
Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα RYS© 300 είναι ανοιχτές όλο τον χρόνο και μπορείτε να ξεκινήσετε το νέο 
σας ταξίδι μαζί μας μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στη σχολή.


Η εκπαίδευση 300 ωρών για προχωρημένους αποτελείται από συνολικά 8 συνεδρίες. Κάθε συνεδρία χωρίζεται σε 6 
μέρη:

1. Πρακτική διαλογισμού ενσυνειδητότητας 
2. Σεμινάριο εξειδίκευσης vinyasa flow για ενεργοποίηση 
3. Διαλέξεις και ομιλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
4. Πρακτική στάσεων, παραλλαγών και βοήθειας  
5. Σεμινάριο εξειδίκευσης Subtle (yin, nidra, αποκαταστατική κ.λπ.) 
6. Αυτοστοχασμός/Μελέτη 

Στο τέλος κάθε συνεδρίας θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε τον προσωπικό σας αυτοστοχασμό/μελέτη στο σύστημα. Είναι 
μια αρκετά εύκολη διαδικασία και θα σας διασφαλίσει ότι θα αποφοιτήσετε με αυξημένη εμπιστοσύνη στις ικανότητές 
σας, στις γνώσεις γιόγκα και τις δεξιότητες διδασκαλίας που έχετε αποκτήσει.


Η φιλοσοφία μας είναι βαθιά ριζωμένη στην προέλευση της γιόγκα που χρονολογείται από την εποχή των Βεδών, των 
Ουπανισάδων, της Μπαγκαβάτ Γκίτα και των εφαρμογών τους στην καθημερινή ζωή. Δίνουμε μεγάλη έμφαση σε μια 
προηγμένη πρακτική γιόγκα Vinyasa, στην αλληλούχηση Vinyasa και στις πρακτικές προσαρμογές. Το εκπαιδευτικό μας 
πρόγραμμα ανθεί χάρη στην αφήγηση ιστοριών που αφορούν τις asanas, παρασέρνοντας τους σπουδαστές σε ένα 
όμορφο ταξίδι μέσα από την προηγμένη διδασκαλία των asanas.


Στόχος μας είναι ο σπουδαστές μας να είναι ικανοί στη διδασκαλία της Vinyasa flow σε ενδιάμεσα και προχωρημένα 
επίπεδα.  Ταυτόχρονα, παρέχουμε εκπαίδευση στην αλληλούχηση Yin γιόγκα, αποκαταστατικής γιόγκα, Stretch Yoga, 
Yoga Nidra και Trepsicore. Επικεντρωνόμαστε στη διδασκαλία και την ενσωμάτωση του ντάρμα,  καθώς και της κίνησης 
της μάνταλα σε όλα τα μαθήματα.


Προσφέρουμε μια συμβουλευτική συνεδρία για τις στάσεις, συζητάμε τεχνικές ευθυγράμμισης, προσαρμογής και 
διδασκαλίας, καθώς και τροποποιήσεις και προηγμένες παραλλαγές. Ενθαρρύνουμε τη χρήση βοηθημάτων όπως 
τουβλάκια, μαξιλάρια, ιμάντες, κουβέρτες και τοίχους κατά την πρακτική γιόγκα τη δικής σας αλλά και των μαθητών 
σας.


Κατόπιν ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος RYS 300 θα καταχωριστείτε ως δάσκαλος Yoga Teacher RYT© 
500.
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Τεχνικές, εκπαίδευση και πρακτική 

Τι διαφοροποιεί μια φυσική στάση από μια στάση γιόγκα; Πολλές από τις στάσεις που κάνουμε στη γιόγκα 
εκτελούνται επίσης σε περιοχές κίνησης που δεν ενεργοποιούνται σε πνευματικό επίπεδο. Για να θεωρηθεί μια 
στάση asana, πρέπει να είναι ισορροπημένη, χαλαρή και να εκτελείται με ήσυχη συνείδηση σε συνδυασμό με 
την αναπνοή και τη βαθιά συνειδητοποίηση. Μια asana δεν απαιτεί η στάση γιόγκα που εκτελείται να είναι 
τέλεια. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η προσέγγισή σας στην πρακτική είναι αυτό που μετράει (Sutra 2.46).


Αναλυτικό πρόγραμμα του τρόπου διδασκαλίας και εξάσκησης των παραδοσιακών τεχνικών γιόγκα, καθώς και 
καθοδηγούμενη πρακτική των ίδιων των τεχνικών.


Διαλογισμός. Μάθετε διάφορες τεχνικές διαλογισμού και κάντε την πρακτική μια καθημερινή συνήθεια.


