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Joogaa 
aamusta 
iltaan

Y
ksi jooga-asento virkistää, 
toinen rentouttaa. Tämä 
johtuu siitä, että hermosto, 
rauhaset, lihakset, 
tukiranka ja sisäelimet 

reagoivat joogaliikkeisiin omalla 
tavallaan. Joillakin liikkeillä on voimakas 
energisoiva vaikutus. Toisilla asennoilla 
taas voi purkaa jännitystiloja tai 
aktivoida voimavarojen palautumisesta 
vastaavan, parasympaattisen hermoston.

Aamuun sopivat liikkeet, jotka 
voitelevat niveliä, herättelevät 
tukirangan ja kutsuvat lihakset kehon 
tueksi uuteen päivään.

Päivällä keho on vahvimmillaan, 
mutta mieli levoton ärsyketulvan alla. 
Joogaliikkeiksi käyvät asennot, jotka 
vaativat lihastyötä, aktivoivat hengitys- 
ja verenkiertoelimistön, auttavat 
ruoansulatusta ja ohjaavat mieltä 
keskittymään.

Illalla joogataan kevyemmin. 
Pitkäkestoiset venytykset hoitavat 
lihaksia ja tukirankaa. Se elvyttää 
joogaajan päivän rasituksista, kuten 
huonoista työasennoista. Venytyksiin 
paikoilleen pysähtyminen rauhoittaa 
mielen, ja levollinen hengitys valmistelee 
kehon unta varten. 

Teksti Mia Jokiniva • Kuvat Johanna Myllymäki

liikunta

1 Balasana (lapsiasento)
TEE NÄIN: Vartalo on yön jäljiltä jäykkä. Istu varovasti koukistettujen 
jalkojen päälle, levitä polvia ja laskeudu eteentaivutukseen. Jos otsasi 
ei yllä helposti lattialle, rullaa pään alle pyyhe tai huopa.

VAIKUTUKSET: Asento notkistaa selän lihaksia, lonkkia ja selkärankaa 
yön jäljiltä. Mielikin saa aikaa herätä päivään, kun pysyt asennossa 
rauhallisesti hengittäen 2–3 minuuttia.

2Bhujangasana (kobra)
TEE NÄIN: Asetu päinmakuulle ja tuo kädet olkapäiden eteen. 
Kohota vartaloa käsien varassa hitaasti ylöspäin, ja paina samalla 
olkapäitä taakse ja alaspäin. Nouse lempeästi vain sen verran ylös 

kuin selkäsi sallii. Pysy asennossa noin 15 sekuntia. Toista 3 kertaa.

VAIKUTUKSET: Asento käynnistää energian liikkumisen keholla ja 
lämmittää mukavasti. Liikkeessä venyvä rintakehä tarjoaa lisätilaa 
keuhkoille ja hyvälle hengitykselle. Asento muovaa selän luonnollisen 
notkon yön jälkeen uudelleen. Se on tärkeää, jotta paino jakautuu terveesti 
selkänikamille. Selän vakaus edistää myös henkistä vahvuutta päivän 
stressaavissa tilanteissa.

3Virabhadrasana I (soturi)
TEE NÄIN: Koukista etummainen jalka 90 asteen kulmaan. Nosta 
takimmaisen jalan kanta irti lattiasta. Aktivoi reisilihakset ja polvet 
vahvoiksi. Pidennä selkäranka ja vastusta vatsalihaksilla alaselän 

notkoa. Nosta kädet vahvoina ylös ja pysy asennossa 25 sekuntia. Toista 
toiselle puolelle.

VAIKUTUKSET: Asento voimistaa verenkierron ja kudosnesteiden 
liikkumista sekä avaa hengitystiet. Tämä energisoi ja valmistaa kehoa 
päivän tehtäviin ja auttaa keskittymään. 

Joogaliikkeet vaikuttavat 
vireystilaan eri tavoin.  
Kun valitset kellonaikaan 
sopivan joogan, tuet kehon 
sisäisestä vuorokausi-
rytmistä kumpuavia, 
luontaisia tarpeitasi.

❸❶ ❷

AAMU 
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1Prasarita padottanasana 
(eteentaivutus haarassa)
TEE NÄIN: Astu leveään haara-
asentoon, varpaat suoraan 

eteenpäin. Aktivoi reisilihakset ja nosta 
polvilumpiot. Risti kädet selän taakse 
ja taivuta suoralla selällä eteenpäin. 
Voit kasata kirjapinon eteesi lattialle ja 
tähdätä päälaella kirjapinon päälle.  
Pysy asennossa noin 45 sekuntia.

VAIKUTUKSET: Liike tekee lisää 
tilaa työn ääressä lysyyn painuville 
selkärangan nikamille. Myös istuessa 
puutuvat jalkojen ja takamuksen 
lihakset sekä iskiashermo pitenevät. 
Kun veri virtaa aivoihin, mieli kirkastuu 
ja keskittymiskyky paranee. Asento 
vapauttaa hartioita jännityksestä ja 
auttaa päänsärkyyn.

1Matsyasana (tuettu kala-asento)
TEE NÄIN: Asetu tyynyn tai rullatun huovan 
päälle niin, että lapaluut ovat tuen päällä. Anna 
käsien rullata olkapäistä asti auki sivuille ja 

rintakehän aueta venytykseen. Laske pää lattialle tai 
tue se taitellulle pyyhkeelle. Rentouta vatsa ja kurkun 
alue. Lepää asennossa 5 minuuttia.

