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Mit akarunk elérni, amikor zsúfolt napiren-
dünk ben helyet szorítva neki, leterítjük a 
szőnye günket, és jógázunk? Azt várjuk, hogy 
a jóga beteljesítsen egy varázslatot, amelyre 
egyedül nem vagyunk képesek? Igen, a jóga 
valóban képes ellazítani az izmo kat, meg-
szünteti bennük az állandósult feszült séget, 
így visszanyerik nyugalmi állapotukat. És ter-
mé szetesen képes növelni az ízületek moz gás-
tartományát, csökkentve ezzel annak ha tá -
 sát, hogy éveken keresztül, a folyto nos ülés 
és állás közben nem voltunk tekintettel tes-
tünk alakjára és szerkezetére. De tényleg 
jó egészséget eredményez? Vajon tovább 
fogunk élni?

A gurum, Szvámi Venkateszananda, a vi-
lág szerte ismert jógi 62 éves korában halt 
meg, hosszú éveken át tartó szívbetegség 
kö vetkeztében. Látjuk a különböző módsze-
re  ket követő, tanaikat hirdető jógikat, akik 
többé-kevésbé az átlagosnak számító élet-
kor  ban hunynak el. Azt jelenti-e ez, hogy 
a jóga ígéretei megbuktak? És ha nem a 
hosszabb élet ígérete, akkor mi vonz minket 
a jógához, miért szentelünk rá értékes órákat 
az életünkből?

Az azonnali megoldások és okos szerke-
ze  tek technológiai világában talán az szólít 
minket a jógához, hogy kezdjük megérteni 
az indiai risik (látók) több ezer évvel ezelőtti 
látomását. Talán át kell élnünk az ipari és tech-
no lógiai forradalmat ahhoz, hogy felte hes sük 
a létezé sünkre vonatkozó helyes kér dé seket, 
és meg ért hessük a válaszokat, ame  lyeket a 
risik adtak nekünk még a saját korukban.

Az egyik legszebb ősi, a jógához kapcsolódó 
szanszkrit szövegben Sakti istennő (Dévi) és 
Síva isten beszélgetnek. A párbeszéd azzal 
kez dődik, hogy az istennő egy kéréssel fordul 
Sívához:

Dévi kéri:
„Isten, isten – oh, istenek legnagyobbika –,
Áraszd rám áldásodat,
És add meg nekem azt a tudást,
Mellyel elérhetem a tökéletességet.”

Síva válaszol:
„Az univerzum, oh, hatalmas Dévi,
A tattvákból ered,
És belőlük fakad pusztulása is.
A tökéletesség eléréséhez
Értened kell a tattvákat.”
SZVÁRAJÓGA, ŐSI SZANSZKRIT TANTRIKUS SZÖVEG

Így tehát a jóga a tökéletességet ígéri, bele-
értve az egészséget, a boldogságot és életünk 
minőségét, függetlenül attól, hogy mennyi 
ideig élünk. Látni fogjuk, hogy az egészség 
nem a betegség hiánya, a boldogság nem a 
tragédiáé. Szvámi Venkateszananda és sok 
más jógi, akik elhozták nekünk Keletről ezt a 
bölcsességet, ebben a tökéletességben éltek. 
Élete minden egyes napján a teljességben élt, 
abban az egész és dinamikus minőségben, 
amelyet csak emberi tökéletességnek ne vez-
hetünk. Megvizsgáljuk, hogyan lehet meg-
érteni a tattvákat – a vitalitást –, és hogy a 
jóga filozófiája és gyakorlatai segítségével 
ho gyan kerülhetünk mindannyian egyre kö-
ze  lebb velünk született tökéletességünk fel-
fe  dezéséhez.
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ŐSI BÖLCSESSÉG
Bárkik vagyunk, bármekkora is a személyes erőnk és 
bár mekkora hatalommal rendelkezünk, arra vagyunk hi-
vatva, hogy éljünk, még ha az élet célját homály is fedi. 
Itt vagyunk, élünk – de kevesen tudják, miért. Ez a nem 
tudás addig gyötör minket, amíg vagy elkezdjük keresni a 
válaszokat, vagy feladjuk. A jóga az élet misztériumának 
megfejtését kínálja.