Pranayama. Εξασκηθείτε σε διαφορετικές τεχνικές αναπνοής. Η επιστήμη της γιόγκα για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση αναπνευστικών μοτίβων. Θα μάθετε για την πηγή της αναπνοής και τις διάφορες μορφές 
προηγμένων τεχνικών αναπνοής και πώς να τις διδάξετε. Μια σωστή pranayama παρέχει ηρεμία και επιτρέπει 
τη συγκέντρωση και τη διαύγεια.


Η αγιουρβεδική πρακτική και τα πέντε βασικά στοιχεία του σύμπαντος: διάστημα, αέρας, φωτιά, νερό και γη, 
καθώς και το πιο ισχυρό από τα τρία doshas - Vata Dosha.


Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Βρείτε την αυθεντική φωνή σας. Θα σας βοηθήσουμε να γίνετε ικανότερος δάσκαλος, εκπαιδευτής και 
εμπνευσμένος μέντορας γιόγκα. Μάθετε διαφορετικές τεχνικές εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίσετε 
επιτυχημένες εμπειρίες για κάθε μαθητή.


Δεξιότητες επικοινωνίας, όπως δυναμική ομάδας, διαχείριση χρόνου και καθορισμός προτεραιοτήτων και 
ορίων.


Διδασκαλία vinyasa flow. Ποια είναι τα βασικά βήματα για την αλληλούχηση και την καθοδήγηση ενός 
προχωρημένου μαθήματος γιόγκα vinyasa; Πώς μπορείτε να δείξετε στους μαθητές σωστούς και έξυπνους 
τρόπους για να εργαστούν με το σώμα τους; Ποιες στάσεις θα επιλέξουν, ποιες θα αφήσουν, πώς θα 
διατηρήσουν σωστή ισορροπία εντός του χρονικού πλαισίου των ασκήσεων, της αναπνοής και του διαλογισμού, 
ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.


Αρχές παρουσίασης: Μάθετε πώς η αποτελεσματική παρουσίαση στην τάξη μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε 
έμφαση σε μια σωματική και ενεργειακή ευθυγράμμιση ή να συγκεντρωθείτε διαφορετικά για τη συγκεκριμένη 
στάση ή αλληλουχία.


Αρχές παρατήρησης, υποβοήθησης και διόρθωσης.


Στυλ διδασκαλίας, κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας και ιδιότητες ενός δασκάλου.


Κατανοήστε πώς να δέχεστε και να ασκείτε κριτική.


Τρόποι μάθησης. Προσδιορίστε το κυρίαρχο στυλ σας και μάθετε πώς να διδάσκετε βάσει των μαθησιακών 
στυλ των άλλων. Κατανοήστε τη μαθησιακή διαδικασία.


Φωνητική προβολή και παρουσία στο δάπεδο.


Ανατομία και φυσιολογία 

Εξετάστε σε βάθος την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ανατομίας 
(τσάκρα, nadis κ.λπ.) και τη σχέση της με τις στάσεις της γιόγκα, καθώς και την εφαρμογή της στην πρακτική 
της γιόγκα: οφέλη, αντενδείξεις, υγιή μοτίβα κίνησης και άλλα.


Κατανοήστε καλύτερα την ανατομία γύρω από κάθε asana. Όχι μόνο θα βελτιώσει τη δική σας πρακτική, αλλά 
θα αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό ενός δυνατού δασκάλου γιόγκα.
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Φιλοσοφία, τρόπος ζωής και ηθικές αρχές της γιόγκα 

Περαιτέρω και βαθύτερη μελέτη των φιλοσοφιών της γιόγκα και των παραδοσιακών κειμένων, όπως τα Yoga 
Sutras, Hatha Yoga Pradipika ή Bhagavad Gita, σε σχέση με αυτά που περιελάμβανε το αναλυτικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας 200 ωρών της σχολής σας.


Από πού προέρχονται οι asanas; Ποιες είναι οι ιστορίες μερικών από τις πιο αναγνωρίσιμες asanas;


Η γιόγκα ως τρόπος ζωής, όπως η αρχή της μη βίας (ahimsa), και οι έννοιες του ντάρμα και του κάρμα.


Ηθικές αξίες για δασκάλους γιόγκα, όπως αυτές που αφορούν σχέσεις δασκάλων – μαθητών και κοινότητας.


Κατανοήστε την αξία της διδασκαλίας της γιόγκα ως υπηρεσίας και ως τρόπου για να είστε χρήσιμοι στους 
άλλους μέσω της γιόγκα (seva). Μάθετε την τέχνη του πάρε-δώσε και τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς.


