
YİN YOGA

Ayşe Nilgün Özdemir



TADASANA
(dağ duruşu)

Her iki ayak tabanı üzerinde ayakta
durarak uygulanır. Topuk ayak tabanı
ve parmaklar yere eşit basar. topuklar
ve ayak parmakları düz hizada karsıyı
gösterir. Ağırlık iki ayağa da eşit olarak
dağıtılır.

Kuyruk kemiği öne ve aşağı itilirken
pubis kemiği öne ve yukarı uzatılır.

El parmaklarından itibaren kollar aktif.

Nefesle uyumlanın.



Dağ duruşu

Kollar  yorulursa bedenin iki yanında da
durabilir. Avuç içleri bedene bakacak
şekilde.



Sandalye pozu

Ayak tabanlarının 4 noktasından yere
köklenin. Bacakları aktifleştirin. Dizler ayak
parmaklarını geçmesin. Kuyruk kemiğini
öne yukarı doğru itin. Gövdeyi her iki
yandan eşit eşit oranda yukarı doğru uzatın.
Kürek kemiklerini aşağı çekerken, kulakları
omuzlardan uzaklaştırın.

Göğüs bölgesini genişletir.

İç organları uyarır.



Yarım öne eğilme

Yere ayak tabanlarının 4 noktasından köklenir.
Zeminle bağlantıya geçilir.

Üst beden omurgadan aşağı doğru yarım yol
katlanır.



Ayakta öne eğilme

Dağ duruşu pozundan geçilir.

Kalça ekleminden, belden değil öne eğilin.
Dizler kırılmaz. Ama dizleri kırarak da poza
önceleri alışabilirsiniz.

Düzenli nefesler alın.

Duruştan çıkarken nefes verin. Sırtınızı
düzelterek yavaş yavaş pozdan çıkın.

Strese iyi gelir. Beyni sakinleştirir.



Savaşçı 1

Ayak tabanlarının 4 noktasından köklenin.
Ayaklar arasındaki mesafe kalça genişliği veya
öndeki ayağın topuğu arkadaki ayağın topuğu
ile aynı hizada olsun. Bacaklar aktif. Her iki
kalça kemiği ileri doğru baksın.

Mesaneyi güçlendirir.

Dengeyi geliştirir.

Omurgayı esnetir. Bedeni canlandırır.



Savaşçı pozu

Bir bacağınız geride dizden kırık ve kalça diz
aynı hizada ve de ayak parmağı mata pençeli
iken diğer bacak dizden bükülü ve ayak bileği
ile diz aynı hizada olacak şekilde baş boyun
hafif geride eller kalimudrada birleşip pozda
1 dakika kalınabilir.



Yarım ay duruşu

Masa pozundan, sol kolu sağ kol sağ bacak

Arasından geçirip sağa doğru yürüttüğümüz
bir yanlara rotasyon pozudur. Omuz
başlarında noktasal batma ve acı ile
kalınmamalıdır. Dizlerin rahat etmesi için
altına bir battaniye yerleştirilebilir.



Yarım ay duruşu



Kedi duruşu

Eller parmak köklerinden mat üzerinde. Nefes
alırken bel ve karın aşağı doğru bırakılır. Bel
çukuru oluşur. Ayak üstleri mat üzerinde.
Dizlerin altına bir destek konabilir.

Nefesle birlikte omurga aşağı doğru
hareketlendirilir.



İnek pozu

Kedi pozundan geçilir. Peş peşe yapılır. Nefes
verirken karın içeri çekilip bakışlar göbek
deliğine gelirken sırt kamburlaştırılır.

Omurga ve boyun bölgesini kuvvetlendirir.
Sırt ve kalça kaslarını gerer.

Nefesle birlikte omurga yukarı doğru
hareketlendirilir.



Kurbağa duruşu

Çocuk pozundan geçilir. Elleri ileri doğru
yürütürken, dizler yanlara kendi sınırlarınız
dahilinde açılır. Ayak yanları matın üzerine gelir.
Dizler altına battaniye konabilir. Kalçaların ve
ayakların yerini değiştirerek pozu kasıklarda
hissettiğiniz ve rahatça kalabileceğiniz şekilde
yerleşin.

Belde, kalça ekleminde ve dizde bir rahatsızlık
hissi ile kalınmamalıdır.



