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I. fejezet: Elmélet és filozófia 
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A jóga 
 
Mi a jóga? 
 
Descartes állítása szerint: Cogito ergo sum… azaz gondolkodom, tehát vagyok. Eddig már eljutottunk 
a filozófia és az analitikus gondolkodás segítségével. Itt az ideje, hogy a jóga segítségével azt is 
megtudjuk, hogy kik vagyunk, amikor nem gondolkodunk. Mi is a valódi énünk az elménken, 
személyiségünkön, kondicionáltságunkon, belénk nevelt viselkedésmintákon és programokon túl! A 
csöndes elme egy pillanata is elég hozzá. Ez a végső célja minden gyakorlatnak, amit jógának 
nevezhetünk! 
 
Ahogy haladsz előre a jóga útján, ezt a kérdést egyre izgalmasabb dolog megválaszolni, egyre 
mélyebbre kell majd tekinteni magadban, hogy meg tudd mondani, mit jelent igazán neked a jóga. 
Ugyanis ezt a kérdést minden oktató és gyakorló a saját szintjén válaszolja meg. Az, hogy kinek mi a 
jóga, éppen a jóga mely aspektusára koncentrál a gyakorló/oktató, nagyon sokszínű lehet, ezért is van 
manapság ennyi jógafajta. Valószínűleg te is észre fogod ezt venni magadon, hogy formálódik, elmélyül 
a jógáról alkotott elképzelésed a jógagyakorlásod és oktatásod előrehaladtával. Érdemes figyelned 
arra, hogy ne ragaszkodj koncepciókhoz, hagyd, hogy te magad is változz, fejlődj, a jógáddal együtt! 
 
Ha definiálnunk kell a jógát, akkor először is érdemes különválasztani a jógát és a Hatha jógát. 

 

Jóga ( szanszkrit: योग ) 

 
Az ősi jóga eredeti célja a fizikai test egészségén túl, valódi természetünk 
felismerése volt (vidjá – valódi tudás). A jóga szó jelentése egyesíteni, 
egyesülni. Tanításának lényege az, hogy az elkülönültség érzete (a többi 
embertől, a bolygótól, Istentől) illúzió és a figyelem (befelé) irányításával ez az 
illúzió eltávolítható, és felismerhető az átman (egyéni lélek) és a Brahman 
(abszolútum) azonossága. 

 
Ez persze kezdetben nagyon ködösnek és misztikusnak tűnhet, pedig a jóga egyáltalán nem ilyen. 
Tulajdonképpen a mai tudomány is eljutott már ide: minden rendszer valamilyen nagyobb rendszer 
része. Rezgések alkotják atomjainkat, atomjaink építik fel sejtjeinket, sejtjeinkből áll a fizikai testünk. 
Folytathatnánk a sort a bolygókkal, naprendszerekkel, galaxisokkal, világegyetemekkel. 
 
De vajon az ember milyen nagyobb rendszer része? Nem tudjuk, vagy inkább nem érezzük igazán a 
nagyobb rendszert, aminek mi is csak egy „sejtje” vagyunk. Sajnos ezt az érzést elveszítettük, nem 
látjuk a nagyobb képet és ettől talán sokunk fejvesztettnek, céltalannak és elszigeteltnek érzi magát, 
tulajdonképpen minden emberi félelem alapja valahol ez a téves tudás (avidjá), hogy nem tartozunk 
sehová és a fizikai testtel és az ahhoz tartozó személyiséggel vagyunk egyenlők. 
 
A jóga valódi célja a természetes és „egész-séges” állapotnak a visszaállítása, de nem csak a testünkön. 
A jóga egészben értelmezi az embert, sőt egységben valami nagyobbal. Eszközei és hatásai mélyebbek 
és komplexebbek, mint bármilyen sport, ami a fizikai testünk modelljére épül, hiszen a jóga egy 
nagyobb rendszer részeként és így egy tágabb látószögből értelmez és fejleszt, sokkal mélyebb 
összefüggésekkel dolgozik, mint ami a racionális elme által felfogható. Éppen ezért tűnhet a jóga 
testünkön túlmutató része néhány embernek túl misztikusnak, mert a jógában nem lehet mindent 
megértéssé integrálni, itt az intuíció és a megfoghatatlan is szerepet kap. 
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Amint elkezded gyakorolni a jógát, fejlődsz, fejlődik a tudatosságod, amely az életed minden 
területére hatással van. Nemcsak a tested, a személyiséged, a stressztűrő képességed, stb. fejlődik, 
hanem megtanulod irányítani az elmédet és a figyelmedet. A többi csak mellékhatás. Tapasztalni 
fogod, hogy erősödsz, lazulsz, idővel beáll egy ideális testsúly, nem vagy beteg, nyugodtabbá válsz, 
jobban bízol magadban, tele vagy energiával és pozitív gondolatokkal, változnak az emberi 
kapcsolataid, az anyagi helyzeted, és még sorolhatnánk. Egy idő után azt tapasztalod, hogy minden 
jobb lett körülötted és lehet, hogy nem is kötöd a jógához! 
 
A jóga mindenkinek csak hasznára válhat, megszámlálhatatlan pozitív hatással rendelkezik, de ennél 
mélyebbre kell tekintenünk ahhoz, hogy igazán megértsük a működését, legfőképpen erre való egy 
jógaoktató képzés. 
 
A jógafajták sokszínűségéből ma már mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. A jóga nem a 
misztifikáció területe, hanem egy nagyon is tudományos út, a jógik ősi tudásával, amely összetett 
hatásaival kézzelfogható tapasztalásokon keresztül vezeti az embert fizikai és szellemi képességei, 
lehetőségei kiteljesítése felé és az eltökélt gyakorlót pedig ezeken is túlra. 
 

 
A jóga története 
 

A Védák leírása szerint az emberiség a jógát Sívától (Jógaísvara – A jóga ura), az 
„isteni jógitól” kapta, aki a nyolcmillió-négyszázezer emberek által kivitelezhető 
testtartásból kiválasztott kétszáz olyan testhelyzetet, ami a hasznukra válik 
(ászana). 
 
A jóga hagyománya és tanításai átszövik a védák mítoszait és dévákról 
(istenségekről) szóló mondáit, mítoszait, ezekben rendszeresen találkozhatunk 
jógázó istenekkel és hősökkel. A legtöbb történész az ősi Rig-Védához (Kr. e. 
1200-1500) köti a jóga eredetét. 
 
A jóga tradicionális irányzatainak kiemelkedő műve a Bhagavad Gíta (Kr. e. 5. és 
2. század között keletkezett), amely a hindu vallás legszentebb könyve is. A 
Bhagavad Gíta a jóga ősi fajtáit ismerteti, elmagyarázza, hogy a különböző 
habitusú emberek igényeinek megfelelően mely jógafajtát érdemes 
választaniuk. 

 
A ma ismert jóga a tantrikus civilizáció részeként fejlődött, amely Indiában és az egész világ minden 
részén jelen volt több tízezer évvel ezelőtt. Tulajdonképpen a tantra tanításai később váltak két külön 
irányzattá.  Jóga – önfegyelem, az elme csapongásának uralása, és Bógha – érzéki örömök, vágyak 
megélése. 

A jóga hagyománya és eszköztára évszázadokon, évezredeken át szájhagyomány útján szállt mesterről 
tanítványra. A jóga ismereteit csak az elsőszülött fiúnak vagy a legjobb tanítványnak adták át, aki a 
legtöbb jógikus/védikus műben hosszasan kéri a mestert, hogy árulja el a megvilágosodás vagy éppen 
az öröklét titkát. 
 
A jóga tárgyi emlékei hatezer évvel ezelőttre vezethetők vissza. Az Indus-völgyi civilizáció romjai közül 
kerültek elő 6-7 ezer éves, meditáló jógikat ábrázoló képek, pecsételők. Az Indus völgyében 
Harappában és Mohendzsodáróban végzett ásatások során ászanákat és meditációt végző alakokat 
ábrázoló szobrokat és képeket találtak. Ez azt jelenti, hogy az akkori kultúra meghatározó és fontos 
részét jelentette a jóga, másként nem ábrázolták volna. Az ásatások területe azoknak az embereknek 
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a lakhelye volt, akik a pre-védikus korban éltek, még mielőtt az Árja civilizáció virágzásnak indult, az 
indiai szubkontinensen.  
 
