
 

 

 

 

 

 

 

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalno ścią hatha joga . 
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Asany Hatha Jogi w treningu 
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Joga jest praktyką znaną od ponad 5 tysięcy lat. Wywodzi się z Indii, gdzie według 
niektórych przekazów została stworzona przez wędrownych hinduskich ascetów. 

Jak sama nazwa wskazuje wędrowcy - wędrują stąd niniejszy opis zawiera kilka praktycznych 
asan dla nowych wędrowców z kijkami tzn. dla osób uprawiających Nordic Walking (NW). 

Z własnego doświadczenia wiem, iż najtrudniejszym elementem całego procesu związanego z 
rekreacją ruchową (niezależnie do tego czy jest to bieganie, NW czy inna forma aktywności 
fizycznej) jest zachowanie prawidłowych proporcji pomiędzy elementami, które powinny 
znaleźć się w ramach każdego „treningu” to jest pomiędzy rozgrzewką, wysiłkiem/treningiem 
zasadniczym a uspokojeniem/stretchingiem. 

 

 

 

 

Jeśli chodzi o dwa pierwsze elementy są one często realizowane. Jednakże uspokojenie 
i stretching są traktowane „po macoszemu”. Dlatego w niniejszym opracowaniu 
postanowiłem skupić się właśnie na tym aspekcie treningu. 

 W trakcie prawidłowo realizowanego marszu Nordic Walking angażujemy około 90% 
mięśni naszego ciała stąd bardzo ważne jest prawidłowe ich uspokojenie i rozciągnięcie. 
Najlepsze rezultaty daje rozciąganie ich po wysiłku w sposób statyczny do czego idealnie 
nadają się jogowe asany. 

Jako wielokrotny uczestnik zmagań „nordikowych” na różnych dystansach poczynając od 5 
km a kończąc na dystansie maratońskim poniżej przedstawiam moją propozycję asan dla 
„walkerów”, ale również i biegacze mogą z niej skorzystać. 

Pierwszą rzeczą jaką moim zadaniem należałoby zrobić po 
zakończeniu wysiłku to: pozycja tancerza (Natarajasana). Dzięki tej 
pozycji rozciągamy jedną z większych partii mięśni- mięśnie uda a w 
szczególności mięsień prosty uda, obszerny przyśrodkowy oraz 
mięśnie stabilizujące: obszerny boczny i napinacz powięzi szerokiej. 

Nawet po dużym zmęczeniu np. po przejściu czy przebiegnięciu 
dystansu maratońskiego możemy szybko wykonać tę asanę. W trakcie 

Około 80-90% tętna 

maksymalnego 

10-15% czasu całego treningu  

na jego zakończenia 

poświęcamy na 

stretching/uspokojenie 

10-15% czasu przeznaczanego 

na treningu  poświęcamy na 

rozgrzewkę 

70-80% czasu – 

trening zasadniczy 
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jej wykonywania możemy ustabilizować oddech i już trochę spokojniej przejść do 
klasycznego siadu prostego (Dandasana), który delikatnie rozciąga tyły nóg w szczególności 
grupę kulszowo goleniową, mięsień brzuchaty łydki oraz czynnie wydłuża kręgosłup poprzez 
mięśnie prostowniki grzbietu.  

Z siadu prostego przechodzimy do siadu japońskiego (Vajrasana) 

Jako, że są to asany wywodzące się z jogi a dedykuję je osobom uprawiającym NW to w 
większości będę je prezentował  z zastosowaniem kijków. 

  

W wyżej prezentowanym siadzie poza rozciąganiem przedniej części ud, kostek i kolan dzięki 
złapaniu kijków za plecami pomagamy otworzyć klatkę piersiową i rozluźnić ramiona. 

Lekkie odwodzenie ramion do tyłu uruchamia 
rozciąganie obręczy barkowej, która przy 
prawidłowej technice chodu z kijkami jest 
bardzo mocno angażowana. W tym ustawieniu 
rozciągamy mięsień piersiowy większy, 
mięsień piersiowy mniejszy, mięsień 
naramienny oraz dwugłowy ramienia. 

