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Üdvözöllek a jógás lányok világában! Ha fi ú vagy, akkor a jógás 
fi úk világában, hiszen a jógát bárki gyakorolhatja. Azért írtam 
ezt a könyvet, hogy megosszam veled, hogyan találhatod meg 
a sikert és az egyensúlyt az életedben jógi módra. 

A titok az, hogy nincs titok. A tökéletes élethez nincsen 
recept. Felgyorsult világunkban gyakran keresünk villám-

gyors megoldásokat, a legújabb nagy durranást, amitől majd sokkal jobban érezzük 
magunkat. Ezért kutatunk mindig olyan újabb és újabb egészség- és fogyókúra-
trendek után, amik lázban tartják a világot. Nem azért írtam ezt a könyvet, hogy 
reklámozzam a legújabb fogyókúrás technikát, vagy hogy elmondjam neked, hogy 
sokkal kevesebb vagy több szénhidrátot kellene enned. Nem azért írtam, hogy 
bemutassam a legújabb mániát, ami lázban tartja az internetet. Nem azért írtam, 
hogy elmondjam, változtasd meg az életed, és legyél jobb.

Azért vagyok itt, hogy elmondjam neked: úgy vagy jó, ahogy vagy.
Tudom, hogy elsőre ez picit sokkoló lehet. Hiába telt már el a huszonegyedik 

évszázadból is másfél évtized, hiába tervezzük, hogy a Holdra küldjük nyaralni az 
embereket, és hiába vagyunk a virtuális világnak köszönhetően még intenzívebb 
kapcsolatban egymással, mint valaha, még mindig hatalmas hiányosságaink vannak 
arról, hogyan bánunk másokkal, és ami még fontosabb, saját magunkkal. Nem 
szeretjük eléggé önmagunkat. Ide-oda rohanunk, hogy megpróbáljunk változtatni 
a testünkön, az egészségünkön, a szerelmi életünkön és a munkánkon – mindegy, 
csak egésznek és boldognak érezzük magunkat. De minél gyorsabban rohanunk, 
annál gyorsabban tévesztjük szem elől a lényeget. Mindannyian az egyensúlyt 
keressük, a legújabb egészségtrendben azonban garantáltan nem fogjuk megtalálni. 
Az egyensúly a lelassulásban rejlik, abban, hogy lassabban veszünk lélegzetet, és 
tudjuk, mire van szüksége a testünknek. Abban rejlik, hogy elfogadjuk, kik vagyunk, 
és életünk minden egyes percében szeretjük önmagunkat.

Ennek a könyvnek a megírásával az volt a célom, hogy bemutassam neked, 
milyen egy jógi élete, és hogy segítsek visszatalálni a testedzés gyökereihez: a csend 
pillanatainak megteremtéséhez. Ezekben a pillanatokban tényleg valami átütő 
történik. Visszatérünk az igazán fontos dolgokhoz, a középpontunkhoz, és ahhoz 
a szeretethez, amit saját magunk és a körülöttünk lévő emberek iránt érzünk. 
A jóga sokkal több annál, mint hogy különböző pózokba erőltetjük a testünket egy 
jógaszőnyegen. Rengeteg módon hasznosíthatjuk az elsajátított testgyakorlatokat, 
és a mindennapi életünkben is sokat nyerhetünk belőlük. Remélem, sikerül arra 
ösztönöznöm téged, hogy kihozd magadból a legtöbbet, és hogy elfogadd, illetve 
üdvözöld a jógában rejlő valamennyi lehetőséget. 

Bevezető
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Én tényleg hiszek abban, hogy a valódi változás és az igazi boldogság az 
elfogadásban rejlik. A testünk elfogadásában, annak elfogadásában, akik va-
gyunk, és annak a helyzetnek az elfogadásában, amiben vagyunk. Azoknak 

a bizonytalanságainknak a többsége, amikkel nap mint nap harcolunk, abból 
a gondolatból ered, hogy a dolgoknak máshogy kellene lenniük.

Olyan társadalomban élünk, amely folyamatosan azt próbálja belénk sulykolni, 
hogy változtatnunk kellene az életünkön. Jobbnak kellene lennünk, jobban kellene 
csinálnunk, jobban kellene kinéznünk, és jobban kellene éreznünk magunkat. 
Fogynunk és izmosodnunk kellene, egészségesebben kellene táplálkoznunk, jobb 
munkahelyet kellene találnunk, csinosabb ruhákat kellene hordanunk, és több 
pénzt kellene keresnünk. Azt csak elvétve halljuk, hogy pont úgy vagyunk jók, 
ahogyan vagyunk. 

