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Ninu som dlhší čas takpovediac z diaľky pozorovala. Medzi tými,
ktorí sa zaoberajú jogou je jej meno absolútnym pojmom.
Keď som potom pri spolupráci na knihe, „60 dní k novej postave“
mala možnosť lepšie ju spoznať, pochopila som, prečo nepotrebuje
žiadnu umelú reklamu. Absolútny profesionál v každom ohľade,
vo všetkom, čo robí. Skombinujte to s nádherne citlivou chápajúcou
dušou a možno aspoň trochu naznačím, že úplne stačí, že je s vami
v jednej miestnosti a všetko zrazu dostáva iné, lepšie kontúry...

Joga

bola doslova

láska
na prvý pohľad

Nina Menkynová
Nina a joga – aký bol tvoj prvý kontakt s jogou, bola to
hneď láska na prvý pohľad? A ako vyzerala, tvoja cesta
cez začiatky až po dnešok, kedy vedieš cvičenia pre
verejnosť a myslím, že na tej najvyššej úrovni?
Joga bola doslova láska na prvý pohľad. Nikdy v živote sa mi nič
také nestalo. Na mojej prvej hodine jogy som od prvej sekundy
vedela, že toto je moja cesta a smer. Ako bývalá aktívna gymnastka a reprezentantka som bola odmalička zvyknutá na pravidelnú záťaž a neustály pohyb. Dlhé roky som nepoznala nič
iné len múry telocvične a gymnastické haly.
Disciplínu mám v sebe niekde hlboko zakorenenú a joga ju len
prebudila a nasmerovala. Som vnútri profesionál. Nepriznám si
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Kto bol pre teba vzorom, učiteľom?
Joga ma naučila podstatnú vec. Voči učiteľovi je v joge
prejavovaný veľký rešpekt, a to dokonca aj v prípade, keď
nám jeho učenie, prístup v daný moment nesedí. Joga verí,
že učiteľ je aj ten (alebo najmä ten), čo nás učí spôsobom,
ktorý nám nemusí plne vyhovovať. Učenie je vlastne
proces, kedy získavame iný obraz o situáciách, živote.
Vďaka niekomu/niečomu nadobúdame iný postoj k veciam.
A ten iný uhol pohľadu naše nazeranie vždy zmení.
Aj keď si, samozrejme, učiteľov vyberám, učil ma každý,
koho myšlienkam som venovala pozornosť – či sa mi
páčili, či nie. Vo všeobecnosti však za svoju najväčšiu
učiteľku považujem ženu, ktorá ma už jogou vyše 12 rokov
sprevádza, učí Iyengar jogu. Vďaka nej mi je ukázané, že
v joge nikdy neprídeme na koniec, že v joge neexistuje
perfektnosť, či dokonalosť. Že je „len“ cesta, nie cieľ.
Životnú múdrosť, ktorá sa mi s jogou ihneď prepája, mi
prinášajú tak moji žiaci v joge, každý jeden klient v terapii,
rovnako ako aj moji učitelia v týchto smeroch. Dlhodobo
a bližšie sa vzdelávam v oblasti systemickej a procesorientovanej terapie a v rôznych koučingových prístupoch.
Joga má niekoľko smerov, venuješ sa
konkrétne niektorému?
V dnešnej dobe má joga asi až príliš veľa smerov,
súvisí to však s dobou. Ja verím v „tradično“
a detail. A tiež v individuálne cítenie skupiny, alebo
toho, kto stojí oproti učiteľovi. Aj preto moje hodiny
nie sú nikdy rovnaké. Technicky vychádzam z dvoch
smerov, ktoré síce niektorí jogíni nevnímajú ako
kompatibilné, ja v nich však nachádzam prepojenia
a ich veľkú logiku. Iyengar joga je technická, zameraná
na detail, vracajúca sa k základom. Ashtanga vinyasa
joga je dynamická, fyzicky náročná a nasledujúca
pevný sled asán za sebou.
To, o čo sa však snažím najviac je, aby moja joga bola
vedomá. Aby ľudia vedeli, prečo cvičia a čo sa v ich
tele deje. Aby vnímali rozdiely v detailoch pohybov,
uvedomovali si vplyv dychu, vnímavejšie pozorovali
reakcie tela... Verím v nesmiernu múdrosť tela. Sme
k nemu, žiaľ, tak málo pozorní!

