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Rozdzia« 1

DLACZEGO
WĝAĶNIE JOGA?

P

ewnego dnia, po krytycznym spojrzeniu na swoje odbicie w lustrze,
podjÚïam stanowczÈ decyzjÚ: skoro jestem kobietÈ po trzydziestce,
zmagajÈcÈ siÚ ze stresujÈcÈ pracÈ, zabieganÈ, przemÚczonÈ i ogólnie juĝ
nieco przez ĝycie „nadgryzionÈ”, muszÚ coĂ zrobiÊ dla siebie. Bezapelacyjnie, kategorycznie, i w ogóle bez dyskusji! Wprawdzie czïowiek jeszcze jakoĂ wyglÈda, ale czy to wiadomo, jak bÚdzie za dziesiÚÊ lat? Poza
tym wszyscy coĂ tam robiÈ — pïywajÈ, biegajÈ, tañczÈ, ĂpiewajÈ, recytujÈ,
a ja co? Owszem, zaliczyïam romans z rowerem, ale powiedzmy sobie szczerze — romans byï to krótki, pozbawiony namiÚtnoĂci i przypominaï raczej aranĝowane maïĝeñstwo niĝ zwiÈzek oparty na peïnym pasji uczuciu. Najlepszym dowodem na jego „intensywnoĂÊ” niech bÚdzie fakt, ĝe
po kilku latach, kiedy sprzedawaïam ten piÚkny, bÈdě co bÈdě, rower
mojej znajomej, na oponach ciÈgle miaï gumowe igieïki, które nie zdÈĝyïy siÚ zetrzeÊ podczas jazdy... Dwa kóïka zdecydowanie siÚ nie sprawdziïy. Moĝe zatem coĂ innego? CoĂ, co pozwoli mi zachowaÊ kondycjÚ
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i poprawi wyglÈd razem z samopoczuSĞowo „joga”
ciem. Pïaski brzuch, szczupïe uda mogÈ
zapisane
podnieĂÊ samoocenÚ, wiÚc wybór padï
w jözyku hindi
na aerobik. No — to musi byÊ to!
Tyle zachwyconych celebrytek, tyle znajomych opowiadajÈcych sobie
o efektach Êwiczeñ, tyle ekscytacji i potwierdzonych naukowo skutków
zdrowotnych! Po przeszukaniu zasobów internetu znalazïam niedaleko
miejsca, gdzie wówczas mieszkaïam, bardzo elegancki klub fitness. Zapisaïam siÚ na zajÚcia, kupiïam T-shirt, spodnie dresowe, sportowe buty
i poszïam. I poszïam jeszcze moĝe ze trzy razy. Dopóki siÚ nie okazaïo, ĝe
fitness to nie jest taka zwyczajna aktywnoĂÊ fizyczna. To jest styl i szyk.
To jest stan umysïu. Jakĝe siÚ zatem myliïam, myĂlÈc, ĝe poÊwiczÚ sobie
w luěnej, radosnej atmosferze! Wprawdzie sympatyczna pani trener zachÚcaïa uczestniczki gorÈco, by siÚ uĂmiechaïy podczas wykonywania Êwiczeñ,
ale... kiedy spojrzaïam w wyïoĝonÈ lustrami ĂcianÚ, zobaczyïam zaledwie
jednÈ uĂmiechniÚtÈ twarz — to byïa moja, od ucha do ucha rozeĂmiana facjata. A powodów do Ămiechu miaïam sporo — bo zawsze obracaïam siÚ
w to „drugie lewo”, nie nadÈĝaïam za coraz szybszym rytmem muzyki,
a poza tym, w miarÚ komplikowania siÚ ukïadów taneczno-ruchowych,
moja koordynacja oko – rÚka – noga –ciaïo – gïowa pozostawiaïa coraz
wiÚcej do ĝyczenia. WyglÈdaïam trochÚ jak bohater Woody’ego Allena
— ten z Zeliga albo Bierz forsÚ i w nogi — co oczywiĂcie nie mogïo popsuÊ mi radoĂci Êwiczenia w grupie. Tylko grupa jakoĂ nie podzielaïa
mojego bezgranicznego entuzjazmu... Moĝe dlatego, ĝe trafiïa mi siÚ jakaĂ
wyjÈtkowo powaĝna...? Po latach, kiedy o tym myĂlÚ, wydaje mi siÚ, ĝe ja po
