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Dla każdego, kto kiedykolwiek stanął na macie do jogi. 
A także dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili...  

szczególnie dla nich
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W s t ę p

Witajcie w życiu joginki! Albo, równie dobrze, jogina. Joga to ćwiczenia dla 
wszystkich i dla każdego z osobna, a ja zamierzam podzielić się z wami 
tajemnicą, jak odnaleźć sukces i równowagę w życiu – w stylu jogi.

Otóż tajemnicą jest to, że nie ma żadnej tajemnicy. Nie ma idealnego przepisu 
na perfekcyjne życie. W dzisiejszych zabieganych czasach często łapiemy się na 
poszukiwaniu szybkiego rozwiązania, kolejnej wielkiej rzeczy, która sprawi, że 
poczujemy się lepiej. To dlatego co drugi tydzień nowe trendy zdrowotne i diete-
tyczne zawojowują świat. Nie jestem tu po to, żeby ogłosić najnowszy sposób na 
zrzucanie kilogramów albo powiedzieć wam, żebyście jedli mniej węglowodanów, 
więcej węglowodanów czy nie jedli ich w ogóle (aha, to o to chodziło!), czy co 
tam było hitem internetu dzisiejszego ranka.

Jestem tu, żeby powiedzieć wam, że jesteście wystarczająco dobrzy tacy, jacy je-
steście teraz.

Szokujące, wiem. Choć wkroczyliśmy w XXI wiek już półtorej dekady temu, 
wysyłamy ludzi w kosmos na wakacje i komunikujemy się wirtualnie na coraz więcej 
sposobów, na tym, jak traktujemy siebie nawzajem, a zwłaszcza siebie samych, wciąż 
jest zasadnicza skaza. Nie kochamy siebie samych wystarczająco. Biegamy wokół 
w poszukiwaniu metod na zmianę swojego ciała, zdrowia, życia osobistego, pracy 
– wszystkiego tego, co da nam uczucie szczęścia i spełnienia. Ale im szybciej 
biegniemy, tym szybciej mijamy cel. Wszyscy poszukujemy równowagi, ale nie 
odnajdziemy jej w najświeższych zdrowotnych nowinkach. Równowaga przy-
chodzi wraz ze zwolnieniem tempa, wzięciem głębokiego oddechu, zrozumie-
niem własnego ciała i jego potrzeb. Wynika z zaakceptowania tego, kim jesteśmy, 
i kochania siebie na każdym kroku tej ścieżki.

Drogą, która mnie tam doprowadziła, była joga. Choć to ćwiczenia znane od 
ponad pięciu tysięcy lat, doskonale pasują do kultury, w której żyjemy, i stają 
się coraz popularniejsze z dnia na dzień. Świat jogi jest tak pełen różnych 
stylów, nauczycieli, zajęć, filmów online i gadżetów, że może być trudno się 
w nim poruszać. Celem, który przyświecał mi podczas pisania tej książki, 
było dać wam pewne pojęcie o tym, co może obejmować joga, i pomóc wrócić 
do korzeni ćwiczeń: tworzenia chwil ciszy. To w tych momentach następują 
prawdziwe przełomy, wracamy do naszych priorytetów, naszych celów i mi-
łości, którą mamy dla siebie i ludzi wokół nas. Joga to znacznie więcej niż 
fizyczne pozycje ćwiczone na macie. Tak naprawdę są to wspaniałe sposoby 
na wykorzystanie tego, czego uczymy się podczas ćwiczeń, i danie tego światu. 
Mam nadzieję zainspirować was do bycia najlepszymi, jakimi możecie być, 
i do przyjęcia wszystkiego, co to za sobą pociąga. 

Wstęp



Joga każdego dnia

r o z d z i a ł  1
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Mocno wierzę, że prawdziwe zmiany i prawdziwe szczęście biorą się 
z akceptacji. Akceptacji naszych ciał, tego, kim jesteśmy, i sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy. Wiele niepewności i lęków, z którymi bo-

rykamy się na co dzień, wynika z przeświadczenia, że rzeczy powinny wyglądać 
inaczej niż w rzeczywistości.

