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Jako je nazývána Sarvangásana-Svíčka- matkou všech ásan, je jógový stoj

na hlav ě -Šíršásana- nazývána otcem, či královnou ásan. Protože má

většina lidí n ějakým zp ůsobem poškozenou kr ční páte ř, nebo ochablé

vzp řimova če hlavy, nebo má hmotnost vyšší, než v dob ě ukon čení vývoje

své t ělesné schránky (v sou časné dob ě se považuje ukon čení t ělesného

vývoje v rozmezí 18-23let), nedoporu čuji zaujímat polohy čistých stoj ů
na hlav ě d říve než po osmi m ěsících intenzivní práce na posílení

šíjového svalstva, upravení hmotnosti a celkového vyvážení pohybového

aparátu. Jóga nám tento postup umož ňuje postupným za řazováním

jednotlivých poloh, které krom ě r ůzného stupn ě p ůsobení na páte ř a

pohybový aparát mají z hlediska zdravotního i jógového shodné ú činky na

cvi čícího, lišící se jen intenzitou. M ůže se tedy Makarásana -Delfín-

uvažovat i jako samostatná poloha pro lidi s porušenou kr ční páte ří,

vyšší hmotností, nebo psychickou obavou ze stoje, nebo jako nácviková a

přípravná poloha pro Šíršásanu.

U Makarásany i Šíršásany je shodný za čátek zaujímání polohy vyžadující

přesné provedení, aby nikdo nem ěl s kone čnou polohou problémy. Za čínáme

v kleku a sedu na patách. Obemkneme oba lokty prsty a takto p řeložená

předloktí položíme na zem t ěsně p řed kolena. D ůležité je, aby kone čky

prst ů držely lokty z vn ější strany, což dává každému p řesný a bezpe čný

rozm ěr základny, a aby se od tohoto okamžiku lokty nepohnuly z místa.

Potom ruce uvolníme a propleteme prsty. Do takto utvo řeného trojúhelníku

vložíme hlavu tak, aby se temenem opírala o zem, obemkneme ji pevn ě
spojenýma rukama. Je dobré,aby palce sm ěrovaly vzh ůru a p řitisknutím k

týlu ješt ě více pomohly hlavu zpevnit. Narovnáme nohy a jsme v poloze

Makarásana -Delfín-

 Polohu m ůžeme (nikoliv najednou a

hned, ale t řeba po týdnech)

vylepšovat tak, že postupn ě
přibližujeme narovnané nohy k hlav ě
až do fáze, kdy je t ělo kolmo k

zemi. Po týdnech zaujímání

Makarásany, cítíme-li se v poloze úpln ě uvoln ěni a bez nep říjemných

pocit ů, m ůžeme za čít s pokusem o Šíršásanu. V podstat ě je to jednoduché:

přiblížíme nohy ješt ě více k hlav ě, až ucítíme, že se nám nohy samy



zvedají od zem ě. Op ět bychom nem ěli sp ěchat, ani sout ěžit sami se sebou,

cvi čit tuto fázi alespo ň týden. Cítíme-li již v této fázi jistotu,

skr číme jednu nohu, po týdnu druhou a jsme již v Šíršásan ě se skr čenýma

nohama. Po dosažení jistoty v této poloze, zvedneme skr čené nohy koleny

nahoru a op ět cvi číme denn ě do doby, než získáme úplnou jistotu. Teprve

potom narovnáme nohy, uvolníme se a jsme v klasické poloze

Šíršásana.

 Velmi d ůležitá je poloha rukou v trojúhelníku, která dává,

tak jak je popsána, jistotu stability vzhledem k vašemu t ělu

a p ředloktí p řebírají podstanou část váhy t ěla, čímž je

kr ční páte ř odleh čena. Jsou-li lokty p říliš blízko u sebe,

není dobrá bo ční stabilita a jsou-li op ět od sebe dál, není

v po řádku p ředozadní stabilita. Nemén ě d ůležitá je cesta z

polohy zp ět. U Makarásany pouze p řeklopíme nohy p řes špi čky,

abychom kolena p řiblížili co nejvíce k hlav ě a zaujmeme

polohu Jógamudra. U Šíršásany je cesta z polohy v podstat ě
shodná s cestou do polohy,pouze v poslední fázi nemusíme

narovnávat nohy a rovnou se schoulíme do kleku a Jógamudra. D ůležité

upozorn ění: pokud se nedokážete p ři návratu ze Šíršásany jemn ě dotknout

nohama zem ě, neza řazujte Šíršásanu do vaší jógové sestavy. Jakýkoliv

tvrdý dopad, nebo náraz na zem ruší psychický a částe čně i energetický

náboj získaný p ředešlým cvi čením.

Pro úplnost si rozebereme další jógový stoj na hlav ě Kapálásana a jemu

odpovídající polohu Grívásana – n ěkde uvád ěnou jako poloha Mostu- jinde

poloha Hory, či Keře. Ob ě polohy jsou podstatn ě náro čnější na kr ční páte ř
a šíjové svalstvo, takže ob ě nedoporu čuji provád ět lidem s jakýmkoliv

problémem s kr ční páte ří, šíjovým svalstvem, či nadváhou. Rozhodn ě bych

nedoporu čoval provád ět Kapálásanu t ěm, kte ří nemají jógov ě zvládnutu

Grívásanu. Provedení Grívásany je op ět jednoduché: V poloze Jógamudra

položíme paže voln ě podél nohou, v první fázi dlan ěmi oto čenými k zemi.

