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Milí čtenáři,

na vašem monitoru se právě rozsvítil 29. Zpravodaj UJ.

Jde o jeho první a možná zároveň poslední pouze elektronické vydání. 

Děkuji všem autorům jednotlivých příspěvků:

Hance Pickové za úvodní slovo předsedkyně UJ a za osobní vzpomínku na 
Libušku Koukalovou.

Míle Sávitrí Mrnuštíkové a Jiřímu Hájkovi za přiblížení osobnosti Jožky 
Tillicha.

A Zlatce Novotné za námět k zamyšlení i protažení.

Za sebe si dovoluji přidat odlehčené a snad i úsměvné pojednání na téma 
Duchovní aspekty jógy.

Informace o termínech konání Valné hromady a jednotlivých akcích v krajích 
naleznete na stránkách UJ.

Ať se vám daří!

Iva
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Vážení a milí kolegové jogínky a jogíni, 

toto je 29. číslo Zpravodaje - ročenky spolku Unie Jógy, které bude 
tentokrát na základě rozhodnutí valné hromady předáváno pouze 
elektronicky.  Jednak všem členům UJ, ale poprvé bude zpřístupněn i 
dalším příznivcům jógy na stránkách UJ. Od tištěné formy bylo 
ustoupeno z úsporných důvodů - ceny tisku a poštovného stoupají nad 
současné možnosti našeho spolku.

Z databáze členů UJ při kontrole v lednu 2023 bylo zjištěno, že za rok 
2022 máme 284 platících členů, z toho je 197 učitelů. V roce 2021 
jsem evidovali 343 platících členů. Je faktem, že někteří zapomětliví 
členové možná ještě zaplatí v průběhu ledna - února, tak jako každý 
rok, ale i tak je počet stále klesající. 

V databázi učitelů evidujeme celkově 386 učitelů, z toho 318 je 
učitelů III. třídy, 53 učitelů II. třídy, 7 učitelů UJSK a 8 učitelů I. 
třídy. Zde je třeba upozornit, že je mnoho učitelů, kteří se členy UJ 
nikdy nestali, a další otázkou je, kolik z těchto evidovaných učitelů 
ještě opravdu praktikuje. 

Jak je vidět z daných čísel, uplynulý rok nám opět neukázal příliš 
příznivou tvář, celkově je situace v UJ velmi neutěšená. Světová 
zdravotní situace se již uklidnila a z tohoto úhlu pohledu je možno 
znovu praktikovat jako dříve, ale ani tento fakt asi bohužel  nedokáže 
zastavit změněný přístup lidí. Vlastní činnost krajských vedoucích  v 
některých krajích díky apatii členů přestala být potřebná, jinde činnost
skomírá, funkční je jen víc jak polovina krajů. Seminářů je méně, ty 
realizované se většinou konají s menším počtem účastníků, zájem 
upadá. Neutěšená je situace i v oblasti placení příspěvků - mnozí 
členové se zdráhají platit příspěvky, krajánci musí upomínat více než 
jindy, lidé nereagují a protože neplatí členské příspěvky, přestávají být
členy. 

Statistika posledních pěti let je neúprosná : 2018 - 564 čl., 2019 - 558 
čl., 2020 - 462 čl., 2021 - 343 čl. a 2022 - 284 čl., tj. oproti roku 2018 
úbytek o 50%!!

4



Konané krajské semináře jsou pro UJ přínosem, v loňském roce se 
jich zrealizovalo 13: 

- JČ kraj ve Strakonicích 14.5.22 J. Nývlt a Védská jóga a 1.10.22 
O.Tajovská a Terapeutická jóga.

- JM kraj v Brně 18.6.22 J. Nývlt a Védská jóga a 8.10. J. Balášová s 
Jógovou terapií.

- MS kraj v Opavě 10.6.22 H. Brandová a Funkční práce těla

- Par kraj v Ústí nad Orlicí 23.4.22 K Neumanová a Spirální jóga

- PL kraj v Plzni 26.3.22 L. Oravcová a Principy zdravého pohybu

- kraj Praha 2.4.22 Z. Zelená a Muzikoterapie; 7.5.22 M. Babiaková a 
KUM NYE; 8.10.22 J. Lášková a Jóga pro seniory a 16.10.22 M. 
Babiaková a KUM NYE dokončení

- StČ kraj v Mělníku 21. 5. 2022 Z. Štička a Jóga a relaxace

- Úst kraj 23.4.22 J. Hájek a Den jogína

- Zl kraj v Uherském Hradišti 30.4.22 Santoriová 

Ve ztrátě skončily jen dva semináře, celkově přinesly letošní KS UJ 
zisk ve výši 37.345,- Kč, bohužel rozpočet nám nenaplní.

V oblasti školící - pro realizaci akreditovaného kurzu II. třídy byly 
vyhlášeny a pak pro nezájem přesunuty již dva "běhy" a ani třetí 
poslední pokus nebyl úspěšný, tzn. že v době platnosti současné 
akreditace ( jejíž zajištění bylo velmi náročné a nákladné a která končí
2023!) se nepodařilo kurz realizovat a tento stupeň školení bohužel 
pravděpodobně skončí. 

Zbývá školení III. třídy,  ale i v této výchovné oblasti se v loňském 
roce realizovalo jen jedno školení v Plzní, z této akce je pro UJ zisk 
4.350,- Kč. Všech 9 účastnic absolvovalo, ale členy UJ se nestaly! Pro
tento rok je konání školení "trojky" vyhlášeno z Brna Lužánek na jaro 
2023. 

Snad vinou zhoršené finanční situace lidí nebo změněných možností 
praktického uplatnění se zájem veřejnosti vytrácí. I když společnost 
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po zdravotní paralýze opět funguje a podmínky pro naplnění naší 
vzdělávací a kulturně-sociální náplně jsou srovnané, činnost spolku 
pomalu ztrácí svůj bývalý význam. Naplnění chodu spolku se ale bez 
úsilí funkcionářů neobejde, ztrátu významu vnímají ale i oni a zájem 
těchto nemnoha tahounů pomalu "vychládá".  

Co se týče organizačních záležitostí, mělo by zaznít, že můj zdravotní 
stav - který byl celý loňský rok omezující - není stále srovnaný. A tak 
i já stojím před milníkem, převezme-li kdo moji funkci, je otázkou. 
Navíc jsme v závěru roku byli osudem připraveni o jeden z 
organizačních pilířů, když nás opustila Libuška Koukalová. Její náplň 
- KV jihomoravského kraje - bohužel stále nemá pokračovatele. 
Krajská vedoucí ale nebyla jedinou její náplní, chybět bude i  její 
přínos v RK a činnost tvůrce databáze. Její odchod je pro činnost UJ 
velmi těžkou ztrátou, náhrada v situaci, jaká nastala právě teď, je 
velký problém...

