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V józe je mnoho poloh, které se na první pohled tak řka neliší od

běžných cvik ů z gymnastiky, nebo jiných t ělovýchovných aktivit.

Rozdílnost spo čívá v jógovém provedení. První dnešní poloha je práv ě
ze cvik ů, které jsou za řazeny snad ve všech t ělovýchovných aktivitách

jako hluboký p ředklon. Tyto aktivity po nás žádají,abychom se dostali

co nejníž pomocí švihu či kmitu, nebo pomocí síly, což podle výzkumu

působí neblaze na páte ř a meziobratlové svalstvo. Jinak k této

poloze, v józe zvané Padahastásana - čapí poloha, p řistupuje jóga.

V jógovém uvoln ěném a vyváženém stoji Tadásana -poloha hory,

vydechneme, zaklesneme palce rukou a s nádechem postupujeme do

vzpažení. S výdechem se p ředkláníme tak,aby paže byly stále vyrovnány

s hlavou dvojím zp ůsobem: bu ď tak, že se p ředkláníme co nejdéle s

rovnýma zádama, nebo máme-li potíže s bederní či k řížovou částí zad,

předkláníme se od hlavy obratel po obratli (zabalujeme se, nebo se

také říká "ponorným zp ůsobem"). Jakmile v hlubokém p ředklonu ukon číme

výdech,zcela se uvolníme a couvneme si do takového p ředklonu, kde nás

nebude nic bolet, nebudeme mít žádné nep říjemné pocity na zadní

stran ě nohou a hlavn ě -kde dokážeme mít uvoln ěná kolena stehna a

hýžd ě. V ětšinou z po čátku d ělají problémy zkrácené svaly na zadní

stran ě nohou,nebo zkrácené zádové svalstvo. Potom není na závadu

poloha podle obrázku č.1, i kdyby m ěly ruce být n ěkde u kolen. V

žádném p řípad ě nesout ěžte ani sami se sebou a nesnažte se zaujmout co

nejhlubší polohu.Ideálního stavu dosáhneme postupn ě a daleko rychleji

tak, že v krajní poloze, kde dokážeme mít uvoln ěná kolena a stehna,

si ud ěláme čty ři klidné uvoln ěné výdechy, které budou delší nežli byl

nádech, a pak zjistíme, že se m ůžeme o kousí ček hloub ěji ohnout. V

kone čné uvoln ěné fázi by m ěly být záda v plynulém oblouku-obrázek č.2.



Z polohy se vracíme tak, že nap řed zaklesneme palce rukou, paže

vyrovnáme s hlavou, vydechneme a pomalu se zvedáme s nádechem op ět

obratel po obratli ze spoda, paže stále s hlavou až do vzpažení a s

výdechem upažujeme obloukem do p řipažení.

Padahastásana posiluje činnost žaludku, ledvin a sleziny,doporu čuje

se osobám trpícím žalude čními potížemi a nadýmáním a posiluje ky čelní

nerv, p ůsobí proti ukládání tuku na b řiše, proti tvorb ě vrásek na

obli čeji a osv ěží prý rychleji než šálek černé kávy. Podle výzkum ů
léka řů z výzkumného ústavu jógy v Lonavla -Indie pomáhá čapí poloha

lé čit hemoroidy a cukrovku a posiluje pohlavní orgány a mo čový

měchý ř.

Protipolohou k Padahastásana m ůže být Ardha čandrásana. Ardha znamená

půl, Čandra je m ěsíc, je to tedy poloha p ůlměsíce. Zpruž ňuje ztuhlou

hrudní páte ř i zádové svalstvo, vlivem na vegetativní nervový systém

osv ěžuje mysl i t ělo a výte čně p ůsobí proti ukládání tuku na b řiše a

na hýždích. Provedení je jednoduché. Když kon číme s výdechem do

připažení z čapí polohy, plynule pokra čujeme rukama p řed t ělo se zak-

lesnutými palci a nadechujeme op ět do vzpažení až do jemného hrudního

záklonu. Je t řeba dát pozor, abychom nebyli zaklon ěni v bedrech, ale

opravdu jen v hrudní oblasti. Po maximálním uvoln ění by m ělo t ělo

dělat plynulý oblouk od pat po špi čky prst ů rukou. Jakékoliv nap ětí

zbyte čně snižuje ú činky polohy. Chceme-li polohu ukon čit, s nádechem

t ělo vyrovnáme a s výdechem vracíme paže obloukem p ředpažením dol ů.

Dnes si spolu zkusíme další z kontrastních relaxací. Vyvážíme se do

relaxa ční polohy na zádech, projdeme si myslí t ělo od spodu nahoru,



abychom se ubezpe čili, že máme leh skute čně vyvážený. S nádechem

zvedneme pravou nohu asi 10 cm nad zem a s výdechem ji uvolníme. S

dalším nádechem ji zvedneme asi 5 cm, s výdechem uvolníme, poté s

nádechem jen nadzvedneme t ěsně nad zem a posléze s nádechem vneseme

pouze nap ětí -jen jako bychom nohu zvedali. Pokra čujeme levou nohou,

pak pravou paží i levou paží. S dalším nádechem nadzvedneme pánev a s

příštím nádechem op ět vneseme pouze nap ětí "jako". Totéž ud ěláme s

hrudníkem. Následují ramena, která jsou pohybliv ější, tak m ůžeme

postupovat jako u nohou, nebo paží, ale nedbáme tolik na p ředstavu

výšky zdvihu v centimetrech, prost ě je zvedneme nahoru, s dalším

nádechem asi polovinu té cesty, pak také jen t ěsně nad zem a potom

jen "jako". Taktéž pokra čujeme s hlavou. Ležíme klidn ě, uvoln ěně a

pozorujeme pocit uvoln ění v celém t ěle, nejlépe tak, že si myšlenkou

projedeme celé t ělo ve stejném sledu jak jsme jednotlivé části

nadzvedávali.

 Namaskára!


