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PŘEDMLUVA  

Obsahem této v po řadí druhé p řílohy Metodických list ů jsou 

přednášky Dr. Bholeho na seminá řích pro cvi čitele jógy. Pro velký 

rozsah materiál ů nebylo možné zachovat jejich úplné zn ění. Vybrali 

jsme se souhlasem autora pouze části, které považujeme za d ůležité a 

podstatné pro cvi čitele. Proto zde nenajdete vše, co jste vyslechli 

jako p římí ú častníci n ěkterého ze seminá řů.  

Předpokládáme, že jste se seznámili s obsahem první p řílohy 

Metodických list ů, která uvádí do jógické tématiky a definuje n ěkteré 

pojmy, které používáme sice často, ale ne vždy s plným pochopením 

jejich tradi čního významu a fyziologického základu. Tato druhá p říloha 

v ur čitém smyslu na první navazuje tím, že rozvíjí a p řibližuje 

čtená ři n ěkteré obtížn ější pasáže. Navíc obsahuje mnoho cenných 

metodických pokyn ů, které však nejsou hotovým programem, ale spíše ná s 

podněcují k zamyšlení nad tím, zda vhodn ě a s p řehledem zacházíme s 

jógickými technikami.  

Obě p řílohy tvo ří do jisté míry celek a vzájemn ě se dopl ňují s 

tím rozdílem, že první je záznamem kursu pro rehabi lita ční pracovníky 

a orientuje se tedy p ředevším na možnosti využití jógy v terapeutic-

kém, lé čebném smyslu. P řesto se n ěkterá témata p řekrývala. Abychom se 

vyhnuli opakováni, uvádíme vždy odkaz na p řílohu prvou.  

Za po řízení p ůvodních záznam ů d ěkujeme St. Fischerovi, V. Sta ň-

kové a J. Kalivodovi, prom.psych.  

Než za čneme číst první řádky, p řipome ňme si p řístup k jógickému 

poznání a informacím, který Dr. Bhole p ři každé p říležitosti 

připomínal:  

"Jógické poznání není poznatek, který zapíšeme do n otesu a mechanicky, 

nekriticky, bez vlastního hodnocení a zpracování p ředáváme dál jako 

pouhou informaci. P ředávat bychom m ěli vždy jen svou vlastní 

zkušenost, sv ůj vlastní prožitek. Je to jako když dostaneme k 

používání zlatý šperk. Chceme-li mít jistotu, že to  není jen pozlacené 

st říbro, musíme se p řesv ědčit o jeho ryzosti. A chceme-li navíc, aby 

nám šperk vyhovoval a odpovídal naší individualit ě, musíme ho nejd říve 

upravit pro vlastni pot řebu. Teprve pak nám m ůže být skute čně k 

užitku. Stejn ě tak je tomu, pokud jde o to, jak p řijímat jógické 

poznání." 
PhDr. V ěra K n í ž e t o v á, 

předsedkyn ě metodické komise 
Výboru jógy p ři ÚÚTK 
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VĚDOMÍ JAKO VÝCHOZÍ POJEM V JÓZE  
 

V jógické terminologii se pro v ědomí či uv ědomování si užívá 

pojmu ČITTA. 

Vědomí m ůže být bu ď ve vyváženém stavu anebo ve stavu nevyváže-

ném, rozrušeném. Cílem jógy je práv ě dostat se z nevyváženého stavu 

vědomí do stavu vyváženého, rovnovážného.  

Samozřejm ě není naším cílem udržet se po celých čty řiadvacet 

hodin denn ě v rovnovážném stavu; jakákoliv aktivita, a ť volní nebo 

mimovolní, znamená, že nutn ě dochází k n ějaké nerovnováze. Tato 

nerovnováha m ůže být ovšem funk ční: nenatáhneme-li pero, hodinky 

nepůjdou; nebude-li ve vedení rozdíl nap ětí, nebude jím procházet 

elekt řina. A stejn ě tak pokud naše v ědomí nebude vyrušeno z 

rovnovážného stavu, nebude se nic dít, a ť už se to týká aktivity 

fyzické, emo ční nebo intelektuální, ani nebudeme stimulováni k 

rozvoji. Nerovnováha tedy m ůže být funk ční, p řirozená, v mezích normy, 

anebo nep řiměřená, taková, že funkce nestimuluje, ale narušuje, j ako 

je to p ři n ěkterých chorobách. 

Přesto tedy, že ur čitá nerovnováha je podmínkou jakékoliv 

aktivity, je nutné ji regulovat tím, že čas od času uvedeme naše 

vědomí do rovnováhy a m ěli bychom se o to pokusit alespo ň t řikrát 

denně: ráno, než se dáme do práce, v poledne, kdy pracov ní aktivita 

dosahuje vrcholu, a ve čer, než se uložíme ke spánku. Toto cvi čení se 

nazývá TRIKÁLA JÓGA VHJÁSA /TRI = t ři, KÁLA = denní ú čast, JÓGA VHJÁSA 

= jógické techniky/.  

ČITTA se projevuje na úrovni somatické, emo ční i intelektuální. 

Dění na t ěchto úrovních odráží stav v ědomi v t ěle, jeho vyváženost 

nebo naopak nevyváženost. Dosáhne-li nevyváženost t akového stupn ě, že 

ovliv ňuje nep řízniv ě naši b ěžnou činnost, m ůžeme ji regulovat vhodnými 

jógickými technikami (nap ř. nadm ěrnou aktivizaci nervového systému 

regulujeme relaxací).  

Některé osobnostní typy jsou zvlášt ě náchylné k nadm ěrnému 

vychýlení z rovnovážného stavu na kterékoliv ze t ří uvedených úrovní, 

a pro ty je jóga p ředevším ur čena. Jsou to zejména lidé s vysoce 

vyvinutým intelektem, lidé siln ě citov ě založení a lidé náro čně 

fyzicky pracující. U lidí s pr ůměrnou dávkou intelektu, emocí i 

fyzické práce nehrozí takové nebezpe čí p řetížení na jedné úrovni a tím 

nadměrného vychýlení z rovnováhy.  

Lidé, jejichž rovnovážný stav není narušen, zpravid la necítí 

pot řebu v ěnovat se józe, stejn ě jako ti, kdož mají p řirozenou, a ť už 

vrozenou nebo vyp ěstovanou schopnost vracet se z aktivity (a tedy ur-

čité nerovnováhy) plynule zp ět do rovnovážného stavu. Jógické techniky 

mohou být tedy prosp ěšné zejména lidem, kte ří jsou aktivní a nedovedou 

se sami dost dob ře uvolnit.  

Z toho, co bylo řečeno, plyne, že v józe nejde jen o t ělesnou 

zdatnost a výkonnost, ale o zdatnost člov ěka na všech  t řech úrovních 

jeho osobnosti. Snažme se zapomenout na rovnici "jó ga = t ělesná 
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zdatnosti", jak to n ěkdy chápou lidé neznalí skute čného cíle jógy. 

Skute čným cílem jógy není nic jiného než nejvyšší integra ce osobnosti 

- tedy integrace všech harmonizovaných složek osobn osti. Je nutno si 

uvědomit, že i nevyvážená osobnost m ůže být v rovnovážném stavu na 

některé z uvedených t ří úrovní - somatické, emo ční nebo intelektuální, 

ale to ješt ě neznamená vyváženost osobnosti jako celku. Proto j e pro 

nevyváženou osobnost nutné dostat se nejprve pomocí  základních 

jógických technik do rovnováhy na všech úrovních a teprve z ní dosp ět  

k integraci.  

Z hlediska psychofyziologického je veškerá činnost v t ěle řízena 

buď voln ě nebo mimovoln ě. Volní složka řídí procesy, které mohou být 

pod naší v ědomou kontrolou ( činnost kosterního svalstva, myšlenková 

aktivita apod.). Jógická terminologie má pro tuto s ložku termín 

I ČČHÁŠAKTI (I ČČHÁ = v ůle).  

Mimovolní složka řídí činnost, která obvykle nem ůže být pod naší 

vědomou kontrolou a za niž odpovídá autonomní nervový  systém (srde ční 

činnost, krevní ob ěh, funkce endokrinních žláz, trávení apod.). V 

jógické terminologii odpovídá této složce termín KR IJÁŠAKTI (KRIJÁ = 

pohyb, činnost).  

Působení obou uvedených složek se odráží na úrovni so matické, 

emoční i intelektuální. Jedna z funkci, na niž se za no rmálních 

okolností podílejí ob ě složky řízení, jak volní, tak mimovolní, je 

dýchání. Proto také dýcháni a jeho regulace pomocí jógických dechových 

technik - pránájámy, zaujímá klí čové postavení ve vývoji žáka jógy. Je 

to oblast, kde p řechod od volních d ěj ů k mimovolním je nejužší.  

Běžná t ělesná cvi čeni mají charakter volní činnosti (I ČČHÁŠAKTI).  

V jógických technikách se uplat ňuje i druhý činitel, KRIJÁŠAKTI, 

tedy mimovolní, autonomní složka. M ěli bychom si být v ědomi, kterou 

činnost provádíme v ůlí a kterou bez zapojení v ůle. Úkolem je p řesunout 

postupn ě uv ědomování od činností řízených v ůlí k d ěj ům mimovolním. 

Většina našich potíží, o jejichž nápravu budeme jógic kými technikami 

usilovat, souvisí totiž s poruchami funkcí, řízených autonomním 

nervovým systémem (bolesti hlavy, astma, poruchy en dokrinní sekrece 

atd.).  

Rovněž poruchy na emo ční úrovni mají úzkou souvislost s funkcí 

autonomního nervového systému a jeho prost řednictvím i s funkcí 

vnit řních orgán ů; silná emoce m ůže vyvolat zástavu dechu nebo vést až 

k srde čnímu záchvatu, jejím p ůsobením m ůže dojít k náhlé b řišní 

kontrakci apod. Souhrnn ě hovo říme o psychoneuroendokrinních 

mechanismech.  

Volní a mimovolní složku rozlišujeme i na úrovni in telektuální: 

některé myšlenky máme pod kontrolou a dokážeme jejich  pomocí zvládnout 

situaci i na ostatních úrovních - nap ř. výše uvedenou silnou emoci. 

Jiné myšlenky mohou za čít probíhat samovoln ě, vymknout se naší v ědomé 

kontrole; nejsme schopni je v ůlí zvládnout a ony nás mohou psychicky 

zcela vyvést z rovnováhy. 
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ÁSANY  

Postavení a význam ásan v józe  

Většina cvi čitel ů vyu čuje v kursech ásany a n ěkte ří d ělají 

dokonce rovnítko mezi ásanami a jógou. Pozice jsou sice d ůležité, ale 

není to celá jóga. Je to pouze její část, stejn ě jako chléb je pouze 

sou částí naší stravy, i když velmi d ůležitou. A v n ěkterých kursech se 

ásany neprovád ějí ani jako jógické techniky, ale spíše jako 

gymnastická cvi čení.  