Μια βαθύτερη ματιά στη φιλοσοφία και την ιστορία της γιόγκα. Η εξέλιξη της γιόγκα από το ξεκίνημα της 
γιόγκα του Patanjali μέχρι σήμερα.


Οι βάσεις της σανσκριτικής γλώσσας (सं#कृत भाषा). Ταξιδέψτε στη γλώσσα της κλασικής ινδουιστικής 
φιλοσοφίας και των ιστορικών κειμένων του Βουδισμού και του Τζαϊνισμού. Μάθετε πώς να προφέρετε τα 
ονόματα των στάσεων μεταδίδοντας τη δύναμη των σανσκριτικών στην τάξη σας.


Ημερολόγιο. Κρατήστε ένα προσωπικό ημερολόγιο αυτογνωσίας μέσα από το οποίο θα παρατηρείτε τις λεπτές 
προκαταλήψεις και πεποιθήσεις που επηρεάζουν τη σκέψη σας. Μάθετε πώς να προσεγγίζετε τα θέματα με 
σαφήνεια ώστε να αρχίσετε να καλλιεργείτε τη δεκτικότητα.


Αναζητήστε την κριτική σε κάθε βήμα ώστε να βελτιώσετε την προσωπική σας εξέλιξη.


Καθοδηγούμενες δραστηριότητες διαλογισμού και αυτογνωσίας και σημεία συζήτησης στις ζωντανές ομαδικές 
κλήσεις μας.


Μάθετε για τα τρία Gunas: Satva, Rajas, Tamas.


Κατανοήστε την Κουνταλίνι γιόγκα και την προέλευσή της.


Εξετάστε προσεκτικά το λεπτό (Subtle) σώμα: Nadis, Chakra, Prana, Vayus.


Κατανοήστε τα Samadhi, Moksha (Φώτιση).


Πρακτική 

Εξασκηθείτε στη διδασκαλία διαφορετικών μορφών γιόγκα καθώς θα τις συναντάτε μέσα από την εκπαίδευση.


Φροντίστε να λαμβάνετε λεπτομερείς προσωπικές παρατηρήσεις από τους μέντορες, οι οποίες θα 
αποθηκεύονται αυτόματα στον λογαριασμό σας για δια βίου πρόσβαση.


Διδάξτε και παρατηρήστε άλλους που διδάσκουν σε ζωντανές ομαδικές κλήσεις.


Η γιόγκα ως επιχείρηση 

Πώς να εξελίξετε την καριέρα σας ως δάσκαλος γιόγκα.


Μάθετε πώς να οργανώσετε το δικό σας στούντιο, σχολή ή ησυχαστήριο. Πάνω από 40 βραβεία έχουν 
απονεμηθεί στους κορυφαίους εκπαιδευτές μας σε διάστημα 25 ετών ενασχόλησης με τον κλάδο της φυσικής 
κατάστασης και της ευεξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί θα μάθουμε τα πάντα, από την εύρεση ενός 
κατάλληλου χώρου για γιόγκα έως το άνοιγμα και την κατασκευή ενός επιτυχημένου στούντιο.


Μάθετε τη δεοντολογία που διέπει μια επιχείρηση γιόγκα.


Μάθετε πώς να αναπτύξετε το δίκτυο γνωριμιών σας με άλλους δασκάλους γιόγκα.


Μάθετε τη σημασία της καθιέρωσης επωνυμίας. Η καθιέρωση επωνυμίας απαιτεί η εικόνα και η ταυτότητά σας 
- οι λογότυποί σας, το ποιοι είστε και τι εκπροσωπείτε – να είναι σαφή και ευθυγραμμισμένα με την γιογκική 
σας αποστολή.
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Ήχος και μουσική 

Μάθετε τη δύναμη των θιβετιανών τραγουδιών, των συχνοτήτων solfeggio και της διδασκαλίας με μουσική.


Μάθετε πώς η μουσική μπορεί να επηρεάσει τη γιόγκα και πώς να δημιουργήσετε ουσιαστικές αυθεντικές 
λίστες αναπαραγωγής για να βελτιώσετε την εμπειρία των μαθητών σας.


Μάθετε τη σημασία του να δημιουργείτε ατμόσφαιρα, πώς να παρασύρετε τους μαθητές σας σε μια μουσική 
περιπέτεια και να προσφέρετε μια δυνατή εμπειρία στην τάξη.


Επιπλέον, στους εκπαιδευόμενους προσφέρονται δύο δωρεάν μαθήματα γιόγκα: Yin Yoga Course και 
Restorative Yoga Course (αποκαταστατική γιόγκα).


Namaste,


Drishti Beats
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