
 

ΤΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΥΟΥΛ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ 

 Μάλα 
 Σετ ασκήσεων «πέτσα» 
 Κείμενα ασκήσεων εκτός «πέτσα», για τις προγραμματισμένες ασκήσεις της ημέρας 
  Φοράτε καθαρά καλτσάκια ή καθαρές παντόφλες 
 Σεμνά, ελαφριά, όχι στενά ρούχα, με δυνατότητα καθίσματος στο έδαφος σε μαξιλάρια 
 Μια επιλογή από υλικά προσφοράς για την προγραμματισμένη εκδήλωση 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΤΕΛΕΤΕΣ 

Όσο πιο άφθονες & πλούσιες, είναι οι προσφορές, τόσο μεγαλύτερη είναι η αρετή που 
συγκεντρώνεται.  Ιδιαίτερα όταν γίνονται με ειλικρινή ταπεινότητα & δεν υπάρχει κανενός 
είδους υπερηφάνεια & τάση επίδειξης. 

Αφιερώστε κάποιο χρόνο για να σκεφτείτε & να επιλέξετε τα υλικά που θα προσφέρετε.  
Μη παρασύρεστε από τις καθημερινές ασχολίες και «ξεπετάξετε» την προσφορά παίρνοντας 
από το περίπτερο ένα πακετάκι μπισκότα. 

Αυτός είναι ο τρόπος να έχετε την μεγαλύτερη ωφελιμότητα από τις ασκήσεις & τις 
τελετές. 

Στο τέλος των τελετών, μερικά επιλεγόμενα υλικά προσφορών παραμένουν στους 
βωμούς, μερικά καταναλώνονται επί τόπου και τα υπόλοιπα κατανέμονται μεταξύ των 
παρόντων για το σπίτι. 

ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ «Σανγκ» 

 2-3 Λουλούδια λευκά.  2-3 Ρεσώ λευκά 
 Κλαδάκια (μικρά, ΟΧΙ μεγάλα) με φύλλα, αρωματικών δέντρων & φυτών.  Όπως κέδρου, 

έλατου, πεύκου, δενδρολίβανου, φασκόμηλου, δάφνης, μαντζουράνας, ρίγανης, 
λεβάντας κτλ 

 Θιβετανικά ραβδάκια θυμιάματος (ΟΧΙ ινδικού ή ιαπωνικού τύπου, λόγω ξύλου & 
χημικών αρωμάτων), μοσχολίβανο, θυμίαμα, λιβάνι. 

 Ειδικό μίγμα προσφοράς «Σανγκ» 
 Μόνο φυτικής προέλευσης υλικά.  Χωρίς κανενός είδους μόλυνση, μούχλα, σήψη ή 

αρρώστια. 
 Χρήματα σε φάκελλο (Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για κάλυψη εξόδων ετοιμασίας, λειτουργίας 

& συντήρησης του Κέντρου, και εξόδων μετάβασης, επιστροφής, διαμονής & προσφοράς προς τους 
Λάμα) 

 Κάρμα Γιόγκα: Εθελοντική εργασία 



ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΩΝ & ΠΟΤΩΝ «Τσογκ» 

 Προσφορές τροφών, για ειρηνικές & αγριωπές θεότητες (π.χ. ψημένο κρέας χωρίς 
σάλτσες & ζουμιά, μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, αποφεύγουμε το 
χοιρινό).  Τυριά, λαχανικά: ντομάτα, μαρούλι, καρότα, λάχανο, αγγούρι, πατάτες.  
Φρούτα: πορτοκάλια, μανταρίνια, μήλα, αχλάδια, μπανάνες, αβοκάντο, ανανάς, 
σταφύλια, πεπόνι κτλ.  Γλυκίσματα: κανταΐφι, μπακλαβάς, χαλβάς πολίτικος ή 
βιομηχανικός, σοκολάτες, καραμέλες.  Κουλουράκια αλμυρά ή γλυκά, κριτσίνια, ξηροί 
καρποί αλμυροί ή γλυκείς κοκ 