prostu nie podeszïam do tego z odpowiednim nastawieniem. Po pierwsze ubraïam siÚ nieodpowiednio, bardziej — mówiÈc w modowym slangu — w stylu prêt-à-porter: zwykïe sportowe gacie, luěna koszulka, wïosy
w kucyk (niczym ofermowata bohaterka amerykañskich filmów o szkolnych brzydulach, które po zdjÚciu okularów i rozpuszczeniu wïosów
momentalnie i w niezrozumiaïy dla mnie po dziĂ dzieñ sposób stajÈ siÚ
królowymi balu). A obok mnie — ha! Peïny haute couture — stroje
w wersji „full wypas”, dopasowane, tu opiÚte, tam kuse, odsïaniajÈce nabytÈ
w solarium opaleniznÚ brzuchów, ïydek i ramion. Fryzura, makijaĝ, paznokcie — teĝ niebanalne. WyglÈdajÈc tak, nie moĝna po prostu pozwoliÊ
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sobie na wygïupy. Poza tym przyglÈdanie siÚ swojemu odbiciu w lustrze
wymaga skupienia i uwagi, moĝna teĝ poÊwiczyÊ „spontaniczne” pozy,
które przydadzÈ siÚ na Ăciance podczas imprez dla lokalnych VIP-ów
i celebrytów. Dzisiaj lepiej rozumiem przyczyny ostracyzmu, który mnie
wówczas spotkaï — ja po prostu zaburzaïam harmoniÚ tego symbolicznego uniwersum, wprowadzaïam do niego zamÚt, zaniĝaïam ĂredniÈ i nie
traktowaïam rzeěbienia swojego ciaïa z naleĝytym pietyzmem. Po trzech
tygodniach zmagañ z aerobikiem i samotnej radoĂci na parkiecie rozstaïam siÚ z klubem fitness na zawsze.
Aĝ przyszedï zimowy wieczór, jakoĂ tak na poczÈtku 2003 roku, kiedy
leĝÈc w ïóĝku, zaczÚïam siÚ zastanawiaÊ, czego naprawdÚ mi trzeba. Czy
koniecznie muszÚ schudnÈÊ i wykuÊ poĂladki jak z ĝelaza? Czy powinnam
raczej poprawiÊ kondycjÚ? A moĝe warto zadbaÊ o siebie bardziej holistycznie i Ăwiadomie? Moĝe to, co oferuje mi zachodnia moda, wcale nie
jest dla mnie dobre? Moĝe jako typowy inCzy wiesz, Še: jogö äwiczyĞa
trowertyk — ktoĂ, kto nie lubi rywalizacji,
królowa
Belgii ElŘbieta i po raz
nie ma parcia na szkïo i nie przepada za
pierwszy
wykonaĞa stanie
lansem — powinnam poszukaÊ dla siebie
na gĞowie w wieku 86 lat?
takiej aktywnoĂci, która pozwoli mi we wïasnym rytmie odnaleěÊ kontakt z ciaïem, do
tej pory traktowanym przeze mnie doĂÊ przedmiotowo, katowanym skïonami, przysiadami i pompkami na czas? I wtedy — niczym ciepïy, miÚkki,
ukochany bïÚkitny kocyk z dzieciñstwa — spïynÚïa na mnie myĂl: to
moĝe byÊ joga.
Skoro nie mam potrzeby wyciskania z siebie siódmych potów, nie
mam zamiaru przebiec maratonu ani braÊ udziaïu w konkursach kulturystycznych, to joga moĝe okazaÊ siÚ najlepszym rozwiÈzaniem! Pozwala
zachowaÊ ciaïo w dobrej formie, delikatnie, ale sukcesywnie poprawia
zakresy ruchu, koryguje postawÚ, poprawia samopoczucie, daje moĝliwoĂÊ
relaksu. Pozwala poznaÊ wïasne ciaïo i siÚ z nim zaprzyjaěniÊ. Daje takĝe
pewne moĝliwoĂci rehabilitacyjne — o czym szerzej w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.
