
Jogę mogquprawiaĆ dosłownie WSZySCy - bez wzg|ędu na wiek i pteć
Maria Gutterwi|, zaimujqca się jogq juz 10 |at, dyp|omantka Ramamani |yengar Memoria| Yoga Institute w Punie

ey, że zauynasz'szukać sposobu
nato' jakbyć zdrową i szczęśliwą.

Początekpraktykinie wyrnaga
żadnych spedalnych przygoto-
wali oprÓcz odpowiedzenia so-
bie na podstawowe pytanie:
Czego oczekuję odiogi? Chcę się
wzmocnić, podnieść poziom
energii, amożebardziej zalezymi
na wyciszeniu izrelaksowaniu?

Naibardziei populamą w Pol.
sce jest ioga według ptzekazu
B.K.S. Ęngara .To zajęaa o zr 6z-
nicowanym poziomie dynami-
zmu. Mogą być bardzo inten-

sywne lub nastawione na relaks
i rozluźnienie. Tametodawyko-
rzystuje pomoce, m.in. klocki,
paski, koce, wtaśnie po to, żeby
kazdy mÓgł wykonywać pozycje
na swoimpoziomie. Co ciekawe
i właściwe tylko dla tego gafu nku,
ioga iyengarowska przewiduie
speryfi onąpraę dlakobietpod-
czas menstruacji, przed,
po i w trakcie ciąży (grupa cią-
żowa musi pracować jednak
osobno) oraz pracę terapeu-
tyczną dla konkretnych proble-
mÓw, jak np. bÓl w iakimś od-

cinku kręgosfupa czy blokady
wbarkacll

Iak maleźćinsnukoradla sie.
bie? Przede wszystkim przed.za-
ięciami zapytać go o dyplom czy
uprawnienią na podstawie ktÓ-
rych prowadzi zaięaa' W wy-
padku jogi Iyengara weryfikacja
jest łatwa-wystarczy sprawdzić
na stronie Polskiego Stowarzy-
szenia Iogr Iyengara
(wwwjoga.org.pl), czy osoba,
naktÓre| zajęcia się wybieramy,
iest członkiem stowarzyszenia
i jaki ma stopieri nauczycielski.

Na pytania odpowiada
Katarzlma Konwicka:

,,C|hciatabym zaczqć ćwiczyć
i o g ę, ale tr ochę się b oj ę, b o nie j e.
st em spr awna fi zy cznie. Czy so -
bie poradzę ? |ak zaczqc ? | ak ma-
leź ć dobr e g o instruktora?,'

Maria Gutterwit )edną z naj-
większych zalet jogi jest to, że
mogą ią uprawiać dostownie
wszysry _ bez względu na wiek,
płeć, poziom sprawności fi zycz-
nei czy ilość wolnego czasu. Nai-
większym sukcesem iest to, że
chcesz praktykować, bo to zna-
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MąriaGutterwil
- historyk szruki, o d to lqt,

muje się jogq' Ma dyp
Rąmamąni Iyengar Męmo
Yo g a Instiute w Punie (uzy sk
p o tr ze ch lat ach prakryki i 3
tach intensywnego kursu )
skiego Stowarzyszenia,
Iy en g ara). Instr ukt or matw
pilates' Naukę pilates pobi
u australijskiej prezentt
B o g ny I anik-F orb e s, pr acuj I
meto dq Michaela Kng a z Pil t
Institute w Lon dy nie. Pryw at
mamaz,5-IetniejZofii.


