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Probereme si spolu jógovou polohu, které se říká poloha jógového

symbolu, královská poloha, v sanskrtu jógamudra. Je to vlastn ě jediná

jógová poloha -krom ě jógových sed ů, kterou lze zaujímat i po jídle

(ovšem s rozumem). Pomáhá odstra ňovat dysfunkce v zažívání a p řináší

regeneraci celému zažívacímu traktu (hlavn ě ledvinám,játr ům, žlu čníku

a slinivce). Vyrovnává a upravuje krevní tlak, zvlášt ě vysoký.

Posiluje nervy ky člí. Má zna čný psychický ú činek, zvlášt ě p ři depre-

sích a stresu, protože uklid ňuje rozt ěkanou mysl. U čí poko ře

a skromnosti. Existuje n ěkolik variant. V podstat ě jsou dv ě hlavní

výchozí polohy. Bu ď zk řížený sed, nebo diamantový sed. V klasickém

provedení, a ť již vycházíme z kterého sedu, uchopíme levou rukou

pravé záp ěstí za zády (je to d ůležité proto, aby bylo zachováno

proud ění energií), nadechneme a vydechujeme do p ředklonu -do úplného

uvoln ění. Nezáleží na hloubce p ředklonu, podmínkou je, aby se zade ček

nezvedl od pat nebo od zem ě! Chybou by bylo snažit se dosáhnout

hlavou co nejníž bez ohledu na to, zda se p ři tom zvedá zade ček.

Je tedy lépe polohu zaujmout tak jak je na obrázku č.1,nem ůžeme-li se

uvolnit do polohy obrázku č.2.

Další varianta -jógamudra ve zk říženém sedu je vyobrazena na

obrázku č.3.                       jen s tím rozdílem, že toto je

varianta, kdy                      paže jsou v uzav řeném energetickém

okruhu.

Vracíme-li se z polohy zp ět do sedu, snažíme se narovnávat páte ř
odspodu obratel po obratli, ramena a hlava stále uvoln ěné se

narovnávají jako poslední.

K józe pat ří také o čistné techniky. N ěkde se nazývají šatkarma, n ěkde

krijá. V podstat ě se jóga stará o kompletní o čistu člov ěka-vn ější,

vnit řní, energických dráh a center,ale také psychickou. Vše u člov ěka

spolu souvisí.

Uvedu n ěkteré o čistné techniky z celého velkého množství. Na úplný

začátek je možno se nau čit známou a nosními léka ři doporu čovanou

techniku NÉTI - doslova džala néti, což je čišt ění nosu



proplachováním jemn ě slanou vodou. Existuje více zp ůsob ů provád ění

této o čisty. Jeden z nich, doporu čovaný léka ři ORL, se uskute čňuje

tak zvanou "nosní sprchou". To je oficielní název sklen ěné nádobky

vyráb ěné v lázních Luha čovice. Bývala k dostání ve Zdravotnických

pot řebách. Nádobku naplníme tak zvaným fyziologickým roztokem, čili

vlažnou jemn ě osolenou vodou, která má slanost asi jako slzy. Hlavu

nakloníme na stranu, do horní nosní dirky vsuneme hubi čku nádobky a

necháme roztok protékat, aby vytékal spodní nosní dirkou. Totéž

i opa čně druhou nosní dirkou. M ůžeme použít jakoukoliv konývku

upravíme li hubi čku tak, abychom ji mohli zavést na kraj nosní dirky.

Další doporu čovaný zp ůsob je nabírání roztoku do dlan ě a srkání

nosem. Sám d ělám džala néti tak, že si roztok p řipravím do kalíšku na

čišt ění zub ů, pak nasaji jednou nozdrou, vypustím, nasaji druhou

nozrdou,znovu vypustím a nakonec nasaji ob ěma dírkama, aby se roztok

dostal až do pusy. Po propláchnutí vodu vyfrkám a doporu čuji se ješt ě
hluboce p ředklonit, zakývat hlavou ze strany na stranu a znovu

vyfrkat. Jako p řísada do vody se nejlépe osv ědčila mo řská s ůl, ale

není to podmínkou. N ěkdo používá v lékárn ě kupovanou s ůl na kloktání.

Rozhodn ě nedoporu čuji proplachování mlékem -jak je n ěkde propagováno.

Proplachy se provád ějí denn ě a zaru čují tak odolnost proti mnoha

infekcím. V n ěkolika p řípadech, které znám si tímto lidé vylé čili i

sennou rýmu. Mnohdy džala néti pom ůže i proti bolení hlavy, zvlášt ě
po ránu. N ěkdy se uvádí, že se má používat roztok stále chladn ější až

do teploty studené vody, ale to je individuální. Sám používám vlažnou

vodu. Také nedoporu čuji n ěkde uvád ěný zp ůsob proplachování čistou

vodou- neslanou. Lidé, kte ří si ze školy pamatují n ěco o prostupu

kapalin -o osmóze si uv ědomí, že by to mohlo mít práv ě opa čný ú činek.

                                                Namaskára


