INTERVJU

Ko začneš učiti, moraš biti hvaležen za učence, ki te spodbujajo k hitrejšemu samorazvoju.
Postavljajo ti vprašanja, na katera morda sploh še ne poznaš odgovorov, spodbujajo te, da iz sebe izražaš najboljše.

Naučite se uporabljati vse dele samega sebe
Danes priznani učitelj
joge, vodja Parinama in
Devi joga centra BLAŽ
BERTONCELJ, se je na
pot raziskovanja te
starodavne veščine
podal že pred 23 leti.
Takrat je bila joga precej
neznana, a ga je
pritegnila in začel je
spoznavati vse njene
razsežnosti, ki so ga
pripeljale do spoznanja,
da je glavni vir moči
globoko v
posameznikovi
notranjosti.
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Kdaj ste se začeli zanimati za jogo?
Blaž: Že pri 16 letih me je pritegnila
azijska filozofija, predvsem koncept, da
um obvladuje telo in da obstaja še nekaj
globljega, kar lahko usmerja um. Kar hitro
sem ugotovil, da filozofija ne da odgovorov, ampak da so odgovori skriti znotraj
nas. V tistem obdobju sem aktivno treniral
badminton, bil sem tudi mladinski državni
prvak, a me je pri 18 letih zvilo v ledvenokrižnem predelu in razen hoje nobena druga
aktivnost ni bila primerna zame.
Kaj pa joga?
Blaž: Takrat sem jo izvajal kot meditacijo in dihalne tehnike, ni me zanimala kot
telesna praksa. Poudariti je treba, da joga
niso samo telesni položaji, ampak so tudi
dihalne tehnike, meditacija, mantre, mudre
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Kako bi torej poimenovali jogo, ki jo
poučujete?
Blaž: Svoj pristop imenujem parinama
joga, vendar to ni nov stil joge. Zame je
pomembno, da ljudje razumejo, da ‘parinama’ pomeni sprememba. Vse sodobne joge
ne omogočajo resnične spremembe človeka
od znotraj navzven. Zadnjih nekaj let učim
pristope in uporabo orodij v jogi, ki so funkcionalni in smiselni za sodobnega človeka.
Zakaj torej v vaših dvoranah ni
ogledal?
Blaž: Zato, ker smo družba, ki je preveč
odvisna od oči. Čeprav se zavedam, da
bi bila kdaj zelo v pomoč, sem kot učitelj
somatike absolutno proti ogledalom. Bistvo

Blaž Bertoncelj se
zaveda, da ni
samo učitelj joge,
ampak bo vedno
tudi učenec.

“Joga se mora prilagajati
posamezniku, in ne
posameznik jogi!”

in druge notranje tehnike ... In bistvo joge
je, da usmerjamo telo in dih z namenom, da
posredno vplivamo na um. To mi je prišlo
prav predvsem v stresnem obdobju, ko sem
bil še kriminalist. Takrat sem se ljubiteljsko
ukvarjal z jogo, poučevati pa sem jo začel
leta 1998, dve leti pozneje sem začel intenzivno hoditi na izobraževanja v tujino.
Koliko učiteljev pa ste zamenjali?
Blaž: Ne gre za to, koliko učiteljev sem
zamenjal. Niti ne veliko. Obstajajo tri
pomembne šole joge, pri katerih sem se specializiral. To pa zato, ker vsaka poudarja eno
specifiko. Najprej sem začel s krija jogo (učenje Yoganande), ki poudarja dihalne tehnike
in meditacijo kot pot do duhovnega bistva.
Ko sem začel učiti jogo, sem opazil, da imam
premalo terapevtskega znanja, zato sem šel v
tujino na izobraževanja terapevtskih pristopov joge. Z bolj senzitivnimi terapevtskimi

“Z leti študija in raziskovanja
samega sebe sem ugotovil,
da joga ni popolni sistem.”
pristopi pa sem se seznanil v indijskem
centru Krishnamacharya Yoga Mandiram,
kjer smo veliko delali z dihanjem, mudrami
in mantrami. Od leta 2002 pa sem se veliko
učil z direktnimi učenci BKS Iyengarjak, ki
poudarjajo anatomsko natančno uporabo
svojega telesa ... Vsi ti trije pristopi joge bolj
podrobno učijo en aspekt joge. Zadnjih pet
let pa se specializiram iz jogijske terapije, ob
tem pa sem dodatno izobraževal na dveh
mednarodnih programih somatike v ZDA.
Moji učitelji niso samo učitelji joge, ampak
tudi doktorji medicine, psihologi, fizioterapevti in ortopedi, zato da v svoje delo
vključujem tudi sodobna dognanja.

joge je učenje kinestetičnega zavedanja –
to pomeni zaznavanja položaja telesa od
znotraj navzven. S tem, ko človek pred seboj
nima ogledala, se spodbuja drugačna vrsta
učenja, ki je sicer težja, a je bolj učinkovita,
ker deluje na dolgi rok. In to je pravi način
učenja, to ni kopiranje. Zato v našem centru
ni ogledal in tudi glasbe ne vrtimo.
Ne, zakaj?
Blaž: Čeprav lahko deluje pozitivno,
Blaž Bertoncelj jogo jemlje kot
praktično uporabo različnih
pristopov.

