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Od autora
 Napisanie książki o jodze jest trudnym zadaniem. Joga opiera się na procesie 

doświadczania, który jest czymś dynamicznym. Mój sposób praktyki asan, pranajamy, 

medytacji, jak również sposób nauczania zmienia się czasem dosłownie z dnia na dzień. 

Książkę pisałem ponad rok, przez który moje doświadczenie także bardzo się zmieniało. 

Tak naprawdę wiele jej brakuje do formuły, w jakiej chciałbym ją widzieć, ale zdaję sobie 

sprawę, że doskonalenie tekstu może się skończyć tym, że książka nigdy się nie ukaże. 

Potraktujcie ją jako przekaz pewnego bieżącego doświadczenia, odnieście do swojej prak-

tyki, swojego życia. Sprawdźcie koncepcje i propozycje, które są przedstawione w posz-

czególnych rozdziałach i stosujcie to, co skutkuje w Waszym wypadku. Powodzenia!

 W ostatecznym kształcie tej książki miało swój udział wiele osób, którym 

chciałbym w tym miejscu podziękować. Nie doszłoby prawdopodobnie do napisania 

tej książki, gdyby nie moje zetknięcie się z przekazem 3 wybitnych nauczycieli: dok-

tora H.J. Witteveena z Holandii oraz acharyów Śrivatsy Ramaswamiego i A.G. Mohana 

z Chennai w Indiach. Każdemu z nich zawdzięczam bardzo wiele w budowaniu swojego 

rozumienia praktyki, jednakże myślę, że to H.J. Witteveen, z którym znam się od 1993 

roku, poprzez swoje nauczanie, a przede wszystkim swoją osobę, nadał kontekst temu, co 

robię do dzisiaj. Z kolei Śrivatsa Ramaswami i A.G. Mohan, jako długoletni uczniowie Krish-

namacharyi, mają bezpośredni wpływ na doświadczenie, które przekazuję w tej książce. 

Każdemu z tych wybitnych nauczycieli dziękuję z całego serca za ich nauczanie, jak również 

za wyrażenie pozytywnych życzeń dla tej książki i mojej pracy w nauczaniu jogi. Acharyi 

Śrivatsie Ramaswamiemu dziękuję również z całego serca za napisane słowo wstępne. 

Nie mogę przy okazji również nie podziękować mojemu tacie, który zainspirował wiele 

z moich poszukiwań, dzięki czemu jestem tu, gdzie jestem.

 Olbrzymie podziękowania należą się mojej żonie Agnieszce. Trudno przecenić jej 

wkład w tę książkę: nie tylko wspierała mnie w pracy, będąc często pierwszym czytelnikiem 

roboczych materiałów do książki, ale również przygotowała doskonałe ilustracje i okładkę 

książki, poświęcając temu bardzo dużo pracy. 

 Dziękuję także moim uczniom za motywowanie mnie do pracy. Ich pytania 

i problemy były dla mnie bodźcem do rozwijania swojej praktyki, rozumienia i uważności. 

Szczególnie podziękowania należą się jednak Beacie Policht, która dokonała redakcji  

tekstu, przekonując mnie do kilku istotnych zmian, które wpłynęły – jak sądzę – na większą  

czytelność książki. Z kolei ostateczna korekta dokonana przez Olgę Szkonter pozwoliła 

uniknąć wielu usterek, które mogłyby obniżyć wartość merytoryczną tej publikacji.

Maciej Wielobób
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Słowo wstępne od acharyi Śrivatsy Ramaswamiego

Joga leczy!

 Jak wskazuje źródłosłów terminu joga, joga skupia się na integracji. Jamy poma-

gają praktykującym jogę być w stanie integracji z zewnętrznymi obiektami i istotami, jak 

również uzdrawiają nasze związki z ludźmi, wprowadzając je w stan równowagi. Nijamy 

pomagają uczynić nasze nawyki częścią koherentnego wzorca behawioralnego, jak również 

leczą problemy natury behawioralnej. Asany pomagają zredukować schorzenia, ustawiają 

strukturę ciała, regulują centra energetyczne. W Upaniszadach jest wyraźnie napisane, iż 

pozycje jogi pomagają usunąć choroby (asanena rujam hanti). Pranajama jest doskona-

łym narzędziem do usuwania schorzeń dwóch ważnych organów i układów: płuc z ukła-

dem oddechowym oraz serca z układem krążenia. Ponadto pranajama pomaga usuwać 

zaburzenia umysłowe, co podkreślają Jogasutry Patańdżalego. Pratyahara pomaga zredu-

kować samowolę zmysłów. Wewnętrzne praktyki dharany, dhyany i samadhi naprawiają 

rozproszony umysł poprzez zmianę połączeń nerwowych w mózgu, jak również poma-

gają dążyć do jednopunktowości. Ekagrata, czyli jednopunktowość poprawia zdrowie psy-

chiczne i stwarza przepływ spokoju w umyśle. W ten właśnie sposób joga jest doskonałą 

nauką o leczeniu.

 Mój nauczyciel, profesor Tirumalai Krishanamacharya, był wybitnym joginem 

i uzdrowicielem. Używał swojego olbrzymiego doświadczenia, tradycyjnej wiedzy jogicz-

nej i odpowiednio dostosowanych do pacjenta technik, by pomóc różnym ludziom pora-

dzić sobie z rozmaitymi fizycznymi i umysłowymi dolegliwościami. Leczył swoich pacjen-

tów i uczniów z niebywałą troską, niezależnie czy pacjentem był ośmiolatek ze skoliozą czy 

sześćdziesięcioletni emeryt z problemami psychologicznymi. Niezwykle bogaty zasób asan 

i vinyas, którego nauczał, pozwalał mu pomóc praktycznie każdemu i rozwijać dynamiczny 

schemat praktyki jogi dostosowany do możliwości ucznia. By wspomagać leczenie istot-

nych narządów wewnętrznych, stosował także pranajamę i mudry. Intonacji mantr, rytu-

ałów i innych religijnych praktyk nauczał tych, którzy wierzyli w Boga. Wierzącym doradzał 

także modlitwę, medytację na Bogu, studiowanie tekstów związanych z tradycją religijną, 

by wspomóc ich dążenie do zdrowia. W leczeniu Krishnamacharya stosował również swoją 

bogatą wiedzę na temat ajurwedy, by diagnozować pacjentów, a czasami by wspomagać 

ich leczenie ajurwedyjskimi lekami ziołowymi. Stosował bardzo szerokie spektrum praktyk 

i tradycyjnej wiedzy, by pomóc praktycznie komukolwiek, kto pojawił się u niego z proble-

mami ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

 Szczególną częścią naszego życia jest jego część środkowa. To jest czas, gdy 

zakłada się rodzinę, wychowuje dzieci, dokonuje osiągnięć na polu zawodowym, jak rów-

nież realizuje się inne cele życiowe. To jest okres, kiedy powinniśmy utrzymywać dobre 
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zdrowie fizyczne i psychiczne. Śri Krishnamacharya dostrzegał wagę zdrowych nawyków, 

które są związane z jogą i dlatego rozwinął swoje podejście cikitsa krama (terapia jogą). 

Zwykł określać praktykę jogi jako sarvanga sadhanę czyli praktykę, która jest użyteczna dla 

całego człowieka. Są praktyki, które działają na strukturę stawów, kręgosłupa i pracę mię-

śni. Są ćwiczenia, które wspomagają organy wewnętrzne, w tym serce, płuca, układ roz-

rodczy etc., jak również układ nerwowy i mózg.

 Bardzo się cieszę, że Maciej Wielobób napisał książkę o jodze jako terapii, bazu-

jąc na swojej długiej, nieprzerwanej praktyce i studiach. Życzę mu wszystkiego dobrego!

Śrivatsa Ramaswami
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Rozdział pierwszy: Czym jest terapia jogą?

Kontekst terapii jogą

 Koncepcja terapii jogą jest tak naprawdę stosunkowo nową ideą. Joga klasycznie 

nie skupia się na terapii sensu stricto. Jest stosowaną nauką o umyśle. Patańdżali zwraca 

uwagę w drugiej sutrze pierwszego rozdziału Jogasutr, że „joga jest zatrzymaniem poruszeń 

umysłu”. Idea zatrzymania poruszeń umysłu jest zrozumiała dopiero, gdy zrozumiemy 

koncepcję umysłu w jodze. W filozofii jogi nie postrzega się umysłu jako swego rodzaju 

(materialny lub niematerialny) obiekt, a jako proces, aktywność, którą się wykonuje. 

Poruszenia umysłu (sanskr. cittavrtti) – myśli, emocje, spostrzeżenia tworzą zapisywane 

w sferze dyspozycyjnej (nieświadomej) ukryte wrażenia (sanskr. samskara). Z kolei te 

wrażenia wyzwalają następne poruszenia i w ten sposób dochodzi do efektu błędnego 

koła. Myśli i emocje wzmacniają nieświadome wrażenia, wrażenia z kolei wzmacniają 

konkretne myśli i emocje. Jak łatwo zauważyć, taki mechanizm, gdy jest poza świadomą 

kontrolą, prowadzi do stanu porównywalnego do uzależnienia lub obsesji. I tu właśnie ma 

z pomocą przyjść praktyka jogi. Przeanalizowanie powyższej koncepcji umysłu prowadzi do 

wniosku, iż jedynym sposobem, aby usunąć niekorzystne wrażenia w sferze dyspozycyjnej, 

jest zastąpienie ich innymi wrażeniami, które dla odmiany będą działały uspokajająco na 

umysł. Dlatego właśnie istotą jogi jest poszukiwanie praktyk i przedmiotów koncentracji, 

które przynoszą wrażenie spokoju umysłowego. To właśnie samskara spokoju stopniowo 

usuwa ze sfery dyspozycyjnej umysłu inne, prowadzące do cierpienia wrażenia. Więcej na 

temat koncepcji umysłu w jodze można przeczytać w rozdziale o psychoterapii.

 Owo uspokojenie umysłu nie jest celem samym w sobie – ma uwolnić nas od 

dukham – cierpienia. Dzięki psychosomatyce i medycynie behawioralnej wiemy, że cier-

pienie psychiczne bardzo często związane jest z problemem z naszym ciałem i odwrotnie. 

Stąd też wątki natury terapeutycznej, leczniczej przewijają się w jodze przynajmniej od 

średniowiecza. Późne teksty jogiczne, takie jak Hatha joga pradipika, Gheranda sanhita 

sugerują np. lecznicze działania asan, mudr, pranajamy czy innych praktyk.

 Jednakże spójna koncepcja terapii jogą powstała dopiero w XX wieku. Jej twórcą 

jest acharya Tirumalai Krishnamacharya. Warto powiedzieć parę słów o tym praw-

dopodobnie najwybitniejszym nauczycielu jogi ubiegłego stulecia, mistrzu powszechnie 

znanych „luminarzy” jogi takich jak: B.K.S. Iyengar, K. Pattabhi Jois, T.K.V. Desikachar, Indra 

Devi, Śrivatsa Ramaswami czy A.G. Mohan.

 Krishnamacharya był niezmiernie wszechstronnym człowiekiem posiadającym 

jasno określony cel – zgłębienie najskuteczniejszej drogi do uwolnienia się z cierpienia. 

Studiował sanskryt, ajurwedę oraz wszystkie klasyczne filozofie indyjskie. Uzyskał 6 pres- 

tiżowych tytułów za swoje studia filozoficzne: sankhja joga sikhamani, veda keszari, 
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vedanta vagiśa, mimamsa ratna, mimamsa tirtha, njajaczarja, które można porównać 

do 6 współczesnych doktoratów czy (w polskich warunkach) wręcz do sześciu habilitacji.  

A.G. Mohan opowiadał, w jaki sposób wyglądało uzyskanie takiego tytułu: kandydat bar-

dzo gruntownie przygotowywał się z danej dziedziny i stawiał się na egzamin. Podczas 

egzaminu wchodził do sali, gdzie zasiadało ok. 30-40 specjalistów z danej dziedziny, którzy 

przez 3-4 dni zadawali wnikliwie pytania, a kandydat do tytułu na każde z nich musiał pra-

widłowo odpowiedzieć. Co jest godne uwagi, Krishnamacharya nie uzyskał tych 6 tytułów 

w jednej dziedzinie, a w różnych1, jak również posiadał wykształcenie lekarza ajurwedy 

i tytuł profesora sankskrytu. Osoby, które zetknęły się z nim, mówią, że był nie tylko dosko-

nałym gramatykiem, ale i wybitnym poetą, jak również sprawnym instrumentalistą (grał 

na winie – klasycznym indyjskim instrumencie). Pomimo iż w zasadzie z jego wykształce-

niem posada rektora każdego indyjskiego uniwersytetu była dla niego otwarta, on posta-

nowił poświęcić się mało popularnej i niecieszącej się wówczas uznaniem jodze. Wnuk 

mistrza, Kausthub Desikachar, pisze, że rodzina na początku zastanawiała się wręcz, czy 

Krishnamacharya nie zwariował, decydując się poświęcić tak niewdzięcznemu i nieszano-

wanemu zajęciu. 

 Jednakże Tirumalai Krishnamacharya dzięki swojej szerokiej wiedzy przywrócił 

świetność jodze. Prawie wszystkie metody praktyki asan znane na zachodzie i w Indiach 

noszą piętno jego nauczania. Co więcej, Krishnamacharya, łącząc umiejętnie swoje 

niewyobrażalne doświadczenie w dziedzinie jogi i doskonałe umiejętności terapeutyczne 

w ajurwedzie, otworzył nowe drzwi z napisem „terapia jogą”. Był pierwszą osobą, która 

przełożyła najważniejsze koncepcje ajurwedyjskie na język jogi (np. koncepcja brhmana/

langhana). Terapia jogą u Krishnamacharyi była szeroką koncepcją, doskonale wpasowaną 

w całość idei jogi. Obecnie pod banderę terapii jogą są wciągane różnorakie mechaniczne 

techniki, w których twierdzi się, że wykonując zestaw kilku(nastu) asan można wyleczyć 

np. problemy z dolnymi plecami, nie uwzględniając indywidualnych uwarunkowań 

„pacjenta”. Sam Guruji Krishnamacharya, nie tylko w terapii jogą, kładł niesamowity 

nacisk na indywidualizację nauczania. Najczęściej nauczał w konwencji 1 na 1, a nawet 

w większych grupach każdy z uczniów miał swoją odrębną praktykę. Tym bardziej w tera-

pii jogą Guruji niezwykle indywidualnie dostosowywał środki lecznicze. Czasem asany 

były głównym środkiem, a czasami zupełnie pobocznym. Oprócz tego zalecane były inne 

środki, jak np. intonacja mantr, zmiana trybu życia, zmiana diety, odpowiednio dobrane 

zioła i olejki, medytacja etc. W samej praktyce asan Krishnamacharya manipulował nie 

tylko ich doborem, ale także dynamiką praktyki, czasem trwania w pozycjach oraz różnymi 

wzorcami oddychania. Również diagnoza miała bardzo wnikliwy charakter i obejmowała 

wszystkie dziedziny życia. Ten nurt terapii jogą kontynuują obecnie głównie T.K.V. Desi-

1 Każda filozofia indyjska jest odrębną nauką. Jest 6 klasycznych szkół filozofii indyjskiej: sankhja (będąca nauką o bycie), 
joga (psychologia), njaja (logika), waiśeszika (filozofia przyrody), mimamsa (egzegeza tekstów wedyjskich) i wedanta.
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kachar i A.G. Mohan, a w kierunku „terapii profilaktycznej” najbardziej interesującą pracę 

wykonuje Śrivatsa Ramaswami (który najdłużej był uczniem Krishnamacharyi).

 Terapia jogą zatem na gruncie naszych rozważań będzie metodą uwalniania się 

od szeroko pojętego cierpienia, by dojść do optymalnego zdrowia. Optymalne zdrowie 

jednak jest nie celem, a środkiem w dążeniu do samorealizacji. Warto pamiętać jednak, 

że terapia jogą nie jest mechaniczną techniką leczenia, a znajduje się w kontekście jogi 

i wszystkich jej praktyk. Joga składa się – jak wie prawdopodobnie większość czytelników 

– z 8 grup praktyk: jama (praktyki dyscypliny społecznej), nijama (praktyki dyscypliny 

indywidualnej), asana (pozycje jogi), pranajama (praktyki oddechowe), pratjahara (wyco-

fywanie zmysłów) oraz grupa praktyk koncentracyjno-medytacyjnych – dharana, dhjana 

i samadhi. Terapia jogą jest tylko pewnym spojrzeniem na jogę, pewnym sposobem pracy, 

ale jej również dotyczą wszystkie te praktyki. 

 Czy tego chcemy, czy nie ścieżka jogi zaczyna się właśnie od jamy i nijamy. Nie jest 

to przypadek. Bez jamy i nijamy joga jest pozbawiana kontekstu i po prostu… nie działa. 

Nie działa jako środek uspokojenia poruszeń umysłu, ale również nie przyniesie ukojenia 

zmęczonemu ciału i nie uwolni od napięcia. Dlatego jama i nijama ma swoje znaczenie 

nawet, a może przede wszystkim, w terapii jogą.

 Wśród 5 praktyk jamy kodyfikator jogi wymienia następujące: niekrzywdzenie 

(ahimsa), prawda (satja), niekradzenie (asteja), wstrzemięźliwość (brahmacarya) i niepo-

siadanie (aparigraha). Wjasa, pierwszy komentator Jogasutr, zwraca uwagę, że nadrzędną 

jamą jest praktyka nie-krzywdzenia, a wszystkie pozostałe są jej przyporządkowane. Praktykę 

ahimsy musimy rozpocząć od nas samych. Praktyka niewyrządzania sobie krzywdy może 

dziać się na wielu poziomach: zaniechania aktywności prowadzących do przyszłego cierpie-

nia fizycznego, podejmowania działań na rzecz zniesienia cierpienia fizycznego, ale też pracy 

nad umysłem – wykorzenianie negatywnych tendencji sprowadzających nas na manowce. 

Praktyka niekrzywdzenia może odbywać się na (pozornie) prostym poziomie doboru 

odpowiedniego dla nas, odżywczego sposobu odżywiania, ale też na poziomie budowania 

właściwego, otwartego, pozbawianego uprzedzeń sposobu doświadczania rzeczywistości. 

Patańdżali nie jest moralistą – nie umieścił praktyk o charakterze, jak wydawałoby się, moral-

nym na początku drabiny jogi ze względu na to, że takie a takie postępowanie jest moralne, 

dobre czy ładne. Patańdżali rozpoczyna ścieżkę jogi od jamy i nijamy tylko i wyłącznie 

z racji tego, że właściwa praktyka wymienionych przez niego zasad wywołuje określony 

stan umysłu praktykującego, wyzwala u niego gotowość do dalszych etapów praktyki. 

Ahimsa uczy harmonii, najpierw w relacji z samym sobą, później w relacjach z innymi. 

Ktoś, kto bezmyślnie doprowadza się do cierpienia i napięcia, nie ukoi innych ludzi. Ktoś, 

kto jest okrutny dla innych – krzywdzi także siebie. Hazrat Inayat Khan, wybitny mistyk 

indyjski, mawiał, że żyjemy jakby w pałacu luster – każda „wysłana w przestrzeń“ emocja, 

myśl, życzenie prędzej czy później do nas wrócą w tej czy innej postaci. Wszak podstawową 
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zasadą, według której funkcjonujemy, jest zasada wzajemności powiązań. Pozostałe jamy 

uczą nas, jak umacniać się w niekrzywdzeniu (się). Prawda (satja) jest potężnym narzędziem 

do ustalania jasnych kryteriów działania i ostrzem rozróżnienia czy podjęte działanie jest 

dobre, czy złe. Ostrzem – ponieważ zarówno kryteria, wedle których postępujemy, jak 

i wgląd w sytuację, muszą odcinać złudzenia niczym siekiera ścina drzewo. Niekradzenie 

uczy nas niesięgania i niepożądania tego, co nam się nie należy. Uczy sztuki akceptacji, 

która kulminuje się w nieposiadaniu, wiążącym się z życiem na miarę swoich rzeczywistych 

potrzeb. Szeroko rozumiana wstrzemięźliwość zapobiega marnotrawieniu własnej energii 

na bezużyteczne czynności (gadulstwo, bezmyślne działanie, wybujała emocjonalność, 

wybujała seksualność, nadmierne racjonalizowanie etc.). Mówiąc w pewnym uprosz-

czeniu, praktyki jamy pozwalają harmonijnie uregulować obszar naszych relacji z innymi 

ludźmi.

 Praktyki nijamy z kolei dotyczą podstawowych zagadnień w relacji ja z samym sobą. 

Do tej grupy praktyk Patańdżali zalicza: czystość (sauća), zadowolenie (santośa), umiar-

kowanie (tapas), samopoznanie (svadhjaję) i poddanie się boskiej woli (iśvarapranidhana). 

Znów pierwsza z zasad „nadaje ton“ pozostałym – wszak nijamy mają charakter prak-

tyk oczyszczających. Czystość jest rozumiana tu jako czystość zewnętrzna, higiena ciała 

i umysłu, ale także jako działanie na rzecz oczyszczenia umysłu i naszych relacji z samym 

sobą i z innymi. Zadowolenie jest bardzo ważnym czynnikiem integrującym. Brak zado-

wolenia nawet u człowieka w najlepszej, jak wydawałoby się, kondycji psychofizycznej 

– spowoduje dezintegrację. Współcześnie nauka odkrywa tę starą prawdę na nowo 

na gruncie psychoneuroimmunologii. Nijama sadhana (ścieżka nijamy) kulminuje się 

w umiarze (tapas), samopoznaniu (svadhjaja) i całkowitym poddaniu się woli boskiej 

(iśvarapranidhana). Szczególnie ten ostatni element – iśvarapranidhana – rozumiany jako 

pogodzenie się z wszelkimi efektami naszych działań, jeszcze zanim zostaną podjęte, jest 

niezwykle istotny. Jest to kluczowa postawa dla „rozpuszczenia” naszych uwarunkowań. To 

właśnie uwarunkowania różnego typu (fizyczne, psychospołeczne) powodują nasze cier-

pienie, niezależnie od tego czy cierpienie polega na bólu dolnych pleców, czy na rozdarciu 

emocjonalnym lub dysonansie poznawczym. Terapia za pomocą jogi jest drogą zwiększania 

uważności prowadzącą do wykorzenienia tych uwarunkowań. Czasem obserwuję, że ktoś 

rozumie terapię jogą jako specyficzną fizjoterapię. Tak nie jest. Technika ma posłużyć do 

zwiększenia uważności, bez praktyki uważności technika pomoże na kilka chwil, a później 

bezmyślne działanie zniweczy cały trud. Joga musi być praktykowana w całościowym 

kontekście. Inaczej nie działa. 

 Zależność między jamami/nijamami a leczeniem różnych dolegliwości jest bardzo 

łatwo udowodnić. Jeśli ktoś ma problem np. z napięciem w szyi, możemy za pomocą 

pewnych asan i ćwiczeń oddechowych, ewentualnie schłodzenia lub rozgrzania danego 

miejsca, usunąć ból. Jednakże napięcie to związane jest przeważnie z całym spektrum 
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uwarunkowań: niewłaściwą postawą w pracy, z nieregularnym jedzeniem i snem, 

z nieumiejętnością reagowania na stres. W związku z tym najprawdopodobniej, gdy tylko 

pojawi się sytuacja dużego stresu – omawiana osoba znów skutecznie „zapracuje” na 

napięcie w szyi. Dopiero gdy nauczy się prawidłowo reagować na stres, będzie można 

powiedzieć o skuteczności w leczeniu za pomocą jogi, ponieważ problem nie będzie 

wracał, nastąpi wyleczenie.

 Innym ważnym zagadnieniem w zakresie zastosowania jamy i nijamy w tera-

pii jogą jest samo działanie nauczyciela jogi leczącego za pomocą jogi. Niestety wielu  

nauczycieli stosuje siłowe metody pracy (jeżeli chodzi o manipulację ciałem „pacjenta”), 

które są skuteczne na krótko, a na dłuższą metę pogłębiają problem. Bardzo mi jest bliskie 

stwierdzenie Donalda VanHowtena, oparte na jego 40-letnim doświadczeniu terapeuty 

manualnego, że „praca siłowa nie leczy urazu, tylko wbija go głębiej w ciało”. VanHowten 

zauważa (zachęcając do ahimsy): „Gdy przyglądamy się sposobom wywoływania zmian, 

musimy wybrać takie, które zostały stworzone w zgodzie z naszym organizmem i uczą jak 

z nim współpracować, a nie działają przeciwko niemu. Powinniśmy docenić sposób, w jaki 

nasze ciała się zorganizowały (…). Jeśli ocenimy jakiś określony wzorzec jako ‘zły’ i pos-

tanawiamy go zmienić, możemy wywołać dysharmonię”.

Joga Krishnamacharyi – 6 kategorii praktyki (krama)

 Joga jest potężnym narzędziem do pełnej transformacji fizycznej i psychospołecznej, 

ale musi być dostosowana do wielu czynników, takich jak np. wiek, płeć, sytuacja rodzinna, 

sytuacja zawodowa, ewentualne problemy zdrowotne, cechy psychiczne. Jeżeli ktoś ustala 

w jodze standardy takie same dla wszystkich, można by to porównać do sytuacji, w której 

próbujemy wszystkich ubrać w podkoszulki rozmiaru L – dzieci, dorosłych, staruszków, 

kobiety, mężczyzn, osoby z niedowagą i poważnie otyłe etc. Oczywiście będzie niewielka 

grupa osób, która się akurat wpasuje w dany rozmiar i fason, ale większość będzie się czuła 

w takim „wystandaryzowanym” ubranku nieco niewygodnie. Większość osób rozumie 

potrzebę dobrania rozmiaru, fasonu i koloru ubrania do swoich potrzeb, ale dlaczego tak 

trudno zrozumieć tę samą potrzebę w praktyce jogi, co przecież jest dużo ważniejsze niż 

kwestia odpowiedniego stroju. Wszak joga w niezwykle subtelny sposób dotyka pracy 

z ciałem, umysłem i oddechem. W swoich wspomnieniach ze studiów z Krishnamacharyą 

Śrivatsa Ramaswami podkreśla, że nauczanie „ojca współczesnej jogi” było ściśle zindy-

widualizowane: „Kilka pierwszych lat moich studiów [z Krishnamacharyą] było skoncen-

trowane na ogólnej praktyce asan. Uczyłem się w małej grupie, złożonej z członków naszej 

rodziny (...). Krishnamacharya przychodził do nas prawie codziennie. Nauczał różnych asan 

dla każdego z członków rodziny (...). Była moja ośmioletnia siostra, energetyczna i elas- 

tyczna. Ja miałem 16 lat. Mój brat miał około 20 i dodatkowo, w tamtym czasie, potrzebował 

specjalnego traktowania, którym Krishnamacharya go obdarował. No i była moja 35-let-
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nia matka i 45-letni ojciec. Podczas gdy pewne asany praktykowaliśmy wszyscy, większość 

była zupełnie inna - dostosowana do każdego z nas.”

 Krishnamacharya podzielił praktykę na 6 kategorii (6 kroków – krama), które 

razem dawały pełne spojrzenie na możliwości jogi. Niektórzy uczniowie Krishnamacharyi 

twierdzą, że podział ten sięga dawniejszych czasów, ale nie ma na to dowodów. Praw-

dopodobnie to właśnie „ojciec współczesnej jogi” skategoryzował niedokładnie określone 

wówczas, choć intuicyjnie praktykowane nurty jogi. Poniżej pokrótce omawiam posz- 

czególne kategorie.

1. Srsti krama

Ta kategoria praktyki skoncentrowana jest na prawidłowym rozwoju fizycznym, emocjonal-

nym, społecznym i umysłowym. Srsti kramę stosuje się przeważnie dla dzieci, ponieważ 

jest praktyką dla osób bardzo młodych i w pełni zdrowych. Celami praktyki jest osiągnięcie 

elastyczności i siły ciała, wprowadzenie podstawowych zagadnień kontroli oddechu, 

jak również wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego oraz 

zwiększenie siły koncentracji. 

2. Siksana krama

Ta praktyka koncentruje się na dążeniu do doskonałości – w zakresie jakiegokolwiek 

z narzędzi jogi (jednak najczęściej asan, pranajamy, bandh, ale nie tylko). Jest to kategoria 

ćwiczeń, którą wykonują zazwyczaj młodzi dorośli (20 – 30/35 lat). Celem jest nauczenie się 

bezbłędnego stosowania narzędzi / technik jogi, a następnie wykształcenie umiejętności 

modyfikowania tych technik (np. dostosowywanie wariantów asan, pranajam do odpo-

wiednich celów).

Syn Krishnamacharyi – T.K.V. Desikachar opowiada o siksana kramie w wywiadzie 

udzielonym swojemu synowi Kausthubowi: „Zacząłem się interesować jogą w okolicach 

roku 1960, kiedy to miałem około 20 lat. Byłem szczupły i dosyć sprawny. Na początku 

mojej praktyki mój ojciec nauczał mnie tego, co nazywa się siksana krama. Musiałem 

wykonywać wszystkie pozycje i pranajamy perfekcyjnie. Nie było miejsca na żadne błędy. 

Jeżeli nie mogłem wykonać jakiejś pozycji prawidłowo, byłem przygotowywany do niej za 

pomocą innych pozycji, tak abym mógł udoskonalić docelową pozycję. Krishnamacharya 

nigdy nie wpychał mnie w pozycję na siłę. To wszystko było bardzo delikatne, subtelne, 

ale doskonałość niewątpliwie była celem. Ponieważ byłem silny i elastyczny, w ciągu kilku 

lat byłem w stanie wykonać większość asan i pranajam prawidłowo, a zatem z bandhami 

i specjalnymi rytmami oddychania (...)”. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że dążenie 

do doskonałości nie wiązało się w nauczaniu Krishnamacharyi z pracą siłową, a raczej 

z inteligentnym rozumieniem ciała, oddechu, umysłu i stopniowym przygotowaniem się 

do wykonania danej praktyki. Na ten aspekt zwraca również uwagę w żartobliwy sposób 

jedna z wcześniejszych uczennic Krishnamacharyi – Indra Devi – w wywiadzie udzielo-

nym Larry`emu Payne`owi: „Pamiętam jedne z pierwszych zajęć [z Krishnamacharyą]. 
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Wszyscy robili skłon do przodu – paścimottanasanę... no, prawie wszyscy... no wiesz, nogi 

rozciągnięte na podłodze, wdech i z wydechem chwytasz się za palce stóp. Moje dłonie były 

tak daleko od stóp, że poprosiłam jednego z współćwiczących, aby popchnął moje plecy, 

ale Śri Krishnamacharya powiedział: »Nie, nie, nie! Możesz uszkodzić mięsień. Dojdziesz do 

tego stopniowo.« I ja pamiętam, jak patrząc w górę na niego, mówię: »Chyba w przyszłym 

wcieleniu.«".

3. Raksana krama

Raksana jest praktyką dla podtrzymania zdrowia, uspokojenia umysłu oraz regeneracji. 

Ten typ praktyki jest zalecany przez Krishnamacharyę i jego uczniów (w szczególności  

Desikachara) dla osób dorosłych, które mają dużo obowiązków rodzinnych, społecznych  

i/lub zawodowych. Dzięki praktyce w ramach raksana krama mogą oni zachować harmonię 

fizyczną i psychiczną, jak również podołać swoim licznym obowiązkom.

Oddajmy głos Desikacharowi: „Na początku lat 70-tych [XX wieku] moja praktyka przeszła 

od siksana kramy do raksana kramy. Prawdopodobnie stało się tak, ponieważ mój ojciec 

zauważył, że trochę się zestarzałem (teraz zbliżając się do czterdziestki), jak również, że 

zwiększyło się moje obciążenie pracą. Byłem już pełnoetatowym nauczycielem jogi i miałem 

sporo uczniów. Innym istotnym czynnikiem było to, że teraz byłem żonaty i miałem już 

swojego pierwszego syna. W związku z tym praktyka została ukierunkowana głównie na 

pranajamę, ale zawierała także rozsądną ilość asan i odrobinę cichej medytacji. Patrząc 

wstecz, było to nieocenione dla mnie, ponieważ taki typ praktyki był dokładnie tym, czego 

potrzebowałem. (...) Moje życie stawało się coraz szybsze i aby nadążyć za nim, jak również 

by podołać nadejściu dwójki kolejnych dzieci, potrzebowałem swoistej ‚magii’. To właśnie 

przyszło w formie mojej praktyki”.

4. Adhyatmika krama

Przychodzi moment w praktyce, kiedy ciało jest przygotowane, a umysł wstępnie oczysz-

czony i zachodzi potrzeba głębszej pracy z umysłem. Tego typu praktykę „oferuje” adhyat-

mika krama. Jest to już kategoria praktyki, która bezpośrednio ma doprowadzić do celu 

jogi, jakim jest „zatrzymanie poruszeń umysłu” (JS I.2). Oczywiście główny nacisk jest 

położony tu na praktyki koncentracji i medytacji (cichej, ale też recytacji i modlitwy), jak 

również podejście do życia (jama, nijama), ale też świadomy ruch można praktykować tak, 

by umożliwiał nam głębsze zrozumienie siebie i wgląd we własną naturę. 

Desikachar mówi dalej we wspomnianym wywiadzie: „W późnych latach 80-tych [XX wieku] 

już miałem zdecydowanie inne spojrzenie na życie [niż w młodości]. (...) Myślę, że mój 

ojciec to zauważył i pewnego dnia wprowadził mnie w praktykę adhyatmika kramy. Była 

to specjalna praktyka zawierająca po trochu asany i pranajamy, ale z dużym naciskiem na 

komponenty medytacyjne (...). Piękno adhyatmika kramy polega na tym, że trzeba czasu, 

by zauważyć rezultaty praktyki. (...) Potrzebujemy cierpliwości, wytrzymałości i oddania 

regularnej praktyce.”.
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5. Cikitsa krama

Cikitsa oznacza terapię, leczenie. Ta kategoria praktyki jest przeznaczona dla osób, które 

doświadczają problemów ze swoim zdrowiem czy to fizycznym, czy psychicznym. W cikitsa 

kramie za pomocą narzędzi i technik jogi (nie tylko asan!) dąży się do doprowadzenia ciała 

i umysłu do równowagi, harmonii. Za pomocą budowania samoświadomości uruchamiane 

są mechanizmy samoregulacyjne. Desikachar mówi: „Nauczyłem się wiele o cikitsa kramie 

od mojego ojca i widziałem niesamowite rezultaty dzielenia się tą wiedzą z ludźmi, którzy 

cierpieli na poważne problemy zdrowotne. Ludzie unikali operacji, leczyli się z poważnej 

migreny, na którą cierpieli całe życie, wychodzili z dna depresji, zwyciężali nowotwory, 

używając jogi jako systemu wsparcia (...).”

6. Śakti krama

Śakti krama jest kategorią praktyki prowadzącą do uzyskania pewnych specyficznych 

umiejętności (siddhi). Desikachar opowiada swoje doświadczenia, gdy próbował namówić 

Krishnamacharyę na nauczanie go śakti kramy: „Próbowałem namówić mojego ojca, by 

nauczał mnie śakti krama, w szczególności jak zatrzymać bicie serca. Zawsze odmawiał, 

odpowiadając, że nie jest to specjalnie użyteczne dla społeczeństwa. Zasugerował mi, bym 

w zamian za to skupił się na studiach cikitsa kramy, która będzie wspaniałą służbą dla 

innych.” Podobnie Patańdżali ostrzega przed specyficznymi umiejętnościami, które mogą 

urodzić się w ciągu praktyki i którymi praktykujący może się upoić, zapominając o celu 

jogi. Jednakże niewątpliwie ten nurt praktyki też istnieje – choćby Krishnamacharya czy 

Swami Rama prezentowali zatrzymanie krążenia zaskoczonym zachodnim naukowcom. 

Sam poznałem Ranjita Sen Guptę, który zatrzymując oddech po wdechu w pranajamie, 

potrafił udźwignąć na swojej klatce piersiowej słonia o wadze 5 ton (bez ponoszenia 

nawet najdrobniejszego uszczerbku). Zetknąłem się również z osobami, które dzięki swojej 

praktyce rozwinęły umiejętności uzdrowicielskie, a sam również doświadczyłem budzenia 

się pewnych jakości i umiejętności dzięki oczyszczeniu umysłu poprzez praktykę. Jest to 

niewątpliwie jednak wewnętrzny nurt praktyki, co więcej raczej poboczny w stosunku 

chociażby do adhyatmika kramy.

Terapia jogą – paradygmat anatomiczny

 W ramach terapii jogą (cikitsa krama) możemy wyróżnić różne podejścia: anato-

miczne, w oparciu o ajurwedę, hatha jogę i psychologię Patańdżalego. Jestem zwolen- 

nikiem tezy, że szczególnie w zakresie pomocy innym nie należy się trzymać kurczowo jed-

nego paradygmatu pracy, tylko stosować to, co będzie najbardziej skuteczne w danym 

przypadku. Dlatego też pokrótce przedstawiam wszystkie podejścia, zaczynając od podej-

ścia anatomicznego.

 Znajomość i rozumienie anatomii oraz fizjologii człowieka jest niezbędne w tera-

pii jogą. Te dwie dziedziny wyznaczają podstawowy model pracy w leczeniu za pomocą 
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asan. Warto pamiętać o tym, że nawet jeśli pracujemy według innego modelu – musimy 

respektować budowę anatomiczną ucznia / pacjenta. Ponadto obserwacja ucznia w kate-

goriach anatomicznych pozwala nam uniknąć błędów takich jak chociażby próba korygo-

wania problemów z kręgosłupem za pomocą pozycji stojących u osoby, która ma nierówną 

długość nóg (wtedy problem może się pogłębiać; żeby tego uniknąć z asymetrią tego typu 

pracujemy głównie w pozycjach siedzących i leżących).

 Model terapii jogą w oparciu o anatomię będzie stosunkowo bliski podejściu 

współczesnej medycyny manualnej czy fizjoterapii, choć niewątpliwie metody pracy będą 

się różnić przy poszczególnych schorzeniach (ale np. współczesne metody fizjoterapii też 

czasem diametralnie różnią się między sobą). Poważnym ograniczeniem tego modelu jest 

nieuwzględnianie związków ciała z umysłem, więc dla skuteczności terapeutycznej jesteś- 

my zmuszeni wyjść poza realia fizyczności, a zatem i poza realia modelu anatomiczno- 

fizjologicznego. 

Terapia jogą inspirowana koncepcjami hatha jogi  
(w oparciu o koncepcję 5 prana vayu)

 Inne ramy poznawcze dla terapeuty jogą nadaje model 5 prana vayu. Systematykę 

tę wypracowała już filozofia sankhji, jednakże dynamicznie rozwinęła się ona w okresie 

postklasycznym jogi (czyli w okresie tzw. hatha jogi). 

W tradycyjnej systematyce jogi wymienia się 5 rodzajów prany (siły życiowej):

• udana-vayu – związany z obszarem gardła i funkcją mowy, 

• prana-vayu – związany z obszarem klatki piersiowej oraz funkcjami układu krążenia 

i oddechowego,

• samana-vayu – związany z centrum ciała i funkcją trawienia, 

• apana-vayu – związany z dolnym brzuchem i funkcją wydalania, 

• vyana-vayu – związany z rozprowadzaniem energii w całym ciele i funkcjami układu 

mięśniowego. 

