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Pro lehkost bytí v nelehkých chvílích 
Dana Beierová      »»      www.danayoga.cz

Zažívat lehkost ve chvíli, kdy jsme plní radosti, spokojenosti a život nám rozdává samé hezké karty, 
umí asi většina z nás. Máme pocit, že zvládneme cokoli a hlavně že jsme připraveni na všechno, co 
před nás život postaví. Když ale přijde těžká situace, zkouška nebo celý maraton událostí, často 
překvapeně zjistíme, že najít v ten moment lehkost bytí není tak samozřejmé. Propadáme se do 
depresivních nálad, letargie, pocitů ukřivděnosti a nespravedlnosti. Lehkost bytí se ztratí a těžko se 
znovu nachází. 

Začít zhluboka dýchat a otevřít své srdce v jó-
gové praxi nám pomůže přijmout věci tak, 
jak jsou právě teď, a přestat ulpívat na tom, 
co by mohlo nebo mělo být. S otevřeným 
srdcem a vědomým dechem dost možná na-
jdeme i smíření a pochopení, že každá těžká 
chvíle nám nejenom bere, ale i dává. Přesklá-

dáme si, co je v životě opravdu důležité a na čem záleží, a co je povrchní a zbytné. 
Učíme se, rosteme a posilujeme právě v těžkých chvílích, právě když přímo v nich 
dokážeme najít lehkost bytí. 

Začněte praxi v sedu na patách nebo v sedu zkříženém, zavřete oči a přiveďte 
pozornost k dechu. Pomalu a vědomě ho prohlubujte. Nic komplikovaného – jen 
jednoduchý nádech a výdech, který postupně zpomalte a prohlubte. 

1

2

3



1. V sedu na patách zvedněte pravou 
paži a ukloňte se vlevo. Podržte na 
5 dechů a pak vystřídejte strany. 

2. Přejděte do psa hlavou dolů. 
S nádechem zvedněte pravou 
nohu nahoru, chvilku podržte 
v trojnohém psu a pak vykročte 
pravým chodidlem mezi dlaně. 

3. Položte levé koleno na zem 
a zvedněte se do bojovníka 
vkleče. Pravou paži položte 
zezadu na levé stehno, levou paži 
držte vzhůru a otevřete se do 
záklonu na 3 dechy. 

4. Uvolněte ruce na zem a přejděte 
přes prkno do psa hlavou vzhůru 
na 3 dechy. 

5. Vraťte se do psa hlavou dolů, 
zvedněte pravou nohu nahoru, 
otevřete pravý bok (tady můžete 
zůstat, pokud máte bolavá bedra). 
Položte špičku pravé nohy na zem 
za levou nohu do obráceného psa. 
Prodýchejte na 3 dechy. 

6. Vraťte se opatrně zpět do psa 
a vykročte opět pravou nohou 
mezi dlaně a zvedněte se do 
rovnovážného bojovníka. Paže 
zvedněte vzhůru a otevřete se do 
záklonu na 3 dechy. 

7. Položte levou patu na zem 
a otevřete trup do strany. Pravou 
nohu propněte a přejděte 
do trojúhelníku, levou paži 
protáhněte dopředu podél hlavy. 
Otevřete levou stranu trupu 
a zhluboka do ní dýchejte 3 dechy. 

8. Pokrčte pravou nohu a položte 
levou dlaň na zem. Pravou nohou 
odkročte dozadu do prkna 
a přetočte se do kříže – opíráte 
se o levou dlaň a otvíráte trup 
doprava. Podržte na 3 dechy. 

9. Přejděte do psa hlavou dolů, 
prodýchejte na chvilku a stále 
pravou nohou vykročte opět 
mezi dlaně. Položte levé koleno 
na zem. Ohněte nohu v koleni 
a rukama chytněte levý nárt. 
Nártem zatlačte do dlaní 
a otevřete hrudník na 3 dechy. 
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10. Povolte ruce na zem, 
přes klik přejděte 
na zem. Opřete se 
o předloktí a otevřete 
se do sfingy na 
3 dechy. 

11. Levé předloktí 
položte napříč přes 
podložku, pokrčte 
pravou nohu, 
chytněte ji pravou 
dlaní a přitáhněte 
chodidlo k době. 
Vydržte 3 dechy. 

12. Zvedněte se 
do delfína na 
3–5 hlubokých 
dechů.

13. Položte kolena 
na zem do pozice 
dítěte. Dlaně 
spojte a směřujte je 
vzhůru. Protáhněte 
paže a ramena. 
Uvolněte bedra 
a stehna. Nechte 
všechno být.

Až budete připraveni, 
přejděte do psa hlavou 
dolů a proveďte celou 
sestavu na levou stranu. 

14. Položte se na 
záda, pokrčte nohy 
a zvedněte se do 
pozice mostu na 
3–5 dechů. 

15. Pokud se cítíte 
připraveni, můžete 
se zvednout do kola 
na 3 dechy.      

16. Zpátky na podlož-
ce opřete kolena 
o sebe, uvolněte 
záda, prodýchejte.  

foto: Václav Kohelka
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Na závěr přejděte 
do relaxace vleže na 
zádech.
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