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Η Τσάκρα Σάντανα με βοήθησε να εσωτερικευτώ ακόμη περισσότερο και να
αισθανθώ τα τσάκρα και την επίδραση των άσανα σε αυτά. Αυτή η Σάντανα
με παρότρυνε να δουλέψω με τον εαυτό μου όχι μόνο σε σωματικό αλλά και σε
συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορώ να διαχειρίζομαι καλύτερα
τις καταστάσεις.Θα παρότρυνα από καρδιάς κάποιον να επιλέξει αυτήν την
Σάντανα των Τσάκρα εάν αναζητά κάτι να τον πάει λίγο παραπέρα.
Ανθούλα Αραμπατζή, Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα

Το πρωτάκι του διαλογισμού.....!

Ξεκίνησα τη Yoga πριν περίπου 6 χρόνια. Τα τελευταία
3 με κάποιο τρόπο η ιδέα του να ξεκινήσω διαλογισμό,
ερχόταν μπροστά μου με διάφορα ερεθίσματα, είτε
μέσα από εμπειρίες πολύ καλών μου φίλων , είτε με
τις παρακινήσεις της Nirvikalpa. Ξεκίνησα 2 φορές
και τις 2 «εξαφανίστηκα» μετά περίπου από έναν
μήνα. Λίγο η πολύ η δουλειά που είχα, λίγο το ότι
αισθανόμουν κουρασμένη....μάλλον το ότι δεν είχα
καταλάβει γιατί τελικά γίνεται τόση φασαρία γύρω από
αυτό. Επειδή όμως έχω καταλάβει μεγαλώνοντας ότι,
ότι είναι να «πάθεις» θα το «πάθεις», φέτος κατάφερα
να ολοκληρώσω μία χρονιά διαλογισμού. Η καλύτερα
απόπειρας να καταλάβω λίγο καλύτερα ποιο είναι το
ζητούμενο και τι τελικά αυτή η πρακτική θα μπορούσε
να κάνει σε μένα. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα πάντα
γύρω από τη γιόγκα έχουν να κάνουν με το πώς εμείς
αντιλαμβανόμαστε, αισθανόμαστε και τελικά βιώνουμε
τα πράγματα. Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσω να σας
παρουσιάσω τη δική μου εμπειρία.
Νομίζω ότι θα χώριζα την εμπειρία μου σε 3 διαφορετικά
στάδια.
Στάδιο πρώτο: Θα μείνουμε καθισμένοι ακίνητοι τόση
ώρα....Πλάκα κάνεις; Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε
να με κάνει να το βάλω στα πόδια είναι η ακινησία.
Δεν είμαι από τους ανθρώπους που γυρίζουν σαν
σβούρα αλλά πόση ώρα να μείνω καθισμένη η γυναίκα!!!
Αφού λοιπόν ξεπεράσαμε το «μούδιασαν τα πόδια
μου», «πάλι λάθος έβαλα το μαξιλαράκι και άρχισε να
με πονάει η μέση μου», τις φαγούρες, τους περίεργους
ενοχλητικούς πόνους που ξαφνικά εμφανίζονταν από το
πουθενά, σιγά σιγά καταφέραμε να μείνουμε ακίνητοι.
Μαγικό! Ναι μπορώ να το κάνω! Αποκάλυψη! Δεν ήταν
πάντα αναίμακτο και κάθε φορά ήταν διαφορετική
αλλά όταν η μέρα είχε πολλά ερεθίσματα ή ήμουν
κουρασμένη, η εμπειρία της ακινησίας ήταν πολλές
φορές ανακουφιστική. Tips: O τοίχος είναι φίλος μας!
Μέχρι να συμφιλιωθώ με την ακινησία ο τοίχος βοηθούσε
στο να διατηρήσω την στάση μου σταθερή… και δεν τον
έχω αποχωριστεί ακόμα!
Στάδιο δεύτερο: ΣΟ ΧΑΜ… κι’άλλες άγνωστες λέξεις.
Εστιάστε στην αναπνοή σας. ΣΟ εισπνοή, ΧΑΜ εκπνοή,
φανταστείτε μιά δεσμίδα φωτός να ανεβαίνει από τον
αφαλό. ΣΟ εισπνέω και η δεσμίδα πηγαίνει μέχρι το
λαιμό, ΧΑΜ εκπνέω και πηγαίνει πάλι προς τον αφαλό.