A régi idők bölcsei lassan alakították és fejlesztették a jóga tudományát. Lényegét gyakran burkolták, 
vagy magyarázták különböző szimbólumokkal, analógiákkal és kifejezésmódokkal. Egyes 
hagyományok vallják, hogy a jóga az ősi bölcseknek felfedett isteni ajándék, hogy az emberiség 
lehetőséget kapjon isteni természete felismeréséhez. 
 
A jóga módszereit sok ideig titokban tartották, nem írták le, és nem tárták a nyilvánosság elé. A tanító, 
vagy guru szóban adta át tanítványainak. Ily módon jelentésük és céljaik megértése világos volt. A jógik 
és bölcsek személyes tapasztalataikon keresztül képesek voltak irányítani a komoly tanítványt a 
megfelelő ösvényen, eloszlatva a zavarodottságot, a félreértéseket és a túlzott intellektuális 
elmélkedés hatásait. (Az upanisad szó jelentése szó szerinti fordításban „mellé ülés”.) 
 
A jóga elméleti hátterének és céljának részletes bemutatását megtalálhatjuk az upanisadokban is, 
amelyek Kr. e. 800-500 között keletkeztek, de az indiai bölcs, Patandzsali nevéhez fűződik a jóga első 
leírása, ő volt az, aki a jóga eszköztárát egy nyolctagú rendszerbe foglalta, az első írott emlékek tőle 
származnak, az összes, később keletkezett jógával foglalkozó mű Patandzsali jóga szútrájára épül. 
 
 

A jóga klasszikus irányzatai 

A jóga évezredeket átívelő története során számos jógafajta jött létre. A Bhagavad Gítában Krisna 
három jógafajtát ír le annak megfelelően, hogy az adott ág milyen eszközöket használ a 
megvilágosodás felé vezető ösvényen: Karma jóga, Dzsnyána jóga, Bhakti jóga. Ezek mellett pedig a 
klasszikus irányzatok mellé sorolható a már említett Astanga (nyolctagú) jóga, amely Patandzsali 
nevéhez fűződik. Patandzsali nyolcfokú Astanga jóga rendszere (nem azonos a 20. századi, most 
divatos Astanga jógával, ami ászanasorozatokkal dolgozik és Pattabhi Jois (1915-2009) jógamester 
nevéhez fűződik). 

 

Karma jóga ( कर्मयोग ) 

A Karma jóga az önzetlen cselekedetek jógája. A Karma jóga célja, hogy az ember 
túllépjen egoista, önző érdekein, helyette pedig tetteivel egy magasabb célt 
szolgáljon, ami lehet egy istenség akarata vagy előírásai, de akár az emberiség 
javára váló szolgálat is. Gyakorlásával, mivel nem erősíti tovább a jógi a világtól 
elkülönült én illúzióját, az feloldódik. Patandzsali jóga szútrája szerint a fő eszköze 
a tapasz (belső tűz, önfegyelem). 

Dzsnyána jóga/Dnyána jóga ( ज्ञान योग) 

A tudás és bölcsesség jógája. A dzsnyána jógi a szent iratok tanulmányozásával és 
filozofikus beszélgetésekkel keresi a megvilágosodás felé vezető utat. Intellektusát 
használva elsősorban megérteni próbálja a felsőbb erők és a valódi énjének 
természetét. A védánta iskolájában a megvilágosodás keresésének legfontosabb 
eszköze. Patandzsali jóga szútrája szerint a fő eszköze a szvadhjája (önképzés, 
tanulás, megismerés).  
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Bhakti jóga ( भक्ति योग ) 

A Bhakti az istenszeretet és áhítat jógája. A Bhakti jógi (bhakta) Isten szent neveinek 
ismétlésével, éneklésével (bhadzsan) mutatja ki iránta érzett szeretetét, így 
kapcsolódik Istenhez. Patandzsali jóga szútrája szerint a fő eszköze az Ísvara 
pranidhána (Istennek való teljes önfeladás). 

Rádzsa jóga ( राजयोग ) 

A Rádzsa jóga (Királyi jóga) tulajdonképpen a meditáció útja. Nevét onnan kapta, 
hogy régen a jóga csak kevesek kiváltsága volt, tulajdonképpen csak a legmagasabb 
kaszt, a bráhminok gyakorolhatták. Ez a megnevezés másik nevén a Patandzsali 
féle nyolc tagú (Astanga) jógarendszert jelöli, melynek elsődleges célja a meditáció 
(dhjána) létrehozása, az ászanák gyakorlása is eredetileg csak a meditációs ülés 
megkönnyítését célozta. 
 
 

Patandzsali: Jóga Szútrák és a jóga 8 tagja 
 

Patandzsali ( पिञ्जलि ) 
 
Patandzsalival kapcsolatban a vélemények megoszlanak, hogy tulajdonképpen egy bölcsről vagy több 
bölcsről van szó, mivel a jógaszútrák keletkezése valószínűleg több évszázadot ível át. Feltételezések 
szerint a Kr. e. 2. század és a Kr. u. 5. század között élt vagy éltek e személy(ek). Minden bizonnyal 
felvett név, mert nem jelöl kasztot. Inkább csak legendák maradtak fent róla, mely szerint különleges 
képességekkel (sziddhik) rendelkezett. Így mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy szerinte több 
bölcs publikált Patandzsali néven, vagy létezett egy olyan különleges jógi, aki több száz éven keresztül 
folytatta a jóga és mellette a szanszkrit nyelvtan és ajurvéda (indiai orvostudomány) írott formába 
öntését… 
 
 

A Jóga Szútrák ( योगसतू्र ) 

 
A szútra szó jelentése fonál, szövedék. Keletkezésének időpontja ma is vita tárgya, egyesek szerint Kr. 
u. 400 körül keletkezett, mások szerint a fejezetek stílusa miatt arra lehet következtetni, hogy az első 
három fejezet Kr. e. 2. században, a negyedik rész pedig Kr. u. 5. században íródott. Nehéz a keletkezés 
pontos időpontját meghatározni, mert a régi korok indiai bölcsei nem igazán tartották fontosnak az 
évszámokat vagy a történetírást. 
 
196 szútrát tartalmaz, amelyekben az eredeti jóga legpontosabb leírását találjuk. A jóga már korábban 
is létezett, minden bizonnyal már Buddha idejében is, de Patandzsali nevéhez fűződik az első olyan 
jógikus mű, amely egyrészt a jóga irányzatának pontos ismeretét, másrészt pedig az író empirikus 
(gyakorlati) tapasztalatit mutatja. 
 
Patandzsali a Jóga Szútrákban bemutatja az első, egységes, átfogó jóga rendszert négy fejezetben. 
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A Jóga Szútrák felépítése 
 

I. Szamádhi Páda (A transzcendentális állapotról szóló negyedrész) 
51 szútrából áll, bemutatja a szamádhi különböző fajtáit és ismerteti a meditáció 
akadályait. 
 
II. Szádhana Páda (A jóga gyakorlásáról szóló negyedrész) 
55 szútrából áll, leírja a Krija jógát és a jáma, nijáma, ászana, pránajáma és pratjahára 
alkalmazásának hatásait. 
 
III. Vibhutí Páda (A lelkierőről szóló negyedrész) 
56 szútrából áll, a dhárana és dhjána hatásaival és a különleges képességekkel (sziddhik) 
foglalkozik. 
 
IV. Kaivaljá Páda (A megvilágosodásról szóló negyedrész) 
34 szútrából áll. Az „egyedülvalóság” a témája, annak a jóginak a természetével 
foglalkozik, aki képes különbséget tenni a Prakriti (természet) és Purusha (lélek) között. 
 

 
 
 

Patandzsali a Jóga Szútra első négy sorában 
a következők szerint definiálja a jógát: 

 

०१. अथयोगानशुासनर्।् 

1.1 atha yogaanusasanam 
Most következik a jóga megismerése 

 

०२. योगक्चित्तवतृ्तत्तननरोधः। 
1.2 yogas citta-vritti nirodhah 

A jóga az elme mozgásainak kioltódása 
 

०३. िदाद्रष्ुःस्वरूपेऽवस्थानर्।् 

1.3 tadaa drashtuh svaruupe 'vasthaanam 
(Ebben az esetben) A Látó [Figyelem] önformájában nyugszik 

 

०४. वतृ्तत्तसारूप्यर्इ्िरत्र। 
1.4 Vritti saaruupyam itaratra 

(Más esetben) A Látó [Figyelem] az elme mozgásaival azonosul. 
 

