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Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή



Αγαπητοί φίλοι και μέλη του YSM Χάρι Όμ, σας ενημερώνουμε ότι

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

•  Τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον 
μάθημα Σαββάτου Δυναμικής Γιόγκα, στις 
17/5, όπως πάντα στις 11.00, με τον Θάνο.
•  Αυτόν τον μήνα, ανάμεσα στα επιλεγμένα 

προϊόντα τα οποία προμηθεύεται και 
διαθέτει για τα μέλη του το YSM, μπορείτε 
να βρείτε:
•  Κηροπήγια – βάσεις για Τρατάκ, τα οποία 

σχεδιάστηκαν για το YSM κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας
•  Εξαιρετικής ποιότητας, αντιολισθητικά 

καλτσάκια toesox, σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων
•  Στρωματάκια πρακτικής Jade Yoga, από 

φυσικό καουτσούκ, και ανθεκτικά και 
οικονομικά στρωματάκια YogiStar.

Επίσης σας φέρνουμε ευχάριστα νέα από 
τον χώρο των γιογκικών εκδόσεων:
•  Το πολυαναμενόμενο από γονείς, 

δασκάλους της γιόγκα και παιδαγωγούς 
βιβλίο «Εκπαίδευση στην Παιδική Γιόγκα» 
αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8-9 
Μαΐου. Εντός του μήνα, οι ενδιαφερόμενοι 

θα μπορέσουν να το προμηθευτούν 
απευθείας από τα ράφια του YSM. 
•  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το 

φιλομαθές κοινό του YSM για το ενδιαφέρον 
με το οποίο αγκάλιασε την πρωτοβουλία 
μας να φέρουμε μεγαλύτερη ποικιλία 
τίτλων από τη γιογκική βιβλιογραφία 
στα αγγλικά. Επίσης, για την υπομονή και 
την κατανόηση με την οποία αντιμετώπισε 
τις ασυνήθιστες καθυστερήσεις από 
την πλευρά της ινδικής διανομής. Σας 
ανακοινώνουμε ότι οι πρώτοι τίτλοι 
έχουν ήδη καταφτάσει, και όσοι από 
εσάς έχετε παραγγείλει θα ενημερώνεστε 
απευθείας από τη γραμματεία μας μέσω 
γραπτού μηνύματος ή email, ώστε να 
παραλαμβάνετε άμεσα τα αντίτυπά σας. 
•  Έχουμε παραγγείλει μεγάλο αριθμό 

αντιτύπων από το  βιβλίο «Prana Pranaya-
ma Prana Vidya» το οποίο εμπίπτει στα 
βασικά εγχειρίδια της γιόγκα. Όσα μέλη μας 
επιθυμούν, μπορούν να το προμηθευτούν 
ακόμη κι αν δεν έχουν κάνει ειδική 
παραγγελία. 

Εδώ και καιρό προγραμματίζαμε να επισκεφτούμε το Πάρκο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”, για το οποίο 
έχει γραφτεί ότι «…αποτελεί μια μοναδική “νησίδα” άγριας ζωής περίπου 
1000 στρεμμάτων, μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας». Φανταστείτε 
τον ενθουσιασμό μας όταν μάθαμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την 
εκδρομή μας με το ολοήμερο γιογκικό event OPEN YOGA DAY, το οποίο 
θα προσφερθεί εντελώς δωρεάν, σε όλους τους φίλους της γιόγκα, στο 
πλαίσιο των δράσεων της οργάνωσης «2014 – Έτος γιόγκα»! Σημειώστε 
από τώρα την  ημερομηνία: Κυριακή 11 Μαΐου και διαδώστε το σε 
φίλους και γνωστούς, προφορικά ή/και μέσω κοινωνικών δικτύων! Δείτε 

το λινκ της εκδήλωσης στο facebook εδώ:
https://www.facebook.com/events/700047116721696/700088930050848/?notif_t=plan_mall_activity

Θα είμαστε όλοι εκεί!