Hatalmas a különbség aközött, hogy őszintén változtatni akarunk az életünkön, 
és aközött, hogy azt érezzük, csak azért kellene változtatnunk saját magunkon, 
hogy mások elfogadjanak és beilleszkedjünk a társadalomba. Hová sorolod magad 
e két szélsőség között? És min szeretnél változtatni? Olyan vagy, mint az emberek 
többsége, akik ha tehetnék, az egész életüket lecserélnék? Csak annyit kérdezek: 
miért? Eddigi életed során ki mondta azt neked, hogy nem vagy elég jó? Honnan 
jutott ez az eszedbe? Az esetek többségében a rólunk alkotott ítéletek többsége 
nem mástól, hanem saját magunktól ered. Senki sem ítélkezik felettünk olyan 
szigorúan, mint mi magunk. Ha boldog és egészséges életet szeretnénk élni, a meg-
felelő forrásra kell hagyatkoznunk. Függetlenül attól, min akarunk változtatni az 
életünkben – fogyni akarunk, kevesebb stresszt szeretnénk vagy karriert akarunk 
építeni –, minden lépésünknek saját őszinte megérzéseinkből kellene erednie. 

Döntéseket szeretetből és félelemből is hozhatunk. Azért akarsz lefogyni tíz 
kilót, mert tudod, hogy ez jót tesz a szívednek, és sokkal jobban fogod érezni 
magad a bőrödben, vagy azért, hogy belepréseld magad a legújabb farmeredbe, 
és csinosabb legyél bikiniben? Lehet, hogy most azt mondod, egyik sem, de azt 
biztosan érzed, hogy hatalmas a különbség a két hozzáállás között. Az igazi, 
hosszan tartó és megerőltetés nélküli változások azokból a döntésekből erednek, 
amiket szeretettel hozunk. A szívünkkel. Tesz neked szemrehányást a szíved azért, 
ahogyan bikiniben festesz? Nagyon kétlem. Szerintem sokkal inkább azért aggódik, 
hogy rugalmas és erős legyen a tested, és egészségesnek érezd magad.

A jó közérzetünkről való gondoskodásnak belülről kell erednie – ez a jógagya-
korlatok egyik legfontosabb alapelve. Befelé kell irányítanunk a fi gyelmünket, és 
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Gyakorlás előtt vagy közvetlenül gyakorlás után is szánj arra néhány 
percet, hogy nyugodtan ülj. Lélegezz mélyeket, és fordíts egy percet 
arra, hogy kifejezd a háládat mindazokért a csodálatos dolgokért, 
amik körülvesznek az életedben. Hajolj meg a Föld előtt. A tiszteletnek 
és a hálának ez az apró gesztusa elősegíti, hogy befelé nézzünk, 
és arra a boldogságra irányítsuk a fi gyelmünket, aminek már most is 
a részesei vagyunk. Jógázás után mindig iszom egy nagy pohár zöld 
smoothie-t vagy egy zöld turmixot. 
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kapcsolatba kell lépnünk a légzésünkkel. A légzésre való koncentrálás a jelenben 
tart, megnyugtatja az elmét, és lehetővé teszi, hogy fejlesszük a testtudatunkat és 
szeretetteljesen gondoskodjunk a testünkről. Ha nem vagyunk egészen a jelenben, 
nem jógázunk, hanem egyszerűen csak gyakorlatokat végzünk, és nyújtunk egy 
jógaszőnyegen. A tudatosság fejlesztése a légzéssel kezdődik. A tudatos légzés 
elősegíti, hogy egy csendes helyre vezessük csapongó elménket, hogy átadhassuk 
magunkat a szemlélődésnek és az elfogadásnak. 

Lehet, hogy ez bonyolultnak tűnik, de nem az. Sőt, tulajdonképpen nagyon 
egyszerű, csak az elménk szereti túlbonyolítani! Az ego szereti bonyolultnak fel-
tüntetni az egyszerű dolgokat, hogy problémát gyártson belőlük, és megoldhassa 
őket – addig is el van foglalva. Nagyon gyakran szegezik nekem a következő 
kérdést: „Hogyan válhatnék jógivá? Nem tudok egy helyben ülni!”, vagy: „Nem 
tudok jógázni, mert szeretem a húst!”

Ha azt hiszed, hogy a jóga egyet jelent azzal, hogy hajnali négykor kelsz, csak 
rizst és zöldségeket eszel, és időd nagy részét lótuszülésben töltöd, miközben azt 
hümmögöd, hogy „omm”, rossz úton jársz. (Bár ha elég régóta gyakorolsz, a ló-
tuszülésben töltött hosszú időt is kifejezetten kellemesnek fogod találni, és azt is 
meg fogod tanulni, hogy nem a gyakorolt pozíciók helyes elvégzése az alfája és 
ómegája mindannak, amit teszünk.) Jógiként egyszerűen csak arra törekszünk, 
hogy egyensúlyban éljünk, azaz megteremtsük a test, az elme és a lélek egyensúlyát. 
Jegyezd meg a törekvés szót, ami azt jelenti, hogy folyamatosan az egyensúlyért 
dolgozunk. Az egyensúly nem olyasvalami, ami egy nap hirtelen felbukkan, és 
aztán örökre megmarad. Az egyensúly azoknak a pillanatoknak az eredménye, 
amikben megfeledkezünk az elménkről és kinyilvánítjuk a hálánkat. Ezért is hívják 
gyakorlatnak – sosincs vége.