Je mi líto za smutek tohoto úvodního zamyšlení, ale taková je bohužel 
momentální situace a není žádoucí, aby nás - v krajním případě - 
překvapila nepřipravené nutnost radikálního řešení. 

Přeji všem zainteresovaným, aby se podařilo najít optimální řešení a 
všem členům spolku životní radost a pevné zdraví.

předsedkyně UJ Hanka Picková
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Vzpomínka Hanky Pickové na Libušku Koukalovou

Ing. Libuše Koukalová zemřela po krátké nenadálé nemoci v neděli 27. 
listopadu 2022 ve věku pouhých 63 let. Odešla náhle v tak překotné rychlosti, že
nikdo z nás se s ní neměl možnost rozloučit a poděkovat jí za vše, co snaživě, 
ochotně a v pokoře pro nás udělala. 

Její cesta jógy byla dlouhá. Jako cvičenka začínala v devadesátých letech, v 
dobách, kdy u nás principy a cvičení jógy byly teprve rozvíjeny. Vzhledem k 
tomu, že číslo jejího členského průkazu UJ je 302, znamená to, že patřila k 
prvním členům nově uspořádaného sdružení Unie jógy. Jako cvičenka 
navštěvovala hodiny jógy v místě svého bydliště ve Slatině a postupně se 
vypracovala i na částečné lektorování. V roce 1998 absolvovala cvičitelský kurz 
III.třídy  u Evičky Skalické, stala se samostatnou učitelkou a vedla své hodiny 
ve cvičebně na Slatinské faře. V roce 2018 nastoupila do akreditovaného kurzu, 
který v roce 2019 absolvovala a stala se učitelkou II. třídy.

Od roku 2016 začala pro UJ aktivně pracovat jako zástupkyně krajské vedoucí 
JmK. Při velké změně vedení UJ v roce 2018 v Kuksu převzala funkci hlavní 
krajské vedoucí Jihomoravského kraje a současně přijala i funkci člena Revizní 
komise. Další velkou zásluhou pro spolek byla její práce na zprovoznění 
databáze UJ, v tomto směru po VH ve Střelských Hošticích přijala závazek a 
vypracovala přehledný manuál, jehož byla garantem. 

V začátcích svého funkčního období krajské vedoucí vnesla do konání seminářů 
mnoho praktických novinek a vytvořila mnoho pomůcek, její zanícení bylo 
příkladné. Uspořádala velmi přínosné semináře v roce 2018 Vít Oram a Yoga 
Inspirace a v roce 2019 Jógová funkční anatomie Zlatky Novotné. V poté 
nastalé době covidových blokací (kdy se mimo jiné aktivně postarala o výrobu a
distribuci roušek s emblémem UJ) se i přes těžkosti doby snažila udržet počet a 
kvalitu pořádání seminářů, ale změny ve společnosti, přesuny a několikanásobné
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rušení akcí se po další dva roky na této činnosti nejen v Jihomoravském kraji 
značně negativně podepsaly. I přes tyto těžkosti měla přání nastartovat další 
plodné období - v loňském roce se semináře opět začaly rozjíždět.   

Bohužel osud jí splnění tohoto a mnoha dalších osobních přání nedopřál. K 
velkému smutku všech, kteří  s ní spolupracovali a kterým bude nejen 
"pracovně" velmi chybět. Chtěla bych vyzdvihnout její pracovitost, velký přínos
pro UJ, ochotu řešit nastalé problémy a svému okolí vždy dodávat sílu 
a optimismus. A alespoň tímto způsobem bych ráda vyjádřila velkou vděčnost 
její vzácné osobnosti.

Milá Libuško, vzpomínka na Tebe bude i nadále žít v našich srdcích, čest 
tvojí památce.

***
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Vědění, humor a laskavost – moje vzpomínka na Jožku Tillicha

Míla Sávitrí Mrnuštíková

Jožka Tillich patřil ke generaci mých rodičů. Potkávala jsem se s ním na akcích 
Unie jógy jaksi od nepaměti. Lektor, který většinou přednášel témata jako 
Meditace, Psychohygiena v praxi, Posilování autoregulačních mechanismů 
apod. - prostě ne zcela jednoduchá témata. Lektor, ke kterému jsme my, mladší, 
docela vzhlíželi. Nejen pro jeho znalosti, ale také pro jeho schopnost předávat 
je. Tady samozřejmě zúročil svoji profesi vysokoškolského profesora. Ale nešlo 
jen o to, že dokázal jasně a srozumitelně předávat své vědění, ale činil to laskavě
a s humorem. A právě tyto vlastnosti mi Jožku hodně přiblížily – vědění, humor 
a laskavost. Kdybych jej měla krátce charakterizovat, tak bych volila tato tři 
slova. 

Jak čas běžel, tak jsem se z pozice mladší adeptky jógy přesunula do pozice 
lektorky jógy, a v poslední době i do pozice starší lektorky jógy. Jožka se na 
akcích Unie jógy už objevoval sporadicky, a pak už vůbec ne. Zpočátku na 
dotazy, proč nepřijede, odpovídal s humorem jeho vlastním vypočítáváním 
všech svých vnuků a vnuček a veškerých svých dědečkovských povinností, 
které bral velmi zodpovědně. Později už sem tam přiznal i nějaké zdravotní 
potíže, ale nestěžoval si. V posledních letech už jsme se tedy potkávali 
minimálně, ale věděli jsme o sobě, vyměňovali jsme si zprávy a byli jsme 
provázáni – kromě jógy – ještě jednou skutečností: oba jsme se totiž narodili ve 
znamení Panny, a tak naše narozeniny dělilo od sebe jen sedm dní. Rok co rok 
jsme tak začátkem září spolu vyměňovali pozdravy, přání a informace o tom, jak
jde život. V posledních letech nešel snadno ani na jedné straně. Jožkovy 
zdravotní problémy byly vážné a prohlubovaly se. Já jsem se starala o svého 
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tatínka, kterému ubývaly síly a přibývaly bolesti a diagnózy. To, co jej v našich 
dopisech zajímalo, o čem především jsme spolu komunikovali, byl pohled na 
stáří a nemoci z druhé strany, od nás mladších. Zajímal se o to, jak moc starost o
nemocného rodiče ovlivňuje život toho, kdo se stará. Vyjadřoval tím nejen 
zájem o moji současnou situaci, ale očividně měl na mysli i svoji situaci jako 
někoho, kdo už nebude schopen se postarat sám o sebe a myslí na to, jak to 
ovlivní jeho rodinu. Několikrát vyjádřil touhu nebýt tím, kdo je závislý na 
pomoci druhých, a pokud by k tomu došlo – dokázat to druhé straně co nejvíce 
usnadnit. 

