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Средищна 
сила
Силата в центъра на тялото 

позволява на всички други части  

да действат по-леко. Научете 

какви са усещанията, когато 

придърпате навътре коремните 

мускули. Съчетайте го с гъвкавост  

в хълбоците и сила в гърба и сте 

на път да се завърнете в центъра 

на тялото си.



12

С
р

е
д

и
щ

н
а
 С

и
л

а

Гъвкавост или сила

долу Гъвкавостта 
и силата са нераз-
делни. Когато се 
навеждате, изви-
вате или свивате 
в някои от тези 
пози, целта е да 
се помогне на тя-
лото ви да намери 
своята естестве-
на линия и баланс. 
Силните стави са 
най-гъвкавите, а 
силните мускули са 
най-еластичните.

Опитайте да не мислите за гъвкавост-
та и силата като за две съвсем отделни 
понятия или като за възможност за из-
бор от типа “или – или”. Тялото е извън-
редно интелигентно, така че обърнете 
внимание какво ви казва то.

Наблюдавайте как едно малко дете 
стои, седи и се движи свободно и бързо 
ще признаете колко далеч са повечето 
възрастни от това да обърнат внимание 
на указанията на собственото си тяло. 
Често пъти ние дори не осъзнаваме, че 
сме установили някой вреден модел, до-
като той не стане напълно вкоренен и не 
изстрадаме последствията от лошата 
стойка, напрежението и стреса.

Гъвкавостта идва от силата и причина-
та за това е проста. Ставата е разпо-
ложена между противоположни мускули 
като люлка, която стегнатите мускули 
държат в положение долу. За да създа-
дете гъвкавост в ставата, трябва да 
използвате силата на противоположния 
мускул за разтягане на неговия партньор.

Първата причина да имате тези про-
блеми е, че самото тяло се е приспосо-
било да се движи, да седи и да се държи 
по начина, който вие сте избрали (не 
както то може би ви е казвало). Зато-
ва то идеално показва кой сте вие и в 
какво състояние сте. Най-очевидната 
илюстрация е начинът, по който ком-
пенсираме някаква телесна травма, но 
това реално се случва и в обичайния, все-
кидневния живот. Втората причина е, че 
тялото е склонно да се отвори само ко-
гато наистина чувства, че е безопасно 
да го направи.

Освобождаване на тялото
Има три обичайни метода да накарате 
тялото да се чувства безопасно и да 
разхлабите стегнатостта, която крие 
слабост. Първо, може просто да легнете 
и да се отпуснете, като оставите всич-
ко, само за да откриете, че все същите 
напрежения и стегнатост се връщат, 
щом спрете релаксирането и отново 
възприемете обичайните си модели и 
методи на движение. Второ, може да 
разтоварите напрежението чрез масаж 
или манипулации, но още веднъж, вашите 
обичайни методи и схеми на движение 
ще насърчат връщането на първоначал-
ното напрежение в тялото ви. Вие обаче 
можете да създадете баланс между мус-
кулите си и тъй като балансът е най-ка-
тегорично безопасен, тялото – вашето 
тяло – е по-вероятно да се отвори и да 
се отпусне, променяйки обичайните дви-
гателни навици към по-добро. Само кога-
то една слабост се превръща в сила, за 
да балансира друга сила, напрежението в 
тялото ще изчезне.

Докато практикувате, осъзнайте дис-
балансите в тялото си; научете се да ги 
разпознавате във всекидневния живот, 
така че вашата работа върху постелка-
та да продължава през целия ден, всеки 
ден, променяйки тялото ви от отпусна-
то и прегърбено до здраво и добре гледа-
но. Докато не балансирате “люлката” във 
всекидневните движения, дисбалансът 
ще остане.

Опитайте да бъдете търпеливи. Бъде-
те честни към своите слабости, след 
това отделете време, за да ги превър-
нете в силни страни, докато тялото не 
ви даде сигнал, че слабостта е готова 
да си отиде.
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долу Не трябва 
да сте запознат 
с Нютоновата 
механика, за да 
разберете как да 
използвате грави-
тацията така, че 
да се повдигнете. 
Вижте как длан-
та и стъпалото 
имат естествени 
сводове, които 
действат като 
ресори срещу зем-
ното притегляне. 
Опитайте просто 
да ги притиснете 
надолу и изчакайте 
да усетите едно 
естествено повди-
гане в отговор.

Земното притегляне –  
използвайте пода
Кое е единственото нещо, което ви по-
мага да стоите върху тази планета? Съ-
щото, което ни смалява през деня и без 
което ние бихме се зареяли в простран-
ството. Земното притегляне ни при-
тиска надолу и ни предоставя всичко, от 
което се нуждаем, за да открием едно 
магическо повдигане. Спомнете си Исак 
Нютон: на всяко действие има равно по 
сила и противоположно по посока проти-
водействие. Всичко, от което се нужда-
ем, за да открием това повдигане срещу 
силата на гравитацията, е тялото и под.

Без значение каква част от тялото ви 
докосва пода или стол, вие може да от-
криете издигането, като просто леко 
натиснете надолу. В крайна сметка ние 
сме проектирани с ходило, което има 
естествен баланс, който се дължи на 
неговия свод, и гръбначен стълб, който 
има извивки, за да разполагаме с повече 
еластичност. Гимнастици, йоги, танцьо-
ри и атлети изпълняват номера, които, 
изглежда, отричат гравитацията, защо-
то са открили това издигане.

