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Bevezetés

Namaszté neked, aki a kezedben tartod ezt a könyvet!
Az általad lapozgatott „eszköz” ötlete néhány évvel ez-
előtt született meg bennem, amikor létrehoztam egy 
kevésbé részletes, kézzel írott és kézzel rajzolt vázlatot. 
Az első professzionális jógakurzusom befejezése után 
megfogalmazódott bennem az igény arra, hogy készít-
sek egy összefoglalót, ami tartalmazza a jógapózok, a 
terápiás javallatok és az ászanák által stimulált csakrák 
széles körképét. Egy részletes és gyakorlatias útmutatót 
ahhoz, hogy könnyedén felépíthesd a gyakorolni kí-
vánt sorozatot vagy a személyre szabott gyakorlásodat, 
amely aztán emlékeztetőként szolgál gyakorlás közben, 
a szőnyegen.
Kívülről nézve nagy vállalkozásnak tűnhet – és valóban 
az is – de igazából a lustaság és a gyakorlatiasság sar-
kallt tervem megvalósítására. Az egyik célom az volt, 
hogy megspóroljak zűrzavaros keresgéléssel töltött 
órákat különböző jógairányzatokról szóló könyvekben 
(amikor is egy pozíciót több elnevezéssel találok meg 
különböző helyeken, vagy általam nem ismert pozíci-
óknak adnak jól ismert elnevezést). A másik pedig az, 
hogy valahogyan ábrázoljam a pozíciókat, és egy helyre 
gyűjtsem a különböző forrásokban található informáci-
ókat, amikre a gyakorlás során támaszkodni lehet.

Ez a könyv mindkét igényt maradéktalanul kielégíti. 
Lehet rá hagyományos kötetként is tekinteni, ami egy 
rendkívül mélyreható összefoglaló, képek és informáci-
ók gyűjteménye.

A legnagyobb ereje mégis abban áll, hogy a lapok kár-
tyákra szedhetők szét, egész pontosan 396 számozott és 
színkódolt kártyára.
Elég eltépni a lapot a perforált vonalak mentén, hogy 
megkapjuk a kártyákat (62 x 90 mm). Így a kártyák 
sztenderd méretű, boltokban beszerezhető műanyag ta-
sakokba csúsztathatók és mappába rendezhetők.
Ily módon számtalan új sorozatot fedezhetsz fel, kom-
binálva az ászanákat, a pránájáma technikákat, a test-
tartásokat, a tekinteteket, a kéztartásokat és a band-
hákat. Legyen szó bármilyen fi zikai, pszichológiai és 
energetikai igényről, a kártyák egymás után történő 

használatával folyamatos és eredeti vinyászagyakorlást 
tudsz kialakítani.
Az órát vagy a hétköznapi gyakorlást szem előtt tartva 
kiválaszthatod a számodra leghasznosabb kártyákat, és 
beteheted őket egy vagy két műanyag tasakba, és ké-
sőbb pótolhatatlan útmutatóul szolgálnak majd a fel-
épített sorozathoz.

Amint említettem, a kártyák számozottak és különböző 
szekciókra tagolódnak, a háttérben látható alapszínek 
szerint a következő kategóriákra oszthatók, az alábbi 
sorrendben:

Bemelegítés – citromságra kártyák. 
Az energiablokkok megszüntetését 
célzó ászanák (pávanmuktászana), 
amelyek eltávolítják a méreganya-
gokat és az anyagcsere során kép-
ződött gázokat, illetve felkészítik 
a testet az ászanák helyes elvégzésére.

Bemelegítés – narancsságra kár-
tyák. A hagyományos napüdvözlet 
(szúrja namaszkára) elemei, ame-
lyeket a többi ászanát megelőzően 
gyakorolj felkészítésként vagy önál-
ló egységként.

Ászana. A könyvben bemutatott pózok különböző jó-
gairányzatokhoz kapcsolódnak. Az elterjedt nevükön 
szerepelnek a könyvben. Hat csoportra osztottam őket, 
a csoportoknak saját színkódjuk van és megfeleltethe-
tők a kiinduló és megérkező póz szerint: 
• hanyattfekvő pózok – shavászana;
• álló pózok – tádászana;
• térdelő pózok – vadzsrászana;
• nyújtott lábú ülő pózok – dandászana;
• keresztezett lábú ülő pózok – szukhászana;
• hason fekvő pózok – makarászana. 
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Minden ászana célja a pszichofi zikai rendszer egészségé-
nek megőrzése. A test átmozgatása, a prána szintjének 
emelése és az energiacsatornák megtisztítása következté-
ben a pszichofi zikai rendszer ellenállóvá válik a degene-
ratív folyamatokkal szemben.

Pránájáma. A különböző technikák 
szabályozzák a légzés ritmusát és a 
prána (életenergia, légzés) kiterjesz-
tését. Önállóan is, de akár a sorozat 
részeként is végezhetők. Lecsillapít-
ják az elmét, kiegyensúlyozzák az 
idegrendszert, növelik az energia és 
az oxigén szintjét és erősítik a légző-
rendszert.

A légzőgyakorlatok végrehajtási módja a kártyák elülső 
oldalán található.

Bandha. Izomzár, amely a test külön-
böző területén aktiválható: a meden-
ceövben a gátizom által (múladhára, 
1. csakra), a has területén a rekeszizom 
által (manipura, 3. csakra) és a torok-
ban (visuddha, 5. csakra). Az ászanák-
kal és a pránájámával összhangban 
alkalmazzuk a bandhákat, belső lég-
zésvisszatartással (antara vagy púraka 
kumbhaka) vagy külsővel 
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Megjegyzés
Ez a könyv nem helyettesíti az orvosi vagy 
más egészségügyi szakértői véleményt. 
Bármilyen edzésterv megkezdése előtt 
konzultáljon orvossal vagy egészségügyi 
szakértővel. A szerző és a kiadó nem vállal 
felelősséget semmilyen esetleges közvetlen 
vagy közvetett sérülésért, ami a feladatok 
végrehajtásának következtében történik.

(báhja vagy récsaka kumbhaka) egybekötve. Fizikai és 
energetikai szinten is elősegíti a kundalini (isteni ener-
gia) felemelkedését az alsó csakráktól a felsőkig, egészen 

a szamádhi eléréséig.

Mudra. A mudrák mozdulatok vagy 
„pecsétek”, céljuk olyan energiakörök 
létrehozása, amelyek segítik a prána 
megőrzését. Megkülönböztetünk 
mana mudrákat, haszta mudrákat és 
kaja mudrákat.

• A mana mudrák vagy pecsétek a fejjel kapcsolatos 
szem-, orr-, fül-, száj- és nyelvmozdulatok. Egy meg-
határozott ászanával vagy pránájámával együtt végezve 
lecsendesítik az elme hullámzását, segítik a koncentrá-
ciót és a meditációt. Továbbá serkentik a tobozmirigy 
és az agyalapi mirigy működését, fokozzák a szubtilis 
valóság érzékeléséhez szükséges kémiai összetevők ter-
melését (khécsarí mudra).
• A haszta mudrák vagy pecsétek szimbolikus kéztar-
tások, amelyek az ászanákkal (főként meditációs) vagy 
pránájámával együtt végezve fejtik ki jótékony hatásu-
kat fi zikai, energetikai és spirituális szinten.
• A kaja mudrák vagy testhelyzettel kapcsolatos pecsé-
tek az ászanák kombinációját jelentik meghatározott 
bandhákkal (izomzárakkal), az adhara mudrával (a gát 
pecsétje) és pránájámával. Céljuk az életenergia növelé-
se és annak egy vagy több csakrába (a fi nomtest energe-
tikai központjaiba) történő irányítása. Megtalálhatóak 
az ászanakártyák elülső oldalán egy kis körben. A hoz-
zájuk tartozó leírás a kártya hátulján olvasható (például 
manduki mudra, 176-os kártya).

És most, hogy már mindent tudsz…kellemes gyakorlást!