Την πρώτη φορά που η Nirvikalpa μας είπε ότι έχουμε
επίγνωση σε τρία πράγματα ταυτόχρονα, αναπνοή, το
μάντρα ΣΟ ΧΑΜ και τη δεσμίδα φωτός, το πρωτάκι
μπουρδουκλώθηκε. Είναι σαν να ξεκινάς ποδήλατο, να
έχεις καταφέρει να ισορροπήσεις στις δύο ρόδες αλλά
να μην το έχεις καταλάβει και πολύ. Τότε κάποιος σου
λέει «Κάνεις ποδήλατο!» και εσύ συνειδητοποιείς ότι
δεν έχεις τα πόδια σου στο έδαφος… και ναι, χάνεις πάλι
την ισορροπία σου. Ο νους εμφανίζεται και το πρωτάκι
μπερδεύεται! Φτου! Πώς το έκανα τόση ώρα και τώρα
δεν μπορώ; Practice and all will come… όλο πέφτω
πάνω σε αυτή την φράση στο στούντιο και είπα να την
εφαρμόσω και με τις «άγνωστες λέξεις». Το τρένο ήταν
μια καλή ευκαιρία. Δουκίσσης πλακεντίας –Σύνταγμα
και τούμπαλιν. Η διαδρομή αυτή και η βαρεμάρα του τι
κάνω τόση ώρα με έβαλαν στη διαδικασία να εξασκήσω
την πρακτική μέσα στο τρένο. Αποκάλυψη νούμερο δύο!

Οι «άγνωστες λέξεις» και εγώ γίναμε φίλοι. Με βοήθησαν
στην συγκέντρωση, με ένα μαγικό τρόπο με αποφόρτιζαν
από την ένταση της ημέρας και από όλη τη βαβούρα
και τους ανθρώπους με τους οποίους αναγκαστικά
συνταξίδευα στο τρένο. Μπόρεσα να φτιάξω στη
διαδρομή αυτή, τη δική μου ζώνη σιωπής! Το μόνο που
αντιλαμβανόμουν ήταν η φωνή με τις στάσεις που
πέρναγε το τρένο. Κάθε φορά που έβγαινα από αυτό
ήταν σαν να είχα κάνει ένα μίνι «νοητικό ντουζ»
Στάδιο Τρίτο: Παρατήρηση των αισθήσεων… χμ για
φαντάσου! Έχουμε φτάσει στην καινούρια χρονιά
και αρχίζουμε να ακούμε καλύτερα… βασικά να
αντιλαμβανόμαστε τους ήχους, τις γεύσεις, τις οσμές, την
αφή. Και ναι, τα ντολμαδάκια έχουν άλλη γεύση όταν
έχεις επίγνωση της γεύσης, και ναι, οι ήχοι ξαφνικά είναι
πάρα πολλοί και ναι, μπορείς να καταλάβεις τις οσμές…
οι συμμαθητές μου δηλαδή γιατί εγώ συνηδειτοποίησα
ότι η σχέση μου με την όσφρηση περνάει κρίση… και
τώρα τι κάνεις με αυτό. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ.... όχι κριτική, όχι
δράση, είσαι ο παρατηρητής. Ουδέτερος, κυανόκρανος…
ΟΗΕ. Να σε δω τώρα! Πόσο εύκολο είναι να είσαι ο
παρατηρητής; Για μένα η παρατήρηση των αισθήσεων
ήταν πραγματικά ένα άνοιγμα στον κόσμο. Ξαφνικά
έχεις επίγνωση πραγμάτων που χαμένος μέσα στην σκέψη
σου δεν είχες αντιληφθεί ποτέ! Είχατε φανταστεί ποτέ
ότι οι αισθήσεις συνδέονται με συναισθήματα, μνήμες,
πράγματα που γράφονται βαθιά μέσα στο είναι μας;
Εγώ όχι.
Το έμαθα στην πράξη. Περπατώντας από Μελίσσια
για να πάω στο στούντιο σκέφτηκα επειδή είχε έναν
ωραίο αεράκι στο δρόμο να παρατηρήσω όση ώρα
περπατάω την αίσθηση του αέρα πάνω μου. Όλα
ήταν τέλεια. Κατηφόρα, δροσιά, αεράκι… και από το
πουθενά το πρωτάκι αρχίζει να αισθάνεται περίεργα.