  



9 
 

A jóga nyolc tagja 

1. Jáma ( यर् ) 

Erkölcsi elvetés elvei, egyetemes erkölcsi parancsolatok (külső) 
- Ahimsza: nem ártás 
- Szatja: igazsághoz való hűség 
- Asztéja: lopástól való tartózkodás 
- Brahmacsarija: mértékletesség 
- Aparigraha: kapzsiságtól való tartózkodás 
 

2. Nijáma ( ननयर् ) 

Erkölcsi erények (belső) 
- Szaucsa: testi, lelki, mentális tisztaság 
- Szamtosa: megelégedettség 
- Tapasz: belső tűz 
- Szvadhjája: folyamatos önképzés, tanulás 
- Ísvara pranidhána: a Felsőbbnek való önfeladás, megadás 
 

3. Ászana ( आसन ) 

A testi gyakorlatok által a test egészségessé, mozgékonnyá, tudatossá tétele, fejlesztése. A testben 
áramló energiák szabályozása, vérkeringés serkentése, szív erősítése, vérnyomás szabályozása, 
izomtömeg növelése, ízületek mozgásterjedelmének növelése. 
 

4. Pránajáma ( प्राणायार् ) 

A légzés ellenőrzésén, irányításán keresztül a testben zajló energetikai folyamatok tudatosítása, 
tisztítása és szabályozása (finomabb szinten, mint az ászanákkal). A pránajáma az összekötő kapocs a 
jóga fizikai és tudati szintje között. 
 

5. Pratjahára ( प्रत्याहार ) 

A szó az érzéktől való visszavonulást jelenti (prati=el valamitől, ahara=táplálék, magunkba fogadott 
dolog). A belső (tudati, finom) érzékszervek leválasztása a külső (fizikai) érzékszervekről. Egyfajta 
relaxációnak, vagy bizonyos fajtái tudatos álmodásnak tekinthetőek. 
 

6. Dhárana ( धारणा ) 

Koncentráció, a figyelem egyetlen fókuszpontra való irányításának képessége. Ez a fókuszpont lehet 
fizikai (testrész, gyertyaláng, bármilyen tárgy), energetikai (pránafolyamatok a testben), érzelmi vagy 
mentális (gondolat, félelem, megoldandó feladat) természetű is. 
 

7. Dhjána ( ध्यान ) 

Meditáció. Nincs tárgya, nem lehet valamire meditálni. A meditáció célja az elme csöndje, amiben a 
meditáló felismerheti elméjén és téves azonosulásain, korlátain túl található, valódi természetét. 
 

8. Szamádhi ( सर्ाधध ) 

A belső béke elérése, az abszolútummal való összeolvadás. Ebben a létállapotban a gondolatok 
csapongása megszűnik, az elme csöndessé válik, a jógi képes megérezni a szat-csit-ánanda élményét, 
immár tudja, hogy a teremtés tökéletes. 
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II. fejezet: Anatómia 
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A csípő anatómiája 
 
 
A test felső és alsó része közötti kapcsolatot biztosítja. 

 
Álló helyzetben a medenceöv feladata, a 
gerincről érkező terhelés elosztása a 
csípőízületekben és így a lábakban. A képen az 
erők eloszlása látható. Az utolsó ágyéki 
csigolyából érkező erő a keresztcsonton oszlik 
ketté, majd feleződve halad tovább a 
csípőízületek felé. 
 
A talajból érkező ellenerő is szétoszlik a 
combcsont fején keresztül találkozik a 
testsúllyal, valamint a szeméremcsonti 
ízületben az ellenkező oldallal. Így alkotnak 
zárt gyűrűt a medencében, ahol ezeknek az 
erőknek megfelelően rendeződtek a 
csontgerendák. 

 
 
 
 

A medenceövet három csont alkotja, hátul 
középen a keresztcsont (SI (sacroiliacus) 
ízülettel kapcsolódik), kétoldalt és elöl a 
medencecsontok, melyek egymással elöl, a 
szeméremcsonti (symphysis pubica) ízülettel 
kapcsolódnak. 
 
A medencecsont három részből nőtt össze: 
csípőcsont, ülőcsont és szeméremcsont. 
 
A Szeméremcsonti ízület: mozgása rugalmas 
tágulás (pl. szülésnél). 
 
A Keresztcsont – csípőcsonti (SI ízület) egy 
feszes ízület, melynek mozgása minimális, 
feladata lengéscsillapítás. 
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A csípőizület 
 

 Az alsó végtag proximális ízülete, mely lehetővé teszi, hogy a végtag a térben bármely 
helyzetet felvegyen. 

 Három mozgástengelye van három szabadságfokkal. 

 Egyszerű gömbízület, melyet a medencecsont vápája és a combcsont feje alkot. 

 Az egész test alátámasztásáért és helyváltoztatásáért felelős. 
 
Flexiós mozgásai: a comb elülső felszíne a törzshöz közeledik, a mozgásterjedelem változó, aszerint, 

hogy aktív vagy passzív flexió, valamint a térdízület helyzetétől. Aktívan nyújtott térddel 90 (Haszta 

pádánguszthászana tartó kéz nélkül előre emelt lábbal), hajlítottal 120. Passzív flexióban szintén 
kisebb tartományú a nyújtott térddel végzett, mint a hajlítottal (pascsimottánászana egyenes lábbal 
és hajlított térddel).  
 
Extenziós mozgásai: Az aktív mozgástartomány itt is kisebb, mint a passzív és a térd helyzete 
ellenkezőleg befolyásolja, mint a flexiót. Nyújtott lábat nagyobb tartományban lehet hátraemelni, 
mint hajlítottat. Passzívban még nagyobb a mozgástartomány (Uthitta ardha dhanurászana – Álló íj 
póz). 
 
Abdukció: Csak kétoldali abdukció lehetséges, mert automatikusan abdukál az ellenkező oldal. Ilyen 
mozgás pl a zászlótartásban emelni az egyik lábat. A medence korrekciójával a talajon lévő is 
abdukcióba kerül a középvonaltól. 
 
Addukció: az a mozgás, amikor a végtag a középvonalhoz közeledik. Ilyen a hátul vagy elöl keresztezett 
láb, vagy a gómukhászana lábtartása. 
 
A csombcsont részei:     Konstrukciós tengely: 
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A csípőízület szalagos rögzülései 
 
A csípőízület tokját elöl és hátul erős szalagok 
rögzítik. A nevük a csatlakozó csontokból 
származik, miszerint a combcsontot a 
szeméremcsonttal összekötő szalag a combcsont-
szeméremcsonti szalag (lig. pubofemorale). 
 
Evolúció során az ember felegyenesedésekor a 
medence extenzióba került a combcsonthoz 
képest, ezért a szalagok a combnyakon 
körbetekeredtek. Így a további extenzió során 
feltekerednek és tovább feszülnek, flexióban 
pedig letekerednek és ellazulnak. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Belső szalag a combfej szalag (lig. capitis femoris).  
 
Mozgás és rögzítés szempontjából nincs jelentős szerepe, azonban 
a combfej és a combcsont vérellátását szolgálja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Porcajak (labrum) 
 
Az egészséges csípőben, a gömb formájú combfej az ennek megfelelő 
ízületi vápában nagy terjedelmű mozgást képes végezni a felületüket 
borító vékony üvegporc rétegnek és ízületi nedvnek köszönhetően. 
 
A vápa peremét egy rostporcos gyűrű mélyíti (labrum), mely segít az 
ízület lezárásában és hozzájárul a combfej helyén tartásához, nem csak 
mechanikailag, hanem a hermetikus lezárás miatt vákuum keletkezik, 
és az segíti a combfejet a helyén tartani. 
 
Sérülésekor ez a vákuum megszűnik, tehát a combfej könnyebben el 
tudja hagyni a vápát. 
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Női medence 
 

Férfi medence 
 

 Széles 

 Finomabb, oválisabb csontok alkotják 

 A szeméremcsontok ívet zárnak be  

 A szeméremcsontok közti ízület nem 
csontosodott össze 

 A keresztcsont és farokcsont nem 
csontosodott össze (további tágulás) 

 A medence bemenete széles, ovális alakú 

 A medence dőlésszöge nagyobb 
 

 

 Lefelé erősen szűkül, magasabb 

 Vastag erős csontok alkotják 

 Szeméremcsontok hegyesszöget zárnak be 

 A szeméremcsontok közötti ízület 
összecsontosodott 

 A keresztcsont és farokcsont 
összecsontosodott 

 A medence bemenete szűkebb 

 A medence dőlésszöge kisebb 
 

 
 
 

Belső csípőizmok 
 

Horpaszizom 
Két részből tevődik össze, kis- és nagy 
horpaszizomból. 
 