• hanyattfekvő pózok • álló pózok • térdelő pózok

• nyújtott lábú ülő 
pózok

• keresztezett lábú ülő 
pózok

• hason fekvő pózok

43 SHAVÁSZANA
HULLAPÓZ

81 TÁDÁSZANA
HEGYTARTÁS VAGY PÁLMAFAPÓZ

Szamaszthiti (egyenes állás)

173 VADZSRÁSZANA
VILLÁMPÓZ

Ánanda madirászana (bódító mennyei boldogság póz)

Pozíció a vadzsróli 
mudra vagy a 

szahadzsóli mudrá 
gyakorlásához 

239 DANDÁSZANA
BOTTARTÁS 273 SZUKHÁSZANA

KÖNNYŰ ÜLÉS 

Pozíció az ashvini 
mudra, a múla bandha 
és a sanmukhí mudrá 

gyakorlásához

306 MAKARÁSZANA
KROKODILPÓZ

322 TERMÉSZETES 
LÉGZÉS

1. orr
2. száj
3. torok, légcső, hörgők
4. mellkas, tüdők
5. bordakosár
6. has

Érezd a levegőt, ahogy be- és kiáramlik, és 
közben  gyeld meg az útja során történő 
változásokat a szervekben.

337 DZSALANDHARA 
BANDHA

TOROKZÁR

- maximum 5-ször
- lassú, mély belégzés
- tartsd bent a lélegzetedet
- nyomd az állad a mellkasodnak, a karodat egyenesítsd 
ki, hogy lenyomódjon a térd és felemelkedjen a váll
- tartsd meg néhány másodpercig
- engedd el a tartást, emeld fel a fejedet és fújd 
ki a levegőt

340 SÁMBHAVÍ MUDRA
A SZEMÖLDÖKKÖZPONT MEREV NÉZÉSE

Bhrúmadja dristi

5-10 ciklus
- belégzésre lassan emeld a tekinteted addig
a pontig, ahol a két szemöldököd egy V betűt
formáz
- kilégzésre hozd le a tekinteted
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3 2 1 PRÁRAMBHIKÁ SZTHITI
ALAPHELYZET

PÁDA – GULPHA
LÁBFEJ - BOKA

Pádánguli namana (lábujj görbítve – feszítve)

Gulpha namana (boka görbítve – feszítve)

Gulpha csakra (bokacsavarás)

GULPHA GHRÚRNANA
BOKACSAVARÁS

DZSÁNU NAMANA
TÉRDHAJLÍTÁS

DZSÁNU CSAKRA
TÉRDKÖRZÉS

ARDHA TITALIÁSZANA
FÉL PILLANGÓPÓZ

SHRÓNI CSAKRA
CSÍPŐKÖRZÉS

MUSTIKA MANIBANDHA
KÉZ- ÉS CSUKLÓHAJLÍTÁS

KEHUNI
KÖNYÖK

Kéz- és lábujjak 
összefűzve

Manibandha csakra 
(csuklókörzés)

Utána két lábbal

Mustika bandhana (kéz ökölbe zárása)

Manibandha namana (csuklóhajlítás)

Kehuni 
namana 
(könyök-
hajlítás)

Kehuni csakra 
(könyök-
csavarás)
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Kehuni
KÖNYÖK

Ülj prárambhiká szthitiben (1) vagy szukhászaná-
ban (273).
Belégzésre nyújtsd a kart, kilégzésre hajlítsd 
10-szer.
A jobb kezed alatt tartva a kinyújtott bal karodat, 
belégzésre hajlítsd a bal karodat és a könyök 
megtartásával hozd át a bal alkarodat a jobb fö-
lött, majd nyújtsd ki az alkarodat a jobb kezed fö-
lött, kilégzésre hajlítsd ismét a bal karodat, hozd 
át a jobb alkarod alatt és nyújtsd ki a jobb kezed 
alatt, amivel tartod a könyöködet.
10-szer végezd el mindkét karral.
Jótékony hatások: rugalmassá teszi a könyök-
ízületet és eltávolítja belőle az energiablokkokat.
Terápiás javallatok: gyenge vagy merev kö-
nyök.

