
Rozcvičení páteře
Jak bychom m ěli za čínat den a za čínat i každé cvi čení zvlášt ě nemáme-

li páte ř -hlavn ě kr ční- úpln ě v po řádku.

Serie cvik ů, které uvedu, již mnohým pomohla od r ůzných bolestí -i

některých bolestí hlavy. Ale i lidem bez potíží tento soubor pom ůže

uvol ňovat nejen páte ř, ale i hlavní t ři energetické dráhy nádí Ida,

Pingala a Sušumna, které vedou okolo páte ře a v páte ři. Cvi čení se

může za čínat ve stoje i v sed ě, ráno doporu čuji zahájit ješt ě na

posteli v sed ě. Pomalu uvolníme hlavu do p ředklonu a pozorujeme, kam

až poci ťujeme pocit tahu na zádech. Potom pomalu narovnáme hlavu a

spouštíme ji do záklonu. Pozorujeme uvol ňování tahu na zádech a

stup ňování tahu na prsou. Poté za čneme nenásiln ě a v rytmu dechu s

výdechem hlavu p ředklán ět a s nádechem zaklán ět 5 až 7x s plným

soust ředěním na pohyb a na pocity. Následuje otá čení hlavou s

podmínkou, aby svislá osa obli čeje byla stále svislá a špi čka nosu

opisovala oblouk stále ve stejné výši. Četnost pohyb ů se nem ění.

Následují úklony hlavy. Hlavu jemn ě vytáhneme jakoby za šošolku

(vrcholek hlavy) z ramen a pak p řibližujeme ucho k ramenu. Brada

zůstává na stejném míst ě, jako by se otá čela okolo čepu. Pokra čujeme

spodními oblouky, kdy špi čka nosu opisuje celý p ůlkruh, pak následují

horní oblouky a nakonec celé kruhy na ob ě strany. Vždy 5-7x.

Přeložíme ruce, vložíme pod bradu a s nádechem siln ě mačkáme proti

brad ě, s výdechem  uvolníme -3x. Potom propleteme prsty, ruce dáme do

týla,s nádechem táhneme hlavu dop ředu a hlavou tla číme do dlaní. Dáme

dlan ě z obou stran hlavy a tla číme proti hlav ě nap řed pravou, pak

levou rukou. Nakonec složíme ruce na čele a tla číme proti čelu. Vše

3x. Toto je jediná možnost jak lze uvolnit kr čnice. Dále s nádechem

zvedáme ramena zadním obloukem a s výdechem klesají p ředním obloukem,

uvoln ěně, bez úsilí a zbyte čného pohybu pažemi opakujeme op ět

 5-7x. Oto číme sm ěr kroužení a nakonec ješt ě p řidáme st řídavé

kroužení rameny dop ředu a potom st řídav ě dozadu. Až potud jsme mohli

při cvi čení sed ět. Dál pokra čujeme již jen ve stoje. Uvolníme se,

projdeme si myslí celé t ělo nemáme-li n ěkde nap ětí- zvlášt ě kolena,

stehna, hýžd ě a zkontrolujeme nohy, aby byly šlapky rovnob ěžně a

začneme s výdechem hrudní p ředklony, ramena a hlava dop ředu a s

nádechem hrudní záklony, ramena s hlavou dozadu - v pase jsme

nehybní. Pohyby jsou řízeny dechem a dbáme na to, aby byly po celou

dobu dechu plynulé, bez zastavení dechu i pohybu. Op ět 5-7x.

Postupn ě, v rytmu  dechu pokra čujeme do p ředklonu stále hloub ěji, ale

bez úsilí.Záklon je stále jen hrudní. V posledním, již hlubokém

předklonu setrváme, couvneme do polohy, kde nás nebude nic bolet, ani



pnout a kde dokážeme mít uvoln ěná kolena i stehna, obli čej, paže a

celé t ělo (i kdybychom m ěli mít ruce t řeba jen u kolen). Prodloužíme

výdech nejlépe na dvojnásobnou dobu nádechu. Po každém čtvrtém

výdechu se pokusíme uvolnit ješt ě hloub ěji -ale bez úsilí, aniž by se

nám napnuly svaly na stehnech a kolena. Nem ěl by se dostavit jakýkoli

nepříjemný pocit. Nakonec se za čneme od spodu obratel po obratli

narovnávat až do stoje- ramena a hlava se narovnají až naposled, pak

si projdeme myšlenkou celé t ělo.

To je vše. Zvykneme-li si toto cvi čení d ělat denn ě, nejlépe  hned

ráno po probuzení, ale i p řed každým jógovým cvi čením, nejen, že

budete mít víc energie po celý den, ale pomáhá to odstra ňovat i

bolesti ramen, zad, šíje i hlavy a je to prevence proti blok ům v

páte ři, nejen mechanickým, ale i energetickým.
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