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 Patanjali - yogaś-citta-vṛtti-nirodhaḥ 
”Jooga on mielen toimintojen pysäyttämistä”

YAMA ”Rajoitukset” ovat väkivallattomuus, totuudellisuus, 
varastamattomuus, pidättyväisyys, omistamattomuus” (II-30)

NIYAMA ”Määräykset” ovat puhtaus, tyytyväisyys, itsekuri, 
pyhä lukeminen, Jumalalle omistautuminen (II-32)

ASANA ”Asento” on vakaa ja mukava” (II-46)

PRANAYAMA ”Siinä tilassa sisään- ja uloshengityksen 
liikkeen estäminen on ”hengityshallintaa” (II-49)

PRATYAHARA ”Vetäytyminen”, kun aistit eivät ole 
yhteydessä omiin kohteisiinsa, ikään kuin jäljitellen mielen 
luonnetta” (II-54)

DHARANA ”Mielen sitominen yhteen paikkaan on 
”keskittymistä” (III-1) 

DHYANA ”Siinä havaintojen yksisuuntautuneisuus on 
”mietiskelyä” (III-2)

SAMADHI ”Ja kun siinä vain kohde loistaa esille, kuten 
omaa olemusta ei olisi, on ”syventymistä” (III-3)



          ! Perinteiset kirjoitukset ja pranayama!
!
Patanjali!
! ”Jännittyneen ja epätasapainoisen sisään- ja uloshengityksen rauhoittamista Asana-! !
! harjoituksen jälkeen. Hengityksen pidätys sisäisesti, ulkoisesti ja puolivälissä. Seuraamalla 
! tilaa, aikaa ja laskua hengityksestä tulee pitkä ja hienovarainen. Näin sisäinen valo pääsee 
! loistamaan” II.52!
!
Swatmarama, Hatha Yoga Pradipika!
 ! ”Kaikki karma poistuu, kun Pranayama opitaan hallitusti. Eri hengityksen pidätysten ! !
! (kumbhaka) hallinta ohjaa pranan keskuskanavaan keskittäen mielen”!
!
Shankaracharya, Yoga Taravali!
! ”Kun pranayama hallitaan, niin Kundalini tunkeutuu keskimmäiseen energiakanavaan !
! (Sushumna), ja silloin Dharana ja Dhyana tapahtuvat vailla esteitä”!
!
Sundaradeva, Hatha Tatva Kaumudi!
! ”Itseymmärrys ei ole mahdollinen ilman Pranayamaa. Asana, Pranayama, Mudra and Bandha!
! tekevät Kundalinin noususta suoraviivaisen”!
!
Bhagavad Gita!
! ”Sisään- ja uloshengityksen hallintaa ohjaamalla Apana Gati Pranaan and Prana Gati !!
! Apanaan. Aistien ohjaaminen Pranaan Kumbhakan aikana keskittymällä Jumalaan”



          ! ! ! ! Pranayama-mestarit!
!
”Pranayama ei ole vain eri kehollisten toimintojen hallintaa, vaan se on myös elämää 
ylläpitävien prosessien hallintaa kehossa ja mielessä.” - Swami Kuvalayananda!
!
”Mieli ja hengitys kulkevat käsi kädessä, joten tekniikka, jolla hallitset hengitystäsi 
vaikuttaa mieleesi. Pranayama muuttaa ajatuksesi ja tunteesi.” - Sri O.P.Tiwari!
!
”Parantaaksesi kehon sairauksia käytä sitä. Parantaaksesi epätasapainoisen mielen, 
harjoittele pranayamaa.” – Sri T. Krishnamacharya!
!
”Asana-harjoitus valmistaa kehoa pranayamaan, ja pranayama valmistaa mieltä 
meditaatioon. Kun teet sitä oikein ja rennosti, pranayama viilentää ja rauhoittaa aivot 
täyttäen kehon elämän energialla.” - Sri B.K.S. Iyengar!
!
”Harjoittelamalla pranayamaa mielestä tulle keskittynyt, jolloin se seuraa hengityksen 
liikettä. Pranayama rakentaa perustan astangajoogan sisäisille puhdistaville 
harjoituksille.” - Sri K.P.Jois!
!
”Jos vältät pranayamaa, niin kuinka edistyt? Sinun on käytettävä tätä hengityksen 
työkalua ja Krishnamacharya painotti selkeästi, että ilman pranayamaa ei ole joogaa.”  !
- Srivatsa Ramaswami!



