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Iščem dom 
Vse živali se oddajajo in ne prodajajo.

OBALNO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE ŽIVALI, 

Dvori pri Svetem Antonu

Urnik za stranke in sprehajalce: vsak dan od 12. do 19. ure 

Telefonski številki: 041/626 448 ali 031/349 823.

Preostale informacije so objavljene tudi na:  www.pesmojprijatelj.si. 

Barbara Habič Pregl iz Joga studia Sadhana

Joga za hormonsko ravnovesje

V poplavi jog, ki naj bi nam čudežno dale
kdo ve kaj, joga za hormonsko ravnovesje resnič-
no izstopa. Zakaj, nam je povedala Barbara Habič 
Pregl iz Joga studia Sadhana. Čeprav se nerada 
izpostavlja, to počne zato, »ker na podlagi osebne 
izkušnje res lahko rečem, da je joga dragocena 
stvar, ki izboljša življenje na več načinov«.

Barbara 
poleg joge za 
hormonsko 
ravnovesje 
preučuje tudi 
druge vrste joge.

MLADIČI 1
V Obalnem zavetišču v tem trenutku na nove domove čaka večje število mešancev z 
ovčarjem, starih 6 mesecev. Prav tako pa na nove lastnike čaka mnogo pasjih mladičev, 
obeh spolov, različnih velikosti in barv.

TAI
Tai je miren in zelo sociali-
ziran pes. Star je dve leti in 
je kastriran. Ta krasen pes 
v Obalnem zavetišču sedaj 
čaka na človeka, ki ga bo 
znal imeti rad.

TINČEK
Tinček je bil najden v 
Ankaranu, na robu pre-
živetja. Sedaj je že veli-
ko bolje in v začasnem 
domu nestrpno čaka na 
novega posvojitelja. Je 
kastriran.
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Joga za hormonsko ravnovesje

ZGODBE, KI JIH 
PIŠE ŽIVLJENJE 

Joga za hormonsko ravnovesje® 
je primerna za ženske po 35. 
letu, ko začne raven hormonov 

po naravni poti upadati, za ženske 
pred menopavzo, med njo in po 
njej, in za mlade ženske, ki imajo 
težave s hormonskim neravnoves-
jem. Namenjena je izključno žen-
skam (tudi starejšim, nad šestdeset 
let, če so dovolj gibke). 
To je posebna oblika joge, ki je v 
jogijskih studiih navadno ne pou-
čujejo, pojasnjuje Barbara Habič 

Pregl. »To je namreč oblika 
jogijske terapije in avtorsko 

zaščiten program, ki ga 
je utemeljila brazilska 

učiteljica joge Dinah 
Rodrigues. Jogo za 
hormonsko ravnovesje 
tako lahko poučujejo le 

tiste učiteljice joge, ki so 
opravile izobraževanje pri njej 

in pridobile mednarodni certifikat. 
Dinah vodi izobraževalne progra-
me po svetu, čeprav je stara krepko 
čez osemdeset let.« Ob začetku iz-
obraževanja se Rodriguezova po-
šali, naj zato, ker je Brazilka, nihče 
ne pričakuje sambe, saj se v njej 
pretaka tudi precej nemške krvi. 
Program je zasnovala pred več kot 

klasične joge razlikuje v tem, da je 
malce bolj 'agresivna' – če sploh 
lahko uporabim to besedo. Gre 
za intenzivno masažo žlez z notra-
njim izločanjem. Nekateri jogijski 
položaji so rahlo prilagojeni temu, 
da z lego telesa pridemo čim bliže 
določenim organom in z dodatno, 
precej zahtevno dihalno tehniko, 
ki se imenuje bastrika, dodatno sti-
muliramo žleze. Poleg tega upora-
bljamo še stare tibetanske tehnike 
usmerjanja energije. Vemo, da je 
v jogi misel energija, ki je nosilec 
bolj subtilnih energij, s katerimi v 
jogi operiramo, zato v tem smislu z 
zaporami telesa, bandami, ustvar-
jamo polje v telesu, v katerega že-
limo usmerjati energije.« Bastrika 
je torej dihalna tehnika, banda pa 
krčenje mišic v telesu, s katerim 
zadržimo energijo. 

Terapija je sestavljena iz ogre-
valnih vaj, ki telo razgibajo 
in ga pripravijo za razmero-

