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PRÁNÁJÁMA 

 

Komoly pránájáma gyakorlást kizárólag 
személyre szabott, szakavatott vezetés mellet 
szabad végezni! 

A pránájáma tanítása szóbeli és gyakorlati 
átadás útján történik. 

A helytelenül, de komoly elszántsággal 
gyakorolt technika megöli a gyakorlót! 

 

SHRI OM PRAKASH TIWARI  

India egyik utolsó, klasszikus pránájáma 
mestere, az Indiai Jóga Szövetség alapító és 
elnökségi tagja, a Kaivalyadham Jóga-intézet 
vezető tanára. 

 

Az életmód 
  

Az életmód alatt a következő dolgokat értjük: 

• A lefekvés-felkelés napi ritmusát. 
• Az étkezések számát és az elfogyasztott étel mennyiségét és minőségét. Ez lehet főtt vagy nyers, 

vegyes táplálkozású, lakto-ovo vegetárius, tisztán vegetárius, vagy vegán. Étkezések ritmusát, 
betegeknek ajánlott minden nap ugyanabban az időben étkezni. Fontos odafigyelni a táplálékok 
összeillőségére és a fehérjekomplettálásra (lásd Jóga Akadémia képzés) 

• A helyes táplálkozás hat tényezője:  1. Étkezés helye 2. Étkezés ideje 3. Az utolsó étkezés óta 
eltelt idő 4. Az étel minősége 5. Elfogyasztott ételek sorrendje 6. Étkezés alatti lelkiállapot 

• A napi szinten rendszeresen végzett munka típusát. Ez lehet szellemi munka vagy fizikai munka. 
A szellemi munkánál is megkülönböztethetünk irodai munkát, amikor az ember egyedül, vagy kis 
állandó munkatársi közösséggel dolgozik együtt és olyan tanító, vezetői vagy ügyfeles munkát, 
amikor nagyszámú emberi kapcsolat kezelése közben zajlik a munka.  
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• A nap többi részében végzett tevékenységek típusát. Ezek lehetnek fizikai vagy szellemi 
igénybevételt jelentő, aktív vagy passzív tevékenységek. Pl.: gyermeknevelés, családi élet, 
tévénézés, újságolvasás, színházba, koncertre, moziba járás, kertészkedés, valamilyen hobbi 
végzése, aktív sportolás, stb. 

• A szexuális aktivitást. Ez azt jelenti, hogy milyen gyakran van szexuális együttlét. Fontos, hogy ez 
állandó vagy változó partnerrel történik-e, mert egész más az érzelmi hatása.   

• Társas kapcsolatok számát és intenzitását. Ez az alábbi kérdéseket veti fel: Mennyit kommunikál, 
beszélget, e-mailezik, telefonál egy nap? Egyedül él az illető, vagy együtt lakik családjával, 
hozzátartozóival? Mekkora. Munkatársi, baráti köre? 

• Milyen az információ és az ehhez tartozó stressz kezelése mindezen közben? Nincsen semleges 
információ minden információ hat ránk, létrehozza bennünk a rá jellemző hatását. Mennyire tudja 
tudatosan kontrollálni az elméjébe kerülő információkat? Ezek válogatás nélkül ömlenek rá, a 
tévéből, rádióból, sajtóból, könyvekből, és a beszélgetései során? Vagy ellenkezőleg alaposan 
megválogatja és szűri a beáramló információkat. Azt, hogy mit néz, hallgat, olvas, kivel beszélget.  

 

Az életmód jelentős hatást gyakorol az emberi test idegrendszeri és hormonális működésére. Mivel ezek 
a szervezetünk szabályozó rendszerei, ezért az életmód közvetlen hatással van belső szerveink 
egészséges, vagy egészségtelen működésére. A rendszertelen életmód, a helytelen táplálkozás, a rossz 
stresszkezelési szokások elvonják az energiát, akadályozzák az életerő áramlását. Ez energiahiányos 
állapothoz vezethet.  

A rendszeres gyakorlás során is csak akkor tudjuk megtapasztalni a pránájáma technikák jótékony 
hatását, ha a nap többi részében nem veszítünk sok energiát a helytelen életvitellel. Ha energiát 
vesztünk, akkor a gyakorlássaé legfeljebb csak pótolni tudjuk az elvesztett energia mennyiséget és 
szinten tudjuk tartani gyakorlásunkat! 

Ezért az ÉLETMÓD DÖNTŐ HATÁSSAL VAN GYAKORLÁSUNK EREDMÉNYÉRE! 

 

Az életmód és az energiarendszer 

Az életmód komoly hatást gyakorol a pránamaja kósára és pránáira. A fizikai tevékenységek, mint a 
testgyakorlás, a munka, az alvás, az étkezés, a szexuális kapcsolatok mind kihatnak a prána áramlására 
és eloszlására. A tudat képességei, mint az érzelmek, a gondolatok, a képzelet még erősebben hatnak a 
pránatestre. A rendszertelen életmód, a helytelen táplálkozás, a stressz elvonják az energiát, 
akadályozzák a prána áramlását. Ez energiahiányos állapothoz vezet. Az egyes pránákban bekövetkező 
energiavesztés a velük kapcsolatban álló szervek, végtagok életerejének csökkenéséhez, és végső 
esetben betegséghez vagy anyagcsere problémákhoz vezetnek. A pránajáma gyakorlatok visszafordítják 
e folyamatot, energizálva, egyensúlyba hozva a pránamaja kósa különböző pránáit.  

E gyakorlatokat vagy az ászana gyakorlás után végezzük, vagy önállóan gyakoroljuk egy összetett 
jógaprogram részeként. 

A lélekzés a test legfontosabb életfunkciója. Minden egyes sejt működésére hat, és ami a 
legfontosabb, közvetlen kapcsolatban áll az agyműködéssel. Egy átlagember percenként 15 lélegzetet 
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vesz, ez 21600 lélegzetvételt jelent naponta. A lélekzés táplálja az oxigén és a glükóz elégetését, 
energiát termelve minden izomműködéshez, mirigyi kiválasztáshoz és mentális folyamathoz. A lélekzés 
közvetlen kapcsolatban áll az emberi létezés valamennyi területével. 

A legtöbben helytelenül lélegeznek, mivel tüdejük kapacitásának csak egy kis részét használják ki. A 
lélekzés így általában sekély, megfosztva a testet a jó egészséghez alapvetően szükséges oxigéntől és 
pránától. A fejezetben leírt első öt gyakorlat olyan előkészítő technikák, amelyek a helyes lélekzési 
szokásokat alakítják ki. Ezen kívül segítik a lélekzésfolyamat tudatosítását, amire általában ügyet sem 
vetünk. Kifejlődik a gyakorlóban a lélekzés folyamat iránti érzékenység, a tüdő izmai megerősödnek, 
vitáikapacitása megnő, felkészítve a lélekző rendszert a pránajáma gyakorlatokra. 

A ritmikus, mély és lassú lélekzés nyugodt, elégedett tudatállapotot hoz létre, ami fordítva is igaz, 
vagyis a nyugodt, elégedett tudatállapot ritmikus, mély és lassú lélekzéshez vezet. A szabálytalan 
lélekzés megzavarja az agy ritmusát, és fizikai, érzelmi és mentális blokkok kialakulásához vezet. Ezek 
pedig belső konfliktus hoz, kiegyensúlyozatlan személyiséghez, rendezetlen életmódhoz és betegséghez 
vezetnek. A pránajáma gyakorlatok szabályos lélekzési szokásokat alakítanak ki, megszakítva a negatív 
körforgást, és a helyes irányba fordítva a folyamatot. Ez úgy történik, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk a 
lélekzést, újra megteremtve a test és a tudat természetes, nyugodt ritmusát. 