Nejen tato situace, do které jsem měla možnost hlouběji nahlédnout, protože 
jsem měla Jožkovu důvěru a svoji osobní zkušenost s péčí o nemocného, mi 
přiblížily způsob jeho uvažování a jeho vnitřní svět. Bylo to pro mne neskutečně
cenné, protože tady jsem opravdu viděla v praxi žitou teorii, kterou nás Jožka 
učil - milující laskavost (metta bhávaná), odpouštění, odpovědnost za svůj život 
a reálný pohled na něj, vhled (vipassaná), trvalou všímavost – bdělost a z ní 
plynoucí vnitřní klid (samathá). Prostě to, co nás Jožka učil ve svých 
meditacích. Být tady a teď, být si vědom skutečnosti, bez přikrášlování na jedné 
straně a bez zbytečného malování čertů na zeď na straně druhé. Laskavost, která 
není výsledkem slabosti a nemohoucnosti (jak je to mnohými dnes chápáno), ale
naopak vnitřní síly a především vyrovnanosti, harmonie. Bdělost a všímavost 
k světu, k potřebám druhých, k jejich hodnotám a potřebám. A to vše vždy 
s láskou, laskavě, bez vyvyšování vlastního ega.

Tu laskavost jsem ostatně měla možnost sledovat i v jiné situaci. Několik let 
jsem společně s Jožkou byla členkou zkušební komise Unie jógy na školeních 
učitelů jógy II. třídy. Jožka byl v té době předsedou této komise, a tak mimo jiné
bylo na něm, aby na závěr školení shrnul a jednotlivým účastníkům vždy sdělil 
rozhodnutí celé poroty ohledně jejich způsobilosti či nezpůsobilosti stát se 
učitelem jógy II. třídy. Nebylo vždy snadné sdělit právě onu nezpůsobilost. 
Jožka to dokázal udělat vždy tak, že dotyčného ani neponížil, ani nezranil, ale 
nabídl mu tu situaci jako určitou výzvu ke zlepšení. Dnes, kdy tuto funkci často 
zastávám sama, je mi jeho chování velkým a mnohdy těžko dostižným vzorem.

Všichni, kdo jsme Jožku znali, znali jsme i jeho smysl pro humor. I to 
nejvážnější téma dokázal humorem odlehčit. A vždycky to byl humor 
inteligentní a laskavý. Ostatně tato jeho vlastnost se odrážela ve verších, které 
psal. Do nich, podle mého názoru, vkládal kus své duše, i když na první poslech 
se zdály být jen vtipným veršováním. V těch verších se ale zrcadlila jeho 
moudrost, něha, laskavost, empatie a současně i touha po pochopení, po lásce, 
která pouze začíná jako vztah dvou osob, ale postupně se stává vnitřním 
nastavením, které už není omezeno jen na dvojici. Ve svém psaní zdůrazňoval, 
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jak bytí v přírodě, a především soulad s ní, lidskou duši naplňuje, jak zjemňuje a
pozdvihuje naše vnímání, vidění světa a tím dává možnost kultivovat i naše 
chování. 

Dovolte mi tuto moji vzpomínku na Jožku zakončit jeho slovy, jeho verši, které 
mi před pár lety poslal. Jako vždy, doplnil je tím milým srdíčkem. A tak ze 
svého srdce, Jožko, vzpomínám. Jsem ráda, že se naše životy protnuly a 
přiznávám, že jsi jednou z těch spřátelených a odešlých duší, které mi moc 
chybějí. 

chodívali jsme na roráty

a věřili jsme na zázrak

teď už jen počítáme ztráty

z lodičky víry zbývá vrak

úzkost nás svírá

že jsme v pasti

a vůbec nás to netěší

tak pojďme stavět nad propasti

od srdce k srdci lávky pro pěší

♥

***
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Z úcty k Jožkovi

Jiří (Mitra)Hájek   

S Jožkou Tillichem jsem se poznal před dlouhou, přes čtyřicet let trvající, 
dobou. Tehdy jsem stál v čele Unie jogy a požádal jsem Jožku a další jógové 
přátele o spolupráci na nových učebních textech pro cvičitele, dnes učitele Unie 
jógy. Rád se ujal jemu blízkých témat vnitřní jógy – samjamy, tedy tématům 
pratjáháry, dhárany, dhjány i samádhí, včetně pojmů zákonů duchovního života 
a pohledu na buddhistickou meditaci.

Z autorů učebních textů se přirozeně stali lektoři, a tak jsme se v průběhu času 
na školeních a seminářích často setkávali. Bylo pro mne ctí, že na akcích UJ 
chtěl být ubytován se mnou, a tak jsme měli možnost spolu probírat různá 
témata, ale také spolu a pro mne vzácně, dlouho mlčet. Vzpomínám si, že 
jednou ráno jsem se probudil a Jožka již seděl na posteli, pohroužen v meditaci. 
Nechtěl jsem ho pohybem rušit, ale on klidně, se stále zavřenýma očima 
polohlasně řekl, abych se neomezoval, že ho to neruší. Jožka nebyl tím, kdo 
jógu učil, byl tím, kdo jí v plnosti žil.

Přes své profesní postavení prorektora a poté i proděkana Přírodovědecké 
fakulty, působil vždy velmi skromně, vyrovnaně, laskavě, s jemu vlastním 
humorem a moudrostí vědění.

Po ta dlouhá léta jsem si s ním upřesňoval pohledy na jógovou filozofii a dávali 
jsme si o sobě vědět zejména o narozeninách a vánočních svátcích, kdy Jožka, 
spolu se svými, tematicky zaměřenými básněmi, posílal i vlastní kresby. I v tom,
byl neopakovatelný.

Vím, že se říká: „Všichni jsme nahraditelní“ a myslím, že by s tím souhlasil i 
Jožka, ale někteří jsou nahraditelní jen velmi těžko.

Ve Tvých myšlenkách, slovech i činech, jsi tu Jožko s námi stále. Byl jsi a stále 
jsi mi velmi blízký.
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Jóga zdravě

Zlata Novotná

Zdá se to být zvláštní název, jóga zdravě, jako by mohla existovat i jóga 
praktikovaná nezdravě. Je možné si praxí jógy ublížit? A jak postupovat a jaké 
zásady dodržovat, abychom svoje zdraví neohrozili, ale naopak ho podpořili? 

