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TEMAT DNIA: JOGA

Asany
zapewniaj¹ zdrowie
Praktykowanie jogi redukuje stres, ³agodzi bóle pleców,
reguluje system hormonalny
Dobrodziejstw p³yn¹cych
z æwiczenia hatha-jogi jest
tak wiele, ¿e na ten temat
powsta³y ca³e podrêczniki.
- Zadaniem asan, czyli pozycji jogi, jest takie ustawienie cia³a, by wp³ywa³o to jak
najkorzystniej na organy
wewnêtrzne. By temu sprostaæ, trzeba sporego doœwiadczenia i niema³ej wiedzy ze strony nauczyciela mówi Aldona Florkiewicz,
dyplomowany i certyfikowany nauczyciel hatha jogi,
w³aœcicielka szko³y jogi.
Joga na ca³e ¿ycie
Asany, czyli pozycje jogi,
mog¹ poznawaæ i doskonaliæ osoby w ka¿dym wieku.
Na start nie jest za póŸno
nawet wtedy, gdy wkraczamy w jesieñ ¿ycia. W przypadku problemów zdrowotnych i w¹tpliwoœci nale¿y
zasiêgn¹æ opinii nauczyciela, ewentualnie lekarza.
- Dzieci zapisujemy na jogê wtedy, kiedy zaczynaj¹
pisaæ, a wiêc w wieku 6-7 lat.
Zajêcia dla nich wygl¹daj¹
zupe³nie inaczej ni¿ dla doros³ych. Dzieci æwicz¹ dynamicznie, s¹ specjalne zestawy asan. Zajêcia nie trwaj¹
d³u¿ej ni¿ szeœædziesi¹t minut - mówi nauczycielka.
To samo dotyczy przysz³ych mam. Praktyka jogi w
okresie ci¹¿y powinna byæ

dostosowana do stanu zaawansowania ci¹¿y i samopoczucia. Inaczej bêdzie
æwiczyæ kobieta pocz¹tkuj¹ca, inaczej ta, która zna ju¿
asany.
- Inaczej wygl¹daj¹ te¿
lekcje w pierwszym czy trzecim trymestrze. Obowi¹zkowa przerwa powinna nast¹piæ w okresie od 10. do 14.
tygodnia ci¹¿y -t³umaczy Aldona Florkiewicz.

Liczne korzyœci
Asany redukuj¹ bóle miêœni i stawów, zwiêkszaj¹ pojemnoœæ p³uc, poprawiaj¹
trawienie. Pomagaj¹ ³agodnie przejœæ przez okres menopauzy. Joga to tak¿e doskona³y sposób na zrzucenie zbêdnych kilogramów
dla osób, które chc¹ mieæ
szczup³¹ i zgrabn¹ sylwetkê.
- Asany zwiêkszaj¹ si³ê i
wydajnoœæ miêœni oraz œciê- Ewa Kurzyñska
gien, usprawniaj¹ uk³ady: ewa.kurzynska@mediaregionalne.pl
kr¹¿enia, nerwowy i hormonalny - wylicza nauczycielka. REKLAMA
Sta³a praktyka hatha-jogi
pomaga utrzymaæ zdrowiu
krêgos³up i zmniejszyæ niektóre dolegliwoœci bólowe
pleców. Prawid³owo wykonywane asany koryguj¹ postawê.
- Joga wp³ywa tak¿e nieychudzony, w czapce z daszkiem nasuzwykle korzystnie na psychiniętym na oczy, otwiera usta i pokazukê. Zmniejsza napiêcia w ca³ym ciele, minimalizuje skut- je palcem na pokiereszowane amfetaminą

