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AURKEZPENA
Irakurle estimatua:
Fitxa didaktiko hauek Yogaren zabalkunderako Manuel Paz Macazagak, Sanatana Dharma Eskola
Vedikoaren fundatzaileak, hasitako lanaren jarraipen dira.
Yoga-irakasle gehienok gaztelaniaz eman diren ikastaroetan jaso dugu gure prestakuntza, eta
horrek Yoga euskaraz irakasteko zenbait zailtasun eta oztopo sortu dizkigu.
Esku artean duzun lan hau hutsune hori betetzera dator. Bertan, Yogaren irakaskuntzarako oso
aproposak diren fitxen bilduma bat azaltzen da, eta horiekin, Yogaren praktika eta zabalkundea
euskaraz egin ahal izatea erraztu nahi dugu.
Fitxa didaktiko hauek talde-lan atseginaren emaitza dira, eta horretan, honako lagun hauek aritu
dira:
Javier Agirre
Javier Aizpiri
Gerardo Eskarza
Carmela Gómez de Linares
Alfredo Iglesias
Nire eskerrik zintzo eta egiazkoena guztiei, euren lan eta ahaleginagatik, horiek gabe lan hau
argitaratzea ezinezkoa izango baitzen.
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Yogaren historia eta
definizioa
Ekialdeko kulturak eta tradizioak antzinakoak dira,
baina jakinduria handikoak.

Yogarentzat gizakia atal hauek osatzen dute:

Yoga aspaldiko tradizio horietako bat da eta Indian
barrena iritsi zen mendebaldera.

- Gorputz pranikoa edo energetikoa, bizkortzen
duena.

Yogaren barnean espiritualtasuna, filosofia,
zientzia, psikologia, etika, natur medikuntza eta
abar daude. Bere prozedurak, izaera
esperimentala dute, eta sistematikoki,
seriotasunez eta etengabe praktikatu dira
belaunaldiz belaunaldi.

- Emozioak, desioa izateko.

Prozedura horiek guztiak yogaren teknika
nagusiaren bidez, hots, meditazioaren bidez
lantzen dira, eta honako helburu nagusi hau dute:
gizakia BERE BURUA EZAGUTZEKO prestatzea.
Norberaren ezagumena autoerrealizazioa da,
"erreala" egitea, lortutako nortasunaren gainetik,
gizaki bakoitzean dagoen benetako izaera
aurkitzea eta norberaren
nagusitasuna/subiranotasuna lortzea.
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- Gorputz fisikoa, lan egiteko.

- Adimena, pentsatzeko.
- Izaki Gorena.
Yogaren tekniken bitartez gizakiak bere burua
ikertu du, bere alderdi guztiak bilatu ditu.
Horrekin bilaketa nagusi, garrantzitsu eta
zaharrenari ekin dio: Izaki Gorena, funtsezko
muina, gure NI/EGO erreala bilatzeari.
Baina yogaren teknikak, bilaketa hori errazteko
erabiltzeaz gain, baliagarriak dira norberaren
oreka, osasun fisikoa eta psikologikoa hobetzeko.
Ikuspuntu horretatik Yoga alderdi espiritualik gabe
ere egin daiteke.
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Jarraian azalduko ditugun fitxak HATHA YOGA edo
yoga fisiko-energetikoan oinarriturik antolatu dira.
Honen teknikak hauek dira:
- Pranayama edo arnasketaren zientzia.
- Asanak edo jarrera fisikoen zientzia.
- Mudrak eta bandhak, energia kontrolatzeko
zientzia.
- Erlaxazioa edo atseden kontzientearen zientzia.
Fitxa guztiak behar den erraztasun eta
zehaztasunekin aurkezten saiatu gara, irakurleak
praktikan jartzeko aukera izan dezan yoga-eskola
batera joan gabe ere. Dena dela, eskola horietako
batera joatea izango litzateke aukerarik egokiena.
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Pranaren kontzeptua
2.1 KONTZEPTUA
Prana unibertsoan dauden energia ezagun eta
ezezagun guztien multzoari esaten zaio; hor
sartuta daude, bai haizearen energia, baita
erakarpen eta aldarazpen (urrunarazteko) energia
ere; bai elektrizitatea eta magnetismoaren energia,
baita nahien eta pentsamenduaren beraren indarra
ere.
Indar guztiak Pranaren adierazpen dira; Prana
guztian sartzen da eta guztia indartzen/bizkortzen
du.
Yogiek antzinatik hitz egin izan dute energia
horretaz. Guztiok energia horretan murgildurik
gaude eta gure gorputzak horri esker bizi dira.
Prana sanskrito hizkuntzazko hitza da eta bizi
hatsa, bizi arnasa esan nahi du.
Ikerlari ortodoxoek ez dute oraindik onartzen
energia hori existitzen denik; baina batzuek horren
susmoa izan badute.
Mendebaldeko hitzetara bihurtuz, Prana, arlo
fisikoan, "bizitasuna" edota "bizi-energia" gisa
deskribatzen da; atomoak, molekulak, zelulak
koordinatzen dituen eta organismo batean biltzen
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dituen energia integratzaile gisa. Pranagatik
izango ez balitz ez litzateke gorputz fisiko izango
osotasun integral gisa; Pranarik gabe gorputz
bakoitza bere aldetik dabilen zelulen multzo bat
besterik ez litzateke izango.
Nondik lortzen edo hartzen dugu energia hori?
Gure sisteman energia hori eguzkitik jasotzen
dugu eta organismo guztiek xurgatzen dute. Ez da
inolaz ere bizitzaren produktua; landarea, aberea,
gizona eta emakumea... haren produktuak dira.
Gure organismoa energia-iturri batera loturik
dagoen makina bat da. Makina bat deskonektatuz
gero gelditu egiten da, nolabait esateko, hil egiten
da. Gauza bera gertatuko litzaiguke guri.
Energia hori bere sorreran "bat bakarra" da, baina
bi eratara agertzen zaigu: positiboa eta negatiboa.
Energia positiboa atmosferikoa da, eta gure
gorputzean sartzen da arnasketaren bidez.
Energia negatiboa telurikoa da, lurretik datorrena,
eta gure gorputzean elikagaien bidez sartzen
dugu.
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Energia horrek, gure izatearen alderdi bakoitzean
ondorio ezberdinak sortzeaz gain, martxan jartzen
ditu. Buruan pentsamendua sortzen duen indarra
da; gure alderdi emozionalean emozioen eta
nahien sortzailea da; gorputz fisikoan ekintzak
sortzen ditu. Energia hori etxeko argindarraren
antzekoa da, martxan jartzen den tresnaren
arabera, energia bera izan arren, ondorioa
ezberdina izango da: berogailua jarriz gero
berotasuna lortuko da, haizagailua (bentiladorea)
martxan jarriz gero haizea, telebista piztuz gero
irudiak eta soinuak...
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2.2 ENERGIA-GORPUTZA
Energia hori aprobetxatu eta bideratzeko aparatu
energetikoa daukagu, elikagaien digestioa egiteko
digestio-aparatua dugun bezala .
Aparatu hori ez da ikusten, energia ikusten ez den
bezala: gure energia-gorputza da, gorputz pranikoa
edo gorputz etereoa.
Pranaren garraiatzaile hori gutxi gorabehera
gorputz fisikoaren antzekoa da. Horregatik deitzen
zaio gorputzaren "biki eterikoa" ere.
Energia-gorputz horren funtzioa Prana jaso eta
gorputz fisikoan banatzea da.
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Gure gorputza negatiboa da, bera osatzen duten
elementu guztiak lurrekoak direlako. Baina
gorputz fisiko horretan atmosferatik datorren
energia positiboa sartzen da, eta orduan sortzen
da bizitza.

2

Pranaren kontzeptua
2.3 NADIAK
Gorputz pranikoa 72.000 energia-kanal edo nadiz
osatuta dago. Horiek guztiak Kanda izeneko
gunean sortzen dira. Kanda perineoan dago,
uzkiaren eta sexu-organoen artean.
Horiez gain, indar-gune batzuk daude, chakrak.
Chakra sanskritotik datorren izena da, eta nadi
batzuk gurutzatzen diren gunea da.
Kanal eta gunez osatutako sistema hori energiaren
transformadorea da, energia gure gorputzak dituen
funtzio desberdinetara egokitzen duena.
Milaka nadien artetik hiru dira garrantzitsuenak:
1. Ida Nadi: energia negatiboa bideratzen du,
harkorra, hotza, ilargia (Tha). Kandan hasi eta
ezkerreko sudurzuloan amaitzen da. Gorputzaren
prozesu anabolikoak eta produktiboak kontrolatzen
ditu.
2. Pingala Nadi: energia positiboa bideratzen du,
emankorra, beroa, eguzkia (Ha). Kandan hasi eta
eskuineko sudurzuloan amaitzen da. Prozesu
katabolikoak eta suntsitzaileak kontrolatzen ditu.
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3. Sushumna Nadi: erdiko kanala da. Aurretik
aipatu ditugun kanaletako energia jasotzeko
zabaltzen denean eta energia positiboa eta
negatiboa elkartzen direnean "txinparta" sortzen
da. Txinparta horrek energiari erdiko kanal
horretan sartzen uzten dio eta kontzientzia egoera
bereziak sortzen dira .
Bizitzan barrena, jaiotzatik 21 urte bete arte gutxi
gorabehera, prozesu emankorrak, eraikitzaileak
dira nagusi; 21 eta 42 urte artean oreka izaten
da, eta 42 urtetik aurrera prozesu suntsitzaileak
nagusitzen dira. Bi prozesuen arteko orekari
luzaroan eutsiko bagenio gainbehera motelagoa
izango litzateke; izan ere, oreka osasuna da eta
desoreka, berriz, gaixotasuna.
Energia positiboa nagusitzen denean gaixotasun
"beroak" agertzen dira: sukarra, infekzioak,
gorputza gastatu egiten da. Energia negatiboa
nagusi denean, ordea, gaixotasun "hotzak" datoz:
hotzeriak, gorputza puztu egiten da eta kisteak
edo tumoreak ager daitezke.
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2.4 CHAKRAK

Chakra garrantzitsuenek izen hauek dituzte:

Hitz honek gurpila, biraka ari den diskoa esan
nahi du.
Chakren funtzioa energia jaso eta banatzea da,
lehendabizi gorputz etereora eta hortik fisikora,
biak martxan egon daitezen. Chakraren
erdigunetik indarra norabide guztietara hedatzen
da. Norabide horiek gurpil batek dituen erradioen,
izpien antzekoak dira. Norabideen kopurua chakra
bakoitzean ezberdina da. Izpiek chakra
segmentuetan banatzen dute, lore baten petaloak
balira bezala. Horregatik hinduen liburuetan
chakrak loretzat hartzen dira sarritan.

K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

1. Muladhara: erroa, ipurtezurraren muturrean
dago.
2. Svadisthana: sexu organoaren erroaren
inguruan dago.
3. Manipura: zilborraren azpian dago, lau bat hatz
beherago.
4. Anahata: bihotzaren parean.
5. Vishuda: eztarrian.
6. Ajña: begitartean.
7. Sahasrara: buru gainean.
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Pranayama
3.1 KONTZEPTUA
Pranaren iturririk garrantzitsuena atmosfera da eta
gure gorputzera arnasketaren bidez iristen da.
Gu inguratzen gaituen prana jaso, bildu eta
kontrolatu egin daiteke.
Gizakiarengan gertatzen diren desoreka guztiak
pranaren zirkulazioan akatsen bat dagoelako
gertatzen dira, bai prana daramaten kanalak
apurtuta daudelako, bai kanal horietan trabaren
bat dagoelako, handia nahiz txikia.
Desoreka horiek maila fisikoan osasun txarra
sortzen dute; emozio-mailan larritasuna
(antsietatea), suminkortasuna, tristura, depresioa
sor dezakete; adimenaren mailan, ordea,
nahastea, dispertsioa, fantasiak, segurtasunik eza,
zalantza...
Hatha Yoga izenean batzen da norberaren
organismo energetikoa birsortu eta prestatzean
datzan lan guztia. Lan horri PRANAYAMA esaten
zaio.
Pranayama hitza sanskritotik datozen beste bi
hitzez osatuta dago: Prana, energia eta Yama,
zuzendu. Beraz, Pranayamak energia zuzendu,
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kontrolatu edo erregulatu esan nahi du.
Yogaren prestaketa jarduera guztiak (asanak,
mudrak, bandhak,...) helburu bat dute: energia
bideratzea; energia horrek zirkula dezala nadi edo
kanal nagusietara irits dadin. Nadi horiek "ida" eta
"pingala" dira, eta horietara iristen denean energia
orekatuta dagoela esaten da.
Energia desiren edo adimenaren bidez zuzen
daiteke, desiratzen dugunerantz edota pentsatzen
dugunerantz, hurrenez hurren. Baina, beste
interpretazio bat ere (muga batzuekin bada ere)
onartzen da: pranayama arnasketaren kontrolerako
ariketen multzo gisa hartzea, hain zuzen ere.
Dena dela, ez da gauza bera arnasa hartzea eta
pranayama egitea. Arnasa hartzen dugunean,
batzuetan pranayama egiten dugu. Arnasa
hartzerakoan burua beste leku batean izanez gero,
energia beste leku horretara joango da. Arnasa,
soilik, hartu egiten denean gorputza oxigenatu
egiten da, baina ez da pranayama egiten.
Beraz, pentsamendua da pranayamaren praktika
zuzentzen duena, izan ere, ENERGIA
PENTSAMENDUAREN ATZETIK doa.
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3.2 ARNASKETA-PRAKTIKAK

Bestalde, sudurrak, usaimen-gunean, sudurzuloen
goialdean, prana "xurgatzeko" funtzio berezia du.

AURRETIK KONTUAN HARTU BEHARREKO
BALDINTZAK

Horregatik da hain garrantzitsua airea sudurraren
goialde horretara bidaltzea zerbait usaindu nahi
dugunean.

1) Arnasa sudurretik hartu eta bota
Sudurra, bere bi sudurzuloekin, arnas aparatuaren
sarrera da.
Sudurrean airea
· erregulatu
· iragazi
· garbitu
· berotu
· hezetu
egiten da, eta honela arnasbideek eta birikek
gorputzaren barruan dituzten baldintzetara egokitu
egiten da.

2) Jarrera
Hasieran eta nekea ekiditeko, arnasketa-praktikak
gora begira etzanda egitea aholkatzen bada ere,
aurrerago eserita egitea komeni da. Aulki batean
edo lurrean kuxin baten gainean gaudela,
bizkarrezurra zuzen eta lurraren perpendikular
eduki behar dugu, erlaxatuta, burua orekatuta eta
aurrera begira eta begiak itxita, arreta gal ez
dezagun.
3) Hasiera
Biriketan dagoen aire guztia sudurretik bota,
hurrengo arnas hartzean ahalik eta aire gehiena
hartu ahal izateko.

Lan hori gogorra eta etengabea da, egunean
12.000 litro aire tratatzen baitira.
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Pranayama
4) Garapena
Isilik, lasai, zakartasun eta astinaldirik gabe,
sudurretik kanpora doan aireari eutsiz, arnasa
botatzea hartzea baino luzexeagoa izan dadin.
5) Arreta
Irten eta sartzen den aireaz jabetu, beste gai edo
ardurekin arreta galdu gabe.
Airea eta berarekin doan prana nahi den moduan
irudika daiteke: biriketara iritsi eta gorputzeko
zelula guztietara barreiatzen den osasuna, argia,
bizitasuna, zoriontasuna, maitasuna... ematen
duen aire korronte gisa har daiteke.

3.3 SABEL ARNASKETA EDO
ARNASKETA DIAFRAGMATIKOA
a) Diafragma
Diafragma ganga itxura duen muskulu bat da,
gorputz enborra bi zatitan banatzen duena:
· goialdekoa edo torazikoa
· behealdekoa edo abdominala: sabeleko erraiak
dauden tokia.
Diafragma bi barrunbe horien artean mugitzen da.

Buruari/adimenari prozesu honetan gero eta
gehiago barnera dadin utzi behar zaio.
Egunero minutu batzuk praktika horri eskainiz
gero, bizitasunez, lasaitasunez beteko gara, eta
eguneroko jardunari era positiboan aurre egiteko
aukera emango digu.

«

«

A URKIBIDEA

K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

b) Arnasketaren mekanismoa
Labur azalduta, honako hau da arnasketaren
mekanismoa: diafragmaren zuntzak uzkurtzen
direnean, diafragma bera jaitsi egiten da, eta
ondorioz, kaxa torazikoaren bolumena handitu
egiten da. Horrek kanpoan dagoen atmosferakoa
baino presio txikiagoa sortzen du, eta airea
biriketan sartzea ahalbidetzen du, hau da,
ARNASA HARTZEA.
Diafragma erlaxatzen denean gora joaten da, eta
une horretan toraxak presio handiagoa jasaten
duenez biriketako airea kanporatzea eragiten du,
hau da, ARNASA BOTATZEA.

c) Teknika
Jar ezazu esku bat urdailaren ahoaren gainean
sabelalde edo abdomenaren mugimendua
nabaritzeko .
Hustu itzazu birikak, jarraian arnasa har ezazu
astiro baina sakonki, eta pentsamenduarekin bidal
ezazu airea eskua jarrita duzun lekurantz, hots,
sabelalderantz.
Nabari ezazu alderdi hori nola puzten den polikipoliki.

Horrez gain, barrunbe torazikoan eta
abdominalean, txandaka, izaten den presioaren
gora eta behera horrek, odol zirkulazioa ere
martxan jartzen du, zain-odola (zikina) biriketara
bultzatuz, garbi dadin, eta arteria-odola (garbia)
biriketatik organismora bidaliz.
Beraz, diafragmak ez du bakarrik airearen
zirkulazioa ahalbidetzen, baita odol-zirkulazioa
ere.
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Jarraian arnasa bota astiro-astiro eta sentitu nola
jaisten den sabelaldea.

3.4 SAIHETS ALDEKO ARNASKETA EDO
ERDIKOA
Jar itzazu eskuak bularraren alboetan, saihetsen
aldean.
Arnasa hartu poliki-poliki eta bidal ezazu airea
saihetsen aldera. Ohartu zaitez nola ari diren
aldentzen eskuak elkarrengandik kaxa torazikoa
zabaldu ahala.
Jarraian, arnasa bota ezazu sudurretik, hori ere
motel-motel, eta ikus nola elkartzen
diren esku biak.

Arnasketa diafragmatikoa oso-oso garrantzitsua da,
Hatha Yogaren oinarria baita. Hori dela eta,
arnasketa hori menperatzea behar-beharrezkoa da.
Praktika ezazu egunero harik eta menperatzea
lortu arte.
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Arnasketa mota honekin
saihetsen artean dauden
muskuluen lana hobetu eta
biriken erdi aldea aireztatu
egiten da.
Errepika ezazu ariketa
hori 15 - 20
alditan.
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3.5 ARNASKETA KLABIKULARRA EDO
GOIKOA

3.6 ARNASKETA OSOA EDO YOGIEN
ARNASKETA

Jar ezazu esku bat bularraren goialdean,
lepauztaien gainean.

Mugimendu zabal eta bateragarrian beste hiru
arnasketa motak batzen ditu.

Arnasa hartu poliki-poliki eta bidal ezazu
biriken goiko aldera, kokotsarekin bularra
ukitzera joango bazina bezala. Sorbaldak
erlaxatuta egon behar dute.

Hustu itzazu birikak ahal duzun gehien.