 Pranayama = Prana + Ayama

Prana = hengitys, elämän voima, 
   jatkuva liike ’pra+na’

Ayama = laajentaminen, lisääminen, 
    (yama=hallinta)

Tauko hengityksessä - ”Pranayama means a pause in the movement of breath 
(Kumbhaka)” - Swami Kuvalayananda 

Pranan lisäämistä kehossa hengityksen hallinnan avulla.
Pranan vahvistamista kehon ja mielen tasapainottamiseksi.

Hengityksen ohjaus vaikuttaa mielen liikkeisiin. Mielen aktiivisuus vähenee 
antaen tilaa selkeämmille tietoisuuden tiloille - keho-mieli-sielu (Panchakosha)

"The mind is like a river. The thoughts are like the various droplets of water. We 
are submerged in that water. Stay on the bank and watch your mind." — 
A.G. Mohan



Guna & Dosha &  Panchakosha -!
luonto meissä, me osa kaikkeutta!

Todellisuus jatkuvaa muutosta 3:n Gunan muodossa.!
!
Luonnon&mielen perusta 5 elementtiä - yhdistelmä 
muodosta Ayurvedisen kehotyypin Vata-Pitta-Kapha.!
!
Keho-mieli-sielu kerroksina jokaisessa ihmisessä



Pranavayu - elämänvoima muovaa kehoa ja mieltä

Prana vayu (sisään ja nouseva)
hengitys ja aistihavainnot

Samana vayu (keskittävä)
ruoansulatus ja aineenvaihdunta

Vyana vayu (levittäminen)
verenkierto ja aineenvaihdunnan liike

Udana vayu (nouseva)
ajattelu, puhe, kasvu, hermosto

Apana vayu (laskeva)
kuona-aineiden poisto, lisääntyminen

Pranayaman tarkoitus kääntää Apana 
ylös ja Prana alas kohtaamaan toisensa



BRAHMAN - IKUINEN TIETOISUUS 
Maailmankaikkeuden luova kaksinapaisuus

Sushumna (Kundalini)
Samadhi (sielu)

SHIVA SHAKTI

Aurinko (Ha) Kuu (Tha)

Pingala (oikea) Ida (vasen)

Vasen aivolohko Oikea aivolohko

Sympaattinen Parasympaattinen 

Katabolinen Anabolinen 

Efferentti Afferentti



! Nadit ja Chakrat energiakehon voimalinjoina -!
! Pranayama puhdistaa ja vahvistaa energiakanavia!! ! !  !
! elämänvoiman virtaukselle ja tietoisuuden kehittymiselle 
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Hengitys - hapen ja hiilidioksidin vaihtokauppa,
 pranayamassa pääosassa CO2

12-16 krt/min, tuuletus 4,2-5 l/min, Kabalahati tehokas

Keuhkojen kokonaistilavuus 5-7 litraa (-20-25%), normaali
hengityksen tilavuus 0,5 l (syvä 4l), jäännösilma ”tyhjissä 
keuhkoissa” 1,5 l

Pranayamassa keuhkot tuulettuvat ja toimivat tehokkaasti
CO2 vahvistaa hapen imeytymistä hemoglobiiniin

Typpioksidi (NO) lisää verenkierron happipitoisuutta
- brahmari-äänihengitys lisää vastustuskykyä
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Hengitys ottaa aivoon - tunteissa on järkeä



Hermot hengittää - vagus-hermo tuntee
fight&flight vs rest&digest&healing&growth, ehkä myös myötätunto

Pranayama vahvistaa parasympaattista hermostoa


	 •	 aktivoi vagus-hermoa rentouttamalla kehoa ja      
laskemalla pulssia


	 •	 stressihormonin tuotanto laskee
     
	 •	 vähentää lihasjännitystä ja parantaa      

ruoansulatusta

	 •	 ravinteet imeytyvät paremmin verenkiertoon
     
	 
  
	 •	 80-90% vagus-hermon informaatiosta aivoihin 
     
	 •	 läheinen yhteydessä oksitosiiniin,luottamuksen ja      

äidillisen yhteyden välittäjäaineeseen 

	 •	 oksitosiinin yhteys huolenpitoon ja eettisyyteen
     
	 
  
	 •	 “korkean vagus-aktiivisuuden ihmisillä taipumus      

epäitsekkyyteen:	 myötätunto, kiitollisuus, 
rakkaus ja onnellisuus”


	 	 (Professori Dacher Keltner, Berkeley yliopisto)
      



