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SEDEČA JOGA 
Priročnik za starejše v okviru 

projekta nePOZAB 

Avtor: Selan Doroteja,  dipl. biopsihologinja (UN) in 

Selan David, dipl. aplikativni kineziolog (UN) 
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JOGIJSKO DIHANJE 

 

Pravilno dihanje je polno dihanje, pri katerem sodeluje prsni koš (zgornje ali to-

rakalno dihanje), rebra (stransko dihanje ali dihanje z vršički pljuč) in trebuh 

(preponsko dihanje). S takim dihanjem izkoristimo največjo zmogljivost naših 

pljuč. 

Na začetku je priporočljivo vaditi vsako dihanje posebej in ko obvladamo posa-

mezne dele dihanja jih združimo. Vdihavamo in izdihavamo skozi nos, da se 

zrak v nosnicah očisti, ogreje in navlaži. 

 

Kako vadimo posamezno dihanje? 

 

1. Trebušno dihanje 

Uležemo se na hrbet in roki položimo na trebuh tako, da se konice prstov doti-

kajo. Za lažjo osredotočenost na svoje telo in dihanje zapremo oči. Najprej te-

meljito izdihnemo, nato vdihnemo in pljuča napolnimo z zrakom, pri tem tre-

buh izbočimo, konice prstov pa razmaknemo. Ko so pljuča polna izdihnemo ta-

ko, da najprej izpraznimo zgornji del pljuč. Pri tem rahlo pritiskamo na površino 

trebuha in čutimo, kako se seseda. Ponovimo 20x. 

 

2. Stransko dihanje  

Uležemo se na hrbet in dlani položimo na telo v višini spodnjih reber ter teme-

ljito izdihnemo. Ko počasi vdihnemo, si predstavljamo da se večina zraka izteka 

v stranski del telesa. Prsni koš in pljuča  napnemo, roki pa potisnemo nekoliko v 

stran. Ko so pljuča polna, počasi izdihnemo, da rebra  počasi upadajo. Ponovi-

mo 6x. 
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3. Prsno dihanje 

Uležemo se na hrbet in roke prekrižamo na prsih (leva roka na desnem zgor-

njem delu prsi in ključnici, desna roka pa na levem zgornjem delu prsi in levi 

ključnici). Temeljito izdihnemo. Pri vzdihu si predstavljamo, kako večina zraka 

potuje v vršičke pljuč in prsnico. Pustimo, da se prsni koš in ključnici nekoliko 

dvignejo, ramen pa ne premikamo, ne smemo jih vleči navzgor. Pri počasnem 

izdihu  prsnico in ključnici počasi spustimo. Ponovimo 6x. 

 

4. Popolno dihanje 

Ko smo se naučili vsakega dihanja posebej, lahko začnemo izvajati popolno di-

hanje. Na začetku to ni preprosta naloga, vendar z vajo postaja lažje, s časoma 

pa tako dihanje postane naravno in bo izrinilo napačno dihanje. 

Uležemo se na hrbet in se osredotočimo samo na dihanje. Temeljito izdihne-

mo. Vdihnemo in zrak najprej napolni spodnji del pljuč in postopoma celotna 

pljuča. Nato najprej dvignemo trebuh, napnemo  rebra, nazadnje pa  razširimo 

še prsni koš in ključnici. Ko izdihnemo, najprej znižamo prsnico in ključnici, nato 

rebrni lok na koncu še trebuh. Pomembno je, da upoštevamo vrstni red:  

 

VDIH - najprej trebuh, nato rebra in nazadnje prsnica, 

 

IZDIH - najprej prsnica, nato rebra, nazadnje trebuh. 

 

Naredimo vsaj 6 ponovitev popolnega dihanja, s časoma pa ponovitve poveču-

jemo. Že po nekaj minutah popolnega dihanja dobimo občutek globokega miru 

in uravnoteženosti. 
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OSNOVNI POLOŽAJ 

 

Sedimo vzravnano,  zadnjica ne sme biti na robu 

stola. V mislih si predstavljamo navpično os in po-

tegnemo hrbtenico navzgor.  Stopala so skupaj ali 

pa v širini bokov, prsti so razširjeni in gledajo na-

prej.  Stopala rahlo potisnemo v podlago. 

Prsni koš odpremo,  tako da lopatici stisnemo sku-

paj, roke so ob telesu ali pa jih sklenemo pred prs-

mi. Vrat je podaljšek  hrbtenice, brada je rahlo 

spuščena navzdol proti prsnici. Sprostimo čeljust 

in jezik. 

Začnemo s popolnim jogijskim dihanjem, vsak 

dih  raztegne naše telo v prostor, predstavljajmo 

si, da se s temenom dotaknemo stropa, izdih nas 

sprosti, doda težo 

telesu in nas do-

datno prizemlji.  