VAIKUTUKSET: Asento tasapainottaa päivän aikana 
tietokoneen ylle kumartuneen ryhdin ja elvyttää 
sisäelimiä. Rauhallinen hengitys ja rento pallea 
vaikuttavat hermoston kautta rentouttavasti ja 
vähentävät levottomuutta. Asento avaa myös kehon 
tunnekeskusta eli sydänchakraa.

2Paschimattanasana 
(eteentaivutus)
TEE NÄIN: Istu lattialla jalat suorina. Aseta 
jalkojen väliin tyyny tai matala jakkara. Pidennä 

selkää ja taivuta hitaasti eteenpäin. Rentouta kädet, 
anna asennon muuttua passiiviseksi, mutta säilytä 
kevyt yritys pidentää selkärankaa vatsalihasten 
avulla. Lepää asennossa rauhallisesti hengittäen 
muutama minuutti. Voit tehdä saman asennon myös 
jalat ”sivuspagaattia” kohti avattuina. Näin sisäreidet 
venyvät enemmän.

VAIKUTUKSET: Eteentaivutukset kääntävät katseen 
ulkoisesta maailmasta sisäänpäin. Se rauhoittaa 
mielen ja lataa akkuja. Liikkeessä päivän aikana kokoon 
painuneet selkälihakset ja ranka saavat lisää pituutta. 
Istumalihakset eli takareidet ja pakarat venyvät 
lempeästi.

3Universaali-asento
TEE NÄIN: Makaa selälläsi. Koukista toinen 
polvi, tartu siihen ristikkäisellä kädellä ja anna 
jalan painua kohti lattiaa. Aseta tarvittaessa 

tyyny polven alle. Vie toinen käsi sivulle ja käännä 
halutessasi pää käden suuntaan. Valitse hyvältä 
tuntuva kierron syvyys. Anna lantion rentoutua 
sekä vatsan ja niskan levätä. Pysy asennossa noin 
puolitoista minuuttia ja vaihda puolta.

VAIKUTUKSET: Koko keho – lantio, jalat, selkäranka, 
sisäelimet, olkapäät, rintakehä ja hermosto – 
osallistuvat liikkeeseen passiivisesti. Päivän fyysiset 
ja psyykkiset solmut avautuvat, kun keho kiertyy 
spiraaliliikkeeseen. Kierrot neutralisoivat rangan 
päivän aikana tapahtuneista kuormituksista. Kuona-
aineiden poistuminen ja lihasten rentoutuminen 
tehostuvat. ✕
KUVAUSVAATTEET:
Aamu: Vihreä paita, Prana, Astanga joogakauppa.
Päivä: Oranssi paita, Prana, Astanga joogakauppa. Valkoiset mikrot, 
Nike, Stockmann.
Muut vaatteet mallin omia.
Astanga joogakauppa (09) 7268 3241, joogakauppa.com
Stockmann (09) 1211

3Virabhadrasana III 
(soturi III)
TEE NÄIN: Askella toinen jalka 
eteen ja etsi tasapaino jalkaterän 

kaikille kulmille. Tue vatsalihakset 
vahvoiksi ja nosta hitaasti takimmaista 
jalkaa ilmaan. Pidä tarvittaessa 
etummaisen jalan polvi hieman kou-
kussa. Pysähdy siihen, missä voit vielä 
tasapainotella. Pysy asennossa noin  
15–20 sekuntia. Toista toiselle puolelle.

VAIKUTUKSET: Asento energisoi, sillä 
se voimistaa kokonaisvaltaisesti veren-
kierto- ja hengityselimistön toimintaa. 
Tasapainottelu vaatii täydellistä 
keskittymistä ja mielen rauhoittamista. 
Tasapainotellessasi unohdat hetkeksi 
kaiken muun ja saat luovan tauon.

2Parivrtta parshvakonasana 
(sivuojennus suorakulmassa)
TEE NÄIN: Koukista etummainen jalka 
90 asteen kulmaan. Nosta takimmaisen 

jalan kanta ilmaan. Aktivoi reisilihakset 
ja polvet vahvoiksi. Pidennä selkäranka 
maksimipituuteen, kierrä vasen käsi kohti 
kattoa ja laske oikea lattiaan. Jos tasapainottelu 
on haastavaa, aseta takajalan polvi maahan. 
Suuntaa katse sivulle tai käden perään ylös.  
Pysy noin 15–20 sekuntia. Toista toiselle 
puolelle.

VAIKUTUKSET: Asento voitelee ylävartalon 
ja selkärangan niveliä, jotka jäykistyvät päivän 
aikana staattisissa työasennoissa. Jalkojen 
ja keskivartalon työ pumppaa verenkiertoon 
vauhtia, mikä virkistää. Voimakas kierto hieroo 
sisäelimiä. Se taas edistää kuona-aineiden 
liikkumista kehossa ja helpottaa ruoansulatusta.

PÄIVÄ 

ILTA 

❸❶ ❷

❸❶ ❷

Layout-FEC8F87D-46FA-8B60-371D-964A519B9D03.indd   92-93 16.9.2010   14.30


