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Για πρώτη φορά  
στο YSM…

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Νέα προγράμματα εκπαίδευσης στο βρεφικό 
μασάζ και στη γιόγκα για παιδιά!  
Σε συνεργασία με τη Βασιλεία Κουλίδου, 
δασκάλα οικογενειακής γιόγκα  
και συστημική παιδαγωγό. 
i) Εκπαίδευση βρεφικού μασάζ 
α)  για μαμάδες με τα βρέφη τους – 4 ώρες (2 δίωρα)
β)  για δασκάλους γιόγκα και επαγγελματίες μασέρ – 20 ώρες.

Όλοι γνωρίζουμε τις ευεργετικές ιδιότητες του μασάζ στο 
σώμα μας. Το μασάζ είναι πολύ βοηθητικό για το ξεκίνημα 
της ζωής του μωρού. Κολικοί, υποδόριο λίπος, λεμφικό, 
νευρικό, μυϊκό και ανοσοποιητικό σύστημα υποβοηθούνται 
από αυτή την πρακτική, όπου ο πιο κατάλληλος άνθρωπος 
για να την εφαρμόσει στο βρέφος είναι η μητέρα του.  

Οι μητέρες εκπαιδεύονται, μαθαίνουν το σώμα του 
μωρού τους και νιώθουν ασφάλεια με το μωρό. Βοηθούνται 
πολύ να χτίσουν μία καλή βάση μη λεκτικής επικοινωνίας 
με το βρέφος τους και να συγκεντρώνονται  στο μωρό 
εξολοκλήρου. Εκείνο καθρεφτίζεται στην αγάπη της 
μητέρας και μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι είναι αγαπητό 
και ευπρόσδεκτο. Παίρνει ότι ποιο πολύτιμο υπάρχει για 
εκείνο και την ανάπτυξή του, το άγγιγμα της μητέρας του 
και την αμέριστη προσοχή της. Αυτό είναι ότι πιο σημαντικό 
χρειάζεται το μωρό σε αυτή την τόσο μεταβατική περίοδο 
της ζωής του κυρίως κατά τον πρώτο του χρόνο. Έτσι όταν 
η μητέρα πρέπει να επιστρέψει στην εργασία της η βαθιά 
επικοινωνία του μωρού με τη μητέρα του συνεχίζεται. 

Στην εκπαίδευση αυτή μαθαίνουμε:
1. Θεωρία και πρακτική του βρεφικού μασάζ.
2. Διατροφή για την θηλάζουσα μητέρα.
3. Πώς να κάνω μπάνιο το μωρό ώστε να χαλαρώνει βαθιά.
4. Θεραπευτικές ιδιότητες του μασάζ πάνω στο μωρό.
5. Θεραπευτικές τεχνικές της γιόγκα στα βρέφη.
6.  Ασκήσεις  για την αποθεραπεία του σώματος της μαμάς 

κατά τη λοχεία και για ένα χρόνο από τον τοκετό.
7.  Συστημική προσέγγιση της οικογένειας. Ποιες οι νέες 

θέσεις των μελών της οικογένειας και τι σημαίνει αυτό.

ii)  Εκπαίδευση δασκάλων στην παιδική 
γιόγκα (3.5 έως 12 ετών) – 120 ώρες

  Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκουμε τη γιόγκα στα παιδιά 
δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που κάνουμε γιόγκα οι 
ενήλικες. Είναι σημαντικό στα μαθήματα γιόγκα για παιδιά 
να μπορούν οι δάσκαλοι της γιόγκα να επικοινωνούν 
με τα παιδιά. Αυτό χρειάζεται εκπαίδευση με βάση την 
παιδοψυχολογία, την παιδαγωγική και τα αναπτυξιακά 
στάδια των παιδιών. Η συστημική προσέγγιση των 
επικοινωνιακών τεχνικών είναι πολύ σημαντικό εργαλείο 
για επιτυχή μαθήματα.
 
Στόχοι μας είναι:
1.  Με το που θα τελειώσετε την εκπαίδευση να μπορείτε 

άμεσα να δουλέψετε με παιδιά. 
2.  Να αισθάνεστε σιγουριά με τα παιδιά και τους γονείς 

τους, ώστε να αντιμετωπίζετε λειτουργικά τα προβλήματα 
που θα σας παρουσιαστούν μέσα στα μαθήματα.

3.  Να τα βγάζετε πέρα με τις δυσκολίες των παιδιών και τις 
απορίες των γονιών.

