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Krátká jógová sestava pro Zuzanu

1

cca. 5-10 minut

nebo dle možností

Sedněte si rovně na žídli, tak abyste

cítila sedací kosti. Pevně se chodily

spojte se zemí. Stehna a holeně svírají

pravý úhel. Vytvořte opravdu pevné

spojení chodidel se zemí a sedací oblasti

se židlí.  

Pak nechte páteř růst nahoru, vytahujte

se za temenem hlavy. Ramena nechte

uvolněná, jakoby rozprostřená do široka.

Ruce si volně položte na stehna. A v

tomto nastavení chvilku vydržte a

zaměřte se na pozorování dechu. 

Jen vnímejte to, že dýcháte, nijak ten

dech neovlivňujte. Můžete si s každým

nádechm v duchu vyslovit slovo nádech

a s každým výdechem slovo výdech.  

Když začnou přicházet nějaké jiné

myšlenky, hned jak si to uvědomíte,

vraťte se k pozorování dechu.  

2

cca. 3-5x nebo dle

možností

Spusťte ruce dolů podél těla. S

nádechem pak přes upažení vynášejte

ruce nahoru, s výdechem je nechte

klesat zase dolů. Pohyb je pomalý,

plynulý v rytmu dechu.

3

cca. 3-5x na každou

stranu nebo dle

možností

Zkontrolujte základní postavení těla.

Pevné spojení chodidel, sedacích kostí.

Napřímení páteře, která roste vzhůru.

Stále v napřímení, pravou ruku opřete za

sebe o dlaň nebo o prsty. Po nádechu,

která nás vede k napřímení, s výdechem

začněte přetáčet horní část těla

doprava. Sledujte kam až vás tělo pustí,

hledejte hranici, nechoďte do

extrémního přetočení. Zůstaňte v pozici,

jak dlouho Vám to bude příjemné.

NEZAPOMEŇTE volně a plynule dýchat.

Pak se vraťte zpět, opět srovnějte tělo a

opakujte na druhou stranu.

4

cca. 3-5x na každou

stranu nebo dle

možností

Opět napřímení, pevné spojení.  

S nádechem přednožte pravou nohu.

Držte ji v přednožení, plynule dýchejte,

pak ji vraťte zpět. Opakujte na druhou

stranu.  

Pak střídejte nohy dynamicky v rytmu

dechu.  

5

cca. 2-3x nebo dle

možností

Z rovného sedu v napřímení přecházejte

do rovného předklonu.  

Dlaně opírejte o stehna. Předklon

provádějte s rovnými zády, stále

napřimujte páteř za temenem hlavy,

nepokládejte se do dlaní, ale naopak se

od nich odlačujte. Je to aktivní předklon.  

Dojděte tam, kam Vás tělo pustí a

přeneste pozornost k dechu.  
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6

cca.1-3 minut nebo

dle možností

Položte se na zem, zadkem co nejblíže

židli. Holeně položte na sedák. Ruce

nechte volně ležete na zemi, dlaně jsou

obrácené nahoru. Plynule, volně

dýchejte. Pozorujte dech.  

 

7

cca. 5-10 minut Na závěr relaxujte v šavásaně, v lehu na

zádech. Kolena si můžete podložit

složenou dekou, pod hlavu si můžete dát

polštářek. Uvolněte celé tělo. Závěrečná

relaxace je důležitá, určitě ji

nevynechávejte. Namasté.
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