Z môjho pohľadu je joga cesta, ktorá
pritiahne „celého človeka“. Nedá sa úplne
vnímať len ako športová aktivita,
joga totiž mení postoje, návyky,
nazeranie na svet, vzťahy.

často ani vlastnú chorobu, len aby som dodržala to, čo vnímam
ako dôležité. A, veru, veľmi dobre viem, že to veľmi „jogové“ nie je.
Joga už asi 12 rokov, odkedy som ju začala učiť, bola vždy len
mojím hobby a láskou. Ani mi nenapadlo ju vnímať ako prácu,
či zdroj obživy. Moju cestu som si doslova „vykráčala chôdzou“,
nemala som v tomto žiadne zámery, ani túžby. Len som zrazu
zistila, že si ten sen vlastne žijem.
A čím viac sa mi teraz joga prepája s mojou terapeutickou a koučovskou prácou, objavujem až neskutočnú synergiu. Neustále
sa mi ukazuje hlboká pravda, že telo je univerzálnym jazykom
duše. V praxi denno-denne vidím, ako sa pomocou bohatstva
jogy ľudia dostávajú k sebe bližšie a výrazne sa menia.
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Organizuješ aj jogové pobyty - aké sú tie tvoje, ktoré miesta si si pre
pobyty vybrala? Môže sa tvojho pobytu zúčastniť aj úplný začiatočník?
Ako takmer vo všetkom u mňa, rozhodujem sa čisto intuitívne. Miesta
pre pobyty, ktoré vyberám, musia mať najmä pre mňa čosi krásne v atmosfére. Nemám rada masové rezorty a neosobné miesta. Takto by som
charakterizovala aj pobyty, ktoré organizujem. Z miesta, ktoré človek nepozná a z neznámych ľudí okolo sa nenásilne cez jogu a vďaka joge stáva
akýsi pulzujúci a vyladený celok. Myslím, že by sa moje pobyty dali označiť
až ako rodinné a veľmi osobné. Ja sama do toho vkladám celú dušu a myslím, že je to cítiť. Som veľmi vzťahovo orientovaná a záleží mi na pocitoch.
Snažím sa ich u ľudí citlivo vnímať a rešpektovať. Nedržať štruktúru, ale
prispôsobiť sa, keď to ide. Toto je, myslím, cítiť aj na mojich hodinách.
Aj napriek veľkej skupine sa snažím poznať mená ľudí, vnímať, kde sú
a ako sa aktuálne cítia. Každý z nás potrebuje a ocení pocit, keď je povšimnutý, „vyčlenený“ z davu. Viacerí z mojich jogínov sú aj moji klienti v terapii. Aj preto vnímam jogu ako nádhernú terapeutickú metódu, kde sa deje
oveľa viac, než si myslíme a uvedomujeme.
Základ programu počas mojich pobytov je 2-krát denne 90-minútová joga.
V závislosti od destinácie a skupiny je organizovaný aj program cez deň,
často aj pre deti. Moji traja chlapci sú súčasťou takmer každého môjho
pobytu. Možno aj preto sa tam rýchlo vytvorí osobná/intímna atmosféra
a pocit komunity, či rodiny. Nie som tam len za „profesionálku“, ale aj za
kamarátku, spriaznenú dušu, či matku svojich detí. Často sa spájam s ľuďmi, ktorí majú zanietenie pre podobné veci ako ja. Tam patrí napríklad
ajurvéda a s tým spojená filozofia – už pravidelne organizujem pobyty na
Srí Lanke. Často robím aj interaktívne workshopy, kde je mojou obľúbenou
témou prepojenie jogy a psychiky.