4.  Ο δάσκαλος να έρθει σε αρμονία με τις ψυχικές ανάγκες 
– διαθέσεις των παιδιών.

*  Σύντομα, θα βρείτε στο 
σάιτ μας αναλυτικές 
πληροφορίες για τα 
παραπάνω προγράμματα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Φέτος, μπαίνουμε στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας των 
εξαιρετικά δημοφιλών προγραμμάτων εκπαίδευσης 
του YSM.  Aυτόν τον μήνα ξεκινάει η «Εκπαίδευση 
δασκάλων 200 ωρών» καθώς και η «Ανατομία της 
Άσανα 50 ωρών». Απευθύνεται σε ασκούμενους 
και δασκάλους γιόγκα, που θέλουν να μάθουν 
περισσότερα για το τι ακριβώς κάνουν οι άσανα στο 
μυϊκό - σκελετικό σύστημα και πώς να ασκούνται 
μόνοι τους με ασφάλεια. Η «Ανατομία της Άσανα» 
(Ανναμαγιακόσα) είναι το (α) μέρος από την τριλογία 
«Η ανατομία των τριών σωμάτων (κόσα)» και θα 
ακολουθήσουν:
(β) η ενεργειακή ανατομία (Πραναμαγιακόσα), διάρκειας 
25 ωρών, με μελέτη και πρακτική στις Πραναγιάμα 
και ειδικευμένες τεχνικές για τα Τσάκρα (ενεργειακά 
κέντρα).
(γ) η ανατομία του νου (Μανομαγιακόσα), διάρκειας 25 
ωρών, με σπουδή και εξερεύνηση του νου μέσα από 
το εγχειρίδιο της Ράτζα Γιόγκα του Πατάντζαλι, αλλά 
και εκμάθηση των βασικών τεχνικών διαλογισμού της 
Σατυανάντα Γιόγκα. 

Διδάσκουν οι Swami Nirvikalpa και ο Μιχάλης 
Ευαγγελίδης (Μαχάτμα), εισηγητής της γιόγκα που 
επιπλέον ειδικεύεται στην ανατομία του μυοσκελετικού 
συστήματος και την ασφαλή προσαρμογή της άσανα 
στο κάθε σώμα. 

* Στη διάρκεια των παραπάνω προγραμμάτων δίνεται 
πρακτική για το σπίτι (yoga sadhana), την οποία 
παρακολουθεί και επιβλέπει προσωπικά η συντονίστρια 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης Swami Nirvikalpa. 
Αυτή η εξάσκηση δίνει κίνητρο στους ασκούμενους να 
βάλουν εύκολα και γρήγορα σε εφαρμογή τις πρακτικές 
της γιόγκα, αφιερώνοντάς τους λίγα λεπτά στο σπίτι. 
Έτσι η γιόγκα μεταφέρεται έξω από τις αίθουσες του 
στούντιο και ενσωματώνεται στον τρόπο ζωής σας ώστε 
να ζείτε την καθημερινότητά σας με ένα υγιές σώμα και 
έναν ήρεμο, συγκεντρωμένο νου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ε 
πισκεφτείτε το σάιτ μας www.yogastudio.gr 

Και μια ανακοίνωση…
Ταξίδι στην Ινδία 

Όπως ίσως γνωρίζετε, ο γκούρου της παράδοσής μας 
Swami Satyananda στα πλαίσια της προσπάθειάς του 
να εμπνεύσει την εισαγωγή των πρακτικών της γιόγκα 
στην κοινωνία και στην καθημερινότητα των ανθρώπων 
ίδρυσε το Bihar School of Yoga. Φέτος το Bihar School 
of Yoga θα γιορτάσει την 50ή επέτειό του με το World 
Yoga Convention που θα λάβει χώρα από τις 23 ως 
τις 27 Οκτωβρίου 2013 στο Μονγκύρ της Βόρειας 
Ινδίας. Κατά τη διάρκεια του World Yoga Convention θα 
συζητηθούν τα επιτεύγματα του Bihar School of Yoga 
από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα για την διάδοση 
της επιστήμης της γιόγκα για την ευημερία και την 
εξύψωση της ανθρωπότητας.
Με την ευκαιρία αυτών των εορτασμών, θα θέλαμε 
να σας προσκαλέσουμε στο ταξίδι που διοργανώνει 
το στούντιο μας για τον Οκτώβριο του 2013 για να 
γνωρίσουμε κάποια από τα σημαντικά μνημεία και μέρη 
της Ινδίας και να συμμετέχουμε στους εορτασμούς του 
Bihar School of Yoga. Περισσότερες λεπτομέρειες και 
το πρόγραμμα της επίσκεψής μας θα ακολουθήσουν 
σύντομα. Παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεση 

