
CHYBY:  

podcenění důležitosti 

nácviku a s tím  

související nedostatečná 

kontrola dýchacích  

svalů a pohybů, 

nadměrné úsilí až  

křečovitost, poruchy 

plynulosti dechu,  

přílišná snaha, která 

zapříčiňuje špatné  

dýchání, neprůchodnost 

nosních dírek a  

následné dýchání ústy a 

nepravidelný nebo  

nevhodný rytmus 

dýchání. 

Cvičení (cca 15 min)           „Dechová technika“ 

 

Plný jógový dech (Pranajáma) 

- dech břišní (bránice, břišní svaly) – uklidňující, masíruje orgány v durině 

břišní + peristaltika střev 

- dech hrudní (mezižeberní svaly) – aktivizující, podporuje činnost srdce, 

krevní oběh, slezina, žlučník 

- dech podklíčkový – špatný dech - způsobuje astma, alergie, zapojuje se 

při nervozitě a strachu 

Před cvičením nějakou dobu normálně dýcháme, abychom zklidnili jak 

svůj dech, tak i své myšlenky. Dýchání by tedy mělo být pomalé, 

uvolněné a vždy probíhá nosem. 

Nácvik začínáme nejlépe v lehu na zádech (pro lepší pohodlí je možné 

pokrčit kolena), protože v této poloze máme uvolněné břišní svaly. 

Zavřené oči. 

Nácvik plného jógového dechu by měl začínat postupně, tzn. že nejprve 

samostatně procvičujeme břišní dech, hrudní dech a podklíčkový dech. 

Soustředíme se také na dýchání „do stran“. Pro kontrolu můžeme položit 

ruce na jednotlivá místa, do kterých se nadechujeme. Následně se 

postupně nadechujeme do břicha, hrudníku a podklíčků – „ve vlně“, výdech ve stejném směru - břicho, 

hrudník, podklíčky. 

 

 

Cvičení (cca 5-7 min)            „Meditace k uvolnění stresu“ 

 

„Naučit se přestat bláznit a utišit mysl, je prvním krokem k dokonalému životu.“ (Pedram Shojai) 

Naučit se zklidnit svůj stres pomocí dechu, je velmi snadné, ale chce to cvik a vytrvalost. V podstatě je to 

meditace… 

• pohodlně se posaďte, abyste měli páteř rovně (sed se zkříženýma nohama – Sukhásana, nebo opřeni o 

zeď s rovnýma nohama – prostě nějaká stabilní poloha)  

• plně se soustřeďte jen sebe 

• nadechujte se a vydechujte pouze nosem, dech veďte do břicha – asi tři prsty pod pupík (klidně si to 

místo nejprve nahmatejte…) 

• levou ruku si položte na levé koleno a spojte palec a ukazováček, aby se zlehka dotýkaly 

• pravou rukou budete střídavě otevírat nosní dírky – palcem pravou a ukazováčkem levou dírku 

• palcem si zmáčkněte pravou dírku a levou jemně a plně vydechněte a stejnou levou nosní dírkou se 

zase jemně a plně nadýchněte 

• nyní si zakryjte levou nosní dírku prsteníkem – jemně a plně vydechujte pravou nosní dírkou a opět se 

nadechněte pravou 

• toto stále opakujte – každý svým tempem (cca 5 minut) 

• vnímejte svůj dech a klid, který prostupuje vaším tělem 

• naposledy vydechněte tou nosní dírkou, u které právě jste… Pravou ruku položte na pravé koleno dlaní 

vzhůru, zlehka spojte palec a ukazováček a pokračujte normálním dechem – nádech nosem, výdech 

ústy… 

• pomalu otevíráme oči a vracíme se ze své mysli zpět – do této místnosti… 