Ariketa hori 15 - 20
alditan errepika daiteke.
Arnasketa abdominala
oso lasaigarria da,
sabelaldeko
organoetan masaje onuragarri bat ematen
du eta idorreriaren aurka egiten du.
Saihets aldeko arnasketa eta arnasketa
klabikularrak torax aldeko muskuluak indartu eta
biriken bolumena handitzea dakarte, eta hori
biriketako ehunentzat oso onuragarria da.

Ez egin ez etenik ezta mugimendu zakarrik ere..
Arnasa botatzerakoan hustu lehenengo goiko
aldeko airea, gero erdi aldekoa, eta bukatzeko
hustu beheko aldea sabela atzerantz eramanez,
ahalik eta aire kantitate handiena bota ahal
izateko.
Jarrai ezazu arretaz prozesu hori guztiori.
Ariketa hori 15 - 20 alditan errepika daiteke.

Hiru arnasketa mota horiek ongi menperatzea oso
egokia da arnasketa osoa egin ahal izateko.
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Arnasa bota eta nabaritu nola jaisten
den bularra hasierako posizioraino.

Jarraian, hasi arnasa hartzen astiro-astiro, eta bete
itzazu etenik gabe, lehendabizi sabelaldea,
ondoren saihets aldea, eta azkenik, lepauztaien
ingurua.
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3.7 ARNASKETA OSOA
ERRETENTZIOAREKIN

ARNASA HARTZEA: Fase honek indartu, bizkortu
egiten du. Aireari eutsi sarrera luzea eta motela
izan dadin.

Arnasa hartze osoa egin ezazu, eta jarraian
arnasari biriketan eutsi lauzpabost segundotan.

ARNASARI EUSTEA: Hasiera batean arnasari 4
segundotan eutsi.

Ondoren, arnasa bota poliki-poliki.

ARNASA BOTATZEA: Fase honek gorputza
erlaxatu eta adimena kontrolatu egiten du. Fase
hau luzatzea komeni da, airea pittinka-pittinka
kanporatuz.

Errepikatu ariketa bera 10 aldiz.
Arnasari eusten ari zarenean, jar ezazu arreta
plexu solarrean, urdailaren ahoaren gainean.
Horrelako saio batzuk egin ondoren, arnasari
eusten diozun (kumbaka) tarte hori luza dezakezu,
baina pixkanaka-pixkanaka, eta arnasari eusteko
daukazun berezko gaitasuna bortxatu gabe.
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3.8 KAPALABHATI

egin gabe eta arreta plexu solarrean jarrita.

Kapala: Garuna; Batí: distira.

Bukatzeko aire guztia astiro-astiro kanporatuko
dugu bi sudurzuloetatik.

Teknika hau har daiteke, bai pranayama teknika
bezala, baita garbitasunerako teknika bezala ere.
Izan ere, garunera odol gehiago iristea eta arnas
bideetako mukiak mugiaraztea ahalbidetzen du.

Kapalabhatia suspergarria da eta energia ematen
du. Goiza une aproposa da teknika hori lantzeko.

Kapalabhatia eserita gaudela egin behar da beti,
eta ez etzanda edota zutik.
Pranayama hau lantzerakoan lan aktiboa
sabelaldeko muskuluek egin behar dute eta
diafragma, ordea, pasibo egongo da
Teknika honetan zera egin behar da: sabelaldeko
muskuluak azkar eta bat-batean uzkurtu eta
horrela diafragma jaso.
Diafragma jasotzerakoan kaxa torazikoari egiten
zaion presioa gehitu egiten da, eta ondorioz,
biriketako airea kanporatu egiten da.
Arnasa hartzea pasiboa da, eta diafragmari berez
jaisten utziko diogu.
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Arnasbotatze batzuk egingo ditugu eta amaitzeko
biriketan egon daitekeen aire guztia kanporatuko
dugu. Jarraian, arnasa hartuko dugu sakonki eta
eutsi egingo diogu ahal dugun gehien, indarrik

3
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3.9 SAMAVRITTI EDO ARNASKETA
KARRATUA

ARNASARI EUSTEA

Sama: oreka; Vritti: pentsamendua.
Arnasketa mota honekin adimenaren oreka lortu
nahi da.
Hasteko, beti bezala, birikak hustu egin behar
dira. Jarraian honako hau egin behar da: arnasa
hartu, arnasari eutsi, arnasa bota, eta birikak
hutsik daudela berriro eutsi.

ARNASA

ARNASA

HARTZEA

BOTATZEA

Lau denbora horiek iraupen bera izan behar dute
(4x4x4x4). Buruz 4 zenbatzen has daiteke, eta
pixkanaka-pixkanaka tarte hori handitzen joan.

EUSTEA, BIRIKAK
HUTSIK DAUDELA

Arnasketa mota irudikatzeko ohiko eredua hauxe
da: arnasa hartzea udaberria da, eustea uda,
botatzea udazkena, eta birikak hutsik daudela
eustea negua.

«

«
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3.10 NADI SODHANA: NADIEN
GARBIKETA

3.11 ANULOMA VILOMA PRANAYAMA:
ALDIZKAKO ARNASKETA

Airea ezkerreko sudur zulotik hartu behar da,
eskuineko sudur zuloa hatz lodiarekin ixten dugun
bitartean. Airea bota, ordea, eskuineko zulotik
bota behar da, ezkerrekoa hatz nagiarekin itxita
dugula.

Nadi Sodhana bezalakoa da, baina sudur zulo
biak itxita eta arnasari eutsita. (Kumbaka)

Jarraian, arnasa eskuineko zulotik hartu behar da,
eta ezkerrekotik bota. Horrela etengabe, hau da,
arnasa hartu behar da aurreko ekinaldian airea
bota duen sudur zulotik.

Erritmo horrek 1 : 4 : 2 proportzioa izaten du.
Hau da; arnasa hartu 1, eutsi 4 eta bota 2
zenbatzen duzun bitartean.

Pranayama honen zeregina Ida eta Pingala nadi
nagusiak garbitzea da. Horrekin energia positiboa
eta negatiboa orekatu egiten dira. Bide batez,
YOGIGAIA prestatu egiten du hurrengo pranayama
egiteko.
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Oso garrantzitsua da arnasa hartu, horri eutsi eta
arnasa botatzeko erritmoan gustura sentitzea.
Beraz, norberak aurkitu behar du bere erritmoa.

Adibidez: arnasa hartzerakoan 4 zenbatzen
baduzu, eusten 16 kontatu arte egon beharko
duzu, eta botatzen 8 kontatu arte.
Arnasketa honek bi nadietan energia orekatu
egiten du, eta arnasari eusteagatik energia ematen
du.

A URKIBIDEA

«
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Bhandak
Bandha hitzak giltza, itxiera, zigilua esan nahi du.
Bandhekin zera lortu nahi da: energiaren irteerak
itxi, berau hobeto aprobetxatu ahal izateko.

4.1 JALANDHARA BANDHA
Teknika: Kokotsa bularrerantz jaitsi behar da,
lepoaren atzealdea ondo luzatuz, txua tragatu eta
berehala.
Eserita gaudela egin behar da, bizkarrezurra zuzen
dagoela eta arnasari/hatsari eusten diogun
bitartean (Kumbaka).

A URKIBIDEA

4.2 MULA BANDHA
Teknika: Eserita eta bizkarra tente-tente dagoela,
sabela sartu eta segundu batzuetan uzki eta
uretrako esfinterrak gogor uzkurtu.
Mulabandha egin daiteke birikak hutsik daudela
edota birikak airez beteta, arnasari eusten diogun
bitartean.
Teknika honek sabelaldea kontrolatu eta
indartzeko balio du; txizari ezin eustea, idorreria
eta hemorroideak prebenitu edo hobetu egiten
dira. Sexuaren kontrola ere erraztu egiten du eta
energia behealdetik irtetea galarazten du, gorantz
bidaliz.
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4.3 UDDIYANA-BANDHA

4.4 BANDHATRAYA

Teknika: bandha hau egiteko jarrera egokia zutik
egotea da, hankak zertxobait aldenduta eta
tolestuta, eskuak izterretan, belaunen ondoan,
jarri arte.

Aurreko hiru bandak batera biltzen dira honetan.

Posizio horretan arnasa sakonki hartu, ondoren
dena bota eta sabelaldeko organoak barrurantz eta
gorantz bidali.

Egokiena da lantzea arnasari eusten ari garenean,
hots, kumbakan.
Energia biltze handia egiten da, eta energia hori
plexu solarrerantz bidali behar da.

Jarraian, sabela erlaxatu eta arnasa hartu.
Hiruzpalau alditan egin daiteke.
Bandha honek sabelaldeko
muskuluak kontrolatzea
ahalbidetzen du, bertako
erraietan masaje eginez eta
energia gorantz bidaliz.
Udiyana oso aproposa da
herniak dituztenentzat eta ez
da batere egokia haurdun
daudenentzat.
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Mudrak
MUDRA hitzak zera esan nahi du: keinua,
sinboloa, zigilua.
Yogan pranayama batzuekin eta meditazioarekin
batera lantzen da.
Energia kontrolatzen eta arretari eusten laguntzen
dute.

Mudra horretan esku-barrua gora begira jarriko
dugu, eta erakuslea tolestu eta azazkala hatz
lodiaren tolesturan jarriko dugu. Gainerako hiru
hatzak luzatuta eta elkartuta egongo dira. Era
honetan hatz lodia eta erakuslearen artean biribil
bat osatzen da. Keinu honek sinbolismo handia
du.

Mudra asko daude, bai gorputz guztia erabilita,
baita eskuak bakarrik erabilita ere. Jarraian,
eskuen mudra bat ikusiko dugu, Yogaren
publizitatea egiten denean sarritan ikusten dena:
Jnana mudra.

A URKIBIDEA
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6.1 KONTZEPTUA
ETIMOLOGIA:
Asana hitza sanskrito hizkuntzako AS errotik
dator, eta hizkuntza horretako termino guztiek
bezala esanahi ezberdinak ditu:
- Ezarri, Iraun, Eserita egon.
- Izan, Existitu, Bizi izan
- Topo egin / Elkartu / Aurkitu

ZER DA?
Asana da yogaren teknika ezagunenetariko bat
mendebaldean, eta oro har, erraztasun edo
zailtasun handiagoarekin egiten diren gorputzeko
jarrera multzo soil gisa hartzen da. Haatik,
asanak, jarrera edo posizio hutsa baino gehiago
izaki, yogak duen sakontasun guztia batzen du,
eta nor bere oinarrietara, bere funtsera eramatea
lortu nahi du.

A URKIBIDEA

Gorputza oinarri gisa hartuta, asanak gure
izatearen hiru atalak bateratuko ditu: fisikoa,
emozionala eta mentala (adimenari dagokion
alderdia). Jarrera, arnasketa eta adimenaren
ikuspegia integratu eta elkartzen direnean asana
eraikitzen da.
Asana gure gorputza sakon-sakonean ezagutzea
ahalbidetzen duen maitasunezko elkarrizketa da.
Asanan bertan bi printzipio orekatzen dira:
irmotasuna (sthira) eta erosotasuna (sukha). Bi
oinarri horiek orekatzen dira arnasa hartzean eta
botatzean, lasaialdian eta estualdian,
mugikortasunean eta mugiezintasunean, luzatzea
egin eta indarra lantzerakoan, atsedenean eta
ekintza egiterakoan...

ONDORIOAK:
Asanen praktikak gizakiaren alderdi guztietan
eragina duten onurak sortzen ditu.
Alderdi fisikoan honako onura hauek ekartzen
ditu: giharrak luzatu (elastikotasuna), artikulazioak
arindu (malgutasuna), arnasketarako gaitasuna
hobetu, odol-zirkulazioa aktibatu, bizkarrezurra
askatu, eta guruinen eta nerbio sistemaren lana
erregulatu egiten dira.
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ASANAK ERA EGOKIAN EGITEKO ARAUAK:
- Taldean eta irakasle (“irakasten” duen) batek
zuzenduta egitea da bizitzeko artea den yoga
ikasteko erarik egokiena.

Emozioen atalean, azkenik, asanek lasaitasuna
sortzen dute, antsietatea gutxituz eta norberak
dituen muga guztiak onartzea ahalbidetuz.

- Mugimenduak egitea erraztuko duen arropa
erosoa erabili, eta erlojuak, betaurrekoak,
dominak... kenduta.

Asanek adimenaren kontzentrazioa erraztu, eta,
are gehiago, ezarri egiten dute. Sortzen den
adimenaren isiltasun horrek barnerakoitasuna
errazten du, jarrera positibo eta zintzoagoak
sorrarazten ditu, eta bizi izateko poztasuna
ematen du.

- Lekua zabala, ixila, aireztatua eta, inork zure
lana moztu ez dezan, segurua izatea komeni da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Egia esan ez dago egoera aipagarririk, baina
gorputzak oso gogortuta daudenean edo kalte
handiak dituztenean, har daitezken neurri guztiak
gutxi dira.

- Izerditan bazaude ez zaitez dutxatu berehala,
ordu bat-edo pasatzen utzi. Izan ere, urak
ezabatu egiten baitu tekniken bitartez eraiki
duzun egoera energetikoa.
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- Baraurik eta ahal bada puxika (maskuria) eta
hesteak libratu ondoren.

- Manta edo koltxoneta baten gainean egizu,
oinutsik edota galtzerdiekin.
- Ahal baduzu egizu praktika goizean, horrek egun
guztirako jarrera positiboa emango baitizu.

A URKIBIDEA

«

«

K

Atal energetikoan, bestalde, energia (prana) bide
(nadi) guztietan barna ibiltzen da, eta horrekin
gorputz guztia bizkortu egiten da. Gune
estrategikoak, nerbio plexuak esate baterako,
desblokeatu egiten dira eta gertatzen diren
polaritate aldaketen ondorioz, korronte
energetikoak suspertu egiten dira .
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- Lehiaketarik ez egin, ezta indarrik ere. Asanek
ordura arte aktibatu ez diren gorputz atalak
esnaraziko dituzte, eta horregatik, hasieran
kontu handiarekin ibili zaitez. Pittinka-pittinka
joan behar duzu, estimulua lasaia, baina
etengabea izan dadila.

- Bukatu beti erlaxazioa eginez, horrek atsedena
eta egindako guztia bateratzeko aukera emango
baitizu. Jarreren, posizioen artean ere, erlaxazio
labur bat ondo etortzen da.

- Sudurretik hartutako arnasketak adieraziko dizu
ahaleginaren eta nekearen neurria. Ahotik arnasa
hartu beharrean bazaude, gelditu zaitez eta
atsedena har ezazu.

- Adimena dena pentsatu eta ohitura bihurtzeko
makina da. Yoga saioan gogor jokatu berarekin,
arreta jarri, ez utzi aditasuna galtzen. Saioa
bukatu ondoren nahi duena egin dezala.
Zaudenean bete-betean egon, horrela dena
erakargarria, berria eta benetakoa izatea lortuko
baituzu.

- Fase dinamikoan: geldotasuna. Fase estatikoan
era bateko gelditasuna, ez hazkarik egin, ez
ezazu ezer zuzendu.

- Saioak programatu itzazu. Ahal bada, beti ordu
berean egizu.

- Jarrera errazekin has zaitez, harik eta horiek
menderatu arte. Jarraian, gutxika-gutxika,
zailagoak sartu.

- Ekin, eutsi, saiatu, eta irakasleek dioten bezala:
zure begiek, gauza harrigarriak ikusiko dituzte!

- Astirik ez baduzu, hobe 2 asana ondo egitea, 10
gaizki eta presaka egitea baino.

ANIMO, AURRERA!

- Zure praktika erosoa, eta, batez ere, atsegina
izan dadila. Izan ere, horrela bada, betiko
gordeko duzu ohitura hori. Indarrez eta era
desegokian egiten baduzu, ez duzu berriz
lantzeko gogorik izango.

«
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- Arnasa hartzerakoan gorputz guztia luzatuko
dugu bizkarrezurra eta hankak lurraren kontra
utzita.

- Gorputza tente dagoela enborra alde batera eta
bestera eramango dugu. Hiruzpalau alditan eginda
gero, alde bakoitzean gera gaitezke hiru bat arnas
aldi bete arte. Une horietan gorputzaren pisua oin
bietan ongi banatu eta saihetsa zabaltzen dela
nabaritu.

2. UTTHITA TADASANA: Palmondo jarrera

6. ARDHA CHAKRASANA: Gurpil erdia jarrera

- Arnasa hartzerakoan besoak eta orpoak jaso.
Botatzerajoan jaitsi. Hiruzpalau alditan egin.

- Zuzen jartzeko asmoari eutsita, arnasa
hartzerakoan enborra atzerantz arkeatzen joango
gara, eta jarraian ondorengo hau egingo dugu:

1. SUPTA TADASANA: palmondo etzanaren jarrera

3. URDHWOTTHANASANA: Zuhaitz jarreraren
aldaera
- Arnasa hartzerakoan, besoak gurutzatuta eta
orpoak jaso. Gorputzari goian eutsi 4 arnas
alditan.
4. UTTHITA BHUJANGASANA: Kobra jarreraren
aldaera
- Arnasa hartzerakoan besoak eta orpoak jaso eta
gorputz-enborra eta burua tente. Goian arnasari
eutsi 3 segundotan. Hiruzpalau alditan egin.

K

5. ARDHA CHANDRASANA: Ilargi erdi jarrera

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

7. PADAHASTASANA: Pintza jarrera zutik
- Goputz-enborra tolestuko dugu: mokorretik hasi
eta orno guztiak mugitu harik eta burua jaitsi arte.
Amaieran enborra eta burua batere indarrik egin
gabe zintzilik geratuko dira. Tente jartzeko
lehendabizi besoak aurrealdetik altxatuko ditugu
tope egin arte eta ondoren enborra. Zutik
gaudenean besoak gurutzatuko ditugu, eskuak
erlaxaturik daudela eta zera egingo dugu:

A URKIBIDEA
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6.2 ASANAK EGIN AURRETIK EGIN
BEHARREKO LUZAKETAK
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8. VAKRA TADASANA: Biraka dabilen
palmondoaren jarrera
- Arnasa botatzen gaudela enborra hiru alditan
biratuko dugu alboetarantz, eta amaieran alde
bakoitzean geldirik egon hiru arnas aldi bete arte.
Pelbisak biraketaren aurka egingo du
egonkortasunari eusteko.

ONDORIOAK:
- Gorputza prestatu egiten da, ondoren
eraginkortasun handiagoz aritzeko.
- Muskulatura goxotasunez “esnatzen” da.
- Bizkarrezurraren malgutasuna lantzen da aukera
guztietan: tolesdura, luzatzea, alboetara
eramatea eta bihurdura (tortsioa).
- Gorputzeko artikulazio gehienak prestatzen dira.
- Arnasketa eta odol zirkulazioa martxan jartzen
dira.

NOIZ EZ DIRA EGOKIAK:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
ARRETA JARRI:
Luzatzen ari diren muskulu horietan edota arnasa
eta mugimendua bateratzean.
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6.3 SURYA NAMASKAR
EGUZKIARI AGURRA
ETIMOLOGIA:
SURYA: Eguzkia. NAMASKAR: Agurra, adorazioa
(gurtza).
ARRETA JARRI:
Mugimenduaren garapenean eta arnasketan,
eguzkiak bizitasuna eta energia ematen digula
kontuan izanez.

ONDORIOAK:
- Jarrerak lantzeko gorputza dinamizatu eta
prestatu egiten da.
- Bizkarrezurra malgutzen da (aurretik atzerako
ardatzean)
- Gorputzeko artikulazio guztiak lantzen dira.