Mustika manibandha
KÉZ- ÉS CSUKLÓHAJLÍTÁS

Nyújtsd előre a kart a levegőben, vállmagasság-
ban.
Belégzésre nyisd, kilégzésre zárd a kézfejed 10-szer.
Belégzésre hajlítsd felfelé, kilégzésre hajlítsd le-
felé a kézfejet 10-szer.
Zárd az ujjaidat a hüvelykujjadra, majd csavard 
az öklödet először jobbra, 10-szer az óramutató 
járásával megegyező, majd 10-szer az ellentétes 
irányba. Végezd el a bal kezeddel is, majd egy-
szerre két kézzel, 10-szer mindkét irányba.
Jótékony hatások: a prána felszabadításával 
erősíti és hajlékonnyá teszi a kezeket és a csukló-
kat, enyhíti a munka során felgyülemlett feszült-
séget.
Terápiás javallatok: gyenge kéz, gyenge vagy 
merev csukló.

Sróni csakra
CSÍPŐKÖRZÉS

Tartsd ellazítva a lábad. Mozgasd a kezeddel 
a térded úgy, hogy a lehető legszélesebb körö-
ket rajzolja a levegőben.
Belégzésre felfelé csavard, kilégzésre lefelé csa-
vard.
Ismételd meg jobb és bal lábbal 10-szer az óra-
mutató járásával megegyező, majd ellentétes 
irányba.
Jótékony hatások: felkészítő gyakorlat a medi-
tációs ászanákra, a prána felszabadításával meg-
őrzi a csípő hajlékonyságát.
Terápiás javallatok: gyenge vagy merev csípő. 
Utána a púrna titaliászanát (302) gyakorold.

Ardha titaliászana
FÉL PILLANGÓPÓZ

1. lépés: Tartsd ellazítva a lábad. Belégzésre húzd 
a térded a mellkasodhoz, majd kilégzésre told a 
talaj irányába.
Végezd el jobb és bal lábbal 10-szer fel és 
10-szer le.
2. lépés: Nyomd a térded a talajba, majd engedd 
felemelkedni anélkül, hogy szabályoznád a lég-
zésedet.
Végezd el gyorsan 30-szor, majd kilégzésre hozd 
a térded a mellkasodhoz, helyezd a lábfejed a 
talajra, sarokkal közelíts a farizomhoz, majd be-
légzésre nyújtsd a lábad a talajon, mielőtt megis-
mételnéd az egészet a másik lábbal.
Jótékony hatások: előkészíti a meditációs pó-
zokat, a prána felszabadításával megőrzi a csípő 
hajlékonyságát.
Terápiás javallatok: gyenge vagy merev csípő.

Dzsánu csakra
TÉRDKÖRZÉS

A combodat mozdulatlanul tartva írj le széles kö-
röket a lábad térdtől a lábfejig tartó szakaszával, 
és törekedj arra, hogy egészen kinyújtsd a lábad, 
amikor felfelé csavarod a lábszáradat.
Végezd el 10-szer az óramutató járásával meg-
egyező, majd ellentétes irányba.
Belégzésre felfelé, kilégzésre lefelé csavard.
Jótékony hatások: javítja a tartást, erősíti a fel-
sőtestet, a kart, a térdszalagokat és a négyfejű 
combizmot, segít megőrizni a térdízület épségét 
és hajlékonyságát a prána, a vérkeringés és a nyi-
rokkeringés aktiválásával.
Terápiás javallatok: gyenge vagy merev térd, 
műtétet követő rehabilitáció.

Dzsánu namana
TÉRDHAJLÍTÁS

Az összekulcsolt kezek ujjait megtartva nyújtsd ki 
a karod, a lábad és a lábfejed, majd a kar és a láb 
hajlításával hozd vissza a combodat a mellkasod-
hoz. Végezd el 10-szer jobb lábbal, 10-szer bal 
lábbal, majd 10-szer összezárt lábbal a farizmo-
kon egyensúlyozva.
Jótékony hatások: erősíti a gerinc menti izmo-
kat, a lábat, a mellkast, a hasat, a kart, a kézfejet, 
fejleszti az egyensúlyt és a koordinációt, felszaba-
dítja a pránát a térdízületben.
Terápiás javallatok: gyenge vagy merev térd.