Ένα ψυχοπλάκωμα, μια στεναχώρια που εξελίχθηκε
σε κλάμα! Τι έγινε τώρα ρε παιδιά; Περπατάω στην
κεντρική λεωφόρο κλαίγοντας, ευτυχώς που φοράω και
γυαλιά ηλίου και ξαφνικά το αεράκι δεν είναι και τόσο
ευχάριστο… και ξαφνικά η σκέψη έρχεται για να σου
δώσει την απάντηση. Είναι 8 Αυγούστου 2013, κάθεσαι
στα παγκάκια του ΚΑΤ , περιμένεις να τελειώσει μία
επέμβαση ζωής και θανάτου του πατέρα σου και έχει
έναν φανταστικό αέρα. Ο αέρας είναι το μόνο πράγμα
που σαν να ανακουφίζει όλη την ένταση και την αγωνία,
σαν να παίρνει μακριά όλο τον πόνο. Σαν να σε χαϊδεύει
σε όλο σου το σώμα και να σου λέει ότι όλα θα πάνε
καλά. Κάναμε καλή παρέα εμείς οι δύο εκείνη την
ημέρα. Μείναμε μαζί 5 ώρες. Δεν είχα καταλάβει όμως
ότι η παρατήρηση της αίσθησης του αέρα πάνω μου
σχεδόν ένα χρόνο μετά θα έβγαζε από μέσα μου όλα τα
συναισθήματα που είχα βιώσει τότε...(Ο πατέρας είναι
καλά και βασιλεύει...μην πάει ο νους σας στο κακό). Αυτό
το κλάμα ήταν λυτρωτικό, ήταν ένα φορτίο που όπως
όλοι μας είχα κρύψει μέσα μου και ο αεράς το έφερε
στην επιφάνεια για να απελευθερωθεί.
Σε αυτό το σημείο λέω να σας αφήσω. Εάν έχετε
διαβάσει όλο το κείμενο – το παράκανα μου φαίνεταιμάλλον θα είσαστε και εσείς πρωτάκι του χρόνου. Δεν
μεταδίδω άλλο! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Αγγελική Πετροπούλου, Εισαγωγή στον διαλογισμό

Αποσπάσματα από το ημερολόγιο παρατήρησης της Σάντανα στο
πλαίσιο του Σεμιναρίου Εκπαίδευσης δασκάλων γιόγκα.
…είναι υπέροχη η αίσθηση και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα
σιγά σιγά ζεσταίνεται και εξοικειώνεται με την κάθε στάση
στην πρακτική της σούρυα ναμασκάρα. Αποτελεί για μένα έναν
όμορφο τρόπο για να έρθεις πιο κοντά με τον εαυτό σου, να
παρατηρήσεις το σώμα σου και το πώς αισθάνεται, καθώς επίσης
και τι αλλάζει σε κάθε επανάληψη του γύρου…
…το σώμα άρχισε σιγά σιγά να αναζητά την πρακτική της
σάντανα με το που ξυπνούσα…
…Η αίσθηση με τα μάντρας ήταν υπέροχη. Ήταν σαν να
ζέσταιναν ολόκληρο το σώμα και να το προετοίμαζαν για την
πρακτική που ακολουθούσε, καθώς αυτό σιγά σιγά αποκτούσε
ενέργεια…
…για πρώτη φορά κατάφερα να “οραματιστώ”…Νομίζω ότι
μέχρι τώρα “φανταζόμουν” και δεν “οραματιζόμουν”, απλώς
προσπαθούσα να δω εικόνες, αλλά στην ουσία δεν έβλεπα κάτι.
Πλέον άλλαξε η αίσθηση, όταν κλείνω τα μάτια… σαν να είναι
όλα πιο γαλήνια και πιο φωτεινά.
…μέσα από τη σουαντάγια έρχομαι πιο κοντά στον εαυτό μου
καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας…
…νιώθω πολύ πιο κοντά στον ευατό μου και νιώθω ότι έχω
πολύ καλύτερη επαφή με το σώμα μου. Αντιλαμβάνομαι πολύ
καλύτερα τα μηνύματα που μου στέλνει και ως αποτέλεσμα
μπορώ και δρω ή αντιδρώ, αναλόγως την περίπτωση, πολύ πιο
άμεσα και αποτελεσματικά…
…κατάφερα να ζήσω το παρόν, να ζήσω την κάθε στιγμή χωρίς
να με αποσπάει το παρελθόν και το μέλλον… και οφείλω να
ομολογήσω ότι είναι υπέροχο!