Ahhoz, hogy elkezdj jógázni, semmit sem kell megváltoztatnod magadon. Hogy 
beilleszd a jógát az életedbe, a mindennapjaidon sem kell változtatnod. Lehetsz 
úgy is jógi, hogy bort iszol a vacsora mellé. Jógázhatsz úgy is, hogy egyébként egy 
nagyvállalatnál dolgozol, és úgy is, hogy amikor nagyon elfoglalt vagy, elfelejted 
szelektíven gyűjteni a hulladékot. Az igazi jógi nem olyasvalaki, aki minden em-
bert széles mosollyal az arcán és meghajlással üdvözöl, hanem olyan ember, aki 
együtt mozog az élet áramlásával, és minden pillanatot megél. Egy igazi jógi is 
megél néha hullámvölgyeket, akárcsak a többi ember. Egy igazi jógi minden tőle 
telhetőt megtesz azért, hogy mosollyal az arcán üdvözölje az embereket, de azt 
is elfogadja, hogy az élet egy hullámvasút, és megengedi az érzelmeinek, hogy ha 

„Semmit sem kell megváltoztatnunk magunkon ahhoz, 
hogy elkezdjünk jógázni.”
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szükséges, föl-le hullámozzanak. Az igazi jógik egyszerűen olyan emberek, akik 
jól élnek, és a legtöbbet akarják kihozni abból, amijük van. Hol a jógaszőnyegen, 
hol azon kívül.

Az egyensúly a kulcsa mindannak, amit teszünk. Táncoljunk nyugodtan egész 
éjjel, másnap azonban jógázzunk. Igyunk bort, de utána ne feledkezzünk meg 
a zöld turmixról. Együnk csokoládét, ha megkívánja a szívünk, és káposztasa-
látát, ha a testünknek arra van szüksége. Hordjunk magassarkút szombat este, 
vasárnap azonban járjunk mezítláb. Menjünk el vásárolni, utána viszont üljünk 
le meditálni a hálószobánkban. Éljünk gyorsan, majd lassan. Mozogjunk, majd 
maradjunk mozdulatlanok. Öleljük át az összes oldalunkat, és éljük meg hitelesen 
igazi önmagunkat! 

Legyünk bátrak és merészek, spontának és hangosak, de mindezt egészítsük 
ki azzal a képességgel, hogy megtaláljuk a csendet, a türelmet, a szerénységet és 
a békét. Törekedjünk az egyensúlyra. Alkossuk meg a saját szabályainkat, és ne 
hagyjuk, hogy mások arra kényszerítsenek, hogy úgy éljünk, ahogy ők.

Amikor elkezdjük, ne feledkezzünk meg arról, hogy mindannyian különbözőek 
vagyunk: különböző hátérrel, testtel és körülményekkel. Ott kell elkezdenünk, ahol 
éppen most vagyunk. Arra fi gyeljünk, ami a testünkben játszódik, és miközben 
gyakorlunk, maradjunk olyan tudatosak, amennyire csak tudunk. Legyünk türel-
mesek! Ha az elménk megpróbál beavatkozni – Jobban kéne csinálnom. A mellettem 
lévő nő sokkal rugalmasabb, mint én. Nem vagyok elég ügyes –, csak irányítsuk a fi -
gyelmünket a légzésünkre. Kezdd ott, ahol éppen vagy. Használd azt, amid van. 
Tedd azt, amit tudsz.  A gyakorlatokra fi gyelj, ne az eredményre.

Idővel változásokat fogsz észrevenni a testedben, az elmédben és a légzésedben. 
A jóga erősít, és egyben rugalmasabbá is tesz. A jóga ott formál teret, ahol valami 
elakadt. A jóga lecsendesíti az elmét, és fejleszti a koncentrációt. Segítségével 
elmélyültebbé válik a légzésünk. A jóga olyan tér, amiben gyakorlással sokkal 
inkább a jelenben lehetünk. Minél mélyebbre hatolunk a gyakorlásban, annál 
természetesebb lesz, hogy „levegyük” a jógát a szőnyegről, és életünk többi terü-
letére is átvigyük. 

Az elme hajlamos arra, hogy kiválogassa azokat a jeleneteket, amik a lehető 
legrosszabb helyzeteket mutatják be. Amikor gondolkodásba merülünk, leraga-
dunk a gyakran ismétlődő, esetleg negatív gondolatainknál, az ítéleteinknél és 
a címkéinknél. Az elme nagyszerű eszköz lehet, feltéve hogy helyesen használjuk. 
Akkor van baj, ha átveszi az irányítást, és nem tudjuk többé ellenőrizni, mi folyik 

„A jóga ott formál teret, ahol valami elakadt.”
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a fejünkben. A tudatos légzéssel párosuló testgyakorlatok és az intenzív jelenlét pil-
lanatai együtt képesek lecsendesíteni az elmét. Ha csak az elménkre koncentrálunk, 
folyamatosan arra fogunk reagálni, ami körülöttünk történik, ráadásul mindezt 
félelemmel és aggódással. Mindannyian éltünk már át kisebb-nagyobb negatív 
tapasztalatokat a múltban, és az elménk mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a jövőben megvédjük magunkat a fájdalomtól. Tegyük fel, hogy megsértett valaki, 
vagy elhagyott a szerelmed. Ha legközelebb találkozol valakivel, akibe beleszeret-
hetnél, akkor lehet, hogy úgy fogsz bánni vele, vagy úgy kezeled, ahogy addig még 
soha. Ha mindig csak reagálsz a történésekre, az azt jelenti, hogy a múltból élsz. 