Deve duruşu

Matta dizlerinizin üzerine gelin. Dizleri bir
battaniye ile destekleyebilirsiniz. Dizler
kalça açıklığında, kalçalar yere dik şekilde
kalınır. Sağ ile sol topuk tutulur. Üst gövde
geriye doğru açılırken, bacakların ön
yüzünde bir germe hissedilir.

Pozda 1 dakika kalabilirsiniz.

Nefes alın ve kalçanızı öne doğru ittirerek
başınızı ve gövdenizi dikleştirin.



Deve duruşu

Sol taraf için.



Kuyruğunu tutan kedi

Yüz üstü yatılır. Sola doğru ağırlığınızı verip
sağa dönün. Sol kolu başın altına destek
yaparak sağ bacağını sağınıza doğru düşürün.
Sol bacağınızı da geriye yürütebildiğiniz kadar
yürütün. Pozun etkisini bulmak için geriye
yürütmek önemlidir. Sol topuğu kalçaya
yaklaştırın ve sağ elinle sol ayak bilekten
yakalanarak sol bacağın ön yüzündeki germe
hissiyle 3 dakika pozda kalınabilir.



Kobra duruşu

Ayakların üzeri yeri, baş parmağın üzeri eşit
ağırlık verecek şekilde yere köklenmeli.
Bacaklarda kaval kemikleri içeri, uylukları
dışa doğru çevirin. Kuyruk kemiğini
topuklara doğru uzatın. Omurgayı uzatın.
Eller omuzların altında. Göğüs kafesini açın.

Böbrekler ve bağırsaklar uyarılır.

Karın, göğüs omuzlar esner.

Sırt kaslarını güçlendirir.



Yukarı bakan köpek

Kobra pozuyla benzerlik gösterir.

Yüz üstü uzanın. Ayaklarınızın üstü yere
basacak şekilde bacaklarınızı uzatın.

Kollarınız bedeninizin yanında yere dik de
gelebilir. Ya da dirsekler uzun bir
haldeyken pozun etkisi biraz daha
hafifletilerek matın önüne, bedenin
önüne doğru uzatılabilir.

Duruşu düzeltir.

Göğsü, omuzları karnı esnetir.

Kalçayı şekillendirir.



Aşağı bakan köpek

El parmakları açık ve işaret parmağı yerde
olacak şekilde eller yeri kavrasın.

Omuz başları yuvalarında ve boynun her iki
yanı uzatılmalı.

Kürek kemiklerinin arası geniş tutularak
kalçaya doğru itilmeli. Bacaklar aktif.
Topuklar mümkün ise yere basabilir.

Taban çökmesine iyi gelir. Uykusuzluk ve
yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini
düzenler. Omuzlar, bacak arkası, sırt kaslarını
esnetir.



Uyuyan kuğu

Masa pozundan sağ diz sağ el bileğinin
arkasına yerleştirilir. Sol ayak
parmakları mata takılarak geriye
yürütülür. Kalça ağırlığı mümkün
olduğunca yere doğru bırakılarak
arkadaki bacağın önündeki germe
bulunur.

Dizlerde herhangi bir rahatsızlık
hissedilmemelidir.



İğne deliği pozu

Sırt üstü matın üzerine yatılır. Sağ
bacak sol diz kapağının üzerine konur.
Eller sol bacağın içinden geçirilip bacak
arkasından karna doğru çekilerek kalça
dışında germe noktasına kadar çekilir.
Pozda daha derinleşmek isteyenler sol
bacağın kavalkemiğinden de tutup
bacağı kendine çekebilir.

Kalça açıcı bir pozdur.



Destekli omuz duruşu

Svasana pozunda uzanın. Kol ve bacakları
ileri doğru uzatarak gerin. Pelvisi içe
döndürün. Nefes alarak eller belden destekli
iken bacakları geriye gönderin.



Destekli omuz duruşu



Kelebek

Omurga dik, bacaklar uzun bir şekilde oturarak
poza başlayın.sonra dizleri bükün.ve ayak
tabanlarını birleştirin.kalça ve kasık kaslarını
pasif bırakıp dizlerin iki yana düşmesine izin
verin.ardından kalçadan öne doğru katlanın.bu
pozda ayak tabanları kasıklara yakın
tutulduğunda etki bacak içlerinde,kasıklardan
uzak tutulduğunda etki omurga ve sırt
bölgesinde hissedilir.