Snad se mnou budete souhlasit, že jóga v komplexním pojetí, tedy nejen v pojetí
fyzické aktivity, dává návod na to, jak žít zdravě. To je tak, aby zdraví 
vyjadřovalo nejen absenci nemocí, ale bylo prostředkem k realizaci 
harmonického vývoje člověka, včetně přístupu ke spirituální dimenzi života. 

My se v dnešní době na lekcích setkáváme s jógou většinou jako s hathajógou, 
popř. moderní posturální jógou, která obsahuje zejména fyzické cvičení. A zde 
se tedy naskýtá otázka, zda je možné praktikovat jógu i nezdravě. Řekla bych, že
odpověď zní ano i ne. 

Pokud chápeme a praktikujeme jógu jako vědomou práci se sebou samým a po 
celou dobu ásanové praxe dodržujeme její jógový charakter v propojenosti 
s dechem a pozorností, pak velmi pravděpodobně svému zdraví neublížíme. 
Bohužel ale tak jednoduché to není. V praxi vstupuje do hry mnoho faktorů, ať 
už je to neodhadnutí svých sil a přehnaná snaha, nedostatečné vzdělání a praxe 
lektorů jógy, ale také naše různé svalové dysbalance způsobené většinou 
jednostrannou zátěží a zejména sedavým způsobem života. I dlouhodobý stres, 
kterému je moderní člověk vystaven, se ukládá a projevuje na fyzické úrovni, 
takže z tvaru a držení těla hned poznáme, jak se daný člověk má a jak žije. 
Nevyváženost ve smyslu přetížení nebo naopak oslabení se totiž dříve či později
projeví na naší postuře, tedy na tvaru a držení těla, a na různých obtížích 
pohybového aparátu. 

Je dobře známo, že tradičně byla v Indii jóga určena zdravým jedincům a byla 
jim předávána osobně učitelem, přičemž guru a jeho žáci žili společně a trávili 
spolu mnoho času. Učitel předával žákům své zkušenosti, které byly 
přizpůsobeny jejich momentálním možnostem a potřebám, okolnostem a 
prostředí, a byly tím pádem „funkční“.

Dnes je situace jiná. Hodně cvičenců dnes přichází na jógu s nadějí na zlepšení 
svých zdravotních potíží, zejména bolestí zad a reklama v médiích vyzdvihuje 
zdravotní přínosy jógy, aniž by ale na takovou klientelu byla jógová studia i 
většina lektorů odborně připravena. Bohužel tak narůstají počty „jogínů“ 
objevujících se v ordinacích lékařů a fyzioterapeutů.  Problém ale není v józe, 
ale v tom, že si lidé ublíží, protože při provádění ásan nerespektují své možnosti,
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nedodržují jógový charakter praxe, a pak opravdu mohou provozovat „jógu 
nezdravě“. 

Co s tím? V každém případě máme na výběr mnoho různých variant obtížnosti 
ásan, přípravných cviků, kryjí i sestav a můžeme si vybrat, jaké varianty 
zvolíme. Je totiž úplně jedno, jak náročnou variantu cviku či ásany zvolíme, 
pokud zachováme principy zdravého pohybu a pokud v ásaně dosáhneme stavu 
„vnitřní ásany“, tedy působení na jemnějších úrovních. Já jsem postupem času 
došla k názoru, že tím nejzdravějším způsobem fyzické praxe jógy je jemný 
plynulý pohyb v souladu s dechem, a proto na svých lekcích dávám takové praxi
přednost před statickými výdržemi. Nabízím svým studentům i méně náročné 
pozice a varianty, pracujeme v menší skupině a výuka probíhá formou kurzu a 
nikoli formou otevřených lekcí. Došla jsem k tomuto pojetí jógy i díky tomu, že 
se věnuji metodě spirální stabilizace páteře a vidím, jak běžná statická zátěž ničí 
pohybový aparát dnešního mladého člověka, natož pak střední a starší generace. 
Ano, vím, že asi namítnete, že ásana je definována ustáleností a má být pevná a 
stabilní. V pojetí plynulé jógy je ale dostatečné, když je pozice stabilní a 
ustálená jen svojí základnou a jinak se nebráníme jemným pulzačním pohybům 
těla v souladu s dechem. Není to úplně tradiční pojetí, ale při dnešním většinou 
statickém způsobu života v sedě a za počítači mi další statická zátěž pohybového
aparátu na lekci jógy nepřipadá být nejlepší cestou k vyváženosti. To, co totiž 
vnímám na józe jako nejvíce „terapeutické“, je soustředěné propojení pomalého 
pohybu, vedení dechu a pozornosti, a to současně. Takové soustředění umožní 
bytí tady a teď, kdy může nastat ona „meditace v pohybu“ s velikým přínosem 
pro psychické a emoční uvolnění a regeneraci. A to se pak samozřejmě odrazí na
zlepšení stavu našeho pohybového aparátu i na našem zdraví obecně. Přitom 
někdy ty nejjednodušší pozice a nejjemnější pohyby mají ten nejvíce blahodárný
přínos. Mám proto ráda jednoduché pozice a v dalším textu a na obrázcích 
některé snadnější varianty ásan představuji. Pokud se rozhodnete je vyzkoušet a 
procítit, budu ráda. Jsou to většinou pozice, které jsou vhodné pro uzemňující a 
stabilizující praxi, pokud potřebujeme najít zakotvení třeba po rušném dni.

O lektorce MVDr. Zlatce Novotné

Jóga provází Zlatu mnoho let. Našla v ní odpovědi na otázky o naplnění a 
smyslu života. Dvěma zásadními učitelkami jí jsou Shiva Rea a Míla Sávitrí 
Mrnuštíková. Propojuje oba přístupy – jemnou vinjásu a tradiční jógu v 
autentické praxi, kterou doplňuje o zdravotní rozměr. Vystudovala tradiční jógu 
u České akademie jógy a Unie jógy a své medicínské vzdělání si rozšířila 
rekvalifikací v oblasti zdravotní tělesné výchovy. Zajímá ji aplikace moderních 
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přístupů právě na jógu. Díky své zkušenosti s výhřezem meziobratlové ploténky 
a se skoliózou se věnuje rehabilitační metodě Spirální stabilizace páteře® a 
hledá propojení zásad zdravého a bezpečného pohybu s praxí jógy. Je členkou 
lektorského sboru Unie jógy a SVČ Lužánky v Brně, kde zajišťuje výuku 
zejména základů anatomie a fyziologie, funkční anatomie, spirální dynamiky, 
výuku ásan v souladu s principy zdravého pohybu a fyziologii dýchání. Vede 
kurzy programu Jóga zdravě a lekce a kurzy Spirální stabilizace páteře®, věnuje
se vzdělávání lektorů jógy i edukaci pacientů, tvoří videa a videokurzy. Působí 
v Centru pro zdravá záda v Brně. Více informací o lektorce najdete na 
www.zlatanovotna.cz.

