
Je to přirozený koloběh života – užíváme si života, budujeme kariéru, cestujeme, 
cvičíme jógu, a pak jednoho dne potkáme toho „pravého“ a přijde čas hnízdění 
a zapouštění kořenů. Najednou necvičíme jen za sebe, ale za dva. 
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STYLY JÓGY

Aktivní těhotenství s jógou

Úvodní meditace
Posaďte se do pohodlného sedu a přiveďte 
pozornost ke svému dechu. Na několik mi-
nut setrvejte se zavřenýma očima a sou-
střeďte se na příjemný plynulý dech. 

Kočka 
Přejděte na všechny čtyři, páteř držte rovnoběžně s podlož-
kou. S výdechem se rukama odtlačte od podložky a zakulaťte 
záda, s nádechem se vraťte do výchozí pozice (nepřecházejte 
do prohnutí!). Opakujte 5krát. 
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www.jogapodebrady.cz  Následující sestava je určená hlavně pro těhotné v 2. trimestru 

(tedy od 15. týdne těhotenství až po cca 30. týden). Cvičte se souhlasem 
svého gynekologa a vždy s ohledem na aktuální zdravotní stav. V pozi-
cích si dávejte pozor na přílišné prohýbání v bedrech, což je často příči-
nou bolesti. Pokud máte dost času a energie, můžete každou minisek-

venci udělat dvakrát.

Pokud vše probíhá tak, jak má, není třeba se 
vzdávat své jógové praxe. Jen je dobré ji trošku 
upravit a zpomalit. A když budete upřímně na-
slouchat svému tělu a intuici, samy poznáte, co 
je pro vás v těhotenství dobré a co ne.
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Dejte pravou nohu vedle pravé dlaně, levé koleno je na zemi 
a boky pouštějte pomalu dopředu, abyste cítila protažení v kyč-
lích a stehnech. Můžete se jemně pohupovat ze strany na stranu. 
Vydržte 3 dechy. Posuňte pravé chodidlo mezi dlaně a s náde-
chem se zvedněte do bojovníka vkleče. Otevřete hrudník, srdce 

a plíce, zhluboka dýchejte. Vydržte 3 dechy. S výdechem polož-
te dlaně na zem nebo na 2 bločky (dobře poslouží i knihy), pra-
vou nohu propněte, pravý bok lehce zatlačte dozadu a jemně se 
předkloňte. Nekulaťte záda, nechte otevřený hrudník, aby bříš-
ko mělo prostor. Vydržte 3 dechy. Zopakujte na levou stranu. 

Nízký výpad – klečící bojovník – poloviční pyramida 
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Relaxace na levém boku
Položte se na levý bok, levá noha je natažená, pravá je po-
krčená a pod koleno si dejte bloček. Paže složte pod hla-
vu nebo použijte druhý bloček místo polštářku. Zavřete oči 
a úplně se uvolněte, nechte všechno plynout. Dopřejte tělu 
alespoň 5 minut relaxace. 

 

Hrdina – protažení ramena a paží
Ze psa hlavou dolů přejděte do sedu mezi kotníky, vypodložte 
se přitom bločkem. Kolena směřují dopředu, nárty jsou oto-
čené dolů a prsty směřují dozadu. Dejte pravou ruku za záda, 
loket směřuje kolmo vzhůru, levou dlaní přitlačte loket dolů. 
Vydržte 3 dechy a vystřídejte paže. 

Pes s hlavou dolů – prkno – klik
Přejděte do psa s hlavou dolů. V této pozici nebuďte více jak 
3 dechy najednou, můžete i lehce krčit kolena, abyste udrže-
la páteř krásně dlouhou. S nádechem přejděte do vysokého 

prkna, položte kolena na zem a udělejte 3 dámské kliky s lokty 
u těla. Pak se vraťte do psa hlavou dolů.
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Ze psa přikročte nohy dopředu 
k rukám, lehce pokrčte kolena 
a zvedněte se do pozice židle. Vy-
držte 3 dechy. Přejděte do sto-
je vzpřímeného, dejte ruce v bok 
a opatrně ukročte levou nohu do-
zadu a přejděte do pozice bojovní-
ka II. Znovu rozpažte ruce, nepro-
hýbejte se v bedrech, pravé kole-
no je pokrčené nad pravým kotní-
kem. Vydržte 3 dechy a pak polož-
te pravý loket na pravé koleno a le-
vou ruku vytáhněte kolmo vzhůru 
do polovičního trojúhelníku. Vydrž-
te 3 dechy a pak pomalu přejděte 
do psa hlavou dolů. Zopakujte celou 
minisekvenci na levou stranu. Židle – bojovník II – poloviční trojúhelník
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