
Newsletter March 2014

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή



Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM, 
σας ενημερώνουμε ότι 

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

• �Τον�Μάρτιο�θα�πραγματοποιηθούν�δύο�επιπλέον�μαθήματα�Σαββάτου 
Δυναμικής Γιόγκα,�στις�8/3�και�στις�22/3,�όπως�πάντα�στις�11.00,  
με�τον�Θάνο.

•  Κατά�την�αργία�της�Τρίτης,�25/3,�το�YSM�θα�παραμείνει�κλειστό.�Όσοι�από�εσάς�
χάνετε�το�μάθημά�σας,�είστε�ευπρόσδεκτοι�να�το�αναπληρώσετε�σε�αντίστοιχο�
τμήμα�του�επιπέδου�σας.�

•  Το�Σάββατο,�22 Μαρτίου,�στις�17.40,�συντονιστείτε�με�το�Mega Channel  
και�την�εκπομπή�ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ,�με�θεμα�“Τρόποι�διαχείρησης�του�
στρες”.�Στο�πλαίσιο�της�εκπομπής�θα�προβληθεί�βιντεοσκοπημένη�συνέντευξη� 
με�τη�Σουάμι Νιρβικάλπα�και�μέλη του YSM�που�θα�παρουσιάσουν�
την�πρακτική�του�διαλογισμού�και�θα�μιλήσουν�για�τα�οφέλη�του.�Εάν�δεν�
καταφέρετε�να�δείτε�την�εκπομπή�τη�μέρα�της�πρώτης�προβολής�της,�θα�
μπορέσετε�να�τη�βρείτε�στο�σάιτ�www.megatv.com/ygeia/default.asp,  
όπου�θα�ανέβει�μετά�τις�22/3.�

1. Εκπαίδευση Γονέων
Το�μεγάλωμα�των�παιδιών�είναι�μια�τέχνη�με�λεπτές�ισορροπίες.�Οι�γονείς�καλούνται�

να�βάλουν�στα�παιδιά�τα�περίφημα�όρια,�χωρίς�όμως�να�τραυματίσουν�
την�αυτοεκτίμησή�τους�και�να�αποθαρρύνουν�τον�αυθορμητισμό�

τους˙�να�τους�εμφυσήσουν�τα�ιδανικά�της�ελευθερίας�και�της�
αυτοπραγμάτωσης,�χωρίς�να�τα�μετατρέψουν�σε�μικρούς�

τύραννους˙�να�τους�προσφέρουν�στοργή�και�αγάπη,�
χωρίς�να�τα�μπερδέψουν.�

Νέα και Ανακοινώσεις

Προγράμματα εκπαίδευσης στο YSM,  
με τη Βασιλεία Κουλίδου
*Εξειδικευμένη δασκάλα Οικογενειακής Γιόγκα, Συστημική Παιδαγωγός.
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Θέλετε�να�μεγαλώσετε�το�παιδί�σας�χωρίς�
απότομες�και�υπερβολικές�αντιδράσεις�ούτε�από�
εσάς,�αλλά�ούτε�και�από�εκείνο;�
Ελάτε�να�μάθουμε�μαζί�πώς�να�αντιμετωπίζουμε�
τις�συνεχείς�προκλήσεις�των�παιδιών�μας!
Φέτος,�σε�συνεργασία�με�την�αγαπημένη�μας�ειδικό�
Βασιλεία�Κουλίδου,�και�για πρώτη φορά στο YSM, 
έχουμε�τη�χαρά�να�φιλοξενούμε�την�«Εκπαίδευση Γονέων», 
ένα�ιδιαίτερο�πρόγραμμα�στο�οποίο�θα�μιλήσουμε�για�θέματα�που�απασχολούν�και�ενδιαφέρουν�
όλους�τους�γονείς.�
Η�θεματολογία�θα�ολοκληρωθεί�σε�τρεις�συναντήσεις.�Τα�θέματα�που�θα�καλυφθούν�είναι:
1η συνάντηση:�Τι�είναι�η�μαγική σκέψη�και�το�Οιδιπόδειο σύμπλεγμα�και�πώς�μπορώ�να�τα�
αντιμετωπίσω�ώστε�το�παιδί�μου�να�τα�περάσει�επιτυχώς�και�να�προχωρήσει;
2η συνάντηση:�Υπάρχει�λειτουργική επικοινωνία μέσα�στην�οικογένεια;�Επικοινωνιακές 
τεχνικές.�Πώς�να�μιλάω�ώστε�το�παιδί�μου�να�με�ακούει�και�πώς�να�συμπεριφέρομαι�
(επικοινωνώ)�ώστε�να�κάνω�το�παιδί�μου�να�μου�μιλήσει.
3η συνάντηση:�Τι�σημαίνει�μη εξουσιαστική εκπαίδευση�και�πως�εφαρμόζεται�μέσα�στην�
οικογένεια;
Στις�συναντήσεις�μας�θα�αναφερθούμε�στις�κυρίαρχες�θεωρίες�που�εξηγούν�και�διαφωτίζουν�
τα�στάδια�και�τις�προκλήσεις�τις�ανάπτυξης,�αλλά�κυρίως�θα�πάρουμε�χρόνο�για�να�τις�
κατανοήσουμε,�χρησιμοποιώντας�συγκεκριμένα�παραδείγματα�και�συζητώντας�τις�εμπειρίες�μας�
μέσα�στον�φιλόξενο�και�υποστηρικτικό�χώρο�της�ομάδας.�
Κάθε�μια�συνάντηση�είναι�αυτόνομη.
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο 22 Μαρτίου, 5 Απριλίου�και�3 Μαΐου,�ώρες�14:00-16.30
Ειδική�τιμή�για�όσους�παρακολουθήσουν�και�τις�τρεις�συναντήσεις.�Αναλυτικές�πληροφορίες� 
στο�www.yogastudio.gr
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2. Εκμάθηση Βρεφικού 
Μασάζ, για μαμάδες  
ή ζευγάρια 
Εάν�μόλις�γίνατε,�ή�πρόκειται�να�γίνετε�στο�
μέλλον�γονείς,�θα�έχετε�την�τύχη�να�αναβιώσετε,�
κοντά�στο�μωρό�σας,�μιας�κατάσταση�ύπαρξης�η�οποία�
ανάγεται�στα�πιο�απροσπέλαστα�βάθη�της�ανθρώπινης�μνήμης:�
τη�βρεφική�ηλικία.�
Εκτός�από�ένα�μαγευτικό�και�παραδείσιο�ταξίδι,�αυτή�η�περίοδος�είναι�και�μια�μοναδική�ευκαιρία:�
Για�το�μωρό�που�θα�λάβει�την�κατάλληλη�φροντίδα,�αυτοί�οι�πρώτοι�μήνες�της�ζωής�αποτελούν�τον�
θεμέλιο�λίθο,�πάνω�στον�οποίο�θα�οικοδομήσει�τη σωματική και ψυχική του υγεία,�αλλά�και�μια�
αίσθηση�ασφάλειας�και�αυτοεκτίμησης�που�θα�το�ακολουθεί�και�θα�το�προστατεύει�σε�όλη�του�τη�
ζωή.�
Σε�αυτή�την�καίρια�για�την�ανάπτυξη�περίοδο,�ο�πιο�βασικός�και�ενστικτώδης�τρόπος�για�να�
μεταδοθεί�στο�μωρό�αυτή�η�πολύτιμη�αίσθηση,�είναι το χάδι.�
Το�YSM,�με�σεβασμό�και�αγάπη�για�τη�νέα�ζωή�που�έρχεται�στον�κόσμο�και�με�μια�αίσθηση�
καθήκοντος�και�στοργής�απέναντι�στους�νέους�γονείς,�διοργανώνει�και�φέτος�το�δημοφιλές�
εκπαιδευτικό�πρόγραμμα�«Εκμάθηση Βρεφικού μασάζ».��
Στο�πλαίσιο�αυτού�του�τετράωρου�προγράμματος,�θα�διδαχθεί�η�πανάρχαια�και�εξαιρετικά�
ευεργετική�για�το�ξεκίνημα�της�ζωής�του�παιδιού�τεχνική του μασάζ,�αλλά�και�πολλές�ακόμη�
πρακτικές�βαθιάς�χαλάρωσης και μητρικής θεραπευτικής φροντίδας.�Επιπλέον,�οι�νέοι�γονείς�
θα�εκπαιδευτούν�και�θα�προετοιμαστούν�για�τις�πρώτες τους μέρες με το μωρό στο σπίτι,�ενώ�
οι�νέες�μανούλες,�που�αφήνουν�σιγά�σιγά�πίσω�τους�τη�λοχεία,�θα�διδαχθούν�και�τα�πρώτα�βήματα�
της�μεταγεννητικής γιόγκα.�
Το�σεμινάριο�απευθύνεται�ασφαλώς�στις μαμάδες,�αλλά�θα�μας�έδινε�μεγάλη�χαρά�να�
γνωρίσουμε�από�κοντά�και�εσάς�τους μπαμπάδες,�που�επιτελείτε�τον�δικό�σας,�άκρως�σημαντικό�

ρόλο�μέσα�στην�οικογένεια.��Ελάτε�να�συζητήσουμε�και�τα�δικά�σας!�Για�τα�ζεύγη�που�θα�
συμμετέχουν�μαζί�παρέχεται�ειδική�έκπτωση.�

Ημερομηνίες συναντήσεων:
1o δίωρο: Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014,�ώρες�15.30-17.30

1o δίωρο: Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014,�ώρες�15.30-17.30             
Ειδική�τιμή�για�ζευγάρια.�Αναλυτικές�πληροφορίες�
στο�www.yogastudio.gr 
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Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

«Ποτέ δε θα πάψουμε να εξερευνούμε
και το τέλος ολόκληρης της 

εξερεύνησής μας θα είναι ότι θα 
φτάσουμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε

και θα γνωρίσουμε το μέρος για 
πρώτη φορά, μέσα από την άγνωστη, 

αλησμόνητη πύλη όταν το μόνο που θα 
‘χει μείνει στη γη ν’ ανακαλύψουμε
είναι αυτό που κάποτε ήταν η αρχή»

Τ.Σ�ΕΛΛΙΟΤ�(τέσσερα�κουαρτέτα)

Αναμφισβήτητα�όλοι�ζούμε�σε�μια�εποχή�κρίσης.�Κρίση�με�διαστάσεις�οικονομικές,�οικολογικές,�
κοινωνικές�αλλά�και�πνευματικές,�οι�οποίες�αποτελούν�διαφορετικές�όψεις�του�ίδιου�πράγματος.�Αυτό�
που�τώρα�βιώνουμε�ως�κρίση�δεν�είναι�τίποτα�διαφορετικό�από�αυτό�που�άλλοτε�αποκαλούσαμε�εξέλιξη�
και�ανάπτυξη�-�μια�παράπλευρη�απώλεια�της�ίδιας�της�επιτυχίας�του�τεχνολογικού�πολιτισμού�μας�.�
Η�εποχή�μας�χρειάζεται�επειγόντως�αλλαγή�παραδείγματος,�αλλαγή�τρόπου�σκέψης.�Μια�πραγματική�
επανά-σταση�της�συνειδητότητάς�μας.�Όμως�αλήθεια�πώς�θα�μπορούσε�να�γίνει�κάτι�τέτοιο;
Παραδόξως,�ενώ�η�προσπάθεια�κατανόησης�της�ανθρώπινης�συνειδητότητας�είναι�τόσο�παλιά�όσο�
η�ιστορία�του�ανθρώπινου�είδους,�έχει�ατονήσει�κάπως�στις�μέρες�μας.�Η�επιστήμη�και�η�τεχνολογία�
έχουν�προ�πολλού�γυρίσει�την�πλάτη�σε�όλη�αυτή�τη�γνώση�που�άγιοι,�μυστικιστές�και�μελετητές�έχουν�
καταγράψει�εκτενώς.�Η�εποχή�μας�καλείται�να�γεφυρώσει�το�χάσμα�ανάμεσα�στην�πνευματικότητα�και�
την�επιστήμη.��Να�επιδιώξει�μια�επιστημονική�κατανόηση�της�πνευματικής�μας�κληρονομιάς,�αλλά�και�να�
προσδώσει�μια�πνευματική�χροιά�στην�επιστήμη�και�την�τεχνολογία.�Μια�απλή�σύγκριση�του�μοντέλου�
λειτουργίας�της�συνειδητότητας�το�οποίο�έχει�περιγράψει�αναλυτικά��ο�Patanjali�-θεμελιωτής�της�
επιστήμης�της�γιόγκα-�και�της�κατανόησης�της�φύσης�της�ενέργειας�που�προσφέρει�η�σύγχρονη�φυσική,�
αποδεικνύει�ότι�κάτι�τέτοιο�είναι�εφικτό�και�αναδεικνύει�τα�αμοιβαία�οφέλη�μια�τέτοιας�συνέργειας.
Ο�Patanjali�κάνει�σαφές�ότι�η�συνειδητότητα�εκφράζεται�μέσω�δύο�διαφορετικών�πόλων.�Ο�πρώτος�
αποτελεί�τις�διακυμάνσεις-τροποποιήσεις�του�νου�(τις�οποίες�αποκαλεί�citta-vrittis�)�ενώ�ο�δεύτερος�

είναι�ο�πόλος�της�ακτινοβολούσας�συνειδητότητας�
(την�οποία�αποκαλεί�purusa).�

H�εξάσκηση�της�γιόγκα�αποσκοπεί�
στον�ησυχασμό�του�νου�από�την�
υπερδραστήρια�κατάσταση�της�
αυτοματοποιημένης�διαμόρφωσης�
του�(citta),�ώσπου�να�ανατείλει�
μια�διαφορετική�κατάσταση�
συνειδητότητας�(Samadhi).
Αυτή�η�κατάσταση�
συνειδητότητας�είναι�πέρα�
από�τον�προσωρινό�και�
γραμμικό�μας�νου�και�
διέπεται�από�ποιότητες�
όπως�η�ενόραση,�η�
διαίσθηση�και�η�εσωτερική�
γνώση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Η�σύγχρονη�φυσική�από�την�άλλη�θεωρεί�οποιαδήποτε�ακτινοβολούσα�ενέργεια�(όπως�φως,�
θερμότητα)�ως�ηλεκτρομαγνητική�ενέργεια.�Η�ενέργεια�(όπως�και�η�συνειδητότητα)�εκφράζεται�μέσω�
δυο�πόλων,�δυο�διαφορετικών�και�ανεξάρτητων�διαστάσεων�ύπαρξης.�Τη�χρονική�διάσταση�αλλά�και�
τη�διάσταση�στο�χώρο�των�συχνοτήτων.�Η�ανακάλυψη�των�δυο�αυτών�διαστάσεων�και�η�μεταξύ�τους�
σχέση�ανήκει�στον�Γάλλο�μαθηματικό�Fourier�(το�1799),�έχει�εξερευνηθεί�από�τη�σύγχρονη�φυσική�και�
αποτελεί�τον�κεντρικό�πυρήνα�της�σύγχρονης�τεχνολογίας�μας.�Για�παράδειγμα�μια�απλή�συνομιλία�
στο�κινητό�τηλέφωνο�αποτελεί�μια�τέτοια�εφαρμογή.�Η�ομιλία�μας�ως�σήμα�στο�επίπεδο�του�χρόνου�
μετατρέπεται�σε�σήμα�στο�επίπεδο�συχνοτήτων,�και�ταξιδεύει�με�ταχύτητα�φωτός�μέχρι�το�δέκτη,�για�να�
μετατραπεί�εκ�νέου�σε�ένα�γραμμικό�σήμα-λόγο.
Η�ομοιότητα�και�η�αναλογία�με�τη�μελέτη�της�συνειδητότητας�είναι�εκπληκτική.�Στον�ένα�πόλο�της�
συνειδητότητας�βρίσκεται�αυτό�που�ο�Patanjali�αποκαλεί�citta.�Η�μνήμη,�η�γνωσιακή�λειτουργία,�η�
ανάλυση�των�αισθητηριακών�ερεθισμάτων�και�η�λογική�είναι�τα�κύρια�χαρακτηριστικά�του.�Με�άλλα�
λόγια�ολόκληρο�το�νευρωνικό�λειτουργικό�μας�σύστημα�με�τους�εγγενείς�περιορισμούς�του�και�τις�
κοινωνικές�διαμορφώσεις�του.�Αυτή�η�διάσταση�κινείται�στο�πεδίο�του�χρόνου,�αναλύει�γραμμικά�τις�
πληροφορίες�και�αποτελεί�τον�κινητήριο�μοχλό�της�σύγχρονης�δυτικής�σκέψης.
Στον�άλλο�πόλο�βρίσκεται�αυτό�ο�Patanjali�αποκαλεί�purusa�και�η�σύγχρονη�φυσική�διάσταση�
συχνοτήτων.�Βρίσκεται�εκτός�των�περιορισμών�του�χώρου�και�του�χρόνου�και�είναι�η�κατάσταση�
εμπειρίας�που�μελετητές�yogis�και�άγιοι�έχουν�καταγράψει.�Στη�διάσταση�αυτή�αυτά�τα�πάντα�
συμβαίνουν�ταυτόχρονα�και�τα�πάντα�είναι�άρρηκτα�συνδεδεμένα�μεταξύ�τους�σε�ένα�αιώνιο�παρόν.�
Είναι�ο�χώρος�όπου�τα�λεγόμενα�σίντις�(υπερφυσικές�ιδιότητες�των�γιόγκι)�πηγάζουν�φυσικά�και�
αυθόρμητα.�Είναι�η�πηγή�και�η�κατάληξη�όλων.�
Το�αποτέλεσμα�της�γιόγκα�δεν�είναι�η�απελευθέρωση�του�purusa�με�την�έννοια�της�διαφυγής�από�το�
νου�αλλά�η�εξέλιξη�εν�τέλει�της�ίδιας�της�συνειδητότητας.�Όσο�πιο�πολύ�προσεγγίζουμε�τη�κατάσταση�
του�purusa�(ηρεμώντας�και�ησυχάζοντας�την�citta)�τόσο�περισσότερο�είναι�εφικτή�μια�καινούργια�σχέση�
μεταξύ�των�δυο�αυτών�πόλων.�Με�τη�σύγχρονη�τεχνολογική�ορολογία,�οι�καρποί�της�γιόγκα�κάνουν�
εφικτή�μια�αναβάθμιση�του�εσωτερικού�μας�νοητικού�λογισμικού,�μια�υπέρβαση�των�περιορισμών�και�
των�διαμορφώσεων�μας.�Υπό�το�πρίσμα�αυτό�ολόκληρη�η�ιστορία�της�ανθρώπινης�εξέλιξης�δεν�είναι�
τίποτα�άλλο�από�την�αλληλεπίδραση�των�δυο�αυτών�πόλων�της�συνείδησης.
Δυστυχώς�η�επαφή�μας�με�αυτή�τη�διάσταση�συνειδητότητας�έχει�σχεδόν�χαθεί.�Η�επίγνωση�μας�μένει�
προσκολλημένη�στον�υπερδραστήριο�σκεπτόμενο�νου,�παρόλο�που�αυτός�δεν�αποτελεί�παρά�ένα�κόκκο�
άμμου�μπροστά�στην�απεραντοσύνη�της�συνειδητότητας�μας.�Ο�σκεπτόμενος�νους�είναι�πραγματικά�το�
1%�της�συνειδητότητας�στο�οποίο�έχουμε�παραχωρήσει�εξουσία�και�κυριαρχία�πέρα�από�το�σκοπό�και�
το�ρόλο�του.�Λέγεται�ότι�τα�προβλήματα�του�πολιτισμού�μας�πηγάζουν�από�τη�άνιση�κατανομή�πλούτου-�
το�1%�του�πληθυσμού�ελέγχει�το�99%�των�πόρων-�αλλά�μήπως�τελικά�αυτό�δεν�αποτελεί�και�μια�
αντανάκλαση�της�διανομής�του�εσωτερικού�μας�πλούτου�που�μοιράζεται�τόσο�άδικα�και�ανισομερώς;
Ευχαριστούμε�ιδιαίτερα�το�τακτικό�μέλος�μας�Σταύρο�Κουγιά,�ο�οποίος�επιμελήθηκε�το�παραπάνω�
άρθρο.�Το�άρθρο�συνοψίζει�ιδέες�και�απόψεις�της�Shelli�Renee�Joye�και�στοχεύει�στο�να�αποτελέσει�
ένα�αρχικό�ερέθισμα�για�τη�περαιτέρω�διερεύνηση�της�σχέσης�της�επιστήμης�και�της�συνειδητότητας.�
Πλήρης�και�λεπτομερής�ανάλυση�μπορεί�να�ανευρεθεί�στο�Patanjali�yoga�and�Modern�Science.�To-
wards�an�integrated�model�of�conciousness.

