
 Šri Miracle

Jóga -úvod

Pokusím se vám p ředat trochu ucelen ější pohled na jógu. Takový

"dálkový kurz" jógových cvik ů, o čistných technik a dalších stup ňů
klasické "aštanga jógy" = osmistup ňové jógy. Krom ě toho je možnost se

ptát na cokoliv z této oblasti zájmu. Budu-li v ědět odpovím.

Při této p říležitosti uvádím, co říkám p řátel ům, kte ří navšt ěvují

naše vzájemná setkání (chcete-li seminá ře, nebo ve čery):

"Nev ěřte nikomu, nev ěřte knihám, u čitel ům, svatým, ale pozorn ě čt ěte,

poslouchejte a p řemýšlejte o čt ěném a slyšeném. To co si z toho vy

vyberete, co p řijmete, to je vaše pravda a té se držte." Daleko lépe

než já to vyjád řili velcí duchovní u čitelé:

Krišnamurti:"Opravdu š ťastným člov ěkem je tedy ten, kdo našel svou

vlastní pravdu, ne pravdu jiného člov ěka a kdo jde za hlasem vlastní

intuice, nebo ť ona je hlasem v ěčného v n ěm."

Šrí bhagavant Ošo Radžnýš: "Na č opakovat n ěco po jiných? Na č do sebe

ládovat k řesťanské nebo hinduistické modlitby, to je balast. Modlitba

prost ě vzniká-vzniká sama- t řeba bez jediného slova..."

Kabír: "Nejsem v chrámech ani v mešitách, ani v Káb ě ani v Kailáši,

nejsem v od říkání, ani v józe. Proto nikam necho ďte. Bu ďte, kde jste,

ať jste kdekoli, a bu ďte opravdoví autenti čtí, spontánní..." - "Ne

mešita, chrám, korán, bible, nebo védy.Hledání vás povede..nahlédn ěte

do sebe a uvidíte."

Dr.Martin Buber:"S každým člov ěkem se do sv ěta vkládá n ěco, co ješt ě
nebylo, cosi p ůvodního, jedine čného. Povinností každého je v ědět

a mít na pam ěti, že svou povahou je na sv ět ě jediný, a ješt ě nikdo

podobný na sv ět ě nebyl, protože kdyby už n ěkdo takový existoval,

nebylo by t řeba jeho narození...„Vše velké a svaté, jež je čin ěno, je

pro nás p říkladem, protože nám jasn ě ukazuje, co je velikost a

svatost, ale není to vzor, který bychom m ěli obkreslovat. Máme to

ctít, máme se o tom u čit, ale nesmíme to napodobovat."

A znovu Krišnamurti: "Pánové, v okamžiku, kdy za čnete rozum ět sob ě,

začínáte být svobodní. Proto je tak d ůležité nemít duchovního

učitele, nepovýšit knihu na autoritu, protože to jste VY, kdo vytvá ří

autoritu, moc, postavení. D ůležité je rozum ět sob ě!"

Když tady uvádím výroky moudrých, uvedu k za čátku našeho setkávání na

mém webu ješt ě dva z nejstarších, které se hodí k tomu, o čem si

budeme povídat.

Svátmarám: Hathajógapradípika: "Úsp ěch v józe není možno dosáhnout

pouhým čtením knih, nošením jogínského roucha, ani diskusí o cvi čení.

Jen samotné cvi čení p řináší úsp ěch."



Šivá Samhitá:"Tak jako cesta k ovládnutí v ědy za číná u čením abecedy,

tak cesta jogína za číná t ělesným cvi čením."

Nejde jinak, než v úvodu uvést ješt ě trochu teorie- ale již k praxi.

Jógové ásany-polohy se zaujímají pomalu, bez úsilí, drží se uvoln ěně,

s pozorností up řenou na po city v t ěle, s klidným a hlubokým dechem,

s klidnou myslí, ale jen tak dlouho, dokud je nám v nich p říjemn ě.

(viz Jóga-sebekontrola) Jakmile pocítíme nep říjemný pocit, m ěli

bychom p řestat. Za číná se s výdrží 10-15 vte řin. Postupn ě se p řidává

délka výdrže i rozsah polohy-nesp ěcháme. Základní princip jógy je

každodenní provád ění toho, co jsme se nau čili, což posunuje hranici

rozsahu i p říjemnosti setrvávání v poloze. Každý rehabilita ční léka ř
potvrzuje to co u čí jóga: Je-li svalstvo ochablé, zkrácené- čili

pot řebuje-li rehabilitaci, je t řeba nápravný cvik opakovat nejpozd ěji

do 24hodin denn ě. Pro ú činek je rozhodující extrémní poloha ve smyslu

momentální dispozice každého jedince- ve smyslu zásad, které jsme si

uvedli- proto mohou jógová cvi čení cvi čit lidé bez ohledu na v ěk a

zdatnost. A chyby za čáte čník ů? Jóga vyžaduje trp ělivost,protože

zohybn ění a zpružn ění t ěla se dosahuje velmi pozvolna. Jenomže

většina za čáte čník ů sp ěchá. Nedokáží se zbavit sout ěživosti, která je

józe, na rozdíl od jiných cvi čení, cizí, a tak ve snaze zvládnout

t řeba lotosový sed (který je i pro lidi východu obtížnou polohou) si

natáhnou kolenní vazivo, nebo dosáhnou nedostate čného prokrvení

dolních kon četin. Potom si st ěžují, že ne oni, ale jóga jim ublížila.

Dnes za čneme tím nejjednodušším jógovým sedem. Sukhásana= p říjemná

poloha (také turek, či krej čovský sed). Rovná páte ř do správného

postavení- snažíme-li se postupn ě nehrbit záda, povzbuzuje b řišní

orgány, procvi čuje kolena, kotníky a ky čle, vyrovnává krevní tlak a

siln ě stimuluje nervový systém. Mnozí mají zpo čátku potíže s ky člema

a kolenama. Stará jogínská rada zní: dejte si pod zade ček štos novin

a každý den jedny odstra ňte, až budete sed ět jednoho dne na zemi bez

potíží. Namaskára!


