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BHUJANGĀSANA	  
Sanskriti keeles tähendab bhujanga 
“kobra”. Selle āsana nimi on kobrapoos, 
kuna selle soorituse ajal sarnanevad 
tõstetud pea ja rindkere kobra ülestõstetud 
peale.  

Tehnika 

Lama kõhuli põrandale, jalad on 
väljasirutatud ja lähestikku. Aseta käed 
maha õlgade alla. Painutades selgroogu 
tahapoole, tõsta aeglaselt pea ja ülakeha 
mast üles, nagu kobra tõstaks oma pead. 
Siis siruta pea taha nagu madu, kes on 
valmis ründama. Pööra tähelepanu sellele, 
et varvastest vaagnani puudutaks keha 
põrandat. Kui võimalik, peaksid käed 
olema täielikult sirutatud ja kogu keha 
raskus on neil; selg ja kõik muud 
mitteolulised lihased peaksid olema 
lõõgastunud. Veel üks tihtiesinev viga on 
lasta peal ja kaelal kukkuda õlgade vahele; 
selle asemel peaksid sa uhkelt sirutama 
rindkere ja tõstma pea. Välju poosist 
aeglaselt.  

 

Keskendumine 

Selle āsana soorituse ajal märka anāhata 
tšakra ärkamist läbi kosmilise energia ja 
samaaegselt (kuigi oluliselt nõrgemalt) 
keskendu maaenergiatele, mis tõusevad 
jalgadest ja selgroost sama tšakrani.  

Soorituse lõppedes taju peeneid 
vibratsioone südamekeskuse tasandil 
(anāhata tšakra), südamlikku meeleolu 
ilma konkreetse kiindumusobjektita, 
sügavat sisemist rahu, mis kiirgab samast 
piirkonnast (südamekeskusest). Proovi 

tunnetada häälestumist puhta universaalse 
armastuse tasandiga. 

Keelud 

Kaugele arenenud kõhu- või 
vaagnapiirkonna songaga patsientidele on 
selle poosi sooritamine rangelt keelatud. 
Samuti selliste selgroovigastuste puhul, 
kus on tegemist selgroolülide vaheliste 
diskide nihestusega, peaks enne selle 
āsana praktiseerimist nõu küsima 
kompetentselt gurult. Hüperaktiivse 
kilpnäärme talitluse korral on soovitatav 
teha selle āsana variatsiooni, kus pea ei ole 
taha sirutatud, vaid hoitud tavapärases 
asendis.  

Mõjud ja kasud 

See poos on imeravim vigastatud 
selgroole, eriti nendel juhtudel, kus on 
tegemist selgroolülide tahapoole nihkega. 
See poos muudab selgroo paindlikuks, 
leevendades seljavalusid, nimmevalusid, 
küürselgsust ja teatud ishiase tüüpe. Selle 
praktiseerimine toniseerib südame närve ja 
lihaseid ning kopsurakke. Tõstes 
kõhusisest survet, on bhujagāsana abiks 
kõhukinnisuse korral ja stimuleerib maksa, 
kõhunääret, neere ja sapipõit; samuti 
mõjub ta hästi neerudele. Kilpnäärme 
tegevus normaliseerub ja neerupealsed 
näärmed saavad toniseeritud, mis annab 
jõulisust ja liikuvust ning leevendavad 
teatud reuma liike. Bhujangāsana on 
samuti äärmiselt kasulik amenorröa 
(menstruatsiooni puudumise), düsmenorröa 
(valuliku menstruatsiooni) ja leukorröa 
(valgevooluse) korral ja mitmete teiste 
emaka ja munasarja haiguste puhul. Ta 
tagab nendes kehaosades efektiivse 
vereringe, toniseerib munasarju ja emakat 
ning reguleerib menstruaaltsüklit. Lisaks 
muutub sünnitus lihtsamaks ja 
loomulikumaks. Kobrapoos teeb 
vööpiirkonna saledaks ja rindkere avaraks 
ja on väga kasulik täidluse vastu, muutes 
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keha kauniks. Selgroo piirkond saab 
toniseeritud ja seljalihased treenitud, peites 
ebaesteetilised selgroolülid, mis tihtipeale 
naistele muret teevad. Bhujangāsana 
toniseerib ja noorendab ka puusapiirkonna 
närve, tõstab kehasoojust, ergutab söögiisu 
ja edasijõudnud tasemetel aitab selle 
praktiseerimine kaasa kuṇḍalinῑ ṡakti 
äratamisele, mis tavapäraselt on mūlādhāra 
tšakras uinuvas olekus. Psühholoogiliselt 
annab ta suuremeelsust, enesekindlust ja 
õilsameelsust ning äratab ning tõstab 
võimet armastada.  

 

Variatsioon 

Neile, kel ei ole võimalik täispoosi 
sooritada, on olemas ka variatsioon. 
Samuti neile, kellel on väga kange selg, 
võivad täissooritust lühikeste vahedega 
kombineerida selle variatsiooniga.  

 

 


