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BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO v sodelovanju z DRUŠTVOM PRVI KORAK organizira: 

 

VADBO KLASIČNE HATHA JOGE s poudarkom na ajurvedskem načinu 

doseganja ravnovesja 

 

Podrobnejši opis vadbe: 

 
 

 

 

Udeleženci si boste pridobili znanje za izvajanje »položajev« - asan, ki sami po sebi delujejo 

transformativno in  »telesnih črpalk«, ki optimalno čistijo limfo. Obenem se boste naučili 

dosegati  stanja popolne pretočnosti in sproščenosti. 

 

Vadba je zasnovana na temeljih HATHA joge s poudarkom na zagotavljanju ravnovesja doš (energij) v telesu 

in umu po ajurvedi.  Obogatena je tudi z izbranimi DINAMIČNIMI vajami  iz krija joge za globinsko čiščenje 

telesa in uma.  

Ko izvajamo vaje in vmes kratke sprostitve, se telo pospešeno čisti, ker so izbrane na način in po zaporedju, 

ki omogoča čiščenje limfe in strupov, ki so se v telesu nabirali dolgo časa. Obenem se z načinom dihanja 

globinsko čisti jeza in vsa ostala negativna čustva in bolečine, ki jih imamo globoko v podzavesti.  

 

Vadba skupaj s sproščanjem traja 90 minut.  

Podrobno o Jogi: kliknite na link Kaj je Joga? 

 

Globinsko sproščanje kot del vadb joge  

Udeleženci se boste naučili  preprostega vsakodnevnega sproščanja. Spoznali boste več tehnik, 

ki omogočajo notranjo umiritev in odpravo blokad ter zakrčenosti. 

 
Naši dnevi so napolnjeni z umsko dejavnostjo, zato je zelo blagodejno, če si vsak dan vzamemo nekaj časa, 

da um sprostimo in se umaknemo iz sveta misli. Umski nivo je vibracijsko finejši kot telesni nivo in na nas 

lahko deluje zdravilno ali rušilno. V naših druženjih bomo spoznavali blagodejnosti umirjenega uma 

praktično z vajami  globinskega sproščana. 

 

Ranimo se vedno sami – poškoduje nas lastna interpretacija dogodka, misli, občutka ali čustva. 

Če NI reakcije, NI poškodbe – je samo zavedanje v MIRU. In iz tega miru se svobodno odločimo, kdaj in kako 

bomo delovali. Ko naša dejanja izvirajo iz notranje umirjenosti, potem gradijo in zdravijo, v nasprotnem 

primeru pa rušijo in nas vodijo v nezadovoljstvo ter bolezni. 

 

Trajanje: cca 10  min (znotraj vsake vadbe Joge).  

http://www.prvikorak.si/category/clanki/

