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 V minulém článku jsme si spolu probrali zásady jógového cvi čení a

trochu teorie z duchovní jógy. Uvedl jsem, že Padmásana -Lotosový sed

je obtížný i pro n ěkteré lidi východu, natož pro mnohé lidi západu,

protože n ěkte ří prost ě nedokážou rozev řít ky čelní klouby do 90 o. A

setkám-li se s tak zvanými "silovými" jogíny (ale i t řeba buddhisty),

kte ří tvrdí, že jen Lotosový sed m ůže člov ěka n ěkam dovést, oby čejn ě
se zeptám, jestli si myslí, že by mohla jóga být tak krutá, aby

vy členila z duchovního r ůstu člov ěka, který nem ůže bu ď kv ůli ky čelním

kloub ům, či t řeba nehybnému kolenu sed ět v Lotosu? I když to op ět

není zásadní v ěc, p řece se snažím, aby lidé dokázali sed ět ve dvou

jógových sedech, protože nemá-li jedinec již patologické zm ěny,

dokáže po čase a p ři trp ělivosti sama se sebou tyto dva sedy zaujmout

každý. Prvý jsme si znázornili p ředešle -i s radou, jak na to p ři

obtížích - Sukhásana -P říjemný sed. Dnes si povíme o druhém sedu

Vadžrásana -Diamantový, či také Královský sed.

Diamantový sed procvi čuje nárty a kotníky, lé čí

a je prevencí pro ploché nohy, mírní revmatické

bolesti, napomáhá trávení a zmír ňuje p řetížení

žaludku, posiluje bederní část zad, zvlášt ě
čtvercový bederní sval a iliopsoas

bedroky člostehenní sval. Mnoho lidí s tímto

sedem může mít zpo čátku potíže, protože více

lidí má díky sedavému zp ůsobu života zkrácené

šlachy a svaly kolem kotník ů a nárt ů, zkrácené holenní svaly,lý-

tkové i stehenní. T ěmto lidem radím, aby si do Diamantového sedu

sedali každé ráno ješt ě na posteli a kdyby je ješt ě kotníky a nárty

bolely, dát si pod kotníky polštá ř.Ti, kte ří mají zkrácené stehenní

svaly, si mohou mezi zade ček a paty vsunout sto čený ru čník,polštá řek,

či n ěco m ěkkého. V tomto p řípad ě -u obou sed ů- bychom m ěli pro

začátek pominout jednu z jógových zásad: cvi čení bez bolesti a

nepříjemných pocit ů, ale pro další výuku a cvi čení jógy je nezbytné

protáhnout si zkrácené svaly a šlachy tak, abychom mohli v t ěchto

základních sedech sed ět uvoln ěně a bez nep říjemných pocit ů.

Nečekejte, že se zkrácené svaly a šlachy upraví b ěhem týdne, nebo

měsíce. Jóga shodn ě s rehabilita čními léka ři a pracovníky říká, že to

co nám nejde, máme zkoušet denn ě, pravideln ě a pak se zkrácený, či

ochablý sval uvede do úplného po řádku až za 6-8 m ěsíc ů.



Ješt ě jednu základní jógovou polohu si dnes uvedeme. Je to Tádásana -

Poloha hory -vyvážený stoj. Málo kdo si uv ědomí, že i oby čejný stoj,

je-li nevyvážený, m ůže mít negativní vliv na psychický stav člov ěka.

To co u čí mnohdy ve školách, v r ůzných t ělovýchovných aktivitách i na

vojn ě: stoj spatný -je špatný. Každý technik, zvlášt ě statici vám

potvrdí,že stojíme-li paty u sebe a špi čky od sebe, nebo ve stejném

postavení chodidel rozkro čeni, roznos sil z t ěžišt ě t ěla nejde do

st ředu chodidel, kam by m ěl sdm ěřovat,ale do hran kotník ů. Zp ůsobuje

to nejen únavu, ale také deformuje páte ř, nohy i jiné orgány. Ješt ě
horší je pohov jednou nohou pokr čenou, všimn ěme si, jak p ři tom páte ř
vypadá, v ůbec jí to neprospívá.

Jak tedy vypadá vyvážený stoj Poloha hory? V podstat ě, je to stoj

spojný (paty špi čky u sebe) a nedokážeme-li tak stát vyvážen ě se

zav řenýma o čima, dáme si chodidla asi na ší řku chodidla od sebe, ale

zásadn ě rovnob ěžně! Rovná páte ř prospívá vzhledu postavy, proto si

všimneme páte ře. Mírn ě podsadíme pánev, tím se trochu vyrovná bederní

lordóza (vyklenutí bederní části páte ře dop ředu -což p řináší časté

bolesti). Uvolníme ramena a jemn ě vytáhneme vrcholek hlavy z ramen.

Hlava jako by mírn ě couvla dozadu, obli čej je v čelní rovin ě (t.j.

hlava není ani zaklon ěná, ani p ředklon ěná), tím se samoz řejm ě trochu

vyrovná kr ční lordóza -další pramen častých potíží. Uvolníme všechno

povrchové svalstvo, zvlášt ě kolena a stehenní svaly, ale i obli čej -

stoj nám dostate čně pevn ě drží hluboko uložené kosterní svalstvo

(posturální). T ěžišt ě t ěla by m ělo sm ěřovat t ěsně p řed paty, či mezi

paty. Nejen, že dokážeme po čase v tomto stoji stát uvoln ěně, bez

únavy jakkoli dlouho, ale Tádásana prospívá po čase i vzhledu

postavy, vyvážení psychiky a pocitu sebejistoty.

                                                           Namaskára!


