
Pozice bojovníka je 
v sanskritu nazývá-
na virabhadrásana. 
Virabhadra byl ne-
porazitelný bojovník 
stvořený Šivou, který 
se postavil proti egu 
a ignorantství. Jeho 
odkaz je pro nás ucho-
ván právě v pozicích 
bojovníků – překoná-
vat své ego a nezna-
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Možná vám přijde trochu zvláštní, že 
jóga, která nás má přivést na cestu 
nenásilí, respektu a sebepoznání, je 
plná pozic bojovníků. Obzvlášť pro 
začátečníky to může být matoucí 

– všichni ti bojovníci I, II, III, pokorný
bojovník, převrácený bojovník, a další 

variace… zní to trochu jako celá 
armáda... 

Mírumilovní 
bojovníci

Dana Beierová
www.jogapodebrady.cz
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PRAXE
Na úvod – posaďte se do pohodlného sedu a na několik minut zůstaň-
te v meditaci s pozorností na svůj klidný dech. Dech bude vaším prů-
vodcem celého cvičení. Pomůže vám pozice propojit, nastavit klidné 
tempo, soustředit pozornost a najít v pozicích lehkost. 

Protažení
Přejděte do pozice psa s hlavou dolů, prodýchejte a pak s výdechem 
vykročte pravou nohou zvnějšku pravé dlaně, špička nohy směřuje 
ven. Položte levé koleno na zem, pravý loket opřete o pravé koleno 
a jemně do něj zatlačte, abyste protáhli stehna a třísla 1. Srovnejte 
špičku pravého chodidla směrem dopředu, levou nohu pokrčte a pra-
vou rukou si ji za nárt přitáhněte k sobě (pokud potřebujete, opřete 
levý loket o pravé stehno, abyste na nohu lépe dosáhli) 2. Přejděte do 
psa hlavou a dolů a vystřídejte strany. 

Sekvence bojovníků
Proveďte sekvenci na jednu stranu a pak celé opakujte na druhou. 
V každé pozici vydržte na 3 dechy. 
 Ze psa hlavou dolů vykročte pravou nohou mezi dlaně do nízké-
ho výpadu 3. Položte levé koleno na zem a zvedněte trup a paže do 
klečícího bojovníka 4. Vraťte ruce zpátky dolů, zvedněte levé koleno 
a otevřete pravou paži vzhůru do rotace v nízkém výpadu 5. Vraťte 
pravou paži dolů a pomalu se zvedněte do rovnovážného bojovníka 
6. Poté položte levý loket na pravé koleno a spojte dlaně k sobě do 
andžali mudry a jste v rovnovážném bojovníkovi s rotací 7. Zvedněte 
se zpátky do rovnovážného bojovníka a spojte ruce za zády. Poma-
lu zvedněte levou nohu a přeneste váhu na pravou nohu do bojov-
níka III s rukama za zády 8. Postavte zvednutou nohu zpátky na 
zem, chodidlo tentokrát na zemi, špička vytočená ven do bojovní-
ka I 9. Znovu propleťte ruce za zády a s výdechem se předkloňte do 
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lost sama sebe, neboť ty jsou zdrojem bolesti a strádání (fyzického 
i duševního). Praktikováním bojovníků v sobě rozvíjíme sílu, soustře-
dění, sebedůvěru, odvahu, ale i respekt a pokoru. Učí nás základní 
definici jógových pozic sthiru a sukhu, tedy stabilitu a lehkost, učí 
nás být lepšími bytostmi. 
 Až budeme příště praktikovat pozice bojovníků, zkusme uvolnit 
vnitřní napětí, nejsme na válečném poli. Naopak usmějme se a najdě-
me v sobě mírumilovného bojovníka…

4 6

7

8

9

5



pokorného bojovníka 10. S nádechem se zvedněte do 
stoje a otevřete paže a hrudník do strany do pozice bo-
jovníka II 11. Otevřete pravou dlaň vzhůru a přejděte do 
převráceného bojovníka 12. Poté položte pravý loket 
na pravé koleno a levou ruku vytáhněte nad hlavu do 
polovičního trojúhelníku 13. Na závěr sekvence se vrať-
te zpátky do nízkého výpadu a pak do psa hlavou dolů. 
Než půjdete na druhou stranu, můžete si udělat vinya-
su nebo odpočinout v pozici dítěte. 

Uvolnění na závěr
Posaďte se na zem, pokrčte pravé koleno, chytněte ho 
levou rukou, pravou rukou se opřete vzadu a udělej-
te rotaci doprava 14. Pokud chcete, můžete levou ru-
kou chytit pravé chodidlo a nohu propnout, pravou paži 
otevřete dozadu 15. Vystřídejte strany. Poté natáhně-
te nohy před sebe a s výdechem přejděte do předklo-
nu (pokud máte zkrácené hamstringy, pokrčte kolena), 
chvilku prodýchejte. Poté se pomalu přesuňte do závě-
rečné relaxace vleže na zádech. 

foto: Marek Kučera
styling a produkce: Kateřina Bílková
jogínka: Dana Beierová
oblečení: REEBOK 
zapůjčeno: Jóga Market (www.jogamarket.cz)
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