
Badania potwierdzają pozytywny wpływ jogi na nasze ciało, umysł 
i emocje. Masz ochotę spróbować jogi, ale nie jesteś pewna, czy dasz 

radę, bo jesteś mało elastyczna, nie jesteś wegetarianką albo masz kilka 
nadprogramowych kilogramów? Nasza ekspertka odpowiedziała na 

najczęstsze pytania dotyczące praktyki jogi.

Z instruktorką jogi
 z Tapas Szkoły Jogi,
Dorotą Sobotko,
rozmawia Anna Komorowska

ĆWICZYĆ JOGĘ
KAŻDY MOŻE
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Co oznacza słowo joga? 
Słowo „joga” pochodzi od 

sanskryckiego rdzenia yuj zna-
czącego „jarzmo”, lecz także 
„łączyć, zaprzęgać”. Dla jogina 
w czasach początków jogi owym 
połączeniem było zidentyfiko-
wanie z  boską esencją. Dziś, gdy 
joga zmieniła swój kształt i mocniej za-
znaczyła się na Zachodzie, mówić można 
o zjednoczeniu umysłu i ciała czy też zaprzęgnięciu 
umysłu, by to człowiek był   jego panem, nie odwrotnie.

Wyróżniamy osiem członów jogi, ale najpopular-
niejszy jest trzeci, czyli asany. Czym jest asana i czy to 
dobry wybór dla początkujących?

Asana jest bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym 
członem jogi. W czasie zajęć jogi to praktyka asan zajmuje 80, 
a nawet 100 proc. czasu. Asany są pozycjami ciała, w których 
pracujemy w ramach zajęć. To, co je wyróżnia wśród innych 
ćwiczeń � zycznych, to fakt, iż wykonywane są statycznie 
i przytrzymywane przez określony czas. Sprzyja to bez-
piecznej i dokładnej pracy z ciałem. Odpowiednio dobrane 
i poprawnie wykonywane asany potra� ą zniwelować wiele 
schorzeń – od wad postawy po zwyrodnienia stawów. Co-
raz częściej zauważają to lekarze, zalecając swoim pacjen-
tom wdrożenie asan w swoją rutynę. Asany zdecydowanie 
są dobrym wyborem dla początkujących, ponieważ to ak-
tywność bardzo bezpieczna, która niesie niewymierne ko-
rzyści.

Najważniejszą zasadą filozofii jogi jest niekrzyw-
dzenie siebie oraz innych. Nasuwa się więc pytanie, 
czy aby praktykować jogę , muszę zostać wegetariani-
nem? 

Myślę, że odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od 
naszej osobistej de� nicji jogi. Ahimsa, czyli niekrzywdze-
nie, brak przemocy, rzeczywiście leży u podstawy zasad 
moralnych jogi ośmiostopniowej. Jeśli więc praktykujesz 

jogę w jej wymiarze ośmiostopniowym, to logiczną kon-
sekwencją staje się zatem ścisły wegetarianizm. Nato-
miast jeśli jogę traktujemy jako formę gimnastyki, sposób 
na zachowanie zdrowia, uzupełnienie treningu, to moim 
zdaniem przejście na wegetarianizm nie jest konieczne. 
W Tapasie, naszej szkole jogi, wiele osób ćwiczy regularnie 
z takim właśnie nastawieniem i nie mamy z tym problemu. 
Jeśli wywiązuje się dyskusja na tematy związane z jedze-
niem, opowiadamy, co sprawdza się u nas. Potwierdzamy 
z własnego doświadczenia, że pokarmy ahimsowe, nie-

przetworzone i bez produktów odzwierzęcych, są 
lekkie, a przy tym sycące i sprzyjające szybkiej 

regeneracji. Sami jednak nie narzucamy 
takiego stylu odżywiania.

Wyobrażając sobie jogina, wi-
dzimy gibką, szczupłą osobę. Co 
z osobami, które nie są rozcią-
gnięte i elastyczne albo mają 
nadwagę ? Czy też mogą ćwi-
czyć jogę?

Mogą i ćwiczą. Wymaga to wię-
cej samodyscypliny, ale podobnie 

jest z każdą inną aktywnością � zycz-
ną. Z pewnością nieocenioną pomocą 

jest w takim wypadku dobry nauczyciel, 
który nie prowadzi zajęć według gotowego 

scenariusza, ale dostosowuje je do potrzeb osób 
obecnych na sali. Spektrum intensywności ćwiczeń jest 

w jodze dość szerokie i dzięki odpowiednio dobranym ze-
stawom technik można rozpocząć przygodę z jogą bez po-
czucia zagubienia czy niemocy.