Żyjemy w społeczeństwie, które nieustannie wytyka nam wszystko, co powin-
niśmy zmienić w swoim życiu. Musimy się poprawić, bardziej się starać, lepiej 
wyglądać, lepiej się czuć. Musimy zrzucić kilogramy, nabrać mięśni, jeść zdrowiej, 
dostać lepszą pracę, kupować lepsze ubrania, mieć bardziej błyszczące włosy, za-
rabiać większe pieniądze. Rzadko kiedy mówi nam się, że jesteśmy wystarczająco 
dobrzy tacy, jacy jesteśmy.

Jest ogromna różnica między szczerą chęcią wprowadzenia jakiejś zmiany 
w życiu a uczuciem, że musimy zmienić się, żeby się dopasować i być akceptowa-
nymi. Po której stronie tej osi się znajdujesz? I co chcesz zmienić? Jeśli jesteś jak 
większość ludzi, chciałabyś pewnie, żeby wiele rzeczy w twoim życiu wyglądało 
inaczej. Moje pytanie brzmi: dlaczego? Kto w ciągu całego życia powiedział ci, 
że nie jesteś dość dobra? Skąd przyszedł ci do głowy ten pomysł? W większości 
wypadków takie sądy pochodzą od nikogo innego oprócz nas samych. Nikt nie 
ocenia nas tak jak my sami. Żeby móc osiągnąć szczęśliwe, zdrowe życie, trzeba 
zacząć z właściwego miejsca. Nieważne, co chcesz w życiu zmienić – schudnąć, 
odstresować się, zrobić karierę – to wszystko musi zaczynać się od szczerej intencji.

Możemy zmieniać nasze życie w oparciu o miłość lub lęk. Chcesz zrzucić 
pięć kilo, bo wiesz, że to będzie dobre dla twojego serca i znacznie poprawi 
twoje samopoczucie? A może chcesz zrzucić pięć kilo, żeby wcisnąć się w obcisłe 
dżinsy i lepiej wyglądać w bikini? Może obie odpowiedzi są poprawne, ale jest 
między nimi naprawdę duża różnica. Prawdziwe, długotrwałe i niewymagające 
wysiłku zmiany dokonują się, gdy działamy z miłości, z serca. Czy twoje serce 
cokolwiek obchodzi, jak wyglądasz w bikini? Szczerze wątpię. Jest za to całkiem 
prawdopodobne, że obchodzi je, czy możesz swobodnie się poruszać, być silna 
i czuć się zdrowo.

Dbałość o nasze dobre samopoczucie musi pochodzić z wnętrza i jest to także jed-
na z podstawowych zasad jogi. Musimy skierować naszą uwagę ku wnętrzu i połączyć 
się z oddechem. Koncentracja na oddechu utrzymuje naszą obecność, uspokaja umysł 
i pozwala na rozwinięcie świadomości ciała, które musimy ćwiczyć z troską i empatią. 
Jeśli nie jesteśmy w pełni obecni, nie ćwiczymy już jogi, tylko po prostu rozciągamy 
się na macie. Pielęgnowanie tej świadomości rozpoczyna się od oddechu i ostatecznie 
zmienia nasze rozgadane umysły w ciche miejsca kontemplacji i akceptacji.
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tuż przed ćwiczeniami albo tuż po nich znajdź czas na posiedzenie w ciszy przez 
kilka minut. przemyśl swoje intencje na cały dzień, oddychaj głęboko i daj sobie 
minutę na wdzięczność za wszystkie piękne elementy twojego życia. skłoń głowę  
do ziemi. to mały gest szacunku i wdzięczności, który pomaga nam patrzeć  
do wnętrza i kierować uwagę na szczęście, które mamy w życiu. Ja zawsze  
po ćwiczeniach wypijam dużą szklankę zielonego koktajlu albo soku, zanim wyruszę  
na spotkanie ze wszystkim, co życie przygotowało dla mnie tego dnia.
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To może wydawać się zawiłe, ale takie nie jest. Właściwie jest tak proste, 
że nasze umysły lubią to sobie komplikować! To właśnie robią umysły, swoją 
drogą. Ego lubi wziąć coś prostego i stworzyć z tego problem do rozwiązania, 
żeby mieć zajęcie. Wciąż słyszę zdania typu: „Jak mogę kiedykolwiek zostać 
joginem? Nie umiem usiedzieć na miejscu!” albo „Nie mogę uprawiać jogi, 
bo lubię jeść mięso!”.