Eredése T12-L5 csigolyákon, tapadása a 
combcsont kistomporán hátul 
 
Rögzített felsőtestnél a combot emeli, rögzített 
lábaknál a felsőtestet előrebillenti. Törzs oldalra 
hajlításában is szerepet játszik 
 
Csípőizom 
Eredése a csipőlapát belső felén, tapadása 
egyesül a horpaszizommal és a combcsont 
kistomporán 
 
Rögzített felsőtestnél a combot emeli, rögzített 
lábaknál a felsőtestet előrebillenti. 
 
 
 
 

 

Külső csípőizmok 
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Széles combpólya feszítő izom (tensor fasciae latae) 
 
Eredése a csípőcsont lapátján a középső farizom mellett, tapadása a 
combpólyába (tractus iliotibialis) megy át, mely a sípcsont fejének 
külső részén tapad. 
 
Csípőt hajlít, befelé forgat és távolít (abductor). 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Nagy farizom (gluteus maximus) 
 
Eredése csípőlapát külső hátsó felszínén, a keresztcsonton és a 
sacrotuberosus szalagon, tapadása iliotibiális szalag hátsó részén és 
a combcsonton. 
 
Csípőfeszítő, kifelé forgat és távolítja a combokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Középső és kis farizom 

(gluteus medius, minimus) 
 
Eredése a csípőlapát külső oldalsó 
felszínén, tapadása a combcsont 
nagy tomporán hátul, a kis farizom 
a nagy tompor elején. 
 
A középső farizom elülső 
rostjainak hajlító és befelé 
forgató, hátulsó rostjainak feszítő 
és kifelé forgató, összességében 
távolító, járásnál testsúly-
kiegyenlítő szerepe van.  
 
A kis farizom gyengébb távolító 
izom. 
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1. Külső elfedő izom (m. obutaror externus)  
 
Eredése az elfedett nyílás (foramen obturatum) 
külső keretén és a szalagon. Tapadása a combcsont 
nagy tomporán. 
 
A csípőt kifelé rotálja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Háromfejű csípőizom 
 
2/1 Belső elfedő izom (obutaror internus)  
 
Eredése az elfedett nyílás (foramen obturatum) 
belső keretén és a szalagon, tapadása a combcsont 
nagy tomporán. A csípőt kifelé rotálja. 
 
2/2 felső és alsó ikerizom (gemellus superior et 
inferior)  
 
Eredése az ülőcsontról, tapadása közösen a 
combcsont nagy tomporán. A csípőt kifelé rotálja. 
 
3. Körteképű izom (piriformis) 
 
Eredése a keresztcsont belső felszínén, tapadása a 
combcsont nagy tomporán. A csípőt kifelé rotálja. 
 
4. Négyszögű combizom (quadratus femoris) 
 
Eredése az ülőcsontról, tapadása a combcsont 
nagy tomporán. A csípőt kifelé rotálja. 
  



17 
 

Combizmok 
 
A comb izmai teljesen kürölölelik a combcsontot, fizikailag és funkcióilag három csoportra bonthatóak. 
 
1. Flexorok: hajlító izmok, hátul helyezkednek el. 
 
Kétfejű combizom hosszú feje (biceps femoris) 

 
Eredése az ülőcsonton, tapadása a szárkapocscsonton. 
A lábszárat hajlítja és kifelé forgatja, rögzített lábak 
esetén a csípőt feszíti, a medencét hátrabillenti. A rövid 
feje a térdízület flexiójában vesz csak részt. 
 
Félig inas izom (semitendinosus) 
 
Eredése az ülőcsonton, tapadása a lábszárcsont belső 
térd alatti részén a szabóizom inával együtt. Hajlítja és 
befelé forgatja a lábszárat. 
 
Félig hártyás izom (semimembranous) 
 
Eredése az ülőcsonton, tapadása a lábszáron a térdízület 
belső felén. A lábszárat hajlítja. 
 
Szabóizom (sartorius) 
 
Eredése a csípőtövisről tapadása a sípcsont felső bütykén a karcsú izommal és a félig hártyás izommal. 
Csípőt hajlít, távolít. A combot kifelé, a térdet befelé rotálja. 
 
2. Extenzorok: feszítő izmok, elöl helyezkednek el. 
 
Négyfejű combizom 
Ez az izomrendszer két részre bontható funkcióilag. 
 
- Egyenes combizom 

Két ízületet hidal át: csípő és térd. 
 

Eredése a csípőlapát elülső alsó részén, egyesülve a 
négyfejű combizom inával a térdkalácson keresztül a 
lábszár elülső felső részén tapad. Térdfeszítő és csípő 
hajlító. 

 
- Vaskosizmok 

Csak a térdízületre vannak hatással. 
Eredési pontjuk a combcsont felső részéről, 
tapadásuk közösen a patellaínben egyesülve a 
lábszárcsonton. 
Térd extenzor izmai. 
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3. Adductorok (közelítők) 
 
1. Fésűizom (pectineus)  
 
Eredése a szeméremcsont elejéről, tapadása a 
combcsont kistompor alatti felületén. 
 
Rögzített medence mellett a combot közelíti és 
kismértékben kifelé forgatja, a csípő hajlításában is 
részt vesz. 
 
2. Rövid combközelítő izom (adductor brevis)  
 
Eredése a szeméremcsont csúcsa mögött alulról, 
tapadása a combcsont hátsó részén. 
 
Rögzített medence mellett a combot közelíti, 
rögzített comb mellett a medencét előrehúzza, a 
csípő hajlításában is részt vesz. 
 
3. Hosszú combközelítő izom (m. adductor longus)  
 
Eredése a szeméremcsont alsó ágán, tapadása a 
combcsont belső felén. 
 
Rögzített medence mellett a combot közelíti. 
 
4. Nagy combközelítő izom (adductor magnus)  
 
A legszélesebb, leghosszabb és a legerősebb combközelítő izom. 
 
Eredése az ülő- és szeméremcsont alsó ágán, hosszan fut le a comb teljes belső oldalán, majd tapad a 
combcsont belső részén és belső dudorán. Rögzített medence mellet a combot közelíti. 
 
5. Karcsúizom (m. gracilis) 
 
Vékony, hosszú izom a comb belső részén, az egyetlen combközelítő, amely 2db ízületet hidal át (csípő 
és térd). 
 
Eredése a szeméremcsont alsó ágán, tapadása a sípcsont belső oldalán közvetlenül a térd alatt. 
 
Rögzített medence mellett a combot közelíti, valamint részt vesz a térdízület hajlításában. 
Rögzített lábszár mellett a medencét előrebillenti, a csípőízületet hajlítja. 
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III. fejezet: Ászanák 
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A jógaászanák gyakorlása és tanítása 
 

A jógaászanák kivitelezéséhez az egyik lehetőség, hogy a testet és az egót ellenségnek tekintjük és 
harcolunk vele. A legtöbb sportban így állnak a fejlődéshez. Sajnos éppen ezért a legtöbb gyakorló 
először a jógaórákon ezt csinálja és emellé még egy adag teljesítménykényszer is társul. Ez a hosszabb, 
sőt, soha véget nem érő út. Mindig lesz mit megtisztítani, tökéletesíteni, megérteni, legyőzni, hiszen 
éppen a jelen helyzetünk nem-elfogadása, az a hozzáállás teremti a tökéletesítésre váró dolgokat, 
hogy azt érezzük: a jelen helyzet nem tökéletes. Az ilyen típusú erőfeszítéssel és küzdelemmel teli 
gyakorlás nem azt a hatást hozza létre, amelyet a jóga eredetileg kitűzött, hanem éppen a testtel és 
az egóval való azonosulást erősíti, mivel az egó maga a „nem-elfogadás”. Sőt, a pszichés hatása is lehet 
az, hogy elmegy a gyakorló kedve az órától, mert tudat alatt a teste úgy érzi, hogy ez nem jó neki, 
támadás érte. Míg ha a gyakorlás örömteli, akkor tudat alatt a gyakorló szívesebben és gyakrabban 
jön vissza gyakorolni. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű órát kell tartanod ahhoz, hogy sokan legyenek a 
teremben, sőt. Inkább arról van szó, hogy a hozzáállásoddal, kisugárzásoddal kell egy olyan légkört 
teremteni, amiben a jógázó jól és biztonságban érzi magát. 
 
