
B Dýchejte při tom zhluboka 
 (ideálně udžudžají dech), s výdechem břicho 

zatahujte dovnitř, abyste posílili střed těla 
a zároveň si chránili bedra.
Proveďte celkem 5x. 
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Sestavu cvičte raději po ránu nebo během dne, 
protože cvičení dodává energii, a není tedy 
úplně vhodné před spaním.Jarní sestava 

na rozproudění 
energie

Konečně je tu očekávané jaro! Příroda se 
začíná probouzet, sluníčko hřát a nám se 
navrací energie a chuť si pořádně zacvičit 
a rozhýbat se. Máme pro vás sestavu jógových 
pozic, která protáhne celé tělo, rozproudí 
energii a otevře uzavřené části 
těla. Rotace v sestavě nám 
pomohou „vyždímat tělo“, 
snadněji jej zbaví toxinů 
a odpadních látek, zatímco 
záklony a pozice na otvírání 
hrudníku otevřou srdce a 
plíce, bude se nám lépe dýchat 
a rozproudíme energii. 

D S dalším výdechem přejděte do rota-
ce na pravou stranu s dlaněmi u sebe 

v andžali mudře. Vydržte 3 dechy a s dalším 
výdechem přejděte zpátky do psa s hlavou 
dolů. Zopakujte na druhou stranu. Pokud 
máte čas, proveďte celé ještě jednou. 

C Uvolněte paži dolů 
a s dalším nádechem se 

zvedněte do rovnovážné-
ho bojovníka. Vydržte opět 
3 dechy.

2

zatahujte dovnitř, abyste posílili střed těla 
   a zároveň si chránili bedra.
   Proveďte celkem 5x. 

A Z pozice psa s hlavou 
dolů vykročte pravou 

nohou mezi dlaně do nízkého 
výpadu.

A Přejděte do psa s hlavou  
dolů, s nádechem přejděte do 

vysokého kliku (prkna), s výdechem 
zpátky do psa s hlavou dolů. 

NA ÚVOD: Podle času si udělejte 
3–5 oblíbených pozdravů slunci.

1

B Levou dlaň 
nechte na pod-

ložce a s nádechem 
otevřete pravou paži 
do rotace, vydržte 
3 dechy.



A Z pozice psa 
s hlavou dolů 

vykročte pravou 
nohou mezi dlaně a zvedněte se 
do bojovníka II. 
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B Vydržte v pozici 

3 dechy, s náde-
chem přejděte 
do převráceného 
bojovníka, vydržte 
3 dechy. 

D Až budete naposledy v polo-
vičním trojúhelníku, přejděte 

do pozice půlměsíce. Vydržte 3–5 
dechů. Poté přejděte do psa s hla-
vou dolů a celé zopakujte na dru-
hou stranu. 

C S výdechem položte pravý loket 
na pravé koleno do pozice polo-

vičního trojúhelníku, opět vydržte 
3 dechy. Poté střídejte dynamicky 

vždy na jeden dech, tzv. tančící 
bojovník – nádech do pře-

vráceného bojovníka, s vý-
dechem do polovičního 

trojúhelníku, 3x zopa-
kujte. 
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A Posaďte se do sedu a levou nohu pokrčte k tělu,  

 pravou nohu pokrčte vepředu, chodidlem se do-
týkejte levého kolena. S výdechem přejděte do rotace 
na pravou stranu, levá dlaň je opřená o pravé stehno 
a pravá dlaň se opírá vzadu. 

B Vydržte 5 dechů   
a poté uvolněte levou nohu 

před pravou. Nohy se kříží upro-
střed holení (dvojitý holub).

C Přejděte do předklonu. Vydržte 5 dechů a pak  
 pomalu vystřídejte strany. 
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5
Položte se na záda, pokrčte nohy, chodidla i kolena jsou na šířku 
kyčlí. Paže pokrčte v loktech tak, že prsty směřují kolmo do stropu. 
S výdechem přilepte bedra do podložky a pomalu se zvedněte do 
mostu. Vydržte 5 dechů, odpočiňte si a proveďte ještě 2x. Sou-
střeďte se na dlouhý klidný dech, otvírání hrudníku, plic i srdce. 