Χάρι Ομ
Ελίζα Δαλακίδη, Σεμινάριο Εκπαίδευσης Δασκάλων 200 ωρών

Καθισμένη στην αμμουδιά δίπλα στη θάλασσα... ακούω το κύμα, μυρίζω τα φύκια,
γεύομαι την αλμύρα, νιώθω τη θαλασσινή αύρα... συλλέγω βότσαλα και κοχύλια... πότε
πολύχρωμα, φωτεινά και λεία, πότε γκρίζα, βαθιά ριζωμένα στην άμμο.. ποιο είναι το
πιο όμορφο; επιστρέφοντας τα χέρια μου είναι άδεια, η καρδιά ελαφριά και η ψυχή μου
ζεσταμένη από τον ήλιο...Καλές βουτιές!
Βάνια Νιτσοπούλου, Εισαγωγή στον διαλογισμό

πέλματά μου, το άγγιγμα των μικρούλικων χεριών του
γιου μου, την αίσθηση των μεταξωτών του μαλλιών, τα
δροσερά σκεπάσματα στο κρεβάτι μου, τα υγρά μαλλιά
στον αυχένα μου, και όλα, αυτά και πολλά ακόμα,
αποκτούσαν άλλη διάσταση, και ευαισθητοποιούσαν
την επίγνωσή μου. Ειδικά η αίσθηση της αφής,
μου δημιουργεί μια ευχάριστη εσωτερίκευση και
συγκέντρωση.
Γεύση: η επίγνωση των γεύσεων, του τί συμβαίνει όταν
βάζω κάτι στο στόμα μου, υπήρξε εξαιρετικά βοηθητική
διάστημα
το
αυτό
μου
Η σάντανά
στην απόφασή μου να αλλάξω τη διατροφή μου και τις
ποσότητες που καταναλώνω, καθώς και τη συχνότητα
ήταν πολύ χαλαρή και ελεύθερη.
των ‘τσιμπολογημάτων’ μου. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον.
‘Εχοντας ασκηθεί στο παρελθόν στην τεχνική άνταρ
Σταμάτησα να τρώω μηχανικά, πχ διαβάζοντας
μον, σε διάφορα στάδια, αισθανόμουν μια άνεση
ταυτόχρονα, και παρατηρούσα την επίδραση των
και εξοικείωση. Καθώς αισθανόμουν πιεσμένη από
τροφών στη στοματική μου κοιλότητα.
την καθημερινότητά μου, αποφάσισα να μην δω τη
‘Οραση: θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά παρατηρητικό,
σάντανα σαν κάτι που θα έπρεπε να ακολουθήσω κατά ειδικά στο παρελθόν συγκρατούσα απίστευτες
γράμμα, αλλά να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να είναι
λεπτομέρειες, συνήθως χωρίς ιδιαίτερο λόγο.Το διάστημα
παρατηρητής μέσα στη μέρα, στις αντιδράσεις μου στα
αυτό προσπαθούσα να αφήνω το βλέμμα μου να
διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα και γεγονότα.
χαλαρώνει, συχνά σταματούσα τη δουλειά μου στον
Υπήρχε μεγάλο πεδίο εφαρμογής στο χώρο εργασίας μου. υπολογιστή και άφηνα τη ματιά μου να ξεκουράζεται
Στο γραφείο συνυπάρχω με άτομα που εκφράζονται με
χωρίς να εστιάζει κάπου ιδιαίτερα. Παρατήρησα πόσο
τρόπο έντονο, μερικές φορές ακόμα και απαιτώντας
σημαντική είναι για μένα η αρμονία στο εξωτερικό
την προσοχή. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να παραμένω
περιβάλλον, στο σπίτι ή στο γραφείο, για να μπορώ
σιωπηλή και να μην αντιδρώ, εστιασμένη στο
να λειτουργήσω αποτελεσματικά και με ηρεμία. Πόσο
αντικείμενό μου, ακόμα και αν γύρω μου επικρατούσε
επιδρούν πάνω μου κάποιες λεπτομέρειες, πχ ένα
ένταση και φασαρία. Με βοήθησε στο να μην
‘στραβοκατεβασμένο’ στόρι στο παράθυρο του γραφείου
επηρεάζομαι από την γύρω μου κατάσταση, και στο
μου, με ‘καλούσε’ να το ισιώσω.