Gulpha ghúrnana
BOKACSAVARÁS

A csavaráshoz az egyik kezed ujjait fűzd össze a 
lábujjaiddal.
Végezd el 10-szer jobb és bal lábra a gyakorlatot, 
először az óramutató járásával megegyező, majd 
ellentétes irányba.
Belégzésre felfelé, kilégzésre lefelé csavard a láb-
fejed.
Jótékony hatások: serkenti a nyirok- és a vénás 
vérkeringést, felszabadítja a pránát a bokaízü-
letben.
Terápiás javallatok: gyenge vagy merev boka, 
vénás trombózis, görcsök, fáradtság; operáció utá-
ni lábadozás.

Páda – gulpha
LÁBFEJ – BOKA

Prárambhiká szthitiben (1) végezd, a lábak le-
gyen kis terpeszben.
Belégzésre feszítsd vissza, kilégzésre görbítsd 
a lábujjakat/lábfejet.
Belégzésre felfelé, kilégzésre lefelé csavard.
10-szer végezz el minden gyakorlatot, pár pilla-
natig kitartva a görbítést és feszítést.
Jótékony hatások: erősíti és hajlékonnyá teszi 
a lábujjakat, lábfejet és bokát, megerősíti a láb-
ikra és a sípcsont izmait és felszabadítja a pránát.
Terápiás javallatok: merev lábfej, gyenge vagy 
merev boka.

Prárambhiká szthiti
ALAPHELYZET

A pávanmuktászana végzése alatt érkezz meg 
ebbe a pozícióba.
Csukott szemmel gyakorold, kezek sámbhaví 
mudrában (340). Minden 2-3 ászana után 1 per-
cig végezd, hogy ellazulj, és tudatosítsd az át-
mozgatott testrészeidet, a légzésedet, a prána 
áramlását, bármilyen mozdulatot, érzést vagy 
gondolatot, ami eszedbe jut.
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354 353 352 JÓGA MUDRA
JÓGA KÉZTARTÁS

Ushas mudra (hajnal kéztartás)

PUSHAN MUDRA
NAP MUDRA – KÉZTARTÁS AZ ÉMELYGÉSRE

SZVÁSZA NALIKA MUDRA
HÖRGŐ KÉZTARTÁS

PRÁNA MUDRA
ÉLETERŐ KÉZTARTÁS – REVITALIZÁLÓ MUDRA

LINGA MUDRA
FELEGYENESEDETT MUDRA

APÁNA MUDRA
TISZTITÓ MUDRA – MÉREGTELENÍTŐ MUDRA

SHANKHA MUDRA
KAGYLÓKÜRT KÉZTARTÁS – MUDRA TOROKPROBLÉMÁKRA

SZURABHI MUDRA
KÉZTARTÁS A TEHENEK ANYJÁHOZ, AKI VALÓRA VÁLTJA A 

VÁGYAKAT

VÁJU MUDRA
SZÉL KÉZTARTÁS – MUDRA HASPUFFADÁSRA

Prána 
mudrában 
(355) is
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Váju mudra
SZÉL KÉZTARTÁS – MUDRA HASPUFFADÁSRA

Kizárólag szükség esetén gyakorold terápiás cél-
zattal, mert nagyon hatásos.
Jótékony hatások: újra egyensúlyba hozza 
a levegő elemet a testben.
Terápiás javallatok: puffadás, hasi görcsök a fo-
kozott gázképződés következtében, haspuffadás, 
reuma, köszvény, paralízis, Parkinson-kór, a leve-
gő elem kiegyenlítetlenségéből fakadó zavarok.
Csakra: manipura.

Szurabhi mudra
KÉZTARTÁS A TEHENEK ANYJÁHOZ, AKI VALÓRA VÁLTJA A 

VÁGYAKAT

A felszabadulás általi egyesülést fejezi ki.
Jótékony hatások: segíti a kundalini felébresz-
tését a manipura csakra stabilizálása és erősítése 
által; segít egy megfogalmazott vágy beteljesü-
lésében.
Terápiás javallatok: reuma, ízületi bántalom 
(hosszan megtartva).
Csakra: manipura.

