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większości
U.jjayi
ćwiczeńjogi hormonaInej.
gardle
przyściśniętym
to z ko|eioddychanie
_ przypomina
z zamkniętymi
usto chrapanie
i gÓrtami Toćwiczenie
uruchamia
środkow4
p,luc,pobudzajac
n4częśc
zarazemf unkcjonowanietarczycy.

Stuz4temutzw bandhy(czyt.bandy).Podta
nazwqkryjesię świadome
kurczenie
okreś|oprzekontro|ować
nychgrupmięśni,
co pozwa|a
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(czyt.mu|ai pobudzaich pracęMu|abandha
banda)to z ko|eizaciskanie
mięśni
oko|ickrocza i odbytu(zwlaszcza
zwieraczy),
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od formyi tUmÓgtje zrobićkaŻdy,
szy.Pocz4tkowokazdqasanęnalezywykony.
wać robi4c7 oddechów ich |iczbęzwiększa

cHGEsz urĘcEJ?

Pelnasesjajogihormo.a.e ,qczne z,ozgrzewkqiWykonywanym
nazakończenie
ćwiczeniamiodprężaj4cymzajmujeok. godziwe c.'viczeniatrwaj4
ny, przy czym w,laśc
liesiqca
ok. 30 minut.W ciqg. oIe'..'s.ego
jestpraktykowac
coozenn.e,
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r,rc ąg' 2-3 miewzrostpoziomuestradio|u
sięcy.Znacznleszybciejjednakpoprawiasię
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przeciw.Wybierz
się do IekarzaNa Iiście
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