
MEGÚJULÁS
J A N U Á R

2 0 2 3



Miben szeretnék változtatni,
megújulni? 

Ne feledd, nincs jó vagy rossz válasz! Ide írhatsz
kulcsszavakat, mondatokat, konkrét célt, elképzelést.



2023 - célok

LEGFŐBB CÉLOM MIÉRT SZERETNÉM EZT?

MIT KELL TEGYEK ÉRTE?

GONDOLATOK
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 Miért szeretek jógázni?

Írd le azt a 3 dolgot, amiért szeretsz jógázni, vagy amit a jóga gyakorlás jelent
számodra. Természetesen írhatsz több dolgot is.Ha nehezedre esik matracra
állni, térj vissza erre az oldalra, hogy emlékeztesd magad, miért is csinálod.



MIT TEHETEK MAGAMÉRT?

Öngondoskodás

MI TESZ ENGEM BOLDOGGÁ?

ÜZENET MAGAMNAK

A megújuláshoz, céljaink eléréséhez elengedhetetlen, hogy figyeljünk saját
magunkra és szánjunk a feltöltődésre minőségi időt.



     

     

     

     

     

     

Havi tervező

JANUÁRI CÉLOK

HÓNAP: .......................



H K SZ CS P SZO V

Napi tervező
DÁTUM : ..............................

LEGFONTOSABB TEENDŐK

JEGYZET

EMLÉKEZTETŐ:

MIÉRT VAGYOK MA HÁLÁS?

MIT TETTEM MA A CÉLJAIMÉRT?



Ászanák
a megújuláshoz

A továbbiakban néhány ászanát, jógapózt javaslunk, melyek
segíthetnek a megújulásban, céljaid kitűzésében, elérésében, 

 és manifesztálásában. 

A gyakorlatokat saját felelősségre végezd! Mindig melegíts be
gyakorlás előtt! 

 
Amennyiben bármilyen egészségügyi problémával

rendelkezel, vagy bizonytalan vagy, mindenképp konzultálj
egy jógaoktatóval gyakorlás előtt! 

 
Jó gyakorlást kívánunk! 



2. Fordítsd el a bal lábfejed 90 fokkal, hogy a matrac
eleje felé nézzen. Ezután hajlítsd be a bal térded, ügyelj
hogy a térded a bokád felett legyen, a jobb lábad
nyújtva marad. A fejed fordítsd balra és tűzz ki egy
pontot a bal kezed irányában. Ismételd meg a másik
oldalra.

erősíti és nyújtja a lábakat és a
bokákat
nyújtja a lágyékot, a mellkast és a
vállakat
stimulálja a hasi szerveket
nyitja a csípőt
erősíti a karokat
javítja az állóképességet
csökkenti a hátfájdalmakat
mélyíti a légzést

Jótékony hatásai

1. Állj széles terpeszbe, a lábaid legyenek egymással
párhuzamosak. Emeld fel a karjaid a vállad
magasságába, testeddel párhuzamosan. Lazítsd el a
vállad, ne feszítsd fel a füled mellé.

Fejleszti az állóképességet és koncentrációt. 
A póz megtartása közben megfigyelheted hol van a testedben feszültség és,

hogy tudod ezt elengedni miközben kitartod az ászanát. Lelki szinten is
megfigyelheted, hogy hol tartasz felesleges feszültséget az életedben. 

Harcos II.

Csipő párhuzamos

Ujjak széttárvaTekintett a középső ujj irányában

Térd a boka felett

Teljes talppal támaszd
magad

Talpad külső felét
közelítsd a földhöz

Lapockák közelítenek
egymáshoz, vállak lazán

leengedve

hasmenés
magas vérnyomás nyakproblémák esetén ne

fordítsd a fejed oldalra, továbbra
is egyenesen nézz előrefelé, a
nyak mindkét oldalát egyformán
megnyújtva

Ellenjavallatok:
 

Virabhadrasana II



Stresszoldó hatásHarmonizálja a hét fő csakrát
Jótékony hatású az emésztésre

és belső szervek működésére
Megelőzi a hasnyálmirigy és vese

betegségeketRugalmasan tartja a gerince,,

enyhíti a hátfájást

Jótékony hatásaiporckorongsérv

súlyos hátpanaszok 

várandósság második hónapja

után nem ajánlott

gyomorfekély, 
sérv, 

vagy

pajzsmirigy túlműködés esetén

csak 
szakértő 

irányításával

gyakorolható

gerincferdülés és érzékeny derék

esetén 
medencét 

pléddel

alátámasztva 
ajánlott 

a

gyakorlása

Ellenjavallatok:

 

 Ülő gerincsavaró póz
Harmonizálja a hét fő csakrát, a teljes testre és lélekre jótékony hatást
gyakorol. Gyakorlás folyamán felteheted a kérdést, hogyan tudnád az

életterületeid közötti harmóniát megteremteni.

