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Milí priatelia, v prvom rade chcem 
zablahoželať tým odvážlivcom, 

ktorí sa pustili na túto neľahkú, ale 
vzrušujúcu cestu meditácií a 

komunikácie s vlastnou dušou. Už 
ste teoreticky vybavení znalosťami 
čo sa týka priestoru, hudby a vône. 
Teraz je čas ísť ďalej a zoznámiť sa 

s meditačnými polohami. Tejto 
problematike, ale aj súvisiacim 

témam sa venuje 
v poradí tretí mini eBook zo série 
Meditácia - cesta k sebe.  Bude sa 
venovať polohám, ktoré môžete 

pri meditovaní zaujať. 
Okrem možných polôh sa 

dotkneme aj tém, v akom čase 
meditovať,  v akom oblečení a ako 

dodržiavať pitný režim.  
Verím, že sa vám bude páčiť a 

prinesie vám potrebné 
informácie. 

1. O čom eBook III. je? 



Poloha pri meditácii zohráva  
dôležitú úlohu. Samozrejme, 

môžete relaxovať či meditovať aj aj 
s vyloženými nohami ako táto 

slečna na obrázku :-). 
Ale aby ste zabezpečili ideálne 

prúdenie energie vo vašom tele je 
vhodné meditovať vo vybraných 

polohách, kde hrá úlohu 
postavenie tela, uloženie rúk, ale aj 

nôh a dýchanie. 
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2. Polohy pri meditovaní 



Je viacero meditačných polôh a 
každému z vás bude vyhovovať možno 

niečo iné. Počítajte s tým, že vaše 
preferencie sa môžu časom meniť. 

Zatiaľ, čo teraz sa vám bude najľahšie 
meditovať v ľahu, o pár mesiacov to 

možno bude poloha lotosový sed. Vždy 
záleží aj na vašej fyzickej kondícii a 

duševnej pohode. Ja polohy pri 
meditovaní striedam. Podľa nálady, ale 

aj druhu cvičenia alebo meditácie si 
vyberám, tú ktorá mi v danom 

momente najviac vyhovuje. 6



Lotosový sed je asi najstaršia poloha na 
svete. Je notoricky známa v súvislosti s 
fotkami Budhu. Vlastne ide pôvodne o 
jógovú pozíciu, ale pri meditovaní ju 

nemusíte dodržiavať striktne do detailov. 
Pointa je, že sedíte s prekríženými 
nohami na zemi a vtedy sa vlastne 

podobáte lotosovému kvetu. Vaše ruky 
držíte na kolenách a dlane máte otočené 

smerom k nebesám. Chrbticu máte 
vystretú a zadkom sa dotýkate zeme, čo 

vás automaticky uzemňuje. 7

3. Lotosový sed 



Ja mám polohu lotosový sed veľmi rada, 
no zo začiatku som meditovávala v ľahu 
na zemi a neskôr na leňoške.  Tento sed 
mi moc nevyhovoval lebo prekríženie 

nôh mi bolo nepohodlné a pri 
meditovaní ma ten pocit nepohody 
vyrušoval. Cítila som, že mám nohy 
prekrížené v správnej polohe nasilu. 8



 Druhý dôvod je ten, že v sede máte 
menšiu šancu, že pri meditácii zaspíte 

ako keď ležíte na zemi. 
Poloha v sede na stoličke je veľmi 
príjemná aj na základné dychové 

meditačné  cvičenie, ktoré spomeniem o 
pár strán neskôr. 
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4. Poloha v sede na stoličke 

Poloha v sede na 
stoličke je veľmi 

jednoduchá a 
ideálna pre 

začiatočníkov 
minimálne z 

dvoch dôvodov: 

 Sedíte 
jednoducho a 
nemusíte mať 

končatiny v 
náročnej polohe 

ako pri 
lotosovom sede.



 
1. Vyberte si dobrú stoličku. Aby 

nebola príliš mäkká ani príliš tvrdá. 
Musí sa na nej dať pohodlne, ale 

pozor aj vzpriamene sedieť. Niekto sa 
chrbátom dotýka operadla, iný nie. 

Stoličky bez operadla však nie sú moc 
vhodné. Môže sa vám stať, že sa pri 
meditovaní dostanete do hlbšieho 

tranzu a keď sa vaše telo príliš uvoľní 
bez dobrej opory v stoličke by ste 

skončili na zemi. 
 

2. Nohy dajte mierne od seba a 
šľapami sa dotýkate zeme. Žiadne 

vyložené nohy. 
 

3. Šľapy dajte rovnobežne pred seba 
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Postup:



 
4. Posaďte sa 

pritom na 
stoličku tak, aby 
ste mali chrbát

opretý, ale 
vzpriamený. 
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5. Ruky si 
položte na 
stehná zase 

dlaňami nahor,
aby ste mohli 

cez ne prijímať 
energiu.



Poloha v ľahu na zemi je veľmi 
príjemná a jednoduchá. Všetky 

končatiny pri nej jednoducho uvoľníte. 
Dlane majte otočené nahor smerom k 

nebesám. 
Ak teda chcete meditovať v ľahu dajte si 

pod seba nejakú podložku, aby ste 
neležali na tvrdej zemi. Ja mám doma 
koberec, takže podložku som neriešila. 
Nohy mierne rozkročte, ruky dajte tiež 
mierne od tela. Jednoducho si ľahnite 

tak, aby ste sa cítili pohodlne. 
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5. Poloha v ľahu na zemi 



Táto poloha je vynikajúca lebo sa v nej 
môžete úplne uvoľniť, čo je pri 
meditácii nesmierne dôležité. 

Jej výhodou je aj to, že si môžete pri 
meditovaní dať na tretie oko kameň 

napr. azurit či ametyst na 
zintenzívnenie meditácie. 

