενικά η γιόγκα στην πρόληψη των κρυολογημάτων, υπάρχουν
συγκεκριμένες γιογκικές πρακτικές που βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και μειώνουν τη διάρκεια της
ασθένειας. Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις.
Χρησιμοποιήστε ένα κανατάκι νέτι. Το κανατάκι νέτι χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της μύτης με ζεστό αλμυρό νερό,
ώστε να απομακρυνθεί η περιττή βλέννα και να ελευθερωθεί η αναπνοή. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει και στο καθάρισμα
των ρινικών κοιλοτήτων, προλαμβάνοντας σε πολλές περιπτώσεις την ανάπτυξη μιας δευτερογενούς βακτηριακής
λοίμωξης. Γεμίστε το κανατάκι νέτι με ζεστό αλμυρό νερό (πάρτε μια μικρή ποσότητα αλατιού, το ένα τρίτο περίπου ενός
κουταλιού του γλυκού , και αναμείξτε το με ένα τεταρτάκι του λίτρου νερό) και τοποθετήστε το στόμιο στο δεξί σας
ρουθούνι. Γείρετε το κεφάλι σας προς τα αριστερά ώστε να επιτρέψετε τη ροή του αλατόνερου προς το πίσω μέρος του
λαιμού σας, τριγύρω από την περιοχή των ρινικών κοιλοτήτων και τελικά μέσα από το άλλο ρουθούνι. Επαναλάβετε από
την άλλη πλευρά. Εάν υποφέρετε από ρινίτιδα, προσθέστε λίγο ακόμη αλάτι ώστε να διευκολύνετε την απομάκρυνση
ακόμη περισσότερης βλέννας. Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή ανεπάρκεια, ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική
πάθηση που επηρεάζεται από το αλάτι, παρακαλούμε παραλείψτε τελείως την προσθήκη αλατιού.
Απαγγελίες. Μια σουηδική έρευνα έδειξε ότι το βουητό είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για να αποσυμφορίζονται
οι ρινικές κοιλότητες. Η απαγγελία του μάντρα «Όμ» είναι καλή επιλογή, καθώς ο ήχος «μμμ» δημιουργεί μια ισχυρή
αντήχηση στο εσωτερικό του κεφαλιού. Δοκιμάστε να συνεχίσετε την απαγγελία για μακρύτερο χρονικό διάστημα
από το συνηθισμένο και συντονιστείτε με τις δονήσεις στη μύτη και τον ουρανίσκο σας. Μολονότι δεν έχει αποδειχθεί
επιστημονικά, οι απαγγελίες που περιλαμβάνουν τον ήχο «ααα», ο οποίος τείνει να αντηχεί στο στήθος, μπορούν να
φανούν χρήσιμοι για την απομάκρυνση της βλέννας από εκεί.
Εντάξτε στην πρακτική σας στάσεις που επιταχύνουν την ανάρρωση. Στάσεις που συμβάλλουν στη διάνοιξη
του στήθους, όπως η υποστηριζόμενη Σούπτα Μπάντα Κονάσανα (στάση ανάκλισης με ενωμένα τα πέλματα) και η
υποστηριζόμενη Σέτου Μπάντα Σαρβανγκάσανα (στάση της γέφυρας) μπορούν να διευκολύνουν τη βαθιά, επανορθωτική
αναπνοή. Εάν από την άλλη αισθάνεστε συμφόρηση στο στήθος σας, ενδέχεται να σας προκαλέσουν βήχα. Σ’ αυτή την
περίπτωση, προτιμήστε μια υποστηριζόμενη πρόσθια κάμψη όπως η Μπαλάσανα (στάση του παιδιού) ή μια παραλλαγή
της Ουπαβίστα Κονάσανα, κατά την οποία κάθεστε με τα πόδια σταυρωμένα και αναπαύετε το μέτωπό σας στα
διπλωμένα σας χέρια ή πάνω σε ένα κάθισμα. Η Βιπαρίτι Καράνι (στάση με τα πόδια πάνω στον τοίχο) και η Σαλάμπα
Σαρβανγκάσανα (υσποστηριζόμενη στάση στήριξης στους ώμους) είναι επίσης ιδανικές εάν αισθάνεστε τα επίπεδα
ενέργειάς σας χαμηλά.
Μην το παρακάνετε. Όταν το σώμα σας είναι κουρασμένο και πονάει, σας στέλνει το μήνυμα να
ξεκουραστείτε. Καθώς ένας από τους στόχους της γιόγκα είναι να αυξήσει την ικανότητά μας να
αντιλαμβανόμαστε λεπταίσθητες εσωτερικές καταστάσεις, το να αγνοούμε τέτοια μηνύματα
και να υπομένουμε σειρές ολόκληρες από Χαιρετισμούς στον Ήλιο ή άλλες έντονες
πρακτικές δεν είναι καθόλου γιογκικό. Προτιμήστε πιο χαλαρές πρακτικές,
ώσπου το σώμα σας να σας δώσει το πράσινο φως για να συνεχίσετε.
Ακόμη κι όταν σας κάνει προσωρινά να αισθάνεστε ανάταση,
μια δυναμική πρακτική ενδέχεται να καθυστερήσει την
ανάρρωσή σας.
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Πηγή: www.yogajournal.com