A jóga olyan eszközöket kínál számunkra, amiknek segítségével az élet minden 
egyes pillanatát egy egészen új és friss szemlélettel üdvözölhetjük. Csak azért, mert 
az előző párkapcsolatunk fájdalmasan ért véget, nem biztos, hogy a következő is 
így fog. Ha előre nyújtott karral éljük az életünket, hogy egyfajta akadályként 
elhárítsuk az érzelmeket, elszalasztjuk az élet szépségeit. A szeretet azt jelenti, 
hogy kockázatot vállalunk. Csak nézzünk körül! Minden tele van szeretettel. Ha 
nem félelemmel, hanem nyitott elmével találkozunk új emberekkel, egészen új 
élményeket fogunk megtapasztalni velük.

Számomra ez volt az egyik legnagyszerűbb lecke, amire a jóga megtanított: ne 
reagálj, hanem cselekedj. A jóga segített nekem, hogy különbséget tegyek azok 
között a helyzetek között, amik velem történnek, és ne csak reagáljak a velem 
történt eseményekre. Csak hátradőlök, mindent magamba szívok, és olyannak 
látom az adott helyzetet, amilyen. Sokkal kevesebb dráma van az életemben, mint 
amennyi ezelőtt volt. Régen azért szálltam szembe az emberekkel, hogy vitába 
keveredhessek velük, vagy veszekedést kezdeményezhessek. Ma már esélyt látok 
a nézeteltérésekben, hiszen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megértsük egymást, és 
kijavítsuk azokat az előítéleteket, amiket a másikról alkottunk.

Nem kell megváltoztatnod a szokásaidat ahhoz, hogy gyakorolhasd a jógát. 
Kezdd ott, ahol ma állsz, és hagyd, hogy a gyakorlás megváltoztasson. Minél gyak-
rabban állsz rá a jógaszőnyegre – vagy egyedül, vagy egy csoportban –, annál köny-
nyebb lesz egészséges döntéseket hoznod a nap többi részében. Ha jobban fi gyelsz 
a testedre, azt is észre fogod venni, hogy nem is olyan nehéz helyesen táplálkozni. 
Ha tudatosan fi gyeled a tested, sokkal könnyebb lesz elhagynod a cukrot vagy 
az alkoholt, vagy bármi olyat, amit el akarsz hagyni az étrendedből. Lehet, hogy 
azt fogod látni, hogy az ételek, amiket eszel, egyszerűen csak jót tesznek neked, 
és nem fogsz kényszeresen fi gyelni az étkezésedre. A legfontosabb, hogy sokkal 
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ZÖLD SMOOTHIE 
Hozzávalók: 1 banán 9 1 őszibarack 9 2 csésze 
fodros kel 9 1 csésze fagyasztott eper 9 1 csésze 
kókuszvíz 9 tetszés szerinti szupertáplálék

Tegyük az összes hozzávalót egy nagy 
teljesítményű turmixgépbe, és turmixoljuk össze. 

A gyümölcscentrifuga tökéletes gyümölcsök 
levének kipréselésére, de ha teheted, 
válassz inkább egy gyümölcsprést. 

Ez kevésbé hangos, és sokkal hatékonyabb 
a zöldségek, például a spenót és a fodros 
kel kipréselésében. A gyümölcscentrifuga 

ezenkívül egy picit felmelegíti préselés 
közben a gyümölcsöket, ami csökkenti 

a turmixod tápanyagtartalmát.

ZÖLD TURMIX
Hozzávalók: 1 kígyóuborka 9 2 csésze 
spenót 9 2 csésze fodros kel 9 2 alma (magház 
nélkül) 9 1 meghámozott, gerezdjeire szedett 
narancs 9 1 meghámozott, gerezdjeire szedett 
citrom 9 1 evőkanál friss gyömbér fi nomra vágva

Tegyük a hozzávalókat egymás után egy 
gyümölcs  présbe. Az uborkával kezdjük. Az almát 
csak a spenót és a káposzta után tegyük bele, 
hogy a levelek ne maradjanak a présben. 

A legvégén tegyünk hozzá egy kevés jeget, hogy 
lehűtsük az italt. 

Ajánlott szupertáplálék a kenderfehérje, a chia 
mag és a macapor (mindegyikből 1 kávéskanál). 
Válasszunk kedvünk szerint!
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J Ó G A  M I N D E N  Á L D O T T  N A P

HA ELŐSZÖR KEZDESZ RENDSZERESEN JÓGÁZNI, 
NÉHÁNY NAGYON FONTOS DOLGOT FOGSZ ÉSZREVENNI: 

1. Ez sokkal nehezebb, mint gondoltam.

2. Sokkal jobb érzés, mint gondoltam.

3. A testem és az elmém néha – illetve az esetek 
többségében – nem ért egyet egymással, és a testem 
két oldala is különböző. 

