Rukověť začínajícího aštangisty


Ashtanga Vinyasa Yoga – Primary Series

Cílem tohoto manuálu je pomoci začínajícím adeptům Ashtanga Vinyasa Yogy, dále Aštangy, naučit se pořadí pozic a
správně sladit dech a pohyb při přechodu mezi jednotlivými ásanami. Rozhodně se nejedná o úplný návod ke cvičení nebo o
učebnici jógy. Popis pozic je orientační a manuál je tedy vhodné brát pouze jako doplněk lekcí a jako pomůcku k snazšímu
zahájení samostatné domácí praxe. To nejdůležitější v praxi „Aštangy“, tedy správné dýchání, zde pak není probíráno vůbec.
Neexistuje absolutní shoda mezi současnými instruktory Aštangy v detailech provedení pozic či v počtech dechů při
přechodech mezi pozicemi. Je to převážně dáno tím, kdy a od koho se instruktor sérii učil, délkou jeho vlastní praxe a
záměrem – tj. tím, čeho chce praktikováním dosáhnout. Původní účel ásan zahrnutých do Primary series byl, jak vyplývá z
knih Pattabhi Joise aT. Krishnamacharyi, především zdravotně terapeutický. Pokud je člověk sužován nemocí, jeho mysl je
neustále pod vlivem tohoto stavu, je strhávána bolestí, nevolností a strachem a utišit ji je pak takřka nemožné. Proto první krok
na cestě jógy je dle těchto učitelů upevnění zdraví. „V břiše vypouklém jak dýně sídlí nemoc a smrt,“ tvrdil Krishnamacharya.
Dle současných lékařských poznatků vede nadbytek břišního tuku k vylučování hormonů a toxických látek způsobujících
záněty a mnohá onemocnění. Správné praktikování první série rozhání stagnaci v oblasti břicha, rozpouští zde nahromaděný
tuk, podporuje pohyb lymfy, krevní oběh a uvolňuje nervové dráhy spojené s vnitřními orgány.
Při sestavování tohoto manuálu jsem se snažil sledovat dva cíle: a) výše zmíněný terapeutický a za b) sjednotit sérii co nejvíce
s její „tradiční“ podobou. Snažil jsem se tedy, pokud možno, přiblížit tomu, co Sri Pattabhi Jois vyučoval v 70. a 80. letech
minulého století, kdy se u něj začínali učit první žáci ze západu. Čerpal jsem z informací získaných od Nancy Gilgoff a Bobbi
Misity, z knih Yoga mala od Pattabhi Joise, Yogamakaranda od T.Krishnamacharyi a Ashtanga yoga od Johna Scotta a
v neposlední řadě ze zkušeností, které jsem získal během svého studia u B.N.S.Iyengara. Více informací o Aštanze naleznete
na www.ashtanga.cz .
Případné připomínky pošlete na: ashtanga.cz@gmail.com .
Radost, spokojenost a zdraví plynoucí z praktikování Aštangy Vám přeje
Dalibor Štědronský

Poděkování
Velmi děkuji Hofíkovi za nezištné nafocení všech pozic - www.tosamo.cz .
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Dobré rady nad zlato
Když řešíš nedostatek času (což je jen důsledek nedostatečně silné motivace a tím pádem i vůle) k praktikování, rozbal ráno
podložku s tím, že si dáš jen pár pozdravů slunci. Když už začneš, může se stát, že toho odcvičíš mnohem víc. Každopádně je
lepší denně cvičit 5 a 5 pozdravů slunci (Súrja namaskár) a o víkendu postupně přidávat pozice, než jednou za čas, bez denní
praxe, strhnout celou sérii.
Při praxi dýchej, hledej múla bandhu a zkoušej používat břicho. Uddžají a dokonalý výdech je základ! Vracej se stále
pozorností k dechu a jemu i podřizuj pohyby. Vyvaruj se zadržování dechu.
Měj na paměti, že nyní na začátku praxe Aštangy chceme působit hlavně na oblast břicha a na bederní páteř. To se děje
dechem a používáním hlubokých svalů trupu a pánevního dna. Mnoho předklonů Primary series je proto v této fázi prováděno
ohnutím v pase za použití právě těchto svalů. Nesnaž se proto vytahovat všechny předklony z kyčlí, vypadá to sice hezky, ale
k rozhýbání páteře a hlavně k správnému ovládání hlubokých svalům břicha ti to nepomůže. Pokud nechceš mít po cvičení
rozbolavělé celé tělo, nervi se do předklonů rukama, používej svaly trupu a jinak se maximálně uvolni! Netvrdím, že pak tě nic
bolet nebude, správná praxe bolet musí, ale měla by to být bolest příjemná a ne přetrvávající.
Necvič v průvanu a na přímém slunci.
Cvič nalačno a během cvičení nepij. Po cvičení počkej ještě 30 minut s plněním ţaludku.
Necvičívá se téţ na novoluní a při úplňku.
Necvič, máš-li teplotu, při zánětlivém onemocnění, během menstruace…
Nezačínej s Aštangou v těhotenství.
Dle Joise: „Mladí nebo staří, ženy nebo muži, strádající nemocí či slabostí, všichni mohou praktikovat jógu s výjimkou těch,
kteří jsou líní.“ Samozřejmě pro každého bude začátek jiný. Někdo může do praxe, tak jak je popsána na následujících
stránkách, vletět bezhlavě po hlavě. A přežije to. Jiný začne dýcháním v sedu a relaxací...