Pro ujasn ění významu ásan je nutno vycházet z cíle jógy, jímž  je 

vyvážená a relativn ě stabilizovaná osobnost. Na tento cíl bychom se 

měli zam ěřit a usilovat o jeho dosaženi v nejkratším čase a s 

minimálním úsilím. Cíl je vysoký a p řibližujeme se mu jen postupn ě 

pomocí r ůzných jógických technik. K základním pat ří práv ě ásany, které 

tedy nejsou cílem jógy, ale prost ředkem k jeho dosažení, zvlášt ě v 

počáte čních etapách výcviku. Podle dávných indických text ů je ásana 

nezbytnou pr ůpravou pro pránájámu a další jógické techniky.  

Ásanám se u číme tak, jako se d ěti u čí ve škole psát písmena. 

Všichni jsme se nau čili jejich p řesný tvar, ale kdybychom tak psali v 

dosp ělém v ěku, poslali by nás nejspíš k psychiatrovi.  

Stejn ě tak ásany mají svou klasickou podobu, ale tu musím e 

přizp ůsobit vlastní osob ě. Sama o sob ě nemá ásana smysl, stejn ě jako 

nedávají žádný smysl jednotlivé hlásky abecedy. Avš ak pouze jejich 

pomocí se nám stane srozumitelným souvislý text. Hl avní není znalost 

hlásek - i když se bez ní neobejdeme -, ale poznáni , které získáváme 

četbou. Člov ěk, který nepochopí, že ásany jsou p ředevším cestou k 

poznání vlastního já, se sice m ůže nau čit jednotlivá písmena, ale 

nikdy nebude um ět číst a čerpat ze čteného. 

To, jak cvi čitel použije ásan p ři výcviku, je p římo úm ěrné stupni 

jeho vlastního vývoje. Porozumí-li principu ásan, n ebude se honit za 

tím, aby jich znal stovky; k dosažení žádoucích výs ledk ů vysta čí s 

poměrn ě malým po čtem základních ásan a jejich obm ěn. Stejn ě tak nemá z 

hlediska jógy žádný smysl provád ění ásan jako dokonalých t ělesných 

cvi čení. 

  
Základní charakteristika ásan  

Abychom nezam ěňovali ásany za gymnastická, n ěkdy až akrobatická 

t ělesná cvi čení, provedeme si rozbor, z n ěhož vyplynou charakteris-

tické znaky obou a tím i rozdíl mezi nimi. 

Sportovní a gymnastická t ělesná cvi čení jsou orientována 

motoricky a mají nej čast ěji ur čitý vn ější cíl, nap ř. výkon v n ěkteré 

sportovní disciplín ě. Jóga naproti tomu vyžaduje orientaci 

senzorickou, nemá žádný vn ější cíl, je zam ěřena pouze na vnit řní 

proci ťování. 

Je to takový okruh: zpo čátku provádíme jógické techniky (ásany, 

pránájámu atd.) b ěžně volním zp ůsobem, motoricky; pak za čneme tuto  
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činnost vnímat zevnit ř t ěla. To nás zavede nejen k vnímání pocit ů ze 

zapojených sval ů, ale i z vnit řních orgán ů. Když činnost zm ěníme, v 

t ěle se za čne odehrávat n ěco jiného a my zaznamenáváme zm ěnu 

poci ťovaného. Tak získáváme stále lepší schopnost "vníma t se z 

vnit řku" a poznávat se lépe pomocí toho, co obecn ě nazýváme 

senzorickou orientací. Dalším stupn ěm je vnímáni zm ěny v zabarvení 

(kvalit ě) v ědomí - tak se dostáváme prost řednictvím toho, co se v nás 

děje, až ke svému bytí. Z v ědomí bytí se pak m ůžeme dostat k jeho 

ovliv ňování.  

Místo toho se však n ěkdy chybn ě spíše ztrácíme v technice r ůzných 

jógických postup ů. Zam ěřujeme se na to, kterou částí t ěla se v ur čité 

ásan ě dotknout podložky a na jiné podružné detaily.  

Získávané vnit řní v ědomí m ůže být dvojího typu. Bu ď máme v ědomí 

sval ů v činnosti, v akci - tak je tomu p ři sportovních a gymnastických 

t ělesných cvi čeních, anebo v ědomi sval ů uvoln ěných (v ásanách pasivn ě 

protažených) a impuls ů z vnit řních orgán ů - tak je tomu v józe.  

Pokusíme se nyní zaznamenat zevnit ř, proci ťováním, rozdíl mezi 

svaly v nap ětí a svaly uvoln ěnými. 

 

Cvi čení : Napneme pravou ruku, levou necháme uvoln ěnou. Proci ťujeme 

rozdíl mezi pocity z aktivních sval ů pravé ruky a relaxo- 

vaných sval ů levé ruky. Snažíme se tyto pocity rozlišit. 

 

Když jsme si ov ěřili schopnost proci ťovat uvoln ěné svaly, 

přejdeme k dalšímu cvi čení, které je klí čem k pochopeni toho, co je z 

hlediska svalové činnosti pro ásany charakteristické.  

 

Cvi čení :  Necháme jednu paži úpln ě pasivní a druhou rukou ji protahu- 

jeme. Uv ědomujeme si pocity, které vznikají v protahovaných,  

ale zcela uvoln ěných svalech.  

(Totéž lze procítit nap ř. v PAŠ ČIMOTANÁSANĚ: necháme trup 

klesat do p ředklonu - nep ředkláníme se aktivn ě! - a 

proci ťujeme protahování uvoln ěných zádových sval ů, 

sledujeme, jaký typ pocit ů vzniká.  

 

Jsme-li už dostate čně vnímaví, zjistíme, že pasivní protahování 

vede k lepší svalové relaxaci. Jedna ásana se tak s tává jakoby 

"rozcvi čkou" pro ásanu další, protože p ři ní vycházíme už z 

uvoln ěnějšího základu.  

Pro dokonalejší pochopení rozdílu mezi ásanami a t ělesnými 

cvi čeními charakteru sportovního i gymnastického proved eme znovu 

srovnání r ůzných typ ů t ělesné aktivity. Pokud nezískáme v tomto sm ěru 

dostate čnou vlastní zkušenost, nejsme schopni to cvi čenc ům vysv ětlit. 

 

Cvi čení  1: Po 30 sekund provádíme opakovan ě p ředklon a vzp řim. Jsme si 
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pln ě v ědomi svého t ěla. To je izotonická, opakovací 

aktivita.  

 

Cvi čení  2: Provedeme p ředklon, rukama uchopíme kotníky a p řitahujeme 

trup k napjatým nohám. Celé t ělo je v nap ětí - op ět po 30 

sekund. To je aktivita izometrická, výdržová.  

 

Cvi čení  3: Nyní necháme trup zvolna klesat do p ředklonu jeho vlastní 

  vahou, jako by se p ředklon "vytvá řel" sám. Setrváme v poloze 

opět asi 30 sekund a s klidnou pozorností vnímáme vnit řní 

dění. To je aktivita jógické ásany.  

 

 V prvních dvou cvi čeních jsme vyvinuli usilovnou a výraznou volní 

svalovou činnost. Ve t řetím p ředklonu jsme se nechali vést vnímáním 

vnit řních d ěj ů. K tomuto typu aktivity pat ří ásany, p ři nichž je 

motorická aktivita minimální, ale je zd ůrazn ěna složka proci ťování a 

vnímání - senzorická.  

Zopakujme si tedy ješt ě jednou: sportovní a gymnastická t ělesná 

cvi čeni jsou činnosti orientované motoricky. Ásany jsou jógické 

techniky orientované senzoricky. Nemají žádný vn ější cíl, nesnažíme se 

o výkon, z ůstáváme p ři jejich provád ění relaxovaní a v tomto stavu 

získáváme ze svého t ěla celou řadu informací, které obvykle nevnímáme. 

Základní pravidlo říká, že mají být uvoln ěny všechny  svaly, které 

nepot řebujeme nezbytn ě k tomu, abychom se udrželi v pozici. 

  
Rozdělení ásan  

Ásany d ělíme na t ři základní skupiny: medita ční, relaxa ční a 

nápravné.  

Medita ční pozice  jsou v podstat ě varianty pozice v sedu; 

charakteris-tická je pro n ě trojúhelníková základna a voln ě vzp římený 

trup, symetrie a vyváženost hlavy, krku i trupu. Po zice se vyzna čují 

tím, že jsou pohodlné a p říjemné. M ůžeme v nich bez úsilí a bez opory 

setrvat delší dobu nehybn ě. 

Jako cvi čitel ům se vám m ůže stát, že n ěkdo, kdo zná už deset 

medita čních pozic, bude po vás chtít, abyste ho nau čili ješt ě 

jedenáctou. To už je v nás - snaha d ělat po řád n ěco dalšího. Tradice 

však říká, že jedna medita ční pozice sta čí. N ěkdo považuje za tuto 

základní polohu PADMÁSANU, jiný SIDHÁSANU.  

Relaxa ční pozice  (p ředevším ŠAVÁSANA a MAKARÁSANA) pomáhají tomu, 

abychom si uv ědomili nap ětí v sob ě a nau čili se uvolnit je, a to nejen 

na úrovni somatické, ale i na úrovni emocí a intele ktu. Tím se uvede v 

činnost oblast podv ědomí, na povrch vyplouvají tenze a nap ětí v n ěm 

uložená. Ty se promítají na somatické úrovni, nap ř. ve zvýšeném 

svalovém tonu. Toto zvýšení svalového tonu m ůže však být pouze vn ějším 

projevem p ůvodního nap ětí - z podv ědomí. A znovu je t řeba uvol ňovat 

svaly. Tento proces m ůžeme opakovat. Relaxace pomáhá vytvá řet cesty, 
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jimiž se uvol ňuje nap ětí z t ěla. N ěkdy není nutné uvoln ění tenzí v 

pravém slova smyslu, ale posta čí, když získáme jiný pohled a p řístup k 

vlastním tenzím.  

Pro lepší názornost tohoto tvrzení m ůžeme p řirovnat naše v ědomí k 

vzorn ě uklizenému obývacímu pokoji a podv ědomí ke komo ře, kam 

odklízíme bez ladu a skladu v ěci, které zrovna nepot řebujeme, které 

nám p řekážejí, nechceme je mít po řád na o čích, ale nejsme schopni 

rovnou je vyhodit, zbavit se jich. Když se pak jedn ou za čas 

rozhodneme pro generální úklid, budeme mít práv ě s tou neudržovanou 

komorou nejvíc práce. Relaxace nám pom ůže osv ětlit tuto "komoru" 

našeho podv ědomí, porozum ět tomu, co všechno v ní je: potla čená p řání, 

strachy, tenze, konflikty a s čím vším se aspo ň jednou za čas musíme, 

ať chceme nebo nechceme, vypo řádat, protože i kapacita taková komory 

má své meze.  

