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ÚVOD 

Předkládáme Vám záznam p řednášek z kursu dr. M. BHOLEHO.  

Jsme si v ědomi toho, že text p řipravený písemn ě byl m ěl asi jinou 

podobu, byl by zpracován p řehledn ěji, ucelen ěji. Takto se p řednášející 

k r ůzným myšlenkám opakovan ě vracel, rozvíjel je pokaždé z jiného 

hlediska a na jiné úrovni. Navíc je téma natolik zá važné a tak 

rozsáhlé, že bylo nesnadné vyložit je v celé ší ři hned napoprvé. Proto 

mnoho otázek z ůstalo pouze nadhozeno. N ěkde je pro snadn ější pochopení 

podán výklad zjednodušen ě - mnoho z vás se setkává s touto tématikou 

vůbec poprvé. N ěkteré jógické termíny mohou mít v r ůzném kontextu 

r ůzný, i zcela odlišný význam. V tomto smyslu najdete  v textu možná i 

r ůzné nesrovnalosti.  

Přesto jsme se rozhodli p ředložit Vám záznam, zredigovaný a 

upravený dr. BHOLEM, v p ůvodní podob ě. P řijm ěte jej tak, jak jej 

nabízíme. Snad Vám pom ůže p ři prvních krocích v oblasti pro Vás zatím 

neznámé a bude ku prosp ěchu Vám i Vašim pacient ům. Nep řijímejte jej 

jako definitivní výklad, ale p řistupujte k n ěmu tv ůr čím zp ůsobem a 

nechte si mysl otev řenou pro další, prohloubené a up řesn ěné výklady, k 

nimž, jak doufáme, budeme mít p říležitost v dalších kursech. 

 

  

MUDr Ji ří V o t a v a,   MUDr V ěra D o l e ž a l o v á, CSc, 

předseda komise pro využití  p ředsedkyn ě zdravotní komise  

jógy v rehabilitaci    Výboru jógy p ři ÚUTK 

České rehabilita ční spole čnosti  
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I. N ĚKTERÉ TRADIČNÍ JÓGICKÉ POJMY A P ŘEDSTAVY 

Jóga je velmi široký pojem. Zahrnuje v sob ě jak cíl, tak 

prost ředky k jeho dosažení.  

Cílem jógy v obecném  smyslu je SAMÁDHI, což znamená integraci na 

všech úrovních osobnosti. Jinými slovy m ůžeme tento stav ozna čit jako 

soust ředěné, ni čím nerušené v ědomí. Zdravé osoby mohou toho snadno do-

sáhnout a není v tom nic mystického ani magického a ni nadp řirozeného.  

Různé jógické techniky jakožto prost ředky k dosažení tohoto cíle 

zahrnují jak fyzickou, tak emo ční i intelektuální složku. I v terapii 

pracujeme s fyzickými, emo čními a intelektuálními aspekty pacient ů. 

Proto m ůžeme považovat jógické techniky za terapeutický zák lad k 

dopln ění nebo nahrazení již užívaných b ěžných medicínských postup ů. 

Zpočátku je vhodné zam ěřit se na techniky p ůsobící na fyzické úrovni, 

které pat ří do oblasti hathajógy, a na psychologické techniky , které 

shrnuje Patandžaliho Jógasutra. 

Při r ůzné fyzické činnosti - t ělesném cvi čení, sportovních 

výkonech apod. si stále uv ědomujeme svou motorickou činnost. Tyto 

aktivity jsou založeny na ur čitých svalových kontrakcích bu ď 

izometrické nebo izotonické povahy. Vrcholoví sport ovci jsou ve svém 

tréninku vedeni k nácviku fyziologické zp ětné vazby ze sval ů, které 

jsou práv ě v akci. Tato zp ětná vazba p řichází ze šlachových t ělísek, 

kloubních pouzder a vaz ů. Naproti tomu jógické ásany vytvá řejí vzorce 

ur čitých poloh, které je nutno držet uvoln ěně, s minimálním úsilím, po 

ur čitou dobu a nehnut ě. Pozornost odvádíme od t ěla tím, že se soust ře-

díme na dech. Za t ěchto podmínek se svalovina t ěla uvol ňuje a ur čité 

svalové skupiny_jsou bu ď pasivn ě stla čeny, anebo pasivn ě nataženy; to 

působí na svalová v řeténka. Zp ětná vazba ze sval ů p řichází v t ěchto 

pozicích prost řednictvím natahovacího reflexu práv ě z t ěchto svalových 

vřetének a s tím sou časn ě i zp ětná vazba ze šlachových t ělísek, 

kloubních pouzder a vaz ů.  

Obvykle nejsme vedeni ani cvi čeni k vnímání zp ětné vazby z 

uvoln ěných sval ů a zdravých vnit řních orgán ů, když jsou v klidu, nap ř. 

ze žaludku, srdce, plic atd. V józe se na to naopak  cílen ě zam ěřujeme. 

Tento senzorický aspekt zd ůraznila jógická tradice a nazvala jej 

SAMPRAJÓGA. Lidé provád ějí velmi Často i jógické techniky (ásany, 

pránájámu) pouze  jako motorickou nebo dechovou aktivitu a nep ěstují 

tento tradicí zd ůrazn ěný senzorický aspekt. 

(Pozn. autor ů: Každá jógická aktivita má t ři aspekty - 

PRAJÓGA,SAMPRAJÓGA a SAMPHASÁDJÓGA, což po řadě znamená to, co d ěláme, 

výkonáváme (vn ější činnost), to, co p ři tom poci ťujeme (senzorický 

aspekt) a kone čně to, čím se v d ůsledku cvi čení stáváme. Základním 

principem celé jógy je tedy neustrnout na prvním st upni, ale dostat se 

přes druhý až ke t řetímu.) 
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Děje a zákonitosti, které zkoumá fyziologie svalových  cvi čení, 

pomáhají pochopit, co se d ěje ve svalech p ři b ěžném t ělesném cvi čení. 

Mechanismy, které p ůsobí p ři provád ění ásan, m ůžeme poznávat studiem 

děj ů, které se podílejí na držení t ělesného tonu, rovnováhy a držení 

t ěla. 

Pránájámu nechápeme jako dechová cvi čení . Díváme-li se na dýchání  

z hlediska fyzioterapie, bereme v úvahu ventilaci p lic, spot řebu 

kyslíku a vylu čování CO 2, odpor dýchacích cest a jeho snížení (nap ř. 

pro astmatika je prvním prost ředkem pomoci bronchodilatátor a 

přetlakové dýchání).  

Z tohoto hlediska pránájámu zkoumat nebudeme, ale z aměříme se 

přímo na to, pak prána jakožto základní energie v t ěle ze zúženého 

hlediska moderní medicíny jako ur čitá nervová aktivita, p ůsobí 

prost řednictvím dechu na celé t ělo . Podle toho pak budeme rozlišovat, 

kdy a jaká pránájámická cvi čení použít u jednotlivých pacient ů.  

Všechny medicínské znalosti a postupy se nejd říve dlouho 

ověřovaly na zví řatech a teprve pak aplikovaly na člov ěka. V józe to 

možné není. Tady se musíme u čit p římo na lidech. O to musí být náš 

přístup odpov ědnější a citliv ější. Nesprávný postup by mohl vyvolat 

r ůzné poruchy. Proto musí být cvi čitelé jógy d ůkladn ě vyškoleni. 

Snažme se p ředevším získat zkušenosti na vlastním t ěle. Abychom mohli 

lé čit astma, nemusíme je sami prod ělat. A pokud na vlastním t ěle 

nepoznáme, co je pránická aktivita a jak p ůsobí v t ěle, co ji m ůže 

blokovat a jak tyto bloky vhodným cvi čením odstranit, jak tuto 

aktivitu podle pot řeby pacienta bu ď stimulovat nebo naopak tlumit - 

pokud toto všechno nepoznáme z vlastní zkušenosti, nemůžeme správn ě 

aplikovat pránájámické techniky. 

A nyní k n ěkterým tradi čním jógickým pojm ům a p ředstavám. Za čněme 

příkladem: je vzduch v této místnosti a je vzduch ven ku; je to tentýž 

vzduch, a p řece je mezi nimi rozdíl. Ob čas pocítíme pot řebu otev řít 

okno, vyv ětrat nebo vyjít ven. Máme tedy prostor ohrani čený čty řmi 

st ěnami a prostor venku, mimo tyto st ěny. Obojího jsme si v ědomi, 

takže jsou tu t ři jednotky: my jako jedinec a tedy ur čitá jednotka, 

prostor v této místnosti a prostor venku. V prostor u mimo tuto 

místnost m ůže být ov ěřeno ovšem mnoho dalších místností i mnoho 

dalších jedinc ů.  

Jóga vychází rovn ěž z koncepce zevního a vnit řního prost ředí a 

v této souvislosti rozlišuje zevní prost ředí, mimo "Já" (BÁHYAKÁŠA), 

vnit řní prost ředí, uvnit ř "Já" (ANTARAKÁŠA) a kone čně ono Já samo 

o sob ě, tedy absolutní JÁ jako sídlo v ědomí ( ČITTÁKÁŠA). 

Stejn ě tak rozlišuje všechno, co prost řednictvím smysl ů p řijímáme 

z vn ějšího i vnit řního prost ředí pro pot řeby t ěla, emocí i mysli 

(AHÁRA) a na druhé stran ě všechno, co t ělo "vydává" - souhrn všech  

našich reakci, tedy nejen sekreci, motorickou aktiv itu, ale i emoce, 

myšlení a celé naše chování (VIHÁRA). 
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Jak jsme již uvedli, pránu chápeme z hlediska velmi  omezeného 

rámce moderní medicíny jako ur čitou nervovou aktivitu . P řitom jiné 

vědy - fyzika, psychologie atd. mohou mít zcela jiné pojetí, jiný 

výklad.  

Nervová aktivita v t ěle je jednak volní, jednak autonomní. Proto 

i prána p ůsobí dv ěma rozdílnými sm ěry. Jakmile prána za čne p ůsobit, 

nazýváme_ji ŠAKTI. Ve všem co zahrnuje volní oblast , tedy co d ěláme 

účelov ě, zám ěrn ě, co m ůžeme ovlivnit, se nazývá I ČČHÁŠAKTI. Autonomní 

pochody, které probíhají v t ěle bez naší v ůle ( činnost hladkého 

svalstva, žlázová sekrece apod.), zahrnuje jógu pod  pojem KRIJÁŠAKTI. 

Konečně rozlišujeme klidovou, latentní energii, ČITTÁŠAKTI, která se 

může projevit bu ď jako I ČČHÁŠAKTI nebo jako KRIJÁŠAKTI (nap ř. klidový 

potenciál bun ěčné membrány). 

Dále uvedeme p říklad jógického p řístupu k hodnocení energetické 

výměny v t ěle, t.j. pránické aktivity; od b ěžného západního 

medicínského pojetí se dosti liší. Podle n ěho se prána projevuje v 

t ěle p ěti r ůznými, velice široce, obecn ě chápanými zp ůsoby. Souhrnn ě 

se nazývá MAHÁPRÁNA (velká prána) a zp ůsoby jejího projevu se 

nazývají: 

1. PRÁNA jako schopnost p řijímat z vn ějšího prost ředí (potravu, 

  vzduch, ale i smyslové podn ěty - zvuk, obraz, pachy atd.), 

2. SAMÁNA jako schopnost asimilace, zpracování všeh o, co t ělo p řijme 

(tedy trávení, p řeměna kyslíku v CO 2, ale i zpracování 

smyslových vjem ů),  

3. VYÁNA  jako schopnost cirkulace toho, co bylo p řijato (tedy krevní 

oběh, strava v zažívacím traktu, ale i emoce a myšlenk y),  

4. UDÁNA  jako schopnost využít toho, co bylo p řijato, k výživ ě, r ůs- 

tu, dalšímu rozvoji t ěla, emocí i myšlení, 

5. APÁNA  jako schopnost vylou čit, co už t ělo nepot řebuje (tedy vym ě- 

  šování, pocení, ale nap ř. i řeč jako vyjád ření myšlenek). 

  

Všechny ty to funkce prány p ůsobí v t ěle na úrovni struktury, 

funkce, emocí i myšlení.  

Vedle t ěchto hlavních p ěti funkcí, které jsou stále v aktivit ě, 

je ješt ě řada mén ě d ůležitých funkcí spíše reflexní povahy, které 

působí jen na ur čitý podn ět (kýchání, mrkání, škytání, říhání, kašel, 

piloerekce - husí k ůže). Tato oblast však není zatím dostate čně pro-

pracována, proto se o ní podrobn ěji nezmi ňujeme.  

Za normálních okolností je uvedeno p ět základních funkcí prány  

v rovnováze - člov ěk je zdravý. Dojde-li k poruše na kterékoli úrovni 

(struktury, funkce, emoce, myšlení) anebo v n ěkterém z p ěti základních 

projev ů prány, rovnováha se poruší a tím jsou dány podmínk y pro vznik 

nemoci.  
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Abychom se nau čili rozlišovat, kde došlo k poruše pránické akti-

vity, uve ďme si p říklad dýchání. Dýchací centrum v mozku má složku 

nádechovou  (inspira ční) a výdechovou  (expira ční). P ůsobením nádecho-

vého centra dochází v t ěle k ur čitým zm ěnám: hrudník se rozepne, v 

plicích nastává podtlak a v d ůsledku toho do nich vniká vzduch.  

Jde-li o poruchu prány  ("p říjem"), projeví se to poruchou 

inspira ční aktivity, a to bu ď p římo v mozkovém centru, nebo v pr ůběhu 

vedení nervovými drahami z mozku do plic, anebo v s amotných plicích.  

Jde-li o poruchu SAMÁNY, vzduch se sice dostane do plic, ale je 

narušeno jeho zpracování, p řeměna kyslíku v CO 2.  

Je-li porušena VYÁNA, t ělo p řijatý kyslík správn ě nezpracuje, 

tkán ě jím nejsou dostate čně zásobeny; V/C ratio nám ukáže, že vázne 

oběh.  

Poruchu UDÁNY osv ětlí nejlépe p říklad: v této místnosti je 

normální vzduch. V ětšina se tu cítí dob ře, dýchá normáln ě, ale n ěkdo 

má pocit, že je tu špatný vzduch, nem ůže dob ře dýchat a dožaduje se 

vyv ětráni. U n ěj jde tedy o poruchu UDÁNY.  

Jde -li o poruchu APÁNY , je narušena expira ční aktivita, a to op ět 

bud p římo v mozkovém centru, nebo v pr ůběhu nervových drah anebo p římo  

v plicích  ( nap ř. u astmatik ů).  

To je jen malá ukázka, jak lze b ěžnou medicínskou terminologii 

převést do terminologie jógické. P řitom je t řeba mít stále na pam ěti, 

že medicína hovo ří v pom ěrn ě úzce vymezených pojmech (nap ř. nádech, 

výdech), kdežto jóga uvažuje v mnohem širším smyslu , nap ř. pod pojmem  

"p říjem" rozumí všechno, co vstupuje jak do t ěla, tak do mysli, 

intelektu i emocí. Op ět to nejlépe osv ětlí p říklad: dostaneme dopis, 

přečteme jej (PRÁNA), analyzujeme_jeho obsah (SAMÁNA), tyto myšlenky  

v nás "kolují" (VYÁNA), snažíme se je pochopit, „st rávit“, vyvolají 

v nás další myšlenky, emoce (UDANA) a my je vyjád říme tím, že napíšeme 

odpov ěď (APÁNA).  