Pár poznámek k manuálu
Pojem „vinyasa“ je používán ve dvou významech. V korektním, který míní pohyb harmonizovaný s dechem, je použit u popisu
Súrja Namaskár A: vzpažení s nádechem = 1. vinyasa, předklon s výdechem = 2. vinyasa atd. V aštangistické hantýrce je pak
vinyasou míněn celý „divoký“ přechod mezi jednotlivými pozicemi, v textu je uveden velkým písmem: VINYASA.
Právě přechody mezi pozicemi jsou mnohými začátečníky vnímány jako nepříjemné a nadbytečné. Nevynechávej je! V metodě
Aštangy jsou nedílnou součástí každé ásany a mají svůj význam pro rozhýbání páteře a rozproudění tělních tekutin a energie.
Pokud tě však budou bolet zápěstí, tak vinyasy nedělej všechny, ale přidávej je do své praxe postupně.
Ač je manuál míněn jako pomůcka pro začínající, tak déle praktikujícím možná poslouží právě ve věci ujasnění si vinyas –
dýchání při zaujímání a opouštění pozic.
Pro začínající, tak zpočátku bude obtížné, až nemožné stihnout se vmotat na jeden nádech do pozice. Dej si tam tedy klidně
dechy dva (i víc, ale neupadni v rozjímání). Časem až se dech posílí, zklidní a vyrovná, tak to půjde…
Zaměření pohledu – drišty, je v manuálu občas zdánlivě v rozporu s jinými autory. Konkrétně v předklonech pohled na prsty
nohy vs. „třetí oko“ (míněno mezi obočí). Pokud to chápeme tak, že se jedná o směr, kterým koukáme, a ne, o objekt který
pozorujeme, tak v tom není tak velký rozdíl. Drišty je nedílnou součástí pozic, nezapomínej na ně!
Pozice, tak jak jsou vyobrazeny na fotkách, berte orientačně. Jógování je experimentální činnost, pročež hledejte, zkoušejte,
pozorujte a vnímejte. A radujte se… 
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SÚRJA NAMASKÁR A

SAMASTHITI

1. Vinyasa

5. Vinyasa

2. Vinyasa

6. Vinyasa

3. Vinyasa

4. Vinyasa

7. Vinyasa

8. Vinyasa

1. Vinyasa – nádech - vzpaž
2. Vinyasa – výdech - předkloň se
3. Vinyasa – nádech - zvedni hlavu
4. Vinyasa – výdech – skoč do ČATURANGA DANDÁSANA
5. Vinyasa – nádech – ÚRDHVA MUKHA ŠVÁNÁSANA
6. Vinyasa – výdech – ADHÓ MUKHA ŠVÁNÁSANA – zůstaň 5 dechů
7. Vinyasa – nádech – skoč mezi dlaně
8. Vinyasa – výdech – úplně se předkloň
9. Vinyasa – nádech – narovnej se obratel po obratli
10. Vinyasa – výdech - připaž
Pozn.: Kam v 2. vinyase položíš dlaně, tam je nechej až do 8. vinyasy.
Tiskni základy prstů rukou do podlahy, nezůstávej vahou na zápěstí, zejména
to platí pro výdrž v Adhó mukha švánásaně.
9. Vinyasa

10. Vinyasa

Pokud cvičíš jenom pozdravy slunci případně s jen několika pozicemi, zkus dělat 5x Súrja namaskár A a 5x B. Jakmile cvičíš
celou sérii nebo alespoň její větší část, stačí oba pozdravy 3x.
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SÚRJA NAMASKÁR B

Výdech
Nádech

Nádech

Výdech

Výdech

Výdech + 5 dechů

Výdech

Nádech

Výdech

Nádech

Nádech

Nádech

Nádech

Výdech

Výdech

Nádech

Nádech

Výdech
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Pozice ve stoji
PÁDANGUŠTHÁSANA
Nádech - ze stoje spojného - Samasthiti poskoč oběma nohama do mírného stoje rozkročného,
předkloň se a uchop ukazováčkem a prostředníčkem palce nohou a protáhni hlavu a hrudník
vpřed.
Výdech - vtáhni spodní část břicha pod pupkem a předkloň se v pase silou svalů trupu hlavou ke
kolenům.
Výdrţ 5 dechů. Drišty, tj. upření pohledu je na nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...
Pozn.: Hlídej, ať se kolena neprolomí do hyperextenze. Během pozice udržuj „vtažení“ (zpevnění)
spodního břicha (mezi stydkou sponou a pupkem), nepřitahuj se násilím do předklonu rukama, ale
maximálně použij svalů trupu.