Uveďme si ješt ě na p říkladu význam onoho "osv ětlení". V rohu 

tmavé místnosti leží sto čený provaz. Z dálky vypadá v tom p řítmí jako 

had a my se bojíme do místnosti vstoupit. Kus prova zu p ředstavuje 

obsah podv ědomí, p ři tlumené sv ětlo je naše omezené porozum ění sob ě 

samým. Pomocí jógy nezm ěníme ani vzhled místnosti ani vzhled provazu. 

Změníme však p řitlumené sv ětlo na p římé a tak poznáme, že to, co jsme 

považovali za nebezpe čného hada, je jenom kus provazu. Abychom to však 

poznali, musíme se obrátit dovnit ř, a to je možné jen p ři relaxaci ( o 

kterou bychom se m ěli snažit nejen p ři vlastních relaxa čních pozicích, 

ale p ři všech ásanách).  

Relaxace je d ůležitá v celém jógickém vývoji. Je abecedou, kterou  

pot řebujeme nejen v devítiletce, ale i na vysoké škole.  Provádí-li 

cvi čenec pravideln ě intenzivn ější jógické techniky, nap ř. deset cykl ů 

pánájámy se zadržením dechu, zvyšuje se nap ětí v t ěle a vzniká pot řeba 

relaxace. Proto musí cvi čitel dbát na to, aby každý cvi čenec zvládl 

relaxaci samostatn ě, vlastními silami. A to souvisí se zp ůsobem 

nácviku i provád ěním relaxace v hodinách jógy. Často se provádí jen 

" řízená relaxace": cvi čitel dává pokyny, co je t řeba postupn ě uvolnit, 

a cvi čenec se to snaží provád ět. Takový postup má hned dv ě úskalí: za 

prvé p ři sledování pokyn ů zastává mysl aktivní a nem ůže se uvolnit. To 

má za následek, že tenze v podv ědomí z ůstanou nedot čeny. Za druhé se 

cvi čenec m ůže stát závislým na hlasu cvi čitele a nedokáže pak 

relaxovat sám. Pro další vývoj je tato závislost p řekážkou.  

Cvi čitel by m ěl také v ědět, že existuji i nejógické relaxa ční 

techniky: masáž, hypnóza, ale nap ř. i drogy. Ve všech t ěchto 

technikách se však uplat ňuje vliv n ěkoho nebo n ěčeho jiného, co 

způsobí, že se uvolníme. Veškerou aktivitu vyvíjí tera peut, masér, 

hypnotizér a nebo droga. Naše vlastní schopnost uvo ln ění se tedy 

nerozvíjí, ale pot řeba uvoln ění roste. Výsledkem je, že se stáváme 

stále závislejšími. Avšak jóga nás má závislosti zb avovat. Proto je 

t řeba v ěnovat nácviku i provád ěni relaxace v hodinách jógy takovou 

péči. 
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Nápravnými pozicemi  ovliv ňujeme somatickou úrove ň a jejím 

prost řednictvím op ět i úrove ň emoční a intelektuální. Pomocí pozic 

tohoto typu upravujeme hlavn ě základní nevyváženosti organismu. Proto 

by nápravné pozice m ěly být za řazovány p ředevším v prvních etapách 

jógického výcviku. Je t řeba s nimi pracovat systematicky, promyšlen ě  

a dostate čně dlouho, aby další jógické techniky m ěly pevný základ. 

Někdy p;sobí v nervovém systému silný nev ědomý odpor. M ůžže se 

projevit nap ř. funk ční blokádou v páte ři a pod. a následkem toho 

nepůsobí ásany tak, jak bychom p ředpokládali a cht ěli. Potom musíme 

zvolit ú činn ější prost ředky, nap ř. KRIJÁ (tzv. o čistné postupy).  

Měli bychom pe čliv ě vážit, co který cvi čenec pot řebuje. Ásany 

nejsou vojenská rozcvi čka, p ři níž všichni zvedají paže ve stejném 

úhlu a stejném rytmu. Lidé jsou r ůzní. Musíme je p řijímat takové, jací 

jsou a p ředevším pojímat každého jako celistvou osobnost a b rát v 

úvahu všechny t ři úrovn ě: somatickou, emo ční i intelektuální. Proto 

musíme volit nápravné pozice podle celkového stavu cvi čence a stále 

mít na z řeteli jeho nedostatky z hlediska vyváženého stavu.  

Má-li nap ř. n ěkdo p řirozen ě uvoln ěné klouby, neprovádíme pozice, 

které jejich uvoln ěnost ješt ě zvyšuji. Nesprávn ě volené ásany k ní 

mohou dokonce vést. A víme, že i p říliš vysoký stupe ň kloubní 

pohyblivosti m ůže být chorobný. Léka ři hovo ří o tzv. hyperflexibilit ě. 

Musíme proto vést cvi čence takovými technikami, které jsou v daném 

případ ě vyrovnávací a napomohou dosahováni rovnováhy. 

  
Přiklady použití nápravných pozic  

Všímejte si cvi čenc ů v b ěžných denních situacích: jak chodí, 

sedí, stojí. Málokdo má páte ř bezvadn ě vzp římenou a vyváženou. Pokud 

je tento nedostatek funk ční (nikoliv strukturální), m ůžeme jej pomocí 

nápravných pozic upravit. Um ění cvi čitele spo čívá v tom, jaké ásany v 

tom kterém p řípad ě doporu čit. K tomu je nutno mít alespo ň základní 

anatomické a fyziologické znalosti. Na p ř. páte ř má p řirozené esovité 

zak řivení. Je tvo řeno t řemi oblouky: v oblasti bederní, hrudní a 

kr ční. Kterékoliv z t ěchto t ří zak řivení m ůže být porušeno. M ůže být 

buď v ětší nebo menší, než je žádoucí a vhodné. Páte ř může však být 

vychýlena i do strany. To vše souvisí často s ochablostí nebo 

ztuhlostí sval ů kolem páte ře. Bolesti v zádech. s nimiž mnoho cvi čenc ů 

přichází do kurs ů, mohou mít sv ůj p ůvod práv ě v tom.  

Špatné držení t ěla m ůže upozornit i na nevyváženosti psychického 

charakteru. A protože tu existuje zp ětná vazba, ovliv ňujeme nápravnými 

pozicemi i tyto nevyváženosti.  

Shrbení lidé trpí čast ěji únavou, pocity mén ěcennosti, viny, 

depresemi ( ale i poruchami trávení, p řekyselením žaludku, bolestmi  

v hrudní části zad, mezi lopatkami; málokdy se li nich setkám e s 

poruchami krevního ob ěhu). Jim by m ěla být prosp ěšná BHUDŽANGÁSANA, 

ŠALABHÁSANA, DHANUPÁSANA apod. 

 Naopak osoby s p řehnan ě vzp římeným držením t ěla p řecházejícím  
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až do prohnutí páte ře vzad a do záklonu, trpívají spíše 

hyperaktivitou, a to op ět na všech úrovních: somatické, emo ční i 

intelektuální. Setkáme se u nich často s p řece ňováním vlastní 

osobnosti, vysokým sebehodnocením, nespavostí (ale i vysokým krevním 

tlakem, srde čními chorobami, cukrovkou, kolitidou a také bolestm i v 

kr ční a bederní páte ři). Z ásan jsou pro n ě vhodné PAŠ ČIMOTANÁSANA, 

HALÁSANA, PADAHASTÁSANA a také relaxa ční cvi čení.  

Při výb ěru nápravných pozic musíme ovšem p řihlížet k širším 

souvislostem. U n ěkoho se m ůže vyskytnout víc problém ů sou časn ě a 

jejich kombinace nedovolí použít ur čitou jógickou techniku, která by 

sice vy řešila jednu obtíž, ale zhoršila jinou. Nap ř. u člov ěka v 

depresi máme dojem, že by bylo pot řeba povzbudit činnost štítné žlázy 

pomocí SARVANGÁSANY. Ta by m ěla p řes vnit řní orgány, konkrétn ě p řes 

štítnou žlázu p ůsobit komplexn ě na celou osobnost. Jenže nemá-li 

takový člov ěk v po řádku kr ční páte ř, SARVANGÁSANA by mu nejen 

prosp ěla, ale naopak mohla ublížit. Zvolíme proto MATSJÁS ANU; ta 

prosp ěje jeho páte ři a štítnou žlázu rovn ěž stimuluje.  

 

- . – 

  

K základním nápravným pozicím pat ří BHUDŽANGÁSANA. Často se však 

provádí nesprávn ě. Ukážeme si na jejím rozboru, v čem se nej čast ěji 

chybuje.  

HATHAJÓGA PRADIPIKA, základní text popisující jógic ké techniky, 

říká, že je to poloha t ěla, p ři níž je zvednuta hlava a trup až k 

pupku. To odpovídá i názvu pozice. Had tohoto jména  měří 2 až 2 a p ůl 

metru, ale zvedá se jen do výše 20 až 30 centimetr ů. Používáme-li v 

této pozici napjatých paží jako páky, zvedáme se re lativn ě mnohem výš. 

Má-li však být pozice skute čně "kobrou", nesmí na rukou spo čívat v ůbec 

žádná váha. ( Zejména p ři hyperlordóze m ůže provád ění pozice s 

nataženými pažemi tuto vadu zhoršit).  

Dále: když skute čná kobra zvedne hlavu, zbytek jejího t ěla leží  

na zemi úpln ě uvoln ěný a m ůže se dokonce i uvoln ěně pohybovat. Pohled 

směřuje rovnob ěžně se zemí nebo spíše dol ů. Naše pozice se tomuto 

vzoru často p říliš nepodobá: zakláníme hlavu, t ělo bývá od pasu dol ů 

až po kone čky prst ů napjato. Takovou polohu ovšem sotva m ůžeme nazývat 

„kobrou“.  

Podobně můžeme rozebrat i další pozice. 
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PRÁNÁJÁMA  

Prána a pránická aktivita  

Veškeré jógické techniky, které v kursech u číme, jsou založeny na 

tom, co se nazývá prána ( v tom smyslu, že podle jó gických tradic 

všechny naše aktivity jsou sm ěrovány a řízeny pránou).  

Pokusme se ujasnit si, co je prána a pránická aktiv ita v t ěle. Co 

do struktury není žádný rozdíl mezi živým a mrtvým t ělem. P ři pitv ě 

zjistíme stejné svaly, kosti, nervy jako v živém t ěle, a p řece v 

mrtvém t ěle není nic, co charakterizuje život, co umož ňuje aktivitu 

živého organismu. Podle jógy je veškerá činnost živého t ěla odrazem 

pránické aktivity.  

