
KAPÁLABHÁTI

Dechová technika Kapálabháti – doslova „zá řící lebka“ má více variant

a slouží také i dv ěma účel ům.

Samozřejm ě, nem ůžeme o čekávat, že po aplikaci Kapálabháti nebudeme

pot řebovat potm ě baterku, ale m ůže se nám doslova "rozsvítit".

Kapálabháti je řazena do o čistných technik, ale zárove ň je to

podpůrná technika pro nejvyšší jógové dechové techniky. U čím p ět

druh ů Kapálabháti, které si spolu postupn ě probereme. Kapálabháti

pojatá jako o čistná technika m ůže sloužit k čišt ění nosu (zvlášt ě po

proplachování nosu), k čišt ění hrtanu, hlasivek a mozku (psychiky).

Záleží na tom, kudy a jak se vede dech.

 Kapálabháti I. - základní.

 Podstatou je vyrážení vzduchu z plic prudkým stahováním spodního

břišního svalstva. Za čínáme výdechem a dlouhým klidným nádechem. Celá

dechová technika je vlastn ě v nádechovém postavení hrudníku, o

nadechování se v ůbec nestaráme, takže po uvoln ění staženého svalstva

se do plic dostane samovoln ě dostate čné množství vzduchu. Kapálabháti

se nacvi čuje v sed ě a p ři dokonalém provád ění se nehýbe nic než

spodek b řicha. Mnoha lidem to zpo čátku d ělá potíž, proto je možno si

to zkusit nejd říve s p ředstavou. Ve vyrovnaném uvoln ěném sedu si dáme

jednu ruku na spodek b řicha a druhou k úst ům s p ředstavou, že v ní

držíme rozžatou sví čku. Prudce sví čku sfoukneme. To je ten správný

pohyb b řišního svalstva. Zkusíme ješt ě sví čku sfouknout nosem -a už

to umíme. Smrš ťování spodních b řišních sval ů -"rázy"- jdou rychle za

sebou. Vedení vzduchu p ři rázech nosem ned ělá potíže, potom se

snažíme dostat náraz vzduchu do hrdla i na to je pro za čátek snadná

technika: op řeme špi čku jazyka t ěsně za zubama o horní patro a

vyrážíme hlasivku „H“. Mnoha lidem d ělá potíž " čišt ění mozku", tedy

rázy, které naráží v ohybu vedení vzduchového proudu v hlav ě. Nau číme

se to op ět s p ředstavou. Nejd říve dýcháme normáln ě a sledujeme, kudy

cítíme proud vzduchu v hlav ě. Potom p řiblížíme k nosu ruku s

představou, že v ní držíme r ůži a čichneme k ní. Zjistíme, že proud

vzduchu vede jinudy. Zkoušíme touto cestou vést výdech a potom rázy

Kapálabháti. Čichové nervy jsou jediné, které jsou jedním koncem  v

proudu vzduchu a druhým v mozku -odtud p ředstava čišt ění mozku. Jak

tedy za čít? V uvoln ěném sedu s vyrovnanou páte ří nap řed klidn ě
vydechneme, potom klidn ě hluboce nadechneme a za čneme s "rázy".

Začínáme s deseti rázy, poté klidn ě nadechneme a jemn ě dlouze

vydechneme. Potom m ůžeme denn ě p řidávat až do 20ti ráz ů, což bohat ě
sta čí k pro čišt ění a otužení horních cest dýchacích, odvád ění

maximálního množství škodlivin a získání vysokého osv ěžujícího a



povzbuzujícího ú činku. Kapálabháti nám zvyšuje i naši koncentra ční

schopnost.

 Kapálabháti II. -st řídavé

St řídavé Kapálabháti ješt ě siln ěji stimuluje mozkovou činnost.

Doporu čuji za řadit až tak po týdnu denní aplikace základního

Kapálabháti I. Pravou rukou ud ěláme tak zvanou Višnumudra, t.j.

ukazová ček a prost řední ček sklopíme do dlan ě a palcem uzavíráme p ři

"rázu" pravou nozdru a prsteníkem s malí čkem levou nozdru -

st řídav ě. Viz obrázek. Pozd ěji se  m ůže dostavit i pocit

lehkosti a povznesení.

Poté co se bezpe čně nau číme oba první druhy Kapálabháti,dopo-

ru čuji za řazovat nap řed základní a v záp ětí st řídavé

Kapálabháti. S touto technikou je možno pokra čovat, ovšem

velmi rozvážn ě a pomalu,p řidáváním po čtu ráz ů.Nap řed t řeba

dvacet základních ráz ů a dvacet st řídavých a potom po týdnu

přidávat po p ěti-deseti rázech, až jak staré prameny uvádí do

šestiset ráz ů najednou. Nebojte se, ten po čet netrvá dlouho, ale

opravdu je t řeba mít trp ělivost a p řidávat postupn ě, nesp ěchat.