Φιλοσοφική διάλεξη στο YSM
«Οι βασικές αρχές της Σάνκυα, Βεδάντα και Τάντρα»
Κυριακή 2 Μαρτίου, 11.00-14.00
με τον ινδολόγο καθηγητή Δημήτρη Βασιλειάδη
Η διάλεξη θα ρίξει φώς στα αρχαία φιλοσοφικά συστήματα στα οποία βασίζεται η επιστήμη της
Γιόγκα. Η συγκριτική θεώρηση και η κατανόησή τους θα βοηθήσει δασκάλους και ασκούμενους
να αντιληφθούν καλύτερα την επίδραση που άσκησαν αυτές οι φιλοσοφίες στη διαμόρφωση του
συστήματος της γιόγκα.
Ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Βασιλειάδης έχει σπουδάσει σανσκριτικά
και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μπεναρές. Είναι εξαίρετος ομιλητής και έχει το χάρισμα να
μεταδίδει με σαφή και κατανοητό τρόπο τη σοφία των αρχαίων κειμένων.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στo πλαίσιo του σεμιναρίου Εκπαίδευσης δασκάλων γιόγκα, αλλά
θα είναι επίσης ανοικτή και για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό σπεύσατε να κρατήσετε τη θέση σας.
Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία μας. (210 6147618, info@yogastudio.gr). Εισφορά 15€.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
«Ερωτήσεις σχετικά με το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος πιστεύεται γενικώς πως δεν
μπορούν να απαντηθούν από την επιστήμη. Όμως ο Σαμ Χάρις εξηγεί πως η επιστήμη μπορεί -και
θα έπρεπε- να είναι μια αυθεντία σε ζητήματα ηθικής, διαμορφώνοντας ανθρώπινες αξίες και
παρουσιάζοντας τι απαρτίζει την καλή ζωή…»  Ted
Στο βίντεο που επιλέξαμε αυτόν τον μήνα, ένας από τους πιο ευφυείς αλλά και
αμφιλεγόμενους σύγχρονους φιλοσόφους παρουσιάζει μια σειρά επιχειρημάτων που κλονίζουν
τον ηθικό σχετικισμό μας. Μερικά από αυτά μας έβαλαν σε σκέψεις, άλλα προκάλεσαν την
αντίδρασή μας. Σε κάθε περίπτωση, όπως μαρτυρούν και τα 3000 και πλέον σχόλια κάτω από την
ομιλία του, ένα είναι σίγουρο: Είτε συμφωνήσουμε μαζί του, είτε διαφωνήσουμε, την ομιλία του
θα τη θυμόμαστε για καιρό!
http://www.ted.com/talks/lang/el/sam_harris_science_can_show_what_s_right.html?language=el
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Κάθε Δευτέρα!
Φρέσκα βιολογικά λαχανικά εποχής από το Άσραμ
Γνωρίζουμε ότι οι φίλοι και τα μέλη μας είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διατροφής, αλλά δεν
έχουν πάντα τον χρόνο να ασχοληθούν με την προμήθεια φρέσκων και υγιεινών υλικών για τα
καθημερινά τους γεύματα.
Αυτόν τον μήνα το YSM, σε συνεννόηση με το άσραμ Παιανίας, πήρε την πρωτοβουλία να φέρει
όσους από σας ενδιαφέρονται ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην ισορροπημένη, γιογκική διατροφή,
αναλαμβάνοντας την εβδομαδιαία προμήθειά σας σε φρέσκα λαχανικά!
Οι σακούλες που θα παραδίδει κάθε Δευτέρα το άσραμ στο YSM είναι των 3 και των 4,5 κιλών
και περιλαμβάνουν μια ποικιλία από κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελών, σέσκουλα,
πατζάρια, κολοκύθα, σέλινο, μαϊντανό, ενώ αργότερα θα είναι διαθέσιμα μαρούλι, κρεμμυδάκια,
κουκιά και φασολάκια. Κάθε φορά στις σακούλες θα είναι κάποια από αυτά τα λαχανικά. Αξίζει να
τονιστεί ότι λαχανικά του άσραμ δεν είναι απλώς βιολογικά, αλλά είναι και παραδοσιακές ποικιλίες.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία μας για περισσότερες πληροφορίες και για να
εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών μας!

