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Danes je dan za jogo

Meditacija - naravna
pot umi ritve
V življenju težko najdemo način, kako umiriti svoje misli. Še ko se zvečer uležemo v posteljo, se nam vrti
film preteklega dne in se pojavijo skrbi dneva, ki prihaja. V spanju intenzivno sanjamo in novi dan nas
popelje v nori ritem. Za znoreti!
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Kako sedimo med dihaino tehniko ali med meditacijo?
Za meditacijo je izrednega pomena, da sedimo zravnano, Tradicionalno v
Indiji sedijo na tleh, najpogosteje v položaju suhkasana (osnovni položaj na
sliki 1), padmasana (lotus, položaj na sliki 2), ardha padmasana (polovični
lotus, položaj na sliki 3) ali vajarasana (polotaj diamanta na sliki 4). Lahko
pa meditiramo tudi sede na stolu, le da se ne naslonimo na naslonjalo.
Preden začnemo z meditacijo, bomo izvedli pranajarno - dihaino tehniko.
Za večino dihalnih tehnik je nujno, da dihamo s trebušno prepono. Pri vdihu se trebuh izboči, ob izdihu se popek pomakne proti hrbtenici in s tem
se trebušna stena vboči.

Vaja 1
Zaprimo desno nosnico, dihamo samo skozi levo (na sliki 5).
1. korak: Vdih in izdih si spontano sledita. zgolj opazujemo ritem.
2. korak: Vdih in izdih v enakomernem rttmu. Predlagam pet sekund veliha in pet sekund izdiha. Ponovimo deset ciklov.
3. korak: Vdih pet sekund, zadržimo ga deset sekund, izdih deset
sekund.
Opomba: Vajo 1 ponovimo še z desno nosnico. (slika 6)

Vaja 2:
Trikotno dihanje z afirmacijo

1. korak: Dihamo skozi obe nosnici in se zavedamo pretoka zraka.
2. korak: Uvedemo trikotno dihanje: vdih (pet sekund), zadrževanje diha
(deset sekund) in izdih (deset sekund).
3. korak: Vizualizirajmo si, da vdih potuje od trtice po hrbtenici do nosu;
med zadrževanjem diha smo osredotočeni na čelo; izdih se
sprosti iz čela navzven.
4. korak: Trikotnemu dihanju dodamo trditev. Ko sme s pozornostjc na
čelu in držimo dih za približno deset sekund, si ponovimo pozitivno trditev: "Sem umirjen/-a in v svojem centru» Trikotno dihanje ponovimo vsaj osemkrat.
5. korak: Tišina. Opustimo tri kotno dihanje in trditev. Še eno minuto smo
v tišini in opazujemo občutke.

