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ZAKŁAD FILOLOGII INDYJSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  

I PODYPLOMOWE STUDIA JOGI KLASYCZNEJ 

WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM TRENERÓW I PRAKTYKÓW RELAKSACJI I JOGI ‘PRZESTRZEŃ’ ORAZ PODYPLOMOWYMI 

STUDIAMI PSYCHOSOMATYCZNYCH PRAKTYK JOGI PRZY AWF WROCŁAW Kultura helleńska była swoistym wzorcem 

dla rozwoju człowieka i gdy mielibyśmy 

szukać odniesień do tego czym była joga w 

Oriencie, to niewątpliwie należałoby się 

odnieść do starożytnej Grecji.  

Po pierwsze można mówić o zatarciu 

granic między sacrum a profanum, miedzy 

duchowym doświadczeniem a 

codziennością obowiązków. Tu arete równa 

się episteme. Nie można było osiągać 

zrozumienia i mądrości bez szanowania 

etycznych zasad. Tak jak jamy i nijamy w 

jodze warunkują postęp w 

psychofizycznych praktykach jogi.  

Dobrostan na macie jogi a dyskomfort świata 

j ama  
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Gdy w swoim wystąpieniu w ramach metodyki prowadzenia zajęć z jogi 

klasycznej opowiadasz Tamaro o dyskomforcie wynikającym z obserwacji tego 

wszystkiego co jest wokół Ciebie i mówisz, że to już nie jest Twój świat, że coś 

bardzo się zmieniło i odczuwasz, że nie jest to Twoje… to rodzi się takie 

podstawowe pytanie:  

Jak pogodzić dbanie o własny dobrostan i rozwój niekiedy z  punktu widzenia 

swojej maty do jogi z tym, co jest wokół, z cierpieniem innych i całej planety? 

Żyjemy kosztem ziemi, wody, powietrza, flory, fauny. Uważamy to za 

oczywiste, nikt z nas nie przyznaje się do zawłaszczania czegokolwiek.  

A może w etycznych zasadach praktykowania jogi o tym w dzisiejszym świecie 

mówi asteya?   

Na ile można się „wyizolować i schować”, budując wokół siebie 

dźwiękoszczelne ściany, a na ile należy je zlikwidować i zająć się nie tylko 

„jogą dla siebie” co raczej „jogą dla innych”? Kilka lat temu był wyświetlany 

w ramach film „Yogawomen” ukazujący ów wymiar kobiecej jogi 

współodczuwający z cierpiącym światem i… może o to też w jodze chodzi? 

Zaproszona do rozmowy: 

Tamara Bieńkowska  
 

psycholożka, trenerka coachingu, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i WSE w Krakowie 

oraz studentka podyplomowych studiów z „jogi klasycznej” przy Uniwersytecie Wrocławskim    