PÁDAHASTASÁNA
Z předchozí pozice:
Nádech - zvedni hlavu a hrudník drž stále palce nohou.
Výdech - zasuň celé dlaně pod chodidla.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, vytáhni se z kyčlí.
Výdech - vtáhni spodní část břicha pod pupkem a předkloň se hlavou mezi kolena.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, dlaně stále pod chodidly.
Výdech - ulož ruce v bok.
Nádech - zvedni se do vzpřímeného stoje.
Výdech – skokem přinož a připaž, tj. zaujmi Samasthiti.
Pozn.: Tato pozice je proti předchozí o protažení celé zadní strany nohou.
UTTHITA TRIKÓNÁSANA
Nádech - ze Samasthiti skoč a otoč se vpravo o 90° a doskoč do širšího stoje rozkročného,
upaž.
Výdech - vytoč pravou špičku, ukloň se vpravo a ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky
uchop palec pravé nohy a otoč obličej vzhůru za zvednutou levou paží.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - palec zvednuté ruky.
Nádech - zvedni trup vzhůru do upažení v širším stoji rozkročném, vtoč zpět špičku pravé
nohy, tak aby obě byly rovnoběžné.
Výdech - vytoč levou špičku, ukloň se vlevo a levou rukou uchop palec levé nohy a otoč
obličej vzhůru za zvednutou pravou paží.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - palec zvednuté ruky.
Nádech - zvedni trup vzhůru do upažení v širším stoji rozkročném, vtoč zpět levou špičku.
Odtud pokračuj do další pozice...
Pozn.: Hlídej, ať se koleno zatížené nohy pasívně neprolomí. Když nedosáhneš, tak nohu
pokrč.

PARIVRITTA TRIKÓNÁSANA
Výdech - vytoč pravou špičku, vytoč trup doprava a předkloň se ve směru pravé nohy,
levou dlaň ulož zvnějšku pravé nohy a podívej se vzhůru směrem ke zvednuté pravé ruce.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – palec zvednuté ruky.
Nádech – narovnej se zpět do rozkročení s rovnoběžnými chodidly a upažením.
Výdech - vytoč levou špičku, vytoč trup doleva a předkloň se ve směru levé nohy, pravou
dlaň polož zvnějšku levé nohy a podívej se vzhůru směrem ke zvednuté levé ruce.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – palec zvednuté ruky.
Nádech – narovnej se zpět do rozkročení s rovnoběžnými chodidly a upažením.
Výdech - skoč s otočkou o 90° zpět do výchozí polohy - Samasthiti.
www.ashtanga.cz
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UTTHITA PÁRŠVAKÓNÁSANA
Nádech - ze Samasthiti skoč vpravo s otočkou o 90° do širokého stoje
rozkročného a upaž.
Výdech - vytoč pravou špičku, pokrč pravé koleno a pravou dlaň ulož zvnějšku
pravé nohy, vzpaž a protáhni levou paži ve vzpažení.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – prsty vzpaţené ruky.
Nádech – narovnej se zpět do širokého stoje rozkročného s upažením.
Výdech - vytoč levou špičku, pokrč levé koleno a levou dlaň ulož zvnějšku levé
nohy, vzpaž a protáhni pravou paži ve vzpažení.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – prsty vzpaţené ruky.
Nádech – narovnej se zpět do rozkročení s rovnoběžnými chodidly a upažením.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...

PARIVRITTA PÁRŠVAKÓNÁSANA
Výdech - vytoč pravou špičku a pokrč koleno, přetoč trup doprava, ohni se do
předklonu a nacpi levé rameno za pravé koleno a polož levou dlaň zvnějšku pravé
nohy, pravou ruku veď do vzpažení.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – prsty vzpaţené ruky.
Nádech – narovnej se zpět do širokého stoje rozkročného s upažením.
Výdech - vytoč levou špičku a pokrč koleno, přetoč trup doleva, ohni se do
předklonu a nacpi pravé rameno za levé koleno a polož pravou dlaň zvnějšku levé
nohy, levou ruku veď do vzpažení.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – prsty vzpaţené ruky.
Nádech – narovnej se zpět do širokého stoje rozkročného s upažením.
Výdech - skoč s otočkou o 90° zpět do výchozí polohy - Samasthiti.

PRASÁRITA PÁDOTTANÁSANA A
Nádech - ze Samasthiti skoč vpravo s otočkou o 90° do širokého stoje
rozkročného a dej ruce v bok.
Výdech - předkloň se, dlaně ulož na zem.
Nádech - drž zvednutou hlavu a hrudník, dlaně zůstávají na zemi.
Výdech - úplně se předkloň, pokrč paže v loktech a polož temeno na zem.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - přizvedni trup podívej se vpřed, dlaně zůstávají na zemi.
Výdech - zůstaň
Nádech - s nohama stále široce rozkročným dej ruce v bok a napřim se.
Výdech - zůstaň v širokém stoji rozkročném s rukama v bok.
Odtud pokračuj do další pozice…
Pozn.: Múlabandha je v této a následujících 3 pozicích držena jemně. Předklon vychází z pasu, váha je posunuta na špičky
nohou. Hlídej, ať se ti neprolamují a nevtáčí kolena.

PRASÁRITA PÁDOTTANÁSANA B
Nádech - z předchozího pokračuj upažením.
Výdech - vrať ruce zpět v bok.
Nádech - opři se rozkročenýma nohama do země, prodluž páteř, vytáhni se za
temenem hlavy.
Výdech - úplně se předkloň, polož temeno na zem, ruce zůstávají v bok.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - napřim se, ruce nechej v bok.
Výdech - zůstaň.
Odtud pokračuj do další pozice…

www.ashtanga.cz
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PRASÁRITA PÁDOTTANÁSANA C
Nádech - z předchozího, kdy nohy zůstávají stále široce rozkročené, zvedni
paže do upažení.
Výdech - spoj dlaně za zády a propleť prsty.
Nádech - opři se rozkročenýma nohama do země, prodluž páteř, vytáhni se za
temenem hlavy.
Výdech - předkloň se a polož hlavu na zem, ruce přibližuj za zády k zemi.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - napřim se.
Výdech – dej ruce v bok.
Odtud pokračuj do další pozice...

