
 

 

 

 

 

                                                Шанкхапракшалaна – лагу     
 
Преди да започнете практиката, трябва да си подготвите между 2л. и 2,5л. чиста, топла, но не гореща 
вода. Към водата добавете по около 2 ч.л. сол на литър, така че вкусът и да е леко солен. Изпийте бързо 
1/3 от подготвената вода, след което веднага изпълнете динамично (без почивка или забавяне) по 8 
повторения всяка от по-долу посочените 5 асани (упражнения). Изпийте още 1/3 от водата и отново 
повторете по 8 пъти асаните, след което изпийте и последната 1/3 от водата и повторете за трети път 
асаните. Отидете до тоалетна, но не се напъвайте. Трябва да усетите естествен повик. Ако това не се 
случи до 5-10 мин., може да повторите серията от асани още веднъж. 
 

 
 
Тадасана  (палмово дърво) : 
 Заемете изправен стоеж със събрани ходила, изправете гърба и главата. Повдигнете 
ръце, сплетете пръсти, обърнете длани нагоре и ги поставете на върха на главата. 
Фиксирайте погледа си до края на практиката в една точка. Вдишайте и изпънете ръцете, 
раменете и гръдния кош нагоре. Повдигнете пети и останете на пръсти. Хубаво 
протегнете цялото тяло нагоре, без да губите равновесие. Задръжте дъха, докато сте в 
това положение за секунда, след което спуснете петите на пода и отпуснете ръцете върху 
главата. Това е един рунд (повторение). 

 
 

 
 

Тиряка тадасна (люлеещо се палмово дърво) :  
Заемете изправен стоеж с ходила раздалечени на разтояние по-голямо от ширината на 
раменете, изправете гърба и главата. Повдигнете ръце, сплетете пръсти, обърнете 
длани нагоре и ги поставете на върха на главата. Фиксирайте погледа си до края на 
практиката в една точка. Вдишайте и изпънете ръцете, раменете и гръдния кош нагоре. 
Издишайте и се наведете от кръста надясно, вдишайте върнете се в център, след което 
издишайки се наведете и на ляво. Това е един рунд (повторение).  

 
 

 
Кати Чакрасана  (поза със завъртане от кръста) :  
Заемете изправен стоеж с ходила, разтворени на ширината на раменете. С вдишване  
вдигнете ръце встрани на височината на раменете. Издишвайки, извийте тялото на дясно 
като отведете лявата ръка към дясното рамо, а дясната обвийте около гърба и поставете 
гърба на дланта на кръста. Погледнете колкото можете по назад през дясното рамо без 
усилие. Задръжте за секунда, като задълбочавате усукването и полека разтягате корема. 
С вдишване се върнете в изходно положение, с разперени ръце встрани. Издишвайки, 
изпълнете същото усукващо движение на другата страна, за да завършите рунда.  
 

 
 
 
 



 

 
 

Тиряка бхуджангасана (усукваща се кобра) : 
 Легнете по корем, раздалечете ходила на около 40-50 см. и стъпете 
върху пръстите. Поставете дланите на пода под раменете или леко 
встрани от тях. Приберете лактите към торса и облегнете челото на 
пода. Отпуснете тялото и най-вече областта на кръста. Вдишвайки 
внимателно повдигнете главата, врата и раменете, изпъвайки лактите,  

без да има болка или силно напрежение, сякаш някой ви издърпва за косата назад. Използвайте 
мускулите на гърба, като си помагате само с ръцете. Нека главата гледа напред, а не нагоре. 
Издишвайки извийте главата и горната част на торса, погледнете през лявото рамо, като осучете торса. 
Вдишайте и се върнете в средата, след което издишвайки изпълнете същото движение на другата 
страна. Вдишайте, върнете се в средата и издишвайки отпуснете торса надолу в изначална позиция, за 
да завършите рунда.  
 
 
Шава ударакаршанасана (пълно гръбначно усукване) : 
* Тази поза препоръчваме като алтернатива на Ударакаршасана, тъй като тя не натоварва по 
никакъв начин коленете, лесна е за изпълнение и отново има ефекта на притискане и разтягане в 
областа на корема.    

 
 Легнете по гръб със събрани ходила и ръце покрай тялото - това е 
изходната позиция. Свийте десния крак и поставете стъпалото до 
или върху дясното коляно. Вдишайте и поставете лявата длан 
върху дясното коляно, а дясната ръка изпънете встрани. 

Издишвайки внимателно се усучете, като спуснете дясното коляно към пода вляво от тялото. Обърнете 
главата надясно и погледнете към изпънатата ръка. Задръжте така за секунда. Дясното рамо не бива де 
се отделя от пода. Вдишайте и се върнете в изходната позиция. Повторете на другата страна. 
 
Допълнителни важни пояснения и противопоказания :  
  
*Препоръчително е последното хранене преди изпълнението на практиката да бъде с лека храна. 
*Практиката се изпълнява само сутрин, след като станете от сън, когато стомаха е напълно празен. 
*Преди практиката не е желателно да се ходи до тоалентна по голяма нужда или да се правят каквито и 
да било упражнения.   
*Практиката може да се изпълнява веднъж седмично.  
*След пракитката е добре да се храните с лека растителна храна, без сол и мазнина. 
*Практиката не бива да се изпълнява от хора със сърдечни и бъбречни проблеми или високо кръвно 
налягане. 
*Водата за практиката трябва да е чиста, по-възможност не от чешмата. 
*Солта, която използвате, не трябва да е йодирана, може да изпозвате хималайска.    

 
 

 


