Selmeci József Csongor és Selmeciné Ágota a Magyar Jóga Akadémia alapítói és tanárai, min. vezető
jógatanárok és jógaterapeuták

Poszt Covid tünetek kezelése pránájáma alapú légzéstechnikákkal
1. Tadászana - Urvahasztászana variáció
Kiinduló helyzet a Tadászana, kézujjakat összekulcsoljuk, majd belégzés
alatt karemelés nyújtózás, kilégzés alatt visszatérünk a kiinduló helyzetbe.
A következő körben a belégzés végén légzésszünetet tartunk 2 mp -ig,
mialatt folyamatosan nyújtózkodunk és kilégzés alatt visszatérünk a
kiinduló helyzetbe.
Ebből elvégzünk még 2 kört, majd a következő 3 körben 4 mp -ig tartjuk
bent a levegőt, majd ezután 3 körben 6 mp -ig.

2. Virabhadrászana I. variáció
A kiinduló helyzetből belégzés alatt
páros kar emelés a mellkas magasságáig
behajlított könyökkel a karokat oldalra
kihúzva, majd kilégzéskor leengedjük a
karokat a törzs mellé és visszatérünk
kiinduló helyzetbe.
A következő körben a belégzés végén
légzésszünetet tartunk 2 mp -ig, mialatt a mellkas erőteljesen kiemelt és nyitott. Kilégzés alatt
visszatérünk a kiinduló helyzetbe.
Ebből elvégzünk még 2 kört, majd a következő 3 körben 4 mp -ig tartjuk bent a levegőt, majd ezután
3 körben 6 mp -ig.
3. Parsvottanászana variáció
Kiinduló helyzetben jobb láb elől kicsit
térdben lehet hajlítva, a bal láb hátul egy
kisebb terpeszben, bal kar nyújtózik
felfelé, jobb kézhát a keresztcsonton
fekszik.
Majd belélegzünk és kilégzés alatt
előrehajolunk, bal kézzel megfogjuk a
jobb bokát, vagy lábszárat, kissé lehajtjuk
fejünket, majd belégzésre visszatérünk a
kiinduló helyzetbe.
A következő 3 körben a kilégzés után 2 mp -ig kint tartjuk a levegőt (kilégzés utáni
légzésvisszatartás), amíg fogjuk lábunkat, vagy a székre hajoltunk, majd belégzésre visszatérünk
kiinduló helyzetbe. Majd 3 körben 4 mp-ig tartjuk kint a levegőt kilégzés után.
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4. Sasankászana variáció – Hathén (izolált légzést segítő) gyakorlat
Kiinduló helyzet a sarokülés
egyenes háttal, kezek a combokon
nyugszanak.
Majd letámaszkodunk kézfejekkel
közvetlen a térdek elé, karok
nyújtva vannak, arcunk előre néz.
Ebben a helyzetben 6 ki és
belégzést
végzünk,
majd
visszatérünk a kiinduló helyzetbe és
megfigyeljük a hatását. Ez 1 kör, végezzünk 3 -5 kört.
A gyakorlat a középsó-hátsó tüdőszakaszt szellőzteti át, ami rendkívül fontos a tüdőgyulladás
megelőzésére és utókezelésére. Figyeljük meg a lapockák tágulását és szűkülését a végzése során.
5. Marjari (Macskapóz) – Hathén (izolált légzést segítő) gyakorlat
Ezt a gyakorlatot 6 -szor végezzük el, belégzésre homorítás, kilégzésre púposítás, ez 1 kör.
Végezzünk 3 -5 kört. Átszellőzteti a teljes tüdőt, ezért a teljes jóga légzést váltja ki, akár ismerte
valaki korábban, akár nem. A mellkas erőteljes mozgásával növeli a tüdő kapacitását és vérellátását,
így megakadályozza a légúti szövődmények kialakulását.

6. Parivritta Marjari ászana
Négykézláb helyzetből belégzés alatt kifordulunk oldalra és
nyújtózunk, majd kilégzés alatt visszatérünk kiinduló helyzetbe.
Elvégezzük a másik oldalra is. A következő 6 körben belégzés
utáni légzésszünet 2 mp -ig.
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7. Ustrászana (Teve) - Hathén (izolált légzést segítő) gyakorlat
Térdelő helyzetben a karok
lefelé nyújtóznak, majd
belégzés alatt a mellkas
kiemelésével
kissé
hátradöntjük a hátunk felső
szakaszát, majd kilégzés alatt
visszatérünk a kiinduló
helyzetbe.
Hatszor végezzük el légzésszinkronban. Ez egy kör, utána sarokülésben rövid érzetfigyelés, majd
végezzünk még 3 -5 kört. A körök között sarokülésben érzetfigyelés. Nem végzünk légzésszünetet!
A Covidban legjobban megtámadott tüdőterület, az alsó rész
átszellőztetését segíti, így fokozza a sérült tüdőrészek
regenerációját.
Koncentrálunk a tüdő alsó részének szellőztetésére.

FONTOS MEGÉRTENÜNK, HOGY AZ ÖSSZES EDDIG BEMUTATOTT
GYAKORLAT CSÖKKENTI A PERCENKÉNTI LÉGZÉSVOLUMENT, AZAZ
MEGŐRZI A SZÉN-DIOXIDOT A SZÖVETI SEJTEKBEN.
EMELLETT A MOZGÁSOS GYAKORLATOK FOKOZZÁK A SZÖVETI
SEJTEKBEN A SZÉN-DIOXID TERMELÉSÉT IS.
AZAZ AZ ELMÉLETI RÉSZBEN BEMUTATOTT ATP SZINTÉZIST NÖVELIK, ÍGY
SEGÍTIK A SEJTJEINK, A BELŐLÜK FELÉPÜLŐ SZÖVETEINK, A
SZÖVETEINKBŐL FELÉPÜLŐ SZERVEINK ÉS A SZERVEINKBŐL FELÉPÜLŐ
EGÉSZ SZERVEZETÜNK EGÉSZSÉGÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSÁT!
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8. Relaxáció
Szék ülőkéjére feltett lábakkal, melyben a hasfal
könnyebben ellazul, a derék megpihen.
Alatta légzéstudatosítás:
50 -től visszafelé számolunk, magunkban.
Mondjuk, hogy 50 tudom, hogy belélegzem miközben
belélegzünk és 50 tudom, hogy kilélegzem, miközben
kilélegzünk.
Folytatjuk tovább: 49 tudom, hogy belélegzem miközben
belélegzünk és 49 tudom, hogy kilélegzem, miközben
kilélegzünk.
Végezzük tovább a légzésszámolást és légzésfigyelést.

9. Anulom-Vilom pránájáma - Szakaszos légzések, vagy megszakított légzések

Az Anulom-Viloma pránájáma egy olyan szakaszos légzőgyakorlat, amelyek során szüneteket
iktatunk be a belégzési és/vagy a kilégzési folyamatba. A szünetek lehetővé teszik a figyelem légzési
folyamaton való tartását, amely kulcseleme lesz a haladóbb pránájáma technikáknak.
A szakaszos légzéssel létrejön a légzés lassítás, azaz a percenkénti légzésvolumen csökkentés.
Ez segíti a fokozott ATP termelést.
1. Be Szü Be - Kilégzés - 2 szakaszos belégzés
2. Ki Szü Ki - Belégzés - 2 szakaszos kilégzés
3. Be Szü Be Ki Sz Ki - 2 szakaszos be és kilégzés együtt
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