Az ősi India földjén három rendszer létezett: a jóga, a 
számkhja és a tantra. Egyik sem tudomány vagy vallás, de 
mindegyik tartalmazza mindkettő elemeit. Az emberiség 
ősi útján érkeztek hozzánk, abból a távoli időből, amikor 
még nem ismerhettünk magunkra az épített gépekben, 
és nem daraboltuk fel magunkat felhasználható és le-
cserélhető részekre. Ezek a rendszerek nem tagadják meg 
azt a tapasztalatot, hogy az univerzum részekből áll, de 
mindig annak teljességére irányítják a figyelmünket. Az 
az élet, amelyben egy eldobható szerkezet elsőbbséget 
élvez egy ötszáz éves fával vagy egy törékeny virággal 
szemben, megfoszt bennünket attól, amit e rendszerek 
a legnagyobb becsben tartanak: az életerőtől. Egy gép 
nem rendelkezik életerővel – sőt rengeteg energiával 
kell feltölteni a működéséhez. Mi, emberek az univerzum 
energiáját használjuk és alakítjuk át saját energiánk 
megteremtéséhez. Ennek sikerességét életerőnk minősé-
gével mérjük, hiszen ezt használva tudjuk felfedezni és 
beteljesíteni célunkat, azaz a dharmánkat.

A jóga megértéséhez bizonyos ismeretekkel kell ren-
delkeznünk a hinduizmusról és testvértudományairól, 
a számkhjáról és a tantráról. Eredetük India ősi múltjának 
mélyére nyúlik vissza. 

TÁVOLI GYÖKEREK
Időszámításunk előtt 10 000 környékén az ember megta-
nult növényt termeszteni, és ez komoly hatást gyakorolt a 
társadalmi rendre és a környezetre. Ezután sorban jelentek 
meg a civilizációk a nagy folyók mentén – Afrikában a Nílus, 
a Közel-Keleten az Eufrátesz, Indiában az Indus partján. 
Az Indus-völgyi civilizációban, a Harappa-kultúrában két 
nagyváros is létrejött: Harappa és Mohendzsodáro (bár 
előttük még ősibb civilizációk is létezhettek). Az itt fel-
tárt terrakottaedények cserepei tanúskodnak a jóga léte-
zéséről. A jóga India egész történelme során filozófiai 
rendszerként és gyakorlatsorként fejlődött. Egyesítette 
magában a számkhja elemzéseit és a tantra gyakorlati 
tudását, de önálló rendszert alkotott.

A számkhja és a tantra
A tantra mezőgazdasági, gyógyászati, matematikai és a vi-
lágról szerezhető egyéb, gyakorlati ismeretek empi ri kus 
rendszere volt. A számkhját pedig India egyik legtiszte-
let  reméltóbb bölcse, Kapila alapította. Filozófiája az 
élet mélységeibe merül, feltérképezi és megvizsgálja az 
embe riség tapasztalatainak különböző területeit, hogy 
hiánytalan tudást alkosson ezek teljességéről. A számkhja 
szó számo lást jelent, a számkhjafelsorolások elemeit 
tatt váknak nevezik. A tat az isteni lényegiség, minden 
dolog elválaszthatatlan alapeleme. A tattvákra egy 
olyan szimfónia hangjegyeiként tekinthetünk, amelyben 
az anyag élete és a szellem élete egymásba fonódnak. 
A számkhja tattváit a jógik is vallották, isteni hatóanyagnak 
tekintették.

