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ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

•Το γκρουπ που συγκροτήθηκε τον
προηγούμενο μήνα για την πρακτική των 
γιογκικών τεχνικών αποτοξίνωσης 
Σατκάρμας συμπλήρωσε τον μέγιστο 
αριθμό συμμετοχών. Για όλα τα μέλη μας 
που θα ήθελαν να λάβουν μέρος αλλά δεν 
βρήκαν διαθέσιμη θέση, το πρόγραμμα θα 
επαναληφθεί αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου, 
ώρες 8.30-11.00, υπό την καθοδήγηση 
της Σουάμι Νιρβικάλπα. Παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στη γραμματεία μας άμεσα 
για να κλείσετε τη θέση σας και να λάβετε 
αναλυτικές οδηγίες. Οι θέσεις είναι 
περιορισμένες.

• Στις 21 Ιουνίου 2015, με την ευκαιρία του
εορτασμού της Παγκόσμιας Hμέρας Yoga, 
o Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας και το «2015
Έτος Γιόγκα», με την υποστήριξη της Ινδικής 
Πρεσβείας στην Ελλάδα, διοργανώνουν Open 
Yoga Day στο Άλσος της Νέας Σμύρνης.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11.00 
π.μ., με τη συμμετοχή σαράντα σχολών, 
που εκπροσωπούν όλα τα συστήματα Γιόγκα, 
και θα παρέχουν δωρεάν μαθήματα στο 
κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός 
των άλλων εργαστήρια που απευθύνονται σε 
παιδιά, εφήβους, εγκύους και άτομα μέσης 
ηλικίας. Παράλληλα, θα διεξαχθούν διαλέξεις 
επιστημόνων που αφορούν στην ιστορία και 
στα οφέλη της Γιόγκα. 

Το βράδυ από τις 20.30 έως τις 23.00, θα 
διεξαχθεί και ο εορτασμός της Παγκόσμιας 
Ημέρας Γιόγκα, με χαιρετισμό του 
Ινδού Πρέσβη στην Ελλάδα, προβολή 
ντοκιμαντέρ, μουσικά και χορευτικά δρώμενα. 
Ενώ τα μέλη του YSM οπωσδήποτε θα 
αναγνωρίσουν μεταξύ των ομιλητών και τον 
συνεργάτη μας και διακεκριμένο Ινδολόγο 

Δημήτρη Βασιλειάδη, ο οποίος θα ανέβει 
στο βήμα μετά τον Ινδό πρέσβη. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας 2015 – 
Έτος Γιόγκα σε αυτό εδώ το link
https://www.facebook.com/events/904749779547627/
ενώ στη γραμματεία μας θα βρείτε σύντομα 
και έντυπο υλικό. 

Περισσότερα για τον συμβολισμό και το 
νόημα της παγκόσμιας ημέρας γιόγκα θα 
βρείτε παρακάτω στο άρθρο του μήνα!

•Η πολυετής εμπειρία μας στη διδασκαλία
της γιόγκα μας έχει αποδείξει ότι για να 
επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό ταίριασμα 
ανάμεσα στις επιθυμίες των μελών μας, 
τα προγράμματα των δασκάλων και τις 
δυνατότητες του στούντιο, είναι χρήσιμο να 
ξεκινάμε τη διερεύνησή μας εγκαίρως. Θα 
θέλαμε λοιπόν να παρακαλέσουμε όλα τα 
μέλη μας να απευθυνθούν στη γραμματεία 
μας, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για τα 
τμήματα της νέας σεζόν, και να εκφράσουν 
την προτίμησή τους για 
- ποιο τμήμα θέλουν να παρακολουθήσουν
- ποια ώρα και μέρα τους βολεύει καλύτερα. 

Οι προτάσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 
στην κατάρτιση του προγράμματός μας για το 
2015-16.

Σας ευχαριστούμε!

