
Dlaczego joga? - czyli stań z Natalią na macie! 

Życie w ciągłym biegu, stres w pracy i szkole. Mnóstwo rzeczy do załatwienia, sprawy 

urzędowe, kolejki w banku i sklepie. Sprzeczki z szefem, dorastające dzieci i różne kwestie 

życia rodzinnego wciąż do rozwiązania. Jeśli te kilka zdań opisuje chociaż po części Twoje 

codzienne życie – ten artykuł i książka "Dlaczego joga?" jest właśnie dla Ciebie.  

Potrzebujesz zmiany? Szukasz wytchnienia, odpoczynku i chwili dla siebie? Chcesz wejrzeć 

w głąb siebie i lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami? Masz dosyć życia w ciągłym 

pośpiechu? Masz zbyt mało ruchu i Twoje ciało odmawia czasami posłuszeństwa? Jeżeli 

Twoja odpowiedź jest twierdząca, zaparz sobie ulubioną kawę lub herbatę, usiądź wygodnie i 

udaj się ze mną w podróż po… jodze. 

Jak to się zaczęło? 

Zbyt szybkie i zbyt intensywne tempo życia i ogrom stresu doprowadziły do tego, że 

powiedziałam sobie stop. Musiałam wybrać, co jest dla mnie najważniejsze i zrezygnować z 

tych wszystkich rzeczy, które wprowadzały w moje życie chaos. Tylko jak to zrobić? Jak 

skupić się na sobie? 

Dawno temu o uszy obiło mi się kilka informacji o jodze i jej niesamowicie szerokim 

wachlarzu korzyści. Jednak w tamtych czasach to były dla mnie tylko jedne z ciekawostek, 

które zapewne przeczytałam na którymś z portali społecznościowych. Teraz znalazłam się w 

takiej sytuacji, że te wszystkie słowa nabrały dla mnie zupełnie nowego, głębszego, 

znaczenia. 

Na bloga www.simplife.pl trafiłam zupełnie przypadkiem, wertując strony internetowe na 

temat jogi. Szukałam punktu zaczepienia, kogoś, kto wyjaśni mi, z czym tak naprawdę „to się 

je”. Mój wzrok od razu przyciągnęła kategoria „Joga”. Muszę przyznać, że przeczytałam 

praktycznie wszystkie artykuły na ten temat – czułam się tak, jakbym usiadła z Natalią w 

kawiarni i swobodnie słuchała jej przyjemnych opowiadań. 

Natalia Knopek jest certyfikowaną nauczycielką jogi i autorką poradnika minimalisty „Miej 

umiar”, który stał się bestsellerem. Jak sama pisze o sobie na blogu, lubi minimalizm, 

naturalność, prostotę. Uwielbia także czytać książki, pisać, rozmawiać, gotować i piec, za to 

nie jest perfekcyjną panią domu (jak lekko zrobiło mi się na duszy po przeczytaniu tych 

słów!). 

Po pochłonięciu pierwszych artykułów, przeniosłam się na kanał YouTube (simplife pl), na 

którym Natalia prezentuje filmiki instruktażowe do domowej praktyki. To idealna opcja dla 

tych, którzy nie mają w swojej miejscowości szkół jogi, a chcieliby rozpocząć swoją 

przygodę.  

Filmy są dla osób początkujących, więc już tego samego dnia rozłożyłam swoją matę i 

zrobiłam pierwszą praktykę (szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że ciągły stres powoduje, że 

Twoje mięśnie są jak beton i nawet najprostszy skłon jest trudny).  



Mimo, że na początku nawet te prostsze asany (pozycje) wydają się nie do wykonania, nie 

zraziłam się i z biegiem czasu robiłam ogromne postępy. Miłym akcentem na filmikach 

Natalii jest cudny kot Edek :). 

(…) 

 