Cvičební sestava

1 – Bohyně, upavéšásana / 
malásana. 

Pozice bohyně pracuje s funkčním a
energetickým propojením chodidel 
a pánevního dna. Při nastavení 
základny dbáme na to, aby nám 
nepadala klenba nožní, což se 
podaří jemným vytočením chodidel 
i dolních končetin do vnější rotace, 
aby se uplatnily svalové spirály. 
Směr chodidel odpovídá směru 
kolen a jdeme jen tak nízko do 

kolen, abychom udrželi rovnou páteř a necítili přetížení v oblasti beder. Po 
nastavení základny můžeme jemně pulzovat v kolenou s nádechem vzhůru a 
s výdechem dolů, s tímto pohybem střídavě uvolňovat a aktivovat pánevní dno, 
s výdechem procítit uzemnění přes chodidla a plynutí energie podpořit „prána – 

apána“ pohyby paží a dlaní.

2 – Strom, vrkšásana. 

Tématem pozice stromu je otázka, 
jak hluboké jsou naše kořeny, které 
nás drží v naší stabilitě, v našem 
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středu. Kořeníme mělce a když zafouká, ztrácíme svoji rovnováhu? A co vlastně
tvoří naše kořeny? Strom je opět o propojení chodila a pánevního dna a je také 
záležitostí kořenové čakry. V mnoha směrech vyžaduje praxe jógy přiblížení se 
ke kořenům. Pro naše celé tělo je kořenovým systémem základna páteře a 
pánevní dno, energeticky kořenová čakra múladhára. Spirituální transformace 
totiž není prostě jen pohyb vzhůru, ale právě naopak, potřebujeme se především 
ponořit do hloubky. Tato ásana je přístupná ve snadnějším provedení 
s chodidlem opřeným o lýtko. A co určitě nedělat? Hlavně neopírat chodidlo o 
koleno. Neničme si kolena, budeme je ještě potřebovat! Pokud se najít stabilitu 
nedaří, doporučuji vyzkoušet ustálení pohledu na zem před sebe místo do dálky. 
Všechno souvisí se vším a i taková „maličkost“ má na stabilitu v pozici vliv. 
Pokud se podaří najít v ásaně rovnováhu a klid, je krásné ji doplnit pulzací paží 
od šánti mudry spojených dlaní před srdcem, s nádechem přes andžalí mudru 
nad hlavu a do otevření koruny stromu ve vzpažení a s výdechem zase poslat 
spojené dlaně a energii přes andžalí mudru zpátky k srdci.

3 – Záklon ve stoji, anáhatásana, 

Anáhatásana výrazně 
otevírá oblast 
hrudníku, a tak 
dovoluje naplno zazářit
srdeční čakře anáhatě. 
Záklony nás učí otevřít
se tomu, co je. Učí nás 
důvěře v to, co 
nemůžeme vidět, ale co
vnímáme instinktivně. 
Jen pokud jsme 

otevření, může Světlo v nás zazářit navenek. Všechny záklony jsou silně 
energetizující a jsou úžasným tonikem pro naši páteř i nervový systém. Vyžadují
uzemnit se základnou pozice, zakotvit pozici silou svalů stehen a hýždí, zapojit 
střed těla, otevřít hrudník, široce rozevřít ramena. Energeticky aktivují vjána 
váju, expanzivní pohyb prány, který odemyká všechno, co nám brání se otevřít. 
V józe plynutí prány spojujeme záklony s napojením na svoje energetické srdce 
a záklony vkládáme do sestav harmonizujících srdeční čakru a živlový prvek 
vzduchu. Tak jako u všech záklonů, úklonů a zkrutů, je potřeba i před nástupem 
do této pozice nejprve vytáhnout páteř vzhůru za temenem hlavy a dbát na to, 
aby oblouk páteře byl stejnoměrně rozložen mezi její jednotlivé segmenty. 
Zapojujeme souhyb pánve, kdy pošleme pánev dopředu a páteř si chráníme 
opřením dlaní o křížovou kost a bedra. Jak hluboko se do záklonu otevřeme, 
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není tak podstatné. Já tuto pozici praktikuji vždy jako kryji, tedy s nádechem 
vytažení páteře, souhyb pánve a záklon, s výdechem návrat do stoje. A to 
několikrát, aby byl účinek otevření energie anáhaty zvýrazněn.

4 – Hluboký předklon ze stoje, uttanásana neboli hasta pádásana. Po záklonech 
se nabízí aktivovanou energii vyrovnat předklony. Uttanásana je velmi tišivá 
pozice. Jejím tématem je vztah mezi třemi dvojicemi „pat“ našeho těla. Je to asi 

trochu překvapivé, 
ale máme šest pat; ty 
na chodidle, potom 
„paty“ pánve a „paty“
lebky. Je možné 
procítit proudění 
energie mezi nimi, 
pokud se podaří 
přitáhnout čelo 
k holením a otevřít 
tak i kondyly na bázi 

lebky (týlní hrboly pro kloubní spojení atlasu s lebkou). Ale nejdřív je potřeba 
páteř vyvěsit, což je velmi příjemné, a až potom přitahovat hlavu. Základnu 
pozice tvoří uzemněná chodidla a váha je na jejich přední polovině. To je 
důležité, aby se podařilo posunout sedací hrboly (paty pánve) nad paty chodidel.
Chce to aktivní chodidla a opatrně jemně vyvažovat. Klasicky se ásana cvičí 
s uzemněnými dlaněmi, které jsou pak vedle chodidel – uzemněné jsou tak oba 
zářiče – chodidla i dlaně. Pokud nedosáhneme na zem, podložíme si dlaně 
bločky, případně se rukama k nohám přitáhneme. Častou chybou je kulatění 
beder, pokud nejsou dost protažené hamstringy a lýtka. Proto je dobré nejdřív 
pokrčit kolena, rovným předklonem položit hrudník na stehna a až potom se 
snažit kolena propínat. Anebo je propínat nemusíme. Zase je možné zvolit 
snadnější variantu, protože i ta působí trakcí páteře a celkovým zklidněním. 
Uvolnit přebytečné napětí, povolit čelisti a obličej, prožít si „prověšení“ páteře 
s každým výdechem. Člověk by neřekl, jaký účinek na uvolnění napětí v celém 
těle má vždycky povolení dolní čelisti a obličeje. Obrácená, zklidňující, tišivá, 
hluboká, lunární, jinová… taková je uttanásana.

