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Давид Фролі 
ЙОГА ВІД А ДО Я. ПРАКТИКА АСАН З ПОЗИЦІЇ АЮРВЕДИ 

 
РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЙОГИ 
 

Щоб зрозуміти Йогу і Аюрведу, нам спочатку потрібний побіжний огляд Йоги, її 
сучасного застосування й історичного коріння. Йога - це широка система з детальними 
техніками для всіх аспектів розвитку людства - від музики й танцю до психології й 
соціології. Вона подібна великій горі, на якій є чудесні тварини, рослини, мінерали й 
широкий простір, і на яку треба довго дивитися з різних ракурсів. 

Головна практика Йоги, яку ми сьогодні спостерігаємо в усьому світі, - це асани. 
Асани поширюються на всі вправи, а також на дихальні методики й ментальні вправи. 
Асана - це зовнішнє обличчя Йоги, і для більшості людей - їх перший крок до її вивчення. 
Для більшості з нас йогин - це людина, схожа на відмінного гімнаста, що виконує важку 
позу. Коріння асан ідуть у традицію, яка називається Хатха-Йога. У цій традиції асани 
(пози), пранаяма (подих) і медитація утворюють триєдність духовних практик, спрямованих 
на розвиток наших внутрішніх енергій. Йога, що має справу з асанами, іноді називається 
Хатха-Йога, тому що тексти Хатха-Йоги містять найдетальніший опис асан. Але ми повинні 
пам’ятати, що вона охоплює тільки один її аспект, а не всю систему в цілому. 

Традиція Хатха Йоги йде своїм коріннями в класичну Йогу, сконцентровану в сутрах 
великого мудреця Патанджалі (200 рік до н.е.). Ці сутри називаються Йога Даршана, або 
філософія Йоги. Однак Патанджалі не був винахідником Йоги, вона існувала за багато 
століть до нього. Патанджалі систематизував і кодифікував довгу традицію Йоги у формі 
афоризмів, що донині залишаються кращим підсумком системи, яка була різними шляхами 
засвоєна з різних методик Йоги. 

Йога Патанджалі називається Раджа-Йога, або королівська Йога, через свій високий 
рівень викладання. Це Аштанга-Йога, або восьмиступенева Йога, через вісім рівнів 
практики, де асани - усього лише один з них. Хатха-Йога має стосунок до початкових стадій 
Раджа-Йоги, особливо до підготовки тіла й прани, і вважається важливим кроком на шляху 
до їхнього повного розвитку. 

Система Патанджалі Раджа-Йога, у свою чергу, іде своїм коріннями в більш прадавні 
вчення Хінду-Йоги в Упанішадах, Бгаґават-Ґіту, Магабгарату і Пурани, та у філософську 
систему Санкхья, яка є в них. Ці санскритські тексти пояснюють різні йогічні практики 
медитації, мантри, присвяти й розвиток прани. Після Патанджалі сама Ґіта вважається 
зазвичай первісним текстом Йоги, яка окреслює, загалом, інтегральний підхід, схожий на 
Йогу в сутрах. 

У такий же спосіб Крішна, найбільший учитель Бгаґават-Ґіти, часто вважається і 
найбільшим із усіх йогинів. 

Усі більш прадавні вчення Йоги в Індії сходять до Вед, вчень прадавніх гімалайських 
ріши, що нараховують більше п’яти тисячоріч. Веди представляють величезну й 
різноманітну духовну спадщину прадавнього світу, більша частина якої загублена або 
забута і, яка одного разу поширилася по всьому світу. 

Дійсно, Йога так само стара, як і саме людство, і являє більш високу, за духовністю, 
спадщину, яка, по суті, є в усіх нас глибоко в серці, як би ми це не називали і у якій би 
формі не уявляли собі. Йога - частина нашого вічного пошуку самореалізації, якої ми всі 
повинні досягти в цьому або іншому житті. 
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Її методи й ідеї важливі для кожного, незалежно від його походження, і застосовні в 
будь-який час, коли людина готова заглянути усередину себе й розвивати внутрішнє життя 
свідомості й радості. 

 
ВІСІМ ЩАБЛІВ ЙОГИ 

Патанджалі малює повний восьмиступеневий шлях Йоги, який має стосунок до всіх 
аспектів життя, внутрішнім і зовнішнім. Ці вісім щаблів (аштанга) наступні: 

Яма - поведінка. 
Ніяма - розвиток способу життя. 
Асана - пози Йоги. 
Пранаяма - контроль над Праною. 
Пратьяхара - контроль над відчуттями. 
Дхарана - концентрація. 
Дхьяна - медитація. 
Самадхі - реалізація. 
1. П’ять яма: п’ять практик соціальної і персональної поведінки 
Яма - це практики, що застосовуються для того, щоб виключити можливість 

неправильної, шкідливої або неспокійної поведінки. Вони створюють основу правильного 
життя, спокою і гармонії - як соціальної, так і особистої. Завдяки цим практикам, Йога 
надає просту модель самодисципліни, яка викорінює проблеми, що виникають через 
надмірні матеріальні запити, що існують у реальному житті. Вона забезпечує нас слушними 
етичними законами вчителів Йоги й аюрведичних докторів. 

П’ять яма 
• Ахімса - неспричинення шкоди (ненашкодження). 
• Сатья - правдивість, або небрехливість. 
• Брахмачарья - правильне використання сексуальної енергії. 
• Астейя - неучасть у злодійстві. 
• Апаріграха - некорисливість. 

Першою йде Ахімса, або ненашкодження. Основою будь-якої істинної мудрості або 
здорового способу життя є бажання не нашкодити будь-якій живій істоті - не тільки людині, 
але будь-якому творінню, включаючи камені! Пам’ятайте, що наносячи шкоду іншим - 
подумки, емоційно або своїми діями, - ви завжди завдаєте шкоди й собі. Ахімса означає 
необхідність уникати будь-яких дій, які можуть заподіяти шкоди, і підтримувати ті дії, які 
зменшують її або захищають від несправедливості й кривди. 

Другий принцип - це правдивість. Правдивість у думках і поведінці необхідна для 
ясності й спокою розуму, та для створення соціальних взаємодій, щоб встановлювати 
довіру й виключати конфлікти. Ми можемо обдурити інших, але ми самі знаємо правду про 
те, що робимо. 

Неучасть у злодійстві означає не брати те, що нам не належить. Це, природно, 
стосується матеріальних речей, але також поширюється і на психологічні фактори - 
наприклад, не позбавляти кого-небудь гарної репутації, говорячи про нього погано. 
Матеріальні речі мають психічну силу. Якщо ми беремо речі, які законно не належать нам, 
їх негативна психічна сила буде тиснути на нас. Брахмачарья означає уникати неправильної 
сексуальної поведінки, що є серйозною причиною і обману, і шкоди - і для нас самих, і для 
інших людей. Неправильне використання сексуальної енергії є головним чинником 
соціальних і психологічних страждань. Сексуальна енергія, яка використовується 
правильно, є основою і для цілющої, і для духовної енергій. 

Некорисливість означає, що ми не повинні думати, начебто реально володіємо речами. 
Ми повинні дивитися на нашу власність як на частину загального добра, а на себе - як на 



3 

слугу для блага всіх. Некорисливість викликає відсутність жадібності та жаги 
нагромадження, не осуджується наявність лише невеликої власності. Воно показує 
матеріальну простоту, властиву практиці Йоги. 

2. П’ять ніяма: п’ять практик особистого розвитку, принципи йогічного способу 
життя 

• Шауча - чистота и непорочність. 
• Сантоша - задоволеність. 
• Тапас - самодисципліна. 
• Свадхія - самонавчання. 
• Ішвара Пранідхана - визнання божественної волі. 

Чистота стосується зовнішньої охайності, включаючи використання вегетаріанської 
дієти. 

Вегетаріанська дієта вважається одним з найдієвіших видів допомоги для медитації, і її 
повинні дотримуватися всі серйозні учні Йоги. Непорочність і чистота стосуються також і 
до чистоти серця й розуму. Ми повинні бути вільними від ментальної і фізичної отрути, для 
того щоб функціонувати на повну силу й з максимальною потужністю. Чистий розум, 
вільний від заклопотаності, жадібності, страху й інших емоційних утруднень, створює 
ясність і мудрість. Задоволеність означає збереження рівноваги у всьому, що ми робимо. Це 
не значить бути самовдоволеним. Залишатися незворушним при всіх життєвих злетах і 
падіннях означає дійсне задоволення, сантошу. Бути врівноваженим, здатним залишатися 
зосередженим і проникливим у всіх учинках і життєвих переживаннях - ось ключ до нашого 
успіху. 

Тапас означає дисципліну, що опирається на постійне застосування волі в досягненні 
значної мети, яка припускає здатність жертвувати на цьому шляху менш важливими речами. 
У будь-якій сфері життя, чи то змагання з бігу чи бізнес, нам потрібні правильна мотивація 
й дисципліна, воля продовжувати справу при будь-яких обставинах. Тому, щоб просувати 
роботу вперед і добитися більш високої свідомості, ми повинні залишатися постійними в 
нашому здійсненні тапасу. 

Самонавчання означає, що ми повинні розуміти, хто ми і якими можуть бути наші 
реальні здібності й потреби. Кожний з нас має унікальну природу і потенціал, який ми 
повинні розкрити. Те, що добре для однієї людини, може бути недобре для іншої. 

Тому, дотримуючись цього принципу, Йога завжди адаптується до нашої 
індивідуальної основи. Усі її практики є засобом саморозвитку, а не зовнішньою системою, 
нав’язаною нам. 

Визнання Бога або космічної волі не є предметом тільки релігійних уявлень. Це 
означає сублімацію «я» і його потреб до більш високої свідомості, що працює протягом 
усього нашого життя й керує цим неосяжним Всесвітом. Із цілісним «я» скоріше стає 
можливим переживати це «ціле». 

3. Асана 
Асана складається з фізичних поз і рухів, які знімають напругу, виводять токсини і 

готують розум для медитації. Це не тільки знайомі пози, такі, як, наприклад, стійка на 
голові, але також із менш знайомих послідовностей рухів. Це перша стадія персональної 
практики, спрямованої на фізичне тіло - основу всього, що ми робимо в житті. Асана, що 
звернена до інших рівнів, пропонує ще більше. Фокусуючись більше на процесі практики 
асан, ніж на виконанні окремої пози, той хто практикує може довідатися про роботу свого 
розуму і про перешкоди, створені минулими переживаннями. Згодом асана може стати 
втіленням однієї з форм медитації. 

4. Пранаяма 
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Надлишкова прана, або енергія, необхідна, щоб добитися наших цілей або виконати 
щось значне в житті. Більшість практик пранаями складаються з дихальних вправ, які 
розвивають життєву силу, що допомагає активізувати енергію, яка дрімає в розумі, і 
очистити тіло. Ці вправи складаються зі специфічних типів ступенів дихальних практик. 
Асана приводить тіло в стан рівноваги, щоб ми могли працювати над нашими пранами за 
допомогою пранаями. 

Однак пранаяма поширюється на всі способи розвитку і контролю над праною у тілі й 
розумі, та на доступ до нових джерел прани, як внутрішніх (за допомогою медитації), так і 
зовнішніх (наприклад, вдихання прани сонця). 

Деякі техніки пранаями є духовними практиками, спеціально винайденими для 
розвитку більш глибокого зв’язку між космічним життям і могутніми перетворювальними 
силами. 

5. Пратьяхара 
Пратьяхара стосується різноманітних методів керування враженнями і контролю над 

відчуттями, які є нашим головним джерелом контакту із зовнішнім світом. Усе, що ми 
одержуємо через відчуття, впливає на нашу свідомість, подібно тому, як їжа, яку ми їмо, 
впливає на наше тіло. Багато великих вчителів говорили: «Ти стаєш тим, що тебе оточує». 
Ваші відчуття всотують ваше навколишнє середовище. За допомоги правильного 
використання відчуттів ми можемо жити в гармонії зі світом навколо нас. 

Більшість методів пратьяхари полягає у відштовхуванні від тягаря зовнішніх відчуттів 
і перехід до спокою й тиші усередині нас. Глибока релаксація також є частиною пратьяхари, 
яка полягає в приведенні рушійних органів у спокійний стан. Більшість асан має 
закінчуватися якоюсь із форм пратьяхари, наприклад, використанням шавасани. 

6. Дхарана 
Дхарана складається з практик по концентрації, які організовують і стабілізують увагу. 

Увага - це головна сила розуму. Ми повинні вчитися тренувати його, як м’яз, якщо 
прагнемо розкрити наші вищі ментальні здібності. А якщо ні, то ми потрапимо під контроль 
зовнішніх сил і не зможемо реалізувати наше вище призначення в житті. Культивуючи силу 
уваги, ми будемо сприяти тому, що всі можливості розуму поступово розкриються перед 
нами. Типові методи дхарани полягають у концентрації на різних чакрах (внутрішніх 
енергетичних джерелах) або тривалій увазі до якогось об’єкта (наприклад, на полум’ ї 
свічки), доти доки розум не стає спокійним і стабільним. Утримуючи тіло в стійкій позі, 
асана допомагає концентрації свідомості. 

7. Дхьяна 
Дхьяна стосується медитації, яка є тривалою концентрацією або глибоким 

міркуванням над яким-небудь уявним об’єктом. Через утримання «одноточкової» уваги ми 
можемо прийти до глибокого розуміння реальності всього, про що ми медитуємо. На чому б 
ми не зосередили повністю нашу увагу, це розкриє нам своє внутрішнє значення. Усе в 
житті говорить із нами, якщо ми вміємо увійти в медитативний стан розуму. Найбільший 
інструмент знання - це не машина або книга, але наша власна свідомість, що досягла 
стабільності. 

Медитація - основний метод класичної Йоги, мета якої - керування свідомістю. 
Різноманітні методи медитації в Йозі включають Самопізнання, визнання Божественного 
початку (оформленого чи ні), релігійні практики, енергетичні практики й використання 
мантри (найпершого звуку). Асана заспокоює тіло для того щоб допомогти заспокоїти 
свідомість для медитації. 

8. Самадхі 
Самадхі полягає в злитті розуму з об’єктом його уваги, що відбувається природнім 

шляхом у процесі тривалої медитації. Коли свідомість стає одним цілим зі своїм об’єктом, 
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ми переживаємо глибокий спокій і блаженство. Ми розуміємо все, що ми бачимо, як 
сторону нашої власної, більш значної і універсальної природи. Ми, імовірно, можемо краще 
зрозуміти самадхі як тотальну концентрацію, у якій ми так повно віддані тому, що робимо, 
що зовсім забуваємо про себе. Ми вертаємося глибше до нашого серця й забуваємо всі 
тривоги зовнішнього світу. 

Самадхі - кінцева мета практики Йоги, яка здійснюється за допомогою довгочасної 
медитації. Йога показує нам, як добитися цього внутрішнього стану блаженства, поступово 
працюючи з тілом, праною, відчуттями, свідомістю й серцем. Вона показує нам, як 
організувати наше життя й поведінку на всіх рівнях, щоб прийти до цієї найвищої мети, яка 
звичайно призначена тільки для деяких незвичайних містиків. 

 
ВАЖЛИВІСТЬ ПРАКТИКИ АСАН 

Асана пов’язана з усіма щаблями Йоги, які переплітаються різними способами. Асана є 
частиною життєвих практик ямас і ніямас, бо це засіб самонавчання й самодисципліни. 
Асана - це форма пранаями, бо за допомогою правильної пози ми можемо контролювати 
нашу прану. Асана - це форма пратьяхари, бо вона дає нам контроль як над нашими 
відчуттями, так і над нашими руховими органами. Асана - це форма дхарани, бо за 
допомогою її ми можемо концентрувати наші енергії. Нарешті, асана - це форма медитації, 
бо її правильне виконання вимагає, щоб ми підтримували нашу свідомість у ясному і 
активному стані. 

Не вважаючи інших аспектів Йоги, асани також корисні самі по собі завдяки тому, що 
підтримують здоров’я і життєздатність, лікують багато хвороб, навіть якщо ми не 
використовуємо пози для нашого духовного розвитку. Асани знімають стрес, напругу і 
заспокоюють нерви, що є розповсюдженою проблемою при нашому скаженому ритмі життя. 
Вони є важливою частиною здоровішого способу життя й мають терапевтичний вплив як на 
наше тіло, так і на нашу свідомість. З цієї причини люди, які не цікавляться духовною 
складовою Йоги, можуть все ж знайти багато користі в практиці асан. 

 
ВАЖЛИВІСТЬ ВОСЬМИ ЩАБЛІВ ЙОГИ 

Вісім щаблів Йоги - це щось зовсім незвичайне. Однак вони також віддзеркалюють 
природну структуру нашого життя. Це не штучна конструкція, але частина природного руху 
тіла і свідомості. 

- Усі ми маємо різні цінності й уявлення, які мотивують нас у житті (яма і ніяма), 
стають основою наших професій, захоплень і поглиблених пошуків. 

- Із цих цінностей ми розбудовуємо первісну фізичну активність або позу (асану), чи 
сидимо ми за столом в офісі або біжимо підтюпцем. Це наче характерна поза 
нашого індивідуального життя, і вона також впливає на нашу свідомість. 

- Наша первісна фізична активність викликає окрему проекцію енергії (пранаяма) - 
того, як ми затримуємо наш подих або пускаємо в хід енергії в головних фізичних 
позах, які ми приймаємо. Для деяких з нас це може бути те, як ми затримуємо 
подих, сидячи перед екраном комп’ютера. Для інших - енергія, яку ми здатні 
вкласти в нашу роботу. 

- Наша проекція енергії викликає специфічну орієнтацію відчуттів (пратьяхара), 
подібно тій, яка є в людини, що зосереджено дивиться на монітор комп’ютера, або 
в художника, зосередженого на написанні картини. Відчуття всотують усе, що 
вони сприймають від оточуючих. 

- Ця орієнтація відчуттів веде нас до концентрації на окремому проекті (дхарана), чи 
то бізнес-проект, творчий пошук чи якась духовна практика. 
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- Тривала концентрація приводить нас у стан рефлексії (дхьяна), у якому ми постійно 
думаємо про окремий проект, і це поглинає нас цілком. Багато хто з нас поглинені 
своїми тривогами, амбіціями або конфліктами, й не знають, як використовувати 
свою свідомість, щоб подумати про щось трансцендентне. 

- Ця рефлексія згодом приводить нас до того, що ми зосереджуємося на об’єкті нашої 
уваги (самадхі) настільки, що стаємо з ним одним цілим, подібно тому, як це 
відбувається у спортсмена з його зусиллями, у художника з його твором або у 
вірянина з його божеством. Самадхі так само стосується до тих екстремальних 
станів, у яких ми досягаємо об’єктів наших пошуків, домагаємося успіхів, 
досягнень і реалізації всіх планів, що приносить нам величезну радість. 

Більшу частину часу ми дотримуємося цього процесу механічно або неусвідомлено, 
ведені скоріше своїми бажаннями, ніж вищим духовним прагненням. Йога показує нам, як 
дотримуватися процесу усвідомлено, для того щоб розвивати вище розуміння й творчі 
здібності. Ми завжди займаємося Йогою або прагнемо досягти якоїсь мети в житті, яка 
змусить нас почувати себе щасливіше, гармонічніше або мудріше. Вісім щаблів Йоги дають 
нам дороговказну нитку того, як це робити оптимальним способом, і відкриває нас для 
вищого духовного прагнення. 

 
РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АЮРВЕДИ 
Аюрведа з’явилася на західній сцені пізніше Йоги, слідуючи за нею по п’ятах. Ще 15 

років тому знання Аюрведи було справою невеликої кількості людей, які слідом за Йогою 
познайомилися із цією великою традицією. В останні кілька років разом зі зростанням 
цікавості до нетрадиційної й додаткової медицини, Аюрведа придбала велике визнання. 
Зараз вона проявляє себе як одна з найважливіших у світі систем духовно-тілесної 
медицини. 

Аюрведа пропонує унікальну систему лікування, засновану на коригуванні способу 
життя, індивідуалізованих дієтичних програмах, дієвих трав’яних формулах і духовному 
фокусі Йоги й медитації. Її глибока класифікація духовно-тілесних типів дозволяє зробити 
ясну оцінку індивідуальної конституції й того, як цілісно лікувати людину. Це робить 
Аюрведу ідеальною практикою для профілактики захворювань, збільшення тривалості 
життя й розвитку творчих здібностей. Вона не є тільки способом протистояти хворобам, 
хоча Аюрведа може це робити досить добре, застосовуючи специфічні плани лікування при 
будь-яких скаргах на здоров’я, починаючи з банальної застуди й закінчуючи серйозними 
захворюваннями. 

Аюрведа стала головною частиною того, що ми могли б назвати «другою фазою» 
інтересу до Йоги, вона є лікувальною методикою й інструментом зцілення. На цьому 
будується перша фаза інтересу до Йоги як системі фізичних вправ. Люди, що вдаються у 
терапевтичний аспект Йоги, по суті, долучаються до Аюрведи через історичне споріднення 
двох систем. 

По мірі розвитку терапевтичного аспекту Йоги, обов’язково розкриваються її зв’язки з 
Аюрведою. Це приводить до нової взаємодії двох дисциплін, у якій кожна з них 
заряджається енергією від іншої. Йога розбудовує сучасні підходи через різноманітні форми 
фізичних вправ, фізичного лікування й психології, які виникли спочатку через зіткнення із 
сучасною медициною. Тепер вона повинна знову звернути увагу на своє традиційне 
медичне коріння з Аюрведи і подумати, як їх скласти разом у єдину картину її потужного 
лікувального потенціалу. 

Аюрведа також зустрічається із сучасною медициною й новими проблемами зі 
здоров’ям, створеними сьогоднішньою інформаційною епохою. Вона подібним чином 



7 

саморегулюється у зв’язку з новими методами лікування й змінами в способі життя. Вона 
вступає в контакт із новими формами Йоги, особливо на Заході, що також розширює її 
перспективи. Ця нова область контакту Йоги й Аюрведи, самозцілення й самореалізації є 
однію з найважливіших тенденцій у Йозі й повинна стати більш значною у майбутньому. 

 
АЮРВЕДИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЯ 

Аюрведа означає «мудрість життя» (життя в її найглибшому відчутті) як творчої і 
духовної пригоди в реальності свідомості. Мета такого життя не просте здоров’я, але 
гармонія індивіда з фізичним, ментальним і духовним аспектами Всесвіту. Щодо цього, 
концепція життя (аю) в Аюрведі виходить далеко за межі будь-якої персональної і 
матеріалістичної дефініції, та охоплює ту цілісність, якою ми можемо стати. Аюрведа 
визначає справжнє здоров’я або добробут (сватха) як правильний баланс тіла, відчуттів, 
свідомості й душі (Атман або Пуруша). Це повний зв’язок зовнішніх аспектів нашого буття 
з його внутрішньою сутністю - чистим усвідомленням. Вирівнювання хребта при виконанні 
асани є частиною цього великого приведення у відповідність зовнішнього і внутрішнього 
аспектів нашої природи, що дозволяє нашим енергіям підніматися вгору, в напрямку до 
трансформації. 

Тіло - це основа всього, що ми робимо. Воно має бути сильним, здоровим і чистим, 
вільним від токсинів, з гарною імунною системою, здоровим апетитом і фізичною 
витривалістю. Відчуття - це інструменти, за допомогою яких ми контактуємо із зовнішнім 
світом. Вони повинні бути гострі та ясні, що швидко реагують і вільні від неприродних 
потреб і пристрастей. Психіка - це основа нашої свідомості. Вона повинна бути спокійною, 
врівноваженою і сприйнятливою, вільною від емоційного потрясіння та шкідливих думок. 
За тілом і психікою ховається наша душа, або внутрішня свідомість, почуття єдності з усім, 
яка не обмежена часом або простором і зв’язує нас із цілим Всесвітом. Вона повинна бути 
частиною всього, що ми робимо, джерелом нашої мотивації для всього, що має реальне або 
постійне значення. 

Для того щоб лікувати тіло, нам потрібні здорова їжа, трави й фізичні вправи - не 
тільки ліки або новітнє медичне устаткування, але цілісний збалансований спосіб життя. 
Для лікування психіки нам потрібні правильні враження, вирази і асоціації, цілісний режим 
для психологічного щастя, а не тільки аналіз і поради. А що стосується душі, нам потрібна 
підхожа духовна практика, щоб з’єднати нас із вічністю й нескінченністю, що перебуває за 
межами наших турбот і тривог. Усі ці міркування є складовою частиною величезних 
масштабів Аюрведи. 

Аюрведичне лікування має дві головні компоненти, які взаємозалежні між собою. 
Перша складається зі спеціальних рекомендацій для лікування конкретної хвороби, яка, 
скоріше перебуває у віданні медицини; як відомо, це дієві трав’яні формули Аюрведи й 
методики Панча-карми. Друга і більш фундаментальна компонента, складається з 
аюрведичних рекомендацій з поліпшення загального стану здоров’я і самопочуття. Вона 
включає фактори способу життя, такі, як фізичні вправи й медитація, індивідуалізовані 
програми здоров’я, цілісну систему практик соціального здоров’я й віддану турботу про 
наше природне навколишнє середовище. Аюрведа змушує нас усвідомити своє місце у світі 
природи через хід часу. Вона вчить нас, як гармонізувати себе зі сходом і заходом сонця, 
порою року й етапами життя від народження до смерті. Вона показує нам, як адаптуватися 
до впливів холоду й тепла, вогкості й посухи, ясним і похмурим дням. Аюрведа 
піднімається із сонцем, прекрасно світить із місяцем і вільно рухається з вітром. Разом зі 
своїм природним ритмом, Аюрведа включає усвідомлення нашої внутрішньої природи 
через наші думки й емоції, що також слідує за органічною моделлю. Вона змушує нас 
усвідомити наш власний внутрішній вигляд, клімат і пори року наших розуму і серця. У 
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своєму багаторівневому підході, Аюрведа показує правильну дієту для фізичного тіла, 
правильний подих для пранічного тіла, правильні враження для розуму, гармонійні емоції 
для серця і правильні думки для нашого вищого розуму. 

Аюрведа базується на визнанні життєвої сили, названої в санскриті прана. Вона 
дивиться на тіло як на форму, чисту оболонку, створену й наповнену енергією за 
допомогою прани, як посередника для свідомості. Аюрведа навчає нас силам прани, які 
керують нашим життям і показують нам, як оволодіти нею для нашого більш повного 
розкриття. Вона має свою власну мову цих життєвих сил, які стають дошами (біологічними 
тілесними рідинами), що позначають наш індивідуальний психофізичний тип. У нашій 
книзі ми будемо докладно говорити про ці типи. 

Згідно Аюрведи, ми здобуваємо хворобу через два фактори, які зазвичай ідуть пліч-о-
пліч: ззовні - неправильні стосунки із силами зовнішнього середовища, такими, як їжа або 
осоння, і зсередини - неправильний рух внутрішніх енергій, викликаний дисгармонійними 
думками та емоціями. Трансформацією цих двох факторів є рух аюрведичного зцілення, яке 
відбувається й ззовні, і зсередини. 

 
ЙОГА І АЮРВЕДА 

Аюрведа, подібно Йозі, виникла як частина різноманітних гімалайських 
спіритуалістичних вчень. Її традиційне божество - Дханвантарі, індуїстський бог медицини, 
що є формою Бога Вішну, аспектом космічної свідомості, яка береже й опікується всесвітом. 
Її традиційними основоположниками є Чарака й Сушрута (155 рік до н.е.). Вони створили 
два головні класичні тексти з Аюрведи - Чарака Самхіта та Сушрута Самхіта. Великий 
учитель Йоги, Патанджалі, сам написав коментар до праці Чараки, що підкреслює, як 
завжди були близькі Йога і Аюрведа. 

Йога традиційно викладалася, використовуючи термінологію Аюрведи, особливо для 
пояснення фізичного впливу й корисності для здоров’я різних асан. Подібно цьому, 
Аюрведа використовує мову Йоги і її розуміння психіки й тіла для психологічної та 
духовної складових її лікувальних практик. 

Класична Йога має своєю основною метою самореалізацію, що є уніфікацією з нашим 
вищим «я» або чистим усвідомленням, яке виходить за межі зовнішнього світу і його 
кордонів. Аюрведа ставить своєю основною метою оптимальне життя, прояв нашого 
повного потенціалу здоров’я і енергії на всіх рівнях. Обидва ці вчення йдуть разом. Без 
повного розквіту нашої життєвої енергії ми не зможемо реалізувати нашу справжню 
здатність вищого усвідомлення. Без саморозуміння ми не зможемо використовувати нашу 
життєву енергію належним чином або повністю, бо ми розтратимо її в неусвідомлених 
прагненнях. Йога ґрунтується на аюрведичній медицині для своїх висновків про здоров’я. 
Аюрведа ж спирається на Йогу для свого ментального і духовного виміру. 

І Йога, і Аюрведа висвітлюють ведичну ідею того, що ми повинні жити згідно з нашою 
унікальною природою і її особливими можливостями. Згідно Аюрведи, ми всі маємо різні 
індивідуальні конституціональні типи психіки й тіла. Вимоги в їжі, фізичних вправах і 
способі життя будуть різні для кожного типу. 

Точно так само Йога повинна виконуватися в гармонії з індивідуальною конституцією 
й фізично, і психологічно. Тип асани і медитації, корисний для однієї людини, може 
виявитися шкідливим для іншої. Так само, як ми повинні їсти їжу, що підходить для даного 
типу, ми повинні підбирати вправи. Режими асан більше підуть нам на користь, якщо вони 
плануються з урахуванням індивідуальних потреб і аюрведичних конституціональних 
міркувань. Щодо цього практика асан може бути використана на трьох різних рівнях: 

• Асана як вправа - як частина здоровішого життя. 
• Асана як терапія - щоб лікувати окремі хвороби або порушення тіла й психіки. 
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• Асана як спіритуалістична практика - для самопізнання й саморозвитку. 
Найчастіше люди виконують асани в полегшеному варіанті для здоров’я й фізичного 

тренування. Деякі люди виконують асани, щоб лікувати окремі хвороби, як частину 
йогічної терапії. Вони лікують болі в спині, хвороби серця, розлад нервової системи, віл-
інфекцію або інші стани. Класична Йога, як Йога в сутрах, інтерпретує асани як частину 
садхани, або спіритуалістичної практики, але мало говорить про користь для здоров’я 
окремих поз, які згадуються мимохідь. 

Аюрведичне лікування включає рекомендації вправ для підтримки гарного здоров’я і 
для лікування окремих хвороб. Воно наголошує на практиці асан як на ідеальній і повній 
системі вправ, що підтримують оптимальне функціонування тіла. Згідно Аюрведи, ми 
повинні слідувати типу вправи, що узгоджується з нашою індивідуальною конституцією, 
котра визначається як доши Вата, Пітта і Капха. З цієї причини Аюрведа призначає асани, 
засновані на визначенні конституційного типу людини (її доши). Ті, хто хоче займатися 
Йогою, або вправами, або лікуванням, повинні звернутися до Аюрведи, щоб дізнатися, як 
інтегрувати йогічну практику в конституціональні вимірювання і індивідуалізовані плани 
лікування хвороби. 

Аюрведа - ведична дисципліна про здоров’я тіла й психіки, у той час як класична Йога 
- відповідна система духовної практики. Це означає, що як режими способу життя асани 
попадають у поле аюрведичних виправлень способу життя й повинні брати до уваги 
аюрведичну конституцію людини, так і терапевтичні методики для лікування окремих 
хвороб і розладів також потрапляють у поле Аюрведи й повинні побачити дисбаланс доши 
за кожною окремою хворобою. 

Йогатерапія традиційно перебувала в полі Аюрведи, що має у своєму діапазоні як 
рекомендації зі способу життя, так і приписи з лікування окремих хвороб. Це вірно не 
тільки стосовно індуїстської традиції Йоги, але також тибетського буддизму, який у значній 
мірі опирається на Аюрведу в лікувальній частині своєї традиції. 

Однак мало сучасних учителів Йоги навіть в Індії усвідомлюють аюрведичні підтексти 
в практиці Йоги. Якщо вони пропонують асани, то можуть ураховувати тільки ті фізичні 
кондиції людини, які потрібні від неї по сучасних медичних стандартах. Вони схильні 
дивитися на асани поза контекстом йогічної мови, у якій незрозумілі їхні енергетичні 
зв’язки із праною і вищим проявом Себе. З іншого боку, традиційна Йога описує асани в 
аюрведичних термінах і енергетиках, які проливають багато світла на їхнє застосування. 
Учні Йоги повинні знати цю аюрведичну мову, для того щоб адаптувати свою практику 
асан для найкращих можливих результатів. Аюрведичний погляд на практику асан 
доповнює те, чому Йога вже навчила їх, забезпечуючи медичною мовою, яка добре 
вписується в цілісне поле йогічних концепцій і технік. 

Для тих, хто використовує практику асан на будь-якому рівні, аюрведичне розуміння 
асан дуже корисно, якщо не сказати більше. Подібним же чином ті, хто вдається в духовні 
чесноти аюрведичної медицини, повинні вивчати Йогу в більш широкому сенсі - як шлях до 
Самопізнання. У наступних розділах ми пояснимо, як використовувати асани і для 
підтримки здоров’я, і для лікування енергетичних дисбалансів так, як їх визначає Аюрведа. 

 
РОЗДІЛ 3 

ЩО ТАКЕ ДОШИ 
Аюрведа визнає три форми пранічної (або життєвої) енергії як основу для здоров’я і 

хвороби у всіх людей. Це три доши, або біологічних рідини, - Вата (повітря), Пітта (вогонь) 
і Капха (вода). Доша означає «те, що викликає псування речей» і має відношення до 
хворобливого потенціалу рідин. Вата означає «вітер»; Пітта означає «жовч», а Капха 
асоціюється зі «слизом або мокротинням». Вітер, жовч і слиз - це три основні форми 
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токсинів, які викликають біль і хвороби, коли вони накопичуються в тілі. Вітер викликає 
сухість, ригідність, нервозність і слабкість. Жовч, яка є формою вогню, викликає інфекцію, 
запалення, кровотечу й лихоманку. Слиз викликає заткнення (або мед. засніт) судин, набряк 
і ожиріння. 

ВАТА-ДОША 
Вата - це рушійна або енергетична сила, відповідальна за рух, вираження й розрядку 

всіх імпульсів. 
Вата діє головним чином через нервову систему, вона протікає через неї, подібно 

електричному струму.  
Товстий кишечник є головним місцем її хворобливих процесів, у якому накопичуються 

відпрацьовані гази або токсини Вати, і звідти вони поширюються в кров, кістки й інші 
частини тіла. 

ПІТТА-ДОША 
Пітта - це вогненна або трансформувальна сила, що, відповідальна за травлення, тепло 

і сприйняття всіх типів. 
Пітта головним чином діє через травну систему й кров як головні тілесні 

термогенетичні області. 
Вона відповідає за хворобливі процеси в області тонкого кишечнику, де 

накопичуються надлишкова кислота чи токсична Пітта, і розповсюджується через кров до 
різних частин тіла. 

КАПХА-ДОША 
Капха - це підтримувальна або зберігальна сила, відповідальна за формування тканин, 

субстанції і підтримку. 
Капха діє головним чином через плазму або лімфатичну систему як основу 

живильного розчину, що створює масу тіла, що й забезпечує насичення всіх його тканин. 
Хворобливі процеси, пов’язані з Капхою, відбуваються в шлунку, у якому надлишок 

слизу (відпрацьована Капха) накопичується і поширюється через кров і лімфу до різних 
частин тіла. 

Мета практики асан полягає в тому, щоб зберігати правильний плин дош, 
підтримувати їх як сили здоров’я й життєздатності. Її метою є попередження 
нагромадження дош у їхніх характерних місцях (Вата - товстий кишечник, Пітта - тонкий 
кишечник, Капха - шлунок) і початку хворобливих процесів. 

Асана з її пом’якшувальною, розтягувальною і розслаблюючою дією є головною 
фізичною вправою для підтримки балансу дош. Вона заспокоює Вату, прохолоджує Пітту і 
звільняє Капху. Асани підтримують нашу фізичну будову і енергію в гармонії, для того щоб 
не турбувати доши, забезпечуючи правильну циркуляцію крові й прани у всьому тілі. Ці три 
доши завжди втягнуті в те, що вони роблять: 

Вата - це кур’єр. 
Пітта штовхає або провокує. 
Капха зміцнює або пручається. 
Вата, яка має відношення до прани, або життєвої енергії в цілому, являє собою 

рушійну силу, що циркулює і працює. Пітта є силою, що трансформує, яка змушує речі 
переходити з одного стану в інший, як, наприклад, їжа стає тканиною за допомогою 
згоряння в травному тракті. Капха - це підтримуюча сила, яка утримує попередні стани, чи 
то здоров’я, чи хвороба. 

Вата рухається вперед поступальним рухом, роблячи нас активними й здатними до 
продовження руху. Спочатку ми повинні мати справу з Ватою й бути впевненими в тому, 
що наше життя рухається в правильному напрямку. Пітта викликає зміну рівнів або 
маніфестації. Вона змушує речі рухатися вгору або вниз і є джерелом нового. По-друге, ми 
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маємо справу з Піттою, щоб переконатися в правильності засвоєння нами свого життєвого 
досвіду. Капха утримує все, що було раніше, і зберігає, стримуючи, і горизонтальний рух 
Вати, і вертикальний рух Пітти. Вона також забезпечує паливо, на якому працюють дві інші 
доши, щоб виробляти енергію, що служить для їхньої стабілізації. По-третє, ми маємо 
справу з Капхою, для того щоб охороняти свою основу. 

Доши мають психологічні наслідки - такі, як силу темпераменту, емоційні фактори, які 
в надлишку приводять до дисбалансу. Вата, або вітер, створює страх і занепокоєння, які 
виникають із почуття нестійкості й нестабільності. Пітта, або вогонь, викликає гнів, 
внаслідок надлишку тепла або пристрасті в нашій системі. Капха як вода викликає скнарість 
і відданість, стани прихильності й утримання чого-небудь. 

 
РОЗДІЛ 4 

ЯК ВИЗНАЧИТИ СВІЙ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ТИП 
Щоб практикувати Йогу, що підходить саме для вашого типу, ви повинні спочатку 

зуміти визначити ваш реальний тип. У цьому розділі ми будемо розглядати 
конституціональні типи Йоги і Аюрведи, щоб дозволити вам правильно підібрати вправи. 
Існують два рівні йогічної типології. Перший (і більш важливий з погляду духовного 
аспекту) визначається трьома гунами - саттва, раджас і тамас. Другий, більш важливий з 
погляду питань здоров’я, узгоджується із трьома дошами - Ватою, Піттою і Капхою. Гуни 
представляють ментально-духовну модель, щоб допомогти зрозуміти нашу здатність до 
вищих йогічних практик. Доши відбивають психологічну модель, щоб допомогти нам 
підтримувати рівновагу станів нашого комплексу психіки й тіла. Обидва цих рівня 
забезпечують фундамент для практики Йоги, яка відбиває й динаміку нашого 
індивідуального духовно-тілесного типу, і конкретний рівень нашого спіритуалістичного 
розвитку. 

1. МЕНТАЛЬНІ ТИПИ ВІДПОВІДНО ДО ГУН 
Йога і Аюрведа визначають людську психологію відповідно до трьох великих якостей 

Первинної Природи (пракриті) - гунами саттва (баланс), раджас (агресія) і тамас (інерція). 
Первісна природа свідомості - це саттва, яка є ясність, спокій і гармонія. Однак під впливом 
зовнішніх впливів, що передаються через відчуття, свідомість приходить у стан 
занепокоєння (раджас) і втрачає свій внутрішній фокус, що веде до зовнішнього пошуку 
щастя. Згодом це занепокоєння призводить до тривалої інерції або опору (тамас), яке 
означає прихильність до зовнішнього світу відчуттів і небачення внутрішнього світу 
свідомості. 

Наш звичайно ментальний стан являє собою комбінацію наших станів ясності (саттва), 
хвилювання (раджас) і нудьги (тамас). Йога прагне повернути свідомість до його первісного 
яснї або саттвічної якості, для того щоб воно могло сприймати правду й функціонувати як 
посередник для чистого усвідомлення. От чому традиційна Йога так сильно акцентує 
розвиток саттви. Щоб розбудовувати йогічну свідомість, ми повинні завжди прагнути 
підсилити нашу саттву. 

Якщо говорити про хворобливі процеси, ми можемо бачити стан тамас як негативний 
хворобливий стан, який ми прагнемо виправити, - стан інерції, або неправильної дії, яка 
створила й підтримує наші проблеми зі здоров’ям. Раджас - це активність, яка необхідна, 
щоб виправити хворобу, - нам потрібно застосувати різні методи лікування й зміни, що 
ламають хворобливу модель. Саттва - це новий стан гармонії, яку ми шукаємо, щоб 
створити те, що вільно від хвороби, - стан рівноваги, або звільнення від хвороби. 

МЕНТАЛЬНІ ТИПИ ЙОГИ І АЮРВЕДИ 
Саттвічні типи 
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Саттвічні особистості - миролюбні, спокійні й внутрішньо зосереджені. У них гарні 
думки і наміри та спонтанно добрі вчинки. Вони чуйні, м’які й неегоїстичні, ставлять 
потреби інших перш за свої власні потреби. Емоційно схильні сильно любити, бути вірними, 
відданими та вдоволеними. 

Раджастичні типи 
Раджастичні особистості завжди активні і внутрішньо збуджені, переходять від однієї 

речі до іншої в пошуках здійснення своїх бажань. У них багато енергії, натиску, амбіцій і 
впевненості, але мало миролюбства або спокою. Вони просувають свої власні інтереси, 
захищають тих, хто їм служить, і ворожі до тих, хто їм протистоїть. Емоційно вони багато 
обурюються і не люблять, коли їм створюють перешкоди в тому, що вони роблять. 

Тамастичні типи 
Тамастичні особистості страждають від ментальної нудьги, інертності й апатії. У них 

мало мотивації в досягненні духовних і матеріальних цілей. Емоційно вони мають 
серйозний дефіцит почуттів і не можуть виражати себе гармонійно, легко помиляються і 
жорстокі. Їхнє життя зазвичай залишається в стані стагнації, і в них невеликі шанси що-
небудь змінити в ній або поліпшити себе. 

Однак ми повинні помітити, що якість раджас має двоїстий потенціал. Вона може 
рухатися або вгору, до саттви, або вниз, до тамасу. Активність може допомогти нам досягти 
вищого стану гармонії і добробуту або може змусити нас створювати негативний стан 
інертності, порожньої витрати енергії. Тому керування раджасом, або нашою активністю, є 
головною в гунах. 

АСАНИ І ГУНИ 
Згідно із класичним текстом Хатха-Йога Прадіпика, головна мета практики асан - це 

«зменшення якості раджасу». Це означає - зменшувати жар, порушення і агресію, та 
створювати спокій і мир у тілі та свідомості. Вона вимагає переходу від збудженої фізичної 
активності до стану релаксації та спокою, у якому ми повинні тільки сидіти і медитувати. 

Однак використання асани для руху від раджасу до саттви припускає, що людина, яка 
виконує асани, уже зменшила якість тамасу, що такі люди позбулися інертності й нудьги в 
тілі та свідомості. Сьогодні це підходить лише деяким з нас. Більшість людей страждає від 
тамасу через сидячий спосіб життя, важкої їжі та інших факторів. Енергія тамасу схована за 
більшістю випадків ожиріння, депресії та слабості, від яких сьогодні страждає так багато 
людей. Якщо тамас все-таки існує в людині, кожний повинен у першу чергу активно 
займатися її зниженням. Це вимагає збільшення раджасу за допомогою активних фізичних 
вправ, включаючи ходьбу або біг, деякі види фізичної роботи або активну практику асан. 

Ті, у яких саттвічна, або ясна свідомість, зазвичай не мають потреби такої сильної в 
практиці асан. Вони легко приступають до сидячих поз. Їх свідомість знаходиться в стані 
спокою. Їх ментальна і пранічна енергія рухаються, а їх тіла легкі. Однак такі люди рідкісні, 
особливо в наш час, коли ми всі надмірно зайняті і збуджені. Однак люди, які занадто 
сильно зайняті своїми думками і зневажають своїм тілом, можуть розвинути саттву у своїй 
свідомості, але можуть дозволити тамасу усе ще перебувати в тілі. 

Вони можуть проявляти сильну ригідність і недолік гнучкості, особливо в області шиї 
та плечей. Їм потрібна сильна, регулярна практика асан, щоб зруйнувати фізичний тамас, 
який може бути присутнім паралельно з їхньої ментальною саттвою. 

Ті, у кого раджастичний тип свідомості, особливо орієнтовані на успіх люди, 
потребують асан, щоб зменшити підвищену енергію й агресію. Їм потрібно контролювати 
свою обурену прану і працювати над сидячими позами для медитації. Однак раджастичні 
типи можуть надмірно захоплюватися фізичною практикою і використовувати асани як ще 
одну форму (що створює напругу) раджастичного руху. Ми повинні пам’ятати, що асана 
призначена не для персонального досягнення, але для звільнення нашого «я». 
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ФАЗИ ПРАКТИКИ 
Позаяк кожний з нас має всі три гуни, перша стадія практики призначена для того, щоб 

зруйнувати тамас. Вона складається з активних, або стимулюючих поз, щоб зняти утому і 
нудьгу, та вивести токсини. Необхідно приділити більше уваги фізичному тілу, щоб 
усунути інертність, накопичену в ньому. Наприклад, якість тамасу переважає вранці, після 
сну (який є тамастичним станом). Потрібні, відтак, більш активні асани й більш 
стимулююча пранаяма, щоб протистояти цьому. 

Друга фаза практики вимагає, заспокоєння раджасу, або зменшення збудження. Це має 
на увазі заспокійливі й розслаблюючі асани та пранаяму. Потрібно перенести свою увагу з 
тіла на свідомість і серце. Внутрішні практики мантрів, запевнень і візуалізацій стають 
важливими для цієї мети. 

Третя фаза практики - зростаюча саттва, здійснювана за допомогою спокійної і 
зосередженої медитації, у якій забувають про тіло, а прана відпочиває. Це найвищий рівень 
практики Йоги, що проходить через чисту саттву, у якій ми приходимо до контакту з нашим 
вищим «я». 

МЕНТАЛЬНА КОНСТИТУЦІЯ, ВІДПОВІДНО ТРЬОМ ГУНАМ 
Аюрведа і Йога використовують три гуни для визначення індивідуальної ментальної 

або духовної природи. Як правило, у кожному з нас домінує яка-небудь одна гуна. Ми в 
основному належимо до тамастичного, раджастичного або саттвічного типу. Однак хоча ми 
можемо визначити, що індивідуально в нас переважає один або інший тип, ми повинні 
пам’ятати, що в нас в усіх є та або інша сторона кожної із трьох гун. У нас у всіх бувають 
свої спокійні (саттвічні), неспокійні (раджастичні) і інертні (тамастичні) періоди. Ключове 
завдання полягає в тому, щоб підсилити наші саттвічні якості й зменшити якості раджасу і 
тамасу. Ми повинні розвиватися від тамасу (схованого потенціалу) до раджасу (активного 
розвитку), а потім - до саттви (повного володіння собою). 

Фізичне керування 
Саттвічне тіло - чистота, гнучкість, відчуженість, м’які вправи. 
Раджастичне тіло - самоприкрашання, демонстративність, потурання своїм слабостям, 

різкі вправи. 
Тамастичне тіло - неохайність, недбалий зовнішній вигляд, лінь, відсутність вправ. 
Емоційний стан 
Саттвічні емоції - любов, віра, відданість, співчуття, лояльність. 
Раджастичні емоції - амбіція, упевненість у собі, гнів, пристрасть, гордість. 
Тамастичні емоції - ненависть, параноя, манія величі, жорстокість. 
Ментальний стан 
Саттвічний розум - миролюбний, правдивий, співчутливий, ясний, сприйнятливий. 
Раджастичний розум - невтомний, збуджений, впевнений, логічний. 
Тамастичний розум - неосвічений, нудний, нечесний, упертий. 
Духовний рівень 
Саттвічна душа - піднесена, милосердна, любляча, прояснена. 
Раджастична душа - егоїстична, жагуча, амбіційна, владна. 
Тамастична душа – несвідома, шкідлива, брехлива, злодійкувата, збочена. 
2. АЮРВЕДИЧНА СТАТУРА ДОШ 
Три доши є не тільки загальними факторами, відповідальними за фізіологічні реакції; 

вони також є специфічними факторами, які створюють різні енергетичні типи людей. Ці 
типи дош можна легко зрозуміти відповідно до їхніх елементів. У типах Вата домінує 
повітря, але є й вторинний компонент - ефір як простір, головним чином між костями й 
суглобами, який містить Вату в тілі. Пітта - типи з перевагою вогню, але є вторинний 
компонент (вода, гарячі рідини) такі, як кров і травні соки, які утримують Пітту. У типах 
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Капха домінує вода, а вторинним компонентом є земля, як підшкіра і слизові оболонки, у 
якій вони перебувають. 

АЮРВЕДИЧНІ ТИПИ ДОШ 
Типи Вата 
На фізичному рівні типи Вата вище або нижче середнього зросту, тонкі за статурою, з 

тенденцією до невеликої ваги. У них поганий кровообіг, суха шкіра, опуклі вени, що 
виступають, і мало підшкірного жиру. Їхнє травлення нестійке, мінливе, і вони схильні до 
закрепів. Вони страждають найчастіше від вітру, сухої погоди й холоду. 

На психологічному рівні Вата - нервові типи, неспокійні, активні, експресивні й творчі. 
Вони емоційно чутливі й піддані страхам і занепокоєнню, у них швидко міняються настрої 
та думки. Стосовно йогічної практики, людей цього типу приваблюють усі типи 
енергетичних практик, включаючи асани, пранаяму і мантри. Вони люблять бути активними, 
займаючись чимось, що змінює їхнє життя. 

Типи Пітта 
На фізичному рівні вони мають середній зріст і статуру. У них гарний кровообіг, 

свіжий колір обличчя, теплі кінцівки й тепла волога шкіра. Відрізняються сильним 
апетитом, як і потребою в рідині, і в них добре працює видільна система. Вони страждають 
від жари, сонця і вогню. На психологічному рівні вони агресивні, динамічні, вольові, 
зосереджені й рішучі. Емоційно вони сильні та впевнені у собі, із сильними думками та 
тенденцією виходити із себе. Стосовно практики Йоги люди цього типу найбільше схильні 
до медитації і розумової праці. Вони природно прагнуть до просвітлення як до своєї мети в 
житті. Однак розглядають практику асан як засіб розвитку енергії. 

Типи Капха 
На фізичному рівні вони зазвичай нижче середнього зросту, але можуть бути й 

високими. Однак завжди мають велику статуру, з тенденцією набирати вагу і утримувати 
воду. У них поганий кровообіг і груба шкіра, яка часто буває вологою. Відрізняються 
постійним апетитом, але їх метаболізм повільний, і вони схильні до млявості. Найбільше 
страждають від вологості й холоду. 

На психологічному рівні це емоційні типи, із сильними й стійкими почуттями. Вони 
спокійні, задоволені, віддані й послідовні. Можуть сильно прив’язуватися до інших людей, і 
їм важко розлучатися. Стосовно практики Йоги, Капхи віддають перевагу релігійному 
підходу, що включає спів, молитви й культ божеств. Вони виконують асани, якщо 
переконані, що це корисно для здоров’я. 

Три доши створюють три різні первісні типи індивідуальних статур, або психотілесних 
типів, таких, як Вата, Пітта й Капха. Це підкреслюється в усій Аюрведі. Ми повинні 
відзначити, що жоден з окремих типів не є кращим або гіршим у порівнянні з іншими. 
Кожний тип має як свої переваги, так і свої недоліки. Кожний вимагає спеціального 
коректування або адаптації, щоб тримати його в рівновазі. Навчайтеся розуміти сильні й 
слабкі сторони свого типу. 

Будучи по своїй натурі пов’язаними з водою і землею, типи Капха мають найдужчу 
статуру й резерв життєвої енергії, але в них може бути відсутня мотивація і адаптація 
правильно використовувати ці сильні сторони. 

Будучи по своїй натурі мінливими як повітря, люди типу Вата мають найслабшу 
статуру і внутрішні резерви організму, але натомість мають найбільшу здатність до змін і 
адаптації, для того щоб захистити себе. 

Будучи по своїй натурі жагучими наче вогонь, люди типу Пітта, мають помірну 
фізичну силу і витривалість, але мають ментальну і емоційну силу та рішучість, які 
змушують їх завзято займатися факторами здоров’я або хвороби, залежно від їхніх 
цінностей. 
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ДЕТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ СТАТУР 
Детально вивчіть кілька варіантів визначення статури. Коли ви будете читати ці описи, 

пам’ятайте про те, що ви являєте собою комбінацію всіх трьох типів у різному 
співвідношенні. Відзначте, яка доша у вас переважає. Це звичайно й буде ваша домінуюча 
доша. У деяких людей двоїста природа: дві доши в них перебувають у відносно рівній 
пропорції. В інших усі три доши можуть бути представлені в однаковій кількості. Коли 
особливо важко розв’язати це питання, надавайте більше значення найбільш явним 
факторам. Говорячи в цілому, ми знаємо себе досить добре, щоб визначити нашу власну 
статуру. Визначення статури інших людей - більш важке завдання. 