A másik (hatásosabb) lehetőség az ászanák gyakorlásához, hogy a jóga közben szakítasz a nyugati elme 
teljesítménykényszeres és folyamatosan hasonlítgató hozzáállásával és az életedből legalább a jógával 
töltött időt arra használod, hogy ne valamilyen célt akarj elérni. Helyette azt gyakorold, hogy elfogadd 
a jelent úgy, ahogy van. Elfogadj minden mozdulatot, minden testtartás, minden levegővétel úgy, 
ahogy van. 
 
Jógaórán, ha szükséges, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem kell arra törekedni, hogy szépen (vagy 
ami még rosszabb, szebben, mint a mellettem gyakorló vagy a többiek) csinálják a pózokat. Előbb-
utóbb éppen a törekvés elengedésére való a jóga. Egyfajta mellékhatásként egyre ügyesebb és 
egészségesebb lesz a gyakorló fizikailag és mentálisan is, de nem ez a lényeg, hanem éppen az aktuális 
állapot megélése és az aktuális pillanat elfogadása. Sőt, ha ebben a tudatállapotban (valójában 
helyesebb lenne úgy fogalmazni, hogy tudatállapotokon túl) gyakorolsz, akkor még test és az elme is 
gyorsabban fejlődik, ugyanis ilyenkor nem harcolsz. Ha harcolsz a testeddel, akkor az is harcolni fog és 
a fejlődés lassabb lesz. A határokat nem erőszakosan kell kitolni, hanem csak hagyni kell, hogy 
maguktól kitáguljanak. 
 
Az elmével ugyanez a helyzet. A jóga leginkább az elme, egó megértésére, uralására és elengedésére 
lett kitalálva. Ebből a megértés és az uralás bizonyos foka meg is valósítható törekvés és harc által, de 
mivel az egó maga a jelen pillanattal szembeni ellenállás, így a törekvés, küzdelem csak nagyon lassan 
fog az elme elengedéséhez vezetni, és leginkább akkor is csak azért, mert rájön az ember, hogy nem 
működik, amit eddig csinált. A legtöbb gyakorló ennek ellenére minden reggel küzd a testével és 
elméjével másfél órát és ezzel csak az egót és a testtel való azonosulását erősíti, főleg ha testileg 
gyorsan tud fejlődni. Ez nem jelenti azt, hogy ez nem vezethet sikerre, de hosszabb út, mint elfogadni 
a jelent, úgy ahogy van. 
 

Egy jógaóra tartása közben kiemelten fontos erre felhívni a gyakorló 
figyelmét, mert nemcsak a gyakorlása válik így hatékonyabbá és 
élvezetesebbé, de a sérülésveszély is csökken, így te is nyugodtabban 
érezheted magad az óra tartása során. 
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A test és az elme összhangja 

 
Az ászana definíciója Patandzsali jóga szútrái szerint: 
 

„Sthira-sukhamasanam, 
prayatna-saithiya-ananta-samapattibhyam, 
tatodvandva-anabhighatah.” 

 
Végtelen számú értelmezése van ennek a három sornak, de körülbelül annyit jelent, hogy 
 

„Az ászana szilárd és könnyed. 
A megragadás és elengedés folyamatos egybeolvadásából fakad. 
Így a gyakorlót nem zavarja a dualisztikus világ természete.” 

 
Nem beszél különböző testhelyzetekről, sőt még azzal is lehetne vitatkozni, hogy ez vajon testhelyzet 
leírása-e, vagy inkább csak egy elmeállapot kifejtése. Hiszen, ahogy már korábban említettük, csak 
jóval Patandzsali jógaszútrái után, a 15. században jelent meg a Hatha jóga, ami már fizikai pózokat is 
tartalmazott. 
 
A jógagyakorlás során fontos megérteni az ászana kifejezés jelentőségét. Az ászanát gyakran 
azonosítják a jógapózokkal, pedig maga a kifejezés inkább egyfajta hozzáállásra utal, amelyet testi 
gyakorláson keresztül valóban a legkönnyebb elsajátítani, de az ászana nem korlátozódik a testi 
gyakorlásra. 
 
Ezért amellett, hogy a test "ászanában van", vagyis megvalósul az erőlködés (megragadás) és az 
ellazulás (elengedés) egyensúlya (egybeolvadása), szükség van arra, hogy az elme is "ászanában 
legyen". Mit is jelent ez? 
 
Az elmének is meg kell találnia az egyensúlyt. Vagyis nem kalandozhatnak el a gondolatok, de végül 
nem is rögzülhet a figyelem egy testrészen/érzeten. Előbbi és utóbbi sem könnyű. Utóbbi talán még 
nehezebb, hiszen a figyelmünket mindig fókuszálva akarjuk használni. Meg kell tanulni a figyelmet 
nem fókuszálni, ami a mai ember számára azért nehéz, mert a figyelmet/tudatosságot a fókuszált 
tudatossággal azonosítjuk (dristi), ami a figyelemnek csak egy megnyilvánulási formája. 
 
A jóga eredetileg a figyelemmel/tudatossággal dolgozik. Fejleszti, megtanít a használatára, 
irányítására. Ezért fontos, hogy az órán a figyelem irányításáról is essen szó, hogy a jógaóra ne csak 
tornaóra legyen. 
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A Hatha jóga ászanái 
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Tádászana/Számászthiti 
táda=hegy, számászthiti=egyensúlyi állás 

(Hegytartás) 

 
Végrehajtása 

 Zárd a lábakat, a sarok és a nagylábujjak töve is összeér. 

 Keresd meg a középpontodat, mindkét talpon egyformán támaszkodj. 

 A talpon 3 pontra terhelj: sarok, nagylábujj és kislábujj alatti talppárna. 

 A lábak nyújtva, de ne legyen hátrafeszítve a térd, a térdkalács felhúzva (combfeszítő aktív). 

 A medence hátrabillentve, finoman szorít a farizom, lefelé nyújtózik a farokcsont. 
(Ez nem minden esetben igaz, alkati kérdés, hogy ki milyen tartáshibával rendelkezik. Ha valakinek 
túl enyhe a deréktáji homorulata, akkor neki pont előre kell billentenie a medencéjét.) 

 Tárd a mellkast (körkörösen) anélkül, hogy a derékból túlságosan homorítanál. 

 Finoman húzd hátra a vállakat és engedd le őket, a lapockákat próbáld a hátba simítani. 

 A kézujjakkal nyújtózkodj lefelé, a tenyér és a belső könyök a test felé néz. 

 Az állat finoman húzd hátra, nyújtsd meg a tarkót. 

 Minden belégzéssel nyújtózkodj a talptól egészen a fejtetőig. 

 Minden kilégzéssel tartsd meg a nyújtást és engedd el a felesleges feszültséget, erőlködést. 
 
Hatásai 

 Javítja a testtudatot és a testtartást. 

 Erősíti a hasfalat és a láb izmait. 

 Javítja a talp fasciájának túlnyúlását, ezáltal csökkenti a lúdtalpat. 

 Csökkenti az isiász tüneteit. 

 Harmonizálja a csakrákat. 
 
Megjegyzések 

 A legegyszerűbb jógagyakorlat, mégis okozhat nehézséget annak, akinek alacsony a vérnyomása, 
hajlamos a migrénre vagy álmatlanságra. 

 Ászanák közé illesztve pihenőgyakorlatként segít a hatások tudatosításában, elmélyítésében. 

 Az óra eleji ráhangolódáshoz is használható (az ülő pózok helyett). 
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Namaszkárászana/pránamászana 
 namaszkár=köszöntés, pránam=élet, lélek, tiszteletet kifejezni 

(Imádkozópóz) 

 
 

Végrehajtása 

 Zárd a lábakat, a sarok és a nagylábujjak töve is összeér. 

 Keresd meg a középpontodat, mindkét talpon egyformán támaszkodj. 

 A talpon 3 ponton támaszkodj: sarok, nagylábujj és kislábujj alatti talppárna. 

 A lábak nyújtva, de ne legyen hátrafeszítve a térd, a térdkalács felhúzva. 