- Norberarengan segurtasuna eta konfiantza
ematen du.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
ALDAERAK:
- Agur mota asko dago eta haien arteko
ezberdintasun txikiak erdiko posizioak aldatzetik
datoz. Bosgarren posizioan, esate baterako,
plano inklinatua egin beharrean alderantzizko
“V”-a egin behar da. Posizio horretatik batzuk
zazpigarrenera pasatzen dira murgilaldi baten
ondorioz bularra lurrera eramanez.
PRAKTIKA:

- Oxigenazioa eta arnasketarako gaitasuna
hobetzen da.

Erritmo geldoarekin hastea komeni da, posizio
bakoitza ongi markatuz. Pixkanaka-pixkanaka
mugimenduari azkartasuna eman behar zaio, agur
guztia 15 segundotan egitea lortu arte.

- Mugimendurako eta arnasketarako koordinazioa
hobetzen da, eta, horrekin, nekea arindu.

Egunean 12 agur egitea neurri egokia izango litzateke,
guztiak jarraian edota lauko hiruna serie eginez.

- Odol zirkulazioa biziki aktibatzen da.

«

«

- Keinu energetiko ahaltsua denez (mudra)
gorputza suspertu egiten da, eta bizitasuna eta
gaztetasuna ematen du.

A URKIBIDEA
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6.4 SARVANGASANA
KANDELA JARRERA

- Abdomenean eta hanketan itzulerako zirkulazioa
hobetzen da, eta barizeak eta hemorroideak
ekidin edo hobetzen dira.
- Arnasketa diafragmatikoa hobetzen da eta
arnasbotatzea errazten da. Oso egokia asma
dutenentzat.
- Tiroide eta paratiroideen funtzionamendua
kontrolatzen da.
- Erraien prolapsoak arintzen dira.
- Odolaren tentsioa orekatzen da.
- Urduritasuna eta arazo psikologiko arinak
kentzen dira.
- Loaldia hobetzen da.

ETIMOLOGIA:
SARVA: guztia. ANGAS: atal, gorputz-adar.
ASANA: postura.
Gorputz-adar guztiak lantzen dituen postura.
(Katuaren buztanak posturaren posizioa adierazten du)

«

«

ONDORIOAK:
- Garuneko odol zirkulazioa hobetzen da.

A URKIBIDEA

- Lepo-hezurra (zerbikalak) luzatzen da (dira) eta
bertatik irteten diren nerbioak bizkortzen dira.

KONTRAINDIKAZIOAK (NOIZ EZ DA EGOKIA):
- Arazo zerbikal larriak: herniak, artritia.
- Tiroideen disfuntzio larriak.
- Otitia, sinusitia, glaukoma, konjuntibitia...
- Odolaren tentsio desorekatua.
- Gizentasuna / Pisu handia.
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ALDAERAK:
A- Hankak zabalik.

Eskuen laguntasunarekin eta sabeleko giharreen
indarra erabiliz hankak atzera eta gora eraman
behar dira mokorra eta bizkarra goruntz jasotzen
ditugun bitartean. Jarraian, eskubarruak gerrian
jarri, gorputza eta hankak ahalik eta zuzenen
jarrita. Bularrezura okotzera hurbilduko da lepoaldea (zerbikalak) zuzen samar gera dadin.

C- Hankak tolesturik eta oinazpiak elkartuta.
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B- Hanka/zango bat tolesturik eta oinazpia beste
hankan jarrita.
D- Besoak luzaturik eta lurrean jarrita,
gorputzaren pisua sorbalden gainean utzita.

A URKIBIDEA

«

«

K

GARAPENA:
Hasierako jarrera: etzanda gora begira, hankak
elkartuta, besoak gorputzaren alboetan eta
eskubaruak lurrean jarrita.
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6.5 HALASANA GOLDE JARRERA

- Bizkarrezurreko nerbioak bizkortzen dira eta,
ondorioz, organo guztien bizitasuna gehitzen da.
- Kaxa torazikoa itxi egiten da, eta arnasa botatzea
eta biriketara eta bihotzera odola iristea erraztu
egiten da.
- Buruaren barruan ematen den presio txiki horrek
kapilarrei elastikotasuna ematen die eta arazo
baskularrei aurre hartzen die.
- Eztarrian eta tiroideetan onura handiak ditu,
odol asko iristen zaielako.
- Presio arteriala orekatzen da.

ETIMOLOGIA:
HALA: Goldea. ASANA: Jarrera.

- Barneratzea eragiten du eta urduritasuna
gutxitzen da.

ARRETA JARRI:
Eztarrian, arnasa hartzeaz eta botatzeaz jabetuz.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Lepoan, buruan, ahoan, belarrietan... arazo
larriak daudenean.

ONDORIOAK:
- Sarvangasanak dituen ondorio bertsuak ditu.
- Atzealdeko muskuluak biziki luzatzen dira, batez
ere, lepo aldekoak eta bizkar aldekoak.

«

«

- Bizkarrezurraren malgutasuna hobetzen du,
bizkarreko hipozifoiak eta zerbikalak arinduz.

A URKIBIDEA
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Oinak lurreraino iristen ez badira, banku baten
gainean edo hormaren kontra jarriko ditugu.
Posizio horretan minutu bat egon ondoren, arnasa
botatzen dugun bitartean eta abdominalen
kontrolpean, hankak poliki-poliki jaitsiko ditugu.
Hankak luze-luze egon behar dute.
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ALDAERAK:
- Etzanda, baina besoak atzerantz luzatuta eta
lurrean jarrita. Baita eskuak kokotean lotu eta
ukondoak lurrean jarrita ere. Hauek biak egiten
zailak dira.
- Eskuekin behatzak heldu eta bururantz ekarri.
- Aurrekoan bezala, baina hankak ahal den guztia
zabalduta (supta konasana).
- Aurreko posizioan hasita, eskuak bizkarrean jarri
ukondoak lurrean daudela, eta hanka bat
bestearen ondora eraman. Jarraian, beste aldera.
(parsva halasana).
- Hankak tolestuta eta oinbularrak eta belaunak
lurrean daudela, belarriak estutu belaunen
alboekin (karnapidasana). Egin daiteke, baita
ere, belarriak esku-barruekin estalita.

A URKIBIDEA

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Gora begira etzanda, hankak
elkartuta, besoak luzatuta eta esku-barruak
lurrean jarrita. Arnasa hartzerakoan, sabela
berdindu eta abdominalak uzkurtu. esku-barruekin
lurrean indarra eginez, hankak atzerantz eta
lurrerantz luzatuko ditugu.
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6.6 MATSYASANA ARRAIN JARRERA

- Bizkarrezurra malgutzen da eta hiperzifosia
arintzen da.
- Sarvangasana eta halasanaren arteko oreka
ematen du.
- Torax aldea zabaltzen da, eta ondorioz, birikei
eta bihotzari leku gehiago ematen zaie.
- Plexo nerbioso gehienak desblokeatzen dira:
solarra, kardiakoa eta laringeoa.
- Eztarrian eta tiroideetan onura handiak izaten
dira bertara odol asko iristen delako.

ETIMOLOGIA:
MATSYA: Arraina. ASANA: Jarrera. Jarrera honek
ur gainean arrainak bezala egoteko aukera ematen
du. Hortik bere izena.
ARRETA JARRI:
Bularraren erdialdean eta toraxa zabaltzen sentitu.
ONDORIOAK:
- Bizkarreko muskuluak biziki indartzen dira,
batez ere, dortsalak.

«

«

- Abdominalak eta lepo aurreko muskuluak
luzatzen dira.

A URKIBIDEA

- Gorputzaren egoera eta estetika hobetzen dira.
- Organismoa bizkortu eta autoestimua goratzen da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Lepo aldea (zerbikalak) kaltetuta dagoenean.
Kasu batzuetan egin daiteke, baina okotza
bularretik gehiegi aldendu gabe.
GARAPENA:
Hasierako posizioa:Gora begira etzanda. Hankak
elkartuta eta besoak luzatuta daudela, eskuak
ipurmasailen azpian sartu eta ukondoak
elkarrengandik ahalik eta hurbilen. Besaurreak
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lurrean jarrita, eta arnasa hartzen dugun bitartean,
gorputz-enborra eta burua jaso eta okertu
(arkeatu) egingo dugu. Poliki-poliki okotza
bularretik aldenduko dugu, eta burugaina lurrean
jarriko; buruak ez du ia batere pisurik jasan behar.

ALDAERAK:
- Eserita gaudela, lehendabizi besaurre bat jartzen
da gorputzaren albo batean, eta ondoren, bestea.
Jarraian, goian azaldutako eran, bizkarra okertu
eta burua lurrean kokatzen da.

Fase estatikoan airea biriketako goialderantz
bideratuko dugu, torax aldea ahalik eta gehien
zabal dadin barrualdetik. Parte hartzen ez duten
gorputz atalak ahal den guztia erlaxatzea komeni
da: hankak, ipurmasailak, aurpegia...

- Eskubarruak izterren gainean jarrita eta
gorputzaren pisu gehiena buruaren gainean
utzita.
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A URKIBIDEA
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«

Jarrera honetan egon 5-10 arnasaldi egin arte.

- Hankak loto jarreran bezala gurutzatuta eta
eskuekin oinak helduta (padma matsyasana).
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6.7 BHUJANGASANA KOBRA JARRERA

ONDORIOAK:
- Aurrealdeko muskuluak asko luzarazten dira,
okotzetik hasi eta behatz puntetaraino.
- Bizkarrezurra malgutu egiten da; bereziki goiko
aldea (dortsalak), eta nerbioak (nerbioen erroak)
bizkortzen dira.
- Ziatika mota batzuetarako onuragarria da.
- Fase dinamikoan bizkarreko muskuluak
indartzen dira, eta bertara odol asko iristea
errazten da.
- Hiperzifosia eta bizkarraldeko minak arintzen
ditu.

ETIMOLOGIA:
BHUJANGA: Kobra. ASANA: Postura.
ARRETA JARRI:
Bi omoplatoen artean, eta bertatik torax aldea
(bizkar aldea) zabaltzea erraztu.

- Sabelaldean presio egokia egiten da, eta horrek
gibelaren eta giltzurrunen lana hobetzen du.
- Torax aldea asko zabaltzen da, eta ondorioz,
plexu kardiakoa desblokeatu egiten da.
- Giltzurrungaineko guruinak bizkortzen dira.
- Idorreria eta umetoki eta obulutegien arazoen
aurka egiten da. Hilekoa erregulatzen da.
- Maila psikologikoan indarra, segurtasuna eta
sendotasuna ematen da.

«

«

A URKIBIDEA
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Posizio horretan 10 segundotan egon eta ondoren
jaitsi eta etzan. Ziklo bera hiru aldiz errepikatu.
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ALDAERAK:
A-Prestatzerakoan:
- Gorputza bospasei alditan jaso besoak atzerantz
luzatuta eta hatzak elkartuta daudela.
- Ariketa bera, baina eskubarruak elkartuta
omoplatoen artean.
- Besoak eta besaurreak lurrean jarrita (laghu
bhujangasana, esfingea)
B- Oinarrizko posizioa lortu ondoren, hankak
tolestu eta oinak bururantz eraman.
(rajakapotasana)

A URKIBIDEA

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa:Behera begira etzanda (prono
erara), oingainak luze-luze eta eskuak bularraren
aldamenean eskubarruak behera begira daudela.
Arnasa hartzerakoan bizkarraldean indarra egin eta
poliki-poliki burua eta enborra jasotzen joango
gara. Topera iritsitakoan, bizkarra erlaxatu eta
besoen laguntzaz bizkarra gehixeago jaso eta
bertan eutsi egingo diogu. Azkenik, okotza
bularraldetik aldendu eta hankak eta ipurmasailak
erlaxatuko ditugu.
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6.8 SHALABHASANA
MATXINSALTO JARRERA

- Bizkarrezurra, gerri aldean, malgutu eta askatzen
da. Beheko gorputzadarretako nerbioak
suspertzen dira.
- Sabelaldean masaje onuragarria eragiten da eta
horrek digestioa hobetzen du.
- Pelbisaren aldea bizkortzen da, bertara odol asko
iristen delako.
- Jarrera garatzerakoan biriketan aireari eusten
zaionean, presio handiaren eraginez birikak
indartu egiten dira eta bertako ehunak
elastikoago bihurtzen dira.

ETIMOLOGIA:
SHALABHA: Matxinsaltoa, otia. ASANA: Jarrera.
ARRETA JARRI:
Sakro aldean, parte hartzen duten muskuluetan
ONDORIOAK:
- Gerri aldeko muskulatura nabarmen indartzen
da: lunbarrak, ipurmasailak eta izterrak. Beso,
sorbalda eta lepoko muskuluak bizkortzen dira.

«

«

- Aurrealdeko muskulatura arinki luzatzen da.

A URKIBIDEA

- Bihotzaren eta giltzurrunen lana (diuresia)
hobetzen da.
- Bizi-energia suspertzen da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Gerri aldean kalte handiak daudenean: hernia
diskalak, espondilolistesia, hiperlordosia ...
GARAPENA:
Hasierako posizioa:Behera begira etzanda.
Kokotsa lurrean jarrita (indar gehiegi egin gabe)
besoak gorputzaren azpian jarriko ditugu luzeluze; eskubarruak behera begira daudela ukabilak
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Jarrera hau egin daiteke, baita, “eusten”, hots:
hankak goian ditugunean, eta birikak airez beteta
daudela, aire horri ahalik eta denbora gehienean
eutsi (pranayamasana deritzo). Hankak jaistea
poliki-poliki egin behar da, eta horrela arnasari
eustean indar gehiegi egitea saihestuko da.
Gehienez birritan errepikatu behar da.
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ALDAERAK:
A-Prestatzerakoan:
- Bekokia lurrean jarrita eta besoak gorputzaren
alboetan luzatuta, hankak txandaka jaso (Ardha
Shalabhasana).
- Hanka bat tolestuta (aztala, berna, bertikal
dagoela), bestea luze-luze jaso eta tolestutako
hankaren oinazpiaren gainean jarri.
- Ukabilen posizioa aldatuta: hatz-koskorrak elkarri
begira eta eskuen alboak lurrean jarrita, edota
hatzak elkartuta.
B-Gorputza bertikal jarrita, hau da, jarrera
alderantzizkatua. (Purna Shalabhasana)

A URKIBIDEA

«

«

estutu. Arnasa hartu; une horretan ukabilekin eta
besoekin lurraren kontra indarra eginez, eta gerri
aldeko muskuluak eta ipurmasailak uzkurtuz,
hankak biak elkartuta eta luzatuta jaso (norberak
ahal duen beste). Jarraian, arnasa botatzerakoan,
hankak jaitsiko ditugu astiro-astiro. Ziklo guztia
errepikatu behar da 3-6 alditan.
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6.9 DHANURASANA ARKU JARRERA

nerbio-guneak suspertuz, batez ere, sistema
sinpatikoko gongoilak.
- Sabelaldea estutu egiten da, eta honela barruko
organoak arindu egiten dira.
- Plexo solar delakoa desblokeatu egiten da, eta
antsietatea baztertu.

ETIMOLOGIA:
DHANU: Arkua. ASANA: Jarrera.

- Giltzurrunen lana eta digestioa hobetzen dira.
Zelulitisaren aurka egiten du.

ARRETA JARRI:
Plexo solar delakoan, urdailaren ahoan.

- Oroimena eta sexu-indarra garatzen dira.

ONDORIOAK:
- Bhujangasana y shalabhasanaren ondorioak
sintetizatzen eta zabaltzen dira (ikus dagozkion
fitxak).

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Bhujangasanarako adierazitako egoera beretan.

- Aurreko muskuluen erabateko luzapena
ahalbidetzen da.
- Bizkarrezurra malgutu eta gaztetu egiten da

«

«

- Guruin endokrinoak suspertu egiten dira:
tiroideak, giltzurrungainekoak, pankreasa, eta
bereziki sexu-organoak. Oso onuragarria da
hipotiroidismo, nagikeria, diabete eta inpotentzia
kasuetarako

A URKIBIDEA

- Jarrera honek energia suspertzen du.

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Behera begira etzanda.
Orkatilei heldu eta, besoak une oro luzatuta
daudela, hankak atzera eta gora erakarriko ditugu
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Fase estatikora iritsi aurretik kulunkatu egin
gaitezke. Jarraian, besoak, bizkarra eta aurpegia
ahal den guztia erlaxatu, eta gorputzaren pisua
sabelaren gainean utzita, geldi-geldirik egongo
gara.

ALDAERAK:
A- Prestatzeko garaian:
- Ezkerreko eskuarekin eskuineko orkatilari heldu,
eta, eskuineko besoa aurrerantz luzatuta eta
eskua lurrean jarrita, burua, enborra eta
eskuineko hanka jaso. Ondoren, posizio bera
beste hanka eta eskuarekin.
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- Bi eskuekin orkatila bati eutsi eta beste hanka
lurrean luzatuta eduki (arku erdia, ardha
dhanurasana).
- Bekokia lurrean jarrita, belaunak lurretik ahal
den guztia jaso eta orpoak ipurmasailetatik
aldendu.
- Aurrekoan bezala, baina orpoek ipurmasailak
ukitzen dituztela.
- Belaunak lurrean jarrita, burua eta enborra jaso
eta hankak atzerantz luzatu (Gurditxoa,
arabasana).
B- Besoak bertikalerantz luzatu eta eskuekin
hanka puntei heldu (arkua oso-osorik, Purna
Dhanurasana).

A URKIBIDEA

«

«

(behatz lodiek elkar ukitzen egon behar dute).
Ondoren, burua eta gorputz-enborra jaso.
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6.10 PASCHIMOTTANASANA
PINTZA JARRERA

ONDORIOAK:
- Atzealdeko muskuluak biziki lantzen dira,
oinetatik hasi eta bururaino.
- Mokorraren eta bizkarrezurraren malgutasuna
hobetzen da. Hiperlordosia arintzen da.
- Sabelaldeko muskuluak indartzen dira.
- Postura desegiterakoan bizkarreko muskuluetara
eta bizkarrezur-muinera odol asko iristen da.
- Pelbiseko sistema sinpatiko eta parasinpatikoa
bizkortzen da, eta horrek mesede egiten du
sabelaldeko organoetan: pankrean, gibelean eta
giltzurrunetan.

«

«

ETIMOLOGIA:
PASCHIMA: Mendebaldea. TAN: Handia/Bizia.
ASANA: Postura.

- Prostatan, umetokian eta obulutegian onura
nabaria izaten da. Bizitasuna gehitzen da,
inpotentzia sendatzen laguntzen du.

Postura honek mendebaldea asko/biziki lantzen
du. Posturak ekialdera, eguzkiaren sortaldera
begira egiten zirenez, postura honek gorputzaren
mendebaldea luzatzen du.

- Postura horretan denbora laburrean egonez gero,
(3 minutu baino gutxiago) idorreria osatzen da,
peristaltismoa aktibatuz. Hemorroideak arintzen
dira.

ARRETA JARRI:
Hanketako eta bizkarreko muskuluetan.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera bat bera ere ezagutzen.

A URKIBIDEA
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Arnasa hartzerakoan besoak gorantz jaso, eta
besoak eta gorputz-enborra luzatu. Arnasa
botatzerakoan mokorra tolestu eta enborra eta
besoak hanketara eramango dira. Orkatila
ingurutik hankak helduta gorputzari aurrera egiten
lagunduko diogu, eta topera iritsitakoan, polikipoliki burua jaitsiko dugu.
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ALDAERAK:
A- Hankak zabalik (kurmasana, dordoka)
B- Hanka bat lurrean tolestuta eta bestea luzatuta
(janusirasana).
C- Oinazpi biak elkartuta eta belaunak zabalzabalik (maskorra).
D- Besoak bizkarraldean luzatuta eta hatzak
elkartuta.
E- Eskubarruak omoplatoen artean elkartuta.