να μην εμπλέκομαι συναισθηματικά σε γεγονότα που
Σε σχέση με το σύνολο των αισθήσεων, το τελικό
στην ουσία δεν με αφορούσαν. Η ‘αντοχή’ μου λοιπόν,
συμπέρασμα είναι ότι όταν απομονώνω το κάθε
αυξήθηκε. Στη δουλειά υπήρχε ιδιαίτερο υλικό στην
ερέθισμα και την κάθε αίσθηση, ό,τι σχετίζεται με αυτά
αίσθηση της ‘ακοής’.
γίνεται πιο έντονο και ‘πραγματικό’, και εγώ νιώθω
Η αίσθηση της όσφρησης είχε πεδίο παντού, κυρίως σε
πιο ζωντανή. Είναι σαν να συνειδητοποιώ πώς είναι
κλειστούς χώρους με πολύ και ποικίλο κόσμο. Αρώματα, να ζεις σε όλη σου τη διάσταση, και όχι μηχανικά. Η
ελαφριά και βαριά, ιδρώτας, αίσθηση φρεσκάδας και
αποταύτιση είναι προς το παρόν λιγότερο εύκολη, αλλά
αποπνικτική αίσθηση κλεισούρας ή ρυπαρότητας, όλα
σίγουρα όχι ανέφικτη. Χρειάζομαι αρκετή δουλειά στο
‘έπαιζαν’, και εγώ προσπαθούσα να είμαι o drashta,
ρόλο του drashta, τον οποίο φυσικά παίρνω πολύ πιο
σε όλες τις συνθήκες. Δεν ήταν απλό να είμαι μόνο
εύκολα όταν δεν υπάρχει πιεστική δυσκολία. Είναι
παρατηρητής σε συνθήκες με έντονα ‘δυσάρεστες’
στάση και προπόνηση ζωής.
μυρωδιές, χρειαζόταν αρκετή επίγνωση για να μην
Το διάστημα αυτό, το άλλο ενδιαφέρον που συνέβη
κρατάω την αναπνοή μου στο πέρασμα διαφόρων
ήταν ότι κάποιο θέμα που είχα απωθήσει επειδή με
ανθρώπων δίπλα μου, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο δυσκόλευε και με ενοχλούσε, εμφανίστηκε κάνοντας
δρόμο κλπ.
έντονη την ύπαρξή του, και απαιτώντας τακτοποίηση.
Η παρατήρηση της αίσθησης της αφής, ενώ είναι
Το οποίο και έκανα, και αισθάνομαι ότι συνδέεται με
απλή, απαιτούσε υπενθύμιση, γιατί δεν γινόταν
αυτή τη χαλαρή αλλά ουσιαστική σάντανα, που υπήρξε
εξωτερική ‘επιβολή’, όπως στην όσφρηση και την ακοή.
αφορμή για παρατήρηση και ενδοσκόπηση.
Αισθανόμουν το γραφείο στο οποίο ακουμπούσα
‘Ιδωμεν.. Περιμένω τη συνέχεια :)))
τους πήχεις μου, τη λεία αίσθηση των πλήκτρων του
υπολογιστή στα ακροδάχτυλά μου, τα απαλά ρούχα
Aparna, Σεμινάριο «Η ανατομία του νου»
στο δέρμα μου, τους πάτους των σανδαλιών μου στα

Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την
εμπειρία του σεμιναρίου για την ανα
τομία του
ενεργειακού σώματος. Πέραν του ότι
ο Μαχάτμα φροντίζει να μας δείξει
εκ των έσω πώς
αναπνέουμε, με τί, γιατί, με την
καθοδήγηση της Σουάμι Νιρβικάλπα
νιώ
θουμε τελικά το
λόγο που αναπνοή είναι τόσο σημαντ
ική για τη λειτουργία του σώματος
και
του νου.
Και η μαγική φράση είναι “εξοικον
όμηση ενέργειας” κι αυτό αποδεικνύε
ται επιστημονικά!
Εξ ου άλλωστε και η ανατομία του
“ενεργειακού σώματος”.
Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από την
πρακτική. Η πρώτη μέρα του σεμινα
ρίου ήταν
απαιτητική. Εγερτήριο στις 6, μάθ
ημα μέχρι τις 12:30 και 14:00 με 22:0
0 σεμινάριο. Την
πρακτική μάς τη φυλάξανε για το
τέλος και κράτησε περίπου 50’. Η
αλήθεια είναι ότι ποτέ
δεν είχα ασκηθεί στις πρακτικές των
αναπνοών για τόση ώρα. Πρωτόγνωρ
η εμπειρία.