Jeżeli myślisz, że uprawianie jogi oznacza wstawanie codziennie o czwartej 
rano, jedzenie tylko ryżu i warzyw i spędzanie większości dnia w pozycji kwiatu 
lotosu, mrucząc „Om”, zastanów się jeszcze raz. (Choć jeśli będziesz uprawiać 
jogę przez dłuższy czas, możesz uznać długie siedzenie w pozycji kwiatu lotosu 
za całkiem satysfakcjonujące. Ale nauczysz się też, że ćwiczone pozycje to nie 
wszystko i nie koniec tego, co i po co robimy.) Jako jogini dążymy po prostu do 
równowagi – ciała, umysłu i duszy. Zwróć uwagę na słowo „dążymy”, oznaczające, 
że wciąż pracujemy i staramy się osiągnąć tę równowagę. Nie jest ona bowiem 
rzeczą, która pojawia się nagle pewnego dnia i zostaje na zawsze – to efekt chwil 
uważności i wdzięczności, stwarzanych przez cały dzień. Dlatego mówi się o ćwi-
czeniu jogi – to ćwiczenie nigdy się nie kończy.

Nie musisz zmieniać w sobie niczego, żeby zacząć ćwiczyć jogę. Dodanie jej 
do twojego życia nie oznacza, że musisz przeformułować całą swoją codzienność. 
Możesz być joginką i nadal pić wino do obiadu. Możesz ćwiczyć jogę i pracować 
w korporacji. Możesz praktykować jogę i zapomnieć o segregacji śmieci, jeśli 
któregoś dnia będziesz zbyt zabiegana. Jogin to z definicji nie osoba, która wita 
każdego pokłonem i uśmiechem, ale ktoś, kto płynie z prądem życia i przyjmuje 
każdą chwilę taką, jaką ona jest. Prawdziwy jogin miewa wzloty i upadki jak każdy. 
Bardzo stara się pozdrawiać każdego uśmiechem, owszem, ale rozumie też, że 
życie przypomina karuzelę, więc pozwala emocjom wzbierać, kiedy to potrzebne. 
Prawdziwi jogini to po prostu ci, którzy żyją dobrze, wykorzystując jak najlepiej 
to, co mają. Na macie i poza nią.

Równowaga jest kluczem do wszystkiego, co robisz. Tańcz więc całą noc i ćwicz 
jogę kolejnego dnia. Pij wino, ale nie zapominaj o zielonym soku. Jedz czekoladę, 
kiedy twoje serce tego chce, i sałatkę z jarmużem, kiedy potrzebuje tego twoje 
ciało. Włóż szpilki w sobotę i chodź boso w niedzielę. Idź na zakupy do centrum 
handlowego, a potem posiedź i pomedytuj w sypialni. Miej wzloty i upadki. Bądź 
w ruchu i zatrzymuj się. Przyjmij wszystkie aspekty tego, kim jesteś, i żyj swoją 
autentyczną prawdą! Bądź odważna, głośna i spontaniczna – niech to uzupełnia 
twoją umiejętność znalezienia ciszy, cierpliwości, skromności i spokoju. Dąż do 
równowagi. Ustal własne zasady i nie daj sobie narzucić, jak masz żyć. 

Nie musisz zmieniać w sobie niczego, 
żeby zacząć ćwiczyć jogę.
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Kiedy zaczynasz po raz pierwszy, miej w pamięci, że wszyscy różnimy się 
od siebie doświadczeniami, ciałem, okolicznościami. Musisz zacząć od miejsca, 
w którym się znajdujesz. Skoncentruj się na tym, co dzieje się w twoim ciele, 
i utrzymaj maksymalne skupienie podczas ćwiczeń. Bądź cierpliwa. W momencie, 
gdy twój umysł zaczyna się wtrącać – Powinnam radzić sobie lepiej; Osoba obok 
mnie jest znacznie bardziej rozciągnięta; Nie jestem dość dobra (wszystkie te 
myśli, które bardzo często pojawiają się, gdy zaczynasz) – po prostu koncentruj 
się z powrotem na oddechu. Zacznij od miejsca, w którym jesteś. Wykorzystaj to, 
co masz. Zrób to, co możesz. Skup się na ćwiczeniu i spróbuj nie myśleć wciąż 
o rezultatach.