 W jodze w zasadzie pracujemy przede wszystkim z dwiema formami energii: praną 

i apaną. Jedną z definicji jogi jest właśnie zjednoczenie (choć może lepszym tłumaczeniem 

byłoby zrównoważenie) prany i apany. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie rodzaje 

prany są niezbędne dla naszego funkcjonowania, ale pod warunkiem, że pozostają w rów-

nowadze. Zatem naszym celem jest zredukowanie apany do minimum, które zapewnia 

równowagę systemu.

 Jeden z klasycznych traktatów jogi Yoga Yajnavalkya Sanhita podaje, że gdy ktoś 

jest niespokojny lub pełen wątpliwości, oznacza to, że ma więcej prany na zewnątrz ciała 

niż wewnątrz. Zbyt mała ilość prany będzie wyrażać się w samoograniczaniu się, braku 

motywacji i obniżeniu nastroju, ale także w chorobach ciała (w tym zaburzeniach kręgo-

słupa). T.K.V. Desikachar pisze: „Jeśli prana nie znajduje wystarczająco miejsca w ciele, to 
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dzieje się tak z jednego powodu – jest wypierana przez coś, czego nie powinno tam być 

– nazwijmy to śmieciami. Jedyne, co mamy do zrobienia podczas praktyki (...), to zreduko-

wanie ilości tych ‘śmieci’ i skoncentrowanie coraz więcej prany wewnątrz ciała. (…) Idea 

prany wewnątrz i poza naszym ciałem jest łatwiejsza do zrozumienia jako symbol naszego 

stanu umysłu. Kiedy umysł jest czysty jak przezroczyste szkło – nie ma niczego, co mogłoby 

zakłócić ciało, nie ma żadnych śmieci. Z drugiej strony, jeżeli wahamy się, jesteśmy nieza-

dowoleni, odczuwamy lęk przed zrobieniem czegoś, co może okazać się niewłaściwe itd., 

możemy przypuszczać, że są pewne zatory w systemie. Te zatory nie dotyczą tylko fizycz-

nego organizmu; są one nawet łatwiej zauważalne w umyśle, w świadomości”.

 W terapii jogą uwzględniającej to podejście w dużej mierze skupiamy się na pracy 

z wydechem ze względu na jego działanie na okolicę dolnego brzucha. Okolica dolnego 

brzucha, związana z apaną, jest głównym siedliskiem „nieczystości”. Wydechy ze względu 

na specyficzne dla nich działanie, jeśli zostaną właściwie użyte, oczyszczają ciało i umysł 

z nieczystości. Z kolei wdechy są bardziej aktywną i regenerującą częścią oddechu. Patań-

dżali mówi także o zatrzymaniu oddechu, którego możemy dokonać zarówno po wdechu, 

jak i po wydechu. Chociaż jedno i drugie teoretycznie sprowadza się do tego samego – 

wstrzymania oddechu – jednak obie czynności różnią się między sobą. A.G. Mohan używa 

nawet 2 odrębnych terminów: pauzę po wdechu nazywa zatrzymaniem (ang. reten-

tion), a po wydechu – zawieszeniem (ang. suspension). Zatrzymanie oddechu po wde-

chu jest kontynuacją działania i funkcji wdechu, ponieważ mięśnie oddechowe są utrzy-

mane w takiej samej pozycji jak w trakcie wdychania. Analogicznie pauza po wydechu jest 

sposobem na przedłużenie funkcji wydechu. W terapii problemów bólowych pochodze-

nia psychogennego często stosuje się pranajamę, właśnie odwołując się do tego modelu.  

A.G. Mohan z kolei wielokrotnie podkreśla znaczenie oddechu w terapii za pomocą asan 

(pozycji jogi) mówiąc, że w rzeczywistości dużo ważniejszy od sposobu wykonania asan 

jest sposób oddychania podczas ich praktyki. Moje doświadczenia nauczycielskie, jak rów-

nież informacje zwrotne od uczestników moich warsztatów, potwierdzają w pełni tę tezę.

 Aby opisać działanie procesu oddechowego z punktu widzenia energetyki jogicz-

nej, warto wspomnieć o ogniu trawiennym – agni. Tak jak podawałem wcześniej, prana 

zasadniczo pracuje w klatce piersiowej, apana – w dolnym brzuchu. Pomiędzy nimi, co 

szczególnie podkreślają hatha jogini, znajduje się ogień trawienny – agni. Uważa się, że 

w trakcie wdechów prana kieruje ogień trawienny w dół, aby mógł spalić nieczystości. 

Podczas zatrzymania oddechu proces ten jest kontynuowany. Następnie z wydechem 

„spalone” nieczystości są wydalane, a podczas pauzy po wydechu pozostające nieczys- 

tości są znów zbliżane do ognia trawiennego (z pomocą mula i uddiyana bandhy), by 

mogły zostać strawione przez agni.
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Trzy bandhy

 W hatha jodze oprócz asan i vinyas oraz pranajam stosujemy również dwa inne 

rodzaje praktyk związanych bezpośrednio z ciałem: mudry (pieczęci) i bandhy (więzy, 

okowy). Bandha oznacza więzy, okowy, łączyć razem. Termin ten odnosi się do pozycji, 

w której pewne organy lub części ciała są skurczone i kontrolowane. Bandhy wykonujemy 

dla zyskania większej kontroli nad pewnymi partiami ciała, jak również dla przeniesie-

nia pracy na mięśnie głębokie ciała (szczególnie mula i uddiyana bandha), tak aby asany 

stawały się bezwysiłkowe. Ponadto działanie bandh można porównać do bezpieczników 

i transformatorów, które regulują przepływ siły witalnej (prany) w organizmie i właśnie 

w tym kontekście znajdują zastosowanie w praktyce jogi terapeutycznej. Są one bardzo 

istotne w kontekście opisanej powyżej energetyki procesu oddychania i powiązania jej 

z procesem oczyszczania ciała i umysłu. Z punktu widzenia praktyki asan, mudr i pranajam 

najważniejsze są 3 bandhy, które omawiam poniżej.

a. jalandhara bandha

‘Jala’ oznacza nektar; ‘dhara’ oznacza podtrzymywanie. ‘Jalandhara bandha’ jest zatem 

bandhą, który podtrzymuje nektar. W tradycji alchemii indyjskiej uważa się, że w pun-

kcie między brwiami przechowywany jest nektar Amrita, odpowiedzialny za długowiecz-

ność. Zazwyczaj poprzez gardło spływa w stronę żołądka, gdzie jest spalany przez ogień 

trawienny (agni). Hatha jogini zatem opracowali dwa sposoby na zachowanie Amrity 

– pozycje odwrócone i jalandhara bandhę. Połączenie tych dwóch elementów znajdu-

jemy w sarvangasanie (świecy), stąd waga tej pozycji w sekwencjach praktyki asan. Tra- 

dycja podaje, że pozycję tę odkrył i nauczał Jalandharanatha. Jalandhara bandha pomaga 

Rysunek I.1. Prana, apana i agni
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wydłużyć kręgosłup piersiowy, uspokaja układ nerwowy, jak również pomaga kontrolować 

proces oddychania.

 Aby wykonać tę pozycję, zachowując uniesiony mostek i wydłużony kręgosłup, 

opuszczamy brodę w kierunku zagłębienia nadmostkowego, niewielkiej wklęsłości powy-

żej rękojeści (górnej części) mostka, pod gardłem. Gdy opuszczamy brodę do mostka, 

mostek również unosi się w stronę brody, po to by tułów nie był przygarbiony w pozycji. 

Gardło ma pozostać rozluźnione w pozycji.

 Jeśli pojawiają się trudności z wykonaniem jalandhara bandhy z rozluźnionym gar-

dłem, wówczas warto prześledzić szczegóły mechaniki wykonania tej pozycji. W tym celu 

warto uświadomić sobie istnienie następujących struktur anatomicznych:

- kość gnykowa,

- kręg szczytowy (pierwszy kręg szyjny),

- guzowatość potyliczna zewnętrzna.

 Kość gnykowa jest kością o kształcie podkowy, którą można wyczuć na granicy szyi 

(gardła) i podbródka. Jest o tyle nietypową kością, że nie ma połączeń z innymi kośćmi. 

Aby ją odnaleźć, wybadaj za pomocą palców wskazujących obu dłoni jej granice w gór-

nej części szyi, ponad krtanią. Kręg szczytowy jest ostatnim kręgiem szyjnym, na któ-

rym opiera się głowa (nie można go niestety wyczuć poprzez dotyk). Guzowatość poty-

liczna zewnętrzna jest wyrostkiem kostnym z tyłu czaszki, tuż ponad szyją. Można ją łatwo 

wyczuć pod palcami dłoni.

 Mechanizm anatomiczny wykonania jalandhara bandhy wygląda następująco: 

- wydłużamy kręgosłup i unosimy rękojeść mostka (górną część mostka) i obojczyki do 

Rysunek I.2. Jalandhara bandha Rysunek I.3. Uddiyana bandha
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góry,- cofamy kość gnykową w stronę kręgu szczytowego, tak aby gardło miękko wycofało 

się do tyłu i broda mogła zacząć opadać w dół,

- kręg szczytowy przesuwamy w stronę guzowatości potylicznej zewnętrznej, a guzowa-

tość potyliczną zewnętrzną w stronę czubka głowy.

W trakcie i po wykonaniu całej tej procedury skóra na twarzy ma pozostać miękka i roz-

luźniona, a gardło miękkie. Nie musisz docisnąć brody całkiem do mostka, jeśli czujesz, że 

powstaje napięcie.

b. uddiyana bandha

Przedrostek ‘ut’ oznacza ‘do góry’, a termin ‘diiyaana’ pochodzi od rdzenia ‘dii’, co oznacza 

‘latać’ lub ‘wznosić się’. Określenie to (wznoszenie do góry – uddiyana) odnosi się do pod-

noszenia się przepony lub do podnoszenia siły witalnej (prany) do góry. Uddiyana bandha 

pomaga kontrolować pracę tułowia, daje zdrowie narządom wewnętrznym poprzez ich 

miękkie uniesienie, jak również pomaga wydłużyć miękko przód kręgosłupa.

 Pozycję tę klasycznie ćwiczy się, stojąc ze stopami na szerokość bioder, z tułowiem 

 lekko pochylonym do przodu, ale równie dobrze można wykonywać ją, siedząc na piętach  

w vajrasanie. Docelowo pracę z mula i uddiyana bandhą wprowadzamy do wszystkich 

asan ze skłonem do przodu. Wykonuje się ją o pustym żołądku, z głową opuszczoną do 

jalandharabandhy. Siedząc lub stojąc z głową opuszczoną, zaobserwuj 2-3 kolejne wde-

chy i wydechy. Zorientujesz się, że w trakcie wdechów klatka piersiowa i brzuch otwie-

rają się, a w trakcie wydechów – zamykają się, wycofują. Po kolejnym wydechu zatrzy-

maj oddech na kilka sekund i zrób udawany wdech (tzn. pracuj tak, jakbyś robił wdech, ale 

nie wpuszczając powietrza). Dzięki temu wytworzy się próżnia w klatce piersiowej, która  

wciągnie brzuch do góry. Gdy bezdech zaczyna się już robić niekomfortowy, wówczas roz-

luźnij brzuch i klatkę piersiową, po czym zrób kolejny miękki wdech.

 Pamiętaj, że uddiyana bandha nie jest „wciągnięciem brzucha”. W istocie w ud- 

diyana bandże mięśnie brzucha są rozluźnione. Wciąganie brzucha na siłę sprawi jedy-

nie, że pozycja będzie bardziej napięta, podczas gdy prawdziwa uddiyana bandha (opi-

sana powyżej) da większe rozluźnienie w pozycji i miękkie wydłużenie przodu kręgosłupa. 

Brzuch wciąga się sam, bez naszej ingerencji, a właściwie to wciąga go próżnia wytworzona 

przez „udawany wdech”. Jeśli ta praca jest dla ciebie trudna lub niezrozumiała, to – aby ją 

zrozumieć – zrób pełny wydech, po czym zatkaj nos i usta, a następnie podejmij próbę zro-

bienia wdechu. Obserwuj delikatną próżnię, która powstaje w okolicy górnego brzucha. 

Następnie, gdy zrozumiesz ideę ćwiczenia, wróć do praktyki właściwej uddiyana bandhy.

c. mula bandha

Termin ‘mula’ oznacza korzeń, źródło, podstawę, dno miednicy (okolicę anatomicznego 

krocza). W tym ćwiczeniu zamykamy obszar anatomicznego krocza, co zapobiega utracie 
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energii, jak również przenosi pracę na mięśnie głębokie ciała, zwiększając stabilność krę-

gosłupa.

 Mula bandhę, podobnie jak poprzednie ćwiczenie, wykonujemy na zatrzymaniu 

oddechu po wydechu. Aby wykonać tę bandhę, po wydechu ustabilizuj ciało w asanie 

i unieś krocze, napinając mięśnie dna miednicy. Zaobserwujesz prawdopodobnie, że dół 

brzucha (okolica między pępkiem a kością łonową) mimowolnie cofnie się także w stronę 

kręgosłupa.

 Pamiętaj, że mula bandha nie jest ani zaciśnięciem zwieracza odbytu, ani zaciśnię-

ciem kanału pochwy u kobiet. Jedno i drugie wykonywane przez dłuższy czas będzie szko-

dliwe. Jeśli masz trudności ze zlokalizowaniem dna miednicy, to usiądź prosto na śred-

niotwardym krześle i, nie napinając pośladków, staraj się zbliżyć guzy kulszowe do siebie. 

Prawdopodobnie odczujesz lekkie napięcie w okolicy krocza (między odbytem a genita-

liami) i to jest napięcie, które chcemy skopiować w omawianym ćwiczeniu. Stopniowo sta-

raj się budować coraz większą świadomość w tym obszarze. Gdy nauczysz się napinania 

krocza (mięsień dźwigacz odbytu – levator ani), następnym etapem jest nabycie umiejęt-

ności wessania go (podniesienia w górę). Jest to dużo łatwiejsze do wykonania, jeśli mula 

bandhę robi się równocześnie z uddiyana bandhą.

 Bandh najlepiej uczyć się od dobrego nauczyciela jogi, który sam dogłębnie poznał 

temat. Sugeruję dużą ostrożność w uczeniu się bandh z książek, płyt DVD itp.

 Śrivatsa Ramaswami odradza wykonywanie bandh u osób z wrzodami, zatwardze-

niem, kolką, przerostem prostaty, infekcjami układu moczowego, problemami z menstru-

acją, chorobami wenerycznymi. Zaleca także ostrożność u osób otyłych. W wielu z tych 

przypadków można wykonywać część bandh, ale po dokładnym poinstruowaniu przez 

wykwalifikowanego nauczyciela, aby praktyka była niezwykle „miękka”.

 Również w trakcie menstruacji oraz ciąży nie wykonuj ani mula, ani uddiyana 

bandhy.

Terapia jogą – paradygmat ajurwedyjski

 W nauczaniu Śri Krishnamacharyi terapia jogą występowała w ścisłym powiąza-

niu z ajurwedą. Ze względu na złożoność i doniosłość ajurwedy poświęcam jej osobny 

rozdział w tym opracowaniu, wskazując na wszelkie wątki, które mogą okazać się istotne 

w terapii jogą. Spośród koncepcji ajurwedy, które przedstawiam w dalszej części książki, 

najistotniejsza będzie dla nas koncepcja 20 właściwości. Jak już wkrótce się zorientujecie – 

funkcjonowanie człowieka można opisać w formie 20 istotnych właściwości. Każda z tych 

właściwości wytrącona z równowagi generuje potencjalnie różne problemy. Właściwości 

te możemy obserwować w obrębie wszystkich narządów i układów ciała, także narządu 

ruchu. Obserwacja ta staje się bardzo pomocna w zrozumieniu natury problemu i zasto-

sowaniu odpowiedniego, skutecznego leczenia. Np. w metodzie Iyengara praktyka tera-
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peutyczna jest stosunkowo dobrze rozwinięta, jednakże obejmuje tylko pozycje statyczne 

z długimi czasami trwania, często pasywnie. Taka praktyka pomoże tylko części osób, któ-

rych symptomy wynikają z nadmiernej ruchomości jakiegoś miejsca (np. kręgosłupa lędź-

wiowego), innym osobom pomoże częściowo lub wręcz nasili objawy. Dlatego działanie 

terapeutyczne w jodze musi obejmować szerokie spektrum praktyki (dynamika, statyka, 

różne wzorce oddychania, różne pozycje, pranajamy, medytacja, użycie olejów, dietetyka 

etc.).

 Ajurwedyjska koncepcja 20 właściwości jest o tyle pomocną matrycą, schema-

tem, że gdy dostrzegamy, że jedna właściwość jest w nadmiarze, możemy skupić się na 

wytworzeniu przeciwnej właściwości. Czyli np. jeśli zimno i oleistość (wilgoć) są w nadmia-

rze – musimy skupić się poprzez odpowiednią praktykę i inne środki na wytworzeniu cie-

pła i suchości, aby zrównoważyć funkcjonowanie ucznia / pacjenta. Co więcej podejście to 

nie stanowi zaprzeczenia podejścia anatomicznego i doskonale się z nim uzupełnia.

Terapia jogą – paradygmat psychologiczny

 Jest jeszcze jeden paradygmat w terapii jogą – można by go określić jako podej-

ście filozoficzne lub psychologiczne. W tym paradygmacie operuje się pojęciem świado-

mości w różnych obszarach (zarówno fizycznych, jak i umysłowych) i prowadzi się leczenie 

poprzez przywracanie świadomości w tych obszarach, gdzie jej nie ma. To podejście jest 

związane z teorią 5 uciążliwości (pańća kleśa) u Patańdżalego. Uciążliwości są to tendencje 

umysłu, będące przyczynami wszelkiego cierpienia. Patańdżali zaznacza, że podstawową 

przyczyną cierpienia jest brak świadomości (avidya). Podobną teorię przedstawia jeden 

z głównych tekstów ajurwedyjskich – Caraka sanhita, gdzie jako główna przyczyna cho-

roby jest ukazana prajna apardha (co również tłumaczy się jako brak świadomości). 
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Rozdział drugi: Ajurweda w terapii jogą

 Ajurweda (dosłownie wiedza lub nauka o życiu) – prawdopodobnie najstarsza 

medycyna świata – ma wiele do zaoferowania jodze. Obie wywodzą się z tego samego 

źródła, jakim jest najstarsza indyjska filozofia – sankhja, przy czym joga postawiła sobie za 

cel pracę nad uspokojeniem umysłu, natomiast ajurweda – nad zdrowiem i harmonią orga-

nizmu. Oczywiście tych zagadnień nie da się rozdzielić, dlatego właśnie warto przyjrzeć się 

punktom, w których te dziedziny się zbiegają, jak również obszarom, w których mogą się 

wzajemnie uzupełniać.

 W jodze do czasów Krishnamacharyi, poza skromnymi wątkami w tekstach 

średniowiecznych i późniejszych, nie rozwijano tematyki leczniczej. Ajurweda, z racji 

swojego przedmiotu i celu, rozwijała zarówno diagnostykę, jak i koncepcje terapeutyczne. 

Co ciekawe, o ile w jodze znamy niewiele istotnych tekstów (Jogasutry i Jogabhaszja, Yoga-

Yagnavalkya Sanhita, Hatha joga pradipika, Gheranda sanhita, Siva sanhita oraz niektóre 

Upaniszady i Bhagavadgita), o tyle w ajurwedzie od około 2 tysięcy lat p.n.e. regularnie 

pojawiają się teksty z tej dziedziny, dzięki czemu mamy bardzo bogate piśmiennictwo na 

temat diagnostyki, profilaktyki i leczenia. Dr Ganesh Mohan żartuje, że o ile teksty jogicz-

ne nie zajmą nawet jednej półki, to na piśmiennictwo z klasycznej ajurwedy nie wystarczy 

jeden regał. 

 Krishnamacharya znał to bogactwo ajurwedy i dlatego przełożył niektóre koncep-

cje ajurwedyjskie na język jogi, zaczynając prawdziwą terapię jogą. Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że zarówno jedna jak i druga dziedzina stawiają sobie za cel uwolnienie od cier-

pienia (dukham), jak również upartują źródła cierpienia w tym samym czynniku – braku 

świadomości (avidya).

„Drzewo sankhji”

 Filozofia sankhji dokonuje opisu świata w formie 25 jakości (tattv). Oczywiście 

opisu tego nie należy rozumieć dosłownie – w sankhji i jodze traktuje się go jako pew-

nego rodzaju schemat, strukturę dynamiczną procesu medytacji, z kolei w ajurwedzie 

– jako źródło koncepcji diagnostycznych i terapeutycznych, szczególnie koncepcji 3 dosz  

i 20 właściwości.

 To, co warto zapamiętać z niniejszej koncepcji (przedstawionej na poniższym dia-

gramie) to fakt, że w sankhji (a co za tym idzie także w jodze i ajurwedzie) przyjmuje się, iż 

realnie istnieją 2 podstawowe zasady rzeczywistości:

• prakriti (aktywna, ewoluująca Natura lub Materia, w tym także materia subtelna 

np. umysł),

• purusza (pasywny Duch).
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O ile niezmienny purusza jest naszym prawdziwym Ja, o tyle w jodze, ajurwedzie i terapii 

jogą pracujemy wyłącznie nad elementami prakriti (do których należy także umysł).

(1) purusza (2) prakriti nieprzejawiona
       ↓
(3) prakriti przejawiona
świadomość intuicyjna – buddhi (mahat)
       ↓
(4) ja – działające (ego) – ahankara 
        ↓

(5) umysł
   manas

(6-10)
5 zmysłów
jnanendriya/ 
buddhindriya

ucho
skóra
oko
język
nos

(11-15)
5 narządów
działania
karmendriya

mowa
ręka
noga
narz. rozmnażania
narząd wydalania

(16-20)
elementy subtelne
tanmatra

boski dźwięk
boskie czucie
boska barwa
boski smak
boski zapach

(21-25)
 żywioły
mahabhuta

przestrzeń
powietrze
ogień
woda
ziemia

3 dosze

 Koncepcja 5 żywiołów, będąca częścią przedstawionego powyżej „drzewa sankhji”, 

jest niezwykle istotna dla ajurwedy. Warto zwrócić uwagę na fakt, aby nie traktować naz-

byt dosłownie określeń takich jak „ziemia”, „woda” etc. Gdy odwołujemy się do terminu 

„ziemia”, nie mamy na myśli gleby, a zestaw właściwości takich jak stabilność, twardość, 

ciężkość, suchość. Podobnie „woda” odnosi się do jakości wilgoci, płynności czy zimna, 

„powietrze” – suchości, zimna, mobilności itd.

 Klasyfikacja 5 żywiołów nie wystarcza jednak do opisu złożoności organizmu 

człowieka, dlatego ajurweda grupuje właściwości i funkcje organizmu w inny sposób. 

W tej klasyfikacji sugeruje się 3 grupy właściwości, nazywane doszami. 3 dosze to: 

związana z żywiołem powietrza vata, ognista pitta oraz kapha reprezentująca właściwości 

ziemi i wody. Wspólnym mianownikiem wszystkich dosz jest element przestrzeni (czasem 

określany jako eter). Najważniejszymi właściwościami vaty jest suchość, lekkość i (do pew-

nego stopnia) zimno; główną funkcją vaty jest ruch, mobilność. Gorąco jest najważniejszą 

właściwością pitty, dlatego też jej funkcją jest metabolizm. Z kolei kapha związana jest 

z takimi kluczowymi właściwościami jak: zimno, stabilność, wilgoć, a podstawową jej 

funkcją jest utrzymywanie strukturalnej integralności organizmu.
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20 właściwości

 Oczywiście ilość rozmaitych właściwości natury jest niezliczona, ale w ajurwedzie 

wyróżnia się 20 najważniejszych. Właściwości te pogrupowane w 10 par przeciwieństw są 

podstawą systemu diagnostycznego i leczniczego ajurwedy.

20 właściwości w ajurwedzie
ciężki

powolny
zimny
oleisty
gładki
stały

miękki
statyczny
subtelny
mętny

lekki
szybki
gorący
suchy

szorstki
płynny
twardy

ruchliwy (mobilny)
niesubtelny

wyraźny

 Podobnie jak omawiane już w tym rozdziale 5 żywiołów, również i 20 właściwości 

nie należy brać zbyt dosłownie, tylko obserwować, jak objawiają się one w organizmie. 

Każda z tych właściwości wytrącona z równowagi generuje potencjalnie różne problemy. 

Np. suchość może objawiać się w stawie kolanowym (strzelanie w stawach, degeneracja 

stawu), w układzie trawiennym (zaparcia), śluzówce układu oddechowego (podrażnienie 

śluzówki). Podobnie zbyt dużo oleistości może objawiać się w zbyt dużej ilości mazi 

w stawach i niestabilności stawów (szczególnie kolana), a w układzie pokarmowym w ten-

dencji do biegunek etc. 

 Procedura diagnostyczno-lecznicza w ajurwedzie w niewielkim uproszczeniu 

wygląda w następujący sposób: diagnozuję, które czynniki są w nadmiarze w organizmie 

i zajmuję się uzupełnieniem przeciwnej właściwości poprzez odpowiednią dietę, zioła, 

praktyki asan, pranajamy i medytacji. Najprostszym przykładem może być osoba z ten-

dencjami do kataru i/lub dużej ilości śluzu / flegmy w organizmie, której możemy pole-

cić jedzenie kasz (szczególnie gryczanej i jaglanej) i np. dosyć dynamiczną praktykę asan, 

zakończoną pranajamą kapalabhati. Z kolei, jeżeli ktoś ma wysuszone stawy lub błonę ślu-

zową, warto mu zalecić jedzenie ciepłych zup, ograniczenie suchych pokarmów i praktykę 

trochę bardziej statyczną, ale ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozluźnienie ciała.

 W dietetyce ajurwedyjskiej rozwinięto z kolei koncepcję 6 smaków, którą również 

możemy wykorzystywać do leczenia lub zapobiegania nierównowadze 20 właściwości. 

Poniżej przedstawiam 6 smaków oraz żywioły i właściwości, które są wzmacniane przez 

poszczególne smaki.
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Smak Żywioł Właściwości

Słodki
Kwaśny
Słony
Ostry
Gorzki
Cierpki

Ziemia, woda
Ziemia, ogień
Woda, ogień

Ogień, powietrze
Powietrze, przestrzeń

Powietrze, ziemia

Oleisty, ciężki, zimny
Oleisty, lekki, gorący
Oleisty, ciężki, gorący
Suchy, lekki, gorący
Suchy, lekki, zimny
Suchy, ciężki, zimny

 Oczywiście jedzenie posiada także inne właściwości, stąd warto zacząć przyglądać 

się swojemu pożywieniu w kontekście problemów zdrowotnych, które u nas występują. 

Złotą zasadą w zakresie odżywiania jest oczywista rada, aby zawierać w swoim jedzeniu 

wszystkie smaki, ze szczególnym naciskiem na gorzki i cierpki, które przeważnie zanied-

bujemy, gdyż są mniej smaczne. Poniżej załączam tabelę, która przedstawia przykładowe 

produkty dla każdego ze smaków.

Smak Przykładowe produkty
Słodki Cukier, miód, ryż, mleko, masło, marchew etc.
Kwaśny Cytryny, ser, jogurt / kwaśne mleko, pomidory, kwaśne owoce etc.
Słony Sól
Gorzki Zielone, liściaste warzywa (np. sałata), kurkuma, kozieradka etc.
Ostry Chili, imbir, rzodkiewki etc.
Cierpki Grochy, soczewice, ziemniaki, gruszki, skórki cytrusów etc.

Konstytucja ajurwedyjska (prakriti)

 Konstytucja psychofizyczna (prakriti) jest naszym naturalnym stanem (naszym 

naturalnym rozkładem dosz), który nie zmienia się przez całe życie. Nie wolno redukować 

prakriti, tzn. wytrącać kogoś z naturalnego dla niego sposobu funkcjonowania, ponieważ 

doprowadzi to do choroby. Czasami błędnie rozumiemy przywracanie czyjejś równowagi, 

budując sztuczne modele. U każdego rozkład właściwości jest indywidualny i stanowi 

o czyjejś równowadze psychofizycznej. Gdy np. zmusimy nadruchliwą osobę do leżenia 

cały dzień, to prawdopodobnie spowodujemy u niej stan mniej lub bardziej poważnej 

nierównowagi. Dlatego właśnie warto poznać swoją konstytucję ajurwedyjską. Pierwszym 

etapem niech będzie wypełnienie poniższego kwestionariusza. Jednak warto pamiętać, 

że jest on swoistą psychozabawą i zaledwie punktem wyjścia do rozpoznania swojego 

indywidualnego rozkładu 20 właściwości. Dlatego po zdiagnozowaniu poniższym kwestio-

nariuszem zachęcam także do spojrzenia raz jeszcze na wykaz 20 właściwości i zaznaczenie 

sobie na nim tych jakości, które wydają się najlepiej Was charakteryzować.
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Vata Pitta Kapha
Budowa Szczupła Średnia Grubokoścista, masywna
Waga Niska Średnia Ciężka

Skóra
Cienka, sucha, zimna, 
szorstka

Gładka, miękka, 
zaróżowiona, ciepła

Zimna, blada, wilgotna, 
tłusta, gruba

Włosy
Ciemne, suche, cienkie, 
łamliwe

Przetłuszczające się, 
proste,  blond, rude; 
łysienie

Przetłuszczające się, 
kręcone, falowane, 
grube

Oczy
Suche, aktywne, ciemne, 
małe

Wrażliwe na światło, 
jasne, zielone

Spokojne, duże, 
kochające, niebieskie

Usta Suche, spękane, ciemne
Czerwone lub żółtawe, 
pełne

Gładkie, wilgotne, blade

Zęby
Wystające, duże zęby, 
szpary między zębami, 
cienkie dziąsła

Zęby średniej wielkości, 
delikatne dziąsła

Zdrowe, białe zęby, 
mocne dziąsła

Paznokcie Suche, szorstkie, łamliwe
Różowe, elastyczne, 
błyszczące

Grube, gładkie, 
połyskujące

Policzki
Zapadnięte, ze 
zmarszczkami

Płaskie, gładkie Zaokrąglone lub pulchne

Brzuch
Szczupły, płaski, 
zapadnięty

Umiarkowany Zaokrąglony

Stawy Zimne, „strzelające”
O przeciętnej 
mobilności

Duże, z dużą ilością mazi

Apetyt Nieregularny, skąpy Mocny
Stały, o średnim 
nasileniu, narasta powoli

Trawienie Nieregularne, gazy
Szybkie, powoduje 
gorąco

Wydłużone, wytwarza 
się śluz

Pragnienie Zmienne Intensywne Skąpe

Stolec
Twardy, z tendencją do 
zatwardzeń

Luźny
Powolne wydalanie, 
gruby stolec

Aktywność 
fizyczna

Nadaktywność
Aktywność, ale nie 
przesadna

Tendencja do siedzącego 
trybu życia

Aktywność 
umysłowa

Zawsze bardzo aktywny/a Przeciętna
Powolna, czasami 
ociężała

Emocje
Niepokój, lęk, 
elastyczność

Gniew, zazdrość, 
determinacja

Przywiązanie, chciwość, 
spokój

Pamięć
Dobra krótkotrwała, 
kiepska długotrwała

W sam raz
Świetna długotrwała, 
gorsza krótkotrwała

Sny
Liczne, aktywne, pełne 
lęku

Płomienne, brutalne, 
szczegółowe

Romantyczne, łzawe

Sen Skąpy, przerywany
W niewielkich 
ilościach, ale krzepiący

Długi, głęboki

Mowa Szybka, niewyraźna
Ostra, trafiająca 
w sedno

Powolna, monotonna

Finanse Szybko wydaje pieniądze
Wydaje na dobra 
luksusowe

Dobry „oszczędzacz”
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 Jako ciekawostkę przytoczę, że Ganesh Mohan podaje, iż około 50% osób ma 

dominującą pittę, 30% - vatę, a 20% kaphę. Poniższa tabela pokazuje, jak poszczególne 

dosze są powiązane z 20 właściwościami.

Vata Pitta Kapha

suchy
lekki

zimny
wyraźny
ruchliwy
subtelny
szorstki

oleisty
gorący
lekki

płynny
szybki
jasny

oleisty
ciężki
zimny
mętny
stały

powolny
niesubtelny

śliski
statyczny

3 przyczyny choroby wg ajurwedy

 Najważniejszy tekst ajurwedy Caraka sanhita wyróżnia 3 podstawowe przyczyny 

złego zdrowia:

1. Błędne używanie zmysłów (szczególne widzenia, słyszenia i jedzenia):

 a. niewystarczające (deprywacja sensoryczna),

 b. nadmierne (np. przejadanie się),

 c. niewłaściwe (np. czytanie w ciemnościach).

2. Nieakceptowanie przemiany (parinama)

Nieakceptowanie zachodzących zmian (związanych z porami roku, etapami życia, porami 

dnia, bieżącymi wydarzeniami).

3. Brak uważności (prajna-aparadha)

Wg Caraka sanhity jest to główna przyczyna chorób. Tu warto zauważyć, że joga także brak 

świadomości (avidya) uznaje za podstawową przyczynę cierpienia (kleśę).

3 filary ajurwedy i 3 środki diagnozy

3 filary ajurwedy to:

1. Przyczyna choroby (hetu)

2. Symptomy (lingam)

3. Postępowanie lecznicze (aśadam)

 Nie możemy stosować postępowania leczniczego na podstawie samych objawów. 

Podobne objawy będziemy leczyć w rozmaity sposób, zależnie od przyczyny, która wywo-

łuje symptom.
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3 środki diagnozy to:

1. Oglądanie chorego (parśana)

2. Badanie palpacyjne (sparśana) /w tym także diagnoza z pulsu/

3. Zadawanie pytań (praśana)

Istotne czynniki w diagnozie chorego

 Caraka sanhita każe zwracać uwagę w diagnozie chorego na następujące czynniki:

1. Które właściwości są niezrównoważone u pacjenta?

2. Która dhatu (układ ciała: np. mięśniowy, krwionośny itd.) jest niezrównoważona?

3. Jakie jest agni (metabolizm)?

4. Jaka jest konstytucja ajurwedyjska pacjenta?

5. Jaki jest wiek pacjenta?

6. Siła osoby badanej.

7. Czas (pora roku) i otoczenie.

8. Jakie są nawyki i przyzwyczajenia pacjenta?

9. Dieta pacjenta.

10. Stan umysłu pacjenta (stopień otwartości na leczenie).

Brmhana i langhana

W ajurwedzie wyróżnia się 2 sposoby leczenia: brmhana [czyt. brimana] i langhana.  

Brmhana oznacza leczenie przez zwiększanie, dodawanie; langhana – przez redukcję. 

Poniższy diagram przedstawia klasyczny sposób rozumienia brmhana/ langhana w ajur-

wedzie.

BRMHANA LANGHANA

Brać, zwiększać, dodawać Oddawać, usuwać, zmniejszać, redukować

odżywienie ciała przez odpowiednią dietę,
masaże i kąpiele olejowe

Śamana Śodhana

Uspokajanie

np.
poszczenie,
ćwiczenia,
słońce.

Usuwanie, 
oczyszczenie 
(wyczyszczenie 
z ciała, usunięcie 
z ciała)

np. pańcakarma

 Jak widać, większość terapii należy do grupy langhana (leczenia przez redukcję), 

szczególnie obecnie, gdy większość problemów zdrowotnych bierze się od nadmiaru jakie-

goś czynnika (jedzenia, stagnacji, jednostronnej aktywności, cukru, stresu etc.).
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W swojej książce Yoga Makaranda (napisanej ponoć w ciągu 3 dni w latach 30-tych 

XX wieku) Krishnamacharya dokonuje przełożenia idei brmhana / langhana na język jogi. 

Jego koncepcję przedstawia poniższa tabela.

BRMHANA LANGHANA
Oddech
(w asanach i pranajamie)

Wdech,
zatrzymanie oddechu po 
wdechu

Wydech,
zatrzymanie oddechu po 
wydechu

Aktywność vs. pasywność Aktywność Pasywność
Energetyka Energetyzowanie Relaks
Asany Wygięcia w tył Skłony do przodu
Dynamika vs. statyka Dynamika Statyka
Termodynamika Rozgrzewanie Chłodzenie
Dźwięk Głośny i wysoki Cichy i niski

Efekt brmhana i langhana możemy ponadto uzyskać przez odpowiednią wizualizację.
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Tablica II.1. Przykładowa praktyka asan typu langhana
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Tablica II.2. Przykładowa praktyka asan typu brhmana
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Rozdział trzeci: Diagnoza w terapii jogą

 Diagnoza jest podstawą terapii jogą – musimy nie tylko rozpoznać objawy cho-

roby lub urazu, ale również odnaleźć przyczynę i dopiero na tej podstawie dobierać postę-

powanie lecznicze. Niezależnie, co było ci mówione wcześniej, pamiętaj, że nie ma goto-

wych zestawów na dane schorzenia. Na przykład problem ze stawem barkowym może 

być związany ze zbyt małą ruchomością w stawie, ale też ze zbyt dużą. Może też być zabu-

rzeniem o charakterze autoimunologicznym, spowodowanym zbyt dużą ilością gorąca 

w organizmie. Każdy z tych problemów może objawiać się podobnym rodzajem bólu, ale 

każdy z nich leczy się inaczej. Do tego należy jeszcze uwzględnić indywidualne cechy leczo-

nej osoby, warunki jej życia i pracy, środowisko rodzinne i stopień jej otwartości na lecze-

nie. Dopiero to da nam odpowiedni sposób leczenia dla danej osoby. Prawdopodobnie 

nie będzie dwóch takich samych procesów leczenia. Dlatego właśnie prawidłowa diagnoza 

jest tak bardzo istotna.

 Uwagi, które przekazuję w tym rozdziale, są próbą przekazania pewnego doświad-

czenia. Nie chciałbym, żeby zostały zrozumiane jako metodyka procesu terapii. Warto 

zapamiętać, że w jodze i terapii jogą nie odnajdziemy metodyki w takim sensie, w jakim 

rozumiemy ją w Europie. Metodyką jogi jest uważność i dlatego żadne wskazówki nie 

pomogą, jeśli nauczyciel zajmujący się terapią jogą nie rozwija w sobie uważności wła-

śnie. Uważność budzona jest przez własną praktykę, w tym praktykę medytacji, jak rów-

nież przez „praktykę jogi poza matą”, czyli uważność w życiu codziennym.

(Samo)obserwacja

 Aby rozwijać umiejętność obserwowania i oceny innych osób, przede wszyst-

kim należy wyrobić u siebie umiejętność samoobserwacji. Oczywiście wszystkie poniższe 

wskazówki można odnieść także do obserwacji ucznia (także w procesie terapii jogą), jak 

również jako metodykę nauczania ucznia, jak się samoobserwować.

 Samoobserwacja jest bardzo ważnym narzędziem do dyspozycji praktykującego. 

Właściwie niemożliwa jest praktyka asan bez samoobserwacji – oznaczałoby to bezmyśl-

ność i mechaniczność, a wszakże praktyka jogi ma pomóc nam pozbyć się balastu wła-

snego automatyzmu. Warto pamiętać, że proces obserwacji jest proces pasywnym, polega 

na porzuceniu świadomej kontroli. Gdy zaczniemy wprowadzać korekty w trakcie procesu, 

wtedy często nie będziemy w stanie zaobserwować wszystkich powiązań.