 

Učinek vaje: 

 umirja duha, 

 poglablja dihanje, 

 razteza skrčene prsne mišice. 
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SPROŠČANJE ZATILJA 

 

Sedimo vzravnano, tako, da  stol še nudi popolno opo-

ro zadnjici.  V mislih si predstavljamo navpično os in 

potegnemo hrbtenico navzgor. Glavo počasi položimo 

naprej in navzdol na prsi. Potem jo počasi dvignemo in 

nagnemo nazaj, usta lahno razpremo, jezik položimo 

na nebo. Nekajkrat ponovimo. 

Glavo položimo v prvotni položaj in jo počasi zasukamo 

še na levo in desno stran. Nekajkrat ponovimo. 

 

× Položaj izvajamo samo do meje bolečine, ne pretira-

vamo. 
 

Učinek vaje: 

 sprošča napetost mišic v zatilju, 

 pomaga pri tenzijskem glavobolu, 

 pomirja duha in povečuje gibljivost. 



RAZTEG NOGE 
 

Iztegnemo desno nogo in pri tem pazimo, da imamo 

poravnano hrbtenico. Parkrat razširimo prste na no-

gah. Nato prste na nogi porinemo naprej in nazaj, po-

novimo. Roke počivajo na stegnih, stiskamo trebušne 

mišice, kar nam pomaga, da vzdržujemo hrbet raven. 

Po parih ponovitvah nogo spuščamo tako, da počasi 

rišemo kroge v obe smeri.  

Desno nogo primemo pri kolenu in jo porinemo na 

prsi. Stiskamo mišice trupa, da ohranjamo ravno lini-

jo. Lahko zaokrožimo s stopalom.  

Stopalo desne noge položimo na stegno. Z levo roko 

primemo stopalo, z desno pa preko kolena potisne-

mo nogo navzdol, da čutimo razteg zadnjične mišice. 

Položaj lahko poglobimo tako, da nogo objamemo z 

rokami pod kolenom in jo porinemo proti prsnemu 

košu. 

Desno nogo primemo pod kolenom in približamo pr-

snemu košu. Pozorni smo na raven hrbet. Če lahko, 

nogo v tem položaju iztegnemo. Ponovimo z levo no-

go. 
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ZASUK SEDE 

Sedimo vzravnano, v mislih si predstavljamo 

navpično os in potegnemo hrbtenico navzgor.  

Desno roko položimo na zunanjo stran levega 

stegna. Z levo roko se  oprimemo naslonjala sto-

la in  naredimo zasuk s pomočjo opiranja na 

stol.  Pogled je usmerjen za ramena. Ramena 

sprostimo in zadržimo nekaj umirjenih in globo-

kih vzdihov in izdihov.  

Vrnemo se na sredino 

v začetni položaj in 

ponovimo na drugi strani. 

 

× Če se ob zasukih pojavijo bolečine izvaja-

mo počasi  - opustimo položaj. 

× Ne izvajamo pri akutnih bolečinah v hrbtu, 

pri kilah v trebušni steni ali dimljah, pri vne-

tjih v trebušni votlini ali nekaj tednov po ope-

racijah z brazgotinami na trebušni steni. 

 

Učinek vaje: 

 pospešuje prebavo, 

 razgibava prsni koš, 

 spodbuja torakalno dihanje. 
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MAČKA 

Sedimo vzravnano, v mislih si predstavljamo 

navpično os in potegnemo hrbtenico navzgor.  

Roke so na stegnih, globoko vzdihnemo in z 

izdihom usločimo hrbtenico nazaj (kot mač-

ka), komolce na rokah porinemo navzven, 

brado proti prsim. Z vdihom odpremo prsni 

koš, usločimo hrbet v nasprotni smeri, brado 

proti nebu.  

Vrnemo se na sredino v začetni položaj in po-

novimo na drugi strani. Vajo izvajamo v ritmu 

lastnega dihanja. 

 

 

× Previdno pri vseh akutnih, bolečih težavah 

v hrbtu. 

 

Učinek vaje: 

 začutimo, kje je hrbtenica gibljiva in 

kje toga, 

 sprošča hrbtne mišice, 

 razgibava hrbtenico, 

 poglablja in usklajuje dihanje. 
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ŽOGA 

 

Predstavljamo si, da imamo v naročju 

veliko žogo in se začenjamo nagibati 

naprej, kot da želimo objeti žogo 

(zgornji del hrbta se pri tem usloči, 

med trebuhom in stegni je prostor), 

roke nesemo k gležnjem in parkrat v 

miru globoko vdihnemo in izdihnemo. 