SHATKARMA KRIYA - kehon ja mielen 
puhdistaminen Pranan vahvistamiseksi

Liian rasvan ja liman puhdistamista!
!
Vagus-hermon aktivointi -  
yhteydessä keuhkoihin ja -putkiin, 
sydämeen, suolistoon, maksaan, 
haimaan (erityksen stimulointi)!
!
Neti stimuloi hermonpäitä, energisoi 
aivoja, limakalvojen huuhtelu!
!
Sairauksien hoito Ayurvedassa!
-syinä hengityksen epätasapaino!
alitajuiset painaumat & ehdollistumat!
karmiset kleshat (”mielen myrkyt”)!
!
Myös Bandha, Mantra, Mudra, 
Chakra- harjoitukset puhdistavat 
kehoa ja mieltä
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! ! PRANAYAMAN PERUSTA  !
PURAKA - sisäänhengitys!
!
RECAKA - uloshengitys !
!
KUMBHAKA - hengityksen pidätys (sisäinen, ulkoinen, !
! ! ! ! puoliväli sekä spontaani Kevala Kumbhaka)!
!
Oikea istuma-asento, vatsalihasten kontrolli, sormenpäät 
koskettaa nenäluuta (Vishnu mudra), molemmat sieraimet auki!
!
Silmät suljettu, hengityksen tasaisuus&vaivattomuus, äänen tarkkailu, 
kärsivällisyys&varovaisuus!
!
Hengityksen rytmi (1:2, 1:1:2, 1:2:2, 1:3:2, 1:4:2) !
Hengitystekniikan toisto (10-15x) - uuden rytmin luominen, hermoston ja 
sisäerityksen muutokset!
!
Bandhojen käyttö (Mula, Jalandhara, Uddiyana(huom!)!
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! ! ! Harjoitukset ennen Pranayamaa!
!
Uddiyana bandha/ Nauli (pallean nosto, vatsan pyöritys)!
! - pranan nostaminen ylöspäin!
!
Agnisara (vatsan tulen voimistamista)!
! - ruoansulatuksen verenkierron vahvistamista, ravinteiden ! !
! lisääminen ja kuona-aineiden poistamista!
!
Simha mudra (leijonasymboli)!
! - kurkun ja nielun alueen aktivoimista, kuonan poistamista!
!
Jihva bandha (kielilukko)!
! - nielun ja kaulan alueen aktivoimista!
!
Brahma mudra (Brahman 4 päätä)!
! - niskalihasten avaaminen, verenkierron lisäämistä!
!



! ! ! Pranayama käsittelyssä!
!
Kabalabhati (loistava kallo, Kriya-tekniikka)!
! - aivojen etulohkoa stimuloiva, alavatsan pumppaus!
!
Nadi Sodhana (hermojen puhdistus)!
! - vuorosierainhengitys, tasapainottaa Tridoshaa!
!
Ujjayi (äänekäs hengitys, johtaa menestykseen)!
! - sisäänhengitys molemmat sieraimet, ulos vasen!
!
Sitali  (viilentävä, vaihtoehto Sitkari)!
! - sisäänhengitys rullatun kielen kautta, ulos molemmat sieraimet!
!
Brahmari (ampiainen)!
! - uloshengitys nenän kautta tasaisen kurkkuäänen kanssa!
!
Bhastrika, Surya bhedana, Chandra bhedana, Murrcha, Plavini!



! ! PRANAYAMAN VAIKUTUKSET - !
! ! Tasapainoinen keho ja mieli, elämän! !
! ! selkeytyminen, yhteys kaikkeuteen!
!
Hermojärjestelmän vahvistuminen (aivot&para/symp.)!
Verenkierron terveys (sydän&suonet)!
Sisäerityksen tasapaino (hormonit)!
Hengityselinten vahvistuminen (keuhkot&-putket)!
Ruoansulatuksen tasapaino (suolisto, haima&maksa)!
!
Veren happipitoisuus lisääntyy koko päiväksi hengityselinten toimiessa 
tehokkaammin!
!
Stressin väheneminen, katabolinen aineenvaihdunta hallintaan, solujen 
aktiivisuus lisääntyy, vastustuskyky paranee, käyttäytymisen muutos 
alitajuisten tunteiden vapautuessa ja tietoisten valintojen lisääntyessä!
!
Kiitollisuuden ja elämää kunnioittavan asenteen vahvistuminen!
!
Laajeneva tietoisuus yhteisöllisyydestä  ja maailmakaikkeudesta!