Zařadíme-li potom vyšší po čet ráz ů Kapálabháti do svého denního

programu ráno,získáváme dostatek energie na celý den a nemusí to být

uvedených 600. Sám jsem aplikoval ráno 300 základních a 200

st řídavých  ráz ů t.j. celkem 500 k mé plné spokojenosti. A te ď? Sta čí

mi k plné energii 60 základních a 40 st řídavých ( čili 100 ráz ů) a

jsem pln ě spokojený.Záhy je možno poznat,že po aplikování Kapálabháti

se člov ěk snadn ěji dostává do stavu setkání sama se sebou.

Kapálabháti III. - osv ěžující

Tato technika se od p ředešlých liší pouze nádechovou fází. U prvých

dvou technik je nádech samovolný, u Kapálabháti III. je řízený. S

vyrovnanou páte ří, uvoln ěně, bez úsilí, nosem  nadechujeme a potom

vyrazíme vzduch ven jako p ři základním Kapálabháti I. Rázy bychom

měli poci ťovat v míst ě ohybu proudu vzduchu v hlav ě (jako p ři

čichání). Po celou dobu tohoto zp ůsobu dýchání by m ěl být nádech

přibližn ě stejn ě dlouhý a se stejnou intenzitou. Za čínáme sérií 15ti

ráz ů a po týdnu aplikace za čínáme p řidávat po p ěti rázech -až do

padesáti ráz ů.

Prvé t ři techniky Kapálabháti mají tém ěř shodný ú činek: pro čiš ťují

mozek, pro čiš ťují a otužují horní cesty dýchací, odvád ějí maximální

množství škodlivin, mají vysoký osv ěžující a povzbuzující ú činek a

zvyšují koncentra ční schopnosti. Aplikace v praxi je dle pot řeby.

Doporu čuji denn ě za řadit nap řed oba první druhy Kapálabháti



(zvlášt ě p řed relaxací) a v p řípad ě pot řeby, t řeba p řed koncentrací,

ješt ě Kapálabháti III. -osv ěžující.

 Kapálabháti IV. - druhý dech

Je to jednoduchá a velmi ú činná technika. Nazval jsem tuto techniku

druhým dechem, protože se mu velmi podobá. Možná,že znáte, nebo jste

slyšeli o dechové krizi u b ěžc ů či horských turist ů -t řeba jste ji

sami zažili. Stává se, že člov ěk b ěží a najednou nem ůže popadnout

dech, silná únava, olovo v nohách, bolesti -krize. P řekoná-li tuto

dechovou krizi, říká se, že chytil druhý dech. Vzorec Kapálabháti IV.

je jednoduchý: výdech trvá polovinu délky nádechu. Nasadíme-li

Kapálabháti IV. na za čátku b ěhu, stoupání, nebo p řed výstupem na

vysoké schodišt ě, nem ělo by dojít k dechové krizi, zvolíme-li

správnou délku nádechu - t řeba 4 kroky nádech, 2 kroky výdech a

podobn ě. Kapálabháti IV. aplikované v klidu p řináší velmi brzo

zvýšení energie a odstran ění únavy.

 Kapálabháti V.- uklid ňující dech.

Zatímco Kapálabháti IV. -druhý dech, se zvlášt ě p ři b ěhu p ředchozím

typ ům Kapálabháti podobá i co do ú čink ů, uklid ňující dech -

Kapálabháti V. je úpln ě opa čná technika. P řináší nám uklidn ění v

roz čilení, odstran ění nap ětí, o čišt ění mysli(proto je řazen do typ ů
Kapálabháti) a zvýšení schopnosti koncentrace. Ovšem s jednou

pomínkou: potla čit sout ěživost sama se sebou! V klidu se posadíme s

vyrovnanou páte ří. Jedná se vlastn ě o vzestupnou řadu dvojnásobných

výdech ů. Za čneme nádech 1- výdech 2 doby, nádech 2- výdech 4 doby,

nádech 3- výdech 6, nádech 4- výdech 8, a tak dále. Zastavíme u

počtu, který se nám zdá pro dnešní den optimální a v tom vzorci

dýcháme asi 5 minut. Tady bývá často kamenem úrazu dom ěnka, že m ůžeme

klidn ě ješt ě p řidávat a zapomínáme, že máme s posledním pom ěrem

nádechu a výdechu pokra čovat ješt ě 5 minut! Řada neúprosn ě stoupá:

5-10,6-12,7-14,8-16,9-18,10-20 a proto je lepší zastavit p řidávání

rad ěji d říve. Stává se, že zpo čátku lehký po čet, t řeba 5-10, se po

minut ě, dvou či t řech stane obtížným, za čneme cítit dechovou

nedostate čnost nebo nervozitu, nap ětí.

V tom p řípad ě je t řeba dechovou techniku p řerušit, chvíli dýchat

plným jógovým dechem a rad ěji ten den již neza čínat znovu. Takovéto

"p ředávkování" má spíše opa čný ú činek, zvlášt ě na psychiku. Člov ěk si

uvědomí, že se p řecenil, že op ět s n ěčím sp ěchal a to psychice

neprospívá. Radím proto i vysp ělým adept ům jógy, zastavit vzestupnou

řadu rad ěji již u 4-8.

 Namaskára!

Šrí Miracle