Наша вроджена, або природна статура найкраще проявляється фіксованими ознаками 
нашого фізичного тіла, особливо формою кістяка й вагою. Наш загальний метаболізм і 
травлення - ще один певний і гарний показник. Постійні звички й схильності, типи 
хронічних захворювань - наступні важливі показники. Хоча статура звичайно не міняється 
протягом усього життя, виняткові фактори, такі, як тривала хвороба, можуть змінити її, 
особливо якщо людина від початку поєднує в собі два типи статури. Іноді вона міняється на 
різних стадіях життя, наприклад, як у випадку з Ватою, що виникає в похилому віці, який є 
її стадією життя. Або ми можемо переживати іншу дошу короткочасно, у зв’язку з 
повсякденними або сезонними змінами. Наприклад, ми усі більш запальні (Пітта) влітку, у 
сезон Пітти, більш бліді (Капха) навесні, у сезон Капхи, більш легковажні (Вата) восени, у 
сезон Вати. Із цієї причини ми повинні мати уявлення про всі три доши і їх можливий вплив 
на наше здоров’я, навіть якщо відносимося винятково до одного певного типу. 

АЮРВЕДИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ВАРІАНТ I 
Статура і зовнішність 
 

 Вата Пітта Капха 
СТАТУРА Висока або низка, худа, 

погано розвинута 
фізично 

Середня, помірно 
розвинена фізично 

Тлуста, присадкувата, 
невисока, міцна, добре 
розвинута фізично 

ВАГА Невелика, нестійка, 
вени і кістки 
виступають 

Середня, гарна 
мускулатура 

Важкий, схильний до 
повноти 

КОЛІР ОБЛИЧЧЯ Сірий, коричневий, 
смаглявий 

Червоний, рум’яний, 
яскравий, свіжий 

Білий, блідий 

ТЕКСТУРА 
ШКІРИ І 
ТЕМПЕРАТУРА 

Тонка, суха, шкарубка, 
потріскана. 

Тепла, волога, 
рожева, з 

родимками, 
веснянками і 
прищами 

Щільна, біла, волога, 
холодна, м’яка, гладка 

ВОЛОССЯ Рідке, грубе, сухе, 
коричневе, злегка 

хвилясте 

Середньої товщини, 
блискуче, м’яке, 

раннє посивіння (або 
лисина) 

Густе, масне, товсте, 
дуже хвилясте, 

блискуче 
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ГОЛОВА Маленька, худа, довга, 
тремтлива 

Середнього розміру Велика, щільно 
посаджена 

ЧОЛО Маленьке, зморшкувате Середнє, зі 
складками 

Велике, широке 

ОБЛИЧЧЯ Худе, маленьке, довге, 
зморшкувате, сіре, 

смагляве 

Середнього розміру, 
рум’яне, з різкими 

контурами 

Велике, кругле, повне, 
біле чи бліде, з м’якими 

контурами 

ШИЯ Тонка, довга Середньої довжини Велика, товста 

БРОВИ Малі, тонкі, нерівні Середні, рівні Густі, рунисті 

ВІЇ Малі, сухі, жорсткі Невеликі, тонкі, 
рівні 

Великі, товсті, масні, 
жорсткі 

ОЧІ Маленькі, сухі, тонкі, 
коричневі, тьмяні, 

тремтливі 

Середнього розміру, 
водянисті, червоні 

(легко запалюються), 
зелені, проникливі 

Великі, вибалушені, 
масні, бліді, привабливі 

НІС Тонкий, маленький, 
довгий, сухий, нервовий 

Середнього розміру Товстий, великий, 
твердий, масний 

ГУБИ Тонкі, маленькі, 
темнуваті, сухі, нервові 

Середнього розміру, 
м’які, червоні 

Повні, великі, масні, 
гладкі, щільні 

ЗУБИ І ЯСНА Тонкі, сухі, маленькі, 
грубі, нервові 

Середнього розміру, 
м’які, рожеві ясна, 
схильні до кровотечі 

Великі, товсті, м’які, 
рожеві, масні 

ПЛЕЧІ Худі, вузькі, похилі, 
сутулі 

Середні Широкі, повні, тверді 

ГРУДНА КЛІТКА Тонка, маленька, вузька, 
погано розвинена 

Середня Широка, велика, добре 
або надмірно розвинена 

РУКИ Худі, занадто короткі 
або довгі, погано 

розвинені 

Середні Великі, повні, округлі, 
добре розвинені 

П’ЯСТІ РУК Маленькі, худі, сухі, 
холодні, грубі, 

потріскані, тремтливі 

Середні, теплі, 
рожеві 

Великі повні, масні, 
прохолодні, тверді 

СТЕГНА Худі, вузькі Середні Добре розвинені, 
округлі, повні 

НОГИ Худі, надто довгі або 
короткі, з випнутими 

колінами 

Середні Великі, присадкуваті 

ГОМІЛКИ Маленькі, тверді, 
ригідні 

Розслаблені, м’які Тверді, розвинені 

СТОПИ Маленькі, худі, довгі, 
сухі, грубі, потріскані, 

Середні, м’які, 
рожеві 

Великі, повні, важкі, 
щільні 
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тремтливі 
СУГЛОБИ Маленькі, худі,  сухі, 

нестійкі, крихкі 
Середні, м’які, вільні Великі, повні, добре 

складені 
НІГТІ Маленькі, тонкі, сухі, 

грубі, потріскані, ламкі, 
темнуваті 

Середні, м’які, 
рожеві 

Великі, товсті, гладкі, 
білі, тверді, масні 

 
ПРОДУКТИ РОЗПАДУ/МЕТАБОЛІЗМ 
 

 Вата Пітта Капха 
СЕЧА Рідка, із труднощами, 

безбарвна 
Рясна, жовта, червона, 
викликає відчуття 

печії 

Помірна, білувата, 
молочного кольору 

ФЕКАЛІЇ Мізерні, сухі, тверді, 
із труднощами чи 

болючі, гази, 
тенденція до закрепу 

Рясні, вільні, 
жовтуваті, тенденції до 
діареї, відчуття печії 

Помірні, тверді, 
іноді білуваті, слиз 

ПІТ/ЗАПАХ ТІЛА Мало, без запаху Рясний, гарячий, 
сильний запах 

Помірний, 
холодний, приємний 

запах 

АПЕТИТ Нестійкий, з 
особливими вимогами 

Сильний, стійкий Невеликий, 
постійний 

СМАКОВІ 
ПРИСТРАСТІ 

Віддає перевагу 
солодкому, кислому 

або солоному, 
приготоване зі 

спеціями й рослинною 
олією 

Солодке, гірке або 
гостре, сира їжа, 

злегка оброблена без 
спецій чи великої 
кількості солі 

Пікантна, гірка чи 
пряна їжа, 

приготована зі 
спеціями, але без 
рослинної олії 

КРОВООБІГ Поганий, нестійкий, 
перемінний 

Гарний, теплий Повільний, 
стабільний 

 
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Вата Пітта Капха 
АКТИВНІСТЬ Швидка, нестійка, 

мінлива, гіперактивна 
Середня, мотивована, 

цілеспрямована 
Повільна, стійка, 

розмірена 
СИЛА/ВИТРИВАЛІС
ТЬ 

Невелика, погана 
витривалість, швидко 
починає і швидко 

Середня, погано 
сприймає спеку 

Сильний, витривалий, 
але повільний на 

початку 
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припиняє будь-яку 
справу 

СЕКСУАЛЬНА 
ПРИРОДА 

Непостійний, 
мінливий, 

відхиляється від 
норми; сильне 

бажання, але низький 
енергетичний 

потенціал, мало дітей 

Помірна, пристрасна, 
конфліктна, 
властолюбна 

Несильне, але стійке 
сексуальне бажання, 
гарна сексуальна 
енергія, відданий, 

багато дітей 

ЧУТЛИВІСТЬ Боїться холоду, вітру, 
чутливий до сухої 

погоди 

Страх перед спекою, 
нелюбов до сонця, 

вогню 

Острах холоду, 
вогкості, любить вітер 

і сонце 
ОПІРНІСТЬ 
ХВОРОБАМ 

Погана, нестійка, 
слабка імунна система 

Середня, схильний до 
інфекцій 

Гарна, схильний до 
заткнення 

СХИЛЬНІСТЬ ДО 
ХВОРОБ 

Хвороби нервової 
системи, болі, 

артрити, психічні 
розлади 

Лихоманки, інфекції, 
запалення 

Респіраторні 
захворювання, слиз, 

набряки 

РЕАКЦІЯ НА ЛІКИ Швидка, потрібна 
мала доза, неочікувані 
ефекти чи реакції зі 
сторони нервової 

системи 

Середня, середні дози Повільна, потрібні 
великі дози, ефекти 

проявляються 
повільно 

ПУЛЬС Нитковидний, 
швидкий, 

поверхневий, 
неритмічний, слабкий, 

змієвидний 

Напружений, 
помірний, схожий на 

стрибки жаби 

Глибокий, повільний, 
стабільний 

 
МЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ І РЕАКЦІЇ 
 

 Вата Пітта Капха 
ГОЛОС Низький, слабкий, 

хриплий 
Високої частоти, 

різкий 
Приємний, глибокий, 

гарного тембру 
МОВА Швидка, нечітка, 

надмірна 
Помірна, 

аргументована, 
переконлива 

Повільна, зрозуміла, 
небагатослівна 

ПСИХІКА Швидка, пластична, 
нерішуча 

Розумний, 
проникливий, 

критичне мислення 

Повільний, 
стабільний, 

пригальмований 
ПАМ’ЯТЬ Погана, легко помічає 

речі, але легко і 
забуває 

Чітка, сильна Повільно реагує, але 
добре запам’ятовує 

ФІНАНСИ Швидко заробляє і 
витрачає 

Витрачає на визначені 
цілі, справи і проекти 

Накопичує зароблене, 
особливо власність 
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нераціонально 
ЕМОЦІЙНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ 

Лякливий, 
неспокійний, 
нервовий 

Імпульсивний, 
дратівливий, 

запальний, сердитий 

Спокійний, 
вдоволений, відданий, 

сентиментальний 
НЕВРОТИЧНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ 

Гістеричний, 
приступи страху і 

неспокою 

Буйний темперамент, 
приступи гніву і 
дратівливості 

Депресія, сум, 
несприйнятливість 

ВІРА Незвична, мінлива, 
бунтарська 

Рішучий, фанатичний, 
лідер 

Постійний, лояльний, 
консервативний 

СОН Поверхневий, з 
тенденцією до 

безсоння 

Помірний, може 
прокидатися, а потім 

засинати 

Важкий, важко 
прокидається 

СНОВИДІННЯ Скоробіжні, рухливі, 
неспокійні, нічні 

кошмари 

Кольорові, 
пристрасні, 
конфліктні 

Романтичні, 
сентиментальні, 

хисткі, нечисленні 
ЗВИЧКИ Полюбляє швидкість, 

мандри, парки, ігри, 
жарти, історії, 

художню діяльність, 
танці, приємні 

дрібниці 

Полюбляє спортивні 
змагання, дебати, 
політику, лови, 
дослідницьку 
діяльність 

Полюбляє воду, 
прогулянки на воді, 
квіти, косметику, 
ризиковий бізнес, 
приготування їжі 

 
ПІДСУМОК (50) В_________ П________К________ 

 
ВАРІАНТ II 
ЛИСТ ОПИТУВАННЯ І 
Придбаний статурний дисбаланс 
Відповідайте на пропоновані питання, описавши себе таким, яким ви є в цей час, яким 

ви були торік або ж яким ви були з початку останнього захворювання. Наприклад, якщо ви 
страждаєте від стомлюваності, безсоння, поганого апетиту, головних болів або відчуття 
занепокоєння протягом останніх шести місяців, але не відчували цих симптомів раніше, 
відповідайте на запитання з погляду останніх шести місяців. Це допоможе вам зрозуміти, де 
корениться ваш сьогоднішній дисбаланс. 

0 очок = зовсім не описує мене 
1 = описує мене до деякої міри 
2 = добре відповідає моєму стану 
3 = повністю відповідає моїм характеристикам 
 
Моє волосся: ______ тонке, сухе, кучеряве 
         ______ тонке, але пряме 
         ______ хвилясте, густе, блискуче 
Колір волосся: 
         ______ каштанове або світло-каштанове 
         ______ світле, рудувате аби з ранньою сивиною 
         ______ темно-каштанове, чорне 
Кількість волосся: 
         ______ середнє 
         ______ волосся не густе, рання лисина 
         ______ густа кучма 
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Моя шкіра: 
         ______ суха, шорстка, жорстка 
         ______ чутлива, ніжна (але я ненавиджу говорити про це) 
         ______ гладка і жирна 
Колір обличчя: 
         ______ смаглявий 
         ______ червонуватий, лице вкрито веснянками 
         ______ світлий, навіть блідий 
Як мені здається, у мене: 
         ______ кістки дрібніші ніж у інших 
         ______ кістки середнього розміру 
         ______ великі, більш довгі кістки 
Тіло: 
         ______ худе, я важко набираю вагу 
         ______ середня статура, іноді набираю вагу, але легко її скидаю 
         ______ у мене важке тіло, я легко набираю вагу (варто лише згадати 

про їжу) 
Мій рівень енергії: 
         ______ нестійкий, хиткий 
         ______ від помірного до високого, я моторний 
         ______ зазвичай дуже хороший і рівний, проте, потрібен деякий час «на 

розкачку» 
 
Мої життєстійкість, 
здатність доводити  
почате до кінця: 
         ______ перемінна, іноді вистачає сил надовго, а іноді трохи зроблю і 

вже  
відчуваю спад 

         ______ дуже гарна, я можу працювати довгий час з високою 
інтенсивністю; попереду 

завжди залишається багато справ 
         ______ чудова; я більш витривалий, ніж більшість людей, якщо маю 

відповідну 
мотивацію, але все ж віддаю перевагу неробству 
Мій апетит: 
         ______ мінливий, іноді я не виявляю ніякої цікавості до їжі і навіть 

забуваю поїсти 
         ______ чудовий; коли я голодний, мені треба поїсти, інакше я дратуюся 

і починаю 
злитися 
         ______ гарний; я можу пропустити поїсти, але зазвичай не роблю цього 
Якій їжі віддаю перевагу: 
         ______ теплу, масну, вологу 
         ______ прохолодну і холодну 
         ______ теплу і суху 
Зазвичай я їм: 
         ______ швидко; часто їм багато раз на день маленькими порціями 
         ______ з помірною швидкістю 
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         ______ повільно, але багато 
Сон у мене: 
         ______ дуже сторожкий, легко переривається (зазвичай сплю 4-6 годин) 
         ______ сторожкий, помірний (сплю приблизно 6-8 годин) 
         ______ дуже глибокий; мені важко просинатися (сплю 8-10 годин) 
Інтерес до сексу: 
         ______ мінімальний, якщо лишень у мене не зав’язуються романтичні 

стосунки 
         ______ від помірного до сильного 
         ______ зазвичай дуже сильний 
Я чутливий: 
         ______ до гучного шуму чи безладної діяльності 
         ______ до яскравого сліпучого світла 
         ______ до сильних (різких) запахів 
Мій емоційний стан: 
         ______ часто і легко змінюється; я швидко реагую (чи реагую занадто 

бурхливо) 
         ______ інтенсивне; мене називають запальним 
         ______ рівне; я не часто гніваюсь, перш ніж вчинити щось 
Моя реакція на стрес: 
         ______ страх, неспокій 
         ______ дратівливість, почуття безсилля або гніву 
         ______ спокій і зібраність 
Коли справа стосується грошей, я: 
         ______ імпульсивний 
         ______ витрачаю гроші, але зазвичай не дозволяю собі безумних витрат 
         ______ схильний до економії 
Я вчуся: 
         ______ дуже швидко, але часто забуваю те, що вивчив 
         ______ швидко 
         ______ доволі повільно, але добре запам’ятовую вивчене 
Краще за все: 
         ______ коли слухаю і сприймаю щось 
         ______ коли читаю чи використовую візуальні засоби 
         ______ коли у мене залучено ще один вид пам’яті 
Пам’ять: 
         ______ найліпша короткострокова 
         ______ загалом гарна 
         ______ найліпша довгострокова 
Я розмовляю: 
         ______ швидко і точно, іноді надто багато, запально 
         ______ чітко і зрозуміло; я висвітлюю усі подробиці 
         ______ повільно, вдумливо, з перервами 
Характерна для мене позитивна риса: 
         ______ моторність 
         ______ рішучість 
         ______ комунікабельність, спокій 
У взаєминах я: 
         ______ вмію пристосовуватися до різних людей, і у мене багато друзів 
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         ______ часто вибираю друзів спираючись на їх чесноти (їх ціни для 
мене) 

         ______ не так часто заводжу дружбу, але зберігаю їй вірність 
Інші можуть охарактеризувати мене як: 
         ______ незібраного/нерішучого 
         ______ нетерплячого/дратівливого 
         ______ впертого, повільного 
Мене воліли би бачити більш: 
         ______ врівноваженим 
         ______ терплячим, не таким різким у судженнях 
         ______ жвавим, дієвим 
Заповнюючи цю анкету я відчуваю: 
         ______ нерішучість 
         ______ роздратування 
         ______ велику нудьгу 
Фізичні вправи: 
         ______ дуже люблю; я люблю бігати, їздити на велосипеді 
         ______ дуже люблю і присвячую їм багато часу 
         ______ не дуже люблю, але після них відчуваю себе краще 
Я не люблю: 
         ______ холодну погоду 
         ______ спекотну погоду 
         ______ прохолоду і вологість 
Мій настрій:  
         ______ швидко змінюється 
         ______ повільно змінюється 
         ______ сталий, незмінний 
Я працюю: 
         ______ дуже швидко, виявляючи велику ініціативу  
         ______ з помірною швидкістю 
         ______ повільно, методично 
Я ходжу (рухаюся): 
         ______ доволі швидко 
         ______ з помірною швидкістю, але рішуче 
         ______ повільно, неспішно 
Моє випорожнення: 
         ______ я схильний до закрепу; у мене кишечник спрацьовує не часто 
         ______ м’які чи водянисті 
         ______ більш щільної консистенції 
Ментальна природа: 
         ______ я дуже швидкий, моторний 
         ______ у мене дуже гострий і жвавий розум 
         ______ я спокійний, рівний, стабільний 
Я збуджуюсь: 
         ______ легко і часто 
         ______ іноді 
         ______ не часто 
Я хвилююсь і виявляю нетерплячість:  
         ______  дуже легко 
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         ______ іноді 
         ______ не часто 
Моє травлення: 
         ______ нерегулярне; іноді добре, іноді ні 
         ______ дуже добре, хоча іноді буває печія 
         ______ повільне і мляве 
Моя пам’ять: 
         ______ коротка 
         ______ середня 
         ______ довга 
Я реагую на життєві проблеми і труднощі: 
         ______ тривожно, схильний до нерішучості, хвилююсь 
         ______ з гнівом, роздратуванням, відчуттям безсилля 
         ______ спокійно, врівноважено 
Я більше упізнаю себе у наступному описі 
позитивних рис характеру і поведінки: 

______ веселий, жвавий, бадьорий (життєрадісний), з гарно 
розвинутою уявою, імпульсивний, чуйний, невтомний, дружелюбний, 
гнучкий, легко пристосовуюсь, підбадьорюю своїм прикладом, 
кмітливий, душа товариства, оптимістичний, тямущий 
______ розумний (добре поінформований), впевнений, меткий, 
життєрадісний,  
приємний у спілкуванні, сильний, вольовий, практичний, чесний, 
мужній, сповнений бадьорості, зібраний, лідер, амбіційний, 
методичний, діяльний, добре пристосовуюсь, маю ясний розум, 
дружелюбний, пристрасний 
______ спокійний, мирний, співчутливий, мужній, люблячий, 
вибачливий, послідовний, незворушний, врівноважений, тихий, 
терплячий, скромний, відданий, непохитний, щедрий, чутливий, 
приземлений 

Я більше упізнаю себе в наступному описі 
негативних рис характеру і поведінки: 

______ неспокійний, нервовий, постійно скаржуся, сповнений тривоги, 
туги, апатичний, не зосереджений, у депресії, в страху, нестійкий, 
непередбачуваний, дуже накручений, опираюся порядку, надактивний 
розум, швидко видихаюся, не в змозі завершити почате, важко 
концентрую увагу, ненадійний 
______ доміную, злий, образливий, вороже налаштований, 
самокритичний, дратівливий, нетерплячий, запальний, не 
самоприборканий, суперечник, тиран, критичний стосовно інших, 
нетерпимий, не люблю затримок, образливий, запальний, розчарований 
______ нав’язливий, нудний, власницький, схильний опікати доходячи 
до крайнощів, піддаюсь впливам, спокійний, занурений в себе, 
песимістичний, нездатний приймати зміни, завжди у сумнівах, не маю 
прихильностей чи любові, надзвичайно прискіпливий, повільний, 
пасивний, жадібний, негнучкий, впертий, інертний 

Для мене бути в ладу із собою  
і бути у здоровому стані означає: 

24 

______ бути гнучким, комунікабельним, мати чітке і ясне уявлення про 
життя, бути знавцем, активним, живим, підприємницьким, здатним 
пристосовуватись, до обставин, повним ентузіазму, мати вірне відчуття 
товариства, мати розуміння, енергійним, позитивно налаштованим, 
ініціативним, здатним здійснювати зміни і рухатися вперед 
______ мати ясний розум, бути інтелектуальним, раціональним, 
розумним, сприйнятливим, передбачливим, дружнім, мужнім, мати 
задатки лідера, незалежним, освіченим 
______ бути мирним, вдоволеним, врівноваженим, послідовним, вірним, 
стійким, твердим, добросовісним, чесним, постійним, дбайливим, який 
дає підтримки, спокійним, вибачливим, співчутливим, відданим, 
сприйнятливим  

Для мене дисбаланс означає: 
______ бути ненадійним, схильним до нещирого ентузіазму, не 
заслуговувати довіри, схильним до страху і недобрих передчуттів, 
засмученим, поверхневим, схвильованим, дратівливим, нерішучим 
______ бути імпульсивним, амбіційним, агресивним, свавільним, 
впертим, критично налаштованим, домінуючим, маніпулювати іншими, 
гніватися, бути пихатим і чванливим 
______ бути занадто прив’язаним до чогось, жадібним, користолюбним, 
скупим, егоїстичним, занадто матеріалістичним, сентиментальним, 
спраглим до комфорту і розкошів, прагнучим до контролю над усім. 

Для мене перебувати у нездоровому стані означає: 
______ чинити шкоду іншим, бути нечесним, приховувати щось, 
боятися чогось, бути в депресії, впливати на самого себе руйнівно, мати 
шкідливі звички 
______ бути гідним презирства, мізерним, ницим, повним ненависті, 
руйнівним, злим до людей 
______ байдужим, позбавленим емоцій, бездушним, апатичним, нудним, 
в’ялим, грубим 

Я маю схильність до наступних порушень: 
______ нервові розлади, болі у спині, шиї, головні болі, запори, 
депресія, варикозне розширення вен, безсоння, сухість шкіри і зморшки  
______ пептичні виразки/виразки дванадцятипалої кишки, порушення 
функції печінки, запалення, лихоманки, коліт, високий кров’яний тиск, 
печія 
______ простудні захворювання, грип, бронхіт, застійні явища в 
носових пазухах алергії, діабет, астма, болі в горлі 

Іноді (або часто) у мене бувають: 
______ холодні руки й ноги, сухість шкіри, запалі очі, оніміння або 
знебарвлення 

ЛІМФА («РАСА»)  шкіри, псоріаз, екзема, сухий кашель, відчуття неспокою, відсутність  
упевненості, відчуття нестійкості 
______ лихоманка, прищі, гарячка, чутливість очей, критичне 
налаштування, короткі, але бурхливі емоційні вибухи, підвищене 
потіння і спрага, біль у горлі, псоріаз, екзема, бронхіт 
______ затримка рідини, набрякання суглобів, втрата апетиту, апатія, 
часті застуди, застійні явища в бронхах (bronchial congestion) 
запаморочення, суха екзема, 
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Іноді (або часто) у мене бувають: 
______ запаморочення, суха екзема, легка поява порізів та ран, прискорене 
серцебиття, анемія, серцева хвороба, подагра, варикозне розширення вен, 
високий кров’яний тиск 

КРОВ («РАКТА»)     
______ гарячі приливи, почервоніння шкіри, відчуття печіння в долонях і 
ступнях, запалення, висип, кровотеча, дерматит 
______ підвищений рівень холестерину в крові, порушення кровообігу, 
анемія, каміння в жовчному міхурі, застій у печінці/застій жовчі 

Іноді (або часто) в мене бувають: 
______ судоми м’язів, атрофія м’язів, втрата координації, зниження 
рухливості, корчі, біль м’язів 

М’ЯЗИ («МАМСА»)  
______ запалення м’язів, запалення тканин сухожилля, бурсит, виразки, 
гастрит, запалення шлунково-кишкового тракту 
______ підвищене накопичення слизу в носі, набряк слизової, 
утруднення рухів, важка рухливість м’язів, апатія 

Іноді (або часто) у мене бувають: 
______ сухість шкіри, болі у крижах, хруст суглобів, підвищена спрага, 
діабет, виснажливі хвороби 

ЖИР («МЕДАС»)      
______ сильне потіння, целюліт, ниркова інфекція, надмірне 
сечовипускання 
______ підвищений рівень холестерину в крові, зайва вага, підвищений 
рівень тригліцеридів, стомлюваність, хронічні інфекції, порушення 
підшлункової залози та селезінки 

Іноді (або часто) у мене бувають: 
______ випадіння волосся, ламкі нігті, ослаблення кісткової тканини, 
тріщини,  

КІСТКИ («АСТХІ») болі в суглобах, артрит, остеопороз, ревматоїдний артрит, карієс 
______ посивіння, раннє облисіння, інфекції нігтів, печіння в суглобах, 
почервоніння суглобів, запалювальний артрит 

         ______ набряк суглобів, кісткові шпори 
НЕРВОВА 
СИСТЕМА/ 
Іноді (або часто) у мене бувають: 

______ запаморочення, млість, втрата координації, ослаблення нервової 
системи, нервові болі, болі та хруст у суглобах, дзвін у вухах, тремори, 
нервозність, безсоння, відчуття неспокою, запалення куприкового 
нерва, невралгія, відчуття спустошення і страху, втрата пам’яті 

КІСТКОВИЙ 
МОЗОК        ______ параліч, гнів, дратівливість, загострене сприйняття, неврит, 

анемія, запаморочення, головні болі 
Іноді (або часто) бувають: 

______ тупі болі, втрата чутливості нервової системи, притлумлені 
почуття 

СТАТЕВА СИСТЕМА («ШУКРА») 
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______ нерегулярний гормональний цикл, хворобливі менструації, 
порушення    менструального циклу, нервозність, страх, відчуття неспокою, 
знижений статевий потяг, в цілому зниження життєвих сил 
______ запалення тканин статевих органів, кров у сечі, хворобливі 
менструації, набряк простати 
______ збільшення простати, безпліддя, імпотенція, ендометріоз, низький 
спротив застудам і грипу, знижений рівень енергії, відсутність мотивації 

У ЦІЛОМУ: ТИП ВАТА           ________ 
ТИП ПІТТА          ________ 
ТИП ДО КАПХА  ________ 

Найбільше число балів _____Тип тіла ___________ 
Друге за числом балів _____ Тип тіла ___________ 
( Вата-пітта, Пітта-вата, Капха-пітта тощо) 
 
Зараз моїм придбаним типом тіла/розуму є: 

_________________________________________ 
 
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ІІ 
Вроджена статура 
Метою цієї анкети є одержання по можливості більшої інформації про ваш дійсний 

вихідний тип тіла/розуму. Наприклад, з віком рівень вашої активності та інтенсивність 
метаболізму могли змінитися. Можливо, ви трохи погладшали, стали інакше виглядати, 
діяти й відчувати себе інакше. Буває так, що старі світлини із сімейного альбому здаються 
нам світлинами незнайомої людини. Можливо, ви страждаєте від дисбалансу Капха, 
викликаного появою зайвої ваги. Якщо ви не дуже добре себе почуваєте, спробуйте 
скористатися цією анкетою, щоб з’ясувати, які були реакції вашого організму, коли ви були 
здорові. Щоб зрозуміти, до якого типу тіла/розуму ви належали від народження, 
відповідайте на пропоновані питання, описавши себе таким, яким ви були на вершині 
здоров’я або у віці приблизно 20-30 років. 

Якщо ви старше 30 і у вас дуже гарне здоров’я, можете заповнити тільки одну анкету. 
0 очок = зовсім не описує мене 
1 = описує мене до деякої міри 
2 = добре відповідає моєму стану 
3 = повністю відповідає моїм характеристикам 
Моє волосся було:  
         ______ тонким, сухим, хвилястим 
         ______ тонким, але прямим 
         ______ хвилястим, густим, блискучим 
Яким був колір волосся: 
         ______ русе або світло-русе 
         ______ світле, рудувате або з ранньою сивиною 
         ______ темно-русе, чорне 
Кількість волосся: 
         ______ середня 
         ______ волосся не густе, рання лисина 
         ______ густа кучма 
Моя шкіра була: 
         ______ суха, шкарубка, жорстка 
         ______ чутлива, ніжна 
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         ______ гладка і жирна 
Колір обличчя був: 
         ______ смаглявий 
         ______ червонуватий, вкрите веснянками 
         ______ світлим, дуже блідим 
Як мені здається, у мене були: 
         ______ кістки дрібніші, ніж у інших 
         ______ кістки середнього розміру 
         ______ великі, більш довгі кістки 
Тіло було: 
         ______ худим, я важко набирав вагу 
         ______ середньої статури, іноді я набирав вагу, але легко її скидав 
         ______ важким, я легко набирав вагу (здавалося варто було лише 

подумати про їжу!) 
Мій рівень енергії був: 
         ______ нестійким, хитким 
         ______ від помірного до високого; я був моторним 
         ______ зазвичай дуже гарним і рівним, проте мені треба був час на 

підйом 
Моя життєздатність, 
здатність доводити розпочате 
до кінця була: 
         ______ мінливою; іноді сил вистачало надовго, а іноді я міг зробити 

небагато і вже 
відчував себе стомленим 
         ______ дуже доброю; я міг працювати довгий час з високою напругою; 

попереду  
мене завжди чекала купа нових справ 
         ______ чудовою; я був більш витривалим, ніж більшість людей, якщо у 

мене була 
відповідна мотивація; тим не менш, я віддавав перевагу неробству 
В який умовах мені було комфортно: 
         ______ я терпіти не міг холод або вітер 
         ______ любив холод; я легко прів і тому дуже комфортно почувався 

взимку 
         ______ в теплі чи у холоді; я не любив вогкість; добре переносив 

екстремальні умови 
Мій апетит був: 
         ______ мінливим; іноді я не виявляв жодною цікавості до їжі і навіть 

забував поїсти 
         ______ чудовим; коли я був голодним мені неодмінно треба було 

поїсти, інакше я  
дратувався і починав злитися 
         ______ гарним; я міг пропустити поїсти, але зазвичай цього не робив 
Якій їжі я віддавав перевагу: 
         ______ теплій, масній, вологій 
         ______ прохолодній або холодній 
         ______ теплій і сухій 
Зазвичай я їв: 
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         ______ швидко, часто їв багато разів на день маленькими порціями 
         ______ з помірною швидкістю 
         ______ повільно, але багато 
Сон у мене був: 
         ______ дуже чутливим, легко переривався (зазвичай я спав 4-6 годин) 
         ______ чутливим, помірним (я спав близько 6-8 годин) 
         ______ дуже глибоким; мені важко було прокидатися (я спав 8-10 

годин) 
Інтерес до сексу був: 
         ______ мінімальним, якщо лише у мене не було романтичних стосунків 
         ______ від помірного до сильного 
         ______ зазвичай був дуже сильним 
Я був чутливим: 
         ______ до гучного шуму чи безладної діяльності 
         ______ до яскравого сліпучого світла 
         ______ до сильних запахів 
Мій емоційний стан: 
         ______ часто і легко змінювався; я швидко реагував (або реагував 

занадто бучно) 
         ______ був інтенсивним; мене називали запальним 
         ______ був рівним; я не часто гнівався; не поспішав чинити щось 
Моїми реакціями на стрес були: 
         ______ страх, неспокій 
         ______ роздратування, відчуття безсилля чи гніву 
         ______ спокій і зібраність 
Коли справа стосувалася грошей я: 
         ______ був імпульсивним 
         ______ витрачав гроші, але зазвичай не дозволяв собі зайвих витрат 
         ______ був схильний до економії 
Я вчився: 
         ______ дуже швидко, але часто забував те, що вивчив 
         ______ швидко 
         ______ доволі повільно, але добре запам’ятовував вивчене 
Краще за все я сприймав щось: 
         ______ на слух 
         ______ коли читав чи використовував віртуальні засоби 
         ______ коли у мене був залучений ще один вид пам’яті 
Пам’ять: 
         ______ найкраща короткострокова 
         ______ загалом гарна 
         ______ найкраща довгострокова 
Я говорив: 
         ______ швидко і точно, іноді занадто багато, запально 
         ______ чітко і ясно; вказував усі подробиці 
         ______ повільно, розмірено, з паузами 
Яка позитивна риса була притаманна мені: 
         ______ жвавість 
         ______ рішучість 
         ______ комунікабельність, спокій 
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У стосунках я: 
         ______ вмів пристосовуватися до різних людей і у мене було багато 

друзів 
         ______ часто обирав друзів за їх чеснотами (і значення для мене) 
         ______ не так швидко заводив дружбу, але зберігав їй вірність 
Інші могли б охарактеризувати мене як: 
         ______ метушливого/нерішучого 
         ______ непримиренного, дратівливого 
         ______ упертого, повільного 
Мене могли хотіти бачити більш: 
         ______ врівноваженим 
         ______ терплячим, не таким різким у судженнях  
         ______ жвавим, діяльним 
Якщо б я заповнював цю анкету у той час я б відчував: 
         ______ нерішучість 
         ______ дратівливість 
         ______ велику нудьгу 
Фізичні вправи: 
         ______ дуже любив; любив бігати, їздити на велосипеді 
         ______ дуже любив і присвячував їм багато часу 
         ______ не дуже любив, але після них почувався краще 
Я не любив: 
         ______ холодну погоду 
         ______ спекотну погоду 
         ______ прохолоду і вологість 
Мій настрій: 
         ______ швидко змінювався 
         ______ повільно змінювався 
         ______ був стабільним, незмінним 
Я працював: 
         ______ дуже швидко, виявляючи велику ініціативу 
         ______ з помірною швидкістю 
         ______ повільно і методично 
Я ходив (рухався): 
         ______ доволі швидко 
         ______ з помірною швидкістю, але рішуче 
         ______ повільно, розміреним кроком 
Мій кал: 
         ______ схильний до закрепу; у мене кишечник працює нечасто 
         ______ м’який або водянистий 
         ______ має більш щільну консистенцію 
Ментальна природа: 
         ______ я був дуже швидким, неспокійним 
         ______ у мене дуже гострий, жвавий розум 
         ______ я був спокійним, рівним, стабільним 
Я збуджувався: 
         ______ легко і часто 
         ______ не так легко і часто 
         ______ повільно, мене не легко було схвилювати 
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Я хвилювався і непокоївся: 
         ______ дуже легко 
         ______ іноді 
         ______ не часто 
Моє травлення було: 
         ______ нерегулярним; іноді гарне, іноді ні 
         ______ дуже гарним, хоча іноді у мене бувала печія 
         ______ повільне і мляве 
Моя пам’ять була: 
         ______ короткою 
         ______ середньою 
         ______ довгою 
Я реагував на життєві проблеми і труднощі: 
         ______ тривожно, був схильний до нерішучості, переймався 
         ______ з гнівом, роздратуванням, відчуттям безсилля 
         ______ спокійно, врівноважено 
Я більше впізнаю себе колишнього 
в наступному описі позитивних рис 
характеру й сторін поведінки: 

______ веселий, життєрадісний, жвавий, з гарно розвинутою уявою, 
імпульсивний, чутливий, бадьорий, дружній, гнучкий, був прикладом, 
метикуватий, душа товариства, оптимістичний, зі жвавим розумом 
______ розумний (добре інформований), впевнений, діяльний, 
життєрадісний, приємний у спілкуванні, сильний, вольовий, 
практичний, чесний, справедливий, мужній, сповнений піднесення, 
зібраний, керівник (лідер) амбіційний, методичний, діяльний, легко 
пристосовувався, мав ясний розум дружній, пристрасний 
______ спокійний, мирний, сповнений співчуття, мужній, люблячий, 
вибачливий, послідовний, незворушний, врівноважений, тихий, 
терплячий, скромний, відданий, непохитний, щедрий, співчутливий, 
приземлений 

Я більше впізнаю себе колишнього  
в наступному описі позитивних рис 
характеру й сторін поведінки: 

______ неспокійний, нервовий, жалібник, повний тривоги, суму, 
апатичний, неуважний, депресивний, в страху, нестійкий, 
непередбачуваний, дуже збудливий, заперечував лад, надактивний 
розум, швидко видихався, не міг завершити розпочате, важко 
концентрував увагу, ненадійний 
______ домінуючий, злий, образливий, вороже налаштований, 
самокритичний дратівливий, нетерплячий, запальний, втрачав 
самовладання, любив суперечити, тиранічний, критично налаштований 
до інших, нетерпимий, не терпів затримок, відчував розчарування 
______ нав’язливий, нудний, мав власницький інстинкт, схильний 
опікати доходячи до крайнощів, піддавався впливам, спокійний, 
занурений в себе, песимістичний, не здатний приймати зміни, у 
сумнівах, не користувався прихильністю і любов’ю, надмірно 
нав’язливий, повільний, пасивний, жадібний, негнучкий, впертий, 
інертний 
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У ЦІЛОМУ: ТИП ВАТА           ________ 
ТИП ПІТТА          ________ 
ТИП ДО КАПХА  ________ 

Найбільше число балів _____Тип тіла ___________ 
Друге за числом балів _____ Тип тіла ___________ 
( Вата-пітта, Пітта-вата, Капха-пітта тощо) 
 
Зараз моїм придбаним типом тіл а/розуму є: 

_________________________________________ 
 

РОЗДІЛ 5. 
АЮРВЕДИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ 

ТИПИ ТІЛА Й ТРАВЛЕННЯ 
Травлення типу Вата 
Згідно Аюрведи, тип Вата має найслабшу і нерівномірно функціонуючу травну 

систему, яка іноді працює нормально, а іноді - ні. Апетит у Вата теж нерегулярний, що 
коливається від однієї крайності до іншої. При визначенні тілесного типу я звичайно задаю 
людям питання: «Ви коли-небудь забували поїсти?». Люди Вата часто відповідають 
ствердно, бо їх апетит не занадто високий. Людина типу Пітта з гарним апетитом, може 
подивитися на мене, як на ненормального, і відповісти: « Звичайно - ні». Люди типу Капха 
теж можуть дати негативну відповідь на це питання, бо в них є своєрідний годинник - вони 
знають, коли їм настав час поїсти. 

Підвищена стимуляція симпатичної нервової системи і збільшення продукції гормону 
соматостатину, характерні для тілесного типу Вата, знижують і обмежують травну здатність 
тіла. Тому у Вата виникає найбільше проблем з травленням в цілому і з травленням білків 
зокрема, що вимагає від них підвищеної уваги до харчування. Нерегулярна травна здатність 
типу Вата призводить до недостатнього або зниженого засвоєння поживних речовин, що 
сприяє схильності людей типу Вата до худорлявості або навіть до «кощавої» статури. Вони 
можуть їсти дуже багато не набираючи ваги і не нарощуючи м’язів. Оскільки їхня травна 
система найгірше перетравлює білки, вегетаріанська дієта є найбільш сприятливою для 
таких людей, бо не викликає газоутворення і печії. Можливо, через простоту травлення 
небілкової їжі, вегетаріанці зазвичай переважають серед людей типу Вата (а вегетаріанці, як 
правило, більш стрункі або худі).  

Травлення типу Пітта 
В Аюрведи типу Пітта притаманно найбільш «гаряче» і потужне травлення. Зазвичай 

вони мають найкращий апетит і коли голодні, обов’язково повинні поїсти. Пітта просто не в 
змозі пропустити приймання їжі, зазвичай з’ їдають більші порції, ніж люди типу Вата або 
Капха, і якщо вони здорові, їжа нормально «спалюється» у їхньому організмі. Однак якщо 
рівень травного вогню занадто високий, це може не дозволити їм повністю переробити 
споживані живильні речовини. 

Підвищена стимуляція симпатичної і парасимпатичної нервової систем і виробництво 
гормону глюкагону, характерні для типу Пітта, викликають високу травну здатність, але 
одночасно й тенденцію до гіперактивності, що може негативно позначатися на здатності 
повністю перетравлювати жири. Надлишок жирів у їжі створює найбільші травні проблеми. 
При надлишковому споживанні жирів вони не можуть емульгуватися, і виникають пов’язані 
із цим проблеми з жовчним міхуром і печінкою, а також схильність до зайвої ваги. 
Надлишок травного тепла проявляється також у таких симптомах, як печія, гастрит і коліт. 
Можна прийняти антацидний засіб для зниження вогню, але, незважаючи на 
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короткострокове полегшення, це може тільки ускладнити травні проблеми, оскільки не 
лікує причину порушень - надлишок травного вогню. 

Травлення типу Капха 
Згідно Аюрведи, люди типу Капха мають найповільніше, але при цьому найбільш 

ефективне травлення. Створюється таке враження, що Капха їдять менше, а поправляються 
більше в результаті більш ретельного перетравлювання їжі. Люди, що мають проблеми з 
вагою, інстинктивно відчувають, що в різних людей спостерігаються відмінності в обміні 
речовин. Вони можуть їсти менше, ніж більш худі люди, і при цьому продовжувати 
набирати зайві кілограми. Ця властивість характерна для обміну речовин Капха. Загальна 
тенденція до підвищеної стимуляції парасимпатичної нервової системи підвищує здатність 
тіла перетравлювати їжу, але при цьому приводить до повільно функціонуючої, млявої 
травної системи. Позаяк їжа повільніше переміщується в травній системі, вона засвоюється 
повніше. Ось чому люди типу Капха тлусті й повні. 

Для Капха притаманна також підвищена інсулінова реакція на вуглеводи, яка створює 
тенденцію до надлишкової ваги і потребу в харчовому раціоні зі зниженим вмістом 
вуглеводів. Дієта з низьким вмістом вуглеводів зменшує стрес на підшлункову залозу. 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ВРІВНОВАЖЕННЯ ВАТАДОШИ 
Ефект Вата має тенденцію до більш інтенсивного метаболізму й до катаболізму 

(зменшення й скорочення тканин тіла). Пропоновані нижче практики спрямовані на 
зниження ефекту Вата шляхом підвищення ефектів Пітта й Капха. Ці практики 
заспокоюють нервову систему. Пам’ятайте: людям типу Вата просто необхідно 
розслаблятися. Медитація є великою річчю для людей типу Вата! 

ЧАСТИНА I. РЕГУЛЯРНІ РУТИННІ ПРАКТИКИ 
• Регулярні рутинні практики. Незалежно від того, який у вас тип тіла, для 

врівноваження дисбалансу Вата необхідно встановити регулярний режим. Більшість людей 
не звикли до дотримання режиму, і мало хто розуміє, чому він має таку важливість. 
Оскільки Ватадоша частина, що становить, нашу натуру, є дуже чутливою і мінливою, на 
нас може впливати стрес повсякденне лихоманне і безладне життя, а постійний стрес буде 
приводити до відчуттів тривоги, нервозності та занепокоєння - тобто до ефекту Вата. 
Симпатична нервова система, що підпала стимуляції, повинна вертатися в стан рівноваги. 
Ватадоша задає ритм, у якому «танцюють» усі інші частини нашого тіла, тому, в разі над 
стимуляції, нам необхідно якимось чином «сповільнити темп». Цього можна досягти, 
дотримуючись регулярного режиму діяльності. Найкраще щодня вставати вранці і лягати 
спати приблизно в один і той же час. Необхідно також дотримуватися регулярності 
прийому їжі, відпочинку і випорожнення кишечника. Бажано, щоб кожна з цих подій 
відбувалося приблизно в один і той же час. Якщо ми щодня приймаємо їжу в одні й ті ж 
години, наше травлення залишається сильним і регулярним. Це допомагає відрегулювати 
баланс інсуліну/глюкагону і рівень агні (травного вогню). Фізичні вправи потрібно 
виконувати послідовно і щодня, теж приблизно в одні і ті ж години. Наша внутрішня 
природа зуміє гідно оцінити начебто непомітний, але дуже потужний ефект регулярності. 
Це не означає, що ми починаємо діяти як автомати, це передбачає, що ми стаємо більш 
гнучкими. Регулярність - те мастило, яке змащує скрипуче колесо Вата. Урівноваження 
ефекту Вата також допомагає врівноважити ефекти Пітта і Капха в нашому організмі, 
оскільки Вата є рух і ефект Вата задіяно у всіх змінах. Отже, для врівноваження ефекту 
Вата слід зробити натиск на регулярність і щоденність. Для оздоровлення тілесного типу 
Вата регулярність має першочергову важливість.  

• Вам слід почати зі складання розкладу, якому ви будете слідувати протягом перших 
декількох тижнів. Через якийсь час цей режим увійде у вас у звичку. 
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• Пиття гарячої води. З метою загального очищення організму часте пиття гарячої води 
протягом дня виявляє цілющий ефект, знижуючи холодну якість Ватадоша. Нагрійте воду і 
беріть із собою на роботу в термосі. Щопівгодини робіть кілька ковтків. Ця програма не 
виявить ніякої дії, якщо ви будете випивати по 3-4 чашки гарячої води вранці й більше не 
пити гарячу воду до вечора. Слід пити потроху протягом усього дня, тоді ви досягнете 
бажаного ефекту. 

• Фенхель після їжі. Якщо жувати насіння фенхеля (близько чверті чайної ложечки) 
після ланчу й обіду (обіду й вечері), це сприятливо позначиться на процесах травлення. 
Слід ретельно розжувати насіння, трохи потримати його у роті, а потім проковтнути. 

• Намагайтеся увесь час перебувати в теплі: Ватадоша має холодну природу. Людям 
типу Вата необхідно перебування в теплі. Їм слід уникати переохолодження. Хоча це 
звучить трохи примітивно, однак, люди типу Вата просто не можуть дозволяти собі 
мерзнути й простуджуватися. Навіть холодні напої можуть остудити організм і створити 
передумови для сильного травного вогню. 

ЧАСТИНА II. РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ, ЩО ЗНИЖУЄ ВАТАДОШУ 
Слід звернути достатню увагу складанню збалансованої, цільної дієти, у яку повинні 

входити свіжі, високоякісні, смачні й живильні продукти. В аюрведичних практиках 
прийнято готувати їжу безпосередньо перед споживанням, щоб вона завжди була свіжою. 
Природно, напівфабрикати, гамбургери, консерви, залишки від учорашнього обіду або 
продукти з низкою живильною цінністю зовсім неприйнятні в такій практиці. Однак у 
нашому сучасному житті уникати таких продуктів без додавання усвідомлених зусиль дуже 
важко. Розглядаючи властивості трьох дош: Вата, Пітта й Капха та ефект, що дає їжа на наш 
організм, можна з’ясувати, які продукти добре впливають на наш тип тіла. 

Ватадоша має природну тенденцію до зростання. Коли вона виходить із рівноваги, нам 
потрібно понизити ефект Вата в організмі. Харчовий раціон, спрямований на зниження Вата, 
знизить тенденцію Вата до накопичення. Нам необхідно понизити холодні, сухі, легкі, 
швидкі, грубі й нерегулярні властивості Вата. У цьому розділі є перелік рекомендованих 
продуктів. 

• Рекомендується збільшити споживання продуктів, які є теплими, більш важкими й 
масними, оскільки такі продукти підвищують ефекти Пітта й Капха. 

• Слід зменшити споживання холодних, сухих, більш легких продуктів, бо вони 
підвищують ефект Вата, який ви прагнете понизити. 

• Рекомендується збільшити споживання солодких, кислих, солоних продуктів, бо вони 
підвищують ефекти Пітта й Капха. 

• Рекомендується знизити споживання пряних (гострих), гірких і в’язких продуктів, 
оскільки вони підвищують ефект Вата. 

• Ви можете з’ їдати більш об’ємні порції їжі, але, звичайно, не більше, ніж зможете 
легко перетравити. Приймати їжу слід на регулярній основі. Люди типу Вата часто 
забувають поїсти. (А людям типу Пітта важко в це повірити). Пам’ятайте, що у людей типу 
Вата травна система відрізняється підвищеною нерегулярністю функціювання, тому 
кількість їжі, з’ їдена вами в один день, може не так легко перетравитися на наступний день.  

• Молочні продукти (у малих кількостях) знижують ефект Вата й тому є припустимими. 
• Усі підсолоджувачі (у малих кількостях) знижують ефект Вата й тому припустимі. 
• Рослинні олії знижують ефект Вата й з успіхом використовуються людьми типу Вата. 
• Зернові: рис і пшениця гарні для типу Вата, але слід зменшити споживання ячменю, 

кукурудзи, проса, гречки, жита й вівса. 
• Фрукти потрібні солодкі, кислі або важкі, наприклад, банани, авокадо, виноград, 

апельсини, вишня, персики, манго, папайя, дині, ягоди, сливи й ананаси. Слід зменшити 
споживання сухих або легких фруктів (яблука, груші, сухофрукти). 
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• Городину краще їсти у приготовленому вигляді, ніж у сирому, оскільки варені або 
тушковані овочі краще перетравлюються травною системою типу Вата. Час від часу людина 
тілесного типу Вата може поїсти салат або сирі овочі, але в цілому приготовлені продукти 
легше перетравлюються. 

• Наступні спеції знижують Вата: кориця, чорний перець, імбир, кардамон, кмин, сіль, 
гвоздика й насіння гірчиці. 

• Горіхи гарні для типу Вата за умови ретельного їх пережовування. 
• Уникайте або знизьте споживання бобів (квасолі), за винятком «тофу» (соєвий 

продукт), оскільки в людей типу Вата боби перетравлюються через силу. У людей типу 
Вата існує більше проблем з перетравлюванням білка, ніж у людей типу Пітта або Капха, 
що приводить до неперетравлених харчових мас, газоутворення й відрижки, тобто до 
ефекту Вата. 

• Проте людям типу Вата теж необхідно адекватна кількість білку. М’ясо, риба, курча, 
індичина й морепродукти прекрасно підходять, у малих кількостях, за умови ретельного 
пережовування. 

• Споживання їжі в спокійній і приємній обстановці важливо для всіх тілесних типів, 
але особливо для людей типу Вата. Якщо ми їмо одночасно дивлячись телепередачу, 
читаючи або навіть керуючи автомобілем, ці заняття відволікають розум і тіло від процесу 
їжі. Крім того, у такій обстановці ми недостатньо повно насолоджуємося їжею, бо 
одержуємо задоволення від чогось ще або взагалі перестаємо звертати увагу на те, що їмо. 
Рекомендується також розслабитися після їжі, перед тим як продовжити займатися 
справами й дозволити своєму тілу повністю сконцентруватися на перших фазах травлення. 
Такі практики важливі для поліпшення травлення й стимуляції самозцілення тіла. 

• Вегетаріанська дієта. Згідно Аюрведи, найбільш здоровим є харчовий раціон з 
меншим або мінімальним вмістом м’яса (важкого білка). Такий погляд пояснюється тим, що 
неперетравлене м’ясо створює «ама», або неперетравлену харчову масу, з якою тілу 
необхідно якимось чином впоратися, оскільки акумуляція ама приводить до появи 
симптомів хвороби. Для людей типу Вата споживання м’яса в будь-якому разі може бути 
сполучене із травними проблемами. Оскільки травна система типу Вата взагалі має 
труднощі з перетравлюванням їжі, особливо з перетравлюванням білку, багато з людей 
тілесного типу Вата цілком природно приходять до вегетаріанства. Тим, хто продовжує їсти 
м’ясо, рекомендується знизити його споживання. Це можна зробити не різко, а поступово. 
Через якийсь час ви зможете з’ясувати для себе, чи варто вам взагалі відмовитися від м’яса 
або їсти його іноді й у малих кількостях. Багато з людей переходять на рибу й м’ясо птиці. 
Однак, якщо ви будете їсти стільки ж риби й м’яса птиці, скільки їли раніше «червоного» 
м’яса, це не зможе реально поліпшити якість вашого харчування або ваше здоров’я. 

