
ZDRAVO ŽIVLJENJE Z VSAKDANJO JOGO 

JOGA & ŽIVLJENJE 

KAJ LAHKO Z JOGO DOSEŽEMO?

- poveèamo moè in gibljivost
- pridobimo sprošèeno in pokonèno držo
- uèinkovito obvladujemo težave s hrbtenico
- odpravimo duševne in telesne napetosti
- najdemo zatoèišèe miru
- odpravimo stres in si obogatimo življenje
- poišèemo vrelce svoje lastne energije
- poveèamo sposobnost koncentracije
- pridobimo dobro telesno kondicijo
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V dno znova nam l h o pomag  k umir t i po n p rnem dnevu
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Vedno znova sklenemo, da bomo vsak dan storili nekaj zase,
da bomo ostali v dobri telesni kondiciji in prožni; 
da bomo lahko kljubovali vsakdanjim naporom - 

a kaj, ko je vse to tako težko izpeljati.

KAJ JE JOGA?

Joga je že od davnine poznan in cenjen naèin vadbe, 
s katerim vplivamo na telo, dihanje, duha in duševnost, 
da lahko delujejo v ravnovesju.

Joga je stanje, v katerem je naš duh umirjen in v katerem
postanemo popolnoma del sebe.

Pri jogi je naše duševno stanje - naše razpoloženje 
bistveno za naše poèutje in zdravje.
Zato nam joga ponuja številne metode, 
ki pomagajo uèinkovito vplivati na duševnost.

... modreci pravijo, da joga poveèuje sposobnost koncentracije, sprošèenost in umirjenost ter 
samozavest. Vse tisto, kar potrebuje vsak od nas v vsakdanjem življenju. Zato moramo za 
vzdrževanje ali poveèevanje kondicije telo veèkrat na teden tudi pretegniti in ga obremeniti... 
 
Redno ukvarjanje z jogo se med drugim pozna pri izboljšani prekrvavitvi, presnovi, delovanju 
organov, poveèani gibènosti in moèi, kar seveda vpliva tudi na poèutje in zdravje. 

1.NAJPRIMERNEJŠI ÈAS ZA VADBO...
Primeren je katerikoli del dneva, v katerem si lahko 
vzamemo zase 15 do 20 minut.

2.JOGA ENKRAT NA DAN...
Jasno zaznaven uèinek vsakodnevnega izvajanja 
enakih gibov in položajev se pokaže že po 
nekaj mesecih.

3.SMISELNA VADBA S KNJIGO IN ZGOŠÈENKO...
Preden zaènemo vaditi, si izbrano poglavje v miru 
preberemo, pri vadbi naj nas vodi zgošèenka, v knjigi pa 
bomo našli dodatne spodbude za vadbo.

4.OBÈASNO SI PRIVOŠÈIMO UÈITELJA...
Knjige in zgošèenke so seveda èudovit pripomoèek, 
kljub temu pa je obèasen obisk pri uèitelju joge priporoèljiv.

..Priporoèilo društva:

Preberite knjigo z naslovom “Joga - veè energije in miru” z zgošèenko, avtorice Anne Trokes, ki je ena najbolj znanih nemških vaditeljic joge,
ki jo pouèuje že od leta 1974. Trenutno vodi šolo joge v Berlinu, poleg tega v okviru poklicne zveze uèiteljev joge izobražuje vaditelje in 
vaditeljice joge v Nemèiji in drugih evropskih državah.

Postavite se vzravnano. Noge imate 
skupaj, dlani pa sklenjene na prsih. 
Noge so trdno na tleh. Sprostite se, 
vrat spustite na prsi in IZDIHNITE.

Globoko VDIHNITE, medtem ko 
dvigujete sklenjene roke in se v pasu 
upognete nazaj. 

Poèasi IZDIHNITE in se v pasu 
prepognite naprej. Roke položite 
plosko ob stopala, obraz naj bo tesno 
pri nogah (upognite kolena, èe je 
potrebno). 

VDIHNITE, medtem ko iztegnete levo 
nogo nazaj, tako da poèiva na kolenu 
in prsih; istoèasno upognite desno 
koleno, glavo pa dvignite in poglejte 
èimbolj navzgor. 

VDIHNITE, medtem ko dvignete 
zgornji del telesa, tako da iztegnete 
roke. Poglejte navzgor. 

Vrnite se v prvotni položaj in 
IZDIHNITE. Vajo ponovite še 1x tako, 
da najprej iztegnete desno nogo. Tako 
bo raztezno delovanje na telo 
uravnoteženo. 
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