
Rekomendacijos hatha jogos praktikai moterims nėštumo metu

Leidžiama

Švelni praktika su tinkamu tempu ir pakankamu krūviu visoms raumenų grupėms.

Šatkarmos, skirtos valyti nosies ir gleivinių kanalus (Džala neti, Sutra neti, Trataka).

Krūtinės ląstos išsilenkimai, kur sėdmenys įtempti, o uodegikaulis pavestas po savimi, mentys ir 
alkūnės bando susiliesti su nugara.

Atviri lengvi susisukimai ant įkvėpimo yra naudingi stuburui ir nekenkia pilvo sričiai.

Pasilenkimai prie tiesių arba sulenktų kojų, kai pėdos pastatytos dubens plotyje, arba šiek tiek plačiau.

Pozos, skirtos atverti dubens sritį (tačiau išbraukiame tas padėtis, kur įvyksta stiprus dubens atvėrimas 
arba raumenų įsitempimas).

Asanos stiprinančios rankoms (Gomukhasana tik rankoms, Garudasana tik rankoms ir panašios).

Visas pastangas ir lengvus susisukimus būtinai atliekame ant įkvėpimo. 

Balansinės stovimos padėtys kojoms, nenumatančios gilaus dubens srities atvėrimo, pilvo raumenų 
įtempimo arba galinių kojų dalių ištempimo (Vrikšasana, Uthita Hasta Padangušthasana 1-2 su 
sulenktais keliais, Virabhadrasana 3 su rankų atrama į sieną). Neilgai! Laikant šias padėtis ilgai, įvyksta 
kraujo pritekėjimas į galūnes ir mažiau skiriama gimdai.

Raminančios pranajamos (Pilnas jogų kvėpavimas, adaptuotas variantas Udžai prajamaja, Nadi 
Šodhana, Bramari).

Adaptuotos perverstos asanos (Viparita Karani Mudra su bolsteriu po kryžkauliu, atremiant kojas ant 
sienos).

Laiptiškas kvėpavimas (įkvėpimas – sekundė užlaikymas, nedidelis įkvėpimas – sekundė užlaikymas ir 
taip toliau iki plaučių užpildymo oro, toliau ramus iškvėpimas be užlaikymų. Pagal tokią pačią schemą 
keičiame įkvėpimą ir iškvėpimą – ramus įkvėpimas ir laiptuotas iškvėpimas) arba gilus ilgas 
iškvėpimas bet kokioje raminančioje pranajamoje.

Taip pat nėštumo metu hatha jogos praktikoje svarbu laikytis šių dalykų:

Kai sėdite ant kilimėlio, padėkite po dubeniu kažką minkšto (pavyzdžiui, pledą arba bolsterį). Pakilimo 
aukštis turi būti toks, kad keliai ir dubuo atsidurtų viename lygyje. Keliai neturi styroti į viršų, 
iššaukiant stuburo susilenkimą.

Stovint ant keturių (Mardžariasanos-katės padėtyje), būtina kontroliuoti kelių ir alkūnių padėtį. Po 
keliais pageidautina padėti pledą. Sekite, kad alkūnėse nebūtų persilenkimo. Alkūnės turi žiūrėti ne 
atgal, o į šonus. Taip išvengsite bereikalingo krūvio sąnariams.
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Labai svarbu išmokti korektiškai gultis ant nugaros ir keltis iš padėties ant nugaros (kaip hatha jogos 
praktikos metu, taip ir kasdieniame gyvenime). Mes gulame ir keliamės tik per šoną, jokiu atveju 
neįtempiant preso raumenų.

Šavasana taip pat turi būti adaptuota nėščiajai. Šavasanoje galima būti tiek gulint ant nugaros (ypač I-II 
trimestro metu, o III trimestre tai jau leidžiama tik tuo atveju, kai moteriai komfortiška), taip ir gulint 
ant šono. Jeigu pasirinkote padėtį ant nugaros, po šlaunimis verta padėti bolsterį, kad juosmuo 
prisispaustų prie grindų. Kelius verta išvesti į įvairias puses, kaip Badhakonasanoje (drugelio padėtyje). 
Jeigu jūs gulitės ant šono, tarp kelių galima padėti bolsterį, kad pašalinti spaudimą tarpkojo sričiai, o 
taip pat išvengti vieno iš klubų persisukimo. Šioje padėtyje rekomenduojama atlikti ne tik šavasaną po 
praktikos, tačiau ir nakties miegą, ypač vėlesniu nėštumo laikotarpiu. Tačiau kokią padėtį jūs 
bepasirinktumėte, verta padėti kažką minkšto po galva ir užsidengti pledu tam, kad maksimaliai 
komfortiškai ir kokybiškai atstatyti jėgas. Nėštumo metu pageidautinas laikas šavasanai po praktikos 
yra ne mažiau 10 minučių.