V terapii nemusíme za čít hned tím, že sledujeme pacienta z 

hlediska jeho pránické aktivity. Ale za čne-li si st ěžovat nap ř. na 

psychické nebo psychosomatické potíže, m ůžeme pomocí tohoto rozboru 

snáze ur čit p ří činu  jeho poruchy; zda je v tom, jak p řijímá podn ěty 

zven čí (PRÁNA), zda je zpracovává p řiměřeně nebo zkreslen ě (SAMÁNA), 

zda je schopen se s nimi vyrovnat (UDÁNA) anebo se stále vrací k 

minulým nep říjemným zážitk ům (VYÁNA), není schopen se jich zbavit 

(APÁNA). Každá tato porucha sama o sob ě je schopna udržovat jej 

v trvalém nap ětí. Musíme zám ěrn ě p ěstovat a rozvíjet práv ě tuto jasnou 

analýzu p ři proci ťování a prožívání, abychom mohli eventuální poruchy  

cílen ě odstranit.  

Jeden z módních sm ěr ů západní psychoterapie, tzv. primal scream 

(první výk řik) vrací člov ěka do minulosti až k prvnímu výk řiku p ři 

narození a tak se ho snaží zbavit nap ětí. Jóga postupuje obrácen ě: 

klade d ůraz na p řítomnost, pomáhá člov ěku pochopit, co se s ním d ěje 
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práv ě te ď, v tuto chvíli. I p ři tomto postupu vychází na povrch, co 

člov ěk prožil v minulosti, ale je to modifikováno sou časnými podn ěty.  

Z hlediska vyváženosti pránické aktivity v t ěle je t řeba ješt ě 

další analýzy. P ředstavme si t ělo rozd ělené v rovin ě horizontální do 

čty ř kvadrant ů: levého a pravého, p ředního a zadního, a sledujeme  

je-li aktivita (MAHAPRÁNA) a všech jejích p ět základních projev ů 

ve_všech čty řech kvadrantech stejná, vyvážená, a to i po ose  

vertikální, tedy v úrovni b řicha, hrudníku, hlavy apod. Jóga vychází z 

toho, že tato aktivita vyvážena není a že se p říslušným cvi čením 

musíme snažit o dosažení rovnováhy.  

Jak m ůžeme vnímat pránickou aktivitu v jednotlivých kvadr antech? 

Budeme používat hlavn ě dechu, protože dýchání_je jedním z jejích 

hlavních projev ů.   

 

Cvi čení : v pohodlné pozici procitovat, zda dýchací aktivit a je stejná 

    v p řední i zadní části plic, v levém i pravém plicním laloku. 

  

Přesné vymezení kvadrant ů vlastn ě neexistuje. Bereme-li však  

v úvahu funk ční  aktivitu, zjistíme obvykle, že v p řední části hrudníku 

je aktivita v ětší. Je pro to p řirozené fyziologické vysv ětlení: vzadu 

jsou žebra pevn ě p řipojena k páte ři, vp ředu je jejich rozestup v ětší. 

Přirozená rovnováha tedy neexistuje zpravidla ani u z dravých lidí 

(u nemocných je nerovnováha ješt ě v ětší), ale m ěli bychom se o ni 

snažit. (Je mín ěna samoz řejm ě nikoli objektivní aktivita, ale op ět 

funk ční, t.j. na úrovni poci ťování). Je to obsaženo nap ř. už v 

samotném názvu hathajógy: HA znamená pravý, THA lev ý, tj. obojí se 

vyvažuje.  

Tuto koncepci vyvažování m ůžeme rovn ěž sledovat na nejr ůznějších 

úrovních. Nap ř. na psychologické úrovni - každý máme v sob ě tendence 

mužské i ženské; i u muž ů mohou v jejich psychice p řevažovat ženské 

vlastnosti a naopak. Zrovna tak dominance a submise  - u každého 

převládá jiná složka. I pokud jde nap ř. o mozek, jedna jeho polovina 

odpovídá p řevážn ě za naši intelektuální, analytickou činnost, druhá za 

emoční složku a schopnost celostního chápání situace. K aždá polovina 

t ěla je řízena opa čnou polovinou mozku, vzestupné a sestupné nervové 

dráhy se k říží. U n ěkoho je více rozvinuta hemisféra analytická, u 

jiného ta, která ovliv ňuje naše cít ění. Cílem je, aby ob ě tyto funkce 

byly pokud možno vyvážené, aby nap ř. jak pránická tak apánická 

aktivita byla stoprocentní. 

V pránájám ě za čínáme dýcháním, teprve když m ůžeme jeho prost řed-

nictvím hodnotit pránickou aktivitu. Co máme na mys li, když mluvíme o 

stoprocentní pránické aktivit ě a stoprocentní apánické aktivit ě? 

Když respitra ční centrum za čná pracovat, vysílá impulsy do celého 

t ěla. Bylo by logické, že všechny svaly, které se pod ílejí na nádechu 

(bránice, hrudní a kr ční svaly) se za čnou rozpínat sou časn ě – to by 
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byla stoprocentní pránická aktivita. P řesto to tak není. Podle toho, 

která část je aktivn ější, hovo říme o dýchání b řišním, hrudním nebo 

podklí čkovém, o dechu b řišn ě hrudním nebo hrudn ě b řišním apod. Jindy 

se b řicho p ři nádechu za čne sice rozpínat, ale v ur čité fázi se 

vtáhne. Dýcháme tedy r ůzně, i když svaly máme v podstat ě stejné. U 

pacient ů nás zajímají práv ě odlišné typy dýchání, protože mohou 

souviset s ur čitou poruchou a korekcí dechu m ůžeme op ět p ůsobit i na 

její odstran ění. Stoprocentní aktivita by m ěla p ůsobit simultánn ě 

v celém t ěle bez blok ů. 

 

Při hodnocení dechu rozlišuje jóga dva procesy:  

- pránickou aktivitu dýchacího centra, t.j. impulsy  odpov ědné za to, 

že v ůbec dochází k dýchání - tedy řízení dechu  a  

- dýchací aktivitu, tj. vlastní dech , to, co se projevuje na úrovni 

t ěla.  

Vlastní dech má op ět dv ě složky: nádech (ŠVÁSA) a výdech (PRAŠVÁSA).  

Dech si uv ědomujeme obvykle tím, že vnímáme zp ětnou vazbu z 

dýchacích sval ů, tedy proprioceptivní. To je b ěžný zp ůsob vnímání 

dechu. M ůžeme však vnímat dech také p římo prost řednictvím plicních 

receptor ů, tj. visceroceptivní zp ětnou vazbou. Obrátíme tím pozornost 

dovnit ř t ěla a vytvo říme nový typ uv ědoméní si vlastního t ěla. Mohli 

bychom to nazvat také pránickým v ědomím.  

Inspira ční centrum vysílá vzruchy, ty se ší ří podél nerv ů ke 

svalovým skupinám, které se podílejí na dechu. Hrud ní koš se rozší ří, 

jeho objem se zv ětší, v plicích vznikne negativní tlak. Pokud jsou 

dýchací cesty volné, vyrovná se tento negativní tla k p řílivem vzduchu 

zven čí. To všechno se d ěje sou časn ě, proto máme zdánliv ě pocit, že 

hrudník se rozpíná tím, že vdechujeme vzduch. Souvi slost je však práv ě 

opačná: hrudník se rozepne, a proto se m ůžeme nadechnout, tj. vzduch 

může vstoupit do plic.  

Ve fyzioterapii nebereme obvykle v úvahu nervovou a ktivitu 

dýchacího centra. V józe uvažujeme v termínech prán ické aktivity v 

t ěle, která p ůsobí prost řednictvím nerv ů na t ělo. Pak m ůžeme zkoumat, 

má-li p ři svém p ůsobení n ějaké p řekážky, anebo zda funguje normáln ě, 

plynule. P ředstavme si plíce a v ůbec hrudník i b řišní dutinu jako 

velký mí č a vzruchy z dýchacího centra jako vzduch proudící do mí če. 

Za normálních okolností se vzduch ší ří rovnom ěrn ě všemi sm ěry. Je-li 

však st ěna mí če n ěkde slabší nebo jinde naopak siln ější, tužší, 

vznikne výdu ť nebo naopak ztlušt ělá část se bude rozpínat pomaleji. A 

práv ě tak to vypadá v plicích:  

má-li člov ěk n ěkde poruchu (nejen t ělesnou, ale psychickou, emo ční 

blokádu apod.), t ělo okamžit ě vytvá ří odpor, který brání normálnímu 

proud ění pránické aktivity v t ěle. Dech se neší ří simultánn ě všemi 

směry stejn ě.  



- 11 - 

Cvi čení : leh, nohy pokr čené v kolenou, chodidla na podložce, uvoln ěně.  

    Jednu ruku položit na b řicho, druhou na hrudník a snažit se  

    o rovnom ěrný dech tak, aby se b řicho i hrudník zvedaly 

    sou časn ě. Klademe d ůraz na simultánnost celého nádechu. 

    Neda ří-li se to, je porucha n ěkde v oblasti autonomního 

    nervstva, o níž t řeba ani nevíme.  

    Toto cvi čení pomáhá zlepšit schopnost proci ťování.  

 

NÁDÍ  

Dráhy, jimiž se pránická aktivita ší ří, se nazývají NÁDÍ. N ěkdy 

rozumíme pod tímto názvem celý funk ční vzorec ur čité činnosti, tedy 

nejen pouhou dráhu, jindy se je snažíme ztotožnit s  ur čitými známými 

strukturami. N ěkdy jako bychom je p římo cítili kolem n ěkterých t ěles-

ných struktur, podél páte ře apod. Nap ř. víme, že v míše jsou sestupné 

trakty, jimiž se ší ří vzruchy z mozku sm ěrem k periferii, a trakty 

vzestupné pro obrácené pochody. Pro nás nejsou d ůležité trakty jako 

takové, ale d ůležité je seskupení vzruch ů, které procházejí. Když to 

budeme chápat jako funkci, blížíme se pojetí NÁDÍ v  józe (tedy NÁDÍ 

nikoli jako struktura, ale jako funk ční jednotka). 

  

ČITTA  

Jóga se velmi zam ěřuje na koncepci v ědomí, ČITTA. Jeho stav a 

úrove ň můžeme hodnotit ze dvou hledisek. Jedna složka v ědomí je akti- 

vována p řísunem informací prost řednictvím smyslových orgán ů a je tedy 

spojena s vn ějším sv ětem; druhá dostává podn ěty z vnit řku_t ěla,_je 

spojena s naším vnit řním sv ětem. A práv ě tyto podn ěty vnit řní 

(proprioceptivní, visceroceptivní a podn ěty z vestibulárního aparátu) 

se za normálních okolností podílejí na tom, jaká je  úrove ň našeho 

vědomí.  

Psychologická definice říká, že osobnost je produkt d ědi čných 

složek a p ůsobení prost ředí. Na d ědi čnost p ůsobit nem ůžeme; m ůžeme 

však - chceme-li zm ěnit osobnost - p ůsobit na prost ředí, a to jak 

zevní, tak vnit řní.  

Zevní prost ředí dává vznik úzkému, p řesn ě zam ěřenému v ědomí; 

např. slyšíme-li zvuk, je to ur čitá frekvence, kterou m ůžeme velmi 

přesn ě vymezit. Naproti tomu signály z vnit řního prost ředí jsou 

difúzní, generalizované; p ři bronchitid ě cítíme tíhu v celém hrudníku, 

bolest b řicha nem ůžeme často p řesn ě lokalizovat apod.  

Každý podn ět, který p řijde do v ědomí, naruší jeho rovnováhu - v 

józe to nazýváme ČITTA VIKŠÉPA. Výraz "podn ět" je v józe chápán velmi 

široce a zahrnuje obvykle oba póly téhož pojmu: p ři horkosti vnímáme i 

chlad, p ři slasti i bolest. V tomto pojetí rozlišujeme čty ři d ůsledky 

působení podn ětu, drážd ění (VIKŠÉPA): na vjem (a ť zven čí nebo zevnit ř 

t ěla) reagujeme  
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- na intelektuální úrovni (jeho uv ědoměním si: bolestivý i p říjemný 

podnět) - DUKHA,  

- na emo ční úrovni (jeho procít ěním: deprese i euforie) - DAURMANASJA, 

- na svalové úrovni (zm ěnou svalového tonu: nap ětí nebo uvoln ění) – 

  ANGAMEDŽAJATVA,  

- na respira ční úrovni (zm ěnou dýchacího vzorce: nádechem nebo výde- 

  chem) - ŠVÁSA a PRAŠVÁSA.  

Dokážeme-li ovlivnit kteroukoli z t ěchto složek, ovlivníme i 

ostatní. Často se nap ř. zapomíná, že i podn ěty na vyšší úrovni (prudké 

emoce, kladné i záporné) se odrážejí na zm ěnách dechu a že to platí i 

obrácen ě. Úpravou na jedné úrovni m ůžeme docílit úpravy i na jiné, 

vyšší nebo nižší úrovni. Berme to jako zp ůsob myšlení p ři jógické 

praxi.  

Např. ásanami p ůsobíme na tonus t ěla, ale nikdy nemluvíme pouze o 

tonu, ale o senzoricko-tonické složce, protože toni ckou složku ovliv-

ňují i pocity. Proto jsou pocity p ři cvi čení tak d ůležité. Jde ovšem o 

pocity p řicházející z vnit řku (Buddha bývá znázor ňován v pozici se 

zav řenýma o čima; znamená to, že má uzav řeny všechny smysly, že meditu-

je v jakési senzorické deprivaci). 

  

II. Á S A N Y  

Rozdíl mezi ásanami a t ělesným cvi čením  

O ásan ě hovo říme podle klasické definice tehdy, když k jejímu 

udržení v klidu s nehybnosti po delší dobu vynaklád áme co nejmenší 

úsilí. Patandžali definuje ásanu jako polohu, která  je "pevná a 

příjemná".  

Při t ělesné výchov ě zam ěřujeme aktivitu na n ějaký cíl bud v t ěle 

nebo mimo n ě. Zhruba asi tak, že se nap řed rozhodneme, jaký pohyb 

provedeme (tj. zapojíme mozkovou k ůru) a pak p řistoupíme k vlastní 

činnosti prost řednictvím volní inervace, která probíhá b ěhem celé 

činnosti. V ásan ě naproti tomu - jakmile ji zaujmeme - by mozková k ůra 

(alespo ň teoreticky) nem ěla být v ůbec aktivní; p řesn ěji řečeno nem ěla 

by být aktivní ve svém exeku čním, výkonovém aspektu, avšak proci ťová-

ní, tedy senzorická funkce musí být naopak maximáln ě aktivní. 

Aktivn ější by m ěl být moze ček, regulující polohu t ěla.  

V obou p řípadech p ůsobí zp ětná vazba, ovšem rozdílným zp ůsobem. U 

normálního t ělesného cvi čení p ůsobí ze sval ů, které jsou práv ě v akci ; 

celá naše výchova od d ětství je zam ěřena na to, jak tyto informace 

dostávat. U ásan se musíme teprve u čit, jak získávat zp ětnou vazbu ze 

sval ů, které jsou uvoln ěny . Je to obtížné, ale pom ůže nám to pochopit, 

co je vlastn ě relaxace. V ásanách se uvoln ěný sval natahuje pomalu, 

takže v n ěm nevzniká tenze, naopak, nap ětí mizí a tím se sval m ůže 

dále natáhnout. Je to tedy obrácený postup než p ři b ěžných t ělesných 

cvi čeních.  
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Rozlišujeme kontrakci izometrickou a izotonickou. J edna obvykle 

převládá. Podobn ě v žádné ásan ě nedocílíme naprostého uvoln ění. Stále 

jsou v činnosti antigravita ční svaly, t ělo musí držet polohu v ůči 

gravitaci apod. Uvoln ěním m ůžeme tuto aktivitu zmenšovat, ale nem ůžeme 

ji zcela potla čit.  

