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JE INTENZITA CVIČENÍ ZÁVISLÁ NA VĚKU?
Možná by se někdo chtěl zeptat, zda je vyšší věk pře-

kážkou pro cvičení? Na to existuje konkrétní odpověď: ne! 
Bragg rád vzpomínal na svého přítele Roye Whitea, který ve 
věku 107 let chodil každý den na procházky, ale ne jen tak 
ledajaké: vždy ušel vzdálenost deseti až patnácti kilometrů. 
Nikdo by si o sobě neměl myslet, že je na cvičení moc sta-
rý.

Nikdy není pozdě začít cvičit: pusťte se do toho kdy-
koli, bez ohledu na věk, neboť jedině tak dokážete zvrátit 
běh biologických hodin. A my vám pro povzbuzení před-
kládáme několik předností, které vám každodenní cvičení 
přinese.

1. Při cvičení se zlepšuje krevní oběh, takže organiz-
mus získává více kyslíku. Pocítíte příliv energie.
2. Fyzický pohyb rovněž přináší uvolnění od nervozi-
ty a stresu. Napětí se zpravidla koncentruje v nejméně 
pohyblivých částech těla, především v zádech, páteři 
a krku. Při cvičení se tyto části těla protahují a navrací 
se jim mladistvá ohebnost a pohyblivost. Budete se 
cítit uvolnění a celkově se vám uleví.
3. Zvítězíte nad chronickou únavou, která vzniká  
v důsledku nedostatečného přítoku krve do mozku. Při 
cvičení se krev lépe obohacuje kyslíkem: jak proudí  
k tomuto životně nejdůležitějšímu orgánu, naplňuje 
jej životní sílou a energií.
4. Cvičení má blahodárný účinek na nervy: nic neu-
klidní vaši nervovou soustavu lépe než 30 minut ener-
gického fyzického pohybu. Budete tvrdě spát kva-
litním hlubokým spánkem, což je hlavní předpoklad 
uchování klidu a odbourání nervového vypětí.
5. Při pravidelném cvičení budete snáze kontrolovat 
vlastní emoce, zpevní se vám nervy a budete se lépe 
ovládat. Právě sebeovládaní svědčí o zdravé nervové 
soustavě a o tom, že myšlení člověka není ničím na-
rušeno.
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JAKÉ CVIČENÍ SI VYBRAT?
Bragg se domníval, že člověk by měl pravidelně pro-

cvičovat a udržovat v aktivním stavu všech 640 svalů v těle. 
Pokud některý ze svalů není dostatečně zatěžován, nakonec 
atrofuje. Kromě protahování páteře tělo potřebuje i jiná cvi-
čení, zaměřená na posilování svalů na rukou, nohou a mnoha 
dalších svalů.

Jedním z nejefektivnějších cvičení je chůze. Je také 
cvičením nenáročným, neboť nepotřebujeme žádné nářadí 
ani cvičební pomůcky, jen vhodnou sportovní obuv. Navíc 
si každý může zvolit tempo chůze i celkovou zátěž podle 
svých možností. Je možné chodit energicky a plavně přitom 
pohybovat rukama anebo se klidně a beze spěchu procházet 
– v obou případech rozhodně trénujete své tělo. Pravidelně  
a hluboce dýcháte, takže se krev dobře prosytí kyslíkem; 
stimulujete proces očisty organizmu a napájíte jej životodár-
nou energií.

Dalším velmi účinným cvičením s téměř kouzelným 
účinkem je – alespoň podle Braggových slov – plavání.  
Neméně vhodný je í tenis, badminton anebo třeba práce na 
zahradě; vždyť i to je vlastně cvičení, které zatěžuje a posi-
luje svalstvo. Můžete se věnovat jakémukoliv sportu, který 
se vám líbí – pro tělo je prospěšné vše. Nikdy však nezapo-
mínejte na páteř – v každém případě ji musíte udržovat po-
hyblivou a elastickou. Nebuďte líní a věnujte denně 20 až 30 
minut dýchacím cvičením a cvikům na protahování páteře.

V některých případech stačí komplex cvičení na pá-
teř, někdy však je nutné přistoupit ke speciálnímu cvičení: 
níže uvádíme některé příklady.

Cvičení na posilování svalů břicha a zad
Lehněte si na záda a pomalu zvedněte obě nohy tak, 

aby byly ve svislé poloze. Vydržte takto několik vteřin a po-
tom je pozvolna spouštějte, dokud nepocítíte, že se dotkly 
země. Aniž byste si odpočali, ihned začněte nohy znovu zve-
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dat do svislé polohy. Provádějte pohyb pomalu a po každém 
cvičení zvyšujte počet opakování, až dospějete k číslu 30.