 

 

 

Cały czas dbamy o zachowanie 
wydłużonego kręgosłupa i  proporcjonalne 
rozciąganie obu stron tułowia. 
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Rozciągnięcie mięśni strony podeszwowej stopy 
uzyskamy w tym siadzie poprzez podwinięcie 
palców stóp oraz dociśnięcie głowy kości 
śródstopia do podłoża. Pozwala to również na 
lekkie rozciągnięcie ścięgna Achillesa. 

 

 

 

Podobnie jak poprzednio dbamy 
o zachowanie wydłużonego kręgosłupa 
i  proporcjonalne rozciąganie obu stron 
tułowia. 

 

Aby kontynuować  rozciąganie obręczy barkowej 
podnosimy ramiona do góry ponad głowę. Dzięki 
czemu poza rozciąganiem mięśnia obłego 
większego i mniejszego uruchamiamy mięśnie 
głębokie w tym przypadku podłopatkowy i 
podgrzebieniowy oraz mięsień naramienny, który 
tak jak podłopatkowy pełni rolę mięśnia 
stabilizującego.  
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Aby pogłębić rozciąganie w/w partii mięśni 
wykonujemy wariant uproszczony pozycji krowiej 
paszczy (Gomukhasany) z zastosowaniem kijków. 

Wykonanie tej asany dodatkowo mocno uruchamia 
mięsień trójgłowy ramienia, ale rozciąganie nie jest tak 
intensywne jak klasycznej pełnej pozycji z chwytem za 
palce. Dodatkowo intensywniej rozciągany jest mięsień 
najszerszy grzbietu. 

 

 

Po tak zrealizowanej sekwencji rozciągania obręczy barkowej możemy wstać i przejść do 
wersji uproszczonej pozycji skłonu w przód (Uttanasana) w wariancie z kijkami. 

Taka wersja asany odciąża kręgosłup od 
ucisku osiowego przy jednoczesnym 
zachowaniu pracy w kończynach dolnych 
oraz ramionach i obręczy barkowej. 

W celu pogłębienia rozciągania mięśni z 
grupy kulszowo-goleniowych oraz mięśnia 
brzuchatego łydki można pogłębiać skłon 
schodząc dłońmi w dół po kijku ale tylko pod 
warunkiem zachowania wydłużonego 
kręgosłupa. 

 

Tę samą asanę można wykonać w wariancie ze 
skrzyżowanymi nogami dzięki czemu  bardziej 
rozciągamy pasmo biodrowo-piszczelowe 
(szczególnie dobrze znane biegaczom jako ITBS 
– syndrom pasma biodrowo-piszczelowego). 

 

Pogłębienie skłonu w tej pozycji dodatkowo 
uruchomi nam między innymi mięsień 
pośladkowy wielki i przywodziciel wielki, które 
bardzo mocno pracują podczas intensywnego 
marszu. 
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Wariant uproszczony namiotu I (Prasarita-
padottanasana) jest naturalną kontynuacją 
rozciągania tylnej i przyśrodkowej strony mięśni  ud 
reprezentowanych poprzez mięśnie kulszowo-
goleniowe oraz przywodziciele stawu biodrowego. 

 

 

 

W asanie (Parivrtta-prasarita-padottanasana) namiocie 
skręconym nadal intensywnie rozciągamy kończyny 
dolne a dodatkowo poprzez skręt tułowia zwiększamy 
ruchomość kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej. 

 

Dalsze rozciąganie przywodzicieli realizujemy poprzez „siad sumo” z przenoszeniem ciężaru 
ciała z jednej nogi na drugą. 

Podczas wykonywania tej pozycji należy pamiętać o zachowaniu wydłużonego kręgosłupa, 
szyja i barki powinny być rozluźnione a ręce z kijkami bądź same leżą na udach dla 
wzmocnienia postawy. Należy unikać: przesuwania bądź odrywania stóp od podłoża, 
wysuwania kolan poza linię palców stóp podczas ich zginania. 