Z czasem zauważysz zmiany w swoim ciele, umyśle i oddechu. Joga czyni nas 
silnymi, ale elastycznymi. Tworzy przestrzeń w miejscach, w których utknęliśmy. 
Joga kształci wyciszony umysł i inspiruje do koncentracji, pozwala oddechowi 
się pogłębić. Joga to przestrzeń, w której dzięki ćwiczeniom stajemy się bardziej 
obecni w naszej codzienności. A im bardziej zagłębimy się w ćwiczenia, tym 
naturalniejsze będzie przeniesienie jogi poza matę – do reszty naszego życia.

Umysł ma tendencję do wyszukiwania najczarniejszych scenariuszy. Kiedy je-
steśmy pogrążeni w myślach, często zdarza nam się utkwić w powtarzających się 
sądach, etykietach i negatywach. Umysł może być znakomitym narzędziem, jeśli 
jest poprawnie używany. Gdy jednak przejmuje kontrolę i przestajemy panować 
nad tym, co dzieje się w naszej głowie, pojawia się niepokój lub żal. Poruszanie 
naszym ciałem w zgodzie z oddechem i tworzenie chwil dogłębnej obecności są 
sposobami na wyciszenie umysłu – i tym właśnie jest joga. Ruchem. Oddechem. 
Zjednoczeniem ciała i umysłu i stworzeniem miejsca dla ciszy. Kiedy żyjesz tyl-
ko w umyśle, bez przerwy reagujesz na to, co dzieje się wokół ciebie, często 
ze strachem lub zmartwieniem. Wszyscy mieliśmy jakieś negatywne doświad-
czenia w przeszłości, małe czy duże, i żeby zabezpieczyć nas przed ponownym 
zranieniem, umysł robi co w jego mocy, aby nie dopuścić do powtórzenia tych 
doświadczeń. Powiedzmy, że zraniła cię albo porzuciła ukochana osoba. Kiedy 
znów spotykasz kogoś, w kim możesz się zakochać, możesz zareagować na tę 
osobę lub odnieść się do niej w sposób, w jaki nie zrobiłabyś tego kiedyś. Ciągłe 
reagowanie na życie oznacza życie przeszłością.

Joga daje nam narzędzia, by przywitać każdą chwilę świeżym spojrzeniem. 
To, że w przeszłości zraniła cię ukochana osoba, nie znaczy od razu, że kolej-
na też to zrobi. A przejście przez życie z rękami wyciągniętymi przed siebie 
w ochronie przed przeszkodami oznacza, że stracimy wiele z jego piękna. Kochać 
znaczy ryzykować. A miłość jest wszędzie wokół! Jeśli poznajesz nowych ludzi 

Joga tworzy przestrzeń w miejscach, 
w których utknęliśmy.
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z otwartym umysłem, a nie ze strachem, dajesz sobie szansę na zupełnie odmienne 
doświadczenia.

Dla mnie była to jedna z najważniejszych lekcji, których nauczyłam się dzięki 
jodze: działać zamiast reagować. Joga pomogła mi stworzyć przestrzeń pomiędzy 
wydarzeniami, które mnie spotykają. Nie muszę już reagować na nie od razu. 
Mogę usiąść, przyjąć to wszystko i spojrzeć na sytuację taką, jaką rzeczywiście jest. 
W moim życiu jest teraz znacznie mniej dramatyzmu, niż było dawniej. Miałam 
w zwyczaju dążyć do konfrontacji z ludźmi, żeby się pokłócić lub zrobić wielką 
awanturę. Teraz patrzę na konfrontację jako na metodę dojścia do porozumienia, 
a może nawet skorygowania błędnych osądów, które mamy o sobie nawzajem.