Rozlišujeme tedy t ři druhy t ělesných cvi čení:  

- p řevážn ě izotonické povahy, kdy se dostáváme do ur čité polohy, 

- p řevážn ě izometrické povahy, kdy se tahem nebo kontrakci sn ažíme 

  dosaženou polohu udržet,  

- s uvoln ěnými svaly, čímž se poloha m ění v ásanu. 

  

Cvi čení : provést hluboký p ředklon uvedenými t řemi zp ůsoby; sledovat 

    t ělesné reakce (tep, dech) a uv ědomovat si rozdílný zp ůsob 

    proci ťování:  

    • 1Ox rychlý p ředklon - izotonická kontrakce, 

    • výdrž v hlubokém p ředklonu s co nejvíce napnutými svaly – 

      izometrická kontrakce, 

    • nechat trup klesnout do p ředklonu zcela voln ě, pouze p ůso- 

      bením gravitace - svaly relaxované. 

 

Lidé p řistupují k ásanám v ětšinou ze studia svalové činnosti a 

používají jen izometrické nebo izotonické složky. K romě fyziologie 

svalového cvi čení bychom ovšem m ěli znát i v ěci týkající se tonu a 

držení t ěla a jeho vyváženosti. Tam, kde p ůsobíme na tonus nebo 

rovnováhu, musíme uvažovat nejen v termínech gravit ace a antigravita-

ce, flexe a extenze, nejen jaké odst ředivé vzruchy jsou z roh ů míšních 

nebo jaké odst ředivé vzruchy jdou z v řetének. Musíme pozorovat také, 

jak se na provád ění ásan promítají vnit řní konflikty, podrážd ění a 

napětí, duševní nevyváženost, deprese. Pak už uvažujeme  docela jinak.  

Pocity z vnit řního prost ředí k nám p ři cvi čení p řicházejí 

prost řednictvím propriocepce a viscerocepce. Musíme mít n a mysli, jak 

pracují receptory p ři svalové kontrakci, jak p ři relaxaci a jak p ři 

stažení, kdy jsou drážd ěna svalová v řeténka, kdy šlachová t ělíska a 

kloubní receptory. U vnit řních orgán ů sledujeme, jaké podn ěty dostává-

me z plic, pleury, cév (baroreceptory a chemorecept ory) apod. Každá 

vnit řní oblast má své vlastní receptory, ale v józe prac ujeme s pocity 

ze všech vnit řních receptor ů souhrnn ě.  

Jak se nau číme vnímat reakce t ěla v ásanách? Když natáhneme sval, 

jde do mozku signál ze svalových v řetének a p řivodí ur čité zm ěny. To 

zpětn ě ovlivní svalový tonus a ze svalu p řichází další zp ětná vazba. Z 

tohoto hlediska m ůžeme mít p ři r ůzných ásanách r ůzné vzorce. Stejným 

způsobem dostáváme p ři r ůzných ásanách vzruchy z vnit řních orgán ů 

podle toho, jak jsou p ři ásanách prokrveny, stla čeny apod. A stejným 

způsobem p ři zp ětné vazb ě ovliv ňujeme i funkce t ěchto orgán ů. To je 

proprioceptivní a visceroceptivní aspekt ásan.  
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Stejn ě můžeme v tomto smyslu uvažovat o páte ři; pozice p ůsobí 

zprvu na povrchní svalové skupiny, odkud p řicházejí impulsy do mozku. 

Postupn ě se tyto svaly uvol ňují a do akce vstupují stále hlubší svalo-

vé skupiny, až se postupn ě uvolní celá skupina sval ů kolem páte ře.  

To je tedy další podstatný rozdíl mezi t ělesným cvi čením a 

ásanami: správn ě provedená ásana vede k relaxaci, kdežto p ři cvi čení 

se sval dostává do stále v ětší aktivity a tedy i nap ětí. Proto se po 

cvi čení mohou dostavit i k řeče a proto se po ásanách musíme jen velmi 

zvolna vracet k plné_svalové aktivit ě. P ři prudkém pohybu by mohlo 

dojít až k natržení uvoln ěného svalu, nap ř. p ři prudkém návratu z 

PAŠČIMOTANÁSANY - p ředklonu vsed ě nebo HALÁSANY - pluhu.  

Tělo m ůžeme rozd ělit na oblast, k čerá je pod naší v ědomou, tedy 

volní kontrolou, kterou v širším slova smyslu ovlád áme "intelektem" 

(kon četiny, pohybový aparát), a oblast vnit řních orgán ů, fungující 

autonomn ě, bez naší v ědomé regulace. P ři b ěžném t ělesném cvi čení p ůso- 

bíme "intelektem" na náš pohybový aparát a podle pr incipu zp ětné vazby 

tímto tréninkem tedy i obracen ě na náš intelekt. Ned ěláme však nic k 

ovlivn ění našich emocí, které úzce souvisí s autonomním ne rvovým 

systémem, řídícím funkce všech vnit řních orgán ů.  

Většinu našich potíží v dosp ělém v ěku m ůžeme lokalizovat do 

vnit řních orgán ů a do páte ře. P ři b ěžném t ělesném cvi čení p ůsobíme 

sice ur čitým zp ůsobem i na vnit řní orgány, nap ř. tím, že se musí 

adaptovat na zvýšenou svalovou námahu, ale neovliv ňujeme tím jejich 

funkce v širším adapta čním kontextu. Naproti tomu jóga p ůsobí 

prost řednictvím ásan a n ěkterých nápravných jógických cvik ů jak na 

tyto orgány p římo, tak i na autonomní nervový systém a jeho prost řed-

nictvím op ět jak na vnit řní orgány, tak navíc i na emo ční složku 

osobnosti.  

Za sídlo emocí se považuje hypothalamus a limbická oblast. Vedle 

názvu "viscerální mozek" najdeme v literatu ře i ozna čení "emo ční 

mozek", protože ob ě složky úzce souvisí, zatímco naše volní aktivita 

se váže k mozkové k ůře.  

Charakteristika osobnosti (v četn ě typu reaktivity a vnímání) je 

výsledkem integrovaného p ůsobení psychických, nervových a endokrinních 

mechanism ů. Jógické techniky mohou p ůsobit práv ě na tyto mechanismy. 

Např. držení t ěla odráží základní lad ění osobnosti. Vyrovnané osob-

nosti mají v ětšinou trup, krk i hlavu ve vyvážené poloze. Flexní  

držení t ěla sv ědčí spíše o ochablosti až depresi. P řevážn ě extenzní 

držení t ěla najdeme často u lidí podrážd ěných, rozzlobených, v nap ětí.  

Při t ělesné výchov ě hodnotíme vždy n ějaký zevní ukazatel: p ři 

skoku do dálky m ěříme vzdálenost, p ři b ěhu čas apod. Naše chování je 

už reakcí  na ty to zevní  podn ěty. P ři ásanách zevní hodnocení schází; 

vnímáme pouze podn ěty zvnit řku. Není to reakce na zevní podn ět, ale 

akce , která má za čátek sama v sob ě.  
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Při každé akci sledujeme také její reakci (hrá č kopne do mí če a 

sleduje, kam doletí). Je to reakce mimo  naše t ělo. P ři ásanách není 

žádná reakce mimo t ělo; je pouze reakce uvnit ř t ěla a jeho prost řed-

nictvím reakce v našem v ědomí.  

Pokud jsme p ři cvi čení myslí v zevním sv ět ě, m ůžeme poci ťovat v 

t ěle i ur čité nap ětí. P ři ásanách tento zám ěrn ě zmír ňujeme. N ěkdy se 

to poda ří už jedinou ásanou - vzpome ňme na trojí zp ůsob p ředklonu a 

jeho rozdílné proci ťování. Budeme-li po n ějakou dobu provád ět pravi-

deln ě alespo ň n ěkolik ásan denn ě, za čnou se v našem v ědomí vytvá řet 

nové vzorce pocit ů i nové dráhy, které jsme do té doby nevnímali. I 

pokud jsme už m ěli ur čitou zkušenost v tomto sm ěru, bylo to v ětšinou 

nahodilé. V ásanách to p římo programujeme. Poda ří-li se nám takto 

odstranit ur čité poruchy p římo ve v ědomí, budeme se cítit lépe. 

Všechny jógické techniky se v podstat ě snaží o to, 

abychom_pronikli sami k sob ě. Abychom to dokázali, musíme zastavit 

veškerou aktivitu – nejen t ělesnou, ale i myšlenkovou a emo ční. Za 

normálních okolností se naše v ědomí identifikuje s naším chováním, s 

naší činností. Teprve když r ůznými relaxa čními technikami tuto činnost 

zastavíme, v ědomí se vrátí na své vlastní místo a naše JÁ se ust álí ve 

své skute čné povaze. 

 

Základní skupiny ásan  

Ásany, pozice d ělíme na medita ční, relaxa ční a nápravné.  

 

Medita ční pozice  

(PADMÁSANA - lotos, SIDDHÁSANA - "dokonalá" pozice,  VADŽRÁSANA 

nebo VIRÁSÁNA - sed na patách) používáme obvykle pr o praxi pránájámy. 

Vyžadujeme trojúhelníkovou základnu, vyvážený krk a  páte ř. Málokdo 

však má toto vyvážené držení t ěla; v ětšinou zjistíme funk ční a n ěkdy i 

strukturální kyfózy a skoliózy, často spojené s r ůznými psychosomatic-

kými potížemi. V anamnéze najdeme často n ějakou funk ční nevyváženost 

nervové činnosti (zejména v oblasti autonomního nervstva) ja ko d ůsle-

dek stres ů, šok ů a traumat. Jde tedy o poruchu emo ční povahy, vedoucí 

nejprve k funk ční poruše a p ři delším trvání eventuáln ě až ke struktu-

rálním zm ěnám.  

Meditaci nedoporu čujeme u nervov ě labiln ějších pacient ů. Zásadn ě 

ji neprovádíme, pokud s ní sami nemáme dostate čnou zkušenost, jinak by 

mohla mít nežádoucí ú činky. Navíc pro mnoho lidí na Západ ě je delší 

setrvání v medita ční pozici obtížné.  

Některé tyto pozice m ůžeme použít p ři lé čbě revmatických artri-

tid, kdy pohyb je jedinou dostupnou lé čebnou procedurou a práv ě tyto 

pozice umož ňují velký rozsah pohybu pro uvoln ění kloub ů dolní kon četi-

ny, zlepšení ob ěhu v kloubech a protažení ligament. Pak ovšem nemlu ví-

me o ásanách, ale o fyzioterapii. 
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Relaxa ční pozice  

používáme zejména p ři poruchách na úrovni v ědomí. Mnoho nemocných 

užívá zklid ňující léky. Ty ovšem neodstra ňují jejich poruchu, pouze 

vytvá řejí bloky na úrovni nervového systému, takže tenze se nedostane 

v plné intenzit ě až do centra v ědomí, nebo naopak se z centra nep řená-

ší v plném rozsahu na periferii. Nap ř.: u vysokého tlaku podáváme vždy 

také sedativa nebo trankvilizéry, takže nervové imp ulsy se neší ří 

z mozku do cév a tlak klesá. Jakmile však lék p řestane p ůsobit, tlak 

opět stoupne. Jóga se snaží odstranit tenzi p římo na úrovni v ědomí  

( ČITTA VIŠRANTI, klidné v ědomí) - to je hlavní požadavek v ŠAVÁSAN Ě 

(pozice mrtvoly). Uvoln ění m ůžeme procítit skute čně jen tehdy, poda ří-

li se odstranit z v ědomí všechny konflikty, nap ětí a strachy . Naše 

relaxa ční technika by to m ěla dokázat. Nesmíme se snažit o pouhou 

svalovou reluxaci, ale práv ě o ono uvoln ění ve v ědomí  pacienta. 

Zpočátku se nap ětí m ůže i trochu zvýšit (na to je t řeba je upozornit 

předem), ale pak to p řejde. P ři n ěkterých poruchách_páte ře, nap ř. p ři 

kyfoskoliózách m ůže poloha na zádech vyvolat bolesti; pokusíme se je  

odstranit podložením podušky. N ěkte ří lidé nejsou v této poloze v ůbec 

schopni se uvolnit, zejména mají-li strach ze smrti . Už sám název 

vzbuzuje tenzi, proto musíme postupovat individuáln ě. Nejlepší je 

použít obm ěny této ásany v poloze na b řiše (MAKARÁSANA, krokodýl). Je 

vhodná i u osob, které se nemohou nau čit b řišnímu dechu. Když si v 

této poloze uv ědomí t ělo, bude pro n ě b řišní dech snadný i v jiné 

poloze. Navíc tu dochází k lehké masáži vnit řních orgán ů. 

  

Nápravné pozice  

upravují nejen držení t ěla a stav páte ře, ale ve svých d ůsledcích 

ovliv ňují i osobnost jako celek. Rozlišujeme čty ři skupiny nápravných 

pozic podle částí t ěla, na které  a skrze které  p řevážn ě p ůsobí:  

- na páte ř a skrze páte ř (p řesn ěji řečeno; p ůsobí p řes dlouhé a krátké 

  svaly kolem obratl ů, p ůsobící ve sm ěru gravitace a proti n ěmu), 

- na vnit řní orgány a skrze n ě,  

- na kosterní svaly, klouby a vazy a skrze n ě,  

- na vestibulární aparát a skrze n ěj. 

 

III. P R Á N Á J Á M A  

 

Přípravné techniky týkající se pránájámy  

 

AGNISÁRA  

St řídav ě vypínáme celou b řišní st ěnu kup ředu, až je vyklenutá 

jako b řicho t ěhotné ženy, a vtahujeme zp ět. P ři pohybu vp řed jdou i 

záda v bederní oblasti vzad, naopak p ři vtahování b řicha se vtahují i 

záda - tato fáze je tedy stejná jako v UDDYJÁN Ě - viz dále. Celý 

proces musí probíhat plynule, bez jakýchkoli trhavý ch pohyb ů a tak 

pomalu, aby cvi čící byl schopen vnímat každou jeho fázi. (Tento zp ůsob 
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se tedy zna čně liší od b ěžně popisované AGNISÁRY, provád ěné vtahováním 

a prudkým uvol ňováním b řišní st ěny s vysokou frekvencí).  

AGNISÁRU můžeme provád ět po výdechu nebo nádechu - ú činek je 

odlišný a každý si musí vyzkoušet sám, který zp ůsob mu vyhovuje lépe. 

Obojí zp ůsob ovliv ňuje nap ětí a prokrvení vnit řních orgán ů. Je to vel-

mi d ůležitá pro čiš ťovací procedura. Pokud se p ři provád ění po nádechu 

objeví nep říjemný tlak v hlav ě nebo dokonce závra ť, je vhodné mírn ě 

sklonit hlavu. 

 

KAPÁLABHÁTI  

je opakovaný prudký výdech nosem. Nosní dírky jsou široce 

rozev řeny. Výdech provádíme silou stažením dolní a st řední části 

břicha, p ři čemž stažení sm ěřuje dozadu a nahoru. Automaticky, bez 

volního úsilí se p řitom stáhne celé dno pánevní. Po tomto výdechu se 

břišní st ěna zcela uvolní, takže vzduch vstupuje do plic auto maticky. 

