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Moje milá,
dneska náš čeká klidná, uvolňující lekce jin jógy, kterou pro nás
připravila Eli Sosnový z Barre days ❤️
Přemýšlela jsem, čím její lekci v kalendáři doplnit a v souvislosti s jin
jógou mě napadlo téma rovnováhy.
Pokud si pod rovnováhou v životě představujeme snahu neustále se
udržet přesně ve středu, může v nás už jen tahle představa
vyvolávat pořádný TLAK. Stres. Úzkost.
Balancovat jako provazochodec na laně a ani o centimetr se
nevychýlit ze strachu, že můžu spadnout... To je prostě makačka.
Jenže o tom udržování rovnováhy vůbec není.
Rovnováha totiž neznamená stát vždy ve středu, ale dovolit si
vychýlit se z osy a zase se do ní plynule vrátit.
✨ Rovnováha neznamená, že musíme žít "šedě" a všeho mít přesně
50/50. Rovnováha znamená někdy zvolit bílou a někdy černou.
✨ Někdy jíst zdravě a někdy si dát dort.
✨ Pár dní ve flow pracovat pozdě do noci a pár dní potom lenošit.
✨ Hýbat se a odpočívat.
✨ Nedělat všechno vždy půl na půl, ale dělat to občas na 150% a
potom si zase dobít energii zpátky.

Rovnováha je elastická. Je jako natahovací guma. Nebo míček, který
se odráží o stěny místnosti. Vždycky se nakonec vrátí zpátky.
A o tom to celý je.
Nehledat dokonalý střed, ale naučit se elasticky vracet z jakéhokoliv
vychýlení...
A tak se dneska s Eli pojďte lehce vychýlit ze středu na tu klidnou
stranu. Z akčního, dynamického, do pomalého a pasivního.
Z jang do jin.

Co je jin jóga?
Jin a jang jsou dva protichůdné principy, které se navzájem
doplňují. Jeden nemůže existovat bez druhého. Jang je
dynamický, rychlý, je spojený s mužskou energii, světlem,
Sluncem, akcí.
Jin je klidný, pomalý, tichý, tmavý, nehybný, stabilní.
Jangové styly jógy jsou dynamičtější, fyzicky náročnější a v
jednotlivých pozicích pracují hlavně svaly.
Jin jóga je jiná. Je pomalejší, klidnější a pozice v ní cílí na
klouby, kosti a fascie. Pozice v jin józe jsou nenáročné,
relaxační a zůstává s v nich delší dobu, aby se uvolnily a
protáhly tyto hlubší tkáně.

Jin jóga s Eli a Charliem

Přejít na video

Nadi Shodhana (dechová technika)

Přejít na video

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

