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Είμαστε Εδώ... μόνο και μόνο ... 
για να ανα-καλύψουμε  τον Εαυτό μας!.. 

 

Bodhiprem 

CV : Γιώργος   Τρυφωνόπουλος                    
                                         

 Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής 1987-91) 

με κύρια ειδικότητα Ενόργανη Αγωνιστική Γυμναστική  

  Απόφοιτος της σχολής εκπαίδευσης Δασκάλων Hatha & 

Raja Yoga στο μη κερδοσκοπικό Σύλλογο  «Αρμονική Ζωή»  

  Κάτοχος διεθνούς πτυχίου Δασκάλου Yoga - Full 

Teaching  Member of International Yoga Teachers Association  
( Ι.Υ.Τ.Α  –  Αυστραλία 2001)    

 Εκπαίδευση σε μαθήματα Συγκέντρωσης, Χαλάρωσης, 

αυτοθεραπείας και Διαλογισμού       (Οsho meditasion - India 2000) 

  Μέλος του Ομίλου Μελετών με πρακτική  Φιλοσοφία, 

Αυτογνωσία και Διαλογισμό (1998 - 2007)  

 Εκπαίδευση στα συστήματα  Iyengar Yoga - Bikram 

Yoga - Vinyasa  Yoga flow, Anusara  Yoga, (από 2000 - Los 
Angeles  2004)  

 Εκπαίδευση στο  σύστημα της AshtangaYoga  (από 2003  

- India , Mysore 2007)  

 Παρακολούθηση μαθημάτων Jivamukti Yoga  School                                                 

(New York 2008)   

 Κάτοχος πτυχίων θεραπευτικού και ενεργειακού 

Massage - πιεσοθεραπείαs  :  
  i)  General Thai Massage - Therapy 
  ii) Advanced Thai Medical Massage Therapy,  of The Wat bo 
Traditional Medical  School (Thailand  - 2006) 

 Κάτοχος πτυχίου Traditional Ayurvedic Massage                    

( India 2007)   

 Καθηγητής Pilates (Coach  και Stott Pilates) 

 Εισηγητής Σεμιναρίων Yoga και Fitness  στην Ελλάδα 

και Kύπρο ( από 1994 ) 

 Βασικός Καθηγητής του Ιafa gollege και του Iafa Yoga & 

Pilates Courses ( 1995 - 2006)  

 Αρθογράφος σε αθλητικά  περιοδικά και 

υπεύθυνος παρουσίασης προγραμμάτων άσκησης σε  
τηλεοπτικά κανάλια επί σειρά ετών (1996 - 2002) 

 Ιδιοκτήτης των Κέντρων Φυσικής Αγωγής « Ενδράσει » 

στο Πολύγωνο (1995 - 2005)  και συνδιοκτήτης  στην Φρεατίδα 
του Πειραιά (1997 - 2003)  

 Καθηγητής της Σχολής  Μωραΐτη στο μάθημα Ηatha  

Yoga (2003 - 2006) 

 Eκπαιδευτής μαθημάτων  Yoga ( Vinyasa & Meditation ) 

του Health club , Palestra Active (Από το 2004 ) 

 Παρακολουθηση / Eκπαίδευση ολοκληρωμένου 

‘’Σεμιναρίου’’  Vipassana Meditation as Taugth by S.N. Goenka  
 (2011-12) 

  Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού  Κέντρου  του Yoga : 

Φυσικής Αγωγής και Αυτογνωσίας  
« Yogahome Insight»   

 
Όπως και να΄χει ’’παραμένει’’ μια Ελεύθερη Ύπαρξη,  

από όλα τα παραπάνω, τα  ‘’προηγούμενα’’’ και τα επόμενα !… 
  



Ο Yoga είναι ένα πλήρης σύστημα άσκησης που έχει σκοπό τη 

αρμονία και ισορροπία του σώματος του νου και του πνεύματος. 

Τις επιδράσεις και τις ωφέλειές της  πάνω στο φυσικό ενεργειακό 

και νοητικό σώμα μπορούμε να τις συνοψίσουμε στα εξής :  

 Βελτίωση της φυσικής κατάστασης και φυσικά της 

συμμετρίας και στάσης του σώματος και του νου 

 Βελτίωση αναπνευστικού,  ορμονικού, πεπτικού και 

όλων των συστημάτων του οργανισμού 

 Βελτίωση της ισορροπίας 

 Τόνωση και ευλυγισία των μυών και συνδέσμων  

 Αύξηση της μυϊκής αίσθησης – κιναίσθησης  

 Τόνωση και χαλάρωση του νευρικού συστήματος  

 Ηρεμία , ευεξία και διαύγεια  του νου  

 Μείωση άγχους και στρες 

 Γίνεται μια «σοβαρή» εργασία κατανόησης προβλη-

μάτων ζωής, αλλά και «ενίσχυση» της αυτοεκτίμησης 

και αντίληψης του εαυτού μας... «Γνώθι σαυτόν»  

 Ευχάριστη διάθεση με την αύξηση ενδορφινών στον 

εγκέφαλο και την αύξηση κυμάτων α & θ 

 Κατανόηση πόνων και  μπλοκαρισμένης ενέργειας 
ώστε να γίνει σωστή διαχείρηση αυτών.  

 Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού κυρίως λόγω ηρε-

μίας και προσοχής στην πρακτική 

 Κατανόηση «πνευματικών» χαρακτηριστικών  όπως 

εσωτερικής πειθαρχίας, αυτοσυγκράτησης, αταραξίας, 

καθαρότητας, υπομονής, απλότητας, παρατηρητικότη-

τας, ευαισθησίας, φροντίδας, χαράς και προσοχής 

Έτσι η τακτική πρακτική στον Yoga  διατηρεί τον οργανισμό 

σε καλή φυσική κατάσταση  σώματος και νου και προάγει 

υγεία, αρμονία και τάξη, συντελώντας στην ποιότητα της 

ζωής. Μέσω της παρατήρησης, κατανόησης και αυτογνωσίας  

μπορεί το κάθε άτομο να εμβαθύνει στην “πνευματική” διάσ-

ταση, στο νόημα της ζωής και να αναδυθεί από μέσα του 

αυτή η εσωτερική ελευθερία, πληρότητας και «αρετής», έτσι 

ώστε να δύναται να υπάρξει, ένα αληθινά «χρήσιμο» άτομο 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα!..   

 
 
 

ΩΦΕΛΕΙΕΣ 
Energy & Therapy / Energy & Αwakening:  

Επίπεδο 1 - 2  

Ένα καθοδηγούμενο, ομαδικό πρόγραμμα με έμφαση και εμβάθυνση στις 

βασικές κινήσεις του ανθρώπινου σώματος και Asanas του Yoga.  

Τονίζονται οι ωφέλειες και οι θεραπευτικές ιδιότητες της κάθε Asana για 

όλα τα συστήματα του οργανισμού. Δίνεται έμφαση στο σωματικό επίπεδο 

με ενδυνάμωση, ισορροπία, ευλυγισία και στην ορθή στήριξη της σπονδυλι-

κής στήλης με ορθοσωμικές ασκήσεις καθώς και με την βοήθεια  

οργάνων άσκησης όπως μπάλες, ιμάντες, μπλόκ, καρέκλες, πολύζυγα κ.α. 

Επιπροσθέτως τονίζεται η σωστή εκμάθηση της αναπνοής, βελτιώνοντας  

την λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος.                                                     

Τέλος δίνεται έμφαση στην τόνωση και στην χαλάρωση τόσο του                  

κεντρικού όσο και του αυτόνομου νευρικού συστήματος.  

Στο νοητικό, συναισθηματικό επίπεδο δίνεται η ευκαιρία της αυτογνωσίας 

στον κάθε ασκούμενο μέσω της συνεχούς παρατήρησης και προσοχής.  

Απευθύνεται στους ασκούμενους: 1. Που ενδιαφέρονται να «ξεκινήσουν» 

τον Υoga αλλά και ιδιαιτέρως την Ashtanga Vinyasa Yoga (Energy & 

Αwakening) 2. Που επιζητούν να κάνουν Yoga για θεραπευτικούς λόγους, 

όχι μόνο σωματικούς αλλά και νοητικούς / ψυχικούς. 3. Που κάνουν ήδη 

Yoga και θέλουν να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν την πρακτική τους στις 

Asanas. 4. Ή και τέλος για όσους έχουν την αληθινή πρόθεση του   

«Γνώθι σαυτόν» 

Ashtanga Vinyasa Yoga: 
Επίπεδο  2 - 3 

Διδάσκεται απο την αρχή αυτό το πρακτικό και απολύτως 

ωφέλιμο΄΄σύστημα΄΄του Yoga, με όλα τα βασικά του στοιχεία και 

προσαρμοσμένo, ας μας επιτραπεί να πούμε, στον τόπο τούτο!..                               

με κύρια αποκορύφωση  το Self Practice.  Σ΄αυτό το μάθημα υπάρχει εξατο-

μικευμένη επίβλεψη της Πρακτικής είτε της 1ης είτε της 2ης σειράς της Ash-

tanga Yoga. Δίνεται μια πραγματική ευκαιρία αυτοπαρατήρησης και αυτογ-

νωσίας «επιδεξιότητα στην παρατήρηση»!..  

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής μπορεί να κυμαίνεται                                       

από 30΄ έως  120΄ ανάλογα με τη διάθεση, το επίπεδο και τις δυνατότητες 

του ασκουμένου την κάθε φορά. Με το Self Practice ο κάθε μαθητής έχει την 

δυνατότητα να κατανοήσει βαθιά την αλήθεια της έκφρασης:                           

«Γίνε Φως Του Εαυτού Σου» 

 Vinyasa Yoga by Ashtanga:   
Επίπεδο  1 – 2  

 Ένα καθοδηγούμενο πρόγραμμα που έχει τα βασικά στοιχεία της Ashtanga 

Vinyasa Yoga με παραλλαγές, ποικιλία και ελεύθερη σειρά των Asanas. 