 A medence hátrabillentve, finoman szorít a farizom, lefelé nyújtózik a farokcsont. 
(Ez nem minden esetben igaz, alkati kérdés, hogy ki milyen tartáshibával rendelkezik. Ha valakinek 
túl enyhe a deréktáji homorulata, akkor neki pont előre kell billentenie a medencéjét.) 

 Tárd a mellkast anélkül, hogy a derékból túlságosan homorítanál. 

 Forgasd hátra a vállakat és engedd le őket, a lapockákat próbáld a hátra simítani. 

 A tenyereket zárd össze a mellkas előtt, a hüvelykujj töve finoman nekiszorítva a mellkasnak. 

 A könyököt ne emeld túl magasra. 

 Az állat finoman húzd hátra, nyújtsd meg a tarkót. 

 Minden belégzéssel nyújtózkodj a talptól egészen a fejtetőig és finoman told össze a tenyereket. 

 Minden kilégzéssel tartsd meg a nyújtást és engedd el a felesleges feszültséget, erőlködést. 
 
Hatásai 

 Lásd tádászana. 

 A keringést és a szív csakrát harmonizálja. 
 
Megjegyzések 

 A szívre gyakorolt hatásai miatt érezhet a gyakorló erősebb szívdobogást. 
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Utkatászana 
utkata=vad, nehéz, intenzív 

(Széktartás) 
 

 
 

Végrehajtása 

 Zártállás. 

 Belégzéssel hajlít a térd derékszögben, emeld a karokat és zárd össze a tenyereket. 

 Tartsd szorosan zárva a lábakat. 

 Ne told nagyon előre a térdeket, inkább próbáld hátravinni a medencét. 

 Tárd a mellkast, tartsd leengedve a vállakat. 

 Engedd behúzódni a hasat, finoman hátrabillent a medence, törekedj lefelé a farokcsonttal. 

 Tenyerek zárva. (Ha nehéz, vagy nagyon feszül a vállad, akkor tedd keresztbe a hüvelykujjakat, 
vagy tartsd a karokat vállszélességben, vagy mellső középtartásban.) 

 Nyújtózkodj meg fölfelé az állal, maradjon hosszú a tarkó. 

 Lélegezz a mellkasba. 
 
Hatásai 

 Növeli a szervezet vitalitását és ellenálló képességét. 

 Javítja a perifériás (végtagok) vérkeringést. 

 Stimulálja a hasi szerveket. 

 Erősíti a láb izmait és ízületeit. 

 Fokozza a szívműködést. 

 A gyökér, nemi és homlok csakrát harmonizálja. 
 
Megjegyzések 

 Boka- és térdproblémákkal rendelkező gyakorló óvatosan végezze, vagy ne engedje magát túl 
mélyre. 
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Parivritta utkatászana 
parivritta=forogni, fordulni 

(Fordított széktartás) 
 

 
 

Végrehajtása 

 Széktartás. 

 Zárd össze a tenyereket a mellkas előtt. 

 Kilégzéssel először egyenes háttal dönts előre, majd belégzéssel csavarodj jobbra és a bal könyököt 
tedd a jobb combon kívülre. 

 A térd maradjon a bokák síkjában. 

 A medencét engedd lentebb, mint a fejet. 

 Tartsd egyenesen a hátat és tárva a mellkast, a medence előre billent. 

 A fej a gerinc meghosszabbítása, a vállak távolítanak a fülektől. 

 (Kezdők végezhetik csípőszélességű terpeszben úgy, hogy az azonos oldali comb belsejére 
támasztják a könyököt.) 

 
Hatásai 

 Lásd széktartás. 

 A csavarás miatt erősebb a hatása a harmadik szemre.  
 
Megjegyzések 

 Térd, boka- és derékproblémáknál különösen kell ügyelni a helyes kivitelezésre. 
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Haszta uttanászana 
haszta=kéz, ut=intenzív, tana=nyújtás 

(Hátrahajlás állásban) 
 

 
 

Végrehajtása 

 Zártállás. 

 Belégzéssel a test előtt hozd a karokat egészen föl, a fülek mellé, kényelmesen homoríts. 

 Egymás felé vagy előre néznek a tenyerek, párhuzamosak a karok, vállak leengedve. 

 Finoman szorít a farizom és a hasizom, a medence maradjon kicsit hátrabillentve. 

 Használd a múla bandhát. 

 Tárd a mellkast és a homorítást inkább a háti szakaszból, ne a derékból végezd. 
(Ha egészséges a derék, akkor lehet lassan a homorítást a derék felé kiteljesíteni.) 

 A váll leengedve és finoman kifelé forgatva. 

 Nyújtózkodj fölfelé az állal. 
 
Hatásai 

 Nyitja a mellkast. 

 Erősíti a váll, a kar és a törzs elülső izmait. 

 Energetizálja a szív csakrát és a torok csakrát. 
 
Megjegyzések 

 Fontos tudni, hogy csak a nagyon egészséges derék szereti a hátrahajlásokat, kezdő vagy nem 
teljesen egészséges derekú, esetleg ülőmunkát végző gyakorló kezdetben inkább a háti szakaszból 
végezze a hátrahajlásokat és később vigye fokozatosan lentebb a homorítást a gerinc alsóbb 
részeire. 

 Ha valakinek nagyon kötött a válla, akkor lehet nagyobb távolság a karok között. 
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Uttanászana 
ut=intenzív, tana=nyújtás 

(Állásból előrehajlás) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Végrehajtása 

 Zártállás (vagy csípő szélességű terpesz). 

 Kezek a csípőn. 

 Belégzéssel engedd emelkedni a mellkast, a has behúzódik, a rekeszizom fölfelé mozdul. 

 Kilégzéssel egyenes háttal dönts előre, aztán hajlítsd a gerincet, tartsd a hasbeszívást. 

 A tenyerek lehetnek a vállak alatt, vagy ha megy, akkor a lábak mellett. 

 Végig tartsd behúzva a hasat, engedd ellazulni a gerincet, nyakat. 

 A domborítást ne erőltesd a derékból. 

 Inkább a mellkassal törekedj lefelé, próbáld nyújtani a gerincet és a medencét billentsd előre. 

 Ha feszültséget érzel a derekadban, vagy túl erős a feszülés a comb hátsó részében, akkor hajlítsd 
a térdeket (második kép). 

 
Hatásai 

 Legfőképpen a láb hátsó izmait nyújtja. 

 Ezen kívül nyújtja a test hátsó izmait saroktól a nyakszirtcsontig és a fascia hátsó rétegét. 

 Kedvező hatást gyakorol a hasi szervekre. 

 Hasmenés, krónikus bélpanaszok, vesesüllyedés, aranyér esetén jótékony hatású. 

 Energizálja a májat, lépet és veséket. 

 Serkenti a fej vérellátását. 

 Harmonizálja a gyökér és korona csakrát. 
 
Megjegyzések 

 Porckorongsérv és derékbántalmak esetén csak hajlított térdekkel végezhető, komoly probléma 
esetén a hajlított gerincet is kerülni kell. 

 A kijövetel domború háttal, a köldököt behúzva történjen, alulról fölfelé egyenesedve. 
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Vírabhadrászana 1. 
Vírabhadra=mítikus hős, Shiva egyik félelmetes alakja 

(Harcos póz – egyes változat) 

 
 

Végrehajtása 

 Zártállás. 

 Bal lábbal lépj hátra akkorát, mint a lábad hossza. 

 Forgasd ki oldalra a bal lábfejet negyvenöt fokba, egymás mögött a két boka. 

 Maradjon a medence szemben és finoman hátrabillentve. 

 Belégzéssel emeld a karokat, tárd a mellkast és zárd össze a tenyereket. 
(Ha a váll-nyak feszül, akkor keresztbe a hüvelykujjak vagy vállszélességben a karok.) 

 Kilégzéssel hajlítsd a jobb térdet. 

 Ha kényelmes, homoríthatsz is, de inkább a háti szakaszból. 

 Tartsd szemben és leengedve a vállakat, nyújtózkodj fölfelé az állal. 

 Ha a vállaidban feszültséget érzel, esetleg nehéz őket leengedni, akkor tedd keresztbe a 
hüvelykujjakat. 

 Tartsd leszorítva a hátsó-külső talpélt is, nyújtózkodj meg egészen a hátsó talptól indítva, a bal 
csípőn, mellkason, állon keresztül egészen a kézujjakig. 

