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Lecþiile de yoga pentru animalele de casã au devenit o modã
în SUA, Japonia sau Hong Kong. Organizate din 2007 de
Asociaþia niponã de Yoga, cursurile se bucurã de populari tate în rândul posesorilor de câini din Tokyo, întrucât îi ajutã
sã înþeleagã mai bine nevoile patrupezilor ºi le oferã
cunoºtinþe despre tratamentul ayurvedic care se poate aplica
animalelor. Chiar dacã yoga pentru oameni presupune flex ibilitate ºi mobilitate deosebite, pentru câini lecþiile se rezumã
la exerciþii Hatha Yoga, adicã practicarea unor „asane” (poz iþii corporale) menite sã calmeze animalele care stau mult
timp singure în casã, în timp ce stãpânii lor sunt la serviciu.
Se ºtie cã practicanþiilor de yoga le scade tensiunea arterialã,
ceea ce duce la eliminarea stresului, lucru valabil ºi pentru
prietenii noºtri necuvântãtori, susþine instructorul american
de yoga Suzi Teitelman, cea care a extins practicarea exer ciþiilor ºi la cãþei, dupã ce a observat cã propriul tovarãº
n e c u v â n t ã t o r î n c e r c a s ã -ii þ i n ã c o m p a n i e º i -nn t i m p u l
ºedinþelor de relaxare. Aºa s-aa nãscut….”Doga” (de la dog,
însemnând câine în englezã). Concepute iniþial ca metode
pentru ca oamenii sã petreacã mai mult timp cu prietenii
blãnoºi, cursurile de yoga pentru câini au efect pozitiv ºi
asupra patrupezilor, întãrind totodatã legãtura dintre aceºtia
ºi stãpânii lor. Teitelman a lansat de altfel un DVD ºi-uun man ual pentru amatorii de asemenea exerciþii “în tandem”.
Mergând mai departe, cuplul texan Dan ºi Alejandra Borris a
publicat, în 2009, calendarul Yoga Dogs, înfãþiºând rase
canine extrem de populare în poziþii acrobatice incredibile!
Sigur cã e puþin probabil ca niºte câini sã fie þinuþi câteva
minute cu picioarele încruciºate, stând în lãbuþele din faþã ºi
cu corpul arcuit sau pur ºi simplu fãcând ºpagatul, însã
pozele, atent lucrate ºi prelucrate, au fost menite sã popular izeze, la modul simpatic, yoga ca mijloc de relaxare pentru
companionii noºtri. ”Animalele nu au fost niciun moment în
pericol sau chinuite. Alejandra este o fostã profesoarã de
yoga ºi a þinut câinii în poziþii apropiate, iar Photoshopul a
fãcut restul. Inspiraþia mi-aa venit în urmã cu câþiva ani, când
locuiam în Mexic. Un prieten fãcea yoga ºi avea un cãþel,
Otis, care sãrea mereu în jurul lui când exersa. Atunci mi-aam
spus cã ar fi minunat dacã Otis ar face ºi el yoga. Ideea mia rãmas în cap ºi a ieºit un proiect distractiv”, a mãrturisit
Dan Borris, pentru Daily Mail.
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