Noha a lélekzés főként tudattalan folyamat, bármikor megvalósítható tudatos irányítása. 
Következésképpen a lélekzés hidat képez a tudat tudatos és tudattalan területei között.  

A pránajáma gyakorlatokkal felszabadíthatók a neurotikus, tudattalan mintákban megkötött energiák, 
melyek azután kreatívabb és örömteli tevékenységekre fordíthatók. 

A lélekzés ritmusa nemcsak az élet minőségét befolyásolja, hanem az élet hosszát is. Jógik és risik az 
ősi időkben alaposan megfigyelték a természetet. Úgy találták, hogy azok az állatok, amelyeknek lassú a 
lélekzésritmusuk, mint az elefántok, pitonok, teknősök, hosszú ideig élnek, míg a gyors ritmusban 
lélegzők, mint a madarak, kutyák és nyulak, csak néhány évig. E megfigyelésekből felismerték a lassú 
lélekzés fontosságát, amivel meghoszszabbítható az emberi élet. Akik gyorsan, kapkodva veszik a 
levegőt, valószínűleg rövidebb életük lesz, mint azoknak, akik lassan és mélyen lélegeznek. Ez fizikai 
szinten azzal magyarázható, hogy a lélekzés közvetlen kapcsolatban van a szívvel. A lassú 
lélekzésritmus erősebben tartja és jobban táplálja a szívet, hozzájárulva a hosszabb élethez. A mély 
lélekzés fokozza az energia felszívódását is a pránamaja kósában, növelve a dinamizmust, a vitalitást és 
az általános egészséget, jó közérzetet. 

A pránajáma gyakorlatok egészségessé teszik a testet a pránamaja kósában lévő blokkok oldásával és 
megszüntetésével, megteremtve a nagyobb mértékű prána felvétel lehetőségét. A szellemi úton járó 
aspiránsnak azonban az elme nyugalmára is szüksége van, ami szükséges előfeltétele a szellemi 
gyakorlatnak. 

Ezért számos pránajáma gyakorlat alkalmazza a kumbhakát, a lélekzés visszatartását, hogy a 
gyakorló megteremtse a prána áramlása feletti ellenőrzést, lecsendesítve az elmét és uralva a 
gondolkodási folyamatot. 

Amint az elme lecsendesedett, és a prána akadály nélkül áramlik a nádikban és csakrákban, kitárul a 
tudat fejlődésének kapuja, a gyakorlót a spirituális tapasztalatok magasabb dimenzióiba vezetve.  
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Szvámi Sivánanda ezt írta a The Science of Pranayama (A Pránajáma Tudománya) című könyvében: 
„Közvetlen kapcsolat van a lélekzés, az idegpályák és a belső prána vagy életerő irányítása között. A 
prána fizikai síkon mozgásként és cselekvésként válik láthatóvá, mentális síkon pedig gondolaként.”  

Általános tudnivalók gyakorlók számára 

A tradicionális szövegekben számtalan szabály és előírás vonatkozik a pránájámára. A gyakorlásban 
a fő szempont a mértékletesség, a kiegyensúlyozottság és a józan ész a külső és belső gondolkodást és 
létezést illetően. Azonban azok számára, akik komolyan szeretnének haladó pránajáma gyakorlatokat 
végezni, a guru vagy egy tapasztalt jógatanár irányítása létfontosságú. 

A lélekzés 

Mindig az orron át lélegezzünk, ne a szájon keresztül, kivéve, ha erre utasítást kapunk. Az orrot rendszeresen 
tisztítsuk a dzsala nétível a gyakorlások előtt. A gyakorlás közben tartsuk figyelmünket az orrnyílásokon. 
Belélekzéskor táguljanak, a kilélekzés során lazuljanak el, és térjenek vissza nyugalmi helyzetükbe. 

A gyakorlás ideje 

 A kora reggeli órák a legjobb idő a pránajáma gyakorlásra, amikor a test üde és a tudatot nem 
terhelik erős benyomások. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor közvetlenül a napnyugta utáni időszak is 
megfelelő. Alvás előtt nyugtató hatású gyakorlatokat végezhetünk. Próbáljunk rendszeresen, mindig 
ugyanabban az időpontban és helyen gyakorolni. A rendszeresség erősít és növeli az akaraterőt, 
valamint felkészíti a testet és a tudatot a nagyobb energia mennyiség fogadására. Ne siessünk, ne 
legyünk türelmetlenek. Elengedhetetlen a lassú, állhatatos haladás. 

A gyakorlás helye 

Csendes, tiszta, kellemes szobát válasszunk a gyakorláshoz, amely jól szellőztethető, de nem huzatos. 
ÁltaIában kerüljük a közvetlen napfényt, mivel a test túlhevülhet, kivéve a hajnali nap lágy sugarait, 
amelyek jótékonyan hatnak. Huzatos vagy szeles hely, légkondicionáló berendezés vagy ventillátor 
megzavarhatják a test hőmérsékletét, ami megfázáshoz vezethet. 

Az ülő testhelyzet 

A gyakorláshoz kényelmes és huzamos ideig fenntartható meditációs póz szükséges, amelyben 
megfelelően lélegezhetünk, és megőrizhetjük a test mozdulatlanságát. A sziddha/sziddhajóni ászana az 
egyik legmegfelelőbb póz a pránajáma gyakorlatokhoz. Gyakorlás közben tartsuk a testet lazán, 
amenynyire lehetséges, és tartsuk egyvonalban a hátat, a nyakat és a fejet. 

Üljünk természetes anyagból készült pléden vagy takarón, biztosítva a maximális energiavezetést a 
gyakorlás közben. 

A sorrend 

A pránájámát haladóbb szinten önállóan gyakoroljuk. Utána pihenjünk savászanában néhány percig. 



Selmeci József Csongor és Selmeciné Ágota a Magyar Jóga Akadémia alapítói és tanárai, min. 
         vez. jógatanárok és jógaterapeuták, a Kaivalyadhama Jógakutató Intézet és Jógakórház 
                                                               magyarországi képviselői 

 

www.magyarjogaakademia.hu, www.ahimszajoga.hu, yoga@yoga.hu 

5 

A ruházat 

 Könnyű, laza, kényelmes, természetes anyagból készült ruhát viseljünk gyakorlás közben. A testet 
betakarhatjuk egy lepellel vagy takaróval, amikor hideg van vagy a rovarok távoltartása érdekében. 

Fürdés 

Gyakorlás előtt fürödjünk vagy zuhanyozzunk, vagy legalább mossunk meg a kezeket, az arcot és a 
lábakat. Ne fürödjünk vagy zuhanyozzunk a gyakorlást követő fél órában, engedve, hogy a 
testhőmérséklet visszaálljon a nyugalmi szintre. 

Étkezés  

Üres gyomor 

 Az utolsó étkezés után legalább három-négy óra teljen el, mielőtt elkezdjük a gyakorlást. A 
gyomorban lévő étel nyomja a rekeszizmot és a tüdőt, ami megnehezíti a teljes, mély lélekzést. 

Emésztés: Amikor pránájámát gyakorlunk, székrekedést és a vizelet mennyiségének csökkenését is 
tapasztalhatjuk. Kemény széklet esetén ne fogyasszunk sót és erős fűszereket, de igyunk sok vizet. Ha 
híg a széklet, függesszük fel a gyakorlást néhány napra, és étrendünk álljon rizsből és joghurtból. 

Az étrend 

Fehérjében, szénhidrátokban, zsírokban, vitaminokban és ásványi anyagokban kiegyensúlyozott 
étrend alkalmas a pránajáma gyakorlatokhoz. Gabonák, hüvelyesek, friss gyümölcsök és zöldségek, 
valamint szükség esetén kis mennyiségben tejtermékek fogyasztása ajánlott. A pránajáma haladó 
szintjeihez szükségszerű az étrend átalakítása, ilyenkor egy tapasztalt oktatótól kérjünk tanácsot. 