• Людям типу Вата найкраще повністю виключити з харчового раціону кофеїн. Кофеїн 
для Вата однаково що ракетне паливо. Кофеїн стимулює симпатичну нервову систему й 
активізує функцію надниркових залоз. Образно можна сказати, що люди типу Вата й без 
того перебувають на пів шляху до космосу. Споживання кофеїну здатне тільки погіршити 
стан Вата. Організм людей типу Капха здатний краще справлятися з кофеїном, але однаково 
це не найкраще, що потрібно організму. 

• Включення в харчовий раціон очищеного пряженого масла з молока буйволиці (гхі). 
Рекомендується включити гхі в повсякденну дієту. Це масло можна їсти з хлібом, 
зерновими, овочами і т.д. Гхі можна придбати в багатьох магазинах натуральних продуктів 
або приготувати в домашніх умовах. Увага: людям, у яких існує проблема або є підозра на 
проблему з високим рівнем ліпідів (високим рівнем холестерину), варто обмежити 
споживання гхі. 
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• Імбир у харчовому раціоні. Імбир можна з успіхом використовувати людям більшості 
тілесних типів, головне - знати, як правильно його застосовувати. Імбир є теплою спецією, 
тому він дуже добре підходить для типу Вата. Найкраще їсти свіжий імбир. Його можна 
використовувати при готуванні найрізноманітніших блюд. Можна також очистити імбир, 
нарізати на скибочки й прокип’ятити на повільному вогні у відфільтрованій воді. У вас 
вийде зігрівальний, цілющий імбирний чай. 

• Пам’ятайте, що для типу Вата рекомендується наступне співвідношення білків, 
вуглеводів і жирів у харчовому раціоні: 20 % білків; 40 % вуглеводів; 40 % жирів. 

ЧАСТИНА III. ТУРБОТА ПРО СЕБЕ І СВОЄ ТІЛО 
• Тепла вода ранками. Для стимуляції випорожнення кишечнику ранками починайте 

день зі склянки теплої води. Це стимулює перистальтику - скорочення м’язів товстого 
кишечнику, з якого починається процес випорожнення. Процедура повинна бути 
регулярною. Фізіологія типу Вата має більшу схильність до закрепу, ніж фізіологія Пітта 
або Капха, тому слід приділяти особливу увагу правильному випорожненню кишечнику. 

• Спокій. Нерегулярність природи Вата знижується й заспокоюється завдяки спокійній 
релаксації, міркуванням і медитації. Ці практики сприяють заспокоєнню виснаженої 
симпатичної нервової системи при гіперстимульованій Ватадоша. Регулярна спокійна 
релаксація буде знижувати стимуляцію симпатичної нервової системи й підвищувати 
реакцію парасимпатичної нервової системи, що дозволяє тілу живити і зціляти себе. 

• Ланч (обід) є основним прийманням їжі. Додержуватися цього правила не дуже 
просто, оскільки більшість людей вдень перебувають на роботі й змушені приносити обід із 
собою або перекушувати в перерві у кафе. Однак нам слід їсти найбільше в середині дня, 
оскільки травний вогонь найбільш інтенсивний з одинадцятої до чотирнадцятої години дня. 
Травні цикли, що протікають у нічні години, більше відповідають більш пізнім, а не 
початковим фазам травлення. Ми усі час від часу їмо пізно ввечері, а потім прокидаємося з 
відчуттям повного шлунку і відрижкою. Їжа не перетравилася як слід, і її переробка триває. 
Це викликає легке, однак потенційно сильне порушення здатності тіла до переробки їжі, яке 
приводить до появи найрізноманітніших симптомів, зовні не пов’язаних з тим, коли й 
скільки ми їмо. Тому вечірня їжа повинна бути більш легкою, причому між прийманнями 
їжі і сном має пройти не менше двох годин. 

• Відпочинок. У сучасному житті є багато речей, що збуджують нас, і, що спонукують 
до руху. Однак слід пам’ятати, що якщо ми часто відпочиваємо, наше тіло одержує 
здатність до найшвидшого відновлення сил. Після відпочинку людина здатна зробити 
більше, з підвищеною енергією і витривалістю. Люди типу Вата продовжують діяти, поки 
не зваляться від утоми. Якщо вони будуть відпочивати пару разів на день, у них зменшиться 
відчуття занепокоєння і підвищиться ясність сприйняття. 

• Вправи. Вправи корисні для людей типу Вата, але ними не слід зловживати. 
Прекрасний ефект виявляють нескладні асани Йоги і вправи тайцзи-цюань (китайська 
гімнастика). Уникайте перебування на вітрі й у холоді, вам необхідно залишатися в теплі. 
Одягайтеся тепліше, навіть укутуйтеся, коли це можливо. Людям типу Вата добре підходять 
нескладні щоденні вправи, що не викликають задишки, надлишкового потовиділення або 
сильної утоми. Ходьба – так, звичайно, їзда на велосипеді - чудова, плавання може 
приносити прекрасний ефект, але всім цим слід займатися з не дуже великою інтенсивністю 
і недовго. Наприкінці кожної вправи ви повинні відчувати приплив енергії, а не виснаження 

• Щоденний масаж з використанням кунжутної олії. Перед тим як лягти спати, 
щовечора змащуйте тіло теплою кунжутною олією. Можна змастити олією усе тіло або 
тільки ноги, руки та живіт. Ця процедура виявляє дуже заспокійливу дію на фізіологію типу 
Вата. Після такого самомасажу можна прийняти теплу ванну, і ви будете спати солодко мов 
дитина. Ця процедура дуже успішно знижує ефект Вата. 
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• Рано лягайте спати. Для людей тілесного типу Вата це дуже важко. Вони нагадують 
заведений годинник, який ніяк не може зупинитися. Оскільки вони не дають собі часу 
заспокоїтися перед сном, то не здатні лягти спати в розумний час (між іншим, 
рекомендується лягати спати близько десятої години вечора). Якщо лягати спати о десятій 
вечора, можна прокидатися о 5-6 ранку, відчуваючи себе більш бадьорим і відпочилим. Це 
важливо для людей усіх тілесних типів, але особливо для типу Вата. Нервова система типу 
Вата самолікується, якщо отримує достатньо відпочинку і сну. Оскільки тип Вата 
характеризується тенденцією до нервового збудження, що веде до виснаження нервової 
системи, то хороший нічній сон дуже важливий. 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ВРІВНОВАЖЕННЯ ПІТТАДОШИ 
Усі пропоновані нижче практики спрямовані на зниження ефекту Пітта шляхом 

підвищення ефекту Вата й/або ефекту Капха. Пам’ятайте, що людям типу Пітта необхідні 
прохолода і помірність. Ефект Пітта виявляє тенденцію до швидкого й інтенсивного 
метаболізму із трансформацією (зміною тканин). 

ЧАСТИНА I. РЕГУЛЯРНІ РУТИННІ ПРАКТИКИ 
• Регулярні рутинні практики. Навіть люди типу Пітта виграють від регулярного 

режиму. Оскільки Ватадоша частина, що становить, нашу натуру, дуже чутлива й мінлива, 
на нас може впливати стрес повсякденного суєтного і безладного життя, а постійний стрес 
буде приводити до відчуттів тривоги, нервозності й занепокоєння, тобто до ефекту Вата. 
Так, подібне може відбутися з людиною типу Пітта. Симпатична нервова система, що 
піддалася стимуляції, повинна вертатися у стан рівноваги. Ватадоша задає ритм, у якому 
«танцюють» усі інші частини нашого тіла, тому у випадку надстимуляції, нам необхідно 
якимось чином «сповільнити темп». Цього можна досягти, дотримуючись регулярного 
режиму діяльності. На людей типу Пітта, так само, як і на людей типу Вата, впливає звичка 
щодня вставати вранці і лягати спати приблизно в той саме час. Дуже важливо також 
дотримувати регулярності приймання їжі, відпочинку й спорожнювання кишечнику. Якщо 
ми щодня приймаємо їжу в ті самі години, наше травлення залишається сильним і 
регулярним. Це допомагає відрегулювати баланс інсуліну/глюкагону й рівень агні (травного 
вогню). Фізичні вправи потрібно виконувати послідовно й теж приблизно в ті самі години 
щодня. Наша внутрішня природа гідно оцінить цей начебто непомітний, але дуже потужний 
ефект регулярності. Зрівноважування ефекту Вата одночасно допомагає зрівноважити 
ефекти Пітта й Капха в нашому організмі. Людям усіх тілесних типів необхідно стежити за 
тим, щоб ефект Вата не підвищувався занадто сильно. 

Закріплення регулярності рекомендується почати зі складання розкладу, якому ви 
будете слідувати протягом перших декількох тижнів. Через якийсь час цей режим увійде у 
вас у звичку. 

• Пиття гарячої води. Людям типу Пітта підвищення тепла зазвичай не рекомендується 
- якщо тільки вони не страждають від «ама», або підвищеного токсичного навантаження. У 
більш холодні місяці року кілька ковтків гарячої води щопівгодини здатні допомогти легко 
дезінтоксикувати організм. Нагрійте воду і беріть із собою в термосі на роботу або на 
прогулянку. Однак не слід надмірно перегрівати організм. Людям типу Пітта 
рекомендується такий режим тільки з метою рятування організму від токсинів. 

• Фенхель після їжі. Якщо жувати насіння фенхелю (близько чверті чайної ложечки) 
після ланчу й обіду (обіду і вечері), це сприятливо позначиться на процесах травлення (у 
людей усіх тілесних типів). Слід ретельно розжувати насіння, трохи потримати їх у роті, а 
потім проковтнути. 

• Намагайтеся перебувати в прохолоді. Як ми вже казали, Піттадоша має гарячу 
природу. Людям типу Пітта необхідні прохолода і спокій. Їм слід уникати перегрівання - це 
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стосується як температури, так і емоцій. Хоча це звучить трохи примітивно, однак люди 
типу Пітта просто не можуть дозволяти собі перегріватися. 

• Зробіть помірність своєю повсякденною практикою. Ключем до урівноважування 
Піттадоша є помірність. Дисбаланс Пітта має властивість виникати тоді, коли люди 
перевищують припустимі межі, перевантажуючи свій організм понад його здатність до 
самовідновлення. Жагуча (вогняна) внутрішня природа Пітта робить людей цього тілесного 
типу стрімкими, схильними до суперництва й агресивними. Вогонь зігріває, але він може і 
обпалювати, і навіть знищувати. Необхідне урівноважування вогняної енергії, яке 
дозволить вам багато зробити і багато чого досягти, й при цьому не нанести шкоди 
власному організму. Необхідна усвідомлена потреба збалансувати свої схильності завзятого 
працівника, розуміння важливості вчасно зупинитися, оцінити результати своїх праць, 
насолодитися ними. Люди тілесних типів Вата й Пітта здатні «перегоріти» від надмірних 
навантажень - тому охолодження просто необхідно. 

• Охолодження. Холодний компрес, покладений на чоло і/або на задню частину шиї 
здатен вчинити цілющу дію на перегріту Піттадоша. У теплу погоду рекомендується також 
пити багато рідини (води). 

ЧАСТИНА II. РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ, ЩО ЗНИЖУЄ ПІТТАДОШУ 
В раціон їжі для тілесного типу Пітта слід включити більш прохолодні продукти, що 

здатні протидіяти гарячій властивості Піттадоши. Список продуктів, пропонованих нижче в 
цьому розділі. Варто звернути достатньо уваги складанню збалансованої, цілісної дієти, яка 
повинна складатися зі свіжої, високої якості, смачної і поживної їжі. Їжа має бути 
підготовлена безпосередньо перед кожним прийомом. Напівфабрикати, гамбургери, 
консерви, залишки від вчорашнього обіду або продукти з низькою поживною цінністю є 
абсолютно неприйнятними в аюрведичній практиці харчування. Однак, в нашому 
сучасному житті, щоб уникнути таких продуктів без свідомих зусиль дуже складно. Людям 
типу Пітта буває необхідно знизити рівень Піттадоши в організмі, коли вона «переповнює 
чашу» і виходить з рівноваги. Наступні продукти допоможуть скоротити природні тенденції 
до накопичення Пітта. Варто якомога точніше дотримуватися цих рекомендацій. Треба 
розуміти, що наша їжа має безпосередній вплив на наше здоров’я  Дієта для людей типу 
Пітта спрямована на зменшення ефекту Пітта (зменшення гарячих, гострих, вологих, 
рухливих, плинних властивостей) і одночасно підсилення дії Вати та Капхи. Розглядаючи 
властивості трьох дош Вата, Пітта і Капха та ефект, що чинить їжа на наш організм, можна 
дізнатися, які продукти добре впливають на наш тип тіла. 

• Рекомендується збільшити споживання продуктів, які є більш прохолодними, 
легкими і менш маслянистими, оскільки такі продукти підвищують ефекти Вата й Капха. 

• Слід зменшити споживання більш гарячих і маслянистих продуктів, бо вони 
підвищують ефект Пітта. 

• Збільште споживання солодких, гірких або в’язких продуктів, бо вони підвищують 
ефекти Вата і Капха. 

• Знизьте споживання пряних (гострих), кислих або солоних продуктів, оскільки вони 
підвищують ефект Пітта. 

• Не переїдайте. Люди типу Пітта мають прекрасний апетит (який може ставати 
надмірним) і здатні перевантажувати свою травну систему занадто великими обсягами їжі. 
Подібно людям типу Вата, люди тілесного типу Пітта повинні приймати їжу на регулярній 
основі. 

• Молочні продукти, такі, як молоко, вершкове масло й гхі, прийнятні для людей типу 
Пітта в помірних кількостях, хоча вони здатні підвищувати ефект Пітта. Молочні продукти 
багаті жирами, тому проблеми фізіології типу Пітта з перетравленням жирів можуть 
наростати. Помірність є головним принципом і ключем до успіху. 
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• Усі підсолоджувачі, за винятком меду і чорної патоки, знижують ефект Пітта. 
• Уникайте споживання йогуртів, сиру і сметани, бо ці продукти підвищують ефект 

Пітта. 
• В цілому слід зменшити споживання рослинних олій, оскільки вони підвищують 

ефект Пітта. Особливо це стосується кунжутної, мигдальної і кукурудзяної олій. Більш 
сприятливими для людей типу Пітта вважаються маслинові, соняшникові й кокосові олії. 

• Пшениця, рис, ячмінь і овес прийнятні, оскільки знижують ефект Пітта. Слід 
зменшити споживання кукурудзи, проса й жита. 

• Фрукти, переважніше солодкі, такі, як виноград, черешня (вишня), дині, авокадо, 
кокоси, гранати, манго, апельсини, ананаси й сливи, оскільки вони знижують ефект Пітта. 
Слід зменшити споживання кислих фруктів (грейпфрути, оливки і папайя), бо вони 
підвищують ефект Пітта. 

• Час від часу людина тілесного типу Пітта може поїсти салату або сирої городини, але 
в цілому приготовлені продукти легше перетравлюються травною системою Пітта. 

• Рекомендується зменшити споживання горіхів, особливо кеш’ю і арахісу, оскільки 
вони дуже маслянисті і сприяють підвищенню ефекту Пітта. 

• Уникайте споживання бобів (квасолі), оскільки вони важко перетравлюються 
травною системою типу Пітта. Прийнятними видами бобів вважаються турецький горох, 
квасоля золотава (Phaseolus aureus), соєві боби і квасоля звичайна. 

• Сприятливими є такі овочі, як броколі, кольорова капуста, спаржа, огірки, зелені 
листяні овочі, зелена квасоля, цуккіні, гарбуз пепо, селера, гібіскус їстівний, салат (латук), 
картопля і солодка картопля (батат). Уникайте споживання гіркого перцю, томатів, цибулі, 
часнику, редису, шпинату, моркви й буряка, бо вони мають тенденцію підвищувати ефект 
Пітта. 

• Прийнятними спеціями є кардамон, фенхель, кориця, коріандр, чорний перець (в 
малій кількості). Варто зменшити споживання кмину, гвоздики, насіння селери, імбиру, солі, 
насіння гірчиці оскільки вони мають тенденцію до підвищення ефекту Пітта. 

• Уникайте перцю чілі та каєнського перцю, бо вони різко підвищують ефект Пітта. 
• У цілому слід зменшити кількість гарячих (гострих) продуктів у харчовому раціоні. 
• Для людей типу Пітта краще м’ясо птиці (курятина, м’ясо фазана й індичина), хоча 

такі люди можуть практично без проблем дотримуватися вегетаріанської дієти. 
• Рекомендується зменшити споживання яловичини, морепродуктів і яєць, бо всі ці 

продукти підвищують ефект Пітта. 
• Внесіть в харчовий раціон очищене пряжене масло з молока буйволиці (гхі). Люди 

типу Пітта можуть включати гхі у свій повсякденний харчовий раціон у помірних 
кількостях. Це масло можна тонким шаром намазувати на хліб, їсти із зерновими або 
овочами замість маргарину або вершкового масла. Гхі можна придбати в багатьох 
магазинах натуральних продуктів або приготувати в домашніх умовах. Увага: людям, у 
яких існує проблема або є підозра на проблеми з метаболізмом жирів, високим рівнем 
холестерину або високим рівнем триглицеридів, слід обмежити споживання гхі. 

• Вегетаріанська дієта. Згідно Аюрведи, найбільш здоровішим є харчовий раціон зі 
зниженим або мінімальним змістом м’яса (важкого білка). Такий погляд пояснюється тим, 
що неперетравлене м’ясо створює «ама», або неперетравлену харчову масу, з якою тілу 
необхідно якимось чином впоратися, оскільки акумуляція ама приводить до появи 
симптомів хвороби. Люди типу Пітта можуть не мати таких проблем з перетравленням 
м’яса, які спостерігаються у людей типу Вата, за винятком випадків, коли в організмі вже 
спостерігається порушення функцій травної системи. У випадку дисбалансу Пітта можуть 
виникнути великі труднощі з перетравлюванням м’яса через жири. Хоча м’ясо багате 
білком, воно може також містити велику кількість жиру; тому має сенс знизити споживання 
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м’яса в цілому. Це можна зробити не різко, а поступово. Через якийсь час ви зможете 
вирішити, чи продовжувати вам споживати м’ясо взагалі або їсти його іноді й у малих 
кількостях. Багато з людей переходять на рибу й м’ясо птиці. Однак, якщо ви будете їсти 
стільки ж риби і м’яса птиці, скільки яловичини раніше, це не зможе реально поліпшити 
якість вашого харчування або ваше здоров’я. 

• Споживання їжі в спокійній і приємній обстановці важливо для всіх тілесних типів, 
не виключаючи людей типу Пітта. Якщо ми їмо, одночасно дивлячись телепередачу, 
читаючи або навіть керуючи автомобілем, ці заняття відволікають розум і тіло від процесу 
їжі. Крім того, у такій обстановці ми недостатньо повно насолоджуємося їжею, бо 
одержуємо задоволення від чогось ще, або взагалі перестаємо звертати увагу на те, що їмо. 
Люди типу Пітта більш схильні віддаватися заняттям, що включають змагальний елемент, 
що не сприяє травленню. Рекомендується також розслабитися після їжі, перед тим як 
продовжити займатися справами і дозволити своєму тілу повністю сконцентруватися на 
перших фазах травлення. Такі практики важливі для поліпшення травлення й стимуляції 
самозцілення тіла. 

• Пам’ятайте, що для типу Пітта рекомендується наступне співвідношення білків, 
вуглеводів і жирів у харчовому раціоні: 30 % білків; 50 % вуглеводів; 20 % жирів. 

ЧАСТИНА III. ТУРБОТА ПРО СЕБЕ І СВОЄ ТІЛО 
• Ніяких стимуляторів. Давати людині тілесного типу Пітта стимулюючі засоби - 

однаково що підливати бензину у вогонь. Людина типу Пітта, що споживає кофеїн 
(наприклад п’є каву), здатна довести свою і без того гарячу, агресивну природу до кипіння. 
Якщо у вас проявляються ознаки дисбалансу Пітта, включаючи злість і дратівливість, 
подумайте про те, щоб зменшити споживання таких стимулюючих речовин, як кава, 
шоколад, чай і тютюн. Ваші рідні і знайомі теж виграють від цього. 

• Тепла вода вранці. Фізіологія типу Пітта відрізняється підвищеним виробленням 
жовчі, яке стимулює перистальтику (скорочення м’язів товстого кишечнику, з якого 
починається процес випорожнення). Однак навіть у людей тілесного типу Пітта іноді 
проявляється тенденція до закрепу, властива для фізіології типу Вата. У таких випадках 
можна стимулювати регулярну роботу кишечнику, починаючи день із пиття склянки теплої 
води. 

• Спокій. Фізіологічний тип Пітта природно включає компонент Вата, який можна 
заспокоїти релаксацією, спогляданням і медитацією. Ці тихі практики сприяють 
заспокоєнню збудженої симпатичної нервової системи в умовах надстимуляції Пітта-вата. 
Регулярна, спокійна релаксація буде знижувати стимуляцію симпатичної нервової системи і 
підвищувати реакцію парасимпатичної нервової системи, що дозволить тілу живити і 
лікувати себе. Для людей типу Пітта стримування агресивних тенденцій має основне 
значення. Спокійне ставлення до життя покращує ментальне і емоційне здоров’я людини. 

• Ланч (обід) є основним прийманням їжі. Додержуватися цього правила не дуже 
просто, оскільки більшість людей вдень перебуває на роботі й змушені приносити обід із 
собою або під’ їдати на перерві в кафе. Однак нам слід їсти найбільше в середині дня, 
оскільки травний вогонь найбільш інтенсивний з одинадцятої до чотирнадцятої години. 
Травні цикли, що протікають у нічні години, більше відповідають заключним, а не 
початковим фазам травлення. Усі ми час від часу їмо пізно ввечері, а вранці прокидаємося з 
відчуттям повного шлунку і відрижкою. Їжа не перетравилася як слід, і її переробка триває. 
Це викликає легке, однак потенційно потужне порушення здатності тіла до переробки їжі, 
яке приводить до появи різноманітних симптомів, зовні не пов’язаних з тим, коли і скільки 
ми їмо. На відміну від типу Вата, люди тілесного типу Пітта, як правило, до моменту 
трапези відчувають сильний голод. Навіть гарно попоївши в обід, люди типу Пітта будуть 
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не від того щоб як слід поїсти ввечері. Однак вечірня їжа повинна бути більш легкою, 
причому між прийманням їжі і сном має пройти не менше двох годин. 

• Відпочинок. Частий відпочинок дозволяє нашому тілу швидше відновлюватися і дає 
нам можливість зробити більше справ з підвищеною енергією і витривалістю. Подібно 
людям типу Вата, люди типу Пітта зберігають активність, поки не перевищать припустимий 
рівень, позбавивши тіло можливості до успішного відновлення сил. Якщо вони 
відпочивають пару раз на день, то будуть менше стомлюватися і у них підвищиться ясність 
сприйняття. 

• Вправи. Людям типу Пітта потрібні більш інтенсивні фізичні вправи, ніж людям типу 
Вата. Люди типу Пітта здатні із задоволенням виконувати вправи і займатися спортом 
регулярно, на відкритому повітрі, у будь-яку погоду; однак людям типу Пітта 
протипоказане перегрівання. Фізичні навантаження повинні бути помірними. Після 
виконання, вправ людина має відчувати себе зарядженою енергією, бадьорою, а не 
виснаженою. Людям тілесного типу Пітта необхідні фізичні вправи, але їм не варто 
перестаратися. Ходьба дає сприятливу дію на людей усіх трьох тілесних типів, їзда на 
велосипеді й плавання теж дають прекрасний ефект. Усіма цими видами вправ можна 
займатися з досить високою інтенсивністю. На людей типу Пітта гарний ефект справляють 
регулярні аеробні вправи й/або підняття ваги. Фізична праця з навантаженням, від 
помірного до високого, теж приносить типу Пітта гарні результати, якщо людина не 
виснажує себе працею. Вогняна якість Піттадоши може спонукувати вас робити занадто 
багато, перевантажувати власний організм без усякої на те причини. Людям типу Пітта 
необхідно перебувати в русі і підтримувати себе в гарній формі, однак перевантаження 
здатні тільки послабити їх. 

• Щоденний олійний масаж. Перед тим як лягти спати, щовечора вкривайте тіло злегка 
підігрітою кокосовою олією. Можна змастити олією усе тіло або тільки ноги, руки й 
область живота. Ця процедура виявляє дуже заспокійливу дію на компонент Вата у вашому 
організмі. Після такого самомасажу можна прийняти теплу ванну, і ви будете спати солодко, 
як дитина. Ця процедура з використанням охолодженої кокосової олії допомагає 
врівноважити ефект Пітта. 

• Період заспокоєння. Людям типу Пітта наприкінці кожного дня потрібен час для 
відпочинку і релаксації, для урівноважування їх природної потреби в «невпинній» 
активності. Якщо тенденція людей типу Вата до невпинної діяльності є, можливо, менш 
цілеспрямованою (наприклад, прибирання у вже прибраній кімнаті), то людей типу Пітта 
відрізняє більша агресивність (їм може прийти ідея захопити власне місто!). Роздратованій і 
напруженій людині типу Пітта потрібен час для поступового заспокоєння, потрібно зручне 
місце для відпочинку і релаксації, де можна почувати себе комфортно та спокійно. Як і для 
типу Вата, медитація може виявитися найбільш корисною практикою. 

• Рано лягайте спати. Для людей тілесного типу Пітта це так само важко, як і для типу 
Вата. Люди обох типів чимось нагадують заведений годинник, який ніяк не може 
зупинитися. Оскільки вони не дають собі часу заспокоїтися перед сном, вони не здатні 
лягти спати в розумний час (тобто близько десятої години вечора). Нервова система 
відновлюється під час відпочинку і сну; наша травна система завершує процес травлення у 
нічні години, коли ми спимо. Якщо лягати спати о десятій вечора, можна підійматися о 5-6 
ранку, відчуваючи себе більш бадьорим та відпочилим. Це правило важливе для людей типу 
Пітта, а також для інших тілесних типів. 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ВРІВНОВАЖЕННЯ КАПХАДОШИ 
Тип Капха має тенденцію до уповільненого і більш млявого метаболізму та до 

анаболізму (нарощування тканин тіла). Пропоновані нижче практики спрямовані на 
зниження ефекту Капха шляхом підвищення ефекту Вата та/або ефекту Пітта. Ці практики в 
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цілому виявляють зігрівальний і стимулюючий ефект на травну систему. Пам’ятайте, що 
людям типу Капха необхідні тепло й стимуляція, щоб активізувати трохи мляву систему. 

ЧАСТИНА I. РЕГУЛЯРНІ РУТИННІ ПРАКТИКИ 
• Регулярні рутинні практики. Навіть якщо ви належите до тілесного типу Капха, вам 

рекомендується встановити регулярний режим для врівноваження тенденцій типу Вата (які 
є у людей усіх типів) у своєму організмі. Врівноваження тенденцій Вата одночасно 
допомагає привести у стан рівноваги Пітта- і Капха-частини вашої натури. Людині типу 
Капха необхідно дотримуватися регулярного режиму, одночасно опікуючись своєю Капха-
природою. Оскільки Ватадоша, що становить частину нашої натури, дуже чутлива і мінлива, 
на вас може впливати стрес повсякденного суєтного і безладного життя, приводячи до 
відчуттів тривоги, нервозності та занепокоєння - тобто до ефекту Вата, дію якої можуть 
відчувати на собі люди типу Капха. Хоча тип Капха менш підданий гіперстимуляції, вам 
однаково може іноді знадобитися трохи «сповільнити темп». Цього можна досягти, 
дотримуючись регулярного режиму діяльності. Найкраще щодня вставати вранці і лягати 
спати приблизно в той саме час. Необхідно також дотримувати регулярності приймання їжі, 
відпочинку, випорожнення кишечнику. Бажано, щоб кожна із цих подій відбувалася також 
приблизно в той саме час. Якщо ми щодня приймаємо їжу в ті самі години, наше травлення 
залишається сильним і регулярним. Це допомагає відрегулювати рівень травного тепла і 
баланс інсуліну/глюкагону. Фізичні вправи (так, людям типу Капха необхідні фізичні 
вправи!) потрібно виконувати послідовно і теж приблизно в ті самі години щодня. Слід 
почати зі складання розкладу, якому ви будете слідувати протягом перших декількох 
тижнів. Через якийсь час цей режим увійде у вас у звичку. Ваша внутрішня природа зуміє 
гідно оцінити цей начебто непомітний, але дуже потужний ефект регулярності. 

• Пиття гарячої води. З метою загального очищення організму й для зниження 
холодної якості Капхадоши рекомендується регулярно пити гарячу воду протягом усього 
дня, що виявляє сприятливий ефект на організм. У людей типу Капха підвищення тепла 
(нагрівання) допомагає знизити токсичне навантаження на організм. Нагрійте воду і беріть 
із собою в термосі, відправляючись на роботу або на прогулянку. Щопівгодини робіть 
кілька ковтків. Ця програма не виявить ніякої дії, якщо ви будете випивати по 3-4 чашки 
гарячої води вранці й більше не пити гарячу воду до вечора. Слід пити потроху протягом 
усього дня, тоді ви досягнете бажаного ефекту. 

• Копрій лікарський після їжі. Якщо жувати насіння копрію лікарського (близько 
чверті чайної ложечки) після обіду і вечері, це сприятливо позначиться на процесі 
травлення. Слід ретельно розжувати насіння, трохи потримати їх у роті, а потім 
проковтнути. 

• Намагайтеся увесь час перебувати в теплі. Капхадоша має холодну природу. Людям 
типу Капха необхідне перебування в теплі. Їм слід уникати переохолодження. Хоча це 
звучить трохи примітивно, однак люди типу Капха просто не можуть дозволити собі 
переохолоджуватися. Вони й без того схильні до деякої повільності. 

ЧАСТИНА II. РАЦІОН ХАРЧУВАННЯ, ЩО ЗНИЖУЄ КАПХАДОШУ 
Харчовий раціон для типу Капха знижує ефект Капха (важкі, холодні, мляві, вологі, 

стійкі, прилипливі властивості) і одночасно підвищує ефекти Вата й Пітта. Розглядаючи 
властивості трьох дош Вата, Пітта й Капха та ефект, що дає їжа на наш організм, можна 
з’ясувати, які продукти добре впливають на наш тип тіла. Можливо, у цьому випадку ми 
почнемо розуміти, що природа споживаних нами продуктів впливає на наше здоров’я. 

Люди типу Капха можуть споживати рідини або рідку їжу так часто, як побажають. 
Вони можуть додержуватися рідкої дієти один раз у тиждень або раз на місяць. Рідка дієта 
знижує тиск (навантаження) на травну систему і сприяє кращому засвоєнню їжі. Жінки 
можуть побути на рідкій дієті в перший день менструації. Рідка дієта не рівнозначна 
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голодуванню; можна їсти різні продукти, але у рідкому вигляді. Позаяк рідка дієта в 
основному використовується для очищення організму, краще за все використовувати свіжі 
та цільні продукти. Частіше за все в такі дні їдять супи, п’ють свіжі фруктові та овочеві 
соки з моркви або буряку, трав’яні чаї чи гарячу воду з лимоном; однак ви можете, на вибір, 
внести у перелік щось іще.  

У харчовий раціон для людей типу Капха входять більш теплі продукти, що 
протидіють холодним якостям Капхадоши. Слід звернути достатню увагу складанню 
збалансованої, цільної дієти, у яку повинні входити свіжі, високоякісні, смачні й поживні 
продукти. В аюрведичних практиках прийнято готувати їжу безпосередньо перед 
вживанням, щоб вона завжди була свіжою. Природно, напівфабрикати, гамбургери, 
консерви, залишки від учорашнього обіду або продукти з низкою поживною цінністю 
зовсім неприйнятні в такій практиці. Однак у нашому сучасному житті уникати таких 
продуктів без додавання свідомих зусиль дуже важко. 

Продукти, перераховані в наведеному нижче переліку, сприяють зниженню тенденції 
Капха до акумуляції. Постарайтеся якомога точніше дотримуватися зазначених 
рекомендацій. Цей харчовий раціон одночасно спрямований на живлення організму і його 
деінтоксикацію. Раціон, що сприяє зниженню Капха, легкий і вітає споживання 
приготовлених на пару овочів, бобів (квасолі), гострих спецій і легких зернових, які 
підвищують ефекти Вата й Пітта, і є більш сечогінними (виводять воду) по своїй природі. 
Людям типу Капха можна поголодувати або поїсти рідку їжу протягом одного-двох днів, 
щоб дати відпочинок травній системі. 

• Слід збільшити споживання продуктів, які є більш теплими, легкими і менш 
маслянистими, оскільки такі продукти підвищують ефекти Вата й Пітта. 

• Рекомендується зменшити споживання більш холодних і важких продуктів, бо вони 
підвищують ефект Капха, який ви прагнете понизити. 

• Збільшуйте споживання продуктів, що володіють гострими, гіркими і в’язкими 
смаками, бо вони підвищують ефекти Вата й Пітта. 

• Знизьте споживання продуктів із солодким, кислим або солоним смаком, оскільки 
вони підвищують ефект Капха. 

• Не переїдайте. Люди типу Капха мають менший апетит, ніж люди типу Пітта, але, 
безсумнівно, здатні переїдати. Більшість людей вважають, що в Капха, які мають більш 
огрядну статуру, апетит теж повинен бути найвищим; проте в цій категорії пальма першості 
належить типу Пітта. Люди типу Капха більш огрядні та повні, бо мають дуже ефективну 
систему травлення. Людина типу Вата може їсти більше, ніж Капха, і не поправлятися. А 
якщо ви Капха, то, образно кажучи, ви не можете просто подивитися на їжу і не погладшати. 
Люди типу Капха інтуїтивно відчувають різницю в метаболізмі. Усе це пов’язано з 
перевагою ендодермальної тканини (що утворює шар шлунково-кишкової системи) і 
гормональною реакцією на вуглеводи. Якщо люди типу Вата й Пітта повинні їсти регулярно, 
люди типу Капха можуть дозволити собі іноді пропустити приймання їжі, причому, 
можливо, не один, а навіть пару разів. 

• Молочні продукти (молоко, вершкове масло й гхі) виявляють несприятливий ефект 
на фізіологію Капха, оскільки підвищують ефект Капха. Молочні продукти багаті жирами і 
молочним цукром (лактозою), тому вони підвищують проблеми Капха з метаболізмом 
жирів і цукру. Рекомендується споживати мінімальну кількість молочних продуктів. 

• Слід скоротити споживання всіх підсолоджувачів, за винятком меду, бо вони 
підвищують ефект Капха. 

• Слід, у цілому, знизити споживання рослинних олій, оскільки вони підвищують 
ефект Капха. 
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• Зернові: ячмінь, просо, гречка і жито прийнятне для типу Капха, але слід уникати 
споживання солодких зернових, таких, як рис, пшениця, кукурудза та овес. 

• Фрукти. Рекомендується скоротити споживання важких або кислих фруктів, таких, як 
банани, кокосові горіхи, ананаси, авокадо, апельсини й дині. 

• Салати, сирі або приготовлені овочі знижують ефект Капха. 
• Овочі, у цілому, виявляють гарний ефект, хоча краще зменшити споживання солодкої 

картоплі, томатів, огірків і цуккіні. 
• Варто зменшити споживання горіхів, оскільки вони важкі й маслянисті та 

підвищують ефект Капха. 
• Боби (квасоля) зазвичай чинять гарний ефект, за винятком соєвих бобів і квасолі 

звичайної, споживання яких слід зменшити. 
• Збільшити споживання спецій з гострим смаком (гарячих спецій), таких, як кмин, 

гвоздика, імбир і насіння гірчиці, бо вони сприяють підвищенню ефекту Пітта і зниженню 
ефекту Капха. 

• М’ясо і риба. Рекомендується зменшити споживання «червоного» м’яса та свинини, а 
також у цілому риби і морепродуктів. 

• Споживання їжі у спокійній і приємній обстановці важливо для всіх тілесних типів, 
навіть для типу Капха. Якщо ми їмо, одночасно дивлячись телепередачу, читаючи або 
навіть керуючи автомобілем, ці заняття відволікають розум і тіло від процесу їжі. Людям 
типу Капха більш властиво обідати перед телевізором, що відволікає людину від смаку їжі - 
а це те, від чого люди типу Капха здатні одержувати справжню насолоду. Рекомендується 
також розслабитися після їжі, перед тим як продовжити займатися справами, і дозволити 
своєму тілу повністю сконцентруватися на перших фазах травлення. Такі практики важливі 
для поліпшення травлення і стимуляції самозцілення тіла. 

• Вегетаріанська дієта. Як ми вже відзначали вище, найбільш здоровим є харчовий 
раціон з малим або мінімальним змістом м’яса (важкого білка). Це пояснюється тим, що 
неперетравлене м’ясо створює «ама», або неперетравлену харчову масу, з якою тілу 
необхідно якимось чином впоратися, оскільки акумуляція ама приводить до появи 
симптомів хвороби. На людей типу Капха споживання м’яса може чинити шкідливий вплив, 
оскільки їх травлення, хоча й ефективне, є більш повільним і млявим. Хоча м’ясо багате 
білком, воно може також містити велика кількість жиру. У більш повільній травній системі 
Капха жири засвоюються більш ефективно, що приводить до додавання ваги, яка 
несприятлива для незбалансованої Капхадоша. Тому людям типу Капха, так само, як людям 
типу Вата й Пітта, найкраще зменшити споживання м’ясних продуктів. Це можна зробити 
не різко, а поступово. Через якийсь час ви зможете вирішити для себе, чи будете ви їсти 
м’ясо зрідка і у менших кількостях або зовсім від нього відмовитеся. Багато з людей 
переходять на рибу й м’ясо птиці. Однак якщо ви будете їсти стільки ж риби і м’яса птиці, 
скільки раніше «червоного» м’яса, це не зможе справді поліпшити якість вашого 
харчування або ваше здоров’я. 

• Включення в харчовий раціон очищеного пряженого масла з молока буйволиці (гхі). 
Рекомендується включити гхі в повсякденну дієту. Це масло можна їсти з хлібом, 
зерновими, овочами і т.д. Гхі можна приготувати вдома або купити в магазинах 
натуральних продуктів. Увага: людям, у яких існує проблема або є підозра на проблему з 
метаболізмом жирів, високим рівнем холестерину або триглицеридів, слід обмежити 
споживання гхі. 

• Пам’ятайте, що для типу Капха рекомендується наступне співвідношення білків, 
вуглеводів і жирів у харчовому раціоні: 30 % білків; 40 % вуглеводів; 30 % жирів. 
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ЧАСТИНА III. ТУРБОТА ПРО СЕБЕ І СВОЄ ТІЛО 
• Стимулятори. У людей тілесного типу Капха стимулятори не підвищують 

енергетичний дисбаланс, як це відбувається у людей типу Вата або Пітта. Хоча кава, чай та 
інші стимулятори не вважаються гарними для організму, їх дія на систему типу Капха 
виявляється не настільки руйнівною. Люди типу Капха можуть іноді дозволити собі кофеїн. 
Це додає їм енергії. Однак регулярне споживання стимуляторів небажане. 

• Тепла вода вранці. Для стимуляції спрацьовування кишечнику ранок рекомендується 
починати зі склянки теплої води. Це стимулює перистальтику, скорочення м’язів товстого 
кишечнику, з якого починається процес випорожнення. Слід пити воду регулярно, бо 
фізіологія типу Капха відрізняється більш повільними і млявим процесами травлення й 
виведення шлаків. 

• Спокій. Фізіологічний тип Капха природно включає компонент Вата. Для 
заспокоєння схвильованої симпатичної нервової системи, що викликає нервозність і 
занепокоєння (ефект Вата), необхідні релаксація і спокій. Регулярна спокійна релаксація 
буде стимулювати парасимпатичну нервову систему, що дозволить тілу живити і зціляти 
себе. Це необхідно навіть людям типу Капха. Спокійне ставлення до подій поліпшує 
ментальне та емоційне здоров’я людини. 

• Ланч (обід) є основним прийманням їжі. Додержуватися цього правила не дуже 
просто, оскільки більшість людей вдень перебуває на роботі і змушені приносити обід із 
собою або під’ їсти на перерві в кафе. Проте, нам слід їсти найбільше в середині дня, 
оскільки травний вогонь найбільш інтенсивний з одинадцятої до чотирнадцятої години дня. 
Травні цикли, що протікають вночі, більше відповідають завершальним, а не початковим 
фазам травлення. Усі ми час від часу їмо пізно увечері, а уранці прокидаємося з відчуттям 
повного шлунку і відрижкою. Їжа не перетравилася як слід, і її переробка триває. Це 
викликає легке, проте потенційно потужне порушення здатності тіла до переробки їжі, яке 
призводить до появи найрізноманітніших симптомів, зовні не пов’язаних з тим, коли і 
скільки ми їмо. Отже, увечері можна з’ їсти щось легке. У людей типу Капха вечеря має 
бути дуже легкою. Між останньою їжею і сном повинно проходити не менше двох годин. 

• Стимуляція. Хоча тиша і спокій необхідний для поповнення сил організму, ключем 
до урівноважування людей типу Капха є виявлення в їхньому житті речей, які здатні 
стимулювати їх. У людей типу Капха дисбаланс може обумовлюватися тим, що вони не в 
змозі зрушити себе з місця, встати з дивану і зануритися в життя. Енергія Капха дуже земна, 
дуже стійка. Внутрішня природа Капха спокійна й мирна. Спокій - гарно, але застій - аж 
ніяк ні. Напевно, пульт дистанційного керування телевізором був винайдений людиною 
типу Капха. Щоб врівноважити мляву енергію Капхадоши, необхідно розбудити 
компоненти Пітта й Вата в натурі Капха. Одержавши спонукальний поштовх, люди типу 
Капха здатні діяти більш невтомно і досягати більшого, ніж люди типів Вата й Пітта. 

• Відпочинок. Зазвичай, Капха знають як відпочивати. Якщо люди типу Вата 
продовжують рухатися, поки не зваляться від утоми, а люди типу Пітта в активності теж 
перевищують межі організму до правильного відновлення, люди типу Капха розуміють 
принадність невеликого перепочинку. Відпочиваючи пару разів на день, люди типу Капха 
будуть менше стомлюватися, і в них підвищиться ясність сприйняття. 

• Вправи. Вправи не просто добре діють на людей типу Капха, вони зовсім необхідні 
для таких людей. Вони прекрасно впливають на їх мляву систему. Найголовніше - знайти 
той тип фізичних вправ, який буде вам до смаку. Вправи слід виконувати часто. Вони 
виявляють вельми стимулюючий ефект. 

• Щоденний масаж з використанням кунжутної олії. Щовечора, перед тем як лягти 
спати, нанесіть на тіло злегка підігріту кунжутну олію. Можна масажувати (з 
використанням олії) усе тіло або тільки ноги, руки й область живота. Для людей типу Капха 
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використання олії не обов’язково, але вони теж можуть виграти від більш спокійного, 
глибокого сну в результаті глибокої релаксації під час масажу. Після самомасажу можна 
прийняти теплу ванну, і ви будете спати солодко мов дитина. 

• Період заспокоєння. Незважаючи на природний спокій вдачі Капха, людям цього 
типу, перед тим як лягти спати, теж потрібен час для релаксації. Якщо Вата схильні до 
невпинного руху, а активність Пітта має більш цілеспрямований характер, Капха можуть 
вважати, що позаяк вони уже проявляють активність, що трапляється не так часто, то можна 
для різноманітності продовжувати діяти. Тому наприкінці дня людям типу Капха теж може 
знадобитися час, щоб «зупинити пуск». 

• Рано лягайте спати. Для людей тілесного типу Капха це досить важко, якщо вони 
звикли ввечері піддавати свій організм сильній стимуляції. Люди типу Капха теж можуть 
приходити у збудження і продовжувати діяти без зупинки, тому їм також може знадобитися 
час для заспокоєння перед сном. Спати рекомендується лягати близько десятої години 
вечора. Це кращий час. Якщо лягати спати о десятій вечора, можна прокидатися о 5-6 ранку, 
відчуваючи себе більш бадьорим і відпочилим. Це правило важливе для людей будь-якого 
тілесного типу. Під час сну нервова система зціляється, а травна система завершує 
перетравлення поглиненої їжі. 

• Контроль ваги. Люди типу Капха здатні погладшати від одного погляду на їжу. 
Звичайно це жарт, але в кожному жарті є частка правди, а правда досить сумна. Ось чому 
людям типу Капха слід дуже точно дотримуватися рекомендацій із правильного харчування, 
щоб понизити ефект Капха в тілі. Корисно зменшити споживання солодощів, оскільки 
солодке підвищує ефект Капха і вагу тіла. Занадто велике споживання солодкого може 
привести до розвитку діабету - хвороби Капха. 

 
РОЗДІЛ 6. 

ПРИНЦИПИ ПРАКТИКИ АСАН 
ЩО РОБИТЬ АСАНА 
Асани впливають одночасно на тіло і свідомість, здійснюють глибокі зміни в тілі і в 

нашому загальному енергетичному потоці. Асани мають багато аспектів і повинні 
розглядатися з багатьох сторін. На чисто фізичному рівні асани є органічними для тіла 
позиціями, які підтримують плавну роботу усіх систем організму, даючи йому максимальне 
здоров’я і комфорт. Регулярна практика асан допомагає вам почувати себе розслабленими, 
щасливими тілесно.  

Асани Йоги приводять тіло в рівновагу, надаючи необхідний тонус і пластичність 
м’язам. Вони зміцнюють слабкі м’язи і розтягують ригідні м’язи. Вони упорядковують 
м’язи, зв’язки і сухожилля, забезпечуючи їх правильне функціювання. Асани також 
управляють внутрішніми енергетичними системами тіла. При послідовній практиці вони 
тонізують основні системи організму, такі, як гландулярна, нервова і кардіо-васкулярна 
системи. Регулярна практика асан може привести до розуміння невідомих проблем в 
організмі, розкрити сховані області стресу або болю. Завдяки систематичній практиці ці 
проблеми оптимізуються і часто повністю вирішуються. 

Філософія Йоги вчить нас, що негативні переживання - такі, як травма, негативні 
емоції (наприклад як страх і гнів), містяться в нервовій тканині й у підсвідомості. Ці 
емоційні токсини не просто лежать «сплячими», але є причиною схованої депресії або 
порушення в нашій поведінці. Вони також можуть бути перенесені в майбутні життя, як 
кармічні схильності, навіть після смерті тіла. Через практику асан ми можемо звільнитися 
від цього внутрішнього напруження минулого досвіду, яке перебуває в наших кістках і 
нервовій системі. Усунення минулого з нашого тіла й свідомості, створює нову гнучкість і 
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підвищує енергію. Ми знову стаємо пов’язаними з нашим природним, безмежним джерелом 
життєздатності. 

Практика Йоги може спрямовуватися на багато хронічних захворювань. Структурні 
тілесні проблеми і специфічні захворювання можуть бути значно полегшені за допомогою 
регулярної практики. Наукове дослідження довело, що Йога впливає на багато недуг. Ось 
стани, які Йога допомагає полегшити, зробити зворотними або зовсім усунути: 

• хвороби серця 
• астма 
• гіпертензія 
• біль у спині 
• біль у шиї 
• стрес 
• сколіоз 
• артрит 
• діабет 
• заткнення 
• проблеми травлення 
• безсоння 
• емоційна нестійкість 
• втома 
• проблеми щитівки 
• ослаблена імунна система 

Асани ведуть своє походження від самого життя і природи. Деякі зображують пози 
великих воїнів. Інші асани зображують світ рослин. Наступні зображують рухи різних 
тварин. Практика цих поз приносить нам властивості і енергії їх тезок. 

Наприклад, Бхуджангасана створює атрибути змії в наших тілах. Точно так, як змія має 
дуже гнучкий хребет, але досить сильний для того, щоб утримувати вагу тіла, поза кобри 
створює такого ж роду гнучкість і силу в людському тілі. Вона стимулює симпатичну 
нервову систему нашого тіла, роблячи нас готовими до дії, подібно змії. 

Асани - це складна система керування енергією. Енергія кожної пози вивчається за 
допомогою повторення досвіду пози. Тіло міняється специфічним чином для кожної пози і 
для кожного стану, який вона відображує. Коли практик опанував цими змінами, він або 
вона можуть використовувати свою практику для урівноважування емоційних, ментальних і 
фізичних станів, застосовуючи необхідні асани, щоб протистояти будь-яким хвилюванням. 

Асани - це перша офіційна практика восьмиступінчастої йогічної системи Патанджали. 
Вона починає процес засвоєння того, чим є Йога, примушуючи нас усвідомлювати, як ми 
використовуємо наші тіла. У нашому житті, що протікає в скаженому темпі, ми проводимо 
час, думаючи про майбутнє, згадуючи досліди або факти з минулого, або список речей, які 
треба виконати прямо зараз. І ми робимо усе це, поки бігаємо від доручень до призначень і 
зустрічей, їдучи на машинах і міняючи стосунки. Роблячи одночасно так багато дій, ми 
рідко переживаємо справжній момент в усій його повноті. Деякі з нас живуть таким життям, 
неначе ми увесь час знаходимося в критичному становищі. 

Практика асан відкриває для нас багатий досвід сьогодення. Із приведенням тіла, 
свідомості, духу і подиху одночасно в одне місце сконцентрований досвід цілісності й 
добробуту стає доступним у Сьогоденні. Зовнішній потік енергії врівноважений із 
внутрішнім потоком, і ми переживаємо контакт із нашим вищим «я». Але це переживання 
не тільки відчувається чудово, воно також живить нас на дуже глибоких рівнях фізично, 
ментально й емоційно. 
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Подібно тому, як рослини вимагають живитися від ґрунту, води й сонця, щоб рости й 
цвісти, ми, люди, потребуємо балансу між зовнішнім і внутрішнім потоками енергії в 
повсякденному житті. Коли наше життя фокусується переважно на зовнішньому, ми 
можемо стати схожими на зів’ялу рослину. Контакт із нашим «я» і рівновага, яка живить 
нас, втрачається. Регулярна практика Йоги - це чудесний засіб для керування потоком 
енергії, підтримки здоров’я й почуття добробуту. Вона повертає нам енергію, щоб ми могли 
оновлюватися і відновлювати свої сили. 

Однак асани - це набагато більше, ніж зцілювальні інструменти й засіб керування 
енергією. Вони є також шляхами до саморозкриття. Асани можуть бути використані як 
дзеркало, щоб виявити поведінку і стан, які ми у звичайному житті не сприймаємо. 
Дзеркало практики асан дає нам спосіб побачити самих себе, шлях у свідомість, який 
стимулює наші реакції, дає перспективу нашим думкам, позиціям і особистим якостям. 
Використовуючи практику асан як дзеркало, ми можемо бачити зміни, які ми прагнемо 
зробити усередині себе самих, для того щоб почувати себе краще й вільніше. Ми можемо 
дізнатися, що ми робимо, щоб створювати обставини, які роблять нас постійно нещасними, 
і змінити їх назавжди. 

Асана означає «поза». Коли ви заглянете у словник, то знайдете дефініцію цього слова 
як «позиція». Коли ми регулярно практикуємо асани, у нас є можливість бачити не тільки 
пози, які ми приймаємо в нашому фізичному тілі, але також і позиції, яким ми слідуємо в 
нашій свідомості. Ці ментальні позиції визначають нашу поведінку у стосунках з іншими 
людьми, у бізнесі та власній родині. Можливість бачити цю поведінку звільняє нас від 
неусвідомлених реакцій, веде до свідомого розуміння, у якому ми можемо спрямовувати 
наш власний досвід. 

Маючи волю від поведінкових примусів, ми можемо рухатися до вищої мети Йоги, яка 
полягає в контролі над своїми думками. Наша свідомість дає інструкцію мільйонам клітин 
нашого тіла. Кожна думка, яка в нас народжується, є інструкцією від голови нашого 
організму мільйонам суб’єктів, окремим клітинам. І клітини реагують. Займаючись Йогою, 
ми можемо контролювати думки і знайти спокій розуму, який, у свою чергу, дає гармонію 
тілу, гарне здоров’я, збалансовану вагу і підвищену енергію. Завдяки контролю над своїми 
думками ми здобуваємо контроль над тілом, емоціями, подихом і своїм життям. Ми більше 
не йдемо слідом за емоціями, і дуалістичність цього світу більше не шкодить нам. Ми вільні 
сприймати благословення життя в нашій власній справжній природі. 

На більш глибокому рівні практика асан готує нас для розкриття нашого тонкого тіла і 
його могутніх пранічних сил. Канали тонкого тіла, які називаються надісами, очищаються 
асанами і пранаямою для більшої енергетичної трансмісії, необхідної для вищих рівнів 
Йоги, у яких відкриваються енергетичні центри тонкого тіла (чакри). 

