
 W ZDROWYM STYLU 
 

 

 

 

joga 
     ZBYSZKO PATYK                             hormonalna 

Sztuka jogi jest wyjątkowo korzystna dla kobiet. Kompleksowo stosowana, wspiera funkcjonowanie ciała  

i zwiększa jego możliwości, dając poczucie równowagi emocjonalnej, dobrego stanu umysłu i ducha. 
 

Starożytna joga   

dla współczesnych kobiet 

 

 Joga już ze swej natury kierowana  

jest do kobiety. Jak głosi legenda, zo- 

stała stworzona, „aby zapewnić jej  

wieczną młodość i piękno ciała”.  

Sprawdza się we wszystkich  

sytuacjach i okolicznościach,  

jakie niesie ze sobą każdy dzień,  

dając radość z faktu bycia kobietą,  

niezależnie od wieku. Joga jest  

dziedziną zajmującą się zdrowiem  

i  doskonaleniem ciała, drogą  

do opanowania sztuki pełnego,  

szlachetnego życia.  

To najstarszy na świecie system  

formowania osobowości, który po- 

zwala żyć w harmonii z so- 

bą i z otoczeniem. Joga,  

   w znaczeniu psychofi zycznym,  

   wpływa na układ neurohormon- 

nalny, rozwija świadomość ciała,  

generując jednocześnie świadomość 

 duchową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

       Joga jest dziedziną 

      zajmującą się 

      zdrowiem 

       i doskonaleniem 

       ciała, drogą do 

        opanowania sztuki 

       pełnego, 

         szlachetnego życia. 
 

 

 

 

 

 

Specjalnie dobrane ćwiczenia z za- 

kresu automobilizacji i rewitalizacji  

oraz intensywne techniki oddechowe  

pobudzają wytwarzanie żeńskich hor- 

monów i hamują proces ich zanikania 
w różnych okresach życia. Młodym ko- 

bietom joga ułatwia wejście w dojrza- 

łość, poprzez wzmocnienie poczucia  

własnej wartości. Ciężarnym pozwala  

lepiej znieść wszelkie niedogodności  

i dolegliwości, przygoto- 

wując je do łagodnego po- 

rodu i przeżywania w peł- 

ni szczęśliwych chwil ma- 

cierzyństwa. U kobiet  

dojrzałych łagodzi obja- 

wy menopauzy. Wymier- 

nym efektem ćwiczenia  

jogi jest zwiększona wy- 

trzymałość i odporność  

organizmu, wzmocnienie  

mięśni, ustąpienie lub  

 

zmniejszenie różnych dolegliwości. Po- 

prawia się funkcjonowanie narządów  

wewnętrznych, odtłuszcza ciało i regu- 

luje przemianą materii. Dzięki przypły 

wowi energii poprawia się refleks, kon- 

centracja, następuje wydłużenie odde- 

chu, zwiększa się odporność na stres  

oraz polepsza sen.   

W jodze ćwiczenia nazywane są asa- 

nami. Słowo to oznacza pozycję stabil- 

ną, w bezruchu. Choć sprawiają wraże- 

nie statycznych, są pełne wewnętrznej 

dynamiki. Asany mają wpływ na oczysz- 

czanie i odżywianie komórek organi- 

zmu. Ćwiczenia te były doskonalone w 

ciągu wieków tak, by zakres ich  oddzia- 

ływania był wszechstronny i obejmował  

mięśnie, układ kostnostawowy, nerwy  

oraz gruczoły. Asany nie tylko wpływa- 

ją na poprawę ogólnego, fizycznego sa- 

mopoczucia, lecz łączą się z umysłowy- 

mi ćwiczeniami koncentracji oraz me- 

 

dytacji. Każda pozycja stanowi całość, 

w której poszczególne części ciała od- 

grywają swoją rolę. 

Asany można podzielić na kilka pod- 

Stawowych grup, rozważając ich oddzia- 

ływanie terapeutyczne na poszczególne 

układy i narządy. Podstawową grupę sta- 

nowią pozycje stojące. Wykonywane w 

sposób dynamiczny mają działanie
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