
5 ЙОГА АСАНИ
ПРОТИВ БОЛКИ
В КРЪСТА



Тези йога асани ще ви помогнат да
разтегнете и заздравите мускулите на
гърба като по този начин ще намалят

болката в кръста.

Тук е важно да влизате бавно и
внимателно във всяка една от

посочените по-долу пози и ако усетите
болка, спрете!

Адаптирайте практиката си към това как
тялото ви се чувства във всеки един

момент и бъдете внимателни към себе
си, за да сте сигурни, че няма да

влошите болката в гърба си.



 
Нарича се още поза Колене до гърдите, и е прекрасен
начин да освободите напрежението в долната част на
гърба. Други ползи от тази асана са облекчаване на

газовете, стимулиране на храносмилането и
успокояване на ума.

 
Как се прави Апанасана?

 
Легнете по гръб с отпуснати на пода крака и ръце.

Издишвайки, сгънете краката в коленете и ги
прегърнете с ръце, приближавайки бедрата

максимално близо към гърдите.
Главата и гърба са в една линия и са плътно легнали

на земята. Раменете са отпуснати към пода и са далеч
от ушите.

 
След като се настаните удобно в позата, можете да се
полюлеете леко напред-назад или наляво-надясно.

 
Тази йога поза не се препоръчва при наличие на
 херния, по време на възстановяване от коремна

операция, наранявания на гръбначния стълб,
бедрата или коленете, при бременност след

първия триместър.
 

АПАНАСАНА



Отлична асана за здравето на тазовото дъно, тя също
така разтяга глезените, слабините и гърба, като

същевременно стимулира правилното храносмилане.
 

Как се прави Маласана?
 

Клекнете, като краката ви са възможно най-близо
един до друг. Най-добре е да държите петите си на
пода, в противен случай ги подпрете върху сгъната

постелка.
 

Разделете бедрата встрани, издишайте и наведете
торса напред, така че да застане между бедрата ви.

Притиснете лактите си към вътрешната част на
коленете. Съберете дланите си една към друга, и с

помощта на лактите оттласнете коленете назад.
Останете в тази поза от 30 секунди до 1 минута, след

това вдишайте и се изправете.
 

Тази йога поза не се препоръчва при контузии в
гърба или коленете.

 

МАЛАСАНА



Тази асана работи отлично за усукване на гръбначния стълб
и разтяга мускулите на долната част на гърба. В същото

време активира коремните мускули, балансира работата на
вътрешните органи и подобрява храносмилането и

движението на червата.
 

Как се прави Джатхара Паривартанасана?
 

Легнете по гръб, ръцете са опънати встрани на нивото на
раменете и отпуснати на пода.

Свийте краката си в коленете, така че бедрата да са
перпендикулярни на пода, а прасците – успоредни на пода.

Издишайте и наклонете коленете си надясно, така че
бесния крак да се опре в пода.

 
Краката са плътно един до друг, раменете и главата са на

пода.
Дишайте бавно и спокойно.

Останете в позата около 30 секунди, след което върнете
коленете си в центъра, и след това ги наклонете и на

другата страна.
 

Тази йога поза не се препоръчва при увреждания на
гръбначния стълб, бременност и по време на

менструация.
 

ДЖАТХАРА
ПАРИВАРТАНАСАНА



Наричана още Вкарване на конеца в иглата, тази асана
помага за намаляване на напрежението и стреса. Успокоява

ума и отваря раменете. Леко и нежно разтяга гърба,
коремните органи, подобрява храносмилането.

 
Как се прави Паршва Баласана?

 
Застанете на длани и колене, като дланите са точно под

раменете, а коленете са под таза.
Повдигнете дясната длан от пода и завъртайки гърба си

наляво, поставете дясната ръка в изпънато положение на
пода от лявата страна на тялото си.

 
Лявата ръка е свита в лакътя и поддържа тялото.

Главата ляга на пода върху дясното ухо.
Задръжте в позата около 30-60 секунди.

Излезте от позата, като се върнете обратно на длани и
колене.

 
Повторете и на другата страна

Направете позата поне три пъти от двете страни.
 

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания на
гърба, врата, раменете или таза.

 

ПАРШВА БАЛАСАНА



Тази асана представлява наклон на тялото
напред от седнало положение. Успокоява ума, облекчава
стреса, разтяга гръбначния стълб, раменете и прасците.

Стимулира функцията на черния дроб, бъбреците,
яйчниците и матката. Подобрява храносмилането.
Балансира високото кръвно налягане и успокоява

главоболието.
 

Как се прави Пашчимотанасана?
 

Седнете удобно на пода с изправен гръб и изпънати
напред крака. Сложете мека подложка под седалището.

Сложете дланите си на пода встрани на бедрата.
Поемете дъх и с изправен гръб се наведете напред към

краката. Тук е важно ъгъла на тялото да е в
тазобедрените стави, а не в кръста.

 
Ръцете са изпънати в лактите и поставени на пода в

страни от краката.
 

Останете в тази поза между 1 и 3 минути.
 

Тази йога поза не се препоръчва при астма и
наранявания на гърба.

 

ПАШЧИМОТАНАСАНА