4. Hogyan éltem eddig az életemet, anélkül hogy tudtam 
volna, hogyan kell helyesen lélegezni?

5. Még többet akarok ebből!

HA MÁR ELÉG RÉGÓTA GYAKOROLSZ, 
AZT FOGOD TAPASZTALNI, HOGY:

6. A jógaóra alatt viselt ruhának alig vagy egyáltalán nincs 
köze ahhoz, hogyan sikerül elvégeznem a gyakorlatokat. 

7. A testem kapcsolatban áll az érzelmeimmel, az 
érzelmeim pedig a gondolataimmal. A gondolataim 
befolyásolják azt a képességemet, hogy jelen legyek, az 
erre való képességem pedig kapcsolatban áll a testemmel.

8.  A gyakorolt pozíciók nem a célt, hanem az utat jelentik.

9. Minél többet fejlődöm a gyakorlatokban, annál inkább 
azt veszem észre, hogy semmit sem fejlődtem. 

10. Még többet akarok ebből!
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A Napüdvözlet – szanszkrit nyelven Szúrja 
Namaszkár – egyike azoknak az alapvető 
jógagyakorlatsoroknak, amik bemelegítik 
a testet, és rendkívül jótékony hatást gyakorol-
nak rá. A gyakorlatsor számos jógastílusban 
megtalálható, elsősorban a fl ow-iskolákban, 
mint például az Astanga és a Vinyasa Flow. 
Szánj elég időt a pozíciók helyes elsajátítására 
(még akkor is, ha már tapasztalt jógázó vagy), 
hogy elkerüld a sérüléseket, és egészséges ma-
radj. Mindig tartsd ki megfelelően az adott 
pózt, és fi gyelj a helyes tartásra. Figyelj arra, 
milyen hatást vált ki testedből a gyakorlat, 

„„„„„„„„„„KKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzdddddddddddddddddddddddddddd  oooooooooooooooottttttttttttttttttttttt,,,,,,,,  aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooollllllllllllll  vvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaggggggggggggyyyyyyyyyyyyyy......  HHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaassssssssszzzzzzzzzzzznnnnnnnnnnnnnnnáááááááááááááááááááááállllllllllllllllllllllllllllllldddddddddddddddddddddddddddddd aaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzttttttttttt,,,,,,,,,, aaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddd vvvvvvvvvaaaaaaaaannnnnnnnn......  
TTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddddddddddddddddddddddd aaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztttttttttttttttttttttttt,,,,,,,,,, aaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiitttttttttttt ttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuudddddddddddddddddddsssssssssszzzzzzzzzzzzzzzz........””””””””

hogy észrevedd, ha esetleg megerőltetnéd ma-
gad. Ha szükséges, engedd vissza, vagy lazíts 
a pozíción. Attól függően, mennyire szeretnél 
megizzadni a jógaszőnyegen, végezz kevesebb 
vagy több Napüdvözletet. Ha épp időszűkében 
vagyok, csak kitekerem a jógaszőnyegemet, és 
elvégzek tíz Napüdvözletet. Ez a gyakorlatsor 
mindent magában hordoz: mellkastágítás, elő-
rehajlás, törzsizomzat-erősítés, felsőtest-erősí-
tés, szívnyitás, térdínnyújtás. Ha jól végezzük, 
a Napüdvözlet az egész testet megmozgató ré-
sze lehet jógagyakorlatunknak.

És tökéletes kezdése a napnak!
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2 Miközben beszívod a levegőt, lazítsd el a hátad 
és a nyakad, és nyújtózz a karjaiddal az ég felé. 

Feszítsd be a lábad, és emelkedj fel a lábfej boltozatán 
keresztül. 

1 Állj egyenesen. A nagylábujjaid érintkezzenek 
egymással, a sarkaid között pedig legyen egy kis rés. 

Zárd a tenyereket a szívközpont előtt. Szorítsd a talpad 
erősen a szőnyegre, és érezd, hogy a fejed felfelé nyúlik 
az ég felé. Lélegezz ki, és engedd le a karjaidat magad mellé.

3 Kilégzésre hajolj előre, és hagyd, hogy a testedet lehúzza 
a föld. Ha a kezed nem éri el a földet, picit 

hajlítsd be a térded. Lazítsd el a nyakad hátsó részét, 
és helyezd testsúlyod egy részét a talp párnáiba. 

4 Szívd be a levegőt, és egyenesítsd ki a gerinced, 
hogy a hátad egyenes legyen. Enyhén döntsd 

hátra a fejed. Feszítsd be a combod, hogy 
tehermentesítsd a térdkalácsodat.