5 – Hluboký předklon roznožmo, prasárita pádóttánásana, 
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je hlavně o oblasti křížové kosti – os sacrum, která je součástí jak pánve, tak 
páteře. Tato kost přenáší kinetickou sílu z nohou na páteř. Jako součást pánve 

tvoří její zadní část, 
umožňující pohyb v 
SI skloubení a jako 
součást páteře je 
kotvou, která 
stabilizuje a ovládá 
celý páteřní sloupec.
Ásana celou tuto 
oblast otevírá a 
dovoluje relaxovat 
pánevní dno a 
intenzivně prokrvit 

orgány pánevní oblasti i sakrální nervové pleteně. Důležité je nekulatit bederní 
páteř, ale zachovat co nejvíc rovná záda, a proto je opět nutné nejprve dobře 
protáhnout hamstringy. Mírná vnitřní rotace nohou – chodidla trošku natočená 
palci dovnitř – ještě víc otevře oblast SI skloubení. Nezapomeňme i v této pozici
uvolnit čelisti, má to souvislost s uvolněním pánve a pánevního dna. Opět je to 
obrácená pozice, tišivá, umožňující hluboké ponoření i otevření. Krásná … tak 
jak jen jóga umí být!

6 – Kobra, bhudžángásana. 

Vnímavost je to, čemu se v józe učíme 
ásanovou praxí. Učíme se otevřít svůj 
„vnitřní zrak“ a zaměřit ho k jemným 
vjemům, které dokážeme zachytit uvnitř 
svého těla. Jóga nás tak obrací dovnitř, kde
jedině můžeme najít pravdu a poznání. Jen
s plnou pozorností ke svému tělu jsme 
schopni provádět náročné ásany bezpečně. 
V pozici vysoké kobry, ochráníme svou 
bederní páteř podsazením pánve, aktivací 
hýždí, přitisknutím stydké kosti do 
podložky, aktivním uzemněním celé 
základny pozice. To nasměruje naši sílu do
středu těla a dá lehkost a pohodlí vztyčené 
části trupu. I pro kobru existují snadnější 
varianty, i kobru je možné praktikovat 
formou kryje. Mám velmi ráda malou 
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kobru, při které vytahujeme páteř do dálky za temenem hlavy, čelo jen maličko 
odlepíme od země a dolní končetiny a hýždě zůstávají uvolněné. Uzemňující 
varianta kobry, pozice sfingy, pak umožňuje bederní páteř úplně uvolnit, což je 
pro záda opět velice příjemné.

7 – Poloviční Matsjedrova pozice, ardha matsjendrásana. 

Tuto pozici cvičím ráda a často, protože umožňuje upravovat svalovou 
nerovnováhu při skolióze a ulevit tak bolestem zad, které v dospělém věku 

skoliózu doprovázejí. Zase můžeme zvolit variantu, která je pro naše tělo 
vhodná. V případě skoliózy je potřeba znát svoji křivku, abychom věděli, na 
kterou stranu hrudní páteř rotovat. Důležité je tak jako u všech sedů nekulatit 
páteř, čemuž napomůže sednout si na bloček nebo desku a do zkrutu páteře jít 
postupně. Tedy rotovat odspodu na dva až tři výdechy, s nádechem vždy do 
vytažení páteře a s výdechem do rotace. Pozice napomáhá trávení, a proto ji 
praktikujeme nejprve se skrčeným pravým kolenem a až potom s levým, 
abychom působili tlakem na břišní stěnu správně anatomicky ve směru tlustého 
střeva.   
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8 – Pozice vleže na boku s 
unožením, ánantásana, 

protahuje boční partie těla a dolní 
končetiny, aktivuje energii ledvin a 
je také pěkně balanční. Protažení 
dolních končetin je mimořádně 
důležité pro zdraví páteře a pro 
zdravou chůzi, aby nedocházelo 
k přetěžování a napětí v oblasti 
beder. Věčným sezením bohužel 
bývají tyto svaly hodně zkrácené. 
Pozicí protáhneme zejména 
přitahovače – adduktory stehen a 
aktivujeme energetickou dráhu 
vedoucí od chodidla po vnitřní straně
kotníku, lýtka a stehna, kudy vedou 
velké krevní a lymfatické cévy a 
nervy. Čínská tradiční medicína tuto 
dráhu nazývá meridiánem ledvin a 
ledviny považuje za klíčový orgán 
odpovídající za hospodaření 
s životní energií. Energetický okruh 

se propojí, pokud se nám podaří uchopit chodidlo propnuté unožené končetiny a 
když ne, je možné pomoct si páskem. Je to jedna z ásan, v níž se mi líbí setrvat 
na více dechů, aby bylo dosaženo jejího maximálního účinku.

Praxi zakončíme šavásanou, kterou vše zapíšeme a uložíme do každé buňky 
svého těla. Přeji vám krásnou praxi! 
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Duchovní aspekty jógy - pro začátečníky a mírně pokročilé

Věnováno Karlovi Nešporovi a Jaroslavu Haškovi

Iva Honsová

Jako téma své závěrečné práce jsem si vylosovala téma Duchovní aspekty jógy. 
Téma, jenž by se poučenému čtenáři v emocionální i rozumové rovině mohlo 
zdát bytostně jasné, vždyť jóga přece je veskrze duchovní cestou ….jsme ale 
lidé „západního typu“, myšleno geograficky i kulturně, obyvatelé  jedné dle 
statistik výrazně ateistické země střední Evropy, země duchovně vykořeněné, 
kde se o duchovnu otevřeně příliš nemluví, jako by tato stránka lidské osobnosti 
a lidského života byla tabu, jako by už samotné slovo „duchovní“ mělo v uších 
mnohých nádech šarlatánství, ezoteriky, směšnosti, a bylo něčím, čím se člověk 
nechce moc umazat, něčím, co se nás vlastně netýká, byť je živnou půdou, z níž 
se rodíme. Ve škole ani v rodině se mnou o ničem takovém nemluvili…nedivím 
se, je to oříšek 

Omlouvám se tedy, milý čtenáři, pokud má slova budou neohrabaná a věty 
dvojznačné. Pokusím se najít klíč, jak nedvojnost rozdělit tak, aby obraz, který 
z ní znovu složím, byl Jednotou. Vezmu si na pomoc těch klíčů víc (byť jsem si 
vědoma toho, že zdaleka nevyčerpám všechny):

- osmidílnou stezku jógy

- mudry

- čakry

- mantry

Než ale zarachotí klíč v zámku, je třeba definovat klíčovou dírku. 

