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Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Νέα και Ανακοινώσεις
Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM, σας ενημερώνουμε ότι

• Κατά την αργία του Πάσχα, το YSM θα παραμείνει κλειστό από τη Μ. Πέμπτη, 17/4, έως

την Τρίτη του Πάσχα, 22/4. Το στούντιο θα ανοίξει και πάλι κανονικά από την Τετάρτη του
Πάσχα, 23/4. Όσοι από εσάς χάνετε μαθήματα, είστε ευπρόσδεκτοι να τα αναπληρώσετε σε
αντίστοιχο τμήμα του επιπέδου σας.
• Ε ιδικά για αυτόν τον μήνα, κάποια από τα μαθήματα «Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα» με τη Σουάμι
Νιρβικάλπα, θα μεταφερθούν σε άλλες ημερομηνίες. Παρακαλούμε σημειώστε:
   Η Sunrise Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα (6.30-8.15), μεταφέρεται
   - από  Μ.Πέμπτη, 17/04 σε Μ.Τετάρτη 16/04
   - και από Πέμπτη του Πάσχα, 24/04 σε Τετάρτη 30/04
   Η Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα (11.30-13.15), μεταφέρεται
   - από Μ.Πέμπτη 17/04, σε Μ.Τετάρτη 16/04
• Τ ον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν δύο επιπλέον μαθήματα Σαββάτου Δυναμικής Γιόγκα,
στις 5/4 και στις 26/4, όπως πάντα στις 11.00, με τον Θάνο.
• Α πό αυτόν τον μήνα, το YSM έχει εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη του με μια νέα σειρά τίτλων της
Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης, βιβλία τα οποία έχουν σκοπό να αναδείξουν
και να διαδώσουν τον πλούτο και τη σοφία της ινδικής ιστορίας και παράδοσης. Την γνωριμία
μας με την Ελληνο-Ινδική Εταιρεία την οφείλουμε στον κ. Βασιλειάδη, τον διακεκριμένο
ινδολόγο τον οποίο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε δύο φορές μέχρι σήμερα στο YSM, στο
πλαίσιο των φιλοσοφικών μας ημερίδων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το φιλοπερίεργο κοινό
του YSM για το ενδιαφέρον με το οποίο έχει ήδη αγκαλιάσει τις όμορφες εκδόσεις της ΕλληνοΙνδικής Εταιρείας. Αυτόν τον μήνα, η στήλη μας για το βιβλίο είναι αφιερωμένη στην επετειακή  
έκδοση «Ραβιντρανάθ Ταγκόρ», η οποία περιλαμβάνει επιλεγμένα κείμενα του μεγάλου Ινδού
διανοητή και των μελετητών του. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.
• Σ τα ράφια μας μπορείτε ακόμη να βρείτε τα μοναδικά καλτσάκια Toesox σε μεγάλη ποικιλία
ανοιξιάτικων χρωμάτων και σε πολύ προσιτές τιμές. Οι κάλτσες Toesox, με το αντιολισθητικό
τους πάτημα, είναι ιδανικές για Yoga, αλλά και για Pilates, χορό & πολεμικές τέχνες, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλη “ξυπόλυτη” δραστηριότητα. Επίσης για πρώτη φορά
φέτος, δοκιμάσαμε και σας προτείνουμε τα γαντάκια Toesox (με δάκτυλα και έξω),
πολυ χρήσιμα για αυτούς που ιδρώνουν οι παλάμες τους και γλιστράνε…
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Σεμινάριο “Νους, Καρδιά, Χέρια”
με τη Σουάμι Σιβαμούρτι και Living Yoga
στο Σατυανάντασραμ Παιανίας
Σαββατοκύριακο 31 Μαίου και 1 Ιουνίου 2014
για τα μέλη του Yoga Studio Maroussi
«Κάθε ανθρώπινο πλάσμα έρχεται σε αυτόν τον κόσμο προικισμένο με τρεις έμφυτες ικανότητες:
νόηση, συναίσθημα και δράση – το τρίπτυχο HHH (Head, Heart, Hands), σύμφωνα με τον Σουάμι
Νιράντζαν. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν δεόντως αυτές τις έμφυτες ικανότητες,
ούτε αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους. Για να κατανοήσει κανείς αυτές τις τρεις δυνάμεις,
χρειάζεται πρώτα να κατανοήσει τι σημαίνουν˙ την εγγενή τους ποιότητα, τις δυνατότητες και τη
δυνητική εξέλιξη αυτών των τριών έμφυτων ικανοτήτων, αλλά και την προσπάθεια που χρειάζεται
να καταβάλλει κανείς για την αφύπνισή τους…»
… εάν όλα αυτά σας φαίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι

Την Κυριακή 1 Ιουνίου, ώρα 11.00 – 14.00, στο Άσραμ Παιανίας,
θα διεξαχθεί το σεμινάριο «Νους, Καρδιά, Χέρια», με την καθοδήγηση της Σουάμιτζι.
Εάν θέλετε να εξερευνήσετε, αλλά και να γνωρίσετε βιωματικά το τρίπτυχο «Νους, Καρδιά,
Χέρια» (HHH) μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε αυτό το ιδιαίτερο event. Το σεμινάριο θα
είναι τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο και θα συμπεριλάβει συνεδρίες πρακτικής, workshops,
σάτσανγκ.
Το ίδιο Σαββατοκύριακο, ειδικά για τα μέλη του YSM, έχει προγραμματιστεί ένα βιωματικό
διήμερο διαμονής στο Άσραμ για όσους από εσάς επιθυμείτε να γνωρίσετε πιο άμεσα την
εμπειρία του “γιόγκικου” τρόπου ζωής. Οι αφίξεις ξεκινούν από την Παρασκευή βράδυ ενώ οι
αναχωρήσεις θα ολοκληρωθούν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.
*Η διήμερη διαμονή στο Άσραμ είναι προαιρετική. Όσοι επιθυμείτε,
μπορείτε να παρακολουθήσετε αποκλειστικά το σεμινάριο HHH, την Κυριακή , 11.00-14.00.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στη γραμματεία μας.
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Για άλλη μια χρονιά στο YSM το…

Καθιερωμένο
Διάσημο
Πολυαγαπημένο

ΙΝΔΙΚΟ BAZAAR!
Την Κυριακή 13/04, από τις 12:00 μέχρι 19:00!
Για ακόμη μια χρονιά με αγάπη και χαρά θα σας παρουσιάσουμε όμορφα καινούργια
σχέδια, πολύχρωμα , ευφάνταστα και αέρινα ρούχα!
Κυρίως γυναικεία, κάποια αντρικά, ενώ για πρώτη φορά φέτος σας παρουσιάζουμε
μια σειρά πανέμορφων παιδικών ρούχων (για κοριτσάκια),
ξεκινώντας από 4 χρονών.
Παντελόνια, φορέματα, φούστες, τουνίκ, τσάντες, πολλές επιλογές
για παρεό και πολλά από αυτά με χειροποίητες μοναδικές στάμπες!
Επίσης θα έχουμε επιλεγμένα ασημικά όπως δαχτυλίδια,
σκουλαρίκια και αλυσιδίτσες για τον αστράγαλο.
Σας περιμένουμε – όπως πάντα - με καλή διάθεση, εδεσματάκια
και γευστικότατα τσαγάκια!

Να είστε όλοι εκεί!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Κοίτα καλά αυτή τη
μέρα˙

Καθώς αυτή είναι η ζωή,

Γιόγκα για Όλες τις Εποχές: Άνοιξη
Από την Nichole Golden

Η εποχή που σηματοδοτεί τα νέα ξεκινήματα είναι ήδη εδώ! Με την άφιξη της
άνοιξης μετατοπιζόμαστε από τον λήθαργο των χειμερινών μηνών σε μια αφύπνιση
αναγέννησης. Η άνοιξη μας προσκαλεί να ανοιχτούμε και πάλι στη ζωή, να
ευχαριστηθούμε τις ζεστές μέρες και να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα ζωτικότητας.
Επιπλέον, να ελευθερώσουμε τον οργανισμό από τα υπολείμματα υγρασίας και να
αποτινάξουμε βαθιά ριζωμένα αισθήματα λύπης και θλίψης. Υποστηρίξτε το σώμα
σας κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης και αγκαλιάστε την επερχόμενη αλλαγή,
διατηρώντας μια εσωτερική στάση ισορροπίας.
Μια αγιουρβεδική προσέγγιση της άνοιξης
Η άνοιξη είναι η κατάλληλη εποχή για τον καθαρισμό του σώματος μετά τη
χειμερία του «νάρκη». Κατά τη διάρκεια του χειμώνα υποκύπτουμε πιο εύκολα
στη νωθρότητα και τείνουμε να συσσωρεύουμε στρώματα βαριάς ενέργειας και
περιττής τοξίνης. Με τον ερχομό της άνοιξης, η ανάγκη να φροντίσουμε για τον
καθαρισμό του οργανισμού μας αναδύεται μέσα μας αυθόρμητα, όπως η ανάγκη να
καθαρίσουμε και να φρεσκάρουμε το σπίτι μας.
Η ενέργεια kapha, η οποία εκπροσωπεί τα στοιχεία του νερού και της γης, βρίσκεται
σε υψηλές συγκεντρώσεις στο σώμα μας μετά τους χειμερινούς μήνες. Η αίσθηση
που βιώνουμε ως απόρροια αυτής της ενεργειακής ανισορροπίας είναι το περιττό
βάρος και ο λήθαργος. Ωστόσο, με μερικές απλές καθημερινές πρακτικές μπορούμε
να ρευστοποιήσουμε αυτή τη συσσώρευση και να απελευθερώσουμε το σώμα από
τη βαριά ενέργεια του χειμώνα.
5 ανοιξιάτικες γιογκικές στάσεις
Η γιογκική μας πρακτική αυτή τη διάρκεια του χρόνου πρέπει να είναι τονωτική
και αναζωογονητική, συμβάλλοντας έτσι στην επανεκκίνηση της πέψης, την
κινητικότητα της λέμφου, την πρόληψη της συμφόρησης και την υποβοήθηση της
αποτοξίνωσης του οργανισμού μας
1. Χαιρετισμός στον Ήλιο. Βοηθά στην ενεργοποίηση της πράνα και της
εσωτερικής μας θερμότητας.
2. Οπίσθιες κάμψεις. Ανοίγουν την καρδιά και μας γεμίζουν ενέργεια και
ανανέωση. Δοκιμάστε τη γέφυρα, τον τροχό και την καμήλα.
3. Στροφές του σώματος. Αποτοξινώνουν τα όργανα και ενδυναμώνουν την
εσωτερική φωτιά.
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η ίδια η ζωή της ζωής

Στο μικρό της διάστημα

βρίσκεται όλη η αλήθεια

και οι πραγματικότητες της
ύπαρξής σου:

Η ευλογία της ανάπτυξης,
Η δόξα της δράσης,
Η ακτινοβολία της
ομορφιάς.

Το χθες είναι απλά ένα
όνειρο,

και το αύριο ένα όραμα.

Αλλά το σήμερα, όταν το
ζεις καλά,

μετατρέπει το κάθε χθες σε
ένα όνειρο χαράς,

και το κάθε αύριο σε όραμα
ελπίδας.

