Jógová praxe

Udělejte si ráno každodenní jógový rituál, který vás
příjemně probudí a naladí do nového dne. Nemusí
to být nic složitého, naopak v jednoduchosti je
krása. Je pak totiž mnohem lehčí si pozice a postup
zapamatovat, ponořit se hlouběji do dechu nebo
detailů jednotlivých pozic. Postupně si z ranního
cvičení vytvořit meditaci v pohybu.

Dana Beierová

Kočičí hřbety

www.danayoga.cz

Praxe pro
každý den
Podle návodu níže si můžete sestavit jednoduché, ale pokaždé
trochu jiné sestavy na 10–20 minut podle toho, kolik máte ráno
času. Začínejte raději s kratším časem a postupně, jak si na
cvičení zvyknete, můžete čas prodlužovat. A také si určete den,
kdy si přispíte, a udělejte si rituál i z odpočinku.

Kolena k hrudníku

Prkno a klik

1. Na začátek
Svou praxi začněte vždy
přivedením pozornosti
sami k sobě – ke svému tělu
a dechu. Uvědomíte si, jak se
cítíte, zda můžete postupovat
svižně, nebo naopak
polehoučku. Každý den je jiný,
a proto i naše praxe a prožitek
z ní je pokaždé jedinečný.
Vhodné pozice jsou ve
vzpřímeném sedu (zkřížený
nebo na patách), vleže na
zádech s pokrčenými koleny
nebo i pozice hory. Přiveďte
pozornost k dechu a začněte
pomalu zhluboka dýchat
stejně dlouhým nádechem
a výdechem.
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Prkno s koleny dolů a klik

Kobylka

2. Mobilizace páteře a zahřátí ve vinyase
Po nočním spánku je dobré páteř zaktivovat
a zahřát celé tělo. Proveďte tedy jednu z následujících pozic – kočičí hřbety nebo kolena k hrudníku
(apanásana). Začněte dýchat udždžají dechem.
Přejděte do psa hlavou dolů. Ze psa přeneste váhu
dopředu do prkna – kolena můžete opřít o zem
nebo nechat propnutá. Proveďte klik dolů na zem.
Odsud se otevřete do prvního záklonu – může to
být kobylka či kobra, postupně jak se zahřejete,
můžete zařadit psa hlavou vzhůru. Zvedněte se
zpět do psa hlavou dolů. Vinyasu prkno-klik-záklon
opakujte 2–5x, abyste se dostatečně zahřáli.

Nízký výpad s kolenem na zemi
a klečící bojovník

Nízký výpad a rovnovážný bojovník

Rotace v nízkém výpadu

3. Výpady a bojovníci

Bojovník 2

Pokračujte do dynamických pozic
vestoje, které rozproudí energii. Ze
psa hlavou dolů vykročte pravou
nohou do nízkého výpadu, položte
koleno na zem, podržte na 3–5 dechů
a poté se zvedněte do bojovníka
vkleče nebo v nízkém výpadu nechte
koleno zvednuté, a poté se zvedněte
do rovnovážného bojovníka. Vydržte
v každé pozici 3–5 dechů. Proveďte na
obě strany. Zopakujte nízký výpad na
pravou nohu a místo bojovníka
zvedněte pravou paži vzhůru do
rotace, koleno je buď na zemi, nebo
propnuté.
Máte-li čas, přidejte si další sestavu
vestoje. Ze psa nebo hory přejděte
do bojovníka II na pravou stranu,
poté přidejte poloviční trojúhelník
nebo úplný trojúhelník. Každou pozici
podržte na 3–5 dechů a pak proveďte
na druhou stranu. Podle času můžete
sestavy vestoje opakovat vícekrát.

Poloviční trojúhelník

4. Rovnováha
Rozprouděnou energii je nyní dobré uzemnit v rovnovážných pozicích.
Mysl se v nich musí opravdu zklidnit a soustředit, což je přesně to, co do
nového dne potřebujeme. Z hory proveďte strom s chodidlem opřeným
o lýtko či o stehno, dlaně spojené před hrudníkem nebo paže propnuté
vzhůru. Vydržte v pozici alespoň na 5 dechů, a pokud máte čas je
opakovat 2x, udělejte to. Nebo si přidejte jinou variantu stromu či jinou
rovnovážnou pozici.

Most

5. Zpátky na zemi
Položte se na záda, kolena pokrčená, a připravte se na most. Můžete ho buď držet
na 5 dechů, nebo se s každým nádechem zvedat nahoru a s výdechem klesat dolů.
Poté proveďte rotaci vleže na zádech. Na úplný závěr přejděte na pár minut do úplné
relaxace vleže (šavásany) nebo zpátky do vzpřímeného sedu a chvilku klidně zhluboka
dýchejte. Uvědomte si den, který se otvírá před vámi, a sami pro sebe si určete, jak do
něj chcete vstoupit – s úsměvem, lehkostí, nadhledem, trpělivostí, energií či otevřeným
srdcem…? Odpověď najdete hluboko uvnitř sebe a každý den bude jiná.
Strom
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