
 

 

 
rozgrzewające, szybko nadają ciału ela- 

styczność. Najsilniej wpływają na koń- 
czyny dolne oraz obszar bioder, zwięk- 

szając wytrzymałość tułowia i kończyn 

dolnych, dzięki czemu nogi stają się 

 
 

 

W jodze ćwiczenia fizyczne   

nazywane są asanami.   

Słowo to oznacza pozycję   

stabilną, w bezruchu. 
 

 

W ZDROWYM STYLU 
 

 

Warto zwrócić uwagę na pozycje od- 
wrócone. Harmonizują i poprawiają  

sprawność systemu nerwowego, zmienia- 

jąc przepływ sygnału nerwowego, regene- 
rując cały układ. Pozycje te hamują nie- 

korzystne zmiany neurologiczne, Zacho-

            smukłe. Rozciąganie i napinanie mięśni 

            nóg usuwa bóle o podłożu naczyniowym 

            i neurologicznym, przynosi ulgę przy  
            zwyrodnieniach stawów skokowych 

            i kolanowych oraz problemach poura- 

            zowych. Różne ruchy w pozycjach sto- 
            jących utrzymują również elastyczność, 

            siłę i prawidłowe dokrwienie kręgosłupa. 

            Mogą ustąpić dolegliwości związane 
            z zaburzeniami jego czynności, jak też 

            chroniczny ból pleców. Dzięki aktyw- 

            ności mięśni krew dociera do różnych  
            obszarów organizmu, odżywia komórki 

            oraz gromadzi energię niezbędną do op- 

            tymalnego funkcjonowania. Zwiększa się 
            przepływ w naczyniach włosowatych 

            oraz utlenowanie krwi. Masowanie or- 

            ganów w obrębie brzucha w pozycjach 
            stojących odbywa się poprzez ruchy    

            ściskania i skręcania. Ulega usprawnie- 

niu obieg limfy oraz praca układu po- 
karmowego.  

Pozycje  stojące  mają  pozytywny  

wpływ na funkcjonowanie układu roz- 
rodczego kobiet. Przeciwdziałają osła- 

bianiu i obniżaniu się narządów rod- 

nych, poprawiają ukrwienie, zapobiega- 
jąc infekcjom. Łagodzą bóle miesiącz- 

kowe, regulują proces owulacji. 

 U kobiet ciężarnych, dzięki odpo- 
wiednio dobranym ćwiczeniom, utrzy- 

muje się  prawidłowy obieg krwi w na- 

rządach wewnętrznych brzucha i pod- 
brzusza, niwelując nacisk powiększają- 

cej się macicy oraz obciążenia układu  

mięśniowo-szkieletowego.   
Podczas normalnej aktywności życio- 

wej zginamy się do przodu, czasem na 

boki, jednak prawie nigdy do tyłu. Ko- 
rzystne oddziaływanie tej pozycji pole- 

Ga na opóźnianiu fizjologicznych i men- 

talnych procesów starzenia. Poprzez  
wysiłek wygięcia do tyłu następuje za- 

sysanie krwi głęboko do wnętrza kręgo- 
słupa,  co  zapobiega  zwyrodnieniom  

kręgów oraz wzmacnia mięśnie stabili- 

zujące kręgosłup. Praktykowanie tych  
pozycji zapobiega zmianom związanym  

            z osteoporozą, nie pojawiają się proble- 

my z odwapnieniem kości u kobiet w  
okresie menopauzy. Pobudzanie ukła- 

dzące w procesie starzenia się organizmu. 

W czasie praktyki zarówno przysadka,jak  

i szyszynka są silnie dokrwione i pobu- 
dzane, dlatego usprawnia się ich funkcjo- 

nowanie. Podczas ćwiczeń często odczu- 

wa się chłód na twarzy, co jest wynikiem  
wpływu pozycji na ośrodek termoregula- 

cji w podwzgórzu. Podobnie dużo świe- 

żej krwi napływa do tarczycy i przytarczy- 
czek. Ogólna poprawa funkcji układu wy- 

dzielania wewnętrznego równoważy po- 

ziom hormonów we krwi. 
Ostatnim ważnym elementem jogi są 

pozycje siedzące. Praktyka siadów od- 

blokowuje biodra i nadaje im elastycz- 
ność. Także mięśniom w okolicach pa- 

chwin, kolanom i stawom skokowym.  

Zapobiega to powstawaniu zwyrodnień.  
Prawidłowe ustawienie tułowia zmniej- 

sza napięcie organów wewnętrznych,  

umożliwiając im swobodną pracę. 
 

Życiodajny oddech 
Ważnym nośnikiem energii i substan- 

cji odżywczych w organizmie kobiety  

jest oddech. Ćwiczenia oddechowe jo- 

gi pogłębiają odczuwanie bodźców za- 
pachowych, co ma szczególny wpływ na 

organizm kobiety, z uwagi na to,iż zmysł  

węchu powiązany jest ściśle z gospodar- 
ką hormonalną. To warto wiedzieć i w 

odpowiedni sposób wykorzystać w za- 

pobieganiu utracie wrażliwości senso- 
rycznej. Przede wszystkim dotyczy to  

kobiet po operacjach narządów rod- 

nych, po terapii antykoncepcyjnej, w  
czasie menopauzy i w pierwszym okre- 

sie ciąży. Ćwiczenia oddechowe wzma- 

gają bodźce zapachowe, poprawiając  
między innymi jakość życia intymnego. 

Dają wyciszenie, wzmocnienie siły we- 

wnętrznej, kontakt z ciałem i emocjami.  
W efekcie następuje złagodzenie napię- 

cia, uwolnienie od blokad energetycz- 
nych i emocjonalnych.

            du współczulnego przyspiesza przepływ  

krwi, stymulując organy klatki piersio- 
wej, przez co utrzymywana jest na do- 

            brym poziomie pojemność życiowa  

            płuc, a mięśnie oddechowe zachowują 
            prawidłową elastyczność. Asany  przy- 

            czyniają się też do odciążenia pęcherza 

            i innych organów miednicy. Rozciąga- 
            nie żołądka i jelit wzmaga ich perystal- 

            tykę. Nerki są mocno tonizowane. Po- 

            budzane są również szyszynka, przysad- 
            ka i tarczyca. 
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Zbyszko  Patyk  
Ukończył Yoga Education and 

Therapy, K.Y.R.I. w 
Indiach.Instruktor  jogi 

klinicznej, technik  

relaksacyjnych, rekreacji 
ruchowej i gimnastyki 

korekcyjnej. Prowadzi: Wczasy z 

jogą, Wczasy z jogą kliniczną dla 
kobiet (z zaburzeniami 

hormonalnymi), Seminaria jogi, cykle zajęć: Kliniczna joga 

w rehabilitacji, Kliniczna joga hormonalna.  
Kontakt: akademiamistyki@interia.eu,  

www.akademia-mistyki.pl, tel. 506 586 199 

 

 


