Pozdrav slunci
Aby naše povídání o józe nebylo jen teoretické, cht la jsem Vás nau it krátkou sadu
cvik , které jsou v józe považovány za základní pro procvi ení celého t la. Ur it jste
o tomto soubor cvik už slyšeli, jmenuje se Pozdrav slunci. Podle toho, jak se ší ila
popularita cvi ení jógy a Pozdrav slunce se dostával do pov domí širší spole nosti
na celém sv t , tato sada cvik byla modifikována pro pot eby r zných skupin lidí a
dnes tak existuje n kolik jeho variant. Já bych Vás cht la nau it jednu z forem
nejb žn ji používaných u nás. Tato varianta je vhodná pro ty cvi ence, kte í nemají
velké závrat a potíže s rovnováhou. Kontrastní pohyby hlavy a st ídající se polohy
t la (ze stoje do lehu a opa n ) vyžadují stabiln jší zdravotní stav a v tší fyzickou
zdatnost.
V rámci cvi ení bude probíhat popis jednotlivých pozic:
•

vzp ímený stoj, hlava mírn

naklon ná dop edu, ruce spojené p ed hrudí,

vydechneme
•

v nádechu paže napínáme, mírn se prohýbáme, obli ej mí í vzh ru

•

ve výdechu se p edkláníme, t lo se skloní vlastní váhou, nesnažíme se
hmitáním dosáhnout rukama na zem

•

v nádechu dáme pravou nohu dozadu, koleno je mírn

pokr ené, prsty se

opírají o podložku zespodu, levé koleno je p ed t lem, hodn

pokr ené

chodidlo celou plochou na podložce, trup vzp ímený, paže podél t la, ruce ne
zemi, hlava v záklonu
•

ve výdechu napneme kolena, kostr zvedneme ke stropu, paty tla íme k zemi,
bradu ne hrudník, t lo tvo í obrácené písmeno V

•

v nádechu klesneme na kolena, hru

a bradu, kostr

zvedneme nahoru,

prožijeme prohnutí v krku a bedrech, v této pozici také vydechneme
•

v nádechu napínáme lokty a kolena, prohýbáme se a pánev klesá k zemi,
hlava je vzty ená

•

pozice se opakují v opa ném po adí jako prvních p t pozic na za átku cvi ení,
u pozice 9 dochází ke zm n postavení dolních kon etin, v pozici 4 dáváme
pravou nohu dozadu, v pozici 9 ji dáváme dop edu.

Ú inek pozdravu slunci je významný. Má p íznivý vliv na celkovou kondici, oživuje
krevní ob h podél páte e i celkov , posiluje nervový systém díky st ídavému
natahování a ohýbání páte e, reguluje funkce sympatiku a parasympatiku, podporuje
spánek, zlepšuje pam

a koncentraci. N které bu ky se zotavují pomaleji než

ostatní. Pravidelné provád ní pozdravu slunci však zajiš uje jejich rychlejší
regeneraci
Pozdrav slunci m žete cvi it kdykoliv. Nej ast ji se doporu uje ranní doba. Cvi te ve
svém tempu a podle svých možností (1x – 5x, p ípadn i vícekrát). Nem li byste však
poci ovat únavu. Pravideln dýchejte podle uvedeného návodu. Po skon ení cvi ení
klesn te celým t lem na podložku a relaxujte.