Bezprost ředně poté následuje další prudký výdech. Za čínáme 10 výdechy 

a po čet postupn ě zvyšujeme. Zpo čátku provádíme pomalu, teprve až 

dokonale zvládneme techniku provád ění, m ůžeme povolit frekvenci až 2 

prudké výdechy za sekundu. P řirozená tendence je s každým úderem 

břišních sval ů zvednout a rozší řit hrudník, to by ovšem snižovalo 

účinek pohybu bránice; hrudník má z ůstat pokud možno nehybný. Ú čelem 

je dokonale pro čistit celou nosní oblast, p ůsobit tak preventivn ě 

proti častým zán ět ům v t ěchto místech a zvýšit citlivost nosní 

sliznice.  

 

UDDYJÁNA  

Po výdechu, s uvoln ěným b řichem, provedeme falešný nádech, tj. 

roztáhneme hrudník, aniž nasáváme vzduch, až se brá nice a b řišní st ěna 

sama vtáhne dovnit ř, dozadu a sm ěrem vzh ůru. B řišní svalstvo musí p ři-

tom z ůstat maximáln ě uvoln ěné. I bederní část zad bychom m ěli protla-

čit kup ředu a horizontální pohyb zm ěnit ve vertikální, jako by se celá 

páte ř vytahovala vzh ůru. V podb říšku jako bychom poci ťovali nasávání.  

Pomocí UDDYJÁNY můžeme zjistit a pak p řekonat r ůzné blokády, 

stojící v cest ě vzestupným proud ům v t ěle. V oblasti páte ře se p řitom 

mohou projevit pocity mraven čení, tepla, jako by n ěco proudilo po 

páte ři sm ěrem vzh ůru. Tyto pocity m ůžeme nazvat KUNDALINI. U každého 

jednotlivce mohou být jiné a jejich procít ění je práv ě d ůkazem "probu-

zení" KUNDALINI. Oblasti, ve kterých tyto pocity vn ímáme, mohou splý-

vat s koncepcí ČAKER. Odpovídají ur čitým částem t ěla a nechceme-li 

používat termínu ČAKRA, můžeme hovo řit o pocitech v oblasti perinea, 

lumbální a pod. (Problém ČAKER nebylo možno v rámci tohoto kursu 

podrobn ěji osv ětlit a bude probrán pozd ěji).  

Předpokládejme, že jsme schopni vnímat tyto pocity po dél celé 

páte ře, že celá zadní část t ěla je aktivována a vysílá senzorické 
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vzruchy do mozku (teorii KUNDALINI m ůžeme použít i diagnosticky a 

prognosticky) a my je m ůžeme vnímat. Nenastane-li podél páte ře žádná 

činnost, nebudou ani žádné senzorické impulsy a nebu deme tedy nic 

cítit. Musíme uvažovat, Jak docílit takového stupn ě aktivace, aby 

vyvolala ur čité senzorické vjemy. Ve fyzioterapii m ůžeme použít 

elektromyografie, abychom si ov ěřili aktivitu ur čitých svalových sku-

pin. Jógíni to provád ějí pomocí vlastního vnit řního monitorujícího 

systému. Vytvá řejí si jakýsi vlastní vnit řní polygraf, který registru-

je jejich pocity. My jsme zvyklí dostávat všechny i nformace pomocí 

pěti smysl ů. Jógíni jsou schopni vnímat i informace p řicházející z 

visceroceptor ů.  

V moderní medicín ě pegistrujeme p ři biologické zp ětné vazb ě 

prost řednictvím EKG impulsy ze srde čního svalu a p řevádíme je r ůznými 

přístroji na zvuk nebo sv ětlo, abychom je vnímali op ět pomocí smysl ů. 

Pacienti se tak stávají závislí zase jen na smyslov ě zprost ředkovaných 

signálech a nejsou schopni vnímat signály bezprost ředně tak, jak p ři-

cházejí z jejich vlastních visceroceptor ů. 

  

UDDYJÁNA BANDHA  

je UDDYJÁNA provedená po nádechu, tedy p ři plných plících, 

stažením b řišní st ěny. P ři ní cítíme nap ětí v krku.  

 

UDDYJÁNA MUDRA 

je dýchání s lehce staženým podb řiškem. Lépe se tak aktivují 

zadní plicní laloky a vyrovnává se fyziologické zak řivení páte ře v 

bederní oblasti. 

 

UDDYJÁNA KRIJÁ 

v UDDYJÁNĚ s mírn ě staženým podb řiškem uvolníme krk a hlavu mírn ě 

skloníme k hrudníku. Docílíme lepšího procít ění v podklí čkové oblasti.  

Všechny tyto techniky pomáhají ovlivnit pránickou a ktivitu v t ě-

le. Ned ěláme je tedy jako t ělesná nebo dechová cvi čení, ale za ú čelem 

stimulace pránické aktivity. Nap řed se ovšem musíme nau čit vnímat ji 

uvnit ř t ěla a odstranit bloky, pokud v n ěkteré oblasti brání jejímu 

volnému pr ůchodu. Dostaví-li se jednoho dne o čekávaný ú činek a my 

pokra čujeme v pravidelném provád ění, organismus se tomu p řizp ůsobí, 

navykne si na nové vzorce a tím dochází k postupné korekci. Proto je 

tak d ůležitá pravidelnost a dlouhodobost cvi čení.  

Je d ůležité, aby terapeut dovedl sám na sob ě rozlišit, co se d ěje 

v t ěle, a podle toho rozhodnout o použití jednotlivých technik. Nap ř. 

jak zvýšení, tak snížení nitrob řišního tlaku p ůsobí jako stimulans, 

ale pokaždé jiným zp ůsobem. 
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Pránájámická dýchání  

Z mnoha autonomních t ělesných funkcí pouze dech je pod naší 

částe čnou volní kontrolou. Víme, že autonomní t ělesné funkce mohou být 

ovliv ňovány emo čními stavy. Silná emo ční zát ěž m ůže vyvolat infarkt až 

smrt, silný stres m ůže n ěkdy podráždit colon a vést ke spastické 

obstipaci, jindy k žalude čním v ředům. N ěkteré psychické šoky vyús ťují 

v diabetes, dlouhodobá psychická tenze se m ůže podílet na vzniku 

vysokého krevního tlaku.  

Jako fyzioterapeuti se díváme na dýchání v ětšinou jen jako na 

proces ventilace, spot řeby kyslíku a vylu čování CO2. Sledujeme detoxi-

kační funkci dechu, regulaci teploty atd. a nebereme v  úvahu , že 

dýchání m ůže ovlivnit i_stav našeho v ědomí . Souvislost je vzájemná: na 

jedné stran ě kvalita stavu našeho v ědomí modeluje ur čitým zp ůsobem náš 

dech, ale sou časn ě dech sám o sob ě mění n ěco i v kvalit ě v ědomí. Nap ř. 

vnímání, schopnost pochopit v ěci, analyzovat je apod. je dána kvalitou 

vědomí. Chceme-li ji zvýšit, obvykle se zhluboka nade chneme a zadržíme 

dech. D ěje se to automaticky, v ětšinou to v ůbec nezaznamenáme. Jóga 

však klade d ůraz práv ě na tento aspekt dýchání a jeho vztah k v ědomí. 

Dýchání se výrazn ě podílí na stavu našeho v ědomí a práv ě této skute č-

nosti využíváme p ři pránájámickém dýchání. Jakmile se stav v ědomí 

snižuje, m ění se dech. Velmi hrub ě zjednodušen ě řečeno: p ři um ělém 

dýchání nevháníme do plic čistý kyslík, ale vzduch a pokud v ědomí 

zcela nevymizelo, za čne um ělé dýchání na n ě p ůsobit a postupn ě je 

přivede zp ět k norm ě. V tomto p řípad ě nesledujeme, zda pacient už 

dostal dost kyslíku, nesledujeme minutovou ventilac i, ale pouze jak 

přichází zase k v ědomí.  

Tento extrémní p řípad nám pom ůže pochopit princip pránájámického 

dýchání. Musíme ovšem uvažovat v termínech pránické  energie, která v 

t ěle stále pracuje. Kvalita v ědomí p římo závisí na kvalit ě pránické 

aktivity v t ěle. Dokonce i kvalitu této pránické aktivity m ůžeme 

hodnotit podle dýchací aktivity. Na tomto základ ě to pak m ůže zlepšit 

i ventilaci, zvýšit hladinu kyslíku v krvi, ale to jsou pouze vn ější  

projevy pránického dýchání. Pránájámické dýchání ja ko takové není 

reprezentováno zm ěnami v t ěchto fyziologických parametrech.  

Jedním z_problém ů moderní doby jsou choroby vyvolané stresem. P ři 

každém stresu je n ěkde v t ěle nap ětí. Není to nic nového, jen p ří činy, 

které stres vyvolávají, se m ění. D říve se_lidé báli moru a neštovic, 

dnes se bojí vysokého tlaku a rakoviny. Když si člov ěk uv ědomí svoji 

tenzi za čne obvykle hledat pomoc zven čí. D říve ji hledal u vyšších 

princip ů (k t ěm pat řila i jóga). Dnes tyto stavy lé číme na klinikách, 

ale i dnes nám jóga m ůže pomoci tím, že nám ukáže, jak hledat pomoc 

sami v sob ě. 

Při dýchání rozlišujeme dv ě fáze, nádech a výdech. Budeme-li 

zkoumat, co se d ěje v t ěle p ři jednotlivých fázích dechu, obecn ě 

zjistíme, že p ři nádechu  
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a) v úrovni t ěla: stoupá celkový tonus a tím i krevní tlak, EKG 

   vykáže na konci nádechu o n ěco vyšší srde ční frekvenci než 

   na jeho za čátku;  

b) v úrovni emocí: p ři velkém vzrušení se dostáváme do nap ětí, 

   které m ůže vést až k poruše n ěkteré funkce. V takovém stavu je 

   vždy d ůraz na nádechu;  

c) v úrovni vnímání: chceme-li uvolnit v ětší množství mentální 

   energie, v ětšinou zcela automaticky po nádechu na chvíli 

   zadržíme dech; zvýšeného tonu, kterého jsme dosá hli nádechem, 

   využíváme ke zlepšení vnímání i všech funkcí, kt eré práv ě 

   pot řebujeme (nap ř. plavec p řed skokem do vody se zhluboka 

   nadechne). 

Naopak kdykoli se v t ěle n ěco uvol ňuje, je to spojeno s prodlou- 

ženým výdechem. P ři výdechu klesá nap ětí, proto p ři relaxaci každý 

další výdech prohlubuje uvoln ění. Povzdech "Ááách" je jen prodlouženým 

výdechem, i vzlyk a plá č jsou vlastn ě formy výdechu. Všichni známe ze 

zkušenosti, jak nás n ěkolik minut plá če dokáže uvolnit, zbavit nap ětí. 

Některé tenze prožíváme p říjemn ě; i smích p ři dobrém vtipu je prodlou-

ženým výdechem. Jakmile jakékoli vybo čení z rovnováhy v kladném i 

záporném smyslu dostoupí ur čité hranice, musíme se uvolnit a všechny 

fenomény spojené s tímto uvoln ěním souvisí s výdechem. Proto ve všech 

pránájámických technikách je výdech vždy delší než nádech. Tento 

aspekt nám m ůže být p ři práci s pacienty velmi užite čný.  

Začnu s velmi vzdáleným, možná extrémním p říkladem. Jsou stavy, 

např. poslední stadium rakoviny, kdy po t ělesné stránce nem ůžeme už 

pro pacienta nic ud ělat. M ůžeme sice utišit bolest, ale neodstraníme 

tím jeho vnit řní tenzi. Pak je možno p řijmout tento aspekt a pracovat 

s pacientovým v ědomím, když už nesvedeme nic s jeho nádorem. V rámc i 

léka řské etiky s ním nem ůžeme hovo řit o tom, že um ře, i když je tvrdou 

skute čností, že smrt je neodd ělitelná od života. Všichni ji musíme 

podstoupit, nikdo nebude ušet řen. Bohužel nejsme vedeni k tomu, 

abychom tuto životní realitu dokázali p řijmout a vyrovnat se s ní. 

Neučíme se, jak ji prožívat, jak jí čelit. A nejde jen o skute čné 

umírání. Nap ř. máme-li ustoupit ze svého stanoviska, p řipadá nám, jako 

by tím um řela část našeho Já, a tvrdošíjn ě trváme na svém. Místo 

abychom se dokázali p řizp ůsobit, ustoupit, za čneme bojovat o "svou" 

pravdu. V partnerském vztahu m ůže taková neschopnost tolerance vést až 

k rozchodu, ale zp ůsobuje mnoho komplikací i v každodenním život ě.  

Východní filozofie naproti tomu vychází z toho, že už v samotném 

zrození člov ěka je zárodek jeho konce. Ob ě tyto složky nelze od sebe 

oddělit. Ve skute čnosti nem ůžeme zcela odstranit ani bolest ani 

utrpení. Je pravda, že pomocí lék ů můžeme na čas odstranit pocit 

bolesti. Ale ne vždy dokážeme odstranit její p ří činu. A tak dáváme 

pacientovi falešné v ědomí: Necítím bolest - jsem tedy v po řádku. I my 

léka ři rádi p řijímáme p ředstavu, že jsme mu pomohli. Opravdu jsme se 
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však vyrovnali s životní realitou p ři utrpení a p ři smrti? Ve starých 

jógických textech se říká: "Nep řijímejme smrt jako svého nep řítele, 

ale jako bratra a p řítele."  

Jak tedy za čít pracovat s r ůznými stresy a strachy v četn ě strachu 

ze smrti? I tady nám pom ůže nácvik prodlouženého výdechu. Zatím jsme 

ovšem byli mnohem víc cvi čeni v prodlužování nádechu s p ředstavou, že 

zvýšený p řívod kyslíku t ělu prospívá. Docílit ú činného prodlouženého 

výdechu je pro nás obtížn ější. Proto v pránájámickém dýchání za čínáme 

nácvikem výdechu a snažíme se docílit dvojnásobné d élky proti nádechu. 

  

Cvi čení : zkusit nap řed nádech a po n ěm dvojnásobn ě dlouhý výdech. 

     Poté provést t řikrát po sob ě co nejdelší výdech, zm ěřit jeho 

    pr ůměrnou délku a pak provád ět nádech za polovi ční délku 

    výdechu. 

 

Nácvik není snadný. Nádech vždy ur čitým zp ůsobem p řevládá nad 

výdechem. I první respira ční výkon novorozen ěte je nádech. V první 

řadě tedy musíme pacienty nau čit řídit se zásadou, že nádech  je polo-

vi ční dobou výdechu . P řitom každý musí postupovat podle vlastních 

dechových možností. Každý pacient si musí individuá ln ě zafixovat 

správný časový pom ěr, který mu nejlépe vyhovuje. Nejprve si zvykne na 

poměr 1:2, teprve pak rozvíjíme další dýchací techniky.  Pokud to 

nevezmeme v úvahu a budeme pacient ům vnucovat standardní dýchací 

vzorce, jak jsou popisovány v n ěkterých p říru čkách (nap ř. 1:4:2:2), 

může to v n ěkom vyvolat i stres.  

Má-li se objem plic zv ětšit, m ůžeme toho docílit bud intenziv-

nějším nádechem v krátké časové jednotce, anebo naopak prodloužením 

výdechu a tím prodloužením časového intervalu jednotlivých dech ů. V 

józe se objem plic zv ětšuje práv ě prodlužující se dobou výdechu. Nejde 

jen o hluboké dýchání , ale o pomalý , hluboký a prohlubující se dech .  

Jak ovšem brzdit p řirozenou rychlost dechu, když celý dnešní 

život sm ěřuje ke stále stoupající rychlosti? Pom ůže nám analýza 

pr ůběhu dýchání. 

  

Pr ůběh dýchání  

Za normálního, v ůlí řízeného dýchání pracujeme volním nervovým 

systémem. Myslí dáme povel mezižeberním sval ům k rozp ětí hrudníku. 