je zvok kot čut preveč stimuliran in nas
odvrača od bistva joge, da se čutila umirijo
in usmerijo navznoter. Bistvo joge je, da spoznamo, da lahko mi sami usmerjamo svoje
telo, dih, misli, dejanja ...
Kaj pa bi svetovali ljudem, ki se lotevajo joge doma s pomočjo knjig, zgoščenk,
DVD-jev .... in nimajo učitelja, ki bi jih
popravljal?
Blaž: Ob tem bi citiral svojega učitelja
iz Indije: “Če želite dobro izvajati jogo, potrebujete učitelja!” Vsi mediji, kot so knjige,
zgoščenke, DVD-ji, so koristen pripomoček
ob učitelju. Takega učitelja, ki je usposobljen
in pazi, da se ne pojavijo poškodbe – telesne,
energijske in čustvene.
V kakšnem smislu joga lahko deluje
tako negativno?
Blaž: Sodobna psihiatrija pozna kar nekaj
praktikov joge, ki so prišli k njim po pomoč.
Zlasti dihalne tehnike in tehnike meditacije
so lahko tudi nevarne, če jih izvajamo na
neprimerno! Zato opozarjam ljudi, naj joge
ne podcenjujejo. Tradicija je jasna – dihalne
in napredne tehnike joge se morate učiti z
učiteljem, ki jih sam izvaja že dolga leta in je
tudi sam imel učitelja.
Verjetno se je priporočljivo pozanimati tudi o učitelju, preden se človek vpiše
na tečaj joge. Ali sploh obstaja kakšna
institucija, ki preverja znanje učiteljev
joge?
Blaž: Nad tem ni nobenega nadzora,
za zdaj ne. To ne velja samo za Slovenijo,
ampak za ves svet. Ker je beseda joga tako
komercialno zanimiva, obstaja kup poimenovanj, pri katerih se uporabljajo le nekateri
elementi joge, ki pa so sami po sebi daleč
od celostnega in temeljnega sporočila joge.
In sporočilo joge je: Naučite se zavestno
uporabljati vse dele samega sebe – telo, dih,
osebno energijo, misli, čustva in izrazite
duhovni potencial, ki ga imate v sebi. To je
edina prava joga.
In kakšen pristop je najprimernejši za
sodobnega človeka?
Blaž: Sodobna joga mora upoštevati, da
ljudje danes veliko sedijo, da so obremenjeni
s stresom in se premalo gibljejo. Tkivo je ne-

“Joga nas spodbuja, da
najdemo notranje vire
moči.”
odzivno, prav tako hrbtenica. Zato moramo
najti načine, da ljudi najprej sprostimo, da se
tkivo začne odzivati. In potem tehnike joge
tudi bolje delujejo. Stresu se ne bomo mogli
izogniti, lahko pa se ga naučimo obvladovati.
Kar pa se telesa tiče, obstajajo določeni gibi,
ki niso primerni za sodobnega človeka. Tu
delajo napake učitelji joge, ki zagovarjajo
samo tradicijo. To velja za položaje, ki so
prezahtevni za kolke, kolena in preveč obremenilni za hrbtenico. In ti lahko škodujejo.
Ali mora biti človek, ki si želi stopiti v
svet joge, pripravljen na spreminjanje
starih navad?
Blaž: Ko ljudje pridejo na jogo, ne vedo,
kaj se bo zgodilo, ker na vsakega posameznika vpliva drugače. Ničesar pa se ni treba bati,
ker joga spodbuja harmonično in zdravo
življenje. Nihče ne bo od vas zahteval, da
radikalno spremenite življenje.
Kako pa je danes z jogo v Indiji?
Kakšna je?
Blaž: Telesnih položajev je zelo malo.
Ko v Indiji rečete joga, oni to razumejo kot
petje, mantre, meditacije, dihalne tehnike ...
Tudi v Indiji se joga spreminja, tudi Indijci
so danes obremenjeni s stresom, zato je
iluzorno, da bodo jogo izvajali osem ur na
dan, kot so to počeli nekateri moji učitelji, ki
so se odločili za tak življenjski stil. Joga lahko
pomaga že, če jo delate od 15 do 30 minut
na dan. Ima pozitivne učinke, ampak zato je
tako pomembno, da imamo učitelja, da nas
usmeri v točno to, kar potrebujemo.
Kaj pa bi svetovali ljudem, ki niso
telesno razgibani in se zaradi tega bojijo
priključiti skupini joge?
Blaž: Takšno obremenjevanje je nepotrebno. Jaz sem delal jogo s tetraplegiki in
paraplegiki. A mislite, da ne morejo izvajati
joge? Učil sem jih vizualizacije, dihalnih
tehnik ... To je vse del joge in še enkrat bi rad
poudaril, da so telesni položaji le majhen del
joge.
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