V léka řské terminologii je možno chápat pránu zjednodušen ě jako 

nervovou aktivitu v nejširším slova smyslu. Prána j e univerzální 

termín a m ůžeme jej aplikovat na kteroukoliv úrove ň t ěla: somatickou, 

emoční i intelektuální. V jednom starém indickém textu se kdosi ptá, 

jaké barvy je voda. Odpov ěď zní: a ť dáš vodu do jakékoliv nádoby, 

přijme na sebe barvu této nádoby. V modré nádob ě se bude zdát modrá, v 

zelené nádob ě zelená - ale po řád to bude bezbarvá voda. Totéž platí o 

pojmu prány v józe. M ůžeme ji aplikovat na somatické úrovni a 

vysv ětlit jí všechny t ělesné procesy. Na úrovni emo ční jí m ůžeme 

vysv ětlit všechny emo ční procesy. Na úrovni intelektuální jí m ůžeme 

vysv ětlit všechny intelektuální procesy.  

Jedním z projev ů prány na úrovni t ěla je dýchání. Není to pouze 

pohyb dýchacích sval ů. Mrtvé t ělo nedýchá, i když svaly jsou stejné 

jako v živém t ěle. Když budeme uvažovat o jógických technikách z 

tohoto hlediska, dojdeme nutn ě k hodnocení kvality této aktivity (její 

vyváženosti v r ůzných částech t ěla, intenzity dechových impuls ů, 

rychlosti jejich ší ření apod. - viz dále). Nesmíme zapomenout, že naše 

t ělo je psychofyziologická jednotka a že projevy prán ické aktivity, 

kterou hodnotíme podle zp ůsob ů a kvality dýcháni, sv ědčí sou časn ě i o 

aktivit ě emoční a intelektuální. Tato vazba je tak úzká, že úpra vou 

dechu ovliv ňujeme i psychickou složku. Platí to samoz řejm ě i obrácen ě: 

máme-li strach, lekneme-li se, dýcháme jinak než js me-li docela 

klidní. P řemýšlíme-li intenzivn ě o n ěčem, je naše dýchání jiné než p ři 

odpočinku po této intelektuální činnosti. Když se rozzlobíme, zm ění se 

i vzorec dýchání: b řicho se za čne stahovat, hrudník rozpínat. Když 

emoce ustoupí, vrátí se i dýchací vzorec op ět k norm ě. Když chceme 

zpívat nebo mluvit, musíme zm ěnit vzorec dýchání, jinak bychom 

nevydali ani hlásku.  

Naše dýchání m ůže být takto ovliv ňováno t řemi faktory: na 

somatické úrovni metabolickými zm ěnami v t ěle, na úrovni emoci r ůznými 

citovými výkyvy a v oblasti intelektuální našimi my šlenkami.   
Nevíme vlastn ě p řesn ě, jaký je normální vzorec dýchání, protože 

od narození na nás p ůsobí r ůzné podn ěty zvn ějšku, kladné i záporné 

(šoky, traumata, ale i choroby, infekce apod.) a je jich vlivem se 

vzorec dýchání stále m ění. M ůže se zm ěnit do časn ě, nap ř. p ři ur čité 
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chorob ě, m ůže se zm ěnit i trvale. A m ůže se dokonce stát i genetickou 

informací p ředávanou potomk ům. Nap ř. u žen v posledních m ěsících 

t ěhotenství se b řišní st ěna nem ůže pohybovat tak voln ě jako d řív; 

břišní dutina se stále více zapl ňuje rostoucím plodem. Ovšem žena musí 

dýchat po řád. Proto impulsy z dechového centra p ůsobí hlavn ě v oblasti 

hrudníku. Tato skupinová zkušenost se zakódovala v genetické rovin ě a 

genetická informace se p ředává potomk ům. Proto se u žen čast ěji 

setkáváme s hrudním typem dechu.  

U mužů je to naopak. Mnoho muž ů bylo d říve nuceno d ělat t ěžkou 

fyzickou práci, nap ř. zvedat a nosit t ěžká b řemena. P ři tom musíme 

zafixovat, znehybnit hrudník, čili jsme nuceni dýchat více b řichem. I 

to se mohlo stát genetickou informaci. Soudíme tak z toho, že u muž ů 

se čast ěji setkáváme s b řišním dýcháním. V józe se snažíme tyto 

genetické informace ovlivnit a docílit u muž ů i u žen vyrovnání obou 

složek dechu.  

Na po čátku kursu musíme u za čáte čník ů vždy v první řadě zjistit, 

jak dýchají a jaké d ělají p ři dýchání chyby a podle toho postupovat. 

Důležité je vytvo řit p ředpoklady pro nácvik jednotlivých pránájámic-

kých technik. Musíme postupovat p řísn ě individuáln ě - to je v ůbec 

jeden ze základních požadavk ů jógy. 

 

Cvi čení : V lehu na zádech a s nohama pokr čenýma v kolenou, s chodidly 

na podložce, položíme jednu ruku na b řicho, druhou na hrud-

ník a sledujeme, jestli obojí pohyb probíhá sou časn ě, 

simultánn ě. Všímáme si, jestli n ěkte ří cvi čenci nevtahuji p ři 

rozpínáni hrudníku b řicho - to je velmi častá chyba. Má za 

následek, že se do plic nem ůže dostat další vzduch. Nikdy 

neprovádíme nácvik b řišního a hrudního dechu odd ělen ě; mohlo 

by to vést ke zmatk ům a být špatným základem pro další 

cvi čeni.  

Špatný nácvik vede ke špatnému návyku, proto musíme  

této zdánliv ě jednoduché části v ěnovat velkou pozornost a 

dbát, aby ji cvi čenci zvládli dokonale, než v ůbec 

pokra čujeme dál.  

 

Nyní se vrátíme k prán ě a pránické aktivit ě z hlediska hathajógy. 

Začneme základními termíny, s nimiž se v této souvislo sti v jógické 

literatu ře setkáváme. Jsou to dvojice pojm ů, týkající se dechu:  

ŠVÁSA - PRAŠVÁSA a PÚRAKA - RÉ ČAKA. (Viz též p říloha Metodických 

list Ů 1/78, str. 21-22). 

  

Cvi čení : V ědomě, s volním úsilím provedeme t řikrát hluboký vdech 

a hluboký výdech. To je ŠVÁSA a PRAŠVÁSA. Pak p řestaneme na 

dýchání v ůbec myslet. Dovolíme, aby dýchání probíhalo zcela 

samovoln ě, spontánn ě, p řestaneme jej v ůbec ovliv ňovat a jemn ě 

obrátíme pozornost ke vnímání pocit ů uvnit ř hrudníku a 
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břicha. Vychutnáváme pocit rozpínání plic a jejich pl nosti, 

pak jejich vyprazd ňování a smrš ťování, pocit prázdnoty v 

plicích. Nevnímáme proud vzduchu p ři vdechu a výdechu ani 

pohyb žeber a dýchacích sval ů, nezaznamenáváme délku vdechu a 

výdechu. Vnímáme pouze pocity uvnit ř t ěla a pokusíme se 

ustálit v tomto stavu podv ědomí. To je PÚRAKA a RÉ ČAKA. 

 

ŠVÁSA a PRAŠVÁSA je tedy volní , v ůlí řízený vdech a výdech.  

Je to v podstat ě d ěj orientovaný motoricky: hrudník se rozpíná, 

proud vzduchu vstupuje do plic a zase vystupuje ven . Kdežto PÚRAKA a 

RÉČAKA je d ěj orientovaný na procitování . P ři n ěm si nevšímáme vdechu 

a výdechu, ten probíhá samovoln ě, bez našeho v ědomí asi jako ve 

spánku. Pouze proci ťujeme, jak se plíce st řídav ě napl ňují a 

vyprazd ňují.  

Jako ve v ětšin ě jógických technik i zde za čínáme ur čitou činnos-

tí, ur čitou akcí (vdech - výdech), ale od akce samotné p řecházíme 

postupn ě v pr ůběhu praxe k jejímu proci ťování, až se dostaneme k otáz-

ce, kdo to všechno proci ťuje. Říkáme: Já  d ělám to a ono, já  cítím to a 

ono. Za všemi činy a pocity je vždy naše já. Pokud se zam ěřujeme pouze 

na to, co  d ěláme, ú činek je vždy mimo nás, vn ě. Za čneme-li d ění proci-

ťovat, dostáváme se postupn ě k našemu vnit řnímu sv ětu, k našemu já. 

Proto jsou tém ěř všechny jógické techniky orientovány senzoricky, n a 

proci ťování. Vývoj člov ěka v józe má jít práv ě od činnosti, od akce 

samotné k jejímu proci ťování, až se dostaneme k úrovni samotné exis-

tence, bytí. Nesnažíme-li se proci ťovat to, co d ěláme, nem ůže nám jóga 

nic dát. 

O dýchání musíme ovšem uvažovat i z hlediska aktivi ty dechového 

centra a toho, jak probíhá vdech a výdech. V jógick é terminologii 

hovo říme o pránické aktivit ě a dvou zp ůsobech jejího projevu, p říjmu a 

výdeji, PRÁN Ě a APÁN Ě (viz dále v části o PAN ČAPRÁNĚ).  

Na somatické úrovni se aktivita dechového centra pr ojevuje jako 

dýchání, tedy pohyby dýchacích sval ů. Tato činnost by m ěla odpovídat 

příkaz ům, které dává dechové centrum. Ale m ůže se stát, že část této 

aktivity se cestou z dechového centra k vlastním de chovým orgán ům 

„ztratí“, jakoby n ěkde v t ěle zabloudí, a p ři dýchání se pak uplatní 

pouze její část. Ukažme si to na p říkladu. Na jabloni napo čítáme sto 

jablek. Ale když je chceme na podzim sklidit, zjist íme, že dvacet 

plod ů mezitím shnilo nebo je zni čil hmyz a ptáci, deset spadlo pod 

strom a sebraly je d ěti, a tak sklidíme jenom sedmdesát plod ů. A te ď 

aplikujeme tento p říklad na naše úvahy o dechu. V dechovém centru, 

tedy na úrovni mozku je dechová aktivita stoprocent ní. Ale když se má 

projevit na somatické úrovni, tedy v akci dýchacích  sval ů p ři vlastním 

dechu, dejme tomu dvacet procent této aktivity se p ůsobením r ůzných 

emoci - kladných i záporných, r ůzných šok ů a jiných vliv ů - zablokuje, 

deset procent použijeme jinak a p ři vlastním dechu pak p ůsobí pouze 70 

procent této aktivity dechového centra. A p řitom práv ě dechové centrum 
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a jím vyvolané vzruchy rozhodují o kvalit ě našeho dechu. Chceme-li 

tedy ovlivnit dech, nesta čí zam ěřit se pouze na ovlivn ění dýchacích 

pohyb ů, ale z této somatické úrovn ě musíme postupn ě p řejít na úrove ň 

senzorickou a p řes ni v kone čné fázi až k řízení aktivity samotného 

dechového centra. Jógickou terminologii řečeno musíme p řejít od ŠVÁSY 

a PRAŠVÁSY (vdechu a výdechu), které vnímáme na pov rchu  t ěla jako 

pohyb dýchacích sval ů, k PÚRACE a RÉ ČACE, které jsou vnímáním z 

receptor ů uvnit ř plic. Proto se p ři pránájám ě nemáme sledovat v 

zrcadle, ale naopak zav řít o či, zapomenout na svaly v obli čeji a 

zaměřit pozornost cele dovnit ř. Poda ří-li se nám to, získáme zcela 

nový druh poznání a novou informaci. Bude to inform ace o autonomních 

pochodech, které probíhají v t ěle bez naší v ůle, o tom, co se v józe 

nazývá, jak už jsme vyložili d říve, KRIJÁŠAKTI. Musí nám být jasné, že 

v pránájámickém dýchání je náš p řístup orientován spíše senzoricky, 

pocitov ě, a to musíme také vštípit cvi čenc ům.  