Δίνεται έμφαση στην αναπνοή, τη ροή, την ενδυνάμωση, την ευλυγισία, την 

ευκινησία, την βελτίωση της φυσικής κατάστασης σώματος και νου… 

αλλά και την χαλάρωση ολόκληρου του οργανισμού. Στόχος η απελευθέρω-

ση μπλοκαρισμένης ενέργειας και η «επιδεξιότητα στην παρατήρηση»!..  

Απευθύνεται σε ασκούμενους που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα  

υγείας και έχουν κάποια εμπειρία βασικών μαθημάτων του Υoga...  

Chakra Yogahome Insight / Inverted Αwakening:   
Επίπεδο  2 - 3  

Ένα πλήρες, ολοκληρωμένο πρόγραμμα τόσο στο σωματικό όσο και στο 

«πνευματικό» επίπεδο. Δίνεται έμφαση στη ελεύθερη ροή της ενέργειας των 

Chakra, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του οργανισμού, στις ανάσ-

τροφες στάσεις αλλά και στην  «κάθαρση» του νου!.. Απευθύνεται σε μεσαί-

ου και προχωρημένου επιπέδου ασκούμενους,  κυρίως της Ashtanga Yoga   

 Να είστε στην ώρα σας ώστε να επωφελείστε από όλα τα 

στάδια του μαθήματος αλλά και για να μην διασπάται η 

συγκέντρωση της ομάδας  

 Να είστε τακτικοί ώστε να έχετε τα μεγαλύτερα δυνατά 

οφέλη 

 Να φοράτε άνετα ρούχα που διευκολύνουν την κίνηση, 

να βγάζετε τα κοσμήματα και τα ρολόγια την ώρα του 

μαθήματος και τέλος να απενεργοποιείται τα κινητά σας     

τηλέφωνα 

 Να εκτελείτε τις Asanas με άδειο στομάχι  -  να έχουν 

περάσει το ελάχιστον 3 ώρες μετά το φαγητό και ανάλο-

γα τι έχετε φάει...  

 Να φροντίζετε την υγιεινή του σώματος σας... και μην 

φοράτε έντονα αρώματα γιατί εκτός των άλλων... γίνον-

ται πολλές αναπνοές την ώρα του μαθήματος 

 Να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας το ειδικό στρώμα της 

Υoga, ( παρόλο που το studio σας παρέχει στρώμα) μια 

πετσέτα, το φούτερ σας, αν είναι δυνατόν και αν θέλετε 

την δική σας  λεπτή κουβέρτα για την χαλάρωση σας -  

ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι πολύ κρύος    

 Μην ζορίζεστε κατά την διάρκεια των ασκήσεων αλλά 

και μην φοβόσαστε να μπείτε λίγο πιο βαθιά στην στά-

ση.  Σεβαστείτε τα όρια σας και διατηρήστε το μέτρο, με 

την αυτοπαρατήρηση και συνεχή επίγνωση! 

 Καλό είναι να μην ανταγωνίζεστε αλλά και ούτε να συγ-

κρίνεστε με τους συνασκούμενους  σας και αν σας 

«βγαίνει» κάτι τέτοιο, δοκιμάστε την  σιωπηλή και δίχως 

σχόλια παρατήρηση του εαυτού σας!.. 

 Καλό επίσης είναι να μην επικρίνετε κανέναν, την ώρα 

του μαθήματος και ιδιαίτερα τον εαυτό σας. Να έχετε 

υπομονή και να είστε «ανοιχτοί» στις λογικές απαιτήσεις 

του εκπαιδευτή σας, διατηρώντας φυσικά εμπιστοσύνη...  

 Να θυμόσαστε ότι  η πρακτική στον Yoga δεν έχει να 

κάνει με πίεση και προσπάθεια, αλλά με παρατήρηση 

και απόλυτη προσοχή.                                                                   

Είναι κυρίως μια «επιδεξιότητα στην παρατήρηση»!..  

 Τέλος να μη διστάσετε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληρο-

φορία για της ασκήσεις, τις αναπνοές, την χαλάρωση ή 

οποιοδήποτε άλλο θέμα σας απασχολεί.  Με μεγάλη μας 

χαρά θα σας βοηθήσουμε, την κατάλληλη στιγμή!..    

    10  ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ   ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚAΘΕ ΜΑΘΗΜΑ 

Οι άνθρωποι, δεν χρειάζονται καθοδήγηση...  

Χρειάζονται  Αφύπνιση !.. 
 

J.Krishnamurti 

Και γνώσεσθε την Αλήθειαν, 

και  η Αλήθεια, Ελευθερώσει Υμάς 
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