PRASÁRITA PÁDOTTANÁSANA D
Nádech - zůstáváš v širokém stoji rozkročném, ruce v bok, prodluž páteř,
vytáhni se za temenem hlavy.
Výdech - předkloň se a zvnějšku uchop palce nohou.
Nádech - zvedni hrudník a hlavu.
Výdech - zcela se předkloň a polož temeno hlavy na zem.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - přizvedni trup a podívej se vpřed, stále drž palce nohou.
Výdech - zůstaň.
Nádech - dej ruce v bok a napřim se.
Výdech – skokem se vrať do Samasthiti.

PÁRŠVOTTANÁSANA
Nádech - ze Samasthiti poskoč s otočkou vpravo do stoje rozkročného, spoj dlaně za zády a
vytoč pravou špičku.
Výdech – vytoč trup vpravo předkloň se z pasu nosem k pravému kolenu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - třetí oko.
Nádech - zvedni trup, srovnej špičky nohou a hned vytoč levou špičku na levou stranu.
Výdech - předkloň se nosem k levému kolenu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - třetí oko.
Nádech - zvedni trup, srovnej chodidla nechť jsou rovnoběžně.
Výdech - skoč s otočkou o 90° zpět do Samasthiti.
Pozn.:Stůj na pevných nohách a drž kyčle v jedné rovině. Nevtáčej příliš špičku zadní nohy.

UTTHITA HASTA PÁDANGUŠTHÁSANA
Nádech - ze Samasthiti zvedni pravou nohu a uchop její palec, levou ruku dej v bok a napřim se.
Výdech – ohni se v pase a přibliž nos ke koleni zvednuté propnuté pravé nohy.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – nos.
Nádech – napřim trup, stále drž rukou zvednutou nohu.
Výdech - unož na pravou stranu, hlavu otoč do leva.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - vlevo v dál.
Nádech - vrat´t zvednutou pravou nohu do přední
polohy.
Výdech - přitáhni nohu do co nejvyšší polohy a
nosem se dotkni holeně.
Nádech – pusť palec nohy dej ruce v bok a drž
napnutou nohu zvednutou.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - prsty nohy.
Výdech – postav se do Samasthiti.
Celé zopakuj též pro druhou stranu.
Pozn. K snazšímu udržení rovnováhy upři pohled na zem, drž múlabandhu, zaškrť pas a odchodila prodlužuj celý trup směrem
vzhůru.
www.ashtanga.cz
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ARDHA BADDHA PADMOTTANÁSANA
Nádech - ze Samasthiti založ pravou nohu nártem na levé tříslo a pravou rukou za zády uchop
špičku pravé nohy, levou ruku dej v bok a napřim se.
Výdech - předkloň se a dotkni se nosem levého kolene, levou dlaň polož na zem vedle chodidla.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, stále drž špičku pravé nohy.
Výdech – zůstaň.
Nádech - pokrč mírně levé koleno, dej levačku v bok a zvedni trup do stoje na levé noze.
Výdech - přinož a připaž, tj. zaujmi Samasthiti.
Celé zopakuj též pro druhou stranu.

UTKATÁSANA
Nádech - ze Samasthiti vzpaž.
Výdech - předkloň se a dlaně polož na zem vedle chodidel.
Nádech - přizvedni hlavu a zatlač rukama do země.
Výdech - skoč do Čaturanga Dandásany.
Nádech - Úrdhva Mukha Švanásana.
Výdech - Adho Mukha Švanásana.
Nádech - skoč mezi dlaně do podřepu a vzpaž.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – palce rukou.
Výdech - z Utkatásany se předkloň a polož dlaně na zem vedle chodidel.
Nádech – Silou svalů trupu a paží zvedni nohy od země (nebo nic).
Výdech – přistaň v Čaturanga Dandásaně.
Nádech - Úrdhva Mukha Švanásana.
Výdech - Adho Mukha Švanásana.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...
Pozn.: U všech pozic ve stoji, ve kterých jde hlava do záklonu, tlač šíji dozadu vzhledem
k hrudníku a ramenům, prodlužuj ji a nevystrkuj bradu. Lopatky stahuj dolů k zadku.

VÍRABHADRÁSANA A
Nádech – z Adho Mukha Švanásany udělej pravou nohou dlouhý krok až mezi dlaně,
zvedni trup a vzpaž.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – palce rukou.
Nádech - propni pravou nohu, přetoč špičky vlevo, paže stále ve vzpažení, pokrč levou
nohu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – palce rukou.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...

VÍRABHADRÁSANA B
Výdech - ze vzpažení ve Vírabhadrásaně A upaž a vytoč boky vpravo, hlavu
otoč vlevo.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - levá ruka.
Nádech - propni levou nohu, přetoč špičky vpravo, pokrč pravou nohu, hlavu
otoč vpravo, paže stále v upažení.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - pravá ruka.
Výdech – vytoč trup v pravo a polož dlaně na zem ze stran pravého chodidla.
Nádech – zatlačrukama do podlahy…
Výdech – Čaturanga Dandásana.
Nádech - Úrdhva Mukha Švanásana.
Výdech - Adho Mukha Švanásana.
Pozn.: Tlač nohama do podlahy – přední více patou. Hlídej přední koleno a
špičku nohy – musí mířit přímo vpřed! Neprohýbej bedra – kontroluj je přes vtažení pánevního dna a dolního břicha. Stahuj
lopatky k zadku, nepřitahuj je vzájemně k sobě. Paže roztahuj od sebe do šířky.
www.ashtanga.cz
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Pozice v sedu a lehu
DANDÁSANA
Nádech – z Adho Mukha Švanásany silou bandh proskoč se zkříženýma nohama do
sedu, nohy natáhni, vyrovnej páteř a skloň hlavu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