Jestem narkomanem
Wielu moich kolegów już nie żyje
W

TO JEST WA¯NE

Jak wygl¹da lekcja jogi
Typowa trwa 1,5 godziny.
Na pocz¹tek uczestnicy maj¹ czas na regeneracyjny relaks. Nastêpne w kolejnoœci
s¹ krótkie æwiczenia wprowadzaj¹ce, czyli rozgrzewka. Potem nastêpuje najd³u¿sza czêœæ lekcji, czyli
praktykowanie asan. Niektóre z nich wykonuje siê w
parach. Na koniec znów jest
czas na relaks rozluŸniaj¹cy
ca³e cia³o.
- Uczniowie æwicz¹ na
matach, boso. S¹ ubrani w
wygodny strój sportowy mówi Aldona Florkiewicz.
Zajêcia odbywaj¹ siê zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Idea³em by³oby jednak
czêstsze praktykowanie jogi.
Najlepiej co drugi dzieñ.
- Bardzo wa¿na jest systematycznoœæ.
Regularny
udzia³ w zajêciach pozwala
tak¿e szybko dostrzec pozytywne efekty treningu - podkreœla nauczycielka.
Ci, którzy praktykuj¹ jogê,
podkreœlaj¹, ¿e ma ona jeszcze jedn¹ zaletê: przed³u¿a

ki stresu i relaksuje. Efekty s¹
najlepsze wtedy, gdy asany
s¹ wzbogacone o æwiczenia
oddechowe, ale te mo¿na
rozpocz¹æ dopiero po roku
regularnej praktyki asan mówi Aldona Florkiewicz.
Aby joga przynios³a korzyœci, asany powinny byæ wykonane niezwykle precyzyjnie. Osi¹gniêcie bieg³oœci
wymaga czasu i treningu
pod okiem doœwiadczonego
nauczyciela, który w razie
potrzeby skoryguje b³êdy.
- Podstawy jogi warto poznawaæ na specjalnych kursach dla osób pocz¹tkuj¹cych - zaznacza instruktorka
hatha-jogi. - Na takich zajêciach wszyscy uczestnicy s¹
na podobnym poziomie i z
czasem osi¹gaj¹ coraz lepsze rezultaty, przechodz¹c
do bardziej zaawansowanych grup.

m³odoœæ. Poprzez rozci¹ganie i wyd³u¿anie cia³a podnosimy tonus organów wewnêtrznych, czyli poprawiamy napiêcie miêœniowe. A
to przed³u¿a nasz¹ m³odoœæ.
- Pozornie proste pozycje
jogi z rêkami w górze mog¹
byæ odpowiedzi¹ na to, dlaczego jogini nie wygl¹daj¹
na swój wiek - kwituje Aldona Florkiewicz.
ewa
• Æwiczenia jogi wymagaj¹ przede
wszystkim chêci, strój jest spraw¹
drugorzêdn¹. Dobry strój to taki,
który nie krêpuje ruchów, ale nie
zas³ania stóp czy kostek.
• Wykonywanie asan u³atwiaj¹
maty. S¹ one cieñsze (zazwyczaj o
gruboœci do ok. 4,5 mm) ni¿ te
spotykane w fitness clubach. Zalety? S¹ antypoœlizgowe.
• W profesjonalnych szko³ach jogi
mo¿na skorzystaæ z akcesoriów
pomocniczych, np. dla osób pocz¹tkuj¹cych. S¹ to m.in. drewniane klocki, paski, liny, wa³ki,
drabinki.

dziąsła i zęby.
- Straciłem ich 11 - mówi. Ma problemy z
wątrobą, płucami i guzy, które lekarze już raz
wycinali. Czeka na drugą operację.
Nazwijmy go Tomek, bo nie chce by używać jego prawdziwego imienia. Ma 38 lat i
wychował się na rzeszowskiej Baldachówce.

Efekt „torebeczki”
- Zacząłem w VIII klasie, z kolegami nie
mieliśmy kasy, a narkotyki nie były tak dostępne jak dziś, więc wdychaliśmy klej. Rzygałem po tym strasznie. Kopa nie dawało, ale
wdychaliśmy z torebki aż do utraty świadomości.
Potem Tomek dorwał się do marihuany.
- Jeden chłopak miał i mnie poczęstował,
posadził krzaka i sprzedawał. „Skun” kosztował wtedy 50 zł. To były dla nas straszne pieniądze, ale zrzucaliśmy się. Jeden wystarczył
na trzech. Wtedy jeszcze nie paliłem codziennie, ale coraz częściej. Chodziłem do szkoły
przyzakładowej Zelmeru. Wyglądaliśmy z
kumplami weekendu. Każdy wiedział, co się
będzie wtedy działo. Alkohol, narkotyki. Na
to czekaliśmy.