Vnímáme to jako n ěco zevního, hovo říme o nádechu a výdechu, jógickými 

termíny o ŠVÁSE a PRAŠVÁSE.  

Ale dýchání m ůžeme vnímat a proci ťovat i prost řednictvím impuls ů 

neurovegetativního systému z plic a bránice a do ji sté míry i ze 

splanchnické oblasti. Jako když do sklenice nalévám e vodu: bu ď můžeme 

pozorovat proud vody, jak p řitéká, anebo m ůžeme zam ěřit pozornost 

přímo na sklenici a sledovat, jak v ní stoupá hladina  tekutiny, jak se 
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nádoba plní. Stejn ě tak p ři dýchání nemusíme proci ťovat proud vzduchu 

v nosních dírkách ani rozpínání hrudníku, ale p římo expanzi plic 

samotných. Tato schopnost se v józe nazývá ANTARAMU KATA. Pak už 

nehovo říme o nádechu a výdechu (ŠVÁSA a PRAŠVÁSA), ale o p roci ťování 

expanze hrudníku jejich plnosti (P ŮRAKA)_a_naopak relaxace hrudníku a  

vyprázdn ění plic (RÉ ČAKA) a rozvíjíme citli vost pro vnímání signál ů 

z alveolárních receptor ů.  _  

V souvislosti s jógickým zp ůsobem dechu používáme ješt ě další 

termíny: v ědomě provedená zástava dechu se nazývá KUMBHAKA. P řitom 

rozlišujeme, zda jde o zástavu dechu po P ŮRACE, tedy s plnými plícemi 

(ANTARKUMBHAKA) anebo po RÉ ČACE, tedy s vyprázdn ěnými plícemi (BAHIR-

KUMBHAKA nebo také BÁHYAKUMBHAKA).  

Zástava dechu se však m ůže dostavit i automaticky, bez našeho 

vědomého úsilí, nap ř. p ři meditaci. Pak hovo říme o KBÉALA KUMBHACE 

(vnímání plných plic) a o ŠÚNJACE (vnímání prázdnýc h plic). Tyto dva 

stavy nazýváme jinak také STAMBA VRTTI, což zna čí klidnou nehybnost.  

Při prvním stupni pránájámy uposlechneme prvního nutk ání k 

výdechu nebo naopak nádechu. Pozd ěji jej dokážeme p řekonat a vy čkat 

druhého impulsu. P ři nejvyšším stupni vydržíme až do t řetího impulsu. 

Když se impuls v ůbec nedostaví a my jakobychom ztratili kontakt s 

plícemi, docílili jsme KÉVALA KUMBHAKY. POZOR: Nesm í dojít k pocitu 

dušnosti, bolesti hlavy, srde ční palpitaci apod.!  

Musíme rozlišovat mezi v ědomým zadržením dechu po ŠVÁSE a 

PRAŠVÁSE (impulsy vnímáme z proprioceptor ů mezižeberních sval ů) a mezi 

zástavou dechu po PÚRACE a RÉ ČACE (KUMBHAKA), kdy jde o impulsy 

vnit řní, z visceroceptor ů. Teprve pak si m ůžeme za čít všímat pom ěru 

mezi délkou nádechu a výdechu. Ale toto poznání má přijít v pr ůběhu 

praxe samo, ne jako v ědomá akce. Nikde ve starých textech se o t ěchto 

poměrech nehovo ří.  

KUMBHAKA znamená vždy totéž - zástavu dechu. Rozdíl  je pouze ve 

způsobu, jak do n ěho vstupujeme: p ři UDŽDŽAJÍ (viz dále) se sev řenými 

hlasivkami, p ři BHRAMÁRÍ pohybem m ěkkého patra, tvo řícím nosový zvuk 

apod.  

KUMBHAKA znamená nejen zástavu dechu a její výdrž, ale i to, jaké 

vnit řní informace v této souvislosti dostáváme. Povaha t éto reakce 

závisí na povaze PÚRAKY nebo RÉ ČAKY. Když se nau číme tyto r ůzné 

způsoby, proci ťovat, m ůžeme pak sami odpov ědně posoudit, který zp ůsob 

doporu čit jednotlivým pacient ům. 
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Způsob dechu Ú činky Možnost použití 

normální hluboký 

dech 

 

zvyšuje aktivitu 

 

deprese 

normální dech 

+ kapálabháti 

 

 - " - 

deprese, obsese, fixace, 

rigidita, pocit "t ěžké 

hlavy" 

ANTARKUMBHAKA 

(zástava dechu 

po nádechu, tedy 

s "plnými" plícemi)  

aktivuje, zvyšuje tonus, 

krevní tlak; vnitrob řišní 

a nitrohrudní tlak se 

stane pozitivní a stimu-

luje všechny orgány 

v b řišní dutin ě, žlázy 

s vnit řní sekrecí, 

urychluje cirkulaci, 

odstra ňuje m ěstnání; 

zvyšuje nápor na srdce! 

jsou-li funkce (t ělesné, 

emoční, intelektuální) 

pod normou, zm ěněny ve 

smyslu - : 

hypotonie, únava, diabe-

tes, nespavost, obezita 

apod. 

Nikoli p ři srde čních 

poruchách!!! 

BÁHYAKUMHAKA 

(zástava dechu 

po výdechu, tedy 

s "prázdnými" 

plícemi) 

vnitrob řišní a 

nitrohrudn í tlak se stane 

negativní, vnit řní orgány 

se roztahují a tím 

napomáhají p řílivu 

okysli čené krve do 

příslušných orgán ů; 

je to rovn ěž stimulace, 

ale jiného typu 

jsou-li funkce (t ělesné, 

emoční, intelektuální 

nad normou, zm ěněny 

ve smyslu + : 

vysoký TK, v ředová 

choroba, colitis, 

podrážd ění, fobie, 

chorobná podezíravost 

apod. 

  

Rychlost dechu sv ědčí o intenzit ě nervové aktivity v t ěle. Lidé 

s hyperaktivní nervovou činností nedokáží relaxovat. Proto se 

pránájámou snažíme o zpomalení dechu (zpomalujeme t edy jeho rychlost, 

nikoli objem !). P ři zácp ě, colitid ě, ale i p ři zvýšené dráždivosti, 

hádavosti apod. - ve všech t ěchto p řípadech m ůžeme p ůsobit zpomalením 

dechu na nervovou aktivitu. Nep ůsobíme jí jenom na plíce , hrudník nebo 

břišní st ěnu, ale za čínáme pracovat i na úrovni nervového systému. 

Proto pránájáma nejsou  pouhá dechová cvi čení .  

Kromě nutnosti vnit řního proci ťování a docílení správné KUMBHAKY 

je pro pránájámu typická ješt ě další v ěc: místo snahy o maximální 

rozev ření dýchacích cest a hluboký nádech a výdech se sna žíme jejich 

zužováním zvýšit odpor kladený vstupujícímu vzduchu , tím dýchání 

zpomalit a ovlivnit tak i další funkce.  

Při všech pránájámických technikách má být dolní část b řicha 

lehce stažena (viz UDDYJÁNA MUDRA). Staré texty říkají, že p ři KUMBHA-

CE máme sou časn ě použít UDDYJÁNU BADHU, tj. stažení b řišní st ěny. To 

by m ělo nastat automaticky, ale zpo čátku to musíme provád ět jako volní 

proces.  
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Cvi čení : trojí zp ůsob držení b řišní st ěny po hlubokém nádechu: 

    - nechat b řišní st ěnu uvoln ěnou,  

    - vystr čit b řicho jako p ři AGNISÁ ŘE,  

    - vtáhnout b řicho,  

    provést KUMBHAKU a sledovat, jak se liší stav v ědomi v jedno- 

    tlivých polohách, i když objem vzduchu v plicíc h je stejný. 

  

Obecně nedoporu čujeme d ělat zástavu dechu u pacient ů, pokud 

nemáme v tomto sm ěru dostate čnou zkušenost sami na sob ě. Teprve až 

budeme mít vlastni praxi, provedeme faktoriální ana lýzu vlastní 

zkušenosti a podle ní zvážíme, co jednotlivým pacie nt ům doporu čit. 

  

Nejpouživan ějši pránájámické techniky  

Podle starých text ů existuje osm druh ů pránájámy: SÚRJA BHÉDANA,  

UDŽDŽAJ1, BHRAMÁRÍ, BHASTRIKÁ, ŠÍTALÍ, SÍTKARÍ, MÚR ČČHÁ a PLÁVINÝ. 

Uvedeme nejpoužívan ější z nich. 

  

SÚRJA BHÉDANA  

Provádíme PÚRAKU pouze pravou nosní dírkou (SÚRJA N ADI = pravá 

nasní dírka), RÉ ČAKU pouze levou dírkou.  

Použití: stimuluje, aktivuje; p ři únav ě, útlumu, depresi. 

 

ČANDRA BHÉDANA  

Provádíme PÚRAKU pouze levou nosní dírkou ( ČANDRA NÁDÍ = levá 

nosní dírka), RÉ ČAKU pouze pravou dírkou.  

Použití: má tlumivý ú činek; používáme pouze terapeuticky p ři nap ětí, 

    roz čilení, podrážd ění.  

 

LOMA-VILOMA  

St řídavý dech - používáme obou výše uvedených zp ůsob ů st řídav ě: 

palcem, malí čkem a prstení čkem uzavíráme st řídav ě jednu a druhou nosní 

dírku (ostatní prsty jsou ohnuty v dlani); dírkou, kterou vydechneme, 

opět nadechneme a zm ěníme uzáv ěr. Dýchací cesty tedy fungují pouze z 

poloviny. Umist ění prst ů na st řed mezi obo čím, jak to doporu čují n ě-

kte ří cvi čitelé, zvyšuje tenzi a u pacient ů s oslabeným vazomotorickým 

systémem by mohlo vyvolat až tenzní bolesti hlavy.  

Účelem je dosáhnout rovnováhy mezi impulsy, které dos táváme 

st řídav ě z obou dírek. Je-li jedna nosní dírka blokována, j e stimulace 

nervového systému nerovnom ěrná a to navodí nerovnováhu i v úrovni 

vědomí.  

To mají na mysli n ěkte ří lidé, když říkají, že dechem p řijímáme 

kosmickou pránu. V podstat ě nejde o nic jiného než o stimulaci nonol-
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faktorických receptor ů v nosní sliznici, která vyvolává ur čitý stav 

vědomí v nás. V denním život ě si tyto vjemy neuv ědomujeme, ale správn ě 

vedená jógická praxe nás tomu u čí. Když dýcháme jógickým zp ůsobem, 

máme najednou pocit, jako by se zvýšil p řívod kyslíku. Biologická 

vyšet ření to však nepotvrdila. Poci ťované ú činky vznikly aktivací naší 

vlastní prány. Prána do t ěla nevstupuje, pránu máme v sob ě.   

Základním p ředpokladem pro vnímání t ěchto vnit řních impuls ů je 

citlivost v nosních dírkách. P ři lehkém doteku na k ůži na kterémkoli 

míst ě na t ěle máme pocit lehkého mraven čení a tento pocit jako by se 

ší řil i dál, mimo místo vlastního doteku. Totéž se d ěje p ři dýchání v 

nose: dotek vzduchu p ři pr ůchodu nozdrami nedráždí jen nosní sliznici, 

ale impulsy od ko řene nosu jdou z p říslušných nosních dírek do r ůzných 

částí mozku, kde je pak m ůžeme proci ťovat jako r ůznou aktivitu . 

Aktivita, kterou po ci ťujeme z pravé nosní dírky, se nazývá PINGALA, , 

z levé nosní dírky IDA.  

Použití: jde vlastn ě o čisticí typ pránájámy, nikoli pránájámu sa- 

    motnou. Zvyšuje vnímavost v nosních dírkách; po užíváme p řed 

    zahájením pránájámického dýchání jako p řípravné cvi čení k na- 

    vození celkové t ělesné rovnovúhy; n ěkdy m ůže pomoci odstranit 

    funk ční blokády pránické aktivity v t ěle. 

  

UDŽDŽAJÍ  

Dýchací cesty zúžíme v úrovni hlasivek. Zpo čátku je zvuk sil-

nější, podobá se slabému chrápání nebo oddychování hl uboce spícího 

dít ěte. Jak se aktivita nervového systému zklid ňuje, zvuk se stává 

stále jemn ější, až jej vnímáme pouze my sami.  

Použití: obecn ě se používá ke zklidn ění, ale ú činek si musí 

    vyzkoušet každý sám na sob ě. 

  

ŠÍTALÍ  

Jazyk sto číme v podélné ose do trubi čky, vysuneme z úst a 

nasáváme vzduch. Vydechujeme nosem.  

Použití: p ři tenzích a všech hyperfunkcích: vysokém tlaku, nes pavosti, 

    colitis, jakékoliv dráždivosti.  

  

SÍTKARÍ  

Špi čku jazyka p řitla číme k dolním zub ům, hmotu jazyka vytla číme 

co nejdál z úst ven a takto vytvo řenou p ří čnou trubi čkou nasáváme 

vzduch, výdech provádíme nosem.  

Použití: je-li uzdi čka jazyka p říliš p řirostlá, takže není možno 

    použít ŠÍTALÍ. Jinak ú činky jsou stejné. 
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BHRÁMARÍ  

Snadněji se provádí p ři výdechu: rozechv ějeme vzduch v oblasti 

měkkého patra a nosohltanu a vytvo říme nosový zvuk, vyšší než p ři 

UDŽDŽAJÍ, podobný zvuku vosy (odtud název). M ůžeme si pomoci tím, že 

vyslovíme HaN (jako Hanka) a v nosovém -N- pokra čujeme.  

Použití: p ři hypofunkcích, letargii, depresi a tam, kde je t řeba 

    povzbudit mozkovou činnost. 

  

BHASTRITKÁ  

Provedeme PÚRAKU, 20X KAPÁLABHÁTI (poslední vyražen í vzduchu už s 

RÉČAKOU) PÚRAKU, KUMBHAKU, RÉČAKU. Celý cyklus opakujeme.  

Použití: p ři obezit ě, astmatu, depresi, zácp ě a všech poruchách 

         trávení: dispepsii, utlumení jaterní činnosti spod.  

(Toto je popis podle instrukce Dr.Bholeho . Upozor ňujeme, že v jiných 

učebnicích je pránájáma pod tímto názvem popsána odli šně.  Pozn.  překl.) 

  

Ůčinky pránájámického dýchání  

Na pránájámické dýchání se nesmíme dívat z hlediska  plicních 

funkcí - tam bychom nezjistili žádné výsledky; musí me uvažovat v rámci 

nervového systému.  

Z hlediska dýchání p ůsobí dva činitelé: nosem vstupuje vzduch, 

cévami p řichází krev. Když zabráníme vzduchu, aby p řicházel normální 

rychlostí, ale hrudník se roztahuje dál svou normál ní rychlostí, 

vznikne v n ěm při nádechu více negativního tlaku. To urychlí návrat  

žilní krve do srdce a ze srdce do plic - to jsme pr okázali 

laboratorním šet řením.  

Při výdechu proti odporu (sev řené hlasivky nebo st řídavé uzavírá-

ní nosních dírek) se hrudník op ět stahuje obvyklým tempem, ale vzduch 

se nedostane hned ven; v hrudníku vznikne pozitivní  tlak a jím se 

okysli čená krev dostává rychleji z plicního pole do krevní ho ob ěhu. 

Pránájáma tu p ůsobí jako mechanické srdce; nechává srdce odpo činout, a 

krevní ob ěh se p řitom zlepšuje. Zjistili jsme, že srde ční tep se zpo-

malil  o 20  %, ale výdej krve ze srdce se sou časn ě dokonce  o 20  % zvýšil.  

