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Το ταξίδι στην Ινδία θα το περιέγραφα ως άκρως 
τουριστικό, όχι όμως για τα φυσικά μου μάτια αλλά 
για την ψυχή μου! Της έδωσα την άδεια να περιηγηθεί 
σε μέρη που δεν είχε ξαναπάει και την άφησα να 
παρασύρει μαζί της το σώμα και τον νου μου… Και 
τα δύο φυσικά επαναστάτησαν, αλλά ακολούθησαν 
συγκινήθηκαν, δάκρυσαν, φοβήθηκαν, γέλασαν και 
τελικά υποκλίθηκαν στη μαγεία τη θεϊκής ενέργειας 
που περιβάλλει τη Ρίκια.
Η Ρίκια αποτέλεσε την πνευματική όαση του 
γκούρου, του Sw Satyananda. Εκεί τελειοποίησε με 
πείσμα, συνέπεια και αγάπη τις πρακτικές του και εκεί 
κατάφερε να δημιουργήσει ένα πνευματικό καταφύγιο 
για όλους όσους το αναζητούν και αντέχουν την 
αναμέτρηση με τον εαυτό τους. Εκεί όλες οι αλλαγές 
γίνονται από την ενέργειά του που απλώνεται 
παντού ως μαγικός μανδύας. Κατά την διάρκεια της 
γιάγκιας που παρακολουθήσαμε δεν χρειάστηκε 
να χρησιμοποιήσει κανείς πολύπλοκες τεχνικές 
διαλογισμού. Αρκούσε να αφεθεί να τον παρασύρει 
η δόνηση των mantras που κατέκλυζαν τον χώρο και 
όλο μας το είναι για έξι ημέρες. Κάθε μας κύτταρο 
επέστρεψε για λίγο στην πηγή γέννησής του, στη μία 
και μοναδική δόνηση της ένωσης.
Αποκορύφωμα της διαμονής μας στη Ρίκια 
αποτέλεσε για μένα η ολιγόλεπτη επίσκεψη στον 
χώρο όπου ο γκούρου ζούσε και που εκεί αποφάσισε 
να «φύγει» με την υπόσχεση να επιστρέψει σύντομα 
για να συνεχίσει το έργο του. Έχω επισκεφτεί πολλά 
μέρη όπου έζησαν και κατάφεραν απλοί θνητοί 
να βιώσουν την αγιοσύνη. Πουθενά όμως, δεν 

Namo NarayaN rikhia!

έχω νιώσει ξανά αυτήν την απόκοσμη σιωπή που 
απλωνόταν στο κουτίρ του Sw Satyananda. Δεν έχω 
καμία αμφιβολία ότι την τελευταία περίοδο τη ζωής 
του το φυσικό του σώμα απλά δήλωνε το παρόν 
εκεί… Η ενέργειά του όμως προερχόταν από 
κόσμους πολύ έξω από τον δικό μας. Και η ενέργεια 
αυτή αγγίζει ακόμα τις καρδιές των νέων σαννυάσιν 
που ζουν εκεί και δουλεύουν πολύ σκληρά με ευγένεια 
και καλοσύνη σε συνθήκες που μόνο εύκολες δεν 
είναι…
Σίγουρα η ψυχή μου θα καταφύγει πολλές φορές 
στη διάρκεια της χρονιάς στην ενέργεια της Ρίκιας 
και σίγουρα θα ανατρέξω στα πολύ εμπνευστικά και 
καθοδηγητικά λόγια της Sw Satsangi που συνεχίζει 
ακούραστη να δημιουργεί προοπτικές στα παιδιά της 
ευρύτερης περιοχής.



Hari Om Munger!

Αποχαιρετίσαμε το σπίτι του γκούρου στην Ρίκια 
και μεταφερθήκαμε στον χώρο εργασίας του στο 
Μογκύρ. 
Η πρώτη εικόνα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή! 
Ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε 
μία περιοχή της Ινδίας που το βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων απέχει πολύ από εκείνο των κατοίκων των 
αντίστοιχων αγροτικών εκτάσεων της Ευρώπης.  
Στο Μογκύρ γυρίσαμε το ρολόι λίγα χρόνια πριν….
στο σημείο όπου ο Sw Satyananda, πριν καταφύγει 
στην Ρίκια, σχεδίασε κι έφερε εις πέρας το καθήκον 
που ανέλαβε από τον δικό του γκούρου Sw Siva-
nanda να διαδόσει την γιόγκα σε όλη τη γη…Και η 
λέξη «Καθήκον» νομίζω ότι διαπνέει την ατμόσφαιρα 
αυτού του άσραμ. Πολλές φορές αναλογίστηκα στο 
Μογκύρ πώς είναι να αφιερώνει κανείς την ζωή του 
στο ΚΑΘΗΚΟΝ που του ανέθεσε κάποιος άλλος. 
Φυσικά είναι μία έννοια εκ διαμέτρου αντίθετη με 

την αρχή που διέπει την ζωή της Δύσης, όπου όλοι 
κυνηγάμε την Απόλαυση…  Οι καρποί όμως των 
προσπαθειών αυτών των ψυχών του Sw Sivananda, 
του Sw Satyananda καθώς και των συνεχιστών του 
έργου τους του Sw Niranjan και της Sw Satsangi 
έχουν αποδώσει καρπούς: όλοι θαυμάσαμε και όλοι 
χειροκροτήσαμε τα τραγούδια, τους χορούς και 
τις τέλεια εκτελεσμένες asanas από τους μαθητές 
σχολικής ηλικίας που συνδέονται τόσο με το rikhiaP-
eeth αλλά και με το Bihar School of yoga. 

Με μία πρόταση θα μπορούσα να πω ότι ΝΑΙ, 
σαφώς και υπάρχει διαφορά στην ενέργεια της Ρίκυας 
και του Μογκύρ: το καθένα με τον τρόπο του μάς 
οδηγεί στην καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας: στο 
Μογκύρ απαλλάσσεται κανείς από τα περιττά δεσμά 
της προσωπικότητάς του και στην Ρίκια συνδέεται με 
το θεϊκό του εαυτό….

Καλή Χρονιά με πολλά ταξίδια!
Κατερίνα Μεϊδάνη



ΝΕΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί φίλοι και μέλη του ySm, 
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ένα 
ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015! 

Σας ενημερώνουμε εγκαίρως για να σας 
«κλείσουμε» από τώρα για την Παρασκευή 
30/1, στις 20.30 το βραδάκι. Την τελευταία 
αυτή Παρακευή του Ιανουαρίου έχουμε 
προγραμματίσει στο ySm την παραδοσιακή 
κοπή βασιλόπιτας και θα θέλαμε να 
σας δούμε εκεί! Θα είναι μια ζωντανή και 
κεφάτη γιορτή, με δρώμενα, μουσική, χορό, 
καθώς και εμπειρίες και μηνύματα από το 
πρόσφατο ταξίδι της ομάδας μας στην 
Ινδία. Κυρίως όμως θα είναι μια ευκαιρία για 
να συναντηθούμε και να γιορτάσουμε τον 
ερχομό του νέου έτους με πολλή χαρά και 
αγάπη!
Όσον αφορά τώρα στην καθιερωμένη μας 
ενημέρωση για το μηνιαίο πρόγραμμα, 
παρακαλούμε σημειώστε ότι…
•Το μάθημα της Δευτέρας «Γιόγκα 
Σάντανα»,  με τη Σουάμι Νιρβικάλπα, 
επανέρχεται στην κανονική του ώρα, δηλαδή 
18:45 – 20:15.
•Το μάθημα «Χαθανάντα» με τον 
Ανάντατζιοτι μεταφέρεται μισή ώρα 
νωρίτερα και θα γίνεται στο εξής κάθε 
Σάββατο 12:00 – 13:30.
• Μυήστε τους φίλους σας στο 
συναρπαστικό μονοπάτι της γιόγκα! Για τον 
μήνα Γενάρη, το δοκιμαστικό μάθημα στα 
τμήματα Χάθα Αρχαρίων, θα προσφέρεται 
δωρεάν! Απαραίτητη προϋπόθεση η 
δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία μας.
•Μετά από ζωηρές εκκλήσεις των μελών μας 
έχουμε την πρόθεση να δημιουργήσουμε 
νέο τμήμα διαλογισμού αρχαρίων. Για 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και δηλώσεις 
συμμετοχής παρακαλούμε απευθυνθείτε στη 
γραμματεία μας.

Σας ευχαριστούμε.

Στην προηγούμενη επικοινωνία μας σάς είχαμε προαναγγείλει 
θεατρική παράσταση για το hangout day Δεκεμβρίου και είχαμε 

εισπράξει τη θερμή και ενθουσιώδη σας ανταπόκριση. Στο μεταξύ, 
κάποια κωλύματα του προγράμματος σε συνδυασμό με τις γιορτές 
το έκαναν δύσκολο να συντονιστούμε, με αποτέλεσμά η συνάντησή 

μας να πάρει μικρή αναβολή. Είμαστε όμως πλέον πανέτοιμοι, 
οργανωμένοι και ανυπομονούμε για την έξοδό μας! Σημειώστε 

λοιπόν από τώρα στο ημερολόγιό σας την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 
2015 και ελάτε να παρακολουθήσουμε την εξαιρετική παράσταση 

«Η μέθοδος Γκρόνχολμ», στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο 
δικός μας συνεργάτης Στέλιος Καλαθάς! Όσοι τον έχουμε δει να 

διδάσκει, δεν βλέπουμε την ώρα να τον παρακολουθήσουμε και επί 
το έργον, στο θεατρικό σανίδι! 

*Σημειωτέον ότι για τα μέλη του YSM, αλλά και για τους φίλους που 
θα φέρουν μαζί τους, ισχύει ειδική τιμή (8 €). Αρκεί να δηλώσετε 

τη συμμετοχή σας στη γραμματεία μας το αργότερο μέχρι το 
Σάββατο 10/1. Το ραντεβού μας θα είναι στην είσοδο του Θεάτρου 

Αμιράλ (Αμερικής 10), στις 19.30. Παρακαλούμε να προσέλθετε 
εγκαίρως, διότι η παράσταση αρχίζει αυστηρά στις 20.00! Μετά 

το τέλος, κατόπιν πρόσκλησης του Στέλιου, προγραμματίζουμε να 
πάμε όλοι μαζί για ποτάκι, για να συζητήσουμε τις εντυπώσεις μας 

από την παράσταση και ότι άλλο προκύψει! 

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, 
Ιωάννα Δελάκου, Αντώνης Καλογήρου…

HANGOUT DAY!



ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΣυΝΑιΣθημΑτικη 
διΑλεκτικη
Με τον Στέλιο Καλαθά, 

Τρίτη συνάντηση της ομάδας 
Συναισθηματικής διαλεκτικής, 
με τον χαρισματικό δάσκαλο 
Στέλιο Καλαθά! Ο κύκλος 
μαθημάτων συνεχίζεται με μεγάλη 
επιτυχία, αφυπνίζοντας τις πιο 
συνεσταλμένες πτυχές του εαυτού 
μας, διαφωτίζοντας χαρακτηριστικά μας που 
αγνοούσαμε, και προσδίδοντας στα δυνατά 
μας σημεία επιπλέον λάμψη και γοητεία. 
Δεν είναι τυχαίο που το σεμινάριο αυτό έχει 
βραβευτεί από την Ουνέσκο! Είστε πάντα 
ευπρόσδεκτοι να το παρακολουθήσετε, 

3η συνάντηση:
Σάββατο, 24 ιανουαρίου 2015, 
ώρες 13:30 - 16:30

ειΣΑΓωΓη ΣτηΝ ιΝδικη ΦιλοΣοΦιΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

3η Διάλεξη: Από την Τελετουργία στη Γνώση  
- Η Φιλοσοφία των Ουπανισάδων

Ημερομηνία: Σάββατο 10 ιανουαρίου 2015, ώρες 13:30 – 16:00
Η μετάβαση από την τελετουργία στη γνώση, η μυστική 
διδασκαλία, Βράχμα και Άτμα, τα τέσσερα μεγάλα ρητά, Μάγια ή 
Άγνοια, οι κυριότερες Ουπανισάδες. Μελέτη Κειμένου: Ισαβάσια 
Ουπανισάδ

Κάθε φορά και πιο ενδιαφέρουσα η θεματολογία της Ινδικής 
φιλοσοφίας! Αυτόν τον μήνα ο κύκλος των μελετητών μας θα 
ασχοληθεί με τη φιλοσοφία των Ουπανισάδων και τη μετάβαση από 
την τελετουργία στη γνώση. 
                                             Να είστε εκεί! 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 
εκπαίδευση του www.yogastudio.gr 
*Πολλοί από εσάς μας ζητήσατε να αλλάξει η ώρα των διαλέξεων 
του κου Βασιλειάδη. Όπως ίσως παρατηρήσατε για το μήνα 
Ιανουάριο, δοκιμαστικά, η τρίτη διάλεξή του θα πραγματοποιηθεί 
13:30 – 16:00.

καθώς οι ενότητες που παρουσιάζονται είναι 
αυτοτελείς.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 
εκπαίδευση του www.yogastudio.gr 



τΣΑκρΑ ΓιοΓκΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Με τη Σουάμι Νιρβικάλπα

Από τη βάση της λεκάνης, μέχρι την «κορώνα» 
της κεφαλής, τη σπονδυλική μας στήλη 
διατρέχουν εφτά μεγάλοι ενεργειακοί κόμβοι. 
Καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί ως 
σύνολο συναπαρτίζουν την ψυχοσωματική μας 
υπόσταση και ορίζουν για τον καθένα μας ένα 
ιδιαίτερο και διακριτό προφίλ. Στο σεμινάριο 
Τσάκρα Γιόγκα, η πολύπειρη Σουάμι Νιρβικάλπα 
μας καθοδηγεί σε ένα ταξίδι μέσα από τις εφτά 
ενεργειακές μας πύλες για να τις εντοπίσουμε, 
να τις γνωρίσουμε, να τις διαγνώσουμε και, με 
τις κατάλληλες πρακτικές, να τις επαναφέρουμε 

Σάββατα 17/01 + 7, 28/02/2015,
 ώρες: 16:00 – 20:00

σε μια κατάσταση ισορροπίας. Κάποια από τα 
θέματα που θα αναπτυχθούν διεξοδικά είναι:
• Η ψυχολογία των Τσάκρα. Τα χαρακτηριστικά 
τους σε κατάσταση ισορροπίας (σάτβα), 
υπερλειτουργίας (ράτζα), υπολειτουργίας (τάμα).
• Οι πρακτικές των Τσάκρα σε σχέση με τα πέντε 
Κόσας (καταστάσεις ύπαρξης).
Για την ποιότητα του σεμιναρίου δεν χρειάζεται 
να σας πούμε πολλά – η φήμη του έχει άλλωστε 
διαδοθεί και εκτός των ορίων του ySm. Είναι 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
το οποίο αργά ή γρήγορα θα 
παρακολουθήσουν όλα τα μέλη 
μας. Αν φέτος αισθάνεστε ότι 
είναι κατάλληλη περίοδος για σας, 
δηλώστε τη συμμετοχή σας στη 
γραμματεία μας. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε στην ενότητα εκπαίδευση 
του www.yogastudio.gr 

Μέχρι σήμερα τα μέλη 
μας έχουν γνωρίσει την 
Κατερίνα ως δασκάλα στα 
δημοφιλή τμήματα που 
διδάσκει στο YSM, και την 
έχουν αγαπήσει για την 
πολυδιάστατη διδασκαλία, 
τη λαμπερή παρουσία και 
την γλυκιά και ελκυστική 
προσωπικότητά της. Είναι 
μεγάλη μας χαρά να σας 
αναγγείλουμε ότι φέτος 
το YSM έχει την τιμή να 
φιλοξενήσει την Κατερίνα 
και ως εισηγήτρια ενός 
μοναδικού workshop, 
το οποίο υπόσχεται 
να απελευθερώσει τις 
δημιουργικές δυνάμεις 
που λανθάνουν σε 
καθέναν από μας! 
Ανυπομονούμε να το 
παρακολουθήσουμε! 
*Η Κατερίνα εξειδικεύεται 
στην Κουνταλίνι Γιόγκα του 
Yogi Bhajan.

Kundalini WorKshop
Με την Κατερίνα Καρασμάνη

κυριακή 18 ιανουαρίου 2015, ώρες 10:30 - 13:30
 «Κάθε ανικανότητα είναι προϊόν της φαντασίας σου. Κάθε επίτευγμα είναι 
μια εμπειρία. Ανάπτυξε το κουράγιο σου έτσι ώστε να ξεπεράσεις κάθε 
φανταστική ανικανότητα», yogi Bhajan Πολλοί ασκούμενοι στην Κουνταλίνι 
Γιόγκα έχουν βιώσει ανά διαστήματα μια έκρηξη της δημιουργικότητάς τους, 
η οποία βρήκε έκφραση είτε στην τέχνη, είτε σε έναν πιο ευρηματικό και 
πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισης της ίδιας της καθημερινότητάς τους. Η 
πρακτική αυτή συχνά μας ωθεί να εκφράσουμε τον εαυτό μας, τα όνειρά μας, 
τους προβληματισμούς μας με ένα διαφορετικό τρόπο, δίνοντας, έτσι, χώρο 
στο καινούριο και ανακαλύπτοντας και άλλες πτυχές της προσωπικότητάς 
μας. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία της Κουνταλίνι Γιόγκα θα ασκηθούμε 
σε κρίγιας και διαλογισμούς που ελευθερώνουν τη ροή της δημιουργικής 
ενέργειας που υπάρχει στον καθέναν μας, συντονίζουν σώμα, νου και καρδιά 
και βοηθούν στην έκφραση του βαθύτερου φωτεινού εαυτού μας. Ανακαλύψτε 
τον καλλιτέχνη που κρύβεται μέσα σας και εκφράστε τον με τον πιο 
δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο!

* Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες 
να φέρουν μαζί τους και κάποια 
υλικά – ότι θεωρεί ο καθένας πιο 
κατάλληλο ως μέσο έκφρασης της 
δημιουργικότητας και της φαντασίας 
του! 
Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 
εκπαίδευση του www.yogastudio.gr 



Όπως τα doshas αποτελούν τις θεμελιώδεις 
ενέργειες του σώματος, έτσι και οι gunas, 
δηλαδή οι ποιότητες Σάττβα, Ράτζας και Τάμας, 
αποτελούν τις τρεις θεμελιώδεις ενέργειες 
του νου. Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός 
ατόμου εξαρτώνται από τον συσχετισμό 
επικράτησης των τριών αυτών ποιοτήτων, 
ο οποίος είναι σε κάποιο βαθμό γενετικά 
προκαθορισμένος. Σε κατάσταση ισορροπίας, οι 
τρεις gunas βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς 
νου, και κατά προέκταση ενός υγιούς σώματος. 
Η διατάραξη αυτής της ισορροπίας οδηγεί σε 

ποικίλους τύπους νοητικών και συναισθηματικών 
διαταραχών. 

Η τριάδα των ποιοτήτων (Triguna) θα 
μπορούσε να αναλυθεί ως εξής:

Σάττβα: h σαττβική ποιότητα έχει τα 
χαρακτηριστικά της ελαφρότητας, της 
συνειδητότητας, της ευχαρίστησης, της θετικής 
ενέργειας και της πνευματικότητας. Μας 
προτρέπει στην καλοσύνη, την αλήθεια, την 
αγνότητα και τη γνώση, μέσω της διανοητικής 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Πρέπει κανείς να καταλάβει την διαφορά ανάμεσα στην Φιλοδοξία και το 
Καθήκον. Το να σπουδάσει κανείς τα παιδιά του ή να θρέψει την οικογένειά 
του είναι Καθήκον. Καθήκον είναι αυτό που πρέπει κανείς να κάνει, ενώ 
η Φιλοδοξία δεν είναι κάτι το απαραίτητο, αλλά όμως την έχει κανείς 
και κυνηγάει την επίτευξή της. Το Καθήκον είναι το Dharma. Η βασική 
διαφορά ανάμεσα στο Καθήκον και την Φιλοδοξία έγκειται στο ότι εκείνοι 
που είναι πιστοί στο Καθήκον τους, μπορούν να αγαπήσουν άλλους, αλλά 
ένα φιλόδοξο άτομο δεν μπορεί να αγαπήσει ολοκληρωτικά έναν άλλο 
άνθρωπο.

SaTSanG “aMBiTiOn and LOve” ΤΟυ Sw SaTYananda ΣΤΗΝ ΡΙΚΙΑ

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟυ ΜΗΝΑ
Η ΓΙΟΓΚΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ζωΗ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦυΣΗΣ (GunaS)



ικανότητας για διάκριση και διαύγεια. Η ποιότητα 
αυτή είναι αγνή, δεν νοσεί και δεν μπορεί να 
διαταραχθεί με κανέναν τρόπο. Ενεργοποιεί τις 
αισθήσεις και είναι υπεύθυνη για την αντίληψη και 
τη γνώση. 
ράτζας: Είναι η πιο δραστήρια από τις τρεις 
ποιότητες και χαρακτηρίζεται από κίνηση και 
ευερεθιστότητα. Κάθε επιθυμία, προσδοκία, 
φιλοδοξία αλλά και αστάθεια του νου είναι 
αποτέλεσμα της ρατζασικής επίδρασης. Πρόκειται 
για μια ποιότητα-κίνητρο, η οποία μας παρακινεί 
να δραστηριοποιηθούμε και η οποία τροφοδοτεί 
ενεργειακά τα πάθη και τις επιδιώξεις μας. 
τάμας: Η ταμασική επίδραση χαρακτηρίζεται 
από βαρύτητα και αντίσταση. Προκαλεί 
διαταραχές στην αντίληψη και στις νοητικές 
δραστηριότητες γενικά. Οι αυταπάτες, η ψευδής 
γνώση, η απάθεια, η νωθρότητα, ο λήθαργος 
– είναι όλα ταμασικές εκδηλώσεις. Το τάμας 
αποτελεί μια υλιστική ποιότητα η οποία μας 
παρακινεί προς την απόκτηση υλικών αντικειμένων 
και την απόλαυση διαμέσου των αισθήσεων. 

Με ποιον τρόπο επηρεάζει την ανθρώπινη 
φύση η τριάδα των ποιοτήτων;

Η σύνθεση της τριάδας των ποιοτήτων 
επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της σκέψης και 
της συμπεριφοράς μας. Μέσα από μια διαρκή 
αλληλεπίδραση υπερισχύει κάθε φορά μια 
ποιότητα, η οποία επισκιάζει τις άλλες δύο, 
και χρωματίζει έντονα τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας. 

Η ανάμειξη των τριών ποιοτήτων, με τις 
διαφορετικές κάθε φορά αναλογίες τους, 
επηρεάζουν το σωματικό, συναισθηματικό και 
διανοητικό ποιόν κάθε υποκειμένου και παρέχουν 
μια διακριτή αίσθηση σε κάθε προσωπικότητα. 
Μερικές φορές προεξάρχει η σαττβική ποιότητα, 
άλλες πάλι η ρατζασική και ενίοτε η ταμασική. 
Η αντίληψη των πραγμάτων καθορίζεται κάθε 
φορά από τη γκούνα που επικρατεί, ενώ οι δύο 
ασθενέστερες παραμένουν τότε σε υποδεέστερη 
θέση. 



Αν, όπως εμείς, είχατε πολλά χρόνια 
να θυμηθείτε την επονομαζόμενη και 
«Βασίλισσα του Ροκ’εν’Ρολ» Τίνα Τάρνερ, 
θα ανατριχιάσετε ίσως ακούγοντάς την 
στην πρόσφατη επανεμφάνισή της! Στο 
πανέμορφο μουσικό άλμπουμ «Children 
Beyond», η Τίνα Τάρνερ, συντροφιά με 
δύο ακόμη μεγάλες κυρίες της μουσικής, 
συνοδεύουν με τις υπέροχες φωνές τους μια 
συγκινητική παιδική χορωδία, η οποία ψάλλει 
προσευχές από όλον τον κόσμο. 
Σύμφωνα με τους παραγωγούς του Chil-
dren Beyond «…όποιοι κι αν είμαστε, απ’ 
όποια θρησκεία κι αν προερχόμαστε, όταν 
τραγουδάμε… συντελείται μέσα μας μια 
μεταμόρφωση και βρίσκουμε τον εαυτό μας 
πέρα από το σωστό και το λάθος»… ή με 
τα λόγια της δικής μας Κατερίνας Μεϊδάνη… 
«Κάθε μας κύτταρο επιστρέφει για λίγο στην 
πηγή γέννησής του, στη μία και μοναδική 
δόνηση της ένωσης».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ

Η Γιόγκα και η Αγιουρβέδα σχηματίζουν από κοινού μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για καλή υγεία, ζωτικότητα και υψηλότερη επίγνωση. Το βιβλίο 
«Γιόγκα και Αγιουρβέδα» μας αποκαλύπτει τις κρυμμένες δυνάμεις του 
σώματος, της αναπνοής, των αισθήσεων, του νου και των τσάκρας. Επιπλέον, 
και πιο σημαντικό, ξεδιπλώνει μεταμορφωτικές μεθόδους στις οποίες μπορούμε 
να ασκηθούμε μέσω της διατροφής, των βοτάνων, των άσανα, των πραναγιάμα 
και του διαλογισμού. Είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο έχει δημοσιευτεί στη Δύση 
σχετικά με αυτούς τους δύο θεμελιώδεις κλάδους και την αλληλεπίδρασή τους. 
Έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή όσων το διαβάσουν και το εφαρμόσουν. 

η ΒιΒλιοθηκη μΑΣ
Yoga and aYurveda: self healing and self realization 
ΣυΓΓΡΑΦΕΑΣ: david FrawLeY

Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ζωΗ

Από το άλμπουμ Children Beyond ξεχωρίσαμε 
και σας αφιερώνουμε το μάντρα Sarvesham Sv-
astir Bhavatu, με ευχές για ειρήνη, ευημερία και 
πληρότητα σε όλους! Εμάς μας θύμισε το ταξίδι 
μας στο Μονγκύρ, τα παιδιά της Ινδίας και το 
ακούραστο έργο των δασκάλων μας εκεί… 
Ευχόμαστε να αφυπνίσει στον καθένα από σας 
ότι θεωρείτε ακόμη αγνό και ελπιδοφόρο στον 
κόσμο!

https://www.youtube.com/watch?v=6XP-f7wPM0a&list=PL9gFuhsKbhdTpd-u1uuBxFzg3vYtil-vt&index=1

Sarveśām Svastir Bhavatu
Sarveśām Shāntir Bhavatu
Sarveśām Pūrnam Bhavatu

Sarveśām Mangalam Bhavatu

Είθε η ευτυχία να έρθει για όλους
Είθε η ειρήνη να έρθει για όλους

Είθε η πληρότητα να έρθει για όλους
Είθε η ευημερία να έρθει για όλους


