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Střed těla zpevněný 
nejen do plavek
Dana Beierová  »  www.danayoga.cz

Letní sezóna se blíží. Mít zpevněné břicho do plavek 
si ve skrytu mysli přejeme asi úplně všichni, i když 
nahlas říkáme, že to není důležité. Jenže to důležité 
je. A nejen proto, že se sami budeme cítit lépe. Ale 
hlavně proto, že zpevněný střed těla není jen o krásně 
vytvarovaném břichu do plavek, ale také o tom, že nám 
umožňuje vzpřímeně a sebejistě stát i chodit, držet dobře 
rovnováhu, dává nám sílu zvedat těžké věci, a přitom si 
nepochroumat záda, chrání naše vnitřní orgány, dodá 
sílu našemu dechu a umožní nám pohodlně a zároveň 
vzpřímeně sedět v meditaci. 

Pozdrav slunci
Začneme pozdravem slunci a do každého kola vložíme jinou variantu ve 
střední části. Postavte se na kraj podložky do pozice hory a zacvičte si 
klasický pozdrav slunci:

Postavte se do pozice hory. S nádechem dejte paže vzhůru. S výdechem 
přejděte do hlubokého předklonu. S nádechem se zvedněte do rovného 
předklonu. S výdechem odkročte do prkna…

1. kolo – s výdechem přejděte do psa hlavou dolů, s nádechem zase do 
prkna a s výdechem zpět do psa. Střídejte 3×. (foto 1, 2)

2. kolo – s výdechem přitáhněte pravé koleno k pravému lokti, 
s nádechem nohu vraťte zpět do prkna a s výdechem vystřídejte levé 
koleno k levému lokti. Střídejte 3× na každou stranu. Pak přejděte do 
psa. (foto 3)

3. kolo – z prkna přejděte na předloktí a přetočte se na levou stranu 
do kříže na předloktí. S nádechem pravou paži propněte vzhůru 
a s výdechem ji zavřete dolů pod levou stranu trupu. S nádechem zase 
otevřete. Opakujte 3–5× na každou stranu. Přejděte do psa. Ze psa 
s výdechem přejděte dopředu. S nádechem se zvedněte do rovného 
předklonu. S výdechem se uvolněte do hlubokého předklonu. S dalším 
nádechem se přes lehce pokrčená kolena zvedněte do stoje, paže vzhůru. 
S výdechem spojené dlaně stáhněte dolů k srdci do hory. (foto 4, 5)
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Bojovník II a půlměsíc
Ze psa hlavou dolů vykročte levou 
nohou mezi dlaně a zvedněte se do 
bojovníka II. Podržte ho na 5 silných 
udždžají dechů. Vnímejte, jak se 
s nádechem hrudník a zejména 
spodní žebra otevírají do stran, 
a s výdechem je vědomě uvolňujte 
zpět. V dechu je síla i lehkost 
zároveň. S dalším nádechem přeneste 
váhu na stojnou nohu a přejděte 
do pozice půlměsíce, ale paže 
nechte rozevřené a zkuste chvilku 
balancovat, než se dotknete země. 
Zopakujte na druhou stranu.
(foto 8, 9)

Sfinga a delfín
Přejděte do lehu na podložku 
a předloktí položte na zem, otevřete 
se do pozice sfingy. S výdechem 
přitáhněte bradu k hrudníku 
a podívejte se dolů na břicho, 
a tím zvedněte stehna z podložky. 
S nádechem je opět položte zpět 
a otevřete se do sfingy. Opakujte 
3–5×. Naposledy se zvedněte do pozice 
delfína – tedy se opírejte o předloktí, 
boky zvedejte nahoru a dozadu, 
kolena jsou propnutá, paty tlačte dolů. 
Prodýchejte na 5 dechů. Poté přejděte 
do pozice dítěte a chvilku si odpočiňte.
(foto 6, 7)

Závěrečné posezení
Posaďte se do pohodlného sedu 
zkříženého. Uvědomte si svou páteř, že je 
dlouhá a vzpřímená. S výdechem položte 
levou dlaň na pravé koleno a rotujte 
trupem směrem doprava. Vydržte 
5 klidných hlubokých dechů a vystřídejte 
strany. 
 Poté se vraťte na střed, zavřete 
oči a přiveďte pozornost ke svému 
dechu. Postupně ho nechte zklidnit 
a jen ho pozorujte. Buďte vnímaví ke 
svému tělu, jaké pocity či emoce se 
dostavují, jak vám silný střed pomáhá 
udržet vzpřímený sed, a přitom v něm 
nacházet lehkost. Vydržte v této pozici 
cca 5 minut. (foto 10, 11)
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