Αφού ολοκληρώθηκε ένιωθα σα να
είχα μόλις ξυπνήσει έπειτα από ένα
ν
πολύ αναζωογωνητικό ύπνο, με την
έννοια ότι δεν ένιωθα πια καμία (μα
καμία) κούραση
αλλά τόσο ενεργητική που θα μπο
ρούσα να ξεκινήσω τη μέρα μου από
την
αρχή!!! Εντυπωσιάστηκα! Κι όπως
έχουμε ακούσει από τη Σουάμι Νιρ
βικάλπα, αν το
έχεις βιώσει μια φορά, μπορείς να
το επαναφέρεις. Κι άρχισα να παίζω!
Αισθάνομαι στην καθημερινότητά
μου πιο κοντά στην αναπνοή μου,
παρατηρώ πώς είναι
στη διάρκεια της ημέρας κι αυτό με
βοηθά να καταλαβαίνω αν είμαι χαλ
αρή, αγχωμένη,
βιαστική, χαρούμενη ή στενοχωρημέν
η και έτσι μπορώ
να κάνω κάτι για αυτό που αισθάν
ομαι. Με γνωρίζω καλύτερα. Κάποι
ος είπε ότι «οι
συνειδητοποιήσεις μας μάς φέρνου
ν πιο κοντά στην αλήθεια μας κι αυτ
ό γίνεται η δύναμή
μας.»
Δεν θα ήταν μια καλή αρχή η συν
ειδητοποίηση του μηχανισμού που
μάς κρατά στη ζωή;
Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμω
ση!
Δέσποινα Κουκίδου, Σεμινάριο «Η
ανατομία του ενεργειακού σώματο
ς»

Τα μαθήματα διαλογισμού για εμένα είναι από πολλές απόψεις ένα μεγάλο δώρο. Δεν είναι
μόνο ο χρόνος αυτός καθ’ εαυτός του μαθήματος που με βοηθά να ηρεμώ, αλλά η νοητική
κατάσταση που σιγά σιγά γίνεται κτήμα μου. Όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιώ πως
δημιουργούνται μικρά κενά μεταξύ των ερεθισμάτων και της αντίδρασης μου, δίνοντας μου την
ελευθερία να δράσω όπως συνειδητά επιλέγω και όχι βάσει θυμού ή φόβου. Και όταν συμβαίνει
αυτό νοιώθω σαν να κρυφοκοιτάζω την αληθινή μου φύση, παίρνοντας δύναμη για τον μακρύ
δρόμο προς την ολοκληρωτική ελευθερία!
Ευανθία Μπασιούκα, Εισαγωγή στον διαλογισμό

Τη φετινή χρονιά θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια τότε που παίζαμε τους μικρούς εξερευνητές ψάχνοντας
να βρούμε πάντα κάποιον χαμένο θησαυρό. Έτσι λοιπόν και φέτος ξεκίνησε ένα υπέροχο ταξίδι εξερεύνηση
ς ενός ¨χαμένο θησαυρού¨ του Εαυτού μέσα από την παρατήρηση του νου, του σώματος και των συναισθη
μάτων. Μέσω των μαθημάτων του Διαλογισμού , της Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα  και της Κουνταλίνι ανακάλ
υψα ότι είναι δυνατόν  , έστω και για λίγες στιγμές, όταν σταθούμε για λίγο και απλώς παρατηρήσουμε –σα
ν θεατές μιας ταινίας -, να βιώσουμε την ηρεμία μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα, την αποδοχή των γε
γονότων στη ζωή μας, θετικών είτε αρνητικών, και  την ευγνωμοσύνη για ότι απολαμβάνουμε στη ζωή μας.
Με αυτόν τον τρόπο  τα προβλήματά μας μοιάζουν μικρότερα και βρίσκουμε ευκολότερα λύσεις σε αυτά .Κ
άθε μήνας ήταν και μια μικρή περιπέτεια και φυσικά η φετινή χρονιά ήταν μόνο η αρχή! Θέλω να ευχαρισ
τήσω τη δασκάλα μας Σουάμι Νιρβικάλπα για την υπέροχη αυτή χρονιά και τα «εσωτερικά χαμόγελα» που
μας χάρισε ,όπως και τη δασκάλα μας Κατερίνα που με εισήγαγε σε ένα από τα ωραιότερα μαθήματα που έ
χω παρακολουθήσει! Σας ευχαριστώ!
Κατερίνα Ρωτούς, Εισαγωγή στο Διαλογισμό, Τσάκρα Γιόγκα Σάντανα, Κουνταλίνι γιόγκα