 

Ideális esetben a pránajámát az élelmiszer emésztése és a széklet megfelelő kiűrítése után kell 
gyalkorolni. Itt fontos figyelemb vennünk a gyomor, a vékonybél és a vastagbél tisztítását. Különösen a 
pránajáma haladó gyakorlatainál (ahol bandákkal és meghatározott ritmussal dolgozunk) kell 
figyelembe vennünk mindhárom szintet. három szintet kell tisztítani. Tehát az ideális idő a gyakorlásra a 
kora reggel (4 óra és 6 óra között). 

De kezdetben az bevezető gyakorlatokhoz (a korlátozott púraka-kumbhaka és récsaka végzéséhez) a 
gyomor kiürülése után is neki lehet fogni. (Vagyis étkezés után 3 órával). A gyomor kiürülése miatt a 
rekeszizom a belégzés alatt jobban tud lefelé tágulni.  

Néha a székrekedés és a gázok képződése miatt a rekeszizom mozgása megnehezül.  

Tehát a pránajáma előtt jobban kiüríteni a székletet.  

A zavart emésztési állapotban néhány egyszerű légző gyakorlat vagy variáció lehet hasznos. (De nem 
a haladó pránajáma technikák). Az emésztési zavar az egész testre kiható letargiát okoz. Ilyen állapotban 
a légzőszervek mozgása is vagy korlátozott, vagy a gyakorló  nem tudja hosszú időn keresztül végezni a 
gyakorlatot. Az olyan gyakorlatok, mint a kapalabháti, bhászrika, shítali segítik az emésztést azáltal, 
hogy stimulálják a belsőelválasztású mirigyeket és a perisztaltikát. 
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Tehát a haladó gyakorlás esetén követni kell az étkezésre vonatkozó szabályokat, így nem lesz 
emésztési zavar, és az emésztőrendszer állapota segíteni fogja a gyakorlást. A hatha jóga egyszerű 
étkezést ír elő a pránajáma gyakorlásához (nem túl nehéz és nem túl fűszeres, de egészséges ételnek kell 
lennie). 

Túlerőltetés kerülése 

Minden pránajáma gyakorlat során fontos fejben tartanunk az ászanákra is érvényes utasítást, hogy 
ne erőltessük, ne próbáljuk a kapacitást túl gyorsan növelni. Bölcs dolog követni az utasítást, ha 
valakinek azt ajánlják, hogy előre meghatározott ideig végezze valamelyik pránajáma módszert, mielőtt 
áttér egy haladóbb gyakorlatra vagy egy magasabb arányszámra. Továbbá a lélekzés visszatartását is 
csak addig gyakoroljuk, ameddig kényelmes. A tüdő rendkívül érzékeny szerv, ha rosszul bánunk vele, 
könnyen megsérülhet. Nemcsak a fizikai 

testnek, hanem a személyiség gondolati-, és érzelmi összetevőinek is idő kell a változáshoz. Soha ne 
erőltessük a gyakorlást. 

Mellékhatások 

Első alkalommal különféle tünetek mutatkozhatnak az egyébként egészséges gyakorlóban. Ez a 
tisztulási folyamat, és a méreganyagok eltávolításának következménye. Viszketés csiklandó, bizsergő 
érzés, hideg vagy meleg, és könnyű vagy nehéz testi érzet jelentkezhet. Ezek általában ideiglenes 
jelenségek, ám ha kitartanak a gyakorlás alatt, konzultáljunk a jógatanárral. 

Ellenjavallatok 

Pránájámát nem szabad gyakorolni betegség alatt, noha olyan egyszerűbb gyakorlatok végezhetők, 
mint a lélekzés tudatosítása vagy a hasi lélekzés savászanában. 

Ha terápiás célból kívánunk pránájámát gyakorolni, előtte mindig konzultáljunk jógaterapeutával 
vagy szakképzett jógatanárral! 

 
 

A pránájáma gyakorlatok általános hatása 

 

Rövid távon 
 
 Ez azt jelenti, hogy mit tapasztalok a gyakorlás alatt és közvetlen utána. 

Amikor elkezdjük szabályozni a légzésünket, akkor megszüntetjük a limbikus (vegetatív, 
akaratlan, agytörzsi) légzőközpont hatását a légzésre.  

Befolyásoljuk a légzés limbikus központját, amelynek eredménye a stressz mechanizmus 
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azonnali leállítása lesz. A stressz a testben alapvetően 2 módon jelenik meg, az egyik a 
szimpatikus idegrendszeri aktiválás, a másik a belső elválasztású mirigyek aktiválása. Ha 
mi bármelyik módot leállítjuk, akkor az egész stressz-mechanizmus összeomlik. 

A pránájáma közvetlen a szimpatikus idegrendszeri aktiválást gátolja meg! 

Így 15-20 percen belül egy könnyűségérzetet érzünk, amely jelzi a szervek 
pihenőállapotát, miközben aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert. 

Akut stressz esetén az adrenalin és a sztreroid szint a vérben megnő, pránájáma gyakorlás 
után ezen hormonok szintje a vérben lecsökken. 

A stressz eredménye, hogy a test szervei túlműködnek és az emésztő apparátus pedig 
elnyomás alá kerül. A pránájáma eredménye, hogy a szervek pihenő állapotba kerülnek 
és az emésztés javul. 

Elme szinten nyugalmat tapasztalunk, pránájáma gyakorlás után álmosságot érezhetünk, 
sőt még jól is eshet elaludni egy rövid időre! Ezek mind a relaxáció jelei! 

Másik általános dolog a pránájáma után, hogy úgy érezhetjük, hogy kellemes érzés 
csendben maradni és nem reagálni semmire. 
 

Középtávon 
  
Időszakos működések, tarthatnak néhány perctől órákon át. Ha a pránájáma gyakorlás 
rendszeressé válik 5-6 héten keresztül, akkor a hatások hosszú távon fennmaradnak. 
Mivel a nyugalom fennmarad, az agyszöveteknek lehetőségük van több 
neurotranszmittert megfelelő arányban termelni, amelyek felelősek azért, hogy 
elnyomják a limbikus fájdalom és fóbia központot, amelyek a korábbi irritált 
viselkedést/rossz szokásokat kialakították és így tud a szervezet alkalmazkodni a 
relaxáció attitűdjéhez. Mivel ez az ördögi köre a stresszmechanizmusnak alábbhagy, a 
személy megtapasztalja az állandó nyugalmat. Általában az 5-6 hetes gyakorlástól a 4 
hónapig a középtávú hatások elkezdenek a testben fokozatosan megjelenni, melyek a 
következők:     
 

Javuló étvágy 

 

A javuló étvágy jelzi a javuló emésztő funkciókat. Mivel a paraszimpatikus dominancia 
megnő, a perisztaltikus aktivitás és az emésztő nedveket termelő mirigyek működése 
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javul, amely nemcsak fokozza az emésztés folyamatát, de segíti a széklet eltávolítását a 
vastagbélből. 

A krónikus szorongás és depresszió miatt a hipotalamusz éhségközpontja meg van 
zavarva. Emiatt az történik, hogy közvetlen elnyomás alá kerül az éhségközpont, vagy 
emésztési zavar keletkezik, amely az eredménye a stressz miatt felborult egyensúlynak. 

A rendszeres gyakorlás visszaállítja az éhségközpont természetes ritmusát. 

 

Az egészség visszaállítása 

 

Ez az egészség és jóllét állapotának a visszaállítása. Sok pszichoszomatikus betegség, 
mint a székrekedés, elsavasodás, rendszertelen menzesz, irritábilis bélszindróma, bőr 
allergiák, migrén, alvási zavarok ellenőrzés alá kerülnek. 