Snažíme se vnímat a ovliv ňovat normální koordinaci mezi pohybem 

hrudníku a pohybem bránice. P ři normálním nádechu se hrudník roztahuje 

a bránice klesá. P ři UDDYJÁNĚ je hrudník v maximálním nádechovém pos-

tavení, ale bránice je v povýdechové poloze v relax aci, svalovina dna 

pánevního se zvedá. Kdybychom to p řevedli do jógické terminologie, pak 

▫ vzruchy ze svaloviny hrudníku mají nádechový chara kter = pránická 

  aktivita,  

▫ bránice a b řišní st ěny jsou uvoln ěny a v pozici po výdechu = apánic- 

  ká aktivita,  
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▫ plíce jsou úpln ě prázdné = receptory hlásí apánickou aktivitu, čili 

  na t ři signály APÁNY jeden signál PRÁNY. Nevznikne ani čist ě pránic- 

  ké v ědomí, ani čist ě apánické, ale smíšené.  

Nemůžeme p řesn ě popsat, co vše se d ěje v UDDYJÁN Ě. Astmatik ům, 

kte ří ovládají nádech, ale nedovedou po řádně vydechnout, pomáhá práv ě 

cvi čení s p řevahou apánické aktivity, tedy nap ř. UDDYJÁNA po výdechu . 

Provádíme-li UDDYJÁNU po nádechu, pak  

▫ v plicích a hrudníku jsou pránické impulsy,  

▫ bránice je ve výdechovém postavení (má tendenci jí t vzh ůru) = apá- 

  nická aktivita,  

▫ b řišní st ěna se stahuje rovn ěž jako p ři výdechu = apánická aktivita, 

  takže  v  tomto p řípad ě je pom ěr pránické a apánické aktivity vyrovnán.  

Při dýchání vznikají v nosní sliznici ur čité impulsy a jdou do 

mozku, kde vyvolávají specifickou reakci . 

Jsme drážd ěni r ůznými podn ěty, které p řicházejí do t ěla. Dýchání, 

srde ční činnost a krevní ob ěh jsou jediné mechanismy, které probíhají 

nepřetržit ě a p ůsobí tedy na naše v ědomí neustále, plných čty řiadvacet 

hodin denn ě. Z toho pouze dýchání je pod naší částe čnou volní kontro-

lou. Proto p ůsobením na dýchací aktivitu m ůžeme zp ětn ě p ůsobit i na 

kvalitu v ědomí . P ředstavíme-li si, že máme v t ěle jakýsi akumulátor, 

pak nosní dírky p ůsobí jako nabíjecí kontakty. Vzduch, který jimi 

prochází, vytvá ří proud impuls ů z vn ějšího sv ěta, jímž se náš vnit řní 

akumulátor nabíjí. Tento náboj se pak vybíjí p ři r ůzných aktivitách.  

V józe nás zajímá, jak m ůžeme využít v terapii toho, jaký typ 

vědomí vzniká p ři nádechu ústy a výdechu nosem a naopak. Prove ďme si 

to t řikrát a zjistíme velký rozdíl. Nádechová o výdechov á fáze má na 

mozek pokaždé jiný ú činek. V tom je práv ě velký rozdíl mezi normálním 

dechovým cvi čením a pránájámickým dýcháním: v každé  pránájám ě se nade-

chujeme nosem - pouze v n ěkterých p řípadech (ŠÍTALÍ, SÍTKARÍ) je dovo-

len nádech ústy. N ěkdo  ovšem dýchá pouze ústy , takže p ři dechu v ůbec 

nedochází k drážd ění nosní sliznice. Podle jógické teorie s tím souvi -

sí n ěkteré konflikty t ěchto lidí v oblasti emo ční i intelektové .  

Jeden n ěmecký otorhinolaryngolog studoval u d ětí deformity nosní 

přepážky, zp ůsobující nerovnom ěrný p řívod vzduchu jednotlivými dír-

kami . Zkoumal souvislost emo čních problém ů t ěchto d ětí s tím, zda je 

přepážka vychýlena doprava nebo doleva. Když upravil oblouk horního 

patra a sou časn ě vyrovnal nosní p řepážku, takže kapacita nosních dírek 

byla stejná, emo ční problémy automaticky vymizely.  

Podívejme se nyní, jaký vliv má LOMA-VILOMA  na pr ůchod vzduchu 

při nerovnom ěrnosti obou nosních dírek (což je zcela fyziologick ý jev, 

neboť u každého člov ěka je jedna dírka pr ůchodná více a druhá mén ě, 

během dne se to n ěkolikrát vyst řídá p řibližn ě ve dvouhodinových 

intervalech; stejn ě to ovšem platí pro vychýlenou nosní p řepážku). 
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Předpokládejme, že p ři nádechu vstoupí zúženou pravou nosní dírkou do 

plic 1,5 l vzduchu. P ři následujícím výdechu vyjde normální levou 

dírkou nutn ě stejné množství vzduchu (nem ůžeme vydechnout víc, než 

jsme nadechli), tedy také 1,5 l. P ři dalším nádechu vejde levou dírkou 

2,5 l v zduchu , p ři výdechu musí zase totéž množství vyjít pravou 

dírkou, i když t řeba s v ětší intenzitou, protože je to proti v ětšímu 

odporu. Drážd ění v obou nosních dírkách odpovídá tedy pr ůchodu stejné-

ho množství vzduchu - 4 1. P ři oby čejném dýchání ob ěma dírkami projde 

během nádechu a výdechu normální levou dírkou 5 1, zú ženou pravou 

dírkou 3 1, tedy stejné množství vzduchu, ale jeho pr ůchod nosními 

dírkami je nerovnom ěrný. Takže LOMA-VILOMA  vlastn ě vede k rovnom ěrnému 

rozd ělení stejného množství vzduchu mezi ob ě dv ě nosní dírky a tím do 

zna čné míry vyrovnává vliv nerovnom ěrné pr ůchodnosti. Toto vyrovnání 

pochopiteln ě není zcela ideální; množství vzduchu prošlé ob ěma nosními 

dírkami je sice stejné, ale drážd ění není p řesto zcela symetrické, 

protože není rozd ěleno stejným dílem mezi nádech a výdech.  

Máme-li pránájámou dosáhnout žádoucího ú činku, musíme každý zp ů-

sob dýchání provést nejmén ě desetkrát. Tím navodíme ur čitou rytmickou 

aktivitu nejen do dýchání, ale do nervového systému  v ůbec.  Každý ryt-

mus svým zp ůsobem zklid ňuje (neklidné d ěti kolébáme, aby rychleji 

usnuly - rytmický pohyb se p řenáší do vestibulárního aparátu a odtud 

do mozku). V laborato ři jsme zjistili, že i chemické zm ěny v krvi 

(zadržení CO 2 v t ěle) se p ři pránájám ě objevují nejd říve po šesti 

cyklech. CO 2 p ůsobí v mírn ě zvýšených hladinách jako fyziologický 

uklid ňující prost ředek. K jeho zvýšení však nedochází v tomto p řípad ě 

zvýšenou svalovou aktivitou (spot řeba kyslíku naopak b ěhem pránájámy 

klesá), nedochází tedy ke svalovému vy čerpání ani nejsou p řítomny 

ostatní metabolity, které vznikají p ři svalové činnosti a neprojevuje 

se tedy jejich dráždivý ú činek. Pránájámické dýchání tedy zklid ňuje 

dvěma směry: rytmickou stimulací mozku a chemicky - mírným z výšením 

hladiny CO 2 v krvi. N ěkteré pránájámické techniky (BHASTRIKA, BHRÁMÁRÍ) 

mají ovšem vedle uklidn ění i velmi budivý ú činek, takže i p ři uvoln ění 

je pozornost v plné mí ře zachována.  

Občas se terapeuti ptají, jak postupovat s pránájámou u ku řáků. 

Prove ďme si fyziologickou analýzu kou ření. Ku řák nasává vzduch p řes 

cigaretu, tedy proti odporu. Chvíli zadrží dech a p roci ťuje pocit 

plných plic, pak provede prodloužený výdech op ět s plným proci ťováním. 

Provádí tedy tém ěř p řesn ě totéž jako p ři pránájámickém dýchání. Ku řáci 

obvykle tvrdí, že kou řením uvol ňují nap ětí, zklid ňují se, dostávají se 

do rovnováhy. Nenu ťme je, aby p řestali kou řit - stejn ě by to nebylo 

nic platné. Pomozme jim uv ědomit si tyto souvislosti a nau čme je, aby 

provedli tolikrát tuto pránájámickou techniku, koli k tah ů ud ělají z 

jedné cigarety, kdykoli na ni dostanou chu ť. 
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IV. J A M A   A   N I J A M A  

Pracujeme-li s pacientem delší dobu, obvykle se d řív nebo pozd ěji 

dostaneme k jeho emo ční situaci, k jeho vnit řním konflikt ům, k p ří či-

nám jeho potíží, které leží v úrovni jeho v ědomí. Jóga v této souvis-

losti pracuje s principy JAMY a NIJAMY. Abychom je mohli správn ě 

interpretovat z hlediska pacientova, musíme se nau čit dívat na člov ěka 

neosobním pohledem, o čima objektivního, neutrálního pozorovatele. Z 

tohoto hlediska a pro lepší pochopení jógické analý zy uvádíme nap řed 

některé základní pracovní pojmy, které nejsou v západ ním medicínském 

myšlení b ěžné a s nimiž se v jógické terapii pracuje.  

AHAR zahrnuje všechno, co do sebe p řijímáme, aktivn ě i pasivn ě. 

Je to nejen potrava, vzduch a smyslové podn ěty z vn ějšku (zvuky, 

barvy, pachy), ale i signály z vnit řních orgán ů, emoce a intelektové 

informace. Nap ř. v b ěžném medicínském pojetí je krevní tlak vlastn ě 

informací z cév. Ovšem v koncepci AHARU bereme v úv ahu všechny  signá-

ly, které p řijímáme, a pak tedy uvažujeme-li o krevním tlaku, s taráme 

se nejen o informaci z cév, ale bereme v úvahu i to , co takový pacient 

denně vidí, slyší, prožívá, protože možná práv ě to je p ří činou jeho 

tlakových potíží.  

NIDRA je celý komplex relaxace, tedy nejen odpo činek a spánek. 

Hodnotíme, jak se člov ěk v ůbec dokáže uvolnit a na jaké úrovni toho 

schopen není, jak je to na úrovni t ělesné, emo ční i intelektové. 

Přijde t řeba pacient s bolestmi páte ře a my zjistíme, že má v sob ě 

mnoho nap ětí, nejen svalového. Za čneme s ním pracovat a často se b ěhem 

doby vyno ří emo ční konflikt t řeba v rodin ě, vyvolávající tu kterou 

tenzi. Ukáže se, že pacientova páte ř je ztuhlá práv ě t řeba v d ůsledku 

tohoto konfliktu.  

BHAJA je založena pudu sebezáchovy (strach ze smrti  ) a je to 

souhrn tenzí, strach ů, úzkostí, fóbií. Musíme zjistit, čeho všeho se 

pacient bojí, co ho p řivádí do nap ětí anebo ho v n ěm trvale udržuje, a 

podle toho se mu snažíme pomoci. N ěkdy je zdroj konflikt ů a poruch mi-

mo jeho osobnost, nap ř. na pracovišti. Takový člov ěk odjede v pátek na 

chatu a hned se cítí lépe. Ovšem v ned ěli se musí vrátit a v pond ělí 

jde znovu do práce. Takového člov ěka musíme nau čit, aby neutíkal p řed 

nepříjemnými podn ěty, aby zm ěnil sv ůj p řístup k nim. Jde tedy u n ěho o 

poruchu AHARU - neadekvátní p řijímání vn ějších podn ět ů.  

MAITHUNA znamená závislost, která nás zcela pohlcuj e; to, jak nás 

věci poutají, vážou, zotro čují, takže se bez nich nedokážeme obejít, 

jak se jimi dáváme unášet, vléci. N ěkdo je vášnivý ku řák, jiný vášnivý 

rybá ř; n ěkdo musí po řád jíst, jiný rád utrácí za parádu. Musíme um ět 

rozpoznat, do jaké míry nás v ěci pohlcují, a nedat se jimi ovládat.  

V oblasti t ěchto čty ř aspekt ů je základ chorob vyvolaných 

stresem. Platí to o zví řatech i o člov ěku. Ovšem pouze člov ěk je 

schopen takto analyzovat své postoje, získat nadhle d a zvládnout je. 
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Při práci s pacientem je t ře ta hodnotit jeho osobnost z t ěchto čty ř 

hledisek a posoudit, jak je zvládá, zda soudn ě (JUKTA) nebo nep řimě-

řeně (AJUKTA).  

Podobně je t řeba uvážit další faktory, které hrají roli v jógic-

kém p řístupu: 

-  vrozenou vitalitu, energii, nadání, jejichž pomocí plníme ú činn ě 

své povinnosti = DHARMA, 

-  vybavenost prost ředky (hmotnými, emo čními i psychickými), jimiž 

můžeme realizovat své životní cíle = ARTHA, 

-  emoční tendence a vázanost, které sice znamenají ur čitou p řipou-

tanost, ale na druhé stran ě nás vedou k činnosti a tvo řivosti = 

KÁMA, 

-  schopnost odpoutat se od všeho, co je uvedeno v p ředchozích t řech 

bodech a co je jediné schopno zbavit nás utrpení = MOKŠA.  

DHARMA se často ztotož ňuje s aspektem moci, KÁMA s aspektem sexu. 

Obě tyto složky najdeme i v západním myšlení. Každý člov ěk touží svým 

způsobem po tom, aby m ěl ur čitou autoritu, postavení, moc. Ale síla, 

moc sama o sob ě je zbyte čná, pokud nemáme prost ředek, jak ji uplatnit 

(ARTHA). První t ři body jsou zdrojem konflikt ů, utrpení. Čím v ětší 

jsou naše možnosti, tím více rostou naše p řání a p řipoutanost, tím 

větší je riziko frustrace p ři jejich nenapln ění. Proto máme p ěstovat 

čtvrtý princip, MOKŠU, schopnost odpoutat se. A práv ě v tomto bod ě je 

rozdíl mezi západní a východní filozofií. Dokážeme- li se odpoutat od 

prvních t ří aspekt ů, pak míra utrpení automaticky klesá. Pomoc, kterou  

pacienti u nás hledají, spo čívá práv ě v um ění MOKŠI. Když je nau číme, 

aby si byli pln ě v ědomi vlastního t ěla, je pravd ěpodobné, že si za čnou 

uvědomovat i r ůzné potíže. Ale jak budou v józe pokra čovat, p řestanou 

postupn ě vnímat i t ělo, za čnou vnímat i jiné okolnosti a my jim pom ů-

žeme řešit jejich potíže práv ě pomocí MOKŠI.  

Vidíme, že ty to koncepce ne jsou abstraktní, ale f ungující. 

Můžeme s nimi pracovat v oblasti fyzioterapie, v obla sti emocí i inte-

lektu. Ale k tomu dojdeme, teprve když si sami uv ědomíme podstatu 

svých potíží. Nakonec každá nemoc je vždy poruchou v úrovni v ědomí.  

