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Halásana-Pluh

Cesta do i z polohy je shodná jako u Viparítakaraní . Provedení je

zřejmé z obrázku. Paže mohou být bu ď podél t ěla, nebo ve vzpažení.

V poslední dob ě doporu čuji mít rad ěji paže ve vzpažení -protože

potom cesta z polohy, provádí-li se pomalu- paže stále ve vzpažení,

dokonale rehabilituje celou páte ř. Uvolníme-li kolena na zem vedle

hlavy, jako mám na obrázku já, nazývá se poloha Karnapídásana .

Kontraindikace: lidé, kte ří trpí deformacemi obratl ů se nap řed musí

poradit s léka řem. Ú činky: zpevn ění a protažení zádového svalstva,

udržení, nebo znovuzískání pružnosti páte ře. Stimuluje funkci míchy,

sympatická ganglia a páte řní nervy. Má vliv na celou autonomní

nervovou soustavu a silný vliv na upravení funkce štítné žlázy.

Doporu čuje se t ěm, kte ří trpí vysokým tlakem, nebo svalovým

revmatizmem. Pomáhá lé čit bolesti hlavy. Stimuluje celý zažívací

trakt, obzvlášt ě ledviny a nadledvinky, játra, slinivku a slezinu.

Má omlazující ú činky na sexuální žlázy, cvi čí-li se soustavn ě,

působí i na zatvrzelé p řípady. Zvyšuje odolnost v ůči angín ě a

zabra ňuje usazování tuk ů v oblasti b řicha, bok ů a hýždí. Poloha

Karnapídásana  navíc pomáhá lé čit uši. Karna znamená ucho -pída

bolest. Ze za čátku není nutné mít nohy na zemi!



V článku Jóga 6 i 9 jsou uvedeny základní relaxace. Jsou samoz řejm ě
i jiné typy relaxa čních poloh, nežli na zádech. Mimo to n ěkte ří lidé

ani nemohou dob ře z r ůzných d ůvod ů relaxovat na zádech. V podstat ě
každá jógová poloha, je-li provedena skute čně jógov ě (uvoln ěně) m ůže

být relaxa ční polohou. Je-li dob ře vyvážen jógový stoj Tádásana  -

poloha Hory , zvlášt ě jsou-li chodidla skute čně rovnob ěžně, je i

Tádásana relaxa ční polohou.  Relaxa čními by se mohly, v p řípad ě
dobrého uvoln ění, nazvat i jógové

sedy- jako t řeba Sukhásana  a

Vadžrásana . Relaxa ční  polohou je

i uvoln ěná Jógamudra (Jóga10),

nebo jí podobná ArdhaKúrmásana -

polovi ční Želva - V kleku a sedu

na patách rozkro čném (Mandúkásana- poloha žáby) se uvolníme, čelo,

nebo tvá ř spo čívají na zemi.Prsty rukou jsou jakkoliv  spojeny.

Základní relaxa ční polohou na b řiše je Makarásana-Krokodýl  V lehu na

břiše vytáhneme paže z  ramen ve vzpažení, p řeložíme p ředloktí tak,

aby prsty objaly



lokty, položíme na horní p ředloktí čelo a bradu op řeme o podložku

tak, aby byla šíje co nejvíce uvoln ěná. Nohy dáme do takové polohy,

kdy budeme mít nejmén ě zatížená kolena, špi čky chodidel sm ěřují bu ď
dovnit ř, nebo ven. Poloha špi ček  dovnit ř p řináší lepší uvoln ění

sval ů dna pánevního a beder.

Vjághrásana-Tygr  je to poloha oboustranného provád ění: V lehu na

břiše položíme hlavu na pravou tvá ř, pravá paže je voln ě podél t ěla,

pravá noha voln ě narovnaná. Levou nohu skr číme tak, aby bylo stehno

přibližn ě kolmo k t ělu a levý loket p řiblížíme k levému kolenu.

Trochu se zahýbeme,aby byla poloha co nejpohodln ější.Léka ři usuzují,

že tato poloha, je-li na levém boku, je ideální poloha pro usínání.

Je to i ideální poloha po úraze, než p řijde léka ř, nevíme-li nemá-li

zran ěný poran ěnou páte ř.

Jsou i dv ě další polohy, které nejsou zrovna z ásan staré jógy, ale

na celém sv ět ě se v józe doporu čují a jsou odkoukány od víde ňských

drožká řů-fiakrist ů. V poloze Drožká ř na židli  vydržel drožká ř hodiny

čekat na "rito" a p řišel-li zákazník, prásknul bi čem a mohl jet.

Záda op řeme plnou plochou o op ěradlo, hýžd ě mírn ě vp ředu, chodidla

asi stopu od sebe, holen ě kolmo k zemi, paže jsou voln ě op řeny

předloktím o stehna tak, aby ruce visely mezi nohy. Ramena jsou

uvoln ěná a hlava v p řirozeném

předklonu.



      Drožká ř na zemi : V sedu na zemi pokr číme nohy tak, aby byla

chodidla na zemi, obejmeme

nohy rukama a uvolníme t ělo

na stehna. Je možno dát i

hlavu  mezi kolena.

Namaskára!