Mindezek jelzik a vegetatív idegrendszer megfelelő kontrollját és a javuló kortiko-
limbikus egyensúlyt (kérgi-agytörzsi), amely hat minden rendszeres működésre a 
szervezetben. 

Néhány elektromos és biokémiai tanulmány alátámasztja a jógának ezt a hatását az agyra. 
A rendszeres pránájáma gyakorlás által az idegsejtek elkezdenek néhány 
neurotranszmittert nagyobb mértékben előállítani, úgy mint a szerotonin, melatonin, 
endorfin és a GABA.  

A szerotonin és a melatonin segít visszaállítani a természetes alvási működést, emiatt a 
relaxáció állapota hosszú időn át fenntarthatóvá válik. 

Az endorfin segít lenyugtatni az Amigdalát (úgy is ismert, mint az agy fájdalom 
központja), amely megszokott irritáltsága fenntartja a krónikus stresszt. Mivel a 
megfelelő relaxáció hatására az olyan fájdalommal összefüggő tünetek, mint a testi 
fájdalmak, hátfájás, fejfájás, lábfájás elkezdenek csökkenni. 

A GABA nagyon hasznos olyan gondolati folyamatok ellenőrzésére, amelyek segítenek 
csökkenteni a depressziót. Elektro-enkefalográfos tanulmányokkal a pránájáma alatt 
megmutatták az alfa hullám dominancia fokozódását, amely jelzi az agy relaxációs 
állapotát.  

 

Anyagcsere stabilizáció 

Ahogy a pszichoszomatikus negatív tünetek csökkennek, az egészséges élettani és 
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mentális aktivitás javul. Az egyensúly az emésztési és az anyagcsere funkciók között 
visszaáll. Ennek eredményeképpen az anyagcsere végtermékek el tudnak távozni a 
testből, illetve, termelődésük mennyisége csökken. Ez a változás a bőr állapotában is 
megjelenik. Mivel a bőrünk tükre az emésztési és anyagcsere folyamatainknak. Az 
emésztési zavarok miatt toxinok keletkeznek, melyek felszívódnak a vérbe és 
megzavarják a bőrhöz kapcsolódó hajszálereket. Allergiás kiütések, ekcémás foltok, vagy 
pszoriázis az eredménye a krónikus emésztési zavaroknak. 

A krónikus stressz egy hormonális egyensúlytalanságot okoz, amely felelős a nem 
megfelelő anyagcsere végtermékek keletkezéséért, és ennek eredményeképpen károsítja a 
bőrt. Ideiglenesen megnövekszik a kortizol szint, amely hosszú távon ártalmas a bőr 
egészségére. 

Néhány hónapig tartó rendszeres pránájáma gyakorlás neuroendokrin és anyagcsere 
egyensúlyt hoz létre, amelynek eredménye az egészséges bőr. A hagyományos 
jógaszövegek ezeket a módosulásokat varna praszadának, vagy kanti-nak említik. 

Sok kutató hivatkozik az oxigén fogyasztásra és a szén-dioxid eltávolításra. Ez 
különböző dolgoktól függ. A krónikus stresszt úgy is szoktuk nevezni, mint egy 
hiperoxidatív működés.  

Mivel fokozott anyagcsere működés van fenntartva, az oxigénfogyasztás megnő, a légzés 
is gyorsabb mint általában. Ha ebben az állapotban valaki elkezd pránájámát gyakorolni, 
a stressz mechanizmus megtörik, emiatt az anyagcsere működés vissza fog térni a 
természetes ritmusába és emiatt az oxigén fogyasztás újra lecsökken. Ezzel egyidőben a 
szén-dioxid eltávolítás lassan fokozódik és kimosódik az anyagcsere szemét a vérből és 
visszaáll a vér egészséges homeosztázisa. 

 

A jóllét érzése 

 

Határozottan nemcsak a stresszmechanizmus megtörése zajlik itt, de el is múlik a hajlam 
a stresszre. A krónikus stressz miatt a limbikus rendszerünk folyamatosan megzavart, 
amely tükröződik a viselkedésünkben. Az irritáltság szokása, a pánik, a túlreagálás, az 
idegesség, stb. bizonyítják ezt a tényt. Azok a szavak, mint adinata, vadane prasszanata, 
nayane szunirmale, swarasoushthava jelzik a jóllét érzését. A viselkedés megváltozása az 
egyik legnagyobb eredménye a jóga gyakorlásának. 
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Hosszú távon 
 
Megváltozott pszicho-fiziológia 

Valójában nagyon kevés gyakorló éri el ezt a szintet! A felmérések szerint úgy találták, 
hogy sok jógaoktató is távol van ettől az állapottól. Amikor a jógagyakorlatok 
megfelelően vannak rendszeresen végrehajtva, több mint 4 hónapig, a jáma és nijáma 
alapelveket követve, csak akkor lehetséges ez! 

Ezek a jelek főleg azon hatha jógiknál figyelhetők meg, akik gyakorolják a brahmacsarját 
és átalakították a napi elfoglaltságaikat. Ők elérhetik ezeket a változásokat 3-6 hónapon 
belül. Az a személy, aki a megszokott napi aktivitását végzi, szintén elérheti ezt az 
állapotot némi korlátozással és hosszú gyakorlás után. De nincs arra garancia, hogy ezt az 
állapotot fent is tudja tartani. A hosszútávú pránájáma gyakorlás változásokat hoz mint 
testi, mint mentális szinten és ezek a változások felkészítenek a tudatosságban való 
tovább fejlődésre. 

 

Élettani változás: megváltozott emésztési és anyagcsere működés 

 

Ez a két élettani folyamat áthatja egymást. Mindkettőt a vegetatív idegrendszer 
szabályozza. Jógagyakorlással normalizáljuk a vegetatív idegrendszert, amelynek 
eredménye megjelenik az emésztés és anyagcsere szabályozásában. Az emésztőrendszer 
adja a tápanyagot az anyagcsere működéséhez és a megfelelő anyagcsere segít megőrizni 
a normális emésztést. Stressz esetén a túlzott működés miatt az anyagcsere terhelés 
megnő, így az energia szükséglet és más tápanyagok szükséglete magasabb, mint 
normálisan. Az eredménye egy megnövekedett emésztőszervi terhelés. Emiatt sok ember 
elveszíti az emésztőrendszer egészséges ritmusát. Ez az ördögi kör vezet ahhoz, hogy 
kialakuljanak különböző pszichoszomatikus és anyagcsere betegségek. A megszokott 
napi aktivitásban, nekünk kb. 1500 kalóriára van szükségünk naponta. Stressz esetén ez 
az igény megnő, de az emésztés minősége nem javul. A hosszú távú pránájáma 
gyakorlást tanulmányozva a gyakorlók két dolgot érnek el: 1. a stressz megtörik, 2. 
anyagcserét stabilizálják. Így az energiaigény újra lecsökken. Az emésztőrendszer 
terhelése lecsökken és az emésztés minősége javul. Kutatások bebizonyították, hogy a 
pránájáma hosszútávú gyakorlása lecsökkenti az oxigénfogyasztást. Mint meditáció 
előkészítő fokozata, a pránájáma gyakorlás javuló sejten belüli működést eredményez. 6 
hónap után, rendszeres pránájáma gyakorlatokkal a sejt enzimek, amelyek mint 
antioxidánsok (szuperoxid diszmutáz, galaktáz, glutation) működnek, termelése megnő, 
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amely nemcsak a sejt élettartamát fogja megnövelni a szabad gyökök csökkenésén 
keresztül, de a sejtek működésének hatékonyságát is javítja. Ezen anyagcsere 
változásoknak az élettani korlátokon belül kell maradnia.   

