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Mens sana in corpore sano
Dacă n-ai încercat, poate trebuie s-o faci, într-o zi.

 |
n câteva minute, odată ce ter-
minaţi de citit aceste rânduri, 
vă voi sugera un exerciţiu sim-
plu, dar interesant, pentru a vă 

antrena mintea şi, în acelaşi timp, 
trupul. Dar să încep prin a vă spune 
cum am ajuns să învăţ lucrurile astea.
          În anul 2008, am petrecut o 
săptămână într-o excursie în India. 
Am dormit în cort, am înotat printre 
curenţii puternici, reci ca gheața ai 
Fluviului Gange, am călătorit într-un 
autobuz vechi, cocoşat sub greuta-
tea oamenilor căţăraţi deasupra, am 
văzut în depărtare Munţii Himalaya, 
acoperiţi de zăpadă. A fost distrac-
tiv. Pe acele dealuri abrupte, ghidul 
meu slăbănog era la fel de vioi 
precum o capră şi la fel de puternic 
precum un urs. La răsăritul soarelui, 
în faţa cortului său, el făcea exerciţii 
de gimnastică cu supleţea unei feli-
ne. L-am întrebat cum făcea de era 
atât de sănătos. În momentul ăla, 
tocmai stătea în cap. „Yoga” a fost 
răspunsul lui şi şi-a închis apoi ochii 
pentru a medita, respirând adânc.  
În timp ce îmi sorbeam cafeaua  
în lumina aurie a soarelui, lângă 
apele fluviului învăluite în ceaţă, 
mi-am făcut o promisiune: Într-o zi, 
voi încerca şi eu asta. 
          În final, am avut şansa de-a 
ajunge în Azerbaidjan. Într-o seară 
de vineri, luam cina cu câţiva prie-
teni azeri şi vorbeam despre săptă-
mâna încărcată care trecuse şi des-
pre stresul pe care ni-l dădea viaţa 
oraşului. Samira, cu ochii ei luminoşi 
şi părul ei creţ, ne-a spus că exer-
ciţiile yoga de sâmbătă dimineaţa 
erau soluţia perfectă. „Dar poţi sta în 
cap?” am întrebat-o eu. Ea doar mi-a 
zâmbit – englez prostuț – şi s-a uitat 
apoi la ceas. 
          În curând m-am alăturat Sami-
rei la orele de yoga: 90 de minute, 3 
zile pe săptămână, într-o sală aflată 
la etajul 9 al unei clădiri de unde 
se vedea priveliştea spectaculoasă 
a oraşului Baku şi a Mării Caspice. 
Sunt bucuros că am făcut asta. 
Facem o mulţime de exerciţii – asa-
nas – şi terminăm cu 5 minute de 
exerciţii de respiraţie şi 15 minute 
de meditaţie, întinşi pe spate, as-
cultând muzică de relaxare, într-o 
lumină obscură.
          Să fiu sincer, la început a fost 
cam greu. Anumite poziţii de yoga 
erau dificile pentru mine, în ciuda 
anilor pe care îi petrecusem aler-
gând şi înotând. Yoga îmi dădea 
ulterior şi dureri de cap. Dar totul 

de yoga. 
FHM: Rasim, cum ai descoperit 
exerciţiile yoga?
Rasim: Mi-a căzut o carte în cap! 
Aveam 17 ani şi mă aflam în vizită 
la un prieten. Tatăl său era acade-
mician. Căutam prin biblioteca lui 
de acasă, din Baku, şi o carte veche 
mi-a căzut în cap. Era o carte despre 
yoga, publicată înainte de Revoluţia 
Rusă. Am împrumutat-o şi am înce-
put să învăţ din ea. Asta se întâmpla 
în Uniunea Sovietică, unde yoga era 

FHM: Cum ţi-ai asigurat traiul?
Rasim: Am lucrat ca cercetător 
pentru mine de aur. Am un doctorat 
în geologie. Dar după ce Azerbaid-
janul şi-a câştigat independenţa, am 
devenit profesor de geografie.  
De asemenea, compun şi muzică.
FHM: Ce sfat ai da cuiva care abia 
s-a apucat de yoga?
Rasim: Să găsească un profesor, să 
înveţe cum trebuie şi s-o ia încet.
FHM: Care sunt cele mai des întâlni-
te concepţii greşite despre yoga?

