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Przedmowa  
Podziękowania  
Wstęp  
 
CZĘŚĆ I AJURWEDA  
 
Wprowadzenie do ajurwedy 
Historia ajurwedy 
Cele ajurwedy  
Gałęzie ajurwedy  
Pięć elementów  
Budowa istot ludzkich  
Równowaga elementów 
Typy konstytucyjne  
Konstytucja cielesna 
Charakterystyka ogólna głównych typów  
Ludzie vata  
Ludzie pitta  
Ludzie kapha  
Podwójna dosza  
Sama dosza prakriti  
Test na dosze  
Jak interpretować wyniki testu 
Brak równowagi w energiach biologicznych (doszach)  
Czynniki, które zwiększają (obciążają) vata  
Czynniki, które zwiększają (obciążają) pitta  
Czynniki, które zwiększają (obciążają) kapha 
Typy mentalne 
Radżas  
Tamas  
Satwa  
Test na konstytucję umysłową  
Ajurweda a rozwój wewnętrzny 
Ajurweda a twoje zdrowie 
Dieta  
Pożywienie satwiczne 
Tryb życia  
Czynniki chorobotwórcze  



Odżywianie 
Tkanki  
Odżas (ojas)  
Trawienie  
Cztery stany agni  
Proces trawienia 
Znaczenie jatharagni  
Ama  
Sześć smaków  
Jakości  
Pozostałe zasady związane z odżywianiem  
Zalecenia dietetyczne dla dosz 
Dieta równoważąca dosze  
Dieta równoważąca vata  
Dieta równoważąca pitta  
Dieta równoważąca kapha 
Jak ustalić dietę dla podwójnej doszy 
Pory roku a twoja równowaga 
Wiosna  
Lato  
Jesień  
Zima  
Rozkład dnia  
Ajurweda a praktyka asan 
Cel asan  
System nerwowy 
Asany i masaż olejowy 
Jak praktykować  
Asana a konstytucja  
Konkluzja  
 
CZĘŚĆ II JOGA 
 
Wprowadzenie do filozofii jogi 
Jogasutry i Patańdżali  
Definicja i cel jogi  
Astanga-joga  
Dharma, Brahman i inne istotne zagadnienia 



Dharma  
Brahman  
Atman  
Purusza (purusha) 
Ishvara  
Tattvas – dwadzieścia cztery kosmiczne zasady 
Joga w dzisiejszym świecie 
Hatha-joga  
Hatha-joga we współczesnym zachodnim świecie  
Asany i pranajama  
Hatha-joga i zdrowie 
Stres  
Ciało jako świątynia ducha 
Filozofia praktyki asan 
Czym jest asana  
Do czego służą asany  
Odnaleźć właściwy punkt wyjścia 
Asana w kontekście pozostałych stopni jogi 
Sadhana i vairagya 
Korzyści płynące z praktyki asan  
Podsumowanie  
Joga a dieta  
Jak satwa oczyszcza umysł  
Dieta jogiczna  
Pożywienie surowe i gotowane 
Dieta wegetariańska  
Budowa człowieka a spożycie mięsa 
Czy uzyskujemy wystarczająco dużo białka w diecie bezmięsnej?  
Potrzeba zrównoważonego odżywiania 
Produkty mleczne a joga  
Dieta satwiczna  
Prana  
Pranajama  
Co to jest pranajama  
Rodzaje pranajamy  
Fizjologia pranajamy  
Rola nauczyciela  
Nauka jogi  



Zaufanie  
Dyscyplina  
Dotyk  
Terapia 
 
CZĘŚĆ III Praktyka 
 
Struktura energetyczna człowieka  
Trzy ciała  
Pięć powłok  
Czakry  
Nadi  
Klasyfikacja asan  
Zasady wykonywania asan 
Asany klasyczne i przybory w praktyce asan 
Trzydzieści pięć kluczowych asan  
Techniki wykonywania asan  
Pozycje stojące  
Tadasana  
Utthita trikonasana 
Virabhadrasana II  
Utthita parsva konasana  
Virabhadrasana I  
Ardha candrasana  
Parsvottanasana  
Utthita hasta padangusthasana  
Prasarita padottanasana  
Adho mukha svanasana  
Uttanasana 
Pozycje odwrócone (inwersje)  
Salamba sarvangasana 
Halasana  
Salamba sirsasana 
Viparita karani  
Pozycje ze zgięciem kręgosłupa (skłony do przodu)  
Janu sirsasana  
Paschimottanasana  
Pozycje z rotacją kręgosłupa (skręty)  



Bharadvajasana  
Marichyasana  
Pozycje siedzące  
Dandasana  
Sukhasana  
Upavistha konasana  
Baddha konasana  
Virasana  
Pozycje brzuszne  
Paripurna navasana  
Supta padangusthasana  
Pozycje z wyprostem kręgosłupa (skłony do tyłu)  
Caturanga dandasana  
Salabhasana  
Dhanurasana  
Bhujangasana  
Urdhva mukha svanasana 
Ustrasana  
Urdhva dhanurasana  
Viparita dandasana  
Setubandha sarvangasana 
Głęboki relaks  
Savasana  
Pranajama  
Cykl oddechowy  
Proporcje  
Pozycja  
Jalandhara bandha  
Ogólne techniki  
Oddziaływanie pranajamy na dosze 
Dhyana  
Dosze a działanie umysłu  
Medytacja w aspekcie doszy 
 Podstawowe zasady związane z praktyką medytacji  
Dodatkowe rady i wskazówki 
Podłoże medytacji  
Mudry  
Tablice  



Sekwencje ćwiczeń do samodzielnej praktyki w wybranych schorzeniach  
Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego 
Choroba Scheuermanna (hyperkifoza piersiowa) 
Rwa kulszowa  
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego  
Skolioza  
Bóle kolan  
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego 
Bóle barków  
Ćwiczenia odreagowujące siedzącą pracę przy komputerze  
Nadciśnienie tętnicze pierwotne (sekwencja obniżająca ciśnienie i 
przygotowująca do pełnej terapii)  
Choroba wieńcowa (sekwencja dotleniająca mięsień sercowy i 
przygotowująca do pełnej terapii)  
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 
Bezsenność, chroniczne zmęczenie  
Ćwiczenia dla kobiet w trakcie menstruacji  
Napięciowy ból głowy  
 
Słowniczek  
Bibliografia  