Obserwacja oddechu

 Oddech musi być zsynchronizowany z ruchem. Oddech pracuje dla nas w trakcie 

wchodzenia i wychodzenia z asany, jak również w czasie trwania w pozycji. Zmiany w spo-
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sobie oddychania mogą być ostrzeżeniem, że w praktyce jest zbyt dużo napięcia i/lub że 

układ nerwowy lub układ krążenia są zbytnio obciążone.

 Obserwuj zatem następujące zagadnienia:

• Które miejsca otwiera najbardziej oddech? (brzuch, klatkę piersiową do góry, klatkę 

piersiową na boki, obojczyki i barki?)

• Jaka jest długość oddechu w poszczególnych asanach? Jaka jest długość oddechu po 

praktyce asan?

• Czy oddech jest miękki, czy raczej twardy, napięty? Jak to wygląda w różnych pozyc-

jach i przejściach między pozycjami?

• Jaki jest dźwięk oddechu (jednolity – niejednolity, cichy – głośny)? Czy zmienia się 

w różnych asanach? Gdzie rezonuje oddech (w nosie czy gardle)?

 Warto pamiętać, że oddech podczas praktyki asan ma być rytmiczny, wydłużony, 

płynny i miękki. Jeśli taki nie jest – warto zdiagnozować źródło napięcia. Najczęściej jest 

nim zbyt „siłowa” praca w pozycji – należy wówczas skorygować ustawienie ciała w taki 

sposób, by możliwy był w pełni swobodny oddech. Czasami pewne problemy strukturalne 

(np. skoliozy) lub zdrowotne (astma, alergie, choroby układu krążenia) mogą ograniczać 

oddech. Wtedy tym bardziej świadomie należy pracować nad nadaniem mu odpowiedniej 

długości i (przede wszystkim) miękkości.

Obserwacja ustawienia ciała

 Obserwując ustawienie ciała w asanach, należy „przeskanować” ciało od stóp do 

głowy, badając prawidłowość ustawień anatomicznej struktury ciała. Poniżej zawarłem 

kilka pytań, które przykładowo można zadać sobie, stojąc w samasthiti (tadasanie). W tym 

wypadku można „autodiagnozę” przeprowadzić, stojąc przed lustrem obejmującym całą 

naszą postać.

• Stopy

- Czy ciężar ciała jest rozłożony równo na prawej i lewej stopie? Czy jest równo na piętach 

i nasadach paluchów?

- Czy łuki stóp są wysklepione?

- Czy kostki nóg są ułożone prawidłowo (czy np. wewnętrzne kostki nie są niżej niż 

zewnętrzne i czy nie przesuwają się do środka)?

- Czy paluchy stóp są wydłużone i rozszerzone, czy też skurczone i/lub dociśnięte do 

podłogi?

- Czy wszystkie palce równo się wydłużają, czy też niektóre trudniej jest wydłużyć 

i rozszerzyć?

• Łydki / golenie

- Czy mięsień łydki jest aktywny?

- Czy prawa i lewa łydka pracują symetrycznie?
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• Kolana

- Czy kolana są ugięte? Czy kolana są przeprostowane?

- Czy nie pojawia się napięcie w kolanach?

- Czy rzepki kolan wskazują do przodu, czy może do wewnątrz lub zewnątrz?

- Czy kolana nie są koślawe lub szpotawe?

• Uda

- Czy prawe i lewe udo są ustawione symetrycznie względem siebie?

- Jak mocno pracują mięśnie ud? Bardzo mocno, umiarkowanie czy w ogóle?

- Czy pachwiny są rozluźnione czy twarde?

• Miednica

- Czy miednica jest pochylona do przodu, czy odchylona do tyłu? Czy może też w neutral-

nej pozycji? Obserwuj związek ułożenia miednicy z ewentualnym napięciem w dolnych 

plecach, pachwinach, biodrach czy dolnym brzuchu, a nawet w kolanach.

- Popatrz lub sprawdź dłońmi, czy oba kolce biodrowe są na tej samej wysokości.

• Brzuch

- Czy brzuch jest twardy, czy miękki? Która część brzucha (dół, góra) jest miękka, a która 

twarda (może wszystkie są miękkie lub twarde)?

• Kręgosłup i tułów

- Obserwuj, jak układa się kręgosłup lędźwiowy względem kręgosłupa piersiowego. Jak 

duża jest lordoza lędźwiowa? Jak widoczna jest kifoza piersiowa?

- Czy masz odczucie, że kręgosłup jest miękko wydłużony czy też odczuwasz napięcie 

w którejś części kręgosłupa? W którym dokładnie miejscu?

- Czy odczuwasz jakieś asymetrie w postaci skrzywień bocznych i rotacji kręgów? W którym 

miejscu?

- Zrób kilka głębszych wdechów i sprawdź, czy wdechy równo penetrują prawą i lewą 

stronę tułowia. Ograniczenie po którejś stronie będzie prawdopodobnie oznaczać, że ta 

strona tułowia jest bardziej skrócona.

• Barki

- Czy oba barki są na jednej wysokości?

- Czy barki są pochylone do przodu, czy też otwarte do tyłu?

- Czy masz wrażenie, że barki unoszą się do góry (w stronę głowy)?

- Czy odczuwasz napięcie w barkach?

• Szyja i głowa

- Czy głowa nie jest skręcona lub opuszczona w którąś stronę?

- Czy głowa jest odchylona lub spuszczona?

- Czy odczuwasz, że któraś strona szyi jest bardziej napięta lub mniej elastyczna?

 Powyższe punkty są tylko przykładowymi pytaniami pomocniczymi do obser-

wacji ciała w pozycji stojącej. Zachęcam do rozwijania i modyfikowania tego schematu. 
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Obserwację czasami przeprowadzaj przed lustrem, ale nie polegaj tylko na zmyśle wzroku 

– czasem zamknij oczy i zagłęb się w swoje odczucia związane z ustawieniem ciała. 

Podobną obserwację można przeprowadzić w każdej pozycji, szczególnie w pozycjach 

symetrycznych (np. dandasana, pies z głową w dół, paścimottanasana etc.). W pozycjach 

obserwuj również, które miejsca w ciele odczuwasz jako napięte, a które jako rozluźnione. 

Przeważnie pomocne jest przeprowadzenie oceny siły, elastyczności i rozluźnienia ciała 

w różnych zakresach (skłon do przodu, skłon do boku, skręt, wygięcie w tył). Zwróć też 

szczególną uwagę na miejsca w ciele, których nie jesteś w stanie poczuć, gdzie nie dociera 

twoja świadomość. Sprawdzaj też, czy stoisz stabilnie w pozycji, bez żadnych zaburzeń 

równowagi i czy czujesz się w pozycji wygodnie. Obserwuj, jak rozłożony jest ciężar pozycji 

i czy kręgosłup jest luźno wydłużony. Kontroluj, czy nie ma napięcia w stawach, szczególnie 

kolanowych. W wypadku jakichkolwiek asymetrii poszukaj ich źródła.

 Oceniaj także swoją siłę i elastyczność w pozycjach. Czy którejś z tych właściwości 

Ci brakuje w konkretnych zakresach ruchu? Rejestruj, gdy ciało się trzęsie. Czy trzęsie ze 

względu na słabość, czy ze względu na wzmożone napięcie?

Obserwacja stanu umysłu

 Obserwuj także stan umysłu w asanach:

• Czy umysł jest skoncentrowany, czy rozbiegany?

• Czy stan umysłu jest w zgodzie z wykonywaną asaną, np. spokojny i wyciszony przy 

skłonach do przodu; „wycofany” w skrętach; aktywny i pełen energii w intensywnych 

wygięciach w tył; stabilny w pozycjach stojących i równoważnych? Z drugiej strony 

obserwuj, czy te stany umysłu nie są przesadzone: nadmierne wycofanie może przejść 

w depresję, a aktywność w pobudzenie.

 I znów, gdy stan umysłu jest zaburzony – poszukaj źródła i usuń problem (lub 

przynajmniej podejmij z nim pracę).

Obserwacja powiązań

 Zbadaj również powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami ciała, ale także 

pomiędzy ciałem, umysłem a oddechem. Właśnie obserwacja powiązań jest czynnikiem, 

który najbardziej stymuluje uważność i żywą inteligencję. Poniżej podaję kilka wątków do 

obserwacji.

• Sprawdź, że docisk nasad paluchów stóp w samasthiti spowoduje aktywizację przodów 

nóg, docisk pięt zmienia ustawienie miednicy i klatki piersiowej.

• Obserwuj wpływ docisku przodu stopy (nasad paluchów) i pięty na ułożenie kolana 

i rozluźnienie pachwin podczas wchodzenia do uthita trikonasany i parśvottanasany, jak 

również podczas trwania w tych pozycjach.

• Zaobserwuj, że gdy oddech jest przyspieszony i/lub umysł jest rozbiegany, nieskon-
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centrowany – trudniej jest utrzymać równowagę w pozycjach na jednej nodze (vrksasana, 

uthita hasta padangustasana itp.).

• Sprawdź, co się stanie, gdy zamkniesz oczy w pozycjach, w których trudno ci utrzymać 

równowagę (np. vrksasana, uthita hasta padangustasana, stanie na głowie itp.).

• Nie ograniczaj się do zagadnień, które wskazałem powyżej – szukaj przede wszystkim 

swoich powiązań. Nie praktykuj bezmyślnie! Rozwijaj uważność.

Jak obserwować?

 Obserwuj samodzielnie, czy to odwołując się do własnych odczuć, czy też 

korzystając z zewnętrznych pomocy, takich jak np. lustro. Uwaga: niech lustro nie sta-

nie się niezbędnym rekwizytem do praktyki – wówczas ograniczysz swoją obserwację do 

wzroku i odetniesz bodźce pochodzące z innych zmysłów, w tym propriocepcji (zmysł czu-

cia w układzie szkieletowo-mięśniowym, tzw. czucie głębokie). Od czasu do czasu możesz 

poprosić o obserwację i/lub korektę drugą osobę, przy czym musi to być ktoś uważny 

i rozumiejący ruch w asanie. Dąż do tego, żeby nie tylko zauważać coraz więcej, ale i czuć 

coraz więcej.

Kiedy obserwować?

 Proces samoobserwacji powinien być nieprzerwany. Obserwujemy stan ciała, 

umysłu i oddechu przed wejściem do pozycji, w trakcie wchodzenia do niej, podczas 

trwania w asanie, jak również podczas wychodzenia z pozycji i po wykonaniu asany. Obser-

wacja w ruchu (w trakcie wejścia do i wyjścia z asany) różni się od obserwacji w czasie, gdy 

ciało jest ustawione statycznie. W trakcie wchodzenia do asany obserwuj prawidłowość 

swojej pracy w danym ruchu (np. czy rozciągnięte są plecy), synchronizację oddechu 

z ruchem, napięcia, które powstają, jak również poczuj, jak zmienia się stopniowo ułożenie 

kręgosłupa. Sprawdzaj także, czy wchodzisz w taki sposób, aby nie zużywać niepotrzebnie 

energii (bez zbędnych ruchów). Ponadto zobacz, czy wchodząc do asany, jesteś w stanie 

osiągnąć klasyczny zakres w pozycji (pełną pozycję), a jeśli nie, to co ci w tym przeszkadza. 

Podobnie obserwuj, co się dzieje w trakcie wychodzenia z pozycji.

Schemat procesu diagnostycznego

 Gdy zrozumiesz wagę samoobserwacji i obserwacji ciała, oddechu i stanu umysłu, 

łatwiej będzie przejść do właściwego rozumienia procesu diagnostycznego w terapii jogą. 

Poniżej przedstawiam prosty schemat procesu diagnostycznego wraz z omówieniem 

poszczególnych punktów.

1. Obserwacja ucznia/pacjenta.

 Obserwacja osoby zaczyna się już od momentu, gdy pojawia się w naszym polu 

widzenia. Oceniamy pierwsze wrażenie – czy ktoś robi wrażenie energicznego, czy zestre-

sowanego, w jaki sposób chodzi, w jaki sposób podaje rękę, jaki ma głos i sposób mówie-
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nia. Czasem te informacje są niezwykle istotne, więc warto pamiętać, by uważność była 

uruchomiona od samego początku. Dopiero później będziemy oceniać postawę ciała i inne 

kwestie związane z tym, co postrzegalibyśmy normalnie jako profesjonalną diagnozę. 

2. Rozmowa z uczniem/pacjentem.

 Szczegółowy schemat rozmowy będzie opisany w dalszej części tego rozdziału. 

Warto  zasięgnąć również informacji o ewentualnych wynikach innych konsultacji, a cza-

sem zadać najbardziej istotne pytania w różnym kontekście. Osoby, które ileś lat cierpią np. 

z powodu bólu, czasem nie traktują go jako coś nienormalnego i zapominają powiedzieć 

o pewnych swoich problemach. Do dziś pamiętam kobietę, która pojawiła się na moim 

warsztacie parę  lat temu. Zadałem jej oczywiście pytanie, czy nie ma żadnych prob-

lemów zdrowotnych. Odpowiedziała, że nie ma. Coś mnie tknęło, więc zapytałem się, 

czy z kręgosłupem wszystko w porządku. Odpowiedziała, że tak. W połowie warsztatu 

„przypomniała sobie”, że miała dwukrotnie złamany kręgosłup. Pikanterii sytuacji dodaje 

fakt, że była z zawodu lekarką.

3. Ewentualne badanie palpacyjne.

 Badanie palpacyjne uzupełnia dane z obserwacji i rozmowy z uczniem/pacjen-

tem. Możemy zbadać napięcia na plecach, sprawdzić bolesność pewnych miejsc etc. 

Szczegółowe informacje na temat palpacyjnej oceny napięć w ciele znajdują się w dalszej  

części tego rozdziału.

4. Skonstruowanie programu leczenia.

Na podstawie posiadanych przez nas danych konstruujemy i wdrażamy program leczenia.

5. Ewentualne zrewidowanie diagnozy/programu leczenia na podstawie obserwacji, roz-

mowy lub badania palpacyjnego w trakcie realizacji programu terapeutycznego.

W trakcie realizacji programu obserwujemy, czy pojawiają się pozytywne zmiany, których 

oczekujemy. Jeśli nie – wprowadzamy modyfikacje do terapii jogą. Sam proces lecze-

nia może też odsłonić niepoznane przez nas wcześniej uwarunkowania choroby/urazu 

naszego ucznia/pacjenta.

Ocena postawy ciała

 Ocena postawy ciała ucznia poddającego się terapii jogą jest niezbędna. Nawet 

gdy objawy, które chcemy „wyleczyć”, są odległe od problemów z postawą ciała, może 

okazać się, że jej analiza wyjaśni źródło problemów albo przynajmniej pewne objawy 

towarzyszące. Zdarza się, że np. skoliozy objawiają się wymiotami lub problemami z oddy-

chaniem. Osoba, która przychodzi do nas z takim problemem, może nie odczuwać jakiegoś 

specjalnego dyskomfortu w kręgosłupie lub po prostu nie kojarzyć go z tymi dokuczliwymi 

objawami. Ocenę postawy ciała najlepiej przeprowadzać, gdy uczeń jest w stroju – nazwi-

jmy to – kąpielowym. 
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 Postawę oceniamy, patrząc na osobę badaną z różnych perspektyw (z przodu, tyłu 

i z boku).

Oceniając postawę z przodu i tyłu, zwracamy uwagę na odchylenia w symetrii w następu-

jących aspektach:

• ustawienia szyi i głowy,

• przebiegu linii wyrostków kolczystych na plecach i szyi,

• ustawienia barków, obojczyków i łopatek,

• długości talii / boków tułowia,

• zarysów linii bioder,

• położenia krętarzy większych,

• ustawienia kolan (szpotawe – jaka odległość między kolanami; koślawe),

• ustawienia stóp (sposób rozkładania ciężaru między przodem a tyłem stopy, między 

prawą a lewą stopą, wewnętrzną a zewnętrzną krawędzią stopy, zapadnięcie lub wysklepie-

nie łuków stóp, ułożenie kostek nóg i pięt, halluksy, stopień wydłużenia lub ściśnięcia 

paluchów stóp).

 Wszystkie obserwacje należy powiązać ze sobą, np. jeśli zaobserwujemy skoliozę 

w kręgosłupie piersiowym, badamy, gdzie jest jej początek – czy w miednicy, czy w ułożeniu 

kolan lub stóp etc.

Przyglądając się postawie ucznia z boku, oceniamy następujące kryteria:

• pochylenie (i wysunięcie) głowy i szyi do przodu,

• głębokość i wzajemny stosunek do siebie krzywizn kręgosłupa (lordoza, kifoza),

• ustawienie barków i łopatek (odstawanie łopatek, przesunięcie barków do przodu, 

rotacja klatki piersiowej),

• wysklepienie klatki piersiowej i brzucha,

• układ miednicy i kości krzyżowej (pochylenie/odchylenie/pozycja neutralna),

• ustawienie kolan (przeprosty) i stóp (rozkład ciężaru między przodem a tyłem).

Ocena bólu

 Często czynnikiem, który sprawia, że ktoś podejmuje praktykę pozycji jogi lub 

wręcz terapię jogą, jest ból. Ważnym aspektem diagnozy w terapii jogą jest zebranie jak 

największej ilości informacji na temat bólu, który ktoś przeżywa.

 Musimy dowiedzieć się, jakie są subiektywne odczucia ucznia, który zwrócił się 

do nas z problemem bólowym, czy ból pojawia się nagle, czy stopniowo narasta, w jakich 

zakresach ruchu i w jakich sytuacjach się pojawia, jak się zachowuje, jakie czynniki 

zmniejszają lub zwiększają ból, jakie jest natężenie, czas trwania i charakter bólu, gdzie 

występuje ból i ew. gdzie promieniuje, w jakim rodzaju ruchu (statyczny, dynamiczny) 

występuje ból.
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 Czasami „anatomiczna lokalizacja” bólu może podsunąć hipotezy na temat 

pochodzenia dolegliwości:

• tzw. ból skórny (przeczulica) sugeruje zmiany chorobowe w skórze, zaburzenia 

w obrębie pni nerwowych zaopatrujących skórę w receptory czuciowe lub chorobę 

narządu wewnętrznego, który jest segmentarnie połączony z danym odcinkiem skóry,

• ból głęboki jest trudniejszy do oceny, ponieważ często bolesność pojawia się także 

w punktach powiązanych z „chorym” miejscem; trudno jest orzec, który ból jest pierwotny, 

a który przeniesiony (jeśli naciska się na punkt bólu przeniesionego, nasilenie bólu wzrasta 

proporcjonalnie do nacisku, a czasem nie zmienia się; jeśli naciska się na pierwotny punkt 

bólu, wzmożenie dolegliwości jest nieproporcjonalne do siły nacisku i przeważnie zwiększa 

się również nasilenie bólu przeniesionego),

• ból segmentarny (rzutowany) wskazuje na dolegliwości w obrębie odległego narządu, 

mechanizm tego rodzaju bólu jest związany z unerwieniem chorego narządu i odległej 

strefy skóry przez ten sam segment rdzenia (np. ból prawego barku w chorobach wątroby 

i pęcherzyka żółciowego),

• ból kostno-stawowy powstaje w okostnej, tkankach wokół stawów oraz w torebkach 

stawowych, wskazuje na stany zapalne w obrębie wyżej wymienionych struktur,

• ból mięśniowy jest spowodowany przez urazy, zapalenia, niedokrwienie lub przez 

intensywny wysiłek fizyczny,

• ból naczyniowy (charakteryzuje się pulsowaniem) odbierany jest przez receptory 

w zewnętrznej warstwie ścian tętnic i dużych żył,

• ból narządowy (kolka) pojawia się w zaburzeniach narządów jamy brzusznej i miednicy.

 Dodatkowe wskazówki dla zróżnicowania przyczyny może nam ujawnić jakość 

(charakter) bólu:

• ból pulsujący (np. w bólach głowy) – wskazuje na pochodzenie naczyniowe,

• ból rwący (rwa kulszowa, rwa barkowa) – oznacza podrażnienie odpowiednich 

nerwów, charakteryzuje się gwałtownością w narastaniu i krótkim czasem trwania lub 

naprzemiennym narastaniem i uspokajaniem się,

• ból kurczowy wskazuje na stany niedokrwienia mięśni np. choroba wieńcowa, 

chromanie przestankowe; może pojawić się też po dużym wysiłku fizycznym i w związku 

z chorobami narządów wewnętrznych – np. ból kurczowy żołądka (jak również w trakcie 

akcji porodowej oczywiście),

• ból piekący/palący – może wskazywać na zapalenie nerwów obwodowych (neuropatie), 

uszkodzenia układu współczulnego, jak również na niektóre choroby skóry,

• ból rozsadzający (szczególnie w obrębie brzucha lub głowy) – wskazuje na zaburzenia 

w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, często towarzyszą mu nudności lub 

zaczerwienienie lub blednięcie skóry.
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Zdecydowanie w przypadkach, w których nie mamy pewności co do genezy bólu, warto 

zalecić uczniowi konsultację z lekarzem. Nauczyciel zajmujący się terapią jogą nie ma 

kompetencji ani kwalifikacji lekarza!

Schemat rozmowy diagnostycznej z uczniem/pacjentem

 W połowie roku 2009 zaprezentowałem uczestnikom moich szkoleń dla nauczy-

cieli jogi kwestionariusz rozmowy w zakresie terapii jogą, który wówczas wydawał 

mi się pomocny w procesie diagnostycznym. Kwestionariusz ten pierwotnie miał być 

częścią tej książki, ale moje dalsze doświadczenie zweryfikowało w międzyczasie tak 

bardzo formalne podejście. Jednakże rozmowa z uczniem/pacjentem jest bardzo istot-

nym elementem procesu diagnostycznego, dlatego poniżej załączam pewien sche-

mat takiej rozmowy, który można użyć jako swojego rodzaju „check list”. Schemat ten 

zawiera istotne dla nas – z punktu widzenia diagnozy w terapii jogą – zagadnienia pogru- 

powane w obszary tematyczne. Zachęcam do wnikliwego zapoznania się ze schematem, 

jak również wprowadzanie swoich notatek. Możesz uznać, że pewne dane nie są ci pot-

rzebne, a że nie ująłem w tym schemacie informacji, które chciałbyś uzyskać, diagnozując 

kogoś. Często w trakcie przeprowadzania rozmowy diagnostycznej trafiamy na jakiś temat, 

który wymaga rozwinięcia. W takiej sytuacji bez wahania należy podążyć za tym tematem, 

by być pewnym, że zebraliśmy wszelkie dostępne dane. 

1. Informacje statystyczne

 a. data przeprowadzenia rozmowy

 b. imię i nazwisko ucznia / pacjenta oraz jego dane kontaktowe

 c. data urodzenia osoby badanej

2. Podstawowe informacje o wyglądzie zewnętrznym i budowie ciała

 a. wzrost i waga

 b. wizualna ocena proporcjonalności budowy i postawy ciała (na poziomie  

 ogólnym, ale także i bardziej szczegółowym: np. budowa twarzy, nosa etc.)

3. Pierwsze wrażenie psychologiczne

 a. poziom energii (energiczny, ospały etc.)

 b. sposób mówienia

 c. pobudliwość nerwowa

4. Wywiad na temat aktywności zawodowej i obciążeń z nią związanych

 a. poziom i kierunek wykształcenia

 b. czy wykonuje zawód związany z wykształceniem, a jeśli nie to dlaczego?

 c. czy pracuje?

 d. w jakim zawodzie?
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 e. w jakim wymiarze godzin?

 f. czy praca jest stresująca, obciążająca w jakiś sposób? (jaki?)

 g. czy praca wymaga przebywania przez dłuższy czas w jednej pozycji? (jakiej?)

 h. ewentualnie inne istotne kwestie związane z aktywnością zawodową

5. Wywiad na temat sytuacji rodzinnej i obciążeń z nią związanych

 a. mąż/żona lub stały partner/ka (czy mieszka z kimś?)

 b. czy partner / małżonek wspiera czy raczej stresuje?

 c. czy ma dzieci (ile, w jakim wieku)?

 d. jakie są relacje w rodzinie (bliższej i dalszej)?

 e. jakie są obowiązki związane z rodziną?

6. Sposób odżywiania

a. co najczęściej jada osoba badana?

b. czy posiłki są regularne?

c. ile posiłków dziennie, czy podjada między posiłkami?

d. czy zdarza się przejadać albo niedojadać (jak często)?

e. jakie smaki dominują w przyjmowanym pożywieniu (słodki, kwaśny, słony, 

ostry, cierpki, gorzki)?

f. czy spożywa mięso, wędliny (jakie i jak często)?

g. czy jada produkty mleczne – nabiał (jak często)?

h. czy pragnienie jest słabe, mocne czy zmienne?

i. czy apetyt jest silny, umiarkowany czy zmienny?

7. Nałogi

a. czy pali tytoń (w jakich ilościach)?

b. czy pije alkohol (w jakich ilościach, o jakiej mocy, jak często)?

c. czy używa innych substancji (narkotyki, leki zmieniające świadomość etc.)?

8. Sen

a. czy występują problemy z zasypianiem?

b. ile godzin trwa sen?

c. czy sen jest nieprzerwany?

9. Ogólna kondycja i wydolność organizmu

a. tętno (ilość uderzeń na minutę, ale też regularność rytmu)

b. ciśnienie krwi

c. czy łatwo się męczy?

d. siła

e. elastyczność (w różnych zakresach, szczególnie skłon do przodu, wygięcie w tył)

f. rozluźnienie

g. widoczne asymetrie ciała
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10. Oddech

a. średnia liczba oddechów na minutę

b. jak odbiera własny oddech (jako płytki czy głęboki, łatwy do wykonania czy 

trudny)?

c. czy któraś część oddechu jest trudniejsza do wykonania niż druga (np. wdech 

jest mniej komfortowy od wydechu)?

d. które części tułowia otwierają się lub unoszą przy wykonywaniu wdechów 

(brzuch, klatka piersiowa, obojczyki i ramiona, etc.)?

11. Ciepłota organizmu

a. czy ma tendencję do marznięcia lub przegrzewania się?

b. czy dłonie są zimne i suche, ciepłe i zaróżowione, czy też zimne i wilgotne?

c. czy stopy są zimne i suche, ciepłe i zaróżowione, czy też zimne i wilgotne?

d. którą porę roku i jakie temperatury i warunki pogodowe preferuje osoba 

badana?

12. Historia choroby / zaburzenia

a. określenie zaburzenia / problemu, z którym przyszedł badany

b. jakie są objawy i jakie jest nasilenie tych objawów?

c. kiedy problem się ujawnił?

d. czy osoba badana podejrzewa jakieś potencjalne przyczyny?

e. czy problem się nasila (lub zanika) w określonych sytuacjach, pozycjach ciała, 

porach dnia, porach roku?

f. czy natężenie problemu jest cały czas takie samo, czy narastające, czy też cza-

sowo zanika, a później wraca?

g. jakie badania i konsultacje przeszedł dotychczas badany i jakie leczenie zostało 

dotychczas zastosowane? (należy zapisać wyniki ewentualnych konsultacji)

h. ewentualnie inne istotne informacje

13. Dodatkowe informacje, istotne w procesie leczenia

a. ciąża

b. przyjmowane leki, realizowane procedury medyczne (także fizjoterapeutyczne)

c. choroby, hospitalizacje, urazy, zabiegi chirurgiczne będące udziałem osoby 

badanej

d. traumatyczne przeżycia psychiczne

e. wywiad rodzinny (czy ktoś z rodziny cierpi na podobny problem?)

f. inne zaburzenia / choroby, na które cierpi badany

g. regularność menstruacji

h. czy stolec jest twardy, luźny czy w normie? czy wypróżnienia są regularne?

i. czy badany poci się intensywnie, normalnie czy w ogóle (lub prawie w ogóle)?

j. jak często jest oddawany mocz i w jakich ilościach?



50

14. Sfera psychiczna

a. czy zdarza się reagować niewspółmiernie do siły bodźca?

b. czy zdarzają się zachowania agresywne, pełne złości, gniewu?

c. czy łatwo nawiązuje kontakty? czy jest nieśmiała/nieśmiały?

d. czy ma dużo obaw, lęków?

e. czy ma tendencje do obniżonego nastroju?

f. czy ma dobrą pamięć krótkotrwałą i długotrwałą?

g. czy szybko podejmuje decyzje?

15. Wolny czas

a. w jaki sposób spędza wolny czas?

b. zainteresowania

c. czy ma jakieś hobby? jakie? ile czasu mu poświęca?

16. Ruch

a. czy praktykuje asany? samodzielnie czy z nauczycielem? jaka jest długość  

i częstotliwość praktyki?

b. czy uprawia jakieś sporty? jakie? z jakim natężeniem i częstotliwością?

Analiza danych z rozmowy z pacjentem

 Oczywiście samo przeprowadzenie rozmowy nie załatwia nam tematu diagnozy. 

Już w trakcie rozmowy musimy analizować dane, które docierają do nas z ust diagno-

zowanej osoby, by móc pogłębić istotne zagadnienia, zadając odpowiednie pytania. Naj-

istotniejsze informacje, które musimy pozyskać to: wiek, wykonywany zawód i jego uwa-

runkowania, sytuacja rodzinna, wzrost, waga, metabolizm (apetyt), jakość, długość i regu-

larność snu, regularność wypróżniania się, poziom energii, tętno, ciśnienie krwi i histo-

ria zaburzenia, z którym się do nas zgłasza. Musimy też wiedzieć, czy uczeń/pacjent bie-

rze jakieś lekarstwa, cierpi na inne zaburzenia, podlega jakimś innym procedurom leczni-

czym. Jeżeli nasza diagnoza dotyczy kobiety, musimy wiedzieć, czy nie jest w ciąży, bo to 

znacząco może wpłynąć na nasze zalecenia.

 Analizując dane, które zebraliśmy przez: (1) oglądanie ucznia, (2) rozmowę 

z uczniem i (3) ewentualne badanie palpacyjne, szukamy faktów, które wyjaśniają nam, 

dlaczego badana osoba znalazła się w takiej, a nie innej sytuacji. Szukamy właściwości, 

które są wytrącone z równowagi, obserwujemy, w jakich układach czy narządach ciała 

występuje ta nierównowaga. Różne tropy musimy powiązać w jedną całość, przy czym nie 

wolno nam się zadowalać prostymi rozwiązaniami. Każde nasze odkrycie musimy poddać 

próbie – zadać sobie (lub uczniowi) trochę pytań, które mogą obnażyć ewentualną słabość 

danej koncepcji. Gdy zdiagnozujemy przyczynę i objawy, musimy zaprojektować plan tera-

pii. Tu również nie możemy zadowalać się prostymi rozwiązaniami. Joga udostępnia nam 

wiele narzędzi: kilkaset asan, pranajamy, praktyki koncentracyjno-medytacyjne, do tego 
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dochodzą możliwości zmodyfikowania diety i stylu życia. Czasami rozwiązaniem istotnie 

są asany, ale innym razem – zmiana diety lub porzucenie szkodliwego dla kogoś nawyku. 

Istotną kwestią jest też rozpoznanie, czy zaproponowane przez nas rozwiązania będę reali-

zowane przez ucznia/pacjenta. Nie ma sensu rozpisywać komuś ćwiczeń, jeśli wiemy, że 

nie będzie ich wykonywał – wówczas musimy znaleźć inne rozwiązanie (jeśli takie jest). 

A.G. Mohan opisuje, jak to Krishnamacharya odmówił przyjęcia na konsultację jednego ze 

swoich znajomych, tłumacząc później swoim uczniom, że ta osoba nie będzie realizować 

danych jej zaleceń, co więcej, będzie mówić innym, że joga jej nie pomogła. Gdy ktoś zgła-

sza się do mnie na konsultację, zawsze mówię, że ze względu na koszt konsultacji powi-

nien się zastanowić, czy  będzie skłonny realizować moje zalecenia. Inaczej nasze spotka-

nie będzie dla niego stratą pieniędzy, a dla nas obojga – stratą czasu. Terapia jogą zawsze 

wymaga przynajmniej minimalnego zaangażowania pacjenta (jeśli nie w regularne ćwicze-

nie, to chociażby w drobne zmiany stylu życia).

 Badanie palpacyjne: ocena napięć w plecach

 Bardzo ważnym elementem terapii problemów z plecami za pomocą jogi w moim 

ujęciu jest badanie palpacyjne. W tym rodzaju badania niezbędne jest, aby osoba była 

rozebrana do stroju kąpielowego (gołe plecy).

 Schemat badania będzie prosty dla osoby uważnej. Najpierw wyszukuje się 

wzrokiem i/lub palpacyjnie miejsce, w którym jest największe napięcie. Jeżeli trudno 

orzec coś na ten temat w pozycji stojącej, to warto sprawdzić także w pozycji psa z głową 

w dół, gdzie – z mojego doświadczenia – widać wszystkie napięcia. Oczywiście zachęcam 

do obserwacji napięć we wszystkich pozycjach, ponieważ większość napięć ma charak-

ter funkcjonalny i ujawnia się w określonych zakresach (np. w skłonach do przodu) lub 

w trakcie określonego działania (np. podnoszenia ręki do góry). Gdy zauważymy, gdzie jest 

główne napięcie, przystępujemy do wykonywania po kolei różnych grup pozycji (i różnych 

zakresów), w których obserwujemy, kiedy napięcia „puszcza”, a kiedy pozostaje lub wręcz 

się wzmaga.

 Przechodzę przez pozycje z następujących grup:

• Stojące (stojące na dwóch nogach, stojące na jednej nodze, stojące w rozkroku)

• Leżące na plecach

• Odwrócone (jeśli ktoś ćwiczył jogę wcześniej i nie ma przeciwwskazań)

• Leżące na brzuchu

• Siedzące, klęczące i szpagaty.

 W każdej z tych grup badam wpływ reprezentatywnych pozycji na zmniejszenie 

lub zwiększenie się napięcia w obserwowanym miejscu. Sprawdzam też czasem różne wa-

r-ianty jednej pozycji. Wynotowuję pozycje, które zmniejszają napięcie i z nich konstruuję 

zestaw terapeutyczny dla danej osoby, biorąc też pod uwagę dane z innych metod diag-
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nozy. W zestawie terapeutycznym uwzględniam nie tylko dobór asan, ale także odpowiedni 

dla danej osoby czas trwania w pozycjach, ilość powtórzeń, stosunek dynamika – statyka 

oraz sposób oddychania w pozycjach. Powyższe zalecenia zostaną wyjaśnione w kolejnych 

rozdziałach.

Opis przypadku

 B. praktykował asany przez kilka lat i był początkującym nauczycielem jogi. Zwrócił 

się do mnie z problemami z bólem dolnych pleców. Tomografia kręgosłupa wykazała 

skoliozę w odcinku lędźwiowym, drobne zmiany zwyrodnieniowe, jak również dyskopatię 

w w L4-L5 oraz L5-S1. Już obserwacja jego pleców bez badania palpacyjnego ujawniła 

poważne napięcie w dole pleców po jednej stronie (bardzo napięta „kulka” mięśniowa 

tuż przy kręgosłupie, z dosłownie błyszczącą skórą). Rozpoczęliśmy badanie, które asany 

powodują zwiększenie, a które zmniejszenie się widocznego na plecach napięcia. Trzeba 

było wykluczyć np. uthita trikonasanę i wszystkie warianty pozycji stojących w rozkroku, 

ale z kolei okazało się, że urdhva dhanurasana (mostek) działa w wypadku B. rozluźniająco. 

Po zbadaniu wpływu wszystkich grup asan powstał następujący zestaw do praktyki, który 

pokazuje tablica III.1. Rytm oddychania w trakcie praktyki to: 4-6 sekund wdech – 4-6 

sekund wydech (bez zatrzymań oddechu).

 Warto dodać, że w układaniu sekwencji oczywiście uwzględniłem także inne 

czynniki, takie jak np. stopień pobudzenia nerwowego (stąd dosyć dużo praktyki staty-

cznej w zestawie), jak również trudności z rozluźnieniem mięśni (stąd powtarzający się 

relaks i kilka wariantów pasywnych). Po 2 tygodniach wykonywania tego zestawu B. 

zrelacjonował, że ból pojawia się już bardzo rzadko, a napięcie na plecach znacząco się 

zmniejszyło. Odrębną pracą do zrobienia dla niego było nauczenie się reagowania na stres 

wynikający z niepewnej sytuacji życiowej. Ten wątek terapii uwarunkuje skuteczność tera-

pii jogą na dłuższą metę.
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Tablica III.1



55

Rozdział czwarty: Pozycje jogi jako terapia

Środki terapii za pomocą asan

 Budując praktykę asan, szczególnie praktykę terapeutyczną, efekty uzyskujemy 

poprzez umiejętną manipulację (głównie) następującymi środkami:

• Dobór asan (ew. pranajam i innych praktyk).

• Stosunek dynamiki do statyki (trwania w pozycjach) w budowanych sekwencjach.

• Wzorce i sposoby oddychania.

• Wykorzystanie potencjału umysłu.

Każdy z tych elementów zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części rozdziału.

Czynniki wpływające na dobór praktyki

 Jak łatwo się domyślić po lekturze rozdziału na temat ajurwedy – jest wiele czyn-

ników, które należy uwzględnić w doborze praktyki, przykładowo:

1. płeć i wiek osoby,

2. pora dnia, pora roku,

3. aktywności, które poprzedzają praktykę,

4. aktywności, które planujemy wykonywać po praktyce,

5. obciążenie w pracy zawodowej,

6. obciążenie w życiu rodzinnym,

7. siła, elastyczność i stopień rozluźnienia danej osoby,

8. wrodzone cechy fizyczne i osobowości u danej osoby (to co w ajurwedzie nazywa się 

prakriti – czyli konstytucją psychofizyczną),

9. ewentualna nierównowaga w zakresie 20 właściwości (np. nadmiar gorąca, zimna, 

suchości, wilgoci, etc.) i w którym narządzie / układzie się przejawia,

10. choroby, problemy zdrowotne, specjalne potrzeby zdrowotne (np. ciąża), przyjmo-

wane lekarstwa.

Oczywiście można by wymienić jeszcze wiele innych czynników, dlatego warto zacho-

wać uważność w kontakcie czy ze sobą (gdy tworzymy praktykę dla siebie), czy z uczniem 

(gdy układamy praktykę dla kogoś). Musimy zawsze mieć na uwadze, że to asany i spo-

sób ich ćwiczenia muszą być dostosowane do ucznia (i jego warunków życiowych), a nie 

odwrotnie.

Dobór asan, pranajamy i innych praktyk

 Tak jak wspominałem, różne pozycje ciała (np. stojąca czy odwrócona), jak również 

różne zakresy (np. skłon do przodu), pozwalają nam zrealizować różne cele w praktyce. 
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Śrivatsa Ramaswami mawia: „Jest niezmiernie ważne, żeby nauczać tego, co jest właś-

ciwe. Musisz poznać wszelkie możliwe asany i sposoby ich modyfikacji. Pamiętaj: gdy far-

maceuta ma tylko do dyspozycji aspirynę, wszystko wydaje mu się być bólem głowy”. 

Pozycja ciała i jej wpływ na charakter praktyki

Asany stojące: wzmacniają mięśnie, integrują strukturalnie całe ciało, wzmagają trawienie 

i metabolizm, uczą równowagi.

