
time 
for yoga!

Ο χρόνος έχει 8.760 ώρες, 
αφιερώστε κάποιες στην yoga...
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ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
… για τις αργίες της εορταστικής περιόδου

Όλα τα τμήματα και οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του YSM θα διεξαχθούν 
κανονικά, με εξαίρεση τις μέρες των επίσημων 
αργιών, που ακόμη και τα ορκισμένα στη 
γιογκική συνέπεια μέλη μας, γνωρίζουμε ότι 
προτιμούν να τις περάσουν με την οικογένεια 
και τους φίλους τους! Σημειώστε λοιπόν ότι 
το YSM θα παραμείνει κλειστό από Τετάρτη 
24 έως Παρασκευή 26/12 και από Τετάρτη 
31/12 έως Παρασκευή 2/1/2015! Όσοι από 
εσάς χάνετε κάποιο από τα προγραμματισμένα 
σας μαθήματα μέσα στις μέρες των εορτών, 
μπορείτε όπως πάντα να τα αναπληρώσετε 
σε κάποιο άλλο τμήμα της επιλογής και του 
επιπέδου σας. 

… για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
μαθημάτων και τα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα 
• Για τον μήνα Δεκέμβρη το μάθημα «Γιόγκα 
Σάντανα» θα γίνεται ένα τέταρτο πιο νωρίς, κάθε 
Δευτέρα 18:30 – 20:00.
• Η Χάθα Αρχαρίων της Τετάρτης 20:30 – 
22:00, με τον Μαχάτμα, δεν θα πραγματοποιηθεί 
για τον μήνα Δεκέμβριο, ωστόσο υπάρχει το 
ενδεχόμενο το τμήμα να ενεργοποιηθεί ξανά τον 
Ιανουάριο. Θα σας κρατάμε ενήμερους!
• Για να απελευθερώσουμε το απόγευμα του 
Σαββάτου σας, αλλάξαμε την ώρα διεξαγωγής 
του σεμιναρίου «Συναισθηματική Διαλεκτική», 
με τον Στέλιο Καλαθά, από 17:00 - 20:00 σε 
13:30 – 16:30. Όπως μπορείτε να δείτε και στο σάιτ 
μας, η αλλαγή ώρας ισχύει και για τις μελλοντικές 
συναντήσεις. 

… για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας
Από τις 15/12 και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εορταστικής περιόδου θα μπορείτε να 
προμηθεύεστε από το YSM τα περίφημα Vegan 
Cakes, φτιαγμένα στο Άσραμ με αγάπη και με τα 

πιο αγνά, χωρίς ζωικές προσθήκες υλικά. Είναι πολύ 
οικονομικά, πραγματικά πεντανόστιμα και μπορούν 
επάξια να στολίσουν τα γιορτινά σας τραπέζια και 
να γλυκάνουν τα χριστουγεννιάτικα πρωινά σας! 
Αν θέλετε να κάνετε παραγγελία, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στη γραμματεία μας. 

Για να δημιουργήσετε μαγευτική ατμόσφαιρα 
στον χώρο σας, σας συνιστούμε να δοκιμάσετε 
τα εξαιρετικής ποιότητας αρωματικά έλαια που 
διατίθενται στο YSM σε μεγάλη ποικιλία. Το highlight 
του μήνα είναι το Xmas Air, το οποίο εμπνεύστηκε 
η αρωματοποιός μας αποκλειστικά για το YSM 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 

Μια εξαιρετική ιδέα δώρου προς τον εαυτό 
σας και τους φίλους σας είναι τα μοναδικά, 
αντιολισθητικά καλτσάκια Toesox, τα οποία 
εν όψει εορτών κυκλοφορούν σε πολλά και 
συναρπαστικά σχέδια και χρώματα!

Επίσης, στα ράφια του YSM μπορείτε να 
βρείτε αυθεντικά Μάλα (κολιέ) με κρυστάλλους 
και ημιπολύτιμους λίθους, κατασκευασμένα 
με πολυ αγάπη και έμπνευση από τη Σουάμι 
Γκυαναμούντρα! 

