
 
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА

СТРЕСА И
БЕЗПОКОЙСТВОТО

5 Ин Йога асани



Ин йога е насочена към дълбоките мускулни тъкани на
тялото, където могат да се образуват тригерни точки
(или възли), когато сме стресирани.

Дълбоките разтягания в Ин йогата работят за
освобождаване на болка и напрежение в мускулите,
чрез задържане в пасивни пози за продължителен
период от време, позволявайки на мускулите да се
отпуснат.

 



Наричана се още поза Пеперуда, тази асана отваря
тазобедрените стави и освобождава долната част
на гърба от напрежение. Това успокоява нервната
система и внася усещане за спокойствие.

Как се прави Бадха Конасана?

Седнете на постелка с изпънати напред крака,
гърба и врата са изправени.
Свийте коленете си и съберете ходилата си едно
към друго, позволявайки коленете да се отворят
встрани като пеперуда, докато държите ходилата
си с двете ръце. Колкото по-близо са петите ви до
тялото, толкова по-дълбоко ще се усеща
разтягането.

Отпуснете брадичката надолу към гърдите си и
отпуснете ръцете и раменете.
Затворете очи и направете няколко дълбоки
вдишвания и издишвания, за да освободите
напрежението.

След това, дишайки равномерно, пружинирайте с
колене нагоре-надолу като пеперуда.
Задържате за поне 2 минути.

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

 

 
 

Бадха Конасана



Тази асана елиминира стреса, отваряйки гърдите,
разтягайки гръбнака и раменете. Отпуска дълбоката
коремна мускулатура. Свързва сърцето със земята,
като по този начин ни успокоява и ни вдъхва кураж.

Как се прави Анахатасана?

Застанете на пода на длани и колене, като бедрата
са над коленете, плъзнете ръцете напред и
спуснете гръдния кош надолу към пода. Тук е важно
бедрата да са перпендикулярни на пода.
Отпуснете челото или брадичката на земята.
Притискайте ръцете към пода, докато държите
опашката назад и нагоре. Това създава
издължаване в гръбнака.

Задръжте за поне 1 минута, дишайте спокойно.
С вдишване повдигнете гърдите нагоре и върнете
ръцете назад.

С издишване преминете към детска поза и починете
за няколко вдишвания и издишвания.

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

 

 .Анахатасана



Още се нарича Поза отворен ъгъл, или Водно конче,
тази асана разтяга прасците и отваря
тазобедрените стави, което освобождава
напрежението, натрупано в краката. Разтяга целия
гръб, енергизира и стимулира ума и емоциите.

Как се прави Упавищха Конасана?

Седнете на постелката и отворете краката си
встрани. Колкото повече ги отворите, толкова по-
интензивно ще се усеща разтягането. Пръстите на
краката сочат нагоре.

Вдишайте и изправете гръбначния си стълб, след
което издишайте и препълзете с ръце напред,
доколкото можете. Можете да се подпрете на
дланите си или на предмишниците. Отпуснете
главата и раменете.

Поемете няколко дълбоки вдишвания, след което
успокойте дъха, докато се отпуснете в поза за 1-2
минути.

Асаната за напреднали включва спускане на
гърдите и брадичката до пода и разтваряне на
ръцете в страни, прилепнали за пода. Тялото заема
форма, напомняща на водно конче.

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

 

 Упавищха Конасана



Тази асана облекчава напрежението в бедрата и
долната част на гърба, привеждайки тялото и ума в
спокойно състояние. Разтяга бедрата, слабините,
корема, гърдите, раменете и шията. Стимулира
коремните органи. Отваря раменете и гръдния кош.

Как се прави Спящ Лебед?

Застанете на длани и колене.
Плъзнете лявото коляно напред към задната част на
лявата китка.

В същото време поставете левия пищял под торса и
преместете лявото стъпало към предната част на
дясното коляно. Външната страна на левия пищял
трябва да е на пода. Бавно плъзнете десния си крак
назад, изпънете коляното и свалете бедрото към
пода. Изпънете тялото и ръцете си напред и на
пода.

Вдишайте и издишайте дълбоко. Със спокоен дъх
затворете очи, за да се отпуснете за две минути.
Направете същото и с другия крак.

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

 

 Спящ Лебед



Тази асана разтяга дълбоките съединителни тъкани
на бедрата и таза, когато се задържи за по-дълго
време. Тя облекчава болката в кръста, седалището
и коленете.

Как се прави Супта Гомукхасана?

Легнете удобно по гръб.
Сгънете краката си в коленете и ги повдигнете
нагоре.

Кръстосайте краката си във въздуха и с ръце
хванете глезените си.
Уверете се, че гърбът и главата на плътно на пода в
една линия. Раменете също са отпуснати на пода,
далеч от ушите.

Наместете се удобно в позата и дишайте спокойно
и дълбоко.
Задръжте за 2 минути, след което сменете
кръстосаните крака и отново останете в позата за 2
минути.

Тази йога поза не се препоръчва при наранявания в
коленете.

 

 
 

Супта Гомукхасана
 