NAPÜDVÖZLET / SZÚRJA NAMASZKÁR 
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6 Lélegezz be, és engedd le óvatosan a tested. Kilégzésre 
hajlítsd be a könyököd, és ereszkedj bottartásba 

(csaturanga-dandászana). A vállad legyen egy magasság-
ban a könyököddel, a könyököd pedig legyen egy vonalban 
a csuklóddal. Képzeletben húzd be az alsó bordákat, 
és hosszabbítsd meg a farkcsontodat a sarkak felé.

5 Lélegezz ki, és lépj hátra először az egyik, majd 
a másik lábaddal. Helyezkedj fekvőtámaszba. 

A vállad legyen egy vonalban a csuklóddal. Feszítsd 
be a hasizmod, és told el magadtól a padlót, nehogy 
belesüllyedj a válladba. 

7 Lélegezz be, és csúsztasd hátra a szőnyegen a lábfejed. 
Gurulj át a lábujjaidon, és helyezkedj felfelé néző kutya 

pózba. Tárd ki szélesre a kulcscsontod, emeld el a szívedtől, 
és érezd, ahogyan a vállad lassan hátrafelé csúszik. 

8 Kilégzésre told fel magad a szőnyegen. Feszítsd be 
a hasad, és helyezkedj lefelé néző kutya pózba. 

Told hátra a belső combod, nyomd lefelé a hüvelyk- és 
a muta tó  ujjadat, és forgasd hátrafelé a tricepszedet. 
Lazítsd el a vállad, és nyomd bele a sarkad a szőnyegbe. 
Maradj ebben a pózban öt lélegzetvételnyit. Lélegezz lassan.
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N A P Ü D V Ö Z L E T  –  A  T Ö K É L E T E S  R E G G E L I  G YA K O R L AT

10 Lélegezz ki, és hajolj előre.9 Nézz előre, hajlítsd be a térded, és told hátra a csípőd, 
hogy felkészülj az előrelépésre. Kilégzésre lépj vagy ugorj 

fi noman a szőnyeg elejére. Belégzésre nyújtsd meg 
a gerinced, és nézz előre.

11 Lélegezz be, és egyenesedj fel. Nyújtózz felfelé, 
az ujjaid nézzenek az ég felé. 12 Kilégzésre ereszd le a kezed a szívközpontod elé.
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N A P Ü D V Ö Z L E T  –  A  T Ö K É L E T E S  R E G G E L I  G YA K O R L AT

SZERETETTELJES TANÁCSOK

9 Az áttörés a csendben jön el.

9 Az egyensúly a jelenlét és a hála pillanataiból tevődik össze. 

9 Reagálás helyett tanulj meg cselekedni.

9 Kezdd ott, ahol vagy. Használd azt, amid van. Tedd azt, 
amit tudsz.

KEZDD HELYESEN A NAPOT

9 Ne tartsd a telefonodat a hálószobádban. Inkább vegyél 
egy régimódi ébresztőórát. Az első, amit reggel teszel, 
ne az legyen, hogy megnézed az e-mailjeidet, vagy felmész 
egy közösségi oldalra!

9 Rögtön felkelés után igyál egy pohár meleg, citromos 
vizet. Ez kitisztítja a szervezetedet.

9 Jógázz reggeli előtt. Minden egyes gyakorlat számít! 
Végezz tizenöt percig nyújtó gyakorlatokat, majd néhány 
dinamikus Napüdvözletet, vagy egyszerűen csak meditálj. 
A legfontosabb, hogy mindennap szánj magadra egy kis 
időt a jógaszőnyegen. Ha van egy órád saját magadra, 
szánd magadra az egész órát!

9 Döntsd el, mikor kezdődik a napod aktív része. Ne 
nyomkodd értelmetlenül az egeret a nap első óráiban. 
Olvass, vagy készíts egy ínycsiklandó reggelit. Tölts időt 
a családoddal. Ha szánsz arra időt, hogy szebbé tedd 
a reggeleket, az a napod többi részét is meg fogja határozni.
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2 .  F E J E Z E T

Joga_lany190x230.indd   28 2016.04.26.   15:52:11



31
H O G Y  S Z E R E S D ,  A M I  V Á R  R Á D ,  A Z T  I S  S Z E R E T N E D  K E L L ,  A M I  V O LT

Hosszú út vezetett el odáig, ahol most vagyok. Fiatalabb koromban nem 
voltam kimondottan kiegyensúlyozott, de szerencsésnek mondhatom 
magam, hogy tizenhét évesen rátaláltam a jógára. Életem első jógaórá-

jával Th aiföldön találkoztam, ahol a családommal nyaraltam. Az órát egy alacsony 
thai férfi  tartotta, és emlékszem, mennyire megfogott a belőle áradó nyugalom 
és béke. Bambuszszőnyegeken feküdtünk az árnyékban, és különböző pozíciókat 
kellett felvennünk, miközben a belégzésre és a kilégzésre fi gyeltünk. Még soha 
nem tapasztaltam hasonlót, és bár az óra nem változtatta meg a világról alkotott 
látásmódomat, lelkileg erősebbé és boldogabbá tett. Nem voltam boldog kamasz, 
és csak két év múlva tettem meg az első lépéseket afelé, hogy a jóga fontos része 
legyen az életemnek. 

