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ArmaZioberska: _ awiat am zą-
py tać, co, p oza w zmo cnieniem,
daje jogacńowiekowi?

Anno, moi uczniowie przy-
chodzą na zaięcia z różnych po-
wodów. Pewnie gdyby ich o to
spytać, każdy udzieliłby innei
odp owiedzi' al e sądzę, że t'ączy
ich jedno' Wszyscy czujemy, że
jogato coś o wiele, wiele więcej
niż praca nad fi zyczryrm Wzrnoc-
nieniemciała.

Słowo,,joga'' ma sanskrycki
Źródłosłów ,,yui'', co oznacza
więać,jednovyć. To określenie
poiawia Ę po raz pierwszywna-
pisanych 5 ooo lattemu starożyt.
nych pismach - Wedach. Naj-
częścieiinterpreruje się ie jako
harmonijne łączenie ciała, umy.
stu i świadomości własnego ia.
|ako dziedzinę, która natura]nie
integruie wszystkie aspekty na-
szego zycia- mentaln ą, frzyeną,
emocionalną i duchową naturę
kazdef ludzkiei istoty.

Zy| emy współcześnie w świe-
cie, który stawia przed nami za-
dania często ponad nasze sĘ

Funkdonujerny na co dzień
w pośpiechu, w ciąg\rm stresie,
co prowadzi do zaburzeń w pra-
widłowym funkcjonowaniu or-
ganizmu, obniża odporność
iprzyczynia Ę do ogólnego wy-
czerpaniairozregulowania. I do-
piero slcajne przemęczenie ikto.
poty ze zdrowiem sprawiaią, że
zaczynamy się zastanawiać, co
taknaprawdę liczy się w życiu.
Wtedy joga może stać się naszym
alternatywn1łrn sposobem na
zdrowie, spokói i szczęście. Prak-
tyka iogi przywraca pierwotne
poczucie miary i proporcji
wciele. Daie ciaługibkość' siłę'
wytrzymałość, co przyczpia się
do wzrostu poziomu energii
ipewnościsiebie.

Dzięki technikom oddecho-
wym zwiększa się poziom tlenu
we krwi, co redukuje stres oksy-
dacyiny, który przyczynia się
do produkciiwolnych rodników
odpowiedzialnych m.in.ża pow.
stawaniezmarszczek.

}ednak właściwym celem iogi
nie jest ani poprawa tonusu
tkanki mięśniowej, ani nawet jej

odmładzające działanie na ko-
mórki ciała, a harmonijny, wie-
loaspektowyrozwój.

Regularna praktyka W}Ąnaga
poddania głębokie| dyscyplinie
naszego inteleku, emocii i woli,
co z czasempozwalapoddtodzić
zwiększym dystansem do wszel-
kich aspektów zycia. |oga to ółi.
czenie umysfu poprzez ciało.

Dzięki czemu staiemy się bar-
dziej wrażliwi na''uśpioną,' część
naszego mózgu - nieświado-
mość.
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