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ÚVOD

Vyučuji jógu na židli takové seniory, kteří chtějí nebo potřebují při cvičení sedět.
Důvody mohou být různé. Někdo je upoután na invalidní vozík, jiný je tělesně
slabý nebo trpí nějakým neurologickým onemocněním, jako je roztroušená skleróza či Parkinsonova choroba, má artrózu kloubů, potíže s rovnováhou, trpí
demencí, a tak bychom mohli ve výčtu důvodů, proč velká část starších lidí může
cvičit pouze vsedě, pokračovat dál a dál. Pro všechny tyto lidi je proto jóga na židli
skvělým způsobem, jak zůstat aktivní.
Já sama jógu cvičím dvacet let a její účinky jsou opravdu úžasné. Udržuje mne
pružnou a silnou jak po stránce tělesné, tak i mentální.
V průběhu let, kdy jsem pracovala jako reklamní ředitelka v New Yorku, se mi
lekce jógy dařilo vtěsnat i do sebevíc nabitého denního programu. Cestovala
jsem pracovně po celé zemi a vždycky jsem si vybírala hotel podle toho, zda bylo
poblíž nějaké jógové studio. Přínosy, které cvičení mělo, pro mě byly výtečnou
motivací k tomu, abych byla soustředěná a zůstala zdravá. Na začátku roku 2002
jsem se rozhodla absolvovat 200hodinový kurz pro učitele jógy, abych se připravila na život po ukončení profesní kariéry. Asi nebyla úplná náhoda, že jsem byla
zrovna 11. září 2001 v New Yorku. Právě tato zlomová zkušenost mne k tomuto
rozhodnutí nasměrovala.
Nikdy jsem o své volbě nepochybovala. Pracovala jsem ještě dalších deset let
v reklamním průmyslu, ale vždycky jsem samu sebe v budoucnosti viděla jako
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Úvod

učitelku jógy na plný úvazek. V roce 2013 jsem si stále více uvědomovala, že
jedním z nejrychleji se rozvíjejících směrů na „jógovém trhu“ je právě jóga
na židli. Jakmile začala stárnout generace z poválečné „populační exploze“, stále
více a více starších lidí se poohlíželo po nějakém cvičení vsedě.
Kombinace rychlého početního nárůstu starší populace spolu s neustále se zvyšující touhou po zdraví a štěstí mne přivedla k mému poslání: jóga na židli
pro seniory! Pátrala jsem po dalším vzdělávání a našla jej u věhlasné cvičitelky
jógy na židli Lakshmi Voelker. Lakshmi objíždí zemi a předává tuto techniku
certifikovaným učitelům jógy. Měla jsem to štěstí, že jsem se u ní mohla školit
během jejího pracovního pobytu v New Yorku. V roce 2016 jsem ukončila výcvik
pro adaptivní učitele, jehož náplní jsou terapeutické aplikace jógy. Nyní na plný
úvazek sloužím starším občanům New Yorku. Nabízím nepříliš namáhavá jógová
cvičení buď doma, nebo skupině v domovech pro seniory, asistenčních stacionářích a dalších zařízeních.
Tato kniha obsahuje jednoduché a snadno osvojitelné techniky a cvičení, jimž
často vyučuji své klienty. Doufám, že se díky ní povědomí o nich rozšíří.
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Kapitola 2

KAREN: trpí pokročilou artrózou kolen, kotníků a páteře
Karen má krátce po sedmdesátce a je to stále velmi činorodá dáma. Dvakrát
týdně hlídá svého velice živého tříletého vnuka a kromě toho vede velmi bohatý
společenský život – knižní klub, kroužek pletení a turistickou skupinu. V posledních deseti letech ji však trápí artróza kolen, kotníků a páteře, což ji velice omezuje. Před několika lety jí byly voperovány endoprotézy kolen, což jí načas
pomohlo ke zlepšení hybnosti. Karen nikdy pravidelně necvičila, ani před propuknutím projevů artrózy, ani potom. Pokaždé tuto myšlenku odmítala z toho
nejobvyklejšího důvodu: nemá čas. Po návratu z posledního výletu jejich turistického kroužku si však uvědomila, že bude cvičení zapotřebí. Byla vyčerpaná,
v závěru každého dne ji trápily bolesti a musela proto některé vycházky vynechat.
Bylo to poprvé a přála si, aby i naposled. Přesvědčila jsem ji, aby se pustila
do sestavy jógy na židli. Slíbila jsem jí, že to nebude těžké, může cvičit doma
a především že po několika málo týdnech sama zjistí, jak blahodárné účinky toto
cvičení má. Karen si přála začít zvolna a já jsem s jejím rozhodnutím souhlasila.
Věděla jsem, že kdybych jí ukázala moc dlouhé nebo složité cviky, nemělo by její
odhodlání cvičit dlouhého trvání. Třikrát týdně po dobu tří týdnů prováděla krátký
program pro začátečníky a potom přešla na komplexní třicetiminutový program
pro začátečníky. Po šesti týdnech byla Karen ochotná vyzkoušet komplexní dvacetiminutový program pro středně pokročilé. Věděla jsem, že je na ni připravená,
a to především na pozice se zátěží. Karen je velice spokojená s tím, jak se díky
cvičení jógy cítí. V jejím životě je nyní mnohem více energie a méně bolesti.