https://www.academia.edu/3717855/Patanjalis_Yoga_and_Modern_Science_Towards_An_Integral_Model_of_Consciousness



Γιογκικά γεύματα take awayΕάν έχετε συνδυάσει τη νηστεία με άνοστα και νερόβραστα φαγητά που μας τιμωρούν 

για τις διατροφικές παρεκτροπές της υπόλοιπης χρονιάς, καιρός να αναθεωρήσετε! 

Για τους μυημένους στη γιογκική χορτοφαγική κουζίνα, η ισορροπημένη διατροφή δεν είναι αγγαρεία αλλά 

συνειδητή επιλογή, η οποία συνδυάζει ιδανικά την καλή υγεία με την εξαίσια γεύση κάθε μέρα του μήνα, κάθε 

μήνα του χρόνου. Εάν δεν έχετε πειστεί ακόμη, δοκιμάστε το μενού της Σουάμι Γκυανμούντρα για τον μήνα 
Μάρτιο και πάρτε ιδέες! 

04/03/2014
Σόγια κεμπάπ με λαχανικά στον φούρνοΡύζι λεμονάτο
Σαλάτα με λάχανο, καρότο και αμύγδαλα
11/03/2014
Ρεβίθια με ρύζι μπασμάτι και φιστίκιαΠακόρας λαχανικών (ένα αυθεντικό νόστιμο Ινδικό πιάτο)
Καυτερή σάλτσα

18/03/2014
Μανιτάρια, τόφου (τυρί από σόγια) και πουρέ πατάτας στο φούρνο 
(ελαφριά πρωτότυπη συνταγή)Πλιγούρι απλό
Σαλάτα πράσινη
Πάπανταμς (τραγανά πιτάκια)

25/03/2014
Λαζάνια με σπανάκι, σέσκουλα  στο φούρνο
Φακές σαλάτα
Παράτας (πιτάκια ψημένα σε παραδοσιακό ταβά)

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
«Ένα�περιπλανόμενο�μυαλό�είναι�ένα�δυστυχισμένο�μυαλό.�
Σε�αυτή�την�απάντηση�κατέληξαν�οι�Killingsworth�και�Gilbert,�
ερευνητές�από�το�πανεπιστήμιο�του�Harvard,�στο�κλασσικό�
πλέον�άρθρο�τους,�το�οποίο�δημοσιεύτηκε�αρχικά�το�2010�
στο�επιστημονικό�περιοδικό�Science,�και�έχει�κάνει�από�τότε�
το�γύρο�του�διαδικτύου.�Σήμερα,�μερικά�χρόνια�μετά,�αυτές�
οι�πρώτες�διερευνήσεις�έχουν�εξελιχθεί�σε�σαρωτικό�ρεύμα˙�
το�ενδιαφέρον�της�επιστημονικής�κοινότητας�έχει�εξασφαλιστεί,�τα�
ερευνητικά�δεδομένα�συσσωρεύονται�και�η�μελέτη�του�διαλογισμού,�της�κυρίαρχης�πρακτικής�η�
οποία�εκπαιδεύει�τον�νου�στην�εσωτερική�σιωπή,�διανύει�περίοδο�μεγάλης�άνθισης.�
Η�ομάδα�του�YSM�παρακολουθεί�με�μεγάλο�ενδιαφέρον�αυτή�την�ερευνητική�δραστηριότητα��
και�έχει�υποσχεθεί�να�ενημερώνει�τους�φίλους�και�τα�μέλη�του�τις�σημαντικότερες�εξελίξεις.�
Αυτόν�τον�μήνα,�σας�παρουσιάζουμε�μια�ιδιαίτερα�ενδιαφέρουσα�ομιλία�της�νευροεπιστήμονος�
Sara�Lazar�στο�Tedx�Cambridge,�με�θέμα�«Πώς�ο�διαλογισμός�μπορεί�να�μετασχηματίσει�τον�
εγκέφαλό�μας».
Ευχαριστούμε�θερμά�τη�δασκάλα�μας�Δέσποινα�Κουκίδου�για�την�εξαιρετική�δουλειά�της�
στη�μετάφραση�και�τον�φίλο�μας�Γιάννη�Ξανθόπουλο(Καρμαμπάκτι)�για�τον�συγχρονισμό�των�
υποτίτλων.�

http://www.youtube.com/watch?v=B_qKM1KXvys&feature=youtube_gdata_player



Η βιβλιοθήκη μας
«Γιογκική εκπαίδευση για παιδιά (Μέρος πρώτο)»,
Από τον Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Η�Γιογκική�εκπαίδευση�για�παιδιά�
πραγματεύεται�τη�διδασκαλία�της�γιόγκα�
σε�παιδιά�όλων�των�ηλικιών.�Το�βιβλίο�
περιλαμβάνει�τρεις�ενότητες:
Στην�πρώτη�ενότητα�παρουσιάζεται�η�
εφαρμογή�της�γιόγκα�στην�εκπαίδευση,�
με�άρθρα�και�συμβουλές�από�παγκοσμίως�
αναγνωρισμένους�δασκάλους,�
εξειδικευμένους�στο�τομέα�της�γιογκικής�
εκπαίδευσης.��Επιπλέον,�εξερευνώνται�
οι�ιδιαίτερες�ανάγκες�των�παιδιών�και�οι�
τρόποι�με�τους�οποίους�η�γιόγκα�μπορεί�
να�τα�βοηθήσει�στην�καθημερινή�τους�ζωή.�

Τα�θέματα�που�αναπτύσσονται�περιλαμβάνουν,�μεταξύ�άλλων,�τα�
προβλήματα�των�νέων,�την�ενσωμάτωση�της�γιόγκα�στη�σχολική�τάξη�
και�τη�βελτίωση�των�μεθόδων�εκπαίδευσης.�
Η�δεύτερη�ενότητα�διαπραγματεύεται�τα�θεραπευτικά�οφέλη�της�
γιόγκα�σε�ομάδες�ατόμων�τα�οποία�πάσχουν�από�συναισθηματικές�
διαταραχές,�σωματικές�αναπηρίες�ή�μεταβολικές�ασθένειες�όπως�ο�
νεανικός�διαβήτης.�
Στην�τρίτη�ενότητα�γίνεται�εκτεταμένη�αναφορά�σε�συγκεκριμένες�
πρακτικές�τις�γιόγκα�και�περιγράφονται�οι�άσανα,�οι�πραναγιάμα,�οι�
τεχνικές�συγκέντρωσης�και�τα�γιογκικά�παιχνίδια�για�παιδιά�όλων�των�
ηλικιών,�μέσα�από�γραπτές�αναλύσεις�αλλά�και�οπτικά�βοηθήματα,�
σχεδιαγράμματα�και�εικονογραφήσεις.�
Η�Γιογκική�εκπαίδευση�για�παιδιά�είναι�ένα�βιβλίο�το�οποίο�έχει�
σχεδιαστεί�για�να�αποτελέσει�ένα�ιδανικό�εγχειρίδιο�για�γονείς,�
εκπαιδευτικούς�και�δασκάλους�της�γιόγκα.�Οι�περισσότερες�από�τις�
πρακτικές�που�αναλύονται�είναι�κατάλληλες�και�για�ενηλίκους�και�
μπορούν�να�εμπλουτίσουν�και�να�εμβαθύνουν�την�εμπειρία�κάθε�
ασκούμενου�στη�γιόγκα.�

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ


