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θα καταρτιστεί. Για αυτόν τον
σκοπό θα βρείτε ειδικές λίστες
μέσα στις αίθουσες, αλλά και στη
γραμματεία μας. Σας ευχαριστούμε
προκαταβολικά για τη συνεργασία
σας!
νωρίζουμε ότι πολλοί από
εσάς παρευρέθηκαν στην
1η Open Yoga Day, η οποία έλαβε
χώρα τον προηγούμενο μήνα
στο πάρκο Αντώνη Τρίτση και
αγκάλιασαν με ενθουσιασμό
την πρωτοβουλία «2014 – Έτος
Γιόγκα». Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας αναγγείλουμε
ότι την Κυριακή 22 Ιουνίου
έχει προγραμματιστεί και
η επόμενη Open Yoga Day, στο
φιλόξενο Άλσος της Ν.Σμύρνης.
πιπλέον, θα θέλαμε να
ενημερώσουμε όσους από
εσάς ενδιαφέρεστε να λάβετε πιο
ενεργά μέρος σε αυτήν αλλά και σε
άλλες ανάλογες δραστηριότητες
που θα ακολουθήσουν, ότι υπάρχει
πλέον η δυνατότητα για εθελοντική
συμμετοχή. Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα
δήλωσης συμμετοχής μπορείτε να βρείτε σε αυτό εδώ το
λινκ:

Γ

Ε

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM,

Ό

πως κάθε χρόνο, καθώς μπαίνουμε σταδιακά
στη θερινή σαιζόν, το πρόγραμμα του στούντιο
αναπροσαρμόζεται για να ανταποκρίνεται καλύτερα
στους ρυθμούς της εποχής και τις ανάγκες των μελών
μας. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε ότι για
τον μήνα Ιούνιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας
προθέσεις, έχουμε ενσωματώσει στο εβδομαδιαίο
πρόγραμμα μαθημάτων ορισμένες αλλαγές. Όπως θα
δείτε, οι αλλαγές περιορίζονται στη μέρα του Σαββάτου,
ώστε να είναι στο εξής διαθέσιμη στο πρόγραμμά σας για
εξορμήσεις και εκδρομές! Παρακαλούμε σημειώστε:
Δεν θα πραγματοποιηθούν επιπλέον μαθήματα
Δυναμικής Γιόγκα τα Σάββατα του Ιουνίου.
Το πρόγραμμα «Χάθα για Όλους» του Σαββάτου, με τον
Στέλιο, επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η γραμματεία μας θα παραμένει στο εξής κλειστή την
ημέρα του Σαββάτου.
α θέλαμε επίσης να σας προαναγγείλουμε ότι τον
επόμενο μήνα, οι αλλαγές στο πρόγραμμα θα είναι
πιο εκτεταμένες. Παρακαλούμε, δηλώστε την πρόθεσή
σας για παρακολούθηση τον μήνα Ιούλιο, ώστε να τη
συνεκτιμήσουμε στο τελικό θερινό πρόγραμμα που
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Θ

http://yogastudio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=247%3Aetos-2014-yoga&catid=51%3Ahappenings&Itemid=156&lang=el

Τ

ο newsletter που διαβάζετε τώρα θα είναι και η
τελευταία «επίσημη» επικοινωνία μας για το καλοκαίρι.
Τον επόμενο μήνα, το newsletter μας θα κυμανθεί σε
πιο χαλαρούς ρυθμούς και θα είναι αφιερωμένο σε σας,
τα μέλη μας, και στην εμπειρία σας από τα τμήματα
του YSM τη φετινή σαιζόν. Θα θέλαμε λοιπόν να σας
προσκαλέσουμε όσους από εσάς το επιθυμείτε, να μας
στείλουν μια σύντομη επιστολή στην οποία να μας
αφηγούνται σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες από τη
γιογκική τους διαδρομή στο YSM φέτος. Σας ευχαριστούμε
θερμά για τη συμμετοχή σας και περιμένουμε με χαρά να
διαβάσουμε τις επιστολές σας!
αι μια ευχάριστη ανακοίνωση για όσους από εσάς
ρωτούν: Η πολυαναμενόμενη έκδοση «Παιδική Γιόγκα»
από τον εκδοτικό οίκο Garuda βρίσκεται πλέον στα ράφια
του YSM! Καλή μας ανάγνωση!

Κ

η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Εκπαίδευση Γονέων

Τ

ο μεγάλωμα των παιδιών είναι μια τέχνη με λεπτές
ισορροπίες. Οι γονείς καλούνται να βάλουν στα
παιδιά τα περίφημα όρια, χωρίς 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.
Θέλετε να μεγαλώσετε το παιδί σας χωρίς απότομες
και υπερβολικές αντιδράσεις ούτε από εσάς, ούτε 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 συζητάμε θέματα που
απασχολούν και ενδιαφέρουν όλους τους γονείς.
Η «Εκπαίδευση γονέων» έχει ήδη ολοκληρώσει
δύο συναντήσεις. Ωστόσο οι θεματικές ενότητες που
διαπραγματεύεται κάθε συνάντηση είναι αυτοτελείς.
Συνεπώς, ακόμη και αν δεν έχετε παραστεί στις
προηγούμενες συναντήσεις, είστε ευπρόσδεκτοι να την
παρακολουθήσετε!
Η 3η Συνάντηση της Ομάδας Εκπαίδευσης Γονέων
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Ιουνίου, ώρα

15:00-17:30, στο Yoga Studio Maroussi και θα έχει ως
θέμα την «Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια».
Στο πλαίσιο της ομαδικής συζήτησης θα καλυφθεί μια
ευρεία γκάμα θεμάτων, μεταξύ άλλων:
πως μπορεί η επικοινωνία μέσα στην oικογένεια να
λειτουργήσει με επιτυχία.
τι σημαίνει κρυμμένο μήνυμα και πως μπορώ να το
αναγνωρίσω (βάση παραδειγμάτων).
ποιος είναι ο νέος κώδικας επικοινωνίας .
ποια είναι τα «ολοκληρωμένα μηνύματα» και πως
μπορώ να τα λειτουργήσω μέσα στην οικογένεια μέσω
επικοινωνιακών τεχνικών.
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Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία μας.

Πρόγραμμα Εκμάθησης Βρεφικού Μασάζ,
για μαμάδες ή ζευγάρια, από το Κέντρο Neo και το YSM

Κ

άθε λίγους μήνες νέοι ενδιαφερόμενοι μαζεύονται και
ζητούν την καθοδήγησή μας στον νέο τους ρόλο ως
γονείς! Έτσι, το YSM και το κέντρο Neo, με σεβασμό και αγά
πη για τη νέα ζωή που έρχεται στον κόσμο και με μια αίσθη
ση καθήκοντος και στοργής απέναντι στους νέους γονείς, δ
ιοργανώνει για άλλη μια φορά το δημοφιλές εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Εκμάθηση Βρεφικού μασάζ». Στο πλαίσιο α
υτού του τετράωρου προγράμματος, θα διδαχθεί η πανά
ρχαια και εξαιρετικά ευεργετική για το ξεκίνημα της ζωή
ς του παιδιού τεχνική του μασάζ, αλλά και πολλές ακόμη
πρακτικές βαθιάς χαλάρωσης και μητρικής θεραπευτική
ς φροντίδας. Επιπλέον, οι νέοι γονείς θα εκπαιδευτούν κα
ι θα προετοιμαστούν για τις πρώτες τους μέρες με το μω
ρό στο σπίτι, ενώ οι νέες μανούλες, που αφήνουν σιγά σι
γά πίσω τους τη λοχεία, θα διδαχθούν και τα πρώτα βήμα
τα της μεταγεννητικής γιόγκα.Το σεμινάριο απευθύνεται ασ

φαλώς στις μαμάδες, αλλά θα μας έδινε μεγάλη χαρά να γν
ωρίσουμε από κοντά και εσάς τους μπαμπάδες, που επιτελ
είτε τον δικό σας, άκρως σημαντικό ρόλο μέσα στην οικογέ
νεια. Ελάτε να συζητήσουμε και τα δικά σας!
Για τα ζεύγη που θα συμμετέχουν μαζί παρέχεται ειδική
έκπτωση.Ημερομηνίες συναντήσεων:
1o δίωρο: Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρες 15.30-17.30
2o δίωρο: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, ώρες 15.30-17.30
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία μας.
* Η Βασιλεία Κουλίδου είναι εξειδικευμένη δασκάλα
Οικογενειακής Γιόγκα και Συστημική Παιδαγωγός (E-RYT/RCYT)
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living yoga
Επιστρέφοντας από το
Σαββατοκύριακο Living Yoga, στο Άσραμ
Παιανίας και κατόπιν
ενθάρρυνσης της Σουάμι
Νιρβικάλπα, ο Σταύρος
Κουγιάς, φίλος και μέλος
του YSM, μας αφηγείται την
εμπειρία του, και την ίδια
στιγμή διερωτάται για τη
χρησιμότητα μιας τέτοιας
αφήγησης. Το συγκινητικό
του κείμενο απαντά από
μόνο του, κατά την άποψή
μας, στο ερώτημά του…
Ευχαριστούμε Σταύρο!

“Βιώνοντ
ας τη γιόγκα
χαμογελασ
τοί... Κάποια
από τα μέ
λη του YS
M στον
κήπο του
άσραμ”

«…Όταν μου ζητήθηκε να γράψω λίγα λόγια για την εμπειρία μου
στο Άσραμ, η αλήθεια είναι ότι πάγωσα. Μα γιατί η Swami πάντα
ζητά το αδύνατο; Στο κάτω-κάτω αυτό που κάνει μοναδικό ένα
Άσραμ είναι ότι ο καθένας αποκομίζει τη δική του προσωπική εμπειρία.
Η παραμονή στο Άσραμ δεν είναι κάτι που μπορείς να σκεφτείς η να
αναλύσεις παρά μόνο να βιώσεις. Άραγε τι χρησιμότητα θα έχει το
δικό μου βίωμα στον οποιοδήποτε;
Και όχι τα λόγια αυτά δεν είναι υπεκφυγή. Είναι η ουσία του
θέματος. Σε αυτό το κόσμο που όλα κινούνται γρήγορα στο βωμό
της αποδοτικότητας, όπου η εργασία και η διασκέδαση έχουν γίνει
ρουτίνα και ακόμα και τα συναισθήματα είναι τυποποιημένα και
προκατασκευασμένα, είναι τόσο εύκολο να ξεχάσεις ότι είσαι άνθρωπος.
Να ξεχάσεις ότι έχεις μια μοναδική ευκαιρία να ζήσεις, να χαρείς,
να απογοητευτείς.
Στα δικά μου μάτια ένα Άσραμ είναι ακριβώς αυτό. Μια ευκαιρία
να έρθεις σε επαφή με τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες σου
και αντιμέτωπος με τους χειρότερους φόβους σου. Ένα μέρος για
να έρθεις σε επαφή  με το πραγματικό σου εαυτό, να θυμηθείς ότι
είσαι ακόμα ζωντανός και το σημαντικότερο να νιώσεις μια απέραντη
ευγνωμοσύνη για το γεγονός αυτό, και μόνο για αυτό…»
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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Στις ράγες με τον εαυτό σου

Έ

να άρθρο το οποίο έχουμε τη χαρά να
φιλοξενούμε στο newsletter μας χάρη στον
φίλο του YSM Αντώνη Βόσσο, ο οποίος στο ταξίδι
της επιστροφής του από τη Γερμανία το ανακάλυψε
σε περιοδικό του αεροσκάφους και προσφέρθηκε
να το μεταφράσει από τη γερμανική και να το
μοιραστεί μαζί μας. Ευχαριστούμε Αντώνη!
Ποιος είπε ότι η συγκέντρωση επιτυγχάνεται
μόνο σε ήσυχους χώρους; Ο Andy Puddicombe
έρχεται να αποδείξει το αντίθετο. Πριν από
τέσσερα χρόνια, σε συνεργασία με τον Richard Pierson ίδρυσε την επιχείρηση Headspace.
Σήμερα, η αξία της επιχείρησής τους ανέρχεται
στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνεταίροι
δημιούργησαν μία εφαρμογή η οποία βοηθάει
ανθρώπους να εντάξουν τεχνικές διαλογισμού
στην καθημερινότητά τους. Το σκεπτικό είναι
ότι δέκα μόνο λεπτά και μια μικρή προσπάθεια

αρκούν για να αισθανθούμε ξεκούραστοι και να
επαναφέρουμε τη συγκέντρωσή μας. Ο συντάκτης
του περιοδικού Focus Stefan Ruzas δοκιμάζει την
τεχνική και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του…
Ο Andy Puddicombe μας προσφέρει μια θέση
στο τραμ το οποίο φθάνει εγκαίρως στη στάση
«Αραμπέλα στράσσε» ανατολικά του Μονάχου. Με
ένα χαμόγελο, ο σαρανταενάχρονος, τον οποίο
τα μέσα αγαπούν να αποκαλούν Γκούρου του
Διαλογισμού, καλωσορίζει τους επισκέπτες του σε
μία ασυνήθιστη ειδική διαδρομή.
Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατάγεται από
το Μπρίστολ, είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με
την ακροβασία και έβγαζε τα προς το ζην ως
σερβιτόρος, πριν ενδυθεί το ράσο του βουδιστή
μοναχού και εγκατασταθεί για δέκα χρόνια στα
βουνά του Θιβέτ. Σήμερα είναι επιτυχημένος
επιχειρηματίας, με σημαντική περιουσία.
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Η επιστροφή του στα εγκόσμια συντελέστηκε
το 2010, όταν ίδρυσε από κοινού με τον συνέταιρό
του Rich Pierson τη HEADSPACE, μια εταιρεία
η οποία εξειδικεύεται στην προσαρμογή του
διαλογισμού στον μοντέρνο τρόπο ζωής. Η ιδεά
τους ήταν απλή: εισαγωγή του διαλογισμού στην
καθημερινότητα, μακριά από το στούντιο, χωρίς
μαξιλάρια ή αρωματικά στικάκια. Οι εφαρμογές της
εταιρείας, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για
υπολογιστές και κινητά, χρησιμοποιούνται ήδη από
περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους
σε 150 χώρες. Πολλοί εξ αυτών είναι μάνατζερ,
πολιτικοί και επαγγελματίες αθλητές.
Η υπόσχεση της Headspace είναι δελεαστικά
απλή: «δέκα λεπτά σε δέκα ημέρες». Ο διαλογισμός
δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να αρχίσει
να επενεργεί. Το «πού» λέει ο Puddicombe, δεν έχει
ιδιαίτερη σημασία, και αναφέρει το παράδειγμα
της συνεργασίας του με την αλυσίδα ξενοδοχείων
Westin, στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας
καμπάνιας «Wellbeing movement». Στόχος της
συνεργασίας είναι η προσφορά υπηρεσιών
σε αγχωμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα
μπορούσαν να εξοικειωθούν με έξυπνες τεχνικές
διαλογισμού κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών
τους ταξιδιών.
Οι μάνατζερ του Westin σκέφθηκαν να
διεξάγουν την πρεμιέρα της εν λόγω συνεργασίας
στον πολύβουο χώρο ενός σιδηροδρομικού
σταθμού: Εξού και η δοκιμαστική μας διαδρομή με
το τραμ.
Έχουμε πια επιβιβαστεί και ο γκούρου, με ήρεμη
φωνή λέει: «Παρακαλώ καθίστε, κρατείστε την
πλάτη σας ευθεία και τον αυχένα σας χαλαρό.
Έπειτα, τοποθετείστε τα χέρια σας απαλά πάνω
στα πόδια σας.» Μετά την επόμενη στροφή, με
κατεύθυνση προς το Ιζάρ, συνεχίζει: «απλώς
κοιτάξτε ευθεία μπροστά σας, με απαλό βλέμμα.
Εστιάστε το βλέμμα σας σ’ ένα σημείο σε μία μέση
απόσταση και μείνετε προσηλωμένοι εκεί…»
Η διαδρομή συνεχίζεται, και ο Puddicombe τον οποίο η Νιου Γιόρκ Τάιμς έχει βαφτίσει «Jamie
Oliver του διαλογισμού» λόγω της απλότητας με
την οποία παρουσιάζει σύνθετες έννοιες - δίνει
την επόμενη οδηγία: «Εισπνεύστε πέντε φορές
βαθιά από την μύτη και εκπνεύστε από το στόμα.
Στη συνέχεια, μετά την πέμπτη φορά: παρακαλώ

κλείστε τα μάτια σας.» Καθισμένος με κλειστά τα
μάτια στο τραμ, το οποίο κινείται με προορισμό
το κέντρο του Μονάχου, αποκτώ σιγά σιγά την
αίσθηση ότι διαλογίζομαι. Ή τουλάχιστον ότι
χαλαρώνω.
Αλλά ο Puddicombe θέλει περισσότερα:
«Δεν έχει σημασία τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή:
επιστρέψτε σιγά στο σώμα σας. Νιώστε ότι
κάθεστε. Νιώστε τα πόδια σας να ακουπούν στο
πάτωμα. Νιώστε το βάρος των χεριών σας πάνω
στα πόδια σας. Και συνεχίστε να αναπνέετε.
Αναπνεύστε! Όσο αναπνέω και νιώθω, οι σκέψεις
μου μοιάζουν με σπίθες που εκτινάσσονται από
συσκευή συγκόλλησης. Τι να σκέπτεται άραγε
ο κόσμος εκεί έξω βλέποντας ένα τραμ γεμάτο
ανθρώπους με κλειστά μάτια; Αφήνω τη σκέψη και
επιστρέφω στην αναπνοή. Αργά αργά.»
Δεν πάνε λίγα λεπτά που είμαστε καθ΄οδόν και
η φωνή του γκούρου μοιάζει τώρα να έρχεται
από το υπερπέραν. «Ψηλαφίστε εσωτερικά το
σώμα σας, από την κορυφή ως τα νύχια. Νιώθετε
κάπου πιάσιμο; Ποια σημεία του σώματός σας
έχουν χαλαρώσει; Θα σας εκπλήξει το πόσο πολλά
είναι, παρά το πλήθος των σκέψεων». Αρκεί να
συγκεντρωθούμε για λίγα λεπτά στην αναπνοή και
στο σώμα μας, και η χαλάρωση επέρχεται φυσικά.
Είναι κάτι αναμενόμενο και φυσιολογικό, λέει ο
Puddicombe.
Μετά από δέκα λεπτά και μερικές ασκήσεις
εισπνοής και χαλάρωσης ανοίγω τα μάτια μου – και
νιώθω χαλαρός, εκπληκτικά χαλαρός…

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Κάρμα και Κάρμα Γιόγκα,

Από τον Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι
«Το κάρμα αποτελεί εκδήλωση της ανθρώπινης φύσης. Είναι κάτι το οποίο
εκφράζεται αυθόρμητα, φυσικά και άνευ όρων, καθώς αυτή η ίδια η δημιουργία
δεν είναι παρά εκδήλωση του κάρμα. Ολόκληρη η δημιουργία, ολόκληρο το
σύμπαν, ολόκληρη η ζωή είναι εκδήλωση του κάρμα, και ο σπόρος του κάρμα στη
δημιουργία έχει εμφυτευτεί από την κοσμική βούληση.»
Το Κάρμα και η Κάρμα Γιόγκα αποτέλεσαν το θέμα των satsangs που δώθηκαν το
Φεβρουάριο του 2010. Αυτοί οι διαφωτιστικοί διάλογοι παρέχουν μια φρέσκια
προοπτική σε ένα ζήτημα διαχρονικό, καθώς επίσης και έναν ξεκάθαρο χάρτη
για την πορεία της ζωής μας. Αποτελούν ένα από τα ωραιότερα υποδείγματα
του αμίμητου στυλ του Σουάμι Νιράντζαν: ανάλαφροι αλλά γεμάτοι βάθος,
αναζωογονητικοί αλλά και κλασσικοί, βαθυστόχαστοι και πρακτικοί συνάμα…»

Ιντερνετικά νέα
Ένας περίπατος στο φεγγάρι…
«…Ο Dean Potter είναι ένας πρωτοπόρος ορειβάτης και αλεξιπτωτιστής.
Οι επιδείξεις του είναι μοναδικές και αξιομνημόνευτες από την άποψη
τόσο των φυσικών επιδόσεων όσο και της δημιουργικότητάς τους.
Για να γυρίσει αυτό το σύντομο ντοκιμαντέρ, ο φωτογράφος και
κινηματογραφιστής Mikey Shaefer έστεισε την κάμερά του τουλάχιστον
ένα μίλι μακριά, αιχμαλωτίζοντας την αντίστιξη ανάμεσα στην
ανατολή του φεγγαριού και τη σχοινοβασία του Potter σε μια ψηλή
κορυφογραμμή στο εθνικό πάρκο Yosemite των Η.Π.Α. Το αποτέλεσμα
είναι μαγευτικό, μια κινηματογραφική λήψη του φεγγαριού η οποία
αποτελεί συγχρόνως μια ηχηρή μαρτυρία για όσα μπορεί να κατορθώσει
ο άνθρωπος, αλλά και μια υπενθύμιση του πόσο μικροσκοπικοί είμαστε
μπροστά στο δέος και το μεγαλείο της φύσης…»
http://aeon.co/film/moonwalk-a-short-film-about-the-ultimate-moon-shot/

η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