Κοίτα καλά αυτή τη μέρα.
Ραβιντρανάθ Ταγκόρ

4. Δυναμικές πρόσθιες κάμψεις. Τονώνουν τα νεφρά και την ουροδόχο
κύστη, τα οποία ρυθμίζουν τη ροή του νερού, αλλά και του συναισθήματος
στο σώμα.
5. Στάσεις αποβολής του αέρα. Βοηθούν στην ενεργοποίηση του παχέος
εντέρου, υποβοηθώντας την αποτοξίνωση.  
Ανοιξιάτικες τροφές και ροφήματα
Η ανοιξιάτικη δίαιτα επιτάσσει πιο πικρές, πικάντικες και στυφές γεύσεις,
οι οποίες διανοίγουν στο σώμα τα κανάλια της απέκκρισης. Για να
απομακρύνετε τη βλέννα και την υγρασία από το σώμα, αποφύγετε τις
γλυκές και αλμυρές γεύσεις, καθώς προκαλούν κατακράτηση υγρών.
Προτιμήστε τα ζεστά και ελαφρά μαγειρεμένα γεύματα.
Δημητριακά: κεχρί, κινόα, κριθάρι, φαγόπυρο, βρώμη και καστανό ρύζι.
Λαχανικά: αρακά, φασολάκια, σπαράγγια, πιπεριές, λαχανάκια βρυξελλών,
λάχανο, καρότα, κουνουπίδι, σέλερυ, καλαμπόκι, μπρόκολο, λαχανίδες,
σκόρδο, κέιλ, μανιτάρια, κρεμμύδια, ραπανάκια, σπανάκι, χόρτα, αγκινάρες,
ρόκα.
Φρούτα: αποξηραμένα φρούτα, μούρα, μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια.
Μπαχαρικά: μαιντανό, κόλιανδρο, μάυρο πιπέρι, καγιέν, σινάπι, κιτρινόριζα
(η χρήση μπαχαρικών θα σας βοηθήσει επιπλέον να μειώσετε την πρόσληψη
αλατιού).
Πρωτεΐνες: όσπρια (φασόλια, φάβα, φακές, ρεβίθια κ.α), κολοκύθα,
ηλιόσπορο, λευκό άπαχο κρέας (κοτόπουλο, γαλοπούλα), φρέσκο ψάρι και
αυγά (βρασμένα ή ποσέ).
Λιπαρά: περιορίστε γενικά την πρόσληψη λιπαρών και προτιμήστε τα
φυτικά λάδια (ελαιόλαδο, καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο)
Γαλακτοκομικά προϊόντα: αν μπορείτε, παραλείψτε τα εντελώς.
Γλυκά, γλυκαντικά: με εξαίρεση το μέλι, αν μπορείτε, παραλείψτε τα
εντελώς.
Τσάι από μείγμα βοτάνων: κάρδαμο, πικραλίδα, κανέλα, γαϊδουράγκαθο,
ταραξάκο, τζίντζερ, ιβίσκο, ξύσμα πορτοκαλιού.
Επιλογή τρόπου ζωής:
Συντονιστείτε στον ρυθμό της άνοιξης.
Καλό θα ήταν να ξυπνάτε πριν τις 7, ώστε να ξεκινάτε τη μέρα σας την ίδια
περίπου ώρα με την ανατολή του ήλιου. Όταν ξυπνάμε αργά ερεθίζεται η
ενέργεια kapha και ο οργανισμός μας αποσταθεροποιείται. Αποφύγετε τις
επεξεργασμένες τροφές, τη ζάχαρη και την καφεΐνη. Κάντε βαθιά απολέπιση
της επιδερμίδας σας, για να αισθανθείτε ανανέωση και να ενεργοποιήσετε
το λεμφικό σας σύστημα. Χρησιμοποιήστε το κανατάκι νέτι για να πλύνετε
τα ιγμόρεια και να αποτρέψετε κρυώματα και αλλεργίες.
Ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, ασκηθείτε το πρωί! Είναι ο καλύτερος
τρόπος για να ενεργοποιήσετε την κυκλοφορία του αίματος και να τονώσετε
το ανοσοποιητικό σας σύστημα πριν ξεκινήσετε την ημέρα.
Πηγή: http://life.gaiam.com
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Τα ιντερνετικά
μας νέα
Ο ψυχολόγος του Χάρβαρντ
Dan Gilbert θεωρεί ότι οι
πεποιθήσεις μας σχετικά με το
τι θα μας κάνει ευτυχισμένους
είναι συνήθως λανθασμένες –
και υποστηρίζει αυτή του την
υπόθεση με πολύ ενδιαφέρουσες
και ευφάνταστες έρευνες.  Στην
ομιλία που σας παρουσιάζουμε
αυτόν τον μήνα – και η οποία
έχει τον αστρονομικό αριθμό
των  8,745,928 views μέχρι
σήμερα -  ο Gilbert αμφισβητεί
τη βαθιά ριζωμένη πεποίθησή
μας ότι είμαστε δυστυχισμένοι
όταν δεν παίρνουμε αυτό το
οποίο θέλουμε. Το «ψυχολογικό
ανοσοποιητικό μας σύστημα»,  
υποστηρίζει, μας επιτρέπει να
αισθανόμαστε ευτυχείς ακόμη και
όταν οι πραγματικές  εξελίξεις στη
ζωή ανατρέπουν τα σχέδιά μας…
http://www.ted.com/talks/dan_gilbert_asks_why_are_we_happy