Telo nám proste každý omyl vráti
– tu hovorí veľmi jasnou a zrozumiteľnou
rečou, bez nejasností.

Ako vlastne cvičiť? A koľko? Pre teba
možno zlá otázka, pretože joga nie
je ani súťaž, ani nič, čo sa dá merať
stopkami. Je postačujúce, ak by som
cvičila denne napríklad 30 – 50-krát
pozdrav slnku s tým, že by som sa
snažila každú jednu pozíciu dotiahnuť
k dokonalosti, precítiť každý cvik
a pohyb? Alebo je k celkovej harmónii
pre telo potrebný skôr širší záber asán
a ich striedanie, aby telo nerobilo stále
to isté?

Joga, ale celkovo pravidelný pohyb upravuje pohľad
na stravovanie. Nemusí vždy nevyhnutne viesť
k neoblomnej disciplíne. Verím, že každý jogín zaručene
vždy vie, kedy a čím v strave ide cez svoju hranicu.

Pozdrav slnku je nesmierne komplexná
krijá (sekvencia asán), ktorá nabudí metabolizmus, prekrví telo, orgány a pokožku, stimuluje obehy tekutín, upriami pozornosť na dych. Z pohľadu jogy by mala
patriť k úplnému základu, považuje sa tiež
za denné, „nevyhnutné“ minimum. Z mojej
skúsenosti viem, že kto raz ochutná z jogy
práve túto časť vinyasy, neostane nikdy
len v tejto fáze. Zlákajú ho iné dary jogy,
a to reverzné asány, torzie/rotácie, otvárače kĺbov... Trúfam si povedať, že tieto typy
pohybov a ich nadväznosti totiž neobsahuje žiadna pohybová aktivita v takom rozsahu a hĺbke, ako to učí práve joga.

Čo sa týka jogy, pobyty vnímam práve ako priestor aj pre menej skúsených, či začiatočníkov. Je viac času na vysvetľovanie, pracujem tu často
s pomôckami, ktoré ľudí v asánach učia zdravým pohybom, nie extrémom.
Aj keď som veľký a zanietený motivátor, nie je mojím cieľom prekračovať
limity tela, len ich postupne posúvať. A tie posuny znamenajú aj veľké posuny v mysli a v tom, ako sa ľudia sami so sebou po joge cítia. Často som
začula a aj na vlastnej koži precítila vetu, že sme po hodine jogy krajší.
Skús poradiť tým, ktorí by s jogou chceli začať. Čo je podľa teba dôležité
pre každého začiatočníka? Možno aj ako preskákať prvotné neúspechy?
Z môjho pohľadu je joga cesta, ktorá pritiahne „celého človeka“. Nedá sa
úplne vnímať len ako športová aktivita, joga totiž mení postoje, návyky,
nazeranie na svet, vzťahy.
Samozrejme, závisí od učiteľa, čo z jogy ukáže, na čo upriami pozornosť.
Vo výbere učiteľa a v type jogy je asi jedinou správnou cestou intuícia. Keď
má človek „správny“ pocit, je na „správnom“ mieste. Nezáleží na tom, aký
názov daný smer jogy má. Ja verím, že k ceste jogy sa nedá prinútiť a nemusí byť ani tou najvhodnejšou v daný okamih. Ona si pritiahne presne
toho, kto sa tomu otvorí a nemusí to vôbec byť na vedomej úrovni. Z môjho
pohľadu väčšina životných rozhodnutí prichádza nevedomo, bez účasti
hlavy, čiže tak, že o nich v daný moment ani nevieme. A práve tie bývajú
tie najpravdivejšie a trvalé.
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Kombinuješ jogu ešte s iným druhmi
športov alebo ti stačí?
Mojím hlavným zameraním je terapeutická práca a tú vyslovene potrebujem
kompenzovať cez telo. Pohyb a kontakt
s telom a cez telo ma vylaďuje a nabíja.
Jogu rada kombinujem s behom. Rada bicyklujem či lyžujem.
DECEMBER 2018
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Odcvičiť niekoľko kurzov denne
a každý deň je určite dosť náročné.
Ako relaxuješ?
Pasívnu formu relaxu kvôli môjmu životnému štýlu v tomto období nepoznám,
nedám však dopustiť na kryokomoru
a túto formu regenerácie tela. A keď mi
to čas dovolí, tak, naopak, parnú saunu
a teplo.
Čoraz viac si uvedomujem, že nemám
pracovný čas a v práci som vlastne stále – či už cez lekcie jogy, jogové pobyty,
terapeutické sedenia, či moje neustále
vzdelávanie sa v tejto oblasti.
Vedome som prestala oddeľovať čas na
pracovný a súkromný (voľný). Možno to
znie zvláštne, ale v tomto kontexte premýšľam skôr nad prácou s energiou. Aj
na svoj time manažment sa snažím pozerať už z tohto uhla pohľadu. Keď robím
veľa so skupinou, potrebujem a, naopak,
vyhľadávam samotu. Keď som v hĺbke
hlavou, mysľou a prežívaním počas terapeutického sedenia, potrebujem sa cítiť
cez pohyb tela. Jednoducho povedané,
keď som preplnená jedným typom energie, potrebujem polaritu, kompenzáciu.
Tento pohľad na seba je iný, nie štandardný, mne však dáva väčšiu logiku
než predeľovanie si dňa. To však súvisí
s charakterom mojej práce, nie je to vždy
a u každého, samozrejme, možné.