A tattvák a purusával és a prakritivel kezdődnek.
A puru sát tiszta tudatnak vagy legfelsőbb tudatosságnak 
is fordítják, a prakritit általában teremtésnek fordít ják, 
de ugyanúgy kialakulást is jelent. A prakriti a puru sa 
anyagi megvalósulása: egymástól pont úgy elvá  laszt-
hatatlanok, mint a tejtől a fehérsége, a cukortól az édes 
íze. A prakritiből fejlődik ki minden más tattva, a purusa 
pedig a csendes, kívülálló szemtanú. A következő oldalon 
felsoroljuk a számkhja tattváit az ele mekkel, érzék-
szervekkel, tevékenységekkel együtt.

A prakritiből, az intelligens tudatosságból jön létre a 
buddhi (mahátnak vagy A Hatalmasnak is nevezik). Ebből 
a tudatosságból emelkedik ki az énség gondolata – az 
ahamkára. Ez a társadalmi én – az a személy, amelyet fel-
vállaltunk, aminek tartjuk magunkat. Az elsődleges tatt-
vákból származnak a láthatatlan anyagok a legfinomabb 
meg va lósulásban: a tanmantrák – a hang, a tapinthatóság, 
a forma, az íz és a szag. A tanmantrákból erednek a pan-
csatattvák (más néven mahábhuták, a nagy elemek):
a tér, a levegő, a tűz, a víz és a föld, amelyek a megismerés 
öt eszközét, a dzsnyánéndrijákat hozzák létre: a hallást,
a tapintást, a látást, az ízlelést és a szaglást. A megisme-
rés eszközei hozzák létre a cselekvéseket, a karméndri -
já kat: a beszédet, a kezek mozgását, a járást és a láb moz-
gását, a szaporodást és a kiválasztást. A megismerés és a 
cse lekvés eszközeiből fejlődik ki a manasz, az elme, ami 
a kettő közötti közvetítőállomásként működik.

Látható tehát, hogy az ősi jógik számára az emberi 
lény sokkal több volt mint gondolkodó gép. A jógik által 
megteremtett filozófiai és testedzési rendszer megjeleníti 
és dicsőíti az emberi lény komplexitását, és nagy hang-
súlyt fektet az emberi tapasztalatokhoz kapcsolódó 
tattvák kölcsönhatásaira és egységére.
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A JÓGA TATTVÁI
A jóga tattvái az Ísvara kiterjedt rendszerén belül vannak. Helytelenül Úrnak vagy Istennek szokták 
fordítani, pedig szó szerinti jelentése: Az, ami van. Ahogy számos más szanszkrit kifejezésnek, úgy ennek 
sincs pontos fordítása, ezért érdemes a szanszkrit terminológiát használni, és megismerni a jelentését.

ÁKÁSA 
TATTVA

tér, hang, beszéd, 
hallás

VÁJU 
TATTVA

levegő/szél, 
tapintás, kezek, 

bőr

AGNI 
TATTVA

tűz, látás, lábak, 
szemek

APASZ 
TATTVA
víz, ízlelés, 

szaporodás, 
nyelv

PRITHIVÍ 
TATTVA

föld, szaglás, 
kiválasztás, orr

PRAKRITI

A prakriti evolúciója folytatódik 
a többi tattvában.

PURUSA

Együtt alkotják a csittát. 
Bölcs Patandzsali 
(14. o.) meghatáro-
zásában a jóga „csitta 
vritti niródha” – 
„a tudat hullámzásainak 
megfékezése”.

1 BUDDHI – tudat vagy 
intelligencia; a prakriti 
legmagasabb megvalósulási 
formája.

2 MANASZ – elme; 
az a prakriti, amely az 
érzékszervektől felveszi 
az információkat, és 
megalkotja világunkat.

1

2

3

3 AHAMKÁRA – az „én-
ség” érzete; a manasz 
tevékenységéből jön létre. 
Az ahamkára szó szerinti 
jelentése: énteremtés.
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A három guna
Ebben a metafizikai rendszerben a prakritinek három fő 
tulajdonsága van: a három guna – az életerő fokozatai 
–, azaz a radzsasz, a tamasz és a szattva. A purusán kívül 
minden tattva ezekből áll.