Wyniki badań 
potwierdzają skuteczność 
terapii jogą w przypadku 

cukrzycy, bólów kręgosłupa, chorób 
układu naczyniowo-sercowego, 

depresji, dolegliwości związanych 
z menopauzą, a także w radzeniu 

sobie z objawami w przebiegu 
nowotworów.
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Czy praktykowanie jogi to dobry sposób na zrzuce-
nie zbędnych kilogramów?

Efektem ubocznym regularnych ćwiczeń jest m.in. po-
wrót do właściwej wagi. Jeśli  w naszym ciele zalegają do-
datkowe kilogramy, dzięki ćwiczeniom jogi najczęściej je 
gubimy. Najczęściej, ale nie zawsze, bo pamiętać należy, 
że ćwiczenia, nawet regularne, to dopiero połowa sukce-
su. Z pewnością łatwiej jest, gdy włączymy lekką dietę. 

W jaki sposób działa terapia jogą? W przypadku ja-
kich schorzeń może pomóc?

Jogę cechuje podejście integralne. To znaczy, że 
nie podchodzi się osobno do ciała i ducha, lecz trak-
tuje człowieka jako całość. W  konsekwencji terapia 
jogą to nie tylko asany, ale też zabiegi oczyszczające, 
techniki oddechowe, właściwa dieta, a  nawet pra-
ca nad sposobem myślenia, podejściem do innych. 
Wyniki badań potwierdzają skuteczność terapii jogą 
w przypadku cukrzycy, bólów kręgosłupa, chorób układu 
naczyniowo-sercowego, depresji, dolegliwości związa-
nych z menopauzą, a także w radzeniu sobie z objawami 
w przebiegu nowotworów.

Czy są jakieś przeciwwskazania do praktykowania 
jogi – jakieś choroby, wiek lub ciąża?

J ogę ćwiczyć może każdy, bez względu na wiek i stan 
zdrowia. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce 

i na świecie nauczycieli jogi – BKS Iyengar – rozpoczął 
praktykowanie jogi, zmagając się z własnymi słabościami 
ciała – z gruźlicą, malarią, nieustannymi infekcjami. To wła-
śnie praktyka jogi poprawiła jego zdrowie, od tamtej pory 
praktykował i nauczał regularnie. Ciąża także nie jest prze-
ciwwskazaniem, jeśli tylko prowadzi nas mądry nauczy-
ciel. W ten sposób możemy przygotować się również do 
porodu. Jedynym przeciwwskazaniem mogą być choro-
by psychiczne jak schizofrenia.

Jak się ubrać na zajęcia?
Przede wszystkim wygodnie, ale nie za luźno. Nie 

sprawdzają się bardzo luźne koszulki, które w niektórych 
pozycjach spadają na twarz. Spodnie nie powinny być 
workowate, tak by prowadzący 
widział pracę kolan. Być 
może dlatego właśnie 
przyjęło się kojarzyć 
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jogę z leginsami. Pamiętajmy też, że 
ćwiczymy boso.

Dlaczego nie należy ćwiczyć 
jogi w  obuwiu lub w  skarpe-
tach? 

Praca w  wielu pozycjach za-
czyna się od stóp. To stopy sta-
nowią fundament, na którym 
budujemy ustawienie kolan, bio-
der, kręgosłupa. W wielu technikach 
stopy wykonują aktywną pracę, która 
w skarpetach jest utrudniona, a w bu-
tach niemożliwa. 

Ile razy w tygodniu praktykować? 
Nie ma gotowej recepty dobrej dla wszystkich. Najczę-

ściej w grupach spotykamy się dwa razy w tygodniu, ale 
są osoby, które czują się najlepiej, ćwicząc dwa razy tyle, 
inni – codziennie, ale krócej. Moim zdaniem regularność 
jest najważniejsza, gdy jesteśmy osobami początkującymi. 
Ciało może stawiać opór, pojawia się lenistwo. To ważne, 
by przełamać to przez regularną praktykę. Przede wszyst-
kim należy jednak pamiętać, że zajęcia raz w tygodniu są 
lepsze niż nic i nie warto porzucać jogi przez brak możliwo-
ści wdrożenia tak intensywnego planu, jak w danej chwili 

byśmy chcieli.