Κάθε Τρίτη!
Γιογκικά γεύμα
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Η βιβλιοθήκη μας
Αγαπητά μας μέλη, η ομάδα του YSM πιστεύει ότι η γνώση είναι δύναμη.
Έτσι, στη βιβλιοθήκη αυτού του μήνα σας παρουσιάζουμε μια σειρά τίτλων
που περιστρέφονται γύρω από θέματα υγείας και ασθένειας, με στόχο την
ευρύτερη ενημέρωσή σας και την προαγωγή της υγείας σας.  
Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο θέμα της υπέρτασης, το οποίο
άλλωστε θα αναλυθεί διεξοδικά και θα συζητηθεί στο πλαίσιο του
σεμιναρίου «Γιόγκα και Υπέρταση», που έχει δρομολογηθεί για την
Παρασκευή, 7/2 (δείτε αναλυτικές πληροφορίες πιο πάνω).
Για όσους από σας ενδιαφέρεστε να προμηθευτείτε κάποιον από τους
τίτλους του BSY (Bihar School of Yoga), παρακαλούμε απευθυνθείτε στη
γραμματείας μας.

Αφιέρωμα

Σειρά βιβλίων: Διαχείρηση της υγείας
• Yoga and Cardiovascular Management

(Γιόγκα και Καρδιαγγειακή Διαχείριση)
• Y ogic Management of Common Diseases
(Γιογκική Διαχείριση Κοινών Ασθενειών)
• Exploring Yoga and Cancer (Εξερευνώντας τη Γιόγκα και τον Καρκίνο)
• T he Practices of Yoga for the Digestive System
(Οι Πρακτικές της Γιόγκα για το Πεπτικό Σύστημα)
• Y ogic Management of Asthma and Diabetes
(Η Γιογκική Διαχείριση για το Άσθμα και τον Διαβήτη)
• Yogic Management of Cancer (Η Γιογκική Διαχείριση του Καρκίνου)

The Effects of Yoga on Hypertension
(Η Επίδραση της Γιόγκα στην Υπέρταση)
Από τον Swami Shankardevananda
Το βιβλίο Η Επίδραση της Γιόγκα στην Υπέρταση
προσφέρει συμβουλές για τη γιογκική διαχείριση
της υπέρτασης. Διερευνεί τις ποικίλλες αιτίες της
υπέρτασης, συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών
και πρανικών επιρροών, του τρόπου ζωής, του στρες
και της κληρονομικότητας. Το κείμενο αναλύει τη
διαχείριση και τη θεραπεία της υπέρτασης με γιογκικά
μέσα, όπως ο γιογκικός τρόπος ζωής, η
χαλάρωση και ο διαλογισμός, και
προτείνει συγκεκριμένες
γιογκικές τεχνικές ώστε να εξομαλυνθεί η
πίεση του αίματος και να προαχθεί η
συνολική διαχείριση της υγείας.

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

