
Jóga nám od chmurných nálad může pomoci hned několi-
ka cestami – cvičením jógových ásan, relaxací, dýcháním, 
a především meditací. Zařaďte tedy jógu do svých každo-
denních rituálů, stačí i dvacet minut denně k tomu, abyste 
se cítili lépe, zvedli si náladu a zahnali zimní depresi.
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Jógou proti 
zimní 
depresi
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Právě skončily nejkrásnější a zároveň 
nejnáročnější svátky roku. Po době příprav, 
očekávání, krásných prožitků s našimi 
nejbližšími a volnými dny jsme najednou 
zpátky v realitě všedních dní. A ta realita 
je většinou šedivá – krátké dny, málo 
sluníčka, sychravé počasí, které zdaleka 
nepřipomíná ladovské obrázky, a do jarních 
dní ještě daleko… Není divu, že v tomto 
období máme sklony ke chmurným až 
depresivním myšlenkám, nemáme náladu 
trávit čas venku, místo aktivit mimo domov 
raději trávíme večery u televize, máme 
sklony se přejídat a přibírat, nebo naopak 
nemáme chuť k jídlu vůbec, hladina naší 
energie je hluboko pod bodem mrazu. To, 
co prožíváme, se nazývá sezónní nebo 
také zimní deprese. Je zřejmě způsobená 
nedostatkem serotoninu, který způsobuje, 
že se cítíme dobře a jehož zásoby jsme 
vyčerpali již v průběhu podzimu. 

Úvodní 
zastavení
vezměte si válec 

(postačí polštá-

ře nebo posklá-

dané deky), 

položte se na 

něj tak, že hýždě 

jsou na podložce a válec je pod celými zády, včetně 

hlavy. Nohy pohodlně překřižte. Na chvilku vnímejte 

jen svůj dech, všechno ostatní nechte stranou. Po-

stupně prohlubujte nádech i výdech.

 

Hora
postavte se do stoje vzpřímeného, chodidla na šířku 

kyčlí, otevřete dlaně a uvolněte ramena dolů a do-

zadu. S nádechem pomalu zvedněte paže vzhůru na 

šířku ramen, s výdechem zpátky připažte. Opakujte 

5–10x. S každým dechem vnímejte, jak otvíráte hrud-

ník, zhluboka dýcháte a propojujete dech a pohyb.

Mini vinyasa
přejděte do pozice psa s hlavou dolů, dlaně po-

ložte na šířku ramen a chodidla na šířku kyčlí, 

boky zvedejte nahoru a dozadu, a zároveň pa-

ty tlačte do podložky. Zhluboka dýchejte. S nádechem 

přejděte do pozice vysokého kliku, zpevněte střed tě-

la, jestli potřebujete, položte kolena na zem a s výde-

chem udělejte klik dolů. S nádechem se zvedněte do 

kobry a s výdechem do pozice dítěte. Odpočiňte si na 

pár dechů a pak sekvenci opakujte ještě 2–4x. 
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TIPY NA LEPŠÍ NÁLADU
• Teple se oblečte a užívejte si co nejvíce času venku, denní světlo je to, co potřebujeme!

• Domluvte se s přáteli a choďte pravidelně na jógu, do sauny nebo třeba na svařák, dělejte cokoli, co vás dostane 

 od každodenního vysedávání u obrazovky!

• I když máte chuť na teplá těžká jídla, nezapomínejte na vitamíny v podobě zeleniny a ovoce, třeba i v podobě 

 výborného smoothie nebo ovocného dezertu. 
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Hrdina
posaďte se do pozice hr-

diny, vypodložte si hýždě 

bločkem, abyste šetřili ko-

lena. Na chvilku se zastavte 

a zhluboka klidně dýchejte. 

Poté položte dlaně za se-

be na zem, podsaďte pánev 

a zvedněte boky nahoru, 

vydržte v pozici na nádech 

a výdech a pak se pomalu 

posaďte. Opakujte 2–4x. 

Hluboký 
široký předklon
zvedněte se a roz-

kročte do širokého stoje. S ná-

dechem otevřete paže vzhůru 

a s výdechem se předkloňte 

tak, že záda jsou rovnoběž-

ně s podložkou, dlaně opřete 

o bloček. Zastavte se a pro-

dýchejte na několik dechů 

a pak s výdechem přejděte do 

úplného předklonu na něko-

lik dechů. Nahoru se zvedejte 

pomalu s rovnými zády.

Most
položte se na zá-

da, pokrčte kolena, 

dejte si bloček me-

zi kolena, podsaď-

te pánev a pomalu 

zvedněte boky na-

horu. Vydržte na 

5 dechů a pak se 

pomalu vraťte na 

podložku, opakujte 

ještě 2x.

Relaxace
položte se 

opět na vá-

lec, jako na začátku, 

nohy nechte nata-

žené. Uvolněte celé 

tělo, nechte dech 

volně proudit, myš-

lenky, které přijdou, 

nechte projít, aniž 

byste na ně reago-

vali. Odpočívejte 

alespoň 5 minut. 

Ideálně cvičení doplňte deseti minutovou meditací. Posaďte se do pohodlného sedu na zemi nebo na židli. Klidně dýchej-

te a pozorujte dech, jak vstupuje do vašeho těla a zase ho opouští. Pokud začnete myslet na něco jiného, uvědomte si to 

a vraťte pozornost zpět k dechu. Tento proces se bude opakovat mnohokrát, to je v pořádku, neztrácejte trpělivost sami 

se sebou a znovu se vracejte ke sledování dechu.
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