Shankha mudra
KAGYLÓKÜRT KÉZTARTÁS – MUDRA TOROKPROBLÉMÁKRA

Kizárólag szükség esetén gyakorold, mert erős 
hatással van a pajzsmirigyre és a mellékpajzsmi-
rigyre.
Kéz a szegycsontnál.
Jótékony hatások: revitalizálja a torkot és a nap-
fonatot.
Terápiás javallatok: dadogás, hang erősítése, 
torok- és mandulagyulladás, anyagcserére gya-
korolt pozitív hatás a pajzsmirigy és mellékpajzs-
mirigy szabályozása által, székrekedés, lassú 
emésztés, pajzsmirigy túl-/alulműködés.
Csakra: visuddha, manipura.

Apána mudra
TISZTITÓ MUDRA – MÉREGTELENÍTŐ MUDRA

Jótékony hatások: segíti mindazon dolgok el-
engedését, amelyek fertőzik a testet és az elmét: 
méreganyagok, organikus hulladék, gázok, iz-
zadság, indulatok, kellemetlen helyzetek. Növeli 
a vatát és a kaphát, csökkenti a pittát.
Terápiás javallatok: méregtelenítő hatás, szék-
rekedés, puffadás, anúria (vizeletrekedés), anhid-
rózis (izzadásra való képtelenség), aranyér, gyen-
ge menstruáció, vesekő, májkő, hasnyálmirigykő, 
hasznos a szülésre való felkészülésre a terhesség 
utolsó hetében végezve.
Csakra: múladhára, szvádisztána, manipura.

Linga mudra
FELEGYENESEDETT MUDRA

Jótékony hatások: erősíti az immunrendszert, 
oldja a tüdőben lévő nyákot, növeli a testhőmér-
sékletet.
Terápiás javallatok: kedvező hatás az immun-
rendszerre, megfázás, köhögés, tüdővel kapcso-
latos fertőzések, légúti allergia.
Csakra: anáhata.

Prána mudra
ÉLETERŐ KÉZTARTÁS – REVITALIZÁLÓ MUDRA

Jótékony hatások: olyan, mint egy prána-
raktár; növeli a test és az elme energiaszintjét 
a tápanyagok és vitaminok felszívódásának javí-
tásával.
Terápiás javallatok: energizáló, revitalizáló ha-
tás, erőtlenség, fáradtság, bizonytalanság, ide-
gesség, látászavar, gyenge látás.
Csakra: adzsna, manipura.

Szvásza nalika mudra
HÖRGŐ KÉZTARTÁS

Jótékony hatások: bizalmat és önbecsülést éb-
reszt, kitárja a szívet, ezáltal segít elengedni a ne-
gatív hozzáállást; erősíti a hörgőket a fertőzések 
és gyulladások elleni küzdelemben.
Terápiás javallatok: bizonytalanság, hörghurut, 
asztmaroham, légzéssel kapcsolatos problémák, 
depresszió, bizonytalanság.
Csakra: anáhata.

Pushan mudra
NAP MUDRA – KÉZTARTÁS AZ ÉMELYGÉSRE

Jótékony hatások: serkenti az emésztést, az étel 
feldolgozását és eltávolítását; javítja a légzést, az 
oxigén felvételét és a szén-dioxid leadását; ella-
zítja a napfonatot és szabályozza az idegrendszer 
működését.
Terápiás javallatok: hányinger, tengeribeteg-
ség, levegőnyelés, lassú emésztés, székrekedés, 
fáradtság.
Csakra: manipura.

Jóga mudra
JÓGA KÉZTARTÁS

Jótékony hatások: energiával tölti fel és friss 
levegővel látja el a tüdő alsó lebenyeit, harmoni-
zálja az endokrin rendszert.
Terápiás javallatok: fáradtság, erőtlenség, közö-
nyösség, zavarodottság, jótékony hatás az endok-
rin rendszerre.
Csakra: szvádisztána.