Aby rozciągnąć kolejne partie mięśni między 
innymi mięśnie międzyżebrowe, zewnętrzne 
mięśnie skośne, naprężacz powięzi szerokiej 
wykonujemy pozycję zamknięcia bramy 
(Parighaasana) 
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W celu pogłębienia rozciągania możemy 
przenieść kończynę górną (od strony nogi na 
której klęczymy) ponad głową w bok, tak aby 
stanowiła przedłużenie boku. W tej asanie 
rozciągają się również mięśnie odwiedzionej 
kończyny dolnej a mianowicie: przywodziciel 
wielki, prosty uda oraz smukły. 

 

 

 

 

 

Asana (Andżanejasana) sierp księżyca pomaga 
w dalszym rozciąganiu mięśni ud (dwugłowy i 
prosty uda) i podudzia z jednoczesnym 
rozciąganiem mięśni zginaczy stawu 
biodrowego. 

 

 

Wyprostowanie nogi zakrocznej dodatkowo 
pogłębia pracę wymienionych mięśni.  

 

Celem jeszcze większego zintensyfikowania 
rozciągania prostujemy również nogę 
wykroczną.  

Bardzo istotne podczas wykonywania tych 
asan jest zachowanie rozluźnionych barków i 
szyi. Nie należy wykonywać gwałtownych 
ruchów i pogłębiać pozycji poprzez tzw. „pompowanie”. Biodra nie powinny być skręcone w 
stosunku do płaszczyzny czołowej a kolano nogi wykrocznej nie powinno przekraczać linii 
wyznaczonej przez stopę aby nie tworzyło kąta ostrego.  
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Na koniec sekwencji rozciągania 
przechodzimy do przyciągania kolan w 
pozycji leżenia tyłem i w celu 
rozciągnięcia ścięgien podkolanowych 
uginamy nogi  w kolanach a stopy leżą 
płasko na podłożu. Przyciągamy prawą 
nogę (zgiętą w kolanie) do klatki 
piersiowej i pod kolanem przekładamy 
kijki. Przyciągamy kolano do klatki 
piersiowej.  

W celu pogłębienia rozciągania 
doprostowujemy lewą nogę dbając o to, 
aby kolano nogi prawej było 
przyciągane do klatki piersiowej przez 
cały czas trwania prostowania nogi 
lewej. Szyja i barki pozostają 
rozluźnione. Noga wyprostowana 
również pracuje tzn. należy napinać 
mięśnie,  podciągać rzepkę kolanową w 
kierunku uda, zachować aktywność stopy i podwijać palce nóg. 

 

Ostatnim etapem tego rozciągania jest 
wyprostowanie nogi i delikatne 
przyciągniecie jej do klatki piersiowej z 
jednoczesnym dbaniem o to, aby nie odrywać 
od podłoża pośladków i kości ogonowej. 

 

Po zakończeniu tej sekwencji mamy rozciągnięty mięsień półścięgnisty, dwugłowy uda i 
pośladkowy wielki oraz mięsnie stabilizujące: półbłoniasty i obszerny boczny.  

W zależności od warunków możemy na koniec zaproponować jeszcze krótki odpoczynek w 
pozycji (Siavasana) martwego ciała. 

Generalna uwaga do wszystkich powyżej prezentowanych asan i ćwiczeń jest taka, iż 
powinny być one realizowane na obie strony ciała (w przypadku asan symetrycznych) 
najlepiej w minimum dwóch, trzech powtórzeniach z przerwą kilku, kilkunastu oddechów 
pomiędzy sekwencjami. 

 Mam świadomość, iż zaprezentowana w niniejszym opracowaniu seria asan nie 
wyczerpuje całego repertuaru, który można by zastosować w trakcie rozciągania po 
treningach biegowym czy Nordic Waliking, ale zastosowanie nawet tych kliku pozycji może 
pomóc nam w szybszym rozluźnieniu mięśni, przyspieszeniu ich odbudowy i regeneracji. 
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