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Tekonaurukin terveellistä 

Na.urujooga 
po1sta.?. 
stress1a 
Aloittelemme naurujooga
sessiota kuulaassa syys
säässä Helsingin Kaisanie
men puistossa. Venytte
lemme ensin joustoa kyl
kiin, sitten pyörittelemme 
olkapäitä ja käsivarsia. 

PÅM TOlONEN 

KlNAT SAMI PERTTILÅ 

Länuuitcelyn jälkeen ceen~me 

ensinun;'iisen nauruharjoicuk
sen. Kävelenune pientä )•rnpy· 
rää ja kuu silmämme kohtaA
\"'at, r::tpmam1ne käsiämme ja 
sanomme hym)'8sä suin coisil~ 
!emme "hehheh-hahahah". 

- Naurattaa tai e~ sillä ei 
ole merkityStä. A.h·ot rekisteröi· 
V'ät tekonaurwtkin pMitiivi~ti, 
sanoo naurujoogaohjaajarnme 
Hazel Salminen. 

Huudamme ybtetn iinetu 
•hyvä, hyvä, minä, jteee!" ja 
nostamme kädet kohti taivasta. 

Mikä naurujooga? 

Nyt naurauu jo va.stahakoisin
cakin. Viilillä hengitämme sr· 
vä.än nenän kautt:a si~;ään ja 
rouun kautta ulos. GoriUahen~ 

girys on ,:;uosikkini. Siinä pää~ 
tetiHin ulo,;hengiryksen aikana 
matalaa. ooooo-äiintä ja u maUa 
t.tot=aan nyrkeillä kevye..c;ci rinta .. 
kehää k'uin gorillat korlsa.naan. 

Sisäistä hölkkää 
Tntialainell lääkäri Madan Kata· 
ria leehitti naurujoogan \'uonna 
199.5. Hiin kirjoitti ensin artik· 
kelin naurun ter\•eellisistä vai~ 

kutuk~:ista, joita ovat muun mu
a~sa endorfiinien eli hyvin olon 
hnrntnnien tuotannon lisäiinty· 
minen ~ekä stres.\ihormoni ko .... 
tisölin erirrksen väheneminen 
kehnssamme. 

E.riiänä )Tönä Kararia keksi 
perustaa n.auruklubin. Seu
raa\"ana aamuna h..än meni 
kävelylle puistoon ja kysyi <a· 
doilta ih1nisilti, lähtisivädcö he 
nauramaan h.än~f\ kanssaan. 

)) 

e Naurujooga tuli St~omMn 20()().1uvun alkupuolella naurujooga
ja ilmaisukoulultljl Etsi Tolosen mukana. Hän järjestää nau
rujoogakursseje ja -ohjaaj1koulurusta esimerkiksi Tamperee lla, 
www.neul'\ljooge.fi 

e Helsingissä naurutartunnnan leviämistä edistävät muun muassa 
Ha-Ha-Helsingin naun,;klubh, hahahelsinkLwordpress.com 

e Naurujoogaa jirjeltttiin vaihtelevasti ympäri Suomea, goog
laa lisätietoa nerirtä toi seuraa paikallislehtien ilmoiruksia. 

e Madan Katarianin nt11isivut www.laughteryoga.org 

... 

•Hyvä, hyvä, mini, jeeeel. 
V.semmatta Hazel Salminen, Outi Moilala ja Marja Bask. 
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Naurujooga poistaa ... 

Vain viisi lähci, 
mutta kucen tie
dänune,nauru 
on tarttuvaa. 
Tovin päästä 
aru.nunauruissa 
oli mukana jo 
.50 ihmiscä. Nyc 
intialaislääkärin 
ilos.ano1na on 
levitlnyt ympäri 
ma.aihnan. 

- Naurujoo
ga.kluhic ovat 
Jv1adan Kacarian 
filosofian mu· 
kaise~~ti kaiki lle 
avoimia cilai· 
suuksia. Ne ovat 
joko •naksut· 
tomia tai niissä 
on pieni osaJ .. 
lisrumismaksu 
tilavuokran kar
taJniseksi, kertoo 
Hazel Salminen . 
Hän on coimirmt 
naurujoogaklu· 

Haze.J Salminen ja vapaanauru. 

hien ohjaajana Helsingissä kah· 
den \'UOde-n ajan. 