Асани поліпшують фізичне здоров’я й тривалість життя в такий спосіб: 
• Врівноважують м’язи по відношенню друг до друга і відповідно до їхньої належної 

функції. 
• Підтримують здоров’я і цілісність суглобів і хребта. 
• Управляють енергетичною системою тіла. 
• Розслаблюють, зміцнюють, розтягують і тонізують тіло. 
• Тонізують і живлять кожну систему організму: слизову, нервову, серцево-судинну і 

травну. 
• Очищають і живлять тіло на кожному рівні. 
• Виявляють проблеми тіла, коригуючи їх. 
• Дають систему енергетичних моделей, яка, коли застосовується до тіла, може 

цілеспрямовано змінювати існуючий у тілі енергетичний потік. 
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• Пропонують дзеркало, у якому ми можемо бачити нашу поведінку і позиції та 
вибирати, як їх змінити. 

• Підготовлюють тіло для проходження тонких енергій як засобу для вищої 
свідомості. 

АЮРВЕДИЧНІ ЕФЕКТИ ПРАКТИКИ АСАН 
Згідно з філософією Йоги, фізичне тіло є проявом свідомості. Воно є кристалізацією 

кармічних (поведінкових) моделей, створених свідомістю. Тому, ключем до роботи з тілом 
є розуміння свідомості, що стоїть за ним, більша частина якого лежить за межами нашої 
повсякденної свідомості. Це вимагає, щоб ми практикували асани, усвідомлюючи їх не 
тільки з погляду техніки поз, але також з погляду тих ментальних і емоційних станів, які 
вони в нас викликають. 

Аюрведа розділяє цю йогічну теорію. Вона розглядає тіло як маніфестацію дош, які є 
не чисто фізичними, але також і пранічними, і психологічними енергіями - факторами 
свідомості. Ми не можемо аналізувати вплив дош на чисто фізичному рівні, але повинні 
враховувати також їхні психологічні ефекти. 

Йога розглядає асани не тільки як статичні пози, але як стани енергії, які, у свою чергу, 
є маніфестаціями свідомості. Енергія і увага, яку ми вкладаємо в позу, так само важливі, як і 
сама поза. Ми бачимо це в повсякденному житті, у якому те, як ми відчуваємо себе на 
психологічному рівні, визначає, як ми функціонуємо на фізичному рівні. Тривалі моделі 
відчуття й енергії визначають форму й ритм нашого тіла. 

АСАНА ЯК ФІЗИЧНА СТРУКТУРА 
На самому базовому рівні, асана - це фізична поза, вид тілесного жесту. У практиці 

асан ми поміщаємо тіло в положення, яке має певний результат і зміст, що залежить від тієї 
форми, яка приймається тілом. Кожна асана має свій власний структурний ефект. Сидячі 
пози забезпечують стабільність у хребті. Деякі з них створюють гнучкість у спині й ногах. 
Бо більшість сидячих поз створюють парасимпатичне стимулювання, вони мають приємний 
заспокійливий вплив. Стоячі пози збільшують загальну силу і енергетичні рівні. Вигини 
хребта у зворотному напрямку мають тенденцію збуджувати парасимпатичну систему, 
підсилювати розтягання хребта і створювати силу в м’язах, що піднімають тіло. Пози 
релаксації вирівнюють і заспокоюють енергії, створені під час практики асан. Усі асани, 
разом або окремо, мають свої власні енергетики, що залежать від того, що вони роблять із 
тілом. Подібно будинку, вони мають свою власну архітектуру. 

Однак, позаяк у людей структура тіла відрізняється, сприйняття асан буде різне, 
залежно від статури, гнучкості й органічного стану людини. 

Ефект асани - це комбінація структури асани, яка однакова для кожного, і власної 
структури тіла конкретної людину, яка не тільки у всіх різна, але також в окремої людини 
буде змінюватися згодом. 

АСАНА ЯК ПРАНІЧНА ЕНЕРГІЯ 
Фізичне тіло є провідником для наших внутрішніх енергій, які характеризуються через 

прану. Асани - це провідники, через які проходить прана. Асана - це не тільки фізична 
структура, але і стан енергії. Асани виражають якість енергії пози, і навіть заспокійливі 
пози можуть приховувати в собі динамічний стан свідомості та прани. Цей факт надає всім 
асанам нейтральність у їхніх енергетичних ефектах просто тому, що провідник сам по собі є 
нейтральним і напрямок його руху визначається тим, хто його використовує. Асана подібна 
до автомобіля, у якому рушійною силою є прана. Питання не тільки в тому, щоб мати 
гарний автомобіль, але також і в тому, щоб рухатися в правильному напрямку. Пранічний 
імпульс, що стоїть за асаною, так само важливий, як і сама асана. 

Це означає, що залежно від того, як ми направляємо нашу прану, та сама асана може 
приводити нас у різні місця. Наприклад, сидяча поза, виконана із сильною пранаямою, може 
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мати сильний стимулюючий ефект, тоді як виконана зі звичайним подихом, вона буде 
заспокоювати нас або навіть занурювати в сон. Пранічні енергетики асани залежать від 
різних факторів, у тому числі від того, наскільки швидко ми виконуємо цю позу, з яким 
ступенем зусилля і, найголовніше, як ми дихаємо під час асани. По суті, мета практики асан 
полягає в заспокоєнні тіла для того, щоб ми могли працювати над нашою праною. Прана 
проявляється, коли тіло недвижне. В цьому полягає значення сидячих поз для внутрішнього 
зцілення. 

АСАНА ЯК ДУМКА І НАМІР 
Асана - не тільки структура та енергія, вона також відображує думку і намір. Ми 

можемо назвати асану «розумовою», або «замисленою», формою вправи. Ефекти однієї і 
тієї ж асани будуть різні залежно від того, чи є наша свідомість ясною або потьмареною, а 
наші емоції - неспокійними або спокійними. Ми можемо виконувати асану з технічною 
точністю, але наш стан свідомості буде визначати, наскільки ця асана буде на неї діяти 
звільняючи. 

Наш ментальний стан відбивається в нашому подиху. Коли наш мозок спокійний, 
подих теж спокійний. Коли мозок збуджений, свідомість теж неспокійна. Тому ментальна і 
пранічна енергетики йдуть паралельно одна з одною. Хоча ми можемо змінити пранічний 
ефект асани за допомогою подиху, ми також можемо змінити ментальні ефекти асани за 
допомогою концентрації і медитації. Асана повинна бути видом медитації у формі руху. 
Тому ми завжди повинні занурювати нашу свідомість у священну область тиші, 
спостереження й відсторонення, коли виконуємо вправи Йоги. 

Якщо наша свідомість не залучена у виконання асани, тоді наша практика залишиться 
на поверхневому рівні. Прана іде за енергією уваги. Тілесна поза є виходом цього. Вид пози, 
яку приймає людина, відбиває те, як вона фіксує свою увагу в житті, що вона найчастіше 
робить. Ось чому сьогодні так багато сутулих людей. Наша основна поза - сидіння за 
столом, у машині або на дивані. Це розміщує нашу енергію за межами нас самих, і тому 
наша внутрішня енергія падає. 

Отже, структурний ефект асани є першим фактором. Той спосіб, яким ми стимулюємо 
асану за допомогою прани, є другим фактором. Це включає і те, як ми рухаємося через 
асану і дихаємо, перебуваючи в ній. Стан нашої свідомості - третій фактор. Головне 
правило в практиці асан - зберігати свідомість спокійною, зібраною і уважною, щоб ми не 
втратили фокусу на практиці. Ми повинні розглядати всі три фактори відносно 
аюрведичного вивчення асан. Усі ці фактори взаємозалежні. Доша часто містить ключ до 
структурного, пранічного та емоційного стану людини. 

АЮРВЕДИЧНІ ЕФЕКТИ АСАН 
Кожна асана має свій специфічний ефект, обумовлений стосовно трьох дош. Це те ж 

саме, що й аюрведична класифікація їжі відповідно до її ефектів дош: корисна або шкідлива 
вона для Вата, Пітта і Капха - залежно від смаків і елементів, які становлять кожний вид їжі. 
Ми можемо подивитися на різні асани відповідно до їхньої структурної здатності 
підвищувати або знижувати доши. 

Однак це дошичне рівняння асан не повинне сприйматися як щось раз і назавжди дане, 
застигле, бо пранічний ефект асани може переважити її структурний вплив, як ми тільки-но 
помітили. Форма асани не є її головним фактором. За допомогою використання подиху ми 
можемо модифікувати або навіть міняти дошичні ефекти асани. Ми також повинні 
пам’ятати про важливість думки і наміру в практиці асан. Враховуючи асану, прану та 
свідомість, ми можемо змінювати окрему асану або коректувати всю практику в цілому, для 
одержання специфічного дошичного результату. За допомогою комбінування окремих асан, 
пранаями і медитації, можна створити і підтримувати повний внутрішній баланс. 

Дошичне застосування асан двояке: 
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• Відповідно до конституції людини, обумовленої такими типами дош, як Вата, Пітта і 
Капха та їх комбінаціями. 

• Стосовно впливу асани на доши як на загальні фізіологічні функції. Кожна доша має 
свої місця й дії в людському тілі, на які асани будуть впливати залежно від їхньої орієнтації. 

Конституціональне застосування 
Люди типу Вата мають іншу структуру тіла й рухаються в іншому напрямку, ніж це 

роблять люди типу Пітта й Капха. Точно так само Пітта і Капха мають свої власні рухи та 
пози. Ця відмінність між дошами відбивається в пульсі кожного типу. 

• Типи Вата мають пульс, що нагадує рух змії. Вони рухаються, як електричний розряд, 
- швидко, непередбачено, уривчасто і нерівномірно. Їхня внутрішня енергія та думки мають 
таку ж швидкість, яскравість, непередбачуваність і переривчастість. 

• Типи Пітта мають пульс, що нагадує стрибки жаби. Вони рухаються так само: 
підстрибуючи у безперервному русі, поки вони не досягнуть певної мети. Це нагадує рух 
полум’я, яке спалахує з кожною новою порцією палива. Вони діють зосереджено і рішуче, 
рухаючись крок за кроком. Їх внутрішня енергія і думки мають такий же рішучий рух і 
потік. 

• Типи Капха мають пульс, що нагадує лебедя. Вони рухаються, як лебеді: повільно, 
велично і елегантно - у їхній хвилеподібній манері. Їхня енергія тече, як повільна звивиста 
ріка, що неспішно плине своїм шляхом, впевнена у своїй кінцевій меті. Їхня внутрішня 
енергія та думки нагадують рух води, вони схильні до інертності і стагнації. 

ВПЛИВ АСАНИ НА ДОШИ 
Кожний дошичний тип має свою власну структуру і енергетику життя, які 

поширюються і на практики асан. Практика асан повинна враховувати дошу людини, щоб 
бути дійсно ефективною. 

• Енергія Вата імпульсивна і дивна, як вітер, який дме сильно, але недовго. Однак якщо 
ми протистоїмо йому, він віднесе нас. Вата повинна бути м’яко обмежена і підтримана, 
«заземлена» і стабілізована. Вона повинна бути гармонізована, і їй потрібно додати 
безперервність у постійній і рішучій манері. 

• Енергія Пітта сфокусована і прониклива, вона може різати і шкодити. Її потрібно 
м’яко розслабити і розсіяти. Вона подібна до яскравого променя, який робить очам боляче, і 
потрібно зменшити його яскравість. Але вона може бути силою, що просвітлює. 

• Енергія Капха стійка і самовдоволена. Її потрібно рухати і стимулювати поступово, 
як лід, який потрібно повільно розтоплювати, поки він не зможе плавно текти. Ми повинні 
постійно стимулювати і наповнювати енергією тип Капха для подальшої дії. 

Однак те, що дана асана може не підійти якому-небудь окремому дошичному типу, не 
означає, що їх не потрібно ніколи робити. Це означає, що дані типи повинні практикувати 
асани таким способом, який виключає виникнення в них дисбалансу. Візьміть, наприклад, 
вигини хребта назад. Якщо їх виконувати з великим зусиллям або швидко, вони можуть 
викликати загострення основних ознак Вата із серйозною напругою нервової системи, 
можливо, більшою, ніж інші асани. Однак ніжні, невеликі прогини назад відмінно 
допомагають зменшити ознаки Вата, які накопичуються у верхній частині спини і в плечах. 

Кожна група асан, таких, як стоячі пози, нахили вперед або інвертовані пози, мають 
загальні плюси для тіла в цілому і його загального рухового потенціалу. Кожна група 
тренує певні м’язи й органі, якими, як частиною всієї тілесної структури, не треба 
зневажати. Щоб протистояти будь-яким тенденціям, спрямованим на розбалансування, ви 
повинні вибирати пози в межах кожної групи асан, які краще підходять для вашого 
тілесного типу, ніж інші пози з тієї ж самої групи. Загалом, ви повинні переконатися, що всі 
основні групи м’язів вашого тіла представлені у вашій практиці, принаймні, кілька днів у 
тиждень. 
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Точно так само, коли якась асана корисна для окремої доши, це не означає, що всі 
представники даного типу повинні її робити. Це означає, що асана може бути корисна для 
них, якщо її робити правильно і якщо вони фізично можуть її виконати. Кожна асана також 
має свій ступінь складності, що може потребувати певного розігріву або підготовчих поз, 
щоб безпечно її виконати. Наприклад, правильна підготовка до стійки на голові розвиває 
м’язи плечей і рук, необхідні для підтримки гарного й надійного балансу голови. Те, що 
стійка на голові корисна для вашого дошичного типу, не означає, що ви повинні просто 
стрибком стати в цю позу або виконати її без усяких побічних ефектів. 

Крім того, ефекти різних асан варіюються відповідно до послідовності, у якій вони 
виконуються. Це означає, що практика асан повинна завжди розглядатися як єдине ціле - не 
тільки з погляду окремих асан, які утворюють її, але з погляду потоку й відносин між усіма 
окремими асанами, які ви виконуєте. Практика асан - маючи на меті послідовність і манеру 
виконання, а також окремі асани - повинна плануватися для того, щоб підтримувати доши в 
рівновазі щодо індивідуальної конституції й стану людини. 

Корисно розглядати послідовність асан, як рецепт трав. Аюрведична трав’яна формула 
містить ряд трав, які використовуються для різних цілей, що вносить вклад у загальну 
ефективність формули, виконуючи окремі ролі. Загальний дошичний ефект формули 
визначається цією формулою як єдиним цілим, не окремою травою всередині неї, 
розглянутої ізольовано від інших компонентів. Злучаючи ці аюрведичні міркування з 
загальними факторами, перерахованими вище, для ефективного припису асан учителі 
мають навчитися: 

• визначити аюрведичний тип і дисбаланси даної людини; 
• визначити структурний стан особистості, включаючи становище, вік і фізичний 

стан; 
• визначити його пранічний стан, його контроль над подихом і відчуттями разом з 

його життєздатністю і наснагою; 
• оцінити його ментальний стан, увагу, волю і мотивацію, а також емоційний стан. 
Одна й та сама асана повинна виконуватися по-різному, залежно від типу людини 

(Вата, Пітта і Капха), від віку, статі та фізичного стану. Вона повинна варіюватися залежно 
від того, сильна або слабка життєздатність у цієї людини. Додаткові варіанти мають місце, 
якщо людина страждає вибухами гніву, горя, стресу або депресії. Це відбиває чотири 
першорядні цілі аюрведичної практики асан: 

1. Надати рівноваги доши. 
2. Поліпшити структурний стан тіла. 
3. Полегшити рух і розвиток прани. 
4. Заспокоїти і наситити енергією свідомість. 
АЮРВЕДИЧНІ ТИПИ ТІЛА І ПРАКТИКА АСАН 
Щоб зрозуміти потенціали асан різних людей, нам необхідно буде подивитися на них 

згдіно їх дошичним тілесним типам. 
Тілесний тип Вата 
Типи Вата мають довгі й тонкі кості, які часто бувають слабкими або ламкими. У них 

невелика вага й погано розвинена мускулатура, але вони швидкі й гнучкі. 
Їхня кісткова структура робить їх здатними до згинань і розтяжок, особливо рук і ніг, 

коли вони молоді. Однак коли вони стають старше, схильність цього типу до сухості 
зростає і приводить руки та ноги до втрати рухливості, якщо вони регулярно не займаються 
фізичними вправами. 

М’яка, повільна практика асан, що рівно балансує обидві сторони тіла, є ідеальною 
системою вправ для типу Вата. Тип Вата дуже потребує практики асан, бо вони зм’якшують 
болі в спині й костях. Хвороби Вата починаються з нагромадження спадно-рухомого 
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повітря (Апана Вайю) у товстому кишечнику, який передається в кості, де він викликає 
проблеми з ними і суглобами. 

Вата одержують більшу користь від масажного впливу асани на м’язи і суглоби, що 
знімає нервову напругу і приводить усю систему в рівновагу. 

Негативний потенціал Вата 
Типи Вата найчастіше страждають від ригідності, що відбувається через сухість і 

недостатню кількість тканини. Їхня недостатня вага не дозволяє адекватно огорнути 
суглоби і нерви тканиною або досить зволожити тканини. Вони більше схильні до травм, бо 
люблять швидкі й уривчасті рухи, а також доходять до крайнощів у своїй практиці. 

Позитивний потенціал Вата 
Типи Вата люблять вправи і одержують задоволення від рухів. Вони воліють бути 

активними і виражати себе й фізично, і ментально. Вони люблять робити нові речі. Асана - 
це щось таке, до чого вони швидко звикають, і це стає частиною їх активної натури. Їх 
заспокоюють фізичні вправи. 

Блокована Вата і дефіцитна Вата 
Є два основні стани Вата, які називаються блокована Вата та дефіцитна Вата. 

Блокована Вата проявляється в застійній енергії у якій-небудь частині тіла, що 
супроводжується болем або дискомфортом, але при цьому в нього нормальна вага. 
Дефіцитна Вата проявляється низькою енергією, малою вагою тіла й гіперчутливістю, часто 
без гострого болю. Блокована Вата вимагає рухливо орієнтованих або пранічних асан, щоб 
зняти це блокування. Дефіцитна Вата вимагає м’якого і конструктивного підходу, уникаючи 
сильної напруги. Блокована Вата частіше зустрічається у молодих людей, які мають 
достатню енергію, але вона в них заблокована, у той час як дефіцитна Вата більш 
розповсюджена у похилому віці, коли якість тканин погіршується. 

Тілесний тип Пітта 
Люди цього типу мають середню статуру з досить добре розвиненою мускулатурою і 

вільним рухом у суглобах, що надає їм значної гнучкості. У них добре виходять асани, але 
вони не можуть виконати деякі більш екзотичні пози, які вдаються типам Вата, бо у Пітта 
коротші кістки. Користь для них від занять асанами полягає в тому, щоб остудити голову і 
кров, заспокоїти серце і зняти напругу. Пітта схильні до гіпертензії через свій палкий 
темперамент, який веде їх до успіху і перемоги. 

Негативний потенціал Пітта 
Пітта схильні до перегріву т дратівливості через надлишок внутрішнього тепла. У них 

може бути дефіцит терпіння, щоб почати й потім продовжувати практику. З іншого боку, 
один раз захопившись асанами, вони можуть перевантажувати себе ними й бути 
агресивними і войовничими у своїй практиці. Пітта, які занадто захоплені нею, будуть 
почувати себе більш роздратованими або навіть сердитими після занять. Пітта мають також 
схильність зайво захоплюватися позами, які в них виходять добре, і ігнорувати ті, які, 
можливо, допоможуть їм розвиватися далі. 

Позитивний потенціал Пітта 
Цей тип має найкращі увагу і рішучість із усіх дошичних типів. Вони легко піддаються 

дисципліні та встановленій практиці, коли вже почали займатися і їх правильно 
зорієнтували. Пітта - найорганізованіші й постійні з усіх типів. Вони просто повинні знайти 
правильний шлях, щоб спрямувати туди свою енергію. 

Тілесний тип Капха 
Капха зазвичай невисокого зросту і присадкуваті. Легко набирають вагу. З їхніми 

короткими і широкими костями вони не мають достатньої гнучкості й не можуть 
виконувати пози, які її вимагають, наприклад, позу лотосу. Однак вони витривалі та міцні - 
найвитриваліші з усіх типів. Капха потрібні рух і стимуляція, щоб протистояти тенденції до 
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інертності. Вони добре виконують тривалу практику, коли починають нею займатися 
навсправжки. 

Негативний потенціал Капха 
Капха схильні набирати зайву вагу, яка обмежує волю руху і робить їх малорухливими. 

У них часто буває заткнення легенів, що утруднює глибокий подих. Їм важко зробити 
позитивне зусилля і змінитися без якого-небудь зовнішнього впливу. Їх необхідно постійно 
підганяти, щоб вони робили більше, інакше вони зупиняються на пів дороги. 

Позитивний потенціал Капха 
Капха стабільні та наполегливі в тому, що вони роблять. Коли Капха починають 

чимось займатися, то віддано виконують це довгий час. Вони залишаються емоційно 
спокійні й рівні у своїй практиці, незалежно від результатів. Дивляться на життя з любов’ю 
і ставляться до роботи як до служіння. 

АЮРВЕДИЧНИЙ СПОСІБ ВИКОНАННЯ АСАН 
Аюрведа не розглядає асани як фіксовані форми, які самі по собі збільшують або 

зменшують доши, якщо їх правильно використовують. Те ж саме вірно і у зв’язку з 
поглядами Аюрведи на їжу. Те, як ми готовимо їжу, як приправляємо її пряностями, як 
поєднуємо різні інгредієнти в одне гармонійне ціле, є настільки ж важливим, як і самі 
окремі продукти. 

Ваша загальна практика асан повинна бути схожа на їжу. Кожна страва має містити 
деякий щабель усіх шести смаків (солодкого, кислого, солоного, гострого, гіркого і в’язкого) 
й деяку кількість поживних елементів, необхідних тілу (крохмаль, вуглеводи, протеїни, 
жири, вітаміни), обов’язково підібрані для кожного індивідуального типу статури. Практика 
асан повинна включати сидячі, стоячі й лежачі пози, широкі, стиснуті, східні та спадні рухи, 
але в тій манері та послідовності, які втримують нас у рівновазі та враховують наші 
індивідуальні структурні, енергетичні й ментальні стани. 

РОЗВИВАЙТЕ СВОЮ ПРАКТИКУ 
МОМЕНТ РОЗТЯЖКИ 
Пам’ятайте, що ви відповідальні за ваш власний досвід. Ваш фокус визначає вашу 

поведінку, яка, у свою чергу, визначає результати. Якщо ви прагнете поглиблювати вашу 
практику, спробуйте наступне. Замість того щоб перевантажувати тіло, дійдіть тільки до 
моменту розтяжки, яку ви можете виконати без великого зусилля. Це повинна бути точка, 
де ви можете затриматися надовго, не маючи необхідності припинити або зменшити 
розтяжку. Небавом, приблизно за 20-30 секунд м’язи трохи розслабляться та відчуття 
натягнутості зменшиться. Потім ця поза стане легшою. 

Після першого розслаблення, робіть розтяжку до нової точки розслаблення. Знов-таки, 
ви перебуваєте в тій точці, де розтяжка досить сильна, щоб утримати вашу увагу на ній, але 
не надмірна. При поступових нарощуваннях навантаження, тіло продовжує 
розслаблюватися, утримуючи позу, і це корисно для вас. 

ДИХАННЯ 
Ще один гарний метод полягає в тому, щоб поставити на чільне місце ваше 

усвідомлення моменту дихання. Спробуйте почати свою практику з того моменту, як ви 
увійшли в кімнату. Сфокусуйтеся на подиху, поки ви йдете, розігрійтеся і починайте 
виконувати асани. Змусьте себе втримувати свою увагу на русі подиху під час практики. 
Легкий і ефективний спосіб зробити це полягає в тому щоб застосувати легкий звук Уджайї, 
роблячи усвідомлено вдих через ніс із помітним звуком. Таким способом ви можете 
використовувати подих, щоб відслідковувати ступінь стресу у виконуваних позах, 
підтримувати зосередженість і зв’язувати разом пози й рухи. І ви можете зв’язати пози 
разом з подихом, утримуючи увагу на диханні при переході від пози до пози. 
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Практикувати асани, дихаючи усвідомлено, дуже ефективно. Під час кожного вдиху 
усвідомлюйте свої бічні частини тіла, передню й задню частини. Кожний видих - це час для 
збільшення розтяжки кожної пози. Цей стиль практики може бути виконаний будь-яким 
учнем - від новачка до майстра. Такого роду практика приведе вас у більш динамічне 
розуміння й рівновагу. Як говорить Ванда Скаравеллі, «Якщо це не з диханням, це не Йога». 

За допомогою усвідомленого вдиху ви фокусуєтесь на тому, що відбувається навколо 
вас. Ви відкриті для отримання життєвої сили з кожним подихом. За допомогою видиху вам 
нагадують, що ви частина цілого, всього Всесвіту. Це вчить вас поважати дарунок життя, 
працювати в ритмі життя і відповідати за навколишнє середовище. Ця органічна і 
егосублімаційна форма практики, сприяє гарному засвоєнню і швидко приводить нас на 
більш глибокі рівні Йоги. Через 1-2 місяця цієї практики ви побачите незвичайну зміну. 

НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ СВОЄЮ ПРАКТИКОЮ 
Не забувайте насолоджуватися своєю практикою і зробити час своїм другом. Не треба 

квапитися. Не треба нічого домагатися. Залишіть усе, що тисне на вас, за межами того місця, 
де ви займаєтеся практикою. Ви можете займатися легко, без зусиль і боротьби, коли 
згадаєте слова Патанджалі про асани із сутр Йоги: «Будьте врівноважені та розслаблені, 
знаходячи в цьому нескінченність». Типам Вата і Пітта особливо не слід напружувати тіло 
або мозок під час занять. 

Пам’ятайте, що потрібен час, щоб вивчити пози, і додатковий час для того, щоб тіло 
змінилося, пристосовуючись до них, особливо на структурному рівні. 

Плануйте вивчати і практикувати пози довго та систематично. 
Рекомендації для ефективної, безпечної практики 

• Виключіть зусилля. Позбудьтеся тиску, який ви відчуваєте. 
• Робіть менше - буде краще. 
• На підготовку потрібен час. Не поспішайте! 
• Не перевантажуйте тіло. 
• За помилки, які ви систематично робите, доводиться систематично платити. 
• Залишайтеся свіжими і не судіть себе занадто суворо. 
• Не намагайтеся дотримуватися певної ролі, правила або ярлика. Концентруйтеся в 

ту мить, коли виконуєте вправу. Використовуйте дзеркало Йоги, щоб побачити 
самого себе, і працюйте в незвіданому. 

• Ваша увага визначає вашу поведінку, яка дає певні результати. Щоб змінити 
результати, які ви отримуєте, змініть ваш фокус. 

АЮРВЕДИЧНІ КЛЮЧІ ДО РОЗВИТКУ ВАШОЇ ПРАКТИКИ 
Аюрведичне правило, що стосується поводження з різними типами людей, говорить, 

що з Вата потрібно поводитися, як із квіткою, з Пітта - як із другом, а з Капха - як із 
ворогом. 

Тип Вата чутливий, як квітка, яка легко в’яне. Хоча в таких людей спочатку багато 
ентузіазму, вони легко розчаровуються й кидають займатися. Їм потрібна особлива увага, 
турбота й підтримка. Їм потрібна м’яка, тепла й заспокійлива практика, що враховує їхню 
чутливість і нестійкість. 

Типу Пітта потрібні дружня підтримка і рекомендації друзів. Їм подобається займатися 
в команді. Вони досягають найкращих результатів у практиці, в якій є елемент конкуренції 
та напруги, але яка в кінцевому рахунку розслабляє і звільняє - після серйозного зусилля. 

Типу Капха потрібна сильна мотивація, навіть критика, щоб ці люди доклали 
максимальних зусиль. Вони досягають найкращих результатів завдяки практиці, що 
виштовхує їх за ті межі, які вони для себе подумки визначили. Однак, хоча цьому типу 
потрібно більше дисципліни і зусиль, щоб змусити свої тіла рухатися, це необхідно робити 
регулярно, день у день. 
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Аюрведичні олії для масажу 
Аюрведичні олії захищають шкіру, м’язи, суглоби й кістки. Олійний масаж поліпшує 

гнучкість і запобігає травмам. Якщо ви відноситеся до типу Вата, вам особливо корисно 
регулярно застосовувати олії для шкіри та суглобів. Це додасть вам більше гнучкості й буде 
протистояти пересушуванню та ригідності ваших тканин. Перед тим як приймати душ і 
перед сном - гарний час для застосування олії, але в невеликих кількостях її можна 
використовувати і перед практикою асан теж. Кунжутна олія щонайкраще підходить для 
цієї мети, бо має особливі зволожувальні, живильні та знеболювальні властивості. Зменшує 
сухість і ригідність, знімає біль і поліпшує гнучкість. Також корисно типу Капха, у якого 
суха шкіра через поганий кровообіг. 

Тип Пітта одержує користь від застосування кокосової олії, яка охолоджує шкіру, 
особливо коли її застосовують на голові при перегріву. Капха найкраще підходить така 
стимулююча олія, як гірчична. Їм не слід застосовувати олію перед практикою, бо вона 
робить їх сонливими. 

Крім того, обов’язково використовуйте корисні рослинні олії у вашій дієті, так само як 
сьогодні люди п’ють гарну воду. Пряжене масло є найбільш корисним кулінарним маслом. 
Так само корисна і кунжутна олія. Соняшникова олія корисна типам Пітта і Капха. Гарні 
також і багато інших рослинних олій, такі, як маслинова, горіхова, авокадна, сафлорова. 
Крім олійного масажу, типу Вата корисні сольові ванни, як ще одне корисне доповнення до 
практики асан. 

Аюрведичні трави 
Багато аюрведичних трав можуть функціонувати, як внутрішні каталізатори для 

поліпшення вашої практики, або як допомога в детоксикації, або з метою відновлення. 
Аюрведичні трав’яні чаї дуже корисно пити або до, або після практики. Перед практикою, 
трав’яні чаї допомагають розігрітися, поліпшують кровообіг і сприяють посиленню 
очисного поту з тіла. Після практики вони допомагають регідратації та видаленню токсинів, 
які вилучаються з клітин під час тренування. 

Люди типу Вата повинні приймати тепле молоко або теплий чай з кориці (з невеликою 
кількістю молока й цукру). Капха повинні пити стимулюючий пряний напій, наприклад, 
імбирний чай з медом. Пітта повинні пити охолоджений напій, наприклад, сік (яблучний, 
виноградно-ананасовий або гранатовий) або м’який зелений чай. Пряний індійський чай 
відмінно підходить перед ранковою йогічною практикою. Пряності, що є в ньому, 
відкривають кровообіг і сприйняття. Власне, чай прояснює розум і підсилює сечовиділення, 
сприяючи очищенню крові. Після практики, особливо коли ви потієте, найкраще 
відновлюють втрату рідини фруктові соки, але пряні чаї також корисні для того, щоб 
підтримувати рух нашої прани. 

Імбирний чай відмінно стимулює, і його приймають до або після практики, протягом 
дня, люди типів Вата і Капха. Він підтримує в сильному стані наш травний вогонь, 
допомагаючи спалювати токсини і поліпшуючи травлення. Він зігріває серце, стимулює 
кровообіг і прояснює голову та придаткові пазухи носа. Кориця має подібні властивості, так 
само як і інші традиційні пряності - васильок, кардамон, гвоздика і шавлія. Чай з васильком 
часто використовується в Індії, щоб допомогти в Йозі та медитації, через здатності 
розкривати розум і серце. 

Куркума, розповсюджена кулінарна приправа, чудова для поліпшення периферичного 
кровообігу, очищення крові й лікування травм м’яких тканин. Вона допомагає жінкам при 
періодичних болях і напрузі. Шафран відмінно допомагає при тих же проблемах і добре діє, 
якщо його додавати в тепле молоко. Ґуґґул, різновид мирри, відмінно підходить для 
поліпшення гнучкості, припинення болів у кістках і посилення сполучної тканини. Його 
зазвичай приймають у таблетках. 
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Гель алое є відмінним очисним засобом для печінки, крові й урогенітального тракту. 
Коли його приймають із такими пряностями, як імбир і куркума, він стимулює травлення. 
Трохи соку або гелю алое перед практикою, відмінно діє на Пітта і Капха, яким необхідна 
детоксикація. 

Ашваґандха - це відмінний тонік для кісток і м’язів, зміцнює легені, нирки та мозок. 
Він захищає від травм кістки і суглоби, одночасно покращуючи витривалість і 
працездатність. Дуже добре допомагає зміцненню типів Вата і збільшує їх фізичні 
можливості. Сибірський женьшень також відмінний засіб для поліпшення кровообігу, 
зміцнення кісток і зняття болю. 

Шатавари - відмінний зволожувальний засіб. Захищає від дегідратації і поліпшує 
життєздатність і витривалість. Особливо корисно для Пітта, але також добре і для Вата. 
Солодець - ще один важливий зволожувальний засіб, який допомагає зволоженню голови, 
горла й пазух носа. 

Альма - це чудова аюрведична трава для живлення тіла і створення саттвічного типу 
тканин на всіх рівнях - від шкіри до мозку. Протистоїть окисненню, бере участь у розбудові 
клітин крові й живить серце. 

Аромотерапія 
Ще одним важливим і приємним засобом поліпшити свою практику є використання 

пахощів і аромотерапії. Декілька крапель одної з будь-яких ароматичних олій можна додати 
на область голови та ніздрів перед практикою. 

Вата найкраще підходять заспокійливі й зміцнювальні олії, такі, як базилікова, корична, 
хеєна і франджипані. Пітта потрібні охолоджувальні та заспокійливі аромати, такі, як 
сандалове дерево, троянда, жасмин, лотос, гарденія і чампак. Капха найкраще підійдуть 
зігрівальні, стимулюючі та пряні ароматичні олії, такі як камфора, евкаліпт, м’ята, шавлія та 
пахощі. Солодкі аромати - один із кращих способів зменшити високу Пітту і остудитися 
після практики. Трохи сандалової олії після тренування зменшує утому і стабілізує розум і 
серце. 

Панча Карма 
Для тих, хто прагне глибоко вникнути в йогічні та аюрведичні методики очищення, 

Панча Карма є важливою практикою, на яку варто звернути увагу. Панча Карма поєднує 
щоденний олійний масаж і парову терапію (снехана і сведана), проведену протягом тижня 
або довше, за якими ідуть очисні практики, у формі клізм, проносних і блювотних засобів - 
залежно від стану, спрямованих на усунення з тіла дош, що викликають хвороби. Це 
відмінний спосіб очистити м’язи, кості, суглоби й сполучні тканини. 

Панча Карма - перевірене на практиці лікування, спрямоване проти артритних і 
ревматичних нездужань і призначена для поліпшення гнучкості. Це може підняти вашу 
практику Йоги на новий рівень не тільки з погляду асан, але також і в плані медитації. 
Взагалі, нею, як частиною програми детоксикації, найкраще займатися навесні й улітку. 
Однак можна також використовувати для лікування окремих хвороб. 

Ми можемо легко простежити успіх нашої практики за допомогою ключів Аюрведи, як 
на фізичному, так і на психічному рівнях. 

ВИКОРИСТАННЯ АСАН ДЛЯ УСУНЕННЯ ДОШ 
Практика асан, як і аюрведичні методики, може застосовуватися для усунення 

хворобливих дош із нашого організму. На фізичному рівні прана є чистою енергією, яка 
з’являється завдяки правильному травленню. Це позитивний стан Вата. Доша Вата, або 
Вата як токсин, є продуктом розпаду або газом, побічним продуктом травлення. Він 
погіршує травлення і робить їжу більш токсичною, ніж вона є насправді. Цей 
відпрацьований газ, або доша Вата, утворюється в товстому кишечнику, попадає в кров і 
починає відкладатися в кістках, місці Вата, де він сприяє розвитку таких хвороб як артрит. 
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Пітта, як позитивна сила, є чистою життєздатністю, яка виникає в результаті правильної 
будови і кровообігу. Вона підтримує тонку енергію вогню як мужності, сили волі а 
рішучості, які називаються Теджа. Пітта як негативна сила - це відходи крові, які 
збільшуються, коли кров токсична. Доша Пітта утворюється як кислота в тонкому 
кишечнику, звідки вона потім попадає в кров і руйнує її клітини. 

Капха як позитивна сила є живильною енергією, яка виникає завдяки правильному 
формуванню і циркуляції плазми. Вона підтримує тонку енергію води, названу Оджа, яка 
підтримує нашу креативність, сексуальність та імунну функцію. Відходами плазми при 
патології її утвору є доша Капха, або слиз, який з’являється в шлунку, звідки вона 
надходить у системи кровообігу і лімфатичну, руйнуючи саму плазму. 

Доша Основа Тонка форма Продукт 
відходу 

Місце 

Вата Їжа Прана Газ Товстий 
кишечник 

Пітта Кров Теджа Кислота Тонкий 
кишечник 

Капха Плазма Оджа Слиз Шлунок 
 
Загальне правило для зменшення дош за допомогою практики асан полягає в тому, 

щоб попередити скупчування дош у місцях їх утвору. 
• Асани, призначені для зменшення Вата, знімають напругу в товстому кишечнику і 

нижній частини живота, включаючи видалення газу і зменшення здуття. 
• Асани, спрямовані на зменшення Пітта, усувають стрес і жар у тонкому кишечнику 

і середині живота, прохолоджуючи кров і печінку. 
• Асани, спрямовані на зменшення Капха, знімають заткнення і стагнацію в області 

шлунку і грудної клітки, сприяючи розсмоктуванню слизу. 
Існують також загальні ефекти асан на різні доши. 

• Більшість асан зменшують Вата, бо вони використовують м’язи і створюють тиск 
та масажний вплив, який розсіює Вата. 

• Асани, які відкривають циркуляцію і печінку та зменшують кількість жовчі, 
зменшують Пітта. 

• Асани, які підвищують і поглиблюють частоту подиху й пульсу, зменшують Капха. 
Вата і Пітта виводяться вниз 
Асани, які знижують Вата, призначені для виведення енергії вниз із товстого 

кишечнику і відводу її в землю. 
Асани, які знижують Пітта, виводять енергію вниз із тонкого кишечнику і скидають її 

в землю. 
Капха виводиться вгору 
Асани, які знижують Капха, несуть енергію вгору зі шлунку і грудної клітки, 

видаляючи її у формі слизу з рота і носа. 
Рух Вата 
Вата має тенденцію або до надлишкового, або до недостатнього руху, подібно вітру, 

який або дме поривами, або не дме взагалі. 
• Надлишковий рух Вата (надлишкове повітря) - це нестійкість, надмірний рух, 

тремтіння, хвилювання, порушення психіки й дезорієнтація відчуттів. 
• Дефіцит руху Вата (зменшення повітря) - паралічі, ригідність, м’язові спазми, 

розлад психіки. 
Рух Пітта 
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Пітта має тенденцію рухатися або вгору, або вниз, хоча, як правило, вона рухається 
вгору. 

Верхній рух Пітта викликає гіпертензію, головний біль, безсоння, збуджені очі й 
носові кровотечі. 

Рух униз викликає інфекції сечовивідних шляхів, кров у сечі або проблеми в 
репродуктивній системі. 

• Приплив жару до очей і голови - Пітта, що рухається вгору. 
• Зменшення жару через нижні отвори - Пітта, що рухається вниз. 
Накопичення Капха 
Капха має властивість накопичуватися або у верхній, або в нижній половині тіла, хоча 

її головна область акумулювання зазвичай перебуває вище. 
• Акумулювання Капха вгорі - слиз у грудях, горлі й голові, заткнення в області 

серця. 
• Нагромадження Капха внизу - відкладання жиру в нижній частині живота і на 

стегнах, або набряки в нижній частині живота й ніг. 
АЮРВЕДИЧНІ ОЗНАКИ УСПІШНОЇ ЙОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
Загальні ознаки - гарне травлення, чистий язик, приємний запах тіла, гарний колір 

обличчя, гарна робота органів виділення, легкість, гнучкість, ясність і спокій. 
Вата - позбавлення від ригідності в суглобах, стабілізація м’язів (усунення тремтіння), 

почуття стійкості, спокою і обґрунтованості. 
Пітта - почуття прохолоди, спокою, відкритості, терпіння, терпимості, зменшення 

запалення, кислотності або кровоточивості. 
Капха - нормалізація ваги, зменшення застійних явищ, видалення надлишку жиру, 

слизу і води з тіла, більше відчуття легкості. 
ОЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
Загальні ознаки - біль, напруга, травми, збудження, порушення травлення. 
Вата - біль,ригідність, занепокоєння, безсоння, закреп. 
Пітта - напруга, гнів, дратівливість, лихоманка. 
Капха - апатія, сонливість, застійні явища, загальмованість. 
ПРИСТУПАЄМО ДО ЗАНЯТЬ 
САМОПІДГОТОВКА 
Перш ніж приступати до занять асанами, обов’язково проконсультуйтеся зі своїм 

лікарем, чи є у вас якісь протипоказання у зв’язку зі здоров’ям. Важливо з’ясувати, які 
будуть у зв’язку із цим рекомендації щодо вашої практики. Маючи проблеми зі здоров’ям, 
пам’ятайте про те, що ви повинні рухатися повільно, практикуватися, прислухаючись до 
свого організму, і залишатися в повному розумінні потреб свого організму. 

ЩО ВАМ БУДЕ НЕОБХІДНО 
Асани найкраще виконувати на рівній землі або на підлозі, на вовняній ковдрі або 

килимку або на спеціальному маті. Якщо можливо, постійно використовуйте для практики 
те саме устаткування. Майте під рукою все, що вам знадобиться: ручку й папір, свічку і 
сірника, мат, ковдри, реквізит, наочники і рушника. Взаємодія тіла і свідомості 
зм’якшується знайомою звичною обстановкою, тому найбільш ефективно практикуватися 
щодня з тими самими предметами в тому самому місці в той саме час. 

ДЕ ЗАЙМАТИСЯ 
Займайтеся в добре провітрюваній кімнаті. Якщо ви займаєтеся на свіжому повітрі, 

найкраще уникати прямих сонячних променів, надмірної спеки, холоду і протягів. Це не 
тільки буде важко для вашого тіла, але також відволікає вас від внутрішнього зосередження, 
дуже важливого в Йозі. Вибирайте спокійне, відокремлене місце, де немає дорожнього руху, 
пилу і достатньо місця для виконання всіх рухів. 
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КОЛИ ЗАЙМАТИСЯ 
Тіло любить регулярність і легко сприймає певний ритм. Наскільки можливо, 

практикуйтеся щодня в той самий час і в тому самому місці. Сталість створює більш сильне 
відчуття надійності. У результаті цього підсилиться ваша самоповага, акцентується участь і 
збільшиться здатність утримувати увагу, концентруватися. Найважливіша річ полягає в 
тому, щоб ви були уважні й постійні, тому вибирайте підхожий для початку занять час дня. 

Наступні моменти корисні при виборі оптимального для вашого типу часу практики. 
Тіло ригідно рано вранці, але розум і прана бадьорі й свіжі. І ранкові асани допомагають у 
детоксикації. Вдень тіло більш реактивне, але розум менш дисциплінований і не здатний 
почати практику. 

Тип Вата, з їхньою мінливою натурою, найбільше потребує регулярної практики. 
Ранок між сходом сонця і 10-ю годиною оптимальний для них, бо їхня енергія часто 
зменшується вдень. Для типу Капха також найбільше підходить ранок, але якомога раніше. 
Їм також принесуть користь вечірні заняття. Вранці і вдень добре займатися Піттам, але їм 
слід уникати практики між 10-ю і 2-ю годинами дня й будь-якого іншого часу, коли вони 
голодні. Загалом, ранкова практика корисна кожному типу, вона дає заряд бадьорості на 
цілий день, тоді як денна і вечірня практики відновлюють сили і зменшують напругу, 
отриману протягом дня. 

Залишіть у запасі певний мінімум часу, який ви будете використовувати для своїх 
щоденних занять, будь це 10 хвилин або 2 години, і твердо дотримуйтеся цього порядку. 
Будьте реалістичні, визначаючи, скільки часу ви можете витратити на заняття Йогою, щоб 
потім уникнути розчарування в собі самому. Залишайтеся свіжими і уважними. Кілька 
хвилин сфокусованої свідомості мають більшу цінність, ніж багатогодинна практика 
бездумних рухів. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО АСАНАМ 
• Використовуйте вільний одяг (ніяких поясів, прикрас або чого-небудь подібного) і 

мінімум зручного одягу. 
• Практикуйтеся тільки з порожнім сечовим міхуром, шлунком і кишечником. Мийте, 

спорожняйте і освіжайте своє тіло перед кожним заняттям. 
• Починайте займатися не раніше ніж через дві години після останнього приймання 

їжі. Однак, якщо потрібно, можна випити трохи чаю або лимонаду за півгодини до 
занять. 

• Тримайте очі відкритими, поки не почнете практику. 
• Якщо немає інших вказівок, дихайте носом. 
• Коли ви займаєтеся, тіло має бути активним, а свідомість повинна залишатися 

спостережливою, уважною і спокійною. 
• Деякі люди люблять повторювати день у день те саме, тоді як інші люблять 

варіювати свої щоденні заняття. Відрегулюйте свою практику відповідно до того, 
як ви себе почуваєте щодня. Пам’ятайте, що якщо ви займаєтеся із задоволенням, 
то заняття приносять вам користь. 

• Якщо ви увесь час допускаєте ті самі помилки в техніці асан, це згодом може 
привести до травм і дисбалансу. Використовуйте зауваження про вирівнювання 
техніки, дані в цій книзі, щоб уникнути проблем. 

• Гарна послідовність для ваших занять наступна: розминка, стоячі пози, зворотні 
пози, нахили, нахили вперед і скручування, закінчувати практику Шавасаною. Ця 
послідовність нейтральна і урівноважує енергії, створені позами. Використовуйте 
цей порядок, навіть якщо ви не практикуєте всі види вправ, названі тут. 

• Скручування нейтральні, і їх можна використовувати в різних місцях і стільки часу, 
скільки ви зможете глибоко дихати впродовж їх виконання. Скручування чудові 
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для діафрагми і міжреберних м’язів, і вони відновлюють рівновагу в хребті 
наприкінці практики асан безпосередньо перед виконанням Шавасани. Будь ласка, 
пам’ятайте, що в цих позах ємність легенів може зменшуватися, тому дихайте 
глибоко. Щоб переконатися в достатньому одержанні повітря, ви можете дихати 
ротом. 

• Практикуйте пози рівномірно на кожній стороні тіла. Якщо ви виконуєте позу на 
правій стороні, то потім повторіть її на лівій стороні ту ж саму кількість часу. Коли 
ви працюєте над усуненням окремого функціонального дисбалансу (мускулатури), 
ви можете більше практикувати на одній стороні, ніж на іншій. 

• Тримайте свої горло, очі й щелепи розслабленими під час занять. Нагадуйте собі: 
розслаблюватися у всіх місцях, у яких ви зазвичай відчуваєте напругу. Розслабтеся, 
щоб відрегулювати пози відповідно до завдання усунути цю напругу. Йогічні 
позиції не є статичними - вони органічні. Незалежно від вашого типу тіла, 
рекомендую робити вдих під час встановлення і стабілізації пози. З кожним 
видихом подовжуйте, нарощуйте і розширюйте позу. 

• Пози Йоги - це не гімнастичні вправи. Це позиції, що створюють енергетичні 
моделі, які можуть змінювати ваше енергетичне поле і ваше життя. Не поспішаєте і 
будьте помірні у своєму русі. Постійно спостерігайте за собою й зовні, і зсередини. 

• Йога - це дисципліна. Це особистий досвід, і він не є предметом конкуренції з 
іншими або із самим собою. 

• Якщо ви відчуваєте фізичну утому і нездоров’я, практикуйтеся тільки після того, як 
видужаєте. Відпочивайте, коли ви цього потребуєте, працюйте, коли можете це 
робити. Йога повинна підсилити вашу енергію, а не вичерпати її. По суті, ваші 
заняття Йогою можуть бути відмінним інструментом керування енергією, за 
допомогою якого ви можете створювати здоров’я і довголіття. 

• Завжди завершуйте ваші асани Шавасаною у якості останньої пози, глибоким 
розслабленням протягом 10-25 хвилин - залежно від вашого типу. Шавасана - це 
найважливіша поза і для Вата, і для Пітта. Одна з головних цілей практики асан - це 
навчитися добре робити Шавасану. Саме під час цієї позиції тіло знову 
наповнюється енергією, створеною під час практики, і врівноважує її. Багато 
великих учителів говорили, що Шавасана - найголовніша позиція і головна причина, 
чому ми займаємося всіма іншими асанами. Це також форма пратьяхари, або 
сенсорної віддачі, у якій ми можемо розслабити наші моторні органі й відчути 
спокій, що є справжньою метою Йоги. 

ЗАУВАЖЕННЯ З ПРИВОДУ СПЕЦИФІЧНИХ ФІЗИЧНИХ ПОТРЕБ 
Якщо ваша практика виснажує вас, тоді, імовірно, ви займаєтеся занадто напружено 

або неправильно (особливо при виконанні нахилів), зневоднює себе або практикуєте не 
підхожий для вашого тіла тип асан. 

Якщо ви фізично виснажені з якої-небудь причини, не насилуйте себе. Практикуйте 
тільки відновлювальні вправи стільки часу, скільки вам буде потрібно для відновлення. 
Якщо у вас грип, заняття нахилами допоможуть вам вивести вірус із вашого тіла. Легкі 
відхаркувальні засоби і вправи для легенів виведуть вірус із вашого організму завдяки 
енергійним нахилам уперед. У випадку інфекцій їх потрібно локалізувати. Не виконуйте 
асану або який-небудь рух, який рознесе інфекцію до всіх тканин вашого тіла. Якщо ви 
страждаєте від високого або низького кров’яного тиску, астми, гриж або ішіасу, вам 
потрібно перед початком занять проконсультуватися з лікарем або досвідченим 
кваліфікованим викладачем Йоги. 

Йога може добре допомагати при астмі, якщо нею займатися без напруги і повільно. У 
тих, хто страждає грижею або ішіасом, нахили вперед можуть викликати погіршення стану. 



61 

Ніколи не виконуйте обертання тулуба вперед і нахили вперед і ніколи не займайтеся 
«через біль». 

АДАПТУВАННЯ ВАШОЇ ПРОГРАМИ 
Для, по-справжньому ефективної практики Йоги, недостатньо механічно виконувати 

серії встановлених приписів. Наша практика повинна мати таку ж гнучкість, яку ми 
намагаємося розвинути в наших тілах. Цей розділ показує, як адаптувати ваші програми 
асан відповідно до віку, стану здоров’я, стилю життя і вимог погоди. 

АДАПТУВАННЯ ДО ПОТОЧНОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ 
Вік 
Йога додержується потоку природи. Коли ми думаємо про зміну практики Йоги для 

різних вікових груп, ми повинні пам’ятати природу і енергію цих окремих груп. Наприклад, 
дитячі програми будуть фокусуватися на утриманні уваги і розвазі, коли дають дітям спосіб 
пізнати самих себе й досліджувати нові відчуття. Згідно Аюрведи, дитинство - це стадія 
життя Капха, тому пози й рухи, які зменшують Капху (слиз), є важливими. Це слід мати на 
меті усунути застій у голові й пазухах носа, та попередити нагромадження Капхи в легенях і 
лімфатичних залозах. Таким чином, діти будуть менше страждати застудами, грипом або 
алергіями. 

У підлітків і молоді більше енергії й вище потреба це показати. Таким чином, у 
практиці асан для цієї вікової групи більше підійде більш інтенсивний раджастичний стиль, 
у якому значна частка руху і фізичної напруги. Після юності наступає стадія Пітти, у якій 
люди прагнуть бути поміченими і досягти речей, які дадуть їм визнання оточення. Молоді 
люди особливо легко стають агресивними і надмірно гарячими. Це означає, що навіть 
енергійна практика повинна закінчуватися на холодній і спокійній ноті, з необхідною 
релаксацією, інакше Пітта буде зростати. Коли ми стаємо старше, наш енергетичний рівень 
повільно знижується. Ми прагнемо, щоб наші заняття Йогою скоріше підвищили, ніж 
знизили його. Правильна практика зосередилася б на стимулюванні систем організму й 
підтримці гнучкості та сили. Люди більш похилого віку, люди зрілого віку, по своїй природі 
більш спокійні. Для них набагато  корисніша спокійна практика, яка підкреслює сам процес 
виконання вправ з роботою над подихом, ніж та, яка використовує більше кількості енергії. 
Виконання енергійних поз найкраще робити систематично, щоб уникнути травм. 

Початок похилого віку означений стадією Вати. Процес старіння збільшує цю дошу, 
зменшуючи тілесні рідини й обмежуючи наші рухи. Із цього моменту починаються багато 
дегенеративних захворювань, особливо артрити й інші стани, які ушкоджують кості. Щоб 
протистояти цьому, нам потрібна програма асан, яка підтримує здоровіший діапазон руху у 
всіх суглобах тіла, особливо в хребті. Відновлювальні пози стають необхідні і для 
підтримки енергії після важких поз, і для відновлення життєвих сил після надмірної утоми 
або стресу. 