συμμετοχής σας το συντομότερο δυνατό για να 
αποκτήσουμε μια εικόνα της ομάδας για την οποία θα 
χρειαστεί να γίνουν αρκετές οργανωτικές διαδικασίες.
Για πληροφορίες και ενδιαφέρον συμμετοχής μπορείτε 
να αποταθείτε στην καταπληκτικοτεροφανταστικό
τερη όλων Μαρία Πολυδώρου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ysmmaria@gmail.com  και στο τηλέφωνο 
6949079022.
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από 
καρδιάς όλους εσάς που δώσατε το 
παρών στη φετινή χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του YSM! 
Με την ανάλαφρή σας διάθεση και τη ζεστή σας 
συμμετοχή συμβάλλατε στη δημιουργία μιας ζεστής, 
πραγματικά χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας που μας 
έφερε όλους ακόμη πιο κοντά. Πρωταγωνιστές της 
βραδιάς και της καρδιάς μας, τα παιδιά φυσικά, αλλά 
και η εξαιρετική ομάδα των νεοφώτιστων δασκάλων 
μας! Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Έφη, τη Δέσποινα 
και τη Μαρία για την καθοριστική τους συμβολή στην 
οργάνωση της γιορτής! Να είμαστε όλοι καλά ώστε 
πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, που λέει 
και ο ποιητής! Καλή χρονιά!



Η σανκάλπα είναι μια απόφαση που επιλέγουμε να πάρουμε, κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής της γιόγκα νίντρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κύριος σκοπός της 
γιόγκα νίντρα είναι να συνειδητοποιήσει κανείς τη σανκάλπα του. Σε κάθε περίπτωση, 
η σανκάλπα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει τεράστια δύναμη, αν την ορίσει 
κανείς με σαφήνεια. Η επίδρασή της είναι να αφυπνίσει τη δύναμη της θέλησης 
μέσα μας, ενώνοντας τη συνειδητή επίγνωση με τις λανθάνουσες ασυνείδητες 
δυνάμεις μας. Μπορεί να πάρει τη μορφή μιας σύντομης πρότασης, εκφρασμένης 
ξεκάθαρα και περιεκτικά, με την ίδια κάθε φορά διατύπωση. Στόχος είναι να επέλθει 
μια θετική αλλαγή στη ζωή μας. Το σημαντικό ερώτημα που αναδύεται είναι: Πώς 
επιλέγουμε την κατάλληλη σανκάλπα;

Η σανκάλπα μπορεί να ιδωθεί από διάφορες οπτικές γωνίες. Ας πούμε ότι η 
ζωή είναι ένα ποτάμι που πρέπει να διασχίσουμε. Δεν μπορούμε να βαδίσουμε 
κατ’ ευθείαν στην απέναντι όχθη, επειδή το ποτάμι είναι πλατύ, ούτε μπορούμε να 
κολυμπήσουμε κόντρα στο ισχυρό ρεύμα. Έτσι, ψάχνουμε να βρούμε σταθερές 
πέτρες για να πατήσουμε, ώστε βήμα-βήμα, να φτάσουμε με ασφάλεια απέναντι. 

Το να διασχίσουμε τον ποταμό είναι ο σκοπός μας, ο στόχος της ζωής μας. Πολύ 
λίγοι άνθρωποι το γνωρίζουμε. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια και χρόνια για να 
το ανακαλύψουμε. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στη γιόγκα συνήθως αναγνωρίζει 
ότι κάτι προσπαθεί να επιτύχει, αν και μπορεί να μη είναι σε θέση να το περιγράψει 
ξεκάθαρα. Συνεπώς, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε πού βρισκόμαστε 
τώρα στη δική μας όχθη του ποταμού και στη συνέχεια να αναρωτηθούμε τι αλλαγή 
πρέπει να επιχειρήσουμε ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα στον δρόμο μας προς 
την άλλη όχθη…

… από δω και πέρα, η εστίαση των δυνάμεων της ζωής γίνεται αιχμηρή 
και ο σκοπός μας σε αυτή τη ζωή μπορεί να αναγνωριστεί, και αυτό είναι που 
αντιλαμβανόμαστε σαν σανκάλπα. Χρειάζεται να προκύψει αυθόρμητα από μέσα 
μας, σαν μια διαισθητική κατανόηση, όπου η φύση και ο χαρακτήρας μας, το 
μονοπάτι και το ντάρμα μας είναι σε αρμονία. Σε αυτό το στάδιο, συνειδητοποιεί 
κανείς την πνευματική διάσταση της σανκάλπα. 