Az anyagi világban minden az állandó változás állapo-
tában van, ez a változás a radzsasz. De ha van radzsasz, 
ak kor az ellentéte, a tehetetlenség is létezik – ez a 
tamasz. Így a tágulás és az összehúzódás, az átalakulás és 
az állandóság egymás mellett léteznek. Ezekhez adódik 
egy harmadik minőség, a szattva. A tamasz kivételével a 
gunáknak nincs tömegük, és a radzsasz kivételével nincs 
mozgásuk. Ha sem a tömeg, sem a mozgás nem aktív, 
akkor jön létre a szattvikus harmónia és a kiegyensúlyozott 
létezés.

A három guna mindenhol és mindenben jelen van, 
nem keverednek vagy vegyülnek egymással, de hatnak 
egymásra. Mindegyik uralkodni akar a többi felett. Az 
éj szaka sötétségében kezdődik a nappal, és fordítva. 
Alszunk, majd megújult energiákkal és tettrekészséggel 
ébredünk. A napi tevékenység után úrrá lesz rajtunk az 
alvás. Bármit teszünk, azt egész életünk során befolyásolja 
e három minőség – a radzsasz, a tamasz és a szattva – 
állandó társaink.

A gunák a prána erején keresztül hatnak. Bárki, aki 
egyszer is részt vett egy jógaórán a nyugati világban, már 
találkozott ezzel a szóval. A szanszkrit eredetű igető, a 
pri jelentése megtölteni. A prána az az erő, amellyel az 
anyag keletkezik, és a gunák irányítása alatt megszervezi 
a tattvákat. Gyakran „energiának” fordítják, de a prána 
szó helyesebb fordítása a vitalitás. Az energia mérhető, 
a vitalitás nem – mégis erőteljesen megtapasztaljuk, ami-
kor apad vagy amikor átáramlik rajtunk.

Attól fogva, hogy a modern orvostudomány a test me-
chanisztikus megközelítését kezdte alkalmazni, elveszí-
tette a kapcsolatát a vitalitás gondolatával. A híres 
francia pszichiáter, Jacques Lacan a hatvanas években 
rámutatott arra, hogy azóta az orvostudomány a gépet 
látja a testben, eltűnt az energia. Lacan szerint Sigmund 
Freud volt az első, aki rájött erre. Freud megpróbálta 
visszajuttatni az energiát a testbe, és bevezette a libidó 
fogalmát – ami energia, energiaforrás, és a szexuális mű-
kö dés köré rendezte.

A jógik számára a vitalitás koncepciója sosem tűnt 
el; ők a tattvák köré rendezték. Ez a vitalitás vagy prána 
minden, a prakritiből kifejlődő elem rendelkezésére áll: 
az egyéni tudattól (buddhi) kezdve az énség tudatán 
(ahamkára) keresztül a pancsatattvákig – áthatja a földet, 
a vizet, a tüzet, a levegőt és a teret. Amikor gyorsan 

moz gunk, gondolkodunk, és megragadjuk az ötleteket, 
úgy fogal mazhatunk, hogy a vitalitásunk a levegő égisze 
alatt szerveződik. Amikor világosan és szisztematikusan 
gondol kodunk, azt mondhatjuk, hogy a tér égisze alatt 
szerve ződünk. Amikor tapintatosak, örömtelik és nagy-
lelkűek vagyunk, azt mondhatjuk, hogy a vitalitásunk 
a tűz alatt szerveződik; végül amikor visszahúzódóvá és 
töp rengővé válunk, akkor a víz alatt szerveződünk. Ha a 
föld körül szer veződik a vitalitásunk, földeltek és támo-
gatók vagyunk. Így tehát a jógi és a számkhjafilozófus 
sosem gépként, hanem a természet hatalmas és kreatív 
alkotá saként tekint az emberre.

A teremtmények felsorolásával a számkhja arra töre-
ke  dett, hogy az anyag és a szociális én fátylát fellebbentve 
megismerje a pillanatnyi helyzetünktől független boldog-
ságot. A jóga eszközt ad célunk eléréséhez, a tantra pedig 
a teremtés világának megértéséhez szükséges óriási tu-
dáshalmazt kínálja.