V souvislosti s pránou hovo říme o kanálech, jimiž se prána ší ří.  

Jedny nazýváme NÁDÍ, druhé MARG. Rozdíl mezi nimi j e nepatrný. Ob ě 

slouží stejnému ú čelu - pohybu prány. MARG m ůžeme p řirovnat k dálnici 

se silným provozem, NÁDí k silnicím s menším, dopra vním ruchem.  

Nejd ůležit ějšími cestami pránické aktivity v t ěle je p řední a 

zadní, pravý a levý kanál. V p řední části je v ětšinou aktivita v ětší; 

při dýchání se víc pohybuje p řední část hrudníku, kdežto zadní část je 

téměř nehybná. I když je tato nerovnováha podmín ěna anatomicky (vzadu 

jsou žebra pevn ěji p řipojena k páte ři), je obvykle z nejr ůznějších 

pří čin v ětší, než odpovídá možnostem a my se musíme snažit o  její 

vyvážení. Proto je mnoho ásan a jógických technik z aměřeno na to, aby 

se zvýšil dýchací pohyb (a zejména jeho proci ťování) v zadní části 

hrudníku (PAŠ ČIMOTANÁSANA, HALÁSANA, JÓGAMUDRA). V klasických tex tech 

se říká doslova, že cílem t ěchto ásan je p řinutit pránu, aby proudila 

i zadním kanálem.  

Ovšem ú činky pránické aktivity se projevují v celém t ěle a my se 

musíme nau čit vnímat ji všude a v ědět jak ji ovlivnit. 

  

Cvi čení : V uvoln ěném sedu se snažíme pro citovat pránickou (=dýchací ) 

aktivitu v p řední a zadní části t ěla. Pohyb dýchacích sval ů 

kontrolujeme zpo čátku tím, že jednu ruku položíme na b řicho a 

druhou na bederní oblast zad. Pak porovnáváme obdob ně, tj. 

pod rukama pohyb hrudníku na úrovni mezi lopatkami.   

Dýcháme p řirozen ě, dech nijak neovliv ňujeme, necháme jej 

probíhat automaticky, jenom proci ťujeme pohyb rukou na p řední 

a zadní části trupu. 

  

Tělo si ovšem m ůžeme p ředstavit rozd ělené nejen na p řední a zadní 

část, ale i na levou a pravou polovinu, tedy celkem do čty ř kvadrant ů. 

Pak sledujeme, zda je pránická aktivita ve všech kv adrantech stejná, 

popř. jak pomoci cvi čenc ům, aby se ve všech čty řech kvadrantech 
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vyrovnala, tj. aby poci ťovali  stejnou aktivitu ve všech čty řech 

kvadrantech. Tento p řístup nám ukáže r ůzné jógické techniky ovšem v 

docela jiném sv ětle. 

  

Cvi čení : V uvoln ěném sedu se nyní snažíme proci ťovat pránickou 

aktivitu v levé a pravé polovin ě t ěla. Pro kontrolu položíme 

ruce na hrudník ze stran. Kdo poci ťuje v jedné části v ětší 

aktivitu, provede TRIKONÁSANU; aktivita se tlumí v té části, 

na kterou se ukláníme, a stoupá na stran ě, kterou úklonem 

protahujeme. Pak necháme pozici, aby p ůsobila a zjistíme, že 

už poloha sama ovliv ňuje tuto aktivitu. Potom se vrátíme do 

původní vzp římené polohy a kontrolujeme, nakolik se aktivita 

v levé a pravé polovin ě hrudníku vyrovnala. 

  

A bychom pochopili, co je intenzita pránické aktivi ty a co 

znamená její vyváženost, uvedeme ješt ě jeden p říklad. P ředstavme si 

váhy se dv ěma rameny. Není-li na miskách žádné závaží, je ru či čka na 

nule, v klidové poloze, bez jakékoliv aktivity. Tak ový je stav 

člov ěka, který se za číná seznamovat s jógou. Zatím nemá žádné v ědomi 

toho, co se d ěje v jeho t ěle. Když položíme na jednu misku závaží, 

ru či čka se vychýlí. A totéž d ěláme v kursech tím, že u číme cvi čence 

vnímat, co se d ěje v t ěle, u číme je onomu "vnit řnímu v ědomi", aby byli 

schopni procítit stav své vnit řní váhy se čty řmi miskami, tedy se 

čty řmi kvadranty. Když získají toto vnit řní v ědomí, budou schopni 

posoudit, která miska je víc zatížena, v kterém kva drantu je aktivita 

větší, a pokusit se o její vyrovnání. Když na váhách zatížíme jednu 

misku kilogramovým závažím a ru či čka se vychýlí, docílíme rovnováhy 

tím, že na druhou misku položíme stejná závaží. Ru či čka se vrátí zp ět 

do výchozí polohy, je op ět na nule, ovšem už to není neaktivita jako 

na za čátku: váhy jsou v činnosti, ob ě misky jsou zatíženy - ale jsou 

zatíženy rovnom ěrn ě, jsou tedy vyvážené. Totéž d ěláme v józe tím, že 

zvýšenou aktivitu v jednom kvadrantu "vyvážíme" n ějakou jógickou 

technikou: ásanou, pránájámou, krija, o níž p ředpokládáme, že její 

účinek bude roven zvýšené aktivit ě. V ětšinou se nám nepoda ří odhadnout 

zcela p řesn ě pot řebnou dávku. Jako bychom na váhách použili závaží o  

něco t ěžší a ru či čka se vychýlila opa čným směrem. Musíme tedy p řipojit 

další techniku a pokra čovat tak dlouho, až se aktivita ve všech 

čty řech kvadrantech vyrovná. Nejde tedy o neaktivitu, n e- činnost; 

dokonce je te ď aktivity víc než na za čátku, když k nám žák p řišel, 

ovšem je rovnom ěrná ve všech čty řech kvadrantech. To se tedy d ěje v 

t ěle p ři provád ění r ůzných jógických technik - obrazn ě řečeno ru či čka 

se pohybuje na jednu nebo na druhou stranu tak dlou ho, dokud Se zát ěž 

zcela nevyrovná. M ůže se ovšem stát, že misky se ustálí až p ři zát ěži 

10 kilogram ů - aktivita roste. Proto je v józe tak d ůležitá relaxace; 

z vysoké aktivity se musíme um ět znovu vrátit na nulovou úrove ň.  
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Jak jsme už řekli, dechové centrum má dv ě části, vdechovou a 

výdechovou. Do celého t ěla se neustále ší ří vzruchy bu ď z jedné nebo 

druhé části. P ředstavme si tyto vzruchy z dechového centra jako 

vzduch, který vháníme hustilkou do mí če. Mí č se za čne rozpínat do 

všech stran. Stejn ě by se m ělo za čít i t ělo rozpínat rovnom ěrn ě do 

všech stran, m ěli bychom to cítit v hrudníku i b řiše sou časn ě. Ale v 

míči m ůže být vada materiálu - t řeba skrytá, ani o ní nevíme. Jeho 

st ěna může být n ěkde slabší a jinde siln ější. P ři hušt ění se pak mí č v 

jednom míst ě vyduje víc a jinde mén ě, st ěna v tom míst ě z ůmstane tuhá, 

nepružná, mí č se roztahuje nestejnom ěrn ě. Práv ě tak tomu m ůže být v 

našem t ěle. Nap ř. jsme se lekli, došlo k emo čnímu podrážd ění a tím k 

prudké kontrakci b řišní st ěny. Vzruchy z dechového centra p řicházejí 

dál, hrudník je p řijímá nerušen ě, ale v b řišní dutin ě jsou vlivem 

emoce blokovány. Výsledkem je narušené dýchání, kte ré maže p řetrvávat 

i po odezn ění p ůvodního emo čního podrážd ění.  

I když tedy p řicházejí impulsy z dechového centra nerušen ě, mohou 

je ovlivnit somatické, emo ční nebo intelektuální bloky. Snažíme se 

tyto bloky odstranit, aby podn ěty proudily voln ě do celého t ěla. 

Teprve pak m ůžeme docílit správné dýchací (=pránické) aktivity, tj. 

projevující se spontánn ě ve všech čty řech kvadrantech b řicha i 

hrudníku, tedy vp ředu i vzadu, vlevo i vpravo.  

Učíme se p ůsobit na dýchání pomocí smyslových vjem ů; sledujeme 

nejprve zrakem a hmatem, jestli se b řicho i hrudník pohybuje sou časn ě. 

Posuzujeme, zda se t ělo ustálilo ve stoprocentní pránické i apánické 

aktivit ě (rovnováha p říjmu a výdeje). Když se celý dechový cyklus 

dostane pod naši kontrolu, p řestali jsme být otroky toho, co se v t ěle 

děje, a pln ě jsme toto d ění ovládli. 

  
Pančaprána  (= p ět projev ů prány)  

Než p řistoupíme k praxi pránájámy, je nutno ujasnit si je št ě 

tradi ční jógické rozd ělení pránické aktivity v t ěle, chápaném jako 

fyziologická jednotka. Podle Sankhya systému se prá na v t ěle projevuje 

pěti r ůznými funkcemi, nazývanými PRÁNA, SAMÁNA, VYÁNA, UD ÁNA a APÁNA. 

(Viz též p řílohu Metodických list ů 1/78, str.5-7.). Pro naše ú čely si 

tyto funkce osv ětlíme ješt ě blíže na p říkladech.  

Např. PRÁNA znamená schopnost p řijímat. P řijímáme tím, že n ěco 

vidíme, slyšíme, chutnáme, hmatáme, čicháme. P řijímáme však také 

ur čité emoce: n ěkdo zpívá a my se p ři poslechu dostaneme do ur čité 

nálady, zp ěv v nás vyvolá emoci. Nebo n ěkoho potkáme a vzruší nás to - 

ať v kladném nebo záporném smyslu; obojí je emoce. P řijímáme i 

myšlenky. Ale pat ří sem i schopnost p řijímat pocity zvnit řku, signály 

z našeho t ěla; pocítíme hlad a rozhodneme se, že n ěco sníme. Sedíme na 

přednášce a pocítíme pot řebu vyjít ven, protáhnout se.  

