ścieżka do tekstu:

/ strona główna /pozycje jogi /asany wg rodzaju pozycji /pozycje siedzące /

nazwa tłumaczona: Skręt, Bharadvaja

imię starożytnego mędrca

grupa: Skręty

1. Usiądź w Dandasanie
2. Zegnij obie nogi i umieść obie stopy przy prawym biodrze
siebie na podłodze.

1. Lewy pośladek podparty na kocach

prawa stopa na łuku lewej, kolana blisko

tak, żeby biodra były na tym samym poziomie.

1. Wyciągnij kręgosłup do góry.
2. Na wdechu prawa ręka do góry

wyciągnij cały kręgosłup.

3. Z wydechem na lewe kolano.

1. Lewa ręka do przodu z wydechem do tyłu.

1. Kolejny wdech wyciągnij się do góry.
2. Wydech skręt.
3. Zadbaj żeby biodra i barki były na tej samej wysokości.
4. Na wdechach do góry, z wydechami pogłębienie skrętu.
5. Skręcaj się dokładnie w osi kręgosłupa.
6. Żeby wyjść z pozycji z wydechem powrót do centrum.
7. Usiądź na moment w dandasanie

wyprostuj plecy i druga strona.
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8. Zegnij obie nogi i umieść stopy przy lewym biodrze- lewa stopa na łuku prawej stopy.
9. Prawy pośladek podparty na kocach

biodra na tej samej wysokości.

10. Na wdechu lewa ręka do góry.
11. Z wydechem na prawe kolano.

1. Wdech prawa ręka do przodu i z wydechem do tyłu

skręt.

1. Odpychając się prawą dłonią od kocy skręć tułów.
2. Ustaw barki na tej samej wysokości.
3. Z wydechami pogłębiaj skręt.
4. Z kolejnym wydechem powrót do centrum.
5. Wyprostuj plecy w dandasanie.
6. I wyjście z pozycji.

Efekty regularnego wykonywania pozycji:
1. Zwalczanie sztywności bólu kręgosłupa.
2. Uelastycznienie pleców.

Przygotowanie materiału Wiktor Morgulec i Justyna Wojciechowska nauczyciele Centrum Joga Żoliborz w
Warszawie www.joga.waw.pl
Prezentacja przygotowana przy współpracy z Centrum Joga Żoliborz w Warszawie www.joga.edu.pl oraz z
Pracownią Dobrego Zdrowia w Warszawie www.pracownia.waw.pl , w której pięknych wnętrzach odbyły się
zdjęcia. Pomoc w przygotowaniu materiałów merytorycznych - Iwona Pachońska dyplomowana nauczycielka
jogi. Dziękujemy!
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