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Duże oczekiwania wobec nas, wszechobecna odpowiedzialność, narastające tempo 
życia… – to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że życie we współczesnym 
społeczeństwie staje się coraz bardziej stresujące. Ponadto, najnowsze technologie 
umożliwiają całodobowe, natychmiastowe połączenie z telewizją satelitarną, inter-
netem i telefonami komórkowymi, a złe informacje na temat katastrof naturalnych 
i politycznych konfliktów docierają do nas w ciągu kilku minut.

Joga
PANACEUM
na problemy
młodzieży?
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K
onsekwencją tego postępu są bezradność 
wobec stresu i cierpienie, które wpływają na 
nasz nastrój, samopoczucie i jakość życia. 
Jednocześnie, stres stanowi czynnik ryzyka, 

który wywołuje różne choroby spowodowane nie-
właściwym stylem życia, w tym depresję, zaburzenia 
lękowe, cukrzycę typu II, otyłość i nadciśnienie. 

Jak wynika z badań epidemiologicznych dotyczących 
zdrowia psychicznego, to właśnie stres jest głównym 
czynnikiem ryzyka chorób psychicznych u dorosłych. 
Co więcej, z badań prowadzonych przez Harvard 
School of Public Health wynika, że większość przy-
padłości chorobowych dorosłych ma swój początek 
w dzieciństwie i latach młodzieńczych. Niezbędne 
jest zatem skoncentrowanie uwagi na problemach 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Przeprowadzono badania, które wykazały, że dzie-
ci i młodzież nie umieją radzić sobie ze stresem, 
a w konsekwencji cierpią w wyniku chorób przez 
niego wywołanych. Z sondaży Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Psychologicznego wykonanych w USA 
wynika, że dzieci doświadczają 
chronicznego stresu, a ostatnie 
badania w USA pokazują, że cho-
roby psychiczne są problemem 
uniwersalnym wśród młodzie-
ży. W świetle takich wniosków 

przestaje dziwić fakt, 
że uczniowie do-

świadczający 
rosnącego ob-
ciążenia zwią-
zanego ze stresem, mają problemy 
z apatią, agresją, nieobecnością 

w szkole, depresją, lękiem, koncen-
tracją i często sięgają po narkotyki, 

rezygnują z nauki. Zdarza się także, że 
mają z tego powodu powikłania zdrowot-
ne związane z otyłością i cukrzycą. Oczy-
wiście, powyższe problemy nie dotyczą 

jedynie młodzieży amerykańskiej, ale nasto-
latków wielu krajów świata. 

Niestety, współczesne rozwiązania oświatowe czy 
społeczne niewiele oferują w zakresie metod radzenia 
sobie ze stresem i utrzymania dobrego stanu zdrowia. 
Lekarze, zamiast dzielić się z pacjentami umiejęt-
nością zarządzania stresem, sami go doświadczają, 
często są wypaleni zawodowo, nie porafią stosować 
technik samoregulacji organizmu, a co za tym idzie, 
nie mogą przekazać ich swoim podopiecznym.

Placówki edukacyjne natomiast koncentrują się na 
programach zapewniających umiejętności poznaw-
cze i akademickie potrzebne do pozyskania pracy. Nie-
wielka tylko liczba szkół poświęca czas na przekaza-
nie wiedzy dotyczącej zachowania dobrego zdrowia 
fizycznego i psychicznego, zarządzania stresem czy 
umiejętności panowania nad emocjami.  Historycznie 
rzecz ujmując, już na początku XX wieku, akademicy 
zwracali uwagę na konieczność zachowania większej 
równowagi w programach szkolnych, tak by edukacja 
akademicka młodzieży nie przesłaniała umiejętności 
kreowania zdrowego stylu życia, dzięki którym osiąga 
się wyższe poziomy inteligencji emocjonalnej, więk-
sze poczucie własnej wartości i satysfakcję z życia.
 
Każda osoba uprawiająca jogę rozumie, że ma do 
czynienia z systemem ćwiczeń fizycznych, technik 
oddechowych i medytacji, które są doskonałym lekar-
stwem na stres, a ich konsekwentna praktyka prowa-
dzi do samoregulacji organizmu oraz podwyższonej 
świadomości ciała i umysłu. W konsekwencji wzrasta 
poczucie jakości życia i pozytywne nastawienie.

Powyższe korzyści płynące 
z praktykowania jogi zostały po-
twierdzone licznymi badaniami 
i stanowią o jej ogromnej popu-
larności na świecie. W USA, gdzie 
prowadzi się regularne sondaże, 
jogę uprawia 20 mln dorosłych, 
a w niedługim czasie osoby ćwi-
czące jogę będą stanowić 10% 
populacji tego kraju. 

Badania potwierdzają wysoką skuteczność jogi 
w dziedzinie zarządzania stresem, poprawy funkcjo-
nowania i efektywności działania. Szczegółowe opisy 
znajdziecie Państwo w ostatnio publikowanym prze-
ze mnie artykule w przewodniku Harvard Medical 
School pt. „Umysł w jodze”. Zainteresowanych od-
syłam do strony pod adresem: http://www.amazon.
com/Brain-Harvard-Medical-School-Guides-ebook/
dp/B00AQ29ADA) oraz stron konferencyjnych: 
http://www.confer.uk.com/yoga2014/index.html; 
http://konferencjajogi.pl  

Co więcej, dzieci 
raportują, iż używają 
strategii opartych na 
technice jogi w życiu 

codziennym

PANACEUM
na problemy
młodzieży?



