
1

TEACH THEM...
Manju Jois

На Манджу Джойс, моят скъп учител, който ме научи да УЧА!
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Въведение

Курсът, които държите в ръцете си е предназначен да Ви даде една доста по-
широка и задълбочена представа и знания за йога стъпка по стъпка. Независимо дали 
сте се занимавали досега с йога ии не, със сигурност всеки ще открие нещо ново за 
себе си. Науката за йога е наистина необятна и едва ли може да се помести в една 
книга, колкото и дебела да е тя. В крайна сметка, йога засяга всяка сфера на живота и 
колкото и да умуваме, да пишем, да философстваме, няма да разберем за какво става 
въпрос, ако не станем и не започнем да практикуваме.

 МАТЕРИАЛЪТ

Тази програма за йога обучение включва над 1000 страници инструкции за 
практика и теория, предназначени да бъдат усвоени заоколо 1 година. Това е материал, 
който няма да разберете, ако го изчетете наведнъж като роман, колкото и да Ви е 
интересно. Всеки урок и включените в него асани, упражнения, крии и/или други 
упражнения трябва да се препрочита няколко пъти, трябва да порефлектирате върху 
него, за да разберете много добре изложените концепции, техники, философски идеи. 

Разбира се, физическата практика е базирана на Ащанга йога Началната серия 
асани. Методиката на Ащанга йога, а и на всеки друг метод и стил в йога, изисква 
асаните да се изучават една по една, така че първо да се научи едната добре, а след това 
да се надгради със следващата. Връзката между асаните може да не Ви е понятна от 
пръв поглед - ако избързате и прелистите по-нататъшни уроци, ще Ви се струва, че там 
има неща, които са Ви по-лесни и ще Ви се иска да ги правите вместо онези, включени 
в настоящия Ви урок, които понякога може да са по-трудни. Но логиката “от лесно 
към по-трудно” е приложима в спорта, а не в йога. Подредбата на асаните и техниките,  
и последователността на включването им в обучението Ви има съвсем различна 
причина, свързана с човешката психология и типови начини на възприемане, които 
Патанджали е закодирал в своите “Йога сутри”. Ако следвате методиката неотклонно, 
ще се убедите, че физическата Ви практика е всъщност изучаване на философията, но 
на практика - чрез тялото Ви и онова, на което то е способно.

Именно затова, съветвам Ви да не бързате и да не прелиствате напред от 
любопитство какво Ви очаква. Това прибързване и нетърпение е една основна грешка 
на всички съвременни “йоги”, симптоматична за времето, в което живеем. Ако си 
позволите да го направите, може би няма да се нараните физически, но ще поставите 
развитието си в йога под въпрос, защото йога далеч няма за цел развитието на тялото 
и физческите Ви способности, макар те да са основно средство за придвижване 
към по-висшите етапи на йога. Дайте си време за всеки урок - около седмица, 
където е необходимо и повече; правете всеки ден практиката, дадена в ПРАКТИКА, 
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препрочитайте текста, отговаряйте на въпросите и сядайте да поразмишлявате над 
философските неща (САДХАНА). Не забравяйте, че в бързането си, може да изпуснете 
точно онова, което търсите.

Друга честа грешка е да бъдете мърляви към практиката си. Започвате с 
ентусиазъм, а после някак-си, когато практиката стане ежедневие, започва да Ви 
понамързява, да се поддавате на ежедневието, оставяйки ученето на заден план за 
дълги периоди. Да, иска се малко воля да сте непреклонни и да практикувате всеки 
ден, независимо от обстоятелствата, но със сигурност си заслужава да проявите малко 
твърдост. След известно време става по-лесно, дори немислимо да НЕ практикувате. 
За да има прогрес в йога се иска постоянство. Не се стига доникъде, ако се практикува 
само, когато ни изнася.

Най-важното обаче е да не забравяте, че този курс не е предназначен за забавления, 
макар всяка практика да е забавна и приятна. Курсът няма за цел да запълни свободното 
Ви време или да Ви даде нещо приятно за четене от време на време. Ако намеренията 
Ви са да научите някоя и друга поза, за да бустнете егото си, по-добре се откажете 
още сега. Има много книжлета на пазара, които ще Ви дадат именно това - някоя и 
друга поза, някоя и друга техника, с които можете да се самозадоволявате и да чешете 
самолюбието си. 

Самата аз съм допуснала всички грешки, за които Ви предупреждавам през цялото 
време в този курс. Да-да, моят път в йога ме остави без учител за дълго време и колкото 
и да съм си дисциплинирана по природа, и аз не успях да се опазя сама от трудностите 
и предизвикателствата, които са нормални и неизбежни в едно такова начинание. Тук 
нямам предвид физическите трудности с научаването на някоя асана, макар и те да са 
достатъчни. Ако учите с учител до Вас, много от тези грешки биха Ви били спестени, 
макар и не всички. Някои трябва да допуснем, за да научим. Определено, всяка грешка, 
всяко препъване може да Ви върне назад и понякога дори да Ви отаже от започнатото. 
Днес, когато преподавам, това се случва постоянно. Повечето от днешните ученици 
всъщност нямат психиката на ученици и не се вслушват в инструкциите или дори и 
да ги спазват, у дома правят друго и/или бързо губят интерес, защото прибързват, а 
не винаги получават това, което им се иска. Това е много жалко наистина, макар да не 
е ничия вина. Много ще Ви помогне, ако още от сега се настроите, че йога ще е нещо 
за цял живот. Йога не е спорт, не е поредното забавление за убиване на времето или 
поредната терапия, докато Ви мине гърбът. Тя е ежедневната необходима хигиена за 
тялото, психиката и душата. 