Kalçanın altına yükselti konup omurganın öne
daha rahat katlanmasına izin verilir.dizlerde
batma ve noktasal acı olmamalıdır.eğer
herhangi bir sorun var ise iki yandan bacakların
altına birer yastık konulabilir.



Yarım kelebek

Yerde oturularak bir bacak öne doğru
uzatılır. Diğer bacak dizden bükülerek uzun
bacağın kasık içine yerleştirilir. Ardından
düz bir omurgayla uzun olan bacağın
üzerine katlanılır. Uzun olan bacağın
arkasında bir germe bulunur aynı zamanda
öne katlanmak omurga ve sırt kaslarımızı
esnetir.

Baş boyun ve belde ağrı, acı ile
kalınmamalıdır. Uzun olan bacağın dizinde
germe çok yoğun ise dizin altına battaniye
rulo yapılarak konabilir.



Yarım Eyer pozu

Dizler bükülür ve ayakların üzerine oturulur.
Çok yavaşça girilir poza. Bel ve bacak önünün
izin verdiği ölçüde ellerin desteğiyle geriye
doğru yaslanılır. Bedenin önünde germe ve
omurganın ortasında bel üzerinde etkisi vardır.

Bel, diz ve ayak bilekleri kesinlikle rahat
olmalıdır.



Eyer pozu

Bel ve bacak önünün izin verdiği ölçüde ellerin
desteğiyle sırt üstü yatılabilir. Gerekirse
kuyruk sokumumun başlangıcına bolster veya
silindir yastık yerleştirilebilir.

B poza çok yavaş girilmelidir.



Ayakkabı bağcığı pozu

Yerde bacaklar bedenin önünde uzun halde iken
bir bacak diğer bacağının yanına getirilir.ve ayak
tanı geriye bakacak şekille kalçalara doru kıvrılır.
Sonra diğer bacak aynı şekilde kıvrılıp bedenin
izin verdiği ölçüde omurganın öne doğru
katlandığı bir pozdur. Bedenin arkasından geçen
idrar kesesi meridyeni aktif hale gelirken çok
derin bir kalça açıcıdır.

Omurgayı rahatlatır.



Geyik pozu

Yerde oturur halde iken bir bacağını kalçana
doğru kıvır. Diğer bacağının ayak tabanını
kıvırdığın bacağın ön yüzüne yerleştir. Nefes
al. Omurganı uzat.ve bedene ters tarafa
rotasyon yaptırarak diğer tarafa çevrilip
dirsekleri bükerek katlan.

Omurgayı esnetir. İç organlara masaj yapar.
Sindirim sistemini etkiler.



Köprü duruşu

Sırt üstü uzanın. Her iki bacağı da dizden bükün
ve topuklarınızı kalçanıza yakınlaştırın. Kollar
bedenin iki yanında olsun. Avuç içleri yerde.
Parmak uçlarınız topuklara değsin.

Nefes alarak kalçanızı yerden kaldırın. Çeneniz
göğsünüze yakın olsun. Ayaklarınızdan güç
alarak gövdenizi başınıza doğru itin.

Nefes alış verişlerle bir süre pozda kalın.

Karın organlarını güçlendirir. Kabızlığın
giderilmesinde yardımcı olur. Depresyonu ve
kaygıyı azaltır.



Tam köprü duruşu

Köprü duruşundan geçilir.

Bacaklardan ve kollardan destek alınarak kalça,
karın üst beden yere paralel kaldırılır.

Baş ve boyun bölgesine herhangi bir
sakatlanma riskine karşı dikkat edilir.



Muz duruşu

Bedenimizin ve omurgamızın yan tarafı yani
oblik kaslarımız için çok etkilidir. Aynı zamanda
göğüs kafesi, mide kaslarını da esnetir. Bedenin
iki ana ekseninin dışa doğru kavis yaptığı bir
pozdur. Safra kesesi, kalp ve akciğer
meridyenlerini aktive eder.



Mutlu bebek pozu

Sırt üstü yatılır. Bacaklar tavana uzatılır. Eller ile
ayak tabanlarının yanından yada ayak
bileklerinden tutularak bacaklar iki yana açılır.ve
dizler koltuk altlarına doğru yavaşça çekilir.
Kalça açıcı bir pozdur.. O

omurgayı esnetir.