Νέα και Ανακοινώσεις

 Αλλά το 
καλύτερο 

το φυλάξαμε 
για το τέλος! 
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Η Ανατομία του Νου 
(Μανομαγιακόσα) και η μεθοδολογία 

των πρακτικών διαλογισμού Πρατυαχάρα
Διάρκεια σεμιναρίου: 25 ώρες

Με τη Σουάμι Νιρβικάλπα και τον Μαχάτμα

«Όταν είναι κανείς ανήσυχος, μπερδεμένος ή διαταραγμένος
 είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί. Ο νους και το σώμα περιπλανώνται 

εδώ και εκεί, ανεξέλεγκτα, διασκορπισμένα… Η αληθινή ευτυχία έρχεται 
με την ανάπτυξη ενός σταθερού νου μέσω της γιόγκα» 

Σουάμι Σατυανάντα

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατα, 17/05 + 14, 28/06/2014
Ώρες: 15.00 - 21.00
Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στη γραμματεία μας. 

Το Σάββατο 17/5, θα ξεκινήσει στο YSM η 
Ανατομία του Νου (Μανομαγιακόσα), το τρίτο 
και τελευταίο μέρος της τριλογίας «Ανατομία 
των τριών σωμάτων». Το δημοφιλές σεμινάριο 
απαρτιώνει βασικές μεθόδους από τη Ράτζα 
Γιόγκα, την ψυχολογία και τις τεχνικές 
διαλογισμού σε μια πυκνή και δραστική 
σύνθεση. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο 
ειδικά σχεδιασμένο για να ενσωματωθεί στην 
καθημερινότητά σας, μια πραγματικά σημαντική 
παρακαταθήκη για μια πιο συνειδητή και 
ευτυχισμένη ζωή. 
Απευθύνεται σε:
•   Μαθητές και δασκάλους που ασκούνται 

συστηµατικά στη γιόγκα.
•  Όσους θέλουν να “ησυχάσουν” το νου.
•   Όσους θέλουν να αναπτύξουν την ικανότητα 

της παρατήρησης και της επίγνωσης και 
να εντρυφήσουν στη µελέτη του εαυτού.

•   Όσους θέλουν να δυναµώσουν τη θέληση και 
την αυτοπειθαρχία τους.

* Το σεμινάριο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία 
εμβάθυνσης για τους μαθητές του στούντιο που 
παρακολουθούν τμήματα διαλογισμού και γιόγκα 
σάντανα. Επίσης, συνιστάται ιδιαίτερα για τους 
δασκάλους που έχουν ολοκληρώσει τη βασική 
εκπαίδευση 200 ωρών.

Τι πετυχαίνουµε:
• Ήρεµο νου
• Αυτοπειθαρχία
• Ενδυνάμωση της θέλησης
•  Παρατήρηση και µελέτη του εαυτού 

(Σουαντάγια)
Τι περιλαµβάνει:
•  Μελέτη των σχολιασµών του Σουάµι 

Σατυανάντα στο γραπτό κείµενο «Γιόγκα 
Σούτρα» του Πατάντζαλι.
•  Στοιχεία ανατομίας του εγκεφάλου και 

διαλογισμός
•  Λειτουργία νευρικού συστήματος και η επίδραση 

του διαλογισμού
•  Τεχνικές από τη Ράτζα Γιόγκα και την ψυχολογία 

για την ανάπτυξη της επίγνωσης.
•  Τρόποι εφαρµογής της σουαντάγια (µελέτης του 

εαυτού) στην καθηµερινή ζωή.
•  Τεχνικές διαλογισµού του Σουάµι Σατυανάντα. 

Οδηγούν τον νου στην Πρατυαχάρα, κατάσταση 
εσωτερίκευσης και ησυχίας.