Dle výkladového slovníku slovem duchovní rozumíme záležitosti:

1. vztahující se k nemateriálním hlediskům 

2. vztahující se k náboženským záležitostem.

Protože hledáme duchovní aspekty jógy, nauky, která je filozofickým a nikoliv 
náboženským směrem, budu se nadále držet definice v bodě 1. a pokusím se 
převážně přes materiální dobrat nehmotného.

Jako pomocníky si dovoluji přibrat na pomoc i synonyma: „duševní, spirituální“

a pro případ, že bychom úplně zabloudili, i antonyma „materiální, hmotný, 
tělesný“, jež nám v nouzi nejvyšší připomenou, že právě jejich opak hledáme.
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Nuže, „Pámbů“ s námi a zlý pryč, můžeme společně vyrazit.

Rádžajóga – Osmidílná stezka – duchovní aspekty jednotlivých „komnat“

Je-li jóga jako celek a jako filozofická nauka ze své podstaty duchovní, 
předpokládám, že i jednotlivé „komnaty“ jsou naplněné duchovním obsahem, 
byť ten vždy nemusí být na první pohled zřejmý. Pojďme jej najít. Pomůžeme si
představou, naše mysl to krásně umí, že Jóga je dům a ten dům jste vy - my.

Základy domu zvaného Jóga tvoří Jama a Nijama. Hlína a kamení, cihly a 
malta. Základní zdivo a prostorná sklepení. Znáte to, ne každému se tam chce. 
Vlhko, zima, spodní voda. Etika vzešlá z morálky. Spousta práce, která z větší 
části není vidět, a někdy se musí začít pěkně hluboko. Tak odvahu! Stavět 
budeme ze dvou typů tvárnic. Jsou to poměrně staré modely (Pataňdžalim 
popsané dávno před tím, než jme se narodili) ale osvědčily se náramně. Tvarují 
skvěle! Obě jsou pětisložkové.

Tvárnice Jama se skládá z pěti morálních omezení (Cože? Omezení? Už tady? 
Pozn. nad čarou: Je to tak, ale nezoufejte, vzít zpátečku je legitimní v jakékoliv 
fázi stavby, kdykoliv můžete jít bydlet jinam, ono se to beztak pořád opakuje a 
minimálně aparigraha, neulpívání a nehrabivost, bude vaší, pro mnohé vlastně 
až záviděníhodnou - pokud se takové slovo dá u jogína použít - silnou stránkou).
Ostatně jen voda, která teče, se nekazí.

Projděme si jednotlivé složky této tvárnice, neboť opominout jedinou je jak péct 
bez kvásku či prášku do pečiva!:

ahimsá  (nenásilí, neubližování), 

satja (pravdivost, pravdomluvnost), 

astéja (nekradení),

brahmačarja (zdrženlivost, nevášnivost), 

aparigraha (nehrabivost, neulpívání)

Tvárnice Nijama sestává z pěti etických doporučení (a zastává tak funkci 
bedlivého osobního stavebního dozoru)

šauča  (čistota těla a mysli), 

santóša (spokojenost), 

tapas  (sebekázeň), 

a pozor, teď to přijde: svádhjája a Íšvara pranidhána  - a hle, máme ho, aspekt 
jeden! Prozkoumejme tyto dvě složky podrobněji:
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svádhjája – sebepoznání, studium svatých písem

Íšvara pranidhána – nalezení vyššího životního smyslu, poslušnost a uctívání 
Íšvary – osobního Boha. Ano, vím, vím, tvrdila jsem na začátku, že Jóga není 
náboženství – dobře, berme tedy Íšvaru jako respektování vyšších životních 
principů, hlas skutečné podstaty, átmanu.

Zajisté vám právě neušlo, že duchovní aspekt, je nedílnou součástí už 
samotných základů stavby, pokud na něj tedy v rámci sebepoznání opravdu 
narazíte. To pak máte vystaráno. Bingo! a blahopřeji. No, a kdyby ne, literatura 
a zkušenosti, těch, co měli větší štěstí než vy, vás podrží. Teď vás může blažit 
pocit, že máte skvělý základ,…a tudíž, už vlastně ani nemusíte chtít víc:

Dr. Svámí Gítánanda označuje jamu a nijamu jako jógu správného konání neboli
krijájógu, která sama o sobě může vést ke konečnému cíli, tedy k prožitku 
duchovní jednoty a osvobození. (Eva Skalická – Etické aspekty jógy – Jóga, 
speciální učební text)

Držím vám palce, aby to takhle z gruntu vyšlo, ale přiznejme si, že takových je 
nás na Západě pramálo. Od dob poslední války už skromnost vyšla z módy a 
tak, pokud jste ještě úplně nezkrotil svoji stavitelskou vášeň (brahmačarja), 
nezbývá, než pěkně zformovat ásanou obvodové zdivo. 

Nabídka stavebních variant je vskutku široká, v knihách krásně lesklá a 
z různých úhlů nafocená, mezi ásanami se dá vybírat jak z katalogů 
typizovaných domů. Na vás však zůstává, abyste jí dali pevnost a nenapjatost, 
chcete přece dům bez popraskaného zdiva (natržené svalové vlákénko pálí jak 
čert a natažená šlacha je poněkud diskomfortní). Jóga vás tak přiměje k tomu, 
abyste znovu naplnili nejenom zásadu ahimsá. Pak už stačí pouze se nadechnout
a vnímat příjemnou atmosféru Domova, kosmického domova. Je tam? Hej, a jsi 
tam i Ty, aspekte? Duchovní?  V katalogu slibovali, že tu budeš….Počíhám si tu
na Tě! Nádech a výdech. 