Asany w leżeniu na plecach: dają poczucie stabilności, uziemiają, pozwalają łatwo wyizo-

lować potrzebne grupy mięśni, obszary ciała (ze względu na dużą powierzchnię podpar-

cia ciała).

Asany odwrócone: kształtują odwagę, pewność siebie, zwiększają ukrwienie klatki pier-

siowej i obręczy barkowej, odwracają działanie grawitacji, stosowane umiejętnie (!) odcią-

żają kręgosłup, uczą równowagi.

Asany w leżeniu na brzuchu: dają poczucie stabilności, uziemiają, pozwalają ułożyć kręgo-

słup w jego naturalnym ułożeniu (zachowane łuki kręgosłupa).

Asany w siadzie, klęku i szpagacie: dają poczucie stabilności, uziemiają, ze względu na 

obszerną i stabilną powierzchnię podparcia (przynajmniej w siadach i klękach) umożli-

wiają mniej wysiłkową pracę w potrzebnych nam zakresach.

Zakres w pozycji i jego działanie na organizm

Skłony w przód: uspokajają układ nerwowy, schładzają, poprzez łagodną stymulację brzu-

cha wspomagają też proces trawienia.

Wygięcia w tył: aktywizują, pobudzają, rozgrzewają, uelastyczniają i odżywiają kręgosłup.

Skłony do boku: równoważące w swoim działaniu, uelastyczniają kręgosłup.

Skręty: wykonywane prawidłowo powodują odczucie wyciszenia, jakby wycofania, reflek-

syjności (nieprawidłowo – irytacji), zmniejszają sztywność tułowia i bioder, wspomagają 

ukrwienie kręgosłupa i narządów jamy brzusznej.

Właściwości poszczególnych pranajam

Pranajamy pobudzające, zmniejszające wilgoć w organizmie: kapalabhati, bhastrika.

Pranajamy równoważące: nadi śodhana, warianty ujjayi.

Pranajamy schładzające: sitali, sitkari, ćandra bhedana.

Pranajamy rozgrzewające: surya bhedana.

Są to wartości orientacyjne, ponieważ właściwości pranajamy możemy również zmienić, 

odpowiednio manipulując stosunkiem długości poszczególnych części oddechu: wdech, 

zatrzymanie oddechu po wdechu, wydech, zatrzymanie oddechu po wydechu. Ale o tym 

za chwilę w części na temat sposobów oddychania.
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Dynamika vs. statyka

 Na działanie sekwencji możemy wpływać nie tylko przez dobór odpowiednich 

asan, ale także ustalając dynamikę praktyki. Tę samą asanę możemy wykonać, wchodząc 

do niej i wychodząc sześciokrotnie, ale też możemy wejść do pozycji i trwać w niej przez 

6 oddechów. Pomimo, że to ta sama pozycja, działanie będzie nieco inne.

Dynamika: zmniejsza stabilność, zwiększa ruchliwość, mobilność, przeważnie rozgrzewa, 

ułatwia zsynchronizowanie oddechu z ruchem, zazwyczaj wysusza organizm, pomaga się 

rozluźnić, daje poczucie lekkości, likwiduje ociężałość.

Statyka (trwanie w pozycjach): stabilizuje, zwiększa wilgoć w organizmie, wzmacnia.

 Oczywiście rzadko kiedy stosuje się tylko i wyłącznie jedną z tych właściwości, 

zazwyczaj buduje się praktykę, kładąc nacisk bardziej na jedną z nich, ale uwzględniając 

też drugą, by nie kreować braku równowagi.

Wzorce i rytmy oddychania

 Bardzo mocnym środkiem do modyfikowania działania sekwencji jest oddech. 

W maju 2010 roku w Gdańsku prowadziłem warsztaty wprowadzające do metodyki pracy 

z oddechem w asanach. Na jednej z części warsztatów poprowadziłem 4 krótkie (20-minu-

towe) sekwencje, składające się z tych samych asan, ale z różnymi rytmami oddychania. 

Uczestnicy byli zaskoczeni odkrywając, że oddech tak bardzo może zmienić działanie pozy-

cji. Poniżej pokrótce opisuję potencjał oddechu w praktyce. Wymienione wyżej sekwencje 

znajdują się pod koniec rozdziału w tablicach IV.1-IV.4.

Wzorce oddychania

• brzuszny: uspokaja, może usypiać, otwiera brzuch, stabilizuje, rozluźnia, nie daje 

otwarcia klatki piersiowej i wydłużenia górnej części kręgosłupa,

• piersiowo-żebrowy: stabiluzujący, dający poczucie integracji dołu i góry ciała, dający 

otwarcie klatki piersiowej od dolnych żeber po górną granicę tułowia,

• całkowity oddech jogiczny: łączy te wzorce, jak również pozytywne ich cechy – 

otwiera cały tułów, pozwala utrzymać wydłużony kręgosłup przez większą część cyklu 

oddechowego, pomaga utrzymać uważność, daje integrację, ułatwia zastosowanie bandh.

Pozostałe wzorce oddechowe (np. oddech szczytowy) są nieprawidłowe i nie stosujemy 

ich. Jeżeli ktoś ma złe nawyki oddechowe, to jedynym sposobem na „zresetowanie” 

ich jest praktyka oddechu brzusznego do czasu wygaśnięcia nawyków. Oddech brzuszny 

jest jedynym sposobem oddychania, który pozwala oduczyć się błędnych nawyków odde-

chowych.
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Potencjał poszczególnych partii oddechu

Wdech: otwiera tułów, wydłuża kręgosłup, zwiększa ciśnienie w tułowiu, zwiększa napię-

cie mięśniowe, aktywizuje, rozgrzewa.

Wydech: zamyka tułów, zmniejsza jego objętość, skraca kręgosłup, zmniejsza ciśnienie 

w tułowiu, rozluźnia mięśnie, relaksuje, uspokaja, schładza.

Zatrzymanie oddechu po wdechu jest zwieńczeniem właściwości reprezentowanych przez 

wdech. Zatrzymanie oddechu po wydechu jest kulminacją i przedłużeniem wydechu.

 Odpowiednio manipulując w praktyce długościami oddechu, wpływamy na wytwo-

rzenie określonych właściwości, np. wprowadzając oddech w rytmie: wdech 5 sekund – 

zatrzymanie po wdechu 2-3 sekundy – wydech 5 sekund, uzyskamy efekt bardziej aktywi-

zujący i rozgrzewający, a oddychając w tej samej sekwencji: wdech – 4-5 sekund – wydech 

– 5-6 sekund – zatrzymanie oddechu po wydechu 2-3 sekundy – skutek będzie bardziej 

schładzający. Działanie sekwencji  zmodyfikuje również nieco sposób łączenia oddechu 

z ruchem: ruch może trwać tyle, co oddech, ale możemy też najpierw zaczynać oddech, 

a po chwili dopiero ruch.

Potencjał umysłu w praktyce

 Umysł ma swój potencjał. Może nas ograniczać lub nam pomagać. Warto go 

wykorzystywać w taki sposób, by nas nie ograniczał w praktyce, a ją ułatwiał. Ciągła 

uważność umożliwia nam wyłapanie negatywnych tendencji umysłu, którymi się ograni-

czamy. W niektórych metodach jogi stosuje się wręcz określone wizualizacje czy to przed 

wejściem w pozycje, czy w trakcie trwania w pozycji.

 Czasami stosuje się też inne środki, które mają zmienić właściwości danej sekwen-

cji, na przykład wykorzystuje się dźwięk (intonacji mantr lub po prostu zwykłych sylab lub 

samogłosek na wydechu) w trakcie praktyki.

Nie tylko asany

 Czytając ten rozdział, można odnieść wrażenie, że terapia jogą odnosi się tylko do 

zastosowań asan. Tak nie jest (dlatego tytuł rozdziału brzmi: „Pozycje jogi jako terapia”, 

a nie „Joga jako terapia”), jednakże asany są istotnym elementem terapii za pomocą jogi. 

Ten rozdział miał za zadanie opisać szerokie spektrum środków, którymi możemy mody-

fikować działanie asan. Należy jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w których dużo 

skuteczniejsze może być doradzenie innych praktyk lub po prostu zmiany stylu życia. Są też 

problemy przeciążeniowe, które mogą wymagać poważnych ograniczeń w praktyce asan 

i zastąpienia ich po prostu odpoczynkiem.
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* * *

 Poniższe 4 tablice przedstawiają tę samą sekwencję asan, w której modyfikowana 

jest dynamika i rytm oddychania. Zachęcam do wykonania sekwencji jedna po drugiej, 

z krótkimi (5-10 minut) przerwami między nimi i obserwowania różnic w działaniu. Pomysł 

i zasadnicza część sekwencji pochodzą od dra Ganesha Mohana, z drobną modyfikacją 

z mojej strony.
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Tablica IV.1. Sekwencja 1

1.

Sekwencja 1

2.

3.

4.

x6 powtórzeñ

P³ynne przejœcia,
bez zatrzymywania siê w pozycjach

wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

WYD

WD

WD

WYD

x6 powtórzeñ
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

P³ynne przejœcia,
bez zatrzymywania siê w pozycjach

x6 powtórzeñ
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

P³ynne przejœcia,
bez zatrzymywania siê w pozycjach

x6 powtórzeñ
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

P³ynne przejœcia,
bez zatrzymywania siê w pozycjach

x8 powtórzeñ
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

P³ynne przejœcia,
bez zatrzymywania siê w pozycjach

5.

WYD

WD

WYD

WD

* Pomys³ i zasadnicza czêœæ sekwencji pochodzi od dra G. Mohana, z drobnymi modyfikacjami z mojej strony

WYD

WD

WYD

WD

WD

WYD

WD

WYD

WYD

WD

WD

WYD
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Tablica IV.2. Sekwencja 2

1.

Sekwencja 2

2.

3.

4.

x3 powtórzenia

mo¿na zamkn¹æ oczy
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

x3 powtórzenia

mo¿na zamkn¹æ oczy
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

x3 powtórzenia

mo¿na zamkn¹æ oczy
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

x3 powtórzenia

mo¿na zamkn¹æ oczy
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

x4 powtórzenia

mo¿na zamkn¹æ oczy
wdech (4-6s) = wydech (4-6s)

5.

* Pomys³ i zasadnicza czêœæ sekwencji pochodzi od dra G. Mohana, z drobnymi modyfikacjami z mojej strony

WYD

WD

WD

WYD

WYD

WD

WYD

WD

WYD

WD

WYD

WD

WD

WYD

WD

WYD

WYD

WD

WD

WYD

2 oddechy 2 oddechy

2 oddechy 2 oddechy

2 oddechy

2 oddechy

2 oddechy
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Tablica IV.3. Sekwencja 3

1.

Sekwencja 3

2.

3.

4.

x6 powtórzeñ

Zatrzymanie oddechu - 2s po
wdech (6s!) = wydech (6s!)

ka¿dym wdechu

x6 powtórzeñ

Zatrzymanie oddechu - 2s
po

wdech (6s!) = wydech (6s!)

ka¿dym wdechu

x6 powtórzeñ

Zatrzymanie oddechu - 2s
po

wdech (6s!) = wydech (6s!)

ka¿dym wdechu

x6 powtórzeñ

Zatrzymanie oddechu - 2s
po

wdech (6s!) = wydech (6s!)

ka¿dym wdechu

x6 powtórzeñ

Zatrzymanie oddechu - 2s
po

wdech (6s!) = wydech (6s!)

ka¿dym wdechu

5.

* Pomys³ i zasadnicza czêœæ sekwencji pochodzi od dra G. Mohana, z drobnymi modyfikacjami z mojej strony

WYD

WD

WD

WYD

WYD

WD

WYD

WD

WYD

WD

WYD

WD

WD

WYD

WD

WYD

WYD

WD

WD

WYD
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Tablica IV.4. Sekwencja 4

1.

Sekwencja 4

2.

3.

4.

x4 powtórzenia
wdech komfortowy, wyd³u¿ony wydech (~6s)

Zatrzymanie oddechu ok. 2s po ka¿dym wydechu

x3 powtórzenia
wdech komfortowy,

Zatrzymanie oddechu ok. 2s
po

wyd³u¿ony wydech (~6s)

ka¿dym wydechu

x4 powtórzenia
wdech komfortowy,

Zatrzymanie oddechu ok. 2s
po

wyd³u¿ony wydech (~6s)

ka¿dym wydechu

x4 powtórzenia
wdech komfortowy,

Zatrzymanie oddechu ok. 2s
po

wyd³u¿ony wydech (~6s)

ka¿dym wydechu

x6 powtórzeñ
wdech komfortowy,

Zatrzymanie oddechu ok. 2s
po

wyd³u¿ony wydech (6s!)

ka¿dym wydechu

5.

* Pomys³ i zasadnicza czêœæ sekwencji pochodzi od dra G. Mohana, z drobnymi modyfikacjami z mojej strony

WYD

WD

WD

WYD

WYD

WD

WYD

WD

WYD

WD

WYD

WD

WD

WYD

WD

WYD

WYD

WD

WD

WYD
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Rozdział piąty: Terapia pleców i szyi

Anatomia kręgosłupa

 Kręgosłup (collumna vertebralis) jest częścią szkieletu osiowego. U ludzi zbudo-

wany jest z 33-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości guzicznej.

Wyróżniamy następujące odcinki kręgosłupa:

• szyjny (7 kręgów - C1-C7)

• piersiowy (12 kręgów - Th1-Th12)

• lędźwiowy (5 kręgów - L1-L5)

• krzyżowy (5 kręgów zrośniętych w kość krzyżową - S1-S5)

• guziczny (3-5 kręgów zrośniętych w kość guziczną).

 W jodze jako element zespołu funkcjonalnego kręgosłupa traktujemy również 

czaszkę. Podejście takie zapewnia nam pracę w asanach z zachowaniem integralności krę-

gosłupa. Na ilustracjach można zaobserwować wpływ ustawienia głowy względem kręgo-

słupa na integralność strukturalną asany w następujących pozycjach: uthita trikonasana, 

ćakravakasana i śalabhasana.

Rysunek V.1. Budowa kręgosłupa
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Rysunek V.2. Ustawienie głowy względem kręgosłupa w uthita trikonasanie

 

Rysunek V.3. Ustawienie głowy względem kręgosłupa w śalabhasanie

Rysunek V.4. Ustawienie głowy względem kręgosłupa w ćakravakasanie
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 Kręgosłup można sobie wyobrazić jako wieloelementową tuleję chroniącą rdzeń 

kręgowy (biegnący od I kręgu szyjnego do górnej krawędzi II kręgu lędźwiowego, gdzie 

przechodzi w tzw. koński ogon). Pomiędzy trzonami kolejnych kręgów występują krążki 

międzykręgowe (zwane powszechnie dyskami). Ich podstawową funkcją jest amortyzo-

wanie wstrząsów i zapewnienie ruchomości sąsiadującym kręgom. Przestrzeń pomiędzy 

trzonami a łukami kręgowymi kolejnych kręgów tworzy kanał kręgowy, który chroni rdzeń 

kręgowy. 

 Kręgosłup spełnia następujące funkcje: utrzymuje ciężar ciała i zapewnia równo-

wagę, stanowi zaczep dla wielu innych kości ludzkiego ciała, amortyzuje wstrząsy, stanowi 

ochronę rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych.

 Warto pamiętać (ma to bardzo duże znaczenie w pracy z ciałem), że kręgosłup, 

gdy spojrzymy na niego z boku, nie jest linią prostą, tylko ma kształt podwójnej litery „S” 

o płytkich łukach. Odcinki szyjny i lędźwiowy wygięte są do przodu, co określa się mianem 

lordozy, natomiast piersiowy i krzyżowy wygięte są do tyłu, co określa się mianem kifozy. 

Odpowiednia głębokość tych łuków (lordoz i kifoz) zapewnia odpowiednie przenosze-

nie obciążeń przez kręgosłup, a co za tym idzie sprawne funkcjonowanie kręgosłupa. 

Zarówno pogłębienie jak i spłycenie łuków może prowadzić do poważnych problemów.

 Parę lat temu rozmawiałem z kolegą, który jest nauczycielem jogi i rehabilitan-

tem z kilkunastoletnią praktyką w szpitalu, o częstych problemach z kręgosłupem. Zauwa-

żył on, że wiele osób praktykujących jakiś czas asany spłaszcza sobie lordozę lędźwiową. 

Z moich obserwacji wynika, że problem ten dotyczy nie tylko lordozy lędźwiowej, często 

spłaszczana jest także kifoza piersiowa. Nie wiedzieć czemu, część osób (w tym i nauczy-

cieli jogi niestety) zapomina o naturalnej budowie kręgosłupa w subtelne „S”, próbując na 

siłę zrobić z niego kołek.

 
Rysunek V.5. Spłycenie fizjologicznych 

 łuków kręgosłupa

Rysunek V.6. Pogłębienie fizjologicznych  

łuków kręgosłupa
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 Kręgosłup, jak już wspomniałem, nie ma kształtu kija od miotły. Posiada łuki, 

które pomagają mu przenosić odpowiednio nacisk: lordozę w lędźwiach i szyi oraz kifozę 

w odcinku krzyżowym i piersiowym. Oczywiście zdarza się, że łuki te zostają zniesione 

(najczęściej występuje spłycenie lordozy szyjnej) lub robią się zbyt głębokie (szczególnie 

w lędźwiach). Jednakże, jeśli łuki są odpowiedniej głębokości, próby ich spłycania zaowo-

cują poważnymi problemami z kręgosłupem. Warto mieć na uwadze, że kręgosłup z kon-

kretnych powodów jest zbudowany tak, a nie inaczej i warto respektować ten fakt 

w praktyce i nauczaniu jogi.

 Jestem przeciwny nauczaniu jogi bezmyślnej, podawaniu poleceń bez nauczania 

uczniów czucia własnego ciała i oddechu. Wielu nauczycieli każe w każdej możliwej pozycji 

„podwijać kość ogonową”, nie tłumacząc ani istoty ruchu, ani kiedy go wykonywać, a kiedy 

nie i przede wszystkim – do czego ta akcja ma służyć. W związku z tym wielu uczniów, 

zanim zorientuje się, że coś jest nie tak, zdąży sobie spłaszczyć lordozę lędźwiową (szcze-

gólnie jeśli do tego mają jeszcze sztywne biodra). Na pewno lepszym pomysłem w naucza-

niu jest omówienie ruchu miednicy (przodozgięcia i tyłozgięcia). Warto początkującym 

pokazać, co daje podwinięcie miednicy maksymalnie „pod siebie” (rozciągnięcie dołu ple-

ców, rozluźnienie dołu brzucha, ale napięcie w pośladkach i nieco dziwną postawę ciała), 

co daje odchylenie jej maksymalnie do tyłu (napięcie w dole pleców i brzucha, rozluźnie-

nie w pośladkach, również nieco nienaturalną postawę). Pomiędzy tymi dwoma ekstre-

mami znajduje się neutralne ustawienie miednicy, w którym kręgosłup jest stabilny i luźny, 

a naturalne łuki kręgosłupa są zachowane. Moim zdaniem należy uczniom pomóc zna-

leźć to neutralne ułożenie miednicy, które pomoże ustawić kręgosłup, tak by pozostawał 

wydłużony, ale jednocześnie luźny.

 Podobnie warto włożyć nieco wysiłku w zrozumienie ułożenia górnej części kręgo-

słupa w asanach. Niektórzy nienaturalnie próbują uczynić kręgosłup piersiowy wklęsłym, 

budując w ten sposób napięcie w klatce piersiowej i szyi. Warto uszanować swoją kifozę 

i zamiast starać się ją przeprostowywać – lepiej jest kręgosłup wydłużyć. To samo tyczy się 

pracy z lędźwiami – unikajmy cofania brzucha, pchania lędźwi do tyłu – wydłużmy miękko 

kręgosłup, a on sam wróci do neutralnej pozycji, nie kreując żadnych wtórnych napięć.

 Co więcej, w pracy z ustawieniem kręgosłupa warto pamiętać, że pewnego usza-

nowania wymagają nawet nasze „patologiczne” krzywizny (skoliozy, rotacje, pogłębienia 

lordozy/kifozy etc.). Praca siłowa nigdy nie wywołuje dobrych skutków, dlatego należy 

„krzywe” miejsca stopniowo, miękko oswajać, najpierw pracując nad ich rozluźnieniem.

 Z kolei w widoku od przodu / tyłu kręgosłup jest zasadniczo prosty. Ze względu 

na prawostronną lateralizację może występować delikatna fizjologiczna skolioza odcinka 

piersiowego w prawą stronę (u leworęcznych czasami odwrotnie).

 Podstawowym elementem kręgosłupa jest kręg o stosunkowo złożonej budo-

wie. Każdy kręg składa się z: masywnego zaokrąglonego trzonu kręgu – to na jego nieco 
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wklęsłej powierzchni umiejscowione są krążki („dyski”) międzykręgowe – oraz łuku kręgu 

w kształcie podkowy, na którym znajduje się para wyrostków stawowych i para wyrost-

ków poprzecznych, jak również wyrostek kolczysty – będący podporą dla wiązadeł. Patrząc 

z góry na kręgi, widzimy otwory, które tworzą kanał kręgowy. Jest on tak jakby futerałem, 

który chroni rdzeń kręgowy. Ułożone na sobie kręgi tworzą także boczne otwory między-

kręgowe, którymi wychodzą nerwy rdzeniowe. 

 Kręgi poszczególnych odcinków kręgosłupa różnią się od siebie. Kręgi lędźwiowe 

charakteryzują się większymi trzonami kręgów (ze względu na duże obciążenia) oraz 

wydłużonymi do tyłu wyrostkami kolczystymi i górnymi wyrostkami stawowymi kręgów. 

Wysokie, zachodzące na górny kręg wyrostki kolczyste utrudniają skręcanie kręgosłupa 

w tym obszarze. Trzony kręgowe kręgów piersiowych są mniejsze. W pobliżu zakończeń 

wyrostków poprzecznych kręgów znajdują się niewielkie powierzchnie stawowe (gładkie 

obszary stawowe), w których kręg łączy się z żebrami. Wyrostki kolczyste kręgów piersio-

wych są ostre i skierowane delikatnie w dół (dzięki czemu możliwy jest większy zakres 

w skręcie, a mniejszy w wygięciu do tyłu). 

 Kręgi szyjne posiadają jeszcze mniejsze trzony kręgów niż te w kręgach piersio-

wych, lecz ich łuki kręgowe są szerokie. Dwa najwyższe kręgi szyjne są przystosowane do 

łączenia się z czaszką. C1 spoczywa tuż pod czaszką, a C2 zapewnia oś, wokół której obra-

cają się C1 i czaszka, kiedy skręcana jest głowa. Warto może przy okazji powiedzieć, że 

ruch unoszenia głowy w wielu pozycjach (pies z głową w górę, virabhadrasana I etc.) ma 

zachodzić właśnie w kręgu C1 jak na ilustracji.

 Warto pamiętać, że kręgosłup to nie tylko struktura kostna, ale cały zespół sta-

wów, więzadeł, mięśni i powięzi, które to struktury faktycznie nadają integralność kręgo-

słupowi. Właśnie jako taką całość funkcjonalną należy go rozpatrywać.

 Dla pełnego rozumienia funkcjonowania kręgosłupa należy zrozumieć także 

mechanikę miednicy, która wyznacza symbolicznie centrum ciała. Ze względu na swoje 

centralne położenie miednica jest połączona siecią powięzi i mięśni z całym ciałem. Wpływ 

Rysunek V.7. Kręg lędźwiowy Rysunek V.8. Kręg piersiowy
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na funkcjonowanie obszaru miednicy będzie miało zarówno funkcjonowanie kończyny 

dolnej (szczególnie płaskostopie i inne problemy ze stopami, szpotawe lub koślawe kolana, 

praca mięśni przywodzicieli ud, jak również mięśnia biodrowo-lędźwiowego), jak i to, co 

się dzieje w tułowiu (m.in. praca następujących mięśni: mięsień prosty i poprzeczny brzu-

cha, mięsień skośny wewnętrzny i zewnętrzny, mięsień lędźwiowy większy, mięsień wie-

lodzielny), ale także praca ramion (pośrednio przez przyczepiony do kości ramiennej mię-

sień najszerszy grzbietu).

Rysunek V.10. Miednica

 Ponadto sama miednica (składająca się z 3 par kości: łonowych, kulszowych i bio-

drowych, z których ostatnie łączą się z kością krzyżową w stawie krzyżowo-biodrowym) 

Rysunek V.9. Poprawny sposób unoszenia głowy
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mieści w sobie istotne narządy (układ moczowo-płciowy i odbyt) i jest otoczona misterną 

siecią mięśni, którą możemy podzielić na kilka warstw:

• warstwa powierzchniowa mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej (mięsień 

pośladkowy wielki i napinacz powięzi szerokiej),

• warstwa środkowa mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej (mięsień pośladkowy 

średni),

• warstwa głęboka mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej (mięsień pośladkowy mały, 

gruszkowy, zasłaniacz wewnętrzny, zasłaniacz zewnętrzny, bliźniaczy górny i dolny oraz 

mięsień czworoboczny uda),

• mięśnie wewnętrzne obręczy biodrowej (mięsień biodrowo-lędźwiowy, w skład 

którego wchodzą: mięsień lędźwiowy większy, mniejszy i mięsień biodrowy),

• warstwa zwieraczy zewnętrznych (mięsień kulszowo-jamisty, mięsień poprzeczny 

powierzchniowy krocza, mięsień opuszkowo-gąbczasty, zwieracz zewnętrzny odbytu),

• przepona moczowo-płciowa (mięsień poprzeczny głęboki krocza, mięsień zwieracz 

cewkowo-pochwowy),

• przepona miednicy (mięsień dźwigacz odbytu, na który składają się: mięsień biodrowo-

guziczny i kulszowo-guziczny).

 Interesująca jest także sama mechanika układu kostno-stawowego miednicy, 

objawiająca się w zjawisku nutacji i kontrnutacji krzyżowo-biodrowej. Nutacja to śladowy 

ruch kości krzyżowej w stawie krzyżowo-biodrowym podczas skłonu w przód (wykonywa-

nego z bioder), gdy promontorium (wzgórek) kości krzyżowej jest jakby „wsysany” w głąb 

brzucha. Ruch ten jest sprzężony z rozszerzaniem się guzów kulszowych. Z kolei kontrnu-

tacja, sprzężona ze zbliżaniem się guzów kulszowych do siebie, jest ruchem odwrotnym: 

zachodzi w trakcie wygięcia w tył, gdy wzgórek kości krzyżowej cofa się w stronę pleców.

Najczęściej występujące zaburzenia (z anatomicznego punktu 
widzenia)

 W kategoriach anatomicznych najczęściej występujące zaburzenia to:

a. skolioza – skrzywienie boczne kręgosłupa, najczęściej powiązane z rotacją i/lub torsją 

kręgów; objawy skoliozy: wygięcie kręgosłupa w bok (najbardziej widoczne w skłonie do 

przodu), wysunięcie jednego barku do przodu i góry, asymetria trójkątów talii, u części 

osób asymetrie w ułożeniu miednicy, wystawanie do tyłu jednej strony klatki piersiowej 

(tzw. garb żebrowy), wał lędźwiowy;

b. dyskopatia i przepuklina jądra miażdżystego – szeroko pojęte schorzenia krążka mię-

dzykręgowego (dyskopatia); ilustracja przedstawia stadia degeneracji krążka międzykrę-

gowego aż po uwypuklenie jądra miażdżystego (co powoduje drażnienie i ucisk korzeni 

rdzeniowych i rdzenia kręgowego);
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Rysunek V.11. Skolioza

Rysunek V.12. Różne stadia dyskopatii

Rysunek V.13. Kręgozmyk
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c. rwa kulszowa - zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe L4, L5 lub 

S1 tworzące nerw kulszowy (największy nerw obwodowy człowieka), najczęściej na pod-

łożu dyskopatii; objawy to: nagły ból (jedno lub obustronny) okolicy lędźwiowej, promie-

niujący do pośladka, tylnej powierzchni uda lub do łydki albo stopy, czasami zaburzenia 

czucia w różnych miejscach kończyn dolnych; charakterystycznym objawem rwy kulszo-

wej jest narastający ból podczas podnoszenia kończyny dolnej w czasie leżenia na plecach 

(tzw. objaw Lasèque’a) oraz przy pochylaniu;

d. rwa barkowa – jest spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa w odcinku 

szyjnym, zaliczana do korzeniowych zespołów bólowych; objawy to: charakterystyczny ból 

karku i ramienia z promieniowaniem do ręki (nasilający się przy ruchach głowy, kaszlu 

i kichaniu), często obejmujący także przód i tył klatki piersiowej, czasami towarzyszą mu 

zaburzenia czucia i/lub niedowłady; 

e. kręgozmyk – zaburzenie polegające na przesunięciu ku przodowi jednego kręgu wzglę-

dem drugiego – leżącego poniżej (przesunięciu ulega cały kręg lub tylko jego trzon); krę-

gozmyk prowadzi do dolegliwości bólowych kręgosłupa, a czasami do niedowładów koń-

czyn dolnych;

f. pogłębienie lub spłaszczenie lordozy lędźwiowej, szyjnej lub kifozy piersiowej – fizjolo-

giczne łuki kręgosłupa czasem ulegają albo spłaszczeniu, albo pogłębieniu; każde zmiany 

w stosunku do fizjologicznego ułożenia kręgosłupa powodują zmianę układu obciążeń 

w kręgosłupie i co za tym idzie potencjalne problemy różnego typu (w zależności od tego, 

którego odcinka dotyczą i czy następuje spłaszczenie, czy pogłębienie łuku).

 Oczywiście warto wspomnieć tu o całym zestawie zaburzeń, które związane 

są ze sposobem reagowania na stres oraz o bardzo częstych niestety „odkręgosłupo-

wych” bólach głowy. Ostatnio też coraz więcej mówi się w środowisku fizjoterapeutów 

o tym, że większość dolegliwości bólowych w obrębie narządu ruchu jest powodowa-

nych nie przez problemy strukturalne, a przez napięcia układu mięśniowo-powięzio-

wego (a zatem przez problemy funkcjonalne). Dlatego też, diagnozując problem u ucznia/

pacjenta, należy uważać, by nie zamknąć się w diagnozie, kategoryzując problem np. jako 

dyskopatię. Zamiast tego należy zbadać, które miejsca są napięte i jak dana osoba funkcjo-

nuje w ruchu, a następnie znaleźć sposób na rozluźnienie napiętych obszarów.

Koncepcja 20 właściwości w terapii kręgosłupa

 Bardzo pomocna w terapii problemów z narządem ruchu jest koncepcja 20 wła-

ściwości, szczegółowo omówiona w rozdziale na temat ajurwedy. Właściwości, które naj-

częściej okazują się znaczące w schorzeniach kręgosłupa, to: ciepło, zimno, suchość, ole-

istość, statyczność, mobilność / ruchliwość. Niektóre problemy aktywują się przy zimnie 

i wilgoci, inne (np. zapalenia stawów) wywoływane są przez czynniki związane z gorącem 

(temperatura, ostre i kwaśne jedzenie etc.). Są też problemy związane z unieruchomie-
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niem danego miejsca (statyczność), a z drugiej strony z nadmierną ruchomością (mobil-

ność/ruchliwość). Oczywiście każda właściwość jest nam potrzebna – i odpowiednia 

ruchomość i stabilność, i odpowiednia ilość ciepła (metabolizm) etc. Jednakże, gdy która-

kolwiek z właściwości jest wytrącona z równowagi, stanowi potencjalny problem. 

 Koncepcja 20 właściwości jest o tyle pomocną matrycą, schematem, że gdy 

dostrzegamy, że jedna właściwość jest w nadmiarze, możemy skupić się na wytworze-

niu przeciwnej właściwości. Czyli np. jeśli zimno i oleistość są w nadmiarze – musimy sku-

pić się poprzez odpowiednią praktykę i inne środki na wytworzeniu ciepła i suchości, aby 

zrównoważyć funkcjonowanie ucznia / pacjenta. W ten sposób paradygmat ajurwedyjski 

stanowi doskonałe dopełnienie podejścia anatomicznego i psychologicznego w diagno-

zie i terapii.

Umysł a ciało

 Warto podkreślić, że leczenie problemów z plecami nie sprowadza się do zaapli-

kowania nawet najlepszego i najbardziej zindywidualizowanego programu asan. Czę-

sto bóle w obrębie narządu ruchu związane są z zachowaniem danej osoby, jej stanem  

umysłu, stylem życia – dlatego też również w tych obszarach należy szukać oddziaływań 

terapeutycznych.

 Joga (nie tylko praktyka asan) jest niezwykle użytecznym modelem pracy, ponie-

waż obejmuje wszystkie istotne elementy naszego systemu psychofizycznego: ciało, 

oddech i umysł. Nie tylko uwzględnia ich istnienie, ale także rozpoznaje powiązania mię-

dzy nimi, jak również proponuje narzędzia, które umożliwiają zmianę sposobu funkcjo-

nowania i ciała, i umysłu. Patańdżali w głównej metodzie zaproponowanej przez siebie 

w Jogasutrach pokazuje dynamikę i kierunek tej pracy nad sobą: najpierw usprawnienie 

swoich zachowań w relacjach ja – inni (jamy) i ja z samym sobą (nijamy). Wbrew temu, 

że na pierwszy rzut oka są to praktyki psychospołeczne, umożliwiają one także zmianę 

sposobu reagowania, który owocuje w zmniejszeniu się napięcia w ciele, a przynajmniej 

w niewypracowywaniu nowego napięcia. Dopiero później przychodzi praktyka asan – tu 

wydaje się, że pracujemy z ciałem, ale wiele osób wie przecież, że czasami ta niewinna 

„praca z ciałem” powoduje bardzo daleko idące zmiany w sposobie funkcjonowania, 

w naszych postawach i zachowaniu. Dlaczego tak się dzieje – o tym za chwilę. Następnym 

krokiem jest już pranajama i będąca niejako „przedłużeniem” praktyki asan pratyahara, 

po czym praktykujący jest gotowy do praktyk koncentracyjno-medytacyjnych (samyama: 

dharana, dhyana, samadhi). Te praktyki, choć niektórzy wiążą je tylko z umysłem (i odde-

chem), mają również wpływ na funkcjonowanie organizmu (na co zresztą mamy nawet 

dowód w postaci współczesnych badań naukowych). Dlaczego tak się dzieje?

 Tak naprawdę w jodze nie wyznaczamy ścisłej granicy między ciałem a umysłem. 

Zarówno urazy fizyczne, jak i psychiczne generują określone „zapisy” w naszym ciele, 
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które też utrwalają pewne zachowania. Bardzo ciekawie opisuje to Donald VanHowten, 

u którego miałem zresztą okazję się uczyć razem z moją żoną, Agnieszką. Donald pisze 

w swojej książce „Ajurweda i świadomość ciała”: „Jest gorący letni dzień, a ty ubrany 

w szorty siedzisz sobie przed domem na jednym z tych krzeseł wykonanych z metalowej 

plecionki pokrytej plastikiem. Po chwili wstajesz i wchodzisz do domu. Idący za tobą przy-

jaciel śmieje się z ciebie: ‚Hej! Twoje nogi wyglądają jak gofrownica!’ Tak, nosisz na sobie 

odcisk plecionego krzesła i zależnie od okoliczności możesz poczuć rozbawienie, zakłopota-

nie lub niepokój”. Wszystkie wydarzenia w naszym życiu, urazy fizyczne i psychiczne, zosta-

wiają również mniej lub bardziej trwały odcisk w naszym ciele. Nieistotne czy przyczyny 

są natury fizycznej, czy emocjonalnej lub intelektualnej, tak czy inaczej zostawiają ślad 

w błonach tkanki łącznej w ciele. Owe błony na poziomie makro (powięzi) i na poziomie 

mikro (omięsna, namięsna i śródmięsna) odpowiadają za integralność ciała. Niestety, o ile 

odcisk krzesła na tyłach ud po pewnym czasie znika, o tyle „odciski” zdarzeń w tkance łącz-

nej przeważnie się utrwalają na dłużej, powodując określoną postawę ciała. Ta postawa 

z kolei utrwala przyczynę, czyli bodziec, który doprowadził do określonego napięcia. 

Łatwo to zauważyć na przykładach. Osoba, która doznała urazu kręgosłupa, porusza się 

(chodzi, wstaje, siada etc.) w określony sposób, by „chronić” uszkodzone miejsce i ogra-

niczyć doznawany ból. Niestety najczęściej ten ochronny sposób poruszania się usztyw-

nia uszkodzone miejsce, jak również wytwarza napięcia w innych partiach ciała, a także 

generuje określone stany psychologiczne. Całokształt tych wrażeń powoduje ciągłe utrwa-

lanie urazu. Z kolei osoba, która doznała urazu psychicznego, może przyjąć postawę ciała 

z opuszczoną głową i „zamkniętą” klatką piersiową. Wystarczy przejść się chwilę ze zgar-

bionymi plecami i opuszczoną głową z wzrokiem wlepionym w podłogę, by przekonać się, 

że taka postawa będzie generowała jeszcze bardziej obniżony nastrój, który z kolei będzie 

pogłębiał tę postawę (błędne koło).

 Oczywiście każdy ma swoją życiową historię zdarzeń, sięgającą nieraz już do wzor-

ców ruchowych i urazów z czasu życia płodowego. Często problemy funkcjonalne zdą-

żyły już zaowocować problemami strukturalnymi, w tym mniejszymi lub większymi asy-

metriami ciała. Naszym zadaniem w praktyce nie jest usuwanie asymetrii, a wprowa-

dzenie rozluźnienia w wymagające tego obszary. Trafia do mnie wiele osób, które weszły 

właśnie w tę niewłaściwą drogę dążenia do symetrii ciała za wszelką ceną. Zawsze, prędzej 

czy później, owocuje to mniejszym lub większym napięciem. Z drugiej strony, gdy zostanie 

wypracowane rozluźnienie kluczowych struktur w ciele, asymetrie często „same” się kory-

gują w naturalnym zakresie.

 Kluczowe w zakresie naszej „pracy z ciałem” dla (re)integracji psychofizycznej 

będą następujące struktury (uwaga: wymieniając tu głównie struktury układu kostnego, 

mam również na myśli cały układ funkcjonalny zaangażowany w prawidłowe działanie 

tych struktur – staw, torebka stawowa, więzadła, mięśnie, powięzi etc.):
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• rozluźnienie i rozciągnięcie zewnętrznych krawędzi nóg (szczególnie pasmo biodrowo-

piszczelowe, mniej mięśnie strzałkowe długi i krótki),

• rozluźnienie i sprawna rotacja (szczególnie zewnętrzna) w obrębie stawów (patrz 

uwaga na początku tego akapitu): biodrowo-udowego i ramiennego,

• rozluźnienie i neutralne ułożenie miednicy i kręgosłupa (w tym głowy, którą 

w „anatomii” jogicznej rozpatrujemy jako funkcjonalną część kręgosłupa),

• rozluźnienie w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego.

• Rozluźnienie wyżej wymienionych struktur pozwala z jednej strony sprawnie 

funkcjonować narządowi ruchu, ale z drugiej też zmienia nasz sposób reagowania na 

bodźce.

 Z drugiej strony nawet w rehabilitacji typowych problemów bólowych pleców nie-

zbędna jest praca nad zmianą zachowania. Tak jak wolność od napięcia w ciele może zmie-

nić nasz sposób reagowania, tak samo bardziej uważny i otwarty sposób działania wyraź-

nie wspomoże proces rozluźniania ciała.