A URKIBIDEA

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa:lurrean eserita, hanka biak
elkartuta eta aurrerantz luzatuta.
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6.11 ARDHA MATSYENDRASANA
BIHURDURA JARRERA

Bizkarrezurra gaztetu eta zuzendu egiten da.
- Gerrialde eta aldakako minak eta ziatika mota
batzuk izatea saihesten du.
- Bizkarrezurreko nerbioak askatzen dira, eta
organismoaren bizitasuna gehitzen da.
- Bular aldea estutzen da, eta ondorioz,
arnasbotatzea eta biriketara eta bihotzera odola
iristea errazten du.
- Sabelaldea estutzen da, eta honela barruko
organoen (gibel, giltzurrun, are edo pankrea...)
presioa arindu egiten da.
- Digestioa orekatu eta idorreria arindu egiten da.

ETIMOLOGIA:
ARDHA: Erdia. MATSYENDRA: Irakasle yogi baten
izena. ASANA: Postura.
ARRETA JARRI:
Sabelean, bertako arnas mugimenduaz jabetuz.
ONDORIOAK:
- Bizkarrezurreko muskuluak luzatu eta bizkortzen
dira.

«

«

- Ornoen mugikortasuna hobetzen da.

A URKIBIDEA

- Giltzurrunen eta giltzurrungaineko guruinen lana
erregulatu egiten da.
- Bizi-energia orekatu eta burua/adimena lasaitu
egiten da.

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Eserita hankak luze-luze
daudela. Lehendabizi eskuineko hanka tolestu,
oina ezkerreko belaunaren gainetik pasatu eta
oinazpia lurrean jarri. Ezkerreko besoarekin
eskuineko belauna inguratu eta izterra sabelerantz
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erakarri. Une horretan eskuineko eskua atzealdean
jarri lurrean. Arnasa bota eta besoekin palanka
egiten dugun bitartean, gorputz-enborra eta burua
zuzendu eta eskuinerantz biratzen saiatuko gara.

ALDAERAK:
- Belauna inguratzen zuen besoa luzatuta eta
kontrako oinari edo orkatilari eusten.

Posizio horretan fase estatikoan minutu bat egon
ondoren, jarrera desegingo dugu eta bihurdura
bera egingo dugu, baina oraingo honetan
ezkerrerantz. Beti eskuineranzko bihurdurarekin
hasiko gara, honela hesteetako peristaltismoa
hobetzen baitugu.

- Aurrekoaren parekoa, baina eskua bizkarraldean
lotuta. Beso batek gerria inguratuko du, eta
bestea jasota dagoen belaunaren azpitik pasatu.
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- Matsyendrasana oso-osorik (purna
matsyendrasana) oso gutxik egin ahal izango
dute. Osatuko litzateke tolestuta dagoen
hankako oinbularra kontrako hankako izterraren
gainean jarrita. Gainerako guztia berdin utzi
beharko da.

A URKIBIDEA

«

«

Jarrera horrek irauten duen bitartean ipurmasail
biak lurrean finkaturik egongo dira, sorbaldak
altuera berean, atzean dagoen besoak gorputzaren
pisuari eusten ez diola, eta burua eta enborra
tente.

- Lurrean zegoen hanka tolestu, eta orpoa
kontrako ipurmasailaren azpian jarrita.
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6.12 SHIRSHASANA
BURUAREN GAINEKO JARRERA
ETIMOLOGIA:
SHIRSHA: Burua. ASANA: Jarrera.
ARRETA JARRI:
Begitartean.

ONDORIOAK:
- Garunaren odol zirkulazioa hobetzen da, eta
buruko minak, migrainak... arintzen laguntzen
du.
- Hanketan eta sabelean itzulerako odol
zirkulazioa hobetzen da, eta horrela barizeak eta
hemorroideak arindu edo saihesten dira.

- Alderantziz jartzearen eraginez energia orekatzen
da.

- Bizkarrezurraren estatika hobetzen da.

- Arreta eta adimena garatzen laguntzen du.

- Lepo eta besoen muskulatura indartzen da.

- Norberarengan konfiantza eta indarra ematen
du.

- Hipofisi guruinen eta hipotalamoaren lana
erregulatzen da.
- Ikusmena eta entzumena hobetzen dira.
- Eroritako organoak berreskuratzen laguntzen du.

«

«

- Tentsioa arindu eta arazo psikologiko arinak
baztertzen dira: antsietatea, beldurrak, lotsa,
konplexuak,...

A URKIBIDEA

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Lepoan, begietan, belarrietan, ahoan... arazo
larriak daudenean.
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komeni da. Jaisteko lehendabizi hankak tolestu,
eta ondoren, oinak eta belaunak lurrean jarri.

Posizio honetan minutu batzutan iraun badaiteke
ere, hasiera batean 15 segundu inguru egotea

- Hankak aurrerantz eramanda eta burua lurretik
jasota (eskorpioia/arrabioa, vrishikasana).
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ALDAERAK:
- Oinarria aldatuta. Lurrean ukondoak jarri
beharko liratekeen toki berean besaurreak jarri
beharrean eskuak jar daitezke (1. hatzak
bururantz zuzenduta edota 2. kontrako aldera)
(kapalasana).
- Goian hankak zabalduta, bai alboetarantz, baita
aurrera eta atzerantz ere.
- Hankak gurutzatuta loto posizioan (padma
shirshasana).

A URKIBIDEA

«

«

K

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Belauniko eta behatzak
lurrean jarrita. Eskuekin kontrako besoa heldu eta
ukondoak lurrean jarri. Ukondoen arteko tarte
horri jarrerak irauten duen bitartean eutsiko diogu.
Besaurrean ukondoen gainean pibotatuz hatzak
elkartuko ditugu. Buruaren gaineko aldea lurrean
jarriko dugu eta eskubarruak kokotean. Hiruki
baten erako oinarri hori jarri ondoren, eta
gorputzaren pisu guztia buruaren gainean utzi
gabe, belaunak jaso eta oinekin urrats txikiak
ematen hasiko gara harik eta bizkarra bertikal jarri
arte. Une horretan hankak tolestuko ditugu eta
gorantz jasotzen hasiko gara.
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6.13 PADAHASTASANA
OINAK HELDUTA JARRERA

ONDORIOAK:
- Atzealdeko muskuluak biziki luzatzen dira,
oinetatik hasi eta bururaino.
- Mokorra eta bizkarrezurra, behealdea bereziki,
malgutu egiten da. Hiperlordosia arindu egiten dira.
- Garunera eta aurpegira odol gehiago iristea
ahalbidetzen da, eta buruz beherako jarrerek
dituzten onura bertsuak ditu. Buruz beherako
jarrera zailagoak prestatzeko egokia da.
- Bizkarrezurreko nerbioak bizkortu egiten dira,
eta, horri esker, gorputzaren funtzionamendu
orokorra hobetu egiten da.

ETIMOLOGIA:
PADA: Oina. HASTA: Eskua. ASANA: Jarrera.
Eskuak oinetara jarrera
UTTANASANA luzapen Bizia jarrera ere deitzen
zaio. UT: Askatasuna eta intentsitatea adierazten
duen partikula.

«

«

ARRETA JARRI:
Hanketako muskuluetan eta bizkarrean.

A URKIBIDEA

- Sabeleko organoetan, hau da, gibelean,
giltzurrunetan eta pankrean presio arina egiten
da, eta, horrela, digestioa eta libratze lanak
hobetu egiten dira.
- Prostatan, umetokian eta obulutegian eragin
positiboa izaten du.
- Bizitasuna gehitu eta gaztetu egiten du.
Urduritasuna gutxitu egiten da eta begiek
bizitasun handiagoa lortzen dute.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera bat bera ere ezagutzen.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa:zutik, hankak elkartuta eta
guztiz luzatuta.

besoak alboetatik jaitsi arnasa botatzen dugun
bitartean.

ALDAERAK:
A- Besoak atzetik luzatuta eta eskuko hatzak
elkartuta.

Arnasa hartzerakoan besoak jaso eta gorputzenborra eta besoak atzerantz okertuko ditugu.
Arnasa botatzerakoan, mokorra toles gunea dela,
enborra eta besoak zuzen-zuzen daudela
hanketarantz eramango ditugu. Bernei, eta ahal
bada, orkatilei heldu eta besoekin tira egingo
dugu. Mugaraino iritsitakoan, ornoak artikulatzen
joango gara burua belaunetara hurbiltzeko.

B- Eskuen ahurrak (eskubarruak) omoplatoen
artean jarrita.
C- Tente jartzerakoan geldiunea eginda, bizkarra
eta besoak 3 arnasalditan horizontal utzita.
D-Hiru puntu dituen oinarria sortu ondoren, hanka
bat jaso (Urdhva Prasarita Ekapadasana)

Posizio honi 3 arnasalditan eutsi. Jarraian unetxo
baten horrela geratuko gara besoak, enborra eta
burua pasiboki zintzilik egon daitezen.

E- Eskuen ahurrak eta oinazpiak lurrean ondo
finkatuta daudela bizkarra eta burua goratu
(gajasana, elefantea jarrera). Hori ezin bada egin,
orpoak jaso eta hatzen eta behatzen puntak
lurrean jarri.

A

K

I

B

R

O

L

A

E

C

U

S

K

A

R

A

D

Z

E
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Tente jartzeko, arnasa hartu eta besoak aurretik
jasoko ditugu tope egin arte, eta jarraian enborra
eta besoak jasoko ditugu. Bertikalera iritsitakoan
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6.14 ARDHA CHANDRASANA
ILARGI ERDI JARRERA
ETIMOLOGIA:
ARDHA: Erdia. CHANDRA: Ilargia. ASANA: Jarrera.
ARRETA JARRI:
Zabalik dagoen saihetsean.

ONDORIOAK:
- Beso, sorbalda eta enborraren alboko muskuluak
luzatzen dira.
- Saihets aldea zabaltzen da, eta, horri esker,
bertako arnasketa erraztu.
- Ornoen mugikortasuna hobetzen da eta
gerrialdearen gogortasuna arintzen da.
- Bizkarrezurreko nerbioak askatu egiten dira eta
organismoa suspertu egiten da.
- Posizioetako bat landuz gero, eskoliosia zuzendu
egiten da.

«

«

- Sabelaldea indartzen da eta horrela bertako
organoak (gibela, giltzurrunak, pankrea...) arindu
egiten dira.

A URKIBIDEA

- Gerria findu egiten da eta pelbisa egoki kokatzen
da .
- Bizi-energia orekatzen da eta egonkortasuna
ematen du.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: Zutik eta oinak
elkartuta.Arnasa hartzerakoan, eskuineko besoa
bertikaleraino jaso, belarriaren ondora. Arnasa
botatzerakoan enborra ezkerrerantz okertuko dugu,
baina hanken bertikaltasuna galdu gabe. Lepoa
bizkarrezurrak markatzen duen arkuaren (ilargi
erdia) jarraipena izango da, burua erortzen utzi
gabe. Gorputzaren pisua oin bietan orekatu behar
da neurri berean.
Posizioari 5 arnasalditan eutsiko diogu eta jarraian
beste alderantz egin beharko da.

ALDAERAK:
1. Oinak 50-60 cm aldenduta. Enborra alde
baterantz okertu dugu eta burua gorantz biratuko
dugu. Behean geratzen den eskua hankaren
alboan utziko dugu (Parshva Trikonasana).
2.Eskuak elkartuta.
ALDAERAK: belauniko
3. Eskuineko hanka alborantz luzatuta, oina
eskuinari begira eta lurrean orpoa bakarrik jarrita,
enborra eskuinerantz okertuko dugu eta
buruarekin goranzko biraketa egingo dugu
(Parighasana).
4. Aurrekoaren antzera, baina oina aurrera begira
eta oinazpi guztia lurrean jarrita. Enborra
ezkerrerantz okertuko dugu, ezkerreko eskua
lurrean edo kuxin baten gainean jarrita. Burua
lurrari begira egongo da.
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A URKIBIDEA

«

«
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6.15 TRIKONASANA
TRIANGELU JARRERA
ETIMOLOGIA:
TRI: Hiru. KONA: angelua. ASANA: jarrera.
ARRETA JARRI:
Arnasketan.

ONDORIOAK:
- Bizkarrezurraren oinarrizko mugimenduak
(flexioa, bihurdura, albokotasuna) konbinatzen
direnez, horien guztien ondorioak biltzen dira.
- Bizkarrezurreko eta hanketako giharrak luzatu
eta indartzen dira.
- Ornoen eta aldakaren mugikortasuna hobetzen
da. Bizkarrezurra gaztetu egiten da.

«

«

- Kaxa torazikoa estutu egiten da, eta, hori esker,
arnasa botatzea eta bihotzera eta biriketara
odola iristea errazten da.
- Buruz behera jartzearen eraginez, odolari
garunera iristen laguntzen zaio.
- Sabelaldea indartzen da eta barruko organoak
arindu: gibela, giltzurrunak, pankrea (area)...
- Gerria estilizatu eta egonkortasuna ematen du.

- Gerri aldeko eta aldakako minak eta ziatika mota
batzuk arindu egiten dira.

- Bizi-energia bateratu eta burua arintzen du.

- Bizkarrezurreko nerbioak askatu egiten dira, eta
horrela gorputzaren bizitasuna gehitzen da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.

A URKIBIDEA
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: Zutik eta hankak zabalik
(berna beste luze – 50 cm. Inguru). Eskuineko
hanka 90º eskuinerantz biratu eta besoak zabalik
daudela, arnasa botatzerakoan eskuineko eskua
bere aldeko oinerantz eraman. Gorputz-enborra
ezkerrerantz biratu eta goian dagoen eskuari
begira jarri. Eskua ez bada lurrera edo oinera
iristen, hanketako muskuluak neka ez daitezen
euskarriren bat erabiltzea komeniko litzateke (A
irudia).

2. Eskua kontrako hankara eraman. Honek
enborraren bihurdura areagotzen du (parivritta
trikonasana).
3. Gorputzaren pisua jasan behar duen hanka
okertu. Ekintza hau aldaera guztietarako
baliagarria da, baina hankak luzatzerakoan ez du
eragin handirik. Egokiago litzateke euskarri gisa
tako bat erabiltzea.

Lehendabizi alde batera eta gero bestera.
Posizio bakoitzean 5 arnasaldi beste
denbora egon. Labantzea ekiditea
komeni da, eta, hankak lurrean
ondo itsatsita egon daitezen,
oinutsik ere egin daiteke.

ALDAERAK:
1. Goian dagoen besoa belarrira eraman
enborraren luzapena balitz bezala eta
eskubarrua lurrera begira. Aldaera
honek gorputzaren alboa gehiago
luzatzeko aukera ematen du.
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6.16 VIRABHADRASANA
HEROI JARRERA
ETIMOLOGIA:
VIRABHADRA: Siva erregearen ile batetik
sortutako heroi mitologikoa. ASANA: Jarrera.
ARRETA JARRI:
Oinak eta hankak lurrean duten
finkotasunean.

ONDORIOAK:
- Hanketako eta bizkarreko giharrak luzatu eta
bizkortu egiten dira.

«

«

- Pelbisa orekatzen denez, gorputzaren estatika
hobetu egiten da.

- Hankak eta hanken artikulazioak, hots,
mokorrak, belaunak eta orkatilak, indartu egiten
dira.

- Gerria estilizatu egiten du eta egonkortasuna
eman.

- Sorbalden eta lepoaren gogortasuna arindu
egiten da.

- Heroien indarra eta boterea ematen du.

- Segurtasuna eta lurrean finkatzea dakar.

- Bizkarrezurra zuzendu eta indartu egiten da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:

- Kaxa torazikoa zabaldu egiten da, eta, horrekin,
arnasketa hobetu.

Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.

A URKIBIDEA
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: Zutik eta hankak ongi
aldenduta. Eskuineko oina eskuinerantz 90º
inguru biratu, eta ezkerrekoa, berriz, zertxobait.
Besoak atzerantz eraman ditugu eta eskubarruak
elkartu egingo ditugu. Gorputz-enborra, besoak eta
burua eskuinerantz biratu eta hanka tolestuko
dugu harik eta aztala, bernaren atzealdea,
lurrarekiko perpendikular utzi arte. Belaunak
orkatilaren bertikala pasatzen duela ikusiz gero,
oina aurreratuko dugu pelbisa ongi kokatu arte.
Burua biratu egingo dugu eskuei begira gera
dadin. Jarrera horrek irauten duen bitartean
besoekin zerurantz tira egingo dugu, eta horrela,
bizkarrezurra ere luzatu egingo dugu.

Oso garrantzitsua da oinak lurrean ongi itsatsita
geratzea labaindu ez gaitezen.

ALDAERAK:
A. Besoak gerrian jarrita (Janurasana)
B. Besoak gurutzea balira bezala jarrita, baina
enborraren biraketa egin gabe. Besoek eta hankek
lerro berean egon behar dute. Burua bakarrik
egongo da biratuta.
C. Oinarrizko posiziotik abiatuta enborra
aurrerantz eramango dugu eta pisu guztia hanka
baten gainean utzita besoak-enborra-hankak
multzoa horizontal jartzen saiatuko gara
(ekapadasana, balantza jarrera).

Jarrerari 5 arnasalditan eutsiko diogu. Jarraian,
beste alderantz egingo dugu.
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6.17 UTKATASANA AULKIA JARRERA

ARRETA JARRI:
Hanketan, muskuluen uzkurdura indartsuaz
jabetuz.
ONDORIOAK:
- Hanketako eta bizkarreko muskuluak indartu
egiten dira.
- Honako artikulazio hauentzat onuragarria da:
mokorra, belaunak eta orkatilak.
- Sorbalda eta lepoaren gogortasuna arindu egiten
da.
- Bizkarrezurra zuzendu eta suspertu egiten da.
- Kaxa torazikoa zabaldu egiten da, eta, horrekin,
arnasketa hobetu.
- Gorputzaren estatikan eragin positiboa du.
- Gerria estilizatu egiten du eta egonkortasuna
eman.
- Segurtasuna eta lurrean finkatzea dakar.
- Indarra eta boterea ematen du.

«

«

ETIMOLOGIA:
UTKATA: Boterea, basakeria. ASANA: Jarrera.

A URKIBIDEA

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
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Bukaerako posizio horri 3-6 arnasalditan eutsiko
diogu, lan horretan ahalik eta indar gutxien
erabiliz eta erlaxatzen ahaleginduz. Birritan
errepikatu behar da.
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ALDAERAK:
A. Ipurmasailak ahal den guztia jaitsi, orpoak
lurretik jaso gabe.
Posizio horretatik abiatuta, beste bi lot ditzakegu,
bata tolestura eta bestea bihurdura:
B. Belaunak alboetarantz erortzen utzi, enborra
aurrerantz tolestu eta eskuekin orkatilei heldu
atzealdetik (malasana, girnalda jarrera).
C. Hankak besoarekin besarkatu eta sabelaren
kontra estutuz, enborraren bihurdura egingo dugu,
libre dagoen eskua lurrean jarrita edo esku biak
atzealdean lotuta (pasasana, hankak enborrera
lotzen dituen soka jarrera).