Ако имате намерение да учите само асани, защото считате, че останалото не Ви 
засяга можете да го направите, разбира се. Но този подход прави невъзможно ученето 
на йога, а за разбиране на методиката й не може и дума да става. 

 Разбира се, йога не се учи от книги и аз съм една от онези, които най-много го 
повтарят и все пак - ето я поредната книга за йога.   Въпреки това, с позволението на 
моя учител Манджу Джойс и одобрението на други мои пиъри, с които се съветвам, 
съставих този курс, за да дойдат знанията за йога до всички, дори и до онези, които 
нямат йога студио там, където живеят или  нямат време за нещо повече от асана.  

Очевадно, преподавам Ащанга йога, но аз винаги съм я разбирала като Ащанга 
йогата на Патанджали. Шри К. Паттабхи Джойс също винаги е твърдял, че съвременната 
Ащанга виняса, както е познат този метод, и Ащанга йога на Патанджали са едно и 
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също нещо. Годините практика ме убедиха в това. Ние, хората извън Индия (които 
навсякъде наричам най-общо “западняци”, т.е. не-индийци с не-индийско разбиране 
на нещата и мислене) сме свикнали да разделяме нещата, да ги сравняваме, да им 
лепваме етикети, вместо да търсим същината. Такива дребнави душички сме. Така се 
хващаме за физическата практика и заявяваме: “Не, това е различно от онова, което аз 
правя, това не е йога”. И дори не разбираме колко идиотски звучим! Че не е йога това, 
не е - това е само една от практиките в йога, но щом твърдим, че “това” е различно от 
“онова”, значи изобщо не го разбираме!  Още по-идиотски звучим, когато настояваме, 
че искаме “хата” йога, а не “Ащанга” йога, а после спорим, че “хата” е по-йога!

Простете ми за думата “идиотски”, както и за някои по-резки или иронични 
примери за подобни абсурди на нашето време, които давам в материала. Те само 
разкриват тоталното неразбиране на нещата и ширещия се снобизъм и духовна 
самозаблуда сред нашето общество. Като сме научили някоя и друга мантра, лепнали 
сме лицемерните усмивки на лицето и правим някакви - според нас - духовни практики 
започваме да си мислим, че сме открили истината и сме нещо повече от другите - и в 
това се проваляме. 

Но стига за всички тези неща. Има време да си говорим за съвременните 
изопачения на йога, за класическите  измерения на йога, за многообразието на йога 
методите и способите, за всичко. 

Физическата практика не претендира да е изчерпателна от гледна точка на 
всевъзможните физически упражнения, които биха могли да се правят, когато има 
нужда от тях в допълнение на основната Ащанга йога програма. Включила съм онези, 
които помагат на мен и са помагали на мои ученици - простете, но имам само своя 
опит. Бих могла да включа и други упражнения - те са безброй, на практика може да 
се прави всичко, ако то по някакъв начин помага - но самият метод на Ащанга йога е 
самодостатъчен и предлага всичко необходимо, а аз вярвам, че много по-бърз резултат 
има, ако се придържаме към един единствен метод. Всеки метод си има някаква 
логика, постепенно надграждайки във времето и ако хаотично правим упражнения и 
техники, колкото и да са добри те може да не дадат очаквания резултат. 

Питали са ме, например, защо в Ащанга йога няма крии като в хата йога. Винаги 
отговарям: “Кой каза, че няма?” Когато имам индивидуални ученици, аз включвам и 
крии и всичко, което е необходимо в обучението им. Това не е съвсем приложимо, 
когато на йога се ходи масово, в група. Комерсиалните “часове по йога”, на които се 
ходи масово не позволяват кой знае колко индивидуална работа и ограничава силно 
както ученика, така и учителя. Не всеки има нужда от всички крии, не по едно и също 
време. Освен това, самата Начална серия Ащанга, с която ще се запознаете постепенно 
тук, е крия. Честно - с малки изключения, дори и само практикуването на Началната 
серия, стъпка по стъпка, бавно, бавно, действа като всички хата йога крии взети 
заедно. Изключенията са изключително скованите хора, обездвижените или сковали 
мускулите си от прекален спорт или физическа работа, малко по-възрастните и с 
повечко килограми, за които Началната серия асани може да е прекалено трудна в 
началото. Такива хора ще е по-разумно да започнат с подготвителни упражнения и 
някои крии, които да отпушат ставите, за да е по-безопасно, а и приятно ученето по-
нататък. 

Дали сте от тези хора или не обаче, на всички препоръчвам да намерите учител 



6

не само на теория, а и на практика. Хванете влака, запалете колата, елате за седмица да 
попрактикувате с Ащанга йога учител, търсете възможности по-често да го правите, а 
в останалото време прилагайте наученото. 

Всичко, което ще научите в този курс, разбира се, не е моя измислица или 
прищявка. Всичко е научено от моите учители и изживяно на практика. От мен е само 
вдъхновението да предам нататък. И огромната ми благодарност към тях за това, че 
ме допускат до себе си и ме подкрепят във всяко мое начинание!

На добър път!
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Урок 1
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Урок 3
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Урок 4
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Урок 5
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Урок 6
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