 Lélegezz a mellkasba, engedd spontán behúzódni a hasat. 
 
Hatásai 

 Erősíti a szívet és a tüdőt. 

 Erősíti a bokát, térdet, csípőt, törzs izmait. 

 Állóképességet ad az egész testnek, felkészít a nehezebb álló gyakorlatokra. 

 A gyökér és szív csakrát energetizálja, önbizalmat és kitartást ad. 
 
Megjegyzések 

 Ha valakinek nagyon kötött a csípője, az végezheti csípőszélességű hátralépéssel (úgy könnyebb 
szemben tartani a medencét), vagy kisebb terpeszben. 

 Térdfájdalom esetén el kell emelni a hátsó sarkat és hátrafelé nyújtózni vele. 

 Derékproblémák esetében a hátrahajlást ki kell hagyni. 

 Nyaki probléma esetén csak előre néz az arc és a fejtető fölfelé nyújtózik. 
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Vírabhadrászana 2. 
Vírabhadra=mítikus hős neve 
(Harcos póz – kettes változat) 

 

 
 

Végrehajtása 

 Zártállás. 

 Bal lábbal lépj hátra akkorát, mint a lábad hossza. 

 Forgasd ki oldalra a bal lábfejet negyvenöt fokba (a térd a lábujjak irányába mutasson), egymás 
mögött a két boka. 

 Forgasd ki oldalra a medencét és a vállövet. 

 Belégzéssel emeld a karokat oldalsó középtartásba, nyújtózkodj, lefelé néznek a tenyerek, nézz a 
jobb kéz irányába. 

 Kilégzéssel hajlítsd a jobb térdet annyira, hogy vízszintessé váljon a comb és a térd a boka fölé 
kerüljön, de a jobb térd ne dőljön be, maradjon a boka fölött. 

 Tartsd leengedve a vállakat, tárd a mellkast, tartsd finoman hátrahúzva az állat. 

 Két irányba nyújtsd a gerincet: a farokcsonttal lefelé, a fejtetővel fölfelé törekedj. 

 Lélegezz a mellkasba, engedd spontán behúzódni a hasat. 
 
Hatásai 

 Erősíti a bokát, törzset, csípőt, combot, 

 Erősíti a tüdőt és a szívet, növeli az állóképességet 

 Serkenti a hasi szervek működését. 

 Energetizálja a gyökér, a keresztcsonti, a köldök és a szív csakrát. 
 
Megjegyzések 

 Térdproblémák esetén lehet veszélyes a gyakorlat, ezért figyelni kell rá, hogy az elülső térd ne 
dőljön be, a hátsó láb pedig maradjon teljesen nyújtva, ugyanis mindkét lábnál a belső 
térdszalagok sérülhetnek, túlnyúlhatnak, ha valaki rosszul végzi a gyakorlatot. 
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IV. fejezet: Energetika, 

légzéstechnikák, bandhák és kriják 
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Alapfogalmak 
Prána 
A prána és az energetikai fogalmak sokak számára misztikusnak tűnhetnek, de fontos hangsúlyozni, 
hogy a jóga empirikus, tapasztalati út és ebben nincs különbség az energetikai folyamatok terén sem. 
Az energetikai tapasztalások bárki számára elérhető élmények, mindössze egy kis kitartás kell hozzá, 
hogy az ember a durva ingerekhez szokott figyelmét először a testre, majd a légzésen keresztül a 
finomenergetikai folyamatokra tudja irányítani. 
A prána szó szelet, energiát jelent. Pránának nevezzük a testben áramló életenergiát, de prána 
található mindenhol körülöttünk, a jóga filozófiája szerint a prána az az egyetemes energia, ami a 
létezés minden szintjén jelen van, minden, amit látunk, az a prána egy formája. Az életben maradás 
alapfeltétele a prána, ezért több forrásból is hozzájuthatunk: a levegőből, a napfényből, a táplálékból, 
vízből. A pránát tudati energiaként is értelmezhetjük, az idegrendszer veszi föl, tulajdonképpen a 
mozgástól, a beszéden át, a gondolkodásig mindenhez prána szükséges. Azok, akik nem fogyasztanak 
pránadús (szattvikus) ételeket, nem tartózkodnak eleget napfényen és/vagy szájukon keresztül 
lélegeznek, nem jutnak hozzá a megfelelő energiához, legyengülnek, letargikusak, betegesek lesznek. 
A jóga pránajáma gyakorlatainak is az egyik elsődleges célja, hogy elegendő pránát tudjunk tárolni 
energetikai központjainkban, így vitálisak és egészségesek maradjunk. 
 
Selvarajan Yesudian definíciója szerint: „Azt az ősállapotban lévő potenciális erőt nevezik pránának, 
mely minden, a világegyetemben működő erőnek, energiának a belső okozója, csírája. Ebből ered 
minden élet, mozgás és tevékenység.” 
 
A Kausítaki upanisád így fogalmaz: 
„A lélegzet maga az élet, az élet a lélegzet. Amíg lélegzet van a testben, addig élet is van benne.” 
 
„Ősi indiai szentek tudása szerint a test minden feladatát ötféle életenergia hajtja végre (prána vájuk), 
nevezetesen: prána, apána, szamána, udána és vjána. Ezek az egyetemes, kozmikus életerőnek a 
létezés minden lényben meglévő ősi elvének megnyilvánulásai.” 
 

Nádik 
A nádi szó csövet, vezetéket jelent. A prána a nádikban áramlik, melyek behálózzák az egész testet, 
akár csak az ereink. Több mint 70 ezer nádi létezik, de például a Siva Szanhita irodalma 350 ezerre teszi 
a csatornák számát. A gerinc mentén található három fő nádi az Ida, Pingala és a Szusumna. Az alsó 
hat csakra a nádik kereszteződésénél található, az Ida és Pingala nádi fölső végpontja a 
harmadikszemcsakra, míg a Szusumna egészen a koronacsakráig megy és azon lép ki. 
A hagyomány szerint a Szusumna nádi tövében fészkel a kundalíni kígyó, amely ha felébred és eljut a 
koronacsakráig, akkor a gyakorló eléri a megszabadulást. 
 

 Ida nádi 
A bal orrlyukon való légzés energetizálja. Negatív töltetű, lunáris, női energia tartozik hozzá. Az 
Ida nádi aktiválása serkenti a jobb agyfélteke működését és a befogadással, érzelmekkel van 
kapcsolatban. 

 Pingala nádi 
A jobb orrlyukon való légzés aktiválja. Pozitív töltetű, szoláris, férfi energiákkal van kapcsolatban. 
A Pingala nádi aktiválása serkenti a bal agyfélteke működését és a cselekvéssel, tettekkel, 
racionális gondolatokkal függ össze. 

 Szusumna nádi 
A gerinccsatornán megy keresztül, a gyökércsakrától indul és a koronacsakrán lép ki. Az Ida és 
Pingala nádi együttes, harmonikus aktiválása ébreszti föl. Tövében helyezkedik el a mitikus 
kundalíni kígyó, amely felébresztése és felemelése a jóga metafizikai célja is. 
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Csakrák 
A csakrák a nádik kereszteződési pontjainál találhatóak. A csakra szó jelentése kerék, ami arra utal, 
hogy a csakrák örvényszerű forgással veszik fel és adják le az energiát. Tulajdonképpen az ember 
energetikai, pszichikai központjai. A tantra hagyománya szerint, ha az ember a tudatosságát 
(kundalíni) lépésről-lépésre egyre magasabb csakrába tudja irányítani, akkor fokozatosan képes 
túllépni ösztönös működésein és egy magasabb tudatossági szintre tud emelkedni. Energetikai testünk 
hét fő csakrával és számos kisebb energiaközponttal rendelkezik. 
 

A hét fő csakra 
Gyökércsakra – Múládhára 
Színe a piros. A gerinc legalján, a farokcsontnál található. A materiális vágyakkal (pl. pénzhez 
való viszony) és az alapösztönökkel (önfenntartás, fajfenntartás) van összefüggésben, ez a 

csakra köt minket az anyagi világhoz. Hozzátartozó testrészek: a testben található szilárd részek, pl. 
csontok, fogok, köröm, ezen kívül a vastagbél, végbél. Hozzátartozó mirigy: mellékvesék. Eleme: a 
Föld. 