C

A URKIBIDEA

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Zutik eta oinak zertxobait
aldenduta. Arnasa hartzerakoan besoak jaso eta
eskubarruak goian elkartu. Arnasa botatzerakoan
hankak tolesten joan, harik eta aulki baten
altuerara iritsi arte. Balizko aulki batean eserita
gaudela, bizkarra zuzendu egingo dugu, aulkiaren
bizkarraldearen bila joango bagina bezala. Hankak
neke handiegia jasaten ari direla ikusiz gero,
horiek gutxiago tolestu eta tenteago jarriko gara.
Azkenik, oinazpiak sentitu egingo ditugu eta
gorputzaren pisua guztiaren gainean banatu
egingo dugu.
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6.18 OINAREN GAINEAN OREKA
LANTZEKO JARRERAK

3. Uthita Ekapada Hasta Padangusthasana
(Jarrera hauetan oineko behatz lodia heltzen da,
eta hanka aurrerantz edo alboetarantz luzatzen da)

1. Vrikshasana (zuhaitz jarrera) edo
Baghirathasana (Baghirata erregea jarrera)

2. Natarajanasana (Dantzaren Jauna jarrera. Izen
hori Sivak duen izenetako bat da.)

«

«

A URKIBIDEA
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4. Ardha Chandrasana (Ilargi erdia jarrera)

6. Ekapadasana (Balantza postura)

5. Garudasana (Arrano jarrera)
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ARRETA JARRI:
Puntu zehatz bati begira egon
ONDORIOAK
- Besoak eta hankak luzatu eta indartzen dira.
- Bizkarrezurraren estatika berresten da.
- Nerbio sistema doitu eta orekatu egiten da.

- Aditasuna eskatzen dute.

3. 3a aldaeran belauna gorputz-enborrerantz
ekarriko dugu eta tente-tente egoten saiatuko gara.
Gainerako jarreretan behatz lodiari heldu behar
zaio, eta hankak ahal dugun guztia luzatuko ditugu
gorputza orekatzen ahalegintzen garen bitartean.

- Psikismoa orekatu eta norberarengan konfiantza
lortzen da.

4. 4a-tik abiatu eta 4b lortzen saiatuko gara
gorputz guztia plano berean dagoela.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.

5. Berma zangoa tolestuta dagoela(eskuina esate
baterako), bestea horren inguruan kiribildu behar
da, eta jarraian lehena (eskuina) zuzentzen
ahalegindu. Eskuineko besoak ezkerrekoa
besarkatu behar du eta eskuineko eskuarekin
ezkerreko eskuko hatz lodia heldu behar da.
Erpurua horizontal geratuko da.

- Funtzio motoreak eta sentimen funtzioak hobetu
egiten dira.

GARAPENA:
1. Oina izterraren gainean jarri behar da (oinazpia
edo oingaina, ahalmenaren arabera), eta besoak
gora jaso. Oinak irrist egiten badu, kontrako
eskuarekin heldu behar zaio. (1c). 1d aldaeran
berma-zangoa toles daiteke, berori indartzeko.

«

«

2. 2a aldaeran orpoa gorantz jaso eta
ipurmasailetik aldenduko dugu. Bestalde,
kontrako besoa gorantz eta atzerantz luzatuko
dugu, aurrera begira gauden bitartean. 2b aldaera
dhanurasana bezalakoa da (ikus xx fitxa) baina
hanka bakar baten gainean. 2c aldaera oso
malguak direnentzat da .

A URKIBIDEA

6. Berma zangoaren gainean biraketa egingo dugu
eta gainerako gorputz atalak zuzen-zuzen jarriko
ditugu, ohola balitz bezala. Horizontal jarri
ondoren, besoak aurrerantz luzatuko ditugu.
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6.19 MARJARIASANA
NAGIAK ATERATZEN ARI DEN
KATUA JARRERA
ETIMOLOGIA:
MARJARA: Katua. ASANA: Jarrera.
Ariketa dinamikoa da, a eta b artean dagoena, eta
jarrera biziagoak prestatzeko balio du.

ARRETA JARRI:
Bizkarrezurrean, haren mugimendua nabarituz.

ONDORIOAK:
- Gorputz-enborreko muskuluak luzatu eta
indartzen dira.
- Orno guztiak mugitzen dira eta horrek
bizkarrezurrari arintasuna eta gaztetasuna
ematen dio.
- Mokor eta gerri aldeko minak eta ziatika mota
batzuk saihesten dira.
- Kaxa torazikoa malgutu eta desblokeatu egiten
da eta, horrekin, arnasketa erraztu.

«

«

A URKIBIDEA

- Sabelaldeari masaje arina ematen zaio, eta
digestioa normaldu egiten da.
- Bizkarrezurreko nerbioak askatu egiten dira, eta
organismoari bizitasuna ematen zaio.
- Giltzurrun eta giltzurrungaineko guruinen lana
erregulatu egiten da.
- Gure bizkarrezurrarekiko sentsibilizazioa gehitu
egiten da, eta horrela gorputzaren estetika eta
estatika hobetu egiten dira.
- Bizi-energia suspertu eta adimena esnatzen da.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: Belauniko, “lau hanken”
gainean eta izterrak eta besoak bertikal-bertikal
ariketak irauten duen bitartean. Belaunak eta
eskuak mokorraren eta sorbalden besteko zabalera
dutela, hurrenez hurren. Arnasa botatzerakoan
burua jaitsi eta bizkarrezurra gorantz eramango
dugu, besoak luze-luze ditugula (a).

ALDAERAK:
A. Oinarrizkoaren antzera, baina hanka bat
mugituz (Viaghra Karana, tigrea).
B. Eskuineko oingaina ezkerreko eskuarekin hartu
eta bizkarra arkeatzen saiatuko gara. Posizio honi
3 arnasalditan eutsiko diogu eta ondoren hanka
aldatu egingo dugu (Utthita Ardha Dhanurasana).
C. B. aldaeran bezala, baina besaurrea lurrean
jarrita trabeska.

Arnasa hartzerakoan burua jaso, torax aldea
zabaldu eta gerria jaitsiko dugu, ipurdia tente/zut
utzita. Besoak oraingoan ere okertu gabe (b). Bi
posizio hauetan 10 segundo inguru egongo gara.
Ondoren, batetik bestera pasatzen arituko gara,
gelditu gabe, norberaren gustura erritmoa
azkartuz.
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A URKIBIDEA
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«

A

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
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6.20 ADHO MUKHA SVANASANA
ALDERANTZIZKO UVEAREN
JARRERA

ARRETA JARRI:
Hanketako muskuluetan eta orpoetan.
ONDORIOAK:
- Besoko, sorbaldetako eta lepoko muskuluak
indartzen dira.
- Atzealdeko muskuluak biziki luzatzen dira; batez
ere, hanketakoak.
- Eskumuturrak indartzen dira.
- Hankak lasaitu eta modelatzen dira, eta orpo eta
orkatilen mina eta gogortasuna arindu.
- Bizkarrezurra malgutu eta zuzentzen da.
- Nekea kendu eta galdutako energia berreskuratu
egiten da. Oso aproposa da abiadura lantzen
duten korrikalarientzat.
- Bizkortasun handia ematen du, garunera odol
asko iristen delako.
- Poza eman eta izaera indarberritzen du.

ETIMOLOGIA:
ADHO: Beherantz. MUKHA: Ahoa, aurpegia.
SVANA: Txakurra. ASANA: Jarrera.
Aurpegia beherantz duen txakurraren jarrera.

«

«

A URKIBIDEA

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da ezagutzen kalte egiten duen egoera
aipagarririk.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: “Lau hanketan”, besoak
aurrerantz luzatuta, eskubarruak lurrean, eta
behatzak lurraren kontra; oinak zenbat eta gehiago
elkartu hobeto. Belaunak lurretik altxatu, eta
ipurdia atzerantz eta orpoak lurrerantz eraman
behar dira. Besoek luzatuta jarraitu behar dute,
eta bizkarrak zuzen-zuzen. Lepoa bizkarrezurraren
lerro berean jarri behar da.

Postura desegiteko hankak tolestu behar dira, eta
umekiaren (fetoaren) jarrera hartuta erlaxazioa
egin daiteke.

ALDAERAK:
- Hanka bat jaso luze-luze eginda, eta ondoren,
bestea.

Posizio honetan minutu bat egon gaitezke, edo,
bestela, hiruzpalau aldiz egin, baina aldiro
denbora laburragoan.
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«

«
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6.21 NAVASANA UNTZI JARRERA
ETIMOLOGIA:
NAVA: Untzia, txalupa. ASANA: Jarrera.
ARRETA JARRI:
Sabeleko muskuluetan.

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Eserita, bizkarra zuzen.
Hatzak lurrean jartzen dira izterren aldamenetan,
hankak luzaturik igotzen diren neurrian enborra,
zuzen, atzeraka eramaten dugu. Posizioa lortu eta
gero, besoak horizontal jartzen dira, eskubarruak
beheruntz. Hiru arnasalditan egin enborra eta
hankak 90ºtan mantenduz.
ONDORIOAK:
- Sabel, hanka eta bizkarreko muskuluak biziki
indartzen dira.
- Pelbisaren inguruan odol asko metatzen da eta
hori onuragarria da.

«

«

- Sabeleko organoak suspertu eta gaztetu egiten
dira.

A URKIBIDEA

- Sexu-organoak bizkortzen dira eta hilekoaren
minak arindu egiten dira.
- Pelbiseko sistema sinpatiko eta parasinpatikoa
suspertu egiten da.
- Jarrera honek energia ematen du.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Sabelaldea ahuldurik dagoenean; iztaieko hernia
dagoenean.
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3. posizioan pisu
guztia gerri aldearen
gainera doa eta
kokotsak esternoiaren
kontra presio arina egin
behar du.
3
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4. posizioan sakro alde guztia jartzen da lurrean,
hanka eta enborra ongi zuzenduta (5 arnasaldi).
5. posizioan (ubhaya padangustasana) orkatilak
helduko ditugu ahal den gutxien bananduz.
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A URKIBIDEA

«

«

PRESTAKUNTZARAKO JARRERAK:
Jarrera hau jarraian azalduko ditugun posizioekin
prestatzea komeni da. Sabelaldea pitin bat
berotzeko 1. segidarekin hasiko gara. Gerria
lurrean jarriko dugu eta b eta c ariketak birritan
egingo ditugu; 3 arnasaldi ariketa bakoitzeko.
1
Jarraian 2. segidari
A
ekingo diogu;
gogortxoagoa da.
Horretan sakro aldea
bakarrik jartzen da
lurrean, eta lehen
ukondoak jartzen ziren
2
lekuan orain eskuak
A
ipini behar dira.
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6.22 USHTRASANA GAMELU JARRERA

ONDORIOAK:
- Lepoaren aurrealdeko eta sabeleko muskulatura
biziki luzatzen da.
- Bizkarrezur osoa malgutzen da.
- Arku jarrera (dhanurasana) egitea errazten du.
- Kaxa torazikoa zabaltzen da, eta horrek goiko
arnasketa errazago egitea eragiten du.
- Nerbio plexu gehienak desblokeatzen ditu:
solarra, kardiakoa eta laringeoa.
- Giltzurrun eta giltzurrungaineko guruinetan on
handia egiten du.
- Jarrera suspergarria denez, kanporakoitasuna
(besteenganako irekitasuna) eragiten du.

ETIMOLOGIA:
USHTRA: Gamelua. ASANA: Jarrera.
Izen hauek ere hartzen ditu: Belaunen gurpila
(Janu Chakrasana), Irmotasunaren jarrera
(dhrityasana) eta Usoa (kapotasana).

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Bizkarrezurrean, batez ere lepo eta gerri aldean,
arazo larriak daudenean.

ARRETA JARRI:
Bularraren erdian, eta torax aldea zabaltzen dela
nabaritu.

«

«

- Organismoa berpiztu eta autoestimua garatu
egiten da .

A URKIBIDEA
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Posizio honetan 5 arnasaldi iraun.
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Jarrera desegiteko ipurmasailak orpoetarantz eta
eskuak lurrera eraman ditzakegu, eta jarraian
burua kontu handiz jaso. Fetuaren jarrera hartuz
erlaxatuko gara, baina aurretik lepoa luzatu behar
da. Horretarako, buru gainetik bultza egin eta
kokotsa bularrerantz eramango dugu.

ALDAERA garapenari dagokionean:
Batzuentzat errazagoa da hastea orpoen gainean
eserita eta eskuak lurrean jarrita, oinen atzean.
Posizio honetatik abiatuta, burua poliki-poliki jaso
behar da, eta jarraian, ipurmasailak gorantz ekarri
behar dira eskuak orpoetara hurbiltzen ditugun
bitartean, orpoei heltzeko. Bukatzeko, pelbisa
aurrerantz eta gorantz eramango dugu.

A URKIBIDEA

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Belauniko eta gorputz-enborra
tente. Belaunak zertxobait aldenduta eta behatz
lodiak elkar ukitzen. Eskuak gerrian jarriko ditugu
erpuruak bizkarrezurrari begira daudela.
Ipurmasailak gogortu eta bizkarra behetik gorantz
arkeatuko dugu burua erortzen utzi arte, baina
kontu handiz. Eskuak orpoetara eramango ditugu,
eta horiei helduta pelbisa aurrerantz eta gorantz
eramango dugu, gorputzaren pisu guztia belaunen
gainean utzita. Besoak luze-luze geratuko dira,
baina batere pisurik jasan gabe. Bukatzeko, gogoa
jarriko dugu toraxa irekitzeko, eta bizkarra ahal
dugun guztia erlaxatu, ongi okertu dadin.
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6.23 CHAKRASANA ZUBI JARRERA
ETIMOLOGIA:
CHAKRA: Gurpil. ASANA: Jarrera.
Beraz, honela ere ezagutzen da: Gurpilaren jarrera.

ARRETA JARRI:
Bizkarrezurrean (arkua nabarituz).

ONDORIOAK:
- Gorputzaren aurreko giharrak luzatzen dira.
- Bizkarrezurra malgutzen eta gaztetzen du.
- Bizkarra, besoak eta hankak indartzen ditu.
- Torax aldea zabaltzen da, eta goialdeko
arnasketa hobetu.
- Odol asko iristen da garunara.
- Plexo nerbioso gehienak desblokeatzen dira:
solarra, kardiakoa eta laringeoa.
- Giltzurrun eta giltzurrungaineko muinetan onura
handiak izaten dira.

«

«

- Jarrera suspergarria denez kanporakoitasuna
eragiten du.

A URKIBIDEA

- Organismoa bizkortu eta autoestimua goratzen
da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Bizkarrezurrean arazo larriak daudenean.
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1

3

3A

3B

Jarrera honi 3 arnasalditan eutsi, eta ondoren,
posizioa desegingo dugu besoak eta hankak
tolestuz eta burua eta bizkarra lurrean jarriz.

Prestatzeko ALDAERAK:
1. Sorbaldak lurrean jarrita, orkatilei heldu,
pelbisa jaso eta bularraldea zabaldu egingo dugu.
Jarrera honekin (dvipada phitam, bi hankako
mahaia) bizkarrezurra, hankak eta bularra
prestatzen ditugu.
2. Eserita eta hankak luzatuta, eskuak lurrean
jarri hatzak atzera begira daudela eta pelbisa jaso.
Buruari erortzen utzi poliki-poliki eta
oinazpiak lurrerantz eraman (Purvottanasana,
ekialdearen luzapena).
3. 2. posiziotik abiatu, baina hankak
tolestuta. Bizkarra zuzendu, eta bularra jasoz
eta oinazpiak lurretik altxatu gabe, belaunak
aurrerantz eraman ahal dugun gehien eta
ondoren pelbisa jaso (chastuspada phitam,
lau hankako mahaia). Jarraian, hankak jaso
(3A) edota toles (3B) ditzakegu txandaka.
Bai 2., bai 3. jarrerek besoak eta hankak
prestatzeko balio dute, jarraian chakrasana
egin ahal izateko.
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GARAPENA:
Behean azaltzen diren prestatzeko aldaerak landu
ondoren, hasierako posizioan kokatuko gara. Gora
begira etzanda gaudela hankak tolestuko ditugu eta
oinazpiak lurrean jarriko ditugu zertxobait
aldenduta. Eskuak sorbalden azpian eta hatzak
hankei begira. Arnasa hartzerakoan pelbisa eta
enborra jasoko ditugu eta buruaren gainaldea
lurrean jarriko dugu. Posizio honetatik gorputza
jasotzen jarraituko dugu besoak eta hankak luzatuz.
Bularraldea zabaldu egingo dugu eta burua oinak
dauden alderantz eramaten saiatuko gara.
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1A

1B

6.24 ANJANEYASANA
ANJANEYA JARRERA
ETIMOLOGIA:
1. ANJANEYA: Hanumanen amaren
izena. Hanuman Tximinoen Erregea da. ASANA:
Jarrera.

2

2. Jarreraren izena Hanumanasana da.

ARRETA JARRI:
Bularraren erdian eta toraxa zabaltzen dela
sentitu.

ONDORIOAK:
- Hanketako muskulatura biziki lantzen da, bai
indarrean baita luzapenean ere.

- Giltzurrun eta giltzurrungaineko guruinen lana
hobetu egiten da.

- Iztarrondoak luzatzen dira eta pelbisari
estabilitatea ematen zaie.

- Digestioa eta libratze lanak aktibatzen dira.

- Sorbalda eta bizkarrezurrari malgutasuna ematen
zaio.

- Organismoa berpizten da eta izaerari indarra
ematen zaio.

- Bizkarrezur muinaren funtzioak suspertzen dira.

- Gorputz-enborra luzatu eta zabaldu egiten da.

«

«

- Nerbio plexuak (solarra, kardiakoa eta laringeoa)
desblokeatu egiten dira.

A URKIBIDEA

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
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Hanumanasana jarrera egiteko (ikus 2. irudia)
belauniko hasi behar da, baina hanka luzatuta,
orpoa lurrean finkatuta eta behatzak gora begira.
Eskuak hanka horren alboetan lurrean jarrita,
1
beste hanka ahal dugun gehien
atzeratuko dugu. Oinarri horrekin besoak
altxatu eta bizkarrezurra okertuko dugu.

ALDAERAK egoera orekatzeko:
1a eta 2 oinarrizko jarrera hauen fase estatikoa
bukatu ostean, enborra aurrerantz tolestuko dugu;
aurrean dagoen hanka luzatu eta eskuak lurrean
(1) edo berna horren gainean jarrita (2). Jarrerari
5 arnasalditan eutsiko diogu.
ALDAERA bihurdurak egiteko:
3. Anjaneyasana jarrerako hasierako posiziotik
abiatuta, besoak luzatu beharrean palanka gisa
erabiliko ditugu enborraren biraketak egiteko.
Aurrean dagoen hanka eskuina bada, biraketa
lehendabizi ezkerrerantz egingo dugu, eta
ondoren, hanken posizioa aldatu gabe, biraketa
eskuinerantz. Jarraian, hanken posizioa aldatu
egingo dugu eta beste bi bihurdura egingo ditugu.