Позаяк асана - це ідеальна вправа для зменшення Вати, вона отримує більшу 
важливість для практики, коли ми старіємо, особливо якщо ми маємо статуру Вата. Для тих, 
хто прагне жити довше, асана являє собою ідеальну вправу. За допомогою зменшення Вати 
відкривається енергія прани, щоб оновлювати нас на дуже глибокому рівні тіла і свідомості. 

Корисні для людей похилого віку вправи Йоги включають наступні: вправи для очей, 
щоб зберегти зір; модифіковані або повні інверсії, щоб протистояти ефектам гравітації, які 
приводять до старіння тіла; розтяжка чотириглавих м’язів і підколінних сухожиль, щоб 
зберегти рухливість; розтяжка й розкриття верхньої половини тулуба, щоб полегшити 
правильне дихання і загальне зміцнення; і розтяжка. 

Люди похилого віку стають більш інтровертними і схильними до споглядання. 
Похилий вік відзначає той період життя, коли наш зовнішній або матеріальний розвиток 
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природно звільняє дорогу внутрішнім або духовним пошукам. У цей період важливо 
розвивати свідомість, практикуючи техніки концентрації (Дхарану). 

Звичайно, окремі люди в кожній віковій групі мають різні рівні енергії і захочуть 
відповідного коректування програм. Також важливо пам’ятати, що кожна вікова група буде 
отримувати користь від дихальних практик і регулярних практик релаксації. Дивіться 
таблицю стадій життя, дану нижче. Роки, запропоновані в ній лише гіпотетичні. Перехід від 
однієї стадії до іншої відбувається поступово. 

 
Стадії життя 
Доша Вік Орієнтація 
Капха 0-18 Задоволення 
Пітта 18-55 Досягнення 
Вата 55+ Духовний розвиток 

СТАТЬ 
Практика Йоги - це чудовий інструмент для того, щоб привести активну і пасивну 

енергії вашого тіла в рівновагу, що дозволить йому бути менш підданим травмам, 
зловживанням і передчасному старінню. 

Чоловіча енергія агресивна й сильна, але може бути негнучкою і ригідною. Чоловіки 
схильні бути скутими, і їм потрібна більша розтяжка, щоб підтримувати потік енергії. Плечі, 
ноги і таз необхідно зробити більш відкритими, щоб створити рівновагу з силою. Більшість 
чоловіків потребує роботи над тим, щоб навчитися координувати свої розтяжки з рівним 
подихом на період не менш 40-60 секунд на кожну. 

Жіноча енергія еластична, але не завжди рішуча або сильна. Жінки схильні скоріше до 
слабкості, ніж до скутості, тому для приведення їх у рівновагу включаються й силові вправи, 
і вправи на розтяжку. У цілому жінкам потрібно зміцнювати верхню половину тулуба, руки 
й стабілізуючі м’язи тазу. Вони одержують користь від зміцнення і розтяжки ніг, 
включаючи аддуктори й абдуктори. 

МЕНСТРУАЦІЯ 
Під час цього періоду найкраще не займатися практикою асан. Якщо ви відчуваєте 

потребу практикувати їх, не робіть ніяких енергійних поз, таких, як стоячі пози. Не 
рекомендуються також інверсійні пози. 

ВАГІТНІСТЬ 
Під час першого триместру вагітності ви можете практикувати кожну зі звичайних 

асан. Після першого триместру не практикуйте ніякі асани, які викликають тиск на живіт. 
Новачкам Йоги слід з обережністю виконувати асани на останніх місяцях вагітності. 
Найбільш корисним для майбутньої мами, щодо пологів, буде практика поз, пов’язаних із 
відкриттям таза і стегон, - як стоячих, так і сидячих. 

Крім того, пози, які зміцнюють і роблять гнучким хребет, корисні для підтримки ваги 
дитини. Вагітні жінки повинні практикувати також інверсійні пози, якщо вони прагнуть це 
робити і регулярно практикували їх до вагітності. Але навіть маючи досвід виконання таких 
поз, розумно припинити їхню практику в третьому триместрі або попередньо порадитися з 
лікарем. 

Після народження дитини не практикуйте асани, принаймні, протягом місяця. Коли ж 
ви знову почнете їх виконувати, починайте повільно й м’яко. Протягом трьох місяців ваша 
практика Йоги повинна залишатися обережною і спокійною, дозволяючи тілу пройти 
природній і необхідний період відновлення. 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: МІСЦЕВА ПОГОДА, ЗМІНА ПІР РОКУ 
Доши віддзеркалюють вплив пір року і навколишнього середовища. Ми повинні 

пристосуватися до цього, щоб створити найефективнішу практику. 
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Пустеля, де повітря сухе, тепле і чисте, - це середовище для зменшення Капхи. Вона 
робить ці типи так добре збалансованими, що вони можуть практикувати більш загальні 
типи Йоги в такому підсонні. Але типи Вата й Пітта не дуже добре себе відчувають у 
такому середовищі й повинні уникати надмірного тепла й сухості. Усі пози, які збільшують 
Капху, будуть корисні для Вати й Пітти, щоб стабілізувати велике тепло й суху енергію 
пустелі. 

Вата найкраще знижується у вологому тропічному середовищі, де температура не 
сильно коливається. Тропіки - ідеальне місце для зниження Вати, і рівноважне та 
сприятливе для них середовище. Типам Вата не потрібно сильно концертувати свою увагу 
на позах, що знижують Вату, бо сама погода постійно знижує надлишкову Вату. Але Пітта 
й Капха будуть потребувати більш завзятої роботи над своїми програмами зниження дош, 
щоб збалансувати ефекти тепла й вологості. 

Прохолодна і волога погода звичайно знижує Пітту. Однак типи Вата, які живуть у 
холодному й сирому підсонні, одержать користь від створення тепла під час практики. 

Капха віддають перевагу сухому і теплому середовищу, тому вони також отримають 
користь від практики енергійних розігріваючих поз, у холодному сирому підсонні, бо це 
найбільш провокаційний для Капхи тип погоди. У сухому і холодному середовищі, такому, 
як пустеля або північна тундра, Вата зазнає дуже серйозне випробування. Це підсоння 
протилежне тому, яке пом’якшує Вату, тому їм необхідно створити тепло і вологість у 
своєму житті. Пітти відмінно почувають себе в прохолодному середовищі, але в них є 
проблеми при інтенсивному сонячному світлі. Капхи добре витримують сухість, але важко 
витримують холод, тому для них будуть дуже корисні розігріваючі пози. 

Спекотне і вологе літо підсилює Пітту, холодні та вогкі зими - Капху, хоча в цілому ці 
типи підсоння підсилюють Капху своєю постійною вологістю. 

Фактори підсоння, які зменшують доши 
Вата - тепло й вологість. 
Пітта - прохолода і невелика сухість. 
Капха - тепло та сухість. 
Відзначимо, що Пітта має якість вогкості, що змушує Пітт страждати в спекотному 

вологому підсонні, але вони добре справляються із вологими прохолодними умовами. 
Тепло або холод - головний фактор для них. Сухість або вологість - другорядний. 

Сезонні зміни 
Коли міняються пори року, міняється і вплив середовища на типи дош. Ваша практика 

може бути підібрана таким чином, щоб допомогти збалансувати ефекти змін у погоді. 
Літо приносить тепло, звичайно з деяким ступенем вологості, що означає, що типи 

Вата будуть зм’якшуватися теплом і вологою. Але тепло підсилює Пітту, тому вони 
захочуть практикувати пози, що зменшують Пітту, для підтримки рівноваги. 

Осінь має охолоджувальний і посушливий вплив, коли починається листопад, 
температури стають більш помірні, тому Вата зростає. Пітта буде зменшуватися при більш 
прохолодній погоді. Сухість буде також утримувати Капху від зростання. Фокус повинен 
перебувати на зниженні Вати й збільшенні вологості в тканинах тіла. 

Зима приносить дуже холодну й часто суху погоду, яка турбує Вату, особливо рання 
зима. Холод і вогкість, які є частиною багатьох зимових підсонь, збільшують Капху, 
особливо наприкінці зими. Пітта почуває себе краще взимку, ніж інші типи. Однак сильні 
холоди викликають більше скарг на здоров’я у всіх типів, бо тілу необхідна значна кількість 
тепла. Тому взимку найбільше застуд, грипу й інших інфекційних захворювань. Підтримка 
більш активних програм асан у зимовий період допомагає зберігати тепло тіла й енергію 
циркуляції, щоб запобігати хворобам. 
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Весна - час зазвичай вологої і прохолодної погоди, що органічно для Капхи й добре 
для зменшення Пітти. Хоча Вата одержують користь від вологості й високої температури 
повітря, вони зростають у вітряну і бурхливу погоду. Хоча така погода частіше 
зустрічається восени, вона може мати місце в будь-яку пору року й варіюватися залежно від 
підсоння. 

Ми повинні пам’ятати про мікроклімат нашого будинку, бо більшу частину часу 
проводимо в закритому приміщенні. 

Узимку багато з людей, навіть у вологому підсонні, використовують опалення, що 
підсилює властивості Вати. Улітку холодне і сухе повітря кондиціонерів може також 
підсилювати Вату. Переконайтеся, що ви маєте підхожу температуру і вологість у вашому 
будинку, особливо в тій кімнаті, де спите. 

 
Сезонні ефекти на доши 

Літо (спекотно і трохи волого) Вата - Пітта ++ Капха - 
Осінь (прохолодно й сухо) Вата + Пітта - Капха - 
Зима (холодно і волого) Вата + Пітта Капха + 
Весна (тепло і волого) Вата - Пітта + Капха + 

ФАКТОРИ ПОВЕДІНКИ Й СТИЛЮ ЖИТТЯ 
Кожний тип доши схильний до поведінки і стилю життя, який збільшує його власну 

енергію. Типи Вата схильні до надлишкової активності, бо це нормальний прояв Вати. На 
фізичному рівні це проявляється як неспокійний рух, тренування і подорож. На соціальному 
рівні це багато справ з нестабільною ситуацією на роботі й у стосунках. Вата ведуть 
гарячковий спосіб життя, завжди залучені в нові проекти, постійно говорять і не опікуються 
собою відносно правильного харчування або відпочинку. Практика асан повинна мати 
своєю метою заспокоїти Вата, зміцнюючи їх увагу і зменшуючи їх безладну активність. 

Тип Пітта турбує його надлишкова гарячність, драйв і пристрасть, спрямовані на 
завоювання високих досягнень у житті. Їхній позитивний фокус часто стає надлишковим 
або нав’язливим, не даючи їм можливості заспокоїтися і розслабитися. Вони зазвичай 
бувають енергійні, одержимі та завзяті в досягненні своїх цілей. Практика асан повинна 
бути спрямована на зменшення таких якостей, зм’якшення збудження і навчання цього типу 
сприйнятливості й відкритості. 

Капха схильні до сидячого способу життя, вони шукають легкість і комфорт, 
активність у них знижена. Вони люблять спати, але краще не захоплюватися, хоча вони й 
думають, що це їм необхідно. Капхам важко боротися із сидячим способом життя і 
залишатися активними, уважними і мотивованими. Виконання динамічних йогічних вправ 
допоможе збалансувати цю тенденцію Капхи. 

ЯК ПРАКТИКУВАТИСЯ, ЩОБ ЗАСПОКОЇТИ ДОШИ 
Рухливий або нерухливий 
Для Вата найкраще переважно нерухливі пози, але при великому надлишку Вати це 

проблематично. Тоді для Вата корисно виконувати повільні контрольовані рухи з 
фокусуванням на подиху. 

Для Капха корисний рух, бо він насичує їх енергією. Але Капха може також мати 
користь від нерухливого утримання таких інтенсивних і енергійних поз, як стійка на голові, 
або деяких стоячих поз, особливо якщо вони супроводжуються глибоким диханням. 

Для Пітта корисний повільний легкий рух або нерухливість, якщо в ній немає великої 
напруги. 

Вони потребують розслаблення їх інтенсивного фокусу за допомогою тих поз, які 
можуть їх звільнити. 

Як довго утримувати статичні пози 
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Кожна асана має рекомендований час утримання. Однак у цілому Вата повинні 
утримувати позу, але без напруги, для того щоб розвинути стабільність і зменшити 
надлишок Вата. 

Пітта слід утримувати позу рівно стільки, скільки це відбувається без напруги або 
підвищення тепла. Капха корисно залишатися в позах якомога довше, навіть якщо вони 
відчувають деякий дискомфорт. 

Асана і пранаяма: використання дихання для модифікації ефектів асани 
Вата найкраще використовувати повільний стійкий усвідомлений глибокий подих. 

Уджайя, той звук, який виникає при змиканні голосника, може бути використаний Вата для 
утримання фокусу (але тільки легкий варіант, щоб уникнути напруги). Пітта також корисно 
Уджайя. Вони можуть дихати через рот, щоб зменшити тепло. Коли Пітта входитимуть у 
позу, дихання буде змінюватися. Звук Уджайї може використовуватися в їх практиці, щоб 
дозволити їм чути, чи починають вони виштовхуватися в позу.  

Капха потребують глибокого дихання під час поз. Швидке дихання, таке, як Бгастріка 
(дихання вогню), також корисно для них. Аюрведа застосовує альтернативне носове 
дихання для балансу дош. 

Вдих через праву (сонячну) ніздрю й видих через ліву (місячну) ніздрю, підвищує 
тепло і зменшує Капху. Вдих через ліву (місячну) ніздрю і видих через праву (сонячну) 
ніздрю зменшує тепло і Пітту. 

Вата корисно поєднувати обидва типа носового дихання, особливо дихання правою 
ніздрею вранці і лівою ніздрею ввечері. 

Ступінь труднощів і зусилля 
Типам Вата найкраще тренуватися залишаючись нерухомими і утримувати позу, 

усвідомлюючи своє тіло в позиції. Пітта не повинні перенапружувати себе, бо це створює 
більше енергії Пітта. Пітта корисніше всього вчитися бути м’якими із собою, що являє для 
них найбільші труднощі. Сидячим Капха сутужніше всього дається активність, і тому вони 
можуть подолати свою пасивність тільки тривалою практикою після того, як їм хочеться 
припинити заняття. 

Вата схильні до енергії Вата і люблять активні й швидкі рухи, які виробляють ще 
більше Вата. Пітта прагнуть напружувати себе, завзято йдучи до мети. Капха прагнули б 
зовсім себе не утруднювати. Головні труднощі й завдання для всіх дош - працювати 
всупереч своїм природним нахилам. 

 
РОЗДІЛ 7. 

ПРАКТИКА АСАН З ПОЗИЦІЇ АЮРВЕДИ 
РОЗМИНКА 
ДИХАННЯ І ЗВУК УДЖАЙЇ ПРИ ВИКОНАННІ АСАН 
Для трьох дош 
Дихання Уджайї - це повільний і стабільний вдих і видих через обидві ніздрі. Коли ви 

частково закриваєте голосову щілину (ваш горловий м’яз), контролюється потік подиху у 
ваші легені та з них. Ви відчуєте подих у піднебінні вашого рота, коли вдихаєте і видихаєте. 
Легке змикання голосової щілини створює м’який звук «са» при вдиху і м’який звук « ха» 
при видиху. 

ТЕХНІКА 
1. Почніть із положення сидячи в Сукхасані або Сиддхасані. Злегка відкривши рот, 

повільно вдихайте і видихайте, видаючи звуки «ах» або «ха». Це не звук, створюваний 
вашим голосником, - це звук, створюваний проходженням повітря через горло. 
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2. Продовжуйте дихати, поступово стуляючи губи. Відчуйте, як задня частина вашого 
горла злегка закривається. При закритті горла ви повинні відчувати приблизно те ж саме, 
що при зіванні. 

3. Із закритим ротом ваш вдих створює м’який звук са, а видих - м’який звук ха. Не 
поспішайте і уважно вивчайте відчуття в горлі, коли воно закривається, і ці два звуки. 
Практикуйте виконання доти, доки не зможете постійно контролювати дихання і зберігати 
стійкі, рівні дихальні звуки. 

РОЗТЯГУВАННЯ М’ЯЗІВ ШИЇ 
Для трьох дош 
Використовуйте для підготовки шиї до стійки на плечах 
ТЕХНІКА 
Ляжте на спину, з’єднавши ноги разом. Напружте м’язи ніг і, щільно притискаючи 

п’яти до підлоги, відтягніть у напрямку до обличчя пальці ніг. З’єднайте пальці рук у замок 
і помістіть під основу черепа, лікті розведені в сторони і притиснуті до підлоги. 

Вдихніть, щільно притискаючи ноги до підлоги. Видихніть і підніміть угору голову, 
з’єднуючи лікті разом. М’яко опускайте підборіддя до грудей доти, доки ви відчуваєте 
натяг у м’язах спини. Вдихніть. Видихніть і поверніться у вихідне положення. Повторіть 
вправу 3-4 рази. 

Загальні попередження 
Якщо є проблеми зі спиною або шиєю, виконуйте вправу повільно, і тільки до відчуття 

напруги або дискомфорту в області шиї. Перед виконанням бажано проконсультуватися зі 
своїм лікарем. 
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НЕЙТРАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ХРЕБТА 
Для трьох дош 
Зміцнює і тонізує м’язи попереку та живота. Опора, тонізування, розтяжка 
Позаяк це основа для всіх рухів пов’язаних з вигинами і розтяжками хребта, необхідно 

знати як працювати з нейтральним хребтом в області попереку. Утримання хребта в 
нейтральному положенні захищає вас від травм, як при вигинах назад, так і при згинанні 
уперед. Це особливо важливо для тих, хто відчуває дискомфорт в області спини. 

ПРО ПОЗУ 
Нейтральне положення хребта досягається без його прогину або округлення. 

Використовуйте дане положення хребта у всіх практиках асан: це гарантує, що стабілізуючі 
м’язи в області попереку і тазу будуть міцно утримуватися, зберігаючи вас стабільними в 
кожній позі. 

ТЕХНІКА 
1. Ляжте на спину, зігніть коліна, поставивши стопи близько до сідниць, стегна 

розведені. Передні частини стіп злегка розвернуті усередину. Стопи щільно 
притиснуті до підлоги. Коліна повинні розташовуватися точно над стопами. 

2. Потягніть вгору задню поверхню шиї і підведіть плечі під себе, лопатки рівно 
розташовані на підлозі. Руки витягнуті уздовж тулуби. 

3. Вдихніть, повністю розслабте м’язи спини. Видихніть, одночасно притискаючи 
поперек до поверхні. Відчуйте, як ваші внутрішні органі наливаються вагою під 
дією сили гравітації, що розслаблює весь нижній черевний відділ. 

4. Зробіть вдих, повністю розслабте спину, давши їй відірватися від підлоги. 
5. Зробіть видих і знову опустіть поперек, щоб злегка торкнутися підлоги, утримуйте 

це положення 1- 3 хвилини. 

 
ПІДЙОМ ТАЗУ При нейтральному положенні хребта 
Підйоми тазу корисні для створення постійної сили в м’язах нижньої частини живота і 

хребта 
ТЕХНІКА 

1. Виберіть центральне положення голови на підлозі. Вдихніть, повністю розслабте 
спину. Видихніть і  розслабте поперек, притиснувши його до підлоги. Відчуйте, як 
ваші внутрішні органі стають важкими через гравітацію, випряміть хребет до 
торкання підлоги (злегка піднявши куприк). 

2. Вдихніть, повністю розслабте спину. Не виконуйте руху на кожний вдих. 
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3. Повторіть, торкаючись спиною підлоги при кожному видиху, і продовжуйте 
розслаблюватися на вдихах. Повторюйте вправу 3-5 хвилин. 

Примітка для дош 
Дихання: можете додати легкий звук Уджайї або дихайте м’яко, рівно, синхронно з 

рухами. 
Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте біль у колінах, відсуньте стопи трохи далі від сідниць. 

 

 
 

РОЗТЯЖКА «КІШЕЧКА» Для трьох дош 
Розслаблює й відновлює  
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Розташуйте п’ясті, коліна й стопи на відстані стегон на підлозі, переконайтеся, що ваші 

коліна перебувають точно під тазостегновими суглобами, а п’ясті і прямі руки - під вашими 
плечима. Широко розведіть пальці 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Вдихніть, утримуючи пряме і вертикальне положення рук і стегон. Видихніть і 

виконайте прогин у спині. 
2. На видиху підніміть верхню частину спини вгору, в напрямку стелі. 
3. Продовжуйте виконувати розтяжку на кожний вдих і видих протягом 1-3 хвилин. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху сядьте на п’яти і покладіть чоло на підлогу, п’ясті рук близько до стіп, 

долонями вгору. Відпочивайте в позі Ембріона, давши можливість своєму диханню 
відновитися. 

 

 
 

Примітки для дош 
Вата - зменшує надлишок Вати в хребті. Пітта - зменшує Пітту, м’яко впливаючи на 

абдомінальну область. 
Капха - гарний початок для активізації Капхи. 
Загальні попередження 
При наявності проблем або болю в колінах використовуйте м’яку подушечку або 

розташуйте руки на низькій опорі. 
При наявності проблем або болі у спині та шиї, виконуйте розтяжку повільно, 

розслаблюючи спину тільки до появи стану дискомфорту. 
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ПОЗА ЕМБРІОНА 
Для трьох дош 
Розслаблює і відновлює парасимпатичну реакцію, охолоджує, стабілізує, створює 

основу, закриває 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1 З пози «Кішечка» сядьте на п’яти, груди притискаються до стегон, голова 

розташована на підлозі. 
2 Розташуйте руки і п’ясті на підлозі, долоні спрямовані вгору. Добийтеся відчуття 

комфорту і розслабтеся. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Повільно випрямити спину і підніміться, щоб сісти на п’яти, потягніть хребет угору. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо ви відчуваєте дискомфорт, покладіть складену ковдру на стегна і на неї грудну 

клітку. Під чоло підкладіть ще одну ковдру. 
Загальні попередження 
Для тих, у кого проблеми з колінами, уникайте створювати будь-яку напругу і болісне 

відчуття в колінних суглобах. 
 

 
 
РОЗТЯГУВАННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ З ОПОРОЮ НА СТІНУ  
Для трьох дош 
Відкриття грудної клітки, плечей, зміцнення спини, розтяжка, розігрів, симпатична 

реакція, відкрите розширення, зміцнення 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Станьте напроти стіни, стопи на ширині стегон і паралельні одна одній. Витягніть 
руки вгору уздовж стіни, потягнувшись у напрямку стелі. Зігніть лікті та складіть 
руки трикутником, пальці в замок. 

2. Відступіть назад і видихніть, сковзаючи грудною кліткою вниз по стіні. 
Відсувайтеся від стіни доти, доки ваші ноги не будуть розташовані 
перпендикулярно підлозі. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Утримуйте положення ваших рук, опираючись чолом об стіну, опускайте верхню 

частину спини в напрямку до стіни. Дихайте, утримуючи позу 30-40 секунд. 
Важливі дії 

• Плечі та грудна клітка максимально розкриті 
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• Коліна сильно зафіксовані 
• Шия витягнута 
• Хребет рухається в напрямку до стіни 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зробіть крок уперед і розслабте руки, опустивши їх униз. Покрутіть плечима, щоб 

позбутися напруги в м’язах. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Міняючи положення рук на стіні (вище або нижче), ви впливаєте на різні області м’язів 

спини і плечей. 
Загальні попередження 
Не відводьте коліна назад. Не допускайте появи болю в плечах. 

 

 
 

ШТОВХАННЯ ОБ СТІНУ 
Для трьох дош 
Розширення грудної клітки, розтягування підколінних сухожиль, зміцнення спини, 

формування стійкості, зміцнення, розтяжка 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Станьте обличчям до стіни, обіпріться об неї долонями, розташованими на рівні 
талії і на ширині плечей. 

2. Натискаючи на стіну, відходите назад доти, доки ваші руки і тулуб не займуть 
положення паралельне підлозі. Стопи паралельні, коліна підібрані, ноги 
вертикальні і перпендикулярні підлозі. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху продовжуйте розтягувати руки, плечі й тулуб, штовхаючи стіну 

долонями. При кожному видиху піднімайте сідничні кості, підсилюючи розтяжку в 
підколінних сухожиллях і м’язах гомілки. Утримуйте позу 40-60 секунд або більше. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Займіть вертикальне положення і покрутіть плечима, щоб зняти напругу в м’язах. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Варіюйте розташування долонь на стіні (вище або нижче), відчуйте як переміщення 

рук впливає на розтяжку. 
Важливі дії 

• Тулуб і руки розтягуються 
• Сідничні кістки піднімаються, щоб збільшити розтяжку ніг 
• Розтяжка рук, плечей і тулуба  
Загальні попередження 
Не відводьте коліна назад. Тримайте грудну клітку на одній лінії з п’ястями, руками і 

куприком, більше витягайте, а не штовхайте грудну клітку вниз. Не розтягуйте надмірно 
плечові суглоби.  

ПРОВИСАННЯ З УПОРОМ НА СТІНУ  
Для трьох дош 
Розтяжка підколінних сухожиль, розтяжка спини, розслаблення, розтяжка, стабілізація  
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Стоячи, обіпріться спиною об стіну, стопи на відстані 30-45 см. від стіни. Голова, 
плечі, спина, поперек і сідниці щільно притиснуті до стіни. Стопи на відстані 
стегон, коліна злегка зігнуті. 

2. Нахиліть тулуб уперед і дайте йому вільно зависнути. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Вдихніть, утримуйте положення ваших ніг і дотик до стіни. 
2. Видихніть і розслабте тулуб, розслаблюючи шию і плечі. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 

1. При вільно висячих руках тримайте коліна зігнутими і підберіть куприк, потім 
повільно випрямити хребет вгору по стіні (виконуйте це 60 секунд). 

2. Торкайтеся стіни по черзі кожним хребцем, встановлюючи і розтягуючи їх у 
напрямку вгору, поки ваша голова не торкнеться стіни. Залишайтеся в такому 
положенні 30 або більше секунд. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо дана вправа занадто важка, утримуйте позу тільки 15 секунд, повторюючи її 

двічі чи тричі 
Загальні попередження 
Не можна виконувати хворим глаукомою. 
Не можна виконувати хворим ішіасом або тим, у кого є проблеми з міжхребцевими 

дисками. 
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СУРЬЯ НАМАСКАР 
Вітання Сонця 
Сурья Намаскар - це серія із дванадцяти асан, виконуваних разом з диханням, як 

поточним рухом (Віньяса). Серія асан практикується зазвичай 12 разів - один на кожний 
знак Зодіаку, стоячи лицем на схід щоранку, після сходу сонця. Ці рухи поліпшують 
травлення, знижують вагу і підсилюють відчуття молодості та життєздатності. Стрибки - 
більш енергійний стиль практики Сурья Намаскар - найкраще освоювати під керівництвом 
досвідченого вчителя. 

ТЕХНІКА 
1. Станьте в позу Тадасана, долоні з’єднані перед грудьми (у намасте). 
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2. На вдиху розведіть руки в сторони і підніміть їх угору над головою круговим рухом 
великої амплітуди. У цьому положенні лікті прямі і за вухами, долоні спрямовано 
одна на одну. При кожному вдиху опирайтеся на п’яти і злегка втягуйте пупок, щоб 
звільнити крижі і опустити вниз куприк. Одночасно піднімайте груди вгору і 
всередину тіла, прогинаючи грудну клітку вгору. Коли крижі рухаються вниз, а 
грудна клітка піднімається, плечі й руки розтягуються вгору і назад. 

3. На видиху зігніть коліна і нахиліть тулуб уперед і вниз у напрямку підлоги. 
Одночасно опустіть руки через сторони вниз. Потягніть і випряміть хребет. 

4. На вдиху зробіть глибокий крок назад лівою ногою. Праву ногу зігніть під кутом 90 
градусів. Відкрийте грудну клітку вперед і розслабте стегна, опустивши їх униз у 
напрямку підлоги. 

5. На вдиху поставте праву стопу назад на відстані ширини стегон від вашої лівої 
стопи. Стійте на передніх частинах стіп, коли витягаєте руки, плечі й тулуб в одну 
пряму лінію. Направляйте таз угору, коли опускаєтеся на п’яти. 

 
6. Вдихніть і опускайте стегна вниз доти, доки тіло не буде витягнуто в одну пряму 

лінію - від верхівки до стіп. Руки сильні і прямі. 
7. На вдиху зігніть коліна, опустіть груди й підборіддя вниз, поки не торкнетеся 

підлоги. Сідниці залишаються у висячому положенні. 
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8. На вдиху сковзайте вперед уздовж підлоги. Напружте ноги і сідниці. Потім, 
відводячи лікті назад і тримаючи їх близько до тіла, підніміть над підлогою голову, 
шию і грудну клітку, прогинаючись вгору. 

9. На вдиху підніміть поперек і сідниці вгору в напрямку до стелі (новачки спочатку 
стають на п’ясті й коліна), вертаючись у позу 5. 

10. Залишаючи п’ясті в тому ж положенні, вдихніть і зробіть крок уперед правою 
ногою, розташовуючи стопу між долонями, підніміть голову і шию (аналогічно позі 
4). 

11. На видиху підтягніть ліву стопу до правої, розташовуючи стопи на ширині стегон 
(аналогічно позі 3). 

12. На вдиху підніміть руки через сторони вгору, над головою, одночасно 
випрямляючи тулуб. У цьому положенні коліна злегка зігнуті (аналогічно позі 2). 

13. На видиху поверніться у вихідне положення, з’єднуючи п’ясті в намасте 
(аналогічно позі 1). Повторіть Сурью Намаскар, помінявши положення ніг у позах 4 
і 10, тобто виконайте цю позу два рази, по одному на кожній стороні, щоб 
закінчити один підхід. Виконуйте від 2 до 12 підходів. 
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АСАНИ В ПОЛОЖЕННІ СТОЯЧИ 

ТАДАСАНА 
Поза Гори 

 Вата Пітта Капха 

Час Довго утримувати Утримувати середній 
час 

Утримувати середній 
час 

Дихання Довге, рівне Довге, легке Нормальне 

Фокус Сила, стабільність, 
спокій 

М’якість із зусиллям Підйом кожної 
частини тіла 

Рух Підтримує силу м’язів 
і розтягує тіло 

Внутрішній підйом на 
видиху; легке тіло 

Підйом і зміцнення 
всього тіла 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З положення стоячи, стопи паралельно, витягніть підошви, щільно притискаючи їх 

до підлоги. Щораз на вдиху відчувайте свій тісний зв’язок із землею. 
2. Утримуючи це відчуття, напружте ноги. Видихніть і починайте витягатися вгору. 

Витягайте стегна, грудну клітку, груди, шию і голову. При кожному видиху 
тягніться вгору кожною частиною вашого хребта, хребець за хребцем. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
На вдиху розтягуйте свій куприк і крижі униз. Зосередьтеся на зв’язку із землею. На 

видиху розтягуйте хребет вгору (від попереку). Розслабте руки і п’ясті, не напружуйте 
м’язи шиї. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
З Тадасани починаються і закінчуються всі стоячі пози. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Станьте спиною до стіни на відстані 5-10 см. Голова, плечі, сідниці торкаються 

поверхні. Щоб розтягти поперек, рухайте куприк униз по стіні. Одночасно відкривайте 
груди вгору і вперед, переміщаючи верхню частину хребта в напрямку від стіни (усередину 
тіла). Пам’ятайте, що ваші п’яти залишаються щільно притиснутими до підлоги. 

Важливі дії 
• М’язи ніг підтягнуті вгору 
• Сідниці підібрані вгору 
• Хребет витягається зі стегон 
• Грудна клітка розкрита 
• Плечі, руки і п’ясті розслаблені 
• Шия витягнута вгору 
Загальні попередження 
Коліна підтягнуті вгору сильними м’язами стегна, але будьте обережні й не 

відводьте їх назад. 
Якщо ваші коліна сильно виступають уперед, злегка зігніть ноги. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ВРІКШАСАНА 
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Поза Дерева 

 Вата Пітта Капха 

Час Тривале втримання 
для зосередження  

Помірне утримання  Помірне утримання з 
повторенням 

Дихання Довге, повільне або 
Уджайї для 

зосередження 

Довге, легке дихання 
або легкі Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Рівновага, спокій, 
зв’язок із землею 

Будьте подібні  
світлу, прохолодному 

бризу (у листях) 

Поштовх угору проти 
напрямку дії 
гравітації 

Рух Напружуючи 
поперек, піднімати 
верхню частину тіла 

Розтягання спини при 
сильному відчутті 
зв’язку із землею 

Підйом, зміцнення 
всіх внутрішніх м’язів 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Тадасана. На вдиху, зосередьтеся на землі і вашому зв’язку з нею. 

Видихніть. Вдихніть і перенесіть вагу на праву ногу. Утримуйте стегна на одній 
лінії. На видиху підніміть ліву ногу вгору і твердо поставте стопу на внутрішню 
частину стегна правої ноги. Намагайтеся зберігати стійке положення вашого тіла, 
утримуючи рівновагу і зв’язок із землею. 

2. Утримуйте рівень стегон і поперек у розтягнутому стані, коли відводите ліве коліно 
убік. 

3. Розгорніть долоні назовні. Вдихніть і підніміть прямі руки через сторони вгору над 
головою. Відведіть плечі назад і вниз від рівня вух; у верхній точці підйому рук 
розгорніть долоні внутрішньою стороною друг до друга. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. При кожному вдиху концентруйтеся на стійкості й рівновазі. При кожному видиху 

розтягуйте хребет угору. 
2. Виконуйте асану, тримайте долоні або разом, або на відстані, зберігаючи пряме 

положення рук, голову тримайте між руками і трохи спереду. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
При повній концентрації видихніть і одночасно опустіть ліву ногу і руки вниз, 

повернувшись у Тадасану. Повторіть асану з іншої ноги. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Як варіант виконайте асану біля стіни. Станьте, обпершись тулубом і головою об стіну, 

при цьому п’яти відсунуті від стіни на 5-10 см. Утримуйте рівень стегон і дивіться вперед, 
коли притискаєте поперек до стіни. Зберігаючи положення попереку, підніміть груди вгору 
та відсуньте середню частину хребта від стіни. Не рухаючи стегнами, поверніть зігнуте 
коліно убік. Опустіть плечі вниз, коли піднімаєте руки вгору. Потягніть хребет угору. 
Витягайтеся з кожним видихом. 
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Важливі дії 

• Куприк рухається вниз 
• Від сильної опорної ноги підтягуйте тазостегнові суглоби вгору 
• Хребет і грудна клітка піднімаються вгору від стегон 
• Тазостегнові суглоби спрямовані вперед, коли коліно відкривається убік. Шия 

витягається вгору. 
Загальні попередження 
Утримуйте міцне коліно опорної ноги, скорочуючи чотириглавий м’яз стегна. Не 

відводьте коліно назад. 
 
ТРИКОНАСАНА 
Поза Трикутника 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання з 
повторами 

Робота без напруги — 
короткочасне 
утримання 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне Довге, легке або легкі 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Внутрішня 
Нерухливість, 

почуття зв’язку із 
землею 

Зв’язок із землею, 
Нерухливість, легке 

розтягування 

Інтенсивне зміцнення 
і підйом 

Рух Зміцнення і 
обертання ногами, 
для розтяжки хребта 

Звільнити хребет, 
відкрити грудну 

клітку 

Піднімати коліна, 
розтягувати тулуб, 
відкривати грудну 
клітку, розтягувати 

руки 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
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1. Станьте в позу Тадасана. На видиху, поставте ноги на ширину 100-120 см. 
Утримуйте тазостегнові суглоби спрямованими вперед, коли повертаєте праву ногу 
і стопу на 90 градусів назовні вправо. Поверніть подушечку лівої (задньої) ноги на 
30 градусів усередину вправо. 

2. Займіть стійке, міцне положення, скорочуючи м’язи стегна (чотириглаві м’язи) так, 
щоб підтягти коліна вгору. Рівномірно розподіліть вагу між обома ногами. Коли ви 
піднімаєте підйоми стіп, поверніть обидві ноги назовні, розвертаючи їх у напрямку 
друг від друга. 

3. Вдихніть і підніміть ваші руки до рівня плечей. Видихніть, розтягуючись 
горизонтально від лопаток до кінчиків пальців рук. Вдихніть. 

4. Видихніть і розтягуйте праву руку і праву сторону вашого тулуба (поверніть 
грудну клітку) вправо. Права сторона вашого тулуба розтягується доти, доки не 
стане паралельною з підлогою при прямому хребті. Праву п’ясть обіпріть об 
підлогу або праву ногу. Дуже важливо, щоб ваш хребет був прямим, ніж 
паралельним підлозі. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. При кожному вдиху фокусуйтеся на зусиллі і вирівнюванні ваших стіп і ніг. 

Тримайте зовнішню частину лівої п’яти міцно притиснутою до підлоги і повертайте 
ліву ногу назовні (піднімаючи ліве стегно). 

2. Якщо ви можете утримати опору об підлогу і відведення ніг, ваш хребет буде 
природно розвантажуватися і витягатися при кожному видиху. Коли ваш хребет 
стане довше, відкрийте й поверніть грудну клітку в напрямку стелі (при кожному 
видиху). 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Підніміть тулуб у вертикальне положення. На видиху стрибком поставте ноги й руки 

знову в позу Тадасана (стрибок може зняти напругу в тазостегнових суглобах і ногах). 
Затримайтеся в цій асані й усвідомте своє самопочуття. Потім повторіть вправу в іншу 
сторону. 

Важливі дії 
• Ноги відведені в сторони друг від друга 
• Підйоми стіп піднімаються 
• Розтягуйте хребет і відкривайте грудну клітку при кожному видиху 
• Витягайте шию 
• Розтягуйте руки 
Примітки для дош 
Капха. Типам Капха з більшою вагою треба повторити цю позу кілька разів на кожну 

сторону з короткочасними утриманнями, сильно працюючи ногами. Постарайтеся не 
переносити вагу на передню п’ясть або руку - замість цього працюйте м’язами спини, щоб 
утримувати позицію. 
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МОДИФІКАЦІЇ 
Станьте з опорою об стіну, стопи на відстані 5-10 см. від стіни. Утримуйте спину, 

плечі, голову і руки на стіні. Утримуйте поперек притиснутим до стіни, коли ви відкриваєте 
грудну клітку і тягніться вгору. 

Тримаючи праву стопу біля стіни, постарайтеся зігнути ліву руку і покласти п’ясть на 
спину, щоб відчути роботу м’язів. 

Протягом декількох тижнів працюйте тільки ногами, щоб освоїти правильність позиції 
і зміцнити м’язи стегон. 
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Загальні попередження 
Ця поза не підходить тим, у кого була операція на тазостегновому суглобі. 
Щоб уникнути травми коліна: 

1. Утримуйте коліно передньої ноги назовні від щиколодки, а ноги - прямими. 
2. Переконайтеся, що ви зберігаєте однакову позицію передньої ноги коли входите в 

позу і коли виходите з неї. 
3. Тримайте підйоми стіп піднятими, вагу розподіляйте на зовнішню частину п’яти 

задньої ноги. 
4. Якщо у вас надмірно виступаючі вперед коліна, тримайте коліно передньої ноги 

злегка зігнутим. Сильно напружуйте чотириглаві м’язи стегна, щоб підтримувати 
коліно.  

 
ПАРІВРІТТА ТРИКОНАСАНА  
Трикутник з поворотом 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання з 
повторами 

Утримання без 
напруги 

 

Довге утримання з 
повторами 

Дихання Довге, рівне Довге, легке або 
легке Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Відчуття зв’язку із 
землею і м’язова 

сила 

Зв’язок із землею і 
легка розтяжка 

Інтенсивне 
зміцнення і 
подовження 

Рух Зміцнення ніг, щоб 
розтягнути хребет і 
повертати важку 
грудну клітку 

Звільнення хребта. 
Тримати грудну 
клітку відкритою 

Піднімати коліна, 
працювати ногами, 
розтягувати тулуб, 
відкриваючи грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Тадасана, на видиху поставте стопи на ширині 100-130 см. Розверніть ноги, 

стопи і тулуб вправо. Випряміть напружте ноги, витягаючи вгору колінні чашечки 
(скорочуйте м’язи стегна). Ваша вага повинна бути розподілена між обома ногами, 
п’яти щільно притиснуті до підлоги. 

2. Зробіть вдих і підніміть руки до рівня плечей, розтягуючи їх горизонтально від 
плеча до кінчика пальців. 

3. Видихніть і поверніть ліве стегно, живіт і тулуб у напрямку до правого стегна. 
Притисніть ліву п’яту до підлоги, витягуючись до правого стегна, поки ваш 
тазостегновий суглоб не повернеться в напрямку до правого стегна. Розтягуйте 
хребет і поверніть грудну клітку в напрямку до правої ноги (тулуб прямий і 
паралельний підлозі). 

4. На вдиху опустіть ліву п’ясть униз до підлоги (зовні від вашої правої стопи) або на 
опору.  
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Покладіть праву п’ясть на спину, лікоть угору. 

1. При кожному вдиху зосереджуйтеся на положенні вашого тіла і зберігайте стійкість. 
2. При кожному видиху упирайтеся лівою стопою об підлогу. Продовжуйте 

розтягувати хребет. Тримайте підборіддя опущеним, коли розтягуєте шию. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На вдиху, з витягнутою лівою рукою, поставте ваш тулуб у вертикальне положення. На 

видиху поверніть уперед стопи і стрибком поверніть руки та ноги в позу Тадасана (знімає 
напругу в тазостегновому суглобі). Затримайтеся в цій асані та акцентуйтеся на своїх 
відчуттях. Потім повторіть в іншу сторону. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Протягом декількох тижнів працюйте тільки ногами і стегнами, поки не вивчите 

правильні позиції і не підготуєте своє тіло для внутрішнього обертання і розтяжки. 
Використовуйте стілець або цеглу, щоб підтримувати п’ясть і руку та полегшити собі 
розворот тазостегнового суглоба. 

 
Примітки для дош 
Капха. Тлусті Капха повторюють цю позу кілька разів у кожну сторону, з невеликою 

затримкою асани і сильно працюючи ногами.  
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ВІРАБХАДРАСАНА II  
Поза Воїна II 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання Робота без напруги 
— короткі 
утримання 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання Рівне, повільне або 
Уджайї 

Довге, легке Будь-яке 

Фокус Нерухливість, 
розтягування, 

стійкість 

Легкість і розтяжка Залишатися сильним 
і активним 

Рух Сильні ноги, підйом 
тулуба, розтяжка рук 

Підйом і розтяжка 
при контролі подиху 

Зміцнення ніг, 
підйом тулуба, 
відкрита грудна 

клітка 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З Тадасани зробіть видих і розведіть ноги на відстань 120-150 см. Поверніть праву 

стопу і ногу назовні на 90 градусів вправо. Поверніть ліву стопу й ліву ногу на 30 
градусів усередину (до правої ноги). 

2. Тримайте ліву ногу прямою і напруженою. Видихніть, зігніть праве коліно доти, 
доки ваша колінна чашечка не опиниться над правою п’ятою. По можливості, ваше 
праве стегно має бути паралельно підлозі. Права гомілка перпендикулярна підлозі. 
Тримайте підйоми стопи піднятими, а коліна повернутими в різні сторони друг від 
друга. 

3. Вдихніть і підніміть руки до рівня плечей. Направляйте руки в сторони, розтягуючи 
їх від тулуба до кінчиків пальців, відчуваючи напругу в області пахв. Поверніть 
голову і злегка нахиліться назад, щоб дивитися поверх п’ясті. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху знову концентруйтеся на опорних точках (див. на малюнку нижче). 

На видиху сфокусуйтеся на розтягуванні. Подовжуйте ваші стегна «з» ніг. Витягайте хребет, 
розтягуючи кожний хребець угору. Дивіться поверх пальців передньої руки. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Повторіть у кожну сторону. Потім поверніться в Тадасану, стрибком звівши ноги 

разом. 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Станьте спиною до стіни (на відстані 5-10 см. від неї). Притуліть спину, стегна, 
плечі, голову й руки до опори. Тримайте поперек притиснутим до стіни, коли 
відкриваєте грудну клітку і розтягуєте свій тулуб прямо вгору уздовж опори. 

• Намагайтеся стояти так, щоб ваша задня нога впиралася в стіну, концентруючи 
увагу на цій нозі й стегні. Це допомагає зберігати рівновагу. 

• Можливо, вам знадобиться попрацювати тільки ногами кілька тижнів або місяців, 
щоб навчитися приймати правильну позу. Потім намагайтеся опускатися тільки 
наполовину, щоб зміцнити м’язи і навчитися правильно розвертати тазостегнові 
суглоби. 

Важливі дії 
• Повертайте коліна в різні сторони друг від друга 
• Відкривайте грудну клітку 
• Підіймайте грудну клітку вгору від стегон 
• Розтягуйте хребетний стовп угору 
• Направляйте куприк униз, щоб пом’якшити поперек 
Загальні попередження 
Якщо у вас дуже ригідні підколінні сухожилля або які-небудь проблеми зі спиною, 

виконуйте асану з опорою на стіну або на яку-небудь іншу опору (наприклад, руки на талії 
або на стегнах). Не відводьте коліна назад. Не підходить для тих, у кого була операція по 
реплантації стегна. 
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ПАРСВАКОНАСАНА  
Поза Трикутника з витягнутою стороною 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірні утримання з 
повторами 

Працювати без 
напруги — короткі 

утримання 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання Рівне або легкий 
звук Уджайї 

Повільне, рівне  або 
легкий звук Уджайї 

Будь-яке 

Фокус Дихання, 
Нерухливість, 
утримання пози 

Дихання, 
розширення і 

легкість 

Сила, розтягування і 
розширення 

Рух Видих, зміцнення ніг 
і витягування хребта 

Розтягти тулуб угору 
від стегон 

Зміцнення ніг, 
розведення колін у 

сторони, витягування 
хребта, відкриваючи 

груди 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Воїна II. На видиху потягніться вправо правою рукою і корпусом. 

Потім потягніться ще сильніше, поки права сторона тулуба не опуститься до 
зіткнення із правим стегном. Праву п’ясть розташуйте на підлозі позаду і поруч із 
правою стопою. 

2. Утримуйте вагу на лівій (задній) стопі. Потягніть ліву руку над головою, 
створюючи пряму лінію вашого тіла від лівої стопи до лівої п’ясті. 

3. Дивіться вгору на витягнуту руку. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. При кожному вдиху фокусуйтеся на опорних точках (див. малюнок). Відчуйте, як 

зовнішня частина лівої п’яти твердо опирається об підлогу. Тримайте вагу на лівій нозі. 
Обидві ноги повертаються назовні убік друг від друга. Праве коліно має залишатися над 
правою п’ятою. 

 
 

2. На видиху фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. Розверніть задню ногу в напрямку 
стелі. Продовжуйте це спіральне обертання від лівої п’яти безупинно через ліву п’ясть. 

Важливі дії 
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• Розверніть ліве стегно в напрямку стелі 
• Тримайте праве стегно паралельно підлозі 
• Опирайтеся на п’яту задньої ноги 
• Повертайте задню ногу вгору 
• Повертайте таз, грудну клітку, плечі, ліву руку 
• Тримайте вагу на зовнішній стороні стіп 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На вдиху, коли піднімаєте тулуб угору, вертаючись у позу Воїна II, утримуйте міцне 

положення ніг. Після прийняття цієї пози вдихніть, випряміть передню ногу і поверніть 
стопи вперед. Видихніть, стрибком поставте ноги в позу Тадасана. Затримайтеся в цій асані 
та усвідомте своє самопочуття. Потім повторіть в іншу сторону. 

МОДИФІКАЦІЇ 
• Використовуйте стіну для опори, рівноваги або фокусування на утриманні. Працюйте 

з опорою спини, плечей, голови і витягнутої п’ясті об стіну (стопи на відстані приблизно 5-
7,5 см. від стіни). Міцно втримуйте праве коліно над правою стопою, коли розводите ноги в 
сторони. Використовуйте блок під опорною п’ястью або покладіть опорну п’ясть перед 
зігнутою ногою так, щоб тильна частина правої руки утримувала позицію правої зігнутої 
ноги. Це допоможе утримувати коліно відведеним і в правильному положенні. Зігнувши 
лікоть і поклавши п’ясть на пояс (так щоб кінчики пальців торкалися хребта), ви можете 
відчути рух хребта. При видиху відчуйте, як хребет переміщається усередину тіла і 
розтягується.  

Загальні попередження 
• Уникайте травми коліна: тримайте праве коліно рівно над правою щиколодкою. 
• Завжди тримайте задню ногу прямою і напруженою, щоб захистити коліно. 
• Завжди тримайте переднє коліно чітко над щиколодкою, коли входите в позу і 

виходите з неї. Не можна виконувати тим, хто переніс реплантацію 
тазостегнового суглоба. 

 
УТКАТАСАНА 
Поза Стільця 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання Дуже коротке 
утримання 

Довге утримання з 
повторами 

Дихання Повне, рівне Легке, повне Повне 
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Фокус Утримання нерухомо 
у позі 

Свобода в позі Зміцнення, 
утримання пози 

Рух Витягайте хребет, 
утримуйте стійко 

ноги 

Сильні ноги з 
витягнутим хребтом 

Утримання сильне, 
грудна клітка 

відкрита 

 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Станьте в Тадасану. На вдиху підніміть руки через сторони вгору над головою, так 
щоб вуха торкалися внутрішньої поверхні плечової частини рук. 

2. Зробіть видих і зігніть коліна, присідаючи доти, доки ваші стегна не будуть 
паралельні підлозі (начебто ви сидите на стільці). 

3. Утримуйте грудну клітку вертикально, якомога рівніше, поперек у нейтральному 
положенні. Сідайте максимально назад і вниз, не піднімаючи п’яти над підлогою. 

Загальні попередження 
Ця поза може допомогти зміцнити слабкі коліна, але на початковому етапі 

виконуйте її обережно, без напруги. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху фокусуйтеся на стійкості та регулюванні пози. При кожному 

видиху напружуйтеся і розтягуйтеся. Утримуйте позу 10-30 секунд. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху опустіть руки і випряміть ноги, вертаючись у позу Тадасана. 
Важливі дії 

• Тримайте грудну клітку відкритою 
• Спина в максимально вертикальному положенні 
• Плечі опущені вниз 
• Верхні частини рук відведені назад за вуха 
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ПАДОТТАНАСАНА 
Нахил уперед при розведених ногах 

 Вата Пітта Капха 

Час Довго втримувати й 
повторювати 

Більш довге або 
комфортне 
утримання 

Коротке утримання 

Дихання Рівне, повільне  або 
Уджайї для 
фокусування 

Легке, довге Нормальне 

Фокус Утримання 
нерухомо, стабільно, 

сильні ноги 

Розслаблююча, м’яка 
практика 

Зміцнення ніг, 
розтягування 

хребта 

Рух Підніміть таз і 
відведіть грудну 
клітку в напрямку 

стіп 

Сильні ноги, 
витягнутий хребет, 
розслаблена шия 

Подовжити і підняти 
ноги, щоб розтягти 
тулуб, відвести 
грудну клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Тадасана. Видихніть і поставте ноги на ширині трохи більше метра. 

Щільно притисніть стопи до поверхні й напружте колінні чашечки. Вдихніть. 
2. Видихніть, нахиліть тулуб уперед і вниз, піднімаючи і розсовуючи таз. Упріться 

долонями в підлогу (або на опору) під плечима. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Вдихніть. Тримаючи п’ясті притиснутими до підлоги, піднімайте голову, шию і 
плечі, поки ваші руки не випрямляться і спина не прийме ввігнуте положення. 

2. Видихніть, підніміть таз і витягніть хребет, грудну клітку, шию і голову вниз у 
напрямку підлоги. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Тримаючи п’ясті на талії, піднімайтеся (на видиху) із прямим хребтом, повертаючись у 

тазостегнових суглобах. Стрибком поставте ноги назад у позу Тадасана. 
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МОДИФІКАЦІЇ 
Обіпріться руками об стіну або стілець, щоб працювати із прямими руками і прямим 

хребтом. 
Важливі дії 

• Тазові кістки розсовуються при нахилі 
• Витягайте хребет у напрямку до підлоги 
• Грудна клітка залишається відкритою - плечі назад 
• Розслабте шию й голову 
Загальні попередження 
Не підходить для тих, у кого була реплантація тазостегнових суглобів. 
 

 
ПАРСВОТТАНАСАНА 
Поза інтенсивного бічного розтягування 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання Короткі утримання Довгі утримання і 
повтори 

Дихання Рівне, повільне  або 
Уджайї для 
фокусування 

Довге, легке Нормальне 

Фокус Нерухливість, 
стабільність і 
зміцнення ніг 

Розслаблююча, м’яка 
практика 

Зміцнення ніг і 
розтяжка 

Рух Підніміть таз і 
відведіть грудну 
клітку вперед у 
напрямку до стіп 

Розтяжка 
підколінних 
сухожиль і 

подовження хребта, 
розслаблюючи шию 

Подовження і підйом 
задньої ноги, щоб 
розтягти тулуб, 
відвести грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Прийміть позу Тадасана, вдихніть і розправте грудну клітку, потім поставте руки 

на талію. Після того як ви звикли до позиції ніг і ваші плечі розслабилися, складіть 
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п’ясті в позицію намасте (молитовну) за спиною. Видихніть і поставте ноги на 
ширині трохи більше метра (120-130 см.). 