VALERIE: po prodělaném srdečním infarktu
Valerie je milá bývalá učitelka, pětaosmdesátnice, která prodělala masivní infarkt
myokardu. Její dcera mne na základě doporučení Valeriina kardiologa kontaktovala a požádala, abych přišla k nim domů a naučila Valerii cvičit jógu na židli.
Lékař si byl jistý, že Valerie potřebuje najít způsob, jak si ulevit od zvýšeného
pocitu úzkosti, kterým po prodělaném infarktu trpěla. Držela se v ústraní a docházela pouze na lékařské kontroly. Valerie odjakživa vedla sedavý způsob života,
ale po infarktu měla chuť a energii se zvednout z pohovky ještě mnohem menší.
Jakmile jsem ji navštívila, byla velmi zdvořilá, ale jednoznačně nervózní. Došlo
mi, že by se byla mnohem raději věnovala čemukoliv jinému než tomu, co jsme
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Komplexní dvacetiminutový program pro začátečníky

STŘÍDAVÉ ZVEDÁNÍ PAŽÍ
Výchozí pozice: Zaujměte pozici hory.
Pohyb: S nádechem zvedněte pravou paži nad
hlavu. Pokud to bolí, zvedněte paži jen tak vysoko,
kam to bez obtíží půjde. Snažte se mít paži propnutou a rameno uvolněné. S výdechem paži spusťte
dolů. Představte si, že paží pohybujete ve vodě.
To vám pomůže k pomalému pohybu. Poté vyměňte
ruce.
Opakování: Proveďte na každou stranu pětkrát.
Účinky: Napomáhá rozhýbat ramenní kloub.
Střídavé zvedání paží

OTÁČENÍ TRUPU VE VZPAŽENÍ
Výchozí pozice: Zaujměte pozici hory. Zatáhněte
břicho. Ramena zvedněte, stáhněte je dozadu a pak
dolů k páteři.
Pohyb: S nádechem zvedněte paže tak vysoko, kam
až to půjde. Ramena jsou uvolněná. Vydechněte.
S nádechem se otočte doprava. Paže zůstávají nahoře
a boky a nohy směřují dopředu. S výdechem se vraťte
na střed. Paže nechejte ve vzpažení. Nyní se s nádechem otočte doleva. S výdechem se vraťte na střed.
Po každé sérii položte ruce zpátky do klína.
Otáčení trupu ve vzpažení

Opakování: Každou sérii otáčení (jedna série znamená jedno otočení doprava a jedno doleva) proveďte pětkrát.
Účinky: Zpevňuje pas a posiluje svaly okolo páteře.

Nyní si dopřejte přestávku a třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
Nadechujte se pomalu a plynule nosem a vydechujte pomalu a plynule ústy. Při dechových přestávkách se snažte mít zavřené oči, což napomáhá k uvolnění napětí.
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Kapitola 6

KROUŽENÍ S RUKAMA
NA RAMENOU
Výchozí pozice: Začněte v pozici hory.
Pohyb: Položte si ruce na ramena a opisujte
velké kruhy rameny, přičemž pohyb vedou
lokty. Při pohybu volně dýchejte. Poté kružte
i na druhou stranu.
Opakování: Opakujte osmkrát v každém
směru.
Účinky: Rozhýbává horní partie zad a uvolňuje
napětí v šíji.
Kroužení s rukama na ramenou

KROUŽENÍ RAMENY
Výchozí pozice: Posaďte se zpříma do pozice
hory.