64 YOGA-MAG.PL

Z przeprowadzonych analiz wynika, że joga jest 
znacznie mniej popularna wśród dzieci i młodzieży 
niż u dorosłych, niemniej efekty jej uprawiania u obu 
tych grup są tak samo zbawienne. Dzięki takiej wiedzy 
powstał silny, nieformalny ruch międzynarodowy dą-
żący do wprowadzenia jogi do szkół. Oprócz niezależ-
nych instruktorów jogi prowadzących zajęcia w szko-
łach, istnieje ponad 20 oficjalnie zarejestrowanych 
programów jogi dla szkół, dzięki którym instruktorzy 
zapoznają się ze specyfiką prowadzenia takich zajęć 
oraz otrzymują kompletne, wystandaryzowane pro-
gramy do pomocy. Pierwsze sympozjum przeznaczo-
ne dla dyrektorów programów jogi w szkołach, bada-
czy, administratorów placówek oświatowych, a także 
decydentów politycznych odbędzie się w kwietniu br. 
w Centrum Jogi i Zdrowia, Kripalu: http://kripalu.org/
article/1518/. 

Jakkolwiek badania dotyczące rezultatów, jakie przy-
nosi joga w szkołach są jeszcze w powijakach, może-

my już jasno stwierdzić (zgodnie z dotychczas opu-
blikowanymi wynikami badań), że praktykowanie jogi 
w szkołach przynosi pozytywne rezultaty w zakresie: 
psycho-fizjologicznego pobudzenia, radzenia sobie 
ze stresem, zwiększonej odporności, pozytywnego 
nastroju, obniżonego poziomu gniewu i agresji, ogra-
niczenia bezradności, natręctwa myśli i negatywnych 
zachowań. Co więcej, dzieci raportują, iż używają 
strategii opartych na technice jogi w życiu codzien-
nym. Oznacza to, że na co dzień uczniowie doświad-
czają korzyści płynących z jogi, które są pogłębioną 
umiejętnością zarządzania stresem i lękiem. Ponadto, 
poprawiają się wyniki w nauce, społeczne interakcje 
oraz relacje z rówieśnikami i rodziną. 

Popularność jogi w szkołach rośnie, ale to wciąż je-
dynie jednostkowe programy na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Taki rozwój sytuacji napawa optymi-
zmem, jednak nie wystarczy, by joga stała się częścią 
programów nauczania na powszechną skalę.
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Upowszechnienie jogi w szkołach wymaga dostar-
czenia silnych argumentów w postaci wyników ba-
dań, które uzasadnią ponoszone wydatki na jej wpro-
wadzenie do szkół. Od tego w dużej mierze zależy 
powodzenie tych działań. 

Włączenie jogi w system edukacyjny wydaje się być 
wielką rewolucją, ale mamy przecież przykład podob-
nie wielkiej zmiany, polegającej na włączeniu nowych 
behawioralnych umiejętności zarówno w system 
edukacyjny, jak i całą naszą kulturę na poziomie global-
nym. W XIX wieku mieliśmy znaczący problem zdrowia 
uzębienia wśród młodzieży, a chroniczny ból zębów 
bardzo osłabiał ich możliwości edukacyjne. Już wte-
dy wiadomo było, że zachowanie higieny jamy ustnej 
mogło zapobiec temu problemowi. Konsekwencją stało 
się powszechne jej wdrożenie w szkołach. We współ-
czesnym społeczeństwie higiena jamy ustnej jest po-
wszechnie akceptowana i praktykowana – nastąpiło jej 
całkowite włączenie w system edukacyjny i zdrowot-
ny. Podobnie powinniśmy postępować wprowadzając 
praktykę jogi jako skuteczną higienę umysłu i ciała do 
szkół i społeczeństwa. Osiągane rezultaty będą sku-
tecznie zapobiegały powstawaniu chronicznego stresu 
u młodzieży i dorosłych, a to pociągnie za sobą spadek 
występowania chorób, redukując tym samym zapo-
trzebowanie na opiekę zdrowotną.

Istnieją również dowody na to, że zajęcia jogi nie tylko 
redukują negatywne skutki stresu, ale też wzmacniają 
pewne cechy ludzkie jak współodczuwanie i altruizm 
oraz prowadzą do głębszego doświadczania pokoju, 
harmonii, przepływu i jedności.
 
Przed nami długa droga zbierania i analizowania 
wyników badań naukowych oraz pokonywania 
praktycznych wyzwań dotyczących wprowadze-
nia jogi do szkół. W jednym z ostatnich badań jogi, 
mieliśmy m.in. starszego weterana z PTSD i 14-let-
niego ucznia. Zarówno oni, jak i kilku innych re-
spondentów, miało negatywne nastawienie do jogi 
i wyobrażenie, że jest ona frywolnym hobby prak-
tykowanym przez bogate kobiety. Pomimo nega-
tywnego nastawienia, wszyscy uczestnicy badania 
doświadczyli znaczących zmian w ciele i umyśle, 
charakterystycznych dla praktyki jogi.
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