Kisgyermekkoromban nagyon sokat költöztünk. A szüleim elváltak, amikor 
még csak kétéves voltam, és ahogyan az az elvált szülőknél lenni szokott, sok 
volt a veszekedés a családunkban. Ez alatt az idő alatt én és az öcsém ide-oda 
vándoroltunk a szüleink között. Végül az anyukám beleszeretett egy férfi ba, aki 
vadászpilótaként dolgozott a svéd hadseregnél. Az ezt követő egy vagy két évben 
nagyon nyugodt életünk volt. Az öcsém és én óvodába jártunk, és végre nem köl-
tözködtünk. A nagymamánk is sokat volt velünk. Minden alkalmat megragadtunk, 
hogy síelhessünk, és sok időt töltöttünk a hegyekben is. Az egyik legtisztább 
emlékem ebből az időszakból, ahogyan nézem a mostohaapámat, amint egy kis 
mélyedést ás nekünk a hóban. A sílécét használta, azzal kapart ki nekünk egy 
kényelmes kis üreget a domboldalon, ahová bekuporogtunk, és forró csokoládét 
ittunk. Arra is emlékszem, hogy a vállán ültem, és együtt énekeltünk egy dalt egy 
koncerten. A dal a 4 Non Blondes What’s up? című száma volt. Azóta is ahány-
szor csak meghallom ezt a dalt, a mostohaapám és a vele eltöltött évek jutnak az 
eszembe. Ezek voltak gyermekkorom legszebb napjai.

A jó dolgoknak sajnos mindig vége szakad. Egy nappal azután, hogy az anyu-
kám és a mostohaapám aláírtak egy adásvételi szerződést az új házunkra, a mos-
tohaapám repülőgépe belezuhant az óceánba. Ez drámai módon változtatta meg 
az életünket. Csak ötéves voltam.

A halála meghatározó pillanata volt az életemnek. Az anyukám elvesztette élete 
szerelmét, az öcsém és én pedig a mostohaapánkat. Az életünk újra a feje tetejére 
állt, de olyan mértékben, amit előtte még soha sem tapasztaltunk. Az elkövetkező 
években rendkívül nyomorúságos és nehéz volt az életünk. Bár az anyukánk min-
den tőle telhetőt megtett, gyorsan fel kellett nőnöm. Alig van valami emlékem 
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az öt- és tízéves korom között eltelt időszakból. Néhány emlékfoszlány felvillan 
itt vagy ott, de olyan halványan, hogy nem tudom eldönteni, álmodtam-e, vagy 
valóban megtörtént velem. Emlékszem, ahogyan a nagymamán kirohan velem 
és az öcsémmel a templomból a temetésről, és befogja a fülünket, nehogy halljuk, 
ahogyan az anyukánk kiabál. 

Ahová csak mentünk, csupa szomorú arc vett körül minket, és emlékszem, 
hogy rengeteg cukrot és ajándékot kaptunk rokonoktól és olyan emberektől, akiket 
nem ismertünk. Mindenütt emberek voltak, ahová csak néztünk. Később el kellett 
költöznünk a Svédország déli részén lévő lakásunkból. Az idő múlásával egészen 
egyedül maradtunk. Csak mi hárman: én, az öcsém és az anyukám. A mostoha-
apám halála olyan fájdalmas volt számunkra, hogy nem is beszéltünk róla. Az 
anyukámat annyira megviselték a történtek, hogy nem is válaszolt a kérdéseinkre.

– Hová ment? – faggattam őt folyamatosan. Az anyukám ilyenkor mindig 
elfordította a fejét. Egy nap valaki ezt a választ adta nekem: 

– A mennyországba.
– Miért? – kérdeztem. Nem tudtam, hol van a mennyország, és hogy a mos-

tohaapám miért akart odamenni nélkülünk.
– Nagyon-nagyon szeretett téged és az öcsédet is, és amikor repült, rohant haza, 

hogy láthasson benneteket. De túl gyorsan repült, és lezuhant a repülőgépe. Most 
a mennyországban van, és neked erősnek kell lenned az anyukád miatt.