Čutimo, kako se mišice na hrbtu raz-

tegujejo, in kako z dihanjem dodatno 

premikamo in raztegujemo hrbtenico. 

Roke položimo na stegna, komolce usmerimo navzven. Opremo se 

na roke in se počasi, vretence za vretencem, dvigamo in ravnamo 

hrbtenico v prvotni položaj. Čutimo, kako se telo polni z energijo. 

Trikrat glasno vdihnemo in izdihnemo. 

 

× Previdno pri močno zvišanemu 

krvnemu tlaku in glavobolih. 

 

Učinek vaje: 

 pomirja in umirja duha, 

 spodbuja globoko, mirno dihanje, 

 razteza napete mišice na zadnji 

strani trupa, 

 izboljša prekrvavitev glave. 
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RAZTEG ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavimo se v osnovni položaj. Roke sklenemo pred prsmi. Vdihnemo 

in z rokami potujemo v ravni liniji navzgor nad glavo.  Dlani obrnemo 

navzven in z izdihom naredimo krog in roke sklenemo za hrbtom.  Poča-

si vdihnemo in potujemo z rokama naprej v začetni položaj. Vadimo v 

svojem ritmu dihanja. Ponovimo vsaj  6-krat. 
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RAZTEG ROK 

 

Postavimo se v osnovni položaj. Poravnamo hrbteni-

co.  Z eno roko počivamo na stegnih ali pa se prime-

mo roba stola. Nasprotno roko  dvignemo in  nagne-

mo na drugo  stran toliko, da čutimo razteg stran-

skih mišic. Lopatice stiskamo eno proti drugi.  Diha-

nje je umirjeno in poglobljeno. Ko postanejo roke 

utrujene, počasi zapustimo položaj in ponovimo na 

drugi strani. 

 

 

× Previdno pri vnetjih v ramenskih sklepih ali pri 

brazgotinah na prsnem košu. 

 

 

 

 

Učinek vaje: 

 razteza mišice rok in prsnega koša, 

 poglablja dihanje. 
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KREPITEV ROK 
 

Postavimo se v osnovni položaj. Poravnamo hrbtenico.  Dlani  sklenemo 

pred prsmi, sprostimo ramena in stisnemo mišice medeničnega dna. 

Roki dvignemo visoko nad glavo. Hrbtenico nagnemo naprej, kolikor 

lahko, da še ostane ravna, vrat je podaljšek hrbtenice. Položaj zadržimo 

in se osredotočimo na dihanje. 

Če lahko,  z rokama naredimo krila, tako da stisnemo lopatice, odpre-

mo prsni koš in ga rahlo porinemo navzven. Ko postanejo roke utruje-

ne, počasi opustimo položaj. 

× Previdno pri vnetjih v ramenskih sklepih ali pri brazgotinah na 

prsnem košu. 

Učinek vaje: 

 razteza mišice rok in prsnega koša, 

 poživlja, 

 krepi mišice hrbta in ramenske mišice. 
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RAZTEG NOG 

Usedemo se na rob stola, poravnamo hrbet in 

stisnemo mišice medeničnega dna. Iztegnemo 

eno nogo tako da se peta dotika tal, druga noga 

počiva.  Počasi se z rokama približujemo stopa-

lu. Pri tem smo pozorni na čimbolj zravnano 

hrbtenico. Nagnemo se toliko kolikor lahko. 

Ustavimo se lahko pri kolenu ali pa pri prstih 

noge. Položaj zadržimo in poglobimo dihanje.  

Če lahko, prsni koš čim bolj približamo nogi. Po-

novimo z drugo nogo. 

 

× Previdno pri zvišanem krvnem tlaku, očesnem tlaku in glavo-

bolih. 

Učinek vaje: 

 razteza mišice noge, 

 poživlja, 

 izboljša prekrvavitev glave. 
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Sodelovanje Društva Spominčica-Alzheimer Slovenija s študenti različnih 

študijskih smeri. Sodelujemo z društvi upokojencev, s centri dnevnih aktiv-

nosti in z domovi za upokojence. 

Primarni namen: pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo (AB) in nji-

hovim svojcem ter osveščanje javnosti o AB. 

Sekundarni namen: podpora študentom pri razvoju kompetenc in pridobi-

vanju praktičnih izkušenj pri uporabi inovativnega, problemskega ter sku-

pinskega pristopa k reševanju praktičnega družbenega problema.  

 

V okviru nePOZAB so organizirane številne dejavnosti, katerih glavni na-

men je spodbujanje kognicije in motorike ter izboljšanje kvalitete posa-

meznikovega življenja.  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

FB: Projekt NePozab 

E-mail: projektnepozab@gmail.com 

Spletna stran: http://nepozab.famnit.upr.si/ 