3

2
Aukera bietan
jarrerari 5 arnasalditan
eutsiko diogu.
Jarraian, hanka
aldatu egingo
dugu.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: Belauniko, enborra tente eta
eskuineko hanka aurrean tolestuta. Eskuak
izterraren gainean jarrita, hanka hori toperaino
tolestuko dugu. Orpoa lurretik altxatzera doala
ikusiz gero, hanka hori aurreratuko dugu harik eta
hanka mokorrean ondo kokatu arte eta oinazpi
guztia lurrean jarri arte. Oinarria ongi estabilizatu
ondoren, besoak gorantz jaso eta bizkarrezurra
atzerantz okertuko dugu. Jarrera honetan bi indar
batu behar dira: bata, lurrera lotzen gaituena, eta
bestea, zerurantz garamatzana.
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6.25 JATHARA PARIVRITANASANA
LURREAN BIHURDURA JARRERA

ARRETA JARRI:
Sabelean, bertan egiten den arnasketamugimenduaz jabetuz.
ONDORIOAK:
- Gorputz-enborraren muskuluak luzatu eta
bizkortu egiten dira.
- Lepoko muskuluak indartu egiten dira.
- Ornoen mugikortasuna hobetu egiten da.
Bizkarrezurra gaztetu eta zuzendu egiten da.
- Gerrialdeko eta mokorreko minak, eta ziatika
mota batzuk saihestu egiten dira.
- Sabelaldeari masaje sakona egiten zaio.
- Bizkarrezurreko nerbioak askatu egiten dira eta
organismoari bizitasuna ematen zaio.
- Digestioa normaldu eta idorreria arindu egiten
da.

ETIMOLOGIA:
JATHARA: Urdaila edo sabela. PARIVRITTI:
Kiribiloa, Zurrunbiloa, Bihurdura. ASANA: Jarrera.
Sabelaren bihurdura jarrera.

«

«

A URKIBIDEA

- Giltzurrun eta giltzurrungaineko guruinen lana
erregulatu egiten da.
- Bizi-energia orekatu eta adimena lasaitu egiten
da.
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Jarrerari hiru arnasalditan eutsi, eta jarraian,
beste alderantz egin. Guztia birritan egin behar
da.
2
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ALDAERAK:
1. Eskuak kokote azpian elkartuta, ukondoak
lurrean jarrita eta hankak guztiz tolestuta
(krokodiloa).
2. Esku batek kontrako belaunari helduko dio eta
bere alderantz eramango du .
3. Esku batek bere aldeko belaunari helduko dio
eta bere alderantz eramango du.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Lepoaldea oso kaltetuta dagoenean.

3

A URKIBIDEA

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa: Gora begira etzanda, besoak
gurutze eran zabalik eta eskubarruak lurrean
jarrita. Burua ezkerrerantz biratu eta lokia,
buruaren alboko aldea, lurrean jarri. Hanka biak
bertikalera jaso eta poliki-poliki eskuinerantz
jaitsiko ditugu harik eta lurrean jarri arte. Izterrak
sabeletik ahal den hurbilen kokatu behar dira.
Hankak guztiz luzaturik jasotzea eta jaistea oso
gogorra bada, zertxobait toles daitezke.

6

Asanak
6.26 APANASANA UMEKI JARRERA

ARRETA JARRI:
Sabelaldean, arnasketa diafragmatikoa sentituz
eta baita azkartuz ere.
ONDORIOAK:
- Sabeleko organuak arindu egiten dira, gibela,
giltzurrunak, barea, pankreasa eta hesteak
indartuz.
- Hesteetako gasak kanporatzea errazten da.
- Burura odola iristea hobetzen da.
- Atzealdeko muskuluak arinki luzatzen dira.
- Gerri aldeko lordosia gutxitzen da, eta horrekin
gerriko minak arindu.
- Pelbiseko sistema sinpatiko eta parasinpatikoa
suspertu egiten da.
- Apana energia azkartzen da. Apana energiak
iraitz-aparatuaren funtzioak kontrolatzen ditu.

«

«

ETIMOLOGIA:
APANA: Iraiztearen energia. ASANA: Jarrera.

- 2 posizioan sabelaldeko muskuluak indartzen
dira.

Jarrera honek Garbhasana, Pavana Muktasana eta
Votayanasana izenak ere hartzen ditu.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.

A URKIBIDEA
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: Lurrean etzanda. Hankak
tolestu, belaunei heldu eta bularrerantz erakarri.
Ahal izanez gero belaunak besarkatu egin behar
dira, eskuekin heldu beharrean. Belaunak
elkarrengandik hurbil egon behar dute sabelean
presio handiagoa egin ahal izateko.

ALDAERAK:
A- Hanka bat lurrean luzatuta (Ardha-Apanasana).
B- Besoak belaunen azpitik kanpoaldetik pasatu,
eta eskuak kokotearen atzean gurutzatuta (Baddha
Supta Garbhasana).
C- Besoak belaunen azpitik barrualdetik pasatu
eta eskuak lurrean jarrita. Ahal izanez gero eskuak
gerriaren ondoan elkartu.
D- Oinazpiak elkar ukitzen daudela, oinak
bularrerantz erakarri eta belaunak lurrerantz
eraman. (Hastabaddhasana).
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6.27 ESKUEN GAINEKO OREKARAKO
ASANAK

2. Mayurasana (Pauma jarrera)

1. Kakasana (Bele jarrera)
a

c

ETIMOLOGIA:
Kaka: Belea. Mayura: Pauma
b

ARRETA JARRI:
Lurrean dagoen puntu bati begira.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.

«

«

A URKIBIDEA
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- Sabelaldeko muskuluak indartzen dira, eta
barruko organuei masajea ematen zaie.
- Odol zirkulazioa biziki azkartzen da. Garunera
odol gehiago iristen da.
- Prozesu fisiologikoak suspertu egiten dira.
- Nerbio sistema doitu eta indartu egiten da.
- Orekaren berreziketa lortzen da.
- Adimenean arreta handia eskatzen du.
- Psikismoa orekatu eta norberarengan konfiantza
lortzen da.

GARAPENA
1. Mukukixo posiziotik abiatu, besoak zertxobait
tolestuta, eskuak zabalik eta sorbalden
zabaleraren pareraino aldenduta. Belaunak
besapeetarantz ekarri eta besoen gainean utzi (a).
Jarraian, eskuetatik metro batera dagoen puntu
bati begira jarri; gorputza poliki-poliki aurrerantz
eramango dugu harik eta oinak lurretik altxatu
arte. Une horretan besoen aurretik eta atzetik
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dagoen pisua orekatu beharko dugu. Oinak elkar
ukitzen geratuko dira eta posizioa egonkortuko
dugu arnasa lasai-lasai hartuz. Jarrera horri 20
segundutan eutsi. Birritan errepikatu.
Besoek behar beste indarrik ez badute, beste
euskarri bat lortzearren, burua kuxin baten
gainean jarriko dugu (b).
Aldaera biziago bat badago. Horretan, hanka biak
elkartuta daude eta gorputzaren pisua beso bakar
batek jasaten du.
2. Belauniko, “lau hanken gainean” hasiko gara.
Hatzak atzera begira jarriko ditugu. Besoak
tolestuko ditugu burua lurrean jarri arte.
Ukondoak sabel azpira sartuko ditugu.
Gorputzaren pisua aurrerantz eramango dugu
burua lurrean aurrera doan bitartean. Une bat
iritsiko da, noiz pisua buruaren eta besoen
gainean jarriko dugun eta hanka biak batera
jasoko ditugun. Bakarrik geratuko zaigu burua jaso
eta orekari eustea horizontaltasuna gordez.
Hankak Loto posizioan jartzeko aukera izanez
gero, c aldaera egin daiteke (Padma Mayurasana,
Pauma jarrera Loto eran).

A URKIBIDEA
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ONDORIOAK
- Besoak, eskumuturrak, bularra eta bizkarra
indartzen dira.
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6.28 VAJRASANA DIAMANTE JARRERA

ONDORIOAK:
- Iztarren aurrealdea, bernaren atzealdea eta
oingainak biziki luzatzen dira.
- Bizkarrezurra zuzentzeko oso baliagarria da.
- Belaunak eta orkatilak arindu egiten dira.
- Arnasketa zabala eta lasaia eragiten du.
- Digestio arazotxoak hobetu egiten dira eta
digestioa bera erraztu.
- Hilekoaren eta menopausiaren arazoak arindu
egiten dira.
- Nerbio sistema erregulatu eta erlaxazioa eragiten
du.

ETIMOLOGIA:
VAJRA: Diamantea, Tximista, Indra jainkoaren
arma. ASANA: Jarrera.
Jarrera honek Virasana, Heroi jarrera edo Ausarta
jarrera izenak ere hartzen ditu.

ARRETA JARRI:
Begitarteari so egon begiak itxita daudela.

«

«

A URKIBIDEA

- Jarrea honek duen egonkortasunagatik
meditazioaren praktika ahalbidetzen du.
- Energiak harmonizatu egiten dira eta adimenari
diamantearen distira ematen dio.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: belauniko eta hankak
elkartuta. Hatz lodiak elkar ukitzen daudela,
orpoak aldendu eta haien gainean jarriko gara.
Jarraian, bizkarrezurra zuzendu eta eskuak
izterren gainean jarriko ditugu, eskubarruak
behera begira daudela eta erakuslea eta erpurua
elkar ukitzen.

ALDAERAK:
1. Besoak gorantz luzatuko ditugu.

Ahal izanez gero oinak zabalduko ditugu lurrean
eseritzeko beste, eta gerria jasoko dugu pelbisari
gora eraginez.

4. Ukondoak lurrean jarrita, lehendabizi burua eta
ondoren bizkarra lurrean jarriko ditugu (4A). Ahal
izanez gero, besoak atzerantz luzatuko ditugu (4B
Supta Vajrasana).

2. Besoak goian gurutzatu eta esku bakoitzarekin
kontrako besoari helduko diogu.
3. Besoak bizkarraldera eraman, bata goitik eta
bestea behetik, eta eskuak elkartzen saiatuko gara
(Gomukhasana)

Erlaxatzeko enbrioi jarrera hartuko dugu (ikus 25.
fitxa).
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5. Besoak buruaren atzealdean gurutzatuta
daudela, kaxa torazikoa zabaldu egingo dugu
(Paryankasana edo ohea jarrera).

4b

5

A URKIBIDEA
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Posizio horri gutxi gorabehera minutu batean
eutsiko diogu.
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6.29 PADMASANA LOTO JARRERA

ONDORIOAK:
- Hanketako muskuluak luzatu egiten dira eta
bertako artikulazio guztiak arindu.
- Bizkarrezurra zuzentzea ahalbidetzen du.
- Arnasketa zabala eta lasaia eragiten du.
- Bihotzaren lana egonkortu egiten da.
- Nerbio sistema erregulatu egiten da eta
lasaitasuna eragiten du.
- Arretari eusteko erraztasuna lortzen da.

ETIMOLOGIA:
PADMA: Loto lorea. ASANA: jarrera.
Loto lorea gizakiak izan behar duen garapenaren
sinbolo bat da. Lokatzetan sortzen da (fisikoa),
uretan hazi (emozionala), airera iritsi (mentala)
eta eguzkira zabaltzen da (espirituala).
Jarrera honetan hankak sustraiak dira,
bizkarrezurra enborra eta burua lorea.

ARRETA JARRI:

«

«

Begitarteari so egon begiak itxita daudela.

A URKIBIDEA

- Jarrera honek duen egonkortasunagatik
pranayama eta meditazioa lantzeko aukera
ematen du.
- Energia garuneko zentro finetara jaso eta
armonizatu egiten du.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
GARAPENA:
Padmasanarekin hasi aurretik egokia litzateke
prestaketarako 1 eta 2 aldaerak eta vajrasana
menperatzea. Hala eta guztiz ere, jarrera horrekin
hasi aurretik egokia litzateke honako atal hauek
K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

Samanasana (2) izeneko jarreratik abiatuta,
kanpoaldeko oina kontrako hankako izterrera jaso
eta oingaina berorren gainean jarriko dugu (jarrera
honen izena Ardha-Padmasana edo Brahmasanada
da, Loto erdia). Ondoren, beste oina kontrako
izterraren gainera jaso. Ipurmasailak lurrean ondo
kokatu, bizkarrezurra zuzendu eta eskuak
belaunen gainean jarriko ditugu, besoak luze-luze
daudela. Eskubarruak gora begira daudela eta
hatzak luzatuta, hatz lodiak eta erakusleen puntak
elkartu egingo ditugu (keinu energetiko honek
Gnana Mudra izena du, arretari eusteko
erraztasuna ematen du).

hanken posizioa aldatu egin behar da.

ALDAERAK:
1. Hankak gurutzatuta beste barik (sukhasana,
jarrera erraza eta atsegina). Kuxin baten
laguntzarekin edo gabe.
2. Ezkerreko orpoa genitalen azpian jarri eta
eskuineko oina ezkerreko bernaren ondoan
(samanasana, Aszetaren jarrera). Eskuineko oina
lurrean jarri beharrean bernaren gainean jartzen
denean, jarrerak siddhasana Adaptoren jarrera,
edo jarrera ezin hobea izena hartzen du.
Mendebaldekook, oro har, kuxin baten laguntza
behar izaten dugu.
3. Besoak bizkarraren atzetik gurutzatu eta
behatzak heltzen saiatuko gara (Bhaddha
Padmasana, Loto Lotua jarrera).

Jarrera honi 5 arnasalditan eutsi eta ondoren
1

2

3
4
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4. Eskuak lotuta daudela
gorputz-enborra aurrerantz
tolestuko dugu (Yoga Mudra).
Loto Lotuaren jarrerarekin ere
egin daiteke.

A URKIBIDEA
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berotzea mugimendu arinekin: mokorra (hanka
heldu umetxo bat hartuko genukeen eran eta
batera eta bestera biratu), belaunak, oingainak eta
orkatilak (oinen biraketa eta vajrasana eginda).
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6.30 SHASHANKASANA ERBI JARRERA

ONDORIOAK:
- Bizkarreko muskuluak luzatu egiten dira, eta
horrela bizkarra bera erlaxatu.
- Gerrialdeko lordosia gutxitu egiten da, eta
gerriko mina arindu.
- Sabelaldeko organoen kongestioa (odolmetaketa) arindu egiten da.
- Hesteetako haizeak botatzeko lagungarria da.
- Garunera doan odol-zirkulazioa hobetu egiten da.
- Energia guztiak orekatu egiten dira.

ETIMOLOGIA:
SHASHANKA: Erbia. ASANA: Jarrea.
Enbrioi jarrera ere deitzen zaio.

ARRETA JARRI:
Jarrera honek ematen duen sentsazioaz jabetu.

«

«

A URKIBIDEA

- Adimena eta emozioen jarduera lasaitu eta
egokitu egiten da, eta ezkortasun kontuak
kanporatu.
- Jarrera honek erlaxazioa eta barnerakoitasuna
errazten ditu, eta horrekin nor bere buruarekin
komunikatzeko aukera hobea ematen da.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.
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GARAPENA:
Hasierako posizioa: belauniko, oinak elkartuta eta
orpoak alboetarantz erortzen utzita. Orpoek
osatzen duten V-aren gainean jasarriko gara, eta
ipurmasailak orpoen ondoan daudela enborra
izterrerantz tolestuko dugu eta bekokia lurrean
jarriko. Erosotasun handiagoa lortzeko
sudurrarekin lurra arinki uki daiteke eta belaunak
zertxobait aldendu/zabaldu. Besoak atzerantz
eraman eta eskubarruak gora begira jarriko ditugu.
Arnas botatze bakoitzarekin gorputzari erortzen
utziko diogu gero eta gehiago. Honela gustura eta
norberarengandik hurbil sentituko gara.

ALDAERAK:
1. Besoak aurrerantz luzatuta (luzatzen ari den
katuaren lehen fasea).
2. Besoak tolestuta ukondoak lurrean jarriko
ditugu eta hatz lodiak begitartean sartuta.
Buruaren pisu guztia hatz lodien gainean utziko
dugu.

Posizio honetan luzaroan egon daiteke, baina
errekuperazio fisiko eta psikiko egokia lortzeko
nahikoa litzateke horrela 2-3 minutu egotea.
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6.31 SAVASANA ERLAXAZIO JARRERA

- Emozio-lasaitasuna.
- Gogoetarako patxada.
- Harmonia eta integrazio psikosomatikoa.
- Gorputz-kontzientzia indartzea.
- Barneratzea eta nor bere buruarekin elkartzea.

NOIZ EZ DA EGOKIA:
- Ez da egoera aipagarririk ezagutzen.

ETIMOLOGIA:
SAVA: Hilotza, gorpua. ASANA: Jarrera.
Hilotz jarrera ere izena du. Izan ere, heriotzak
erabateko lasaitasuna dakar, atseden baketsua.

ARRETA JARRI:
Gorputzak ematen digun sentipen orokorrean
ONDORIOAK:
- Atsedena eta indarberritzea.
- Aurretik egindako lana norbereganatzea.

«

«

GARAPENA:
Hasierako posizioa: lurrean gora begira etzanda
eta besoak eta hankak zertxobait aldenduta.
Eskubarruak gora, zerura begira, eskatzen baleude
bezala (lasaitasuna eskatzen dute).
Jarrera horretan denbora luzez eta zoru finkoan
egon behar dugunez, 1 eta 2 posizioen bidez
prestaketa erraza egin genezake. Gerri aldean
arazo fisikoren bat dutenek kuxin edo antzeko
zerbait erabil dezakete (ikus 3 eta 4 irudiak).
Jarraian, Jacobson metodoari jarraiki, gorputzeko
atal ezberdinak tenkatzen eta lasaitzen arituko
gara. Horrela ondo kokatzen joango gara
ipurmasailak eta hankak, sorbaldak eta besoak,

- Organismoaren funtzio guztiak doitzea.

A URKIBIDEA
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bizkarra eta kokotea..., harik eta lurraren kontra
ahalik eta atal gehien jarri arte.
Horrez gain, arnasketa abdominala praktika
genezake eta arnasbotatze bakoitzarekin tentsioak
hustu, eta horrela gorputza gero eta lasaiago
geratuko zaigu.
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ALDAERAK:
A. Behera begira etzanda esku bat bestearen
gainean jarrita, eta burua eskuen gainean albo
batera begira. Behatzak elkartuta eta orpoak
alboetarantz utzita.
B. Burua ezkerrera begira badago, alde horretako
besoa eta hanka tolestu behar dira. Oso aproposa
haurdun daudenentzat.

3

4

A

B
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Erlaxazioa
7.1 SARRERA
Ekialdeko medikuntzak, eta bereziki psikiatriak,
aspaldidanik erabiltzen ditu erlaxazio teknikak
hainbat gaixotasun organiko eta funtzional
aurreikusteko eta sendatzeko, tentsio fisiko eta
psikikoak kentzeko, edo lasaitasun egoerak
lortzeko.
Espezialistek ondo ezagutzen dituzte Schultz,
Jacobson... metodoak. Baina zalantza izpirik gabe,
Yogaren erlaxazio teknika ezagutzen den zaharrena
da, eta gainerako guztiak horretan oinarritzen dira.
Erlaxazioak atsedena ematen du. Atsedena
hartzeko dugun era nagusia eta nahigabekoa loa
da. Loaren eta erlaxazioaren arteko aldea zera da:
erlaxazioa borondatepekoa eta kontzientea dela.
Erlaxazioan ez zaitu loak hartzen, arreta jartzen
da, baina arreta hori lasaia da.
Bestalde, erlaxazioa da yoga saioak egiteko erarik
onena. Horrekin, pranayama eta asanak egitearen
onura guztiak asimilatu eta integratu egiten dira.