Nie musisz zmieniać swoich przyzwyczajeń, żeby znaleźć czas na ćwiczenie 
jogi. Zacznij ćwiczyć w miejscu, w którym jesteś dziś, i patrz, jak ćwiczenie cię 
zmienia. Im częściej będziesz stawać na macie, na własną rękę albo podczas zajęć, 
tym łatwiej będzie ci podejmować zdrowe decyzje podczas reszty dnia. Słuchając 
bardziej swojego organizmu, zorientujesz się, że jedzenie zdrowo wcale nie jest 
trudne. Ze świadomością własnego ciała łatwiej jest trzymać się z dala od cukru, 
alkoholu albo tego, co chcesz wyeliminować z diety. A może uznasz, że to, co jesz, 
jest w porządku i nie ma potrzeby obsesyjnie się tym przejmować! Krótko mówiąc, 
najważniejsze jest to, że zyskasz większą świadomość tego, jak twoje ciało czuje 
i jak wrażliwe jest na to, czym je karmisz. Może ta dokładka wcale nie sprawiła, że 
czujesz się lepiej. Kiedy żyjemy bardziej w ciele, a mniej w umyśle, dokonywanie 
przytłaczających dawniej wyborów staje się łatwiejsze. Wiem, że kiedy naprawdę 
słucham mojego ciała, ono rzadko domaga się dwóch dużych porcji jedzenia. Sko-
ro sięgam po drugą, to zapewne dlatego, że jestem zajęta towarzyską rozmową lub 
znajduję się pod wpływem emocji. Jeśli pozostanę uważna, będę w stanie ocenić, 
kiedy jestem syta. Spora część tego, co jemy w ciągu dnia, wynika z nudów! Nie 
obiecuję, że przestaniesz mieć ochotę na deser, lampkę wina czy wszystkie inne 
dobra, które spotykają cię w życiu (lub w piątkowe wieczory), wyłącznie dlatego, 
że zaczniesz ćwiczyć jogę. Będziesz po prostu w stanie lepiej odpowiadać na to, 
czego chce i potrzebuje twoje ciało. A to jest pierwszy krok do zdrowszej ciebie.

Jako jogin nauczysz się, że możesz zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko – nie ma 
potrzeby czuć się winnym z powodu diety albo ogólnie ciała. Życie polega na od-
najdowaniu szczęścia. Równowagi. Miłości. Joga to piękne narzędzie, które może 
pomóc ci odnaleźć wszystkie rzeczy, których szukałaś. I teraz jest czas, żeby zacząć.

To, jak wstajesz rano, nastraja cały twój dzień. Jeśli postanawiasz uczynić jogę 
częścią swojego życia, czemu nie zacząć od razu? Pomyśl: co robisz zaraz po 
tym, gdy się obudzisz? Sprawdzasz skrzynkę mejlową? Pijesz kawę? Włączasz 
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telewizję? Żeby nastroić się na harmonijny dzień, spróbuj stworzyć sobie chwilę 
spokoju zaraz po przebudzeniu. Ja lubię zaczynać swój dzień od szklanki gorącej 
wody z cytryną. Budzi organizm do życia i świetnie wpływa na trawienie. Co 
więcej, działa też dobrze na metabolizm i pomaga oczyścić cerę! Wzięłabym więc 
moją szklankę cytrynowej wody na matę do jogi i zaczęła właśnie stąd.

Kiedy zanurzysz się głęboko w ćwiczenie jogi, wiesz, co masz robić. Trzeba 
tylko być razem z oddechem i pracować nad tym, czego ciało w danej chwili 
potrzebuje. Jeśli masz sztywne biodra, skup się na tym. Obolałe ramiona? Umieść 
je w centrum porannych ćwiczeń. Możesz czuć się nieco sztywno i chłodno zaraz 
po wytoczeniu się z łóżka, dlatego dobrym pomysłem jest zacząć od sekwencji 
ruchów, które dadzą ciału trochę ciepła. Kiedy się rozgrzejesz, organizm będzie 
chętniej reagować. 
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Wielki zielony koktajl 
1 banan  1 brzoskwinia  2 szklanki liści 
jarmużu  1 szklanka mrożonych truskawek 

 1 szklanka wody kokosowej  wybrane 
superskładniki 

Sokowirówka jest doskonała do robienia 
soku z owoców, ale jeśli możesz, zainwestuj 

w wyciskarkę. Wyciskarka robi mniej hałasu 
i jest znacznie efektywniejsza w przypadku 
liściastych warzyw, takich jak szpinak czy 

jarmuż. Co więcej, sokowirówka podgrzewa 
nieco sok podczas przygotowania, obniżając 

nieznacznie jego wartość odżywczą.