Felhúzott láb talpa a
talajon

Karral támaszkodsz a
földe, segítve a csavarást

Könyökkel finoman
eltoljuk a térdet

Tekintet nézhet a hátsó kéz irányába,
nyakproblémák esetén előre nézz

Nyitott mellkas

Hát egyenes, gerinc megnyújtott

Ardha-matsyendrāsana

Ülj le a matracodra, majd hajlítsd be a jobb térded, mint
keresztezett lábú ülésben. Sarkad az ülőgumó mellett legyen, de ne
ülj rá. 
Tedd a bal talpad a jobb térded külső feléhez. 
Két kezeddel és a fejtetővel nyújtózz az ég felé. Kilégzéssel fordítsd
el a törzsed balra-hátra és a jobb karoddal fogd át a bal
térdet/combot/ vagy könyököd told a térdednek. 
Bal karral nyújtózz hátra, majd tedd le a földre olyan távolságra,
hogy a gerinc nyújtva maradjon, a vállöv párhuzamos legyen a
talajjal.

1.

2.
3.

4.

5-10 légzés erejéig maradj a pózban. 
Ismételd meg a gyarkolatot a másik oldalra.



Kobra póz
Oldja az érzelmi feszültséget és stresszt. Segít a mellkas megnyitásában, hogy

készek legyünk az új befogadására. Felteheted a kérdést gyakorlás közben:
Mit szeretnék beengedni az életembe és a lelkembe? Mit szeretnék

elengedni?

Bhujangasana

Fejtetővel nyújtózz
az ég felé

Nyakad a gerinc meghosszabbítása,
ügyelj, hogy ne törd hátra

Lapockák közelítenek egymáshoz,
vállak lazán leengedve

Záróizmok behúzva, combok feszesek

Lábak legfeljebb vállszélességben,
lábujjak hátrafelé nyújtóznak

Nyisd a mellkast

tonizálja az idegeketjavítja az agy és a test közötti

kapcsolatot; jó asztmára, bronchitisre; 
emésztés javítójavítja a gyomorbetegségeket, a

székrekedést; enyhíti a menstruációs és
nőgyógyászatirendellenességeketa pajzsmirigy és mellékvese

működését szabályozza
megfelelő gyakorlással segíthet a
gerincpanaszokkal küzdőknek

Jótékony hatásai

gyomor és a vékonybél fekélye,

sérv, a pajzsmirigy túlműködése

esetén csakis szakértő

irányításával véged.

Ha fáj a derekad a hátrahajlásnál,

akkor ne emeld olyan magasra a

pózt és inkább a mellkas

nyitására koncentrálj

Ellenjavallatok:

 

 Feküdj hasra, homlokod helyezd a talajra, tenyereket támaszd a
mellkas mellé. Ujjak szétterpesztve, karok behajlítva szorosan a törzs
mellett.
Lábaid összezárva, záróizmaidat feszítsd meg. Belégzéssel – a
tenyereket a talajba nyomva, a szeméremcsontot a talajon tartva –
homorítva a gerinced emeld fel a fejed, majd a törzsed. A fejtetővel
felfelé (és enyhén hátrafelé is) nyújtózol. A vállakat lefelé húzod, a
könyököket hátrafelé hajlítod (csak akkor nyújtsd ki a karokat, ha a
szeméremcsontodat lent tudod tartani).

1.

2.



Könnyű ülés
Békéssé teszi elméd, felfrissíti az intelligenciád. Kiváló póz meditáláshoz és
légzőgyakorlatokhoz. Ha úgy érzed elhatalmasodtak feletted a gondolatok,
néhány lélegzet erejéig vedd fel a pózt és hagyd hatni. Kérdések az ászanához:
Milyen szándékkal állok/álltam ma a matracomra? Miért vagyok hálás? 

Sukhāsana

kötött csípő, térdproblémák

esetén csakis körültekintően,

vagy könnyítéssel végezd

Könnyítés: jóga téglákkal

alátámaszthatod a térdeket

Ellenjavallatok:

 

kényelmes ülés meditációhoz,prānajámához
fokozza a hasi és ágyékivérellátást

energetizálja a kismedencei éshasi szerveket
Oldja a térd, a csípő és a bokamerevséget

javítja a tartást.

Jótékony hatásai

A kiindulási póza: bottartás, nyújtott lábú ülésből hajlítsd be a jobb
lábad, és a jobb lábfejet helyezd a bal comb és térd alá.
Ezt követően a bal lábat is hajlítsd be, és a lábfejet helyezd a jobb
térd és lábszár alatti területre.
Kezedet helyezd imatartásban a mellkasod elé, vagy pedig térdeidre
Ülőcsont alá az egyenes tartás érdekében tehetsz párnát, vagy
takarót

1.

2.

3.
4.

Lábszár párhuzamos a
medenceövvel

két lábszár középen keresztezve enyhén egymásnak
feszül, lábfejek a külső talpélen pihennek

Gerincoszlop egyenes, keresztcsont és
nyakszírtcsong legyen egyvonalban

Fejtetővel nyújtózz az ég
felé

Nézz előre, az állad enyhén
húzd felfelé-hátrafelé

Vállakat lazán gördítsd lefelé,
mellkassal nyújtózz kifelé