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM, για την 
καλύτερο προγραμματισμό σας, παρακαλούμε 
διαβάστε προσεκτικά και σημειώστε τα νέα και 
τις ανακοινώσεις του Ιουνίου: 





Τα ενωμένα χέρια παραπέμπουν στην 
έννοια της γιόγκα, η οποία αντανακλά την 
ένωση της ατομικής με την οικουμενική 
συνειδητότητα. την απόλυτη αρμονία 
μεταξύ νου και σώματος, ανθρώπου και 
φύσης. την ολιστική προσέγγιση για την 
υγεία και την ευεξία. 
• Τα καφετιά φύλλα συμβολίζουν τη γη 
και τα πράσινα τη φύση. Το μπλε χρώμα 
συμβολίζει το στοιχείο του νερού, οι 
φωτεινές αποχρώσεις το στοιχείο της 
φωτιάς και ο ήλιος την πηγή της ενέργειας 
και της έμπνευσης. 
• Στο σύνολό της, η εικόνα αντανακλά 
την αρμονία και την ειρήνη στην 
ανθρωπότητα, η οποία αποτελεί την ίδια 
την ουσία της γιόγκα. 

Διεθνής ημέρα γιόγκα 
Η γιόγκα είναι μια σωματική, διανοητική 
και πνευματική πρακτική ηλικίας πέντε 
χιλιετηρίδων, με απαρχές στην Ινδία και 
με στόχο τη συνολική μεταμόρφωση 
σώματος και νου. Στις 11 Δεκεμβρίου του 
2014, η γενική συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ανακήρυξε την 21η Ιουνίου σε 
Διεθνή Ημέρα της Γιόγκα. Η απόφαση 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Το logo Της Παγκοςμιας ημέρας γιογκα

Έχεις την υπομονή 
να περιμένεις μέχρι 
να κατακάτσει η 
λάσπη και το νερό 
να γίνει διαυγές;  

Λαο Τςέ

η ςκέΨη 
ΤοΥ 
μηΝα



ήρθε σε συνέχεια της σχετικής πρότασης του 
Ινδού πρωθυπουργού Narendra Modi, ο οποίος 
τον Σεπτέμβρη του ’14, απευθυνόμενος στη 
γενική συνέλευση, είχε πει μεταξύ άλλων: «Η 
γιόγκα είναι ένα ανεκτίμητο δώρο από την αρχαία 
παράδοση της Ινδίας. Αποτελεί την ενσάρκωση 
της ενότητας μεταξύ σώματος και νου, σκέψης 
και δράσης, αυτοσυγκράτησης και ικανοποίησης. 
της αρμονίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης. της 
ολιστικής προσέγγισης της υγείας και της ευεξίας. 
Δεν έχει να κάνει απλά με την άσκηση, αλλά και 
με την ανακάλυψη μιας αίσθησης ενότητας με τον 
εαυτό, τον κόσμο και τη φύση…». Σχετικά με την 
επιλογή της 21ης Ιουνίου, ημέρας του Θερινού 
Ηλιοστασίου, ως Διεθνούς Ημέρας Γιόγκα, ο 
Narendra Modi σχολίασε: “Αυτή η ημερομηνία 
σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για 
το νότιο ημισφαίριο και έχει μια ιδιαίτερη σημασία 
σε πολλά μέρη του κόσμου». Υπογραμμίζοντας 
τη σημασία αυτής της ημέρας για τη γιογκική 
παράδοση ο γιόγκι και πνευματικός άνθρωπος 
Sadhguru έχει σημειώσει: «Λέγεται πως την ημέρα 
του θερινού ηλιοστασίου ο Adiyogi (ο πρώτος 
γιόγκι) στράφηκε προς τον νότο και εναπόθεσε 
πρώτα το βλέμμα του στους Saptarishis, στους 
επτά σοφούς, οι οποίοι αποτέλεσαν τους 
πρώτους του μαθητές και διέδοσαν τη γιόγκα σε 

πολλά μέρη του κόσμου. Είναι υπέροχο που η 21η 
Ιουνίου σηματοδοτεί πλέον αυτό το μνημειώδες 
γεγονός για την ιστορία της ανθρωπότητας.»

Διεθνής υποστήριξη 
175 έθνη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, 
του Καναδά και της Κίνας ανέλαβαν να 
συγχρηματοδοτήσουν το γεγονός. Πρόκειται για 
τον μεγαλύτερο αριθμό συγχορηγιών που έχουν 
συγκεντρωθεί για ανάλογη πρωτοβουλία στα 
χρονικά των Ηνωμένων Εθνών. 

Προηγούμενες προσπάθειες
Η ιδέα για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας 
Γιόγκα έχει προταθεί και στο παρελθόν από 
πολλούς. Μεταξύ αυτών και από τον Sri Sri Ravi 
Shankar, τον Δεκέμβριο του ’11. Σε συνέχεια της 
επικύρωσης της πρότασης από τα Ηνωμένα έθνη, 
ο μεγάλος ανθρωπιστής και δάσκαλος της γιόγκα 
και του διαλογισμού επαίνεσε τις προσπάθειες 
του πρωθυπουργού Narendra Modi και δήλωσε: 
«Είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε φιλοσοφία, 
θρησκεία ή κουλτούρα να επιβιώσει χωρίς 
την προστασία του κράτους. Τώρα, η επίσημη 
αναγνώριση από τα Ηνωμένα Έθνη θα βοηθήσει 
την περαιτέρω διάδοση της γιόγκα σε ολόκληρο 
τον κόσμο…»

«…ςε αυτό το πολυσέλιδο κι αποκαλυπτικό μελέτημα, που κρατάει σε 
εγρήγορση τον αναγνώστη ώς την τελευταία σελίδα, παρουσιάζεται με κάθε 
λεπτομέρεια η κοσμοαντίληψη της γιόγκα. η γιόγκα αποτελεί σήμερα λύση 
ζωής για πλήθος ανθρώπων που κουράστηκαν από το άγχος και την αγωνία 
του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το περίφημο πλέον βιβλίο του Παραμχάνσα 
γιογκανάντα, που απέδωσε λαμπρά από τα αγγλικά ο ι.Δ. Βορρές, αποτελεί 
για τον Έλληνα αναγνώστη την καλύτερη και πληρέστερη μύηση σε αυτόν 
τον συνδυασμό φιλοσοφίας και μεταφυσικής. ςυνδυασμό που επιδιώκει να 
χαρίσει στον άνθρωπο την εσωτερική γαλήνη μέσα από τον απόλυτο έλεγχο 
του σώματος και της ψυχής…» 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Η ΑυτΟΒΙΟΓρΑφΙΑ ΕΝΟΣ ΓΙΟΓΚΙ

ςΥγγραφέας : ΠαραμχαΝςα, γιογκαΝαΝΤα
μέΤαφραςη : Βορρέ, ι.



Αν είχατε καιρό να δείτε στο στούντιο τη ράνια, ένα από τα πιο παλιά και αγαπημένα 

μέλη μας, και αναρωτιόσασταν τι να κάνει - σας έχουμε νέα της! Βρίσκεται στο άσραμ 

– όχι το δικό μας εδώ στην Παιανία, αλλά στο άσραμ του Μονγκύρ - και συνεχίζει 

εκεί την  εκπαίδευσή της στη γιόγκα. Όπως θα διαπιστώσετε από την ημερομηνία 

της επιστολής, δημοσιεύουμε την επικοινωνία της αρκετά καθυστερημένα, καθώς τη 

λάβαμε μόλις αρχές Μαΐου. Όπου να’ ναι θα έχουμε μαζί μας και την ίδια να μας τα 

αφηγηθεί όλα από κοντά! Σε κάθε περίπτωση το γράμμα της μας συγκίνησε και, αφού 

και η ίδια μας προτρέπει, θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας… 

«Bihar School of Yoga, 1/3/2015
Αγαπημένη μου Swami Nirvikalpananda,
Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου για εκείνο το ταξίδι που κάναμε το 2013 στο Bihar School of Yoga, για το World 
Yoga Convention. Τότε μου είχες πει τόσο απλά και γλυκά λόγια, που με βοήθησαν να πάρω την απόφαση να έρθω 
εδώ, στο Munger, στο άσραμ και να συμμετάσχω στο One Year Yogic Studies Course. 
Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, επίσης, για το πώς μου / μας μεταδίδεις την εμπειρία σου στη Satyananda Yoga, 
σαν άσκηση για όλα τα «σώματά» μας και γενικότερα σαν τρόπο ζωής. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ για το Instructors 
Course, μέσα από το οποίο εσύ και ο Mahatman μου «ανοίξατε τον δρόμο» για το Munger.
Νοιώθω πολύ ειλικρινά και αυθόρμητα να σου πω όλα αυτά και θα χαιρόμουν πολύ αν το γράμμα μου αυτό το 
δημοσίευες στο Newsletter της Σχολής. Γιατί θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους και μαθητές όλα αυτά. Και πέρα 
από αυτά, να μοιραστώ δυο λόγια για την εμπειρία μου εδώ στο Bihar School of Yoga. 
Τα μαθήματα είναι: πρωινά (5.30 – 7.00) το Asana Pranayama Mudra Bandha και απογευματινά (14.00-15.30) το 
yoga nidra – meditation (ή Concentration όπως ο Swamiji θέλει να το λέμε!)
Ο υπόλοιπος χρόνος της ημέρας μοιράζεται σε karma yoga (seva), σε evening sadhana (kirtan και mantras), 
διάφορους εορτασμούς (με chantings, putjas). 
Επίσης, κάθε εβδομάδα σχεδόν έχουμε satsangs από τον Swamiji. Είχαμε δε την τύχη και την χαρά να μας δώσει 
μαθήματα asana – pranayama – yoga nidra – concentration καθώς και κατά καιρούς ομιλίες για διάφορα ζητήματα. 
Αυτό που μοναδικά ζω εδώ είναι η δυνατότητα να να βιώσω τη yoga. Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορούσα να ζήσω 
στο εκτός άσραμ περιβάλλον, καθώς περιβάλλομαι από πλείστες όσες διασπάσεις του νου και γενικότερα καταστάσεις 
που εμποδίζουν τη συγκέντρωση της επίγνωσής μου. Εδώ, ακούς κάθε σου σκέψη στερεοφωνικά μέσα σου και 
παρατηρείς τον εαυτό σου, το νου, το σώμα, την ενέργειά σου!
Μπορώ να πω ότι είχα την τύχη να έχω ήδη τη γνώση των όσων κάνουμε εδώ από τα μαθήματά μας (ιδιαίτερα από 
την τάξη του “διαλογισμού” και του “Τσάκρα γιόγκα σάντανα”) και φυσικά από την “εκπαίδευση δασκάλων”.
Η διαφορά που αισθάνομαι εδώ είναι ότι στο περιβάλλον του άσραμ, δίπλα στον Guru, μπορώ να αναπτύξω την 
επίγνωσή μου σαν έναν φακό που φωτίζει και παρατηρεί το νου, το σώμα, την καρδιά. Και αυτό το απολαμβάνω 
πραγματικά, όσο δύσκολο, οδυνηρό, ευχάριστο και χαλαρωτικό και αν είναι. Καθώς και την αίσθηση ότι εδώ ζεις σαν 
παρατηρητής, σαν ένας αγαπημένος φίλος που είναι πάντα εκεί παρών, αλλά ποτέ δεν παρεμβαίνει. 
Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θα έχουμε να ζήσουμε από κοντά!
Επίσης, όπως ξέρεις, ο Swamiji προγραμματίζει πολλά νέα course και δραστηριότητες εδώ, οπότε πιστεύω ότι πολλοί 
φίλοι και μαθητές σου θα βρουν αυτό που τους ταιριάζει στη δεδομένη στιγμή και θα βιώσουν την εμπειρία αυτού του 
άσραμ. 

Σας φιλώ και σας στέλνω την αγάπη μου. 
Tushtibhav, {Ράνια}»



YOGANANDA – 
τΟ τΑξΙΔΙ τΗΣ ΑφυΠΝΙΣΗΣ
«…H υποψήφια για Όσκαρ Πάολα ντι 
Φλόρο (Paola di Florio) και η βραβευμένη στο 
Φεστιβάλ του Sundance Λίζα Λίμαν (Lisa Lee-
man), σκηνοθετούν ένα ντοκιμαντέρ για τον 
θρυλικό Παραμαχάνσα Γιογκανάντα (Paramah-
ansa Yogananda) που ταξίδεψε τη γιόγκα και τον 
στοχασμό στον δυτικό κόσμο το 1920.

Αφού μύησε τη Δύση σε μία νέα κοσμοθεωρία 
έγινε γνωστός από το ιστορικό πόνημά του που 
ενέπνευσε και εξακολουθεί να εμπνέει γενιές και 
γενιές, το βιβλίο «Η αυτοβιογραφία ενός Γιόγκι». 
Το σύγγραμμα που δεν αποχωρίστηκαν ποτέ 
άνθρωποι που αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον, 
όπως οΤζόρτζ Χάρισον των Beatles και ο Στιβ 
Τζομπς, ο ιδρυτής της Apple, που είχε μόνο αυτό 
το βιβλίο στο i-pad του, μεταφράστηκε σε πολλές 
γλώσσες (στα ελληνικά από τον Ι.Δ. Βορρέ – 
Εκδόσεις Εστία) και έγινε από τα πιο ευπώλητα 
βιβλία σε πολλές χώρες, χρήζοντας τον συγγραφέα 
του«Πατέρα της Γιόγκα στη Δύση».

Ο Γιογκανάντα μέσα από την προσωπική του 
ώθηση για ψυχικό διαφωτισμό και την ανάγκη του 
να μοιραστεί τα κίνητρά του με ένα μεγαλύτερο 
σύνολο, Γιόγκι ο ίδιος, μετά από πολύχρονη 
περιπλάνηση στον κόσμο της Ανατολής, έδωσε 
στο έργο του το καταστάλαγμα των εμπειριών 
και της γνώσης που απέκτησε, κάνοντας προσιτά 
στο σύγχρονο κοινό ρητά και διδασκαλίες του 
παρελθόντος, οδηγώντας εκατομμύρια κόσμου 
στο μονοπάτι της αυτοπραγμάτωσης, της 
πραγματοποίησης των πνευματικών, ψυχικών και 
σωματικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, καθώς και 
της αίσθηση της πληρότητας και της εσωτερικής 
ισορροπίας.

Το ντοκιμαντέρ Yogananda – Το Ταξίδι 
της Αφύπνισης, είναι ένα αντισυμβατικό 
βιογραφικό ντοκιμαντέρ που τοποθετεί τον 
Γιογκανάντα στο πλαίσιο της εποχής του, 
επιτρέποντας μεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας 
της Γιόγκα στην Αμερική και τι είναι πραγματικά 
αυτή η πρακτική. Δεν είναι μία ταινία μόνο για 
εκείνους που αγαπούν τη γιόγκα αλλά για όλους 
όσοι αγαπούν την ίδια τη ζωή! Είναι τελικά η 
ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας: ο αγώνας 
όλων των ανθρώπων να απελευθερωθούν από τη 
δυστυχία και να επιδιώξουν τη διαρκή ευτυχία και 
ψυχική πληρότητα. Το ΦΩΣ είναι μέσα μας!...»

ΝΕΑ ΑΠΟ  
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

https://www.youtube.com/watch?v=ss2DIIlV21E

αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM, 

με μεγάλη χαρά σας υπενθυμίζουμε ότι αυτή  

την Κυριακή, 7 Ιουνίου, έχουμε ραντεβού  

για την πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή! 

Πάρτε μαζί το μαγιό και το αντιηλιακό σας και ελάτε να μας 

συναντήσετε στο γραφικό Δασκαλειό της κερατέας!  

Τις πρωινές ώρες λέμε να τις περάσουμε στην παραλία με παρέα, 

ηλιοθεραπεία και μπάνιο (όσοι το επιθυμείτε) ενώ το μεσημέρι, 

κατά τις 14.00, θα ανηφορήσουμε ένα-δυο βήματα προς την 

ξακουστή ταβερνούλα «Ο Κώστας», η οποία βρίσκεται στην 

κυριολεξία δίπλα στη θάλασσα.  

έλάτε να υποδεχτούμε όλοι μαζί το καλοκαίρι!

ςτο παρακάτω λινκ μπορείτε να δείτε το Δασκαλειό  

στο χάρτη για να πάρετε μια ιδέα της διαδρομής. 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C/@37.8262314,24.0458256,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a18c0b36a5a423:0x80df56f20d9f742e

έάν δεν έχετε ήδη δηλώσει τη συμμετοχή σας στη γραμματεία μας, 

παρακαλούμε κάντε το άμεσα, ώστε να έχουμε μια εικόνα για το πόσοι θα 

μαζευτούμε και να κάνουμε τις κρατήσεις για το φαγητό στην ταβερνούλα.

Να είστε όλοι εκεί!

HANGOUT DAY!


