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D|a kobiet nie ty|ko W ciqzy
Agn.ieszkalwańska
- Cłtodzę o d roku na z aj ęcia j o gi
do j edtwj zwrodav'l skich glół, ąle
dopiero niedavlrto dawiedziąłąm
sig, że podczas menstruaĄi nie
w olnowykonyw ac p attrry chpozy -
Ęi.|akienpozyĄe?

Agnieszko, szkoda, że dowie-
działaś się opraktyce menstru-
ac-yjnej dopiero teraz. Nie wiem,
na iaki rodzai i og uczęszczasz,
ale jeśliusĘszałaś o ogranicze-
niach menstruacyinycĘ go .za-
pewne zetknęłaś sigzjogą *g
przekazu B.K.S. Iyengara, czyli
najpopulamieiszym rodzaiem
jogiw Polsce i na świecie. Ta od-
miana, naiczęściej nazywana
hatha jog4 (choć wszystkie,pod-
gatunki'' jogi zajmuiące się pracą
z ciałem to właśnie hatha joga),
oprócz wielu zalet ma róWnież
tę, że wyodrębnia specyficzną
pral,<tykę kobte9ą. obejmuje ona
zarowno zagacmlelue menstm-
acji, jak i czas przed, w trakcie
i po ciązy. Dzieje się tak dlatego,
że metoda Iyengarakładzie ol-
brz}rmi nacisk napracę dostoso-
waną do indywidualnych moż-

liwości adepta, do jego predy-
spozycji' ale i ograniczeń.

Prary menstruaryjnei uczy się
już nauczycieli naimłodszych
stopni. Mają oniwręcz obowią-
zek, żeby podczas zajęć infor-
mować swoje uczennice o prze.
ciwwskazaniach do wykonywa.
nia pewnych pozycii w trakcie
Uwaniamenstruacji.

W qrm czasie, zwłaszcza pod-
czas pierwszych dni' kiedy ciało
kobiety ma podwyższoną tem-
peraturę, należy unikać unosze-
nia rąk, skoków i pracy w dfu-
gich' wyczerpujących sekwen-
dach. Porndto, działając zgodnie
z zasadą, tz p omagamy ciafu się
oczyścić, a nie chcemy mu za-
szko dzić _ zabronione są pozy-
cie odwrócone, int'ensyvtme
skręty i wygięcia do tflu. Zale-
cane są natomiast wszystkie
otwierające, podparte (plecami
do ścianyi z użyciemklocków)
p ozycje stoiące, wykonywane
wkrótkichczasach.

Dla wyctrłodzenia i rozluźnie-
nia brzucha - skłony z podpartą
głową i rękami oraz|eżące p ory -

cie' pasyvunie rozciągające
brzuch i pachwiny. Osoby po-
czątkujące powinny się o tym
wszystkim dowiedzieć na zaię-
ciach. |eśli tak nie jest, trzeba
zmienić nauczyciela, ponieważ
nieumiejętna prakryka może do-
prowadzić do powaznych prob-
lemów zdrowotnych. A w przy-
padku kobiet - do problemów
z kobiecTrmi narządami rozrod-
czymi _ od krwotoków począw-
szy' na problemach z zajściem
wciążęskończywszy.
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