Ninka, máš troch synov, cez teba
sa joga stala pravdepodobne aj
ich súčasťou života, možno aj keď
necvičia, určite ju svojím spôsobom
vnímajú už ako samozrejmosť, je
to tak? Ako vidíš ich pohľad na toto
cvičenie?
Ako bývalá vrcholová športovkyňa som,
samozrejme, snívala, že moje deti pôjdu
mojím smerom. Život ma však rýchlo
„zrovnal“, lebo to až tak v sebe ani jeden
nemá. Ja som to rýchlo prijala. Šport
majú všetci traja radi, aj sa spolu veľa
hýbeme. Nie sú však športovci duchom,
či presvedčením. Je to pre mňa úplne
v poriadku a som rada, že sa mi podarilo
vyrásť z presvedčenia, že deti majú naplniť moje sny. Mám krásnych, divokých,
šťastných a veselých chlapcov.
Áno, joga je ich súčasť, myslím si, že ju
vnímajú cezo mňa veľmi silno. Nevychovávam z nich však jogínov, rada by som
to ponechala na čo najprirodzenejšiu
cestu. Ani oni k tomu nejako špeciálne
neinklinujú, na druhej strane som však
často prekvapená, koľko veľa dokážu
vnímať – a to nielen v pohybe, ale v celej
tej filozofii a postojoch okolo jogy. Veľmi
ma to teší, a tiež fakt, že poznajú moju
prácu a tá nie je pred nimi ukrytá niekde
v počítači, či v priestoroch nejakej veľkej
neosobnej budovy.
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V terapii je tým najdôležitejším pocit, že sme vnímaní,
videní, či rozpoznaní. Že nám niekto dá hodnotu, že spolu
s niekým získame odstup a namiesto neriešiteľnej situácie
vidíme možnosti. Že v zmätku nájdeme liek.
V našom strachu spojenca. V bolesti múdrosť...