Cvičení na posilování břišních svalů
Lehněte si na záda, pokrčte kolena a ruce dejte za 

hlavu. Aniž byste si pomáhali rukama, pozvolna si sedejte 
(trup zůstává napřímený). Poté se znovu položte a zaujměte 
výchozí pozici. Toto cvičení je nutné provádět velmi pomalu  
a opatrně. Postupně zvyšte počet opakování na 20.

Cvičení při křečových žílách
Lehněte si na podlahu nebo na pohovku a opřete se 

nohama o zeď či jinou svislou podložku tak, abyste se zadní 
částí těla této podložky dotýkali. Dlaněmi proveďte hladivý 
pohyb od kotníků směrem dolů ke stehnům. Takováto ma-
sáž dokáže velmi dobře rozproudit krev a celkově zlepšu-
je krevní oběh. Cvičení také ulevuje při bolestech nohou či  
v kotnících a zmírňuje otoky při křečových žilách. Po ma-
sáži si odpočiňte – poležte 20 až 30 minut se zavřenýma 
očima; klidně si třeba i zdřímněte.

SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ
Bragg vždy říkal, že není možné správně cvičit, pokud 

u toho člověk nesprávně dýchá. Při nesprávném dýchání lidé 
trpí nedostatkem kyslíku, doslova po něm mají hlad. A to je 
příčinou moha zdravotních potíží.

Podle Braggova mínění jsou srdce a plíce obzvlášť 
náchylné k nervovému vyčerpání a vypětí. Sebemenší stres  
a nervozita mají nezbytně za následek změnu srdečního ryt-
mu a zrychlené dýchání. Také strach a smutek mají na srdce  
a plíce negativní vliv, neboť vyvolávají deprese, které mohou 
přinášet další velmi vážné negativní následky.

O srdci a plících můžeme s čistým svědomím říct, že 
to jsou nejdůležitější orgány lidského těla: na nich je lidský 
život závislý mnohem víc než na jiných orgánech. Přestane-
-li srdce tlouct, smrt nastane během několika minut. A srdce 
přestane tlouct tehdy, když se mu nedostává kyslík.
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Krev je základní životní tekutinou, proto je třeba dbát, 
aby byla vždy pročištěná. O to se starají srdce a plíce. Při 
dýchání je krev sycena životodárným kyslíkem a naopak je  
z ní odváděn kysličník uhličitý. Proto je tak důležité, aby-
chom správně dýchali.

Existují dva způsoby dýchání – hrudní a diafragma-
tické.

Hrudní dýchání vzniká v důsledku pohybu části tru-
pu (v místě, kde jsou žebra), zejména horní části hrudního 
koše. Při nádechu se hrudní koš rozšiřuje, při výdechu na-
opak zužuje. Takovéto dýchání, kdy člověk dělá nádechy  
i výdechy na doraz, přestavuje skvělé cvičení hrudního koše; 
působí však blahodárně v mnoha dalších směrech. Člověk 
dýchá hrudí tehdy, pokud vyvíjí fyzické úsilí. Hrudní dýchá-
ní se může proměnit ve zrychlené dýchání, analogicky jako 
mimořádný tlak vzduchu v parním kotli vyvolává zvýšení 
tlaku páry.

Diafragmatické dýchání je někdy nazýváno břišním dý-
cháním. Od hrudního dýchání se odlišuje svým působením. Při 
nádechu se břicho nafoukne, při výdechu naopak splaskne.

Je třeba mít na paměti, že vzduch se do břišní duti-
ny nedostává při dýchání, to není možné. Diafragma neboli 
bránice představuje velmi široký sval, který odděluje srdce  
a plíce od ostatních orgánů břišní dutiny. Když se sval stahu-
je a přitom se pohybuje dolů, vzduch se nasaje do plic – do-
jde k nádechu. Jestliže se diafragma naopak zvedne, vzduch 
je z plic vytlačován ven, a tak dojde k výdechu.

Střídavé zvedání a klesání břišní dutiny vyvolává od-
povídající pohyby orgánů umístěných v břišní dutině. Bři-
cho se nafoukne a zase splaskne, což má za následek, že se 
tlak v břišní dutině střídavě zvyšuje a klesá.

Diafragmatické dýchání představuje správný způsob, 
jak správně a klidně dýchat. Je to „normální“, velmi přiroze-
né dýchání, které přirozeně provádějí pouze děti.

Zdá se to poněkud zvláštní, že dýchání může být ne-
správné, přestože vlastně dýcháme po celý život od okamži-
ku zrození až do smrti. Tak to však je – stačí se podívat na 
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všechny okolo, abychom se přesvědčili, že jen málokdo dý-
chá správně, tedy diafragmaticky.

