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Joga to dar nie

Marek |anowski - Mam sie-
dzqcy tryb pracy i częstoboli
runie dolny kr ę g o s|up. Lekar z
wy sł al mnie na j o g ę, ale i e stem
zupełnie nierozciqgnięty
i mało, niestety, sprawny fi-
zy cnie. Poza tyn j o g aluj ar zy
mi się z r elals aĘ q i me dy taci q,
aniezleczeniem.

Coraz częściei spotykam się
z tym, że lekarze wysyłają
do mnie swoich pacjentów,
kiedy widzą, że nie pomogą im
medykamentami lub kiedy ruch
wspomoże proces leczenia. }eśli
lekarz medycrTny zachodnie j za-
lecił Cipraktykę jogii jeśli stoso-
wałeś się dotąddo iego zaleceń,
to spróbuj i tej metody. Trzy
czwarte moich uczniów (ieśli nie
więcei) przychodzi do. mnie
z problemami z kręgosłupem
_ zwłaszcza lędźwiowym.
Można powiedzieć, że praca
z dolnymi plecami dla każdego
znas, nauczycieli jogi, to chleb
powszedni.

Naturalnie nie wiem, co kon-
kremie Ci dolega (to powinieneś
powiedzieć nauczycielowi,
do którego się zgłosisz - ko-
niecznie zrób to przed pierw-
szymi zaięciami), ale łagodna
praca nad poprawnym ustawia-
niem tego odcinka i aktywizacja
mięśni głębokicti miednicy
- zwłaszcza w po zyciach stoi ą-
cych i siadach może sprawić, że
odczujesz ulgę iuż po pierw-
szychkilkulekcjach.

Nie manw się stanem swojej
sprawności ftzycznei - gdyby
wszysry, którzy chcą uczyć się
iogi' musieli być silni, młodzi
iniesamowicie gibcy, to szkoĘ
iogi świeciłybypustkami. |oga to
wspaniaĘ dar. Dar dla wszyst-
kich, bez wyiątku, a nie dla
garstki uiybranych,,nadludzi".
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|est takie iogiczne powiedzenie,
że praktykując, dostaniesz do-
kładnie to, czego potrzebuiesz
i dokładnie tak iest. osoby star-
sze otrzymuią mł o dzieńcząe|a.
styczność, zestresowani relaks
i spokói, słabi siłę, niestabilni
emocjonalnie pewność siebie
i swoich wyborów Są różne ro-
dzaje jogi - nastawione mniej
lub bardziei napracę z ciałem,
energią czy emocjami. |eślipo-
szukuiesz intensywnych fizycz-
nych doznań (panowie na ogół
preferują taki rodzai prary), po-
1ecam Ci uw. j ogę iyengarowsĘ,
czyh wg przekazu B.K.S.
Iyengara, lub asthangę zwaną
poweriogą.

Pierwsza , kładzie nacisk
na preryzj ę i pers onaliza$ęprze-
kazu, a dzięki wykorzystaniu
specjaĘch pomory, doświad-
czony nauczyciel może leczyć
dręczące uczniów dolegliwości'

Asthanga natomiast preferuje
pracę dynamiczną i samo-
dzielną. P oprzez wielokrotne
powtarzanie, ciało ma samo od-
naleźć poprawny ksztah pozycii.

Sprawdź kilka szkół, kilku
nauczycieli i kilka metod
- wreszcie na pewno znajdziesz
coś dla siebie.
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