Έτσι, ενώ περιγράψαμε 4 στάδια, (1) την εκρίζωση κακών συνηθειών, (2) τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής (3) τη δημιουργία αυθεντικής αλλαγής στην 
προσωπικότητά μας και (4) τη συνειδητοποίηση του τι προσπαθούμε να επιτύχουμε 
σε αυτή τη ζωή – στην πραγματικότητα η σανκάλπα είναι πάντα μια. Όμως, μέχρι να 
αναγνωρίσουμε τη βαθύτερη ποιότητα της σανκάλπα, ίσως χρειαστεί να περάσουμε 
μερικά από τα στάδια της, σαν πέτρες μέσα στο ποτάμι, κάθε βήμα σε λογική 
απόσταση από το προηγούμενο... 

… για να επιτύχει η σανκάλπα, χρειάζεται να πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις. Η σανκάλπα είναι σαν ένας σπόρος, που θα έχει τρομερή δύναμη, 
αλλά μόνο αν τον σπείρουμε σε εύφορο έδαφος, και τον φροντίζουμε καθημερινά, 
με τη βεβαιότητα ότι εν καιρώ θα δώσει τους καρπούς του. Από τη στιγμή που η 
σανκάλπα ορίζεται, ο νους την τρέφει στα πιο βαθιά του επίπεδα, το συναίσθημα 
την περιβάλλει σαν κάτι δυνατό και θετικό, το σώμα συνηχεί μαζί της και η διάνοια 
δεν την αμφισβητεί – ποτέ. Η πίστη βρίσκεται εκεί όπου όλες οι δυνάμεις της 
προσωπικότητας βρίσκονται σε αρμονία, αδιαχώριστες και κινούνται προς την ίδια 
κατεύθυνση. Πώς γίνεται να μην πετύχει;

Τα «ιντερνετικά» νέα

Αυτόν τον μήνα, 

σας παρουσιάζουμε τον Σουάμι Νιράντζαν 
σε μια ενδιαφέρουσα και πνευματώδη 
παρουσίαση για τα όνειρα – μια εξαιρετική 
ανάλυση με απροσδόκητα χιουμοριστική 
διάθεση! Απολαύστε την: 

Το άρθρο του μήνα
Η Φύση της Σανκάλπα

Από τον Swami Anandakumar Saraswati

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uETm9_5nduk

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Δεν θα υπάρξει ποτέ καταιγίδα που θα 
αφανίσει το μονοπάτι από τα πόδια μου, 
την κατεύθυνση από την καρδιά μου, το 
φώς από τα μάτια μου, ή τον σκοπό από 
αυτή τη ζωή» 

Απόσπασμα από τη Σανκάλπα του Σουάμι 
Σατυανάντα Σαρασουάτι

Σύμφωνα με δημοσίευση που διαβάσαμε 
πρόσφατα στο περιοδικό Scientific 
American, φαίνεται πως δεν είναι καλή ιδέα 
να ανακοινώνουμε τους στόχους και τις 
αποφάσεις που μας εμπνέει το νέο ξεκίνημα της 
Πρωτοχρονιάς. Όχι επειδή είμαστε προληπτικοί 
και ανησυχούμε μήπως μας ματιάσουν! Αλλά 
διότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, όταν 
κάνουμε λόγο για τα μεγαλεπήβολα σχέδιά μας, 
η αυτοεκτίμησή μας ανεβαίνει και νιώθουμε ήδη 
αρκετά ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας. Θα 
αναρωτηθείτε βέβαια, που είναι το κακό σε αυτό; 
Μα το ότι αυτή η πρόωρη αίσθηση ολοκλήρωσης 
στη θεωρία, μας κάνει να εφησυχάζουμε και να 
αμελούμε τελικά την επιδίωξη των σκοπών μας 
στην πράξη! 