Podobně SAMÁNA, schopnost zpracování, asimilace, není myšlena jen  

jako trávení ve fyziologickém smyslu, ale i jako zp racování cizích 
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myšlenek, schopnost p řizp ůsobit cizí hypotézy, teorie, poznatky svému 

pochopeni apod.  

VYÁNA je totéž co v elektronickém systému mechanismus p řenášení, 

transportu, ob ěhu, a zase nejen ve fyziologickém smyslu. Nap ř. 

spat říme milou tvá ř, pocítíme sympatie a pocit za čne cirkulovat: 

přenese se do našich myšlenek, názoru na druhou osobu , do zp ůsobu 

chování (ale i do našich vegetativních reakcí!) -"o bíhá" tak všemi 

funkcemi.  

UDÁNA je schopnost využit toho, co jsme p řijali: pomoci potravy 

se t ělo vyživuje, udržuje p ři síle. V oblasti emocí je to ur čité 

uspokojení, v oblasti intelektuální poznání, moudro st, k níž časem 

dosp ějeme.  

APÁNA je schopnost zbavit se všeho nepot řebného. T ělo vylou čí 

nestrávenou potravu, nepot řebné tekutiny. Myšlenek, které jsou 

nepot řebné, se také musíme um ět zbavit (ne je potla čit!). Práv ě tak se 

zbavujeme emocí - často mizí, aniž si uv ědomujeme jak. Ale podobn ě 

jako do PRÁNY pat ří schopnost p řijímat signál z t ěla (senzorická 

složka), pat ří do APÁNY aktivita výdajová (volní, aktivní složka ). 

  
Abeceda oránájámického dýchání  

Před nácvikem vlastních pránájámických technik je t řeba 

připomenout, že všechny techniky musíme provád ět s plným uv ědoměním, s 

plnou pozorností, nic nesmíme d ělat mechanicky. Mechanicky d ěláme v 

život ě mnoho v ěcí: mechanicky jíme a vym ěšujeme, mechanicky chodíme do 

práce, mechanicky milujeme i nenávidíme. V józe nao pak musíme všechno 

dělat s plným v ědomím. V každém okamžiku si musíme být v ědomi, co se 

děje na r ůzných úrovních: somatické, emo ční i intelektuální. Žádný 

okamžik nesmí být v tomto sledu událostí opomenut. To je rozdíl mezi 

jógickou praxí a automatickými nebo zautomatizovaný mi pohyby. Mnozí z 

vás znají možná NAULÍ, ale provád ějí je mechanicky, bez uv ědomění, bez 

procít ění, a proto bez užitku. U každého cviku se musíme n a chvíli 

zastavit a uv ědomit si, co jsme práv ě d ělali, co hodláme d ělat, co 

uděláme.  

Dále je p ři pránájám ě d ůležité, aby podb řišek  byl lehce stažen , 

dýcháme spíše horní částí b řicha. Tento zp ůsob je pro mnoho cvi čenc ů 

zpo čátku dosti obtížný a je t řeba v ěnovat jeho nácviku velkou 

pozornost.  

Obecně lze říci, Že všechna dechová cvi čení se mají provád ět 

nejmén ě desetkrát , teprve pak se za čne projevovat ú činek.  

Další d ůležitou zásadou je prodloužený výdech . P ři stanovení 

poměru mezi délkou vdechu a výdechu se řídíme délkou výdechu. Je lépe 

říkat, že vdech má být polovi ční dobou výdechu, než že výdech má být 

dvojnásobek doby vdechu. 

 

Cvi čení : Po hlubokém a rychlém vdechu pomalu a plynule vyd echujeme. 
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V duchu po čítáme, jak dlouho výdech trval. Opakujeme dvakrát, 

vypo čítáme pr ůměrnou délku výdechu. Vdech by pak m ěl trvat 

polovi ční dobu.  

Pak použijeme pro srovnání opa čný postup a řídíme se 

délkou vdechu a podle toho upravíme délku výdechu. 

Zjistíme, že první zp ůsob je p řirozen ější, fyziologi č-

t ější, mén ě náro čný. Druhý zp ůsob nám m ůže zejména u 

cvi čenc ů se slabší nervovou soustavou vyvolat r ůzné potíže - 

bušení srdce, bolesti hlavy apod. 

  

V n ěkterých u čebnicích jógy se uvád ějí r ůzné pom ěry vdechu, 

výdechu a zadržení dechu. V klasických textech se o  poměrech nikde 

nehovo ří. N ěkdy m ůže nekritické p řejímání takových návod ů p ůsobit 

vysloven ě škodliv ě, zejména u za čáte čník ů.  

Základním problémem je ú činný výdech. Od d ětství se u číme 

důkladn ě vdechovat a nejsme vedeni k d ůkladnému výdechu. Ú činný výdech 

je naší slabinou, a p řece dokonalé vyprázdn ění plic je základní 

podmínkou toho, abychom se mohli dob ře nadechnout. Patandžaliho 

Jógasútra hovo ří nap řed o výdechu, potom o vdechu a teprve nakonec o 

zadrženi dechu. I z léka řského hlediska je bezpe čnější zam ěřit se 

hlavn ě na výdech. 

  

Cvi čení : Intenzivn ě se nadechneme (ŠVÁSA) a zadržíme dech na tak 

dlouho, jak je to možné. Pak po řádně vydechneme (PRAŠVÁSA). 

To je nejógická zádrž dechu.  

Pak necháme dýchání probíhat zcela p řirozen ě. Nejprve 

vnímáme rozpínání a napl ňování plic (PÚRAKA) a v okamžiku, 

kdy jsou plíce plné, setrváme na okamžik v tomto po citu a 

vychutnáme jej. Jakmile se dostaví první impuls k v yprázd-

nění, necháme plíce, aby se vyprazd ňovaly a vnímáme tento d ěj 

(RÉČAKA). Takto se provádí KUMBHAKA, jógická zástava de chu. 

Stejným zp ůsobem ji m ůžeme provést i na prázdné plíce, tedy 

po RÉ ČACE. 

  
Některé pránájámické techniky   

(Pokud byly podrobn ě popsány už v p říloze Metodických list ů 1/78, 

uvádíme odkaz na p říslušnou stránku. Zde uvádíme hlavn ě pokyny 

týkající se vlastního nácviku  jednotlivých technik). 

  
AGNISÁRA (p říloha 1/78, str.16)  

Po výdechu zadržíme dech, b řicho vtáhneme dozadu sm ěrem k páte ři 

a op ět vytla číme kup ředu, až pocítíme protažení v b řišních svalech. 

Pohyb opakujeme plynule, s plným v ědomím, ne mechanicky, sledujeme jej 

pozorn ě z jedné krajní polohy do druhé, snažíme se proci ťovat, co se 

děje v t ěle. Je to jediná jógická technika, kdy vystrkujeme břicho 

aktivn ě kup ředu.  
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Začínáme s prázdnými plícemi, pak to zkusíme s polovi čním 

nádechem. Nep řepínáme - zpo čátku se nám to nepovede víc než t řikrát, 

čty řikrát. Opakujeme vždy dvakrát a zrelaxujeme. Po uvo ln ění provedeme 

znovu, tentokrát už s 80 % nádechem a nakonec se 10 0 % nádechem, tedy 

s plnými plícemi.  

 
KAPÁLABHÁTI (p říloha 1/78, str.16)  

Výdech provedeme prudkým stažením b řišního svalstva sm ěrem zdola 

nahoru, jinak je t ělo pokud možno nehybné; zejména nezvedáme ramena. 

Úder má vycházet z oblasti pod pupkem. Položíme-li prst na pupek, m ěl 

by se p ři vyražení vzduchu nosem vtáhnout dovnit ř. Po každém "úderu" 

se musí b řišní st ěna zcela uvolnit a vrátit do výchozí polohy, aby se  

plíce mohly znovu naplnit vzduchem, jinak bychom ne měli p ři dalším 

úderu co vydechnout.  

Provedeme nejprve s otev řenými ústy, abychom cítili, jak vzduch 

proudí ven. Pak ústa zav řeme a proud vzduchu necháme vycházet nosem. 

Cítíme-li odpor v krku, provedeme totéž v lehu na z ádech, s nohama 

pokr čenýma v kolenou, s chodidly na podložce.  

Začínáme 10 údery t řikrát po sob ě, postupn ě zvyšujeme podle 

individuálních pocit ů cvi čence. Zvyšování rychlosti a po čtu úder ů 

nesmí být na úkor správnosti jejich provád ění a zejména na úkor 

relaxa ční fáze p ři vdechu. Zpo čátku jsme schopni dosáhnout 10 úder ů za 

minutu, postupn ě se frekvence zvyšuje až na 120 úder ů za minutu. V ětší 

rychlost bychom nem ěli v kursech nacvi čovat, ani se o ní zmi ňovat. 

Naším úkolem je nau čit správn ě techniku cviku, dál už postupují 

cvi čenci sami podle vlastních možností a schopností.  

Mají-li cvi čenci p ři nácviku potíže, p řesv ědčíme se nejprve, 

provád ějí-li správn ě pohyby b řišní st ěny, jestli se b řišní st ěna po 

každém úderu dokonale uvolní, je-li dýchání provád ěno jen dýchacími 

pohyby b řišní st ěny a ne pohyby celého t ěla. D ůležité je také uvolnit 

celé t ělo a zejména obli čejové svaly, jak to platí pro všechnu 

pránájámu i ásany.  

Když jsme zvládli techniku cviku, p řejdeme od toho, co d ěláme, k 

proci ťování. Snažíme se procítit, jestli se n ěco d ěje i ve sm ěru 

vertikálním (zdola nahoru). Sledujeme zvuk, který v zniká v nose: 

příliš silný zvuk p říliš dráždí, slabší je vhodn ějším podn ětem. Vzduch 

má vycházet nosem plynule, bez odporu.  

Dostaneme-li se na tuto úrove ň, porozumíme názvu tohoto cviku.  

KAPÁLA znamená horní část lebky, BHA znamená zá ři, kdy nevidíme 

zdroj sv ětla, ale pouze sv ětlo samotné, jako nap ř. p řed východem nebo 

po západu slunce, a ITI znamená to, co zp ůsobuje, že tato část lebky 

září. Nejde tedy o druh b řišního dechu, ale jeho ú činkem je pocit zá ře 

v horní části lebky. Známe-li tento ú činek p ředem, stane se, že si jej 

vsugerujeme. To m ůže vést i k pocit ům tenze a bolesti hlavy. Proto to 

má být vlastní zažitá zkušenost. U n ěkterých cvi čenc ů se mohou ú činky 

projevit i jinými pocity než pocitem zá ře.  



