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Sekcije LGN regije je v sredo, 22. 1. 2020, organizirala za svoje člane srečanje, kjer se je 13 članov preizkusilo ob 

jogi in se sproščalo ob gongih v Nataraja Yoga Studiu v Ljubljani, na Resljevi cesti 1 v Ljubljani. 

Že v naprej smo se domenili, da naj bo vadba joge prilagojena osebam s KVČB. Polni pričakovanj smo se preoblekli 

in z vaditeljico pričeli vadbo. Vaditeljica je bila starejša gospa kateri pa se je videlo, da ji joga v vsakdanjem 

življenju pomeni vse. Kljub letom je bila neverjetno gibčna, mladostnega videza in zaupala nam je tudi njeno 

osebno zgodbo, kako jo je bolezen in operacija pripeljala do tega, da je pričela z jogo pred petnajstimi leti. Živi 

dokaz da ni omejitev glede let in vadbo joge. Prikaz različnih vaj in vadba je bila  za nekatere mala šala za nekatere 

pa pravi podvig odvisno seveda od tega koliko vadimo vsak v svojem prostem času. 

Vračali smo se tudi nazaj v mladost in nekateri so poizkusili tudi z stojami ob steni, svečami, mosti in drugimi 

vragolijami. Bilo je zabavno.   

Beseda joga izvira iz sanskritske besede yuj katere pomen je povezati, združiti in se pogosto interpretira kot 

“enost”. Joga ni religija, temveč znanost o telesu, umu, zavesti in duši. 

Joga je skupina fizičnih, mentalnih in duhovnih praks in disciplin, ki izvirajo iz Indije. Je sistematičen zavesten 

proces in metodologija za osebni razvoj na vseh nivojih; fizičnem, duhovnem, intelektualnem, čustvenem, 

socialnem, okolijskem in poklicnem. 

Joga je v primerjavi z raztezanjem in večino drugih oblik vadbe veliko več kot le gibanje in fizični položaji. V jogi 

je fizična praksa le eden izmed vidikov joge. Čeprav je moderna joga povečini osredotočena pretežno na fizični 

aspekt je edinstvena in se razlikuje od drugih vadb, ker povezuje gibanje telesa in spremembe uma z ritmom 

našega diha. Povezava uma, telesa in diha nam namreč pomaga usmeriti pozornost navznoter. Skozi ta proces se 

naučimo prepoznavati svoje miselne vzorce brez obsojanja in želje, da bi jih spremenili. Začnemo se zavestno 

zavedati naših izkušenj iz trenutka v trenutek in smo bolj prisotni v sedanjosti. 

Po končani vadbi sta se vaditelja zamenjala in prišel je Boštjan, ki nam je malo razložil o gongih. 

Gong je starodaven instrument z močnim in prodornim zvenom okrogle oblike različnih velikosti, na katerega se 

igra s tolkalom. Ima spekter tonov, nad tonov in pod tonov, ki ob oddajanju vibracij in zvočnih valov ponesejo 

človeka v THETA stanje, katerega normalno doživljamo vsi pred spanjem. 

V uri in pol smo se naužili in sprostili ob različnih zvokih. Predajanje zvokom Gonga je zelo blagodejno, nežno in 

zdravilno. Zvoki gonga pomirjajo, odpravljajo fizične in psihične napetosti ter bolečine, prečistijo in uravnotežijo 

čustva, pomagajo širiti zavest in duhovno rast. Kombinirajo se lahko s petjem igralca, kristalnimi posodami, 

zvončki, školjkami in ostalimi podobnimi instrumenti. (Vir: https://natarajastudio.com/) 

 

 


