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Взаимодействие с децата
Скъпи деца,
Oт книгата „Йога за деца“ с помощта на картинки, интересни истории и игри
ще научите що е то „йога“ и как се практикува тя. Йога упражненията са толкова приятни и лесни. Трябва само да наблюдаваме какво правят дърветата,
животните и птиците. Практикуването на йога ни прави по-силни, по-умни и
със сигурност по-малко болнави. Освен това ще се научим на най-различни и
интересни жестове с ръцете.
Няма как да не се позабавляваме и с някоя друга йога игра. О, но това не е всичко! Ще прочетете красиви йога стихотворения, а също и какво да правите, за да
се храните пълноценно. Ще ви покажем как да седите правилно, да вървите правилно, да поздравявате слънцето, да тичате като йоги и най-вече как да дишате.
С тази книжка ще научите прости и полезни йога упражнения,
които да поддържат тялото ви жизнено и енергично,
да ви зареждат с вдъхновение и радост от живота.
Хайде! Сега да се учим на йога и да разкажем
и на тези, които не знаят за нея!

Ваш по-голям брат,
Ачаря Балакришна
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Съдържание
E Молитва
E Благоденствие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1
2
Практикуването на йога е лесно
3-8
Да се учим от природата
9-12
Хайде да се залюлеем ето така
13
E Нека даряваме обич
14
Лесни упражнения
15-33
E Практикувай йога
34
Йогасана
35-53
E Молитва
54
Поздрав към Слънцето
55-60
E Да бъде тялото ни силно, а умът ни – безпогрешен
61
Йогийско тичане
62-63
E Да вървим напред
64
Жестове с ръце
65-67
E Прави йога и играй
68
Почувствайте дъха си
69-72
Игра: да упражним дишането си
73-75
Пранаяма
76-87
Начин на хранене
88-95
Йога игри
96-100
E Добрите деца
101
Чуйте тази история
102-104
E Упражнения
105-116
E Инструкции за учители и родители
117-120

Молитва

Слънцето, Луната и звездите,
обичаме ги всички тях.
Потоците, реките, океаните
и облаците, плуващи над върховете,
и птиците, прелитащи в небето,
и разноликите цветя в полето.
Колко прелестно е цялото творение,
защото всичко Негово е вдъхновение.
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