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Vakrásana-Šroubová pozice -žádná t ělovýchovná soustava podobnou

rotaci páte ře neobsahuje. Jogín Matsjéndr kdysi vynašel polohu zcela

vyjíme čnou svými blahodárnými ú činky na člov ěka, ale bohužel tak

obtížnou, že se na celém cv ět ě najde velmi málo tak pohyblivých

jedinc ů, kte ří polohu zvládnou. Proto se v ětšinou provádí polovi ční

Matsjéndrova poloha, čili Ardhamatsjéndrásana. I tato poloha je na

správné zvládnutí obtížná. M ěsíc je správná doba na to, aby ti, kte ří

cht ějí polohu zvládnout opravdu jógov ě a ne gymnasticky, mohli svá

t ěla p řipravit p řípravnou polohou, kterou vymyslel první ředitel

výzkumného ústavu jógy v indickém Lonavle svámí Kuvalajananda jako

postupný nácvik a dal jí i jiný název: Vakrásana -Šroubová poloha.

Vakrásana maximáln ě procvi čuje a rehabilituje páte ř, odstra ňuje její

pok řivení, umož ňuje automanipulaci, má velmi p říznivý ú činek na celou

nervovou soustavu, zabra ňuje vzniku sklerotických zm ěn a kornat ění

cév u páte ře, blahodárn ě p ůsobí na slezinu, játra, pankreas, st řeva a

především na ledviny a napomáhá i zmenšovat objem b řicha. Protahuje a

uvol ňuje zkrácený sval iliopsoas -t.zv.bedro-ky člo-stehenní sval,

který bývá zna čně nevyvážený v d ůsledku našeho sedavého zp ůsobu

života. P ři nácviku šroubové polohy je t řeba postupovat skute čně
pomalu, doslova po týdnech. Rozd ělil jsem nácvik na t ři fáze. Za čneme

v sedu s narovnanýma nohama. Vyrovnáme záda a páte ř, levou nohu máme

narovnanou dop ředu kolmo k t ělu a p řekro číme jí pravou nohou do místa

vedle kolena. Za čneme se pomalu otá čet odspodu doprava. Totéž u činíme

i na druhou stranu p řekro čením pravé nohy levou. To je první fáze

nácviku. Doporu čuji vám ji zkoušet alespo ň t ři dny, než p řejdeme k

druhé fázi, která zapojuje i ruce. Po p řekro čení levé nohy pravou

nohou, p řendáme i levou paži p řes pokr čenou pravou nohu, p ři tom se

nestaráme zda dosáhneme či nedosáhneme rukou na zem a za čneme op ět

odspodu protá čet páte ř doprava. Dejte pozor, abyste sed ěli rovnom ěrn ě
na obou hýždích a m ěli ramena ve stejné výši-jako je to p řibližn ě
znázorn ěno na obrázku u cvi čící ženy.



Třetí fázi doporu čuji cvi čit až po t řech týdnech:levou paži p řiložíme

podél venkovní strany bérce pravé nohy a pak se za čneme protá čet,

při čemž zatížení hýždí a vyrovnanost ramen z ůstává nezm ěněno. Páte ř
musí být stále kolmo k zemi, hlava v pokra čování páte ře, t ělo se ani

nezaklání, ani neuklání na stranu. V poslední fázi m ůžete dát pravou

ruku tak, jak je to z řejmé na obrázku u mé siluety, to jest dlaní ven

ji p řiložíte k zád ům v bederní části. Znovu opakuji, že všechny fáze

zkoušíme na ob ě strany zárove ň a nesp ěcháme.

Vakrásana jak jsme si již uvedli, je vlastn ě pr ůpravnou polohou pro

polohu Ardhamatsjéndrásana- česky Torze. Pro jiné bude Vakrásana

kone čnou polohou s ú činkem stejným, jako-by pokra čovali dál.

Ardhamatsjéndrásana je  velmi obtížná poloha, má-li se provád ět

skute čně prosp ěšně. Nemá cenu, aby n ěkdo polohu zkoušel, nemá-li za

sebou celý nácvik a provád ění Šroubové polohy- Vakrásany.