      A rendszeres gyakorlás a szükségtelen zsír elégetését eredményezi a testből, ennek 
eredményeképpen a test karcsúbb lesz! A rendszeres pránájáma gyakorlással a test 
megtanulja, hogy hogyan hasznosítsa a zsírt, amelyet tárolt. Ez az a jelensége az 
anyagcsere megváltozásának, amit a hosszú távú gyakorlás létrehoz. Hibernálásban 
néhány állat képes felhasználni a zsírt anélkül, hogy gyakorlatokat végezne, de náluk is 
megváltozik a légzésminta. 

A pránájáma esetén a légzési minta megváltozik, és ez indítja be ezt a folyamatot.  

Ha valaki folytatja a gyakorlást, akkor az anyagcsere szükséglete lecsökken és kevesebb 
lesz mint normálisan. Ez a javuló és fenntartott relaxált állapot miatt van. Emiatt 
kevesebb ételre van szüksége. Így kevesebb hulladékanyag képződik az anyagcsere 
folyamat végén, mint széklet, vizelet, izzadmány. Nagyon sok jógi marad - eka bhukta - 
amely azt jelenti, hogy egyszer eszik egy nap, de ez az étel mennyiség elég neki a napi 
aktivitásaihoz. Ez az állapot alacsony energia felhasználású állapot. Ez nem éhezés, 
hanem a megváltoztatása az élettani határoknak. 

Ez a megváltozott táplálkozás ritmus a megváltozott anyagcsere szükségletek és a 
fokozódó benső béke miatt tud létrejönni. Ha egészséges és fiatal állapotban valaki 
elkezdi a pránájáma gyakorlását és hosszú időn keresztül folytatja, akkor ő elkerüli a 
korai öregedési folyamatokat és fenntartja szerveinek hatékonyságát akkor is, ha 
idősebbé válik. Így a pránájáma gyakorlók hosszabban élnek, jó egészségi állapotban. 

 
A légzés ritmus változása 

 

Mély alvásban a légzésünk lassabb és mélyebb lesz. Egy relaxált álapotban is a jóga 
gyakorlása közben a légzés lassul és mélyül. A gyakorlás sorásn tehát elérjük azt, hogy a 
nap további részében is a légzés kissé lassabb és mélyebb lesz.  

Az új kutatások alátámasztják ezt a tényt. Uddzsáji gyakorlás alatt a tűdő kapacitását 
maximálisra vagyunk képesek kiterjeszteni. Jelentősen nagyobb marad a kapacitás a 
gyakorlás vége után is mint normál esetben.  

Ez jelzi a légzésre gyakorolt látens hatását az uddzsáji pránájámának, ahogyan felépíti az 
egész működést. 
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A rendszeres légzőgyakorlatok segítenek bizonyos változásokat létrehozni a 
légzőrendszerben az agyi vezérlőközpontokon keresztül.  

A tüdő nyúlásreceptorainak érzékenysége csökken. A kemoreceptorok érzékenysége is 
csökkeni fog egy bizonyos ideig.  Ez a jelenség segíti a pránájáma haladó tanulását. 
Képessé válik a gyakorló hosszú időn keresztül visszatartani a lélegzetét mindenféle 
probléma nélkül. Ez a jelenség segít tovább mélyíteni a pránájáma hatását.  

 

Pszichológiai változás - Szokások megváltozása  

 

A vágy, a fájdalom, az öröm, a düh, stb. valamennyien a limbikus rendszer által irányított 
különböző testi reakciókon keresztül manifesztálódnak. Az amigdala meghatározott része 
képezi a fájdalom, fóbia és harag központot. E központ túlérzékenységének a szokása - 
állandósulása - tartja a személyt bezárva a stressz reakciók ördögi körébe! A jóga 
rendszeres gyakorlásán keresztül ez a központ ellenőrzés alá kerül.  

A limbikus központ lenyugtatása segít megőrizni a hypothalamus természetes ritmusát. 
Ez az étvágynak, a szomjúságnak, stb. a központja. A gyakorlás első szakaszában az 
étvágy megnő, ahogyan leírják mint “analasya pradipanam”.  

A jóga gyakorlásban való tovább haladás változást hoz létre ebben a központban. A 
haladó gyakorlónak az étvágya lecsökken. A szútrák úgy írják ezt le, mint a nádik 
kitisztulásának a jelét.  

Bár nincsen a szanszkritban egy meghatározott kifejezés, az étvágy csökkenésére, de a  
shítali pránájámánál a hatha pradípika szerzője említi  a “na khsudha” kifejezést, amit 
étvágy csökkenésként értelmezhetünk.  

Alapvetően az “aloluptatva” a vágyak csökkenését jelzi. Ez szintén jelenthet étvágy 
csökkenést is. A kutatások bebizonyították, hogy a jógagyakorlókban az elégedettség 
érzése nő, amely az étvágy, éhség csökkenését eredményezi (az elégedettség központ 
ritmusa helyreáll). Ez azzal az élettani hypometabolikus állapottal van összefüggésben, 
amelyet a hathajógiknál figyelhetünk meg.  

 

Tehát összefoglalva, két féle étvágyat figyelhetünk meg:  
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1. a metabolikus szükséglet (élettani étvágy)  

2. a vágy (pszichológiai étvágy). 

 

A rendszeres pránajáma gyakorlás módosítja a metabolikus szükségletet és a 
pszichológiai késztetést is. Manapság a pszichoterapeuták úgy tekintenek a légzés 
módosítására, mint a viselkedésterápiák támogató eszközére. 

A pránájáma rendszeres gyakorlásával újrakondícionálunk bizonyos motorikus 
szokásokat és negatív mintákat. A modern gondolkodású pszichoterapeuták használják 
például a légzésvisszatartást, hogy átsegítsék pácienseiket a rögeszméken. 

Patandzsali szintén úgy magyarázza el a pránájáma hatását, mint amely átsegít az elmét a 
radzsaszikus - túlaktivitás és tamaszikus - lusta szokások kötésén.  

 

A tudatosság javulása - Nadabhivyakti 

 

A tudatosság egy agykérgi jelenség. A hosszútávú jógagyakorlás után a tudatosság javul. 

Patandzsali úgy írja le ezt a jelenséget, mint “Dharanasu cha yogyata manasah” PYS - 
2/53. – „Az elme elnyeri a koncentráció képességét.” Ez azt jelenti, hogy az elme 
felkészül a meditációra. 

A Hathapradípika nagyon nagy fontosságot tulajdonít a nádának, amit belső hangnak 
fordítunk és ami automatikusan megjelenik az elme lenyugtatása után. Ezek a hangok a 
szívverésből és a vér áramlásának a hangjából erednek. A nagy és a kis erekben áramló 
vér áramlásának hangja összekeveredik egymással és ezért a hangok széles skálája 
jelenik meg különböző ferkvenciákon. Néha egy csendes szobában ez könnyen 
meghallható. A hétköznapi tevékenységeink során a figyelmünk főleg kifelé irányul, így 
ezeket a hangokat nem tudjuk meghallani. De a pránájáma gyakorlás során képesség 
válunk ezek érzékelésére. 