PAŠČIMOTTÁNÁSANA A
Výdech - uchop nataženýma rukama palce nohou.
Nádech – zatlač sedací kosti do podlahy.
Výdech – ohnutím v pase se předkloň se čelem ke kolenům.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - „třetí oko“.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

PAŠČIMOTTÁNÁSANA B
Výdech - přehmátni a uchop špičky
Nádech - zvedni trup, stále drž nataženýma rukama špičky nohou.
Výdech - předkloň se nosem pod kolena.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - „třetí oko“.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

PAŠČIMOTTÁNÁSANA C
Výdech - za chodidly jednou rukou uchop zápěstí druhé a předkloň se.
Nádech - zvedni trup, stále drž nataženýma rukama sepjatýma za chodidly.
Výdech - předkloň se bradou k bércům.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - palce nohou.
Nádech - zvedni trup až do natažení paží, ruce stále za chodidly propnutých nohou.
Výdech - polož dlaně na zem vedle stehen.

Přechod mezi pozicemi - VINYASA
Nádech - zvedni se na rukou, překřiž nohy,
silou bandh kolena přitáhni k hrudníku a zhoupni
trup nazad.
Výdech - dopadni do Čaturanga Dandásany.
Nádech - Úrdhva Mukha Švanásana.
Výdech - Adhó Mukha Švanásana.

PÚRVOTTANÁSANA
Nádech – proskoč se zkříženýma nohama a posaď se do Dandásany
Výdech - v Dandásaně polož dlaně na zem za boky, prsty míří vpřed.
Nádech - zvedni hrudník a boky a hlavu nech klesnout do záklonu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Výdech - spusť boky do sedu a dlaně posuň vpřed vedle stehen.
Pozn.:Tlač hrudní kost vzhůru, kontroluj spodní břicho – prodlužuj trup – nenech zadek padat k zemi. Když spouštíš hlavu do
záklonu, postupuj takto:otevři hrudník, vtlač bradu do krku a prodluž šíji - vytáhni se za týlní kostí, stahuj lopatky směrem
k zadku a pak teprve se stále prodlužovanou šíjí nech hlavu klesnout dolů. Když se vracíš, nejprve si sedni a pak přitáhni bradu
ke krku za současného vytahování týla vzhůru.
VINYASA
www.ashtanga.cz
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ARDHA BADHA PADMA PAŠČIMOTTÁNÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, založ pravou nohu do 1/2
Lotosu a uchop pravačkou za zády její palec, levačkou uchop špičku propnuté levé
nohy, zatlač sedací kosti do podlahy a vytáhni se ve směru temene hlavy.
Výdech - předklon bradou k propnuté noze.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - prsty nohy.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, stále drž špičku protažené nohy.
Výdech - polož dlaně na zem, překřiž nohy a kolena přitáhni k hrudníku.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

TRIANGA MUKHAEKAPÁDA PAŠČIMOTTÁNÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, ohni pravou nohu v koleni
tak aby její pata byla vedle pravého kyčle, oběma rukama uchop špičku propnuté
levé nohy, zatlač sedací kosti do podlahy a vytáhni se ve směru temene hlavy.
Výdech - předkloň se čelem ke kolenu protažené nohy.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – „třetí oko“.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, rukama stále drž špičku nohy.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

DŢÁNUŠÍRŠÁSANA A
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany skoč do sedu, ohni pravou nohu v koleni tak
aby pata tlačila na hráz a úhel mezi stehny byl 90, uchop špičku propnuté levé
nohy, zatlač sedací kosti do podlahy a vytáhni se ve směru temene hlavy.
Výdech - předkloň se čelem ke kolenu propnuté nohy a udržuj silou břicha obě
sedací kosti na zemi.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - „třetí oko“.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, rukama stále drž špičku nohy.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

DŢÁNUŠÍRŠÁSANA B
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, ohni pravou nohu v koleni a
sedni na patu aby byla pod konečníkem, úhel mezi stehny je 85, oběma rukama uchop
špičku propnuté levé nohy, zatlač sedací kosti do podlahy a vytáhni se ve směru
temene hlavy.
Výdech - předkloň se čelem nebo bradou k propnuté noze.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - „třetí oko“/ prsty propnuté nohy.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, rukama stále drž špičku nohy.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

DŢÁNUŠÍRŠÁSANA C
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, ohni pravou nohu v koleni a
vytoč její chodidlo tak, aby prsty zůstaly na podložce a pata mířila vzhůru k podbřišku,
oběma rukama uchop špičku propnuté levé nohy, úhel mezi stehny by měl být 45.
Výdech - předkloň se čelem nebo bradou k propnuté noze.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - „třetí oko“/ prsty propnuté nohy.
Nádech - zvedni hlavu a hrudník, rukama stále drž špičku nohy.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA
www.ashtanga.cz
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MARÍČJÁSANA A
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, přitáhni pravou patu k pravé
sedací kosti, obejmi její koleno a spoj ruce za zády – levá drží pravé zápěstí, zatlač
sedací kosti do podlahy a vytáhni se ve směru temene hlavy.
Výdech - předkloň se čelem ke kolenu propnuté nohy.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - „třetí oko“.
Nádech - zvedni hlavu.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