ma zahtevne asane (jogijske polo-
žaje). Obenem je njihova naloga 
povezovati gib in dih, »s čimer ima-
jo praktikantke na začetku največ 
težav. Sledi natančno določeno, 
vedno enako zaporedje asan, ki so 
usmerjene v jajčnike, nadledvične 
žleze, ščitnico in hipofizo. Vmes je 
še nekaj sprostitvenih tehnik ozi-
roma tehnik, ki jih Rodriguezova 
imenuje joga nidra, čeprav niso 
klasična joga nidra, temveč gre 
spet za usmerjanje energije oziro-
ma za harmonizacijo.« 
Barbara poudarja, da je ta joga te-
rapija. Zato ima kontraindikacije 
in ni primerna za vse ženske; kon-
traindikacije so na primer noseč-
nost, težave s srcem, endometrioza, 
večji miom, postoperativna stanja. 
»V svoje skupine ne smem vzeti 
žensk s hormonsko pogojenim ra-
kom dojke in ne tistih, ki imajo to 
obliko raka v družini. Če naše telo 
že tako ali tako izloča preveč estro-
gena, ga nočemo še dodatno pove-
čevati.« Pri ženskah, ki omenjenih 
težav nimajo in jogo za hormonsko 
ravnovesje redno izvajajo, pa pozi-
tivne učinke – odvisno od simpto-
mov – kmalu občutimo. »Sekvenco 
moramo izvajati štirikrat na teden. 
Ženske na delavnicah in tečajih od 
mene dobijo znanje in navodila, 
potem pa je vse odvisno od njih, 
od njihove discipline. 

Ta je največji izziv, saj se je lažje 
s čim namazati, vzeti tableto ali iti 
k frizerju kot pa vsako jutro vstati 
oziroma najti časovno nišo nekje 
čez dan za sekvenco, ki jo je ideal-
no izvajati zjutraj. Ko jo usvojimo, 
zanjo potrebujemo 35 minut.« Za 
ženske, ki nimajo izrazitih hormon-
skih težav, je, mimogrede, dovolj 
klasična joga. Ko simptomi, zaradi 
katerih smo jogo za hormonsko 
ravnovesje začeli izvajati, izginejo 
ali se občutno zmanjšajo, lahko 
sekvenco izvajajo manjkrat ali pa 
preidejo na običajno hatha jogo. 
Barbara da praktikantkam včasih 
tudi domačo nalogo: v skladu s 
svadhjajo narediti pošten obračun 
s seboj. Svadhjaja sodi med jogij-
ske tehnike in pomeni introspek-
cijo. »To nalogo daš lažje ženskam 
v srednjih letih. Naročim jim, naj 
ovrednotijo svoja dejanja; življenje 
naj razdelijo na desetletja in pogle-
dajo, kaj se jim je zdelo strašno po-
membno, za čim so se gnale, kaj jih 
je spravilo iz tira, kaj so si želele, 
kaj dosegle, kaj jih je navdajalo z 
žalostjo. Ko pogledaš s časovne od-
daljenosti, se nam večina stvari po-
gosto zdi napačna ali nepomemb-
na. Morda ugotoviš, da si porabil 
leto, pet, deset let, ko si se pehal 
za nečim, kar je nepomembno. 
Svadhjaja je kot asana orla, ki bi ti 
morala pomagati, da se, kadar na-
letiš na neko težavo, oviro, dvigneš 
nad njo in nanjo pogledaš s ptičje 
perspektive. Šele potem vidiš, kaj 
to sploh je.« 

Kljub vsestranski pozitivnosti 
joge Barbara ne obljublja ču-
dežnih učinkov in podaljšanja 

mladosti, o katerih na zahodu tako 
radi govorijo številni učitelji in jo-
gijske šole. »Ljudje, zlasti ženske, 
so pogosto žrtve duha našega časa, 
ki zapoveduje, da moraš biti ves čas 
mlad, in so zato pripravljene stori-
ti marsikaj. Ampak ženske imamo 
absolutno pravico, da smo videti 
toliko stare, kot smo, čeprav živi-
mo v družbi, ki starosti ne spoštuje. 
Duhovne posledice tega se kažejo 
na vseh področjih. Starodavne kul-
ture vzhoda so razvile številne teh-
nike, kako se starati harmonično, 
ne govorijo pa o tem, kako ohraniti 
mladost. Nobena sramota ni, da si 
star.« Prav tako ni nobena sramota, 

če asan ne izvajaš popolno. »Tele-
sni položaji so samo ena od po-
drobnosti joge. Zahod je nagnjena 
k zunanjemu videzu, fizični podobi 
telesa, čim boljši fizični zmogljivo-
sti, toda prva stvar joge so jame in 
nijame – moralni kodeks.« Zato 
razmislimo, kaj si želimo doseči, ko 
se začnemo ukvarjati s katero koli 
jogo. »Ljudi sem velikokrat vpra-
šala, zakaj so se odločili za jogo. 
Samo enkrat sem dobila odgovor, 
ki mi je bil res všeč. Neki mlad 
strojnik mi je dejal: 'Prišel sem, 
ker bi bil rad boljši človek.' In to je 
tisto, kar bi moralo biti pomembno, 
kadar govorimo o jogi kot načinu 
življenja.«
Naslednji dvodnevni tečaj Joge za 
hormonsko ravnovesje bo potekal 
januarja.

Irena Pirman

Fo
to

: a
rh

iv 
B.

H.
P.

Barbara z Dinah Rodriguez 

dvajsetimi leti na pobudo svoje 
ginekologinje. Že prej je bila dol-
goletna učiteljica joge, program, ki 
ga je razvila, pa je usmerjen v tiste 
žleze v telesu, ki so odgovorne za 
uravnavanje delovanja hormonov. 
Barbara razlaga: »Ta terapija se od 