Narovnáme nohy.

V další fázi, pon ěkud obtížn ější,

držíme ruce dlan ěmi nahoru. Paže se

neopírají o zem, pouze zajiš ťují

rovnováhu. Kone čná poloha, po

týdnech cvi čení, je již závislá na

dobré svalové vyváženosti, se bu ď



začíná již z klasické polohy Jógamudra- t.j. levá ruka za zády drží

pravé záp ěstí, nebo se nap řed vyvážíme s rukama na zemi a potom je

složíme uvedeným zp ůsobem za zády. Kapálásana je jógový stoj na hlav ě,

který se sice mnoha lidem snadn ěji nacvi čuje, ale není bez rizika pro

ty, kte ří mají jakkoliv porušenou, či oslabenou kr ční páte ř, zatím co u

Šíršásany je váha rozložena na p ředloktí a temeno a vzep řeme-li se více

o p ředloktí, hlava se uvolní a šíje není tolik zatížená a zvedneme-li

hlavu se sou časným mírným, nebo v ětším prohnutím páte ře, eventuáln ě s

pokr čením nohou, zaujali jsme další jógovou polohu Vrščikásana -

Škorpión.

Kapalásana: V kleku položíme hlavu na zem temenem a dlan ěmi se op řeme o

zem tak, aby hlava a dlan ě tvo řily rovnostranný trojúhelník, jehož

základna tvo řená rukama má mít ší řku ramen. Pozor! Nezam ěňovat s

gymnastickým stojem na hlav ě, kde hlava je op řena o zem na rozhraní čela

a temene, v kterém není možno dosáhnout maximálního uvoln ění t ěla! Potom

narovnáme nohy a p řibližujeme je k hlav ě (mohou být i pokr čené).

Klekneme si jednou nohou -nejlépe pravou- na souhlasné nadloktí a tuto

fázi op ět cvi číme tak dlouho, až v ní získáme stabilitu. V další fázi si

klekneme druhou nohou na druhé nadloktí a nacvi čujeme až do získání

úplné jistoty a uvoln ění. Pokra čujeme zvedáním nap řed jedné a pak druhé

nohy až do úplného vyrovnání t ěla ve stoji se snahou o získání stability

a uvoln ění. T ělo by nem ělo být v bedrech prohnuté- asi tak, jak jsem na

obrázku. Návrat z Kapálásany by m ěl být op ět pomalý, plynulý, bez

žuchnutí na zem.

Kapalásana  Vršikásana

 U t ěchto jógových poloh (jak t ěchto, tak

uvád ěné Šíršásany a Makarásany) se

nesnažíme o co nejdelší výdrže, ale

posloucháme své t ělo i mysl. P ři

jakémkoliv signálu nep říjemna, nebo

pocitu, že bychom m ěli polohu ukon čit,

poslechneme a klidn ě se vrátíme. Ješt ě
před další činností uvoln ěně nadzvedneme

hlavu, nebo za řadíme polohu Sfingy.

 Ú činky: Všechny uvedené polohy mají

téměř okamžité ú činky i v popsaných

fázích nácviku. Není možno je uvád ět

dopodrobna všechny. Na celém sv ět ě ješt ě probíhá klinický výzkum.

Nejsiln ější ú činky se projevují v oblasti hlavy. Prokrvuje se více

hypofýza, epifýza a hypothalamus a tím se ovliv ňuje celý metabolismus.

Povzbuzuje se mozková činnost, pam ěť a síla intelektu. P ůsobí jako



prevence proti kornat ění mozkových cév a tedy i sklerózy, lé čí se

neurastenie, pocity úzkosti a nervozity a v mnoha p řípadech nastává

lé čení a prevence r ůzných bolestí hlavy a migrén. Prokázan ě lé čí

nespavost, vylepšuje se zrak i sluch a uvádí se i zna čný preventivní a

lé čebný ú činek na vypadávání, či šediv ění vlas ů, povzbuzují se vyšší

schopnosti mozku. U b řišních orgán ů je pomoc p ři skleslosti st řev,

žaludku, ledvin, d ělohy, menstrua čních potížích, hemoroidech a u muž ů
silné preventivní i lé čebné p ůsobení p ři prostatických potížích. Siln ě
se stimulují játra a slezina a v neposlední řadě se upravuje krevní i

lymfatický ob ěh s ú činky na celý organismus. Nezanedbatelné jsou i

prokázané ú činky na získání optimální váhy.

Kontraindikace: U Makarásany nejsou u první fáze kontrindikace. Trpí-li

někdo deformacemi kr čních obratl ů či plotének je t řeba, aby si nap řed

vytvo řil dobrý svalový korzet šíjového svalstva chce-li pokra čovat dál.

U všech uvedených poloh se nemá cvi čit,hrozí-li odchlípení o ční sítnice,

při zán ětu spojivek, glaukomu a jiných o čních chorobách. U zán ět ů
st ředního ucha je t řeba i po vylé čení n ějaký čas tyto polohy vynechat.

Vynecháme tyto polohy p ři skleróze mozkových tepen a tepének, p ři

vysokém i nízkém tlaku. Pokud se objeví u stoj ů na hlav ě bolest hlavy,

či hu čení v uších, aplikujeme dlouho pouze Makarásanu, která je bez

kontraindikací.

Namaskára!