MARÍČJÁSANA B
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, založ levou nohu do polovičního
lotosu, tak aby pata tlačila do podbřišku, přitáhni pravou patu k pravé sedací kosti,
obejmi její koleno a spoj ruce za zády – levá drží pravé zápěstí, vytáhni se ve směru
temene hlavy.
Výdech - předkloň se.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – nos.
Nádech - zvedni hlavu.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

MARÍČJÁSANA C
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, přitáhni pravou patu
k pravé sedací kosti, vytoč trup vpravo, levou paží obejmi pravé koleno a za zády
pravačkou uchop levé zápěstí.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – co nejvíce vpravo.
Nádech – vytoč hlavu vpřed.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

MARÍČJÁSANA D
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, , založ levou nohu do polovičního
lotosu, přitáhni pravou patu k pravé sedací kosti, vytoč trup vpravo, levou paží obejmi pravé
koleno a za zády pravačkou uchop levé zápěstí.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – co nejvíce vpravo.
Nádech – vytoč hlavu vpřed.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a natáhni nohy.
VINYASA / Proveď celé na druhou stranu. / VINYASA

NAVÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany skoč do Dandásány, zvedni
propnuté nohy, narovnej celou páteř a balancuj na zadku. Prsty
nohou jsou v úrovni očí. Zaškrť pas.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - prsty nohou.
Nádech – pokrč nohy, překřiž kotníky, polož dlaně na zem
vedle boků a zvedni zadek nad zem.
Výdech – vrať se do Navásany.
Celý cyklus opakuj celkem pětkrát.
VINYASA
www.ashtanga.cz
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BHUDŢAPÍDÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany skokem aniž by se chodidla dotkla země, „obejmi“
nohama paže a překřiž kotníky. Silou přitahuj paty k zadku a tím zmáčkni paže.
Výdech - Předkloň se a dotkni bradou země aniž by se jí při tom dotkly nohy.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - stále na rukou zvedni hlavu od země.
Výdech - stále na rukou přenes nohy v zad a balancuj s koleny opřenými vysoko na
napjatých pažích (Bakásána).
Nádech - stále na rukou silou svalů trupu odlep kolena od paží.
Výdech - hupsni do Čaturanga Dandásany...
VINYASA

KURMÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany skoč nohama kolem paží, sedni si
s rameny provlečenými pod koleny, s rukama v upažení dlaněmi položenýma
na zem přibliž bradu k zemi a propínej nohy.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - třetí oko.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...

SUPTA KURMÁSANA
Výdech - opři čelo o zem, mírně pokrč kolena a spoj
ruce za zády.
Nádech a výdech – překřiž pravý kotník přes levý.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - třetí oko.
Výdech - uvolni ruce a pomož si jimi do sedu s
nohama stále překříženýma za hlavou.
Nádech - polož dlaně vedle boků a odlep zadek od
země.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - třetí oko.
Nádech - stále pouze na rukou rozpleť nohy.
Výdech - stále na rukou přenes nohy v zad a balancuj s koleny opřenými vysoko na napjatých
pažích (Bakásána).
Nádech - stále na rukou silou svalů trupu odlep kolena od paží.
Výdech - hupsni do Čaturanga Dandásany...
VINYASA

GARBHA PINDÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu a založ
Padmásánu (Lotos). Pravá noha je vespod a levá je navrchu.
Provleč ruce vzniklými otvory a přilož prsty rukou na uši a snaž
se, balancuje na zadku, co nejvíc napřímit páteř.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Výdech – vyhrb se, polož ruce na temeno a kolíbáním přes
bedra se otáčej ve směru hodinových ručiček. S výdechem vzad
a s nádechem vpřed.
Po úplné otočce o 360 rovnou pokračuj do další pozice…

KUKKUTÁSANA
Nádech - zhoupni se na ruce, které stále zůstávají prostrčeny Padmásanou.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Výdech - uvolni ruce a polož je na zem vedle boků a pokrč a překřiž nohy.
VINYASA

www.ashtanga.cz
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BADDHA KÓNÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu, pokrč nohy a spoj chodidla. Pak rukama přitahuj paty k hrázi, kolena
talč k zemi a chodidla otevři jak oblíbenou knihu.
Výdech – předkloň se rotací v kyčlích bradou k zemi, při tom stále prodlužuj páteř.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech – vrať se do vzpřímeného sedu.
Výdech – opět se předkloň, ale tentokrát ohnutím v pase, tak
aby se hlava dotkla chodidel.
Výdrţ 5 dechů. Drišti - nos.
Nádech – vrať se do vzpřímeného sedu.
Výdech - polož dlaně vedle boků a pokrč a překřiž nohy.
VINYASA

UPAVIŠTA KÓNÁSANA A
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu roznožmo, úhel mezi stehny
90. Uchop špičky nohou a vytáhni se ze sedacích kostí za temenem hlavy.
Výdech – silně vtáhni spodní břicho a předkloň se hrudníkem a bradou na zem.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – „třetí oko“.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...