Πρακτική Τρατάκα
Η λέξη «τρατάκα» σημαίνει κοιτάζω ή
ατενίζω. Στη γιόγκα «τρατάκα» αποκαλούμε
την πρακτική της προσηλωμένης
ενατένισης σε ένα σταθερό σημείο, χωρίς
τα μάτια να ανοιγοκλείνουν. Συγκαταλέγεται
στις πρακτικές καθαρισμού (σατκάρμας),
αλλά επιπλέον, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα
ανάμεσα στις σωματικές και τις νοητικές
πρακτικές, αποτελεί εξαιρετική προετοιμασία
και για τον διαλογισμό. Μπορεί να
εκτελεστεί πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο
και οποιαδήποτε ώρα τις ημέρας, αλλά
καταλληλότερες ώρες είναι η αυγή και το
σούρουπο, όταν το στομάχι είναι άδειο.
Στα τμήματα του διαλογισμού η πρακτική
τρατάκα πραγματοποιείται με την ενατένιση
της φλόγας ενός κεριού, το οποίο πρέπει
να είναι τοποθετημένο ακριβώς μπροστά
από το ύψος των ματιών. Η ικανότητα να
παραμένουν τα μάτια ανοιχτά πρέπει να
κατακτηθεί σταδιακά, με επίμονη εξάσκηση,
αλλά χωρίς υπερβολή. Το τράτακα είναι
μια εξαιρετική μέθοδος, με πολλαπλά
ευεργετήματα. Σταδιακά απομακρύνει τα
συσσωρευμένα ψυχολογικά συμπλέγματα,
τα προβλήματα και τις καταπιεσμένες
σκέψεις από τον νου. Κάνει τα μάτια διαυγή
και λαμπερά. Εξισορροπεί το νευρικό
σύστημα και ανακουφίζει τη νευρική ένταση,
την κατάθλιψη και την αυπνία. Βελτιώνει
τη μνήμη και βοηθά στην ανάπτυξη καλής
συγκέντρωσης και δύναμης της θέλησης.

* Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση
σχετικά με την πρακτική Τρατάκα απευθυνθείτε
στον δάσκαλο / τη δασκάλα σας.
Βάσεις για Τρατάκα
Η βάση για Τρατάκα είναι ένα πολύ χρήσιμο και
όμορφο αξεσουάρ, το οποίο έχει σχεδιαστεί και
διατίθεται στο YSM. Διευκολύνει την άσκηση της
πρακτικής και επιτρέπει στους ασκούμενους να
πάρουν την σωστή στάση ώστε να δοκιμάσουν
την πρακτική με άνεση και ασφάλεια στο σπίτι
τους.
Παραθέτουμε φωτογραφίες και τεχνικά
χαρακτηριστικά για την κατασκευή:
• ελληνικό προϊόν κατασκευασμένο
από μπρούντζο
• Διαθέτει μηχανισμό για να ανεβοκατεβαίνει
εύκολα, σταθερά και αξιόπιστα ώστε να έρθει
η φλόγα στο επιθυμητό ύψος
• ανεβαίνει μέχρι 90 εκ., συν το κερί (ο χρήστης
μπορει να κάθεται και σε καρέκλα)
• δέχεται κανονικό κερί ή και ρεσώ

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να απευθυνθείτε στη
γραμματεία μας για πληροφορίες και παραγγελίες.
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Η βιβλιοθήκη μας
ΡΑΒΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ
Αφιέρωμα για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του
Μετάφραση – επιμέλεια: Βασιλειάδης, Δημήτριος
Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης
«… Ο φωτισμένος δάσκαλος Ραβιτρανάθ Ταγκόρ, ήταν μια
από τις πιο λαμπρές μορφές της σύγχρονης εποχής – μια
πολύπλευρη ιδιοφυία, που υπήρξε ταυτόχρονα ποιητής,
ζωγράφος, φιλόσοφος, Νομπελίστας και πάνω από όλα
ανθρωπιστής. Η ποίηση και η αριστοτεχνική πεζογραφία του
Ραβιτρανάθ Ταγκόρ μεταφέρει στον εξωτερικό κόσμο τις
έμφυτες ιδιότητες της στενής σχέσης μας με τη φύση, την
αναζήτηση της αλήθειας, και το αίσθημα της αλληλεγγύης
και της κοινότητας που υπερβαίνει και καταρρίπτει τους
νοητούς φραγμούς της θρησκείας, της φυλής και της
γλώσσας…»
Από τον πρόλογο του Tsewang Topden, πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα:
• Πρόλογος του Tsewang Topden, Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα
• Εισαγωγή του Δημήτρη Βασιλειάδη
  - “Πτερωτές Εκπλήξεις: Ποίηση και Μελωδίες του Ταγκόρ” του Λάντλυ
Μουκοπαντιάγια
- “Η Σχολή του Ποιητή” του Σουπρίγιο Ταγκόρ
- “Γκιτάντζαλι και το Βραβείο Νόμπελ” του Νιράντζαν Μπανέρτζι
- “Ταγκόρ: Ο Οραματιστής και ο Ερμηνευτής” του Έρνεστ Ρις
- “Ο Άνθρωπος στο Κέντρο του Κόσμου: Οι ιδέες του Ταγκόρ για μια πλήρη
εκπαίδευση” του Ουντάγια Ναράγιανα Σινγκ
- “Γκάντι και Ταγκόρ” του Αμάρτυα Σεν
- “Ραβιντρανάθ Ταγκόρ και Άγγελος Σικελιανός Δύο Ποιητές - Ένα Όραμα” του
Ανδρέα Λ. Κατώνη
• Συζητήσεις του Ραβιντρανάθ Ταγκόρ με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν:
Ι. Γύρω από τη Φύση της Πραγματικότητας
ΙΙ. Γύρω από τη Μοντέρνα Φυσική & Μουσική
• “Ευλογημένος είμαι εγώ που γεννήθηκα σ’ αυτή τη γη - Ένα Βιογραφικό
Χρονοδιάγραμμα” της Πούρμα Μπανέρζι
• Ποιήματα του Ταγκόρ
• Πίνακας Φωτογραφιών
• Έργα του Ταγκόρ στην Ελληνική

στην καθημερινή ζωή

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