Αν παρακολουθήσετε το σεμινάριο θα λάβετε 
σάντανα, μια εξατομικευμένη ολιγόλεπτη 
πρακτική στην οποία θα μπορείτε να ασκείστε 
καθημερινά. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία 
να συζητήσετε και να αναλύσετε διεξοδικά τις 
επιδράσεις της σάντανα με τους διδάσκοντες, οι 
οποίοι θα εποπτεύουν κάθε συμμετέχοντα μέσα 
από έναν δίαυλο γραπτής επικοινωνίας.  
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Σεμινάριο “Διάνοια, Συναίσθημα, Πράξη”  
με τη Σουάμι Σιβαμούρτι

Την Κυριακή 1 Ιουνίου, ώρα 11.00 – 14.00, στο Άσραμ Παιανίας,
και Living Yoga στο Σατυανάντασραμ Παιανίας

Σαββατοκύριακο 31 Μαίου και 1 Ιουνίου 2014
για τα μέλη του Yoga Studio Maroussi

“Για να αφυπνίσετε τις έμφυτες ικανοτήτες της διάνοιας, του συναισθήματος 
και της δράσης – Head, Heart, Hands (HHH) - θα χρειαστεί να ανακαλύψετε και 

να αναπτύξετε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Η δυνατότητα 
για βελτίωση βρίσκεται ήδη μέσα σας. Εάν μπορείτε να παραμένετε αισιόδοξοι, 

θετικοί και δημιουργικοί, ισορροπημένοι στα συναισθήματα και τις σκέψεις 
σας, τότε ένας νέος εαυτός αναδύεται από τις στάχτες του παλιού εαυτού σας. 

Αυτός ο νέος εαυτός είναι ο γιογκικός εαυτός σας. 
Αυτό είναι το γιογκικό ταξίδι για το οποίο μας είχε μιλήσει ο Σουάμι Σιβανάντα 

και το οποίο ο Σουάμι Σατυανάντα μας παρακίνησε να ξεκινήσουμε.»

Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι 

Εάν θέλετε να εξερευνήσετε, αλλά και να γνωρίσετε βιωματικά το τρίπτυχο «Διάνοια, 
Συναίσθημα, Πράξη» (Head, Heart, Hands) μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε αυτό 
το ιδιαίτερο event. Το σεμινάριο θα είναι τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμοσμένο και θα 
συμπεριλάβει συνεδρίες πρακτικής, workshops, σάτσανγκ.

Το ίδιο Σαββατοκύριακο, ειδικά για τα μέλη του YSM, έχει προγραμματιστεί ένα 
βιωματικό διήμερο διαμονής στο Άσραμ για όσους από εσάς επιθυμείτε να γνωρίσετε 
πιο άμεσα την εμπειρία του “γιόγκικου” τρόπου ζωής. Έχετε την επιλογή να κάνετε 
δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή και Σάββατο βράδυ) ή μόνο μια (Σάββατο) ενώ οι 
αναχωρήσεις θα ολοκληρωθούν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. 

*Η διήμερη διαμονή στο Άσραμ είναι προαιρετική. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε αποκλειστικά το σεμινάριο HHH, την Κυριακή , 11.00-14.00. 

Αν δεν το έχετε 
ήδη κάνει, 

παρακαλούμε 
δηλώστε άμεσα 

τη συμμετοχή σας 
στη γραμματεία 

μας ώστε να σας 
ενημερώσουμε για 

τα περαιτέρω.



Απόσπασμα από συνέντευξη 
του Σουάμι Νιραντζανανάνα

Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Σάντανα: τακτικότητα, συνέχεια και εμπιστοσύνη 

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Μάθετε να 
ανταποκρίνεστε, 
όχι να αντιδράτε.

Βούδας, 563-483 π.Χ.  

