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NE  NADARMO  SE  Ř ÍKÁ ,  ŽE  V  JEDNODUCHOST I  JE  KRÁSA

AŤ  VÁM  PŘ INESOU  SPOKOJENĚJŠ Í  BYT Í ,  S  LÁSKOU  KAČ Í

Nabízím Vám pár jednoduchých činností, které vám mohou

pomoci vaše své návyky. Návyky, díky kterým se nebudete cítit tak

unavení. Naučte se lépe procházet každou situací. Naučte se jak si

lépe vychutnávat každý den a vše co v něm prožijete.  

Zvu Vás ke zkoumání Vašeho pohledu na svět. Ke své vlastní

myšlenkové laboratoři. 

Ty nejjednoduší věci mohou
změnit mnoho



ZPOMAL ,  ABY  S IS  VYCHUTNAL ,  ZASTAV  SE ,  ABYS  V IDĚL

MOŽNOST Í  JE  MNOHO ,  JAK  S I  ZASTAVEN Í  PŘ IPOMÍNAT ,  JEDNO
PŘ IKLÁDÁM  NA  DALŠ Í  STRANĚ

Každý jsme někdy byly na nějakém výletě, kdy jsme došli až na kopec

nebo na nějakou vyhlídku a tam se konečně po té dlouhé cestě

zastavili a rozhlédli se. Podívali se do krajiny a uviděli tu krásu kolem.

Kdybychom jen prošli a nezastavili se, nedokázali bychom si

vychutnat ten krásný pohled.  

Zkuste vnést příchuť zastavení do každodenního života. Nezáleží na

tom, kde zrovna jste a co děláte. Záleží jen na tom, jak často to

uděláte. Během dne se zastavte tolikrát, kolikrát si to sami dovolíte.

Zkuste se naladit na svůj dech, bez jeho posuzování. Stačí tři nádechy

a výdechy. Poté se rozhlédněte a uvědomte si vzácnost situace. Je tu

jen ta a ne jiná. Ta, která je teď a za chvilku už bude pryč.   

Zastavení



VNÍMEJ
SVŮJ
DECH 
udělej 3 vědomé
nádechy a výdechy, 
pak si uvědom vzácnost
situace, ať je jakákoliv 

KAŽDOU  HODINU  

ALESPOŇ  6X  ZA DEN  

ASLESPOŇ  TÝDEN  

vždy v celou 
nebo když si vzpomeneš 



KOL IK  UŽ  NÁM  TOHO  PŘ ÍRODA  UKÁZALA  

 A  POŘÁD  NEJSME  DOST  POUČEN I

UVNITŘ  MĚ  PANUJE  BOUŘE ,  NECHÁM  J Í  PROJ ÍT  

 ANIŽ  BY  BLESK  ZASÁHL  MÉ  BL ÍZKÉ

Zkuste si poctivě následující. 

 

Zavřete oči a zkuste zastavit své myšlenky. Nemyslete vůbec na nic.

Dejte tomu alespoň minutu a opravdu to zkuste. Nečtěte dál, než to

nezkusíte. 

.......... 

 

Co jste zjistili?  

Většina lidí zjistí, že myšlenky zastavit nejde. Naše mysl vždy něco

vytáhne. Ať už je to myšlenka na to, co všechno musíte ještě dnes

udělat nebo jak se cítíte, nebo na to co se stalo a nějak se vás to dotklo.  

 

Mnoho lidí si také myslí, že tím, že budou meditovat nebo používat

různé techniky, že se jednou myšlenek zbaví, nebo je budou umět

zastavit. Jenže myšlenky zastavit nejdou. Záleží ale na tom, jak moc se

jich chytáme a pokračujeme ve šňůře, která vyvolává další a další

myšlenky.  

 

Cvičení které následuje, tedy naše "předpověď počasí" by mělo vést k

tomu, že po jeho pravidelném praktikování dokážeme myšlenky, nálady

a pocity vnímat i přesto, že se je nesnažíme zastavit a vypnout  nebo je

jakkoliv měnit. Necháváme je jen procházet. Právě jako počasí. Když

venku prší, nedokážeme změnit tuto skutečnost. To samé když je venku

krásně a svítí slunce.  