- 22 - 

Po ovládnuti techniky cviku se tedy řídíme významem názvu: 

necháme b řišní pohyby, aby probíhaly spontánn ě, samy od sebe, a 

pokusíme se p řejít od akce samé k jejímu proci ťování.  

Některým cvi čenc ům musíme dát ješt ě další pokyny. Zjistíme t řeba, 

že zvuk se už zlepšil, ale že ješt ě p říliš pohybuje celým t ělem. 

Necháme je tedy položit ruce na kolena. Tím vznikne  pevný trojúhelník 

a poloha se zpevní. Teprve až se poda ří zmenšit pohyby t ěla, budou 

schopni procítit n ěco i v jemn ější úrovni.  

KAPÁLABHÁTI působí v úrovni horizontální, to jsou pohyby b řišní 

st ěny, a vertikální, to je pohyb prány zdola nahoru. F yzickými pohyby 

uvádíme v činnost ur čité pránické proudy v páte ři a tyto proudy pak 

působí uvnit ř lebky.  

Jako cvi čitelé musíme znát vlastní jógický smysl každé techn iky.  

KAPÁLABHÁTI je velmi ú činná technika. M ůžeme ji doporu čit i astmatik ům 

k pro čišt ění pr ůdušek nebo k uvoln ění b řišního svalstva a bránice p ři 

její ztuhlosti.  

 -  
UDDYJÁNA (p říloha 1/78, str.17)  

Doslovný p řeklad názvu neznamená pouze vtažení b řicha, ale n ěco 

jako raketu letící vzh ůru. UDDYJÁNOU máme vyvolat pocit pohybu prány 

po páte ři zdola nahoru až do st ředu mezi obo čim. 

Po výdechu uzav řeme hlasivkovou št ěrbinu a rozepneme hrudník (bez 

vdechu, tzv. falešný vdech). Tím se b řicho samo vtáhne dovnit ř. B řišní 

st ěna musí z ůstat zcela volná, s relaxovaným svalstvem, bez poci tu 

tlaku a nap ětí. Cvi čenec má poci ťovat jakoby sání v oblasti mezi 

pupkem a stydkou kostí, jako by se podb řišek vtahoval dovnit ř, dozadu 

a vzh ůru.  

UDDYJÁNU je možno provád ět i nejógickým zp ůsobem, jako tzv. 

Müllerovu techniku, známou i v Medicín ě: b řicho vtahujeme silou, takže 

břišní st ěna je napjatá, tuhá. Sání poci ťujeme v oblasti krku, který 

se vtáhne dovnit ř, svaly v obli čeji jsou napjaté, obli čej zrudne, 

cvi čenec m ůže poci ťovat bušení srdce. Musíme um ět oba zp ůsoby p řesn ě 

odlišit, abychom byli schopni posoudit, zda cvi čenci provád ějí cvik 

správn ě. 

Teprve když zvládnou dokonale techniku provedení, v yzveme je, aby 

se nechali vést pocitem sání v podb řišku a sledovali, kam toto sání 

směřuje. Aby proci ťovali, co se d ěje v oblasti páte ře. M ěli by v ní 

pocítit ur čitou aktivitu, která postupuje po páte ři stále výš, pokud 

ovšem nenarazí na n ějaký blok. V tom p řípad ě se musíme nejd říve 

pokusit vy čistit tuto dráhu, uvolnit p říslušný kanál pomocí ásan nebo 

jiných pránájámických technik.  

UDDYJÁNU můžeme provád ět v r ůzných polohách, cvi čenci si mají 

sami vyzkoušet, která jim vyhovuje nejlépe: ve stoj i v mírném 

předklonu s rukama op řenýma o pokr čená kolena, nebo v lehu na zádech s 

nohama nataženýma anebo pokr čenýma v kolenou, s chodidly na podložce 

(v této poloze je nácvik nejsnadn ější, pop ř. m ůžeme složit ruce za 
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hlavou, aby se hrudník ješt ě lépe rozev řel). M ůžeme ji provád ět také v 

r ůzných ásanách: v SARVANGÁSAN Ě, VIPARITA KARANÍ, JÓGAMUD ŘE atd. 

  
LOMA - VILOMA  (p říloha 1/78, str.24)  

Při st řídavém uzavírání nosních dírek neklademe zbývající dva 

prsty (ukazovák a prost ředník) na st řed mezi obo čím, jak se n ěkdy v 

kursech u čí. V józe usilujeme o to, aby aktivita vznikala v d olní 

části páte ře a stoupala páte ří vzh ůru a tak se dostala až do st ředu 

mezi obo čím. Položíme-li rovnou prsty na toto místo, vyvolám e tam sice 

aktivitu, ale je to aktivita místní, lokalizovaná, nemá žádnou 

souvislost, nevznikla v dolní části páte ře a nestoupala jí vzh ůru. U 

cvi čenc ů se slabším nervovým systémem m ůže takový postup vyvolat až 

napětí a bolesti hlavy. Je to jakási zkratka. Jako když  letíme 

letadlem z Prahy do Brna, nem ůžeme tvrdit, že tím jsme poznali celou 

oblast mezi ob ěma městy. Známe pouze výchozí a kone čný bod cesty. 

Teprve kdybychom projeli celou trasu autem nebo pro šli p ěšky, m ůžeme 

hovo řit o tom, že cestu známe. Často se stává, že lidé získají sice 

ur čitou zkušenost, ale ve skute čnosti nezískali znalost, poznání. A my 

bychom se m ěli snažit jak o zkušenost, tak o poznání - o zkušen ost 

založenou na tomto poznání. 

  
UDŽDŽAJÍ (p říloha 1/78, str. 25)  

Sevřením krku v oblasti hlasivek klademe odpor Vstupují címu a 

vydechovanému vzduchu. Snažíme se proci ťovat dotyk vzduchu v této 

oblasti. Zvuk nemá vycházet z nosu, ale z krku, asi  jako když hu čí 

vítr v komín ě, a má se postupn ě ztišovat, až jej nakonec vnímáme jenom 

my sami. Obli čejové svaly mají být zcela uvoln ěny.  

Místo sev ření glottis m ůže dojít k zúžení dýchacích cest až v 

oblasti nosu a zvuk pak vzniká vlastn ě chv ěním m ěkkého patra. Je-li 

proveden správn ě, p řipomíná bzu čení čmeláka s výraznými vibracemi. To 

už pak není UDŽDŽAJÍ, ale BHRÁMARÍ . V obou p řípadech dochází ke 

stimulaci, která je p ři UDŽDŽAJÍ mírná, p ři BHRÁMARÍ intenzivní. 

 
ŠÍTALÍ  (p říloha 1/78, str. 25)  

Při nasávání vzduchu (což je akce, činnost) procitujeme sou časn ě 

i napl ňování plic, (tedy PÚRAKU), a to obojí sou časn ě. Proci ťujeme 

sání, nikoli zvuk. Rychlý nádech stimuluje nervy a protože je to 

stimulace generalizovaná, p ůsobí i na srdce a u n ěkoho m ůže vyvolat 

srde ční potíže. 

  

• - - • 

 

V józe zacházíme s pránickou aktivitou dvojím zp ůsobem: bu ď 

prodlužujeme výdech a tím ji zpomalujeme (UDŽDŽAJÍ,  ŠÍTALÍ), nebo 

naopak výdech zrychlujeme (BHASTRIKÁ, KAPÁLABHÁTI).  Kone čné ú činky by 
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měly být prakticky stejné. Obojí sm ěřuje k tomu, aby se pránická 

aktivita dostala do rovnovážného stavu.  

Teď je otázka, komu doporu čit jaké techniky. Člov ěku s lehkou 

depresí doporu číme KAPÁLABHÁTI. Cvi čenci, který je spíše hyperaktivní, 

doporu číme UDŽDŽAJÍ. P ři úvahách o volb ě jednotlivých technik bereme 

vždy v úvahu celou osobnost cvi čence. N ěkdo naváže se cvi čitelem velmi 

snadno kontakt, jiný jen obtížn ě. A my se musíme nau čit pracovat i s 

t ěmi, kte ří nejsou v ůbec schopni navázat s námi spojení.  

Někdo chápe velmi rychle - tomu doporu číme BHASTRIKU, 

KAPÁLABHÁTI. Zpomalené dýchání by u n ěho vyvolalo spíše nap ětí. Jiný 

má pomalejší tempo, postupuje ve výuce pomalu. Pro toho je vhodné 

pomalé dýchání. Je to jako p ři řízení auta. N ěkterý řidi č nedokáže 

jezdit pomalu. P ři rychlosti 100 km/hod. ovládá v ůz zcela bezpe čně, 

ačkoliv se nám zdá, že nutn ě musí havarovat. Ale jemu taková rychlost 

vyhovuje, jezdí ji bezpe čně a k nehod ě u n ěho dojde spíš p ři pomalé 

jízd ě. Druhý typ řidi čů jezdí spolehliv ě p ři rychlosti do 80 km/hod. 

Jakmile ji p řekro čí, ztrácí vládu nad vozem. Oba typy jsou normální, 

ale musíme respektovat toto jejich základní odlišné  lad ění. Pro první 

typ je vhodné KAPÁLkBHÁTI a BHASTRIKÁ, druhý typ do sáhne vyváženého 

stavu spíše pomocí UDŽDŽAJÍ, ŠÍTALÍ nebo LOMA-VILOM A. 
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Cvi čitel jógy a jeho p řístup ke cvi čenc ům  

Do kurs ů p řicházejí r ůzni lidé a tak i jejich motivace bývá 

rozdílná. N ěkte ří trpí frustracemi, úzkostmi, nap ětím a v józe hledají 

únik ze svízelných životních situací. Jóga však nen í pro bojácné 

slabochy, kte ří se snaží n ěčemu uniknout. Pomáhá tím, že u čí poznávat 

sama sebe, a to je velmi náro čné, mnohem náro čnější a obtížn ější než 

poznávat n ěkoho druhého.  

Motivace dalších zájemc ů o jógu má spíše pozitivní charakter. 

Pot řebují nap ř. upravit ur čité zdravotní potíže: bolesti hlavy, 

sinusitidu, kolitidu, zácpu. Ti od nás o čekávají nejen vedení, ale v 

podstat ě i lé čbu.  

Další si cht ějí uchovat t ělesnou zdatnost nebo se nau čit 

relaxovat a získat pocit dobré pohody.  

Zájem jiných je spíše akademický - touží rozší řit své poznání, 

seznámit se s novým systémem a budou se chtít zmocn it všech jógických 

technik na úrovni intelektuální.  

A setkáme se i s lidmi, kte ří si myslí, že pomocí jógy mohou 

získat n ějaké "nadp řirozené" schopnosti - jasnovidnost, telepatii, 

přenášení myšlenek apod.  