Már nem tudom, ki mondta ezt nekem, hogy rokon volt-e vagy egy családi 
barát, de olyan nagyon megrémített, hogy több mint egy évtizedre volt szükségem 
ahhoz, hogy megértsem. Csak ötéves voltam, elveszett és magányos, és szerettem 
volna valakit magam mellett, aki megvigasztal. Magamban arra jutottam, hogy 
a mostohaapám azért hagyott itt minket, és ment a mennyországba, mert siettet-
tem őt. Ötévesen az agyam nem tudta felfogni, mi történt, ezért úgy döntöttem, 
hogy az egész az én hibám. Ha én nem lettem volna, még mindig itt lenne, és az 
anyukám sem lenne mindig ilyen szomorú. Ez az a pont, ahol az emlékeim egyre 
kuszábbak és zavarosabbak lesznek. Emlékszem, hogy reggelente bementem az 
anyukám szobájába, hogy felébresszem őt, és ő minden alkalommal egy párnával 
a fején feküdt. Amikor megkérdeztem, miért csinálja ezt, azt válaszolta, hogy csak 
így tud elaludni. Sokáig én is egy párnával az arcomon próbáltam elaludni, mert azt 
hittem, hogy ettől majd könnyebb lesz. Ma már tudom, hogy nem aludt, hanem 
éjszakánként a párnába temette az arcát, hogy ne halljuk a zokogását. Arra is em-
lékszem, hogy szorosan fogom az öcsém kezét reggelente iskolába menet, nehogy 
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A test bizonyos területei hajlamosak be-
merevedni egy hosszabb alvás, a folyama-
tos irodai ülőmunka vagy egyszerűen csak 
a napi, rutinból végzett tevékenységek után. 
Szeretek csavarásokat, csípőnyitásokat vé-
gezni és olyan pózokkal dolgozni, amik 
megnyújtják a lábak hátsó részét. Általában 
reggel, a Napüdvözlet után, vagy este lefek-
vés előtt végzem ezeket a gyakorlatokat. Ha 
megnyújtottuk és ellazítottuk a testet ezek-
kel a gyakorlatokkal, sokkal kipihentebbnek 
fogjuk érezni magunkat!

A csavarások tisztító hatásúak. Úgy csa-
varjuk ki a gerincoszlopunkat, mintha egy 
vizes törölközőt csavarnánk ki. Mindig 
óvatosan, apró mozdulatokkal végezzünk 
csavarásokat, és közben fi gyeljünk a testünk 

jelzéseire. Kezdjük fi noman a gyakorlatot, 
és csak akkor csavarjuk tovább a testünket, 
ha engedi. Fontos szabály, hogy csak addig 
a pontig csavarjunk, amíg képesek vagyunk 
mély levegőt venni. Ha úgy érezzük, hogy 
akadályozott a légzésünk, engedjük vissza pi-
cit a testünket, és próbáljunk újra nagy, mély 
levegőt venni.

Amikor csípőnyitást végzünk, hagyjuk, 
hogy a testünk irányítson minket, és csak 
addig nyújtsunk, amíg kényelmes. Így el-
kerülhetjük a fájdalmat és a sérüléseket, és 
a térdünket is megkíméljük. Általában na-
gyon sok feszültség és merevség halmozódik 
fel a csípőnkben, ezért ha úgy érezzük, hogy 
a csípőnknek több mozgásra van szüksége, 
szánjunk plusz időt ezekre a pozíciókra.

A térdízületnek is szüksége van megfelelő 
nyújtásra. Mindig a hasizomnak, és nem az 
izom felszínének kell dolgoznia. A gyakorla-
tok végzése közben a lábfejedet is mozgasd, 
és ha szükséges, használj jógaszalagot.
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1. FEKVŐ NAGYLÁBUJJFOGÁS / 
SZÚPTA-PÁDÁNGUSTHÁSZANA

2. FEKVŐ NAGYLÁBUJJFOGÁS VÁLTOZAT

A jobb lábaddal kezdd. Feküdj a hátadra, és nyújtsd felfelé 
a jobb lábad. Fogd meg a combod hátsó részét, a vádlidat, 
a bokádat vagy a nagylábujjadat, attól függően, melyik 
kényelmesebb. A fejed feküdjön lazán a szőnyegen. 
Lazítsd el a vállad, hajlítsd be a jobb lábfejed, és feszítsd 

meg a lábujjaid. A bal lábad maradjon a szőnyegen. 
A jobb combod hátsó felében kell érezned a feszülést, 
fájnia azonban nem szabad! Addig feszítsd hátra a lábad, 
amíg kényelmes. Maradj ebben a pozícióban tíz-tizenöt 
lélegzetvételnyit. 

A bal kezed helyezd a bal csípődre, hogy stabilan lent 
maradjon. Belégzésre készülj fel, majd kilégzésre nyújtsd ki 
jobbra a jobb lábad. Feszítsd meg a jobb combodat, a bal 
csípődet pedig tartsd a szőnyegen. Tartsd meg ezt a pozíciót. 

Ha a bal csípőd felfelé mozdul, az azt jelenti, hogy túl 
messzire mentél. Maradj ebben a pozícióban tíz-tizenöt 
lassú, mély lélegzetvételnyit.

VARIÁCIÓ KEZDŐKNEK: Ha túl merev 
a térded, és nem éred el a lábfejed, 
egy jógaszalag sokat segíthet. 
Tekerd a szalagot a talppárna 
köré, picit hajlítsd be 
a könyököd, és hagyd, 
hogy a szalag végezze 
el a munka nagy részét.

VARIÁCIÓ KEZDŐKNEK:  Fogd meg 
a szalag mindkét végét, és nyújtsd 
ki a lábad jobbra a szalag 
segítségével. Hajlítsd be 
a könyököd, hogy jobban 
megfeszüljön a jobb combod 
belső része.
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