2. Вдихніть, поверніть ліву ногу на 90 градусів уліво, а праву (задню) ногу - на 60-70 
градусів усередину (вліво). 

3. На видиху розгорніть таз, тулуб, плечі й руки вліво так, щоб ваше лице було 
спрямоване на ліву стопу. На вдиху напружуйте прямі ноги та піднімайте підйоми 
стіп. 

4. Видихніть і нахиліть тулуб чітко над лівою ногою. Тримайте спину прямо, а вагу 
рівномірно розподіліть на обидві стопи. 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Вдихніть, сильно опираючись на стопи, напружте ноги і тримайте колінні чашечки 
піднятими. Розправте грудну клітку й плечі, коли рухаєтеся вперед, при кожному 
видиху. Витягніть хребет, груди й голову в напрямку підлоги, розтягуючи тулуб 
перед лівою ногою. 

2. На видиху випряміть тулуб назад паралельно підлозі (див. малюнок нижче). 
Поверніть стопи й ноги спочатку вперед, а потім вправо. 
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3. Повторіть крок 1 у праву сторону, коли видихаєте, витягаючи тулуб уперед і над 
правою ногою. Важливі дії 

• Розслабте пальці ніг 
• Плечі відведені назад 
• Долоні стиснуті разом 
• Відведіть груди 
• Витягніть шию і голову в напрямку до стопи 

 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху підніміть тулуб до прямого положення хребта, повертаючись у 

тазостегновому суглобі. Поверніться й станьте обличчям вперед, стрибком поставте ноги 
назад у позу Тадасана.  

МОДИФІКАЦІЇ 
Обіпріться руками об стіну, цеглу або стілець, щоб працювати із прямим хребтом. 

Загальні попередження 
При проблемах зі спиною й ригідними підколінними сухожиллями важливо працювати 

із прямим хребтом. Обіпріть п’ясті об стіну або противагу (на рівні талії або стегон), 
щоб тримати спину прямою, коли ви виконуєте асану. Не відводьте коліна назад. 

 
ВІРАБАДРАСАНА I 
Поза Воїна I 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання і 
повтори 

Короткі утримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання Довге, повільне або 
легке Уджайї 

Довге, легке Будь-яке 

Фокус Обґрунтованість, 
дихання, 

нерухливість 

Легкість верхньої 
половини тіла 

Розтягування вгору, 
сильні ноги 
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Рух Підйом тулуба при 
сильних ногах 

Верхня частина 
тулуба піднімається 
при напружених 

ногах 

Сильні ноги, підйом 
верхньої частини 
тулуба і відкриті 

груди 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Тадасана. При видиху розведіть ноги в сторони на ширину трохи 

більше метра. Вдихніть і підніміть прямі руки через сторони вгору над головою. 
Плечі відсунуті вниз від вух, руки за вухами, долоні повернуті друг до друга. 
Поверніть праву стопу і ногу на 90 градусів назовні вправо, а ліву (задню) - на 60 
градусів усередину вправо. 

2. На видиху розгорніть таз, тулуб, плечі й руки вправо, до правої стопи. На вдиху 
підніміть підйом лівої стопи, натискаючи зовнішнім краєм лівої п’яти на підлогу. 

3. Видихніть і згинайте праве коліно доти, доки воно не опиниться над вашою правою 
п’ятою або за нею. Права гомілка перебуває перпендикулярно підлозі, і, якщо 
можливо, праве стегно паралельне підлозі. Більш важливо, щоб ви могли тримати 
задню ногу прямо, ніж те, що вона буде опускати стегно передньої ноги. Тримайте 
свою вагу рівномірно розподіленою на обидві ноги. 

 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. При кожному вдиху знову фокусуйтеся на опорних точках (відзначені на малюнку). 
Відчуйте підйом підйомів стіп, урівноважену між двома сильними ногами вагу і 
пряме коліно задньої ноги. 

2. При кожному видиху піднімайте тулуб вгору (фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ). 
Підніміть таз від ніг, а лобкову кістку вгору, коли куприк рухається вниз. 
Розтягуйте грудну клітку вгору. Опустіть плечі вниз, коли витягаєте руки і п’ясті 
вгору. 
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Важливі дії 
• Перенесіть вагу на пряму ногу 
• Тримайте куприк у напрузі 
• Підніміть лобкову кістку вгору 
• Підніміть грудну клітку вгору, потягнувшись від тазу 
• Відкрийте грудну клітку 
• Плечі назад і вниз, руки прямі, тягнуться вгору 
• Руки прямо і за вухами 
• Шия витягнута 

 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На вдиху випряміть праву ногу і поверніть стопи в напрямку вперед. На видиху, 

стрибком поставте ноги знову в позицію Тадасана і відчуйте свій стан. Потім повторіть в 
іншу сторону. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Упираючись задньою стопою об стіну, сконцентруйтеся на положенні задньої ноги й 

таза. Використання стіни допоможе вам зберігати рівновагу. 
Кілька тижнів або місяців працюйте тільки ногами, щоб освоїти асану і зміцнити м’язи 

ніг, пахової області й таза. 
Загальні попередження 
Уникайте травми коліна: 
Тримайте зігнуте коліно за п’ятою стопи (з вертикальною гомілкою). Коліно задньої 

ноги мусить бути завжди прямим. 
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ВІРАБАДРАСАНА III 
Поза Воїна III 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Середні за 
тривалістю 
утримання 

Коротке утримання 
(використання стіни 
для полегшення) 

Довге утримання і 
повтори 

Дихання М’яке, рівне або 
легке Уджайї 

Довге, легке Будь-яке 

Фокус Дихання і стійкість Стабільність і 
легкість пози 

Розтягування й 
контроль 

Рух Рухайтеся вниз за 
допомогою опорної 
ноги, коли витягаєте 

тіло 

Міцно встановіть 
опорну ногу й 

витягайте тіло на 
видиху 

Зміцнити й розтягти 
обидві ноги, тулуб, 
руки і відкрити 
грудну клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Починаємо з пози Тадасана й займаємо позу Вірабадрасана I вправо. Видихаємо і 

витягаємо тулуб та руки вперед, підводячи грудну клітку в напрямку до правого 
стегна. Зробіть вдих. На видиху перенесіть вагу на праву ногу. Руки залишаються 
витягнутими й поруч із вухами. 

2. Вдихніть і займіть стійке положення, тобто зберігайте рівновагу. Видихніть і 
випряміть праву опорну ногу. Ваші руки, голова, тулуб і ліва нога повинні 
становити одну пряму лінію, паралельну підлозі. 

Важливі дії 
• Ноги прямі й сильні 
• Тримати рівень тазу 
• Грудна клітка опускається вниз, коли руки піднімаються й витягаються 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. При кожному вдиху фокусуйтеся на опорні точки (див. малюнок). 
2. При кожному видиху використовуйте список ВАЖЛИВИХ ДІЙ. Пам’ятайте про те, 

щоб витягатися за допомогою задньої частини піднятої ноги, п’яти, хребта, рук і 
п’ястей рук. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
1. На вдиху зігніть праву ногу і опустіть пряму ліву ногу, поки ваша стопа не 

торкнеться підлоги. Поверніть стопу назад у її колишню позицію. Вдихніть і 
рівномірно розподіліть вагу на обидві ноги. Видихніть і поверніть тулуб, плечі й 
руки знову в позу Вірабадрасана I. 

2. Зробіть кілька вдихів у цій позиції. Потім видихніть і випряміть праву ногу. 
Вдихніть, повертаючи стопи вперед, стрибком поверніться в позу Тадасана. В цій 
асані подумайте про своє самопочуття. Повторіть в іншу сторону. 
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МОДИФІКАЦІЇ 
• Розташуєте п’ясті на стіні й виконайте «Штовхання об стіну». Відштовхуйтеся від 

стіни поки ваші тулуб і руки не утворять пряму лінію. Підніміть задню ногу і 
працюйте над вирівнюванням тазу й витягуванням хребта. 

 
• Коли підколінні сухожилля ригідні, обіпріться об стіну трохи вище. Утримуйте 

тулуб, руки і ногу на прямій лінії, але з більш відкритим кутом. 
Загальні попередження 

• Якщо ваші коліна занадто виступають, тоді тримайте коліно опорної ноги злегка 
зігнутим при скороченому чотириглавому м’язі. Не відштовхуйте опорне коліно 
назад. 

• Коли ви входите в позу або виходите з неї, тримайте коліно передньої ноги над 
центром стопи. Не дозволяйте йому повертатися, коли ви рухаєтеся. 
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АРДХА ЧАНДРАСАНА 
Поза Півмісяця 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірні або довгі 
утримання 

Короткі або середні 
утримання ( без 

напруги) 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання легке Уджайї, щоб 
зосередитися 

Нормальне або звук 
Уджайї 

Будь-яке 

Фокус Залишатися 
стабільним і сильним 

Поширюватися у 
всіх напрямках, як 

світло 

Сила, підйом і 
розтягування 

Рух Униз за допомогою 
опорної ноги, потім 
витягати тіло у всіх 

напрямках 

Напружувати опорну 
ногу, витягнути й 
відкрити тіло 

Зміцнити й 
розтягнути ноги, 
витягнути тулуб і 
відкрити грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З Тадасани перейдіть у позу Триконасана на правій стороні й утримуйте її. 
2. Потім видихніть і зігніть праве коліно, розташувавши праву п’ясть на підлозі на 

відстані приблизно 30 см. перед собою і на декілька см. зовні від правої стопи. 
Дихайте спокійно, поки не відчуєте стійкість. 

3. На видиху перенесіть частину ваги тіла на п’ясть і випряміть передню опорну ногу. 
Коли ваша вага переноситься, підніміть ліву (задню) ногу вгору й повністю 
витягніть і напружте обидві ноги. Одночасно випряміть руки й відкрийте грудну 
клітку (поверніть її в напрямку до стелі). 

Важливі дії 
• Тримати обидві ноги напруженими 
• Плечі й руки прямі та витягнуті 
• Підняти тулуб угору від опорного плеча й руки 
• Утримувати витягнення від піднятої п’яти через верхівку голови 
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• Витягати хребет і повернути грудну клітку в напрямку до стелі 
• Витягатися і подовжуватися у всіх напрямках 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. При кожному вдиху відчувайте вашу опорну ногу, що міцно стоїть на підлозі й 
підніміть праву ногу, щоб підтримувати напругу і стабільність пози. 

2. При кожному видиху потягніться у всіх напрямках. Витягайтеся за допомогою рук і 
ніг та розтягуйте хребет, подовжуючись за допомогою шиї і голови. Коли хребет 
витягається, повертайте грудну клітку в напрямку до стелі. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Видихніть, коли згинаєте праве коліно і опускаєте вашу задню стопу (нога залишається 

прямою) униз на підлогу. Випряміть передню ногу і поверніться в позу Триконасана. 
Зробіть вдих. На видиху підніміть тулуб угору, поверніть стопи й ноги вперед і стрибком 
поверніться у позу Тадасана на видиху. Затримайтеся в цій асані та зверніть увагу на своє 
самопочуття. Потім повторіть в іншу сторону. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте стіну як опору рівноваги або щоб зосередитися на техніці. Працюйте 

опираючись об стіну спиною, плечима, головою і п’ятою задньої ноги, стоячи на відстані 
приблизно 5-7 см. від неї. 

Використовуйте цеглу, стілець або лаву для опорної руки. Використовуйте п’ясть 
верхньої руки, щоб відчути рух хребта (зігнувши лікоть і розташувавши п’ясть верхньої 
руки на середині спини так, щоб пальці торкалися хребта). Ви можете розташувати вашу 
верхню руку прямо на бічній поверхні тіла, а п’ясть - унизу, на стегні. 

Загальні попередження 
Не підходить для тих, у кого була операція на тазостегновому суглобі. 
Тримайте опорну ногу прямою, стегно підняте вгору, але не відведене назад. 
Щоб не впасти, використовуйте опору або стіну. 
Щоб уникнути дискомфорту в коліні, виконуйте поворот опорної ноги назовні від 

середини, так щоб коліно залишалося повернутим до пальців однойменної стопи. 
 

ПАДАНГУСТАСАНА 
Поза великого пальця стопи 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання з 
повторами 

Помірні утримання Помірні утримання 

Дихання Легке Уджайї або 
рівне повільне 

Довге, легке Нормальне 

Фокус Нерухливість, 
стійкість, дихання 

Комфорт, 
розтягування і 

стійкість 

Зміцнення, 
розтягування, робота 

Рух Утримувати силу в 
ногах, внутрішнє 

розтягування тулуба 

Зміцнити ноги і 
внутрішнє 

розтягування тулуба 
(без напруги) 

Сильні ноги, підйом 
тазу, розтяжка 

тулуба і відкрита 
грудна клітка 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Тадасана. Вдихніть і сфокусуйтеся на вашому зв’язку із землею. 

Видихніть і сфокусуйтеся на витягуванні хребта вгору. 
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2. Вдихніть і тримайте грудну клітку відкритою, коли відводите руки в сторони і вгору 

над головою. Тримайте стопи міцно притиснутими до підлоги й спину прямою, коли 
нахиляєте тулуб уперед у тазостегнових суглобах. Витягніть руки, тулуб і грудну клітку 
вперед, щоб рухатися. Зберігайте нейтральне положення попереку. Підніміть і розведіть 
кості тазу, щоб витягнути тулуб до підлоги. Тримаючи долоні повернутими друг до друга, 
обхопіть двома пальцями п’ясті великі пальці ніг. 

Важливі дії 
• Витягання прямого хребта, коли ви нахиляєтеся вперед від тазу 
• Розведення кісток тазу і підйом 
• Випрямити коліна, не виштовхуючи їх назад 
• Живіт залишається розслабленим і підтягується в напрямку грудей 
• Витягування шиї в напрямку  стіп 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Вдихніть, випряміть руки й підніміть голову. Розтягніть хребет, грудну клітку й 

шию, коли робите спину ввігнутою. Ноги залишаються напруженими. 
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2. Утримуючи напругу в хребті, видихніть і витягніть передню частину тулуба в 

напрямку до підлоги, зігніть лікті й відведіть їх у сторони. Опустіть груди і голову вниз у 
напрямку щиколодок. Розслабте живіт і шию. Утримуйте розтяжку. Повторіть 1-2 рази за 
бажанням. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
• Видихніть на підйомі тулуба вгору, випряміть спину, руки, шию й голову. Коли 

встанете, розслабте руки, відвівши їх спочатку в сторони, потім униз. Знову займіть 
Тадасану й подумайте над своїм самопочуттям. 

• Новачки повинні покласти п’ясті на талію або відвести руки в сторони, коли 
нахиляєтеся вперед або приймаєте позу. 

 
Загальні попередження 

• Не підходить для тих, хто страждає ішіасом. 
• Не відводьте коліна назад. Тримайте вагу на передній частині стіп, щоб 

попередити перенапругу в області підколінних сухожиль. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо у вас ригідні підколінні сухожилля, покладіть п’ясті на цеглу або стілець, щоб ви 

могли працювати із прямою спиною й витягнутими руками. 
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УРДХВА ПРАСАРІТА ЕКАПАДАСАНА 
Згинання вперед з піднятою вгору ногою 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання з 
повторами 

Помірне утримання Помірне втримання 

Дихання Уджайї або м’яке 
рівне 

Довге, легке  або 
легке Уджайї 

Будь-яке 

Фокус Стабільність, 
стійкість і 

нерухливість 

Нерухливість, 
розтягування і 

стійкість 

Сила й розтягування 

Рух Утримувати силу в 
обох ногах і витягати 

хребет 

Розтягування і 
витягування, 

звільнення хребта 
без напруги 

Подовжувати, 
зміцнювати, 

піднімати ногу й 
відкривати грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в Тадасану. Зробіть вдих, підніміть руки через сторони вгору над головою. 
2. Тримаючи спину прямо, нахиліться вперед від тазостегнових суглобів. Потягніть 

тулуб і руки в напрямку до підлоги. Утримуючи стопи міцно на підлозі, обхопіть 
праву щиколодку лівою п’ястю. Права п’ясть на підлозі, пальці рук поруч із 
пальцями ніг. 

3. На видиху підніміть ліву ногу назад на максимальну висоту. Утримуйте її. 
Зберігайте пряме положення обох ніг і напругу в колінах. 
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Важливі дії 
• Опорна нога цілковито вертикальна 
• Пальці ніг розслаблені 
• Тримайте опорну ногу напруженою 
• Розтягуйте хребет, грудну клітку й шию 
• Живіт розслаблений 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. При кожному вдиху опирайтеся на підлогу, розслаблюйте живіт і шию та 
напружуйте праву опорну ногу. 

2. При кожному видиху, коли піднімаєте ногу вище, розтягуйте хребет, грудну клітку 
й шию в напрямку підлоги. Варіант: тримаючи праву п’ясть на підлозі й ліву 
навколо правої щиколодки, піднімайте грудну клітку вгору на вдиху. Потягніть її та 
живіт униз, коли видихаєте. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Поставте підняту ногу на підлогу в позу Уттанасана. На видиху підніміть прямий 

тулуб угору, повернувшись у тазостегновому суглобі. На першому році практики на підйомі 
вгору тримайте руки спрямованими в сторони. Поверніться в позу Тадасана. Повторіть в 
іншу сторону. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте стіну або стілець для опори п’ястей, тоді ви зможете працювати із 

прямим хребтом. 
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Загальні попередження 
• Не підходить для хворих ішіасом. 
• Якщо у вас проблеми зі спиною або ригідні підколінні сухожилля, використовуйте 

опору для п’ястей об стілець на висоті стегон. 
• Якщо у вас слабка спина, тримайте руки в сторони, коли нахиляєтеся вперед і 

знову піднімаєтеся вгору. 
 

ПАДАХАСТАСАНА  
П’ясті під стопами 

 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання з 
повторами 

Довге утримання з 
повторами 

Більш короткі 
утримання 

Дихання Рівне, м’яке або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Будь-яке 

Фокус Нерухливість, 
розтяжка і 
стабільність 

Стійкість і розтяжка Зміцнення, розтяжка, 
робота 

Рух Стійко поставте 
стопи, підніміть таз і 
витягніть хребет 

Підніміть таз угору і 
розслабте хребет 

Напружити й підняти 
ноги, розтягнути 
хребет і відкрити 
грудну клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Тадасана. На вдиху утримуючи грудну клітку відкритою, руки через 

сторони вгору над головою. 
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2. Тримайте стопи щільно притиснутими до підлоги, спину прямо, коли ви нахиляєте 
тулуб уперед від тазостегнового суглоба. Витягніть руки, тулуб і грудну клітку в 
напрямку підлоги. Підніміть і розведіть кості тазу, коли витягаєтеся. Перенесіть 
вагу тіла на передні частини стіп. 

3. Покладіть п’ясті, долонями вгору, під стопи (пальцями до п’ят) і стійте 
подушечками стіп на долонях п’ястей. Тримайте вагу рівномірно розподіленою на 
обох стопах. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Вдихніть, випрямляючи руки і піднімаючи голову. Розтягніть хребет, коли 

переміщаєте нижні ребра уперед і робите спину ввігнутою. Кістки тазу повинні бути 
рівними й піднятими. 

 
2. На видиху, утримуючи напругу в хребті, зігніть лікті й відведіть груди та голову в 

напрямку  щиколодок. Розслабте живіт і шию. Напружте ноги. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Покладіть п’ясті поруч зі стопами, долоні притиснуті до підлоги. Видихніть і підніміть 

руки, плечі й тулуб, випростовуючись у тазостегновому суглобі. Прийміть поступово позу 
Тадасана і аналізуйте свої відчуття.  

Важливі дії 
• Підйоми стіп, щиколодки і внутрішні частини ніг підтягуються вгору 
• Утримуйте коліна напруженими, але не відводьте їх назад  
• Задня частина гомілки рухається вниз 
• Задня частина стегна рухається вгору 
• Живіт розслаблений 
• Шия витягнута 
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УТТАНАСАНА 
Поза інтенсивної розтяжки 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання з 
повторами 

Довге утримання з 
повторами 

Короткі утримання 

Дихання Рівне, м’яке або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Будь-яке 

Фокус Нерухливість, 
розтяжка і 
стабільність 

Легке розтягування Зміцнення, 
розтягування, робота 

Рух Ноги сильні, підйом 
тазу, розтягування 

хребта 

Підйом ніг, 
розтягування хребта, 
відкриття грудної 

клітки 

Піднімати ноги, 
розтягувати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Станьте в позу Тадасана. Тримайте грудну клітку відкритою, коли робите вдих і 

піднімаєте руки в сторони і вгору над головою. 
2. Тримайте спину прямою, коли нахиляєтеся від тазостегнових суглобів. Витягніть 

руки, тулуб і грудну клітку вперед і вниз у напрямку до підлоги. Підніміть і 
розведіть кості тазу. Утримуйте вагу на передній частині стіп, щоб запобігти 
надмірному розтягуванню колін. 

3. Притисніть долоні до підлоги поруч зі стопами. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. При вдиху сильно опирайтеся в підлогу і напружуйте ноги, розслабте живіт і шию. 
2. При кожному видиху розтягуйте хребет, грудну клітку, шию і голову, витягаючи 

передню частину тулуба. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Видихніть і підніміть тулуб, зробивши поворот у тазостегновому суглобі. Тримайте 

спину, руки, шию і голову прямо, коли вертаєтеся в позу Тадасана. (Початківці й ті, у кого 
слабка спина, встають, тримаючи руки в сторони.) 

МОДИФІКАЦІЇ 
Розташуйте п’ясті на опорі або на стільці й працюйте із прямим хребтом і руками. 
Загальні попередження 
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• Не підходить для хворих ішіасом. 
 

ІНВЕРСІЙНІ АСАНИ 
АДХО МУКХА СВАНАСАНА 
Поза Собака дивиться вниз 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання з 
повторами 

Коротке утримання 
(робота з напругою) 

Довге утримання з 
повторами 

Дихання Повільне, рівне або 
Уджайї 

Легке або легке 
Уджайї 

Нормальне 

Фокус Розтяжка і 
нерухливість 

Стійкість і легка 
розтяжка 

Подовження і 
розтягування 

Рух Витягнути руки й 
тулуб, розтяжка ніг 

Розтягувати руки, 
тулуб, ноги 

Піднімати стегна і 
кістки тазу, 

витягувати тулуб і 
ноги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози «Кішечка» поставте коліна під тазостегновими суглобами, стопи на ширині 

стегон, пальці ніг підігнуті. П’ясті розташовані під зовнішнім краєм плечей. Тепер 
пересувайте долоні на довжину п’ясті вперед (пальці широко розведені в сторони). 
Тримаючи руки прямо, вдихніть і опустіть грудну клітку в напрямку  підлоги, як у 
позі «Кішечка». 

2. На видиху встаньте на передні частини стіп і випряміть коліна. Тримайте п’яти 
вгору, коли витягаєте (від вказівного пальця) руки, плечі, тулуб і таз у напрямку 
стелі, створюючи пряму лінію від кінчиків пальців рук до куприка. 

3. Утримуючи пряму лінію тулуба й тазу, дозвольте п’ятам повільно опуститися. 
Опускайте п’яти тільки тоді, коли можете удержати таз піднятим. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. На вдиху відчуйте, як подих входить у ваше тіло, і знову сфокусуйтеся на опорних 

точках. Голова, шия й живіт - розслаблені. 
2. При кожному видиху піднімайте таз і дозвольте п’ятам опускатися. На початковій 

стадії практики даної асани утримуйте її 30-40 секунд, а потім коли зміцніють м’язи рук і 
плечей, поступово збільшуйте цей час. 

МОДИФІКАЦІЇ 
• Щоб збільшити розтяжку в ногах, працюйте при упорі п’ят об стіну, а стопи міцно 

притискайте до підлоги. 
• Щоб освоїти правильне положення попереку щодо позиції ніг, практикуйте 

«Штовхання об стіну». Це навчить вас правильно рухати тазом, коли він 
піднімається, і тому, як «втягувати» хребет у тіло. Коліна завжди фіксовані. 

Варіанти асани: використовуйте позу «Штовхання об стіну», щоб правильно рухати 
кості тазу і утримувати рівень стегон, коли ви піднімаєте витягнуту ногу. Практикуйте 
розтяжку тіла від долонь до куприка. 

Важливі дії 
• Підніміть пах угору 
• Відкрийте грудну клітку в напрямку стіп 
• Підніміть тазостегновий відділ угору, а гомілки опустіть 
• Голова, шия і живіт розслаблені 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху зігніть коліна, сядьте знову на п’яти й відпочиньте в позі «Ембріона». 

Примітки для дош 
• Щоб зменшити втому, затримайтеся в позі «Ембріона» довше. 
• Дана асана знімає ригідність у хребті, підколінних сухожиллях, задній поверхні ніг.  
Загальні попередження 

• Ті, у кого зайво «розтягнуті руки», отримають користь від скорочення дистанції 
між п’ястями і стопами на 9-18 см., залежно від свого розміру. Це зменшує 
напругу в ліктях. 
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• Ця поза корисна для серця і зазвичай безпечна при високому кров’яному тиску.  
ВАРІАНТ ПОЗИ АДХО МУКХА СВАНАСАНА 
Поза Собака дивиться вниз, з витягнутою ногою 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. З попередньої пози Собаки зробіть вдих і перенесіть вагу тіла на праву стопу. 
2. Зробіть видих, утримуючи рівень тазу, відштовхніться лівою ногою і п’ятою та 

піднімайте її доти, доки не буде пряма лінія від вказівного пальця до лівої п’яти. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Спочатку утримуйте позу 10-20 секунд. Поступово збільшуйте час, коли зміцняться 
м’язи плечей і рук. 

2. Видихніть, вертаючись у позу Собаки. Повторіть в іншу сторону. 
Важливі дії 

• Утримуйте рівень тазу 
• Подовжуйте і напружуйте витягнуту ногу 
• Шия розслаблена 

 

САРВАНГАСАНА I і II 
Напівстійка на плечах I і II 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Середнє і довге 
утримання 

Коротке або середнє 
утримання 

Довге утримання 

Дихання Довге, м’яке М’яке, легке  Нормальне 

Фокус Стабільність і 
збереження 
нерухливості 

Комфорт і підйом Підйом і робота в 
позі 

Рух Витягнути хребет, 
зміцнити ноги — 
використовувати 

стіну для 
стабільності 

Витягнути хребет і 
ноги — 

використовувати для 
полегшення стіну 

Відкривати грудну 
клітку, витягнути 
тулуб, зміцнити і 
втягнути ноги 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Перед асаною виконайте вправу на розтягування м’язів шиї. Використовуйте дві - 

чотири складені ковдри, щоб вони рівно лежали під тазом, тулубом, плечима і руками. 
Лежачи на ковдрах, рухайте плечі вниз від вух (і на 5 см. униз від краю ковдр). Витягніть 
шию. 

Сарвангасана I 
1. Покладіть ковдри біля стіни. Ляжте на них, витягнувши ноги вгору уздовж стіни, 

таз торкається стіни. Голова на підлозі. Згинайте коліна поки стопи не торкнуться 
поверхні. Відштовхніться від стіни, щоб підняти таз вертикально вгору, на одну 
лінію із плечима. 

2. Зімкніть п’ясті в замок позаду, випрямляючи руки. Зведіть якнайближче верхні 
частини рук, підтягуючи під себе плечі. Притисніть лікті до підлоги і покладіть 
долоні на спину для підтримки. Таз розташований на п’ястях. Витягніть шию. 

3. Відірвіть одну ногу від стіни і випряміть її під кутом, як показано на третьому 
малюнку далі. Відірвіть іншу ногу від стіни і добийтеся положення рівноваги. 
Дихайте. 
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САРВАНГАСАНА II 

1. Покладіть ковдри біля стіни на відстані вашої витягнутої руки. Зігніть коліна, стопи 
близько до сідниць. Упирайтеся руками і п’ястями в підлогу. Перенесіть тіло вгору, 
піднімаючи стопи над головою і на стіну або на стілець за вами. 

2. Зімкніть п’ясті в замок позаду, випрямляючи руки. Зведіть руки якнайближче друг 
до друга, підтягуючи під себе плечі. Упріться в підлогу ліктями і покладіть п’ясті 
на верхню частину спини для підтримки. Випряміть хребет. 

3. Відірвіть від стіни спочатку одну, потім іншу ногу. Утримуйте ноги прямими в 
рівновазі і дихайте.  

УТРИМАННЯ ПОЗИ - I і II 
Упріться п’ястями в спину, підніміть хребет угору і відкрийте грудну клітку. 

Утримуйте позу, дихаючи комфортно 1-2 хвилини (на початковому етапі практики). 
Поступово збільшуйте час. 



113 

 

 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зігніть коліна в напрямку вух. Випряміть руки, поклавши п’ясті на підлогу позаду. 

Використовуйте руки для підтримки, поки ви повільно розтягуєте хребець за хребцем назад 
до підлоги. Ви можете підняти підборіддя, але не відривайте голову або плечі від підлоги, 
коли опускаєтеся. Зсуньтеся із ковдр на підлогу і відпочиньте. 

 
Важливі дії 

• Хребет прямий по всій довжині від плечей до сідниць 
• Грудна клітка піднімається до підборіддя 
• Очі, шия, обличчя залишаються розслабленими 
• Стійте на верхівці плечей 
• Підніміть стегна 
• Витягніть ноги від подушечок стіп  
Примітки для дош 
Відмінно підходить для типу Капха, хоча надлишкова вага може викликати 

утруднення. Усуває високу Пітту, якщо не утримувати занадто довго. Відмінно підходить 
Вата.  

Загальні попередження 

114 

• Якщо у вас глаукома або високий тиск, при якому ви не приймаєте препарати, не 
виконуйте цю асану. 

• Займайтеся через дві години після їжі. 
• Якщо ви відчуваєте який-небудь тиск в області очей, вух, голови, шиї або при 

диханні, опустіться проконсультуйтеся з досвідченим інструктором. 
 
САРВАНГАСАНА III  
Повна стійка на плечах 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Середні й довгі 
утримання 

Короткі утримання 
— без напруги 

Довгі утримання 

Дихання Довге, м’яке М’яке, легке Нормальне 

Фокус Утримання нерухомо 
і стабільно 

Комфорт і 
стабільність 

Підйом, робота пози 

Рух Витягати і піднімати 
хребет і ноги 

Витягування хребта 
й ніг 

Відкрити грудну 
клітку, витягнути 

тулуб і ноги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Перед асаною виконайте вправу на розтягування м’язів шиї. Використовуйте ковдру 

складену в два - чотири рази, як при виконанні стійок на плечах I і II. 
1. Ляжте на складені ковдри, шия і голова на підлозі. Плечі перебувають на відстані 5 

см. від краю ковдр - лопатки «заховані» під себе. Лікті поруч із тілом, шия 
розслаблена. 

2. Зігніть коліна, притисніть долоні до підлоги і підніміть тіло вгору, ставлячи стопи 
над головою й потім на підлогу позаду. 

3. З’єднайте п’ясті в замок позаду, випрямляючи руки. Розташуйте руки якнайближче 
друг до друга, підтягнувши плечі під себе. Упріться ліктями в підлогу і покладіть 
п’ясті на верхню частину спини. Випряміть ноги вгору до стелі, відштовхуючись 
п’ятами, стегна повернені усередину. 

4. Упріть лікті в підлогу, коли піднімаєте тулуб і ноги вгору. Розслабте шию й голову. 

Дихайте. 
 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Стійте на верхівках плечей. Упирайте п’ясті в спину, піднімайте хребет і рухайте 

груди в напрямку  підборіддя. 
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2. Розведіть ноги на 15 см. в сторони, потім підніміть їх угору. Утримуйте це 
натягнення, коли з’єднуєте ноги. 

3. На початковому етапі втримуйте позу протягом 1-3 хвилин, дихайте комфортно. 
Згодом залишайтеся в позі стільки, скільки корисно для вашої доши. 

Важливі дії 
• Ніякого тиску на голову 
• Впирайтеся п’ястями в спину, щоб піднімати хребет 
• Груди піднімаються до підборіддя 
• Підтягуйте сідниці й куприк 
• Розтягуйтеся через передні частини стіп  

 

 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зігніть коліна в напрямку вух. Випряміть руки, помістивши п’ясті на підлозі позаду. 

Повільно опускайте хребець за хребцем на підлогу. Підніміть підборіддя (коли опускаєтеся 
на підлогу), але не голову або плечі. Зсуньтеся із ковдр на підлогу і відпочиньте. 

МОДИФІКАЦІЇ 
• Якщо вам важко розвести руки, використовуйте пояс або краватку вище ліктьового 

згину, щоб тримати руки на ширині плечей. 
• Використовуйте металевий стілець або лаву, щоб вивчити цю позу з опорою і 

дозволити собі сконцентруватися на відкритті грудної клітки. Найкраще навчитися 
цього у вашого інструктора. 

Примітки для дош 
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Ця поза очищає кров і живить мозок і легені. Регулює Удана Вайю і Капху в області 
грудей. Пітта: усуває високу Пітту, якщо не утримувати занадто довго або не 
напружуватися. 

Капха: надлишкова вага може зробити цю позу небезпечною, але вона відмінно 
підходить для цього типу. 

Загальні попередження 
Якщо у вас глаукома або високий тиск, не практикуйте цю асану. При низькому тиску, 

контрольованому високому тиску або серцевих захворюваннях, проконсультуйтеся з вашим 
лікарем і викладачем Йоги. 

Практикуйте цю позу через 2 або більш годин після їжі. 
Якщо ви відчуваєте який-небудь тиск в очах, вухах, голові, шиї або при диханні, 

опустіться і проконсультуйтеся з досвідченим інструктором. 
 

ТРИ ВАРІАНТИ ПОЗИ САРВАНГАСАНА 
Три варіанти повної стійки на плечах 

 
1 ЕКА ПАДА САРВАНГАСАНА:  
Стійка на плечах з однією витягнутою ногою 
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Станьте у позу Сарвангасана III, повну стійку на плечах. Тримайте пряму ліву ногу 
вгору. Видихніть, потягнувшись правою ногою і п’ятою, коли ви нахиляєте її, щоб 
торкнутися підлоги або стільця (як у Халасані, далі). Утримуйте вертикально хребет, 

рухаючи таз у напрямку стелі. Дихайте і утримуйте позу 20 або більше секунд. Розтягуйтеся 
обома ногами, коли повертаєте праву ногу знову в Сарвангасану. Повторіть в іншу сторону. 

 
СУПТА КОНАСАНА САРВАНГАСАНА:  
Стійка на плечах з відкритим кутом 
Поставте ноги як у позі Халасана, розвівши їх якомога ширше. Тримайте ноги 

прямими і торкніться кінчиками пальців ніг підлоги. Хребет і таз у вертикальному 
положенні, а грудна клітка - якомога більш відкрита. Дихайте і утримуйте позу 20 або 
більше секунд. Поверніть ноги в Халасану і прийміть стійку на плечах.  

Модифікація: використовуйте стілець або ослін, якщо не можете торкнутися пальцями 
ніг підлоги за головою. 
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СЕТУ БАНДХА САРВАНГАСАНА: 
Поза Міст зі стійки на плечах 
При піднятому хребті і п’ястях, що сильно підтримують спину, розведіть ножицями 

ноги: праву назад, ліву вперед. Починайте згинати верхню частину спини, переміщаючи 
хребет угору і відкриваючи грудну клітку. Сильно утримуйте нижню частину спини в 
нейтральній позиції (куприк піднятий), коли витягаєте праве стегно, згинаєте праве коліно і 
дотягуєтеся пальцями ніг до підлоги. Прогніть хребет угору, коли ноги стануть на підлогу. 
Утримуйте куприк угору і підведіть ліву стопу до підлоги. На початковому етапі втримуйте 
цю позу 30-60 секунд. 

Щоб повернутися в стійку на плечах, напружте ліву ногу й підніміть хребет. Відкрийте 
грудну клітку й підніміть пряму праву ногу вгору. Підніміть куприк і відштовхніться вгору 
передньою частиною лівої стопи. Одночасно поверніть таз угору над плечима. 
Відрегулюйте положення рук і плечей, підніміть і випряміть тулуб і ноги. Повторіть в іншу 
сторону. 

 
ХАЛАСАНА 
Поза Плуга 

 Вата Пітта Капха 

Час Середнє або довге 
утримання 

Коротке або середнє 
утримання 

Короткі утримання 

Дихання Довге, легке  Легке Нормальне 
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Фокус Утримувати 
нерухомо і стабільно 

Комфорт і стійкість Підйом, виконання 
пози 

Рух Втягувати хребет, 
зміцнювати ноги, 
використовувати 

стіну для 
стабільності 

Витягати хребет і 
ноги, 

використовувати 
стіну для 

полегшення 
практики 

Піднімати грудну 
клітку, розтягувати 
тулуб угору і ноги 

вниз 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Перш ніж ви почнете, виконайте вправу на розтягування м’язів шиї. Використовуйте 

ковдру, складену в 2-4 рази, як для Сарвангасани I і II. 
Ляжте на складені ковдри, шия і голова на підлозі. Плечі на відстані 5 см. від краю 

ковдр - лопатки під себе. Лікті поруч із тілом, шия розслаблена. Зігніть коліна, притисніть 
долоні до підлоги і підніміть тіло вгору, заводячи стопи за голову, до торкання підлоги. 

З’єднайте п’ясті за спиною, випрямляючи руки. Розташуйте руки якнайближче друг до 
друга і підтягніть плечі під себе. Притисніть лікті до підлоги і розташуйте п’ясті на верхній 
частині спини. 

Коли ви притискаєте лікті до підлоги, випрямляйте спину, піднімаючи таз у напрямку 
до стелі (грудна клітка відкрита в напрямку підборіддя). випряміть ноги, відштовхуючись 
п’ятами, стегна повернуті усередину. Зробіть вдих і розслабте шию і голову, не повертаючи 
їх. 

Важливі дії 
• Тримайте лікті близько друг до друга 
• Упирайте п’ясті в спину, піднімаючи хребет 
• Піднімайте таз угору 
• Напружуйте ноги 
• Грудна клітка відводиться до підборіддя 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху фокусуйтеся на опорі об підлогу. При кожному видиху 

фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. На початковому етапі залишайтеся в асані від 30 до 60 
секунд, дихайте комфортно. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Покладіть руки на підлогу, п’ясті притиснуті до підлоги. Зігніть коліна. 

Використовуючи руки і п’ясті для підтримки, повільно опускайте хребет, хребець за 
хребцем, поки спина і стопи не опиняться на підлозі. Коли ви опускаєтеся, голова і плечі не 
повинні підніматися над поверхнею. Тримайте ноги максимально витягнутими. 
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Примітки для дош 
Ця поза живить мозок, горло і легені. 
Вата: залишайтеся в цій позі нерухомо тривалий час. 
Пітта: усуває високу Пітту, якщо не тримати занадто довго. 
Капха: надлишкова вага може утруднити цю позу стосовно безпеки виконання, але 

вона корисна для Капха. 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Використовуйте ремінь або краватку, щоб міцно втримувати лікті на місці. 
• Використовуйте металевий стілець, лаву або цеглу, щоб підтримувати ноги і стопи, 

як показано на малюнку. 
• Спробуйте виконувати цю позу, витягнувши руки за голову і розслабивши їх на 

підлозі. 
Загальні попередження 

• Якщо у вас глаукома або високий тиск, не практикуйте цю позу. При низькому 
тиску, знижуваному препаратами, високому тиску або захворюваннях серця, 
проконсультуйтеся з лікарем і викладачем Йоги. 

• Займайтеся цією позою не раніше, ніж через 2 години після їжі. 
• Якщо ви відчуваєте тиск в очах, вухах, голові, шиї, зупиніться і проконсультуйтеся 

з досвідченим інструктором. 
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ДЕПАДА ПІДАМ 
Поза Міст 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне або довге 
утримання 

Середнє утримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання Рівне, повільне або 
Уджайї 

Довге, легке Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Сила, Нерухливість, 
стійкість 

Стійкість, легкість, 
комфорт 

Сила, підйом 

Рух Втягуйте в тіло 
хребет і утримуйте 

Внутрішній підйом і 
утримання без 

напруги 

Піднімати хребет і 
зміцнювати ноги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Ляжте на спину, коліна зігнуті, стопи близько до сідниць, ноги розведені в сторони. 

Злегка підберіть пальці ніг усередину, коліна прямо над стопами. 
2. Витягніть шию і підведіть плечі під себе, так щоб лопатки плиском лежали на 

підлозі. Витягніть руки уздовж тіла, долоні притиснуті до підлоги. Вдихніть і 
розташуйте голову по центру на підлозі. 

3. Напружте стопи й ноги, підніміть куприк і таз вгору, поки не впретеся верхівками 
плечей. Зберігайте поперек у нейтральному положенні. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Зосередьтеся на відкритті грудної клітки й утриманні колін над рівнем п’ят при 

кожному вдиху. Розслабте шию, голову і обличчя. 
2. Видихніть, коли піднімаєте хребет угору, згинаючи верхню частину спини. 

Дивіться ВАЖЛИВІ ДІЇ. На початковому етапі утримуйте позу 20-30 секунд. 
Поступово збільшуючи час до 2 хвилин. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Вдихніть і повільно опустіть хребет на підлогу, хребець за хребцем. Пам’ятайте про те, 

що куприк завжди перебуває в максимально високому положенні - і в позі, і коли ви 
опускаєте хребет. Дихайте і розслаблюйтеся. 

Важливі дії 
• Притискайте стопи, руки і плечі вниз, щоб підняти хребет угору, згинаючи верхню 

частину спини 
• Тримайте обличчя і горло розслабленими 
• Піднімайте верхню частину спини 
• Куприк завжди залишається найвищою точкою підйому 
МОДИФІКАЦІЇ 
Ще один спосіб виконати цю позу, особливо корисний для типів Пітта й Капха або 

дуже провокаційний для Вата полягає в тому, щоб ставати в «міст» і вертатися на підлогу 
паралельно з дихальними рухами. Піднімайте куприк і таз угору в Міст на кожний видих. 
Вертайтеся на підлогу на кожний вдих. Ця практика є безперервним з’єднанням розмірених 
рухів і актів дихання. Ви можете зав’язати над коліньми пояс, щоб підтримувати їх на рівні 
над стопами, коли входите в позу і утримуєте її. 

Загальні попередження 
Якщо є проблеми із шиєю або спиною, починайте цю практику обережно й тільки 

доти, доки відчувається комфорт у м’язах шиї. Ви можете використовувати складені 
ковдри під плечима, спиною і тазом. Голова й шия будуть лежати на підлозі, а тулуб на 
ковдрах, тим самим буде створюватися простір для шиї. 
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Покладіть більше ковдр, якщо ви прагнете збільшити простір для шиї, щоб вона не 
напружувалася. 

ПІДГОТОВКА ДО СИРСАСАНИ 
Підготовка до стійки на голові 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання з 
повторами 

Короткі втримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке або Уджайї легке, повне Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Утримання сильне і 
стабільне 

Стабільність і 
витягування 

Виконання, підйом, 
розтяжка 

Рух Утримувати тулуб і 
плечі вгору 

Піднімати плечі, 
витягати хребет 

Піднімати плечі й 
тулуб 

 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Тримаючи п’ясті й коліна на килимку або маті, притисніть передпліччя до підлоги. 

З’єднайте пальці рук і зробіть рівносторонній трикутник від ліктів до переплетених 
пальців. Лікті розташовані на відстані під плечовими суглобами - не ширше. 
Важливо тримати зап’ястя вертикально й притиснутими до підлоги. Вага 
рівномірно розподілена між зап’ястями й передпліччями (не використовуйте 
кісточки пальців - тільки зап’ястя). Плечі повинні завжди бути підняті й відведені 
від підлоги. 

2. Упріть передпліччя в підлогу й випряміть ноги, піднімаючи таз вертикально. 
Залишайтеся на пальцях ніг і продовжуйте відриватися від підлоги, випрямляючи 
тулуб доти, доки ваші руки, плечі й тулуб не утворять пряму лінію. 

3. Утримуйте лінію тулуба, коли переміщаєте прямі ноги з витягнутими носками в 
напрямку до п’ястей. Стежте, щоб ваш тулуб увесь час залишався прямим. 
Тягніться доти, доки спина не підніметься вертикально. Дихайте. Не упирайтеся 
головою в підлогу, постійно піднімаючи плечі. 

Важливі дії 
• Розтягуйте тулуб 
• Піднімайте таз до стелі 
• Грудна клітка залишається відкритою 
• Ноги якомога більш прямі 
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• Голова не торкається підлоги 
• Продовжуйте піднімати плечі вгору 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Утримуйте тулуб і плечі вертикально, коли витягаєте шию досить сильно, щоб на 
секунду торкнутися верхівкою голови підлоги. 

2. Видихніть, коли піднімаєте голову й плечі вгору, відриваючись від підлоги. 
Витягніть хребет вертикально від плечей до куприка. 

3. Повторіть перші два пункти, щоб створити й відчути силу в плечах і руках. Ніколи 
не переносьте вагу на голову. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Тримайте плечі вертикально, коли повільно підтягуєте витягнуті стопи назад у вихідне 

положення. Щоб відпочити, зігніть коліна й сядьте на п’яти в позу Ембріона. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Можна зв’язати верхні частини рук ремінцем, щоб утримувати позицію, але це не 

повинно стати звичкою. 
Примітки для дош 
Капхам з надлишковою вагою потрібно практикувати короткі повтори, щоб 

набратися сил. Це відмінна поза для зменшення надлишкової Вата. 
Загальні попередження 
Не підходить для тих, у кого високий тиск, проблеми із серцем або глаукома.  
 
АДХО МУКХА ВРІКШАСАНА 
Стійка на руках 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге втримання 
біля стіни 

Помірні втримання 
— без напруги 

Довгі втримання з 
повторами 

Дихання Нормальне, рівне Легке Нормальне 

Фокус Сила й утримання Легкість і підйом Сильне повне 
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нерухомо розтягування в 
довжину 

Рух Зміцнити руки, 
піднімати плечі й 

тулуб, витягати ноги 

Зміцнити руки, 
піднімати плечі й 

тулуб, 
використовувати 

стіну для 
полегшення 

Зміцнити руки, 
піднімати плечі й 

тулуб, 
відштовхнутися 

вперед дня рівноваги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Ставши на руки й коліна, розташуйте долоні під плечима (приблизно на відстані 

довжини стопи від стіни) і розведіть пальці. Лікті повинні залишатися прямими. 
випряміть ноги і витягніть руки, плечі й тулуб, як у позі Собаки. 

2. Зробіть вдих, поставте праву стопу вперед (коліно зігнуте), під грудьми. Ліва нога 
пряма й відставлена назад. Швидко відштовхніться правою ногою (підстрибніть, 
випрямляючи праву ногу) і відразу ж відштовхніться прямою лівою ногою вгору, 
щоб торкнутися стіни. Тулуб займе вертикальне положення, якщо ви швидко 
підведете праву ногу вгору, щоб торкнутися лівої ноги на стіні. 

 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. При кожному вдиху випрямляйте руки і перевіряйте опорні точки. 
2. При кожному видиху розтягуйте все тіло вгору. Відкривайте грудну клітку, 

тримаючи поперек у нейтральному положенні. Потягніться через підйоми і передні 
частини стіп. 

3. Утримуючи вертикальну лінію тіла, зігніть праве коліно й поставте пальці ніг на 
стіну для рівноваги, коли відриваєте ліву ногу від стіни і випрямляєте її. Відірвіть 
праву ногу від стіни і встановіть рівновагу. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху нахиліться в тазостегновому суглобі, щоб відвести ліву ногу прямою до 

підлоги, а потім швидко слідом за нею відвести праву. Зігніть коліна й сядьте в Базову 
Вірасану. 
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МОДИФІКАЦІЇ 
Для початку практикуйте підскакування. Щоб його виконати, права нога згинається й 

потім із силою випрямляється, виштовхуючи вас угору. Коли права нога швидко виштовхує 
вас вертикально, таз повертається вгору й ліва нога відривається від підлоги, як ніби ви 
піднімалися вгору. Ви підскакуєте і вертаєтеся назад. Повторюйте, щоб добитися досвіду 
виконання цієї пози. 

Важливі дії 
• Руки й лікті завжди залишаються напруженими і прямими 
• Відштовхуйтесь, щоб підняти плечі 
• Нижні ребра відводяться назад 
• Куприк піднімається вгору 
• Потягніться від внутрішньої поверхні ніг і стіп 
• Хребет витягається вгору 
Загальні попередження 
Ті, у кого є проблеми із зап’ястями, ліктями або плечима, повинні виконувати цю позу 

дуже обережно, після консультації з лікарем або досвідченим інструктором. 
 

ПІНЧА МАЮРАСАНА 
Стійка на передпліччях 
 

 Вата Пітта Капха 
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Час Довгі утримання біля 
стіни 

Більш короткі 
утримання 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне  легке, м’яке Нормальне 

Фокус Сила, стабільність Легкість, підйом, 
дихання 

Сильний підйом 

Рух Зміцнити руки, 
розтягнути тулуб 
вгору, відкрити 
грудну клітку, 
балансувати 

Зміцнити і 
розтягнути частини 

тіла вгору, 
утримувати 
рівновагу 

Зміцнити руки, 
підняти плечі й 

тулуб, потягнутися 
вгору 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З упору на руки й коліна розташувати долоні, зап’ястя і передпліччя паралельно 

одне одному на підлозі. Розвести пальці рук, обпершись об стіну або на цеглу. 
Розгорнути передпліччя усередину, так щоб ваша вага стійко розташовувалася на 
костях передпліччя. Тримайте лікті й плечі вертикально. 

2. Зробіть вдих, поставте праву ногу вперед (коліно зігнуте) під грудну клітку. Ліва 
нога пряма й  відставлена назад. Пам’ятайте, що голова ніколи не торкається 
підлоги. 

3.  
4. На видиху швидко відштовхніться вгору лівою ногою (відскік при випрямленні 

лівої ноги) і відразу ж поштовхом підводьте праву ногу до торкання стіни. Тулуб 
приймає вертикальне положення, коли ви швидко піднімаєте ліву ногу, щоб 
торкнутися правої ноги на стіні. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Тримаючи стопи разом, витягайте вгору ноги. На видиху переміщайте верхню 

частину хребта усередину тіла, відкриваючи грудну клітку. 
2. Витягайте плечі, тулуб, ноги і стопи вгору на кожний видих. Залишайтеся в цій позі, 

згідно з рекомендацією для вашої доши. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху відведіть ліву ногу вниз до підлоги, потім швидко відведіть праву ногу. 

Зігніть коліна й сядьте на п’яти в Базову Вірасану. 
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Важливі дії 

• Нижні ребра відводяться назад, коли пахви відкриваються вперед 
• Хребет витягається вгору 
• Витягайтеся через ноги й стопи 
• Притисніть зап’ястя і п’ясті до підлоги 

 
МОДИФІКАЦІЇ 
Цей варіант може бути легше для новачків. Працюємо в куті. Зробіть руками 

рівносторонній трикутник із прямою лінією від пальців до ліктів. Продовжуйте, як сказано 
вище, використовуючи таке положення рук (див. малюнок нижче). 

Підручні засоби: використовуйте цеглу або товсту книгу як опору для долонь. Це 
допоможе вам уникнути сприсання рук або їх зближення (див. малюнок).  

Загальні попередження 
Ті, у кого є проблеми із плечима або ліктями, повинні порадитися з лікарем або 

досвідченим інструктором. 
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СИРСАСАНА 
Стійка на голові 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірні утримання Більш короткі 
утримання — без 

напруги 

Довгі втримання з 
повторами 

Дихання М’яке й повне Легке, повне М’яке або Уджайї 

Фокус Стабільний і 
нерухливий, 

урівноважений 

Легкість і підйом Сильне витягнення, 
рівновага 

Рух Зміцнити руки, 
піднімати плечі, 
тулуб і ноги; 

використовувати 
стіну 

Зміцнити руки, 
витягати плечі й 

тулуб угору, тримати 
рівновагу, 

використовувати 
стіну 

Зміцнити руки, 
піднімати плечі, 
тулуб і ноги 

якнайсильніше 

 

ПІДГОТОВКА 
Використовуйте стіну або кут, поки не доб’єтеся правильного виконання. З’єднайте 

пальці й зробіть рівносторонній трикутник, так щоб була пряма лінія від пальців до ліктів. 
Покладіть передпліччя м’якими тканинами до центру трикутника й міцно станьте на костях 
передпліччя. Лікті під плечовими суглобами - не ширше. Тримайте зап’ястя вертикально, 
притиснутими до підлоги, розподіліть вагу між зап’ястями й передпліччями. 

Вдихніть і відштовхніться передпліччями й зап’ястями від підлоги. Видихніть і 
підніміть прямі ноги вгору якнайдалі, поки тулуб не стане вертикально. Плечі підтягуйте 
вгору. 