Začneme tím, že z vyrovnaného sedu ohneme levou nohu tak, že stehno

směřuje kolmo k t ělu dop ředu a pata se dotýká pravé hýžd ě. Pravou

nohou p řekro číme levou nohu, p řiložíme levou paži podél bérce pravé

nohy a za čneme se od spodu páte ře otá čet doprava s podmínkou,aby ob ě
hýžd ě byly na zemi,ramena byla ve stejné výši, pravá paže voln ě
pokra čovala doprava (ze za čátku radím, aby se opírala o zem)nakonec

se oto čí i hlava - jak je z řejmé u ženy na obrázku.

Opět nacvi čujeme nejmén ě týden, než budeme pokra čovat tak, že pravou

nohu p řitáhneme nap řed patou ke kolenu levé nohy a posléze až za

koleno. Pravou paží pokra čujeme nakonec až za záda- dlaní ven, jak je

zřejmé z mé siluety. Samoz řejm ě, že polohu ud ěláme i na druhou

stranu, ale za čínáme vždy pravou nohou kolenem naho ře -to kv ůli

peristaltice- pohybu obsahu st řev. D ůležitá je i poloha páte ře, která

by m ěla být pokud možno svislá-nem ěli bychom se ani uklán ět, či za-



nebo p ředklán ět. Nedokážeme-li zachovat podmínky, t.j. ob ě hýžd ě na

zemi, ramena ve stejné výši a vyrovnanou páte ř, radím nechat spodní

nohu narovnanou -tedy Vakrásanu. Polovi ční Matsjéndrova poloha má

silné ú činky a je pro mnoho lidí po čase dosažitelná. Celou

Matsjéndrovu polohu dokáže ud ělat na sv ět ě jen málo lidí uvoln ěně a

vyvážen ě, protože vlastn ě se celá poloha udržuje v d řepu a sedu na

špi čce nohy.

Ardhamatsjéndrásana krom ě zesílených ú čink ů popsaných u Vakrásany,

umožňuje automanipulaci (odblokování páte ře).

V mé sestav ě úzce spolu souvisí další poloha:

Gómukhásana-Kraví hlava. Za čátek je stejný.Ve vyrovnaném sedu skr číme

stejným zp ůsobem levou nohu patou k pravé hýždi a pravou nohou

překro číme levé koleno. Potom zvedneme pravou paži a sklopíme rukou

za hlavu a levou rukou spodem uchopíme prsty  pravé ruky -jak je

zřejmé z obrázku.

Tím vznikne tah a tlak v

podpaždích. D ůležité je,

abychom sed ěli na obou

hýždích, páte ř měli

vyrovnanou a svislou a

hlavu i krk m ěli

vzp římené a uvoln ěné. Soust ředíme se na bod mezi obo čím. D ělá-li nám

potíž sed se skr čenou spodní nohou, necháme ji narovnanou. D ělá-li

nám potíž držet hlavu zp říma a uvoln ěně s rukama zaklesnutýma za

hlavou jako mám na obrázku já, vychýlíme ruce stranou tak, jako má na

obrázku žena, protože je d ůležité držet práv ě hlavu zp říma a

uvoln ěnou. D ělá-li nám potíž zaklesnout za zády prsty rukou, vezmeme

si kapesník, řemínek či n ěco podobného, abychom mohli docílit uvedený

tah a tlak v podpaždích. Gómukhásana p ůsobí blahodárn ě na všechny

klouby, zvlášt ě na ramenní, na ramenní svalstvo, nap řimuje páte ř,

napomáhá správnému rozmíst ění svaloviny a úbytku tuk ů a má silný

protirevmatický ú činek. Máme-li práv ě ucpaný nos,zjistíme po chvilce,

že se nám nozdry uvolní.

V mé sestav ě spojíme Gómukhásanu s Ardhamatsjéndrásanou v jeden sled.

Napřed ud ěláme Gómukhásanu s pravým kolenem a pravým loktem naho ře,

potom uvolníme paže a p řeložíme levou paži p řes pravé koleno a



přiložíme ji podél vn ější strany pravého bérce- provádíme

Ardhamatjendrásanu jak je popsáno. Ve stejném sledu opakujeme na

druhou stranu.

 Namaskára!


