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PĀDAHASTĀSANA	  
Sõna pāda tähendab sanskriti keeles jalga 
ning hasta samaaegselt „kätt“ ja 
„käeliigutust/ kehaliigutust“. Niisiis 
kutsutakse seda āsana’t „käed jalgadeni 
poosiks“. 

Tehnika 

Seisa püsti, tallad kergelt üksteisest eemal 
(5-10 cm) ja paralleelselt. Painuta ette ja 
püüa haarata oma suurtest varvastest, 
võttes need pöidla ja kahe järgmise sõrme 
(nimetissõrm ja keskmine sõrm) vahele, 
peopesad kohakuti. Ära kõverda põlvi; 
jalad peaksid jääma täiesti sirgeks. 
Lõdvesta kõik mittevajalikud lihased. Kui 
sinu lülisammas on selleks piisavalt 
paindlik, painuta veelgi allapoole ja pane 
käed jalgade alla, nii et peopesad 
puudutavad jalataldu. Kui oled väga hea 
painduvusega, pane peopesad maha jalgade 
ette või taha. Ära kõverda põlvi. Selleks, et 
seda korralikult sooritada, võib sellele 
āsana’le eelneda lühike dünaamiline osa, 
mis suurendab painduvust. 

 

 

 

 

 

Keskendumine  

Selle āsana sooritamisel tuleks keskenduda 
järgmisele: maaenergiale, mis tõuseb läbi 
jalgade ja selle energia koondumisele 
mūlādhāra tšakra tasandil, teatava 
täiendava energia tekkimisele keres ja 
samuti ka üleliigse maaenergia 
väljutamisele käte kaudu maapinda. 
Seejärel peaksid sa kogema meeldivat 
tunnet alumistes jäsemetes, mūlādhāra 
tšakra virgumist ja kere piirkonna energiate 
puhastumist. 

 

 

Mõjud ja kasud  

See poos annab toonust kõhupiirkonna 
organitele ja suurendab seedemahlade 
eritumist, samuti aktiveerib maksa ja 
põrna. Sellest harjutusest saavad kasu 
kõhupuhituse ja maoprobleemide käes 
vaevlejad. Aneemiahaigetel on soovitav 
praktiseerida seda āsana’t vähehaaval, 
kuid regulaarselt - see aitab kaasa vere 
uuenemisele; järkjärgult hakkavad kaduma 
nõrkus ja ka muud vaevused. 
Pādahastāsana aitab jagu saada 
kõhukinnisusest, seedehäiretest, istmiku- 
närvivalust, neerupuudulikkusest, 
üleliigsest rasvast (eriti just reite ja 
kõhupiirkonnas).  
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Samuti muudab see tugevaks õlad, 
saledaks keskkoha ja laiaks rinna. Selle 
āsana abil on võimalik õigeks seada/ 
kohandada ettepoole nihkunud 
selgroolülisid; harjutus muudab lülisamba 
elastseks, sirgeks ja paindlikuks, ravides 
seeläbi paljusid tundmata haigusi, tagades 
lülisamba värskuse ja tugevuse. Sellel 
poosil on kehapikkust lisav toime ja see 
ravib mõningaid defekte, mis põhjustavad 
kääbuskasvu noortel inimestel. 
Pādahastāsana parandab vereringet ja 
rakendab töösse kõik seljalihased, tänu 
millele tunneb inimene peale harjutuse 
sooritamist taaselusavat toimet. Selle 

harjutuse abil on võimalik kolme kuuga 
korrigeerida luumurrust tingitud jala 
lühenemist, kui ühtlasi määrida kahjustada 
saanud kohale sinepiõli koos vähese 
soolaga. Pādahastāsana võimaldab ühtlasi 
apāna vāyu vaba läbiääsu alla, puhastab ja 
tugevdab suşumnā nāḍῑ’t (lülisamba sees), 
annab kehavalgust tamas’e eemaldamise 
läbi (vastavaid kontseptsioone 
tutvustatakse lähemalt kursuse käigus). 
Isegi selle poosi vähene praktiseerimine 
võib tuua kohest ja olulist kasu. 
Kokkuvõtteks - tegemist on väga kasuliku 
āsana’ga. 

 

 

 