Kilka kluczowych pozycji w leczeniu problemów kręgosłupa

 W obrębie samej praktyki asan warto pamiętać o następującym kierunku pracy:

(1) uwolnienie od napięcia i bólu,

(2) rozciąganie, wydłużanie i ustawianie struktury ciała,

(3) w wymagających tego pozycjach – praca z siłą.

 Wiele osób błędnie pracę z chorymi miejscami zaczyna od wzmocnienia mię-

śni w uszkodzonym miejscu. Jednakże pomaga to (albo i nie) tylko na chwilę, a na dłuż-

szą metę powoduje utrwalenie napięć. Dlatego pierwszym etapem każdego leczenia za 

pomocą asan jest rozluźnienie. Z mojego doświadczenia wynika też, że jest to aspekt, któ-

rego najtrudniej nauczyć się w praktyce asan. Do rozluźnienia używamy łagodnej i dosto-

sowanej do osoby pracy dynamicznej, a w razie potrzeby również pasywnych pozycji.

 Poniższe ilustracje przedstawiają kilka kluczowych pozycji w leczeniu problemów 

z kręgosłupem:

• pozycje rozluźniające: śavasana z obciążonymi barkami, relaks z nogami na krześle,

• skłony i skrętoskłony w siadzie skrzyżnym,

• warianty malasany,

• pavanamuktasana / apanasana.

Istotne będą również pozycje jogi opisane w rozdziale na temat kolan i bioder.
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Rysunek V.14. Śavasana z obciążonymi barkami

Rysunek V.15. Śavasana z nogami na krześle

Rysunek V.16. Skłony i skrętoskłony w siadzie skrzyżnym
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Rysunek V.17. Warianty malasany i purna utkatasany

Rysunek V.18. Pavanamuktasana i apanasana
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Tablica V.1. Praktyka asan dla skorygowania asymetrii (skolioza)
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Tablica V.2. Praktyka asan dla skorygowania asymetrii (skolioza, różnica w długości nóg)
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Rozdział szósty: Kolana i biodra

Anatomia kolana

 Staw kolanowy jest największym stawem w naszym organizmie. Ma dosyć silne 

zabezpieczenia w postaci mocnego aparatu ścięgien i więzadeł, ale jednocześnie jest nara-

żony na bardzo duże obciążenia i dosyć wrażliwy.

 Staw utworzony jest przez wypukłe powierzchnie stawowe kłykci kości udowej 

i wklęsłe powierzchnie piszczelowe kłykci kości piszczelowej. Z przodu kolana znajduje 

się rzepka. Powierzchnię stawową kości piszczelowej pogłębiają łąkotki. Łąkotki są to 2 

przesuwalne pierścienie w kształcie półksiężyca, zbudowane z tkanki łącznej włóknistej 

i chrząstki włóknistej. Znajdują się one w obrębie torebki stawowej, a ich końce są połą-

czone z kością piszczelową pasmami tkanki łącznej. Łąkotki zapewniają lepszą amortyza-

cję obciążeń, jak również lepsze dopasowanie wewnątrz stawu.

Torebkę stawową w kolanie wzmacniają następujące więzadła:

1. więzadło poboczne strzałkowe (nie jest przyrośnięte ani do torebki stawowej, ani do 

łąkotki),

2. więzadło poboczne piszczelowe (łączy się z torebką stawową i przyczepia się do łąkotki 

przyśrodkowej),

3. więzadło krzyżowe przednie (wewnątrz stawu),

4. więzadło krzyżowe tylne (wewnątrz stawu),

5. więzadło podkolanowe skośne (wzmacnia tylną ścianę torebki stawowej),

6. więzadło podkolanowe łukowate (przeplata się z podkolanowym skośnym),

7. więzadło rzepki (będące przedłużeniem ścięgna mięśnia czworogłowego uda),

8. więzadło poprzeczne kolana (łączy najbardziej wysunięte do przodu punkty łąkotek),

9. więzadło łąkotkowo-udowe przednie i tylne (łączy łąkotkę boczną z zewnętrzną 

powierzchnią kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej).

Kolano jest stawem zawiasowo-obrotowym, jego zakresy to: zginanie – prostowanie 

oraz ruch skrętu podudzia przy zgięciu kolana. Warto pamiętać jednak, że zakres rotacji 

jest niewielki i że kolano bardzo „nie lubi” rotacji, gdy jest wyprostowane.

 Z punktu widzenia leczenia za pomocą jogi najczęstsze problemy z kolanami 

możemy pogrupować w następujące sekcje:

Niestabilność kolan 
Przeprost w stawie
Zerwane lub naderwane więzadła krzyżowe lub 
poboczne
Obciążony staw
Kolano biegacza
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Kolano skoczka
Uszkodzenia łąkotek
Chondromalacja rzepki
Zwyrodnienia stawu kolanowego

 Jest to oczywiście bardzo umowny podział ze względu na objawy. Pierwsza sekcja 

grupuje zaburzenia powodujące niestabilność stawu kolanowego, druga zawiera zaburze-

nia związane z obciążeniem stawu kolanowego, trzecia to zmiany zwyrodnieniowe (czę-

sto spowodowane przez nieleczone zaburzenia innego typu – np. chondromalację). Oczy-

wiście moglibyśmy dokonać także podziału ze względu na przyczyny zaburzenia, ale taki 

podział daje już nam podstawowe podpowiedzi co do kierunku terapii. W przypadku nie-

stabilności – oczywiście ustabilizować, tzn. wzmocnić mięśnie ud i mięśnie głębokie ciała 

(ćwiczenia w niestabilnych pozycjach). W zaburzeniach związanych z obciążeniem kolana 

musimy najpierw kolana odciążyć, usunąć przyczynę obciążenia, a następnie wzmocnić 

odpowiednie mięśnie, by „amortyzowały” obciążenia, które przyjmuje staw. W wypadku 

zmian zwyrodnieniowych najpierw naszym zadaniem jest uwolnienie od bólu i stanu 

zapalnego, rozluźnienie, a później stopniowe zwiększanie zakresu stawu (bez bólu). 

Poszukiwanie przyczyn

 Często w konkretnych przypadkach łatwo wymienić przyczynę np. uraz mechanicz-

ny albo długotrwałe obciążenie i zadowolić się tym. Jednakże rzadko kiedy chcemy wejść 

głębiej w przyczyny problemu i zapytać: Dlaczego dany uraz mechaniczny spowodował  

u tej akurat osoby uszkodzenie (a u innej np. nie)? Co – akurat u tej osoby - jest przyczyną 

długotrwałego obciążenia stawu, które doprowadziło do danej jednostki chorobowej?

 Z mojego doświadczenia wynika, iż podejmując leczenie problemów z kolanami, 

warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:

1. waga danej osoby – wiele problemów nie tylko kolan, ale także np. kręgosłupa jest 

spowodowanych nadwagą / otyłością danej osoby i jakakolwiek rehabilitacja / lecze-

nie da tylko efekty czasowe, jeśli ktoś nie schudnie,

2. tryb życia (np. jazda cały dzień samochodem, praca 8 godzin w pozycji stojącej),

3. ustawienie stóp (bardzo często problemy z kolanami, ale także z biodrami i plecami 

zaczynają się od złego ustawienia stóp – np. płaskostopia, przykurczów w stopach 

etc.),

4. zakresy rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w stawie biodrowo-udowym (często 

ograniczenia w biodrach powodują większe obciążenie kolan).

Gdy dotrzemy do przyczyny bazowej i zdiagnozujemy objawy, dopiero wówczas możemy 

przystąpić do leczenia. Jeśli problem zaczyna się np. od płaskostopia, to leczenie też musi 

się zacząć od korygowania pracy / ustawienia stóp. 
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Koncepcja 20 właściwości w leczeniu problemów z kolanami

 Podobnie jak w innych zagadnieniach terapii jogą, również w zakresie kolan 

i bioder zastosowanie znajduje ajurwedyjska koncepcja 20 właściwości. Daje nam ona 

podstawową wskazówkę w problemach rehabilitacyjnych: problemów wynikających 

z zastoju, braku ruchu nie leczymy długim trwaniem w pozycjach, a delikatnym, dos-

tosowanym do problemu ruchem dynamicznym. Oczywiście odwrotnie postępujemy 

w problemach wynikających z nadmiernej ruchomości danego miejsca. Stosunkowo 

częstym zaburzeniem jest też zbyt duża ilość mazi w stawach kolanowych (zwiększona 

oleistość) lub odwrotnie – zbyt mała (zwiększona suchość).

Praca z pomocami jako uzupełnienie terapii kolan

1. Stabilizator z 6 pasków (stabilizacja i odciążenie stawu kolanowego)

Przygotuj 6 pasków do jogi oraz ciasno zrolowaną matę (grubość maty do 3,5 mm). 

Rolkę ze zwiniętej maty włóż między nogi ucznia i poproś o zbliżenie nóg do siebie, tak 

aby wewnętrzne części kolan przycisnęły się do maty, następnie załóż 6 pasków, które 

ustabilizują całą konstrukcję w następujący sposób – 3 paski obejmują golenie, 3 paski 

obejmują uda, tak jak na ilustracji. Paski zaciągaj naprzemiennie (raz sprzączka skie-

rowana w jedną stronę, a raz w drugą). Zacznij od założenia paska na goleni pod kola-

nami, zaciągając go od chorego kolana w stronę zdrowego. Następnie należy położyć się 

w relaksie albo ułożyć się z nogami na ścianie (tak jak na ilustracji, to ciekawsza opcja). Dla 

mocniejszego działania na biodra i miednicę możesz obciążyć nogi (układając na nich np. 

2 wałki do jogi). W pozycji pozostajemy 5-10 minut.

Rysunek VI.1. Stabilizator z 6 pasków
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2. Purna utkatasana z paskami / linami / rolką maty pod kolanami (najskuteczniejsza 

w problemach związanych z obciążeniami wewnątrz stawu, także obciążeniami 

łąkotek)

Kucnij, wkładając ciasno zwiniętą matę jak najgłębiej pod kolana. Ustaw się tak, aby kość 

krzyżowa była oparta o ścianę, a pięty opierały się na podłodze (tak jak na ilustracji). Jeżeli 

masz wrażenie, że rolka maty jest za gruba, to rozwiń ją trochę. Pozostań w pozycji 1-3 

minut. Możesz powtórzyć asanę 3 razy.

3. Baddhakonasana ze zwiniętymi paskami lub linami pod kolanami

Robimy baddhakonasanę, wsuwając jak najgłębiej pod kolana skręconą dosyć grubo linę. 

Podobną pracę można zastosować również w innych pozycjach np. padmasanie (lotosie), 

virasanie etc. Czasami stosuje się warianty z dodatkową pracą tej liny, ale opis słowny nie 

odda w sposób adekwatny tej pracy.

4. Praca z kostkami / krzesłami w pozycjach stojących

Osoby, które mają problemy z kolanami (szczególnie zespoły obciążeniowe), mogą używać 

kostek do jogi i krzeseł do podpierania ciężaru ciała, by odciążać kolana w takich pozycjach 

jak uthita trikonasana, parśvottanasana itp. Innym sposobem na ochronę obciążonych 

kolan w tego typu pozycjach jest utrzymywanie kolana w delikatnym zgięciu.

 Warto pamiętać, że jest to tylko pomocnicza praca (a nie terapia sensu stricto 

jak niektórzy sądzą), ma posłużyć odciążeniu kolan. Przypominam, że kierunek pracy jest 

następujący (zarówno w terapii jogą jak i normalnej praktyce asan):

1. rozluźnienie, uwolnienie od napięcia i od bólu,

2. rozciąganie i nadawanie odpowiedniej struktury,

3. ewentualne wzmacnianie mięśni.

Rysunek VI.2. Purna utkatasana 
ze zrolowaną matą pod kolanami

Rysunek VI.3. Baddhakonasana  
z linami pod kolanami
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 Rzeczą niedopuszczalną jest, a często niestety stosowaną przez osoby z przepro-

stami w kolanach lub uszkodzeniami więzadeł pobocznych, wykonywanie z paska stabiliza-

tora na kolano poprzez parokrotne obwiązanie paskiem stawu kolanowego. Niektórzy także 

przy bólu ścięgna mięśnia biodro-lędźwiowego stosują stabilizator z paska zaciśniętego 

w okolicy bolącej pachwiny. Więzadła i ścięgna są generalnie słabo ukrwione, a przez 

zrobienie, bądź co bądź, „opatrunku uciskowego” z paska, odcinamy jeszcze bardziej 

dopływ krwi, utrudniając regenerację naciągniętych ścięgien czy więzadeł. W wypadkach 

takich uszkodzeń po prostu nie stosuje się pozycji, w których odzywają się te uszkodzenia 

(odciążanie), a stosujemy te, które działają kojąco na dane miejsca.

Praca z przeprostami kolan

 Dosyć częstym problemem, z którym się spotykamy na jodze, są przeprosty kolan, 

tzn. przy maksymalnym wyproście kolana noga nie jest w jednej linii, tylko „przegięta” 

w drugą stronę. Jest tylko jeden odpowiedni sposób pracy z tym problemem, a miano-

wicie metodyczne ustawianie kości nóg w jednej linii (piszczel i kość udowa), tak by 

ciężar ciała był przenoszony na stopy, nie na kolana. Praca ta szczególnie dotyczy pozycji 

stojących w rozkroku (szczególnie uthita trikonasana, parśvottanasana, ardha ćandrasana).

Rehabilitacja kolan szpotawych i koślawych za pomocą jogi

 Stosunkowo rzadko (albo w ogóle) na gruncie terapii jogą jest podejmowany temat 

pracy korekcyjnej z kolanami szpotawymi i koślawymi. Nie będę tu wchodził w szeroki 

opis, czym są kolana szpotawe, a czym koślawe (odsyłam do publikacji specjalistycznych).

 Leczenie kolan szpotawych czy koślawych w jodze nie sprowadza się do zaap-

likowania kilku asan i czekania na efekty. Ponieważ jogę (w tym terapię jogą) rozumiem 

jako budowanie harmonii psychofizycznej, a nie fragmentaryczną (jak to mówi Sharat 

Arora „lokalną”) pracę, trzeba na te problemy spojrzeć bardziej kompleksowo. Sugeruję 

w związku z tym zbadać następujące kierunki pracy:

a. ustawienie stóp,

b. ustawienie bioder i miednicy,

c. ustawienie kręgosłupa,

d. ogólny rozkład napięć (szczególnie systemu powięziowo-mięśniowego) w ciele,

e. masa ciała (waga, szczególnie przy kolanach szpotawych),

f. działania i nawyki obciążające kolana i pogłębiające problem.

Poniżej przedstawiam ogólne uwagi do powyższych podpunktów już w kontekście konkret-

nej wady postawy.
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Kolana koślawe
a. praca z uniesieniem łuków stóp (przesunięcie wewnętrznych kostek w stronę 
zewnętrznych z zachowaniem docisku nasad paluchów stóp i środka pięty, z zachow-
aniem wydłużenia i rozszerzenia paluchów) w pozycjach stojących ze stopami razem; 
b. obserwacja ustawienia miednicy i zakresów w biodrach (szczególnie zakres rotacji 
zewnętrznej) i korekta ewentualnych nieprawidłowości;
c. obserwacja ustawienia i napięć w obrębie kręgosłupa i ewentualna korekta (ze względu 
na niewłaściwe ustawienie nóg prawdopodobnie powstaną jakieś wtórne problemy 
z kręgosłupem, więc prowadząc terapię kolan, musimy jednocześnie skorygować te 
wtórne napięcia, aby później “nie psuły” naszej pracy terapeutycznej);
d. miejsca zbyt napięte należy rozluźnić, miejsca zbyt skurczone – rozciągnąć, miejsca za 
słabe i nadmierne elastyczne wzmocnić (szczególnie w obrębie nóg, ale nie tylko – zająć 
się należy też wtórnymi lub współtowarzyszącymi napięciami w obrębie mięśni i powięzi 
tułowia);
e. waga ciała może wpływać na zwiększanie obciążeń;
f. należy ograniczyć chodzenie na długich dystansach, bieganie i stanie w rozkroku;
• Asany, których należy unikać lub je ograniczać: pozycje stojące w rozkroku.
• Asany, które pomogą skorygować problem: -

dhasana), gomukhasana II, półlotos i lotos (jeżeli nie wprowadzają napięcia w kola-
nach), eka pada jathara parivartanasana, vajrasana, ardha utkatasana (utkatasana I), 
raczej pozycje w leżeniu i siadzie niż w staniu (odciążenie osiowe).

 Rysunek VI.4. Kolana szpotawe   Rysunek VI.5. Kolana koślawe
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Kolana szpotawe

a. praca nad prawidłowym ustawieniem stóp i nad prawidłowym rozkładaniem ciężaru 

na stopach (jak również prawidłowym dociskiem stopy w pozycjach stojących – docisk 

nasady dużego i małego palucha oraz środka pięty);

b. i c. korekta ustawień bioder, miednicy, kręgosłupa, wzmocnienie mięśni pośladków 

i grupy  mięśni rotatorów zewnętrznych stawu biodrowego;

d. miejsca zbyt napięte należy rozluźnić, miejsca zbyt skurczone – rozciągnąć, miejsca za 

słabe i nadmiernie elastyczne wzmocnić (szczególnie w obrębie nóg, ale nie tylko – zająć 

się należy też wtórnymi lub współtowarzyszącymi napięciami w obrębie mięśni i powięzi 

tułowia);

e. zwiększona masa ciała może bezpośrednio pogłębiać problem;

f. należy pracować nad ustabilizowaniem przeprostów kolan, nie przesadzać z długą pracą 

w pozycjach stojących ze względu na obciążanie stóp.

• Asany, których należy unikać lub je ograniczać: siady skrzyżne.

• Asany, które pomogą skorygować problem: virasana i warianty, pozycje stojące 

w rozkroku: prasarita padottanasana, uthita trikonasana, uthita parśvakonasana; 

asany wzmacniające mięśnie pośladków i rotatory zewnętrzne stawu biodrowego, np. 

śalabhasana etc., trakcja z 6 paskami (na rysunku).

 Warto pamiętać, że oprócz praktyki asan nakierowanej konkretnie na kory-

gowanie danego problemu, powinniśmy kontynuować praktykę ogólnorozwojową aby 

nie spowododować nowych dysharmonii w ciele. 

Anatomia stawu biodrowego

 Staw biodrowo-udowy jest utworzony przez panewkę kości biodrowej i głowę 

kości udowej. Torebka stawowa tego stawu jest najsilniejszą torebką stawową w całym 

ciele. Staw jest wzmocniony następującymi więzadłami: więzadło biodrowo-udowe 

Rysunek VI.6. Poprawne ułożenie przyśrodkowych kostek dla uniesienia łuków stóp
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(najsilniejsze więzadło ustroju, jego wytrzymałość mechaniczna to 300-350 kg), więzadło 

łonowo-udowe, więzadło kulszowo-udowe, więzadło głowy kości udowej, warstwa okrężna 

(pomaga utrzymać głowę kości w panewce), więzadło poprzeczne panewki. Dodatkowo 

miednicę wzmacniają następujące warstwy mięśni, które nieco bardziej szczegółowo 

opisałem w poprzednim rozdziale: warstwa powierzchniowa mięśni zewnętrznych obręczy 

biodrowej, warstwa środkowa mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej, warstwa głęboka 

mięśni zewnętrznych obręczy biodrowej, mięśnie wewnętrzne obręczy biodrowej, warstwa 

zwieraczy zewnętrznych, przepona moczowo-płciowa i przepona miednicy. Dla lepszego 

poznania budowy anatomicznej bioder i miednicy zachęcam, aby sięgnąć do anatomii 

opisowej (Bochenek lub ze skromniejszych objętościowo Sokołowski) i/lub dobrego atlasu 

anatomicznego (Grant, Sobotta, Netter).

 Warto wspomnieć przy okazji o 2 kluczowych kwestiach w rozumieniu funk-

cjonowania stawu biodrowego:

1. Często ktoś mówi, że chce uelastycznić biodra. Jak możemy wywnioskować 

z powyższego opisu, mamy przynajmniej 3 rodzaje elastyczności, jeżeli chodzi o staw 

biodrowy: (1) swobodny zakres ruchu w samym stawie, (2) elastyczność więzadeł, 

ścięgien i pasma biodrowo-piszczelowego oraz (3) elastyczność mięśni otaczających 

staw.

2. Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym, w związku z tym ruchy mogą 

się odbywać w następujących zakresach: zginanie – prostowanie, przywodzenie – 

odwodzenie, rotacja wewnętrzna – rotacja zewnętrzna. Możliwość swobodnego 

ruchu w każdym z tych zakresów jest kluczowa praktycznie dla całego ciała, a szcze-

gólnie dla sprawnego funkcjonowania kolan i kręgosłupa.

Rysunek VI.7. Siad skrzyżny  

(sukhasana)
Rysunek VI.8. Baddhkonasana
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Rysunek VI.9 Gomukhasana

Rysunek VI.10. Siad płotkarski

Kluczowe pozycje w pracy z biodrami

Rotacja zewnętrzna:
1. Siad skrzyżny (sukhasana) i warianty
2. Gomukhasana II (bardzo ważna pozycja!)
3. Baddhakonasana
Rotacja wewnętrzna:
1. Siad płotkarski (kąt 90 stopni między udami, kąt 90 stopni między goleniem a udem 

nogi z tyłu)
Złe umiejscowienie głów kości udowych w panewkach:
1. Purna utkatasana / malasana (+warianty tych pozycji, przedstawione na ilustracjach 

w poprzednim rozdziale)
2. Upavistakonasana w parach z dociskaniem głów kości udowych
3. Baddhakonasana z dociskaniem głów kości udowych (nie ud ani kolan!!!)
4. Siad skrzyżny z dociskaniem głów kości udowych

5. Dvi pada pitham
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Elastyczność pasma biodrowo-piszczelowego:

1. eka pada jathara parivartanasana

2. parivrtta trikonasana

3. parivrtta uthita hasta padangustasana

Rysunek VI.12. Dvi pada pitham

Rysunek VI.13. Eka pada jathara parivartanasana

Rysunek VI.11. Baddhakonasana w parach z dociskaniem głów kości udowych 
(analogiczną pracę stosuje się przy upavistakonasanie i siadzie skrzyżnym)
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Praca ze stopami w pozycjach stojących

Praca podstawowa:
1. Wydłużenie palców stóp.
2. Rozszerzenie wydłużonych palców stóp na zewnątrz.
3. Dociśnięcie nasad palców do podłogi (z zachowaniem wydłużenia 

i rozszerzeniapalców).
4. Dociśnięcie środków pięt do podłogi (z zachowaniem punktów 1, 2 i 3).
Ponadto:
Korygowanie ustawienia łuków stóp (bardzo ważne dla kolan) – zachodzi przez przesunię-
cie wewnętrznych (przyśrodkowych) kostek w stronę zewnętrznych (bocznych) z zachowa-
niem docisku nasady dużego palucha do podłogi (porównaj: rysunek VI.6).

 
padangustasana

Rysunek VI.16. Praca stopy w pozycjach stojących
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Tablica VI.1. Praktyka asan dla odciążenia kolan i uelastycznienia dolnych pleców



95

Rozdział siódmy: Ciąża, menstruacja, sprawy kobiece...

Czy można mówić o „jodze dla kobiet”?

 Ostatnio, sądząc po tematyce wielu warsztatów jogi w Polsce, bardzo nośny mar-

ketingowo stał się temat „jogi dla kobiet”. Tak naprawdę nie ma jogi dla mężczyzn i jogi dla 

kobiet. Joga dla każdego człowieka musi być zindywidualizowana ze względu na mnóstwo 

czynników, z których tylko jednym jest płeć. Jeżeli podchodzimy do każdego ucznia indy-

widualnie, uwzględniając zestaw czynników, które determinują jego aktualny stan psycho-

fizyczny – wówczas kwestia, czy indywidualizujemy praktykę dla kobiety w ciąży, czy np. 

70-letniego mężczyzny, nie gra roli. Joga jest jedna, ale praktyka jest indywidualna dla 

każdego z praktykujących. Niemniej rzeczywiście istnieją pewne zagadnienia wspólne dla 

ogółu kobiet praktykujących jogę i będę starał się je przybliżyć w tym rozdziale.

Krishnamacharya o jodze dla kobiet

 Choć niewątpliwie nie był to mainstream jogi, nie ulega wątpliwości, że kobiety 

również praktykowały jogę praktycznie od jej początków (wystarczy przywołać Upaniszady). 

Jednym z tekstów, który w dosyć szeroki sposób traktuje temat „jogi kobiecej” (a w zasa-

dzie praktyki asan dla kobiet) jest Yoga Rahasya („Sekret jogi”) przypisywana Nathamu

-niemu, indyjskiemu mistykowi z IX wieku. Wszelkie dowody wskazują jednak na to, że 

tekst ten jest apokryfem podyktowanym przez Krishnamacharyę w XX wieku. Tak czy  

inaczej rozpatrywane są w nim między innymi specyficzne potrzeby kobiet, jak również  

prze-pisane określone praktyki, które mogą być wykonywane podczas ciąży dla 

prawidłowego rozwoju płodu. Rekomendowane są także specyficzne ćwiczenia  

prenatalne, jak również asany, które mają za zadanie stonizować układ rodny i pomóc 

w normalnym przebiegu porodu. Obie te grupy ćwiczeń są szerzej opisane w dalszej części 

rozdziału. Trzecia grupa pozycji dla kobiet zalecanych przez Yoga Rahasyę zawiera te, które 

są użyteczne w planowaniu rodziny i antykoncepcji. Pomijam je w niniejszym opracowaniu.

Praktyka w trakcie ciąży

 Kiedyś znajomy nauczyciel jogi zapytał mnie o przeciwwskazania co do praktyki 

w trakcie ciąży, menstruacji i rozmaitych problemów zdrowotnych. Ów nauczyciel jest 

zapalonym statystykiem – stworzył sobie tabelę z efektami zdrowotnymi poszczególnych 

pozycji (co nie jest specjalnie użyteczne, ponieważ pozycje działają w różny sposób zależnie 

od sposobu wykonania i miejsca w sekwencji), chciał stworzyć również bazę danych 

przeciwwskazań, ponieważ nie był w stanie zapamiętać wszystkich. Odpowiedziałem mu 

wówczas, że tak naprawdę to jest bardzo proste, tylko trzeba uruchomić uważność. Trzeba 
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spojrzeć na istotę danej choroby lub specyficznej sytuacji organizmu (ciąży, menstruacji) 

i zastanowić się, co może zaszkodzić w takiej sytuacji. 

 W przypadku ciąży wiadomo, że szkodliwe będzie kreowania napięcia w jamie 

brzusznej, stąd nie wykonuje się ćwiczeń angażujących bezpośrednio mięśnie brzucha 

(„brzuszki”, kapalabhati i bhastrika, skręty ściskające brzuch, pozycje w leżeniu na brzuchu, 

uddiyana i (pełna) mula bandha etc.). Oczywiste jest też, że nie wykonujemy skoków ani 

głębokich skłonów do przodu, w których brzuch jest uciskany. Dziecko w łonie matki jest 

wrażliwe na wszelkie wstrząsy, stąd jeśli kobieta jest niestabilna w jakiś pozycjach, może 

wykonywać je z pomocą ściany, a do trudniejszych pozycji może wchodzić i wychodzić 

z pomocą nauczyciela (np. odwróconych, jeśli robiła je przed zajściem w ciążę). Unikamy 

też unoszenia rąk do góry na dłuższy czas (nie w ogóle) ze względu na większe obciążenie 

układu krążenia. 

 Okres ciąży jest też doskonałym pretekstem do uruchamiania większej uważności 

i czucia własnego ciała, ponieważ w wielu wypadkach kobieta musi sama podjąć decyzję, 

czy dana pozycja jest komfortowa dla niej, czy nie i od tego nauczyciel powinien uzależnić 

swoje postępowanie (np. część kobiet w ciąży uwielbia nawet stosunkowo intensywne 

wygięcia w tył, a dla części są one wyjątkowo niekomfortowe). Niestety pojawiają się 

tendencje, aby traktować kobiety w ciąży jak osoby obłożnie chore i praktykować z nimi 

tylko pasywne pozycje, co niestety przyczynia się do pogłębienia niektórych negatywnych 

dolegliwością ciążowych (np. niestabilności kręgosłupa etc.). Nie mówię tu oczywiście 

o kobietach z ciążą zagrożoną. Uwaga: uważam, że lekarz prowadzący ciążę zawsze 

musi wyrazić swoją zgodę na udział ciężarnej w zajęciach jogi! Większość kobiet w ciąży 

przebiegającej fizjologicznie musi funkcjonować, o ile niekoniecznie w życiu zawodowym, 

to przynajmniej w rodzinnym i społecznym – nie leży cały dzień, a zajmuje się już posia-

danymi dziećmi i domem. Pewna położna, która uczestniczyła w moich zajęciach w trakcie 

ciąży, powiedziała mi wręcz, że część kobiet przez nadmierne osłabienie mięśni tułowia 

ma poważne problemy z porodem, bo nie może prawidłowo przeć. Dodatkowo w trakcie 

ciąży kręgosłup jest narażony na większe obciążenie, stąd praktyka asan w tym czasie musi 

przygotować ciało na przyjęcie tego obciążenia. Duże znaczenie ma uczenie się synchro-

nizacji oddechu z ruchem (akcja porodowa), jak również prostych ćwiczeń oddechowych, 

relaksacyjnych i nawet medytacyjnych, które pomogą poradzić sobie z napięciem.

 Wracając do zaleceń zawartych we wspomnianej już Yoga Rahasyi, Krishnamacha-

rya zaleca następujące pozycje dla zdrowego rozwoju płodu: (1) purvottanasanę, (2) dvi 

pada pitham, (3) baddhakonasanę i (4) padmasanę. Dodatkowo w tekście sugerowana jest 

praktyka sarvangasany i sirsasany. Pomimo iż ciąża jest stanem fizjologicznym, praktykę 

asan w tym czasie traktujemy jako terapię jogą (cikitsa krama).

(1) Purvottanasana. Usiądź na ziemi z połączonymi nogami i wyprostowanym kręgosłupem 

w dandasanie. Z powolnym wdechem unieś ręce do góry i wydłuż kręgosłup, 
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z wydłużonym wydechem przesuń ręce do tyłu i oprzyj je na ziemi około 30 cm za 

pośladkami (palce dłoni wskazują w stronę pośladków). Z wdechem dociśnij dłonie 

do podłogi, unieś pośladki, otwórz klatkę piersiową, przody stóp dociśnij do ziemi 

i w miarę możliwości odchyl głowę. Z wydechem powoli wróć do pozycji wyjściowej. 

Wykonaj w ten sposób 6 powtórzeń i/lub pozostań w pozycji na 6 oddechów. Można 

też wykonać uproszczoną wersję tego ćwiczenia, nazywaną ćatuśpada pitham.

(2) Dvi pada pitham. Z pozycji leżącej z wydechem zegnij nogi w kolanach i ustaw stopy 

jak najbliżej pośladków. Z wdechem dociśnij dłonie i stopy i unieś pośladki do góry, 

stając na barkach (dół pośladków jest zwarty). Z wydechem powoli opuść pośladki. 

Wykonaj tę pozycję 3-6 razy, za ostatnim razem zostając na kilka oddechów w asanie. 

Tę pozycję można także wykonać, chwytając się dłońmi za kostki nóg. Jeżeli kobieta 

czuje się bardzo ograniczona, wchodząc do pozycji na wdechu np. ze względu na 

zwiększenie się masy ciała, może wchodzić do pozycji na wydechu. W dvi pada pitham 

niezwykle ważna jest praca miednicy i pośladków, które wypychane w odpowiedni 

sposób odciążą i rozciągną dolne plecy.

(3) Baddhakonasana jest niezmiernie ważną pozycją w okresie ciąży. Zaczynając z dan-

dasany, z wydechem, pomagając sobie dłońmi, zegnij nogi w kolanach i połącz 

podeszwy stóp ze sobą. Pięty przysuń jak najbliżej do krocza. Zostań w pozycji na 

kilka minut z wydłużonym kręgosłupem. Pozwól, żeby z kolejnymi wydechami kolana 

Rysunek VII.1. Purvottanasana

 Rysunek VII.2. Dvi pada pitham
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rozluźniały się. Nie pchaj kolan w stronę ziemi, żeby nie napinać pachwin ani dołu 

brzucha.

(4) Padmasana. Zaczynając z dandasany, zegnij prawą nogę w kolanie i włóż prawą stopę 

na lewe udo jak najbliżej pachwiny. Z kolejnym wydechem zegnij drugą nogę w kolanie 

i wsuń stopę na przeciwległe udo. Pozostań w pozycji tyle czasu, ile czujesz się w niej 

komfortowo (szczególnie zwracając uwagę na ewentualne napięcia w okolicy kolan). 

Następnie wróć do dandasany i wykonaj pozycję jeszcze raz, zmieniając splot nóg. 

Nie wszystkie kobiety są w stanie wykonać padmasanę (lotos) bez szkodzenia swoim 

kolanom, dlatego pozycję tę można zastąpić zwykłym siadem skrzyżnym.

(5) W Yoga Rahasyi zalecane są również dla kobiet w ciąży pozycje odwrócone, szczegól-

nie ze względu na ich działanie „antygrawitacyjne” dla skompresowanego w ciąży 

kręgosłupa i opadających narządów, jak również ze względu na profilaktykę żylaków 

nóg. Ja jednak nie nauczam pozycji odwróconych kobiet, które nie praktykowały asan 

przez ciążą. Jeżeli kobieta praktykowała wcześniej asany (w tym odwrócone), tak 

czy inaczej powinna zaprzestać praktyki odwróconych w szóstym miesiącu ciąży (ze 

względu na coraz większe obciążenia, jak również by nie zaburzać pozycji dziecka).

 Śrivatsa Ramaswami ponadto zaleca praktykę nadi śodhana pranajamy, jak 

również relaksu i śanmukhi mudry po pranajamie. Dla kobiet cierpiących z powodu nad-

miernego gorąca zaleca się także sitali pranajamę, która ma działanie chłodzące.

 Yoga Rahasya wylicza również pozycje jogi, które są pomocne w zakresie bezpiecz-

nego donoszenia dziecka, jak również zdrowego porodu:

(1) jatharaparivartanasana – wariant boczny (nie skręt!)

Z wdechem rozciągnij ramiona w linii barków, z wydechem, delikatnie dociskając tył mied-

nicy do podłogi, przesuń nogi po podłodze maksymalnie w prawo. Z kolejnym wydechem 

Rysunek VII.4. PadmasanaRysunek VII.3. Baddhakonasana
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Rysunek VII.5. Salamba sarvangasana – wersja z pomocami i bez pomocy

Rysunek VII.6. Salamba sirsasana I
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Rysunek VII.7. Sitali pranajama

Rysunek VII.8. Jatharaparivartanasana – wariant boczny

Rysunek VII.9. Uthita trikonasana
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Rysunek VII.10. Urdhva konasana (w staniu na głowie lub w świecy)

Rysunek VII.11. Upavistakonasana
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unieś delikatnie głowę i skręć w lewo, patrząc na lewą dłoń. Zostań w pozycji na kilka do 

kilkunastu oddechów. Z wdechem wróć z nogami i głową do centrum, po czym wykonaj 

pozycję na drugą stronę.

(2) pięć konasan:

(a) uthita trikonasana,

(b) urdhva konasana (upavistakonasana w sarvangasanie lub sirsasanie) – tylko do końca 

5 miesiąca ciąży, 

(c) upavistha konasana w siadzie, 

(d) suptakonasana (tylko do końca 5 miesiąca), 

(e) baddhakonasana (por. rysunek VII.3),

(3) dvipada pitham (por. rysunek VII.2),

vajrasana (i virasana) z vinyasami,

dandasana,

purvottanasana (por. rysunek VII.1).

Dodatkowo sugerowana jest w Yoga Rahasyi bharadvajasana, która pozwala skręcić 

mięśnie pleców bez zwiększania napięcia w jamie brzusznej. Ramaswami podkreśla, że 

zaleca się około 30 minut delikatnych ćwiczeń dziennie, jak również odżywczą, lekką dietę. 

Krishnamacharya ostrzega ponadto w Yoga Rahasyi: „Bieganie, taniec i podnoszenie głosu 

powinny być unikane przez kobiety w ciąży”. W wypadku bezsenności zaleca się kobietom 

w ciąży anuloma ujjayi pranajamę (wdech oba nozdrza, wydech raz lewe nozdrze, raz 

prawe, krótkie zatrzymania oddechu, z bandh stosuje się tylko jalandhara bandhę).

 Tradycyjnie po naturalnym porodzie praktykę asan wznawia się po około 

miesiącu, choć już oczywiście od następnego dnia po porodzie można wprowadzać proste, 

nieobciążające ruchy nóg i ramion. Po około 10-15 dniach od porodu można praktykować 

wydłużone wdechy i wydechy z krótkimi zatrzymaniami oddechu w krótkich sesjach 10-15 

minutowych. Po miesiącu stopniowo można wprowadzać asany, a potem stopniowo 

zwiększać czas praktyki wraz ze zwiększaniem się możliwości organizmu. Po 3 miesiącach 

od porodu sugeruje się praktykę takich asan jak purna utkatasana czy karnapidasana dla 

oczyszczenia macicy.

Praktyka w trakcie menstruacji

 W trakcie menstruacji indywidualny dobór ćwiczeń ma jeszcze większe zastoso-

wanie, ponieważ kobiety bardzo różnie znoszą miesiączkę. Oczywiście nie wykonuje się 

intensywnych skrętów, brzuszków, pozycji odwróconych, kapalabhati i bhastriki, ale reszta 

jest już uzależniona od samopoczucia kobiety. Swego czasu zapytałem Śrivatsę Ramas-

wamiego o praktykę kobiet w trakcie menstruacji. Odpowiedział, że klasycznie kobiety 

nie praktykują asan w trakcie menstruacji, ten czas poświęcając na odpoczynek (nawet 

od codziennych obowiązków domowych) i na regenerację. Czas można poświęcić na 
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Rysunek VII.12. Suptakonasana

Rysunek VII.13. Vajrasana i virasana

Rysunej VII.14. Dandasana
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delikatną, oczyszczającą pranajamę wykonywaną bez uddiyana i mula bandhy. Jednakże 

w naszych warunkach kobiety nie porzucają aktywności zawodowej ani rodzinnej na czas 

menstruacji, nie mają takiej możliwości. Sesja asan / pranajamy / medytacji czasem jest 

jedyną możliwością oderwania się w tym czasie od innych obowiązków. Stąd praktyka 

w tym okresie musi być uzależniona od samopoczucia kobiety, jak również wspomagać 

jej samopoczucie. Są osoby, które nie powinny praktykować asan w trakcie menstruacji, 

szczególnie podczas pierwszych dwóch dni, a z drugiej strony są kobiety, które dobrze 

się czują, praktykując stosunkowo intensywnie (np. wykonując powitania słońca). Warto 

pamiętać o ogólnym kierunku praktyki, który ma prowadzić nas do większej harmonii 

i spokoju. W związku z tym należy zawsze, nie tylko w trakcie menstruacji, wykonywać to, 

co nas prowadzi do tych 2 jakości.