 
No má jednu zradu. Ja v nej napríklad 
často zaspím. Neodporúčam ju teda 

používať keď budete meditovať unavení 
po ťažkom pracovnom dni. 
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Pozor!



Meditovať môžete aj na pohovke 
alebo ako ja - na ratanovej leňoške. 
No nevýhoda tohto spôsobu oproti 
ležaniu na zemi je v tom, že nemáte 

kontakt so zemou a nie ste 
automaticky uzemnení. 

Druhou nevýhodou je, že keď si dáte v 
takejto polohe kameň na tretie oko, 

tak vám pravdepodobne z neho 
spadne :-) 

Moja leňoška má však taký sklon, že sa 
mi v nej medituje príjemne a 

neuspáva ma to v nej tak ako keď 
ležím na zemi. 

5 b. Poloha v ľahu na lehátku 
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Pre každú polohu 
platí: 

1. vystretý chrbát 

2. zavreté oči 

3. dlane smerom nahor 

4. správne dýchať 



Dych je pri meditovaní tiež veľmi 
dôležitý. Dýchame tak automaticky, že 
si to ani neuvedomujeme, no dych je 

základom života. Samotnému dýchaniu 
a liečeniu cez dýchanie sa venuje 

mnoho kníh, pretože vedomé dýchanie 
je jednou z metód sebaliečenia. Ak sa 
chcete vedomým dýchaním zaoberať 

skúste napr. knihu od Jacka Angela 
Samoliečenie. 

Práca s dychom nie je jednoduchá, ale 
uvoľňuje naše telo a ako som už uviedla 
správne dýchanie nás môže uzdraviť, 

pretože nás zase napojí na Zdroj. 
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6. Dýchanie pri meditácii 



Posaďte sa na stoličku. Chrbát vystrite, 
ruky si položte na stehná a nohy mierne 

rozkročte, pričom sa obomi šľapami 
dotýkajte zeme. 

Pomaly sa nadychujete nosom do 
brucha (brucho sa zdvíha) a vydychujete 

zase nosom von. 
Pri nádychu si predstavujte ako nasávate 

energiu vesmíru a života, pri výdychu 
idú z vás preč bolesti, stres a strachy. 
Okrem toho, že dýchate pritom do 

brucha, vaše dýchanie si uvedomujte a
prežívajte ho, ako by ste boli jeho 

súčasťou. Sledujte svoj dych, ako sa 
pohybuje vo vašom tele cez nos až do 

brucha a ako zase odchádza preč z tela. 
Iba tak zažijete vedomé dýchanie. 
Pred každou meditáciou môžete 

vedome dýchať zopár minút. Výborne 
vás to zrelaxuje a pripraví na 

meditovanie. 17

Ako 
na vedomé 
dýchanie? 



1. výber správneho času 
2. výber oblečenia 
3. dostatok vody 
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7. 
Na čo si dať 
 ešte pozor? 

 



Ak začínate meditovať vyhraďte si na to 
čas, kedy nie ste príliš unavení. Mne sa 

stávalo, že som chodila do školy 
hermetiky po práci a vždy som bola taká 
unavená, že akonáhle som sa dostala do 

meditačného stavu, tak som zaspala. 
Potom som mala obdobie, že som začala 
každé ráno vstávať o dve hodiny skôr - 
zacvičila som si, zameditovala a čítala 

som knihy. Žiaľ, ani toto sa u mňa 
neosvečilo. Tie dve hodiny spánku mi 

jednoducho chýbali. Vyberte si preto čas, 
ktorý vám naozaj bude vyhovovať 19

Výber vhodného času 



 
Možno sa to zdá ako detail, ale 

aj oblečenie hrá svoju úlohu. Ak 
si dáte na seba niečo obtiahnuté, 
môže vás to pri tureckom sede 
ťahať a automaticky vás to bude 

odpútavať od meditácie. 
Pozor na oblečenie, v ktorom sa 

moc potíte. 
Keď si dáte oblečenie, v ktorom 
vám bude zime tiež to nebude 

dobré. 
Ideálne je niečo voľné, príjemné 
na tele, priedušné. Hlavne, aby 
to bolo ako vaša druhá koža a 
niečo v čom vám nebude ani 

teplo ani zima. 
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Aké oblečenie zvoliť 



Pred 
meditovaním 

choďte  vždy na 
toaletu. 

 
 
 

Po meditovaní sa 
vždy napite čistej 
obyčajnej vody. 

 
 

Na meditáciu si 
zoberte so sebou 

pero a papier. 
Možno zažijete 

niečo, čo si 
budete chcieť 
zapísať. Lebo 
najlepšie je 
zapísať si to 

bezprostredne po 
zážitku. 
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Praktické rady na záver :-) 



Teraz už viete aké polohy môžete pri 
meditácii využiť a môžete sa pustiť do 
skúšania vizualizácie. Presne toho sa bude 
týkať ďaľší eBook. Bude obsahovať rôzne 
cvičenia, ktoré doma hravo zvládnete, ale 
bude to chcieť od vás trošku 
disciplíny.                                  
Máte sa teda na čo tešiť :-)  

 V prípade otázok, pripomienok ohľadom 
eBookov alebo vašich nápadov, čo by ešte 
mohli jeho nasledujúce časti obsahovať či 
záujmu o knihu mi môžete napísať na mail:
meditaciacestaksebe@gmail.com alebo 
zimestastne@gmail.com 
. 

Nezabudnite: Cestu domov pozná každý, iba 
niekedy zabudneme ten správny smer. 

Monika Sobeková 

© Autorské práva vyhradené. Kopírovanie 
možné iba so súhlasom autorky. 
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