
5 Йога асани, които
стимулират функцията
на  Щитовидната жлеза



Йога практиката оказва значително влияние
върху нивата на стреса, а връзката между

стреса и функцията на щитовидната жлеза
е доказана и се смята, че някои пози от йога

стимулират жлезата.

 

Йога позите, които ще ви представим
благоприятстват зоната на гърлото като
разтягат мускулната и съединителната

тъкан на шията, подобряват притока на кръв
и лимфа, намаляват стреса и стимулират

ендокринната система.

 

Не забравяйте да се съобразявате с
възможностите на вашето тяло. Бъдете
внимателни и търпеливи към себе си.

 

 Можете да регулирате или променяте
позите според вашите нужди и

способности. Не е нужно да правите всички
пози в една сесия. Можете да опитате една

или две пози на ден.

 

 



 

Или още позната под името Поза Лодка, тази асана оказва анатомичен
фокус върху щитовидната жлеза. Тя също така укрепва мускулите на

корема и гърба, стимулира функцията на щитовидната жлеза,

бъбреците, простатата и храносмилателната система. Помага за
облекчаване на нивата на стреса.

 

Как се прави Навасана?

 

Седнете на пода, краката са изпънати напред.

Изпъчете гърдите напред и леко се облегнете назад с прав гръб.

 

Свийте краката в коленете и ги повдигнете от пода, образувайки
около 45 градусов ъгъл с пода.

Важно е тук да сте седнали на тазобедрените стави и да намерите
баланс в позата.

 

Бавно и контролирано изправете коленете и повдигнете пръстите на
краката малко над нивото на очите.

Ако това ви е трудно, може да оставите коленете свити, така че
прасците да са успоредни на пода.

Протегнете ръце напред към краката и ги дръжте успоредно на пода.

 

За да пазите баланса на позата, долната част на корема трябва да е
активирана.

Дишането е спокойно.

 

Опитайте се да задържите позата за 10-20 секунди и постепенно
увеличавайте продължителността.

 

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания на врата.

 

 

Навасана



Или поза Полусвещ, благоприятства функцията на
щитовидната жлеза, облекчава уморените крака и

ходила, разтяга, задното бедро и прасците, облекчава
леки болки в гърба и успокоява ума.

 

За тази поза ще ви е нужно навито на руло одеяло, което
да подложите под кръста си, когато вдигнете краката си

на стената.

 

Как се прави Вапирита Карани?

 

Поставете навитото одеяло на около 10 сантиметра от
стената, легнете странично на пода, с леко и плавно

движение качете краката си на стената, а гърба и главата
ви остават на пода.

Сложете одеялото под кръста си и опитайте да
приближите долната част на бедрата си по-близо до

стената. Ръцете дръжте разтворени, с длани обърнати
към тавана.

 

Задръжте позата колкото време ви е комфортно, докато
дишате бавно и равномерно с диафрагмата.

 

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания на
врата и таза.

 

 

Випарита Карани



Тази асана е позната под името поза Рало, нейният
анатомичен фокус е върху щитовидната жлеза. Също

така стимулира коремните мускули и успокоява мозъка.

Разтяга раменете и гърба, облекчава главоболието и
болката в гърба.

 

Как се прави Халасана?

 

Легнете по гръб с ръце поставени от двете страни на
тялото.

 

Повдигнете двата крака едновременно под прав ъгъл в
тазобедрените стави, след което, използвайки ръцете си,

избутайте бавно бедрата си в посока към гърдите, докато
пръстите на краката ви не докоснат пода.

 

В крайно положение ходилата ви трябва да докосват
земята над главата, краката ви да са изпънати, а ръцете

поставени върху пода.

 

Задръжте позата за колкото време ви е комфортно като
дишате спокойно.

 

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания на
врата и при бременност.

 

 

Халасана



Нарича се също поза Риба, тази асана стимулира
функцията на щитовидната жлеза. Разтяга мускулите на
бедрата и на цялото тяло от корема до шията, подобрява

позицията на тялото.

 

Как се прави Матсясана?

 

Легнете по гръб, поставете ръце под седалището си с
длани обърнати надолу и приближете лактите си, така че

да се разположат в областта на кръста.

Вдишайте и повдигнете гръдния кош и врата от пода,

така че главата ви да докосва земята с тила.

Тежестта на тялото в тази позиция трябва да е върху
лактите, а не върху главата.

 

Задръжте така колкото ви е комфортно, дишайки
равномерно.

 

Издишайте и се върнете в изходно положение, като
първо освободите главата, а след това спуснете гръдния

кош до пода.

 

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания на
кръста или врата.

 

 

Матсясана



Позата още се нарича Лък, тя разтяга цялата предна част
на тялото от шията до стъпалата. Укрепва мускулите на

гърба, подобрява стойката на тялото, стимулира
коремните органи и шията.

 

Как се прави Дханурасана?

 

Легнете на пода по корем, като можете да поставите
възглавница под таза за допълнително омекотяване.

Издишайте и свийте коленете си като приближите петите
максимално до седалището.

 

Протегнете ръце назад и хванете глезените си.

Внимавайте разстоянието между краката ви не трябва да
е много голямо.

 

Вдишвайки повдигнете петите си встрани от седалището
и отделете бедрата от пода.

Мускулите на гърба трябва да са отпуснати.

Раменете са надолу, далеч от ушите.

Задръжте позата за около 30 секунди и се отпуснете
бавно и внимателно на пода.

 

Починете за няколко спокойни вдишвания и издишвания,

след което можете да повторите още 2-3 пъти.

 

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания на
кръста или врата.

 

 

Дханурасана