Ciąża a 20 właściwości – arkusz ćwiczeń

 Poniższy arkusz ćwiczeń ma za zadanie zwrócić uwagę na indywidualne uwa-

runkowania samopoczucia ciężarnej kobiety. Wypełnij arkusz w sposób zgodny z twoimi 

odczuciami. Jeśli jesteś nauczycielem jogi – skopiuj ten arkusz i daj go do wypełnienia kilku 

kobietom w ciąży. Zobaczysz, jak różne będą ich odpowiedzi. Niech to zwróci twoją uwagę 

na fakt, iż nie możemy dostosowywać niczyjej praktyki do zewnętrznych standardów, 

natomiast musimy ją dostosować do faktycznego samopoczucia danej osoby. Oczywiście 

należy rozpatrywać od nowa dynamiczną równowagę w zakresie 20 właściwości dla 

każdego trymestru ciąży (a może nawet dla każdego tygodnia).

Spośród 20 właściwości (ajurweda) zaznacz te, które Twoim zdaniem 

zostają zaburzone w ciąży:
ciężki
powolny
zimny
oleisty
gładki
stały
miękki
statyczny
subtelny
mętny

lekki
szybki
gorący
suchy
szorstki
płynny
twardy
ruchliwy (mobilny)
niesubtelny
wyraźny

Jakie inne czynniki mogą być problematyczne dla kobiety w ciąży: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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Jaką praktykę byś zaproponował(a), aby zrównoważyć potencjalną nierównowagę w okre-

sie ciąży?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Menstruacja a 20 właściwości – arkusz ćwiczeń

 Polecam osobno wypełnić ten arkusz na pierwsze dwa dni menstruacji, 

a osobno na pozostałe.

Spośród 20 właściwości (ajurweda) zaznacz te, które Twoim zdaniem 
zostają zaburzone w trakcie menstruacji:
ciężki
powolny
zimny
oleisty
gładki
stały
miękki
statyczny
subtelny
mętny

lekki
szybki
gorący
suchy
szorstki
płynny
twardy
ruchliwy (mobilny)
niesubtelny
wyraźny

Jakie inne czynniki mogą być istotne w okresie menstruacji: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Jaką praktykę byś zaproponował(a), aby zrównoważyć potencjalną nierównowagę 

wskazaną powyżej?

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Terapia jogą w „problemach kobiecych”

 Zakres cikitsa krama (terapii) w jodze „dla kobiet” jest dosyć szeroki. Obejmuje 

zagadnienia pracy z kobietami w ciąży, w trakcie menstruacji, leczenie zaburzeń w cyklu 

miesięcznym, problemów z zajściem w ciążę, problemów związanych z napięciem 

w narządach rodnych, kwestie związane z okresem menopauzy, jak również wiele innych 
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zagadnień, także związanych ze sferą psychiczną. Podobnie jak we wszystkich innych 

problemach, które leczymy, interesującym punktem wyjścia do terapii jest koncepcja 20 

właściwości. Tak jak w każdym innym przypadku, nie tylko terapeutycznym, istotne jest 

indywidualne podejście do każdej osoby. Są jednak zagadnienia, na które warto szczegól-

nie zwrócić uwagę:

• sposób oddychania: wiele kobiet „preferuje” szczytowy sposób oddychania, kreując 

w ten sposób dużo napięcia w okolicy barków, szyi, twarzy (napięcie w twarzy generuje 

dodatkowo pobudzenie w układzie nerwowym), dlatego jednym z ważniejszych  

aspektów jest nauczenie się „brzusznego” sposobu oddychania, który jako jedyny 

koryguje błędne nawyki oddechowe,

• rozluźnienie dolnego brzucha: większość problemów w obrębie narządów rodnych 

związana jest z permanentnym napięciem w tym obszarze, dlatego podstawowym 

aspektem terapii „problemów kobiecych” jest praca nad rozluźnieniem dolnego brzu-

cha (w niektórych wypadkach także okolicy nerek, jeśli jest napięta),

• akceptacja i zadowolenie: pomagają utrzymać stan umysłu sprzyjający procesom lecz-

niczym i zaakceptować problemy, z którymi niewiele da się zrobić,

• relacje z innymi (szczególnie z bliskimi osobami: mężem, dziećmi, rodzicami): mogą 

być czynnikiem leczącym lub dezintegrującym,

• uświadomienie i wzmocnienie mięśni dna miednicy: podtrzymują one narządy 

wewnętrzne, a zazwyczaj są bardzo słabe i do tego dla większości osób nieświadome, 

pomóc powinny na początku takie pozycje jak cykle pavanamuktasany i apanasany, 

a następnie aświni mudra w wygięciach w tył oraz mula i uddiyana bandha w skłonach 

do przodu + rozsądnie stosowane ćwiczenia brzuszno-miednicowe (równoważone 

ćwiczeniami rozluźniającymi ten obszar), budowanie świadomości tego obszaru.
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1.

Praktyka asan dla uelastycznienia okolic
miednicy i rozluŸnienia do³u brzucha

WD

WYD

2.

x6 powtórzeñ

3.

WD

WYD

x6 oddechów

4.

5.

x6 powtórzeñ

WYD

WD

WYD

WD

x3 powtórzenia

WYD

WD

x5 powtórzeñ na ka¿d¹ stronê
za 5 razem 2 oddechy

w koñcowej pozycji

ŒAVASANA
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Tablica VII.1. Praktyka asan dla uelastycznienia okolic miednicy i rozluźnienia dołu brzucha
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Tablica VII.2. Praktyka asan dla rozluźnienia pachwin, dołu pleców i brzucha
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Rozdział ósmy: Narządy wewnętrzne

Joga dla narządów wewnętrznych

Narządy wewnętrzne mogą przestać spełniać swoje funkcje z rozmaitych powodów:

• pod wpływem grawitacji i złej postawy opadają, zmieniają swój kształt i są uciskane, 

• pogarsza się ukrwienie i unerwienie danych obszarów, 

• powstają obrzęki, zastoje płynów ustrojowych,

• krążenie staje się niewydolne przez brak wystarczającej porcji ruchu i niewłaściwą 

dietę, 

• błędne wzorce oddechowe zwiększają napięcia układu nerwowego i układu krążenia, 

• reakcja na stres. 

Każdy z tych potencjalnych problemów możemy usunąć lub przynajmniej złagodzić przez 

praktykę asan, pranajamy i innych technik jogi:

1. Poruszenie krążenia w całym ciele i aktywizacja wszystkich stawów oraz wszystkich 

partii kręgosłupa w różnych zakresach: łagodne sekwencje dynamiczne oraz zróżni-

cowana praktyka różnych zakresów (skłon do przodu, skłon do boku, wygięcie w tył, 

skręt) w różnych pozycjach ciała (stojąca, leżąca na plecach, leżąca na brzuchu, sie-

dząca, odwrócona). 

2. Powyższa praca uruchamia także tzw. pompę mięśniową – mechanizm fizjologiczny, 

który polega na usunięciu zalegającej krwi w żyłach poprzez pracę różnymi partiami 

mięśni (szczególnie łydek); ponadto budzimy świadomość całego ciała, aktywizując 

krążenie krwi i limfy we wszystkich narządach. 

3. Dzięki pozycjom odwróconym, asanom unoszącym zawartość tułowia do góry (np. 

pozycje siedzące i stojące z unoszeniem rąk do góry, niektóre wygięcia w tył) oraz ban-

dhom (mula i uddiyana bandha) zapobiegamy opadaniu narządów. 

4. Poprzez ćwiczenia oddechowe usuwamy nadmiar wilgoci z organizmu (kapalabhati, 

bhastrika), jak również równoważymy funkcjonowanie układu nerwowego (oddycha-

nie brzuszne, ujjayi, nadi śodhana etc.). 

5. Poprzez synchronizację oddechu z ruchem przenosimy pracę z mięśni zewnętrznych 

na mięśnie głębokie i narządy, uspokajamy i równoważymy układ nerwowy, jak rów-

nież zachowujemy koncentrację umysłu. 

6. Poprzez praktykę jamy (praktyki sprowadzające się do niekrzywdzenia) i nijamy (prak-

tyki sprowadzające się do wewnętrznego zadowolenia i poddania się sile wyższej) 

uczymy się reagować na stres i nie kierować zewnętrznego napięcia przeciwko sobie. 

7. Praktyki pratyahary (śanmukhi mudra i głęboki relaks) pozwalają ostatecznie uciszyć 

układ nerwowy, a koncentracja i medytacja zapanować nad umysłem. 
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Ramaswami o jodze dla układu krążenia

 Śrivatsa Ramaswami podkreśla następujące wątki, pisząc o praktyce wspomagającej 

układ krążenia czy też leczniczej dla układu krążenia:

1. Serca nie należy przeciążać. Dla Ramaswamiego filozofia praktyki asan różni się 

znacząco od filozofii ćwiczeń aerobowych: tętno w czasie praktyki nie powinno 

wzrastać wyraźnie. Dlatego też pracujemy z wydłużonym, rytmicznym oddechem, cały 

czas w tym samym rytmie (np. 5 sekund wdech – 5 sekund wydech). Nie zaczynamy 

pozycji czy sekwencji, jeśli oddech nie jest pod naszą kontrolą. Odpoczywamy, gdy 

oddech wymyka się naszej kontroli.

2. Istotny wpływ na utratę sprawności serca i układu krążenia ma opadanie serca 

i osierdzia, jak również utrata przez nie elastyczności. Dlatego też ważnym wątkiem 

praktyki (jak to już wspomniałem przy narządach wewnętrznych) jest praktyka pozycji 

odwróconych (szczególnie sarvangasany /najlepiej z bandhami/), vinyas z rękami do 

góry (unoszą narządy i mięśnie tułowia do góry) oraz bandh (szczególnie uddiyana 

bandhy). Taka praktyka ma ograniczyć opadanie narządów i utratę elastyczności przez 

narządy. Vinyasy z ramionami do góry ponadto wzmacniają mięsień sercowy.

3. Kolejnym ważnym wątkiem „jogi dla układu krążenia” jest wspomaganie krążenia 

krwi. Krążenie (rakta sanćara) - w pewnym uproszczeniu oczywiście - składa się z 2 

procesów. Pierwszym z nich jest powrót krwi żylnej do serca, skąd następnie jest 

przepompowywana do różnych części ciała (szczególnie płuc i nerek, spełniających 

funkcje oczyszczające). W praktyce asan zajmujemy się głównie wspomaganiem tego 

właśnie procesu.

4. Krew trafia do rozmaitych tkanek w ciele, jednakże musi później wrócić do serca. 

Mięśnie (szczególnie szkieletowe) pozostają w stanie częściowego skurczu cały czas. 

Skurcz ten pomaga „wycisnąć” z mięśni krew z powrotem do większych naczyń 

krwionośnych systemu żylnego. Ten system, tzw. pompy mięśniowej, działa nawet 

u osób niezbyt aktywnych ruchowo (ze względu na stały tonus mięśni, jak również 

zastawki w żyłach, które zapobiegają cofaniu się krwi), jednakże jest mało wydolny. 

Jeśli ten system jest mało wydolny, to powrót krwi żylnej jest skąpy – serce musi 

wykonywać większą ilość uderzeń. Praktykując asany i prana jamę, dążymy do tego, 

by serce, przepompowując tę samą objętość krwi, musiało uderzać mniej razy (przez 

co zmniejszamy obciążenie mięśnia sercowego). By wspomóc ten proces, stosuje 

się asany i vinyasy, które aktywizują zjawisko „pompy mięśniowej” (jeśli są dobrze 

rozplanowane – w różnych pozycjach i w różnych zakresach – to obejmą swoim 

oddziaływaniem cały organizm).

5. Niezwykle istotny wpływ na efektywny powrót krwi żylnej do serca ma również pro-

ces oddychania. Gdy w trakcie wdechu klatka piersiowa rozszerza się, a przepona 
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obniża się – w klatce piersiowej tworzy się próżnia ze względu na różnicę ciśnień 

między wnętrzem klatki piersiowej a atmosferą na zewnątrz ciała. To zjawisko akty-

wuje proces wdechu. Gdy kończy się wdech, zaczyna się wydech i część powietrza 

z płuc jest wydalana na zewnątrz. Dla nas istotne jest, że pojawiająca się w momencie 

rozszerzania klatki piersiowej próżnia wywiera również wpływ na serce. Krew, która 

powoli porusza się przez żyłę główną, jest zasysana przez tę częściową próżnię, czego 

efektem jest przyspieszenie przepływu krwi do komory serca. Ramaswami nazywa to 

zjawisko efektem „pompy oddechowej”. Ciśnienie ujemne w jamie klatki piersiowej 

zwiększa się jeszcze bardziej poprzez rozszerzanie klatki piersiowej i jest utrzymywane 

przez dłuższy czas na skutek zastosowania techniki zatrzymania powietrza po wde-

chu. W taki właśnie sposób sesja pranajamy z kumbhaką (zatrzymaniem oddechu) 

wspomaga powrót krwi żylnej do serca.

6. Istnieją również techniki, dzięki którym znaczna ilość mięśni i tkanek wewnątrz ciała 

również poddawana jest ćwiczeniu. Głębokie wdechy wykonywane w trakcie ćwiczeń 

pranajamy przesuwają przeponę w dół, wywierając w ten sposób korzystny nacisk 

na narządy brzucha i miednicy. Wykonuje się również mula bandhę oraz uddiyana 

bandhę (w trakcie zatrzymania oddechu po wydechu), tak że nacisk na narządy 

wewnętrzne (narządy brzucha i miednicy) wytwarzany jest od góry, od spodu oraz od 

tyłu, zwiększając wymianę krwi w narządach brzucha i miednicy. Za pomocą pełnej 

uddiyana bandhy jesteśmy w stanie wywrzeć delikatny, zdrowy nacisk nawet na 

mięsień sercowy, zapewniając mu delikatny masaż i rozwijając w tym procesie jego 

elastyczność. Efekt masażu na narządy wewnętrzne wytwarzają też techniki takie jak 

kapalabhati czy bhastrika.

7. Dla wzmocnienia powrotu krwi żylnej do serca stosuje się ponadto pozycje odwrócone 

(które mają wspomniane już wcześniej działanie antygrawitacyjne): stanie na głowie, 

świeca i ich warianty. Ćwiczenia te są także istotne dla odciążenia serca, a także dla 

odciążenia żył w nogach (profilaktyka żylaków). Wbrew potocznym opiniom dzięki 

odpowiednim mechanizmom regulacji krążenia nie zwiększa się znacząco dopływ krwi 

do mózgu podczas wykonywania pozycji odwróconych. 

Ramaswami o jodze dla układu nerwowego

Joga oferuje także wiele narzędzi dla uspokojenia i wzmocnienia układu nerwowego:

1. Praktyka technik jogi i medytacji jest bardzo korzystna dla pracy mózgu – pomaga 

formować nowe połączenia nerwowe oraz zmniejszać zaburzenia w przewodzeniu 

impulsów nerwowych. Dzięki temu mózg i układ nerwowy stają się sprawniejsze 

i wydajniejsze.

2. Szczególnie korzystny wpływ na pracę mózgu mają pozycje odwrócone – sirsasana 

i sarvangasana. Istotnym czynnikiem w praktyce sirsasany jest to, że płyn mózgowo-
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rdzeniowy gromadzi się w górnej części mózgu, przez co pomaga odżywić komórki 

mózgu. Ciśnienie, jakie wywiera płyn mózgowo-rdzeniowy w trakcie wykonywania 

stania na głowie, pomaga przysadce wydzielać większą ilość hormonów, co stymu-

luje współczulny system nerwowy. Według jogi słabość współczulnego systemu ner-

wowego stanowi jedną z przyczyn takich dolegliwości jak astma oskrzelowa, egzema 

czy epilepsja.

3. Działanie sarvangasany jest podobne do stania na głowie, jednakże w tej asanie 

na podłodze oparta jest nie górna część czaszki, lecz jej część potyliczna, zaś płyn 

mózgowo-rdzeniowy zbiera się w części środkowej i tylnej mózgu, także w rdzeniu 

przedłużonym. Obszary te są bardzo dobrze stymulowane przy regularnej i długiej 

praktyce świecy. Ponadto uważa się, iż w świecy są również stymulowane jądra 

komórek nerwu błędnego, przez co aktywowany jest układ nerwowy przywspółczulny. 

Prowadzi to do zmniejszenia się objawów nerwowości i bezsenności. Uważa się też, 

że regularna praktyka sarvangasany wpływa także na funkcje rozrodcze. Tak więc 

rozsądna kombinacja stania na głowie i świecy  (z wariantami) może pomóc przywrócić 

zdrową równowagę pomiędzy funkcjami obu odgałęzień autonomicznego układu ner-

wowego (współczulnego i przywspółczulnego).

4. Szczególnym celem praktyki asan jest zachowanie integralności kręgosłupa. Kon-

centracja w praktyce pozycji jogi jest w dużej mierze ukierunkowana na zachowanie 

prawidłowej pozycji i mobilności kolumny kręgosłupa. Gdy w wyniku przemieszcze-

nia między kośćmi kręgów pojawia się nacisk na nerwy, objawia się on bólem, który 

uniemożliwia prawidłowy przepływ impulsów między mózgiem, rdzeniem kręgowym 

oraz różnymi narządami wewnętrznymi i mięśniami. Jest to swoisty szum informa-

cyjny: sygnały wysyłane do narządów są zagłuszane, zaś mózg i rdzeń kręgowy nie 

otrzymują prawidłowej informacji zwrotnej, co prowadzi do zmniejszenia wydajności 

funk-cjonalnej narządów wewnętrznych. Praktyka asan musi być zatem opracowana 

w taki sposób, aby zapobiec uciskaniu nerwów przez kręgi poprzez utrzymywanie 

odpowiednich przestrzeni międzykręgowych. Ponadto vinyasy (w różnych zakre-

sach – skłony do przodu, do boku, skręty i wygięcia w tył oraz różnych pozycjach 

ciała – stojącej, leżącej na plecach i na brzuchu, odwróconej, siedzącej i klęczącej) 

pobudzają krążenie krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, co pomaga lepiej odżywić 

nerwy kręgosłupowe. Prowadzą one również do wzmocnienia mięśni pleców, tak że 

kręgosłup ma dzięki nim zapewnione znacznie lepsze wsparcie. 

5. Odcinek piersiowy kręgosłupa jest stosunkowo mało mobilny w porównaniu do 

reszty kręgosłupa (oczywiście poza kością krzyżową). Klatka piersiowa tworzy sztywną 

jednostkę, która porusza się w górę i w dół jako całość. Dlatego też praktykujący 

jogę odkryli unikalny sposób rozciągania kręgosłupa piersiowego: poprzez głębokie 

oddychanie (szczególnie głębokie wdechy), towarzyszące wszystkim asanom/
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vinyasom. W trakcie głębokiego wdechu klatka piersiowa rozszerza się, zwiększa 

swoją głębokość oraz wydłuża się, co pomaga rozciągnąć kręgosłup piersiowy w linii 

pionowej i zachować odpowiednią przestrzeń międzykręgową dla lepszej mobilności 

kręgosłupa oraz swobodnej działalności układu nerwowego. Oczywiście ten efekt 

głębokiego wdechu zyskuje jeszcze na sile w trakcie zatrzymania oddechu po wdechu 

w pranajamie. 

6. Oczywiście pranajama i techniki pratyahary przyczyniają się również do uspokojenia 

układu nerwowego.
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Tablica VIII.1. Praktyka ogólnorozwojowa – sekwencja I
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Tablica VIII.2. Praktyka ogólnorozwojowa – sekwencja II
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Tablica VIII.3. Praktyka ogólnorozwojowa – sekwencja III

RELAKS I PRANAJAMA
Œavasana 1-3 minut
Nado-œodhana 6-12 oddechów, :
wdech L - wydech P
wdech P - wydech L
Jeœli jest czas Œianmukhi Mudra 3-5 minut

wydechy 2x d³u¿sze ni¿ wdech

6.

7.

WYD

WD

6 oddechów
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Tablica VIII.4. Praktyka asan dla osoby z tendencjami do stanów zapalnych układu 
pokarmowego



124



125

Tablica VIII.5. Przykładowa praktyka asan przy zaparciach związanych z suchością jelit
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Tablica VIII.6. Przykładowa sekwencja na poprawienie perystaltyki jelit





129

Rozdział dziewiąty: Joga jako psychoterapia

Wprowadzenie

 Potocznie często robi się 2 podstawowe błędy w myśleniu o jodze:

• identyfikuje się jogę tylko i wyłącznie z praktyką asan (ew. pranajamy), zapominając 

o całym bogactwie narzędzi, które czynią ten system tak bogatym i holistycznym,

• rozumie się jogę jako pewną formę „pracy z ciałem”, a wszakże joga jest metodą pracy 

z umysłem.

 Z tych dwóch mylnych założeń bierze się cała masa nieporozumień, gdy błędne 

znaczenia przekłada się do innych kontekstów. Niektórzy psychoterapeuci podejmują 

próby zwyczajnej praktyki asan z osobami z nerwicami i chorobami psychicznymi jako 

część psychoterapii. Choć jest to pozytywna inicjatywa, to nie określiłbym tego jako zas-

tosowanie jogi jako psychoterapii. Co więcej, nie jest to nawet zastosowanie asan jako 

psychoterapii, gdyż jak dowiemy się tego w późniejszej części niniejszego tekstu, już 

potencjał psychoterapeutyczny samych asan jest dużo większy od tego, czego się po nich 

spodziewamy. Do tego joga dostarcza nam innych środków (choćby pranajama, medy-

tacja), nie mówiąc już o samym leczniczym kontakcie z (dobrym!) nauczycielem.

 W tym opracowaniu skoncentrujemy się na przedstawieniu jogi jako drogi od 

dysharmonii do harmonii (psychicznej, ale też harmonii między ciałem a umysłem), od 

złożoności (w tym neurotyczności) do prostoty (nie prostactwa). To pozwala potraktować 

jogę zarówno jako metodę (psycho)terapii, jak również jako mentoring, coaching czy 

metodę rozwoju osobistego. Co więcej takie rozumienie pozwala też na to, by wraz z roz-

wojem naszym (lub naszego ucznia) psychoterapia „miękko” stawała się mentoringiem czy 

coachingiem bez tworzenia sztucznych podziałów.

 Zaznaczam, iż tekst ten nie ma na celu podważać metody współczesnej psychote-

rapii, a jedynie pokazać potencjał jogi w terapii psychologicznej. Mam nadzieję, że pozwoli 

także zauważyć, że w jodze mamy w zasadzie podane na tacy to, czego szuka większość 

współczesnych nurtów terapii – potencjał pełnej integracji ciała, emocji i intelektu, 

z możliwością przekroczenia ich ograniczeń (transcendencja!). 

Koncepcja umysłu w jodze

 Patańdżali w Jogasutrach pokazuje jogę jako metodę pracy z umysłem, pisząc: 

“Joga jest zatrzymaniem poruszeń umysłu (świadomości empirycznej)”. Idea zatrzymania 

poruszeń umysłu jest zrozumiała dopiero, gdy zrozumiemy koncepcję umysłu w jodze. 

W filozofii jogi nie postrzega się umysłu jako swego rodzaju (materialny lub niematerialny) 

obiekt, a jako proces, aktywność, którą się wykonuje. Poruszenia umysłu (sanskr. cittavrtti) 

– myśli, emocje, spostrzeżenia tworzą zapisywane w sferze dyspozycyjnej (nieświadomej) 
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ukryte wrażenia (sanskr. samskara). Z kolei te wrażenia wyzwalają następne poruszenia 

i w ten sposób dochodzi do efektu błędnego koła. Myśli i emocje wzmacniają nieświadome 

wrażenia, wrażenia z kolei wzmacniają konkretne myśli i emocje. Jak łatwo zauważyć, taki 

mechanizm, gdy jest poza świadomą kontrolą, prowadzi do stanu porównywalnego do 

uzależnienia lub obsesji. I tu właśnie ma z pomocą przyjść praktyka jogi. 

 Przeanalizowanie powyższej koncepcji umysłu prowadzi do wniosku, iż jedynym 

sposobem, aby usunąć niekorzystne wrażenia w sferze dyspozycyjnej, jest zastąpienie ich 

innymi wrażeniami, które dla odmiany będą działały uspokajająco na umysł. Dlatego wła-

śnie istotą jogi jest poszukiwanie praktyk i przedmiotów koncentracji, które przynoszą 

wrażenie spokoju umysłowego. To właśnie samskara spokoju stopniowo usuwa ze sfery 

dyspozycyjnej umysłu inne, prowadzące do cierpienia wrażenia.

 Koncepcja ta tworzy kontekst jogi i wszystkich jej metod. Poszukiwanie praktyki 

dającej spokój umysłu, poszukiwanie zajęcia, pracy dającej radość i spokój umysłu, rela-

cji dających spokój umysłu etc. to jest główny nurt psychologii i psychoterapii jogicz-

nej. To, co opisane jest poniżej, to tylko kilka zręcznych środków, to pomoce – tak jak 

np. pomocą do praktyki asan jest koc czy pasek. Można praktykować asany bez koca 

i bez paska, ale czasem pomoce te ułatwiają pewne sprawy (gdy sensownie ich użyć). To 

samo tyczy się poniżej przedstawionych narzędzi (szczególnie w odniesieniu do praktyki 

asan).

Obszary funkcjonowania umysłu

 Umysł – świadomość empiryczna (citta) wg jogi ma 3 funkcje:

• wyższe funkcje poznawcze w postaci świadomości intuicyjnej (buddhi),

• odbiór i przetwarzanie danych pochodzących ze zmysłów w postaci umysłu (manas),

• poczucie własnej odrębności – ego (ahamkara).

Poruszenia umysłu

 W sutrze I.5. Patańdżali mówi: „Jest pięć rodzajów poruszeń świadomości, które 

mogą być uciążliwe lub nieuciążliwe.“

 Umysł ludzki może być zarówno źródłem ograniczenia, jak i wolności. Wszystko 

zależy od tego, w jaki sposób go używamy. Procesy umysłowe można przedstawić jako 

pewnego rodzaju linię ciągłą, na której jednym końcu jest stan medytacji i pełnej kontroli 

umysłu, a na drugim szaleństwo. Te ekstrema można również nazwać: „właściwe użycie 

umysłu“ – „niewłaściwe użycie umysłu“. 

 Jogabhaszja (I.5) podaje: „Uciążliwe (klista) [są te zjawiska świadomościowe, 

które] mają przyczynę w uciążliwościach (kleśa) i sprawiają gromadzenie się złoża kar-

micznego (karmaśaya). Nieuciążliwe (aklista) dotyczą rozpoznania (khyati) i przeciwsta-
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wiają się panowaniu (adhikara) gun. (…) Zjawiska wytwarzają odpowiednie (tego samego 

rodzaju) samskary, a samskary – znów zjawiska(…).“ Zatem każde z opisanych poniżej zja-

wisk umysłowych może prowadzić do cierpienia lub nie, zależnie od tego, czy zwiążą się 

z uciążliwościami (kleśami, o tym sekcję niżej), czy nie.

 W kolejnej sutrze (J.S. I.6) Patańdżali wymienia owe pięć poruszeń umysłu: pozna-

nie prawdziwe (pramana), wypaczenie (viparyaya), fantazjowanie (vikalpa), sen głęboki 

bez marzeń sennych (nidra) i pamięć (smrti). 

 Jeżeli umysł (citta) jest używany w sposób prawidłowy, wtedy wszystko, co jest 

poznawane przez niego, jest prawdziwe. To jest zazwyczaj niewykorzystany potencjał citty. 

Poznanie prawdziwe (pramana) prowadzi do właściwego działania. Patańdżali wyróż-

nia 3 rodzaje poznania prawdziwego (J.S.I.7): poznanie bezpośrednie, poznanie rozu-

mowe i przejęcie poznania. Poznanie bezpośrednie (pratyaksa) dokonuje się – jak wska-

zuje nazwa - bez pośrednictwa, nawet bez pośrednictwa zmysłów, a jedynie za pomocą 

świadomości intuicyjnej (buddhi). Etapem końcowym – jak zauważa Wjasa (Jogabhaszja 

I.7) – jest intuicyjne poznanie zjawiska świadomości ze strony puruszy (purusza staje się 

świadomy poprzez odbicie w intuicyjnej świadomości buddhi). Patańdżali nie wyklucza 

też poznania pośredniego, tj. za pośrednictwem rozumowania, przy czym wnioskowanie 

musi tu być zrównoważone ze spokojną refleksją. Leon Cyboran dodaje, że „może ono 

[poznanie pośrednie] posłużyć jako środek do poznania bezpośredniego, jeśli przerodzi 

się w ciągły prąd kontemplacyjny skupiający świadomość, czyli oczyszczający ją z zasłony 

(avrana) tamasu i zamąceń (mala) radżasu.“ Co może się wydawać kontrowersyjne, Patań-

dżali zakłada również możliwość doświadczenia poznania prawdziwego poprzez przeję-

cie poznania (agamah) od innej osoby lub z tekstu napisanego przez tę osobę. Ten rodzaj 

poznania prawdziwego ma służyć jako wskazówka, natchnienie czy bodziec kierujący na 

Rysunek IX.1. Koncepcja umysłu w jodze
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właściwą ścieżkę jogi, ku własnym doświadczeniom. Poznanie przejęte można porów-

nać do hipotezy roboczej w badaniach naukowych – jest to jedynie kierunek dla ekspe-

rymentu.

 Drugie poruszenie świadomości – wypaczenie (viparyaya) – najprościej porów-

nać można do stanu upojenia alkoholowego, odurzenia, kiedy każde spostrzeżenie jest fał-

szywe, a obraz świata jest wypaczony, przez co podejmowane działania nie są właściwe. 

Jak zauważa Patańdżali (J.S.I.8): „Wypaczenie jest fałszywą wiedzą sformułowaną na pod-

stawie postrzegania rzeczy inną niż jest w rzeczywistości.“. Warto zwrócić uwagę na fakt 

odróżniający wypaczenie (viparyaya) od fantazjowania (vikalpa) – kolejnego poruszenia, 

które omawiamy poniżej. Otóż w przypadku poznania błędnego postrzegana jest realnie 

istniejąca rzecz, ale my bierzemy ją za coś innego. Na przykład wracamy późną nocą do 

domu i za rogiem bloku latarnia rzuca na ulicę cień niewielkiego drzewa, ale nasza obawa 

o własne życie sprawia, że widzimy w tym cieniu przyczajonego napastnika. W stanie vipa-

ryayi rzeczy nie są postrzegane realnie, to vrtti opiera się na zniekształceniu rzeczywistości. 

Rzeczywistość postrzegana przez nas ulega zniekształceniu m.in. przez nasze przekonania, 

uprzedzenia, stany emocjonalne (np. gniew, lęk), behawioralne uwarunkowanie, błędy 

w postrzeganiu, fałszywą identyfikację, błędne rozumowanie czy po prostu niewiedzę. 

 „Fantazjowanie (vikalpa) jest następstwem poznania słownego w stosunku do 

rzeczy, które nie istnieją“ (J.S. I.9). Fantazjowanie (vikalpa) to poznanie dokonywane 

w oparciu o pojęcia słowne. Dobrym przykładem mogą być tu takie pojęcia jak: idealna 

miłość, wymarzony partner(ka), doskonały nauczyciel (guru). Fantazjując karmimy nie-

realne oczekiwania i generujemy uprzedzenia, tym samym zamykając się na rzeczywiste 

doświadczenie. Wówczas – jak zauważa Iyengar – „świadomość żyje w wyimaginowanym 

stanie, nie zwracając uwagi na fakty“. 

 Głęboki sen (nidra), bez marzeń sennych, ma dwa wymiary: pozwala dotknąć 

stanu pustki umysłowej, ale niestety związany jest z sennym otępieniem, ociężałością. 

Zaliczany jest do poruszeń umysłu ze względu na zachowanie w trakcie głębokiego snu cią-

głości procesów świadomościowych.

 Pamięć (smrti) jest funkcją świadomości empirycznej, pozwalającą przywoływać 

przeszłe doświadczenia. Jak zauważa Swami Hariharananda Aranya, w przypomnieniu 

dochodzi jedynie do odtwarzania wcześniejszego doświadczenia bez przyrostu nowych 

wrażeń z innych źródeł. Pamięć jest zatem zbiorem wrażeń wynikających z pozna-

nia prawdziwego, błędnego, fantazjowania i snu. Prawidłowo używana pozwala na 

przywoływanie doświadczeń w niezmienionym stanie. Ale pamięć również wpływa na 

wszystko, co postrzegamy, odbieramy. Gdy spotykamy znajomego, którego nie widzieliśmy 

od lat, od razu porównujemy go do obrazu zapisanego w pamięci – czy się zmienił, przytył, 

schudł, czy wygląda lepiej czy gorzej niż poprzednio. W procesie praktyki jogi pamięć w tym 
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sensie musi zostać porzucona. Jeżeli nie zostanie porzucona, wówczas będzie elementem 

zakłócającym poznanie, ponieważ nie będzie pozwalała poznać niczego na nowo, wciąż 

będzie odnosić to do czegoś, co już znamy.

Kleśe – uciążliwości, tendencje...

 W sutrze II.3. Patańdżali wprowadza pojęcie uciążliwości (kleśa), mówiąc: „Brak 

świadomości, egoizm, przywiązanie, awersja i lęk przed śmiercią to uciążliwości.“ Kleśe 

– uciążliwości (negatywne tendencje) są czynnikami burzącymi równowagę świadomości 

i prowadzącymi nas w kierunku cierpienia. 

 Jest pięć uciążliwości: avidya (brak świadomości), asmita (egoizm), raga (pożądanie), 

dveśa (awersja) i abhiniveśa (lęk). Patańdżali podkreśla, iż to brak świadomości (avidya) 

jest zasadniczą przyczyną pozostałych 4 uciążliwości, które prowadzą do cierpienia. 
Uciążliwości mogą być w różnym stopniu uświadomione, a zatem są kleśe:

• uśpione, gdy są obecne w utajonej formie,

• osłabione (stłumione), gdy ich dokuczliwość jest słabo odczuwalna,

• przerwane, gdy antagonistyczne tendencje występują naprzemiennie, zależnie od 

tego, która jest silniejsza (najczęściej raga i dveśa),

• w pełni aktywne.

 Jak wynika z powyższej klasyfikacji, nie zawsze jesteśmy świadomi uciążliwo-

ści. Gdy są uśpione, przez bardzo długi czas może nam się wydawać, że nas nie dotyczą  

(np. możemy myśleć, że jesteśmy wolni od agresji czy chciwości, ale gdy tylko pojawi się 

odpowiedni bodziec spustowy, wtedy tendencja ujawnia się). Czasem skłonność jest na 

tyle słaba, że dopóki nie poszukamy jej wnikliwie w sobie, nie będziemy jej świadomi. 

Mogą też być zmienne – raz czujemy przyjemność, raz ból.

 Jak to zostało zaznaczone powyżej, czynnikiem, dzięki któremu uciążliwości mogą 

się rozwijać, jest brak świadomości. Jeśli tylko jakiś obszar świadomości nie jest objęty 

naszą uważnością – wówczas staje się „wylęgarnią“ negatywnych tendencji. Tyczy się to 

zarówno „obszarów” w naszym ciele, jak i w naszym umyśle. Jak temu zapobiec? Najpierw 

należy uświadomić sobie w pełni aktywne uciążliwości – te zjawiska, tendencje, które 

są najbardziej „na powierzchni“. Proces „uświadamiania” ma 3 etapy: (1) „złapać się” 

na danej tendencji, (2) zatrzymać daną tendencję, (3) wykonać odwrotne działanie. Gdy 

zostaną opanowane te kleśe, które są najbardziej „na wierzchu” – można wejść nieco głę-

biej i zobaczyć antagonistyczne tendencje, które są jedynie dwoma końcami tego samego 

kontinuum. Wchodząc głębiej, stając się coraz bardziej świadomi, możemy dostrzec te 

słabe tendencje, które istnieją niczym cienie, czekając jedynie na odpowiedni moment do 

ujawnienia się. Najtrudniejszym zadaniem jest jednak dostrzeżenie tych tendencji, które 

są uśpione. W tradycji jogi porównuje się je do nasion, które jeszcze nie wykiełkowały.
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 To właśnie pokazuje jeden z ważnych wątków psychoterapii za pomocą jogi: 

wyciąganie na wierzch ukrytych negatywnych tendencji, ale (uwaga:) dopiero w momen-

cie, gdy jesteśmy gotowi sobie z nimi poradzić. Siłę do konfrontacji z negatywnymi skłon-

nościami daje stała praktyka (abhyasa), a bodźców do ujawnienia ukrytych kleśi ma 

dostarczyć w odpowiednim momencie uważny nauczyciel. Bodźcem może być określona 

asana, ale przede wszystkim jest to określone zadanie do wykonania. Zadanie, które skon-

frontuje z ukrytymi lękami, z egocentryzmem etc.

 Poniżej jeszcze kilka definicji od Patańdżalego, definicji, które – jak sądzę – nie 

wymagają komentarza:

„Avidya (brak świadomości) polega na rozpoznawaniu w nietrwałym – trwałego, nieczy-

stym – czystego, w cierpieniu – wygody, a w tym, co nie jest jaźnią – jaźni“ (J.S. II.5)

„Egoizm (asmita) jest równoznaczny z utożsamieniem Puruszy z Buddhi“2 (J.S.II.6)

„Pożądanie (raga) powstaje w wyniku uprzednio doświadczonej przyjemności“ (J.S.II.7)

„Awersja (dveśa) powstaje w wyniku uprzednio doświadczonej przykrości“ (J.S. 8) 

„Przywiązanie (do życia), będące silnie zakorzenioną samonapędzającą się siłą, występuje 

nawet u uczonych.“ (J.S. 9)

 Patańdżali przedstawia narzędzia, za pomocą których można wykorzenić uciążli-

wości – powściągnięcie aktywności umysłowej (JS II.10) oraz medytacja (JS II.11), jak rów-

nież zauważa, że należy dążyć do usunięcia potencjalnych cierpień (poprzez usunięcie 

uciążliwości) (J.S. II.16).

Psychoterapeutyczne implikacje jogi ośmiostopniowej

 Główna metoda jogi, którą przedstawia Patańdżali w Jogasutrach – joga ośmio-

stopniowa – oferuje zestaw narzędzi, które pozwalają ogarnąć proces terapeutyczny  

i rozwojowy w sposób całościowy:

• jamy (praktyki dyscypliny społecznej)

• nijamy (praktyki dyscypliny indywidualnej)

• asana (praca z ciałem, uwolnienie się od pobudzenia)

• pranajama (praktyki oddechowe umożliwiajace „rozprzestrzenianie siły witalnej”, 

uwolnienie się od ociężałości)

• pratyahara (praktyki wycofywania zmysłów)

• dharana, dhyana i samadhi (praktyki koncentracyjno-medytacyjne).

Jama i nijama

Jama i nijama nadają pewne ramy naszym doświadczeniom życiowym, pozwalają je roz-

ważać z pewnego punktu odniesienia.