7.2 ERLAXAZIOAREN ONURAK
a) FISIOLOGIKOAK
Erlaxazioak bi eragin ezberdin ditu: bata zuzena
da, muskuluei eragiten die -horietan borondatezko
kontrola egiten baita- eta nahita egiten da; bestea
zeharkakoa da, gainerako organismoari eragiten
dio, kontrol begetatibo edo nahi gabekoa eginez.
Beraz, alderdi fisiologikotik, erlaxazioaren
ondorioak honela labur genitzake:
· Muskuluetako tentsioa gutxituz doa, guztiz
desagertarazi arte.
· Arnasketaren eta bihotz taupaden maiztasuna
eta presio arteriala gutxitu egiten dira. Horrek
arazo kardio-baskularrak aurreikusi eta hobetu
egiten ditu.
· Odol hodiak dilatatu egiten dira, eta ondorioz,
ehunetara iristen diren elikagai eta oxigenoa
gehitu egiten dira. Odolean dauden hondakinak
askatzeko gaitasuna ere gehitu egiten da.
· Digestiorako isuriak erregulatu egiten dira, eta
digestio-hodiko espasmoak desagertarazi egiten
ditu.

A URKIBIDEA
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· Errendimendu fisikoa hobetu egiten da,
erlaxazioaren eraginez energia gorde eta berritu
egiten baita, eta, bide batez, nekea saihestu eta
gutxitu.
· Goian azaldu ditugun ondorioak eta beste
zenbaitzuk gorputz fisikoari atseden sakona
ematen diote, eta sendatzen duen energiari,
energia berritzaileari, gure gorputzean sartzeko
bidea ematen diote.

b) PSIKOLOGIKOAK
Erlaxazioak "norberaren gorputzetik urrunago
joatea" dakar.
Horrek ez du esan nahi gorputza uztea,
abandonatzea, asko jota, nahita uztea baizik.
Erlaxazioa kontzientziaren barneratzeko metodo
gisa har daiteke, une horretan kontzientzia harkor
baitago, baina ez kanpokoari begira, barruko
bizitzari begira baizik.
Ikuspuntu horretatik erlaxazioak lasaitasuna,
emozioen baretasuna, geldotasuna eta nor bere
buruarekin zentratzea dakar.
Maila honetako ondorioek angustia eta larritasuna,
depresioa, lo eza... arindu edo aurreikusi egiten
dituzte, inguratzen gaituen gizarte konpetitibo eta
estres sortzailearen eragin negatiboak
neutralizatzen baitira.
Adimenaren errendimendua, ideiak erlazionatu,
gogoratu eta ikasteko gaitasuna ere hobetu egiten
da.
Neurosi larriak daudenean eta psikopatia egoera
batzuetan ez da egokia erlaxazioa lantzea.

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

A URKIBIDEA

«

«

K

7

Erlaxazioa
7.3 ERLAXAZIOAREN ZATIAK

7.4 ERLAXAZIORAKO JARRERA

1) Sarrera. Erlaxazioak progresiboa izan behar du.
Sabel arnasketa batzuk eginez hasiko gara,
horrekin nerbio sistema parasinpatikoa suspertzen
baita. Sistema hori da gorputzaren erlaxazioa eta
indarberritzea ahalbideratzen duena.

Erlaxazioa edozein jarrera hartuta egin badaiteke
ere, egokiena gora begira etzanda egitea da. Yogan
jarrera horri "savasava" edo hilotz jarrera esaten
zaio.

2) Egoera fasea, edo erlaxazioaren onurak
aprobetxatzeko fasea.
3) Irteera fasea. Hori ere progresiboa izango da,
eta honako urrats hauek jarraitzea komeni da:
· Hasteko, arnasketa sakon batzuk egin behar
dira.
· Jarraian, hatzak eta behatzak astiro-astiro
mugitu.
· Ondoren, luzatze ariketak egin behar dira
muskuluen tonua gehitzeko eta gorputza
aktibitaterako prestatzeko.

HILOTZ JARRERA
Savasana zoru egonkor, sendo baten gainean egin
behar da. Lurraren gainean manta, esterila edo
moketa jar daiteke.
Jarrera horretan gorputza lurraren gainean eroso
jarri behar da, hankak eta besoak zertxobait
aldenduta eta begiak itxita.
Bakoitzak berari gehiena komeni zaion eta
erosoena gertatzen zaion jarrera hartu behar du.

· Bukatzeko, poliki-poliki zutituko gara, eguneroko
jarduerak egiten hasteko.

«

«
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7.5 ERLAXAZIO SAIO BAT

ezazu zeure garuna burezurraren barruan, eta hori
ere bigun, erlaxatuta, tentsiorik gabe sentitu.

Savasana jarrera hartu eta sarrera egin ondoren,
zeure gorputzaren jabe egiten joan zaitez, zatika
erlaxatuz eta ordena bat jarraituz, eta gorputz atal
bakoitzean unetxo batean arreta jarriz. Bidal
itzazu atal bakoitzera erlaxaziorako aginduak.
Oinetatik has zaitezke. Horietan arreta jarri eta
errepikatu zeuretzat (buruz): oinak... (LASAI)...,
eta nabaritu oinak nola arintzen, askatzen,
erlaxatzen diren.
Jarrai ezazu (buruz) gorantz: bernak, belaunak,
izterrak, ipurmasailak, mokorra...
Jarraian sabelean, bularrean eta bizkarrean
barrena joan zaitez. Ondoren eskuak, besaurreak
eta sorbaldak, atal bakoitzean geldiunetxoa
eginez, eta guztietan formula bera behin edo
birritan errepikatuz: sabela... (LASAI); bularra...
(LASAI); bizkarra... (LASAI).
Arreta jarri, gero, lepoan, buruan eta aurpegiaren
zati ezberdinetan, horiek bigun sentituz, tentsiorik
gabe, gogortasunik gabe; eta azkenik, imajina
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Jarraian, imajina dezakezu energia bere
zereginean, hots, indarberritzen, sendatzen,
harmonia lortzen, bateratzen. Utz iezaiozu
energiari bere lana egiten, murgil zaitez horretan;
baina egoeraren jabe eginda, loak hartu gabe.
Egoera horretan irudikatze bat gehitu dezakezu,
naturako leku atsegin batean zaudela imajinatuz,
eta zeure buruari honelako esaldiak esan
diezazkiokezu: "lasai nago, erabat lasai; atsedena
hartzen ari naiz, atseden sakona...". Elementu
konkretu bati erreferentzia egiten ez dioten hitzak
ere erabil daitezke: zoriona, askatasuna,
senidetasuna, nor bere buruari begira egotea...
Hitz horiek guztiak, gainera, adimena zabaldu
egiten dute.
Pentsamendu mota bat duzulako adimenean
sortzen den tentsioa, adimenetik bertatik konpon
daiteke beste pentsamendu mota bat sortaraziz.
Egunez egun erlaxazioa sakonagoa egiten
ahalegindu zaitez, eta bizi ezazu ez bakarrik zure
gorputzaren azalean, baizik eta barruraino,
hezurretaraino sartu nahi izango balitz bezala.

A URKIBIDEA
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Jarraian azaltzen dena proposamen bat da, ez
dago guztia zehatz-mehatz bete beharrik.

7

Erlaxazioa
Ahalegina egin ezazu energia hori zure alderdi
psikologikoan ere sar dadin, zeure burua ongi,
gustura, bakean sentituz; eta goza ezazu saio
bakoitzean gero eta gehiago.
Hasieran gorputza zatika erlaxatzea komeni bada
ere, praktikarekin gorputz guztia minutu batzuetan
erlaxatzera irits zaitezke.
Erlaxazioa landuz, jarraian azalduko ditugun
sentsazioak bizi ahal izango dituzu: gorputzaren
mugak desagertzen ari direla, gorputza bera
sentitzeari utzi egiten diozula, denboran eta
espazioan desagertzen ari dela, astuntasun eta
arintasun sentsazioak, berotasuna, gorputza
inurrituta, erorketa sentsazioak...
Sentsazio horiek inoiz bizi izan ez badituzu, zeure
burua arraro senti dezakezu, eguneroko tentsioak
bizitzera ohitu baikara. Hala eta guztiz ere, ez
zaitez larritu, ohiko sentsazioak dira.

«

A URKIBIDEA
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8.1 AURRETIK JAKIN BEHARREKOAK
Jarraian garatuko diren saioak 5 eta 10 urte
arteko haurrei zuzenduta daude.
Yogako ariketa hauen ikasketa errazagoa izan
dadin, ikasgai guztiak 9 saiotan banatu dira. Saio
bakoitzean lantzen den jarrera eta ariketak aste
batzuetan praktikatu behar dira pixkanakapixkanaka menderatu ahal izateko.
Saio bakoitzaren hasieran arnasketa era egokian
egiten ikasteko ariketa bat proposatzen da. Atal
hori oinarrizkoa da emozioak kontrolatu eta
arnasketarako dugun gaitasuna ahal den guztia
aprobetxatu ahal izateko. Ariketa horrek, gainera,
“giroan” sartzen lagunduko digu, jarraian egin
behar dugun lanean arreta gehiago jarri ahal
izateko.
Ondoren, muskuluak eta artikulazioak lantzeko
zenbait jarrera edo asana azaltzen dira.
Saio bakoitzeko asanak bizkarrezurrak egin
ditzakeen mugimendu guztiak jasotzen ditu:
tolestura eta luzatzea, alboranzko tolestura eta
errotazioa.
Horiekin batera, oreka lantzeko posizio bat ere

A URKIBIDEA

sartzen da, umeak arreta jartzen eta bere
buruaren kontrola garatzen ikas dezan.
Saio bakoitzaren amaieran erlaxazio osoa egiten
da. Horrekin zera lortu nahi da: umea lasaitu
dadila eta energia positiboak jaso ditzala, bere
gorputza eta adimena kontrolatuz. Horretarako,
irudi lasaigarri eta erlaxatzaileak dituen ipuinak
kontatuko dizkiegu, umeari izan ditzakeen beldur
eta kezkak ahanzteko aukera emango baitiote .
Bestalde, bikoteka egin behar diren asanak biltzen
dituen saio bat gehitu dugu, kide baten laguntza
izatea oso onuragarria izan daitekeelako hainbat
jarrera lantzerakoan. Bikotekako lan horiek
hainbat abantaila dituzte: umeak elkar ukituz lana
egiten ohitu egiten dira, bestearen arnasketaerritmo bera jarraituz kideari laguntza ematen
ikasten da, eta, azkenik, kideari arretaz behatuz,
norbere burua hobeto ezagutzeko aukera ematen
du eta energien trukaketa orekatua lor daiteke.
Bukatzeko ipuin bat dago. Bertan ikasleek erraz
gogoratuko dituzten izenekin (animaliak,
tresnak...) hainbat asanen izenak azaltzen dira.
Ipuin horrekin lasaitasun eta maitasun giroa lortu
nahi da, giro magikoa, eta ez lehiakortasuna eta
kontrakotasuna.
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Kontuan hartu behar den beste alderdi bat zera
da: ez da komeni onena zein den azpimarratzea,
baizik eta, egunez egun, bakoitzak lortzen duena
baloratzea.
Yogak garatu beharko luke umearengan bere
ingurukoengana oreka eta bake giroa zabaltzeko
gaitasuna, bere buruarekin seguruago sentituz eta
agresibitatea eta indarkeria baztertuz.
Yoga praktiken bitartez oreka psikiko handiagoa,
osasun fisiko ona eta adimen indartsu eta lasaia
lortzen duen umeak, kanporantz lasaitasuna eta
maitasuna zabalduko du eta, bide batez, bere
pentsamenduak eta ekintzak oreka handiagoarekin
kontrolatuko ditu.
Gogora dezagun, azkenik, munduaren etorkizuna
gaurko umeen eskuetan egongo dela, eta yoga
tresna zoragarria dela biharko gizon-emakumeak
prestatzeko.
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8.2 HAURRENTZAKO SAIOA-1
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ ARNASKETA: gora begira etzanda eta begiak
itxita ditugula, arnasketa diafragmatikoa landu.
Eskuak sabelaren gainean ditugula arnasa
hartzerakoan eskuak gorantz datozela sentitu.
Arnasa botatzerakoan eskuak behera egin behar
dute.
· 5’ JOLASA: etzanda gora begira, orri bat
sabelaren gainean jarri eta beste bat bularraren
gainean. Sabel gaineko orria gora eta behera
mugitu behar da arnasketarekin batera, bular
gaineko orria mugitu gabe.

- Jostuna: Lurrean eserita,
hankak gurutzaturik,
bizkarra zuzen,
sorbaldak pixka bat
atzeraka, baina
tentsiorik gabe,
aurrera begira
eta begiak itxita.
Posizio honetan arnasa sudurretik hartuko dugu
eta bete egingo gara globoak izango bagina
bezala. Ondoren, astiro-astiro, arnasa
sudurretik bota.

- Ilargi erdia: ardha
chandrasana (6.13).

· 25’ POSTURAK:

«

«

A URKIBIDEA
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- Liburua: Pachimottanasana (6.9).

- Ziba: Ardha matsyendrasana (6.10).

- Kandela: Sarvangasana (6.3).

· 10’ ERLAXAZIOA (Hodeia): Gora begira etzanda,
begiak itxi eta atsedena hartu. Besoak
gorputzaren aldamenean daudela arnasa astiro
hartu eta bota sudurretik. Imagina ezazu gero
eta arinagoa zarela eta hodei zuri bat bihurtzen
zarela...
Hodei arin-arina zara, gero eta gorago igotzen
zara zerurantz. Kometa batek hodeia heldu eta
haizeak goxo-goxo eramaten zaitu alde batetik
bestera, ardurarik gabe, beheko mendi eta
zuhaitz berdeak ikusiz, mendi tontorrak elurrez
estalirik, itsaso zabalak ...
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- Arraina: Matsyasana (6.5).
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8.3 HAURRENTZAKO SAIOA-2
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ ARNASKETA: lurrean eserita eta hankak
gurutzaturik (jostuna), begiak itxita eta bizkarra
zuzen ditugula, bularreko arnasketa landu.
Eskuak bularrean jarri, eta ohartu arnasa
sudurretik hartzerakoan bularra zabaldu egiten
dela (eskuak urrundu) eta arnasa sudurretik
botatzerakoan bularra itxi (eskuak hurbildu).
· 5’ JOLASA: arnasketa mota hau lantzerakoan
imajina ezazu puxika bat zarela. Puxika puztu
eta hustu 10 aldiz.

- Zuhaitza: zutik, arnasa
hartzerakoan oin bat beste
izterrera eraman, eta besoak
buru gainetik goruntz luzatu
eskuak elkarturik daudela.
Orekari eutsi behar diozu.
Jarraian, beste oinarekin
egin.

- Txakurra: adho mukha svanasana (6.20).

· 25’ POSTURAK:
- Triangelua: trikonasana.

«

«
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- Kobra: Bhujangasana (6.7).

· 10’ ERLAXAZIOA (Zaldi hegaztia):
Behera begira etzanda, bekokia eskuen gainean
jarri eta begiak itxi lotan egongo bazina bezala.
Arnasa sudurretik hartu. Gorputza oso astuna
egiten zaizu, eta poliki-poliki erlaxatu egiten da.
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- Lehoia: Jostuna posizioan eseri. Arnasa hartu eta
botatzerakoan ahoa ahal duzun guztia zabaldu
eta mingaina atera, begiak zeharo zabaldu eta
lepoko giharrak tentsioan jarri. Arnasik gabe
geratzen zarenean mingaina sartu, ahoa eta
begiak itxi eta lepoko giharrak erlaxatu.

Bat-batean zure gorputza zaldi hegazti zuri bat
bihurtu da eta hondartza batean korrika zabiltza.
Hondar gainean zoaz saltoka, itsasoaren
ondoan... Halako batean, eguzkiaren izpi bat
zuregana etorri eta eguzkiaren erdiraino eraman
zaitu, eta han, urrezko gaztelu batean, ipotxak,
delfoak, maitagarriak,.. agurtzen zaituzte.
Izugarrizko abenturak pasatzen dituzu.
Bukatzerakoan azal ezazu gertatutakoa,
sentitutakoa...
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8.4 HAURRENTZAKO SAIOA-3
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ ARNASKETA: lurrean eserita eta hankak
gurutzaturik (jostuna), begiak itxita eta bizkarra
zuzen ditugula, arnasketa osoa landu. Eskuak
sorbaldetan jarri, arnasa sudurretik hartu eta
sabela bete, bularra zabaldu eta sorbaldak gora
egin. Ondoren, arnasa sudurretik botatzerakoan
sorbaldak jaitsi, bularra itxi eta sabela hustu.
· 5’ JOLASA: arnasketa mota hau lantzerakoan
imajina ezazu puxika bat zarela. Puxika
pustu eta hustu 10 aldiz.

- Kulunkaulkia: eserita, hankak batu belaunak
tolesturik, eskuak izterren ostetik pasatu eta
okotsa bularrerantz eraman. Bizkarrezurra
okertu, gorputz guztia bilduz. Arnasa
hartzerakoan balantzaka gorputza atzeraka
eraman, eta arnasa botatzerakoan aurrera itzuli,
eseri arte. Bospasei
errepikapen
egin.

- Gamelua: ushtrasana (6.22).

· 25’ POSTURAK:

«

«

- Zortzia: eserita, bizkarra
zuzen eta sorbaldak mugitu
gabe. Imajinatu zure aurrean
zortzi bat etzanda dagoela.
Orain burua mugitu zortzi hori
idazten ariko bazina bezala.
Astiro, lehengo alde batera eta
gero bestera.

A URKIBIDEA
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· 10’ ERLAXAZIOA (Txalupa):

- Krokodiloa: gora begira etzan,
begiak itxi, eskuineko oina ezkerreko
belaunera eraman eta ezkerreko eskua eskuineko
belaunera. Arnasa hartu eta botatzerakoan
belauna ezkerraldera lurrera eraman eta burua
eskuinerantz okertu. Jarraian, arnasa
hartzerakoan hasierako posiziora itzuli eta
erlaxatu.
Ondoren, beste aldera egin.
- Gezia: zutik, ezkerreko hankaren
gainean orekan. Eskuineko
eskuarekin bere aldeko
oinari heldu eta ezkerreko
besoa aurreraka luzatu.
Gorputzaren pisua aurrera
eraman atzean dagoen oina
gora ekarriz.

Albora begira etzanda, burua tolesturik dagoen
besoaren gainean jarri eta begiak itxi lotan
egongo bazina bezala. Arnasa sudurretik eta
amets egin...
Txalupa batean etzanda zaude eta itsasoak,
mugimendu gozoekin, txalupa alde batera eta
bestera zabuka darabil. Gora begira zaude eta
zeru urdinari begira geratu zara, haizea
aurpegian sentitzen eta eguzkiaren
berotasunarekin gozatzen. Ingurua kolore
guztietako arrain txikiz eta izurdez bete da.
Poliki-poliki urak itsasoan barrena eramango
zaitu...

Jarraian, beste
hankarekin errepikatu.
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8.5 HAURRENTZAKO SAIOA-4
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ ARNASKETA(untxia): lurrean eserita, bizkarra
zuzen eta hankak gurutzaturik (jostuna). Imajina
ezazu sudurzuloetan hautsa duzula, eta ahoa
itxita dagoela, hautsa atera behar duzula arnasa
sudurretik botata. Mugimentu hau hobeto
egiteko, gogoan izan untxiek muturrarekin nolako
mugimenduak egiten dituzten.(Arnasa botatzen
duzun bakoitzean sabela gogortu). 20-25 aldiz
errepikatu.
· 25’ POSTURAK
- Ordularia: eserita, bizkarra zuzen eta sorbaldak
mugitu gabe. Imajinatu zure aurrealdean ordulari
handi bat dagoela. Orain 12 zenbakiari begiratu,

«

«

A URKIBIDEA

ondoren 1 zenbakiari, 2, 3, 4....denak ikusi arte.
Arnas erritmoak lasai-lasaia izan behar du.
Gero ariketa errepikatu, baina kontrako
norabidean 12,11, 10, 9,8,...
Bukatzen duzunean begiak itxi eta atsedena
hartu.