Κυκλοφόρησε το επιτραπέζιο ημερολόγιο του 
2015 απο τον Γκαρούντα! Είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο, 
αλλά και πολύ οικονομικό (μόλις 3.5€) – ένα 
δωράκι το οποίο μπορεί να εμπνεύσει τους φίλους 
σας να ασκούνται κάθε μήνα και σε μια διαφορετική 
ποιότητα, από τις 18 συνολικά που περιέγραψε ο 
Σουάμι Σιβανάντα. Αναλυτική παρουσίαση του 
ημερολογίου θα βρείτε πιο κάτω, στη στήλη της 
βιβλιοθήκης μας.

Το καλύτερο βέβαια το αφήσαμε όπως 
πάντα για το τέλος! Ένα πραγματικά μοναδικό 
δώρο για σας και τους αγαπημένους σας! Μια 
συνεδρία αναζωογονητικού – χαλαρωτικού 
μασάζ από την αγαπημένη μας Φωτεινή, που 
είναι κατά γενική ομολογία προικισμένη με το 
θεραπευτικό άγγιγμα -και επιπλέον, εντελώς 
δωρεάν, μια περιποίηση προσώπου για τις κυρίες 
ή ρεφλεξολογία πελμάτων για τους κυρίους! Το 
δώρο ισχύει μόνο για την εορταστική περίοδο 
του μηνός Δεκεμβρίου.



ΕιΣΑΓωΓή ΣΤήν ινΔιΚή ΦιλοΣοΦιΑ
ΕπίπΕδο Prathama 1 

2η διάλεξη: Ακολουθώντας το Φυσικό Νόμο 
- Η Βεδική Αντίληψη της Ζωής

οι τέσσερις Βέδες, η σανσκριτική γλώσσα, η βεδική 
φιλοσοφία, η βεδική εκπαίδευση, μοναχισμός και 
κοινωνία, οι τέσσερις σκοποί της ζωής, οι τέσσερις 
κοινωνικές τάξεις (κάστες). Μελέτη κειμένου:  
ο Ύμνος της δημιουργίας.

Μην παραλείψετε να βρεθείτε στη δεύτερη 
διάλεξη του διακεκριμένου ινδολόγου δημήτρη 
Βασιλειάδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει στους 
κύκλους του YSm μια αφοσιωμένη φιλοσοφική 
λέσχη! Αυτόν τον μήνα, το μυσταγωγικό 
ταξίδι στα μονοπάτια της ινδικής φιλοσοφίας 
συνεχίζεται με τη μελέτη της βεδικής παράδοσης.

ΣυνΑιΣθήΜΑΤιΚή ΔιΑλΕΚΤιΚή
Με τον Στέλιο Καλαθά, 

Σε προηγούμενη επικοινωνία μας, σας είχαμε παρουσιάσει 
εκτενώς το σεμινάριο Συναισθηματικής Διαλεκτικής, στο 
οποίο ο χαρισματικός Στέλιος Καλαθάς, διδάσκει μια δικής 
του επινόησης μέθοδο συναισθηματικής αυτογνωσίας 
και αυτοέκφρασης μέσα από μια μοναδική περιήγηση 
στον μαγικό χώρο του θεάτρου.  Όσα από τα μέλη μας 

παρευρέθηκαν στην πρώτη συνάντηση αυτού του εξαιρετικού 
σεμιναρίου μας μεταφέρουν τις πιο ενθουσιώδεις εντυπώσεις! 

Εάν έχετε χάσει τη συνάντηση του Νοεμβρίου και ανησυχείτε 
ότι δεν μπορείτε πλέον να ενσωματωθείτε στο σεμινάριο, ο 
Στέλιος Καλαθάς μας διαβεβαιώνει ότι είστε ευπρόσδεκτοι να 
το παρακολουθήσετε, καθώς οι ενότητες που παρουσιάζονται 
είναι αυτοτελείς. Σας συνιστούμε ωστόσο να δηλώσετε εγκαίρως 
τη συμμετοχή σας στη γραμματεία μας, καθώς οι θέσεις που 
απομένουν είναι περιορισμένες. 

Ημερομηνία: Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, ώρες 10.00 - 12.30

2η συνάντηση: Σάββατο, 20 δεκεμβρίου, 
ώρες 13:30 - 16:30



ΣΑΤΚΑΡΜΑ
με τη Σουάμι Νιρβικάλπα

δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες στο www.yogastudio.gr 

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης δασκάλων του YSM, το οποίο θα ολοκληρώσει 
φέτος τον 4Ο κύκλο διεξαγωγής του. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα σπουδών με ξεχωριστό χαρακτήρα και κύρος, 
το οποίο εφοδιάζει τους μελλοντικούς δασκάλους με γνώση, 
εμπειρία, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Τα μέλη μας 
άλλωστε έχουν την ευκαιρία να αποτιμούν κάθε μέρα και 
βιωματικά την ποιότητα του προγράμματος, καθώς πολλοί από 
τους δασκάλους με τους οποίους συνεργάζεται σήμερα το YSM 
έχουν προέλθει από προηγούμενους κύκλους του TTC. 
Το φετινό τμήμα υποψήφιων δασκάλων έχει σχεδόν κλείσει 
από άποψη συμμετοχών, ωστόσο υπάρχουν ακόμη λίγες 
θέσεις διαθέσιμες για όσους από εσάς αισθάνονται επιτακτικό 
το κάλεσμα της διδασκαλίας ή επιθυμούν να εμβαθύνουν τις 
γνώσεις τους στη γιόγκα και την προσωπική τους πρακτική. 
Σπεύσατε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας γιατί η εκπαίδευσή 
σας ξεκινάει με την αρχή του νέου έτους! 

ΕΚΠΑιΔΕυΣή ΔΑΣΚΑλων (200 ωΡΕΣ) – 
TeACher TrAining Course (TTC)
Απο το YSm ΚΑί το Nada Yoga Place,
ΕΝΑρξΗ: ίΑΝουΑρίοΣ 2015

Ο Παραμαχάμσα Σατυανάντα, 
ο μεγάλος οραματιστής 
που αφιέρωσε τη ζωή του 
στη γιόγκα αφήνοντάς μας 
παρακαταθήκη ένα μεγαλόπνοο 
έργο, εγκατέλειψε το φυσικό 
του σώμα και πέρασε στο Μάχα 
Σαμάντι την 5η Δεκεμβρίου του 
2009. Αυτόν τον μήνα τιμούμε 
τον μεγάλο διδάσκαλο με ένα 
συγκινητικό βίντεο, το οποίο 
συγκεντρώνει αποσπάσματα και 
στιγμιότυπα από τις δημόσιες 
εμφανίσεις της πιο ώριμης 
περιόδου του. Μέχρι να κλείσει 
τον κύκλο της ζωής του, ο 
Παραμαχάμσα Σατυανάντα 
ενσάρκωσε την εμβληματική 
σοφία του τάγματος των 
Σαρασουάτι με τον πιο γλυκό, 
ευαίσθητο και παιχνιδιάρικο 
τρόπο, κάνοντας περισσότερο 
προσιτή παρά ποτέ την 
πανάρχαια μέθοδο της γιόγκα 
στον απλό κόσμο και σε όλους 
εμάς. Θυμόμαστε πάντα την 
πνευματική του συνεισφορά με 
ευγνωμοσύνη. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_vF5vehaz0&feature=youtube_gdata_player

ΝΕΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤυΟ



ΕνΑ ΚΑλΕΣΜΑ ΠΑΡουΣιΑΣ, 
Από τη Μαρία Πολυδώρου, 
συντονίστρια της πρωτοβουλίας 
«2014 Έτος Γιόγκα», απόφοιτη της 
εκπαίδευσης δασκάλων του YsM και 
δραστήριο μέλος μας!

Στις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
συνδιάσκεψη για τη συνεύρεση των δασκάλων 
γιόγκα, τον απολογισμό των ενεργειών του «2014 
έτος γιόγκα», την ένωση γύρω από το θεσμικό 
πλαίσιο για το μέλλον της γιόγκα και τη συζήτηση 
για περαιτέρω δράση. Η συνάντηση ήταν μια 
πρωτοβουλία του «2014 έτος γιόγκα», του 
Συλλόγου γιόγκα Ελλάδος και της Δικτυογένεσις. 
Το κλίμα ήταν ζεστό, η ατμόσφαιρα φιλική, η 
ενέργεια γεμάτη σύμπνοια, γλυκύτητα και ηρεμία. 
Μια βραδιά στην οποία τέθηκαν πολλά θέματα 
και προτάσεις για δράσεις ανθρωπιστικές και  
άνοιγμα προς την κοινωνία. Για την προστασία 
της γιόγκα, για να συνεχίσει να μας ενισχύει 
στην προσπάθειά μας για υγεία, γνωριμία με τον 
εαυτό μας και εξέλιξη. Για την πρόοδο μέσα από 
την ομαδικότητα και τη συμμετοχή. Σε αυτό το 
πνεύμα μίλησα και εγώ με τη σειρά μου όπως και 
σε σας τώρα ως μέλος της ομάδας επικοινωνίας 
του «2014 έτος γιόγκα». Με την προτροπή να 
ξεκλέψουμε όλοι λίγο χρόνο από την ήδη γεμάτη 
καθημερινότητά μας για να συμμετέχουμε ενεργά. 
Με το κάλεσμα να βάλουμε την ενέργειά μας σε 
αυτό το στόχο, να κρατήσουμε ανοικτό το κανάλι 
της επικοινωνίας στο μυαλό και την καρδιά μας για 
αυτούς τους σκοπούς. Χρειαζόμαστε όλοι! 
• να γίνουμε μέλη του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος 
(www.hellenicyogaassociation.gr), 
• να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις και τις 
προτάσεις μας για δράση στην κοινωνία στο 
Σύλλογο (info@hellenicyogaassociation.gr) ή στο 
«2014 έτος γιόγκα» (2014etosyoga@gmail.com),

• να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας για το τι γίνεται και 
για το σκοπό μας, 
• να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα και τις ικανότητές 
μας και να συμμετέχουμε στις ομάδες εθελοντισμού
 α) οργάνωσης (οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνία 
με σχολές, οργάνωση εκδηλώσεων, δουλειά 
γραφείου, συνδιασκέψεις – 3 ώρες την εβδομάδα), 
β) επικοινωνίας (κοινωνικά δίκτυα, ίντερνετ, τηλέφωνα, 
επικοινωνία με Μ.Μ.Ε και offline προβολής),
 γ) εθελοντισμού (για υποστήριξη εκδηλώσεων και 
εθελοντικών δράσεων) και
 δ) οικονομικών πόρων (για οικονομικές μελέτες, 
προτάσεις, χορηγίες κτλ) 
με email και αναφορά σε ποια ομάδα επιθυμούμε να 
συμμετέχουμε στο 2014etosyoga@gmail.com ή στο 
210 9885383 – 6984349110 (Εύη Μπουζάκη υπεύθυνη 
εθελοντισμού). 
• Αν είμαστε δάσκαλοι γιόγκα να δηλώσουμε την 
πρόθεσή μας για εθελοντικά μαθήματα σε δήμους, 
ιδρύματα κλπ. Σε κάποιο από τα παραπάνω email. 

Τα πράγματα αλλάζουν και τώρα μας δίνεται η 
ευκαιρία να βάλουμε και εμείς ένα χεράκι (ποδαράκι, 
μυαλουδάκι, γνωριμίες… ό,τι έχουμε και μπορούμε 
να προσφέρουμε ο καθένας!!) προς την διαμόρφωση 
της καινούριας κατάστασης για το καλό όλων και με 
τις ευλογίες του σύμπαντος (για να μην ξεχνάμε και 
τις γιόγκικες καταβολές μας)!! 

Μαρία Πολυδώρου: 6949 079 022



ΑΝΑΚουΦίΣΗ Απο το ΣτρΕΣ τωΝ ΕορτωΝ

Αυτή τη χρονιά, βάλτε προσωρινά στην άκρη τη λίστα 
με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σας για να 
ασχοληθείτε με αυτό που έχει πραγματικό νόημα: να 
επαναφέρουμε τη χαρά στην εορταστική περίοδο!

Οι γιορτές είναι περίοδος ανάπαυλας και 
ξεκούρασης. Κι όμως συχνά είμαστε τόσο βιαστικοί 
και απασχολημένοι ώστε συνήθως παραμελούμε 
όλα αυτά που κατά βάθος θα θέλαμε να κάνουμε: 
να συνδεθούμε με την ατμόσφαιρα των ημερών, 
να εκτιμήσουμε την καλή παρέα, να αισθανθούμε 
ευγνωμοσύνη και να γιορτάσουμε. Απεναντίας, 
καταλήγουμε να συσσωρεύουμε μακροσκελείς 
λίστες εκκρεμοτήτων, να διαταράσσουμε τους 
φυσιολογικούς μας ρυθμούς και να περιφερόμαστε 
από τη μια πρόσκληση στην άλλη άυπνοι και 
εξαντλημένοι.

Αυτός ο δρόμος οδηγεί με βεβαιότητα σε 
αύξηση του στρες και εξουθένωση. Για να τον 
αποφύγετε, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τρεις 
απλές οδηγίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 
διατηρήσετε την ισορροπία σας κατά τη διάρκεια των 
γιορτών:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟυ ΜΗΝΑ
τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της μέρας 
σταματήστε ότι κι αν κάνετε για πέντε λεπτά. 
Είναι ένας απλός τρόπος για να συγκεντρωθείτε 
στο παρόν και να παρατηρήσετε με επίγνωση αν 
και κατά πόσο σας εκφράζει αυτό που κάνετε (ή 
αγοράζετε). Επαναφέρετε για λίγο την προσοχή στην 
αναπνοή και το σώμα σας, χωρίς να παρεμβαίνετε 
για να αλλάξετε αυτό που νιώθετε. Προσπαθήστε 
να μην παρασύρεστε σε ανήσυχες σκέψεις για το 
πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις σας – μπορείτε να 
τα ξαναπιάσετε από εκεί ακριβώς που τα αφήσετε 
μόλις τελειώσει η σύντομη αυτή χαλάρωση. 
δοκιμάστε να πείτε όχι σε μερικές προσκλήσεις 
αυτή τη χρονιά.  Δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεστε 
άσχημα αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε  σε όλα τα 
πάρτι ή αν σε κάποια από αυτά θελήσετε να φύγετε 
νωρίς. Κάντε αυτό που νιώθετε, και θα εκπλαγείτε 
με τον χρόνο που θα εξοικονομήσετε – και πολύ 
περισσότερο με την ικανοποίηση που θα σας 
δημιουργήσει η αίσθηση ότι εσείς βρίσκεστε στο 
«τιμόνι» της ζωής σας. 
Αυτές τις γιορτές σκορπίστε απλόχερα αγάπη 
και συμπόνια. Και μην ξεχνάτε να κατευθύνετε λίγο 
από αυτό το εορταστικό πνεύμα και προς τη δική 
σας πλευρά. Τι κι αν δεν διαλέξατε το τέλειο δώρο 
ή σας άρπαξε λίγο η γαλοπούλα. Δεν χάλασε κι ο 
κόσμος!

Καλές γιορτές!