 

Végezetül azt mondhatjuk, hogy a légzés, az anyagcsere (testi aktivitás) és a gondolkodás 
(elme aktivitás) befolyásolják egymást, így az egyik kontrollja segít ellenőrizni a másik 
kettőt. Tehát a légzéskontroll ellenőrzést ad a testi és az elmebeli aktivitások felett.  
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A pránajáma általános hatása az alábbi táblázatokban foglalható össze: 

 

Pránájáma rendszeres gyakorlásának hatásai  

 

fizikai pszicho-spirituális 

szervek pihenése nyugalom 

ritmus - a természetes ritmus elérése szokások, viselkedés megváltozása 

szövetek regenerálása koncentráció javítás 

megfiatalodás-rejuvenáció életenergia becsatornázása 

újraprogramozás  

 

A Pránájáma rendszeres gyakorlásának hatásai – összefoglalás 
 

azonnali középtávú hosszútávú 

csökken a szimpatikus 
idegrendszeri aktivitás 

és fokozódik a 
paraszimpatikus 

befolyás 

javuló paraszimpatikus 
tónus, javuló kérgi 
kontroll az agytörzs 

felett 

limbikus (agytörzsi) 
központ helyreállítása 

és a paraszimpatikus és 
szimpatikus 

idegrendszeri 
működések megfelelő 

szabályozása 

megtöri stressz 
folyamatot 

az emésztés és 
anyagcsere 

visszaállítása, további 
élettani működések 

normailzálása 

javuló hatékonysága az 
agykéreg sejtjeinek, 

szinkron a két 
agyfélteke között 

csökken az anyagcsere 
terhelés 

betegségek 
visszafordítása 

megváltozott élettani és 
pszichológiai működés 

relaxáció egészség és jóllét javuló tudatosság 
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Satkarmák- a jóga tisztítógyakorlatai 
 
NETI – ORRMOSÁS 
 
Sós vízzel végezzük. 
Fiziológiás sóoldat=  1 csapott teáskanál só + ½ l víz. 
A sót forró vízben oldjuk fel, és utána hűtsük vissza, az oldatot vagy a víz egy részét 
melegítsük fel és oldódás után adjuk hozzá a többi vizet. A hőmérsékletet a csuklóra 
cseppentve ellenőrizzük. Utána megfelelően ki kell szárítani az orrnyálkahártyát. 
Bhásztrika jellegű légzéssel, amikor aktívan szívjuk fújjuk erősen és gyorsan a levegőt az 
orrnyílásokon keresztül. Nem szabad túl erősen fújni. Előre hajolva kicsurog a még 
bennmaradt víz is. 
 
Hatása több szintű: 

Fizikai szint  
• megtisztít a toxinoktól, levegőben lévő portól, gázoktól,  
• tisztítja az orrüreget, arcüreget, 
• jó hatású allergiára (szénanátha, virágpor allergia stb.) enyhíti a tüneteket, de 

gyakran meg is szűnik 
• migrénre, fejfájásra javasolt 
• megfázásra javasolt (1-2 nap alatt gyógyul) 
• tüdőgyulladás, asztma, bronchitis, TBC jógaterápiájában használják 
•  szem, orr, torokproblémák, süketség terápiájára 
• mandula gyulladás, orrgarat gyulladás, nyálkahártya gyulladás ellen jó hatású. 
• arcrángás, arcideg bénulás kezelésében bizonyult hatékonynak.  

   
Mentális szint  

• Javasolt depresszióra, dühre. 
• Enyhíti a fáradtságot,  
• a reggeli szédülés, fáradtság, tompaság eltűnik, frissek leszünk 

             
Energetikai szint – pránikus szint  
a 2 fő nádit, az idát és a pingalát stimuláljuk, egyensúlyba hozzuk, ezen alapul az a 
hatása, hogy a két agyfélteke működését kiegyensúlyozza.  

 
Spirituális szint  
Az adzsna csakra felébresztésének indukáló pontját stimulálja. Más tevékenység 
nem érinti meg ezt a pontot. A Hatha Pradipika (ősi szöveg) azt állítja, a neti 
tisztítja a koponyát, és képessé válunk az értelmi dolgok befogadására, jobb 
intuitív megérzésünk lesz. 



Selmeci József Csongor és Selmeciné Ágota a Magyar Jóga Akadémia alapítói és tanárai, min. 
         vez. jógatanárok és jógaterapeuták, a Kaivalyadhama Jógakutató Intézet és Jógakórház 
                                                               magyarországi képviselői 

 

www.magyarjogaakademia.hu, www.ahimszajoga.hu, yoga@yoga.hu 

16 

 
Javasolt  
Naponta, a fog, és a nyelv tisztítással együtt végezve.  

  
Betegségek, tünetek, amelyeknél eredményesen használják 

Alzheimer-kór, idegi eredetű arcbetegségek, asztma (naponta), cukorbetegség, dadogás, 
fejfájás, hipofízis- és tobozmirigy problémák, ízületi gyulladás, megfázás, köhögés, 
pajzsmirigy problémák, mellék pajzsmirigy problémák, szénanátha, szorongás, 
magasvérnyomás, szívbetegségek.  

Speciális állapot, amelynél jól alkalmazható 

A várandósság.  

Összességében elmondható, hogy minden állapotban tud segíteni, - akár egy 
speciális élethelyzet, akár egy betegség -  mert összehangolva az agyműködést segít 
nagyobb összhangot teremteni magunkban és így megoldásokat találni a 
problémáinkra! 

 
 
KUNDZSAL KRIJA, VAMAN DHAUTI - GYOMORMOSÁS 
 
Az emésztőcsatornát tisztítja a gyomortól a szájig 
1 - 2 liter testhőmérsékletnél melegebb 40-44 fokos élettani sóoldatot kell meginni 
nagyon gyorsan, utána a középső és mutatóujjal a torokban a nyelvtövet nyomni. Lenn 
kell tartani az ujjat, amíg nem jön a víz. Több hullámban a vizet kiengedjük  
gyomrunkból a szánkon keresztül. 
A víz hőfokát a csuklóra cseppentve ellenőrizzük. 
 
Hatása több szintű: 

Fizikai szint  
tisztítja a gyomrot, az emésztőcsatorna megszabadul a váladékoktól. Jó hatású 
emésztési zavarokra, puffadás, savasodás, böfögés, lassú emésztés-, a nyelvtőnél a 
vágusz-ideget stimuláljuk, ami az emésztőrendszer jó perisztaltikáját biztosítja és a 
mellkast felszabadítja. Erős mellkasi összehúzódás történik, ezért tüdő 
problémákra, bronchitiszre is jó. Asztmások, ha a roham kezdete előtt végzik, 
csökken a roham ereje, vagy elmarad. Ugyanez igaz a migrénre is! Rossz 
szájszagra is jó. 
 
Mentális, érzelmi szint 
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A mellkas összehúzódása sok leblokkolt érzelmet szabadít fel. A düh, frusztráltság, 
szomorúság, gyász, bánat, depresszió ellen nagyon hatékony. Fejfájások, migrén 
ellen (a visszaszorított érzelmek miatt van, a migrén mentális székrekedés, a 
problémák bele vannak szorítva a fejünkbe.) Kitisztítja a tudatot, utána könnyűnek 
érezzük magunkat 
 
Energetikai – pránikus szint 
A köldökcsakrát stimulálja, ami a személyes erő, a dinamizmus központja a 
letargiás érzés eltűnik. 
 
Spirituális szint 
A manipúra csakra stimulálásával beállítja életünk azon területeinek a működését, 
ami a hatalomhoz való viszonnyal, az önkontrollal, a dominanciával foglalkozik. 
Így képesek leszünk asszertívan viselkedni, megőrizve a másik ember mentális és 
pszichés szabadságát és közben nem engedve a saját érdekeink csorbulását.   
    
Javasolt 

Heti 1 alkalommal, reggel, éhgyomorra, egy nehéz hét után. Alacsony 
vérnyomásra kifejezetten jó. Utána ½ óráig nem szabad sem enni, sem inni! Sós 
vízzel végezzük, a só a váladékot kihozza, és csak a víz szívódik fel. Közben légy 
laza, mert a feszült emberből nem tud kijönni a víz..  

Fiziológiás sóoldat: 1 csapot teáskanál só + ½ l víz 
 
Ellenjavallt 
Gyomorrák, gyomorfekély, gyógyszerrel sem beállított magas vérnyomás, vele 
született szívbetegség, a szív gyenge működése. Látási problémával kombinált 
cukorbetegség. Várandósok az első 3 hónapban ne végezzék! 
 