zielony sok
1 ogórek  2 szklanki liści szpinaku   
2 szklanki liści jarmużu  2 wydrążone jabłka   
1 pomarańcza, obrana i podzielona na cząstki   
1 łyżeczka świeżego, posiekanego korzenia imbiru

Wszystkie składniki umieszczaj po kolei w wycis
karce do soków. zacznij od ogórka, a jabłka dodaj 
po warzywach, aby upewnić się, że w wyciskarce nie 
zostały resztki liści.

umieść wszystkie składniki w blenderze i zmiksuj. 
pod koniec dodaj trochę lodu, żeby koktajl był 
chłodny i pyszny. proponowane superskładniki to 
mielone nasiona konopi, nasiona chia lub proszek 
maca (po łyżeczce). Wybierz ten, na który masz 
ochotę!
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kiedy zaczniesz regularnie upraWiać Jogę,  
zdasz sobie spraWę z kilku Ważnych rzeczy: 

     To jest znacznie trudniejsze, niż mi się wydawało.
     To jest znacznie przyjemniejsze, niż mi się wydawało.
     Moje ciało i umysł czasami – a raczej przez większość 

czasu – w ogóle się ze sobą nie zgadzają, a dwie strony 
mojego ciała różnią się od siebie.

     Jak udało mi się funkcjonować całe dotychczasowe życie 
bez wiedzy, jak poprawnie oddychać?

     Chcę robić to częściej.

a Jeśli będziesz ćWiczyć WystarczaJąco długo, 
możesz naWet uśWiadomić sobie, że:

     Ubrania, które mam na sobie, nie mają prawie  
lub w ogóle żadnego wpływu na to, jak dobrze  
radzę sobie na macie.

     Moje ciało łączy się z moimi emocjami. Moje emocje 
łączą się z moimi myślami. Moje myśli łączą się z umie-
jętnością pozostawania obecną. A umiejętność pozosta-
wania obecną łączy się z moim ciałem.

     Pozycje, które ćwiczymy, nie są celem, tylko drogą.
     Im więcej robię postępów w ćwiczeniach, tym lepiej 

rozumiem, że w ogóle nie zrobiłam postępów.
     Chcę tego więcej.
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Powitanie słońca  
– doskonała sekwencja na dzień dobry

Powitanie słońca – w  sanskrycie Surya 
namaskar – to świetny sposób na rozgrzanie 
się i  jedna z podstawowych sekwencji jogi. 
Znajdziesz ją w  wielu stylach, głównie na 
zajęciach typu flow, takich jak Ashtanga czy 
Vinyasa Flow. Daj sobie czas na dobre opano-
wanie pozycji (nawet jeśli masz już wprawę), 
żeby uniknąć urazów i zachować zdrowie pod-
czas ćwiczeń. Zawsze utrzymuj integralność 
pozycji i od razu naucz się ich właściwego połą-
czenia. Zwróć uwagę na to, jak każdą pozycję 
odczuwa twoje ciało, żeby móc rozpoznać, gdy 

będziesz się przeforsowywać. W razie potrzeby 
wycofaj się lub rozluźnij pozycję. W zależności 
od tego, jak bardzo chcesz się spocić na macie, 
zrób mniej lub więcej powitań słońca! Jeśli 
mam mało czasu, wyciągam matę i powtarzam 
dziesięć takich sekwencji. Jest w nich wszystko: 
rozszerzenie klatki piersiowej, skłony w przód, 
ćwiczenie mięśni głębokich, wzmocnienie gór-
nych partii ciała, otwarcie serca, rozciągnięcie 
ścięgien udowych. Wykonane prawidłowo są 
wszechstronnym elementem twojej praktyki. 
I świetnym sposobem na rozpoczęcie dnia!
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2  biorąc wdech, rozluźnij górną część pleców i szyję, 
wyciągnij wyprostowane ramiona ku niebu. napnij 

mięśnie nóg i unieś się w górę od podbicia stóp.
1 stań ze złączonymi dużymi palcami stóp i w niedużym 

odstępie między piętami. złożone dłonie połącz  
ze środkiem serca, opierając je na wysokości mostka. 
postaw stopy mocno na ziemi i poczuj, jak czubek twojej 
głowy wyciąga się w stronę nieba. zrób wydech,  
opuszczając ramiona wzdłuż ciała.