Розташуйте голову (між верхівкою і чолом) на підлозі, потилиця торкається п’ястей, 
але не розкриває їх. Зробіть вдих. 
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ДВА ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Коліна зігнуті: видихніть, зігніть коліна й повільно підніміть ноги вгору над тазом і 

плечима. Зробіть вдих. Утримуйте рівновагу за допомогою зігнутих колін, перш ніж 
випрямити ноги. Зробіть видих і повільно випряміть ноги. Новачки продовжують торкатися 
стіни, коли випрямляють ноги, по одній. Знайдіть свою рівновагу в цій позі. 

Прямі ноги: видихніть, просунувшись якнайдалі, щоб тулуб став вертикальним. 
Перенесіть вагу назад і відштовхуйтеся за допомогою прямих ніг і п’ят, щоб підняти ноги 
чітко вертикально. 

 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Розведіть ноги на 13 см. Видихніть і потягніться ногами вгору. Утримуйте 

витягування, коли з’єднуєте ноги разом. 
2. Вдихніть і тримайте більшу частину ваги рівномірно розподіленою між зап’ястями, 

передпліччями й ліктями. При кожному видиху плечі, тулуб, поперек і ноги 
розтягуйте вгору. На початковому рівні утримуйте позу 30-60 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху опустіть ноги назад тим же шляхом, як ви їх піднімали. Тримайте плечі й 

спину підтягнутими, коли опускаєте ноги. Для відпочинку сядьте на п’яти в позу Ембріона. 
Важливі дії 
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• Тримайте зап’ястя вертикально, притиснувши їх до підлоги 
• Зберігайте положення голови, не повертаючи її вправо, уліво, назад або вперед 
• Тримайте нижні ребра втягнутими 
• Відкрийте пахви й грудну клітку 
• Поперек залишається в нейтральному положенні 
• Ноги витягаються вгору 
• Відштовхуйтеся від передніх частин стіп 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Початківці повинні займатися підготовкою до стійки на голові 1-3 місяця. 
Використовуйте стіну або кут, поставивши п’ясті на відстані 15-20 см. від поверхні 
так, щоб ваші стопи могли її торкатися. 

Підручні засоби: Можна іноді зв’язувати руки у верхній частині ремінцем, щоб 
утримувати положення ліктів. 

Примітки для дош 
Капха: відмінна поза для зменшення Капхи. Надлишкову вагу тіла не слід перекладати 

на шию або голову. Спочатку виконайте «Підготовку до стійки на голові». 

 
Загальні попередження 

• Практикуйте не раніше, ніж через 2 години або більше після їжі. 
• Не підходить для людей з високим тиском, хворобами серця або очей. 
• Якщо ви відчуваєте тиск в очах, шиї або голові, припиніть вправу і поговоріть з 

інструктором. 
• Практикуйте цю позу, коли ви вже опанували виконання «Стійки на передпліччях» 

і « Підготовка до стійки на голові». 

132 

 
 
 
ДВА ВАРІАНТИ СИРСАСАНИ 
Два варіанти стійки на голові 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання Коротке втримання 
— без напруги 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке й повне Легке, повне Будь-яке 

Фокус Стійка рівновага Легкість і підйом Сильне 
розтягування, 
рівновага 

Рух Підйом плечей і 
хребта, розтягування 
за допомогою ніг і 

стіп 

Підйом плечей і 
хребта, розтягування 
за допомогою ніг і 

стіп 

Максимальний 
підйом плечей, 

грудей, куприка й ніг 

Примітка: залишайтеся в Сирсасані протягом 5 хвилин, перш ніж пробувати 
варіанти. 

 
1 ПАРСВА СИРСАСАНА: 
Стійка на голові з поворотом ніг 
Утримуйте тулуб вертикально, коли повертаєте хребет, таз і ноги вправо - трохи довше, 

на кожний видих. Коли ви робите вдих, утримуйте поворот і фокусуйте свою увагу на 
рівновазі та стійкості. Коли ви не можете більше повертатися, утримуйте положення 20 
секунд (на початковому етапі). Вдихніть і поверніться в центр. Затримайтеся в стійці на 
голові, перш ніж починати рух в іншу сторону. 
 

2 ПАРІВРІТТАІКАПАДА СИРСАСАНА: 
Стійка на голові з поворотом розведених ніг 
Утримуючи хребет прямо в Сирсасані, видихніть і зробіть ногами «ножиці», праву 

ногу рухайте вперед, ліву - назад. Тримайте ноги прямими і рівномірно відкритими. 
Вдихніть, фокусуючись на утриманні вашої опори (рук, плечей, зап’ясть і т.д.). Видихніть, 
коли повертаєте таз і прямі розведені ноги вправо. Утримуйте положення 20 секунд (на 
початковому етапі). 

Вдихніть і поверніться назад у центр. Видихніть, з’єднуючи ноги разом. Затримайтеся 
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в стійці на голові, перш ніж починати рух в іншу сторону. 
 

Загальні попередження 
• Ті, у кого проблеми з міжхребетними дисками, повинні уникати цих поз. 
 
ВІПАРІТА КАРАНІ 
Спеціальна інверсія 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довге утримання Довге утримання Помірне або коротке 
утримання 

Дихання Природне, 
розслаблене 

Природне, 
розслаблене 

Природне, 
розслаблене 

Фокус Нерухливість і 
внутрішній спокій 

Легка релаксація Спокійна практика 

Рух Тримати сильні ноги, 
розслаблювати 

верхню частину тіла 

Звільнити й 
розслабити верхню 

половину тіла 

Утримувати сильні 
ноги, розслабити 

верхню частину тіла 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Покладіть 4-6 складених ковдр або подушечку (залежно від своєї комплекції) біля 

стіни, щоб підтримувати таз. Покладіть дві інші ковдри під плечі. Сядьте збоку на край 
ковдр, щоб тазові кістки торкалися стіни. Використовуйте руки, щоб допомогти собі 
перекотитися на спину, на ковдри. Ваші сідниці повинні торкатися стіни. Випряміть ноги 
вертикально вгору по стіні. Розслабте верхню половину тулуба. 

Важливі дії 
• Очі закриті й розслаблені 
• Ноги випрямлені вгору уздовж стіни 
• Шия витягнута 
• Розслабте обличчя, щелепу й плечі 

134 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Руки комфортно розведені в сторони або над головою - долонями вгору. 
Закрийте очі, дихайте і повністю розслабтеся. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зігніть коліна й відштовхніться стопами від стіни, щоб тіло зісковзнуло з неї. Потім 

поверніться вправо й використовуйте руки, щоб зайняти сидяче положення. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Покладіть маленький м’який валик під шию, якщо у вас є яка-небудь напруга в цій 

області. Використання декількох ковдр для зменшення висоти може також зняти напругу в 
області шиї. 

Загальні попередження 
• Практикуйте ці пози (інверсії) на порожній шлунок, через 2 або більше годин після 

їжі. 
• Ця поза протипоказана (як і всі інверсійні пози) при глаукомі, інших захворюваннях 

очей і під час менструацій. 
• Проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як займатися цією позою, якщо у вас 

неконтрольована гіпертензія. 
 

ВИГИНИ СПИНИ 
ВІНЬЯСА ДЛЯ СПИНИ 
Серія рухів для спини 

 Вата Пітта Капха 

Час Кілька повторів Комфортні повтори Більше повторів 

Дихання М’яке й рівне або 
Уджайї 

Рівне й повільне або 
Уджайї 

Довге, м’яке  або 
Уджайї 

Фокус Стабільна стійкість, 
продовжити подих 

Рухатися синхронно 
з подихом 

Потягнутися, щоб 
піднятися 
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Рух Плечі вниз, підтягти 
задню поверхню 

колін 

Підйоми на видихах, 
сідниці напружені 

Максимальний 
підйом і розтяжка 

ОСНОВНА ПОЗИЦІЯ І ДИХАННЯ 
Лягти обличчям вниз, ноги разом, зовнішня поверхня стіп на підлозі. Напружте сідниці 

й задню поверхню ніг. Витягніть руки вперед уздовж підлоги, розтягуючись від плечей до 
кінчиків пальців. Примітка: видих залишається для найважчої роботи - підйому. Вдих 
використовується для одержання пранічної енергії - під час більш пасивних рухів (коли 
опускаємося). 

Важливі дії 
• Піднімайтеся від задньої поверхні коліна 
• Утримуйте нейтральне положення і втиснений куприк 
• Відкривайте грудну клітку, коли піднімаєтеся 
• Плечі відведені назад і вниз 
• Руки й задня поверхня шиї витягнуті 
• Координуйте рухи з подихом, так щоб вони збігалися з його кількістю 
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РУХ І ДИХАННЯ 

1. Видихніть, коли піднімаєте вгору праву частину тіла: руку, голову, плече, ногу й 
стопу. Тримайте руки і ноги прямими та витягнутими. Голова завжди залишається 
поруч із руками, що рухаються. Сповільнюйте рух, щоб ви рухалися синхронно з 
подихом. 

2. Вдихніть, коли повільно опускаєте праву частину тіла до підлоги. 
3. Видихніть, коли повільно піднімаєте ліву частину тіла (руку, голову й ногу). 
4. Вдихніть, коли повільно опускаєте ліву частину тіла до підлоги. 
5. Видихніть, коли повільно піднімаєте праву руку й ліву ногу. 
6. Вдихніть, коли повільно опускаєте праву руку й ліву ногу. 
7. Видихніть, коли повільно піднімаєте ліву руку й праву ногу. 
8. Вдихніть, коли повільно опускаєте ліву руку й праву ногу. 
9. Видихніть, коли повільно піднімаєте все вгору: руки, голову, плечі й ноги. Зробіть 

три довгі повільні подихи, утримуючи цю позицію, потім повільно опустіться вниз 
на четвертий вдих. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
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Для відпочинку поверніть голову убік і повністю розслабтеся або займіть позу 
Ембріона. 

 

 
НІРАЛАМБА БХУДЖАНГАСАНА I, II І III  
Кобра без підтримки (варіанти I, II, III) 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі утримання Середні утримання 
— без напруги 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання Рівне, повільне або 
Уджайї 

М’яке, рівне або 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Утримання сильне і 
нерухоме 

Легкий підйом і 
м’який подих 

Зміцнення й 
виконання пози 

Рух Утримувати 
притиснуті до 
підлоги ноги, 

піднімати верхню 
частину тіла 

Витягатися вгору від 
сильної опори 

Максимальна опора і 
підйом 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Лягти обличчям вниз на підлогу, ноги разом. 
Починати з положення - чоло на підлозі, руки в позиції I, II або III. Напружте м’язи 

сідниць і ніг, упираючись зовнішньою поверхнею стіп у підлогу. Злегка підніміть голову й 
відведіть назад плечі, потім підніміть голову і плечовий пояс. 

 

Варіант ІІ. Кобра без підтримки — руки за головою 
 

Варіант III. Кобра без підтримки — не переносьте вагу тіла на руки 
 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Для третього варіанту тримайте лікті в зігнутому положенні поруч із тілом. У 
цьому варіанті слід виключити тиск ваги на п’ясті. Дихайте. 

2. При кожному вдиху фокусуйтеся на точках опори, зазначених раніше на малюнку. 
При кожному видиху акцентуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. На початковому етапі 
утримуйте позу 20-30 секунд. Поступово збільшуйте час. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Повільно потягніть хребет і опустіться вниз, витягаючи груди вперед. Розслабтеся. 

Практикуйте три варіанти Кобри протягом місяця, перш ніж перейти до більш складних 
вигинів спини. 

Важливі дії 
• Куприк притискати до підлоги 
• Розтягувати хребет угору, прогинаючи верхню частину спини 
• Відкривати грудну клітку 
 
САЛАБХАСАНА I, II І III 
Сарана (варіанти I, II і III) 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі утримання Короткі утримання, 
повтор за бажанням 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання Рівне, повільне або 
Уджайї 

М’яке, рівне або 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Внутрішня сила і 
нерухливість 

Сильна опора, 
легкий підйом 

Напруга і виконання 

Рух Стійкість, 
потягнутися вгору і 

утримувати 

Розслаблення на 
кожний видих 

Максимальний 
підйом і розтяжка 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Лягти обличчям вниз на підлогу, ноги і стопи разом, чоло торкається підлоги, руки в 

позиції I, II або III. На вдиху напружте сідниці й ноги, та притискайте куприк у напрямку 
підлоги. Тримайте ноги і стопи разом. 

На видиху: у позі Сарани I злегка підніміть голову й відведіть плечі назад, потім 
підніміть голову, руки, плечі та ноги вгору. У позі Сарани II підніміть ноги вгору, 
починаючи з підйому підколінних ділянок. Сарана III: підніміть стегна обох ніг, відриваючи 
їх від підлоги. 

Поза Сарани. Варіант I. Повністю витягнуті й підняті руки та ноги 
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Поза Сарани. Варіант ІI. Підняті лише ноги 
 

Поза Сарани. Варіант ІIІ. Підняті лише ноги — коліна зігнуті 
 
ВТРИМАННЯ ПОЗИ 
На кожний вдих акумулюйте дихання. На кожний видих напружуйте сідниці ще 

сильніше і витягайте ноги через стопи. На початковому етапі утримуйте асану 20-30 секунд. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху потягніться і опустіться на підлогу. Розслабтеся.  
Загальні попередження 
• Якщо ви відчуваєте біль у спині, проконсультуйтеся з лікарем або інструктором 

Йоги. 
 
MAKAPACAHA 
Варіант пози Сарана 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірні утримання Короткі або середні 
утримання 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, повільне або 
Уджайї 

Рівне, м’яке або 
легке Уджайї 

Будь-яке 

Фокус Нерухоме 
утримання, подих 

рівний 

Подих або легкість Посилення і підйом 

Рух Розтягуватися і 
утримувати, сильно 
притискатися до 

підлоги 

Легкий підйом від 
сильної опори 

Максимальний 
підйом і розтяжка 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Лягти обличчям униз на підлогу, ноги разом. Руки з’єднані за головою. На вдиху 

напружте м’язи сідниць і ніг. 
2. На видиху відведіть плечі й лікті назад і підніміть голову, лікті, плечі та прямі ноги 

вгору. Тримайте лікті широко й тисніть головою на п’ясті до напруги задньої 
поверхні шиї. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Дихайте і утримуйте позу. На кожний вдих фокусуйтеся на точках опори. 
2. На кожний видих фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. Тримайте голову і стопи на 

одній висоті. На початковому етапі утримуйте позицію 20-30 секунд. 

 
Важливі дії 

• Куприк завжди рухається вниз 
• Підколінні ділянки піднімаються 
• Плечі відводяться назад і вниз 
• Груди відкриті  
МОДИФІКАЦІЇ 
Ще один спосіб практикувати цю асану - зігнути ноги в колінах і піднімати стегна, як у 

варіанті пози Сарана III. Переконайтеся, що куприк завжди притиснутий униз, а м’язи 
сідниць залишаються напруженими, коли згинаєте ноги 

Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте біль у спині, проконсультуйтеся з лікарем або інструктором Йоги, 

перш ніж виконувати цю позу. 
 
ДАНУРАСАНА 
Поза Лук 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі утримання Короткі утримання з 
повторами — без 

напруги 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Рівне, м’яке або 
легке Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Сильне спокійне 
утримання 

Легкий підйом при 
сильній опорі 

Відкривати грудну 
клітку, піднімати 

ноги 

Рух Тримати нейтрально 
хребет, піднімати 

ноги 

Піднімати ноги і 
відкривати грудну 

клітку 

Напружувати ноги і 
розтягувати хребет 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Лягти обличчям униз, ноги разом, куприк притискається вниз. Безупинно 

утримувати напружені сідничні м’язи. На вдиху, зігніть коліна і обхопіть 
щиколодки долонями, тримаючи руки прямими. Ноги з’єднані разом. 

2. На видиху підніміть стопи в напрямку стелі. Якщо ви спробуєте випрямити коліна 
під час підйому, то стегна, груди й спина будуть рухатися вгору. Пам’ятайте, що 
сідниці потрібно тримати напруженими, коліна на відстані 10-15 см., куприк 
притиснутий для збереження нейтрального положення. 

 
Важливі дії 

• Хребет рухається наче «усередину» спини, щоб відкривати грудну клітку 
• Куприк притиснутий 
• Стопи витягнуті вгору 
• Плечі відведені назад і вниз  
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Дихайте і утримуйте позу. При кожному вдиху пам’ятайте про лінію тіла. 
2. На кожний видих піднімайте спину і ноги вгору. На початковому етапі утримуйте 

асану 10-30 секунд.  
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху звільніть щиколодки і опустіть тіло вниз. Поверніть голову убік і 

розслабтеся. 
МОДИФІКАЦІЇ 
На початку працюйте з «Підйомами таза», щоб підсилити напругу і відчуття в 

попереку. Виконуйте пози Лука, Мосту, Кобри і Сарани, щоб підготувати спину для даної 
асани. 
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Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте дискомфорт, проконсультуйтеся з терапевтом і знову перевірте 

правильність виконання техніки даної асани. 
 
БХУДЖАНГАСАНА 
Повна поза Кобри 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі утримання Легкі утримання й 
повтори 

Довге утримання з 
повторами 

Дихання Довге, м’яке або 
Уджайї 

М’яке, рівне або 
Уджайї 

Довге, м’яке, рівне 
або Уджайї 

Фокус Внутрішня сила і 
нерухливість 

Легкий підйом при 
сильній опорі 

Зміцнення і 
виконання 

Рух Сильні ноги, 
сильний підйом, 
рівний подих 

Сильна опора, 
легкий підйом 

Максимальна опора, 
підйом і розтяжка 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Лягти обличчям униз, ноги разом, зовнішня сторона стіп притиснута до підлоги. 

Чоло на підлозі, долоні під рівнем плечей, пальці спрямовані вперед, лікті 
максимально наближені до тіла. На вдиху напружте сідниці й ноги, притисніть 
куприк униз. 

2. На видиху, відведіть плечі назад і підніміть верхню частину тулуба, начебто 
«встаєте» на куприк. Тримайте ноги та сідниці увесь час напруженим. Руки 
розташовані поруч із тілом. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Дихайте і утримуйте позу. При кожному вдиху напружуйте сідниці й ноги. 
2. На кожний видих фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. На початковому етапі 

утримуйте асану 20- 30 секунд. 
Важливі дії 

• Ноги напружені, разом і прямі 
• Куприк притискається вниз 
• Потягнутися вгору, щоб прогнутися в грудному відділі хребта 
• Грудна клітка відкрита 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху тримайте сідниці напруженими, а поперек нейтрально, потім поверніться у 

вихідне положення, розтягуючи хребет. Розслабтеся. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Після впевненого освоєння цієї асани поступово відсувайте п’ясті назад на 2-15 см. у 

напрямку талії для ускладнення завдання. 
Загальні попередження 

• Якщо ви відчуваєте болі в спині, проконсультуйтеся з лікарем або інструктором 
Йоги. 

• Перш ніж практикувати цю асану, освойте три варіанти Кобри. 
Примітка: Не повинно бути ніяких відчуттів у попереку. Якщо вони присутні, негайно 

припиніть вправу і додайте зусиль, щоб притиснути куприк і напружити сідниці. 

 
УРДВА ДАНУРАСАНА 
Поза Лука спрямована вгору 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі, легкі, м’які 
утримання 

Короткі, легкі 
утримання з 
повторами 

Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Рівне, легке Нормальне 

Фокус Сильна опора і 
нерухоме утримання 

Свобода дій — 
спокійне втримання 

Напруга і відкриття 

Рух Зберігайте 
напружені сідниці й 

ноги 

Сильні ноги й руки, 
піднімати і 

відкривати верхню 
частину хребта 

Сильні ноги і руки, 
максимальна 

розтяжка хребта та 
підйом 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Лягти на спину, коліна злегка зігнуті, стопи спрямовані пальцями усередину, 

тазостегнові суглоби на відстані, стопи близько до сідниць. Зігніть лікті, розмістіть 
долоні біля плечей і сильно притисніть до підлоги, пальці рук розведені й 
спрямовані до стіп. Коли ви вдихаєте, напружуйте сідниці і тримайте хребет у 
нейтральному положенні. 

2. На видиху підніміть куприк угору, рівномірно відштовхуючись руками і ногами, до 
прямого положення рук. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. На кожний вдих фокусуйтеся на точках опори (показаних на малюнку), напружуйте 

ноги і тримайте поперек у нейтральному положенні. 
2. На кожний видих фокусуйтеся на всіх ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. Відкривайте груди й 

плечі, напружуйте сідниці та витягайте хребет угору. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху зігніть руки і ноги та поверніться у вихідне положення (зберігайте хребет у 

нейтральному положенні, коли ви опускаєтеся). Розслабтеся. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Щоб підготуватися до виконання даної асани, спочатку практикуйте всі варіації Кобри, 

позу Лука, позу Мосту, варіант Сарани. 
Важливі дії 

• Розведіть коліна ззовні всередину 
• Витягніть руки й плечі 
• Підніміть пахви і грудну клітку вперед 
• Куприк завжди піднятий 
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ЕКА ПАДА УРДВА ДАНУРАСАНА 
Поза Лука, спрямована вгору, з однією витягнутою ногою 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі, легкі, м’які 
утримання 

Коротке утримання  Довге утримання і 
повтори 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Довге, легке Будь-яке 

Фокус Сильна опора і 
нерухоме утримання 

Стабільність і 
легкість пози 

Розтягування й 
контроль 

Рух Зберігайте напружені 
сідниці й ноги 

Міцно встановіть 
опорну ногу й 

витягайте тіло на 
видиху 

Зміцнити й розтягти 
обидві ноги, тулуб, 
руки і відкрити 
грудну клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Видихніть і увійдіть у позу Урдва Данурасана. Вдихніть і щільно притисніть стопи й 

п’ясті до підлоги. Перенесіть вагу на праву ногу. Видихніть, коли ви згинаєте ліву ногу, 
піднімаючи коліно вгору в напрямку грудей. Вдихніть. Утримуйте рівень тазу, коли 
видихаєте і випрямляєте ліву ногу. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. На кожний вдих фокусуйтеся на опорних точках. Випряміть руки і напружте 

сідниці. 
2. На кожний видих сфокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ.  
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Верніться в позу Урдва Данурасана, згинаючи ліве коліно в напрямку до грудей і 

ставлячи стопу на підлогу. Тримайте поперек у нейтральному положенні, коли опускаєтеся. 
Повторіть іншою ногою.  

Важливі дії 
• Долоні сильно упираються в підлогу, пальці розведені 
• Розгорніть коліно піднятої ноги ззовні всередину 
• Сідничні м’язи напружені 
• Витягніть руки й плечі 
• Тримайте в піднятому положенні лівий тазостегновий суглоб, щоб підтримувати 

витягнуту ліву ногу 
• Утримуйте рівень тазу 
• Витягайтеся через передню частину стопи 
МОДИФІКАЦІЇ 
Дивіться попередню позу. 
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Загальні попередження 
• Ця поза не підходить при високому тиску, глаукомі, болі в спині або шиї або 
провокації Вати. 
• Не забувайте тримати сідниці в напруженому стані, а куприк - піднятим. 
• Спочатку підготуйте тіло за допомогою попередньої асани. 
 
ЕКА ПАДА РАДЖАКАПОТАСАНА 
Розтяжка в позі Голуба 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі й помірні 
утримання 

Будь-який час 
утримання — без 

напруги 

Помірно-довгі 
утримання з 
повторами 

Дихання Повільне, рівне М’яке, рівне Нормальне 

Фокус Залишатися 
нерухомим — 

спокійне утримання 

Відкриття вгору і 
подих 

Зміцнити хребет, 
відкрити грудну 

клітку 

Рух Утримувати 
стійкість і 

розтягувати хребет 

Підйом вгору зі 
стійкого положення 

Максимальне 
витягування й 

розтяжка 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози «Собака дивиться вниз» зробіть вдих, зігніть праве коліно і розташуєте його 

спереду між п’ястями. Видихніть і розтягніть ліве стегно назад, притиснувши до 

148 

підлоги ліве коліно і ногу. Зробіть вдих, розташуйте праву ногу на підлозі так, щоб 
коліно було спрямовано вправо, а п’ята перебувала поруч із пахом зліва. 

2. Зробіть видих і відведіть ліву ногу назад уздовж підлоги. Тулуб залишається 
прямим і вертикальним. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Розтяжка Голуб - рівень 1 
Коли ви доб’єтеся рівноваги, покладіть долоні на талії. Зробіть видих і притисніть 

куприк униз, коли відводите хребет угору і «усередину», відкриваючи груди. На 
початковому етапі утримуйте 20-30 секунд. 

Розтяжка Голуб - рівень 2 
З Розтяжки Голуб - рівень 1 зробіть вдих і зігніть ліве коліно. Зробіть видих і обхопіть 

ліву стопу або щиколодку лівою долонею. Тримайте куприк униз, коли будете обхоплювати 
праву щиколодку правою рукою (виконання в іншу сторону). На початковому етапі 
утримуйте 20-30 секунд. 

 

Розтяжка голуб — рівень 1   Розтяжка Голуб — рівень 2 
 
ЕКА ПАДА РАДЖАКАПОТАСАНА I 
Поза Голуба I 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Практикуйте цю позу після розігріву підготовчими позами рівня 1 і 2. 
2. Розташуйте руки за спиною на підлозі, зігніть ліве коліно, напружте ліву сідницю й 

підніміть стопу вгору в напрямку стелі (перпендикулярно підлозі). На видиху 
відводьте праву руку вгору і назад, щоб обхопити стопу. Дихайте. Потім обхопіть 
стопу лівою рукою. 

3. Висуньте грудну клітку вперед і відведіть лікті назад. Тримайте ліву сідницю 
напруженою, передні кістки таза підняті. Дихайте якомога спокійніше. На 
початковому етапі утримуйте позу 5-10 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
1. Звільніть щиколодку і опустіть руки на підлогу. Розслабтеся. 
2. Поштовхом поверніться в позу Собаки і повторіть асану в іншу сторону. Після того, 

як буде закінчене виконання в обидва боки, відпочиньте в позі Ембріона. 
Важливі дії 

• Витягайте задню поверхню стегна уздовж підлоги 
• Розкрийте пахви і грудну клітку 
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• У грудному відділі хребет згинається вперед 

• Тримайте куприк опущеним униз 
 

ДВІ ПАДА ВІПАРІТА ДАНДАСАНА 
Інверсійна поза Дуги 

 Вата Пітта Капха 

Час Короткі утримання Короткі утримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне Рівне, м’яке  Нормальне 

Фокус Сильна опора і 
спокійне утримання 

Легкий підйом при 
сильній опорі 

Підйом угору 

Рух Напружені ноги, 
сідниці, руки й плечі. 
Піднімати грудний 

відділ хребта 

Максимальна опора 
на руки, плечі й ноги 

для підйому і 
розкриття грудної 

клітки 

Максимальна опора 
на руки, плечі й ноги 

при підйомі. 
Зміцнити хребет і 
відкрити грудну 

клітку 

 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Лягти на спину, коліна зігнуті, стопи на ширині тазу, близько до сідниць. Зігніть 
лікті й розташуйте долоні на підлозі під плечима. На вдиху напружте сідниці, 
утримуючи хребет у нейтральному положенні. 

2. На видиху відштовхніться руками і ногами вгору і упріться верхівкою голови в 
підлогу. Притисніть до поверхні передпліччя, зап’ястя й з’єднані пальці. Установіть 
лікті і зробіть трикутник з рук. (див. Підготовку до стійки на голові) Підніміть 
плечі, шию і голову. 

3. Ви можете утримувати цю позу (коліна зігнуті, стегна розведені) або - випрямити 
ноги. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
На кожний вдих напружуйте і піднімайте плечі, щоб розкрити пахви. Тримайте ноги 

прямими, напруженими і з’єднаними разом. На кожний видих піднімайте пахви, хребет і таз 
та фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. Дихайте. На початковому етапі утримуйте асану 10-
20 секунд. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зігніть коліна, звільніть п’ясті та опустіться на підлогу. Розслабтеся. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Виконуйте позу з упором ліктями об стіну. 
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Важливі дії 
• Втягніть коліна 
• Сідничні м’язи завжди напружені 
• Поперек залишається в нейтральному положенні 
• Прогніть хребет 
• Розкрийте пахви і грудну клітку вгору 
 
Загальні попередження 
Ця поза не підходить для тих, у кого високий тиск, глаукома, біль у спині або шиї. 

 

Ека Пада Віпаріта Дандасана. Варіант із однією ногою. Інверсійна поза Дуги 
 

ПРАКТИКА АСАН НА ПІДЛОЗІ 
БАДДХА КОНАСАНА 
Поза замкненого кута 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання з 
повторами 

Будь-який час 
утримання 

Більш короткі 
утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Подих і 
Нерухливість 

Подих м’який, 
рівний і відкритий 

Розтяжка і 
витягування 

синхронне з подихом 

Рух Розтягти хребет 
вгору, звільнити ноги 

Ноги опустити вниз і 
вирівняти спину 

При розтягуванні 
хребта вгору, 

опускати вниз коліна 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Зігніть коліна і стисніть підошви стіп разом. Потягніть обидві стопи максимально 

вперед і покладіть коліна на підлогу, розвівши їх назовні в різні сторони. Тримайте 
голову, шию і спину вертикально, плечі назад і вниз. 

2. З’єднаними в замок пальцями тримайте стопи і щиколодки. При кожному видиху 

притискайте коліна до підлоги 
 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Коли ви вдихаєте, подбайте про те, щоб живильний подих увійшов у тіло. Коли ви 

видихаєте, нахиліться в області тазу й потягніть уперед прямий хребет, як показано 
на малюнку. 

2. Вдихніть. Видихніть і нахиліть прямий хребет над стопами (рухайтеся в попереку). 
Використовуйте  ВАЖЛИВІ ДІЇ. Утримуйте позу 30-60 секунд. Розслабтеся. 

 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Сядьте на край 2-3 складених ковдр, щоб дозволити своєму хребту випрямитися. 
• Сядьте, притуливши спину до стіни, щоб розвести коліна.  
Важливі дії 

• Притисніть стопи разом 
• Хребет вертикально 
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• Коліна відведені вперед уздовж підлоги 
• Нижні ребра утягнені 
• Плечі відведені назад і вниз 
• Грудна клітка розкрита 

 

Примітки для дош 
У цілому всі спокійні сидячі пози знижують Вату, контролюють Апану і 

підтримують Прану, що рухається вгору. Вони не збільшують інші доши.  
Загальні попередження 

• Не підходить тим, хто переніс операцію по заміні тазостегнового суглоба. 
• Якщо у вас проблема з коліньми, спитайте поради у вашого інструктора або 

лікаря. 
 
СІДДХАСАНА 
Ідеальна сидяча поза 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Більш довгі 
утримання і повтори 

Будь-який час 
утримання 

Більш короткочасні 
втримання 

Дихання Довге, м’яке або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Подих і 
Нерухливість 

Подих Подих 

Рух Опиратися на кості 
тазу, витягати хребет 

Опиратися на кості 
тазу, витягати хребет 

Опиратися на кості 
тазу, витягати хребет 

 
Для більшості типів тіла ця сидяча поза найбільше підходить для занять медитацією. 

Вона сприяє засвоєнню духовного знання.  
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Дандасана зігнути праве коліно і покласти праву стопу під промежину. 

Покладіть ліву п’яту поверх правої п’яти з упором у лобкову кістку. Тримайте шию 

і спину прямо. Плечі розслаблені. 
 

2. Покладіть п’ясті на коліна, долоні розкриті, або прийміть жест Джнана Мудра (на 
вибір), знак знання, торкнувшись великим пальцем руки вказівного пальця, 
тримаючи прямо інші три пальці. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. На кожний вдих стежте, щоб живильний подих проходив усередину тіла. 
2. На кожний видих стежте, щоб тіло очищалося за допомогою видиху. Зафіксуйте 

погляд третього ока (між бровами). Залишайтеся в цій позі стільки, скільки бажаєте. 
Для медитації залишайтеся 15-30 хвилин. 

 

 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Сидіть у легкій позі (просто схрестивши ноги - Сукхасана), поки Сіддхасана - 
відчувається комфортно. 

• Сидіння на краю двох - трьох складених ковдр дозволить вашій спині випрямитися.  
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Важливі дії 
• Хребет вертикально і прямо 
• Плечі назад і вниз 
• Груди відкриті 
• Нижні ребра трохи відведені назад 
• Руки розташовані на ногах, долонями вгору  
Загальні попередження 

• Не підходить для тих, у кого були операції на коліні або тазостегновому суглобі. 
• Якщо проблеми з коліном, порадьтеся з вашим інструктором або лікарем.  
Примітки для дош 
Ця поза заспокоює Вату, контролює Апану і утримує Прану висхідною. Вона не 

підсилює інші доши. 
 

БАЗОВА ВІРАСАНА  
Базова поза Героя 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Більш довгі 
утримання й повтори 

Будь-яке за 
тривалістю 
утримання 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Дихання і 
Нерухливість 

Дихання Дихання 

Рух Сядьте на п’яти і 
витягайте хребет 

угору 

Сядьте на п’яти і 
витягайте хребет 

угору 

Сядьте на п’яти і 
витягайте хребет 

угору 

Базова Вірасана - це гарна сидяча поза для практики медитації та простих рухів на 
скручування. Опорні точки, важливі дії, утримання пози, модифікації та загальні 
попередження однакові для обох поз - Базової Вірасани і Вірасани. 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Тримаючи коліна разом на підлозі, сядьте на п’яти. Вага рівномірно розподілена на 

кожну стопу. Плечові суглоби перебувають прямо над тазостегновими суглобами і 
відведені назад та вниз від вух. Злегка підніміть тазові кості, дозволяючи куприку 
опуститися. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. Вдихніть, коли злегка піднімаєте таз. При видиху куприк опускається, коли ви 

витягаєте хребет вгору. 
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2. Якщо ця позиція важка для вас, утримуйте її 20-30 секунд. Якщо ви відчуваєте себе 

комфортно, утримуйте її від 2 до 5 хвилин.  
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ  
Випряміть ноги і відпочиньте.  
МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо вам не комфортно, покладіть подушечку або складену ковдру між стопами й 

сідницями. 
Загальні попередження 
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас проблеми з коліньми, або пошукайте 

досвідченого інструктора. 
 
ВІРАСАНА 
Поза Героя 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі утримання Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Дихання і 
Нерухливість 

Дихання Дихання 

Рух Сядьте на п’яти і 
тримайте хребет 
вертикально 

Сядьте на п’яти і 
тримайте хребет 
вертикально 

Сядьте на п’яти і 
тримайте хребет 
вертикально 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
З Базової Вірасани підніміться на коліна. Вдихніть, коли розводите стопи на ширину 

тазу. Видихніть і розгорніть м’язи гомілки назовні, коли сідаєте між ними на підлогу. 
Тримайте стопи біля тазу. Плечі розслаблені, опущені від вух униз. Тримайте плечі прямо 
над тазостегновими суглобами. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Аналогічно базовій Вірасані 
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МОДИФІКАЦІЇ 
Аналогічно базовій Вірасані. 

• Щоб послабити тиск у коліні: стаючи на коліна, складіть маленький шматочок 
тканини в щільну кульку. Притисніть його під коліном, коли згинаєте ногу, щоб 
опускатися вниз. 

• Якщо щиколодки і передня поверхня ніг напружені, сідайте на 2-3 складені ковдри, 
пальці ніг звисають із краю ковдр. 

 
Важливі дії 

• Куприк опускається 
• Витягайте задню поверхню шиї 
• Плечі рухаються назад і вниз 
• Нижні ребра утримувати втягнутими 
• Коліна щільно притиснуті друг до друга  
 
СУПТА ВІРАСАНА 
Поза Героя лежачи 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі утримання Помірні утримання 

Дихання Повільне і рівне або 
Уджайї 

Довге, легке або 
легке Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Сила і Нерухливість, 
опора 

Опора, витягнення і 
свобода 

Зміцнення, підйом, 
виконання пози 

Рух Внутрішній підйом з 
нейтральним 

хребтом 

Внутрішній підйом з 
нейтральним 

хребтом 

Підйом, виконання і 
витягнення 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З Вірасани лягайте назад на лікті і п’ясті. Зробіть вдих і підтягніть куприк під себе, 

утримуючи поперек у нейтральному положенні. Видихніть, витягніть хребет, коли 
обережно зменшуєте тиск на лікті. 

2. Після того як ви досягли комфортного стану, видихніть і розслаблено полежіть на 
спині з витягнутими над головою руками. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному видиху витягайте куприк у напрямку колін, для того щоб поперек 

рухався в напрямку до підлоги. Дихайте і утримуйте асану. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Тримаючи хребет у нейтральному положенні, підніміться на ліктях. Використовуйте 

руки для опори, коли вертаєтеся у Вірасану. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте валик під спину і голову, поки не буде гарної розтяжки передньої 

поверхні стегон і ви не зможете лягти на підлогу. Щоб зменшити тиск у коліні: стаючи на 
коліна, складіть маленький шматочок тканини у тверду кульку. Затисніть його під коліном, 

коли будете згинати ногу і сідати. 
 

Загальні попередження 
Ті, у кого є проблеми з коліньми, повинні порадитися з лікарем і досвідченим 

інструктором з Йоги.  
Важливі дії 

• Коліна разом 
• Витягайте верхній відділ хребта 
• Витягайте шию 
• Поперек у нейтральному положенні 
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НАВАСАНА 
Поза Човна 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірно-довге 
утримання і повтори 

Короткі утримання 
— без напруги 

Довгі утримання і 
повтори 

Дихання М’яке, рівне  або 
Уджайї 

Рівне або легке 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Рівновага і 
утримання підйому 

Рівновага і подих Зміцнення і підйом 

Рух Опиратися і 
розтягуватися через 

ноги 

Підніматися і 
розтягуватися від 
міцної підстави 

Максимальний 
підйом і витягування 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
З пози Дандасана зігніть коліна. Тримайте п’ясті під колінами. Відхиляйтеся назад із 

прямою спиною, до прямого положення рук. Утримуйте пряму лінію від верхівки голови до 
куприка. Балансуючи на костях тазу, піднімайте ноги, поки вони не будуть паралельні 
підлозі. 

Випряміть ноги, потім коліна. Тримайте руки і п’ясті паралельно підлозі. Напружуйте 
м’язи живота, для того щоб зменшити напругу в попереку. 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Вдихніть і тримайте рівновагу. Видихніть і витягніть хребет вгору. Витягайтеся через 

ноги. Використовуйте ВАЖЛИВІ ДІЇ. На початковому етапі утримуйте позицію 10-30 
секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зігніть коліна. Знову прийміть позу Дандасана.  
Важливі дії 

• Ноги і хребет прямі 
• Використовуйте м’язи живота 
• Тримайте шию витягнутою 
• Тримайте хребет прямим і витягнутим 
• Напружуйтеся через п’яти 
• Утримуйте рівновагу за допомогою сідниць 
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МОДИФІКАЦІЇ 

Домагайтеся рівноваги за допомогою п’ястей, утримуючи ноги. 
варіант 

Загальні попередження 
Не слід практикувати цю позу при наявності якої-небудь травми згинального м’яза 

стегна або серйозних проблем з міжхребетними дисками.  
 
УБХЬЯ ПАДАНГУСТХАСАНА 
Поза рівноваги 

 Вата Пітта Капха 

Час Середньо-довгі 
втримання 

Короткі й помірні 
втримання 

Будь-яке утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Рівне або легке 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Рівновага і 
утримання підйому 

Рівновага і подих Напруга і підйом 

Рух Опиратися і 
витягатися через 

ноги 

Підніматися і 
витягатися при 
сильній опорі 

Максимальний 
підйом і витягування 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
З пози Дандасана зробіть видих і зігніть коліна в напрямку грудей. Утримуйте 

рівновагу на костях тазу, як ви робили в Навасані. Ухопіться за стопи п’ястями. Перемістіть 
хребет усередину і випряміть його. Утримуйте хребет прямим і вертикальним, коли 
випрямляєте ноги. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Зробіть вдих і утримуйте рівновагу. Зробіть видих і використовуйте ВАЖЛИВІ ДІЇ. На 

початковому етапі втримуйте позицію 20-30 секунд. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Утримуючи плечі назад і вниз, зігніть коліна. Знову прийміть позу Дандасана і 

проаналізуйте свої відчуття. 
МОДИФІКАЦІЇ 

1. Тримайтеся за пояс (надягнутий на стопи), щоб допомогти собі випрямити хребет і 
ноги. 

2. Спробуйте поставити стопи на стіну на рівні очей, ноги прямі. Використовуйте 
пояс або мотузку навколо стіп, якщо ви не можете дістати до пальців. 

Використовуйте цю рекомендацію лише зрідка. 
 

Важливі дії 
• Підтягніть хребет угору і всередину 
• М’язи живота напружені 
• Витягніть задню поверхню шиї 
• Тримайте хребет витягнутим і прямим 
• Натискайте через стопи 
• Ноги витягнуті й прямі 
Загальні попередження 
Не слід практикувати при травмі згинальних м’язів стегна або серйозних проблемах з 

міжхребетними дисками. 
Максимально використовуйте м’язи живота, щоб усунути біль у спині. 
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АНАНТАСАНА 
Розтяжка Змії 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі утримання й 
повтори 

Короткі й помірні 
утримання 

Дихання М’яке, рівне Рівне, повільне М’яке, рівне 

Фокус Рівновага і дихання Рівновага і дихання 
(ніякого тиску) 

Рівновага і 
виконання 

Рух Напружувати м’язи 
живота, витягати 

ноги 

Напружувати м’язи 
живота, витягати 

ноги 

Напружувати м’язи 
живота, витягати 

ноги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Лягти на правий бік, права п’ясть підтримує голову. Вдихніть, зігніть ліве коліно і 

обхопіть ліву стопу лівою п’ястю. Видихніть і випряміть ліву ногу, стопа витягнута в 
напрямку стелі. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Утримувати 20-30 секунд, опираючись, коли вдихаєте, і витягаючись при видиху. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Видихніть, коли вертаєтеся у вихідне положення. Повторіть в іншу сторону. 
МОДИФІКАЦІЇ 
При поганій розтяжці використовуйте пояс, пов’язавши його навколо витягнутої стопи. 
Важливі дії 

• Утримувати м’язи живота втягнутими 
• Витягатися через обидві ноги 
• Лікоть зігнутої руки на одній лінії з тілом 
Загальні попередження 
Не підходить для тих, хто переніс операцію на тазостегновому суглобі. 
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УРДВА ПРАСАРІТА ПАДАСАНА 
Витягування стіп вгору 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Середні й довгі 
утримання 

Короткі й середні 
утримання 

Будь-яке втримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Рівне або легке 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Нерухливість і 
дихання 

Дихання і легкість 
утримання 

Напруга і виконання 

Рух Напружувати м’язи 
живота, витягати 

ноги 

Напружувати м’язи 
живота, витягати 

ноги 

Напружувати м’язи 
живота, витягати 

ноги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Лягти на спину, витягнути й потягнути ноги вперед, руки підняти над головою. 

Потягнутися всім тілом. Притиснути поперек до підлоги (нейтральний хребет) і 
напружувати м’язи живота під час виконання цієї асани. 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

• На кожний вдих напружуйте і витягайте ноги, роблячи це через п’яти. Видихніть, 
піднімаючи прямі ноги під кутом 90 градусів. Дихайте і утримуйте 20-30 секунд. 
Видихніть, опускаючи ноги на підлогу. Не дозволяйте попереку підніматися, коли 
опускаєте ноги. 

• Коли робите видих, утримуйте поперек на підлозі і піднімайте прямі ноги під кутом 
30 градусів. Утримуйте 5-15 секунд. 

• Коли робите вдих, піднімайте ноги під кутом 60 градусів. Утримувати 5-15 секунд. 
• Коли робите видих, піднімайте ноги під кутом 90 градусів і втримуйте 5-15 секунд. 
• На видиху опускайте ноги назад на підлогу. Розслабтеся.  
МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо ви не можете утримати поперек на підлозі, коли піднімаєте або опускаєте ноги, 

почніть із підйому спочатку тільки однієї ноги. 
Спробуйте просто піднімати і опускати ноги без зупинки й утримання.  
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Важливі дії 
• Витягати ноги через п’яти  
• Тримати підборіддя усередину 
• Тримати м’язи живота втягнутими  
Загальні попередження 
Не дозволяйте спині підніматися вгору. 
Якщо ви відчуваєте біль у спині, проконсультуйтеся з лікарем. 
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ЧАТУРАНГА ДАНДАСАНА 
Поза Планки 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання Короткі утримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Рівне або легке 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Утримання нерухоме 
і напружене 

Нерухливість і подих Напруга і виконання 

Рух Напружувати і 
витягати руки, ноги, 

тулуб 

Сильна опора, 
відкритий тулуб 

Напружувати і 
витягати руки, ноги, 

тулуб 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Лежачи на підлозі обличчям вниз, вдихніть і підведіть п’ясті під рівень плечей біля 

пахв. Розведіть пальці і притисніть долоні до підлоги. Тримайте лікті близько від тіла. 
Видихніть, підгорніть пальці ніг і випряміть руки, рівномірно виштовхуючи тіло вгору. 
Втягніть живіт, щоб підняти тулуб. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Вдихніть. Видихніть, випрямляючи тіло від голови до стіп. Тисніть на підлогу через 

руки, відведіть плечі назад і відкрийте грудну клітку. На початковому етапі втримуйте 20-
40 секунд. Розслабтеся в позі Ембріона. 

Важливі дії 
• Стопи, ноги, тулуб і голова утворюють пряму лінію 
• Руки прямі й міцні 
• Грудна клітка відкрита 
• Поперек у нейтральному положенні 

 
ВАСІШТХАСАНА 
Бічна поза Планки 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання Короткі утримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне або 
Уджайї 

Рівне або легке 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 
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Фокус Утримання нерухоме 
і напружене 

Нерухливість і подих Напруга і виконання 

Рух Напружувати і 
витягати руки, ноги, 

тулуб 

Сильна опора, 
відкрита грудна 

клітка 

Напружувати і 
витягати руки, ноги, 

тулуб 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Планки зробіть видих і поверніть тулуб вправо, утримуючи вагу на лівій 

руці. Тримайте тулуб прямим, коли повертаєтеся на зовнішню частину лівої стопи. 
2. Зробіть вдих, зміцніть свою рівновагу. Зробіть видих і витягніть праву руку вгору. 

Вдихніть, випрямляючи тіло від стіп до голови. Зробіть видих і натисніть правою 
п’ястю, витягніться через ноги і відведіть плечі назад. Розкрийте грудну клітку і 
витягніть спину. 

 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
На вдиху поверніть голову, щоб подивитися вгору на п’ясть. На видиху, потягніть тіло 

в довжину, так щоб стопи, ноги, тулуб і голова утворювали пряму лінію. Утримуйте цю 
позицію 10-30 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Поверніться в позу Планки. Зігніть коліна і сядьте на п’яти в базову Вірасану. 

Розслабтеся. Повторіть в іншу сторону. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Варіант: виконайте асану, опираючись на коліна, а не на кінчики стопи. 
Важливі дії 

• Стопи разом, начебто ви стоїте на них 
• Права рука пряма і напружена 
• Поперек у нейтральному положенні 
• Грудна клітка відкрита 
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варіант 
 

ПУРВОТТАНАСАНА 
Інтенсивне фронтальне витягуванням 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне втримання Короткі утримання Довгі утримання з 
повторами 

Дихання М’яке, рівне Рівне, м’яке Нормальне 

Фокус Утримання в напрузі 
й дихання 

Нерухливість і 
дихання 

Посилення і 
виконання 

Рух Утримувати 
напруженими руки, 
ноги й піднімати 

тулуб 

Утримувати 
напружено й 

піднімати, щоб 
розкриватися 

Сильні руки, ноги й 
тулуб, тягтися вгору 

 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Сядьте в позу Дандасана. Зробіть вдих і поставте долоні на підлогу поруч із тазом, 
пальці - убік стіп. Згинайте коліна, поки підошви стіп не будуть притиснуті до 
підлоги на відстані стегон, а гомілки вертикально (новачки можуть виконувати цю 
позу тримаючи стопи і коліна на відстані 15-25 см.). 

2. Зробіть видих, підніміть тулуб і стегна вгору, паралельно до підлоги. Закиньте 
голову назад, коли ви витягаєтеся і піднімаєте весь хребет. 

3. Після того як ви прийняли цю позу, переходьте на наступний рівень, випрямляючи 
ноги. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Вдихніть. Видихніть, потягніться через ноги і підніміть хребет угору в напрямку стелі. 

Утримуйте куприк угору, поперек у нейтральному положенні. Витягніть шию. На 
початковому етапі втримуйте це положення 10-20 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
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Зробіть видих. Зігніть коліна і поверніться в позу Дандасана. Проаналізуйте свої 
відчуття. 

 

 
Важливі дії 

• Пальці рук широко розведені 
• Піднімайтеся з опорою на руки і плечі 
• Хребет рухається вгору 
• Грудна клітка відкривається до стелі 
• Ноги напружені й витягнуті 
Загальні попередження 
Повільно виконуйте цю позу, якщо у вас травми плечей і слабкі зап’ястки. 
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ЙОГА МУДРАСАНА 
Печатка Йоги 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі утримання й 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Рівне, м’яке, довге М’яке, легке  Рівне, м’яке 

Фокус Залишатися 
нерухомим і 
упиратися 

Звільнитися й дихати Звільнення й 
розтягування 

Рух Витягнути тулуб, 
п’яти засунути 
глибоко під низ 

живота 

Розслабити шию, 
відкривати вперед 

груди, підвести п’яти 
глибоко під низ 

живота 

Витягати хребет, 
відкривати грудну 
клітку, глибоко 

перемістити п’яти 
під низ живота 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Дандасана зробіть вдих, коли згинаєте ліве коліно. Обхопіть зовні вашу ліву 

щиколодку. Зробіть видих, коли піднімаєте і ставите ліву щиколодку на верхівку 
правого стегна (п’ята поруч із правою тазовою кісткою і пальці ніг звисають зовні 
стегна) у позу Напівлотосу. Вдихніть. Зробіть видих, коли піднімаєте праву 
щиколодку й розташовуєте її над лівою ногою на верхній частині лівого стегна. 
Коліна близько до підлоги. 

 
2. Видихніть і потягніть хребет вгору. Починаючи з попереку, поверніть таз і 

нахиліться вперед над ногами, підтягуючи чоло вниз до підлоги. 
3. Розташуйте руки за собою і обхопіть ліве зап’ястя правою п’ястю. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху уявляйте собі подих, що стікає по спині до сідниць і підлоги. При 

кожному видиху відчувайте дію гравітації, що розслаблює вас уперед і вниз. На 
початковому етапі втримуйте 20-40 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Поверніться в положення Повного Лотосу і звільніть руки й ноги. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Сядьте на п’яти в Базову Вірасану й додержуйтеся інструкцій, починаючи із кроку № 2. 
Важливі дії 

• Рівномірно розподіліть вагу на кістках тазу 
• Плечі розслаблені й опущені вниз 
• П’яти впираються у низ живота 
• Живіт розслаблений уперед 
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• Хребет і шия витягнуті 
 

варіант 
 

НАХИЛИ ВПЕРЕД З ПОЛОЖЕННЯ СИДЯЧИ 
ДАНДАСАНА 
Основна поза 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Помірні втримання Довгі утримання й 
повтори 

Дихання М’яке, рівне або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Центрування, подих Подих і нейтральна 
спина 

Посилення, підйом 

Рух Витягати ноги і 
хребет 

Витягати ноги і 
тулуб 

Витягати ноги, 
піднімати тулуб, 
відкривати грудну 

клітку 

Дандасана - це початкова і кінцева позиція для деяких поз на підлозі, усіх нахилів 
уперед з положення сидячи та скручувань. 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Сядьте, ноги витягнуті перед собою. Упріть п’яти в підлогу, коли відтягаєте на себе 

подушечки стіп (нічого, якщо п’яти відірвуться від підлоги). Тримайте тулуб вертикально 
витягнутим і прямим. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Зробіть вдих, витягніть ноги й притисніть коліна до підлоги. Перевірте точки опори. 
При кожному видиху утримуйте куприк униз, коли витягаєте хребет угору. 

Попрацюйте над ВАЖЛИВИМИ ДІЯМИ. На початковому етапі утримуйте позу 15-30 
секунд. 
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штовхання об стіну 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Сядьте, щільно притулившись спиною до стіни, так ви зафіксуєте положення 
хребта. 

• Практикуйте «Штовхання об стіну», щоб освоїти правильний рух і техніку. Рухи 
ніг і спини ті ж, що й у даній позі. 

• Якщо у вас сутула спина, сядьте на ковдри або на маленьку подушечку, щоб 
випрямити хребет. 
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варіант 
Важливі дії 

• Сядьте безпосередньо на кості тазу 
• Підніміть хребет (грудний відділ) угору 
• Витягніться за допомогою витягування ніг і п’ят 
• Витягніть задню поверхню шиї 
• Плечі відведені назад і вниз  
Загальні попередження 
Якщо підколінні сухожилля ригідні, сідайте на ковдру, щоб підняти сідниці й 

підтримати коліна. У цьому випадку не притискайте коліна до підлоги.  
 
