
5 Йога
дихателни

техники
 



Ако желаете да
практикувате Пранаяма, или

така наречените йогийски
дихателни упражнения,
предлагаме ви няколко
лесни и изключително

въздействащи практики.

 
 Предимствата на редовното
им изпълнение са мускулна

релаксация, повишени
енергийни нива, намалена

тревожност, депресия
и стрес, балансирано кръвно

налягане.
 



Нирвана Пранаяма
 

Това е така нареченото дишане със
свити устни. Тази лесна дихателна

техника ви кара да забавите темпото
на дъха си, като прилагате умишлено
усилие при всяко вдишване. Можете
да практикувате това упражнение по

всяко време в ежедневието си,
особено полезно е по време на

изкачване на стълби. Практикувайте
го по 4 до 5 пъти на ден, докато я

овладеете напълно.
 

Как се прави Нирвана Пранаяма?

 
Отпуснете врата и раменете. Със

затворена уста, бавно вдишайте през
носа си, докато преброите до 2.

 
След това свийте устните си, както

когато свирите с устни, и издишайте
бавно без устата, докато преброите

до 4 със същото темпо както при
вдишването.

 



Диафрагмено
дишане

Нарича се също Коремно дишане и
ще ви научи да използвате правилно

диафрагмата си. Правете тази
техника, когато се чувствате

спокойни и отпочинали.
Практикувайте диафрагмено дишане
от 5 до 10 минути, 3 до 4 пъти на ден,

докато овладеете техниката.
Първоначално можете да

почувствате бърза умора, но с
течение на времето техниката ще ви

става все по-лесна.
 

Как се прави Диафрагмено дишане?

 
Легнете по гръб с леко свити колене

и с възглавница под главата и под
коленете, за да ви е по-удобно.

 
Поставете едната си ръка върху

горната част на гърдите, а другата
под гръдния кош, така с помощта на

ръцете си ще усещате по-добре
движението на диафрагмата.

 



Бавно вдишайте през носа, усещайки
как стомаха повдига ръката ви.

 
Издишайте със свити устни, докато
стягате коремните си мускули, като

държите ръката си напълно
неподвижна.

 
Може да направите упражнението

още по-предизвикателно като
поставите книга върху корема си.

След като усвоите диафрагменото
дишане в легнало положение,
увеличете трудността, като го

изпълнявате от седнало положение.
След това можете да практикувате

техниката, докато изпълнявате
ежедневните си дейности.

 



Тази дихателна техника се фокусира
върху това вдишванията и

издишванията да са с еднаква
дължина, а целта на упражнението е
постигане на баланс и спокойствие.

 
Трябва да намерите дължина на

дишането, която нито ви е твърде
лесна, но не и прекалено трудна.

Може да пробвате да броите между 3
и 5 за всяко вдишване и издишване,
като поддържате еднакво темпо на

броене.
 

След като свикнете с равномерното
дишане в седнало положение,

можете да го правите по време на
йога практиката си или други

ежедневни дейности.
 

Как се прави Равномерно дишане?

 
 

Равномерно дишане
 



Седнете удобно. Вдишвайте и
издишвайте през носа, като по време

на всяко вдишване и издишване
броите, за да се уверите, че са

равномерни по продължителност.
Като алтернатива може изберете
дума или кратка фраза, която да

повтаряте в еднакво темпо по време
на всяко вдишване и издишване.

 
Можете да добавите лека пауза или

задържане на дъха след всяко
вдишване и издишване, ако се

чувствате комфортно. (Нормалното
дишане включва естествена пауза.)

 
Опитайте да практикувате

равномерно дишане за поне 5
минути.

 



Резонансното дишане, известно още
като кохерентно дишане, е когато

дишате със скорост от общо 5 пълни
вдишвания и издишвания в минута.

Това се постига с броене до 5 за
всяко вдишване и за всяко

издишване.
 

Дишането с тази скорост увеличава
максимално вариабилността на

сърдечната честота (HRV) и намалява
стреса.

 
Как се прави Резонансно дишане?

 
Вдишайте, докато броите до 5.

 
Издишайте, докато броите до 5.

 
Изпълнявайте тази практика в

продължение на няколко минути.
 

Резонансно дишане



Дълбокото дишане помага за
облекчаване на недостига на въздух,

като предотвратява задържането му в
белите дробове и ви помага да

дишате повече чист въздух. Може да
ви помогне да се почувствате
по-спокойни и фокусирани.

 
Как се прави Дълбоко дишане?

 
От седнало или изправено положение

на тялото, издърпайте лактите леко
назад, за да позволите на гърдите да

се разширят.
 

Направете дълбоко вдишване през
носа. Задръжте дъха си, докато

преброите до 5.
 

Бавно освободете дъха си, като
издишате през носа.

 
Повторете няколко пъти.

 

Дълбоко дишане


