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Uprawiajmy jogê
Joga daje nam potê¿ne narzêdzie  asany  æwiczenia ruchowe, których wykonywanie poprawia nasze zdrowie i kondycjê
psychofizyczn¹, uodparnia na zmêczenie i stres. Rozwija umiejêtnoæ koncentracji, wyciszenia i rozlunienia. Jogini ju¿ dawno
temu odkryli i docenili znaczenie æwiczeñ ruchowych i odprê¿aj¹cych dla prawid³owego, optymalnego funkcjonowania cz³owieka,
czyli ¿ycia w pe³ni zdrowia.

J

oga nie tylko pomaga chorym powróciæ do
zdrowia, lecz tak¿e pomaga zdrowym
utrzymaæ ich dobry stan. Asany to æwiczenia
organiczne, dziêki którym cia³o pozbywa siê
trucizn. S¹ bardzo pomocne przy zmêczeniu i
bólach. Doskonale sprawdzaj¹ siê u osób
uprawiaj¹cych sport, gdy¿ podobnie jak æwiczenia
fizyczne rozwijaj¹ miênie, ale te¿ usuwaj¹
sztywnoæ, dziêki czemu ruchy cia³a staj¹ siê
swobodne. Osoba praktykuj¹ca jogê jest
energiczna i pe³na ¿ycia, a z ka¿d¹ wykonan¹
pozycj¹ i oddechem staje siê bardziej wiadoma
swojego cia³a.
W jodze poszukujemy tkwi¹cej w ciele idealnej
geometrii, która jest podstaw¹ naszego zdrowia i
harmonii wewnêtrznej.
Asany dziel¹ siê na kilka podstawowych grup:
pozycje stoj¹ce, wygiêcia do ty³u, skrêty, sk³ony
do przodu, pozycje odwrócone i pozycje relaksowe.
Osoba pocz¹tkuj¹ca najczêciej rozpoczyna
praktykê od pozycji stoj¹cych, które rozgrzewaj¹
cia³o i szybko nadaj¹ mu elastycznoæ. Kiedy
trwamy w nich d³u¿szy czas wzmacniaj¹ nogi,
dziêki czemu daj¹ wiêksze poczucie stabilnoci
wewnêtrznej i ugruntowania psychicznego.

Rozci¹gaj¹ i uelastyczniaj¹ krêgos³up oraz boki
cia³a, a praktykowane regularnie koryguj¹ wady
postawy.

na g³êbsz¹ koncentracjê i skierowanie wiadomoci
do wnêtrza, gdzie bije ród³o naszej wewnêtrznej
harmonii.

Wygiêcia do ty³u
Wygiêcia do ty³u rozci¹gaj¹ intensywnie przód
cia³a prowadz¹c do otwarcia klatki piersiowej 
siedziby naszego serca i ród³a emocji. Pomagaj¹
wzmocniæ i uelastyczniæ barki, dziêki czemu
uwolniona od napiêcia pasa barkowego klatka
piersiowa mo¿e swobodnie oddychaæ. Jednak
najwiêkszym dobrodziejstwem tych asan jest
uelastycznienie i rozci¹gniêcie krêgos³upa, a co
za tym idzie - wzmocnienie orodkowego uk³adu
nerwowego, dla którego rusztowanie stanowi
w³anie krêgos³up. Dziêki tym asanom stajemy
siê odwa¿niejsi i bardziej otwarci na wiat i ludzi.

Joga mo¿e byæ praktykowana przez wszystkich
i w ka¿dym wieku, od niemowl¹t  na zajêciach
baby jogi, a nawet ju¿ w ³onie mamy  na zajêciach
dla kobiet w ci¹¿y po stulatków. Jest szczególnie
korzystna dla osób po 40-stce, gdy mechanizm
samouzdrawiania organizmu zaczyna ju¿ s³abn¹æ
i zmniejsza siê odpornoæ na choroby.
Kobiety, które uskar¿aj¹ siê na nieprzyjemne
dolegliwoci okresu klimakterium lub cierpi¹ z
powodu zaburzeñ funkcjonowania uk³adu hormonalnego (brak miesi¹czki, owulacji, endometrioza)
skorzystaj¹ najbardziej na zajêciach jogi hormonalnej.
Jednak najlepsz¹ form¹ rozpoczêcia praktyki
jogi s¹ trzymiesiêczne kursy podstawowe, które
w sposób ³agodny wprowadzaj¹ nas w kolejne
asany i stopniowo wzmacniaj¹ cia³o.
Tych, którzy zapragnêli zacz¹æ zapraszamy
ju¿ w styczniu i lutym na nowe kursy dla osób
pocz¹tkuj¹cych. Spróbujcie czy warto

Pozycje skrêcone
Doskona³ym masa¿em dla krêgos³upa po
wygiêciach do ty³u s¹ skrêty. Podczas tych æwiczeñ
odcinek lêdwiowy siê rozlunia, boki tu³owia
rozci¹gaj¹ siê, talia staje siê bardziej smuk³a.
Pozycje skrêcone pomagaj¹ w poszerzeniu ¿yciowej perspektywy.