2 Dla przypomnienia czym są purusza i buddhi odsyłam do rozdziału na temat ajurwedy, w sekcji dotyczącej 
wprowadzenia do filozofii sankhji.
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Jama:

• ahimsa (niekrzywdzenie siebie i innych)

• satya („należyte działanie umysłu i właściwe użycie słów dla dobra swojego i innych“ 

Anandamurti)

• asteya (niewyciąganie ręki po rzeczy nam nienależne)

• brahmacarya (rozsądne gospodarowanie uwagą i energią)

• aparigraha (prostota życia, niegromadzenie)

Nijama:

• sauća (czystość ciała i umysłu)

• santośa (akceptacja i zadowolenia z aktualnej sytuacji)

• tapas (umiarkowanie)

• svadhyaya (samopoznanie)

• iśvarapranidhana (poddanie się Bogu, sile wyższej)

 W procesie psychoterapii warto szczególnie zwrócić uwagę na następujące prak-

tyki: niekrzywdzenie (poszukiwanie takich działań, które nie przynoszą złych efektów ani 

dla danej osoby, ani dla jej otoczenia; nieobwinianie się etc.), właściwe użycie umysłu 

i mowy dla dobra swojego i innych oraz akceptacja i zadowolenie z aktualnej sytuacji (co 

pozwala nam zacząć pracować od miejsca, gdzie dana osoba jest; bez akceptacji staramy 

się zaczynać pracę od miejsca, gdzie ktoś chciałby być).

Asana

Pracę z ciałem możemy wykorzystać w kilku kontekstach psychoterapeutycznych:

1. wzbudzanie określonych właściwości poprzez dobór odpowiednich pozycji, sposobu 

ich wykonania i sposobu oddychania,

2. przezwyciężanie lęku, uświadamianie sobie swoich ograniczeń,

3. praca z procesem doświadczania w pracy z ciałem.

Ad 1.

 Dobór asan, wzorców oddychania, dynamiki/statyki wykonania nadaje określony 

charakter praktyce asan, wzbudza określone właściwości. Poprzez odpowiedni dobór 

praktyki możemy wzmóc właściwości (także psychiczne), których nam brakuje.

Ad.2.

 Praca w pozycjach, których dana osoba się boi, pomaga przezwyciężać lęk 

i wzbudza wiarę w siebie. Do tych pozycji najczęściej należą intensywne wygięcia w tył 

(mostki itp.), pozycje odwrócone (szczególnie wykonywane bez podparcia o ścianę, 

z poszukiwaniem samodzielnego balansu, szczególnie stanie na rękach), jak również 
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wygięcia wykonywane z pozycji odwróconych (dvipada viparita dandasana ze stania na 

głowie, urdhva dhanurasana przez stanie na rękach itp.).

Są 3 bardzo ważne zastrzeżenia w tej pracy:

• uczeń musi mieć duże zaufanie do nauczyciela,

• nauczyciel musi być pewien efektu, jaki wywoła jego działanie (ja nie proponuję 

swoim uczniom pracy, kiedy nie wiem, jaki efekt wywoła),

• siłę bodźców musimy stopniować, aby uczeń mógł znaleźć siłę na poradzenie sobie 

z pojawiającymi się trudnymi wrażeniami.

Inny nurt tego samego wątku to praca w pozycjach, w których uczeń odczuwa szczególne 

ograniczenia, aczkolwiek w takim wypadku bardziej skuteczna jest praca sposobem, który 

przedstawiam poniżej.

Ad.3.

 Niewątpliwie czynnikiem, który przesądza o zmianie zarówno w procesie terapii 

(w tym psychoterapii), jak i w procesie rozwoju w pełni zdrowego człowieka, jest sposób, 

w jaki uczeń kontaktuje się z własnym procesem doświadczania (Carl Rogers proces 

doświadczania określa jako proces obejmujący wszystko to, co dzieje się w obrębie orga-

nizmu i jest dostępne dla świadomości).

 W pracy terapeutycznej i rozwojowej na gruncie praktyki asan chodzi nam o to, by 

dotrzeć do specyficznego trybu wewnętrznej, zorientowanej na ciało uwagi. To nie jest 

zwykła uwaga, jaką obdarzamy nasze emocje, to jest tryb uwagi, który zaczyna się w ciele 

i który umiejscawia się pomiędzy tym, co dostępne dla świadomości (vrtti), a sferą 

dyspozycyjną (samskary). To proces przenoszenia koncentracji w głąb i do wewnątrz 

aż do momentu odczucia zmiany przeżywania zarówno na poziomie psychicznym, jak 

i organicznym. To uwaga, która wychwytuje proces zamiany samskary na vrtti i poprzez 

zakomunikowanie nam ukrytych, uśpionych kleśi (tendencji) pozwala nam się nimi zająć. 

Co więcej, ten tryb uwagi jest niezaangażowany, bezstronny, wręcz można by powiedzieć 

beznamiętny. To znaczy obserwując, doświadczając – nie oceniamy procesu, nie staramy 

się go kontrolować, nie etykietujemy, nie nazywamy go, nie poszukujemy jego genezy. 

 Gdybyśmy podjęli próbę wydzielenia „jednostki procesu doświadczania” i starali 

się ją uchwycić zanim nastąpi jej przełożenie na myśli, emocje, działania czy inne formy 

ekspresji, dostrzeglibyśmy swoisty, nieokreślony rezonans w ciele, mgliste i niewyraźne 

wrażenie związane z danym problemem, osobą czy sytuacją. Gdybyśmy podjęli próbę 

najczęstszej „lokalizacji” tego typu wrażeń w ciele, to tego typu rezonans pojawia się 

zazwyczaj w obrębie klatki piersiowej i brzucha. Jest to jakość, która poprzedza wrażenia 

zmysłowe, ruchowe, obrazy, emocje i słowa. Można ją rozpoznać, obserwując reakcję, 

rezonans ciała na jakiekolwiek (w szczególności) trudne bodźce.

Nasze doświadczenia objawiają się nam zazwyczaj poprzez pojęcia, słowa, obrazy itp. 

Gdy zagłębiamy się w sferę dyspozycyjną umysłu, w zespół niejasnych, nieokreślonych, 
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mglistych wrażeń (nawiązujemy kontakt z naszym doświadczaniem), porzucamy znane 

formy, a zanurzamy się w nurt naszego wewnętrznego doświadczenia, aby powrócić 

z nowymi rozwiązaniami, które są świeże i wynikają bezpośrednio z naszego doświadczania.

 Aby wykorzystać proces doświadczania na swoją korzyść, dla swojego rozwoju, 

musimy przyjąć postawę pasywnej, uważnej obserwacji, ale bez chęci oceniania, inge-

rowania, w pełni akceptując wszelkie zachodzące w nas zmiany, także te, które nie są aku-

rat oczekiwanymi przez nas. Cokolwiek się pojawia, akceptujemy to, zmniejszając w ten 

sposób swoje napięcie, a jednocześnie otwierając sobie drzwi do możliwości zmiany.

 Naszej pracy z procesem doświadczania musimy nadać jakąś strukturę i porządek, 

by nie zginąć i nie sfrustrować się w swoich poszukiwaniach. Oczywiście nie będzie to 

metodyka postępowania (czy metodyka uważności) w sensie nauki europejskiej. Nato-

miast z pewnego chaosu doświadczania będzie wyłaniać się powoli rozumienie tego 

procesu i możliwość pójścia za tym rozumieniem. Poniżej proponuję bardzo umowny 

schemat 4 kroków. Zaznaczam na początku, że oczywiście, gdy pracujemy z rzeczywistymi 

procesami, granice między poszczególnymi etapami procesu nie będą zbyt wyraźne, wręcz 

trudne do uchwycenia. Co więcej może być tak, że pojawi się jakiś etap, którego tu nie 

opisałem lub też, że „przeskoczymy” któryś z opisanych poniżej kroków.

1. Wejście w zrównoważony, neutralny stan ciała i umysłu, stworzenie przestrzeni 

umysłowej

By móc pracować z procesem doświadczania, musimy stworzyć na to „przestrzeń umysłową”. 

Patańdżali, definiując asanę, używa m.in. terminu sukham, który najczęściej tłumaczymy 

jako wygoda. Jednak gdy rozłożymy ten termin na czynniki proste, to wówczas możemy 

go też przetłumaczyć jako „dobra przestrzeń”. „Dobra przestrzeń” to zrównoważony, 

neutralny, zrelaksowany stan ciała, oddechu i umysłu. To stan rozluźnienia i wolności od 

napięcia. Gdy podejmujemy pracę z wrażeniami w praktyce asan, to oczywiście szukamy 

rozluźnienia ciała, ale by je osiągnąć, musimy pozwolić sobie na odpowiednie nastawienie 

umysłu. Porzucamy kontrolę, odpuszczamy, poddajemy się. Nie kontrolujemy wrażeń, nie 

zarządzamy wrażeniami, ale jesteśmy ich świadomi. Dlatego przed rozpoczęciem praktyki 

asan warto na chwilę położyć się w relaksie czy usiąść na chwilę w pozycji medytacyjnej, 

by wejść w bardziej neutralny stan. Gdy to nie pomaga, to należy wykonać kilka bardzo 

delikatnych, łagodnych sekwencji dynamicznych (powitanie słońca z vajrasany, uno-

szenie i opuszczanie rąk etc.). Pomocną techniką, z jednej strony wytwarzającą spokój 

i rozluźnienie, a z drugiej prowokującą uważność jest technika śavasany z obserwacją 

wrażeń z ciała, którą opisuję na końcu tego rozdziału. Tak czy inaczej do kolejnego kroku 

przechodzimy, będąc dopiero w neutralnym stanie. Lepiej zająć się tylko powracaniem do 

tego neutralnego stanu (który sam z siebie będzie resetował wszelkie wrażenia fizyczne 

i psychiczne), niż bez odpowiedniej gotowości iść dalej.
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2. Uruchomienie uważności na „głos” procesu doświadczania

Gdy już wypracowaliśmy neutralną „przestrzeń” na odczuwanie, uczeń powinien zagłębić 

się w swój proces doświadczania. Gdy pozostaje się (czy to w ruchu, czy to w relaksie, czy 

w pranajamie lub medytacji) w uważnym stanie umysłu, w pewnym momencie (a cza-

sem od razu) pojawia się to mgliste, niejasne wrażenie procesu doświadczania (które jest 

zanim powstaną jego formy wyrazu). To wrażenie będziemy dalej śledzić. Gdy wrażenie 

jednak samo nie ujawnia się, nie naciskamy na jego wystąpienie, jednakże możemy 

poszukać wątków w praktyce (np. trudnych psychicznie asan, pranajam etc.), które mogą 

aktywować odczucia, z którymi chcielibyśmy popracować. Nie indukujemy jednak na siłę 

wrażeń, które same się nie pojawiają, ponieważ taka praca nie przyniesie nam korzyści. 

Podstawą naszego działania, podstawą zmiany musi być bezwarunkowa akceptacja. 

3. Praca z odczuciami

Gdy odczucie się pojawia, cały czas należy pozostawać w neutralnym, ale pełnym akcep-

tacji i uważności, stanie. Nie nazywamy wrażeń, nie etykietujemy ich, nie podejmujemy 

się ich kontroli, śledzimy ich przepływ (w jaki sposób „wchodzą” do systemu, przepły-

wają i wypływają). Cały czas pozostajemy skoncentrowani na przedmiocie koncentracji 

(czyli w praktyce asan oddech lub ciało). Czasami pojawiają się bardzo dziwne ciągi wra-

żeń, które są niczym innym, jak różnego rodzaju samskarami (patrz opis koncepcji umysłu 

w jodze na początku rozdziału). Nie powinniśmy iść umysłowo za nimi, czyli nie powinni-

śmy ani podejmować się ich kontroli, ani analizować ich treści, ani analizować ich genezy. 

W każdym z tych wypadków stają się one dla naszego umysłu przedmiotem koncentracji 

i przez to są wzmacniane. Jeśli chcemy uwolnić się od przejawiających się w formie tych 

wrażeń uwarunkowań, musimy pozostawać uważni, ale obojętni na te wrażenia i skon-

centrowani na naszym przedmiocie koncentracji (w praktyce asan, w praktyce pranajamy, 

w praktyce koncentracji-medytacji etc.). 

[Czasem dzieje się tak, że te wrażenia potrzebują dodatkowej ekspresji zewnętrznej – 

pojawia się płacz, śmiech czy też potrzeba ich wyrażenia werbalnego. Na każdą z tych opcji 

pozwalamy pod warunkiem, że jest naturalna, a nie jest potrzebą natury intelektualnej.]

Generalnie, jeśli proces zmierza w dobrym kierunku, docelowo pojawia się uczucie ulgi, 

nawet jeśli sam proces jest trudny fizycznie lub psychicznie.

4. Przyjmowanie zmiany

Na samym końcu procesu, szczególnie jeśli towarzyszyły mu te mniej przyjemne emocje, 

należy powrócić do neutralnego stanu. A zatem, np. przy aktywowaniu pewnych proce-

sów za pomocą praktyki asan, proponujemy na tym etapie praktyki równoważące stan 

ciała i umysłu i na końcu śavasanę. Powinien też nastąpić etap obserwacji zmiany, która 

zaszła i zaabsorbowania tej zmiany poprzez kontemplację pozytywnych efektów praktyki.
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 Przeprowadzenie pracy psychologicznej na gruncie praktyki asan ma sens 

w związku z następującym mechanizmem. Wiemy, że wszelkie samskary – wrażenia (w tym 

urazy fizyczne i psychiczne) zapisują się w błonach tkanki łącznej naszego ciała (więzadła, 

ścięgna, rozcięgna, powięzi, namięsna, omięsna, śródmięsna). Naszym zadaniem jest – za 

pomocą opisanego powyżej procesu – uwolnienie, rozluźnienie napięć w tkance miękkiej 

i wyzwolenie wrażeń warunkujących określone zachowania. 

Pranajama

 Patańdżali podkreśla, że w wyniku praktyki pranajamy zostają usunięte przesz-

kody zakłócające jasność poznania i umysł osiąga zdolność do koncentracji (J.S. II.52-53).

 W ostatnim rozdziale Jogasutr (JS IV.3) Patańdżali opisuje przepływ prany (siły 

witalnej), używając następującej metafory. Jeśli rolnik uprawia ryż na polach tarasowych, 

nie musi nosić wody w wiadrach do każdego zakątka pola – wystarczy, że usunie tamę 

u szczytu tarasów i wówczas woda nawodni całkowicie pola bez jakiegokolwiek wysiłku 

rolnika. W pranajamie właśnie pracujemy z oddechem, aby usunąć wszelkie blokady 

w ciele i umyśle, tak aby prana mogła rozprzestrzeniać się w ciele.

 Termin pranajama składa się z dwóch części: prana i ajama. Ajama oznacza rozcią-

ganie, rozszerzanie, ekspansję; prana – siłę witalną. Pranajama jest zatem praktyką „roz-

przestrzeniania prany (siły witalnej)”. Prana, siła witalna, jest (por. Sankhja karika, śloka 29) 

funkcją świadomości empirycznej. Sam oddech jest w pranajamie swego rodzaju namacal-

nym narzędziem, „dźwignią”, która pozwala pośrednio wpłynąć na pranę. 

 Pranajama będzie zatem regulować działanie pewnych funkcji umysłowych, ale 

podobnie jak praktyka asan, pranajamą również możemy sterować, aby wzbudzać ok-

reślone właściwości organizmu i umysłu. Niektóre pranajamy mają zasadniczo charakter 

równoważący (np. nadi śodhana), inne pobudzający i rozgrzewający, a jeszcze inne – chło-

dzący i wyciszający. Ponadto odpowiedni stosunek wdechu i zatrzymania po wdechu do 

wydechu i bezdechu po wydechu będzie nadawał również określone właściwości odde-

chowi. Ten temat został już omówiony na kartach tej książki.

Pratyahara

 Praktyki wycofania zmysłów (pratyahara) są rzadziej rozpatrywaną częścią jogi, 

ale dostarczają nam interesującego narzędzia do pracy z pojawiającymi się wrażeniami i są 

bezpośrednim przygotowaniem umysłu do koncentracji i medytacji. Często zapomina się 

o tym, że pratyahara jest tym elementem praktyki jogi, który pozwala uogólnić efekty prak-

tyki asan i pranajamy na praktykę „poza matą” czyli wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, 

w życiu codziennym. Jak będzie można zorientować się po treści tego rozdziału, pratya-

hara jest w dużej mierze kontynuacją technologii praktyki asany.



140

 Patańdżali (J.S. II.54) definiuje pratyaharę jako oddzielenie zmysłów od potenc-

jalnych obiektów, by sprowadzić je (zmysły) do naturalnego satvicznego stanu umysłu. 

Praktyka ta ma przynieść panowanie nad zmysłami i narządami działania (J.S. II.55). Naj-

popularniejsze praktyki pratyahary to: głęboka śavasana, joga nidra, śanmukhi mudra, 

jak również opisywana w Yoga-Yajnavalkyi (YY, VII.8-37) technika koncentracji prany w 18 

punktach witalnych (marmasthana).

 Techniki koncentracji na marmasthana nie są powszechnie nauczanym elementem 

praktyki, a w tych liniach przekazu, w których naucza się tej techniki, pojawiają się bardzo 

duże różnice w zakresie rozpoznania ilości punktów witalnych (od 18 po 1008). Tutaj sto-

sunkowo interesującą i uporządkowaną techniką jest tzw. ćwiczenie 61 punktów opisane 

przez Swamiego Ramę w II tomie książki Droga ognia i światła. Joga nidra jest jeszcze 

bardziej doniosłą techniką i doczekała się w języku polskim ciekawego opracowania 

w postaci książki Lesława Kulmatyckiego na jej temat.

 Śanmukhi mudra (pieczęć siedmiu otworów twarzy), znana też jako joni mudra, 

jest prostą, lecz niezwykle doniosłą praktyką. Unosimy dłonie i układamy je na twarzy 

w następujący sposób: kciuki wkładamy do uszu (kciuki autentycznie, a nie symbolicznie 

zatykają uszy), palce wskazujące i środkowe kładziemy (nie dociskamy) na powiekach, 

palce serdeczne mniej więcej na wysokości nosa, a małe – w pobliżu kącików ust. Łokcie 

układamy w taki sposób, by nie zamykać klatki piersiowej. Pozostając w takiej pozycji, 

siedząc bez napięcia z prostym kręgosłupem, obserwujemy oddech (nie wprowadzamy 

żadnych zmian, tylko obserwujemy). Zalecam obserwować między 30 a 50 oddechów 

w ten sposób. Wielu osobom bardzo szybko męczą się ramiona lub barki, dlatego można 

sobie ten czas „podzielić na raty” czyli po prostu opuścić ręce i – jak ramiona odpoczną 

– kontynuować śanmukhi mudrę. Po zakończeniu praktyki należy chwilę zostać jeszcze 

w relaksie na siedząco i obserwować stan umysłu, który powstaje przez tę mudrę albo po 

prostu przejść do koncentracji / medytacji.

Rysunek IX.2. Śanmukhi mudra
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 Również istotną techniką wycofywania zmysłów będzie dla nas praca z wrażeniami, 

którą wcześniej wprowadziłem w sekcji na temat praktyki asan w tym rozdziale. Tutaj 

opisuję, jak ją wykonać, pozostając w relaksie na leżąco lub w pozycji siedzącej. Gdy ktoś 

wchodzi w stan relaksu, przeważnie prędzej lub później dochodzi do momentu, w którym 

pojawiają się jakieś bodźce, które wydają się przeszkadzać w tym procesie. Pojawiają się 

rozmaite wrażenia czy to pochodzące z organizmu, czy doznania zmysłowe, jak również 

wrażenia o charakterze umysłowym (myśli, emocje). Większość osób wybiera błędną 

strategię pracy z tego typu wrażeniami: (a) albo stara się je zatrzymać, nie dopuszczać 

do siebie, ewentualnie zaprzeczać im, co prowadzi do zwiększania się napięcia, a potem 

zwiększonego naporu wrażeń, (b) albo w momencie pojawienia się doznania zaczyna je 

etykietować, analizować, rozpatrywać jego treść i genezę, co nakręca aktywność umysłową 

i zwiększa pobudzenie. Jest tylko jedna właściwa strategia pracy w takim wypadku: 

musimy pozwolić „wejść” wszystkim wrażeniom, które się pojawiają (nie zatrzymywać ich, 

nie kontrolować), pozwolić im przepływać przez nasz „system”, ale jednocześnie zachować 

uważność i obserwować przepływ tych wrażeń. Co ważne obserwacja ta musi być zupełnie 

bezstronna, beznamiętna, bez cienia kontroli. Mnie zawsze taki sposób obserwacji kojarzy 

się z bezmyślnym patrzeniem w chmury, gdy w gorący letni dzień leżymy na trawie. 

Widzimy, że chmury przepływają, rejestrujemy ten przepływ, ale ani nie analizujemy ich 

kształtu, ani sposobu przepływu, ani tym bardziej nie próbujemy kontrolować tego pro-

cesu. Podobnie z pojawiającymi się wrażeniami: pozwalamy im swobodnie przepływać, 

obserwujemy, jak wpływają, jak przepływają przez ciało lub umysł, jak powoli znikają, 

wypływają. Nie analizujemy ich, nie staramy się kontrolować, bezwarunkowo akceptujemy 

nawet te wrażenia, które nam się nie podobają. Dzięki temu wchodzimy w świeży stan 

umysłu, w którym jest on w pełni zrelaksowany, ale jednocześnie uważny. Z drugiej strony 

uczymy się reagować w sposób neutralny nawet na nieprzyjemne wrażenia, co znajduje 

później zastosowanie w sposobie reagowania w życiu codziennym. Gdy nauczymy się 

takiej pracy, leżąc lub siedząc w relaksie, można ją zastosować do każdej sytuacji, w której 

trudno uczniowi zdystansować się od naporu wrażeń.

Samyama: dharana, dhyana i samadhi

 Praktyki koncentracyjno-medytacyjne w jodze określa się wspólnym mianem 

samyama (J.S. III.4). Dharana (koncentracja), dhyana (medytacja) i samadhi są kolejnymi 

etapami tego procesu. Dharana jest zogniskowaniem umysłu na jednym obiekcie koncen-

tracji (J.S. III.1), dhyana zachodzi, gdy proces koncentracji jest względnie utrzymywany 

przez dłuższy czas (J.S. III.2), a samadhi jest stanem, w którym świadomość empiryczna 

(citta) przejmuje właściwą naturę przedmiotu koncentracji (przedmiot i podmiot zlewają 

się w jedno). 
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 Oczywiście jest wiele technik koncentracyjno-medytacyjnych, jednakże analiza 

przedstawionej na początku rozdziału koncepcji umysłu w jodze pokazuje, że przedmiotem 

koncentracji może być każdy przedmiot, który będzie wytwarzał wrażenie spokoju umysłu.

 Warto zaznaczyć, że praktyk samyamy nie traktowałbym już w kategoriach tera-

peutycznych, a raczej rozwojowych. Stosowanie medytacji u osób bez kontroli swoich 

procesów psychicznych (poważnie neurotycznych, chorych psychicznie i z zaburzeniami 

typu borderline) najprawdopodobniej wywoła niekontrolowane rezultaty, ponieważ tego 

typu subtelna praca z umysłem będzie dla takich osób zupełnie nieuchwytna, nienama-

calna, pozostająca w sferze wyobrażeń. Co więcej, nie wiedzieć czemu tego typu osoby 

same chętnie poszukują tego rodzaju pracy, unikając praktyki typu asany. Przypominam, 

że podstawową zasadą nauczania jogi, a szczególnie terapii jogą, jest podejmowanie 

przez nauczyciela tylko i wyłącznie tych działań, których rezultaty nauczyciel jest w stanie 

przewidzieć.

Załącznik: „Śavasana z odczuwaniem wrażeń – stwarzanie przestrzeni umysłowej”

Ten wariant „pracy” w śavasanie stosuję, jak już wspomniałem w sekcji poświęconej prak-

tyce asan w psychoterapii jogą, dla „stworzenia przestrzeni umysłowej”: nauczenia się bez-

stronnej obserwacji wrażeń z zachowaniem uważności. Tempo pracy należy dostosować 

do potrzeb.

Połóż się lub usiądź tak, aby nic nie rozpraszało twojej uwagi ani cię nie uwierało. Od-

dychaj spokojnie, miarowo, niech podnosi się twoja przepona. Rozluźnij się, oddychaj 

swobodnie. Ćwiczenia realizuj, kontaktując się ze swoim ciałem. Nic sobie nie tłumacz, nie 

usiłuj odpowiadać na żadne pytania.

Skieruj swoją uwagę na to, jak odczuwasz kontakt swojego ciała z podłożem. Przeskanuj 

całą powierzchnię tyłu ciała, idąc od stóp w stronę głowy lub odwrotnie. Skoncentruj się 

na tych odczuciach. Zatrzymaj strumień uwagi na każdym miejscu, aż odczucie będzie 

wyraźniejsze. Obserwuj, czy ciało „rozlewa się” po podłożu, czy też dotyka podłoża punk-

towo. Gdy rejestrujesz jakieś wrażenia, prześledź też, czy te wrażenia wywołują jakieś inne 

ciągi wrażeń – np. określone myśli, emocje, innego typu wrażenia.

***

A teraz poczuj, jak dotykają twojego ciała ubrania, kolczyki, zegarek, biżuteria. Skoncen-

truj się przez moment na tych wrażeniach. Przeskanuj ciało w pewnym porządku, idąc od 

stóp w stronę głowy lub odwrotnie, podobnie jak przed chwilą.

***

A teraz wytęż słuch, żeby usłyszeć odgłosy spoza tego pomieszczenia, zza drzwi, zza okna. 

Może się na początku wydawać, że nic nie słyszysz, ale nasłuchuj dalej do momentu, aż 

coś usłyszysz.
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***

Teraz nasłuchuj dźwięków w pokoju. Nie skupiaj się na jednym – spróbuj kolejno 

wychwycić 2 do 4 dźwięków. Wyszukaj jakiś słaby sygnał i wsłuchaj się w niego, aż będzie 

rozpoznawalny.

Czy prawe ucho odbiera odgłosy tak samo jak lewe?

Wsłuchaj się również w dźwięki dochodzące z twojego ciała.

***

Skoncentruj się na węchu. Porównaj, jak powietrze wpływa i wypływa lewą i prawą dziurką 

nosa... Poczuj, czy powietrze jest wilgotne czy suche... ciepłe czy zimne... Zwróć uwagę, 

czy takie same wrażenia odczuwasz przy wdechach jak i przy wydechach. Spróbuj wyczuć 

jakieś zapachy w tym pomieszczeniu. Czy daje się wyczuć jeden, czy może więcej?

***

Jeśli masz zamknięte oczy, to otwórz je. Rozejrzyj się dokoła siebie. Odczuj, jak twoje ciało 

odbiera światło i cienie, kontrasty... Skoncentruj się na barwach. Jak reaguje na barwy 

twoje ciało? Które z nich są dla niego przyjemne?

***

Jaki masz smak w ustach? ... Czy jest w nich bardziej sucho lub wilgotniej niż zwykle? ... 

Cieplej czy chłodniej niż zwykle... Odczuj swój język, nie poruszając nim – gdzie leży, czy jest 

ciężki czy lekki, suchy czy mokry, sztywny czy giętki itd.

***

Zwróć uwagę na temperaturę twojego ciała... Czy we wszystkich miejscach jest taka sama? 

...Czy twoje dłonie są cieplejsze czy chłodniejsze niż zwykle? ...A twoje stopy? ...Klatka 

piersiowa?

***

Skieruj uwagę na swój brzuch. Czy jest ciepły czy zimny?... Lekki czy ciężki? ... Zwróć uwagę 

na aktywność żołądka i jelit.

(Oczywiście podane polecenia są tylko przykładowe, można niektóre usunąć, inne dodać, 

mając na uwadze cel tego wariantu śavasany.)
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Rozdział dziesiąty: Dotyk w nauczaniu i terapii jogą, korekta, 

asekuracja

Dotyk

 Dotyk w nauczaniu jogi i terapii jogą jest nawiązywaniem kontaktu i podążaniem 

za tym kontaktem! Nie jest sam w sobie korektą, nie ma być poklepywaniem ucznia, 

głaskaniem go ani manipulacją ciałem. Jeśli dotykamy ucznia, to po pierwsze musimy czuć 

jego przyzwolenie na ten dotyk, po drugie musimy znać cel tego dotyku, a także wiedzieć, 

gdzie i w jaki sposób dotknąć, by zrealizować ten cel i wiedzieć, dokąd to wszystko nas 

zaprowadzi. Po trzecie musimy nawiązać kontakt. Kontakt z ciałem osoby dotykanej (i jej 

procesem doświadczania) nawiązujemy już wcześniej, odczuwając naturę problemu, 

napięcia, blokadę, którą chcemy skorygować poprzez dotyk. Później kontynuujemy kontakt 

w trakcie zbliżania dłoni do ciała ucznia. To jest newralgiczny moment, ponieważ zanim 

położymy dłonie na wybranym miejscu, musimy wyczuć, czy nie pojawia się opór na nasz 

dotyk. Gdy dłonie są już na ciele, musimy wyczuć potencjał ciała i użyć odpowiedniego 

typu dotyku (dotyk tamasowy, radżasowy, sattwiczny, ewentualnie ich kombinacja - o tym 

za chwilę), by zrealizować nasz cel, komunikując się przy tym z ciałem osoby dotykanej. 

 Warto podkreślić, że kontakt (dotyk) ma uświadamiać, a nie korygować.

Rozluźnienie nauczyciela

 Zazwyczaj nie mówi się ani nawet nie myśli o tym aspekcie nauczania praktyki 

asan i pranajamy, a jest to wątek zasadniczy. Nauczyciel musi mieć przepracowane swoje 

napięcie przynajmniej w sposób podstawowy, by nauczając, dotykając i korygując ucznia, 

nie implikować mu swojego napięcia. Kiedyś znajoma nauczycielka jogi zadała mi mniej 

więcej następujące pytanie: „Jak nauczyć uczniów rozluźnienia? Łatwiej mi zlokalizować 

napięcie u moich uczniów niż u siebie, ale często tłumaczą mi, że nie umieją rozluźnić 

danej partii ciała. Jak ich tego nauczyć?” Musiałem odpowiedzieć w dosyć brutalny, choć 

zgodny z prawdą sposób, a mianowicie wyjaśniając, że cały problem w nauczaniu innych 

rozluźniania polega na tym, że najpierw wypada opanować ten element pracy u siebie. 

Warto o tym pamiętać.

Tamas, radżas, sattwa a dotyk w nauczaniu jogi

 W sankhji i jodze wyróżnia się 3 zasadnicze siły konstytuujące ruch natury: 

sattwę, radżas i tamas (koncepcja ta najprawdopodobniej ma swoje źródło w Athar-

wawedzie 10.8.43). Guny (sattwa, radżas i tamas) są siłami natury, których dynamiczna 

równowaga konstytuuje określoną aktywność natury. W filozofii sankhji podkreśla się, że 
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gdy guny są w idealnej równowadze, natura nie przejawia się, dopiero gdy któraś z gun 

zaczyna dominować – natura zaczyna się przejawiać. Ta koncepcja jest podstawą opisu 

rzeczywistości w sankhji, a co za tym idzie także w jodze.

 Sattwa jest siłą neutralną, siłą równowagi. Cechuje ją lekkość, świetlistość, spokój, 

prawda, ukojenie, zrównoważenie, wdzięk. Radżas jest siłą dodatnią, ewolucyjną, dyna-

miczną. Cechuje ją witalność, kreatywność, aktywność, pobudzenie, ruch, pasja. Tamas 

jest siłą ujemną, siłą podtrzymującą określoną formę. Cechuje ją skłonność do zamrażania 

ruchu w strukturę, bezwład, opór, inercja, ciężkość, ciemność. 

 Terminy te możemy również zastosować do opisu jakości naszego dotyku i rozu-

mienia, w jaki sposób różne rodzaje dotyku działają na ciało i umysł osoby dotykanej.

Dotyk sattwiczny

 Dotyk sattwiczny jest subtelny, delikatny, neutralny, równoważący. Jest to łagodny 

dotyk na powierzchni ciała, przepełniony rozluźnieniem, zrównoważeniem, spokojem, 

a oparty na uważności i empatycznym kontakcie z dotykaną osobą i dotykaną częścią ciała. 

Polega na wyczuciu potrzeb ciała i umysłu i podążaniu za nimi w ramach, na które ciało 

i umysł zezwalają. Kładę dłoń na ciele danej osoby, by przekazać jej jakość rozluźnienia, 

spokoju, neutralności, wykonuję ruch tą dłonią tylko i wyłącznie, gdy ruch ten sam zacho-

dzi (np. dłoń sama „zanurza się w ciało” pod swoim ciężarem i w wyniku swojego ciepła). 

W ten sposób kreujemy rozluźnienie i ułatwiamy uruchomienie mechanizmów samoregu-

lacyjnych ciała i umysłu. 

 Gdy nie wiemy, jaki efekt wywoła zastosowanie dotyku tamasowego lub radżaso-

wego, to wówczas najlepiej stosować dotyk sattwiczny. Gdy stosujemy dotyk tamasowy, 

najlepiej kontakt nauczyciela z uczniem zwieńczyć dotykiem sattwicznym.

Rysunek X.1. Dotyk sattwiczny
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Dotyk radżasowy

  Dotyk radżasowy jest związany z ruchem. Jest delikatnie stymulujący i penetru-

jący (ale nie w sposób siłowy, nie jako walka z oporem), ukierunkowuje w uważny spo-

sób. Używamy tu jednak subtelnej pracy mięśni, by skanalizować energię poprzez stymu-

lację, ruch i umiejętnie zastosowaną siłę. Ten typ dotyku stosuje się w tempie pozwala-

jącym umysłowi zachować stan koncentracji i spokoju, przetestować swoje ograniczenia 

i odczuć, z których z nich można zrezygnować. Istotą dotyku radżasowego jest zachęcenie 

do rozszerzenia swoich granic, do łagodnej ekspansji (w przeciwieństwie do dotyku tama-

sowego, który przełamuje skurczone granice). Nie należy niczego przyspieszać ani wycho-

dzić poza strefę komfortu w tym typie dotyku. Ten typ dotyku pomaga „rozpuścić” stare 

przekonania i wzorce zapisane w ciele, jak również umożliwia dotarcie do wyizolowanych 

w ciele urazów, napięć i pracę z nimi. Zwiększa witalność. W tym typie dotyku śledzimy, 

w którą stronę naturalnie zachodzi ruch i podążamy za tym ruchem, pogłębiamy go, ale 

nie wchodząc w pracę z oporem.

Dotyk tamasowy

 Dotyk tamasowy jest silnym, solidnym rodzajem dotyku, przeznaczonym do prze-

łamywania blokad. Jest nastawiony na penetrację i rozproszenie zablokowanej energii, 

intensywny. Jest to dotyk, który przekracza ustaloną granicę umysł / ciało, który wykracza 

Rysunek X.2. Dotyk radżasowy
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poza umysł. Pozwala on umysłowi w sposób raczej rewolucyjny niż ewolucyjny przeramo-

wać się na nowo, ustalić nowe granice, bardziej dopasowane do naszego nowego wize-

runku. Dotyk tamasowy powinien trwać krótko (1, 2 sekundy), co wystarczy, by wywo-

łać opór. Reakcja oporu (siły ujemnej) wspomaga eliminację i sprzyja usuwaniu niehar-

monijnych zapisów emocjonalnych i strukturalnych. Pomimo iż jest to mocny dotyk, to 

nie może on powodować napięcia. Nawet jeśli pojawia się ból, to ma to być tzw. „dobry” 

ból. Generalnie unikamy sprawiania bólu uczniom. Na pewno ten typ dotyku, umiejętnie 

użyty, zakończony (i najlepiej także rozpoczęty) dotykiem sattwicznym pomoże poruszyć 

miejsca, które są zbyt statyczne, zablokowane, które nie reagują.

 Przed dokonaniem „interwencji” z zastosowaniem tego typu dotyku musimy 

wyczuć lub wręcz zapytać, czy jest na niego przyzwolenie ze strony ucznia. Ten typ dotyku 

powinniśmy stosować sporadycznie.

Korekta

Poniżej kilka pomocnych zasad odnośnie korygowania uczniów:

1. Najważniejszą korektą jest ta, która prowadzi ucznia w stronę rozluźnienia w pozycji.

2. Prowadzone zajęcia muszą mieć określony cel i kierunek. Korektę stosujemy, uwzględ-

niając cel i kierunek zajęć. Bardzo częstym błędem jest korygowanie „wszystkiego” 

w pozycji. Wówczas uczeń nie wykształca rozumienia pozycji, jak również często ma 

wrażenie, jakby był do niczego. Jeżeli uczę pracy stóp, to nie koryguję ustawienia 

ramion (chyba że zagraża to bezpieczeństwu pozycji lub uczeń się napina).

Rysunek X.3. Dotyk tamasowy – korekta przy halasanie
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3. Jestem zwolennikiem korekty słownej i takiego udzielania instrukcji, żeby ograni-

czyć zewnętrzną interwencję nauczyciela. W ten sposób uczeń uczy się czucia, samo-

świadomości i samodzielności. Pamiętajmy, że aby uczyć ucznia czucia i uważności, 

musimy w odpowiedni sposób konstruować polecenia, tak by nakierowywać uwagę 

ćwiczącego na odczuwanie.

4. Korekta (niezależnie od tego czy słowna, czy manualna) musi być poprzedzona obser-

wacją i czuciem. Pozycję należy obserwować najpierw jako całość, by dostrzec ewen-

tualny brak integracji w pozycji, jak również by po dostrzeżeniu problemu czy błęd-

nego ustawienia móc prześledzić asanę od podstawy i wykryć źródło problemu. Prze-

ważnie dobrze przyjrzeć się pozycji z pewnej odległości, by móc zobaczyć pozycję jako 

całość.

Rysunek X.4. Dotyk tamasowy – korekta w mariciasanie III
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5. Zanim zaczniemy „pomagać” uczniowi, warto się zastanowić, czy nie jesteśmy mu 

w stanie stworzyć takich warunków, by samodzielnie wszedł do pozycji lub samo-

dzielnie wykonał oczekiwaną przez nas pracę. Przykładem tu może być podłożenie 

wałka pod plecy przy wchodzeniu do mostka lub założenie paska na łokcie do wej-

ścia do tej samej pozycji. Pokazanie uczniowi, że może samodzielnie zrealizować jakąś 

pracę, jest dużo bardziej wartościowe niż nasze „hands-on”.

Rysunek X.5. Dotyk tamasowy – dwa przykłady tamasowej korekty w urdhva dhanurasanie
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6. W trakcie korekty warto przewidzieć, gdzie (w którym obszarze ciała) jest ryzyko dezin-

tegracji w pozycji. Gdy chwytamy ucznia, trzeba w taki sposób układać dłonie i w taki 

sposób przykładać siłę, by zachować integrację w pozycji. Np. w mostku nie poma-

gamy chwytając za dolne plecy, tylko za klatkę piersiową lub miednicę.

7. Przed, w trakcie i po skorygowaniu obserwuj ucznia. Nie tylko poprawianą część ciała, 

ale także wygląd i kolor twarzy, mimikę. Reaguj na to, co zaobserwujesz.

Asekuracja

1. Poprzez asekurację musimy dać uczniowi poczucie bezpieczeństwa, dlatego też nie 

zabieramy się za nią, jeśli nie mamy pewności co do skutków naszego działania.

2. Musimy uszanować ograniczenia ucznia, także te psychiczne. Strach może wygenero-

wać tak duże pobudzenie układu nerwowego, że komuś spuchnie twarz. Poprzez jogę 

nie chcemy powodować dysharmonii.