 Προσφορές ποτών (π.χ. νερό, κόκκινο κρασί, χυμοί φρούτων ή λαχανικών, ιδιαίτερα 
φυσικοί χυμοί, αναψυκτικά, σκληρά οινοπνευματώδη σε μικρές ποσότητες όπως ουίσκι, 
κονιάκ, ούζο, τσίπουρο, κοκ) 

 Θιβετανικά ραβδάκια θυμιάματος, μοσχολίβανο, θυμίαμα, λιβάνι 
 Μόνο φυτικής προέλευσης υλικά.  Χωρίς κανενός είδους μόλυνση, μούχλα, σήψη ή 

αρρώστια 
 Χρήματα σε φάκελλο (Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για κάλυψη εξόδων ετοιμασίας, λειτουργίας 

& συντήρησης του Κέντρου, και εξόδων μετάβασης, επιστροφής, διαμονής & προσφοράς προς τους 
Λάμα. 

 Κάρμα Γιόγκα: Εθελοντική εργασία 

ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΩΤΟΣ 

 Όλα τα κεριά, λευκά ή κόκκινα 
 Κεριά ρεσώ.  Μεγάλα ή μικρά 
 Κεριά που δεν χρειάζονται κηροπήγια 
 Για κεριά που χρειάζονται κηροπήγια, πρέπει να συνοδεύονται με τα ανάλογα 

κηροπήγια 
 Λουλούδια.  Λευκά ή κόκκινα 
 Χρήματα σε φάκελλο (Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για κάλυψη εξόδων λειτουργίας του 

Κέντρου και εξόδων μετάβασης, επιστροφής, διαμονής & προσφοράς προς τον Λάμα) 
 Κάρμα Γιόγκα: Εθελοντική εργασία 
 ΟΧΙ τρόφιμα.  Όχι ποτά 

ΠΑΡΤΥ 

Φαγητό, ποτό, τραγούδι, χορός, διασκέδαση, κουβεντούλα, σύσφιξη σχέσεων. 

 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 Φορέστε καθαρά, καλά ρούχα.  Μαζί με το καλύτερο χαμόγελό σας και άπλετη καλή 

διάθεση για διασκέδαση. 
 ΦΑΓΗΤΑ 
 Σπανακόπιτα, τυρόπιτα, πρασσόπιτα 
 Πίτσα, πεϊνιρλί 
 Ελιές (μαύρες, πράσινες, καλαμών, θρούμπες...) 
 Κοτόπουλο ή αρνί με πατάτες φούρνου.  Σουβλάκι καλαμάκι 
 Μουσακάς, παστίτσιο, σκαλτσούνια αλμυρά 
 Καλαμαράκια τηγανητά, σουπιές γεμιστές με τυρί ή ρύζι 
 Πιλάφι (ρύζι, κινόα, καλαμόσιτος, κεχρί...) 
 Γεμιστά με ρύζι ή πλιγούρι (ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια) 

 ΣΑΛΑΤΕΣ (χωρίς πολλά ζουμιά) 
 Ντομάτα, αγγούρι, λάχανο, καρότο, ρόκα, φινόκιο, μαρούλι. 



 Κουνουπίδι, μπρόκολο, σικορέ, αβοκάντο. 
 ΤΥΡΙΑ 
 Κίτρινα (κασέρι, γραβιέρα, κεφολογραβιέρα, ένταμ...) 
 Λευκά (φέτα, χαλούμι, μοτσαρέλλα...) 

 ΦΡΟΥΤΑ 
 Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, βερίκοκα, νεκταρίνια... 
 Σταφύλια, ανανάς, μπανάνες, καρπούζι, πεπόνι... 

 ΓΛΥΚΑ 
 Τάρτες με φρούτα, τούρτα, σοκολατίνια 
 Πάστες, μπακλαβάς, κανταΐφι, σκαλτσούνια γλυκά 
 Παγωτά 

 ΠΟΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 
 Κρασί (κόκκινο, ροζέ, λευκό) 

 ΠΟΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 
 Χυμοί λαχανικών & φρούτων 
 Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα... 

 ΜΟΥΣΙΚΗ 
 CD, DVD, USB stick με ελληνική & ξένη μουσική (παλιά, μοντέρνα, δημοτικά...) 