Pierwsza kreska
- Miałem wtedy 24 lata. Była w Rzeszowie
taka knajpa, o której każdy wiedział, że tam
można dostać towar. Spróbowałem amfy, a
potem już wszystkiego. Dropsy, piksele,
grzybki halucynogenne. Wszystko, byle tylko
przetrwać. Bo frajda była tylko na początku.
Ale potem już nie mogłem bez tego przetrwać. Budziłem się okropnymi bólami, czułem się flakiem, dopiero, kiedy wciągnąłem
kreskę - ożywałem. Miałem szczęście, że nie
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miałem kasy na kokainę i heroinę. Kto dawał
sobie po kanałach (wstrzykiwał - dop. red.),
szybko się kończył. Dwóch moich kumpli,
których stać było na polską heroinę, już na
cmentarzu leży. Marek miał 29 lat, kiedy
przedawkował syfu. Naćpaliśmy się z żalu.
Tak żeśmy go pożegnali.
Dla narkotyku wiele się robiło. Tomek za
kradzieże i pobicia z rabunkiem siedział w
więzieniu.
- Pierwszy chłopak, jakiego napadliśmy
miał w portfelu tylko 39 zł i nowe dżinsy w
siatce - przyznaje.

Zostawiam zgliszcza
Tomek nie ma domu. Miał kiedyś żonę i
dziecko.
- Po 7 miesiącach mnie zostawiła. Bała się
o dziecko. Ja byłem 7 dni w tygodniu naćpany. Po robocie szedłem do knajpy i brałem.
Miałem też konkubinę i z nią również dziecko. Mieszkaliśmy w małej miejscowości, ale
narkoman wszędzie znajdzie tych, co handlują. Rany, co to była za dziura, a ja i tak pod
sklepem znalazłem takich, co biorą i potrafią
załatwić towar.
W Rzeszowie o narkotyki jeszcze łatwiej.
W dodatku dziś są tanie. Małolaty proszą rodziców o kasę na coś tam, a potem idą i przez
pośrednika-narkomana (bo dilerzy wolą z nieletnimi się nie zadawać) kupują, czego dusza
zapragnie. Narkomania nie jest problemem
tylko jakichś patologicznych rodzin. Dotyka i
tzw. „dobre domy”. A w stolicy Podkarpacia,
jak i kiedyś są knajpy, w których można kupić
wszystko. Skuna za 25 zł, amfę za 50. Narkotyki biorą już dzieciaki z gimnazjum.

Nie mogę się uwolnić
- Chyba każdy narkoman chce rzucić ten
syf, ale to jeszcze trudniejsze niż przestać pić

- mówi Tomek. - Byłem w Monarze w Warszawie, ale nie wytrzymałem dyscypliny. Jedyne, co udało mi się osiągnąć to, że od amfy staram się trzymać z daleka, ale ziela nie
unikam. Mówią, że alkoholik płynie, a narkoman bierze. Nie ma narkotyków twardych
i miękkich.
Po jednych i drugich jest ten sam efekt.
Tyle, że miękkiego musisz wziąć więcej. To
taka różnica, jak między piwem a wódką. Pijesz albo butelkę wódki, albo 10 piw i efekt
ten sam.
- Zniszczyłem swoje życie. Wiem o tym,
ale nie mogę przestać. Na twarde narkotyki
znalazłem zamiennik - alkohol - mówi Tomek. - Moi kumple nie skończyli lepiej. Połowa znajomych nie żyje. A paru po 5 latach
brania grzybków halucynogennych cierpi
na schizofrenię paranoidalną, inni są upośledzeni. Ja nie chcę już sobie z nikim życia
układać, bo nie wiem, czy dam radę tego
nie rozwalić.

Projekt „Jestem asertywny – mówię nie”
realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin
„Otwarty Umysł”, współfinansowany przez
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa
www.otwartyumysl.org
Poradnia Uzależnień KARAN znajduje się
w Rzeszowie - przy ul. Szopena 17,
tel./fax 17 862 13 14, 17 852 69 19,
e-mail:karan.rzeszow@op.pl