ДЖАНУ СИРСАСАНА 
Поза «голова на коліні» 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі втримання і 
повтори 

Довгі втримання й 
повтори 

Короткі втримання 

Дихання Довге, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Збереження 
нерухомості, подих 

Напружувати ноги, 
зм’якшувати шию, 
відкривати грудну 

клітку 

Напруга і 
витягування 

Рух Сильні ноги, 
витягати тулуб 

Ноги напружені, 
спина розслаблена, 

груди відкриті 

Сильні ноги, 
витягати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Дандасана зробіть вдих і зігніть ліве коліно, підтягуючи ліву стопу до 

області промежини. Відведіть назад правий тазостегновий суглоб, щоб сидіти 
обличчям до правої ноги. 

2. Видихніть, витягніть праву ногу, розтягуючись через п’яту. Одночасно напружте і 
притисніть до підлоги праве коліно. Вдихніть. Видихніть і витягніть хребет вгору й 
уперед, щоб перемістити низ живота в напрямку до центру правого стегна. Не 
сутультеся. Нахиляйте тулуб уперед за рахунок втягування попереку усередину 
тіла. 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху фокусуйтеся на опорних точках. При кожному видиху 

фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. На початковому етапі утримуйте цю позу 20-60 секунд.  
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Видихніть, поверніться в позу Дандасана. Проаналізуйте своє самопочуття, перш ніж 

повторювати в іншу сторону. 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Використовуйте пояс або рушник, пов’язавши його навколо витягнутої ноги так, 
щоб спина могла залишатися прямою, коли ви працюєте підколінними 
сухожиллями. 

• Якщо підколінні сухожилля ригідні, спробуйте практикувати асану сидячи на 
ковдрі, яка піднімає сідниці й підтримує коліна. У цьому випадку не притискайте 
коліно до підлоги. 

Загальні попередження 
При ішіасі спина повинна залишатися прямою. 
Важливі дії 

• Підборіддя вниз 
• Рухайтеся від попереку 
• Витягайте передню половину тулуба і хребет 
• Витягайте задню поверхню шиї 
• Грудна клітка залишається відкритою 
• Сядьте рівно на кістках тазу 
• Витягайтеся через п’яти 
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варіант 
 

СУПТА ПАДАНГУСТАСАНА 
Підйом витягнутої ноги в положенні лежачи 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі втримання й 
повтори 

Довгі втримання й 
повтори 

Короткі втримання 

Дихання Довге, м’яке або 
Уджайї 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Витягування 
синхронне з подихом 

Витягування 
синхронне з подихом 

Витягування 
синхронне з подихом 

Рух Витягати тулуб, 
витягати ногу від 
тазостегнового 
суглоба, грудна 
клітка відкрита 

Витягати тулуб, 
витягати ногу від 
тазостегнового 
суглоба, грудна 
клітка відкрита 

Витягати тулуб, 
плечі назад, 

відкривати грудну 
клітку. Витягати 

ноги 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Лягти на спину, напружити і випрямити ноги. Зробити вдих, зігнути праве коліно і 

тримати праву стопу правою п’ястю (перші два пальці правої п’ясті обхоплюють великий 
палець ноги). На видиху випряміть праве коліно, піднімаючи праву п’яту вгору в напрямку 
стелі. Права рука залишається прямою. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. При кожному вдиху фокусуйтеся на опорних точках, показаних на малюнку. При 

кожному видиху напружуйте обидві ноги й витягайте їх через п’яти. Підведіть підняту ногу 
ближче до обличчя. Утримуйте 20-60 секунд. 
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2. Тримайте таз у напрямку до стелі, тобто зберігайте правильний рівень, відведіть 

пряму ногу назовні в ліву сторону. Утримуйте 20-60 секунд. 

 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху підведіть ліву ногу прямо вгору в центр. Утримуйте крижі щільно 

притиснутими до підлоги, коли повільно опускаєте ліву ногу. Повторіть в іншу сторону. 

варіанти 
МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо необхідно, використовуйте пояс, обв’язаний навколо стопи витягнутої ноги, для 

того щоб спина залишалася прямою. Плечі назад і вниз, грудна клітка відкрита.  
Важливі дії 

• Витягнутися через п’яти і напружувати обидві ноги.  
• Тримати грудну клітку відкритою 
• Витягати верхню ногу на кожний видих 
• Шия розслаблена, підборіддя вниз  
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УПАВІСТА КОНАСАНА 
Нахил уперед з розведеними ногами 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі втримання і 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Повільне, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, рівне або 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Нерухливість Звільнення Розтяжка 

Рух Сильні ноги, 
витягати тулуб 

Розслабити шию, 
відкривати грудну 

клітку 

Сильні ноги, 
витягати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З Дандасани зробіть видих і розведіть ноги в сторони. Відтягніть назад м’язи 

сідниць. Витягніть задню поверхню ніг, розтягуючись назовні через п’яти. Коліна і 
пальці ніг спрямовані в стелю - не дозволяйте ногам сходитися або розходитися. 
притисніть кінчики пальців рук до підлоги позаду, втягніть поперек і підніміть його 
вгору. Працюйте із прямим хребтом. 

2. Вдихніть і напружте ноги, витягаючись через п’яти. Зробіть видих і витягніть тулуб 
уперед, переміщаючи поперек і живіт у напрямку до підлоги (між ногами). 
Повторіть № 2, працюючи над тим, щоб тримати хребет прямо, коли витягаєтеся 
вперед. 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху витягайте і напружуйте ноги. При кожному видиху витягайте 

хребет угору в напрямку до голови й уперед. На початковому етапі утримуйте цю асану 20-
60 секунд.  

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Видихніть. Підніміться із прямим хребтом, повертаючись від тазостегнового суглоба. 

Знову прийміть позу Дандасана і проаналізуйте свої відчуття. 
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Загальні попередження 
Не підходить тим, хто переніс операцію на тазостегновому суглобі або страждає 

ішіасом.  
 

ПАРСВА УПАВІСТА КОНАСАНА  
Нахил уперед до витягнутої ноги 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі втримання і 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Повільне, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, рівне або 
Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Нерухливість Звільнення Витягування 

Рух Напружувати ноги, 
витягувати тулуб, 
витягувати задню  
поверхню шиї 

Зм’якшувати шию, 
відкривати грудну 
клітку, витягувати 

ноги і хребет 

Зміцнювати ноги, 
витягувати хребет і 
відкривати важку 
грудну клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Прийміть попередню асану. Зробіть вдих, коли повертаєте тулуб обличчям до правої 

ноги. Зробіть видих, рухайте (завжди прямий) хребет уперед, потягнувшись тілом над 
правою ногою. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху витягайте і напружуйте ноги. Тримайте праву гомілку або стопу 

п’ястями або просто покладіть п’ясті у витягнутому положенні на підлогу. Тримайте грудну 
клітку відкритою і руки розслабленими (подивіться основні точки фокусування на 
попередній асані). При кожному видиху витягайте хребет уперед і використовуйте 
ВАЖЛИВІ ДІЇ. Продовжуйте розтягуватися приблизно 20-60 секунд. Зробіть вдих і 
підніміть прямий тулуб угору, повертаючись у тазостегновому суглобі. 
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ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху поверніться в положення сидячи і повторіть в іншу сторону. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте ремінь або рушник, пов’язавши його навколо стопи, щоб ваша спина 

могла залишатися прямою, коли ви розтягуєте ноги.  
Важливі дії 
Аналогічні попередній асані 
Притисніть коліна вниз 
Потягніться ногами через п’яти 
Подушечки стіп відтягуються на себе 
Плечі відведені назад і вниз 
Хребет витягається, щоб виконати нахил 
Загальні попередження 
Не підходить для тих, у кого була операція на тазостегновому суглобі або ішіас. 
 
ТРИАНГ МУКХАІКАПАДА ПАШИМОТТАНАСАНА 
Нахил уперед з витягнутою ногою 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання і 
повтори 

Довгі утримання і 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Нерухливість і подих Звільнення й подих Напруження і 
розтяжка 

Рух Витягувати тулуб, 
витягувати шию 

Пом’якшити шию, 
відкрити грудну 

клітку 

Сильні ноги, 
витягувати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 

 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. З Дандасани зробіть вдих, витягніть і напружте праву ногу, притисніть коліно до 
підлоги і витягніться через п’яту. Видихніть, зігніть ліве коліно, відвівши ліву 
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стопу назад, збоку біля сідниці, внутрішній край гомілки торкається стегна. 
Витягніть пальці ніг прямо назад. Зробіть вдих, сядьте, рівномірно розподіляючи 
вагу на сідничні кості. 

2. Видихніть і випряміть хребет угору, втягуючи живіт у себе. Не сутультеся. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Тримайте праву стопу п’ястями, рушником або поясом. При кожному вдиху 

перевіряйте основні точки (див. малюнок). При кожному видиху виконуйте ВАЖЛИВІ ДІЇ. 
Підніміть хребет, «втягнувши» його в тіло і вгору, коли переміщуєтеся вперед над стегном 
під час видиху. На початковому етапі утримуйте асану 20-60 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Повторіть в іншу сторону. На видиху поверніться в Дандасану і проаналізуйте своє 

самопочуття. 
 

 
МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте пояс або рушник, пов’язавши його навколо витягнутої ноги, щоб 

спина могла залишатися прямою, коли ви розтягуєте м’язи ніг. 
Сядьте, тримаючи лівий тазостегновий суглоб на складеній ковдрі, щоб вирівняти таз. 
Якщо вам не вистачає розтяжки, сядьте на ковдру, яка підніме сідниці й підтримає 

коліно прямим 
Щоб зменшити напругу в коліні, покладіть під нього щільну кулька з паперу або 

тканини, зігніть і опускайтеся вниз. 
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Важливі дії 

• Притисніть пряме коліно вниз 
• Потягніться через ногу і п’яту 
• Відтягніть подушечку стопи назад 
• Підборіддя внизу 
• Грудна клітка відкрита 
• Прямий хребет «переміщується» усередину тіла 
Примітки для дош 
Як і при більшості нахилів уперед, цей нахил зм’якшує дисбаланс Вати і зменшує 

Пітту. Тримайте грудну клітку відкритою, щоб допомогти збалансувати зростання 
Капхи в цій позі.  

Загальні попередження 
Не підходить для тих, у кого ішіас або проблеми з міжхребетними дисками. 

 
АРДХА БАДДХА ПАДМА ПАШИМОТТАНАСАНА  
Нахил уперед у позі Напівлотосу 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання і 
повтори 

Довгі утримання і 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Нерухливість і подих Звільнення й подих Напруження і 
розтяжка 

Рух Повертати таз, щоб 
витягати тулуб, п’яту 
підсунути глибоко 

під живіт 

Зм’якшувати шию, 
витягати хребет і 
відводити вперед 
грудну клітку 

Сильна нога, поворот 
тазу, робота з 

витягування хребта, 
відкривати грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Дандасана зігніть праве коліно. Розташуйте зовнішню частину правої 

щиколодки на ліве стегно (поруч із тазостегновим суглобом) у позу Напівлотосу 
(зігнуте коліно близько до підлоги). Відтягніть лівий тазостегновий суглоб назад, 
обличчя - над лівою ногою. 
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2. Зробіть видих і потягніть хребет вгору. Повертаючись у тазостегновому суглобі, 
підніміть хребет вгору і «втягніть» його в тіло, щоб переміститися вперед. 

 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Коли ви робите вдих, опирайтеся і витягайте пряму ногу. Коли ви робите видих, 

витягайте хребет угору в напрямку голови, а тулуб - уперед. На початковому етапі 
утримуйте асану 20-60 секунд. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Пов’яжіть пояс навколо стопи прямої ноги і потягніть його руками, щоб спина могла 

залишатися прямою. Тримайте грудну клітку відкритою, коли витягаєте ногу. 
Важливі дії 

• Притисніть коліно до підлоги 
• Витягніть пряму ногу через п’яту 
• Відтягніть подушечку стопи назад 
• Плечі опущені, руки розслаблені 
• Прямий хребет втягується в тіло, щоб витягнутися вперед 
• Підборіддя опущене 
Загальні попередження 
Не підходить для тих, у кого проблеми з тазостегновим суглобом або коліном. 

Проконсультуйтеся з лікарем. 
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ПАРІВРІТТА ДЖАНУ СИРСАСАНА 
Розгорнутий нахил до ноги 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання  Довгі утримання і 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Нормальне або 
Уджайї 

Фокус Стабільність, 
нерухливість 

Розкриття, подих Напруга і 
витягування 

Рух Напружувати ногу, 
витягати убік тулуба, 
відкривати грудну 
клітку й плечі 

Витягати пряму ногу, 
повертати і 

розкривати грудну 
клітку 

Напружувати ногу, 
витягати бічну 
частину тулуба, 

розкривати грудну 
клітку і плечі 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З пози Дандасана підтягніть ліву стопу до промежини. Повертайте таз уліво, поки 

лівий тазостегновий суглоб не опиниться на одній лінії із прямою правою ногою. 
Притисніть праве коліно до підлоги, витягаючись через п’яту. 

2. Зробіть вдих, проведіть правою рукою по внутрішній стороні правої ноги, 
дотягуючись до підлоги. Зробіть видих, коли витягаєте праву сторону тулуба вниз у 
напрямку до правої стопи. Обхопіть стопу (пальці на підошві, великий палець на 
верхній частині стопи) правою п’ястю. Витягніть ліву руку над головою, щоб 
тримати праву стопу (великий палець зверху, інші пальці на підошві). 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху витягайте пряму ногу. При кожному видиху витягайте ліві ребра 

уздовж стегна і повертайте грудну клітку в напрямку стелі. На початковому етапі 
утримуйте асану 15-30 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Поверніться в Дандасану і повторіть в іншу сторону.  
МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте пояс або рушник, щоб утримувати стопу витягнутої ноги так, щоб ви 

могли витягати прямий хребет.  
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Важливі дії 

• Втягніть пряму ногу в тазостегновий суглоб, щоб витягнути тулуб 
• Тримайте шию розслабленою, голову - між руками 
• Витягайтеся на видихах 
• Відтягніть подушечку витягнутої стопи назад 
• Плечі опущені 
• Підборіддя напружене  
Загальні попередження 
Ця поза протипоказана тим, у кого проблеми з міжхребетними дисками і 

тазостегновими суглобами. 
 

 
УРДВА МУКХА ПАШИМОТТАНАСАНА 
Переднє згинання обличчям угору 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання  Довгі утримання і 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Нерухливість Звільнення і подих Витягування 

Рух Витягати тулуб, 
розкривати грудну 
клітку, розтягувати 

ноги 

Розслабляти шию, 
витягати тулуб, 
розтягувати ноги 

Розтягувати ноги, 
витягати 

тулуб, розкривати 
грудну клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Лежачи на спині, витягнути руки над головою і потягнути все тіло. 
2. Зробити вдих і зігнути коліна до грудей. Тримати п’яти з’єднаними п’ястями (або 

використовувати рушник або пояс). Зробити видих і випрямити ноги, витягаючись 
через п’яти. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху фокусуйтеся на основних точках. При кожному видиху 

фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. На початковому етапі утримуйте асану 20-30 секунд. 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Використовуйте пояс або рушник навколо стопи, щоб спина зберігала пряме 
положення, коли ви розтягуєте ноги. 

• Використовуйте підготовчі асани: позу Собаки, Супту Падангустасану, Уттанасану, 
Пашимоттанасану. 

Важливі дії 
• Витягайтеся через п’яти 
• Тримайте плечі на підлозі 
• Розслаблюйте шию і горло 
• Тримайте спину прямою 
• Таз і куприк на підлозі  

 
Примітки для дош 
Як і при більшості нахилів уперед, цей нахил зм’якшує дисбаланс Вати і зменшує 

Пітту. Тримайте грудну клітку відкритою, щоб допомогти збалансувати зростання 
Капхи в цій позі. 
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КУРМАСАНА 
Поза Черепахи 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі утримання й 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
будь-яке 

М’яке, легке або 
легке Уджайї 

Уджайї 

Фокус Нерухливість і подих Звільнення і подих Напруга і 
витягування 

Рух Витягати тулуб Витягатися вперед Витягати тулуб 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З Дандасани розведіть ноги в сторони. Нахиліться й підтягніть коліна вгору (п’яти 

на підлозі). Тримайте коліна і пальці ніг увесь час спрямованими в стелю. Зробіть 
видих, нахиліть праве плече в напрямку до підлоги, коли підводите праву руку під 
праве зігнуте коліно. Повторіть з лівої сторони. 

2. Зробіть вдих. Видихніть, розтягніть руки в сторони, коли підводите плечі й голову 
до підлоги. Утримуйте коліна близько до пахв. Повільно випряміть ноги, 
опускаючи їх униз. 

 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Вдихніть і затримайте подих. Зробіть видих, витягніть хребет, підводячи груди та 

живіт у напрямку до підлоги і витягаючи руки і ноги уздовж підлоги. На початковому етапі 
утримуйте асану 30-60 секунд.  

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зробіть видих, зігніть коліна і звільніть руки. Підніміть тулуб угору і поверніться в 

Дандасану. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Цю позу легше виконувати, якщо тримати ноги трохи ближче друг до друга. 

Використовуйте силу гравітації, щоб витягатися вперед.  
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Важливі дії 
• Коліна завжди спрямовані в стелю 
• Рухайтеся уперед від попереку 
• Витягайте хребет 
• Підводьте живіт до підлоги 
• Витягайте руки і ноги в сторони  
Загальні попередження 
Якщо лікті занадто виступають, працюйте зі злегка зігнутими руками, поки грудна 

клітка не буде притиснутою до підлоги. 
 

 
ПАШИМОТТАНАСАНА 
Повний нахил уперед 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Довгі утримання й 
повтори 

Довгі утримання й 
повтори 

Короткі утримання 

Дихання Довге, м’яке або 
легке Уджайї 

М’яке, легке або 
Уджайї 

Уджайї 

Фокус Нерухливість і подих Звільнення і подих Напруга і 
розтягування  

Рух Втягувати тулуб, 
шию 

Розслабити шию, 
витягуватися вперед 

Напружені  ноги, 
витягати хребет, 
розкривати грудну 

клітку 

Назва цієї пози буквально означає «витягування західної сторони тіла». 
ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Сісти в Дандасану. На видиху притисніть коліна до підлоги й витягайтеся через п’яти 

(нормально, якщо п’яти будуть підніматися). Зробіть вдих, підніміть руки вгору, витягаючи 
хребет. Видихніть, повертаючись у тазостегновому суглобі, витягнути руки і тулуб уперед. 
Рухайтеся від попереку, щоб перемістити живіт уперед до стегон. Тримайте хребет прямим, 
а грудну клітку - відкритою. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху витягайте і напружуйте ноги. При кожному видиху витягайте 

прямий хребет угору і вперед, переміщаючи живіт до стегон. На початковому етапі 
утримуйте асану 30-60 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На вдиху поверніться в тазостегнових суглобах, піднімаючи тулуб у положення сидячи. 

Знову прийміть позу Дандасана і проаналізуйте свої відчуття. 

 
МОДИФІКАЦІЇ 
Використовуйте рушник або пояс навколо ніг, щоб зберегти пряме положення спини, 

коли ви розтягуєте м’язи ніг. Упирайтеся стопами в стілець, щоб тримати подушечки стіп 
відведеними назад, тримайтеся за спинку стільця із прямою спиною.  

Важливі дії 
• Притисніть коліна до підлоги 
• Починайте виконувати рух від попереку 
• Хребет тягнеться вгору і вперед 
• Живіт виступає вперед 
• Плечі опущені вниз 
• Підборіддя напружене 
• Шия розслаблена 
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• Плечі й руки розслаблені  
Примітки для дош 
Ця поза регулює Апана Вайю. 
Як і більшість нахилів уперед, вона зм’якшує дисбаланс Вати і зменшує Пітту. Щоб 

допомогти збалансувати збільшення Капхи в цій позі, тримайте грудну клітку якомога 
більш відкритою. 

 

варіант 
 

СКРУЧУВАННЯ 
ДВА СКРУЧУВАННЯ НА СТІЛЬЦІ  
Скручування на стільці сидячи і стоячи 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірні утримання Будь-які утримання 
— без напруги 

Помірно-довгі 
утримання 

Дихання Повне, широке Повне, розширене Повне, розширене 

Фокус Нерухливість, подих Легка опора, подих Поворот навколо 
хребта 

Рух Опора, підйом Підйом і поворот 
тіла навколо хребта 

Підйом, обертання, 
розкриття грудної 

клітки 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ  
Скручування в положенні сидячи на стільці 

1. Сядьте боком на стілець (без рук). Витягніть хребет (перевірте: відчувайте хребет, 
втягуйте всі виступаючі кості в тіло). Тримайте вагу рівномірно розподіленою на 
обох костях тазу. 

2. Зробіть вдих і обхопіть обидві сторони спинки стільця, як показано на малюнку. 
Зробіть видих, підніміть і поверніть тулуб вправо. 
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Примітки для дош 
Як і більшість скручувань, ці позиції зменшують Вату, Пітту й Капху. 
Скручування в положенні стоячи на стільці 

1. Поставте стілець збоку до стіни. Стійте прямо, хребет підтягнути угору і підібрати. 
Зробіть вдих і поставте праву стопу на стілець, а руки (на ширині плечей) на стіну. 

2. Зробіть видих і поверніть тулуб у напрямку до стіни праворуч. Використовуйте 
хребет як центр обертання і поверніть тіло довкола нього. 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
1. При кожному вдиху акцентуйтеся на основних точках. При кожному видиху 

розтягуйтеся й повертайтеся, фокусуючись на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. 
2. Поворот головою виконується за бажанням. Якщо ви відчуваєте себе при цьому 

комфортно, тоді повертайте голову вправо, направляючи погляд поверх правого 
плеча. Утримуйте позу 20-40 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Поверніться у вихідне положення. Повторіть в іншу сторону. 
Загальні попередження 
Найважливіше - це дихати повними грудьми. Під час скручувань вільно дихайте через 

рот. Якщо ви відчуваєте біль у спині, припиніть виконувати позу і проконсультуйтеся з 
лікарем. 

Важливі дії 
• Сядьте або станьте рівно 
• Спочатку поверніть основу хребта 
• Хребет піднімається, щоб повернутися 
• Живіт повертається 
• Голова повертається в останню чергу 
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БХАРАДВАДЖАСАНА I  
Скручування сидячи з ногами збоку 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Будь-яке утримання Будь-яке утримання Будь-яке утримання 

Дихання Повне, легке  Повне, легке  Повне, легке  

Фокус Нерухливість і 
стабільність 

Опора і дихання Підйом і дихання 

Рух Утримувати таз на 
підлозі, підніматися і 

повертатися 

Підніматися, 
витягатися і 
повертатися 

Підніматися, 
повертатися, 

відкриваючи грудну 
клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. З Дандасани зігніть коліна і підведіть обидві стопи до лівого тазостегнового 

суглоба. Тримайте сідниці притиснутими до підлоги. 
2. Упираючись кінчиками пальців у підлогу для підтримки, поверніть тулуб 

наполовину вправо. Потім обхопіть зовнішню сторону правого стегна лівою 
долонею. Праву долоню для підтримки розташуйте на підлозі позаду. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
При кожному вдиху сідайте на підлогу. Тримайте стопи поруч із тазом, коліна 

спрямовані вперед. При кожному видиху піднімайте хребет і повертайтеся (спочатку від 
основи хребта) вправо. Утримуйте 15-30 секунд. 

За бажанням: голова завершує скручування, легко повертаючись вправо. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Зробіть вдих, випряміть ноги і поверніться знову в Дандасану. Повторіть на іншій 

стороні. 
Важливі дії 

• Витягніть хребет 
• Тримайте грудну клітку відкритою 
• Ліве плече і ліва рука витягнуті 
Загальні попередження 
Найважливіше - дихати повними грудьми під час рухів скручування, навіть якщо вам 

доведеться це робити через рот. При болі в спині не практикуйте скручування, поки не 
проконсультуйтеся з лікарем. 

МОДИФІКАЦІЇ 
• Більш витягнуті руки: від кроку 2 покладіть тильну сторону лівої п’ясті (долонею 

назовні) на зовнішню сторону правого стегна. Опустіть п’ясть під зовнішньою 
поверхнею правого стегна, поки долоня не опиниться притиснутою до підлоги. 

• Якщо обидві кістки тазу не торкаються підлоги, використовуйте складені ковдри. 
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Бхарадваджасана 
варіант ІІ 

 
МАРІЧІАСАНА 
Скручування Мудреця I 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Будь-яке утримання Будь-яке утримання Будь-яке утримання 

Дихання Повне розширене Повне розширене Повне розширене 

Фокус Нерухливість, 
стабільність 

Опора, дихання Підйом і дихання 

Рух Опора, підйом і 
поворот 

Внутрішній підйом і 
поворот 

Витягування, 
поворот, відкрита 
грудна клітка 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Позиція № 1 

1. Сісти в Дандасану. Зігнути ліву ногу і притиснути стопу до підлоги, п’ятка - 
близько до правої тазостегнової кістки. Обидва коліна спрямовані в стелю. Передня 
частина лівої стопи повертається злегка усередину. 

2. Притисніть до підлоги кінчики пальців правої долоні й випряміть хребет. 
Поверніться вправо і витягніть уперед ліву руку, поклавши тильну сторону лівого 
плеча на внутрішню передню поверхню лівого коліна. Обхопіть ліве коліно лівою 
рукою і зімкніть п’ясті за спиною. 

3. Сидячи рівно на тазових костях, витягніть хребет угору і поверніться вправо від 
основи хребта. Тримайте грудну клітку відкритою і витягайтеся через праву ногу. 

За бажанням: поверніть голову вправо, комфортно дивлячись через праве плече. 
Позиція № 2 
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Виконайте кроки 1 і 2 позиції № 1. Потім нахиліть тулуб уперед над прямою ногою. 
Тримайте поперек прямо, коли рухаєтеся вперед. Грудна клітка відкрита. 

 
 

УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Підтримуйте дихання постійно повним і стійким. На вдихах фокусуйтеся на основних 

точках. На видихах фокусуйтеся на ВАЖЛИВИХ ДІЯХ. Залишайтеся в кожній позиції по 
10-30 секунд, дихаючи глибоко. 
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МОДИФІКАЦІЇ 
Тримайтеся за пояс або рушник, якщо п’ясті не дотягуються друг до друга за спиною. 

 

 
МАРІЧІАСАНА II  
Скручування Мудреця II 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Будь-яке утримання Будь-яке утримання Будь-яке утримання 

Дихання Глибоке Глибоке Глибоке 

Фокус Нерухливість, 
дихання 

Дихання і підйом 
хребта 

Підйом і дихання 

Рух Витягати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 

Витягати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 

Витягати хребет, 
відкривати грудну 

клітку 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Сідайте в попередню позу. Покладіть ліву стопу високо на поверхню правого стегна, 

щоб ви перебували в позі Напівлотосу. 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. Обхопіть ліве зап’ястя правою п’ястю. Зробіть видих і нахиліться вперед, 
опускаючи голову на ліве коліно. Якщо можливо, витягніть підборіддя за межі 
коліна, нахиляючи його до підлоги. 

2. Зробіть глибокий вдих, коли вертаєтеся в положення сидячи. Зробіть видих, коли 
знову  нахиляєтеся вперед. Повторіть, витягаючись уперед трохи сильніше при 
кожному видиху. 

3. Повторіть в іншу сторону. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Видихніть, звільніть руки й ноги, вертаючись у Дандасану. Повторіть в іншу сторону. 
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Важливі дії 

• Дихайте глибоко 
• Витягайте хребет угору і вперед 
• Тримайте грудну клітку відкритою 
• Стопи притиснуті до підлоги 
• Живіт повернутий 
• Рухайтеся від основи хребта  
Примітки для дош 
Як і при більшості скручувань, ця поза зменшує Вату, Пітту й Капху. Обов’язково 

глибоко дихайте. Ці скручування стабілізують хребет. 
Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте біль у спині, не практикуйте ці скручування та проконсультуйтеся 

з лікарем. 
Якщо є проблеми із шиєю, не повертайте голову. 
Для Марічіасани II: переконайтеся, що тазостегнові суглоби добре розроблені, перш 

ніж практикувати Напівлотос. 
 
МАРІЧІАСАНА III  
Скручування Мудреця III 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання Будь-яке утримання Будь-яке 
утримання 

Дихання Повне Повне Глибоке 

Фокус Нерухливість і подих Легка опора й подих Підйом і подих 

Рух Опора, внутрішній 
підйом і поворот 

Опора, внутрішній 
підйом і поворот 

Підйом, поворот, 
відкриття грудної 

клітки 
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ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Сядьте в Дандасану. Зігніть ліве коліно і притисніть стопу поруч із лівим стегном. 

Обидві колінні чашечки спрямовані в стелю. Поверніть передню частину лівої 
стопи злегка усередину. Обпирайтеся долонею об підлогу й витягайте хребет угору. 
Сядьте рівномірно на кості тазу. 

2. Зробіть вдих і розташуйте верхню частину правої руки на зовнішню сторону лівого 
коліна, використовуйте одну із трьох позицій рук, зазначених на малюнках. 

3. Зробіть видих і повільно поверніться вліво, починаючи поворот від основи хребта. 

 
УТРИМАННЯ ПОЗИ 

1. При кожному видиху підніміть хребет і ребра, коли продовжуєте повертати живіт. 
Потягніться через праву ногу. 

2. Зробіть вдих і поверніть голову вліво, комфортно дивлячись через ліве плече (на 
вибір). Утримуйте 15-30 секунд, дихаючи глибоко. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
На видиху поверніться в позу Дандасана. Повторіть в іншу сторону. 
МОДИФІКАЦІЇ 
Якщо ви не можете з’єднати долоні за спиною, використовуйте пояс. 
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Важливі дії 

• Повертайтеся від основи хребта 
• Увесь час глибокий дихайте 
• Витягайте хребет угору 
• Витягайте пряму ногу 
Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте біль у спині або вона виникає під час виконання пози, не 

практикуйте скручування, поки не проконсультуєтеся з лікарем. 
 
АРДХА МАТСІЄНДРАСАНА I 
Напівриба I 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання Будь-яке утримання Будь-яке утримання 

Дихання Глибоке Глибоке Глибоке 

Фокус Нерухливість і подих Легка опора і подих Підйом і подих 

Рух Опора, внутрішній 
підйом і поворот 

Опора, внутрішній 
підйом і поворот 

Підйом, поворот, 
відкриття грудної 

клітки 

ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ  
Рівень 1 

1. З Дандасани зігніть праве коліно, утримуючи ногу на підлозі, підошва стопи 
спрямована вгору. Сядьте на праву п’яту, щоб ліва кістка тазу була прямо під 
підйомом стопи (праве коліно спрямоване вперед).  

Примітка. Тазова кістка, що впирається у підйом стопи, - це рефлекторна позиція для 
хребта. 

 
2. Перенесіть ліву стопу через праве коліно і притисніть до підлоги із зовнішньої 

сторони правої ноги. 
3. З опорою на кінчики пальців рук витягніть хребет угору. Повільно повертайтеся 

вліво, починаючи з повороту від основи хребта. Покладіть праву руку із зовнішньої 
сторони лівого коліна, п’ясть і лікоть вертикально. Зробіть вдих піднімаючи ребра. 
Видихніть і поверніться. 
Рівень 2 

4. Приведіть зовнішню поверхню правої пахви в контакт із лівим коліном. 
Перемістіть задню поверхню правої руки таким чином, щоб обхопити ліве коліно. 
Стисніть ліву п’ясть так, як показано далі. 
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УТРИМАННЯ ПОЗИ 
Найважливіше при виконанні всіх скручувань - у тому, що дихання увесь час 

залишається глибоким і стійким. При кожному вдиху опирайтеся і балансуйте. При 
кожному видиху випростовуйтеся, піднімайтеся і повертайте хребет. На початковому етапі 
утримуйте асану 15-30 секунд. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Поверніться в Дандасану. Повторите в іншу сторону. 
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Важливі дії 
Тримайте тулуб вертикально 
Повертайтеся від основи хребта 
Тримайте тулуб ближче до ноги 
МОДИФІКАЦІЇ 

• Міняйте позицію руки: розташуйте її під зігнутим коліном, як показано на малюнку. 
• Використовуйте пояс або рушник, якщо не можете з’єднати долоні. 
• Якщо необхідно, сідайте і нахиляйтеся до стіни, щоб допомагати утримувати 

рівновагу. Ви можете для комфорту покласти складену ковдру під стопу. 

 
Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте болі в спині або дискомфорт, припиніть скручування і 

проконсультуйтеся з лікарем. 
 
Скручування «АЛІГАТОР» 
Варіанти I-IV 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання Будь-яке утримання Будь-яке утримання 

Дихання Глибоке Глибоке Глибоке 

Фокус Повільний рух 
синхронно з 
диханням 

Рухатися повільно 
синхронно з 
диханням  

Рухатися в такт з 
диханням 

Рух Витягувати і 
підіймати хребет, 
щоб виконати 
скручування 

Витягувати і 
підіймати хребет, 
щоб виконати 
скручування 

Витягувати і 
підіймати хребет, 
щоб виконати 
скручування 
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ТЕХНІКА ДЛЯ ЦИХ ПОЗ 
Існує чотири позиції. Інструкції однотипні для кожної, за винятком розташування стіп 

і ніг. Починайте з положення лежачи на спині, ноги прямі й руки в сторони (на підлозі) на 
одній лінії із плечима - тіло ухвалює «Т-подібне» положення. Ми будемо називати це 
«центром». Дихайте рівно і глибоко. Робіть рухи в такт подиху, щоб і подих, і рух були 
однакової тривалості. 

Позиція № 1 
1. Тримайте ноги разом, а стопи - так, наче стоїте на них. Зробіть вдих, 

відштовхуйтеся п’ятами і випряміть ноги. Зберігайте ноги напруженими. 
2. На видиху поверніть таз і ноги вліво. Ноги і стопи залишаються в дотику один з 

одним, а не з підлогою. Плечі, руки і п’ясті - на підлозі. Поверніть голову вправо. 
Утримуйте позу протягом декількох подихів. 

3. На вдиху, поверніть тіло в центральне положення. 
4. На видиху, поверніть тіло вправо. Утримуйте це положення кілька подихів. На 

вдиху, поверніться назад у центр. 
Позиція № 2 

1. Зробіть вдих і покладіть праву п’яту між першими двома пальцями лівої стопи. 
Поверніть ноги й стопи вліво, коли робите видих. Зберігайте ноги напруженими, а 
плечі - на підлозі. Поверніть голову вправо (за бажанням). 

2. На вдиху перемістіться знову в центр. Зробіть видих, права стопа внизу. Зробіть 
вдих, ліва стопа вгорі. 

3. На видиху поверніться вправо. Утримуйте положення протягом декількох подихів і 
поверніться в центр на вдиху. 

Позиція № 3 
1. На вдиху зігніть праве коліно, поклавши праву стопу на ліве коліно. Продовжуйте 

зберігати пряме напружене положення лівої ноги, штовхаючись через п’яту. 
2. На видиху поверніть нижню половину тулуба вліво. Утримуйте протягом декількох 

подихів. 
3. На вдиху поверніться в центр. Зробіть видих, права нога - униз. Зробіть вдих, ліва 

стопа - вгору на правому коліні. 
4. Зробіть видих і поверніться вправо. Утримуйте позу протягом декількох подихів і 

поверніться в центр на вдиху. 
Позиція № 4 
На вдиху зігніть обидва коліна і підведіть їх до грудей. Коли робите видих, поверніть 

таз і ноги вліво, піднімаючи коліна вгору і під лівий лікоть. Завжди тримайте плечі 
притиснутими до підлоги. Голова повертається вправо (за бажанням). Утримуйте протягом 
декількох подихів. 

Вдихніть і перемістіть таз і ноги назад у центр. Повторіть в іншу сторону. 
ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Розслабтеся на спині в позі Шавасана. 
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Примітки для дош 
Ці повороти хребта корисні Ватам, Піттам і Капхам. Вони зменшують жирові 

відкладання, тонізують печінку, селезінку і підшлункову залозу, також поліпшують 
травлення.  

Загальні попередження 
Якщо ви відчуваєте біль у спині або дискомфорт під час виконання пози, припиніть 

практику скручувань і порадьтеся зі своїм лікарем. 
Важливі дії 

• Завжди глибоко дихайте 
• Поверніться і поміняйте положення на кожному подиху 
• Виконуйте кожний рух стільки ж часу, скільки займає кожний акт подиху 
• Штовхайтеся через п’яту прямої ноги 
• Підніміть хребет угору і всередину й потім поверніться 
• Плечі, руки й п’ясті залишаються притиснутими до підлоги 
 
ДЖАТХАРА ПАРІВАРТАНАСАНА 
Поза повороту живота 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Помірне утримання Будь-яке утримання 
без напруги 

Будь-яке утримання 

Дихання Глибоке Глибоке Глибоке 

Фокус Прямий хребет і ноги Розширювати спину, 
витягувати ноги 

Штовхати через 
п’яти 

Рух Витягувати хребет і 
підняти, щоб 
розвернутися 

Витягувати хребет і 
підняти, щоб 
розвернутися  

Витягувати хребет і 
підняти, щоб 
розвернутися  

ПІДГОТОВКА ДО ПОЗИ 
Починайте лежачи на спині, ноги прямі. Витягніть руки в сторони (під прямим кутом 

до тіла), розташувавши на одній лінії із плечима і додавши тілу Т-подібну форму. Ми 
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назвемо це положення Т-подібним центром. Використовуйте подих Уджайї і фокусуйтеся 
на виконанні рухів, синхронних з подихом. І рух, і подих повинні бути м’якими, довгими й 
рівними. Починайте й закінчуйте їх синхронно, з однаковою тривалістю. 

Вихідна позиція 
Практикуйте цю початкову позицію, поки м’язи не стануть досить сильними, щоб 

підтримувати вагу ваших ніг, потім переходьте до пози Джатхара Парівартанасана. 
1. Зробіть вдих і зігніть коліна до грудей. Видихніть, коли випрямляєте ноги, 

штовхаючись стопами в напрямку стелі. Витягайтеся через п’яти і підтягуйте 
подушечки стіп у напрямку до обличчя. 

2. На видиху поверніть таз на кілька сантиметрів вправо. Зробіть вдих і знову зігніть 
коліна й підведіть їх до грудей. 

3. На видиху, поверніть таз і ноги вліво, підводячи коліна вгору і під лівий лікоть. 
Витягніть хребет угору, згинаючи верхню частину спини (плечі й руки 
залишаються на підлозі). Поверніть грудну клітку назад вправо. Зробіть вдих. На 
кожний видих витягайте хребет і відкривайте грудну клітку. На початковому етапі 
залишайтеся в цій позиції з повернутим хребтом 10-20 секунд, глибоко дихаючи. 

4. На вдиху відведіть зігнуті коліна назад у центральну позицію. 
5. На видиху випряміть ноги і поверніть таз у центр і потім уліво. Зробіть вдих, зігніть 

коліна. 
6. На видиху повільно поверніть таз і ноги вправо, піднімаючи коліна вгору і під 

правий лікоть. 
7. Залишайтеся в цій позиції з повернутим хребтом протягом декількох подихів (10-20 

секунд). Поверніться в центр на вдиху. Зробіть видих, переміщаючи стопи до 
підлоги, перш ніж випрямити ноги. Розслабтеся в Шавасані. 

 

 
Джатхара Парівартанасана 

1. Зробіть вдих і зігніть коліна в напрямку до грудей. Зробіть видих, коли 
випрямляєте ноги, штовхаючи стопи в напрямку до стелі. Витягайтеся через п’яти. 

2. На видиху поверніть таз на кілька сантиметрів вправо. Зробіть вдих. 
3. На видиху випряміть ноги і витягніться через п’яти. Повільно опустіть прямі ноги 

вліво, підводячи стопи до лівої п’ясті. Зовнішня сторона лівої стопи торкається 
підлоги (або вашої п’ясті). Тримайте стопи і ноги разом. 

4. Витягніть хребет угору, наче ви згинаєте спину. Поверніть грудну клітку назад 
вправо, коли витягаєте ноги вліво. Коли ви робите вдих, напружуйте й витягайте 
ноги, роблячи це через п’яти. При кожному видиху витягайте хребет і відкривайте 
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грудну клітку. На початковому етапі залишайтеся в цій позиції з повернутим 
хребтом 10-20 секунд, глибоко дихаючи. 

5. На видиху поверніть ноги в центр. Пам’ятайте, що потрібно рухатися і дихати в 
медитативному настрої. 

6. На вдиху поверніть таз до центру й потім уліво. 
7. Коли ви робите видих, повільно опустіть прямі ноги вправо, підводячи стопи в 

напрямку до правої п’ясті. Повторите кроки 3 і 4 на цій стороні. 
8. Залишайтеся в цім положенні з повернутим хребтом 10-20 секунд. Поверніться в 

центр на видиху. Зробіть вдих. Перемістіть стопи до підлоги, перш ніж випрямити 
ноги. Розслабтеся в Шавасані. 

МОДИФІКАЦІЇ 
• На початку спробуйте використовувати цеглу або валик під стопи (або зігнуті 

коліна), щоб зменшити поворот і збільшити комфортність. 
• Спробуйте покласти сідниці з упором об стіну, витягнувши ноги вгору уздовж 

стіни. Входьте в позу, переміщаючи зігнуті коліна або прямі ноги вниз по стіні 
вправо. Тримайте стегна витягнутими, витягайте обидві кості тазу так, щоб вони 
завжди торкалися стіни. 

Примітки для дош 
Це скручування дуже корисне для Вата, Пітта й Капха. Воно зменшує жирові 

відкладання, тонізує печінку, селезінку й підшлункову залозу. Корисно для травлення. 
Важливі дії 

• Повний глибокий подих 
• Рухатися синхронно з подихом 
• Штовхати через п’яти 
• Втягувати хребет у тіло 
• Плечі, руки і п’ясті завжди залишаються на підлозі  
• Втягувати верхню ногу 
Загальні попередження 
Важливіше за все глибоко дихати під час скручувань, навіть якщо це означає дихати 

через рот. 
Під час цього руху ніколи не повинна боліти спина. Якщо відчувається біль або 

дискомфорт, не виконуйте скручування, поки не порадитеся з лікарем. 
Поворот голови! виконується за бажанням, і якщо вам не комфортно, тримайте 

обличчя в центрі. 
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ШАВАСАНА 
Поза Трупа (поза розслаблення) 
 

 Вата Пітта Капха 

Час Щодня 20-30 хвилин 
або більше 

Щодня 15-25 хвилин 
або більше 

Щодня 5-15 хвилин 

Дихання Легке, розслаблене М’яке, розслаблене Дозвольте тілу 
дихати самостійно 

Фокус Розслабитися до 
нерухомого стану 

Перехід у нерухомий 
стан 

Звільнення і 
розслаблення 

ПОЗА 
Лягти зручно на спину, ноги витягнуті й злегка розведені. М’язи гомілок підтягнуті до 

внутрішньої поверхні кожної ноги. Обов’язково підтримуйте тіло в теплому стані. Відведіть 
плечі вниз і під себе, коли витягаєте руки уздовж підлоги в сторони, долоні вгору. Витягніть 
шию. Зробіть глибокий вдих. Видихніть і дозвольте всьому тілу звільнитися і комфортно 
розслабитися. Систематично знімайте всю напругу, що нагромадилася в кожній частині тіла. 
Потім розслабте свідомість, фокусуючись на русі подиху через тіло. Повністю розслабтеся. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПОЗИ 
Повільно поглиблюйте подих. Перемістіть увагу усередину тіла і м’яко рухайте 

пальцями рук і ніг. Зробіть вдих і зігніть ліве коліно. Тримайте голову в контакті з підлогою, 
коли повертаєтеся на праву сторону. Використовуйте руки, щоб підняти себе поштовхом 
вгору в сидяче положення. 

МОДИФІКАЦІЇ 
Показані на малюнку три Шавасани підходять (і зазвичай найкращі) для кожної із 

трьох дош. Будь ласка, практикуйте Шавасану тим способом, який найбільше вам підходить. 
Ось кілька пропозицій для більш комфортної практики: 

• Покладіть маленький згорнутий валиком рушник під шию для підтримки. 
• Закрийте очі шматком матерії або наочниками. 
• Покладіть маленький рушник під п’ясті, щоб тримати зап’ястя прямими й 

комфортно. 
• Підтримуйте щиколодку згорнутим валиком рушником (приблизно 7,5 см. 

товщиною). 
• Укрийтеся для тепла або комфорту. 
Примітки для дош 
Шавасана - це найважливіша асана, бо вона допомагає звільнити акумульовану Вату, 

Пітту і зняти стрес. Вона повинна завжди завершувати вашу практику асан. 
Важливі дії 

• Плечі відведені вниз і під себе 
• Шия витягнута і розслаблена 
• Обличчя паралельно підлозі 
• Поперек у нейтральному положенні 
Загальні попередження 
При проблемах зі спиною покладіть валик або згорнуті ковдри, щоб витягнути поперек. 

Покладіть валик під шию, щоб підтримувати її вигин. 
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ДОДАТОК: ЗРАЗКОВІ КОМПЛЕКСИ АСАН ДЛЯ КОЖНОЇ ДОШИ 

 

ЗНИЖЕННЯ ВАТИ 

Рівень 1. Негайне зниження Вати 
Сурья Намаскар, позиція 4 
Штовхання об стіну або Адхо Мукха 
Сванасана 
Тадасана, 
Уткатасана 
Триконасана 
Вірабадрасана I 
Парсвоттанасана 
Падангустасана 
Навасана 
Підготовка до Сирсасани 
Поза Ембріона 
Віаріта Карані або Сарвангасана II 

Рівень 2. Негайне зниження Вати 
Парсваконасана 
Вірабадрасана I 
Вірабадрасана III 
Уттанасана 
Урдхва Прасаріта Екападасана 
Підготовка до Сирсасани 
Сарвангасана II або III 
Макарасана 
Супта Вірасана 
Пурвоттанасана 
Поза Ембріона 
Сиддхасана 
Дандасана 
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Віньяса для спини 
Дандасана 
Джану Сирсасана 
Пашимоттанасана 
Базова Вірасана 
Два скручування за допомогою стільця 
Марічіасана III 
Скручування «Алігатор», варіанти I-II 
Шавасана на 20-30 хвилин 

Баддха Конасана 
Упавіста Конасана 
Парсва Упавіста Конасана 
Джану Сирсасана 
Пашимоттанасана 
Марічіасана III 
Скручування «Алігатор», варіанти III і IV 
Шавасана на 20-30 хвилин 
 

Рівень 3. Негайне зниження Вати 
Паріврітта Триконасана 
Парсваконасана 
Урдхва Прасаріта Екападасана 
Падахастасана 
Сирсасана 
Сарвангасана III 
Халасана 
Макарасана 
Салабхасана III 
Поза Ембріона 
Урдха Прасаріта Падасана 
Навасана 
Джану Сирсасана 
Паріврітта Джану Сирсасана 
Тріанг Мукхайкапада 
Пашимоттанасана 
Ардха Баддха Падма Пашимоттанасана 
Пашимоттанасана 
Сиддхасана 
Ардха Матсієндрасана I або II 
Джатхара Парівартанасана 
Шавасана на 20-30 хвилин 

Рівень 4. Негайне зниження Вати 
Сирсасана 
Будь-який варіант Сирсасани  
Бакасана 
Ніраламба Сарвангасана 
Піндасана в Сарвангасані 
Ека Пада Раджакапотасана 
Хануманасана 
Йога Мудрасана 
Курмасана 
Маласана 
Ардха Баддха Падма 
Пашимоттанасана 
Парсва Упавистха Конасана 
Урдхва Мукха Пашимоттанасана 
Паріврітта Пашимоттанасана 
Пасасана або Марічіасана II 
Шавасана на 20-30 хвилин 

ЗНИЖЕННЯ ПІТТИ 

Рівень 1. Негайне зниження Пітти 
Розтяжка «Кішечка» 
Віньяса для спини 
Адхо Мукха Сванасана 
Сурья Намаскар 
Падоттанасана 
Два скручування за допомогою стільця 
Віпаріта Карані 
Поза Ембріона 
Віньяса для спини 
Салабхасана II 
Поза Ембріона 
Сиддхасана 
Супта Падангустасана 

Рівень 2. Негайне зниження Пітти 
Сурья Намаскар, поза № 2 
Падоттанасана 
Сарвангасана II 
Депада Підам 
Віньяса для спини 
Салабхасана II 
Поза Ембріона 
Супта Падангустасана 
Джану Сирсасана 
Паріврітта Джану Сирсасана 
Анантасана 
Упавіста Конасана 
Парсва Упавіста Конасана 
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Джану Сирсасана 
Упавіста Конасана 
Пашимоттанасана 
Два скручування за допомогою стільця 
Скручування «Алігатор», варіанти II і III 
Шавасана на 15-25 хвилин 

Віпаріта Карані 
Марічіасана III 
Бхарадваджасана 
Скручування «Алігатор», варіанти I-IV 
Джатхара Парівартанасана 
Шавасана на 15-25 хвилин 

Рівень 3. Негайне зниження Пітти 
Адхо Мукха Сванасана 
Адхо Мукха Вріксасана 
Сарвангасана III 
Сету Бандха Сарвангасана варіант 
Макарасана 
Ніраламба Бхуджангасана I 
Супта Вірасана 
Супта Падангустасана 
Данурасана 
Паріврітта Джану Сирсасана 
Віпаріта Карані 
Курмасана 
Пашимоттанасана 
Джатхара Парівартанасана 
Марічіасана I 
Шавасана на 15-25 хвилин 

Рівень 4. Негайне зниження Пітти 
Пінча Маюрасана 
Адхо Мукха 
Вріксасана Сарвангасана і варіанти 
Ніраламба Сарвангасана 
Ека Пада Сирсасана 
Урдва Данурасана 
Йогамудрасана 
Хануманасана 
Урдхва Мукха Пашимоттанасана  
Паріврітта Пашимоттанасана 
Будь-яка Ардха Матсієндрасана 
Джатхара Парівартанасана  
Шавасана на 15-25 хвилин 

ЗНИЖЕННЯ КАПХИ 

Рівень 1. Негайне зниження Капхи 
Сурья Намаскар, поза № 2,  
Адхо Мукха Сванасана 
Тадасана 
Вріксасана 
Триконасана 
Вірабадрасана I 
Вірабадрасана I 
Підготовка до Сирсасани 
Сарвангасана I 
Ніраламба Бхуджангасана I 
Ніраламба Бхуджангасана II 
Ніраламба Бхуджангасана III 
Салабхасана I 
Салабхасана II 
Салабхасана III 
Навасана 
Упавіста Конасана 
Скручування «Аллігатор», варіанти I-III 
Шавасана на 5-15 хвилин 

Рівень 2. Негайне зниження Капхи 
Сурья Намаскар, пози 4-6 
Триконасана 
Паріврітта Триконасана 
Ардха Чандрасана 
Вірабадрасана I 
Вірабадрасана III 
Розтягування грудної клітки з опорою на 
стіну 
Урдхва Прасаріта Екападасана 
Урдха Прасаріта Падасана 
Сирсасана 
Сарвангасана I або II 
Депада Підам 
Пурвоттанасана 
Навасана 
Марічіасана III 
Скручування «Алігатор», варіанти III і IV 
Шавасана на 5-15 хвилин 

Рівень 3. Негайне зниження Капхи 
4-8 Сурья Намаскар, (Стрибки) 
Адхо Мукха Вріксасана 2-4 

Рівень 4. Негайне зниження Капхи 
Сурья Намаскар, (Стрибки) 
Будь-яка Сирсасана і варіанти 
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Пінча Маюрасана 
Сирсасана 
Сарвангасана II або III 
Сету Бандха Сарвангасана 
Данурасана 
Ніраламба Бхуджангасана II 
Урдва Данурасана 
Ека Пада Раджакапотасана, розтяжка 
Парівріттайкапада Сирсасана 
Навасана 
Пурвоттанасана 
Васіштхасана 
Данурасана 
Супта Падангустасана 
Паріврітта Джану Сирсасана 
Шавасана на 5-15 хвилин 

Сарвангасана і варіанти 
Ніраламба Сарвангасана 
Уттана Падасана 
Ека Пада Урдва Данурасана 
Ека Пада Віпаріта Дандасана 
Ека Пада Раджакапотасана I 
Васіштхасана 
Вішвамитрасана 
Супта Падангустасана 
Урдхва Мукха Пашимоттанасана 
Марічіасана I 
Будь-яка Ардха Матсієндрасана 
Шавасана на 5-15 хвилин 

Деякі асани, представлені в 4-х рівнях стосуються до складних, або «вищих» асан. Радимо 
практикувати їх тільки з досвідченим інструктором. 

 