Určite zaujímavou je aj otázka stravovania,
prezradíš, akú cestu si zvolila ty? Alebo lepšie
- čo tebe vyhovuje a pomáha ti zostať vo forme?
Joga, ale celkovo pravidelný pohyb upravuje pohľad na stravovanie. Nemusí vždy nevyhnutne viesť k neoblomnej disciplíne.
Verím, že každý jogín zaručene vždy vie, kedy a čím v strave ide
cez svoju hranicu. Joga má rada telo „ľahké“. Často je to práve tento pocit, ktorý vedie jogínov k vyraďovaniu ťažko stráviteľných potravín, k premýšľaniu, kedy pred lekciou sa najedia
a čoho. Telo nám proste každý omyl vráti – tu hovorí veľmi jasnou a zrozumiteľnou rečou, bez nejasností. Kto to je ochotný
pozorovať a nechá sa viesť múdrosťou tela, ten nastupuje na
cestu, ktorú môžeme nazvať vedomé stravovanie sa. Nenadarmo starí Indovia tvrdia, že myšlienky sa rodia v bruchu.
Tak ako ajurvéda,, aj joga však nie je striktná, dovoľuje výnimky a dokonca ich občas vyžaduje. Zažiť si v tele iný pocit, než
ľahký a vyvážený, nás totiž veľmi rýchlo vracia späť a my sa
učíme – znova a znova.
Moje stravovanie, žiaľ, ani zďaleka nie je ukážkové, a to najmä z dôvodu času, ktorý mi neustále chýba. Prevládajú v ňom
však najmä teplé polievky, strukoviny, indická kuchyňa, upravovaná zelenina a veľa ovocia. A na horkú čokoládu nedám
dopustiť, to o mne všetci vedia...
Okrem jogy sa venuješ aj individuálnemu koučingu a terapii.
Má to nejakú spojitosť práve s jogou, možno ako istá
nadstavba, alebo, práve naopak, na túto dráhu si sa vybrala
pre doplnenie fyzična, ktoré poskytuje joga?
Terapiu, koučing a osobný rozvoj považujem za svoje hlavné
zameranie, aj keď oveľa viac ľudí ma vníma práve cez jogu.
Mne sa však práve cez jogu dostáva úplne iného pohľadu na
ľudskú dušu a naše ľudské motívy konania. Okrem vysokej
školy mám absolvovaného veľmi veľa doplnkového terapeutického vzdelávania a neustále v tom pokračujem. Vlastne na
úkor všetkého voľného času.
Vzdelávanie sa a externá inšpirácia je však úplne inou stránkou, než vlastný zážitok cez telo. Joga zmenila u mňa zaručene
najviac životných postojov a názorov. Otvorila mi brány vnímania, som citlivejšia voči tomu, čo sa deje v okolí, cítim ľudí aj
v nadväznosti na ich telá, dych. Veľmi rada v rámci workshopov pracujem so skupinami, rada využívam zázraky skupinovej dynamiky a silu skupiny. Jedna moja aktivita nadväzuje
na druhú, jedna druhú podporuje, vyvažuje, nabíja. A ja spolu
s tým všetkým fungujem podľa podobného rytmu.
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Vedela by si z vlastných skúseností z pohľadu kouča
zostaviť stupnicu od 1 do 5 najčastejších problémov,
ktoré so svojimi klientmi riešiš? Možno ich rozdeľme
na mužov a ženy, čiže „5 NAJ ženských a 5 NAJ
mužských trápení dneška“.

Veľakrát cesta zmeny k lepšiemu pri hociktorom
z problémov musí začať prácou na sebe... Sú tvoji klienti
toto ochotní akceptovať, alebo skôr hľadajú ľahšiu
cestu..., skôr zázrak na počkanie? Ako to vnímaš?