A te ď tedy stru čný výklad JAMY a NIJAMY, soustavy hlavních 

jógických zákaz ů a p říkaz ů. Zatímco naše morální výchova je založena 

na tom, že n ěkdo za nás říká, co je správné a co ne, v JAM Ě a NIJAM Ě 

sami rozhodujeme o tom,_jak tyto_obecn ě formulované principy naplníme 

ve své životní praxi konkrétním obsahem.  -  

1. AHIMSA znamená neubližovat, nezabíjet, nedopoušt ět se násilí. 

Většinou se tím chápe nezabíjet jiného. Ale jóga je v lastn ě tvo řena 

pro naše JÁ a my často ubíjíme, zra ňujeme sami sebe. Pacient by m ěl 

mít jasno, jak tomu rozum ět. Nap ř. nás n ěkdo urazí a my se s tím 

nedokážeme vyrovnat. Stále myslíme na to, jak mu to  p ři nejbližší 

příležitosti oplatit. Ten člov ěk na to nejspíš už dávno zapomn ěl, 
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možná to ani tak nemyslel, ale my to stále nosíme v  sob ě jako zdroj 

napětí, mentáln ě nás to omezuje, svazuje, "zabíjíme" sami sebe. Dok á-

žeme-li takové v ěci brát na lehkou váhu, budeme mén ě trp ět a hlavn ě 

nám zbude víc energie na užite čnější v ěci.  

2. SATJA znamená být pravdomluvný nejen k jiným, al e sami k sob ě. 

Všichni máme tendenci lhát sami sob ě, vid ět v ěci lepší, než jsou ve 

skute čnosti, žít v iluzi, sebeklamu. Leccos neoprávn ěně o čekáváme a 

když v ěci nedopadnou tak, jak jsme si p ředstavovali, trápíme se. 

Dokážeme-li vid ět realitu takovou, jaká je, budeme mén ě zranitelní, 

mnoho našich tenzí zmizí.  

3. ASTÉJA znamená neokrádat. Zjiš ťujeme, že brát bez ohledu na 

druhé pat ří k vrozeným lidským tendencím. A netýká se to jen hmotných 

statk ů, ale i emocí (p řijímáme od druhého jeho velkou lásku a neoplá-

címe stejným citem) a myšlenek. Moudrý uvažuje takt o: je pravda, že je 

to náš instinkt, ale nem ěl by zacházet do krajnosti, abychom se nedos-

tali na špatnou cestu. A rozhodne se, že si už nikd y nep řivlastní, co 

mu nepat ří.  

4. APARIGRAgA znamená vyst říhat se chamtivosti, hromad ění. A zase 

nejde jen o hmotné statky, ale pat ří sem i touha vyniknout, prosadit 

se, dosáhnout lepšího postavení, v ětší moci, takže člov ěk za čne soupe-

řit s jinými. Mentální tendence n ěco podržet, získat se promítá i do 

t ělesných funkcí; hrabivý člov ěk_často trpí zácpou. Když se zbavíme 

touhy po "hromad ění", poznáme velké uvoln ění v emo ční i myšlenkové 

úrovni a zlepší se i naše t ělesné funkce. Poda ří-li se zm ěnit člov ěka 

z hrabivého typu na typ, který dokáže dávat, zm ění se i v jiných 

oblastech své osobnosti.  

5. BRAHMAČARJA se obvykle p řekládá velmi zúžen ě jenom jako 

naprostá pohlavní zdrženlivost, ale ve skute čnosti má i pozitivní 

význam - orientaci na vyšší aspekty života. P ředpokládejme, že máme 

k dispozici ur čité, omezené množství energie. M ůžeme ji vydat v oblas-

ti sexu a nižších vitálních aspekt ů. Rozhodneme-li se však pro vyšší 

cíle, musíme energií šet řit a ubírat z nižších aspekt ů, aby zbylo na 

vyšší. Ukažme si to na p říkladu studenta: má mnoho zájm ů - kulturu, 

četbu, kamarády, toulky v p řírod ě, známost s dívkou. Zájmy mu zabírají 

skoro všechen čas, na studium mu ho moc nezbývá. Když se však blíž í 

termín d ůležité zkoušky a on zjistí, jak málo času mu vlastn ě zbývá na 

přípravu, za čne postupn ě vy řazovat mén ě d ůležité v ěci: omezí sch ůzky 

s kamarády, místo t ří knih p řečte jednu, pak škrtne z programu i 

návšt ěvu biografu a v posledním týdnu p řed zkouškou už neob ětuje čas 

ani na sch ůzku s dívkou. Te ď má p řed sebou jediný, nejvyšší cíl - 

udělat zkoušku. 
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NIJAMA obsahuje systém p říkaz ů.  

1. ŠAU ČA znamená čistotu t ěla i mysli, tedy i čistotu cit ů, 

myšlenek.  

2. SANTÓŠA znamená spokojenost s tím, co je. V ětšina z nás je v 

mnoha směrech nespokojena, a to je správné. Je to nejlepší m otivace 

dalšího vývoje. U n ěkoho se však nespokojenost m ůže stát chorobnou:  

stále bojuje se svým okolím a nakonec za čne bojovat sám se sebou. 

Takový člov ěk se musí nau čit být spokojen. Neznamená to, že by se tím 

přestal vyvíjet - práv ě naopak, protože omezí své negativní zam ěření, 

které pohlcovalo neužite čně jeho energii.  

3. TAPAS znamená sebekáze ň, sebeovládání, od říkání. Ve stavebnic-

tví se používá tzv. p ředpjatý beton. Je p řipraven pod ur čitým tlakem a 

snese mnohem v ětší zatížení než oby čejný beton. TAPAS nás má p řipravo-

vat formou menších zát ěží na to, abychom byli schopni snést bez újmy i 

větší zát ěž. Má nás u činit odolnými. N ěkteré lidi dokáže i mali čkost 

vyvést zcela z míry, protože nemají tento zát ěžový trénink, nejsou 

zvyklí cokoli si od říci, ukáznit se, ovládnout se. V tomto smyslu lze 

TAPAS rozší řit i na jiné aspekty. Jedním takovým prost ředkem je nap ř. 

půst; u čí nás ovládat nep říjemné pocity vzniklé hladov ěním, vytvá ří 

nové nervové impulsy, které nám pak pomáhají p řekonat i jiné 

nepříjemné stavy.  

4. SVÁDHJÁJA znamená sebepoznání. U číme se v život ě mnoho v ěcí a 

pak nás jednoho dne napadne, jaký význam mají pro n ás všechny tyto 

znalosti, a za čneme poci ťovat pot řebu poznávat sami sebe. Tak se 

dobereme poznání, pro č trpíme, jaká je naše povaha a co máme d ělat, 

abychom netrp ěli.  

5. IŠVARA PRANIDHÁNA znamená snahu o nalezení vyšší ho životního 

smyslu. Každý má své vlastní v ědomí vyššího principu, kterému se 

podřizuje a který je zcela neosobní povahy. Za čneme-li v ěci nazírat ve 

vztahu k tomuto vyššímu principu, najdeme lepší odp ověď na všechny své 

problémy. 

  

V. N ĚKOLIK RAD TERAPEUTŮM PRO PRÁCI S PACIENTY  

Každý terapeut si musí vybudovat sv ůj vlastní p řístup k pacien-

t ům. Uvedeme jen n ěkolik základních bod ů.  

V prvé řadě zjistíme specifické potíže a jejich p říznaky, sezná-

míme se s výsledky provedených laboratorních vyšet ření (rtg, EKG, 

krevní tlak, hladina cukru apod.).  

Snažíme se pojímat pacienta jako celek jak na struk turální, tak 

na funk ční úrovni, v rovin ě t ěla, mysli i intelektu. To nám pom ůže 

najít k n ěmu správný p řístup i zp ůsob, jak s ním zacházet. Nap ř. k 

některým lidem se m ůžeme chovat p řátelsky a zcela otev řeně. K osobám 

rigidním otev ření být nem ůžeme, tam musíme sami projevit ur čitou 
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rigiditu. Když si pacient o sob ě p říliš myslí, vyplatí se udržet si 

odstup. 

Přijde-li pacient s bolestmi v páte ři, všimneme si celkového 

držení t ěla. Neposuzujeme jenom poruchu páte ře jako takovou, ale 

snažíme se vycítit, co nám napoví o jeho osobnosti,  zda je to člov ěk 

hypotonický, vyrovnaný nebo hypertonický. 

Pak vezmeme pacienta do místnosti, kde bude probíha t vlastní 

terapie. Sledujeme a hodnotíme jeho dýchání podle p ránického a apá-

nického aspektu (p říjem - výdej). Jó6gická cvi čení máme za čít práv ě 

úpravou dechu tak, aby pacient získal celkové  v ědomí dýchacího procesu 

spíš než lokální  uv ědomění míst, kterými dýchá. 

Souběžně s dýchacími cviky m ůžeme postupn ě za čít s jednoduchými 

ásanami a p ři nich sledovat p ůsobení dechu na jednotlivé části t ěla. 

Tím se ásana zm ění v MUDRU (MUDRA znamená podle klasické definice t o, 

co "dává pot ěšení anebo co zpev ňuje ur čité pocity"; nap ř. provádíme-li 

BHUDŽANGÁSANU - kobru s v ědomím dechu, m ění se v BHUDŽANGINlMUDRU 

apod.). 

V jógických textech se praví: Proci ťte pránu v místech, kde je 

porucha. Prána samoz řejm ě není nic, co bychom mohli vzít do ruky a 

přiložit t řeba na bolavé koleno. Když mluvíme o pránické aktiv it ě, je 

to vlastn ě návod, jak proci ťovat svoji vlastní  dýchací aktivitu v 

ur čité, specifické části t ěla. Za čneme-li p ři tom n ěco cítit, je to 

série po sob ě jdoucích impuls ů vnit řní zp ětné vazby, která má, sv ůj 

původ v aktivit ě respira čního centra. Říkáme, že provádíme vaskula-

rizaci ur čité oblasti pránou, že p řemosťujeme ur čitou mezeru.  

V b ěžné terapii p ůsobíme na pacienta r ůznými zevními  vlivy: 

masáží, manipula ční terapií, vodou, teplem, elektrickým proudem, 

ultrazvukem atd. V józe s pacientem sami nemanipulu jeme. Ú činek musí 

procítit na sob ě sám. My ho m ůžeme pouze nau čit, jak má sám se sebou 

dál pracovat. 

Když upravujeme držení t ěla, zam ěřujeme se na tonické aspekty a 

podle toho uvážíme, jestli ho necháme provád ět ásany na "plné plíce" 

nebo na "prázdné plíce", s normálním dechem nebo s hlubokým dýcháním, 

se zadržením dechu nebo bez n ěho, zda má pozice zd ůraznit statický 

nebo spíš dynamický aspekt. Pak ho nau číme základní pránájámy v četn ě 

přípravných technik. P ři UDDYJÁNĚ ho u číme vnímat všechny svaly kolem 

páte ře, aby pak p říslušným cvi čením mohl pracovat s dráhami (NÁDÍ), 

které jsou soub ěžné s páte ří.  

Ve fyzioterapii d ěláme tém ěř totéž, ale postupujeme p řes volní 

nervový systém, od normální somatické inervace z po vrchu t ěla, od k ůže 

a povrchových sval ů až k hlubokým sval ům. V jógických technikách, 

např. práv ě v UDDYJÁN Ě je postup opa čný. Za čínáme pracovat s 

nejhlubšími strukturami a postupn ě se dostáváme k povrchovým oblastem. 

V UDDYJÁNĚ proci ťujeme nejd říve oblast mo čového m ěchý ře a bránice. Tím 
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se pacient nau čí vnímat signály autonomního, vegetativního nervové ho 

systému. Navíc jsme schopni pránájámickými technika mi ovlivnit i 

endokrinní funkce nap ř. UDDYJÁNOU ve VIPARITAKÁRANÍ p ůsobíme na 

ovariální funkci a m ůžeme p řízniv ě ovlivnit dysmenorrhoe a použít jógy 

jako dopl ňku tam, kde b ěžná terapie není dost ú činná. 

Neuvádíme tu jógické techniky jako konkurenci medic ínských 

terapeutických postup ů. Ale máme-li n ěkdy u pacienta pocit, že náš 

přístup nemá žádoucí ú činek, v ěnujme svou energii tomu, abychom se 

seznámili s jógickým p řístupem. Berme ovšem v úvahu, že to znamená 

změnit linii myšlení i obvyklý p řístup. 

Při b ěžné terapii nás vede naše pozorování a zkušenost. P ři 

jógických technikách se musíme řídit pocity pacientovými a jenom ho 

vést, aby vlastním úsilím, postupn ě i nezávisle na nás byl schopen 

dosáhnout žádoucí reakce, nau čit ho, jak se má nechat sám svými pocity 

vést. P ředvedeme mu techniku provád ění, dáme t řeba provést jednu ásanu 

s r ůznými pocity dechu, aby si mohl sám na sob ě uv ědomit rozdílnost 

reakcí, které se tím vyvolají. Podle toho m ůžeme posoudit, co je pro 

něj nejvhodn ější. 

Když si nap ř. p ři dnešní praxi jedna fyzioterapeutka ov ěřovala 

stav mé páte ře, dala se vést pouze vlastním pozorováním a v ůbec se 

nezajímala, jak jednotlivé polohy proci ťuji já. Pracovala tak dlouho, 

až m ěla pocit uspokojení, že moje páte ř funguje dob ře, a nestarala se 

o to, zda jsem spokojen i já. 

Takže celý problém je v tom, zda se máme dát vést j en vlastním 

pozorováním a podle toho rozhodovat stále sami za p acienta, anebo máme 

spíše trénovat pacienta, aby byl schopen vnímat vla stní propriocep-

tivní a visceroceptivní signály a vedl se pozd ěji i sám. Jako fyzio-

terapeuti musíme mít samoz řejm ě sv ůj vlastní p řístup, nem ůžeme se ho 

vzdát, ale soub ěžně s ním máme pacienta u čit vnímat a proci ťovat 

vnit řní signály vlastního t ěla. Když to pochopí a zvládne, nau číme ho 

r ůzným dýchacím technikám podle jeho individuální pot řeby. V tomto 

stadiu n ějakou dobu vy čkáme a kontrolujeme jeho proci ťování. To mu 

pomůže poznat povahu jeho vlastních potíží. U n ěkoho to trvá týdny, u 

jiného m ěsíce. Když se v tomto období poda ří navázat dobrý osobní 

vztah, pacient obvykle za čne p řesahovat jen t ělesné potíže a za čne 

hovo řit o problémech na úrovni emocí, mysli, intelektu. Pak je na čase 

přejít k významu JAMY a NIJAMY. Teprve v tomto stadiu  je pacient 

schopen je nejlépe p řijmout. V intelektové a emo ční oblasti už mu 

ásány a pránájáma nemohou dát nic nového. 

U všech chronických poruch je hlavní chyba vždy na úrovni mysli. 

Vlastní t ělo je to, co mysl říká, že je t ělo, říká se ve starých 

textech. Čili v první řadě se snažme pochopit, co se d ěje na mentální 

úrovni. P ři jógické praxi se vzorce naší aktivity za čnou m ěnit ze 

starého na nový, p řecházejí z jednoho druhu na jiný. V pacientov ě 

mysli se za čnou postupn ě vyno řovat vzpomínky, minulé zážitky, kterou 
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jsou asociovány s tímto p řesunem. Na za čátku to m ůže být velmi 

neur čité, ale když bude cvi čit denn ě v uvoln ěném stavu, za čnou se 

účinky promítat i do emocí a najednou pochopí, že nap ř. chronické 

žalude ční obtíže souvisí s ur čitou událostí v d ětství. N ěkdy Za čne mít 

přechodn ě víc sn ů. Tam sice v ěci vystupují v symbolech, ale i touto 

cestou dostáváme r ůzné informace o sob ě a u pacient ů se tak m ůžeme 

často dov ědět skute čné p ří činy jejich potíží. Když mohou vyhledat 

pomoc psychoterapeuta, je to dobré, protože to celý  proces urychlí. 