A tudatosság összehangolása
A tattvák listájához a jógik még egy elemet hozzátettek: 
a huszonhatodik tattvát, Ísvarát. Az Ísvara szó szerinti 
jelentése: Az, ami. A jógik számára leginkább ez a kifejezés 
jelenti azt, amit Istennek szoktak nevezni (ez lesz később 
a szanszkrit védikus szövegekben Brahman). Ahhoz, hogy 
megértsük az élet teljes misztériumát, és megérkezzünk 
a tökéletességbe (szat), teljesen megértsük, hogy kik 
vagyunk (csit), és hogy mi a boldogság (ánanda) – ami a 
jógi szerint velünk született jogunk –, össze kell hangolnunk 
egyéni tudatállapotunkat Ísvarával. A kettőnek tökéletes 
összhangban kell lennie. A nagy és bölcs jógamester, Pa-
tandzsali így ír erről az összekapcsolódásról a Jóga-szút -
rák 1. fejezetének 23. szakaszában:

Ísvara pranidhanad va
vagyis [ez a jógaállapot elérhető]
Ísvarához való
igazodással [az egyéni tudatállapot]

Tehát a régi jógik számára a jógagyakorlás során szükséges 
volt jelen lenni a jelenben, de ez számunkra nem mindig 
nyilvánvaló. 

A JÓGA JELENTÉSE
Eredetét és lényegét tekintve a jóga szó a mozgást foglal-
ja magában. A szanszkrit nyelvben mintegy 2200 szótő 
lé tezik, amelyek mindaddig inaktívak, amíg nem változ-
nak meg, nem kapnak töltést, hogy aktiválódjanak. Így 
például a jóga a judzs, egyesülés szótőből származik, 



Healing Yoga_BOOK v2.indd   15 12/02/2019   14:16

15
Ő

SI BÖ
LCSESSÉG

amely a hasz nálat során aktív igévé vált: jóga – egyesülni. 
A jóga szó alapvetése szerint széttöredezettek vagyunk, 
ezért kell egyesíteni, megalkotni a teljességet. Az egye-
sülésnek különböző feltételei vannak – de első a mozgás. 
Két vagy több dolog összeköttetéséhez az énnek ki kell 
mozdítania őket a pillanatnyi különállásukból, és össze 
kell őket kötnie.

A jóga mozgás, de nem minden mozgás jóga. Csak az 
egyesítő mozgást nevezhetjük jógának. Az a mozgás, amely 
lényünk fizikai, intellektuális, érzelmi és spirituális részét 
is összhangba hozza, jógának nevezhető. Az a mozgás, 
amely az egyén életét a nagyobb életfolytonossághoz, 
vagyis Ísvarához igazítja, jógának nevezhető. És a végső 
mozgás, amely minden tattvát a buddhiba és a buddhit 
Ísvarába áramoltatja, jógának nevezhető. Így valósulhat 
meg egye te mes természetünk; ez a jógamozgás célja.

ANYAG, REZGÉS ÉS DUALITÁS
Az ősi tanítás szerint nem azért vagyunk anyagi termé-
szetűek, mert elhagytuk univerzális birodalmunkat, 
hogy a Földön éljünk, hanem mert megváltoztattuk a 
rez  gésünket. A változás miatt úgy tűnik, mintha korláto -
zott térben és időben léteznénk, de valójában előre 
és hátrafelé a végtelenbe érünk. Ezt a rezgést hívják a 
számkhják és a jógik tattváknak – a prakriti fejlődési 
fázisainak –, és bár a végtelenbe nyúlnak, a testünkben 
is jelen vannak.