Kroužení rameny

Pohyb: Nadechněte se a přitom zvedejte
ramena nahoru, pak je stáhněte dozadu
a s výdechem je spodním obloukem vraťte
do výchozí pozice. Provádějte tento pohyb tak
hladce, jak jen to dokážete, abyste rameny
kroužili plynule. Po pěti kroužcích změňte
směr pohybu. S nádechem zvedněte ramena
vzhůru, pak je stáhněte dopředu a s výdechem
je spodem vraťte do výchozí pozice. Tento směr
vám možná bude připadat trochu neobratný,
ale nemějte obavu, je to tak správně.
Opakování: Kružte pětkrát v obou směrech.
Účinky: Otevírá ramenní klouby a zlepšuje
jejich pohyblivost.
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Kapitola 7

ZVEDÁNÍ PRSTŮ NA NOHOU
Výchozí pozice: Vzpřímený sed se špičkami
nohou směřujícími dopředu.
Pohyb: Paty tlačte k zemi a začněte zvedat
prsty. Průběžně se ujišťujte, že máte při pohybu
prstů paty stále „přilepené“ k podlaze. Pokud
vám to vyhovuje, kmitejte prsty svižně.
Opakování: Opakujte patnáctkrát.
Účinky: Protahuje svaly bérců.

Zvedání prstů na nohou

KRČENÍ A ROZTAHOVÁNÍ PRSTŮ
NA NOHOU
Výchozí pozice: Vsedě v pozici hory.
Pohyb: S nádechem natáhněte nohy před sebe.
V této pozici je držte a začněte krčit prsty, jak
nejsilněji dokážete. Pak sevření uvolněte a roztáhněte prsty co nejvíce do šířky. Znovu je co
nejsilněji skrčte. Pak povolte a roztáhněte je.
Představte si, že dokážete prsty roztáhnout tak,
že se navzájem nedotýkají. To je cíl, k němuž
budete směřovat.
Krčení a roztahování prstů
na nohou
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Opakování: Proveďte nejméně patnáctkrát.
Jde o velice příjemný cvik.
Účinky: Protahuje prsty, chodidla a kotníky.

Komplexní třicetiminutový program pro středně pokročilé

POZICE HLUBOKÉ RELAXACE
Výchozí pozice: Pohodlně se posaďte a opřete
se. Ruce si položte uvolněně do klína a zavřete
oči.
Pohyb: Dýchejte klidně a uvolněte celé tělo.
Nechejte odejít veškeré napětí z obličeje,
ramen, nohou a chodidel.
Opakování: V této relaxační poloze setrvejte
alespoň pět minut a přirozeně dýchejte.
Účinky: Umožňuje tělu vstřebat veškeré blahodárné účinky vaší jógové praxe.
Pozice hluboké relaxace

Proveďte tři plné dechy. Nadechujte se pomalu a plynule nosem a vydechujte
pomalu a plynule ústy.
Dosáhli jste velkého úspěchu. Právě jste absolvovali náročný třicetiminutový
program jógy na židli. Je důležité donutit se zacvičit si jej alespoň třikrát týdně.
Vybudujete si tak velice prospěšný a zdravý zvyk.
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Komplexní třicetiminutový program pro pokročilé

ZÁKLON A PŘEDKLON
Výchozí pozice: Pozice hory.

Záklon a předklon

Pohyb: Dlaně si položte na stehna. S pomalým,
plynulým nádechem vysuňte hrudník dopředu,
mírně se prohněte v páteři, otevřete ramena a podívejte se ke stropu. S výdechem pomalu skloňte hlavu
dolů, vyhrbte páteř, zakulaťte ramena a podívejte
se na zem. Pak se vraťte na střed. Opakujte ještě
jednou. Tyto čtyři pohyby – vysunutí hrudníku,
prohnutí páteře, otevření ramen a pohled vzhůru
– proveďte současně na jeden nádech a stejně tak
se sklánějte při jednom výdechu. Může to vyžadovat trochu praxe, ale za to úsilí to stojí.
Opakování: Proveďte pět sérií tohoto cviku.
Účinky: Posiluje hrudní a bederní páteř a podporuje správné držení těla.

Nyní si opět dopřejte přestávku a proveďte tři plné dechy. Nadechujte se pomalu
a plynule nosem a vydechujte pomalu a plynule ústy.

ZVEDÁNÍ NOHY SE ZÁTĚŽÍ
Výchozí pozice: Vzpřímený sed v pozici hory, obě
činky spočívají na pravém stehně těsně nad
kolenem.
Pohyb: Natáhněte pravou nohu dopředu a mějte ji
co nejvíce propnutou. Pravou rukou přidržujte obě
činky a začněte v této pozici pomalu zvedat nohu
ze země. Při zvedání mějte stále rovná záda.