Betegségek, tünetek, amelyeknél eredményesen használják 

Asztma (naponta, fő technika), cukorbetegség, dadogás, ízületi gyulladás, máj, 
pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, szénanátha, szorongás.   
 

Összefoglalva 

Az Indiában működő jógaintézetekben alaptechnika, mert mint gyors és 
egyszerű folyamat könnyen megtanítható és alkalmazható, és a nyákban 
oldott váladék eltávolításával a gyomorból hatékonyan segíti a szervezet 
egyensúlyba kerülését, és így az egészség visszaállítását.   
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Szúrja  Namaszkár – egyszerüsített forma 

Ez a legrégebb formája a Szúrja Namaszkárnak és egyike a Szvámi Gítánanda 
kedvenc krijáinak.  

Ez a gyakorlat ajánlott föleg kora tavasszal vagy ősszel a természetben, ha a talaj 
vizes vagy nagyon egyenletlen és így nem lehet a klaszikus Napüdvözletet végezni, vagy 
akkor, ha egészségügyileg korlátozott a mozgásunk.  

De végezhető a gyakorlatsor akkor is, amikor inkább általános lenyugvást 
kívánunk és energetikailag nem felel meg nekünk a dinamikus gyakorlás.  

Ez a Napüdvözlet Krija négy részből áll, mindegyiket először 2 –3x ismételjük és 
azután gyakoroljuk a következő részt.  

 
 

 

1. Zárt állásban, karjaink kinyújtva és tenyereink 
oldalról a combunkat érintik. Belégzéssel előre 
fordítjuk tenyereinket, kilégzéssel tenyereink 
ismét a combunkat érintik. 

 

 
 

2. belégzésünk első felében tenyereinket 
előrefordítjuk és második fele alatt ívben 
Namaszkár mudrába összeillesztjük 
tenyereinket.  

A kilégzés első felében leeresztjük 
karjainkat, tenyerek előre vannak fordítva 
és a kilégzés második felében ismét a 
tenyereink érintik a combunkat. 
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3. belégzésünk első harmadában tenyereinket előre fordítjuk és hasi légzőmozgással 
lélegzünk be, második harmadában Namaszkár mudra és mellkasi légzés, harmadik 
harmadnál karokat fejünk fölé emeljük és összeillesztjük tenyereinket, kulcscsonti 
légzéssel lélegzünk.  

Kilégzéssel egy harmad Namaszkár mudrában, következő harmad kilégzésnél tenyerek 
előre néznek és utolsó harmadnál érintik a tenyerek a combunkat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a belégzés azonos mint az előző gyakorlatnál, három harmadra. Kilégzésnél 
hátrahajlunk és egy harmadát a levegőnek kilélegezzük, a kilégzés második harmadában 
széttárjuk karjain-kat, és harmadik harmadban leeresztjük karjainkat a kiinduló 
helyzetbe.  

Az egész gyakorlatsort 1 – 4. ig gyakoroljuk legalább 3x. 
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PRÁNÁJÁMA  

Előkészítő gyakorlatok 
 

Uddijána bandha – Agniszár kriya - Szimha ászana (mudra) - Dzsihva bandha - Brahma mudra - 
Kapálabháti. 

Uddijána bandha 
 

Álló helyzetű has összehúzás 

Álljunk egyenesen, félméteres terpeszben. Lélegezzünk be mélyen az orron keresztül. 

Hajoljunk előre derékból, és fújjuk ki az összes levegőt a szájon át. Próbáljuk kiüríteni a tüdőt, 
amennyire lehetséges. Tartsuk a gerincet vízszintesen, és hajlítsuk kissé a térdeket. 

Helyezzük a tenyereket a combokra, a térdek fölé, hogy a térdek tartsák a felsőtest súlyát. Az ujjak 
mutathatnak lefelé vagy egymás felé. A karok mindenképpen legyenek nyújtva. Ebben a helyzetben 
fellép egy automatikus összehúzódás a has tájéknál. 

Billentsük a fejet előre, de ne nyomjuk az állat a mellkashoz. Végezzünk egy álbelégzést, a gégefedőt 
zárva tartva és tágítva a mellkast, mintha belélegeznénk, de ne szívjunk be levegőt. 

Nyújtsuk kissé a lábakat. 

Ez a mozdulat automatikusan felfelé és befelé, a gerinc irányába húzza a hasat, ami létrehozza az 
uddíjána bandhát. Tartsuk ezt a helyzetet, ameddig kényelmes. 

Ne erőltessük. 

Oldjuk a hasi zárat, és lazítsuk el a mellkast. Nyújtsuk a térdeket, és emeljük a fejet. 

Finoman lélegezzünk ki, hogy oldjuk a tüdő zárat, és lélegezzünk lassan be az orron át. 

Maradjunk álló helyzetben a következő kör megkezdése előtt, ameddig a lélekzés visszatér nyugalmi 
ritmusába. 

Időtartam: Napi rendszeres gyakorlása 3-max 5 kör. 

Tudatosítsuk: Fizikai szinten - a hasat, valamint az egyes lépések összehangolását a lélekzéssel. 

Spirituális szinten - a manipúra csakrát. 

Figyelmeztetés: Az uddíjána bandha haladó technika, és csak szakértő útmutatása alapján 
gyakorolható, miután jártasságot szereztünk a légzésvisszatartásban 
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Ellenjavallatok: Vastagbélgyulladás, gyomor-, vagy nyombélfekély, rekeszizom-sérv, magas 
vérnyomás, szívproblémák, zöld hályog és magas koponyaűri nyomás esetén nem szabad gyakorolni. 

Várandós nők sem végezhetik. 

Jótékony hatások: Az uddíjána bandha csodaszer számos hasi és gyomorbetegségre, mint a 
székrekedés, az emésztési zavar, férgek és a cukorbetegség, feltéve, hogy nem krónikus jellegűek. 

Serkenti az emésztés tüzét, masszírozza és tonizálja valamennyi hasi szervet. Erősen hat a 
mellékvesék működésére, megszüntetve a letargiát, csillapítva a szorongást és a feszültségeket. Javítja 
az egész törzs vérkeringését és erősíti a belső szerveket. 

Az uddíjána bandha serkenti a solar plexust, a napfonatot, amely finom szinten számos hatást 
gyakorol az energia elosztásának tekintetében az egész testre. Szívónyomást hoz létre, amely 
megfordítja az alpránáknak - apána és prána — az áramlását, egyesítve azokat a szamánával, és serkenti 
a manipúra csakrát.  

Gyakorlati tanács: Az uddíjána bandhát mindig üres gyomorral és üres belekkel szabad végezni.  

 

Brahma Mudra 
	

Ülj kényelmes meditációs ülőhelyzetbe, hátad egyenes. Kezeidet tedd tenyérrel felfelé a térdekre, 
vagy combokra. Lazítsd el a vállaidat és a karjaidat.  

Ellenőrizd le a fejed egyenes tartását. Tudatosítsd a légzésedet. 1 percig végezz nyugodt egyenletes 
lassú ki és belégzést.  

Csendesítsd el az elmédet vidd a figyelmedet befelé.  

Megtartva a nyugodt egyenletes folyamatos légzésedet, több légzés alatt fordítsd el balra a fejedet, 
miközben a nyitott szemeddel is erősen balra nézel. Annyira fordítsd el a fejed, amennyire csak tudod.  

Ugyanilyen tempóban és tudatossággal fordítsd vissza a fejedet középhelyzetbe.  

Ugyanezt ismételd meg jobbra, a szemeidet is jobboldalra irányítva.  

Majd középhelyzetbe visszatérve, nézz az orrod hegyére (naszikagra dristhi) és emeld a fejedet hátra 
folyamatosan nyújtva tartva a nyakat.  

Majd a mozgás felső végpontján a szemeidet állítsd át a homlokközéppontra (brúmadja dristhi) és így 
hajtsd le a fejed folyamatosan nyújtva tartva a nyakat, úgy, hogy az állad a mellkasi gödörhöz érjen.  