To je pekná otázka... Hovorí sa, že terapeut si pritiahne
presne takých klientov, akých má mať. Témy, ktorými sa
najviac zaoberám ja, sú facilitácie konfliktov, vzťahy rodičov voči deťom, žien voči mužom. Robím veľa párových
terapií, stretávam ľudí s úzkosťami, syndrómom vyhorenia, poruchami príjmu potravy, závislosťami. Staviam rodinné konštelácie, systémy, polia.
Nerada hovorím o terapii všeobecne, lebo každý terapeut
má svoj spôsob a zanecháva svoju stopu. Vo všeobecnosti
je osobný rozvoj snaha dostať sa pod povrch, vidieť motívy, zdroj a pohnútky – jednoducho nebyť ovládaný emóciou, ale stávať sa vedomejším. Často len zmeniť formu
reagovania, či obuť si najmä vo vzťahových konfliktoch
topánky toho druhého, spôsobí malý zázrak.
Pozerám a nahliadam so svojimi klientmi tam, kde cítim,
že už dlho nesmeroval ich pohľad. Veď ako často žijeme
vedľa seba a vlastne sa navzájom nevidíme? A už najmenej upierame svoj pohľad sami sa seba – muži nepoznajú
muža v sebe a naopak. Často toho druhého uvidíme vtedy, keď uvidíme seba. Aj preto by som terapiu prirovnala
k nastavenému zrkadlu.
Na tvoju otázku sa mi neodpovedá ľahko. Muža a ženu
vnímam ako dve veľmi rozdielne bytosti, s úplne inými
potrebami a vnímaním. Na rovnocennosť v partnerstve
mám teda možno menej štandardný pohľad. To by však
mohlo byť námetom na iný typ rozhovoru.
Moju odpoveď sa teda pokúsim zjednodušiť. V terapii je
tým najdôležitejším pocit, že sme vnímaní, videní, či rozpoznaní. Že nám niekto dá hodnotu, že spolu s niekým
získame odstup a namiesto neriešiteľnej situácie vidíme
možnosti. Že v zmätku nájdeme liek. V našom strachu
spojenca. V bolesti múdrosť. Ak by sa niesla vzťahmi úcta
namiesto neustálych očakávaní, mali by sme oveľa menej
ťažkostí a problémov. Tvrdím, že lásky je na tomto svete
dostatok, až prebytok, len s ňou nie vždy vieme zachádzať.
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Je to veľká vec, uvidieť svoju silu a vnútornú krásu. Terapia
nie je o samotnom výsledku, je práve o tom, že človek sa počas
cesty, ktorou kráča, stáva vnímavejší a pozornejší. Tak, ako to
učím a zdôrazňujem aj v joge. Ľudia často čakajú zázraky na
počkanie, prípadne to, že niekto za nich vyrieši ich situáciu.
Obrovská zmena je už len pochopenie toho, že všetko máme
v rukách my. Že nikomu nič nedlžíme a nikto nedlží nič nám.
Že zodpovednosť je len naša, nedá sa nikam presunúť. Že nie
sme obeťami svojej minulosti, ale, naopak, tvorcami svojej
prítomnosti. V mysli mi často rezonuje múdra veta – “príčina
všetkého, čo žijem, tkvie v budúcnosti.” Pre mňa znamená,
že všetko, čo v danom momente žijeme, nás môže pripraviť na to, ako byť lepším, zrelším, či múdrejším človekom.
Verím, že sme jednoducho viac, než problémy, ktoré žijeme.
Verím, že všetko raz skončí dobre. A ak ešte nie je dobre, znamená to iba to, že to ešte neskončilo.
Aké sú tri oriešky pre Ninu? Tvoje sny a želania?
Možno je to zvláštne, ale nemávam sny. Nikdy som tak nefungovala, že by som si vyslovene čosi priala. A čím som
staršia, tým sú moje priania jednoduchšie. Vidieť a cítiť, keď
svieti slnko - nebrať to ako samozrejmosť. Vnímať Mesiac
a jeho silu. Prečítať si, alebo napísať báseň, ktorá vystihne
zázrak momentu. Uvariť dobre a s láskou jedlo pre mojich chlapcov. Odučiť lekciu jogy tak, aby bola plná emócií
a „duše“. S klientom mu dať nahliadnuť a zažiť jeho najkrajšiu verziu. Alebo sa len zobudiť s vďakou za deň na perách.
Mám toľko darov, že priať si ďalšie by bolo trúfalé. Rada by
som jasne a ostro videla tie, čo mám. Lebo často práve tie
nevidíme, ktoré si nesieme priamo v svojich rukách...
Raz som v jednej svojej básni napísala, „mám dlane plné
motýľov...“
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