3  na wydechu skłoń się do przodu, pozwalając 
ciału spłynąć ku ziemi. Jeśli twoje ręce nie 

sięgają podłogi, delikatnie ugnij kolana. odpręż kark 
i przenieś część ciężaru ciała na poduszki stóp.

4  na wdechu rozciągnij kręgosłup, prostując 
plecy i patrząc nieco przed siebie. aktywnie 

pracuj udami, unosząc je w rzepkach kolan.

P o w i ta n i e  s ł o ń c a . . .

surya namaskar / PoWitanie słońca 
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6  na wdechu przenieś ciężar ciała delikatnie do przodu. 
robiąc wydech, zegnij ręce w łokciach, obniżając się 

do pozycji chaturanga dandasana. ramiona powinny być 
w linii prostej z łokciami, a łokcie z nadgarstkami. pomyśl 
o wciągnięciu dolnych żeber i wyciągnięciu kości ogonowej 
w kierunku pięt.

5  robiąc wydech, przesuń do tyłu najpierw jedną, potem 
drugą nogę, przechodząc w pozycję deski. trzymając 

ręce wyprostowane w linii prostej z nadgarstkami, napnij 
mięśnie głębokie i odepchnij się od podłogi, żeby nie zapaść 
się w ramionach.

7  Weź wdech i przyciśnij wewnętrzną stronę poduszek stóp 
do maty, obciągając palce stóp w pozycji psa z głową  

do góry. rozszerz obojczyki, podnieś się od serca i poczuj,  
jak ramiona ześlizgują się w dół pleców.

8  z wydechem podkul palce stóp i napnij mięśnie głębokie, 
żeby przejść do pozycji psa z głową w dół. rozluźnij 

szyję i przyciśnij pięty do maty. zostań w tej pozycji na pięć 
spokojnych, głębokich oddechów.

P o w i ta n i e  s ł o ń c a . . .



24
p o W i ta n i e  s ł o ń c a . . .

S u r y a  n a m a S k a r 

10  zrób wydech i skłoń się w przód.9  spójrz przed siebie, zegnij kolana i cofnij biodra, żeby 
przygotować się do przejścia w przód. na wydechu zrób 

krok lub podskokiem przemieść się w górę maty. na wdechu 
naciągnij kręgosłup, unosząc delikatnie wzrok naprzód.

11  Weź głęboki wdech aż do stóp, unosząc się 
i wyciągając palce ku niebu. 12  zrób wydech i złóż dłonie na sercu.
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refleksJe pełne miłości

     Przełomy dzieją się w ciszy.

     Równowaga to zgromadzone chwile obecności 
i wdzięczności, które tworzysz w ciągu dnia.

     Naucz się działać, zamiast reagować.

     Zacznij tu, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz.  
Zrób to, co możesz.

dobry początek dnia

     Nie trzymaj telefonu w sypialni – jeśli potrzebujesz 
budzika, kup sobie zegar z budzikiem starego 
typu. Sprawdzenie skrzynki mejlowej i mediów 
społecznościowych nie powinno być pierwszym,  
co robisz w ciągu dnia!

     Po obudzeniu się pij gorącą wodę z cytryną, żeby 
oczyścić swój organizm.

     Ćwicz jogę przed śniadaniem. Liczy się wszystko, 
co robisz! Wybierz, czy wolisz kwadrans łagodnych 
ćwiczeń rozciągających, kilka dynamicznych powitań 
słońca, czy po prostu medytację. Najważniejsze, żeby 
dać sobie ten czas na macie codziennie. Jeśli masz 
godzinę, spędź ją całą na macie!

     Określ, kiedy zaczyna się twój aktywny dzień pracy. 
Unikaj bezcelowego snucia się przez pierwsze godziny 
po przebudzeniu. Poczytaj książkę. Zrób wspaniałe 
śniadanie. Spędź czas z rodziną. Jeśli będziesz 
celebrować poranki, one nadadzą ton całej reszcie dnia.

 



Spodobał Ci się fragment 
tej książki?

Zamów ją w naszej księgarni

www.WydawnictwoKobiece.pl

ul. Kolejowa 12E/3

15-701 Białystok

e-mail: redakcja@wydawnictwokobiece.pl

tel. 731-019-059

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/kobiece


