ścieżka do tekstu:

/ strona główna /pozycje jogi /asany wg rodzaju pozycji /skręty tułowia /

nazwa tłumaczona: Pies z głową do dołu
grupa: Dodatkowe warianty

Jest jedną z podstawowych pozycji i często wykonywanych, która posiada dużo różnych wariantów

Dodatkowe wskazówki:
1. Trzymaj dłonie na szerokość barków, a stopy na szerokość bioder.
2. Dystans między dłońmi i stopami zmierz kładąc się na brzuchu. Umieść dłonie w linii piersi. Jeśli jesteś
początkujący, to zegnij kolana, podnieś tułów i dopiero wyprostuj kolana. Osoby dłużej ćwiczące mogą
dochodzić do pozycji nie zginając kolan z leżenia na brzuchu lub z pozycji kija. W tym drugim
przypadku łatwiej jest wstać najpierw podnosząc głowę, potem biodra, ale próbuj też dojść do psa
mocno wypychając najpierw biodra do tyłu i do góry. Wszystkie sposoby dojścia rób na wydechu.
Możesz dochodzić do pozycji psa z uttanasany: najpierw połóż dłonie na ziemi i zrób krok najpierw
jedną, a potem drugą nogą do tyłu. W cyklu surya-namaskar, czyli powitaniach do słońca przejście z
uttanasany do psa (i z powrotem) wykonuje się skacząc nogami równocześnie do tyłu.
3. Palce środkowe w dłoniach skierowane do przodu, wszystkie palce rozszerzone i ich nasady równo
przyciśnięte do podłogi (szczególnie zwróć uwagę na nasady palców wskazujących). Jeśli masz
sztywne barki, to skręć lekko dłonie na zewnątrz tak, aby palce wskazujące były równoległe do siebie.
Linie środkowe stóp równoległe do siebie. Osoby początkujące i sztywniejsze zazwyczaj trzymają
stopy skręcone za bardzo do siebie (pięty za blisko siebie), ale gdy nabierzesz elastyczności, to
uważaj też, aby za bardzo nie rozszerzać pięt.
4. Wyciągaj się jednocześnie od dłoni do bioder (pachwin), od pięt do pośladków oraz od dołu brzucha do
zagłębienia pomiędzy obojczykami, ale najpierw pracuj nad przesunięciem bioder do tyłu i do góry. W
dobrym psie cały kręgosłup jest mocno wyciągnięty i schowany na całej długości w plecach tworzy
się rynienka.
5. Tył szyi długi i rozluźniony.

Dodatkowe warianty:
1. Z pomocą drugiej osoby, która chwyta skrzyżowanymi rękami uda osoby wykonującej pozycję.
Pomaga to wyprostować kolana i skręcić uda lekko do wewnątrz.

1. Z klockiem pomiędzy udami. Mocno ściśnij klocek prostując kolana.
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1. Na linach jest to bardzo relaksowa pozycja. Podłóż koc lub ręcznik, aby lina ci się nie wrzynała w
pachwiny.
Trzymaj pięty oparte na klockach lub ścianie w zależności od długości lin i wysokości ich zawieszenia.
Jeśli masz ciężką głowę lub ból, to podstaw pod nią klocek lub wałek.

1. Załóż pasek na ramiona tuż powyżej łokci lub tuż poniżej na przedramiona jeśli masz przeprosty w
łokciach. Ramiona i przedramiona powinny być w linii i wewnętrzne strony łokci skierowane do siebie.
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