To vše musíme mít jako cvi čitelé na pam ěti, s tím vším se musíme 

umět vyrovnat. Proto se cvi čitelem m ůže stát jen člov ěk, který je sám 

aspo ň relativn ě vyrovnaný. N ěkdy však za čne cvi čitel p ředpokládat 

stejnou vyrovnanost i u svých sv ěřenc ů. Zapomene, že t řeba i on trp ěl 

ve svých za čátcích r ůznými komplexy, nap ětím, zdravotními potížemi 

apod. Nyní je však cvi čitelem a jeho povinností je pochopit cvi čence a 

naučit je, jak mohou pomocí jógy p ůsobit sami na sebe a odstra ňovat 

postupn ě své potíže pramenící ve v ětšin ě p řípad ů z nevyváženosti a 

malé stability jejich vlastní osobnosti.  

Aby p ůsobení cvi čitele bylo ú činné, musí v první řadě umět 

posoudit problém svých cvi čenc ů a zjistit, na které úrovni jejich 

osobnosti se vyskytují, zda je to úrove ň strukturální, funk ční, 

poci ťovací, poznávací nebo úrove ň existence – bytí.  

Uveďme si to op ět na p říkladu.  

Přijde-li n ěkdo o ruku, je to defekt strukturální. Jóga mu 

amputovanou ruku nevrátí. Ale i bezruký člov ěk m ůže žít hodnotn ě a 

spokojen ě. Jóga mu v tomto p řípad ě může pomoci nikoliv na úrovni 

somatické, ale na úrovni bytí existence.  

Někdo má ruku na pohled zdravou, ale nem ůže jí pohybovat - jde o 

poruchu funk ční. Pak musíme nejd říve zjistit, nemá-li i tato vada 

strukturální základ, nap ř. zda p ří činou není porušeni p říslušných 

šlach, vaz ů, nerv ů - v takovém p řípad ě jóga op ět nic nezm ůže. Je-li 

však p ří činou poruchy psychická blokáda, mohou mít jógické t echniky 

účinek a mohou ji odstranit.  

Měli bychom vždy uvažovat, čeho a na jaké úrovni m ůžeme jógickými 

technikami dosáhnout a jaké jsou v tomto sm ěru naše hranice. Nevezme-

me-li v úvahu tyto skute čnosti a na jejich základ ě své opravdové 
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možnosti, budeme klamat bu ď sami sebe nebo své cvi čence. N ěkte ří 

cvi čitelé jógy bývají ob čas v pokušení klást si takové nereálné cíle.  

Uveďme jinou možnost jak posuzovat stav a míru psychofy zické 

vyváženosti cvi čence. Je to hodnocení t ělesného tonu. Jógické 

hodnocení t ělesného tonu je pom ěrn ě široké a týká se všech t ří úrovní 

osobnosti. Svalový tonus - tedy tonus na somatické úrovni - odráží 

často i tonus úrovn ě emoční a intelektuální. Z tohoto hlediska m ůže 

být člov ěk: 1. atonický, 2. hypotonický, 3. izotonický, 4. h ypertonic-

ký, 5. rigidní.  

Pro osoby pat řící do n ěkteré krajní kategorie (atonie, tj. úplná 

ochablost anebo naopak rigidita, ztuhlost, nepružno st) nem ůže jóga nic 

udělat; takoví pat ří do léka řské pé če. Pokud je však člov ěk i v 

některé z t ěchto krajních kategorií p řece jen schopen aspo ň trochu 

"otev řít se", pokusme se mu pomoci. Neprojeví-li se ú činky dnes, možná 

se projeví zítra, pozít ří.  

Hlavn ě se však zabýváme cvi čenci pat řícími do t ří prost ředních 

kategorií.  

Člov ěk hypotonický bývá svalov ě velmi uvoln ěný, pohybuje se 

pomalu, trvá mu dlouho, než usedne, než vstane, než  cokoliv ud ělá. 

Někdy p ůsobí dojmem lenocha, ale p ří činou je spíš jeho snížený t ělesný 

tonus.  

Člov ěk izotonický je celkem nenápadný, ni čím na sebe nepoutá 

pozornost, není ani nadm ěrn ě výkonný ani p říliš pomalý.  

Člov ěk hyperaktivní je obvykle aktivní, řečný, rychle se 

pohybuje, je velmi výkonný, mívá v sob ě zvláštní p řitažlivost pro 

druhé.  

Jako cvi čitelé musíme v ědět, jak máme lidi z tohoto hlediska 

pozorovat. Abychom byli v ůbec schopni rozpoznat kvalitu t ělesného 

tonu, musíme zaujmout pozici nezaujatého pozorovate le a všímat si i 

zdánlivých detail ů v chování a jednání. Nap ř. je zvykem podat si p ři 

setkání ruku. Člov ěk hypertonický p řehání všechny reakce, tedy i tuto. 

Už zp ůsob, jak uchopí naši ruku, jak ji stiskne, jak jí p ot řásá, 

napoví hodn ě o jeho tonickém pozadí. Člov ěk hypotonický podává ruku 

pasivn ě, mrtv ě a je na nás, abychom ji stiskli, pot řásli jí. Podobné 

informace získáme i pozorováním, jak doty čná osoba chodí, sedá si, 

vstává, bere do rukou p ředměty, jak s nimi zachází.  

Lidé mohou v d ůsledku své hypotonie nebo naopak hypertonie trp ět 

a povinností cvi čitele je uvážit, čím zvýšený t ělesný tonus snížit a 

snížený zvýšit. Hypotonickému cvi čenci doporu čujeme provád ět ásany po 

vdechu, tj. s plnými plícemi (totéž platí. pro prán ájámu se zádrží 

dechu). Hypertonickému prosp ěje opak - ásany i pránájáma po výdechu, s 

prázdnými plícemi.  

Je p řekvapující, že se nikde nehovo ří o r ůzných vzorcích dýchání 

při provád ění ásan z tohoto hlediska. Zp ůsob dýchání bychom nem ěli 

volit náhodn ě, ale vždy s ur čitým zám ěrem. Nap ř. člov ěk v depresi se 

sice bude dob ře cítit v pozici s plícemi vyprázdn ěnými, ale doporu číme 
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mu, aby ji provád ěl s plnými plícemi. Prosp ěje mu víc, i když bude 

muset vynaložit v ětší úsilí.  

U introverta, který je navíc v nap ětí, tenzi, nesmíme p řipustit, 

aby se ješt ě víc uzav řel do sebe. Všechny pozice by m ěl provád ět po 

výdechu a s otev řenýma o čima, jinak se okamžit ě stáhne ješt ě víc do 

sebe a nepom ůžeme-li mu dostat se z tohoto uzav ření individuálním 

výb ěrem jógických technik, pop ř. ješt ě jejich další úpravou, mohl by 

se jeho stav po cvi čení i zhoršit.  

Obecně lze pozorovat, že chceme-li zvýšit nap ětí, aktivitu, zd ů-

raz ňujeme vdech a často automaticky po vdechu zadržíme dech. U rozhn ě-

vaného člov ěka vždy pozorujeme hlubší vdech. Uvoln ění nap ětí je naopak 

vždy spojeno s výdechem. Smích, plá č, úlevné vydechnutí to vše je v 

podstat ě prodloužený výdech.  

Podobně je to se zádrží dechu. Máme-li uvolnit energii k n ějakému 

t ělesnému výkonu, zadržíme dech, stejn ě jako chceme-li zlepšit vnímání 

(slabý zvuk sledujeme se zatajeným dechem). Podívám e-li se takto na 

dívání, vyplyne nám zcela p řirozen ě možnost ovliv ňovat t ělesný tonus, 

projevující se na všech úrovních osobnosti, kombina cí jógických pozic  

s ur čitým zp ůsobem dýchání. Je dobré vyzkoušet si to nejd říve na sob ě 

a podle osobní zkušenosti pak aplikovat tyto poznat ky u cvi čenc ů.  

Nejobtížn ějším úkolem cvi čitele je p řistupovat správn ě ke svým 

cvi čenc ům; vzdát se úzce osobního pohledu, rozpoznat správn ě, co ten 

který pot řebuje. Jako cvi čitelé n ěkdy u číme to, co sami známe, co nám 

vyhovuje, a nesnažíme se poznat, co pomáhá cvi čenci. Nesmíme se 

domnívat, že sta čí "n ějaké" ásany a "n ějaká" pránájáma.  

Může se stát, že d ůkladným rozborem zjistíme, že n ěkteré potíže 

našich cvi čenc ů vznikly na základ ě nesprávných životních postoj ů. I to 

by m ěl cvi čitel rozpoznat nejprve sám u sebe. Pak teprve bude schopen 

rozpoznat to i u cvi čenc ů.  

Objevíme-li u n ěkoho takové p ří činy jeho problém ů, m ěli bychom 

vy čkat p říhodnou chvíli a pak mu říci: Tyto jógické techniky ti moc 

nepomohou. Za čni p řemýšlet o tom, z čeho pramení tvé problémy. Tak se 

dostáváme k pojmu AHANKÁRA. Je to tendence ztotož ňovat se s r ůznými 

aspekty života bu ď v nás nebo mimo nás. N ěkdo se nap ř. tak ztotož ňuje 

se svým autem, že jen malé škrábnutí na blatníku ho  docela vyvede z 

míry. Takový člov ěk není zakotven sám v sob ě, ale identifikuje se s 

něčím mimo sebe a proto trpí. Čím víc se s n ěčím ztotož ňujeme, tím 

více trpíme. Naše b ěžná výchova vede k neustálým identifikacím: toto 

je m ůj d ům, moje postel, m ůj domov. Jóga říká, že naše utrpení pochází 

práv ě z p řehnané identifikace. Jakmile víme jak  se dostat nad  v ěci, 

utrpení pomine. Nesmí k tomu ovšem dojít potla čením  pocit ů - tím 

bychom jenom rozmnožili balast v naší "komo ře" - podv ědomí. Zpo čátku 

to člov ěk m ůže t ěžko pochopit, je to stadium, do n ěhož se dostává až 

postupným vývojem, zráním.  
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Dostaneme-li se se svými cvi čenci do tohoto stadia, je na čase 

uvést je do pojm ů JAMA a NIJAMA (p říloha 1/78, str. 29), aby byli 

schopni více p řemýšlet o sob ě a o tom, pro č trpí.  

Nikde v literatu ře se nedo čtete, jak má zcela ur čitá osoba se 

svými specifickými problémy dosáhnout v józe n ějakých výsledk ů. Je na 

nás, cvi čitelích, abychom hledali a nacházeli v individuální m přístupu 

takové jógické techniky, které v daném p řípad ě nejlépe poslouží. V tom 

je nezastupitelnost, ale také odpov ědnost cvi čitelské práce. 
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