Lidé zpravidla používají hrudní dýchání, což má ná-
sledující vysvětlení: jakmile člověk trochu povyroste z dět-
ských oblečků, začne nosit příliš těsné oblečení a při sezení 
zaujímá dlouhodobě nesprávnou pozici. To všechno má vel-
mi nepříznivý následek: diafragma je omezována v pohybu 
a silnější svaly na hrudním koši jsou nuceny, aby se aktivně 
zapojily a napomáhaly procesu dýchání. A tak se postupně 
vypěstuje návyk hrudního dýchání, který se bohužel natolik 
vžije, že je velmi obtížné se jej zbavit. Aby se člověk znovu 
naučil správně dýchat, musí vynaložit velké úsilí a být trpě-
livý.

Bragg byl přesvědčen, že návrat ke správnému dia-
fragmatickému dýchání je nezbytný a měl k tomu pádné ar-
gumenty:

1. Krev se lépe nasytí kyslíkem, jelikož vzduch se 
snáze dostane do spodní části plic, která má větší ka-
pacitu.
2. Krevní oběh v břišní dutině je stimulován v důsled-
ku střídavého zvyšování a snižování tlaku, k němuž 
při správném dýchání dochází, což je nesmírně důle-
žité pro správné fungování vnitřních orgánů.
3. Stimulována je také peristaltika střev, zlepšuje se 
trávení i odvádění toxických látek z organizmu.
4. Diafragmatické dýchání má uklidňující účinek  
na nervy, zejména na bludný nerv a sluneční pleteň. 
Kromě toho zmírňuje silné nervové vypětí, které 
může člověka doslova paralyzovat (často je pozoruje-
me u přecitlivělých lidí a jedinců s narušenou nervo-
vou soustavou).
Většina lidé neumí dýchat dostatečně hluboko, tak-

že jim kyslík při vdechu zaplňuje pouze horní část plic.  
Do spodní části se nedostane, takže plíce trpí nedostatkem 
kyslíku a nedostává se jim z vnějšího světa dostatečného 
množství životodárné energie. Pouze při diafragmatickém 
dýchání, při němž se objem plic zvětšuje, dochází k naplně-
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ní plicní kapacity v celém rozsahu. A větší množství kyslíku 
znamená více životodárných sil.

Jak se naučit diafragmatickému dýchání
Nejsnáze se diafragmatickému dýchání naučíte vleže. 

Po několika týdnech pravidelného tréninku je možné přejít 
k pravidelnému cvičení diafragmatického dýchání vestoje  
a vsedě. Ale nezapomeňte, že budete muset své dýchání vě-
domě kontrolovat tak dlouho, dokud se nepromění v návyk  
a nestane se automatickým.

Lehněte si na záda (rovně) na postel nebo na podla-
hu, uvolněte se a poté se pomalu nadechněte nosem. Snažte 
se, abyste vědomě nepohybovali horní částí hrudního koše 
ani břišní oblastí. Při nádechu položte ruce na spodní žebra 
v místě u sluneční pleteně; ta by se při vdechu měla roz-
šiřovat. Kontrolujete dýchání, pomalu se dlouho a hluboce 
nadechujte. Jakmile získáte dojem, že se vaše plíce zaplnily 
vzduchem na doraz (spodní žebra jsou při tom maximálně 
roztažená), pozvolna vzduch vydechněte, jako byste chtěli 
nafouknout balonek.

Po krátké pauze se znovu z plných plic nadechněte, 
vydržte tak deset vteřin a pohyb zopakujte. A tak dále: po-
malý, dlouhý nádech, díky němuž se zaplní spodní část plic, 
pak dlouhý výdech a opět desetivteřinová pauza. A celý cyk-
lus se opakuje. Bragg vždy zdůrazňoval důležitost kvalitní-
ho a důkladného nádechu a výdechu a doporučoval rázné 
vydechnutí zpracovaného vzduchu, po němž je nutné znovu 
plíce zaplnit novým a čistým vzduchem. Hluboké dýchání 
pokládal za způsob, jak odstranit z organizmu toxické látky 
a nasytit jej životně důležitým kyslíkem. Tělo potřebuje ne-
ustálý přísun kyslíku: je známo, že do plic se vejde mnohem 
víc čerstvého, okysličeného vzduchu, než se domníváme. 
Člověk v průměru vdechne dva až tři litry vzduchu, ovšem 
zdravé plíce potřebují při nádechu 5 litrů vzduchu – a stej-
ný objem zpracovaného vzduchu musí vyjít ven. Pouze tak 
je možno dokonale očistit tělo od přebytečných a mnohdy  
i jedovatých produktů.