Na co zwrócić uwagę, zapisując się na zajęcia?
Można by wymienić wiele czynników, które 

wpływają na nasz wybór szkoły czy zajęć jogi. 
Z perspektywy ucznia i nauczyciela jednocze-

śnie myślę, że kluczowe jest poczucie bezpie-
czeństwa. Kontuzje zdarzają się wyjątkowo 
rzadko, ale się zdarzają. Nauczyciel, który 
ma na sali 50 osób, nie jest w stanie wszyst-

kiego i wszystkich dopilnować, mimo naj-
szczerszych chęci. W takich grupach odnajdą się 
osoby ćwiczące długo, które wiedzą, co robić, 
a czego nie. Osobiście zawsze przestrzegam 
przed nauczycielami, którzy narzucają określone 
pozycje bez zaproponowania wariantów uprosz-
czonych czy pozycji alternatywnych, gdy jest taka 
potrzeba. Mamy różne ciała, różne potrzeby w za-
leżności od tego, w jakim momencie życia się znaj-

dujemy, różne są zakresy naszych ruchów. 

Ustaliłyśmy już, że wiek nie jest przeszkodą. 
Można zacząć praktykować jogę na emeryturze, 
ale można też zacząć swoją przygodę znacznie 

wcześniej, będąc dzieckiem. Napisała pani na ten

temat książkę „Moja pierwsza joga”. 
Co w niej znajdziemy?                                                       

„Moja pierwsza joga” wprowadza 
dziecko w świat jogi, wykorzystu-
jąc naturalny potencjał dziecięcej 
ciekawości. Książka wprowadza 
dziecko w de� nicję jogi jako sys-
temu rozwoju. Dziecko uczy się, 
że istotą jogi nie jest stanie na gło-

wie, lecz rozwój z wykorzystaniem 
potencjału codziennych sytuacji 

i  rzeczywistych okoliczności. Młody 
czytelnik razem z bohaterami – kilkulet-

nim chłopcem, dziewczynką i ich rodzicami 
– zgłębia tajniki zasad moralnych jogi poprzez po-

dejmowanie prostych zadań samodzielnie oraz z rodzi-
cem. Dowiaduje się też, skąd joga się wywodzi oraz jak 
właściwie przygotować się do ćwiczeń. Jest to też pro-
pozycja dla pragnących wprowadzić dziecko w świat 
jogi rozumianej w jej klasycznej formie. „Moja pierw-
sza joga” nie jest bowiem tylko podręcznikiem  zawie-
rającym ćwiczenia, lecz stanowi szersze spojrzenie na 
koncepcję jogi, jednocześnie nie pomijając wartości 
i nauki asan i pozycji jogi.

Dlaczego warto zaprosić swoją pociechę do świata 
jogi?

Ćwiczenia jogi wspaniale rozwijają koncentrację, 
równowagę, wzmacniają ciało. Dodają najmłodszym 
pewności siebie. Wszelkie korzyści, które my, dorośli, czer-
piemy z praktykowania jogi , dotyczą i dzieci. Warto pod-
kreślić kształtowanie zdrowej sylwetki, panowanie nad 
stresem czy umiejętność samoobserwacji. Dzieci z entu-
zjazmem podchodzą do jogi, ponieważ z reguły są bar-
dziej gibkie niż ich rodzice (uśmiech). To też otwarta furtka 
do wspólnego spędzania czasu, z ogromnym pożytkiem 
dla obu stron. Nie zapominajmy też, że joga na poziomie 
filozofii niesie ze 
sobą uniwersalne 
wartości, które po-
zostają nadal aktual-
ne mimo upływu lat. 
Ich poznanie rów-
nież może być cie-
kawym polem do 
poznania siebie, ale 
też dialogu między 
rodzicami a dziećmi.

Dziękuję!

DOROTA SOBOTKO jest certyfikowanym instruktorem hatha jogi. Absolwentka  Jogi Klasycznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. W swojej osobistej praktyce czerpie inspiracje z nurtów Iyengara, vinyasa jogi oraz fizjoterapii. Od 
5 lat wraz z mężem Tomaszem prowadzi  Tapas Szkołę Jogi w Jeleniej Górze. 

Jogę ćwiczyć 
może każdy, bez 

względu na wiek i stan 
zdrowia. Ciąża także nie jest 

przeciwwskazaniem, jeśli tylko 
prowadzi nas mądry nauczyciel. 

W ten sposób możemy przygotować 
się również do porodu. Jedynym 
przeciwwskazaniem mogą być 

choroby psychiczne jak 
schizofrenia.
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