
Jo9ga. ei ole
volmlstelua
CN TULLUT KULUNEEKST z5r.uotta sii-
.i kun aloitin taipaleeni joogan ihmeellises-
.a maailmassa. Siind ajassa on ehtinyt ta-
:ahtua sekd omassa joogassani ettd ),rnpe-
: -iivdssd j oo gamaailmassa uskomattoman
:alj on. Epdluulo j oo gaa kohtaan yhteiskun-
:assamme on huomattavasti vdhentynyt ja
,'iiettavdn suuri osa suomalaisista on sitd
--.skus kokeillut.

Tai ainal<in he kuvittelevat kokeilleensa.
Yritiin tallii kirj oitukseilani selittdd mitd

:i11d tarkoitan.

vARSINAINEN JOOGABUUM I onviime
'.uosina iskenyt ldnsimaihin ja tuonut mu-
,<anaan toinen toistaan erikoisempia lajeja,
I.tielestdni kova inflaatio on iskenytjooga-
;anaan.

Sana joogahan tarkoittaa yhteytti, mie-
-:n, sielun ja ruumiinyhteyttd. Minusta td-
rI puoli unohdetaan aivan liian usein. Sot-
<:taan toisi insa sanat jooga ja asana.

Kuulen usein ihmisten sanovan: "Mindkin
.:iy.ri siind ja siind joogassa, mutta teemme
..ain asentoja, filosofiasta ei puhuta mitldn.
!: on hlvd asia, koska sitd en halual"

Minusta tdml on erittein ikavd ilmio.
Jooga kun on niin mahtava ja hieno mene-

::1md kehittdd itseldn ihmisend, niin ettd
'. 

-ri eldi eldmddnsd onnellisena ja niin kuin
--r tarkoitettu.

YO G A- S U T R ASSA Patanjali luettelee
.,ahdeksan portaan tiessadn vasta kolman-

-:ksi asanan. Se on erittlin pieni osa siitd
.i.1kesta mite jooga pitaa sisalleen.

'Asana on tarpeellinen mutta ei tdrked",
sanoo opettajani Aadil Palkhivala. Jos ope-
tetaan pelkestddn asanaa, itse jooga jdd hy-
vin vdhiin, eikd se juurikaan erotu voimiste-
lusta.

Asanaharjoituksessa, niin kuin sen tdnddn
nden, kaikkein tirkein on sen aikomus. Mitd
haluan asanaharjoituksellani saada aikaisek-
si, $ysisesti sekl henkisesti?Jos piddn td-
mdn mielessdni joka kerta kun hengitdn si-
slin sekd ulos, asanaharjoituksellani on
merkitys joogamielessd. Muuten harjoituk-
seni on pelkdstJdn liikuntaaja usein myds
egon kasvattamista. Olen tdminkin kokenut
ja nihnyt z5 moden aikana.

pAt v I TTAts E N JoocANt tarkoituksen
koen olevan oppia kuuntelemaan sieluni
eanta ja johdatusta sekd elemddn sen mukai-
sesti. Siihen tarvitaan enemmdn kuin pelkkd
asana. Meditaatio on tdssd kaikkein tdrkein.
Ravinnollakin on oma osuutensa, jotta keho
voisi hyvin. Keho kun on sielun asuinsija.
Sitii piteii hoitaaja kunnioittaa. Sen lisdksi
jokapdivdinen elemani, ajatukseni, keskus-
teluni, kirjatjotka iuen, elokuvatjotka kat-
selen ja monet muut asiat vaikuttavat sii,
hen. miten kehityn ja mihin suuntaan.

"IGikki elamd on joogaa", sanoi suuri in,
tialainen joogi ja joogan uudistaja Sri Auro-
bindo, jonka oppiin opettamani purnajooga
osittain pohjautuu.

Namas te!

Kirjoittaja oli astanga.joogan ensimmdinen harjoittaja.ja
opettaja Suomessa. Nykyi;n hbn opettaa purnajoogaa
Purna Yoga HelsingissS. www.purnayoga.fi .
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