Ale n ěkdy sta čí říci mu: Trpíme proto, že náš p řístup k životu není 

správný. A tady už p řestáváme být pouhými fyzioterapeuty a dostáváme \ 

se do oblasti filozofie. Protože pro č vlastn ě za čínáme trp ět? Je to 

naše myšlenková vázanost, p řipoutání, nesprávný systém hodnot. To vše 

je obsaženo v koncepci JAMY a NIJAMY. 

 

Jak instruktar jógy usiluje o vlastní rozvoj  

a co od n ěj o čekává pacient  

V jednom starém indickém textu napsal žák u čiteli: Ty jsi moje 

matka, m ůj bratr i p řítel.  

To všechno jsou významy lidské bytosti. Transak ční analýza 

v moderní psychoterapii říká, že v každém z nás je kus dít ěte, kus 

dosp ělého a kus rodi če. P řijmeme-li toto základní hledisko, nem ěli 

bychom být jen mechanickým instruktorem. Na prvním míst ě je nutná 

laskavost matky, ale i p řísnost otce. Pacient v nás hledá v první řadě 

rodi čovský, autoritativní princip. Ale tím se jeho probl ém nevy řeší, 

protože v l ůně matky jsme sice chrán ěni a bezpe čni, ale z ůstáváme 

závislí, slabí, bez dostate čné sebed ůvěry.  

Ve vztahu k pacientovi se v ur čité fázi musíme vzdát nad řazenosti 

rodi čovské role a p řejít do lehce rovnoprávné polohy; ve vztahu 

k bratrovi, k sest ře jsme si už rovni, jsme svobodni. Ani se souro-

zenci však nejsme tak d ůvěrní, tak sdílní jako v ůči p říteli. V další 

fázi tedy p řejdeme do stadia p řátelské otev řenosti, d ůvěrnosti. Takže 

pacient v nás musí poznat nejd řív autoritu v tom smyslu, že známe víc 

než on a že mu máme co dát. Tuto nad řazenost však nesmíme udržovat 

dlouho. V další fázi m ůžeme dosáhnout více tím, že budeme diskutovat. 

I to však n ěkdy vede k problém ům; nov ě p řicházející pacienti se na nás 

dívají jako na rodi čovskou autoritu, ale sou časn ě vidí, že ke starším 

pacient ům se chováme p řátelsky. To je m ůže vyvést z rovnováhy. Protože 

sami na tuto úrove ň ješt ě nejsou p řipraveni, řešíme to d ělením na sku-

piny. Ve skupin ě nová čků jsme ve své rodi čovské roli n ěkdy laskaví, 

jindy p řísní, n ěkdy mírnými slovy a jindy ost řeji, n ěkdy jako bychom 

ješt ě kojili a jindy jako bychom už podávali tuhou strav u. Když 

přejdeme i v této skupin ě časem do sourozenecké role, nep řijímáme do 

ní už další nová čky.  

Když se náš vztah prohloubí, m ůžeme být k pacient ům otev řenější a 

také pacient bude mít pocit, že se nám m ůže víc otev řít, sv ěřit jako 
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nejlepšímu p říteli. Sami ovšem tento proces nepovzbuzujeme, to m usí 

vyjít z pacienta spontánn ě. Jen se snažíme vždycky správn ě odhadnout, 

do které skupiny ho za řadit. Zjistíme t řeba, že n ěkte ří pacienti 

cht ějí z ůstat závislí, cht ějí z ůstat v roli dít ěte. Pak je ponecháme 

celou dobu ve skupin ě nová čků a nikdy s nimi nezacházíme jako rovný s 

rovným. Ale jakmile máme pocit, že náš vztah je vzt ahem dosp ělých, 

změníme skupinu. Pak už nedáváme žádné instrukce, žádn é zkušenosti, 

ale vym ěňujeme si myšlenky, názory. Oni mají v této fázi své  zkušenos-

ti ve skupin ě a my máme svou zkušenost terapeuta. Oni d ělají své ásany 

a my také své, oni svou pránájámu a my svoji. Disku se mohou být velice 

zajímavé. A když vidíme, že pacient sám je schopen být rodi čem, ud ělá-

me z n ěho svého pomocníka a použijeme ho ve skupin ě nová čků.  

V kursech samoz řejm ě toto rozlišení nelze d ělat, ale jako tera-

peuti se musíme chovat podle úrovn ě r ůzných skupin pacient ů.  

 

VI. P ŘíKLADY NÁCVIKU ÁSAN S PACIENTY  

Zásady postupu jsme uvedli v p ředchozích kapitolách, nyní p řed-

vedeme jen modifikaci n ěkterých základních ásan tak, abyste mohli 

analogicky postupovat u kterékoli pozice. Popisy da lších ásan najdete 

v každé odborné u čebnici jógy.  

U všech ásan obecn ě platí, že jakmile zam ěříme pozornost na dech, 

sníží se impulsy do sval ů a všechno zbyte čné nap ětí se uvolní. Proto 

nedáváme nikdy pokyn "Uvoln ěte se", ale naopak odvádíme pozornost od 

sval ů jinam, nejlépe tedy k dechu, protože nikdy nem ůžeme sledovat dv ě 

věci sou časn ě se stejnou intenzitou.  

 

Cvi čení : Nap ř. v DHANURÁSANĚ, luku:  

    - poprvé se v ědomě pokusit o uvoln ění,  

    - podruhé na relaxaci nemyslet a zam ěřit se pouze na dech.  

    Sledovat a proci ťovat rozdíl, s jakým se v obou p řípadech 

    uvol ňují zádové svaly. 

  

Každou ásanu nacvi čujeme tak, že ji po základním nácviku necháme 

provést postupn ě s r ůznými vzorci dýchání. Pacienti by m ěli sami 

zhodnotit rozdílné ú činky na úrovni v ědomí a zvolit zp ůsob, který jim 

osobn ě nejlépe vyhovuje. Trvání jedné pozice prodlužujeme  od 10 sekund 

do jedné minuty. Postupujeme takto (po každém vzorc i dýchání pozici 

ukon číme, provedeme krátkou relaxaci nebo n ěkolik normálních dech ů a 

další pozici s dalším vzorcem dechu provádíme znovu  od za čátku):  

- s normálním dýcháním,  

- s hlubokým dýcháním,  

- po nádechu krátce zadržíme dech, výdech - opakuje me několikrát,  

- nádech,  výdech,  krátké  zadržení  dechu  s  prázdnými plícemi, pop ř. zku- 

  síme provést krátkou UDDYJÁNU - celý cyklus n ěkolikrát opakujeme. 
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A ješt ě n ěkolik pokyn ů pro cvi čební hodinu: hlavní zásadou je 

cvi čit na naprosto rovné podložce. Proto není vhodné cv i čení ve volné 

přírod ě, kde navíc p ůsobí r ůzné rušivé vlivy (vítr, st řídání tepla a 

chladu). Cvi čící mají mít mezi sebou dostate čný rozestup, aby mohli 

pohodln ě ležet a d ělat pohyby i do stran a za sebe, mají ležet všichni  

stejným sm ěrem, aby instruktor m ěl možnost kontroly nap ř. dýchacích 

pohyb ů apod. Instruktor má mít celou skupinu ve svém zorn ém poli.  

 

BHUDŽANGÁSANA, kobra  

Podle klasických text ů se t ělo zvedá tak, aby pupek z ůstal na 

podložce. Ruce leží podél t ěla, nebo je op řeme dlan ěmi o podložku ve 

výši prsou, p ůsobí však jen antigravita čně, nikoli jako páka k dalšímu 

prohýbání páte ře! 

V bederní části nemá být žádná námaha ani prohnutí, hlavní poh yb 

se d ěje v oblasti hrudní páte ře mezi lopatkami, zvedáme se pouze silou 

zádových sval ů; dolní polovina t ěla je naprosto uvol-n ěná. Pohled 

směřuje rovnob ěžně s podložkou nebo spíše dol ů - hlavu nezakláníme. 

Zvedáme se postupn ě. Za čínáme hlavou, musíme cítit, že pohyb 

postupuje od hlavy sm ěrem dol ů, po páte ři níž a níž. Vnit řně zazna-

menáváme, co se d ěje v t ěle. Když dosáhneme kone čné polohy, zapomeneme 

na t ělo a soust ředíme se na dech. 

Při ukon čení pozice postupujeme obrácen ě od dolní části páte ře 

k hlav ě. Když dáme tento pokyn, pacient si v kone čné fázi uv ědomí 

segmentální pohyby. Trvá to ovšem delší dobu, ale časem povolí i 

místní bloky a organismus za čne normáln ě fungovat. 

  

ŠALABHÁSANA, kobylka a  

ARDHA ŠALABHÁSANA, polovi ční kobylka  

Pánev musí být po celou dobu na podložce, ruce podé l t ěla 

s dlan ěmi obrácenými vzh ůru nebo pod stehny na hran ě lopatky ky čelní, 

abychom m ěli kontrolu, že se tyto body nezvedají z podložky. Pánev 

pracuje v sacro-iliakálním skloubení, nap ětí cítíme v p řední části 

stehen. 

Ásanu provádíme nejprve levou, pak pravou nohou (po lovi ční ko-

bylka), pak ob ěma nohama sou časn ě. Hlavní zak řivení je v lumbální 

oblasti. Hlava se opírá o bradu, nesmí se zvednout z podložky. O či 

upíráme kup ředu. Když svaly postupn ě zesílí, m ůžeme vložit ruce za ťaté 

v p ěst pod pupek a použít jich jako páky, záleží ovšem na tom, kde má 

kdo t ěžišt ě - p ěsti nesm ějí být výš, než je t ěžišt ě. Váha t ěla pak 

nespo čívá na hrudníku, ale na rukou, t ělo prakticky netla čí na pod-

ložku. P ěsti stla čují rovn ěž b řišní dutinu, zvyšuje se b řišní tlak a 

pomáhá odstra ňovat m ěstnání a stimuluje žlázy s vnit řní sekrecí v 

podbřišku. 
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Ásana má tedy trojí p ůsobení: na páte ř, na visceroceptory v b řiš-

ní dutin ě (= ovlivn ění cirkulace) i p římé p ůsobení tlakem na endokrin-

ní žlázy. V úrovni osobnosti pomáhá tato ásana otev řít se. P ři takto 

"otev řeném" t ěle se n ěco m ění i v úrovni myšlení, pocit ů i tonu. 

Při srde čních potížích a vysokém krevním tlaku d ěláme pouze 

polovi ční kobylku. Nikdy ji nepoužíváme u pacient ů s hernií.  

 

DHANURÁSANA, luk  

V páte ři je ú činek nejv ětší od lopatek k pasu. Dýcháním za čnou 

svaly v této oblasti automaticky fungovat. Jinak do chází ke stla čení 

všech útrobních orgán ů. Palce u nohou držíme u sebe, abychom dosáhli 

symetrické polohy celého t ěla. S nataženýma rukama (musí z ůstat nata-

ženy po celou dobu trvání pozice) se uchopíme za ko tníky a snažíme se 

nohy natáhnout, tím se t ělo za čne automaticky zvedat, jinak by byl ve 

stehnech a pažích p říliš silný izometrický tah. 

Pro koho je pozice p říliš namáhavá, m ůže ji provést pouze jednou 

nohou (uchopí ji bu ď stejnou nebo protilehlou rukou). Tento zp ůsob 

můžeme použít i jako p řípravnou fázi, ovšem není to samostatná ásana. 

 

PAŠČIMOTÁSANA, klešt ě  

Můžeme se vsed ě p ředklán ět s mírnou UDDYJÁNOU, až se hlava dosta-

ne co nejníže ke kolen ům, nebo vsed ě vzpažíme s mírnou UDDYJÁNOU a pak 

se p ředkláníme už s normálním dýcháním, ruce necháme kle snout až v 

poslední fázi pohybu. Podstatou ásany je protažení celé zadní části 

t ěla od palc ů u nohou až po šíji p ři co nejvíce relaxovaných svalech. 

Pohyb má vycházet z beder, záda mají z ůstat co nejrovn ější. Pozice 

navíc procvi čuje ventilaci zadních kvadrant ů plic. Český p řeklad názvu 

není p říliš výstižný; pohyb p řipomíná spíše zavírání kapesního nože.  

 

HALÁSANA, pluh  

Z lehu na zádech zvedáme natažené nohy a pokra čujeme v pohybu až 

za hlavu, až se špi čky prst ů dotknou podložky. Hlavní aktivita je v 

oblasti šíje. Dynamickou část m ůžeme provád ět bu ď jako izometrickou, 

nebo v relaxaci (druhý zp ůsob je lepší). Paže bu ď z ůstanou na podložce 

v p řipažení, nebo je vzpažíme a položíme na podložku za  hlavou. M ůžeme 

je také ohnout v loktech a podložit pod hlavu (v té to poloze je dech 

nejvoln ější); v této poloze je necháme i p ři návratu. V další fázi 

pokr číme nohy a necháme kolena klesnout na podložku p řbližn ě vedle 

uší, záda pokud možno kolmo k podložce. 

 

JÓGA MUDRA  

Z VADŽRÁSANY (sed na patách) hluboký p ředklon, až se čelo dotkne 

podložky co nejdál p řed koleny. Hýžd ě nemusí být zpo čátku až na patách 

- s postupujícím uvoln ěním tam klesnou samy. Ruce jsou složeny za zády 
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nebo leží voln ě na podložce podél t ěla. Cvi číme op ět r ůzné modifikace 

dechu. Na za čátku m ůžeme lehce vtáhnout b řicho a provést p ředklon, 

dále dýcháme s vtaženým b řichem už normáln ě. Nebo rukama sev řenýma v 

pěst stla číme b řicho po obou stranách pupku (malí čky sm ěřují k t ělu, 

palce od t ěla), provedeme p ředklon a dýcháme se stla čeným b řichem, pak 

břicho i ruce uvolníme a zam ěříme se znovu na dech, pop ř. provedeme 

UDDYJÁNU. Při vtaženém b řichu proci ťujeme intenzivn ěji lumbální 

oblast.  

Ásana je vhodná pro nácvik dýchání v zadních kvadra ntech plic. 

Hodí se též pro cvi čence, pro n ěž je PAŠ ČIMOTÁSANA příliš obtížná; je 

poměrn ě snadná a ú činek je stejný.  

 

ÁŠVINÍ MUDRA  

je st řídavé stahování a uvol ňování dna pánevního. P ůsobí na 

autonomní nervový systém, pomáhá upravit peristalti ku v dolní části 

tlustého st řeva. V poloze VIPARATA KÁRANI (polovi ční sví čka) má 

příznivý ú činek na obrácenou d ělohu a r ůzné kongestivní typy 

menstrua čních poruch.  

Naproti tomu MÚLA BANDHA (trvalé stažení dna pánevn ího) m ůže u 

někoho vyvolat až úpornou zácpu. U BANDH je vždy nejl epší, když 

vzniknou samy, automaticky, nikoli volním úsilím.  

  

xxx 

 

Těchto n ěkolik p říklad ů tedy ukázalo, jak lze využít jednotlivých 

ásan p ři r ůzných typech poruch. Nedáváme proto podrobný návod ke všem  

ásanám - jsou obsaženy v každé p říru čce. Všechny ásany i jejich modi-

fikace musí každý cvi čitel vyzkoušet nejprve sám na sob ě, aby v ěděl, 

jaké reakce m ůže o čekávat p ři po čátku nácviku a jaké p ři dokonalém 

zvládnutí pozice, jak proci ťuje jednotlivé vzorce dýchání v r ůzných 

stadiích apod. Podrobný návod by naopak vedl k mech anickému ordinování 

i nácviku, jak se bohužel často d ěje ke škod ě jógy i cvi čenc ů.  
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