Ezek a védikus filozófia létre vonatkozó kérdései: 
Miért vagyunk itt? Mik vagyunk? Hat nagyszerű gondolati 
rendszer alakult ki a kérdések kapcsán, amelyek darsa -
nák  ként, vagyis filozófiákként váltak ismertté. A jóga az 
egyik közülük. Bi zonyos filozófiák a világot és az anya got 
legyőzendő illú ziónak tekintik, de más gondolatrend sze-
rek, például a jó  ga számára a teremtés az isteni je lenlét, 
egy szerűbben mondva Ísvara (Az, ami; lásd az előző 
oldalon: a tudatosság össze hangolása) kifeje ződése. 
Egy jógi felfogásában az a feladatunk, hogy összekap-
csolódjunk belső jelenlétünkkel, és ebbe a munkába a 
tes tet is be kell vonni.

A jóga és a pancsata  vák
A tattvák közül ötöt tekintünk pancsatattvának (a pancsa 
jelentése öt) vagy mahabhútáknak (a nagy elemeknek), és 
a jógik tapasztalata alapján ez az öt elem egyedülálló mó-
dot kínál arra, hogy a jóga gyakorlásával visszatérjünk ter-
mészetünk teljességének felfogásához. Pancsatattva a föld, 
a víz, a tűz, a levegő és a tér, a tanmantrák pedig, azaz a 
dzsnyánéndriják és a karméndriják (12. o.) az öt elem által 
és bennük rezegnek és rezonálnak.

A XIX. század hajnalán a tudomány világa olyan izgalmas 
fordulatokat hozott, amelyek a jógik felfogását tükrözték.
A fizikusok felfedezték, hogy az atom – amit az anyag 
legki sebb egységének tartottak – egyáltalán nem szilárd. 
Rájöttek, hogy az atom belsejében lévő anyag hullám 
és részecske formájában létezik. Ebből következik, hogy 
az anyagi létezés – mi magunk és minden szilárd dolog, 
amelyet látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk és ízlelünk 
– kettős természetű: egy szilárd, a térben meghatározott 
részecskéből és egy helyhez nem kötött hullámból áll. 
Ezenkívül ez a hullámállapot tartalmazza a részecskeállapot 
által elfoglalható összes he lyet.

Anyag vagyunk, ezért a kettős természet ránk is vonat-
kozik: egyének vagyunk egy bizonyos időben és térben, 
ugyanakkor dinamikus és univerzális „valószínűségi hullá-
mok” is vagyunk. Talán ez ugyanaz, amire a jógik a pránáról 
szólva gondolnak, ami a valószínűségi hullámokhoz hason-
lóan magában foglalja és meghatározza fizikai létünk min-
den lehetőségét és potenciálját. 

A pránában foglaltatik az öt mintázat – a pancsatattvák. 
Ahogy a prána átáramlik rajtunk, és átveszi a pancsatattvák 
rezgését, testté, el mévé és tudatossággá alakulunk. Ez azt 
jelenti, hogy bár mindannyian ugyanolyanok vagyunk, és 
ugyanabból a nyers anyagból for málódunk, mindenki a 
prána egyedi meg valósulása. Egye diségünk a pancsatattvák 
akti vi tásá ból, potenciáljából és szerveződéséből fakad. Pél-
dául a földön átáramló pránának (prithiví tattva) köszön-
hetően stabilak és összerendezettek vagyunk, a vízen át-
áramló prána (apasz tattva) pedig a kreativitás mellett 
fluiditást ad az elmének és a testnek. Amikor ugyanez a 
prána a tűzön áramlik át (agni tattva), képessé válunk arra, 
hogy az információkból gondolatot és az ételből táplálékot 
alkossunk. Amikor pedig a levegőn át áramlik (váju tattva), 
mozgékonnyá válunk, és a térben (ákása tattva) szer-
veződünk.

Mind rendelkezünk a pancsatattváktól kapott minősé-
gekkel. De mindannyian egyedi, hierarchikus mintát alko -
tunk. Akiben a prithví tattva (föld) domi nál, annak jó a 
tárgyaló- és támogatói képessége – a föld természetre 
jellemző, hogy a dolgok mindkét oldalát látja, és mindenki-
nek támogatást nyújt. A domináló váju tattva (levegő) veze-
tői képességeket és gyors észjárást eredményez.