По-важно от способността да изпълня-
ваме впечатляващи номера, това повди-
гане показва, че няма нужда да страдате 
под привидното притискане от силата 
на гравитацията. В крайна сметка, ако 
се премерите сутрин и отново вечер, 
ще имате доказателство, че междувре-
менно сте се смалили малко. Тази разлика 
между свободата и дължината на нашия 
гръбнак преди и след деня е основната 
причина, поради която се чувстваме умо-
рени. Напрежението на земното прите-
гляне, изглежда, действа срещу нас.

Натисни надолу, за да повдигнеш
Но как може да се постигне левитация, 
когато гравитацията е толкова важна в 
живота ни? Ами натиснете мъничко на-
долу. Опитайте и открийте къде грави-
тацията въздейства върху вашето тяло, 
къде са слабите места.

Опитайте да се отпуснете, докато се-
дите, и след това притиснете задните 
си части върху седалката. Стойте така 
свлечни и притиснати, докато не усе-
тите потребност да прекратите, и ще 
откриете, че има едно естествено пов-
дигане, което съпътства прекратяване-
то. Сега ще се почувствате изправени и 
в синхрон с гравитацията, не в борба с 
нея. Опитайте същата техника, но този 

път изправени и ако усещането си оста-
ва неясно, останете с притискането и 
бавно излезте от позата с толкова осъз-
наване, колкото е по силите ви.

Почувствайте това повдигане и кога-
то то ви стане познато, нека вашите 
действия и движения бъдат продиктува-
ни и изпълнени с него; никога не се пре-
гърбвайте, свличайте или изгърбвайте, 
винаги усещайте един дълъг лек гръбнак, 
изпълнен с подемна сила. Ако премахне-
те напрежението и енергията, които 
използвате всеки ден в борбата с грави-
тацията, ще видите колко по-лесно може 
да се живее.

Така ние можем да забравим дългата 
борба с гравитацията и вместо това 
да работим с тази благотворна сила, да 
я използваме в наша полза. Независимо 
дали използваме това естествено пов-
дигане, за да подскачаме като газела, да 
правим стойка върху една ръка или да ле-
витираме, това означава, че докато ос-
тарявате – единственото нещо, което 
не можете да избегнете, вие няма да се 
прегърбите, огънете или поддавате на 
силата на земното притегляне. Ще ос-
тареете грациозно.
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вляво За да излезете от позата на чове-
коподобната маймуна, приберете корема 
нагоре и във вашите ребра. Разположението 
на тазобедрените стави по отношение на 
гръбнака е причината, поради която вървим 
изправени. Колкото повече караме нашия 
гръбнак да чувства, че се разтегля от тазо-
бедрените ни стави, толкова по-изправени и 
еволюирали ще се чувстваме.

Издърпване на корема навътре

Образът на красивото тяло е постоянно 
с нас, независимо дали в медиите, показ-
ващи ни новата външност на богатите 
и известните, или в рекламите за нови 
чудотворни хранителни добавки или мод-
ни методи за спортуване. Какъв е този 
образ? С тонизирани хълбоци и крака, с 
вирнато дупе, силни коремни мускули и 
широк гръден кош. Само генетично нада-
рените или непоколебимите фитнес ма-
ниаци, изглежда, въплъщават този идеал, 
а все пак именно по този начин сме про-
ектирани всички. Всички ние имаме по-
големи мускули на краката, отколкото на 
ръцете, защото природата е имала пред-
вид да използваме краката си като сред-
ство за придвижване. В средата на тя-

лото са мускули с форма на колан, който 
удържа вътрешните органи на точното 
им място. Покрай гръбнака са мускулите, 
подобни на коси подпори, които могат да 
удържат гръбнака издължен. В средата 
на тялото имаме един голям шарнирен 
механизъм, тазобедрените стави, об-
кръжени и защитени от големи мускули 
(предни и задни бедрени, седалищни), кои-
то ни помагат да се движим.

Така че, ако се движим с използване на 
тазобедрените си стави като шарнир и 
на краката като опора, те ще бъдат в 
по-добра форма и с по-висок тонус. Ако 
след това държим тялото си изправено, 
като използваме нашия “колан” и поддър-
жаме изправен гръбнак с нашите “коси 
подпори”, коремът ни няма да увисва, а 
раменете да хлътват.

Чрез преоткриване на това как е зами-
слено да се движи нашето тяло посред-
ством усещането му отвътре, съвърше-
ното тяло е постижимо и вашето соб-
ствено идеално тяло ще се появи. Трябва 
да вложите време и разум в редовната 
практика, разбира се, но това може да 
включва ходене, огъване, участие в игри, 
забавления и дребни домашни задълже-
ния, защото те изискват от вас да се 
движите, а именно в това движение 
може да се упражнявате и да се наслаж-
давате на откриването на своето тяло. 
Откриването не трябва да бъде огра-
ничено до определеното време за прак-
тикуване, защото именно в моментите 
върху постелката, седнали зад бюрото 
или при миенето на чинии, вие разбира-
те удоволствието да живеете правилно 
чрез тялото си.

Може би най-интересното е, че когато 
започнете да се движите така, както 
сте проектирани да го правите, вашите 
предварителни представи как трябва да 
изглеждате ще отпаднат. Едно безкрайно 
по-задоволяващо усещане ги замества –  
това да се чувстваш у дома си в своята 
собствена кожа.