Rasim: Unii oameni cred că este 
vorba despre o sectă religioasă, des-
pre gimnastică aerobică sau despre 
antrenare psihologică. Dar, în reali-
tate, este un mijloc de a te redesco-
peri pe tine însuţi. Există peste 20 de 
tipuri diferite de exerciţii yoga. Unii 
oameni preferă meditaţia în locul 
exerciţiilor fizice. Trebuie să ai însă 
grijă la yoga „fierbinte”, practicată 
într-o cameră în care e foarte cald – 
ăsta e un truc periculos, crede-mă.
 FHM: Care sunt cele mai rele şi cele 
mai bune experienţe yoga perso-
nale?
 Rasim: Când am început să practic 
yoga, m-am accidentat la picioare. 
Asta a fost lucrul cel mai rău. Cel 
mai bun s-a întâmplat atunci când 
maeştrii mei – B.K.S. Iyengar şi Ravi 
Shankar – m-au aprobat ca profesor  
de yoga. Mi-a făcut de asemenea 
mare plăcere să predau în faţa unei 
clase, la un simpozion la care au 
participat 2.000 de profesori, ţinut 
lângă Zürich şi să-mi public prima 
carte. Am scris două până acum 
– yoga pentru coloana vertebrală 
şi yoga pentru femei însărcinate. 
Acum scriu despre exerciţiile yoga 
pentru copii.
FHM: Se bucură yoga de populari-
tate în Azerbaidjan?
Rasim: Ei bine, în prezent, am 
cursuri la care participă generali 
de armată şi politicieni. E amuzant 
cum se schimbă vremurile! În viitor, 
vreau să-mi deschid propria acade-
mie. Am nevoie de investitori. Sper 
la tot ce e mai bun. Lumea ar fi mult 
mai bună şi mai frumoasă, dacă 
toţi oamenii ar face yoga. Transmit 
României cele mai bune gânduri 
ale mele!
          Asta e tot ce mi-a spus Rasim. 
Iar în final, dragii mei cititori, încer-
caţi asta: scoateţi-vă pantofii, staţi 
în poziţie de drepţi, îndoiți piciorul 
drept de la genunchi şi ţineți-vă 
laba piciorului cu mâna dreaptă 
înspre spate. Acum întindeţi mâna 
stângă în sus, ca şi cum aţi vrea să 
atingeţi cerul. Închideţi ochii şi în-
cercaţi să nu vă clătinaţi. Greu, nu-i 
aşa? Asta este o versiune a poziţiei 
Dansul Regelui. Ea vă va îmbunătăţi 
trupul şi mintea. Şi apropo, toate 
astea le scriu stând în cap.
 
Mike Ormsby este autorul cărţii 
„Grand Bazar Romania” – „Never 
Mind The Balkans, Here’s Romania”, 
apărută la Editura Compania.
www.dailydipstick.wordpress.com

 „Dar po}i sta în cap?” am întrebat-o eu.  
ea Doar mi-a zâmbit – englez prostu} – 
{i s-a uitat apoi la ceas. 

130 Septembrie 2011

interzisă. Părinţilor mei le era frică să 
nu fim arestaţi de KGB!
FHM: De ce ai continuat să faci asta?
Rasim: Când eram adolescent, 
eram plăpând şi foarte bolnăvicios. 
Dar după 3 ani de practicare a 
exerciţiilor yoga, am început să mă 
simt alt om. Nu mai ştiam ce e boala 
sau ce sunt medicamentele. Acum 
am 60 de ani. Practic yoga în timpul 
liber, de 43 de ani. 

devine mai uşor cu timpul şi, după 
numai câteva săptămâni, mă simt 
mai puternic şi mult mai flexibil. 
Acesta e un alt fel de fitness. Ceva 
s-a schimbat şi în mintea mea.
          Profesorul nostru este domnul 
Rasim Hasanov, un om cu un calm 
aparte atunci când vorbeşte. Este 
un adevărat domn şi un savant  
deopotrivă şi i-am pus, special 
pentru voi, câteva întrebări legate 


