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 VRKŠÁSANA -poloha Stromu

To je čist ě jógová poloha, která se nem ůže da řit nikomu, kdo by

nezachovával p ět zásad zaujímání jógových poloh:  bez úsilí, nehybně,

s kontrolou těla mysli a dechu a uvolněně.

Začínáme v jógovém stoji Tádásana -vyvážíme si stoj, uvolníme se,

uklidníme, srovnáme si dech do úplného klidu a volnosti a projdeme si

myšlenkou celé t ělo. Potom p řeneseme váhu t ěla na levou nohu, pravou

nohu zvedneme a s pomocí rukou jí bu ď op řeme chodidlem o stehno levé

nohy co nejblíže rozkroku -tak jak ji vidíme na obrázku, nebo si ji

položíme vn ějším kotníkem na stehno levé nohy, pokud možno patou co

nejblíže ke slabin ě tak, jak je na druhém obrázku. Ze za čátku nám

bude d ělat potíže udržet nohu naho ře -bude klouzat. Nežli se p řísluš-

né svaly natolik vycvi čí, abychom mohli nohu v poloze udržet pln ě
uvoln ěně, je dobré zkoušet polohu Vrkšásana s nahýma nohama. Potom

spojíme dlan ě, p řimá čkneme v poloze namaskár -tím se nám vyrovnají

záda i ramena, pokra čujeme spojenými dlan ěmi do vzpažení a pak

stáhneme dlan ě na hlavu tak, jak je vid ět z obrázku.

Udržení rovnováhy v poloze Vrkšásana

je čist ě otázka vyváženosti

psychiky. Máme-li psychiku

nevyváženou, rozkolísanou, toulají-

li se nám myšlenky, polohu

neustojíme. V takovém p řípad ě je

lepší p řestat. Jednu radu pro lepší

udržení rovnováhy, která platí nejen

pro tuto polohu, mám. Up řete zrak na

nějakou výraznou svislici p řed vámi,

nebo na bod asi 1,5 až 2m p řed vámi.

Jenže bychom si m ěli uv ědomit, že i

Vrkšásana by se m ěla zaujímat se

zav řenýma o čima -to trvá ovšem dost dlouho, nežli to zvládneme. Pro

pohybov ě nadané mám ješt ě dv ě  varianty. Prvá vypadá tak, že po

uklidn ění v poloze op ět vzpažíme a za čneme se p ředklán ět jako do Čapí

polohy, kde se chvíli uvolníme (ruce mohou být až na zemi) a po

chvíli se op ět nap římíme a ruce stahneme zp ět na hlavu. Druhá poloha



vypadá tak, že na stojné noze za čneme klesat do d řepu a po chvíli

uvoln ění se op ět vrátíme do p ůvodní Vrkšásany. Polohu samoz řejm ě
zaujímáme i na druhou stranu. Pro psychicky vyvážené jedince je ješt ě
jedna varianta- dynamická- kdy v základní poloze se za čneme pohybovat

jako strom ve v ětru.

Kromě zlepšování funkce a pohyblivosti velkých kloub ů- (ky čelní,

kolenní, kotníky, ramena) a utvá ření soum ěrné postavy má Vrkšásana

vysoký psychický ú činek. Posiluje rozvahu a psychickou stabilitu.

Přináší vyváženost.

Očistná  technika, která o čiš ťuje psychiku a také zrak, se nazývá

Trátaka- fixace pohledu.Trátaka se m ůže praktikovat na r ůzné p ředměty

a technika je vždy stejná. Je uvád ěna Trátaka na špi čku nosu, ko řen

nosu, vlastní stín, na Slunce,sví čku a tak dále. Zásadn ě nedoporu čuji

někde popisované fixace na Slunce p řes den, ale naopak fixace na

vycházející a ješt ě lépe na zapadající Slunce jsou nádherné. V lét ě
by fixace na vycházející Slunce nem ěla pokra čovat po 15ti minutách od

jeho východu a ve čer by se nem ělo za čínat d říve než 30 minut p řed

západem Slunce ( časy jsou oproti p ůvodním zkráceny, kv ůli ozónové

dí ře). Nejužívan ější Trátaka, kterou si vysv ětlíme, je fixace pohledu

na plamen sví čky. Ideáln ě by m ěl být plamen sví čky ve výši o čí vašeho

klidného, vyrovnaného sedu, vzdálený asi 1,5m -nosíme-li brýle, tedy

v takové vzdálenosti, abychom ho jasn ě vid ěli bez brýlí. Pozadí za

sví čkou i podloží by nem ělo být lesklé, sv ětlé, ani p říliš členité.

Ideální je zamezíme-li proud ění vzduchu, aby byl plamen klidný.

Napřed zav řeme o či a uklidníme sebe i sv ůj dech. Potom o či otev řeme,

prohlédneme si sví čku i její viditelné okolí a op ět o či zav řeme.

Uklidn ěné o či otev řeme s pohledem na sví čku. Vnímáme nap řed ji a zá ři

okolo ní. Potom pomalu soust ředíme zrak na plamen. Chvíli vnímáme

plamen jako celek a pomalu p řejdeme na jeho nejsv ětlejší část.

Nakonec se snažíme fixovat pohled na jádro plamene a bez úsilí a

hlavn ě bez p řílišného cht ění na n ěj z ůstaneme fixováni bez mrkání tak

dlouho, dokud bez úsilí vydržíme, nebo než nás za čnou "zlobit" o či.

Potom klidn ě o či zav řeme a pozorujeme obraz plamene, který se nám

objeví pod zav řenými ví čky. Pozorujeme tvar, intenzitu, barvy až do

doby nežli obraz zanikne. Potom si o či p řikryjeme dlan ěmi a oby čejn ě
se ješt ě na chvilku obraz objeví -p řevážn ě v jiné barv ě, než p ředtím.

Stává se, že obraz plamene za čne pod zav řenými ví čky cestovat -

oby čejn ě doprava nahoru, či dol ů. Je to známka toho,že nejsme klidní,

že nemáme vyváženou psychiku. Nepovede-li se nám obraz vrátit a

ustálit, m ěli bychom pro ten den již p řestat. Krom ě o čisty psychiky a



posílení zraku m ůže Trátaka pokro čilejší adepty jógy p řivést až k

meditaci, nebudou-li o meditaci usilovat.

Namaskára!


