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na dla ciałaklasycznajogaSivananda.
Pozycje w drugiej częścistymulują jajW EŹo D D EcH ,
niki, tarczycę lub przysadkę,biorące
CZYLI JOGA HORMONALNA
udziat w produkcji hormonów.Najważw
większości
Kobiety,
Ćwiczefl,
SaIado
jogi
niejszym elemeniem ćwiczeń rozllźhorna
matach.
Sesję
Ieżą
dojrzałe,
niających jest oddech jogiczny,czy|i
relaksacji.
od
monalnejrozpoczynamy
petny oddech brzuszny.Ruch przepony
skupiam
Lezę z zamkniętymi oczami,
jak
mój
brzuch uaktywniapobieranietlenu przez dolsię na tym, przy wdechu
ptuc, potemnapeł.
przy
wydechuopada. ną, najniższączęść
unosi się do góry,
na końcu szczyIy.
nia
się
środkowa,
głosem
WplowaInstruktorkałagodnym
jest
petne
ciała.
odprężenie
Efektem
RozluŹniamysię.
dza afirmac,;'e.
_
głęboko
zrelaksopotrafimy
się
Nie
Potem rozciągamysię, ćwicząc kla.
do jogihormo- wać, bo nieprawidłowo oddychamy
sycznepozycje,byptzejść
nalnej. okazuje się, że w pozycji - uważa Irena Kertyczak, instruktorka
siedzącejnie jest już tak tatwo wejść i prekursorkajogi hormonalnejw Polsce.
w rytm wdech- wypięĘ brzuch,wydech - Kiedy śpimylub \eżyrny,nasz oddech

d,zi s,ę
błI&rcńal?će,.

ł:
t

_ wciągnięty.|edrrakpróbuję,wokół sły- jest naturalny. Brzuch się podnosi
szębatdzo głębokiei szybkie oddechy na wdechu, opada na lłTdechu.|ednak
wdechu,bo zdomino.
żyjemyna ciqgt1'rn
kobiet.Z czasemi ja odnajdujęr1tm.
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- Zwykle oddychamypły'tko,
nie wy- w tym odpowiedniesamogtoskii wTrsomieniamy całejzawartościpłuc.Często kościdźwiękuoraz wizualizacja koloru.
stresglomadzi się w okolicy splotu sło. Zaczynam od ,,oM'', które ma mnie roznecznego,blokujebrzuch i nie pozwala wibrować.Dźwięknie powinienwydo.
na uruchomieniego - mówi instruktor- staćsię poza ciało.Śpiewając,najpierw
ka' - Panie po roku praktyki oddychają otwierambrzuch, bo to nasza podsta..jak lokomotywy" w tempie 150 razy wa. Dopieropotemprzechodzędo roz.
na minutę' Głębokioddech brzuszny to śpiewaniagórnych czakramów.
ogromnadawka tlenu i energii.
Kończę na ,,oM,,,żebysprawdzić,
Iza początkowo Ćwiczył'ataz w ty- jakie zaszływe mnie zmiany' Mam wra.
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Źródłogłębokiego
dźwiękuznajduzmęczona,Iepiej spałam.Zdecydowa- je się w brzuchu' DlategoKamila Dolo.
nie lepiej radzęsobie terazze stresem, ta ucząc,jak śpiewać
z brzucha,radzi
potrafięgo uwolnić poprzez Ćwiczenia wizualizować sobie w nim''. usta.
oddechowe.Nauczyłamsię odczy'tywać Sama śpiewaod dziecka, zawodowo
sygnaty,które daje mi moje ciało,ina- od kilkunastu 1at,a od kilku lat uczy
czej cz,,t)ęmój brzuch. A brzuch to śpiewuenergetycznego.
Uważa,żenajprzecież'kwintesencjakobiecości,
tam ważniejszeto stworzyó przestrzeń werodzi się życie.
wnątrz brzucha.
Kamila zaczęł'ato odkrywać, ćwic|AŁo-|NSTRUMENl
cząc jogę i poznającgłębokioddech.
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- Kiedy zaczylałyśmy z Kamilą
Siedzimy naprzeciwko siebie na
krzestach,tak przebiegacałalekcja.
śpiewz brzucha, byłoto niesamowite
_ Śpiewanie,tak jak mówienie,po- doświadczenie.TWorzytam muzykę,
winno być wy-wołane
ruchem przepo- nad którą nie panowałam,której nie planrr a nio oarr]ła
nowałam.Niemal samoistniewydoby.
We wprawieniu jej rv ruch ma po- wala się z mojego wnętrza. Śpiew
móc oddech ,,napieska,,,z językiem czakramowypomógłmi otworzyćwiele
do przodu.
,,wrót'',przypomniałmi o pierwotnejsi.
- |esteś
rozluŹniona.oddech rozgo. le kobiecości,
która jestwe mnie' hze.
ścitsię w środku.Wdech jest akt1r,łlny, konałam się' ze siła, która tkwi
wrydechbierny. Utrzymujesz napięcie rł.brzuchu, a którą częstougłaskujemy,
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jest ogromna.Kiedy śpiewamz dołu,
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Zanim zacznę śpiewać,prostuję czuję energięrozchodzącąsię wzdtuż
plecy, bo gryf instrumentu musi być kręgosłupa,która potem ogarnia cate
prosty.Moje szczękisą luźnoopuszczo- ciałoi powoduje,żeodczuwamfrawne, język Wyrzuconydo przodu. Biorę dziivy ukrop! To uzdrawiana poziomie
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lzycznym - kiedy dopada mnie choroba, śpiewam i zdecydowanie szybciej
dochodzę do zdrowia. Na poziomie psychicznym uspokaja i rozjaśnia umysł,
uwalnia i oczyszcza emocje, nawet te,
które tkwią we mnie od bardzo dawna.
Na poziomie duchorł,ymjest jak medytac;.a,która pomaga mi dotrzeć w gtąb
siebie i przybliza do oświecenia''.
W taki śpiew musi być zaalgaż,owany brzuch, zwł'aszczaplzepona.
- W naszej kulturze kobiety nie oddychają plzeponowo. Dlatego wegetują
bez sit. A cały nasz potencjat jest
w brzuchu - mówi Kamila, - Moc, która W nas drzemie, poznałam, gdy zaczę.
pracować. Podczas
łam z nim
wewnętrznego śpiewania,zrelaksowana, nagle poczułam, że mam skurcze
macicy. Ale śpiewałamdalej, przetrzymałam dźwięk i... w1'wołałamoT1azm,
Nie miałam takich intencii! Uświadomiło mi to, że głęboki oddech i wibracja dźwięku rozluźniły mój brzuch
i uwrażliwiły na odczuwanie i doznawanie. Poczułam,że dotarłamdo źródła
kobiecej mocy. Poczutam w sobie kobietę pierwotną, pełnąharmonii i spokoju'
Wiedziałam już, czego chcę'
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