„Iki nėštumo aš užsiiminėjau joga metų bėgyje kiekvieną dieną. Užsiėmimus dariau pagal klubo 
OUM.RU paskaitas ir užsiėmimus. Nėštumo metu savijauta buvo puiki, todėl sunkumo lygio aš 
nemažinau ir toliau tęsiau užsiiminėti kaip ir anksčiau. Ypač mano mėgstama praktika buvo video-
paskaita E. Androsovos „Joga moterims“. Iš jos aš pašalinau tik susisukimus, asanas ant pilvo ir 
perverstas asanas. Reguliarūs jogos užsiėmimai padėjo man nesukaupti daug papildomo svorio (9 kg) 
nėštumo metu ir paruošti savo pilvo raumenis sėkmingam gimdymui. Jau vienuoliktą dieną po 
gimdymo pas mane nebuvo pogimdyvinio pilvo, o po trijų mėnesių pas mane buvo idealus, stangrus 
pilvas. Tai buvo pats greičiausias atsistatymas po gimdymo, nors gimdymas buvo trečiasis. Jau trys 
mėnesiai po gimdymo aš grįžau prie jogos užsiėmimų ramiame rėžime (joga menstruacijų metu), o po 
trijų mėnesiu užsiiminėjau su pilnu atsidavimu“. Julija Skrynikova, pedagogė, jogos mokytoja, 
Elizavetos, Danilos ir Sviatoslavo mama.

Draudžiama

Nedaroma aktyvi, greita praktika, orientuota į jėgą.

Nedaromos šatkarmos, kurių metu veikia pilvo srities organai (Kapalabhati, Vamana Dhauti arba 
Kundžala, Šanka prakšalana, Basti ir kitos).

Nedaromi išsilenkimai per juosmenį (Urdhva Mukha Švanasana, Uštrasana, Nataradžasana, 
Bhudžangasana, Urdhva Dhanurasana ir panašios), nes įvyksta pilvo raumenų įsitempimas.

Nedaromi uždari susisukimas ant iškvėpimo, kuriuos atliekant suspaudžiama pilvo sritis ir mažojo 
dubens organai.

Nedaromi pasilenkimai prie tiesių arba sulenktų kojų iš padėties, kai pėdos yra suglaustos.

Nedaromi šuoliukai, platūs įtūpstai, gilus įėjimai į asanas.

Nedaromos gilios asanos, skirtos atverti dubens srities sąnarius (Badhakonasana, Ardha Padmasana, 
Padmasana ir panašios) pilname variante leidžiama atlikti tik tuo atveju, jeigu iki nėštumo jūs jas 
įvaldėte pažengusiame lygyje, kitu atveju egzistuoja rizika išprovokuoti kryžkaulio-klubo sritį arba 
ištempti sausgysles, kurios suminkštėja veikiamos nėštumo hormono – relaksino.
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Nedaromos balansinės asanos ant rankų (Aštavakrasana, Eka Pada Kaundiniasana, Kukutasana, 
Bhudžapidasana ir panašios).

Nedaromos stiprios pastangos susisukimuose ant iškvėpimo.

Nedaromos padėtys ant pilvo (Dhanurasana, Šalabhasana ir panašios).

Nedaromos balansinės pozos akt kojų su giliu išsilenkimu, pilvo įtempimu arba dubens atvėrimu 
(Nataradžasana, Virabhadrasana 3 su į priekį ištemptomis rankomis, Uthita Hasta Padangušthasana 1-2 
su ištiesinta koja).

Nedaromos asanos, kurių atlikimas įtempia preso raumenis (Urdhva Čaturanga Dandasana, Čaturanga 
Dandasana, Širšasana, Navasana, Ardha Navasana ir panašios).

Nedaromos energingos pranajamos, kurių metu aktyviai veikiami pilvo srities raumenys (Bhastrika, 
Kapalabhati).

Nedaromos asanos su suvestomis, sukryžiuotomis kojomis (Vadžrasana, Virasana (galima atlikti taip), 
Gomukhasana, Garudasana kojoms, įvairūs susisukimų variantai, kur kojos sukryžiuotos ir panašios).

Nedaromos klasikinės perverstos asanos (Salamba Sarvangasana, Halasana (galima atlikti taip), 
Karnapidasana ir panašios).

Nedaromi kvėpavimo užlaikymai, nedaromas pilvo užraktas Udiyana bandha ir visos technikos, kurios 
atliekamos jos pagrindu (Agnisara krija, Nauli ir panašios).

Medžiaga paruošta pagal sveiko ir sąmoningo gyvenimo būdo, jogos klubo OUM.RU knygą 
„Sąmoninga tėvystė ir natūralus gimdymas“.
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