Czyli ma wszystko, co jest niezbÚdne wspóïczesnemu czïowiekowi, który
wiÚkszoĂÊ czasu spÚdza w bezruchu i którego najczÚstszÈ aktywnoĂciÈ jest
przesiadanie siÚ z fotela w biurze na fotel w samochodzie, a potem z samochodu na kanapÚ. Do tego wspóïczesny Ăwiat gna jak szalony, porywajÈc
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nas w zaklÚty wir stresu, poĂpiechu, nieuwaĝnoĂci — wtedy trudno pozbieraÊ myĂli i zastanowiÊ siÚ nad tym, co w ĝyciu najwaĝniejsze. Joga,
sztuka liczÈca kilka tysiÚcy lat, jest doskonaïym narzÚdziem do pracy
z ciaïem, a poprzez ciaïo — do zmiany jakoĂci ĝycia. Mam znajomÈ, która od dziecka cierpi na powaĝne problemy z krÚgosïupem, ma mocno
zaawansowanÈ skoliozÚ. Caïe lata spÚdziïa w sanatoriach, na rehabilitacji
i leczeniu. Niewiele to jednak zmieniaïo — wiÚkszoĂÊ czasu i tak spÚdzaïa
w gipsowym gorsecie. SzczÚĂliwym zbiegiem okolicznoĂci trafiïa pewnego dnia na zajÚcia jogi, poniewaĝ ĝadna inna aktywnoĂÊ fizyczna nie
wchodziïa w grÚ. Po kilkunastu latach praktyki jest osobÈ, o której
moĝna powiedzieÊ wszystko, ale na pewno nie to, ĝe ma jakÈkolwiek
wadÚ postawy — proste plecy, równe ramiona i biodra, duĝy zasiÚg ruchu,
a co za tym idzie, energia i radoĂÊ ĝycia. OczywiĂcie, krÚgosïup cudownie
sam siÚ nie wyprostowaï i nie usztywniï, ale miÚĂnie wzmocniïy siÚ tak
bardzo, ĝe kobieta moĝe normalnie funkcjonowaÊ, ĝyÊ bez bólu, bez ograniczeñ i bez lÚku, ĝe wylÈduje na wózku inwalidzkim.
Dzisiaj, kiedy masz do wyboru tyle ofert aktywnego spÚdzania czasu,
kiedy trzeba naprawdÚ siÚ wysiliÊ, aby nic ciekawego dla siebie nie znaleěÊ, joga pozostaje atrakcyjna z wielu powodów. Kaĝdy z nich jest dobry.
I tak po pewnym czasie zauwaĝysz, ĝe pierwotna motywacja juĝ dawno
straciïa na aktualnoĂci, a Ty nadal Êwiczysz — samodzielnie w domu,
na warsztatach, na zajÚciach w grupach. Nie tylko zauwaĝysz, ĝe Twoje
ciaïo ma wiÚksze moĝliwoĂci, jest gibkie i sprawne, coraz rzadziej dokuczajÈ Ci bóle i napiÚcia miÚĂni, ale i ze zdziwieniem stwierdzisz, ĝe jesteĂ
mocniej osadzony w Ăwiecie, w rzeczywistoĂci, która CiÚ otacza, ĝe lepiej
radzisz sobie z dolegliwoĂciami ciaïa, spokojniej podchodzisz do wielu
spraw, masz dystans do rzeczy, które jeszcze niedawno nie pozwalaïy Ci
zasnÈÊ. Odkryjesz gïÚbokÈ wiÚě ïÈczÈcÈ ciaïo, umysï i Twoje wewnÚtrzne ja,
które jakĝe dalekie jest od maïostkowego ego. Nie ma znaczenia, z jakiego
powodu zdecydujesz siÚ na jogÚ — czy z ciekawoĂci, czy dlatego, by na
pytanie pretensjonalnej koleĝanki, co robiïaĂ wczoraj wieczorem, odpowiedzieÊ z nieukrywanÈ satysfakcjÈ: „A wiesz, takie tam... Najpierw tadasanÚ, potem adho mukha svanasanÚ, a na koniec uttanasanÚ”. Tak
czy inaczej — mówiÈc jÚzykiem youtube’owego filmiku o sprzedaĝy bezpoĂredniej — jesteĂ zwyciÚzcÈ i niewÈtpliwie joga przyniesie Ci wiÚcej
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korzyĂci, niĝ moĝesz przypuszczaÊ. PamiÚtaj: jeĂli zdecydujesz siÚ na jogÚ,
podejdě do tego powaĝnie. Nie szukaj kursów w typie „joga instant,
oĂwiecenie w weekend”, wybierz raczej regularnÈ praktykÚ, chociaĝ raz
w tygodniu znajdě dwie godziny na Êwiczenia, nie eksperymentuj sam,
wybierz dobre studio i odpowiedzialnego nauczyciela. Ucz siÚ, czytaj,
rozmawiaj z tymi, którzy majÈ wiÚksze doĂwiadczenie. Zadawaj pytania.
Obserwuj siebie i zachodzÈce w Tobie zmiany — zarówno na poziomie czysto fizycznym, jak i tym gïÚbszym, który pozwala cieszyÊ siÚ ĝyciem pomimo rozmaitych okolicznoĂci i zawirowañ losu.
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