Γνωρίζουμε το δέντρο 
από τον καρπό του και 
τον άνθρωπο από τις 
πράξεις του. Μια καλή 
πράξη ποτέ δεν πάει 
χαμένη. Όσοι επιδεινύουν 
ευγένεια εμπνέουν φιλία και 
όσοι σπέρνουν καλοσύνη 
θερίζουν αγάπη.
ΑγίοΣ ΒΑΣίλΕίοΣ ο ΜΕγΑΣ

Η ΣΚΕΨΗ 
του ΜΗΝΑ

Η γίογΚΑ 

ΣτΗΝ ΚΑθΗΜΕρίΝΗ 

ΖωΗ

πηγή:  http://www.mindful.org/



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

για τον εορταστικό δεκέμβρη τώρα, το γενικό αίσθημα μας 
προσανατολίζει μάλλον προς τα εικαστικά. τι καλύτερη 

βόλτα από ένα θέατρο, σκεφτήκαμε, για την ξεχωριστή και 
πολυαγαπημένη Χριστουγεννιάτικη περίοδο. το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον όμως είναι ότι στην παράσταση που διαλέξαμε 
για το hangout αυτού του μήνα πρωταγωνιστεί ο δικός μας 

συνεργάτης Στέλιος Καλαθάς!
λίγα λόγια από δελτίο τύπου της παράστασης:

«Η ΜΕθοδοΣ γΚροΝΧολΜ» του Jordi galceran, 
στο θέατρο Αμιράλ

Μια ανατρεπτική κωμωδία!

«οι τελευταίοι τέσσερις υποψήφιοι, για τη θέση του γενικού 
διευθυντή, συναντιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων μιας 

πολυεθνικής εταιρείας και υποβάλλονται στις τελευταίες 
δοκιμασίες της διαδικασίας επιλογής. Αυτές οι δοκιμασίες, όμως, 
ακροβατούν στα όρια του παραλόγου και δε φαίνεται να έχουν 

καμία σχέση με αυτή καθεαυτή τη θέση εργασίας…»

Σκηνοθεσία: θανάσης θεολόγης
παίζουν: Όθων Μεταξάς, Στέλιος Καλαθάς, ίωάννα δελάκου, 

Αντώνης Καλογήρου…

Σας περιμένουμε όλους στο hangout αυτού του μήνα! 
Η ακριβής μέρα και ώρα του ραντεβού μας θα καθοριστεί 

προσεχώς και θα ανακοινωθεί σε επόμενη επικοινωνία μας!

Η πεζοπορία στα μονοπάτια της πάρνηθας το προτελευταίο 
Σάββατο του Νοεμβρίου ήταν κατά γενική ομολογία μεγάλο 
hit! Με καιρικές συνθήκες ιδανικές για πεζοπορία, με κέφι 
και καλή παρέα περάσαμε μια αξέχαστη μέρα και ήρθαμε 

πιο κοντά στη φύση του πανέμορφου Αττικού βουνού. Στο 
τέλος της διαδρομής μας υποσχεθήκαμε να ξανακάνουμε 

την εξόρμηση σε πρώτη ευκαιρία!

HANGOUT DAY!

Σας παραθέτουμε εικόνες από το εξώφυλλο 
και έναν μήνα ενδεικτικά. 

Είναι ένα δώρο που σίγουρα θα εκτιμήσουν 
μαθητές, φίλοι και γνωστοί σας! 

Μόλις παραλάβαμε το ημερολόγιο του 
εκδοτικού οίκου garuda! οι διαστάσεις 
του είναι 18,5 χ 13,5 εκατοστά, οι 
σελίδες του είναι δεμένες με σπιράλ και 
έχει τριγωνική βάση για τοποθέτηση 
σε γραφείο.
Σε κάθε σελίδα του μήνα προτείνεται μια 
άσανα και μια ποιότητα, εμπνευσμένες από 
δύο πρόσφατα βιβλία του garuda:
το βιβλίο «οι 18 -οτητες του Σουάμι 
Σιβανάντα και η πρακτική της πράτυαχαρα»
το γιογκικό παιδικό παραμύθι 
«Αναζητώντας το λουλούδι»
Επίσης φαίνονται οι φάσεις τις σελήνης, 
οι αργίες και οι κύριες γιογκικές γιορτές 
του 2015.


