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Türkiye’deki yoga kitaplarının büyük bir çoğunluğu,
yabancı kaynaklardan yapılan tercümelerden oluşmaktadır.
Bu sebeple, kitapçılarda satın alınan çoğu kitap, ne
Türkiye’deki yoga uygulamalarını yansıtıyor, ne de okura,
yaşadığı ülkedeki yoga alternatiflerini sunabiliyor. Yoga
konusunda ülkedeki çalışmaları irdeleyen, Türk
eğitmenlerinin eserlerinin neredeyse hiç bulunmaması,
Esra E. Karaosmanoğlu’nu bu kitabı yazmaya iten
sebeplerin başında geliyor.
“Acemi Yoginin El Kitabı”nın yazılmasının bir diğer önemli
sebebi, yazarının, yoga ve spritüel uygulamalar konusunda
karşılaştığı aşırı ciddiyete verdiği mizahî cevaptır. Yoga gibi
kişisel gelişime odaklı bir disiplin, eğitmenlerin elinde bir
rekabet aracına sıklıkla dönüşebiliyor. Spritüel savaşlar
egolu eğitmenlerin eseridir. Yoga dünyasındaki çoğu kişi
yogayı aşırı derecede ciddiye alıp, bu disiplinin hakikat ve
keyif boyutunu unutmaktadırlar. Yazar, yogayı ciddi bir
şekilde yapmayı ancak kendimizi o kadar da ciddiye
almamamızı salık veriyor. Bu kitapta kullanılan mizahî dil,
karikatürler, ve yazarın paylaştığı derin, bir o kadar da
yoganın temellerini anlamaya yeterli kapsamlı bilgiler, bu
anlayışın ürünüdür.
Evde uygulanması son derece basit, okunması rahat, yer yer sizi düşündürtecek, yer yer güldürecek olan
“Acemi Yoginin El Kitabı”, keyifli bir şekilde yogayı keşfetmenize ve konu hakkındaki bilgilerinizi
derinleştirmenize olanak veriyor.

ÖZGEÇMİŞ
Esra E. Karaosmanoğlu İsviçre’de doğdu. Lise ve sonrasında Hukuk eğitimini Belçika’da bitirdi. Uluslararası
Ticaret Hukuku konusunda Londra’da yüksek lisans yaptı. 1996 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı
Avukat olarak çalışmaktadır.
Avukatlık mesleğinin yanı sıra, Esra E. Karaosmanoğlu yazıya uzak olmayan bir edebiyat ve şiir tutkunu.
“Cunda Öyküleri”, “Bozcaada Öyküleri” ve “90’lar Kitabı: Çocuk mu Genç mi?”adlı derlemelerde öyküleri
yayınlandı. 2006’dan 2008’e kadar “Yazı Değirmenleri” adlı sanal edebiyat dergisinde editörlük görevini
paylaştı. “Kum Şeytanları” adlı ilk öykü kitabı 2010’da yayınlandı.
Yoga’ya, halen hocası olan Adnan Ananda Siddivho Çabuk ile 2001 yılında başladı. Türkiye’de ve
Hindistan’da değişik yoga kurslarına katıldı. 2005 yılından bu yana düzenli olarak yoga dersleri
vermektedir.
“Acemi Yoginin El Kitabı”, evde uygulamaya yönelik, Esra E. Karaosmanoğlu’nun yoga hakkındaki bilgilerini
ve tecrübelerini derleyen, kendisinin ilk yoga kitabıdır.
Yazar, İstanbul’da avukatlık mesleğini icra etmeye, yoga dersleri vermeye ve öykü yazmaya devam ediyor.