- Izurdea: belauniko, besaurreak lurrean jarri eta
triangelua egin eskuak elkarturik. Buruaren goi
partea lurrean ipini, eskuek buruari eusten
diotela eta arnasa hartzerakoan hankak luzatu
eta ipurdia gora eraman.
Postura desegiteko arnasa botatzerakoan
belaunak tolestu eta lurrera ekarri.
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- Txalupa: lurrean etzanda, gora begira eta besoak
gorputzaren gainean jarrita. Arnasa hartzerakoan
hankak eta gorputza batera lurretik altxatu dira,
distantzia bera.
Posizioari eutsi 5-6
segundotan eta
arnasa botatzerakoan
lurrean etzan berriz.

- Arranoa: zutik, eskuineko hankaren
gainean orekan. Ezkerraldeko
hanka bestearen aurretik pasatu eta
inguratu. Eskuineko besoa
gorputzaren aurrean makurturik
jarri, ezkerreko besoa bestearen
aurretik pasatu eta eskuak
elkartu. Posizio honetan
orekari eutsi eta
arranoa zarela
imajinatu.
Gero beste hanka eta besoarekin errepikatu.
· 10’ ERLAXAZIOA (Ostadarra):
Gora begira etzanda, begiak itxi lotan egongo
bazina bezala. Arnasa sudurretik eta amets
egin...
Bide batean oinez zoaz, bidea urrezkoa da eta
alboan txoriak txioka ari dira. Oso pozik zaude
eta bidearen amaieran ostadarra ikusten duzu.
Aurrera jarraituz kolore horian sartu eta kolore
horrekin betetzen zara, gero laranjan sartu eta
berdin, gero gorrian, berdean, urdinean,
morean... Eta ostadarretik irteterakoan indar eta
lasaitasunez beterik sentitzen zara.
Astiro esnatu eta eseri egingo zara.
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- Zisnea: behera begira etzan, eskuak lurrean jarri
sorbalden azpian eta aurrera begiratu. Ukondoek
gorputza ukitzen egon behar dute. Arnasa
hartzerakoan bizkarra, sorbaldak eta burua gora
jaso eta atzera eraman, eta belaunak makurtu.
Posizioari 30 segundotan eutsi eta,
jarraian, arnasa
botatzerakoan
hasierako posturara
itzuli.
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8.6 HAURRENTZAKO SAIOA-5
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ LOREA: lurrean eserita, bizkarra zuzen eta
hankak gurutzaturik (jostuna). Arnasa astiro
hartu eta bota. Eskuak aurrean jarri eta itxi lore
kuskuak izango balira bezala. Poliki-poliki
eskuak zabaltzen joango dira (hatzak tentsioan
daude) goizeko eguzkiaren izpiek eraginda.
Eskuak zabaltzen direnean (lore bat bere
heldutasunean bezala) hatzak pixka bat gehiago
luzatu atzeraka.
Amaieran eskuak astindu, bertan dituzun ur
tantak bota nahiko bazenitu bezala.
· 25’ POSTURAK

«

«

- Tximeleta: eserita, oinazpiak bata
bestearen ondoan jarri eta
gorputzerantz hurbildu. Eskuekin
oinei heldu eta imajinatu zure
hankak tximeletaren
hegoak direla. Mugitu
hegoak gora eta behera.

A URKIBIDEA

- Txirrista: eserita, hankak aurreraka luzaturik.
Eskuak atzean jarri, hatzak atzerantz luzatuta.
Arnasa hartzerakoan eta eskuekin lurraren kontra
indarra eginez, gorputza lurretik jaso eta zuzen
jarri. Burua, poliki-poliki, atzeraka eraman.
Gorputz guztia, behatz puntetatik bururaino
lerroan jarriko da, txirrista bat izango balitz
bezala.
- Gudaria: zutik eta hankak aldendurik, arnasa
hartzerakoan besoak gora eraman sorbalden
parera. Arnasa botatzerakoan
ezkerreko belauna tolestu,
oina ezkerrera zuzendu eta
burua ere ezkerreko
eskuari begira jarri.
Gorputzari zuzen
eutsi behar zaio.
Jarraian, beste
aldera.
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- Goldea: halasana (6.4).

· 10’ ERLAXAZIOA (poz handiko uneak):
Gora begira etzanda,begiak itxi lotan egongo
bazina bezala. Arnasa sudurretik hartu eta bota.
Orain oso pozik sentituko zara iraganeko gustuko
uneak gogoratuz (zure urtebetetzea, opari
bereziren bat, oporrak, ospakizunen bat....)
Gogora ekarri momentu horiek...
Gaurkotu une hori eta bizi-bizirik sentitu ...
Erlaxazioaren amaieran komentatu sentitutakoa.

- Zubia: chakrasana (6.23).
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8.7 HAURRENTZAKO SAIOA-6
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ ESKAILERA: lurrean eserita, bizkarra zuzen
eta hankak gurutzaturik (jostuna). Orain imajina
ezazu arnasa hartzen duzun bitartean eskailera
bat igotzen ari zarela. Arnas pixka bat hartzen
duzula lehenengo mailara igo, eutsi arnasari, eta
ondoren, hurrengo mailara igo berriro arnasa
hartzen duzun bitartean, eutsi eta horrela segi
topera iritsi arte (neke handiegia hartu gabe).
· 25’ POSTURAK
- Katua: belauniko eta eskuak lurrean jarrita,
mokorra atzera eraman, burua eta sorbaldak
lurrera hurbildu, besoak luze-luze ditugula.(x.
orrialdea)

- Arkularia: zutik hankak
aldenduta. Arnasa
hartzerakoan besoak gora
eraman sorbalden pareraino;
arnasa botatzerakoan eskuineko
belauna tolestu, oina eskuinera
zuzendu eta burua ere eskuineko
eskuari begira jarri. Ezkerreko
ukondoa makurtu
eskuak gezi bat
hartu beharko balu
bezala.Gorputzenborrari zuzen
eutsi behar zaio.
Jarraian, beste alderantz egin.

«

«

- Igela: zutik eta
hankak aldenduta.
Arnasa
hartzerakoan
besoak aurre aldetik gora eraman sorbalden
pareraino; arnasa botatzerakoan besoak behera
eraman, eta belaunak makurtu, hanka azpiak
lurrean daudela. Gorputza pixka bat aurrera
makurturik. Posizioari eutsi, eta jarraian, zutitu.

A URKIBIDEA
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- Zabua: eserita, hankak zabaldurik, arnasa
hartzerakoan besoak aurretik gora eraman, eta
ondoren, arnasa botatzerakoan, gorputza
aurreraka tolestu eta eskuak aurrera eta lurrera
eraman.

- Erbia: shashankasana (6.30).

· 10’ ERLAXAZIOA (hondartza):
Gora begira etzanda, begiak itxi lotan egongo
bazina bezala. Arnasa sudurretik hartu eta bota.
Imajina ezazu hondartza batean zaudela. Hondar
gainean zu zaude eta inguruko palmerak,
itsasoa, ur gardena, eguzkia, zeru urdina... ikusi
eta sentitu. Haize gozoak zure gorputza laztandu
egiten du, eta poliki-poliki eguzkia itsasoan
sartzen ari da...
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- Arkua: dhanurasana (6.9).
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8.8 HAURRENTZAKO SAIOA-7
IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
· 5’ ARNASA INDARTSU/POLIKI: lurrean eseri
(jostuna) eta arnasa hartu eta bota bi erritmo
desberdinekin: lehenengo poliki (5-6 arnasketa)
eta ondoren indartsuago (beste 5-6). Jarraitu
erritmo horrekin 5 bat minututan.
· 25’ POSTURAK
- Umekia: apanasana (6.26).

- Behiaren burua: Orpoen gainean
eserita zaudela, eskuineko
eskua bere aldeko sorbalda
gainetik pasatu eta,
ukondoa tolestuz,
eskua behera ekarri (ukondoa
goraka geratuko da, behi baten adarra izango
balitz bezala). Ezkerreko eskua bizkar atzetik
gora ekarri eta eskuineko eskuarekin elkartu.
Posizio horri eutsi eta ondoren, hasierako
posiziora itzuli.
Jarraian, ariketa errepikatu, baina besoen
posizioak aldatuta.
- Dordoka: eserita hankak luzatuta eta aldenduta.
Arnasa hartu eta botatzerakoan gorputza
aurreraka tolestu, besoak belaunen azpitik
pasatu eta ondoren, hankak atzeraka
eraman.Eskuak gora begira utzi eta burua lurrera
hurbildu.
Postura horretan dordokaren itxura hartuko duzu.
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- Matxinsaltoa: shalabasana (6.8).

· 10’ ERLAXAZIOA (zinema):
Gora begira etzanda begiak itxi, lotan egongo
bazina bezala. Arnasa sudurretik hartu eta bota.
Orain imajina ezazu zinema batean zaudela eta
aurrean pantaila handi bat duzula. Pantaila
horretan zure burua ikusten duzu lagunekin
jolasean; oso ondo pasatzen ari zara. Bat-batean,
lagunak desagertu eta zure senideak agertuko
dira (gurasoak, anai-arrebak, aiton-amonak...).
Amaitzeko, zure etxeko logela azalduko da eta
ohean sartuko zara, argia itzali eta pantailaren
argia joan egingo da.

- Dantzaria: zutik, gorputzaren
pisua ezkerreko oinera eraman.
Eskuineko belauna okertu eta
alde horretako eskuarekin oina
goruntz eraman. Ezkerreko besoa
goraka luzatu eta orekari eutsi.
Jarraian, beste alderantz egin.
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8.9 HAURRENTZAKO SAIOA
(BINAKA)-8

- Esku biekin lagunari eskumuturretatik edo
eskuetatik heldu (laguna lurrera begira).

IRAUPENA: 45’
TOKIA: Gimnasioa. Lurrean koltxonetak jarri.
SAIOAREN GARAPENA:
Saio honetan yogako posturak landuko ditugu,
baina binaka. Aurreko saiotan bezala arreta
arnasketa luze eta sakonean zentratuko da.
Manipulatzen duenak lagunaren eskumuturrak
heldu beharko ditu eta ez hatzak; manipulatuak
lagunari egiten utziko dio, horrela zeharo erlaxatua
egon daitekelako.
· 35’ POSTURAK
- Esku biekin lagunaren
eskumuturra edo
eskuak heldu
(laguna albora
begira). Gero
beste eskua
heldu, bestaldera
begiratuz.
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- Manipulatzaileak, belaunak
tolesturik, bizkarra zuzen
mantendu behar du eta
belaunak luzatzen
dituen neurrian
gora jasoko du
lagunaren
gorputza eta
besoak.
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- Bizkarrak bata bestearen kontra dituztela, batek
bere aldera makurtzen du bizkarra bestearen
eskumurretatik tira egiten.

- Behera begira etzanda eta belaunak okerturik,
manipulatzaileak lagunari oinak ipurdira
eramaten dizkio.

- Posizio berdinean, baina orain albora makurtzen
dugu gorputza beso bat makurtuz eta bestea
luzatuz.

- Batek hankak zabalik, besteak barnetik eta oinak
lagunaren izterretan jarririk. Eskumuturretatik
helduta lagunaren gorputza tolestu, etzan egiten
garen bitartean.
· 10’ ERLAXAZIOA:
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Aurreko saioetan egindako edozein erlaxazio
aukeratu.
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8.10 HAURRENTZAKO SAIOA-9
AURRETIK JAKIN BEHARREKOAK:
Jarraian datorren ipuinak, lan honetan azaldu
diren jarrera guztiak, “jolasean” arituz,
praktikatzeko aukera ematen digu.
Hezitzaileen esku dago ipuin hau berau luzatu edo
beste bat sortzeko aukera, yoga-saioak
erakargarriagoak izan daitezen.

GERLARI DAMUTUA:
Bazen behin oso umore txarra zuen gizon bat, eta
denbora-pasa aritzeko ezagutzen zuen ekintza
bakarra animaliak harrapatzea zen. Egun batean
ehizara irten zen,eta zuhaitzez beteriko baso bat
zeharkatu zuen. Ixil-ixilik zihoan basoan barrena,
katu bat bezala, eta, bat-batean, abar batzuen
artean arrano beltz bat ikusi zuen. Gezi bat atera
zuen gezi ontzitik, arkua tenkatu eta jaurti egin
zuen..., baina huts egin zuen.

Bere bideari jarraitu zion, zubi bat zeharkatu eta
han inguruan hegan zebiltzan koloretako tximeleta
batzuei eta korroka ari zen igel bati begira
zegoela... konturatu zen oinen artean kobra bat
zebilkiola, hori ere asmo txarrekin. Salto egin, eta
korrika hasi zen harik eta ilundu zuen arte.
Gau ilun horretan ilargiak dir-dir egiten zuen, eta
horri esker etxe bat ikusi ahal izan zuen. Bertara
hurbildu, atea jo, eta atea zabaldu egin zen.
Barruan kandela bat ikusi zuen, piztu egin zuen,
eta bertan zegoena ikusi ahal izan zuen: liburu
batzuk mahai baten gainean, erloju bat horman...
Logureak gain hartu, eta bertan lo gelditu zen.

Arkulariak aurrera jarraitu zuen eta erreka bat
ikusi zuen. Erreka horretan arrain pila bat zebilen
igerian. Arrainak harrapatzeko asmotan belauniko
jarri zen, baina uretara erori zen, eta une horretan
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asmo txarrak zituen krokodilo bat hurbildu
zitzaion. Une horretan, gerlariak jauzi egin zuen,
lehoia balitz bezala, eta abar bati helduta,
gutxigatik izan bazen ere, bere burua salbatzea
lortu zuen, bestela... krokodiloaren sabelean
bukatuko zuen.
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Goizean esnatu, kanpora irten, eta han zebilen ea
egun horretan zein animaila harrapatuko zuen
pentsatzen: txoria, oreina... Eta atseden hartuta
zegoenez, erbia bezala abiatu zen harrapakinaren
bila. Han ikusi zituen baserritar batzuk euren
golde batekin lanean. Baita txakur batzuk ere,
belar artean ihesi zebiltzan tximeletak harrapatu
nahian.

Handik ordu batzuetara itsaso bazterrera iritsi zen,
eta bertan ontzi baten gainean eguzkitan zeuden
dordoka batzuk ikusi zituen. Ontziaren gainera
igo, eta arraunean hasi zen. Han urrutian izurde
bat ikusi zuen eta harrapatzen saiatu zen.
Ontziaren gainean oreka galdu eta uretara erori
zen. Gerlaria itotzen ari zen, baina bat-batean,
harrapatu nahi zuen izurdea hurbildu zitzaion eta
bultzaka-bultzaka itsasertzera eraman zuen.
Harrezkero ehizan egiteari utzi egin zion, eta
animalia guztiak maitatzen ikasi zuen.
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HIZTEGIA
9.1 ASANA SANSKRITOEN HIZTEGIA
Adho mukha svanasana: Alderantzizko uvearen
jarrera.
Anjaneyasana: Anjaneya jarrera.
Apanasana: Umeki jarrera.
Ardha Chandrasana: Ilargi erdiaren jarrera.
Ardha matsyendrasana: Bihurdura jarrera.
Bhujangasana: Kobra jarrera.
Chakrasana: Zubi jarrera.
Dhanurasana: Arku jarrera.
Halasana: Golde jarrera.
Jathara parivritanasana: Lurrean bihurdura jarrera.
Marjariasana: Nagiak ateratzen ari den katuaren
jarrera.
Matsyasana: Arrain jarrera.
Navasana: Ontzi jarrera.
Padahastasana: Oinak helduta jarrera.
Padmasana: Loto jarrera.
Paschimottanasana: Pintza jarrera.
Sarvangasana: Kandela jarrera.
Savasana: Erlaxazio jarrera.

A URKIBIDEA

Shalabhasana: Matxinsalto jarrera.
Shashankasana: Erbi jarrera.
Shirshasana: Buruaren gaineko jarrera.
Surya namaskar: Eguzkiari agurra.
Trikonasana: Triangelu jarrera.
Ushtrasana: Gamelu jarrera.
Utkatanasana: Aulki jarrera.
Vajrasana: Diamante jarrera.
Virabhadrasana: Heroi jarrera.
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HIZTEGIA
9.2 ERABILITAKO TERMINOLOGIA
Euskara - Gaztelania
Arnasa hartzea/botatzea: inspiración/espiración
Artikulazioa: articulación
Barea: bazo
Barizea: variz
Begitartea: entrecejo
Behatzak: dedos del pie
Belarria: oído/oreja
Berna: pantorrilla
Besapea: axila
Besaurrea: antebrazo
Bizkarrezur muina: médula espinal
Bizkarrezurra: columna vertebral
Bizkarrezurreko nerbioak: nervios espinales
Ehunak: tejidos
Enbrioia: embrión
Erraiak: vísceras
Esku-barrua: palma de la mano
Garuna: cerebro
Gerrialdeko(ak): lumbares
Gibela: hígado
Giharra: músculo
Giltzurrunak: riñones
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Giltzurrun gaineko guruinak: glándulas
suprarrenales
Gongoilak: ganglios
Gorputz-enborra: tronco
Guruin endokrinoak: glándulas endocrinas
Hanka: pierna
Hatz-koskorrak: nudillos
Hatz lodia: pulgar
Hatzak: dedos de la mano
Hernia diskala: hernia discal
Hestea: intestino
Ipurmasailak: nalgas
Izterrondo: ingle
Kaxa torazikoa: caja torácica
Kokotea: nuca
Kokotsa: barbilla
Lepoaldea / Gerrialdea: región cervical - lumbar
Lokia: sien
Mokorra: cadera
Muskuluak / giharrak: cadena muscular
Nerbio guneak: centros nerviosos
Nerbio plexuak (solarra, kardiakoa, laringeoa):
plexos nerviosos (solar, cardíaco, laringeo)
Obulutegia: ovario
Oina: pie
Oinazpia: planta del pie
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Oin gaina: empeine
Okotza (kokotsa): barbilla
Organismoa: organismo
Organoa: órgano
Ornoa: vértebra
Orpoa: talón
Pankrea: páncreas
Pelbisa: pelvis
Presio arteriala: tensión arterial
Sabelaldea: abdomen
Saihetsa, alboa: costado
Sakroa: sacro
Sistema sinpatikoa / parasinpatikoa: sistema
simpático/parasimpático
Toraxa: tórax
Umekia, fetua: feto
Umetokia: útero
Zerbikalak: cervicales

EKINTZAK: acciones
Ahalbidetu: posibilitar
Aldendu, banandu: separar
Biratu: girar
Erlaxatu: relajar
Indartu, piztu: tonificar
Malgutu: flexibilizar
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Mugiarazi, mobilizatu: movilizar
Tolestu: flexionar/doblar
Uzkurtu: contraer

BESTE BATZUK: otros
Arnasketa diafragmatikoa: respiración
diafragmática
Autoestimua: autoestima
Bihurdura: torsión
Bizi-energia: energía vital
Burua, adimena: mente
Digestioa: actividad digestiva
Gaixotasun edo gaitz larriak: afecciones graves
Giltzurrunen jarduera: actividad renal
Idorreria: estreñimiento
Indarberritze: recuperación
Jarrera: postura
Mukukixo: cuclillas
Posizioa: posición
Sabel arnasketa: respiracion abdominal
Sostengu hanka: pierna de apoyo
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