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Danes je dan za jogo

Meditacija - naravna
pot umi ritve
V življenju težko najdemo način, kako umiriti svoje misli. Še ko se zvečer uležemo v posteljo, se nam vrti
film preteklega dne in se pojavijo skrbi dneva, ki prihaja. V spanju intenzivno sanjamo in novi dan nas
popelje v nori ritem. Za znoreti!
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Azapomnimo si: »Sami smo kovači svoje (nelsreče!«
Ne dovolimo. da bo Življenje vodilo in usmer-

jalo nas. sami prevzemimo nadzor nad svojim

življenjem. Ljudje smo kot neuglašeni inštrumenti: ne

slišimo osnovnega tona v nas samih, to pa povzroča

nered in neharmonične odnose v okolju, kjer živimo.

Ko smo bili še otroci, smo bili junaki in junakinje svojih

lastnih mističnih svetov. Zelo naravno smo živeli v dveh

svetovih hkrati. v zunanjem in notranjem. Skozi igro in

domišljijo sta se ta dva svetova prepletala.

Med odraščanjem je v našo zavest vdirala realnost. Naš

notranji svet je izginil. Le smo bolj natančni, ni popol-

noma izginil, le skril se je pod plast jo raznih obrambnih

mehanizmov. Kaj so ti obrambni mehanizmi? To so naši

lastni načini komuniciranja s svetom, drža, vedenjski

vzorci, ki nam omogočajo, da (pre)živimo v resničnem

svetu. Nadenemo si masko, ki nam daje občutek varnosti,

je odmik od naše prave podobe, ki jo skrivamo pred dru-

gimi, še najbolj pa pred sami seboj. Zakriva nam jasen

pogled in posledično izkrivi doživlja nje sveta.

V življenju pa so vendarle trenutki, ko to masko snam-

emo. Pogosto je to čas naših notranjih sprememb, ko

iščemo pot iz začaranega kroga ponavljajočih vzorcev. ki

pa nam ne ustrezajo več. Ko se tega zavemo, smo nare-

dili prvi korak k spremembi. Postavljamo si vprašanja:

Zakaj nisem srečen? Kako naj najdem smisel svojega

živllenia? Kako naj v tem norem tempu živim bolj polno

življenje7 Kako naj se sprostim?Ta vprašanja so le poskus

ponovnega stika z našim notranjim svetom, pogled

navznoter in iskanje naše resnične podobe, občutkov

in čustev. Pogled navznoter, da bi lahko jasneje videli na-

vzven, je tisto, kar sodobnemu človeku manjka.

Ko se odločimo, da želimo narediti spremembo, se znaj-

demo pred vprašanjem, kako? Načinov je več. Eden, ki

je že preizkušen, ima tradicijo in je vsem poznan, pa je

meditacija.

Kajje meditacija?
Meditacija je stanje zavesti, ko se naše misli in čustva

popolnoma umirijo; ko najdemo svoj notranji center.

Je stanje intenzivnega notranjega zavedanja, ko se naša

pozornost preusmeri izzunanjega v notranje okolje. Pog-

osto slišimo, da je meditacija razmišljanje o nečem, da je

domišljijsko popotovanje oziroma vizualizacija, ki jo izva-

jamo leže. Vsekakor to ni prava meditacija.

Da bi razumeli pomen meditacije. se moramo dotakniti

treh naših stopenj zavesti: podzavesti, zavesti in nadza-
vesti. O podzavesti in zavesti večinoma že nekaj vemo, o

nadzavesti pa komaj kaj. Podzavest je raziskoval že znani

psiholog Sigmund Freud, ki je ugotavljal. da je skrita,

toda pogosto dominantna stopnja naše zavesti. Ko spi-

mo, smo v stanju podzavesti. Vendar je to le del zavesti. V

tej stopnji smo tudi skozi dan, ko z mislimi nismo »tukaj

in zdaj«.

Naša zavest je normalno budno stanje, ko smo v stiku s

samim seboj in smo s pozornostjo oziroma z našimi mis-

limi prisotni v realnem dogajanju.

Nadzavest pa je višja stopnja zavesti. Iz te stopnje zavesti

Veliki učitelj Pa-
ramhansa Yoga-
nanda je nekoč

dejal: »Pose-
dovanje material-

nih dobrin brez
notranjega miru

je enako kot čutiti
žejo, medtem ko

se kopamo v jeze-
ru pitne vode.«



Kako sedimo med dihaino tehniko ali med meditacijo?

Za meditacijo je izrednega pomena, da sedimo zravnano, Tradicionalno v
Indiji sedijo na tleh, najpogosteje v položaju suhkasana (osnovni položaj na
sliki 1), padmasana (lotus, položaj na sliki 2), ardha padmasana (polovični
lotus, položaj na sliki 3) ali vajarasana (polotaj diamanta na sliki 4). Lahko
pa meditiramo tudi sede na stolu, le da se ne naslonimo na naslonjalo.

Preden začnemo z meditacijo, bomo izvedli pranajarno - dihaino tehniko.
Za večino dihalnih tehnik je nujno, da dihamo s trebušno prepono. Pri vdi-
hu se trebuh izboči, ob izdihu se popek pomakne proti hrbtenici in s tem
se trebušna stena vboči.

Vaja 1
Zaprimo desno nosnico, dihamo samo skozi levo (na sliki 5).

1. korak: Vdih in izdih si spontano sledita. zgolj opazujemo ritem.
2. korak: Vdih in izdih v enakomernem rttmu. Predlagam pet sekund veli-

ha in pet sekund izdiha. Ponovimo deset ciklov.
3. korak: Vdih pet sekund, zadržimo ga deset sekund, izdih deset

sekund.

Opomba: Vajo 1 ponovimo še z desno nosnico. (slika 6)

Vaja 2:
Trikotno dihanje z afirmacijo

1. korak: Dihamo skozi obe nosnici in se zavedamo pretoka zraka.
2. korak: Uvedemo trikotno dihanje: vdih (pet sekund), zadrževanje diha

(deset sekund) in izdih (deset sekund).
3. korak: Vizualizirajmo si, da vdih potuje od trtice po hrbtenici do nosu;

med zadrževanjem diha smo osredotočeni na čelo; izdih se
sprosti iz čela navzven.

4. korak: Trikotnemu dihanju dodamo trditev. Ko sme s pozornostjc na
čelu in držimo dih za približno deset sekund, si ponovimo pozi-
tivno trditev: "Sem umirjen/-a in v svojem centru» Trikotno di-
hanje ponovimo vsaj osemkrat.

5. korak: Tišina. Opustimo tri kotno dihanje in trditev. Še eno minuto smo
v tišini in opazujemo občutke.