 
Szakráliscsakra – Szvádisthána 
Színe a narancssárga. A keresztcsont magasságában, a nemi szerveknél helyezkedik el. A 
szexuális vágyakkal és a kreativitással áll kapcsolatban, de a nőknél a menstruációs ciklus 

szabályozásáért is felel. Hozzátartozó testrészek: nemiszervek és a köldök alatti terület. Hozzátartozó 
mirigy: ivarmirigyek, herék-petefészkek. Eleme: a Víz. 

 
Köldökcsakra – Manipura 
Színe a citromsárga. A köldöknél helyezkedik el. Ez a csakra felel emberi viszonyainkért, 
azért, hogy hogyan állunk embertársainkhoz, és az akaraterő, a tettvágy központja is. 

Hozzátartozó testrészek: emésztőrendszer, gyomor, máj, lép. Hozzátartozó mirigy: hasnyálmirigy. 
Eleme: a Tűz. 

 
Szívcsakra – Anáhata 
Színe a zöld. A szív magasságában a mellkas közepén helyezkedik el. A szeretet, hála, 
együttérzés központja, az önzetlen cselekedetekkel van kapcsolatban. Bizonyos 

szempontból az energetikai rendszerünk központja, hiszen itt találkozik az alsó három ösztöni csakra 
a három fölső spirituális központtal. Hozzátartozó testrészek: szív és a keringési rendszer, mellkasüreg. 
Hozzátartozó mirigy: csecsemőmirigy. Eleme: a Levegő. 

 
Torokcsakra – Visuddha 
Színe a kék. A torok területén helyezkedik el. A kommunikáció, önkifejezés központja. A 
torokcsakrán keresztül fejezzük ki azt, ami bennünk van. Hozzátartozó testrészek: nyak, 

torok, hangképző szervek, légcső, tüdő. Hozzátartozó mirigy: pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy. Eleme: 
az Éter. 

 
Harmadikszemcsakra – Ádnya 
Színe az indigó. A homlok közepén helyezkedik el. Az intuíció, koncentráció, tisztánlátás, az 
emlékezőtehetség és a szellemi energiák központja. Hozzátartozó testrészek: szem, arc, fül, 

arcüreg, homloküreg. Hozzátartozó mirigy: agyalapi mirigy. Nem tartozik hozzá elem. 

 
Koronacsakra – Szahaszrára 
Színe a lila és a fehér. A fejtetőn helyezkedik el. A meditáció és a megvilágosodás, az 
egységbe merülés és a magasabb dimenziókkal való kapcsolat tartozik hozzá. Hozzátartozó 

testrészek: idegrendszer. Hozzátartozó mirigy: tobozmirigy. Nem tartozik hozzá elem. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra01.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra02.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra03.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra04.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra05.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra06.png
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Chakra07.png
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Kezdő pránajámák 

 
Légzéstudatosítás 

 

 Ülj kényelmesen sarokülésben vagy bármilyen keresztbetett lábú ülésben, akár savászanában is 
végezheted/végeztetheted ezt a gyakorlatot. 

 Állítsd be a pózt helyesen, majd vidd át a figyelmedet a légzésre. 

 Koncentrálj a légzésre, figyeld meg a spontán, természetes légzésed ritmusát anélkül, hogy 
beleavatkoznál. 

 

Légzéskiegyenlítés 

 

 Ülj kényelmesen sarokülésben vagy bármilyen keresztbetett lábú ülésben, akár savászanában is 
végezheted/végeztetheted ezt a gyakorlatot. 

 Állítsd be a pózt helyesen, majd vidd át a figyelmedet a légzésre. 

 Engedd, hogy kialakuljon a spontán, természetes légzésed és elcsöndesedjen az elméd. 

 Kezdj el számolni magadban és egyenlítsd ki a belégzés és a kilégzés hosszát úgy, hogy három 

számolásig lélegezz be és három számolásig ki. 

 A légzésed maradjon továbbra is nyugodt és egyenletes, a számolás miatt ne gyorsítsd vagy 

lassítsd túlzottan az ütemét. 

 Ha erőltetés nélkül megy, akkor lassíthatod a számolást, vagy akár végezheted négy, hat, vagy 

tizenkét számolásra a gyakorlatot. 

 

Haladóbb gyakorló később akár végezhet olyan pránajámát is, ahol kinntartást és benntartást is végez 

közben ugyanannyi számolásig, mint amíg a kilégzést és a belégzést végezte. 

 

 

Teljes jógalégzés 

 

 Ülj kényelmesen sarokülésben vagy bármilyen keresztbetett lábú ülésben, akár savászanában is 
végezheted/végeztetheted ezt a gyakorlatot. 

 Állítsd be a pózt helyesen, majd vidd át a figyelmedet a légzésre. 

 Engedd, hogy kialakuljon a spontán, természetes légzésed és elcsöndesedjen az elméd. 

 (Ráteheted a bal tenyeret a köldökre és a jobb tenyeret a mellkas közepére) 

 Lélegezz ki teljesen, majd mintha hasi légzést akarnál végezni, először a hasba lélegezz be, ezután 

a mellkasba, végül pedig a tüdő fölső részébe. 

 Miután megtörtént a belégzés alulról fölfelé haladva, ugyanebben a sorrendben végezd el a 

kilégzést is (has, bordakosár, tüdőcsúcs). 

 A három szakasz legyen tisztán elkülönített és legyenek egyformán hangsúlyosak, hosszúak (akár 

lehet számolni 3-3-3-at a szakaszoknál, hogy kiegyenlítettek legyenek). 

 

Ennek a gyakorlatnak egy speciális fajtája a hullámzó teljes jógalégzés, amelyet úgy végzünk, hogy az 

alulról fölfelé végrehajtott légzést ugyanilyen gerincmozgással kísérjük (mintha mardzsarit 
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végeznénk), ami erősíti a gyakorlat fizikai hatásait. A kilégzéseket eközben intenzívebbé is tehetjük, 

ami pedig méregtelenítő hatású. 

 

Bhramarí (zümmögő légzés) 

 

 Ülj kényelmesen sarokülésben vagy bármilyen keresztbetett lábú ülésben, akár savászanában is 
végezheted/végeztetheted ezt a gyakorlatot. 

 Állítsd be a pózt helyesen, majd vidd át a figyelmedet a légzésre. 

 Engedd, hogy kialakuljon a spontán, természetes légzésed és elcsöndesedjen az elméd. 

 Vidd a figyelmet a homlokközpontra, lazítsd el a homlokot, arcot, állkapcsot. 

 Majd lassú, mély belégzés után hosszan, egyenletes kilélegezve zengesd az „M” hangot. 

 Újabb mély belégzés után folytasd, ameddig jólesik (szédülésnél érdemes abbahagyni). 

 A gyakorlat elvégzése után lélegezz természetesen, egyenletesen és figyeld meg, hogy milyen 

hatással volt rád. 

 

Haladó gyakorlók képesek az M hangot belégzéssel is zengetni. 

 

Váltott orrlyukas légzés (Nádi Shódhana) 1. 

 

 Ülj kényelmesen sarokülésben vagy bármilyen keresztbetett lábú ülésben. 

 Állítsd be a pózt helyesen, majd vidd át a figyelmedet a légzésre. 

 Engedd, hogy kialakuljon a spontán, természetes légzésed és elcsöndesedjen az elméd. 

 Emeld fel a jobb kart és tedd a jobb kéz mutató- és középsőujját a szemöldökközpontra (pránajáma 

mudra), és hüvelykujjal – oldalsó nyomással – zárd le a jobb orrjáratot. 

 A kart tartsd lazán, ne emeld ki oldalra a könyököt, ne húzd fel a vállat. 

 A bal orrlyukon keresztül lélegezz, lassan, puhán, szinte ne is legyen hangja a légzésnek (1-2 perc). 

 Belégzés közben figyelem a homlok közepén, kilégzés közben az adott orrnyíláson. 

 Engedd el a jobb orrlyukat, és a gyűrűsujjal zárd le a balt. 

 A jobb orrlyukon keresztül lélegezz lassan, puhán (1-2 perc). 

 Majd engedd le a kart és figyeld a hatásokat. 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwjA6pSDjNbHAhVqvXIKHVxmCqM&url=http%3A%2F%2Fwww.jogapont.hu%2Fjoga%2F0000000059%2Fbhramari-mehecske-legzes%2F&usg=AFQjCNEwjL1_eRMvG3IVz429JMxBtAhGZA&sig2=Axblp7ax2SHmx2-6VZ8piA
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