UPAVIŠTA KÓNÁSANA B
Nádech - zvedni hlavu.
Výdech – zůstaň a kumuluj energii k odrazu…
Nádech – stále drž špičky nohou a švihem se zvedni do vybalancované
pozice na zadku, nohy by celou dobu měly zůstat natažené.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - vzhůru do oblak.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a pokrč a překřiž nohy.
VINYASA

SUPTA KÓNÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu – Dandásany.
Výdech – obratel po obratli si lehni na záda.
Nádech – polož dlaně na zem a zvedni nohy kolmo k zemi.
Výdech – překul se na ramena a špičkami natažených roznožených nohou se dotkni
země za hlavou. Uchop ukazováčkem prostředníčkem palce nohou. Rovnej se v bedrech
– strkej sedací kosti k nebi. Vtáhni zcela břicho (nezpevňuj ho) a uvolni mula bandhu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech - přes kulatá záda se zhoupni a vybalancuj se na vteřinu na sedacích kostech,
stále drž palce zvednutých nohou. Pohled zvedni na „třetí oko“.
Výdech – „spadni“ s propnutýma nohama na lýtkové svaly do širokého sedu
roznožného.
Nádech - zvedni hlavu, stále drž palce nohou.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků.
VINYASA

SUPTA PÁDANGUŠTHÁSANA A
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu – Dandásany.
Výdech – obratel po obratli si lehni na záda.
Nádech – zvedni nataženou nohu a ukazováčkem a prostředníkem uchop její
palec.
Výdech - ulož levou dlaň na levé stehno, zvedni hlavu a silou břicha přibližuj
nos k pravému kolenu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – „třetí oko“ / prsty nohy.
Nádech - polož hlavu zpět na zem a rovnou přejdi do další pozice...
www.ashtanga.cz
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SUPTA PÁDANGUŠTHÁSANA B
Výdech - unož pravou nohu, stále drž její palec a podívej se doleva.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - vlevo v dál.
Nádech - otoč hlavu zpět, zvedni pravou nohu.
Výdech - polož nohu na zem.
Rovnou proveď celé tj. Supta pádangušthásanu A a B i na druhou
stranu.

Přechod do další pozice z lehu na zádech - ČAKRÁSANA
Nádech - v lehu na zádech polož dlaně vedle uší a udělej kotoul vzad.
Výdech - Čaturanga Dandásana.
Nádech - Úrdhva Mukha Švanásana.
Výdech - Adhó Mukha Švanásana.

UBHÁJA PÁDANGUŠTHÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu – Dandásany.
Výdech – obratel po obratli si lehni na záda.
Nádech – polož dlaně na zem a zvedni nohy kolmo k zemi.
Výdech – překul se na ramena a špičkami natažených spojených nohou se dotkni
země za hlavou. Uchop ukazováčkem prostředníčkem palce nohou. Zakulať záda a
přenes váhu co nejvíce za hlavu.
Nádech - přes kulatá záda se zhoupni do rovnovážné pozice na sedacích kostech.
Stále drž palce zvednutých nohou a prodlužuj páteř.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – „třetí oko“.
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a pokrč a překřiž nohy.
VINYASA

URDHVA MUKHA PAŠČIMOTÁNÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu – Dandásany.
Výdech – obratel po obratli si lehni na záda.
Nádech – polož dlaně na zem a zvedni nohy kolmo k zemi.
Výdech – překul se na ramena a špičkami natažených spojených nohou se dotkni země za
hlavou. Uchop paty natažených nohou. Zakulať záda a přenes váhu co nejvíce za hlavu.
Nádech - přes kulatá záda se zhoupni do rovnovážné pozice na zadku. Stále drž paty
natažených nohou, prodlužuj páteř.
Výdech – přitáhni obličej k holením kostem. Pevně drž múla bandhu.
Výdrţ 5 dechů. Drišty – „třetí oko“ / prsty nohou.
Nádech – oddal hlavu a hrudník od nohou (Ubhája pádangušthásana)
Výdech - polož dlaně na zem vedle boků a pokrč a překřiž nohy.
VINYASA

SETU BANDHÁSANA A
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany skoč do Dandásany, pokrč
nohy v kolenou a vytoč „fajfkované“ špičky do stran (jako
Chaplin).
Výdech - zakloň se s oporou o lokty a polož temeno na zem a pak
překřiž ruce na hrudníku.
Nádech - zvedni zadek a propínej vytočené nohy v kolenou.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Výdech - polož zadek na zem.
ČAKRÁSANA
www.ashtanga.cz
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Záklonové pozice
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu – Dandásany.
Výdech – obratel po obratli si lehni na záda, pokrč nohy v kolenou a…

SETU BANDHÁSANA A (Nepovinná pozice, je ji možno vynechat.)
Nádech - zvedni boky, sepni dlaně pod zadkem, propni lokty a stáhni ramena
k sobě .
Výdech – propínáním nohou opatrně přibližuj hrudní kost k bradě, hlava leží
uvolněná.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Výdech – rozpleť prsty rukou a polož zadek na zem.
Rovnou pokračuj do další pozice…

URDHVA DHANURÁSANA
… ještě trvá Výdech - dlaně ulož vedle hlavy.
Nádech – propni paže, propínej nohy, nezatínej hýždě, ale přes múla bandhu
kontroluj spodní břicho. Hlavu nechej volně viset s bradou lehce přitaženou.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Výdech - spusť hlavu na temeno, je-li třeba vydýchej se a pak přemísti dlaně tak,
aby "oblouk" byl kratší.
Nádech - opět se zvedni do pozice ...
Celý cyklus opakuj celkem třikrát. Po třetím opakování:
Výdech - spusť hlavu na temeno a pomalu si lehni na záda.
Pozn.:Hlídej lokty, nechť se nevytáčí do stran, ale stále míří „za hlavu“. Nezrychluj dech.
ČAKRÁSANA

