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IV.1. POZYTYWNE MYŚLENIE – FILOZOFIĄ JOGI
Filozofia jogi uczy, aby dostrzegać pozytywne aspekty 

każdej sytuacji, nawet skomplikowanej i problemowej. Należy 
koncentrować się na pozytywnych stronach życia, a nie myślami 
powracać do przykrych zdarzeń. Pogodne usposobienie sprawia, że 
życie jest radośniejsze, a dzieci bardziej pewne siebie. Wzmacniajmy 
w dzieciach optymizm i odwracajmy ich uwagę od lęku i obaw.

IV.2. TU I TERAZ

„Ja? Tu i teraz. W objęciach wszechświata, oto jestem”.

Pośpiech i życie „w biegu” to typowy styl, który dominuje 
w czasach współczesnych. Dzięki jodze możemy uczyć dzieci 
być obecnymi „tu i teraz”. Rozwija to wrażliwość na przyrodę, 
drugiego człowieka oraz pomaga wyciszyć emocje. Koncentracja 
pomaga cieszyć się chwilą obecną. Rozproszony umysł i pośpiech 
to „szukanie życia poza życiem”.

IV.3. SZTUKA AKCEPTACJI
Jakże często widzimy na ulicach niezadowolone dzieci, które 

dąsają się na rodziców, a w sklepach te, które wymuszają kupno 
zabawki lub słodyczy. Jedną z zasad jogi jest uczenie się akceptacji, 
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Joga dla dzieci

nawet tego, z czym trudno się pogodzić. Dla dziecka może to być 
sytuacja frustrująca – np. brak ulubionej zabawki, wymarzonego 
roweru lub innej rzeczy. Sposób myślenia właściwy joginom to 
ciągłe próby godzenia się z tym, ze nie posiadamy wszystkiego lub 
że często sytuacje nie układają się według zaplanowanego przez 
nas scenariusza. Pozwala to na zdystansowanie się wobec świata 
materialnego i szukanie szczęścia wewnątrz siebie.

Akceptacja to pogodzenie się z własną naturą i ufne otwarcie na 
wydarzenia życia.

IV.4. WSZYSTKO, CZEGO SZUKAMY, JEST W NAS
Myśl ta przypomina, aby rozwijać swój wewnętrzny potencjał, 

uaktywniać własne zasoby i talenty. Wymaga to pewnego wysiłku 
i wytrwałości, ale radość np. z poprawnego wykonania pozycji jogi 
rekompensuje trudy ćwiczeń. Czego dzieci mogą szukać w sobie? 
– własnej wrażliwości – na siebie, innych (umiejętność empatii). 
Mogą też uczyć się czerpać z pokładów radości wewnętrznej.

Im mniejsze oczekiwania w stosunku do świata zewnętrznego, 
tym większy spokój ducha i równowaga umysłu.

IV.5. SYSTEMATYCZNOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ
Cykliczne zajęcia jogi (w określonym dniu tygodnia i stałej 

godzinie) pozwalają ukształtować w dziecku systematyczność 
praktykowania ćwiczeń. Jest to ważne, aby podkreślać, że rezultaty 
będą widoczne, gdy na zajęcia będzie się chodzić regularnie. 
Stopniowanie trudności wzmacnia wytrwałość w pokonywaniu 
kolejnych barier fizycznych i emocjonalnych, modeluje ciało oraz 
wzmacnia silną wolę.

Cechy te, kształtowane dzięki jodze, utrwalają się i formują 
osobowość dziecka (nastolatka).

Dzięki temu może osiągać zadawalające rezultaty w innych 
dziedzinach, np. nauce.
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IV.6. NAUKA CIERPLIWOŚCI
Dorosłe osoby uśmiechają się ze zrozumieniem, gdy obserwują 

dzieci, które chcą „wszystko naraz i natychmiast”.
Prowadzący zajęcia naucza, że aby poprawnie wykonywać 

asany, należy być cierpliwym. Często na zajęciach jogi słyszę głosy 
dzieci: „Ale ja nie umiem” czy „Nie potrafię tego zrobić”. Wtedy 
właśnie jest doskonały moment na wyjaśnienie, że każdy uczy się 
powoli i należy być cierpliwym. Nie jest to łatwa lekcja dla dzieci, 
lecz stopniowo przyswajają sobie tę prawdę i stają się bardziej 
opanowane i spokojne.

IV.7. WSPÓŁDZIAŁANIE I KOMUNIKACJA W GRUPIE
Oprócz ćwiczeń indywidualnych, wprowadziłam również 

ćwiczenia w parach i grupach.
Czasem dzieci poprawiają się wzajemnie, wchodząc w rolę 

nauczyciela, a czasem inicjują własne układy ruchowe w grupach. 
Pozwala to na szukanie rozwiązań (powiązań ćwiczeń), kształtuje 
umiejętność działania i słuchania się wzajemnie oraz poszukiwanie 
kompromisów. Dzieci mają okazję sprawdzenia się w roli lidera, 
czyli prowadzącego grupę, inicjującego działania, oraz wchodzenie 
w rolę członków grupy, którzy wykonują określone zadania.

Umiejętność wchodzenia w różne role uczy elastyczności 
w działaniu, nie dopuszcza do utrwalenia zachowań stereotypowych 
lub też przełamuje je.