Pravděpodobně jste neodolali a také v objednávce zaškrtli moderní, energeticky 
soběstačný dům vybavený technologií Pránájáma, bez které se v téhle stavbě 
neobejdete, jede na ní všechno. Systém pracuje automaticky od okamžiku 
zkolaudování stavby až po demolici, ale rozšířená nabídka služeb včetně 
klimatizace značky Šítalí a Sítkárí, samočistící služby mukha bhastrika, 
vytváření zvukové atmosféry šumu moře či pohody letní louky dotvořené 
bzukotem čmeláka, nebo dokonce režim podobný nočnímu a dennímu proudu 
nádí šódhana  jsou však k dispozici až po napojení…až po napojení na Vědomí 
a v něm snad obsažený i váš Duchovní aspekt….tak hledejte, hledejte je to tady 
v domě, nikde jinde. Ať to můžete spustit. Nádech a výdech. Technologie 
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dokonce pracuje i v pauze po nádechu.  Překvapivě i po výdechu! Možná je 
aspekt někde tady. V těch okamžicích nehybného klidu. Klidně můžete zavřít 
dveře, zatáhnout záclony, zavřít oči a otočit je dovnitř. V režimu Pratjáhara je 
dům izolován před vnějšími vlivy. Pro ilustraci text písně „pokročilého jogína“ 
Ivana Mládka – Černá hodinka:  

Nevidím, ani neslyším, 
necítím, prostě nevnímám,
když doma hodinku černou mám. Jó,
zhasnu si a sednu si,
loknu si, nohy na stůl dám1

a potom hodinku rozjímám.
Neotevřu na zvonění, na klepání, na volání,
na hvízdání, na kopání do dveří,
listonoška, kamarádi, snoubenka i pojišťovák
tomu, že teď nejsem doma, uvěří.
Jsem tu, ale nevidím, ani neslyším, 
necítím, prostě nevnímám,
když doma hodinku černou mám.
Zhasnu si a sednu si,
loknu si, nohy na stůl dám
a potom hodinku rozjímám.

Jisté ale je, že ani soudobí doručovatelé PPL, Česká pošta či DHL nemají šanci. 
A teď se pozná, kde ho máme, kdepak že ho schováváme…., máte-li skryté 
obavy, zda je možné něco najít potmě, pak vězte, že ani za zavřenými víčky 
nemusí být tma a že navzdory všem předchozím obavám je za nimi bezpečno a 
milo. A nejenom za nimi, ale ve všech těch širokých prostranstvích vašeho 
domu, ve vnitřní krajině, v intimním prostoru Duše, kam až jen váš dech 
dosáhne. Jak na loďce po něm Vědomí vpluje do komnaty Dhárany i Dhjány, a 
pak už najednou nemusí dech dosahovat nikam, už se nedotýká žádných okrajů, 
dům zmizel, protože teď tu je Bdělé pokojné pulzující prázdno, z nějž se kdykoli
může rodit cokoliv, matrice všech variant, matrice aspektů. Občas to ale člověka
vyšplouchne, loďka se zakymácí, žbluňkne to a savikalpa samádhi je tatam, no 
už bylo na čase, vraťme se ke svým občanským povinnostem a nyní už opravdu 
seriózně k duchovním aspektům jógy….Ale to zase někdy příště….. 😊

1 Pozn. nad čarou: 
loknu si - samozřejmě vzduchu, nohy na stůl dám – pravděpodobně se jedná o práci s pomůckou a tedy 
některou z pozic ze systému Iyengarovy jógy. Instruktážní video https://www.youtube.com/watch?
v=AbMacS_OAsg však bližší návod neuvádí.
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Etický kodex učitele Unie jógy, z.s.

Unie jógy, z.s., jako nositelka československé tradice jógy, se hlásí k 
filozofickým a etickým kořenům jógy podle historických textů starých 
Mistrů. Za jádro jógy považuje celou Pataňdžaliho osmidílnou cestu, bez 
upřednostňování, ale ani opomíjení jejích jednotlivých částí. Ve snaze 
zachovat a nabídnout veřejnosti tradiční hodnoty jógy, založené na etických
principech, zavazuje své učitele k dodržování následujícího etického 
kodexu: 

1. Učitel jógy sám praktikuje jógu na denní bázi jako vyjádření své přirozené, 
nepřerušované a opakované snahy přiblížit se cíli jógy, avšak s vyloučením 
nadměrného nezdravého úsilí. Je sám veden kompetentním učitelem, k 
němuž má důvěru a s nímž, případně s jehož odkazem, je pravidelně 
v kontaktu. 

2. Na své cestě jógy i při výuce jógy se spoléhá na historické zdroje jógy, na 
znalosti a zkušenosti předané mu jeho učiteli, a na své poznání se 
zohledněním vlastního kritického myšlení i vyšší intuice. 

3. Učitel jógy trvale pracuje na rozvoji svého vědomí s cílem sebepoznání, v 
míru a čistotě svého srdce. Inspiruje se vždy etickými zásadami jógy a 
přijímá je jako základ svého jednání i vyučování. 

4. Učitel předává jógu pouze na základě vlastní praxe a dovedností, bez 
předsudků ke znalostem a zkušenostem druhých i v jiných směrech jógy.

5. Při svém jednání a chování dbá učitel jógy na dobré jméno Unie jógy a na její
prospěch, nikoli jen na svůj vlastní. Vyvaruje se střetu zájmů, a to i eticky 
pociťovaného, nejen legislativně podloženého. Při podezření na takovou 
situaci o ní Unii jógy informuje.

6. Učitel předává své vědomosti a zkušenosti pouze tomu, kdo o ně projeví 
zájem. Základem jeho přístupu je upřímná tolerance, trpělivost, zdvořilost a 
přátelský přístup za všech okolností. Je zaměřen na dobro studenta, 
nezneužívá jeho důvěry a uvědomuje si vliv, který na něj může mít. Chová se
tak, aby nezpůsobil připoutanost studenta ke své osobě.

7. Učitel respektuje studenta. Uvědomuje si a zahrnuje do výuky zřetel k 
individuálním potřebám a možnostem studenta, zejména k jeho dispozicím 
fyzickým a mentálním, jeho věku a zdravotnímu stavu, a vždy přizpůsobuje 
výuku jógy potřebám studenta, nikoli naopak. 
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8. Při ásanové praxi pečlivě vede studenta s využitím podrobných slovních 
instrukcí a demonstrací pohybů a pozic. Není třeba, aby učitel studentovi 
asistoval fyzickým kontaktem, s výjimkou velmi jemných náznaků. Učitel 
nezasahuje do studentova fyzického a energetického rozpoložení, aby 
nenarušil jeho vlastní prožitek stability, vyváženosti, dechu, bandh a energie 
v ásaně. 

9. Ukázky a demonstrace ásan a pránájámy, které učitel studentovi poskytuje, 
jsou vedeny snahou, aby nevznikla touha studenta o napodobování vnějšího 
ideálu, která by ho mohla odvádět od vědomí jeho vlastní dokonalosti a od 
jeho individuální jógové cesty.

10.Učitel si uvědomuje, že je kanálem, nikoliv zdrojem poznání. Nepřipustí, aby
u studenta vznikl pocit zjevné či skryté hierarchie, podřízenosti nebo 
nedostatečnosti. Učitel za všech okolností respektuje, že vztah učitel – 
student je rovnocenný, vedený nejlepšími úmysly o porozumění a spolupráci 
mezi nimi. 
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