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Dechová cvičení pránájámy jsou vědecky podložené, velmi efektivní metody. 
Existuje mnoho různých druhů pránájámy, například bhastrika, anuloma-viloma, 
kapálabháti, bráhmari či udgít (mantra óm nahlas). Některá dechová cvičení jsou 
přímo zaměřená na léčbu určitých nemocí.  

Anuloma-viloma je obzvláště účinná pro potíže nervové soustavy, pro psychické 
problémy jako je například deprese. Naše myšlení a dech jsou úzce propojeny. Pro 
pochopení účinku cvičení anuloma-viloma je třeba nejprve vysvětlit rozdílné funkce 
naší pravé a levé poloviny mozku. Pravá polovina mozku souvisí s láskou, 
soucítěním, sociálním cítěním či například s uměleckým vnímáním. Levá polovina 
mozku se zase více podílí na našich činech, odvaze, rozumové úvaze a schopnosti se 
rozhodovat. Levá nosní dírka je spojena s pravou polovinou mozku a pravá nosní 
dírka s levou.   

V průběhu dechového cvičení anuloma-viloma se náš dech dostává do určitého 
rytmu. Podrobně je tato teorie rozpracována v systému swarvigjány (swara – dýchání 
nosními dírkami). Nyní není možné vyložit tento do hloubky propracovaný vědecký 
přístup do detailů. Nadechujeme-li se a vydechujeme vědomě střídavě levou a pravou 
nosní dírkou, jsou obě poloviny mozku zásobovány jiným druhem energie než 
obvykle.  

Toto dechové cvičení může být velmi nápomocné v případě deprese, při poruchách 
spánku a jiných mentálních potížích. Cvičením mohou být posíleny i zrakové funkce, 
například jsou známy případy, kdy mohli lidé praktikující tuto pránájámu odložit své 
brýle. Někteří lidé mají tendenci k negativnímu myšlení, pochybování o svém životě 
či dokonce k myšlenkám na sebevraždu. I v tomto případě může být anuloma-viloma 
účinným prostředkem. Je ale nezbytné provádět dechová cvičení pravidelně 
a minimálně pět minut.  

Zatímco u ostatních technik pránájámy musíte respektovat určitá pravidla, 
například kapálabháti je nutné provádět s prázdným žaludkem, cvičení anuloma-
viloma nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. Dokonce i v kanceláři, uprostřed vašeho 
pracovního dne, můžete věnovat chvilku cvičení anuloma-viloma, například když se 
dostanete do nějakého vnitřního zmatku. Okamžitě pocítíte určité zlepšení. Anuloma-
viloma je vhodnou pomůckou v situacích, kdy jsme plni hněvu a podrážděnosti. 
Pomůže vám postupně tyto negativní prvky z vašeho života odstranit. 
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Cvičení anuloma-viloma se doporučuje provádět před meditací, protože navozuje 
automaticky meditativní stav. Provádějte cvičení ve svém vlastním tempu a délce vám 
vyhovující, až se vaše myšlenky přirozeně ztiší. 

Ze zdravotního hlediska můžeme naše tělo rozdělit na tři hlavní oblasti: hlava, 
hruď a břicho. Hluboké rytmické dýchání při pránájámě bhastrika působí na oblast 
hrudníku. Cvičení kapálabháti příznivě ovlivňuje oblast trávicího traktu, slinivku, 
játra, dělohu, vaječníky, prostatu a  všechny ostatní části uprostřed našeho těla. 
Anuloma-viloma působí na oblast hlavy a smyslů.  Jde o velmi účinná cvičení.  
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