PAŠČIMOTTÁNÁSANA
Nádech – z Adho Mukha Švanásany proskoč se zkříženýma nohama do sedu,
nohy natáhni a rukama uchop jejich špičky.
Výdech – nalehni trupem na stehna
Výdrţ ca 10 dechů. Drišty – „třetí oko“.
Nádech - zvedni trup až do natažení paží, ruce stále drží špičky propnutých
nohou.
Výdech - polož dlaně na zem vedle stehen.
VINYASA

Závěrečné pozice
SÁLAMBA SARVANGÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu – Dandásany.
Výdech – obratel po obratli si lehni na záda přitiskni bedra a ramena na zem a prodluž šíji –
„leh v pozoru“.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Nádech – polož dlaně na zem a zvedni nohy a trup do stoje na ramenou. Rukama podepři záda,
lokty drž na šířku ramen, drž uvolněnou šíji – tj.
netlač hlavou do podlahy.
Výdrţ alespoň 25 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...
www.ashtanga.cz
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HALÁSANA
Výdech - spusť natažené nohy za hlavu, propleť prsty rukou a paže
propni za zády. Sedací kosti strkej k nebi.
Výdrţ 8 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice...

KARNAPÍDÁSANA
Výdech - pokrč nohy a kolena polož na zem k uším.
Výdrţ 8 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

URDHVA PADMÁSANA
Nádech - zvedni nohy do svíčky.
Výdech - založ Padmásanu, dlaněmi podepři kolena. Rovnej
záda, vytahuj sedací kosti k nebi.
Výdrţ 8 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

PINDÁSANA
Výdech - stále se založenou Padmásanou spusť kolena k
ramenům a rukama obejmi stehna.
Výdrţ 8 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...
Pozn.: Padmásana je v Aštanze vždy zakládána jedině tak, že nejprve pravá noha jde na levé stehno a přes ní je založena levá
noha. Platí to pro ženy i muže. Kolena jsou „úzká“, netrčí příliš do stran a paty pak mohou mířit do břicha. Padmásana
vychází z kyčlí a jejich uvolnění chce čas. Nespěchej, nervi to tam silou, pokud si nechceš zrasit kolena.

MATSJÁSANA
Výdech - polož natažené paže za zády na zem, se stále založenou
Padmásanou, obratel po obratli lehni na záda.
Nádech – polož dlaně vedle uší.
Výdech - zvedni hlavu a hrudník, zadek při tom zůstává na zemi a
pak se opři temenem o zem. Rukama uchop špičky nohou. Nech
uvolněnou šíji, pozici udržuj silou zádových svalů.
Výdrţ 8 dechů. Drišty – „třetí oko“.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

UTTANA PADÁSANA
Nádech - zvedni natažené ruce i nohy pod úhlem ca 45.
Výdrţ 8 dechů. Drišty - nos.
Výdech – lehni si na záda.
ČAKRÁSANA

www.ashtanga.cz
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ŠÍRŠÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany si klekni, propleť prsty
a polož hlavu temenem na zem. (Ne čelem!)
Výdech - propni nohy a silou svalů trupu vystrč sedací kosti
ke stropu, špičky nohou zatím nechej na zemi.
Nádech - zvedni nohy, zatlač předloktí do podlahy, zpevni
celé tělo a vytahuj se vzhůru chodidly k nebi.
Výdrţ alespoň 25 dechů. Drišty - nos.
Výdech - spouštěj natažené nohy až těsně nad zem.
Nádech – opět nohy zvedni vzhůru - celé opakuj 5x.
Výdech - po pátém opakování spusť natažené nohy do
polohy rovnoběžně se zemí.
Výdrţ 5 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...
Pozn.: Váha je plně na předloktí, hlava zůstává téměř
nezatížena. Začni s pár dechy a postupně přidávej… Neuč se
to s oporou o zeď!

BÁLÁSANA
Výdech - spusť nohy na zem, pokrč je v kolenou, zadek
spusť na paty, čelo na zem. Uvolni se.
Volně dýchej a zůstaň v pozici minimálně 2 minuty.
VINYASA

BADDHA PADMÁSANA
Nádech - z Adhó Mukha Švanásany proskoč do sedu
a založ Padmásánu (Lotos) tak aby paty tlačily vedle
pupku. Pravá noha je vespod, levá je navrchu. Levou
rukou za zády uchop palec levé nohy a pravou pravé.
Zvedni hrudník.
Výdrţ 10 dechů. Drišty - nos.
Výdech - předkloň se a polož bradu na zem.
Výdrţ 10 dechů. Drišty - třetí oko.
Nádech - zvedni trup do sedu, nohy stále založené v
Lotosu.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

PADMÁSANA
Výdech - polož ruce na kolena dlaně otevřené vpřed, bradu přitáhni
nad hrudní kost.
Výdrţ minimálně 10 dechů. Drišty - nos.
Odtud rovnou pokračuj do další pozice ...

UTH PLUTHI
Výdech - polož ruce na zem, nohy stále založené v Lotosu
Nádech - na rukou se zvedni nad zem, hlavu drž zpříma.
Silně dýchej, jak dlouho vydrţíš. Drišty - nos.
VINYASA

ŠAVÁSANA
Relaxuj…
www.ashtanga.cz
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