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Smer rešitve
Trenutno preživljam zelo težko življenjsko ob-
dobje. Potrebujem čas za razmislek, vendar
se zelo težko umirim. Pravzaprav zdaj mno-
go bolj kot prej potrebujem **dinamiko, da
se zamotim in d<;lne razmišljam ves čas o
svojih težavah. Prijatelj mi je svetoval, naj
se začnem ukvarjati z jogo oz. meditacijo.
Sprašujem vas, kako mi joga lahko pomaga,
da bi mi bilo lažje prebroditi krizo.
Andreja iz Ljub/jane

Vtrenutkih osebne krize iščemo
izhode v sili. Ko iščete dejav-
nosti, ki bi vas zamotile, vedite,

da bežite od trenutne situacije. Nekaj
časa vas to zadovolji, a vendarle težave
ostajajo. Včasih je iskanje v smeri bega,
včasih v smeri rešitev. Joga je oblika is-
kanja samega sebe - torej gre za iskanje
v smeri rešitve. Kaj je potrebno, da bi

Učite j joge svetuje
Pišite in od ovarili vam bomo s

rešili svoje težave? Nujno potrebno je,
da se najprej čustveno umirimo, da ne
bi ves čas bežali pred težavami in stran
od samega sebe. Naša čustva so kot vo-
dni vrtinci, ki nas ujamejo, nas obrača-
jo, vrtijo in nas tako močno obvladajo,
da izgubimo lastno moč volje. Čustva
lahko umirimo z jogo. Pri tem vam
bodo pomagale tehnike sproščanja,
tehnike dihanja, tehnike vizualizaci-
je, pozitivne trditve ali afirmacije, tudi
telesni položaji ali asane. Meditacija,
ki vam jo je prijatelj priporočal, je tudi
ena od zelo temeljitih in učinkovitih
tehnik. Ta vam bo omogočila pogledati
na težave z razdalje, to pa bo pomenilo
jasnejši pogled na celotno situacijo. Ko
se znajdemo v vrtincu čustev (zamer,
žalosti, jeze, strahu ...), nismo sposob-

ni videti jasno. Ta čustva so kot oblaki,
ki zastirajo sončne žarke. Z meditacijo
lahko začnete kadar koli, priporočam
pa vam, da seje lotite skupaj z učiteljem
joge oz. meditacije.
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Slab? d~ha~je k' It' "V I v bd v t' ih fi 'V • o IJogo rzvajarn ze ne aj e ln ml resrucno ornoqoca o rza I pSI o zicno ravnovesje, o go
časa sem treniral gimnastiko in danes ugotavljam, da sem ves čas popolnoma napačno di-
hal. Tudi sedaj imam težave, čeprav vem, kaj pomeni ta polno dihanje in uporaba trebušne
prepone. Mi lahko svetujete kaj uporabnega, praktičnega, kar bom lahko izvajal vsakodnev-
no, da bi se navadil pravilno dihati?
Boštjan

Navadaje železna srajca« pravi znan pregovor. In za kakršno koli» spremembo je potreben čas. Predvidevam, da ste v gimnastiki za-
radi strogih pravil drže in estetskih prvin posameznih vaj ohra-

njali predvsem prsno dihanje in zelo napete mišice celo v stoječem položaju. Ko
ste v stoječem položaju, poskusite bolj sprostiti telo, bodite pozorni, da je zadnjica
(tudi anus) sproščena in se usmerite v dolg izdih. Če je izdih zelo dolg (takrat se
trebušna stena pomakne navznoter), bo vdih samodejno izbočil trebuh.
Če pa ležite na hrbtu, vam priporočam, da na trebušni del položite neko utež (npr.
debelejšo knjigo ali kilogram moke) in skušate dihati polno, s trebušno prepono.
Vsekakor je moj nasvet tudi ta, da z jogo nadaljujte čim bolj redno. Saj se takrat
ustvarjajo novi zapisi v vašem spominu, ki bodo postopoma zrahljali dolgoletno
navado nepravilnega dihanja.


