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Abhaya Wrocław - szkoła ashtanga jogi i hatha wg Iyengara
http://www.abhaya.pl

Trening jogi pomaga odnawiać stabilność mięśni, pogłębia oddech i czyni go lżejszym, usuwa przemęczenie i
uspokajająco oddziałuje na emocje, co w rezultacie wycisza umysł. W teraźniejszym świecie zachodnim joga
bywa znacznie stosowana przede wszystkim z powodu jej praktycznych wartości dla zdrowia: kręgosłupa,
układu nerwowego, gruczołów i organów wewnętrznych. Hatha Joga - najpopularniejsza na zachodzie praktyk
jogi indyjskiej, oparta w zasadzie na pozycjach ciała zwanych asanami również na kontroli oddechu. Praktyka
zawiera ćwiczenie podstawowych pozycji a także wykorzystywanie przyrządów do jogi. Praktyka jest
prowadzona w spokojnym tempie, kierujemy tu uwagę na staranne praktykowanie pozycji. Ashtanga Vinyasa
Joga - jest energiczną formą jogi, kładącą akcent na vinyasach, a więc na ruchu skoordynowanym z
oddechem. Praktyka zawiera doskonalenie zasadniczej sekwencji dla ashtanga jogi: powitania słońca A i B,
konsekwentnie przechodząc do pozycji stojących i siedzących. Podczas zajęć akcent kieruje się na płynność
przejść między pozycjami oraz równomierny, energetyzujący oddech. Praktyka jest prowadzona w
energicznym tempie. Joga to wywodząca się z Indii umiejętność zajmująca się połączeniami między
oddechem, umysłem i ciałem. Podczas nauki jogi w naszej szkole możesz ćwiczyć jogę dwoma różnymi
podejściami: hatha joga zgodnie z naukami Iyengara oraz astanga vinyasa joga wedle nauk Pattabhi Joisa.
Możesz dołączyć na lekcje dla początkujących i zaawansowanych. U podstaw jogi indyjskiej leży mniemanie,
że podróż ku równowagi rozpoczyna się od ciała i umysłu. Usprawniając ciało i umysł, wyostrza się percepcja
oraz kontakt ze swoim wnętrzem. Z powodu wykonywania określonych pozycji ciało się wzmacnia i
uelastycznia.
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