Έτσι, αυτόν τον πρώτο μήνα του νέου 
έτους, για να μην μείνουμε στα σχέδια για 
ακόμη μια χρονιά, δανειζόμαστε λίγη από την 
αποφασιστικότητα του Σουάμι Σατυανάντα και 
ξεκινάμε για να ορίσουμε στόχους και αποφάσεις 
για τους μήνες που ακολουθούν. Αρωγός μας 
σε αυτή την προσπάθεια, η γιογκική πρακτική 
της Σανκάλπα…  Στο άρθρο που ακολουθεί 
μεταφράσαμε για σας αποσπάσματα από σχετικό 
άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Yoga Magazine. 
Διαβάστε ολόκληρη τη δημοσίευση εδώ.
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CD YOGA NIDRA,  
JOURNEY TO THE STARS
με τη Σουάμι Σιβαμούρτι
ΕκδοΣΕιΣ GARUDA

Η Γιόγκα Νίντρα 
προέρχεται από την 
παράδοση των Τάντρα 
και είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο με το οποίο 
μαθαίνει κανείς να 
χαλαρώνει συνειδητά. Είναι μια 
συστηματική μέθοδος που επάγει τη χαλάρωση 
στο μυϊκό, νοητικό και συναισθηματικό 
επίπεδο και οδηγεί σε μια συνολική εσωτερική 
μεταμόρφωση. 
Στο πνεύμα της γιόγκα νίντρα, ο ύπνος δεν 
νοείται ως χαλάρωση, ούτε το ποτό, το 
κάπνισμα, η παρακολούθηση τηλεόρασης 
ή η ανάγνωση εφημερίδας. Όλα αυτά 
θεωρούνται απλοί αισθητηριακοί περισπασμοί. 
Η αυθεντική χαλάρωση επέρχεται όταν ο 
νους ησυχάζει, όταν δεν αποσπάται κανείς 
από σκέψεις και αισθήσεις, αλλά στρέφει την 
επίγνωση εσωτερικά, σε ένα βαθύτερο επίπεδο 
συνειδητότητας. Σε αυτό το κατώφλι μεταξύ 
ύπνου και εγρήγορσης, ο νους είναι ιδιαίτερα 
δεκτικός και σε μεγαλύτερη επαφή με τις 
υποσυνείδητες και ασυνείδητες εκφάνσεις του. 
Τα οφέλη της γιόγκα νίντρα είναι πολλαπλά: 
χαλάρωση, βελτίωση της μνημονικής 
ικανότητας, αύξηση της δημιουργικότητας, 
βελτίωση της διάθεσης, μεταμόρφωση της 
προσωπικότητας συνολικά.
Διάρκεια πρακτικής: 32:43

Η βιβλιοθήκη μας

ΓιΝΕ ο διΑιΤοΛοΓοΣ  
ΤοΥ ΕΑΥΤοΥ ΣοΥ
Από την Χριστίνα οικονομίδου – Πιερίδου 
ΕκδοΣΕιΣ διόΠΤρΑ

Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε, 
να εκπαιδεύσουμε ξανά τους 
εαυτούς μας πάνω σε θέματα 
διατροφής. Τώρα είναι η στιγμή 
να αποκτήσουμε εφόδια και 
να αναλάβουμε τον έλεγχο της 
διατροφικής μας συμπεριφοράς και 
του βάρους μας. Το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα για 
άτομα που θέλουν να χάσουν μόνιμα βάρος. Περιέχει 
συμβουλές που θα βοηθήσουν τον κάθε αναγνώστη 
να βάλει τους δικούς του στόχους, να δει με κριτική 
ματιά τη διατροφή του, να αποκτήσει αυτοέλεγχο 
και να βελτιώσει τις συνήθειες και τα κιλά του. 
Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να αποκτήσουν οι 
ίδιοι τον έλεγχο της διατροφής και της υγείας τους 
και όχι να ακολουθούν τυφλά ένα διατροφικό μενού. 
Το βιβλίο στηρίζεται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά 
δεδομένα και θα βοηθήσει τους αναγνώστες σε κάθε 
στάδιο της προσπάθειάς τους προς τη βελτίωση της 
διατροφής και του βάρους τους.      
Ένα βιβλίο που επιχειρεί να προβληματίσει τον 
αναγνώστη δίνοντάς του το μήνυμα ότι από τον ίδιο 
και από τις επιλογές του εξαρτάται τόσο η μελλοντική 
του υγεία όσο και το βάρος του.
Ένα βιβλίο ρεαλιστικό και απλό, με πρακτικές ιδέες 
και συνταγές, ένα βιβλίο εργαλείο στα χέρια του 
αναγνώστη. 

Για τα μέλη του Yoga Studio Marousi προσφέρεται έκπτωση 10%.