Naurujooga on hänen mu· 
kaansa kuin sisäistä hölkkää, 
joka hieroo ja rentouttaa varsaa 
ja sisäe.l hniä. 

- Naurujooga sopii pienin 
varauksin lähes kaikille. Se an· 
taa hengicy•seHmille paljon töitä, 
joten jos henkilöllä on jokin 
akuucci, vakavampi saicausrila, 
kannacraa kysyä lääkäriltä neu~ 

voa. Tai sitten tulla yksirlkertai .. 
sesti kokeilemaan, milrä nau .. 
rujooga nuttuu. 

Nauru on tunteen ilmaisu 
Tutustuin naurujoogaan ke
väällä Kallion kicjascossa pi· 
decy•ssä esittelytapahrumas.u. 
Nauru ei luistanur vielä s illä 
kertaa, murta rnitä useauunin 
olen jooga..f;sa käyrtyt, sitä enem· 
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män o len nauranut. 
Naurujoogaa tunte-rnatto· 

mat ystäväni ov·ar lhrnetelleet, 
miksi pitää mennä varrava._f;ten 
johonkin naura.uaan: "M'inä 
nauran muutenkin töis.U harva 
se pä ivä."' "Voihan sicä katsoa 
huwnorielokuvia ja nauraa 
niille". 

Naurujooga on kuitenkin 
enemmän kuin lyhyet nawah· 
dukset. Siihen sisältyy myös lii .. 
kuntaa ja syvähengirysrä joogan 
tapaan. Lopussa nauretaan yhtä 
soieroa 1.) tninuuttia. 

Naurulie e-i tarvitse olla 
syycä_, mutta se-m itä kukin 
ajattelee-mielessään, on jo kai .. 
sen oma asia. Joskus huomaan 
muiste.le.\•ani pä:ivän a ikana sar~ 
cuneita kornme.l luksia ja saan 
uutta tuulta naumpurje.isiin. 
Para.~ta on kuitenkin ilon ko-

ke-rnine-t\ mukavassa 
poruka.~f;a. 

Naurujoogan 
aloiteccuani olen 
alkanm nauraa 
enemmän arkipäivän 
tilanteissa. Ehkäpä 
nauruhermoni ovat 
avauruneet uuden 
harrascukseni myötä 
ja uskallu..~ naura .. 
tniseen lisääncynyr. 
Nauru on kuitenkin 
twtteen il ma isu ja 
saattaa o lla osalle 
meistä suotnalaisisca 
vaikeaa. 

Iloa myös sivusta· 
seuraajille 
Lopussa koittaa 
paras hetki, vapaa .. 
nauru. AsetuturUe 
maahan makarunaan 
ja Salmhte-n a loit· 
taa hohoruksen. 
Me muut li icy•rnme
rnukaan ene.mmän 

tai vähemmän riemukkaasti. 
Kun vieressä olija räjähtää nau· 
ramaan, saan it.~kin hepulin. 
Vålillä naum hi1jenee_, on pakko 
hengirtåä hetki syvään_, s iteen 
iskee uusi hekotlL~kohtaus. Vie· 
reisen talon parvekkeelta viJJru .. 
teeaan meille, ja tuttu kis._f;akin 
on ilmescynyc ikku nalle-katsoa 
tnöllörtätnään touhujanune. 
Påätämme-naurujoogan loppu· 
rentoutukseen. 

Koeiin päin kävellessäni mi .. 
nun te-kee mieli hymyillä va.fi .. 
taantulijoille. Kevyt olo tunruu 
vielä seuraavanakin päi\•änä. 

Kun syksy etenee pidem· 
lllälle ja e.lohopea laskee alle 10 
a._f;teeseen, emrne enää piristä 
Kaisaniemen puiston ohiku) .. 
kijoira naurullanune. Onne.ksi 
naurujoogaa voi harrastaa myös. 
sisätiloissa! • 


