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LASKAVÁ FLOW PRAXE S VÁLCEM
Dana Beierová » www.danayoga.cz
Používáte ve své praxi válec? Nebo máte pocit, že patří jen do
lekcí restorativní a jin jógy? Je pravda, že v těchto lekcích se s ním
setkáme nejčastěji, ale můžeme ho přidat i do flow praxe. Válec nás
příjemně vypodloží, dodá pocit uzemnění, měkkosti a přijetí. V tomto
náročnějším období sychravého podzimu a blížícího se adventu si díky
válci můžeme dopřát aktivní, a přesto laskavou praxi.
Hýčkejte se i tím, že si pro jednou vytvoříte příjemné prostředí – odkliďte přebytečné věci, ztište mobil a odložte chytré hodinky, zapalte svíčky, ztlumte velká světla,
připravte si pomůcky, jako je válec a deka. (Válec můžete nahradit poskládáním
několika dek nebo větším pevnějším polštářem.)
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1. Pohodlně se posaďte na válec a provádějte
střídavé nosní dýchání. Pravý palec zakrývá
pravou nosní dírku, ukazovák a prostředník jsou
zavřené do dlaně a prsteníček zavírá levou nosní
dírku. Začnete s nádechem do levé dírky (pravá
je zakrytá palcem), výdech je pravou dírkou (levá
je zakrytá prsteníčkem). Pak je nádech pravou
a výdech levou. A takto střídejte 2–3 minuty.
2. Dejte si válec mezi stehna a položte se do pozice
dítěte na několik dechů. Po chvilce dejte hlavu
na druhou stranu.
3. Přesuňte válec napříč přes podložku a zvedněte
se do psa s hlavou dolů, předloktí opřete o válec.
Prodýchejte.
4. Položte se dolů, válec mějte pod hrudníkem
a zvedněte se na předloktí do sfingy. Vydržte
několik dechů a pak klesněte dolů, dlaně složte
pod čelo. Uvolněte se.
5. Zvedněte se do psa, posuňte válec pod kolena.
Pravou nohou vykročte mezi dlaně, levé koleno
položte na válec a vydržte v nízkém výpadu.
Pak se zvedněte do klečícího bojovníka, ruce
spojte za zády a otevřete hrudník a ramena.
Prodýchejte.
6. Položte dlaně na zem, pokrčte levou nohu
a pravou rukou ji chytněte. Pokud nedosáhnete
na chodidlo, jen otevřete pravou paži směrem
k levému chodidlu.
7. Uvolněte ruce na zem. Udělejte klik s válcem
pod koleny a pak se otevřete do psa s hlavou
vzhůru. Prodýchejte a přejděte do psa s hlavou
dolů Proveďte na levou stranu.
8. Přejděte do širokého stoje, dejte si válec před
sebe tak, abyste o něj v předklonu opřeli čelo
a zároveň měli dlouhou páteř, tedy raději trochu
před sebe. Prodýchejte.
9. Pravou rukou chytněte levý kotník, levou paži
natáhněte dopředu. Uvolněte se v příjemné rotaci, hlavou opřenou o válec. Vystřídejte strany.
10. Položte se na záda, válec si dejte pod kostrč.
Přitáhněte si pravé koleno k sobě. Podržte. Propněte pravou nohu, držte nohu za palec nebo za
stehno. Prodýchejte. Vystřídejte strany.
11. Zvedněte obě nohy vzhůru, paže volně položte
podél těla. Uvolněte se, zhluboka dýchejte. Nechte z nohou odtéct všechnu těžkost a únavu.
12. Uvolněte nohy dolů a dejte chodidla k sobě,
kolena do stran do pozice blaženosti. Přikryjte
se dekou. Případně můžete nohy natáhnout na
zem a zůstat tak. Na několik minut si dopřejte
odpočinek a uvolnění.  
foto: Václav Kohelka • jogínka: Dana Beyerová
oblečení: JayYoga • lokace: Chateau Mcely
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