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η έννοια της σάντανα χρειάζεται να γίνει 
κατανοητή από μια πιο σωστή οπτική. Ο νους 
μας μοιάζει με τον νου της μαϊμούς. Ούτε καν 
ίσως… Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν η 
μαϊμού, η οποία δεν μπορεί καν να σταθεί σε 
μια θέση, μεθούσε. Και αν αυτή τη μεθυσμένη 
μαϊμού την τσιμπούσε και ένας σκορπιός, τότε 
τι; Ο νους μας δεν μοιάζει απλά με τον νου της 
μαϊμούς, μοιάζει με μια μεθυσμένη μαϊμού 
που τσιμπήθηκε από έναν σκορπιό. Έχουμε 
δηλητηριαστεί από τα πάθη, τις επιθυμίες, τις 
προσδοκίες, τις αρέσκειες και τις απαρέσκειές 
μας. Μας έχουν κεντρίσει οι σκορπιοί της ζωής, 
εκπαιδεύοντας τη φύση μας να ταυτίζεται με 
συγκεκριμένες διαστάσεις της πραγματικότητας, 
να βιώνει μόνο αυτές, και να αγνοεί τις πιο 
λεπταίσθητες διαστάσεις με τις οποίες της είναι 
αδύνατο να ταυτιστεί, λογικά ή συνειδητά. 
Έτσι αποκτάμε μια πολύ στενή οπτική. Παρά 
τη στενή μας οπτική αρχίζουμε να πιστεύουμε 
ότι έχουμε διευρυμένη συνειδητότητα, ότι 
έχουμε οξύνει την επίγνωσή μας – αλλά στην 
πραγματικότητα αυτή είναι μια αυταπάτη. 
Για να υπερβούμε αυτή την αυταπάτη, γι’ αυτό 

χρειαζόμαστε την σάντανα –  και την πρακτική 
του διαλογισμού. Η σάντανα πρέπει να 
κατανοηθεί σωστά. Έχω συναντήσει χιλιάδες 
ανθρώπους που λένε, «Ασκούμαι στην πρακτική 
του διαλογισμού τα τελευταία τόσα χρόνια και 
ακόμη δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει πρόοδο, 
δεν έχω εξελιχθεί, είμαι ακόμη στο ίδιο σημείο.» 
Εγώ ρωτάω πάντα το εξής: «Είστε τακτικός με 
τον διαλογισμό σας;». Μερικοί λένε ναι, μερικοί 
λένε όχι. Τότε λέω, «Ακολουθείτε μια πρακτική 
διαλογισμού μέχρι τέλους, ή όχι;» Τότε λένε, 
όχι, τη μια μέρα κάνουν την τάδε πρακτική 
επειδή αυτή νιώθουν σωστή για κείνη τη μέρα˙ 
την επόμενη μέρα κάνουν μια άλλη που τους 
φαίνεται εκείνη τη στιγμή πιο κατάλληλη. Αυτή 
είναι η φύση του νου, να ερωτοτροπεί. 
Υπάρχει ένα απόσπασμα στις σούτρες του 
Πατάντζαλι, το οποίο τονίζει ότι η σάντανα 
πρέπει να είναι τακτική και συνεχής και 
επίσης, ότι θα πρέπει κανείς να έχει πίστη 
στη διαδικασία˙ αυτά είναι τα τρία στοιχεία: 
τακτικότητα, συνέχεια, και ο παράγοντας της 
εμπιστοσύνης. Στις Σούτρες διαβάζουμε επίσης 
ότι υπάρχουν ξεκάθαρα στάδια: πρατυαχάρα, 