 

Naše myšlenky a pocity jsou na tom stejně. Skutečnost, že je dokážeme

brát takové jaké jsou, nám může hodně ulevit.   

Předpověď počasí



Poprvé vyzkoušej v situaci, kdy ti bude opravdu dobře.  

Nemusíme začínat hned  v těžkých situacích,  

do takových, se trénováním návyk přenese automaticky. 

 

....... 

 

Zaměř svou pozornost na své tělo 

a pozoruj, jaké je uvnitř počasí. 
 

....... 

 

Svítí slunce? 

Prší? 

Je pod mrakem? 

Nebo přímo hřmí? 

 

....... 

 

Nesnaž se počasí změnit,  
ani venku to nejde. 

Jen ho tiše pozoruj.



JEZ  PROTO  ABYS  Ž I L .  NEŽ I J  PROTO ,  ABYS  JEDL  

-  HIPPOKRATÉS  -  

ŽÁDNÁ  LÁSKA  NENÍ  TAK  OPRAVDOVÁ ,  JAKO  LÁSKA  K  J ÍDLU  

V dnešní době se zabýváme tím co jíme, jak často jíme, kdo jídlo

pěstoval, potažmo zjišťujeme zda zvířatům, která jíme, nikdo neublížil.  

Věřím, že všechny tyto kritéra jsou velmi důležitá. Ale pak je tu jedno

ještě důležitější kritérium. Protože pokud si s takto speciálně vybraným

jídlem sedneme před televizi nebo ho sníme ve spěchu a třeba i ve stoje,

všechno co jsme kolem něho řešili tak trochu přijde vniveč. 

 

Co takhle zkusit jíst jinak. Asi nám to nepůjde pokaždé, ale to jaký čas si

na jídlo uděláme, je jen naší volbou. 

 

Vyžkoušejte následující postup a zkuste opravdu být tam, kde zrovna

jídlo jíte. Dejte mu plnou pozornost. Jak na to, se dočtete na další straně.

Jídlo jako meditace



Uvědomte si napřed jak sedíte.  

Na chvilku zavřete oči a vnímejte
jen svůj dech. 

............   

Všimněte si, jak se tělo dotýká židle
a chodidla podlahy. Vnímejte své
pocity. 

............. 

Nyní se podívejte na jídlo před
sebou. Jakou má strukturu, barvy,

jak je rozmístěné na talíři. Dívejte se
na něj jako na umění.  
............. 

Zkuste se zamyslet jakou cestu jídlo
absolvovalo, aby se dostalo před
vás. Kdo jej pěstoval, choval, sbíral,
pečoval. Jaké usilí bylo k jeho
vzniku vyvinuto. 

............. 

Až jídlo pečlivě prozkoumáte a
uvědomíte si odkud pochází,
vezměte si první sousto.  

Může pomoci, odložit příbor na stůl  
a pak teprve začít žvýkat.  
Nedělejte nic dalšího. Zaměřujte se
jen na jednotlivé kroky: 

- pozorování jídla 

- zvedání sousta 

- vkládání sousta do úst 
- a žvýkání 

Mysl se může zatoulat, ale kdykoliv
si to uvědomíte, vraťte svou
pozornost zpět k tomu, co právě
děláte. 

Snězte pouze tolik jídla, kolik
potřebujete k nasycení.



HLAVNĚ  SE  PROS IM  VÁS  NEBERME  TAK  VÁŽNĚ  

-  JÁ  -

HODNĚ  ŠTĚST Í    

KAČ Í

Ale zase trénink dělá mistra. Tedy pokud si jen přečteme jak to dělat a

pak nebudeme trénovat, nic se nezmění. Návyk je velmi silná věc 

a proto doporučuji začít pomalu, ale pravidelně. Stanovit si na začátek

kdy dannou věc použiji.  

Napínejte strunu moc, ale jen akorád, když ji moc napnete, praskne, když

ji napnete málo - nebude to hrát. 

Jsme lidé pohodlní, vymlouváme se a pak ještě nadáváme. Proto je

důležité najít motivaci, proč ty věci dělám.  

Má osobní motivace je má malá láska Eliška a všichni moji blízcí.  

Přeji si být lepší pro ně.  

Okolí pak nejvíc těží z našich vlastních pokroků. 

Jak to vlastně používat