Sk³ony do przodu
W tych æwiczeniach rozci¹ga siê z kolei ca³y ty³
cia³a, zw³aszcza nogi i tylna czêæ krêgos³upa.
Intensywnie masowane s¹ narz¹dy jamy brzusznej,
dziêki czemu poprawia siê ich ukrwienie i
zaczynaj¹ efektywniej pracowaæ. Ogromnym
dobrodziejstwem sk³onów do przodu jest ich
dzia³anie wyciszaj¹ce i regeneruj¹ce na umys³.
Pozycje odwrócone
Natomiast dobrodziejstw p³yn¹cych z praktyki
pozycji odwróconych trudno wyliczyæ, gdy¿ dzia³aj¹
one na ca³y system: dziêki odwrotnemu dzia³aniu
si³y grawitacji dochodzi przede wszystkim do
rewitalizacji mózgu, a wiêc i ca³ego organizmu
oraz ogólnej regeneracji. Regularna praktyka tych
asan pozwala na utrzymanie sta³ego poziomu
energii ¿yciowej.
Pozycje relaksowe
Ka¿da, bez wyj¹tku, sesja jogi koñczy siê relaksem,
który poprzedzony praktyk¹ asan staje siê w pe³ni
efektywny. Zrelaksowane i wyciszone cia³o pozwala
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Akceptujemy karty Multisport,
Fitprofit i Fitflex!

Akceptujemy karty Multisport, Fitprofit i Fitflex!
Prowadzimy zajêcia dla osób o ró¿nym stopniu
zaawansowania,,
- grupy specjalistyczne dla kobiet
- grupy dla pañ w ci¹¿y, dla dzieci
- jogê terapeutyczn¹ i hormonaln¹
- baby jogê dla mam z niemowlêtami
- Instytut wiadomego Rodzicielstwa

Uwaga Wychowawcy i Nauczyciele

Oaza zdrowego oddechu
W Orodku Sportowo  Rekreacyjnym Kurdwanów Nowy
na ul. Wys³ouchów 34 a, na najni¿szej kondygnacji mieci siê oaza
zdrowego oddechu, czyli grota solna.
Dyrektor Orodka - Pani Anna
Mitka przygotowa³a specjaln¹ ofertê
edukacyjn¹ dla szkó³. Nauczyciel
otrzymuje gotowy zestaw materia³ów
do prowadzenia zajêæ.

Dzieci mog¹ wys³uchaæ legendy o
w. Kindze, ciekawostek historycznych
i praktycznych informacji o soli. A
s³uchaæ trzeba uwa¿nie, gdy¿ potem
jest quiz w formie zabawy. To wietny

pomys³, by po³¹czyæ, to co przyjemne,
zdrowe i po¿yteczne. Jedna lekcja w
grocie solnej zastêpuje dwutygodniowy
pobyt nad morzem.
Warto o tym pamiêtaæ, zw³aszcza w
okresie obfituj¹cym w infekcje. Sól ma
w³aciwoci bakteriobójcze i dzia³a
uodparniaj¹co na organizm, zw³aszcza
zalecana jest dla osób cierpi¹cych na
schorzenia górnych dróg oddechowych,
alergiê i astmê.
Grota solna wygl¹da jak bajkowa
kraina, z mieni¹cymi siê na cianach
ró¿nobarwnymi kryszta³kami soli,
pluskaj¹ca solanka i piaskownica
wype³niona sol¹, w której dzieci mog¹
bawiæ siê zabawkami.
Pobyt w grocie solnej jest tak¿e
bardzo wskazany dla nauczycieli, mo¿na
tu skutecznie przefiltrowaæ swoje
struny g³osowe. Warto daæ odpocz¹æ
swoim nerwom, seans dzia³a bardzo
koj¹co i uspokaja. W grocie solnej

cz³owiek ca³kowicie wy³¹cza siê od
zgie³ku miasta, tu nie dzia³aj¹ nawet
telefony komórkowe.
Koszt uczestnictwa w zajêciach to
2 z³ od dziecka (nauczyciel i opieka
gratis).
Rezerwacji terminów zajêæ w grocie
mo¿na dokonywaæ telefonicznie pod
numerem: (12) 654 - 53 - 55, (12) 659 53  58

Uwaga Rodzice dzieci choruj¹cych
na alergiê i astmê
Zapraszamy na bezp³atne seanse
dla dzieci w grocie solnej. Podstaw¹ do
bezp³atnego wejcia jest okazanie
zawiadczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego alergiê lub astmê.