ντάρανα, ντυάνα. Κάθε στάδιο και κάθε 
πρακτική έχει έναν σκοπό.
Πάρτε για παράδειγμα την άνταρ μόουνα, την 
παρατήρηση των σκέψεων, στο στάδιο της 
πρατυαχάρα. Χρειάζεται να ολοκληρώσετε 
τη διαδικασία και να μπορείτε να ελέγχετε τις 
σκέψεις σας πριν προχωρήσετε στο 
επόμενο στάδιο. Θα πρέπει 
να είστε σε θέση να 
διοχετεύετε τις 
σκέψεις 
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σας, να τις καθοδηγείτε, να τις διευθύνετε και να 
τις εκφράζετε πριν προχωρήσετε από την άνταρ 
μόουνα σε μια άλλη πρακτική. Ας πούμε ότι στην 
προσπάθειά σας να γνωρίσετε μια πρακτική την 
εξασκείτε μόνο για μια εβδομάδα, όσο ακόμη 
αποτελεί κάτι συναρπαστικό για σας, και στη 
συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα αποφασίζετε να 
προχωρήσετε και να κάνετε κάτι διαφορετικό, το 
οποίο ενδεχομένως να αισθανθείτε ότι δεν είναι 
στο στοιχείο σας, οπότε δοκιμάζετε κάτι άλλο… 
τότε ίσα που θίγετε την επιφάνεια, δεν καταδύεστε 
βαθιά στον ωκεανό της συνειδητότητας. 
Παρόλες τις κατευθυντήριες γραμμές και τις 
οδηγίες, τις τεχνικές και της πρακτικές, αυτό 
είναι το σημείο στο οποίο αποτυγχάνουμε. Δεν 
καταφέρνουμε να κατανοήσουμε τον σκοπό κάθε 
πρακτικής της γιόγκα. Συγκρίνουμε τα πάντα 
με την παγιωμένη φύση μας – αυτό είναι που 
χρειάζομαι, αυτό είναι που θέλω. Αλλά πώς θα 
μπορούσε αυτός ο νους, αυτός ο μη-υπερβατικός 
νους, να  μάθει τι απαιτείται για να βιώσει την 
εμπειρία της υπέρβασης; Πώς θα μπορούσε ένα 
παιδί, που ακόμη μαθαίνει να διαβάζει και να 
γράφει, να κατανοήσει τις έννοιες της πυρηνικής 
φυσικής; Όσον αφορά στη συνειδητότητά μας 
και την άσκηση της γιόγκα, διανύουμε ακόμη την 
παιδική μας ηλικία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι έννοιες, οι ιδέες και οι θεωρίες μας εμπνέουν, 
είτε αφορούν στα τσάκρα, είτε στην κουνταλίνι, 
την κρίγια, τη συνειδητότητα, την πράνα, τη 
ζωτικότητα, τα κόσας, εκείνο ή το άλλο. Είναι 
απαραίτητο να νιώθουμε ότι μας εμπνέουν, να 
έχουμε το κίνητρο, αλλά η προσέγγισή μας πρέπει 
να ξεκινήσει με τα απολύτως βασικά βήματα.
Έναρμόνηση του νου με την καρδιά
Σ’ αυτή την εποχή των σούπερμαρκετ, η γιόγκα 
δεν πρέπει να είναι απλά άλλο ένα προϊόν 
του σούπερμαρκετ, αλλά ένα προϊόν που θα 
καλλιεργήσουμε στο «χωράφι» της δικής μας ζωής, 

