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A Magyar Jóga Akadémia célja, hogy a
jógaoktatók képzése az ősi tudáson és a
modern tudományon alapuljon

Mi a poszt COVID szindróma?
A poszt Covid szindróma: a tünetek kezdetétől számított
negyedik hetet követően kialakuló és elhúzódó késői
maradványtünetek és károsodások összefoglaló gyűjtő
neve.
Ezek az alábbi csoportokra oszthatók:
• Légszomj, nehézlégzés, a mellkasi fájdalom és a
köhögés - azaz tüdő érintettség
• Heves szívverés érzés, szédülékenység, mellkasi
fájdalom - azaz keringési rendszer érintettség
• Szorongás, depresszió, alvászavar, agyi köd - azaz
idegrendszeri érintettség
• Hasmenés, hányás - azaz emésztőszervi érintettség,
• Kötőhártya gyulladás, kipirosodás, váladékozás azaz a szem érintettsége.
A következő gyakorlatok ezen tünetek könnyítését, akár
rendszeres gyakorlásuk esetén megszűntetését célozzák.

A bemutatott gyakorlatok forrása
A most következő gyakorlatok a
tradicionális haladó pránájáma technikák
módszertani leegyszerűsítései.
Ebben tanárunk Shri O. P. Tiwari, aki a
haladó pránájáma technikák mélységeibe
vezet be bennünket.
Ő India egyik utolsó, még élő klasszikus
pránájáma mestere.
Az Ő általa ránk bízott küldetés ezen tudás
továbbadása minél szélesebb körben.

A pránájáma technikák
tudományos, élettani
alapja!

A Bohr reakció
A pránájáma technikák hatásmechanizmusának tudományos
megértéséhez tisztában kell legyünk a BOHR reakcióval, ami a sejt
anyagcsere egyik alapvető folyamatát írja le. Azt a folyamatot, ahogy az
oxigén átjut a hemoglobin molekulából (azaz a vérből) a szöveti sejtbe.
Így lehetővé válik a fokozott ATP szintézis. Ehhez az szükséges, hogy
megőrizzük a CO2-t a szöveti sejtekben a percenkénti légzésvolumen
csökkentésével.
Ennek három módja van:
1. légzésvisszatartás,
2. légzés lassítás,
3. az áramoltatott levegő mennyiségének
csökkentése.
Lásd a Magyar Jóga Akadémia tananyagát!
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A tradicionális pránájáma megfelelően alkalmazott technikáival
lehet séget teremtünk az ATP molekulák - a sejt energiatároló
molekuláinak - fokozottabb előállítására.

Mi az ATP
molekula?

Hogy megértsd a légzésedet!
Az ATP kémiai energiát szállít a sejten belül
az anyagcsere folyamataiban. Emberi szervezetben
egyszerre csak kb. 250 g van jelen,[2] de fokozott
felhasználását jellemzi az, hogy naponta a
testtömegnek megfelelő mennyiség fogy belőle.[3] Ez
úgy lehetséges, hogy az ATP folyamatosan
újrahasznosul. Jelentős izommunka esetén ez az érték
akár fél kilogramm is lehet – percenként![4] Az energia
a foszfátcsoportok közötti kötésekben raktározódik.
Egy csoport leszakadásával átlag 30 kJ energia
szabadul fel mólonként.
A fotoszintézis és a sejtlégzés folyamataiban
energiaforrásként szerepel, és egy sor enzim és
sejtfolyamat fogyasztja a bioszintetikus reakciók, a
sejtmozgás és a sejtosztódás folyamataiban.

Az egészség sejt szintű megértése
Ha egy sejt bőven termel ATP molekulát, akkor
egészségesen fog működni, az ilyen sejtekből felépülő
szövet is visszanyeri egészségét.
Így az ilyen szövetekből felépült szerv is egészségesen
működik.

sejt - szövet - szerv - szervezet
Az ilyen szervekből felépült test is egészségessé válik.
Ez az összefüggés és hatásmechanizmus az alapja a
Post-Covid tünetek pránájáma alapú terápiájának.

A pránájáma hatása
A pránájáma tehát ha jól megértjük, nem a
légzőrendszer tréningje. Minden egyes sejtünk
anyagcseréjére hatással van a szempillánk
sejtjétől, a vesénk sejtjein át, a térdizületünk belső
porcsejtjétől kezdve a lábszárunkban futó véna
falában lévő sejtekig.

Hosszú belégzésre felnyújtózom,
rövid ideig bent tartom a levegőt,
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Lassú kilégzés alatt
visszatérek a kiinduló
helyzetbe.
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▼
Energia szint emelkedik,
immunrendszer erősödik, a
covid miatti szöveti sérülések
helyreállnak.

↑

Esetleg haladóbbak a kilégzés után
rövid ideig kint tarthatják a levegőt
(kilégzés utáni légzés visszatartás).
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