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[vSo] Joga terapija

Učite j joge svetuje
Pišite in od ovorili vam bomo s

:1

Kaj nam daje tišina?
v svoji nekajletni vadbi joge sem zamenjala dve učiteljici. Največja

O

iiskih načel.

dgovor je kratek in preprost: V trenutkih

tišine se uči-

mo bistva joge. Joga ni »delanje« asan in pranajam, ter

razlika med njima je ta, da je prva ves čas razlagala, kaj in kako de-

cel kup anatomske razlage o tem, kako se spraviti v pravilen

lati, druga pa je bila med vadbo večkrat popolnoma tiho in nas opo-

jogijski položaj oz. asana. Za uravnoteženo

zarjala, da se poglobimo v tišino, poleg tega nismo imeli glasbe. Kaj

ska prakso) je pomembno pravo razmerje razlage in trenut-

sadhano (jogij-

naj bi se učili v teh trenutkih tišine?

kov tišine. Vsak učenec joge potrebuje predvsem na začetku

Pozdrav iz Domžal, Marija

navodila, usmeritve in vodenje učitelja. Tako učitelj demonstrira, razloži in postopoma

verbalno vodi skupino v neko

asana. Toda osebna izkušnja vsakega od nas se rojeva takrat,
ko nas učitelj za nekaj trenutkov pusti v tišini. Takrat je čas
introspekcije - pogleda navznoter. Takrat opazujemo. Kaj
opazujemo? Več stvari. Lahko smo pozorni samo na to, ali
res enakomerno

dih amo. Opazujemo lahko, kakšen je ritem

dihanja. Lahko smo pozorni na to, kje smo z mislimi v tistem
trenutku.

Lahko pa samo uživamo vasani in se ji predamo.

Takrat je čas, ko si dovolimo asano izkusiti. Bistvo joge je
intenziven stik s samim seboj, ki ga najlažje dosežemo ravno, ko smo v mirovanju oz. ko je naš tok misli umirjen in ko
smo v tišini.
Joga je čas »praznjenja

ali čiščenja«. In besede so tiste, ki

nas čez dan že tako ali tako obremenjujejo.

Tudi preveč

glasbe, premočan vonj po dišečih paličicah ... vse to so neki
zunanji pobudniki, ki nas motijo in nam ne omogočajo popolne sprostitve. MaIo umirjene glasbe lahko pomaga, da se
prej sprostimo, toda to resnično deluje na začetku. Poslušanje našega dihanja je glasba, ki se ji predamo.

Joga na morju
Čeprav da sem na jogo hodila eno leto zelo redno, si ne znam sestaviti programa. Šla bom za dva
meseca na morje in joge ne bi rada popolnoma opustila. Ali je dovolj, če vsako jutro izvajam le pozdrav
soncu, saj je to edino, kar obvladam popolnoma samostojno?
Braika iz Ljubljane

S

estaviti kakovosten program za jogo

ževanja diha in 12 sekund izdiha. Ta ci-

zahteva mnogo več kot eno leto iz-

kel ponovite npr. osemkrat in na koncu

kušenj. Zelo pohvalno je že, da samo-

minuto ali dve samo opazujte spontano

stojno izvajate Pozdrav soncu. Vseka-

dihanje.

kor je 12 položajev Pozdrava soncu ena
uravnotežena sadhana (jogijska vaja).

Vse skupaj, deset ponovitev Pozdrava

Po desetih ponovitvah

vitev trikotnega

cu bi priporočila

Pozdrava

son-

še kratko sproščanje

v položaju trupla oz. mrtvaka in nekaj
minut dihalnih
preproste.

vaj. Te so lahko sila

Kot na primer trikotno

di-

hanje: 6 sekund vdiha, 12 sekund zadr1281 <3/ september 07/

soncu, ležeča sprostitev in osem pono20-minutna

dihanja, bo približno

program joge. To pa Je že

lepo ohranjanje

lastne vaje joge in za-

želim vam lahko le ... veliko jogijskih
užitkovob

šumenju morja.