Ekkor csukd be a szemed, lazítsd el, és úgy hozd vissza a kiinduló helyzetbe. 3-5 x ismételd.  

 

Jótékony hatások: Segít megnyugtatni az elmét, kilazítani a nyakat, és ellazítani a szemizmokat. 
Javítja az agy vérellátását. Ezzel megszünteti az agyunkra ható legnagyobb stressz forrásokat! 
Rendkívüli módon fokozza a tudatosságot, innen van a neve – Brahma –is.  
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A szem szélső helyzetbe való rögzítése átkapcsolja a gondolati folyamatokat és levélaszt a 
megszokott gondolkozási sablonjainkról.  

 
KAPÁLABHÁTÍ – Hiperventillációs légzés 

 

Kapálabháti pránájáma 
 

Egy gyors áramlást okoz, ami szárítja a nyálkát és a túltermelődött nyálka szépen kiürül. Mérgezett, 
rossz levegő ellen is jó, mert kicsapja a reziduális levegőt a toxinnal együtt és friss levegő jut be a 
tüdőbe.  

Stimulálja a szívműködést és az anyagcserét, a csontvelőben a vértestek termelését, ami által a vér 
összetétele javul és frissül (anémiás, vérszegény, gyenge embernek nagyon ajánlott). 

Pránájámaként végezve gyors könnyed rekeszizom pumpálást végzünk.  

 

Kapálabháti satkarma 
 

Igazi hatása az egészségre a kapálabhátinak satkarmaként végezve van. Ez az alkalmazása pránájáma 
előkészítő gyakorlatként is. Ilyenkor csak a hasfal mozog a légzőizmok, köztük a rekeszizom is 
mozdulatlan.  

Ennek a végzése nem könnyű, de az élettani hatása kiemelkedő. Mindennapos végzése kulcseleme a 
hatékony stresszcsökkentésnek! 

 

Ülj kényelmes meditációs ászanába, sarokülésbe, vagy keresztezett lábbal  

 

Hunyd be szemedet, és lazítsd el az egész testet. Lélegezz be mélyen mindkét orrnyíláson át, tágítva a 
hasat, majd lélegezzünk ki a hasizmok erőteljes összehúzásával. 

Ne erőltessük. A következő belégzés úgy történik, hogy passzívan hagyjuk a hasizmokat tágulni. A 
belégzés legyen spontán vagy passzív, erőfeszítés nélküli tágulás. 

 

Elég akér 10 ütemmel is elkezdeni a gyakorlást. Magadban számolj minden egyes légzést. 

Végezz 3 kört.  
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Miután elvégeztük a gyakorlatot, tudatosítsuk az ürességet a szemöldök-központban, érezve a mindent 
átható ürességet és nyugalmat. 

Légzés: Fontos, hogy az ezekben a technikákban alkalmazott gyors légzés a hasból történjen, ne a 
mellkasból. 

A nap bármely szakában gyakorolható, de csak üres gyomorral, étkezések után 3-4 órával. 

Figyelmeztetés: Ha fájdalmat vagy szédülést tapasztalunk, hagyjuk abba a gyakorlást, és üljünk 
csendben egy ideig. Amikor elmúlt az érzés, folytassuk a gyakorlatot nagyobb tudatossággal, és 
kevesebb erőfeszítéssel. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük ki jógaoktató tanácsát. 

Ellenjavallatok: A kapálabhátít nem szabad végezni szívpanaszok, magas vérnyomás, szédülés, 
epilepszia, szélütés, sérv vagy gyomorfekély esetén. 

Jótékony hatások: A kapálabhátí tisztítja az idá és a pingalá nádikat, valamint megszűnteti az elme 
érzéki szétszórtságát. 

Alkalmazzák az agy energizálására szellemi munkához, és az elme felkészítésére a meditációhoz. 

A bhasztrikához hasonlóan tisztító hatása van a tüdőre, ezért jó gyakorlat asztmások számára, valamint 
tüdőtágulás, hörghurut vagy tuberkulózis esetén. Néhány hónapos megfelelő felkészülés után hatásos 
lehet nők számára, szülés közben. 

Kiegyensúlyozza és megerősíti az idegrendszert, és tonizálja az emésztőszerveket. 

A spirituális célból gyakorlóknál ez a gyakorlat megfékezi a gondolatokat és a víziókat. 

Ebben a gyakorlatban a belégzés passzív folyamat marad, amely a tüdőben lévő levegő térfogatát csak 
az alapszintre viszi vissza. Ez a légzésmód megfordítja a természetes légzésfolyamatot, amely aktív 
belégzéssel és passzív kilégzéssel jár. 

 

BRAHMARÍ PRÁNAJÁMA zümmögő méh lélekzés 

Üljünk valamelyik kényelmes meditációs ászanába. Legyen a gerinc függőleges, a fej egyenes, a 
kezek nyugodjanak a térdeken csin vagy gjána mudrában. 

Ehhez a gyakorlathoz a legideálisabb a padmászana vagy sziddha/ sziddha jóni ászana. 

 

Hunyjuk be szemünket, és lazítsuk el az egész testet egy kis ideig. Az ajkak maradjanak finoman 
zárva, a fogsorokat kissé távolítsuk egymástól a gyakorlat alatt. Ez lehetővé teszi, hogy a hangrezgés 
még inkább hallható és érezhető legyen az agyban. 

Ügyeljünk, hogy állkapocs laza legyen.  

Irányítsuk figyelmünket a fej közepére, ahol az ágjá csakra található, és tartsuk a testet teljesen 
mozdulatlanul. Lélegezzünk be az orron keresztül. Lélegezzünk ki lassan és kontrollált módon, a méh 
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zümmögéséhez hasonló mély, folytonos de halk „m” hangot hallatva úgy, hogy a nyelvünket dzsíva 
bandhához hasonlatosan fel és hátra hajlítjuk. Ez megegyezik a kecsari mudra egyszerű változatával.  

A zümmögő hang legyen egyenletes és folytonos kilélekzés közben. A hang legyen lágy és puha, 
megrezegtetve a koponya elülső részét. 

Ez egy kör. 

A kilélekzés végén lélegezzünk be mélyen, és ismételjük meg a folyamatot. 

Végezzük 15-45 percig. 

Tudatosítsuk: Fizikai szinten - a zümmögő hangot a fejben, és a lélekzés nyugodtságát, 
egyenletességét. 

Spirituális szinten - az ágjá csakrát. 

Gyakorlás ideje: A legjobb este vagy korán reggel gyakorolni, mivel ilyenkor kevesebb a belső 
észlelést zavaró külső zaj. 

Ebben az időszakban gyakorolva felébreszti a pszichikus érzékenységet. 

A bhramarít ugyanakkor bármikor végezhetjük mentális feszültség oldására, amennyiben a környezet 
békés. 

Ellenjavallatok: A bhramarít nem szabad fekvő helyzetben végezni. 

Súlyos fülgyulladás esetén sem gyakorolható, csak a gyulladás elmúltával. Szív panaszok esetén csak 
lélekzésvisszatartás nélkül végezhető. 

Jótékony hatások: A bhramarí oldja a stresszt, az agyi feszültséget. Csillapítja a dühöt, a szorongást 
és az álmatlanságot, valamint csökkenti a vérnyomást. Felgyorsítja a testszövetek gyógyulását, és 
végezhető műtétek után. Erősíti és fejleszti a hangot, és megszűnteti a torokbántalmakat. 

 

 
Felhasznált irodalmak 

• A Kaivalyadham Jógaintézet, - Lonavla  
• Az Ananda Ashram – Pondicherry 
• A Krishmanacharya Yoga and Healing Foundation - Chennai 

 

 

 
 