Tırtıl duruşu

Omurganın arkasını ve bacak arkasındaki kasları
esnetir. Bacaklar uzun halde iken ister düz
bacaklarla ister ellerin desteğiyle hafif kırık
bacaklarla el parmaklarının ayak parmaklarıyla
buluştuğu bir pozdur. Bu pozda amaç öne
katlanmaktır. Bedenin el verdiği sınırlar
içerisinde kalmak kaydıyla.

Mesane meridyeni aktive olur. Kalbe masaj
yapar.



Kıvrık yatış duruşu

Twist pozlarındandır.

Sırt üstü uzanın. Kollarınızı iki yana açın. Avuç
içleri yukarı göstersin. Dizlerinizi bükün. Ayak
tabanları yere bassın. Ayaklarınızdan destek
alarak kalçanızı yerden kaldırın. Belinizden
aşağısını sağ tarafınıza döndürün. Sağ
bacağınızın dış yanı olduğu gibi yere değsin. Sol
bacak sağ bacağın üzerinde olsun. Bedeni
döndürürken bir omuz yerden kalkarsa diğer
omuzu yerde yürüterek omuzların yerde
olmasını sağlayın.

Nefes alış verişlerinizle pozda bir  süre kalın.



Twist

Sırt üstü uzanın. İki bacağınızı da tavana kaldırın.
Bir bacağınız yerdeyken diğer bacağınızı ters
tarafa devirin. Omuzlar yerde olmalı. Eğer bir
omuzunuz kalkarsa diğer omuzu yerde yürütüp
kalkan omuzu da yerle temas ettirmeye çalışın.

Yatarak yapılan bir bükülme pozudur.



Yatarak kelebek pozu

Sırt üstü matın üzerine yatılır. Oturarak
kelebek pozunda olduğu gibi ayak tabanları
birleştirilir. Ayak tabanları ne kadar yakın
olursa bedene, kasıklara pozun etkisi bacak
içlerinde o kadar çok hissedilir.

Böbrek kesesi meridyeni etkilenir.



Balık duruşu

Sırt üstü uzanın. Eller kalçanın altında, avuç içleri
yerde olacak şekilde bacaklarınızı ileri doğru
uzatarak kendinizi  gerin.

Dirseklerinizden güç alarak göğüs kafesinizi
yerden ayırın. Başınızı boynunuza dikkat ederek
geriye doğru verin.

Ağırlığınız her zaman dirseklerde olsun. Başınıza
ağırlığınızı vermeyin.

Kalp çakrasını açar. Kan dolaşımına iyi gelen,
bedeni canlandıran bir pozdur.



Helikopter böceği

Yere oturularak bacaklar açılabildiği kadar
geniş açılır. Nefes alınır. Öne doğru uzanılıp
omurga katlanır. Kasıklar, bacak arkası ve öne
katlanmaya bağlı olarak omurgada germe hissi
araştırılır.

Pelvis rahatça öne katlanamıyorsa kalçanın
altına bir destek koymak restoratif yoganın
alternatiflerindendir.

Dizlerin içi yada arkasında pozun etkisi yoğun
hissedilirse, bacaklar birbirine biraz yaklaştırılır
yada dizlerin altına battaniye rulo yapılıp
yerleştirilebilir.



Yin yoga kaslarımızın aktif olarak
kullanılmadığı derin bağ dokusu üzerine
çalıştığımız, nefeslerle aynı zamanda zihnimizi
sakinleştirdiğimiz muhteşem bir hareket alanı..

Egzersizden çok öte..

Farkındalık yaratan.. matın üzerinde
sergilediğimiz tavırlarla aslında hayatın içinde
de aynı tavırlarda olduğumuz, kendimize doğru
yaptığımız bir yolculuk..

Neden mi? Pozlarda uzun süre beklerken
kendimizle, hislerimizle, nefesimizle kaldığımız
o sürede özümüze dönüyoruz…

Sınırlarımızla oynamak..

Hareketsiz kalmak..

Pozu bir süre tutmak bedende.. hapsolmaya
başlamak pozla..

Çıktıktan sonra, birşey yapmamış yada
terlememiş olsak da içimizde bazı işlerin
hallolmuş gibi hissetme duygusu.. işte yin yoga..