καθένας ανάλογα με τις ικανότητές του. 
Το συναίσθημα, αλλιώς μπαβάνα, 

είναι οπωσδήποτε μια 
διαδικασία η 

οποία θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει να 
ανακαλύψουμε την αρμονία σε όλα τα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Άπαξ και 
ευθυγραμμίζουμε τον νου και την καρδιά, 
ο τρόπος που εκφραζόμαστε αλλάζει. Όταν 
όμως απουσιάζει αυτή η ευθυγράμμιση, 
αυτή η αρμονία ανάμεσα στον νου και την 
καρδιά, τότε οι ενέργειές μας είναι άσκοπες. 
Αυτό που λένε οι γιογκικές παραδόσεις, 
είναι ότι θα πρέπει να προσηλώνεται κανείς 
σε ένα μονοπάτι και να το ακολουθεί χωρίς 
παρέκκλιση. Όταν φτάσει στο τέλος του 
δρόμου, τότε ίσως δει ένα σταυροδρόμι, 
ίσως μια πινακίδα, και θα έχει έρθει η ώρα να 
ακολουθήσει μια νέα διαδρομή. 
Οι αυθεντικές γιογκικές παραδόσεις 
επιμένουν σ΄αυτό το σημείο: δεν 
υπάρχει τρόπος να παρακάμψουμε ή να 
υπερπηδήσουμε τα θεμελιώδη ένστικτα που 
συναποτελούν τη βασική φύση της ζωής 
μας. Πρέπει να πορευτούμε μέσα από αυτά, 
να τα αφυπνίσουμε, να τα βιώσουμε, να τα 
διοχετεύσουμε, να τα εναρμονίσουμε. Πρέπει 
να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
Αυτή η κατανόηση της σάντανα είναι πολύ 
σημαντική: τακτικότητα, συνέχεια και 
εμπιστοσύνη. 
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να γίνουμε 
συνεπείς, να αποκτήσουμε αυτή την 
ακλόνητη εσωτερική πεποίθηση ότι πίσω 
από κάθε σκοτεινό σύννεφο κρύβεται ο 
λαμπερός ήλιος. Ας εργαστούμε πάνω σ’ αυτό, 
πριν αποπειραθούμε να εντρυφήσουμε σε 
έννοιες που μας ξεπερνούν. Ας αντιληφθούμε 
το επίπεδό μας στο εδώ και τώρα, και ας 
μην μετράμε τα χρόνια που ασχοληθήκαμε. 
Τότε θα μπορούσαμε να ανοιχτούμε στη 
δεκτικότητα, τη διαύγεια και την κατανόηση 
του μυαλού και της φύσης μας. Αυτό είναι το 
πιο σημαντικό. 

Πηγή: http://www.yogamag.net



Η γιόγκα στην καθημερινή ζωή

Χωρίς να παρακολουθήσει την περαιτέρω πορεία και την τελική 
κατάληξη του show “Britain’s got talent” η ομάδα του YSM θα 
ήθελε να απονείμει ομόφωνα το βραβείο γιογκικού πνεύματος 
στη συγκλονιστική υπερήλικη χορεύτρια, η οποία σε πείσμα όλων 
των στερεοτύπων και των περιπαιχτικών (στην αρχή τουλάχιστον) 
νοημάτων της κριτικής επιτροπής, τα έδωσε όλα, έκανε την 
απόλυτη εμφάνιση, και τελικά απέδειξε ότι οι άνθρωποι 
μπορούν υλοποιήσουν ότι βάλει ο νους τους, αρκεί 
να το λέει η καρδιά τους. Ο Σουάμι Νιράντζαν, 
νομίζουμε, θα της χάριζε ένα θερμό 
χειροκρότημα... Απολαύστε την!

https://www.youtube.com/watch?v=hjHnWz3EyHs&feature=youtube_gdata_player

Η βιβλιοθΗκΗ μΑΣ

ιΝΤΕΡΝΕΤικΑ ΝΕΑ

Από τη σειρά “Yogadrishti satsang” του 2010… 

Mind, Mind Management and Raja Yoga  
(Ο νους, η διαχείριση του νου και η Ράτζα Γιόγκα)

Από τον Swami Niranjananda Sarawati
 
«…Σε αυτούς τους διαφωτιστικούς διαλόγους, 
ο Σουάμιτζι τοποθετεί την τεράστια εμπειρία 
του σχετικά με τον νου σε εύκολα κατανοητές, 
συμπυκνωμένες ρήσεις. Προσεγγίζει το θέμα του 
από την οπτική γωνία της κλασσικής ψυχολογίας, 
αλλά και από πιο πρακτικές πλευρές, προσφέροντας 
καθοδήγηση για τη διαχείριση της ποικιλλίας των 
εκφράσεων και των εμπειριών του νου…»

Head,Heart & Hands (Διάνοια,  
Συναίσθημα, Πράξη)

Από τον Swami Niranjananda Sarawati 

«…Ο Σουάμι Νιράντζαν εμβαθύνει στη γιόγκα της 
διάνοιας, του συναισθήματος και της πράξης (Head, 
Heart, Hands). Εξηγεί πώς μπορεί να επέλθει μια 
πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη, μόλις αποκτήσουμε 
μια εντελώς διαφορετική οπτική της δράσης μας, 
εναρμονίζοντας τη διάνοια με το συναίσθημα»