Ilyen tehát a pancsatattvák útját bejáró jóga. Lehetővé 
teszi az önfelfedezést a nagyobb én felfedezésére irányuló 
utazás részeként, amelynek során mindannyian nemcsak 
egyenlők, hanem egyek is vagyunk. Egy jógi számára ez 
minden emberi létezés végső célja. Ezen belül – ígérik – 
található valódi és boldog természetünk teljes tudatossága. 
Amikor a pancsatattvákhoz igazítjuk az ászanákat, arra törek-
szünk, hogy felfedezzük őket önma gunkban, és rátaláljunk a 
bennük lévő, sosem változó isten ségre.
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A GERINC NYÚJTÁSA
Mivel a jógaászanák során mélyen előre, illetve hátra kell hajolni, fontos, hogy a hát kellően 
bemelegedjen a hajlítások előtt. Próbáld ki az itt bemutatott gyakorlatokat és a 26–27. oldalon 
találhatókat, hogy minden irányból teljes legyen a nyújtás.

A GERINC FELSŐ ÉS ALSÓ 
SZAKASZÁNAK NYÚJTÁSA
Ez a nyújtó gyakorlat különösen jól bemelegíti 
a gerincet mind az előre-, mind a hátrahajlások 
végrehajtásához.

 1  Állj négykézlábra, a tenyered 
legyen a vállad, a térded pedig 
a csípőd alatt (ne érjenek 
egymáshoz).

2   Lélegezz be, majd kilégzés közben húzd a hasad 
a gerinced irányában felfelé, a farokcsontod told 
lefelé, domborítsd a hátad, hajtsd le a fejed.

3   Lélegezz be, és térj vissza a kiindulópózba.
4   Ismételd meg kétszer-háromszor.

5  Ezután belégzéssel emeld meg a farokcsontod
és a fejed.

6  Fújd ki a levegőt, hozd a gerinced újra semleges 
tartásba.

7  Ismételd meg kétszer-háromszor.
8  A be- és kilégzéshez igazodva váltogasd a kétféle 

nyújtást. Belégzéskor emeld meg a farokcsontod
és a fejed, kilégzéskor hajtsd le a fejed, és told lefelé
a farokcsontod. Ismételd meg kétszer-háromszor.
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BEV
EZETÉS A JÓ
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HÁTRAHAJLÁS 

A hátrahajlások különösen nehéz gyakorlatok. Úgy lehet őket a legtökéletesebben kivitelezni, ha megtartod 
a derekad a hasizmod aktiválásával. Ezt próbáld is ki a hátrahajlásokat tartalmazó jógagyakorlatok előtt, 
utána pedig teljes pranámászanát és bhékászanát (a következő oldalon) kell végezni.

Akár állásban, akár térdelésben hajolsz hátra, a talajjal érintkező pontra kell helyezned a súlypontod. 
Amikor leér az egész test súlya az alsó pontra, lassan húzd a medencefenék izmait a köldököd felé 
(ez hasonlít a múlabandha elnevezésű jóga-légzésgyakorlatra – 113. o.). Amikor felhúzod az izmot, 
érezni fogod, hogy megnyúlik a felsőtested. Engedd bele magad a nyújtózásba, és tartsd megemelve a 
medencefenék izmait. Hagyd, hogy a hátad lassan hátrafelé hajoljon, figyelj arra, hogy ne lépd át a tested 
által megszabott természetes határokat.

1   Térdelj le, tedd a kezed
a derekadra, az ujjak a fenéken 
támaszkodnak.

2   Lélegezz be, majd kilégzéskor 
húzd fel a has- és a 
medencefenék izmait, érezd, 
ahogy ezzel a mozdulattal 
megtámasztják a derekad.

3   Tartsd meg az izmok 
összehúzását, miközben lassan 
megnyújtod a gerinc felső 
részét, és belégzéssel hajolj 
hátra.

4   Tartsd meg egy teljes belégzésen-
kilégzésen keresztül, majd bontsd 
a tartást.