3. Asekurując w trudnych pozycjach, musimy przewidzieć „nieprzewidywalne”. Uchwyt 

musi być pewny, przyłożony w odpowiednim miejscu.

4. W trakcie asekuracji trzeba zadbać również o swoje bezpieczeństwo. Gdy oberwiesz 

nogą w głowę i stracisz przytomność, pożytek będzie z ciebie niewielki. Słyszałem 

o pewnym nauczycielu, którego z zajęć odwiozło pogotowie, ale sam także raz czy 

dwa zostałem kopnięty w głowę. Zanim podejmiesz się asekuracji ucznia – zastanów 

się, jak i z której strony stanąć, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i uczniowi. Gdy ase-

kurujesz przy wchodzeniu do pozycji odwróconych, poproś ucznia, by najpierw poka-

zał (nie powiedział), którą nogę pierwszą wyrzuci do góry – stań od tej strony.

5. Staramy się jak najwcześniej uniezależnić ucznia od pomocy nauczyciela (oczywiście 

jeśli to jest możliwe i bezpieczne), np. 1-2 razy go asekurujemy, później pozwalamy mu 

samodzielnie wykonać pozycję, kontrolując co robi, a na końcu zupełnie samodzielnie 

(bez „superwizji” nauczyciela).

6. Komendy (w pozycjach, w których asekurujemy ucznia) muszą być wydawane zdecy-

dowanym głosem, dyrektywnie, by upewnić ucznia o tym, że jest z nami bezpieczny.
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Rozdział jedenasty: Dostosowywanie asan do potrzeb 

uczniów
 Asany (pozycje jogi) modyfikujemy – dostosowując do ucznia –  tak by zrealizo-
wać cel i funkcję danej asany (w ramach danej sekwencji praktyki), a pozwolić uczniowi 
zachować (1) stabilność i równowagę, (2) rozluźnienie i (3) swobodny oddech.
 Gdy dostosowujemy asany do potrzeb ucznia, zachodzi któraś z poniższych opcji:
(1) Najczęściej staramy się ułatwić uczniowi pozycję poprzez (a) odpowiedni układ sekwen-
cji („przygotowanie”) i/lub (b) poprzez modyfikację kształtu pozycji (np. niewchodzenie 
w pełnym zakresie do pozycji).
(2) Czasami (dla uzyskania założonego celu danej sekwencji) możemy zmienić funkcję 
i specyfikę danej pozycji (np. w uthita hasta padangustasanie wykonywanej „tradycyjnie” 
najważniejsza jest praca nad równowagą, jak również rozciągnięcie nóg; z kolei w warian-
cie, w którym uniesioną nogę opieramy na krześle i pracujemy z paskiem na stopie – 
możemy podjąć pracę z ustawieniem bioder i miednicy).
(3) Bardzo rzadko wprowadza się utrudnienie w wykonaniu pozycji. Przede wszystkim ma 
to zastosowanie u osób, które nie są w stanie poczuć odpowiedniej pracy w danej pozy-
cji czy sekwencji (np. nad brakiem umiejętności wydłużania się we „współpracy” z grawi-
tacją w virabhadrasanie I można popracować, wkładając uczniowi do dłoni kostki lub cię-
żarki etc.).
 Warto pamiętać o tym, że asana nie jest kształtem ciała, a określoną funkcją. 
Musimy znać funkcję, którą ma spełniać pozycja, by móc ją modyfikować. Każda pozycja 
ma kluczowe elementy, których nie możemy zmienić, by zrealizować funkcję pozycji, pozo-
stałe elementy pozycji możemy dowolnie modyfikować do naszych potrzeb. Np. funkcją 
ćaturanga dandasany jest utrzymanie integralnej pracy mięśni całego ciała i wzmacnianie 
ramion – są osoby, które nie mogą się unieść z ziemi, więc muszą wykonywać tę pozycję, 
mocno dociskając dłonie do podłogi, tak aby odczuwać pracę mięśni ramion oraz unosząc 
to, co się da unieść z podłogi (nogi, pośladki i brzuch), aby utrzymać integralność pozycji. 
Wówczas funkcja pozycji będzie zrealizowana. Nie będzie zrealizowana, gdy ktoś będzie 
wykonywał wariant pośredni pomiędzy ćaturanga dandasaną a urdhva mukha śvanasaną 
(psem z głową w górę) – wówczas łatwo napiąć kręgosłup.
 Najczęściej myślimy o dostosowywaniu asan przez zmianę kształtu pozycji lub 
zastosowanie pomocy do praktyki (koce, paski do jogi, kostki do jogi, ściana, drabinka, 
krzesło etc.). Jednakże możemy również zmodyfikować działanie asan za pomocą odde-
chu (o czym pisałem już wcześniej w rozdziale czwartym), jak również stosując sekwen-
cje dynamiczne (lub po prostu kilkukrotne wchodzenie i wychodzenie z pozycji) jako przy-
gotowanie do bezwysiłkowego (i pozbawionego napięcia) trwania w asanach statycznych. 
Istotnym elementem jest również umysłowe przygotowanie siebie lub ucznia do wykona-
nia pozycji.
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Tablica XI.1. Przykładowe warianty stania na głowie
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Tablica XI.2. Przykładowe warianty świecy
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Rozdział dwunasty: Kilka uwag odnośnie metodyki naucza-

nia (na przykładzie vinyasa jogi)

Kontekst vinyasa jogi

 Ostatnio, nie wiedzieć czemu, termin vinyasa stał się jakimś dziwnym trafem nie-

zwykle popularny i przez to, mam wrażenie, czasem rażąco nadużywany. Dla wielu osób 

termin ten stał się odpowiednikiem „logiczna sekwencja” albo „dynamiczna sekwencja”, 

co oczywiście może być po części prawdą. Jednakże w każdej koncepcji sednem jest jej 

kontekst i w koncepcji vinyasy (i vinyasa jogi) tym (często zapominanym) kontekstem jest 

oddech.

 W praktyce asan (tak jak i w pozostałych aspektach jogi) operujemy na 3 elemen-

tach: na ciele, oddechu i umyśle. Mają one tę właściwość, że gdy wpływamy na jeden 

z nich, to wpływamy także na 2 pozostałe. Łatwo to zaobserwować w życiu codziennym. 

Gdy ktoś nas zdenerwuje (aspekt umysłu), to możemy zauważyć, że podnosi się nam tętno 

i ciśnienie krwi (ciało) i przyspiesza się oddech (aspekt oddechu). Gdy wbiegamy na dzie-

siąte piętro po schodach (aspekt ciała), przyspieszy się oddech, a i umysł będzie bardziej 

pobudzony, a mniej skoncentrowany. Oczywiście te przykłady pokazują ciało-oddech-

umysł w negatywnych powiązaniach, a my w jodze (w tym w praktyce asan) pragniemy 

wykorzystać te powiązania, ale w pozytywny sposób. Aby tego dokonać na gruncie prak-

tyki asan, istnieją 3 modele praktyki:

a. model pierwszy - „od ciała” - w tym modelu podejmujemy precyzyjną pracę z ustawie-

niem ciała, by wpłynąć docelowo też na stan umysłu i oddechu (oczywiście tu nietrudno 

domyślić się, że typowym przedstawicielem tego nurtu jest B.K.S. Iyengar i jego joga);

b. model drugi - „od umysłu” - w tym nurcie praktyki wykorzystujemy potencjał umy-

słu, by zmieniać stan oddechu i ciała (organizmu) - tu mieści się np. metoda Sivanandy,  

Satyanandy etc.

c. model trzeci - „od oddechu” - tu modelujemy odpowiednio pracę z procesem oddycha-

nia, by wpłynąć w określony sposób na ciało i na stan umysłu - i to jest model vinyasy (ash-

tanga vinyasa, vinyasa krama i podejścia pokrewne).

 Ja modele te porównuję do samochodów, którymi możemy jeździć i zawsze pod-

kreślam, że nie da się jechać dwoma samochodami jednocześnie (ewentualnie jeden 

samochód może holować drugi). Tak samo jest z modelami praktyki - nie da się stosować 

2 modeli praktyki jednocześnie i równorzędnie, możemy czasami zastosować pewne ele-

menty drugiego modelu, ale właśnie na zasadzie „holowania” - pełne podporządkowa-

nie metodyce nadrzędnego modelu. Gdy ktoś się zastanawia jeszcze nad tym, jak połączyć 

te 2 modele, to warto zadać pytanie „po co?”. Skoro np. w modelu „c” („od oddechu”) to 

oddech stopniowo modeluje ustawienie ciała, to po co mam psuć swoją robotę i dokładać 
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z innej strony precyzyjne ustawienia ciała à la model „a”, tym bardziej, że wówczas umysł 

będzie rozbiegany, a nie spokojny i skoncentrowany.

 Ponieważ kontekstem vinyasa jogi jest praca z oddechem, znaczący fragment tego 

rozdziału poświęcam na opisanie dynamiki synchronizacji oddechu z ruchem, która sta-

nowi podstawę dla metodyki vinyasa jogi.

Oddech w asanach

 „Oddech jest esencją jogi, ponieważ jest esencją życia. A joga zajmuje się życiem 

właśnie.” mawiał Śri Krishnamacharya, znany jako „ojciec współczesnej jogi”, nauczy-

ciel B.K.S. Iyengara, P. Joisa, T.K.V. Desikachara, S. Ramaswamiego i A.G. Mohana. Z kolei 

wybitny indyjski mistyk, Hazrat Inayat Khan opisuje pewien paradoks: “Nawet dla osób, 

które nie znają się specjalnie na medycynie jest jasne, że cały mechanizm ciała prze-

staje funkcjonować, gdy przestajemy oddychać. To oznacza, że w jak doskonałym sta-

nie by nie był organizm, nieobecność oddechu czyni go trupem. Innymi słowy, elementem 

życia w organizmie, tym, co czyni go żywym, jest właśnie oddech. Tak naprawdę niewielu 

z nas zdaje sobie sprawę z tego faktu. Żyjemy dzień po dniu, pracujemy, zajęci codzien-

nym życiem, zaabsorbowani swoimi myślami, zajęci swoimi interesami, goniąc za swo-

imi pobudkami, zapominając jednak o podstawowej zasadzie życia. Gdy ktoś mówi:»Mo-

dlitwa jest ważną rzeczą.«, ludzie pomyślą: »Tak, być może.« Gdy inny powie: »Medyta-

cja jest wspaniała.«, odpowiedź będzie: »Rzeczywiście, coś w tym jest.« Jednak gdyby ktoś 

powiedział: »Oddychanie jest wielką tajemnicą.«, reakcja byłaby: »Dlaczego? Nigdy w ten 

sposób nie pomyślałem. Rzeczywiście jest?«”

 W interesującym wywiadzie, który miałem przyjemność jakiś czas temu obejrzeć, 

znany nauczyciel jogi – Mark Whitwell mówi, iż jest zdziwiony, że praca z oddechem, któ-

rej nauczał Krishnamacharya, nie znalazła odzwierciedlenia w popularnych stylach jogi. 

Mark mówi: „(…) wykonujemy asanę ze względu na oddech, nie inaczej.” Zaznacza też, że 

zdecydowanie centralną cechą praktyki asan jest uwolnienie oddechu. Zauważa, że oczy-

wiście możemy w gimnastyczny sposób wejść w asanę, ale wtedy to jest sport, a nie joga. 

Ja sam, jako nauczyciel jogi, mam podobne doświadczenie. Przychodzą do mnie osoby 

praktykujące jogę już jakiś czas w innych miejscach, jednakże nie spotkałem jeszcze osoby, 

której ktoś wcześniej wytłumaczył, jak pracować z oddechem. Większość nauczycieli nie-

stety ogranicza się do stwierdzeń: „Oddychaj!”, „Nie wstrzymuj oddechu!”, „Spokojny 

oddech...”, a to za mało, by wykorzystać w praktyce potencjał oddechu.

 W praktyce jogi poruszamy się w obrębie powiązanego systemu, jakim jest nasz 

organizm, oddech i umysł. Śrivatsa Ramaswami mówi w wywiadzie, który miałem przy-

jemność z nim przeprowadzić w 2009 roku: „[w praktyce asan] według tradycji Śri Krish-

namacharyi, ruchy wykonywane są powoli z oddechem płynnie towarzyszącym ruchowi. 

Ruch musi być zsynchronizowany z oddechem, a umysł podąża za oddechem, dzięki 
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czemu umysł, oddech i ruch są w idealnej harmonii. Zjednoczenie ciała i umysłu dzieje się 

dzięki oddechowi, który można by tu porównać do uprzęży.”

 Aby mogła zadziać się opisana powyżej przez Ramaswamiego pełna synchroni-

zacja ciała, umysłu i oddechu, najpierw musimy zwiększyć swoją samoświadomość. Jed-

nym ze sposobów na zwiększanie świadomości oddechu jest praktyka obserwacji oddechu 

w śavasanie (pozycji trupa). Kładziemy się w relaksie, tak aby być ułożonym symetrycz-

nie i wygodnie. Klasycznie oddech obserwujemy pod kątem 3 kategorii: czas (czy oddech 

jest płytki czy głęboki? długi czy krótki? czy wdechy są dłuższe od wydechów czy odwrot-

nie? czy pojawiają się pauzy między oddechami? etc.), miejsce (czy oddech równo wpływa 

prawym i lewym nozdrzem? czy równo wypełnia prawe i lewe płuco? którą część tuło-

wia kolejne wdechy otwierają najbardziej? itp.) oraz „faktura” oddechu (czy oddech jest 

gładki/jednolity czy raczej chropowaty/nierówny? czy oddech sprawia wrażenie jakby był 

miękki czy raczej twardy? etc.). Następnie proces obserwacji staramy się przenieść do 

praktyki asan, jak również do uważnego codziennego ruchu. Zaobserwuj, jak różne pozy-

cje wpływają na oddech? W których pozycjach czujesz, że jest ograniczony? W których 

oddychasz swobodnie? W których pozycjach, przy których ruchach lepiej ci robić wydech, 

a przy których wdech?

W jaki sposób oddychać?

 Z mojego doświadczenia w nauczaniu jogi, jak również z wcześniejszych doświad-

czeń jako terapeuta osób jąkających się, wynika, że bardzo wiele osób oddycha w spo-

sób nieprawidłowy. Te błędy w oddychaniu owocują nie tylko chronicznymi napięciami 

w ciele, ale także problemami w układzie krążenia i układzie nerwowym. Gdy pogłębiają 

się przez wiele lat – prowadzą do poważnych dysfunkcji organizmu.

 Pierwszym rodzajem oddychania, którego musimy się nauczyć – szczególnie jeśli 

ktoś ma problemy z oddechem – jest tzw. oddychanie brzuszne. W tej metodzie oddycha-

nia przy wdechach brzuch wypełnia się i otwiera, a w trakcie wydechów zmniejsza swoją 

objętość i cofa się w stronę pleców. Praktykę tego rodzaju oddechu najlepiej rozpocząć od 

ćwiczeń w pozycji leżącej. Kładziemy się na plecach, a dłonie delikatnie układamy na brzu-

chu, rozluźniamy się. Oddychamy w taki sposób, aby podczas wdechów brzuch unosił dło-

nie do góry, a podczas wydechów brzuch z dłońmi opadał w dół. Ze względu na działanie 

grawitacji w pozycji leżącej wdech jest bardziej aktywnym procesem, a na wydechu po 

prostu rozluźniamy się i wypuszczamy oddech, aby brzuch się zapadł. Ten rodzaj oddechu 

ćwiczymy w pozycji leżącej do momentu, aż stanie się dla nas naturalny i bezwysiłkowy. 

Następnie musimy przejść do oddychania brzusznego w pozycji siedzącej. Tutaj siły gra-

witacji działają inaczej – stąd wdech jest bardziej pasywnym procesem, a wydech musimy 

lekko zainicjować cofnięciem brzucha w stronę pleców (ten tryb oddychania jest później 

wykorzystywany w technikach kapalabhati i bhastrika). Mechanizm anatomiczny działa-
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nia tego rodzaju oddechu jest następujący: z wdechem przepona obniża się, zmniejszając 

przestrzeń w jamie brzusznej, dlatego brzuch otwiera się i wypełnia, aby narządy mogły 

pozostać rozluźnione. Ten rodzaj oddechu powinien być bardzo relaksacyjny, uspokaja-

jący, wręcz usypiający (dlatego zalecany np. kiedy nie możesz zasnąć). Jest to jedyny spo-

sób oddychania, który koryguje błędne nawyki oddechowe, np. oddychanie szczytowe. 

Dopóki się go nie opanuje w sposób zadowalający, nie powinno się przechodzić do innych 

trybów oddychania.

 Gdy opanujesz oddech brzuszny (wtedy i tylko wtedy) możesz przejść do prak-

tykowania oddechu przeponowo-piersiowego (przeponowo-żebrowego). W tym sposo-

bie oddychania przy wdechu pilnujemy, aby ściana brzucha była nieruchoma (nie uwy-

pukla się ani nie wciąga), przez co przepona ma ograniczoną możliwość zejścia w dół. 

Dzięki temu wdech rozszerza dolne żebra na boki, po czym otwiera resztę klatki piersio-

wej. Wydech odwraca proces. Aby ćwiczyć ten rodzaj oddechu, usiądź w pozycji siedzącej, 

z jedną dłonią na brzuchu (by kontrolować, czy się nie porusza), a z drugą na bokach dol-

nych żeber (by kontrolować, czy się rozszerzają). Pilnuj, aby z kolejnymi wdechami brzuch 

pozostawał nieporuszony, a dolne żebra rozszerzały się na boki. Jeśli czujesz, że kręci ci się 

w głowie to znaczy, że oddychasz w nieprawidłowy sposób („wciągając powietrze” do gór-

nej klatki piersiowej).

 Gdy nauczysz się i tego rodzaju oddechu, przejdź do pełnego oddechu, który obej-

muje powyższe dwa rodzaje. T.K.V. Desikachar proponuje pracować w następujący spo-

sób: „Sugeruję, aby podczas wdechów najpierw wypełniać klatkę piersiową [oddycha-

nie piersiowo-przeponowe], a potem dopiero brzuch [oddychanie brzuszne]. W trakcie 

wydechów odwrotnie: najpierw pozwalamy, aby opadł brzuch, a na końcu – górna część 

klatki piersiowej(…). Ta technika ma tę zaletę, że pozwala utrzymać kręgosłup wydłużony 

(…)”. Jeśli to możliwe wdechy i wydechy wykonujemy nosem.

Wyrównywanie oddechu: długość, rytm, „faktura” (oddech ujjayi)

 Zaleca się, aby proces wydłużania oddechu rozpocząć od wyrównania wdechów 

i wydechów. Warto zaobserwować, jaka jest średnia długość wdechu i średnia długość 

wydechu. Następnie wyrównujemy oddech, „dostrajając” go do dłuższej części oddechu 

(np. jeśli wdech trwa 2 sekundy, a wydech 3 to wyrównujemy oddech tak, by wdech trwał  

3 sekundy i wydech tyle samo). Chwilę obserwujemy, czy czujemy się z tym dobrze i, w miarę 

możliwości, kontynuujemy wydłużanie oddechu. Na początku staramy się osiągnąć rytm 

oddychania, gdzie wdech trwa 4-6 sekund, wydech 4-6 sekund, wdech i wydech są tej 

samej długości, a kolejne oddechy dokładnie w tym samym rytmie (tej samej długości). 

Po jakimś czasie oczywiście można podejmować próby wydłużenia oddechu dalej (Rama-

swami sugeruje, że docelowy rytm oddychania to tempo 1-2 oddechów na minutę, ale 

nie jest to dostępne dla większości osób). Rytm z równymi wdechami i wydechami utrzy-
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mujemy w większości asan (pozycji) i vinyas (sekwencji), poza trwaniem w skłonach do 

przodu, gdzie wydłużamy tylko wydechy (ze względu na ograniczone możliwości rozsze-

rzania się klatki piersiowej).

 Przede wszystkim niech oddech pozostaje miękki i jednolity. Joga – Upaniszady 

podają, że wdech ma być tak jednolity jak picie wody przez słomkę, a wydech płynny 

niczym przelewanie oleju z jednego naczynia do drugiego. Dopiero taki oddech możemy 

bez powodowania napięcia wydłużać.

 Wyrównywanie oddechu nie ogranicza się tylko do aspektu długości i rytmu 

oddechu. Musimy zwrócić także uwagę na dźwięk oddechu. Zarówno dźwięk wdechów, 

jak i dźwięk wydechów nie powinien rezonować (szumieć) na nozdrzach, natomiast 

chcielibyśmy, by rezonował w gardle. Wówczas powstaje przydechowy dźwięk, który 

mnie kojarzy się z tym, jak chcielibyśmy wyszeptać dźwięk „ha” z zamkniętymi ustami. 

To, co jest istotne: my mamy słyszeć ten dźwięk oddechu, zarówno przy wdechach jak 

i przy wydechach (różni się on odrobinę przy wdechu i przy wydechu), tak by móc kon-

trolować jego jednolitość na całej długości, ale nie powinien on być słyszalny dla osób, 

które stoją parę metrów dalej. Oddech ten w praktyce asan i pranajamy określa się jako 

oddech ujjayi. A.G. Mohan pisze: „By regulować oddech podczas praktyki asan, bardzo 

istotna jest technika oddechu ujjayi. W oddychaniu typu ujjayi delikatnie zamykamy gło-

śnię, tak by odczuwać jak powietrze przepływa przez krtań. (…) Naszym celem jest kre-

owanie raczej cichego dźwięku. (…) Krishnamacharya często używał określenia na ujjayi 

‚Odczuj wrażenie delikatnego tarcia w krtani’.” Praktykując asany, nie tylko utrzymu-

jemy cały czas ten sam rytm oddechu, ale również to samo natężenie dźwięku oddechu. 

Jeżeli tracimy kontrolę nad jednym albo drugim aspektem oddychania, to powinniśmy się 

zatrzymać w neutralnej pozycji i odpocząć, aż będziemy mogli kontrolować oddech. Co 

więcej, gdy synchronizujemy oddech z ruchem, to synchronizujemy ruch nie tylko z długo-

ścią oddechu, ale właśnie także z tym aspektem jednolitości oddechu.

Koncentracja na oddechu

 Aby pozostawać w asanach w stanie zrelaksowanej uważności i zwiększać stabil-

ność psychofizyczną, umysł powinien być skoncentrowany na jakimś obiekcie (na mecha-

nice ciała lub przepływie oddechu). Moim skromnym zdaniem najskuteczniejszym sposo-

bem jest koncentracja na oddechu właśnie. A.G. Mohan tłumaczy to w następujący spo-

sób w jednej ze swoich książek: „Znacznie skuteczniejszym podejściem jest skoncentro-

wanie umysłu na oddechu niż na ruchu ciała (…). Proces oddychania odbywa się nieświa-

domie, bez użycia naszej woli. Aby wydłużyć i uregulować oddech, umysł musi być nie-

ustannie świadomy przepływu oddechu. Gdy (…) traci się uważność, proces oddychania 

wraca do nawykowego trybu, niezależnego od naszej woli. To w prosty sposób pokazuje 

nam, że straciliśmy uważność i pozwala na odzyskanie jej. Z kolei ruch nie ma wzorców nie-
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zależnych od naszej woli. Uczymy się ich z czasem. Wzorce ruchu w praktyce asan także 

mogą być wyuczone, tak jak jazda na rowerze. Dlatego każdy program asan (…) może stać 

się mechanicznym, nieuważnym ćwiczeniem. Innymi słowy sekwencje ruchu możemy tak 

zaprogramować, żeby wykonywać je mechanicznie bez zaangażowania uwagi. Oddycha-

nia nie da się w ten sposób zaprogramować. A zatem, jeśli chcesz obserwować czy twój 

umysł nie rozprasza się, koncentracja na oddechu będzie dużo bardziej użyteczna niż kon-

centracja na ruchu.”

Jak synchronizować ruch z wdechami i wydechami?

 W praktyce asan wykorzystujemy potencjał, który posiadają naturalnie wdechy 

i wydechy. Potencjał wdechów to wydłużanie kręgosłupa i rozszerzanie klatki piersiowej, 

a w szerszym kontekście – otwarcie i aktywizowanie ciała (i umysłu); potencjał wydechów 

– to albo rozluźnienie mięśni (które ułatwi wejście w skłony i skręty, a osobom sztywnym 

lub otyłym – we wszystkie pozycje), zamknięcie, uspokojenie, poddanie się grawitacji.

 T.K.V. Desikachar pisze: „Podstawowa reguła łączenia oddechu z ruchem jest pro-

sta: gdy kurczymy ciało – wydychamy, gdy otwieramy je – wdychamy. (…) Nie oddy-

chamy bezmyślnie, a upewniamy się, że proces oddychania inicjuje ruch. Długość oddechu 

będzie determinowała szybkość ruchu.”

1. Unoszenie ramion synchronizujemy z wdechem, opuszczanie z wydechem.

2. Skłon do przodu wykonujemy z wydechem, z wdechem unosimy się ze skłonu.

3. Skręty wykonujemy na wydechu, z wdechem wracamy do centrum.

4. Wygięcia w tył robimy na wdechu, wracamy do neutralnej pozycji na wydechu.

5. Przysuwamy nogi do tułowia na wydechu, odsuwamy – na wdechu.

6. Utpluti – podnoszenie ciała do góry w balansach i skoki wykonujemy na pauzie (wstrzy-

maniu oddechu) po wydechu.

7. Nie wykonujemy żadnych ruchów, wstrzymując oddech po wdechu (ze względu na 

maksymalne otwarcie brzucha i klatki piersiowej, które daje maksymalny opór dla 

ruchu).

Oddech inicjuje ruch

 W praktyce asan to oddech aktywuje ruch, nie odwrotnie. W sekwencjach dyna-

micznych ruch trwa tyle, co oddech. Ale w asanach statycznych, gdy egzekwujemy jakiś 

ruch w pozycji – najpierw inicjujemy wdech lub wydech, a moment później rozpoczy-

namy ruch, który kończymy wraz z końcem oddechu. Dzięki temu unikamy konfliktu mię-

dzy ruchem a oddechem, jak również maksymalizujemy wpływ oddechu na ciało, a przede 

wszystkim utrzymujemy umysł w stanie koncentracji i uważności. Bardzo łatwo ten spo-

sób pracy prześledzić eksperymentalnie na przykładzie prostego skrętu tułowia. Usiądź 

w siadzie skrzyżnym i skręć się w prawo do momentu, który jest jeszcze komfortowy dla 

ciebie. Tu zatrzymaj się na moment i nie wykonuj żadnych „fizycznych” ruchów (nie sta-
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raj się pogłębiać pozycji). Zrób głębszy wdech i głębszy wydech kilka razy i obserwuj efekt 

jaki wywołują w tułowiu. Poczujesz najprawdopodobniej, jak wdech otwiera klatkę pier-

siową i wydłuża kręgosłup, a wydech rozluźnia ciało. Te procesy wykorzystujemy w pozy-

cji. Robimy wdech i dopiero jak poczujemy, że tułów zaczyna „rosnąć” (po 1,2,3 sekun-

dach), zaczynamy kontynuować wydłużanie kręgosłupa, następnie rozpoczynamy wydech 

i dopiero jak poczujemy, że zmniejsza się ciśnienie w tułowiu, że mięśnie się rozluźniają 

(znów po 1-3 sekundach), pogłębiamy skręt.

Bandhy

 Kulminacją synchronizacji oddechu z ruchem jest praca z trzema bandhami, która 

została już szczegółowo omówiona w pierwszym rozdziale.

Metodyka a uważność

 Kiedyś, przy okazji warsztatów w mojej Pracowni, rozmawiałem z jedną z uczest-

niczek, nauczycielką jogi a zarazem specjalistką gimnastyki korekcyjnej. Rozmowa toczyła 

się na temat wadliwych koncepcji metodycznych, jak również po części systemu kształcenia 

nauczycieli jogi. Moja rozmówczyni, wspominając swoje studia na wrocławskim AWF, 

opowiedziała o zajęciach z metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Otóż na 

zajęciach wykładowca kazał studentom przygotować zestaw ćwiczeń dla dzieci z którąś 

z dysfunkcji narządu ruchu. Oczywiście wszyscy (jak to studenci) rzucili się do swoich 

książek i atlasów, na co profesor wykrzyknął: „Żadnych książek, żadnych atlasów! Stańcie 

jak to dziecko, poczujcie, co jest przykurczone, co jest napięte etc. i na tej podstawie skon-

struujcie ćwiczenia, które pomogą mu funkcjonować lepiej.” Taka metodyka jest mi bardzo 

bliska. Nie powtarzanie uczniom wyuczonych regułek, takich samych na każdych zajęciach, 

a uważność bieżącej chwili i osoby (osób), które mamy przed sobą. Dlatego warto zwrócić 

uwagę na fakt, że w jodze nie ma metodyki nauczania w rozumieniu europejskim, jest 

natomiast metodyka oparta o uważność.

Jak nauczam początkujących?

 Na grupach początkujących skupiam się na wprowadzeniu i utrwaleniu 2 ele-

mentów: synchronizacji oddechu z ruchem oraz stabilności i równowagi. Dodatkowo, 

a może jako warunek wstępny, skupiam się na uwolnieniu od nawykowych napięć.

 Synchronizacji nauczam na prostych przejściach między asanami (unoszenie 

i opuszczanie rąk synchronizując oddech z ruchem, przejścia z wyprostu do skłonu, powi-

tania słońca z vajrasany, powitania słońca z tadasany, wchodzenie i wychodzenie z różnych 

pozycji powtarzane kilkukrotnie), ale również w pozycjach statycznych. W pozycjach 

statycznych zwracam uwagę na to, by uczniowie zauważali, jak działa wdech (wydłuża 

kręgosłup, otwiera klatkę piersiową, aktywizuje), a jak działa wydech (rozluźnia, uspakaja) 
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i nauczyli się wykorzystywać ich potencjał do odpowiednich akcji w asanach. Szczególnie 

w pozycjach statycznych należy pamiętać, iż to oddech ma inicjować ruch.

 Stabilność i równowaga to elementy, które również należy wypracować przed 

wprowadzaniem bardziej precyzyjnej pracy. Pomocne są tu pozycje z sekwencji tadasany, 

uttanasany, utkatasany, asany w staniu na jednej nodze, wreszcie pozycje w rozkroku 

(trójkąty). 

 Warto zwrócić uwagę, iż swobodny oddech oraz stabilność w pozycji są też 

wskaźnikiem, jak głęboko możemy wejść w pozycję. Jeżeli tracimy możliwość swobodnego, 

kontrolowanego przez nas oddychania i/lub stabilność w pozycji, to znaczy, że weszliśmy 

w pozycję zbyt głęboko. Należy to przekazać uczniom już na początkowym etapie.

 Polecam nauczanie raczej w kameralnych grupach. Z mojego doświadczenia 

wynika, że najlepiej prowadzi się grupy od kilku do kilkunastu osób. Warto przypomnieć, 

iż Krishnamacharya nie bez powodu nauczał głównie 1 na 1. Język, którego używamy,  

polecenia, które dajemy, muszą aktywować w uczniach czucie, świadomość tego co robią. 

A zatem mówimy nie tylko jak, ale i po co. Co więcej, najlepiej dopytywać się o informację 

zwrotną („Czy to jest dla was zrozumiałe? Czy udało wam się to poczuć? Co konkretnie?”).

Kolejność pracy w asanach

 W pracy z ciałem polecam trzymanie się następującego schematu (dokładnie 

w tej kolejności):

• rozluźnienie, uwolnienie od napięcia,

• rozciąganie i ustawianie struktury ciała,

• ewentualne użycie siły.

 Zastosowanie schematu w jakiejkolwiek innej kolejności prowadzi do utrwalania 

nawykowych napięć. Gdy nie zaczniemy od rozluźnienia napiętych miejsc, tylko od pre-

cyzyjnego budowania pozycji i budowania pracy mięśni, to napięcie zostaną „obudowane” 

i nie dość, że będzie coraz trudniej do nich dotrzeć, to jeszcze będą się cały czas zwiększać.

Korygowanie

 Na początku korygujemy uczniów przede wszystkim pod 2 względami:

• rozluźnienie (wychwytujemy ich nawykowe napięcia i przez korekty oduczamy ich),

• błędy w pozycji, które zakłócają bezpieczeństwo wykonania pozycji.

 Gdy uczeń pozbywa się swoich nawykowych napięć i może już pracować, 

zachowując rozluźnienie w asanach, korygujemy ze względu na cel, który chcemy 

osiągnąć. Jak już wspomniałem, fatalnym błędem jest korygowanie wszystkiego w asanie. 

Uczniowie tracą orientację i nie uczą się samodzielności. Każde zajęcia powinny mieć 

swój cel i właśnie ten cel mając na uwadze, korygujemy. Ilość komend i korekt nie może 
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zbombardować ucznia, musi być możliwa do przyswojenia. Szerzej temat dotyku, korekty 

i asekuracji uczniów został już omówiony w rozdziale dzięsiątym.

Nie tylko asany...

 Pamiętajmy, że joga to nie tylko asany, ale zestaw wielu innych praktyk. Stopniowo 

wspominajmy o jamach, nijamach, na grupach średniozaawansowanych wprowadzajmy 

pranajamę i pratyaharę, a chętnych wprowadzajmy w praktyki koncentracji i medytacji. 

Dobrze wcześniej samemu znać bogactwo jogi, nie tylko z „czytanek”, a z osobistego 

doświadczenia.

A.G. Mohan i Ś. Ramaswami o sposobie nauczania Krishnamacharyi

 A.G. Mohan w swojej książce „Krishnamacharya. His Life and Teachings” (2010), 

opisującej 18 lat jego studiów z Krishnamacharyą, wspomina też sposób nauczania „ojca 

współczesnej jogi”. Poniżej załączam kilka fragmentów, dotyczących akurat nauczania 

asan, choć był to jeden z wielu wątków treningu jaki Mohanji przeszedł pod kierunkiem 

swojego nauczyciela.

 „Krishnamacharya był nie tylko nauczycielem hatha jogi, był jednym z największych 

autorytetów w temacie jogi jako całości, jak również w innych wedyjskich naukach. Ale 

w hatha jodze był unikalny: do dziś jest uważany przez wielu jako największy autorytet 

w tej dziedzinie w XX wieku, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. (…) Krishnama- 

charya nauczał mnie asan głównie poprzez instrukcje słowne. (…) W swoich zajęciach 

z asan podkreślał zawsze koncentrację na oddechu. (…) Przeważnie siedział na swoim 

krześle w trakcie mojej praktyki. Czasami wstawał, żeby móc lepiej mnie obserwować. 

(…) Wszystkie lekcje, które miałem z Krishnamacharyą, były na zasadzie jeden na jeden. 

Nigdy nie widziałem go nauczającego grupę, częściowo dlatego, że nie prowadził szkoły 

jogi jako takiej (…), ale przede wszystkim dlatego, że większość uczniów przychodziła do 

niego motywowana problemami ze zdrowiem i nie byłoby efektywnie nauczać takich osób 

w grupie. Przeważnie Krishnamacharya nie demonstrował mi asan, to było niepotrzebne. 

Ale czasem musiał pokazywać wykonanie asan, gdy nauczał osoby, które nie do końca 

mogły go zrozumieć [cudzoziemców]. (…) Jego nauczanie było uporządkowane i budowane 

na zasadzie stopniowania trudności. (…) Nie pozwalał mi przejść do trudniejszych asan, 

zanim nie było to bezpieczne dla mnie.” (ss. 22-26)

 A.G. Mohan wspomina także o podejściu swojego nauczyciela do symetrii i har-

monii w asanach. Mohanji podkreśla, że Krishnamacharya zauważając asymetrię, szukał jej 

przyczyny, a następnie korygował ją, wykorzystując najczęściej inne asany. Wspomniałem 

już wcześniej, że w ajurwedzie podkreśla się, że obserwujemy objawy, szukamy przyczyny 

i dopiero wówczas aplikujemy leczenie. Krishnamacharya w sposób naturalny stosował te 
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zasady w swoim nauczaniu. Podkreślał także, że każdy musi praktykować asany w sposób 

dostosowany do siebie, ponieważ inaczej rodzi to rozmaite problemy. Mohanji podkreśla 

także, że unikalną cechą praktyki asan u Krishnamacharyi była idea vinyasa krama, poprzez 

którą dokonywał on integracji ciała, oddechu i umysłu, wychodząc od koncentracji na 

oddechu.

 Z kolei Śrivatsa Ramaswami, który uczył się u Krishnamacharyi najdłużej z jego 

uczniów, bo 33 lata, podkreśla w swoim artykule „My Studies with Śri Krishanamacharya” 

(Magazyn NAMARUPA, wiosna 2007, ss. 13-23) 2 najbardziej istotne elementy nauczania 

asan u Krishnamacharyi: „Wykonuj asany z ich wariacjami w odpowiedniej kolejności. (…) 

Podstawowe parametry [praktyki] to stabilność pozycji, spokojny umysł, synchronizacja 

oddechu z ruchem i utrzymywanie koncentracji na oddechu.” Zarówno S. Ramaswami jak 

i A.G. Mohan podkreślają, że praktyka asan była zaledwie drobnym fragmentem naucza-

nia Tirumalai Krishanamacharyi. Ramaswami wielokrotnie mawiał, że Krishnamacharya 

był niczym „brylant o wielu doskonale oszlifowanych powierzchniach”.
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Maciej Wielobób (ur. 8 kwietnia 1980 w Krakowie) jest 

nauczycielem jogi w podejściu vinyasa krama, jak również 

nauczycielem medytacji w tradycji sufizmu uniwersalnego, 

uprawnionym do udzielania inicjacji. Jest autorem książek: 

„Terapia jogą” (2011), „Psychologia jogi” (2013) i „Medy-

tacja w życiu codziennym” (2014), a współautorem (wraz 

z Agnieszką Wielobób)  "Ajurwedy w praktyce" (2014).

Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów i semi- 

nariów przekazuje głębię tradycyjnych ścieżek mistycznych 

w sposób praktyczny, zrozumiały i użyteczny dla współczesnego człowieka, tak by 

uczniowie mogli uwalniać się od napięcia, doświadczać spokoju, uczyć się uważności           

i wykorzystywać pełnię swoich możliwości. Zna tradycję medytacyjną Indii „od środka” 

jako nauczyciel-inicjator oraz uzdrowiciel w tradycyjnych szkołach medytacyjnych               

i uwielbia pokazywać konkretne zastosowanie tradycyjnych koncepcji i narzędzi w życiu 

codziennym każdego z nas.

Maciek prowadzi zajęcia jogi (asany, pranajama, medytacja) na różnych stopniach 

zaawansowania, seminaria i warsztaty jogi w swojej Pracowni w Krakowie, jak również 

w zaprzyjaźnionych szkołach jogi w całej Polsce. Prowadzi też zajęcia i seminaria medyta-

cji sufickiej w całej Polsce. Kształci nauczycieli jogi w podejściu vinyasa krama. Pisze 

m.in. dla magazynu JOGA, magazynu SENS, portali JogaSutry.pl i JOGA ABC. Jego 

biogram znajduje się leksykonie „Hübners Who is who w Polsce”.

Prywatnie: mieszka z żoną Agnieszką, synem Tymonem, kotem i psem na świetokrzy-

skiej wsi w dolinie Mierzawy.

Strona osobista (blog, warsztaty, seminaria jogi i medytacji): www.maciejwielobob.pl

Strona Pracowni Jogi (zajęcia jogi w Krakowie): www.joga-krakow.pl 