Zvedání nohy se zátěží

Opakování: Každou nohu zvedněte osmkrát.
Při osmém opakování nechte nohu zvednutou
po dobu dvou plných dechů a poté uvolněte.
Účinky: Posiluje svalstvo celé nohy.
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KAPITOLA 13

PROGRAM
PRO ZAČÁTEČNÍKY
TRPÍCÍ ARTRÓZOU RUKOU,
KOLEN A KYČLÍ
Podle Arthritis Foundation je cvičení považováno za nejúčinnější léčbu bez použití analgetik. Řadu lidí trpících artrózou odrazuje od cvičení právě obava z bolesti
a dalšího poškození kloubů.
Hlavními projevy artrózy jsou bolesti, ztuhlost a otoky kloubů způsobené
degenerací kloubní chrupavky a kostí. Nejčastěji dochází k postižení kolen, kyčlí
a kloubů na rukou. Týká se to jednoho ze tří dospělých starších dvaašedesáti let.
Klouby paradoxně bolí méně, jste-li aktivní. Cvičení totiž posiluje svaly v okolí
kloubů, ty jsou lépe promazávány a tím se předchází také tuhnutí svalů a šlach.
Pro lidi trpící artrózou jsou prospěšné tři typy cvičení: cvičení na větší pohybový rozsah (také se jim říká cvičení na ohebnost), posilovací cvičení a aerobní
cvičení. My se zde budeme věnovat cvičením posilovacím a cvičením na větší pohybový rozsah. Předtím, než se začnete věnovat nějakému aerobnímu cvičení, se, prosím, poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.
Studie publikovaná v Journal of American Geriatrics Society zkoumala účinky
jógy na židli na projevy artrózy a odhalila, že je to bezpečné a efektivní alternativní řešení zvládání bolesti u stárnoucích lidí trpících těmito obtížemi. Účastníci
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Kapitola 14

STŘÍDAVÉ POSILOVÁNÍ BICEPSŮ
SE ZÁTĚŽÍ
Výchozí pozice: Posaďte se do pozice hory
s činkami v rukou.
Pohyb: Paže svěste podél těla. Lokty udržujte
přitisknuté k tělu. S nádechem pomalu pokrčte
v lokti pravou paži a s výdechem ji natáhněte
dolů do výchozí pozice. S nádechem pokrčte
v lokti levou paži a s výdechem ji dejte opět
dolů. Během cvičení zůstávají lokty u těla.

Střídavé posilování bicepsů
se zátěží

Opakování: Na každou stranu proveďte osm
opakování. Jedenkrát se nadechněte a vydechněte a opakujte cvičení opět osmkrát na každou stranu.
Účinky: Posiluje bicepsy.

ZVEDÁNÍ KOLENE SE ZÁTĚŽÍ
Výchozí pozice: Vzpřímený sed v pozici hory,
obě činky spočívají na pravém stehně těsně nad
kolenem.
Pohyb: Pravou rukou přidržujte činky
na místě, pomalu zvedněte pravou nohu a pak
ji pomalu položte zpět na zem. Opakujte desetkrát. Při posledním opakování podržte koleno
zvednuté po dobu dvou plných dechů. Položte
chodidlo zpátky na zem a změňte stranu.
Umístěte obě činky na levé stehno těsně nad
kolenem.
Zvedání kolene se zátěží

Opakování: Opakujte na každou stranu
desetkrát.
Účinky: Posiluje stehenní svaly.

154

JÓGA NA ŽIDLI
PRO SENIORY
Jednou z největších obav stárnoucích
žen a mužů je strach z pádu. Jóga na židli
neboli „jóga vsedě“ však umožňuje komukoliv
vychutnat si naplno všechny výhody tohoto skvělého cvičebního
programu, aniž by se musel obávat zranění. Prostřednictvím této knihy
nabízí praktická lékařka a certifikovaná instruktorka jógy Lynn Lehmkuhl
čtenářům snadné jógové pozice a protahovací cviky, které lze provádět doma
vsedě na židli.
Jóga na židli pro seniory popisuje fyzické a duševní výhody, které každodenní
praktikování jógy přináší, a uvádí pokyny k mnoha různým cvičením, včetně:
• rozcvičení,
• rozhýbání kloubů,
• programu pro začátečníky,
• programu pro středně pokročilé,
• programu pro pokročilé,
• zklidnění těla.
Jógové pozice obsažené v této knize čtenářům pomohou k pravidelnému
každodennímu cvičení a navíc jim přinesou spoustu benefitů, jako například
příval energie a znovu nabytou sebedůvěru.
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