
Vraťte se do pozice hory a proveďte orla na pravé noze 
– pravou nohu pokrčte a levou dejte přes ni, dlaně spojte 
k sobě před hrudníkem, nebo můžete zamotat levou paži 
přes pravou. S výdechem odkročte levou nohou dozadu 
do bojovníka I, paže jsou vzhůru. Spojte si ruce za zády 
a s výdechem se předkloňte do pokorného bojovníka. 
Položte dlaně na zem a zvedněte nohu rovnoběžně 
s podložkou, rukama se odtlačujte od země, páteř držte 
vzpřímenou – rovný předklon se zvednutou nohou. Pomalu 
se zvedněte do bojovníka III. Poté uvolněte ruce zpátky 
na zem a přejděte do psa s hlavou dolů nebo si udělejte 
vinyasu. Vraťte se do hory a začněte na levou stranu.

Dana Beierová        www.jogapodebrady.cz

Otevřete hrudník, 
ramena a srdce 
radosti ze života

Jógová praxe
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Jaro je v plném proudu, měníme kabáty 
za saka, kalhoty za sukně, plné boty 
za střevíce. Je čas se napřímit, otevřít 
a zhluboka se nadechnout jarní svěžesti. 
Na chvilku se zastavte a pozorujte tu 
rozkvetlou krásu kolem sebe. Vnímejte 
vzduch, který se otepluje, květiny, které 
voní, stromy, které kvetou, slunce, které 
hřeje na odhalených pažích. Vyměňte 
nejen šatník, ale i zachmuřenou tvář za 
úsměv. 

SESTAVA 2



NA ÚVOD
Začněte svoji praxi v pohodlném sedu, na chvilku se 
ztište a naslouchejte dechu. Jako svůj záměr si sta-
novte „mám radost z maličkostí, z obyčejných věcí“. 
Poté zahřejte tělo v pozdravech slunci. Vyberte si 
oblíbenou verzi a zacvičte si 3–5 kol. 

Přejděte do sedu na zem do pozice Matsjendrasany – levou nohu pokrčte 
a dejte kotník k pravému boku a pravé chodidlo položte za levé koleno, 
s výdechem se přetočte doprava, páteř je stále vzpřímená. Vydržte 5 dechů 
a vystřídejte strany. Položte se na záda, nohy jsou pokrčené a chodidla na 
šířku kyčlí, paže jsou položené na zemi. Zvedněte boky nahoru do pozice 
mostu. Vydržte na 5 dechů. Opakujte pozici 2–3x. Pokud zařazujete do své 
praxe svíčku, teď je správný čas ji provést a podržet, jak dlouho jste zvyklí 
(nebo můžete vynechat). Přejděte na 5–8 minut do závěrečné relaxace vleže 
na zádech. 

Začněte na kraji podložky v pozici hory. Přejděte 
do pozice stromu na pravé noze, levé chodidlo 
opřete o pravé lýtko nebo vnitřní stehno. Dlaně 
spojte k sobě nebo paže vzpažte. S výdechem 
odkročte levou nohou vzad do bojovníka II., paže 
jsou rozevřené a plné energie. Přetočte se do 
strany do pozice bohyně. Špičky nohou vytočte 
ven, paže rozpažte dlaněmi vzhůru. Zhluboka 
dýchejte. Vytočte pravou špičku opět ven 
a přejděte do polovičního trojúhelníku – pravý 
loket opřete o koleno a levou ruku propněte 
kolmo vzhůru. Přeneste váhu na pravou nohu 
a přejděte do půlměsíce, zkuste chvilku vydržet 
ve variantě, kde se nedotýkáte rukou země. Poté 
se opřete prsty o zem (nebo o blok) a zůstaňte 
buď s levou nohou propnutou v klasickém 
půlměsíci, nebo ji pokrčte a chytněte levou 
rukou levý nárt a otevřete se do Sugarcane pose 
(ardha chandra chapasana). Uvolněte ruce na 
zem a přejděte do psa s hlavou dolů, případně si 
udělejte vinyasu a pak se vraťte do hory a sestavu 
proveďte na levou stranu.

V každé vyznačené pozici 
vydržte na 3–5 dechů. 
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