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kažododenní pozvánkado přítomnosti

Věnujte kterou koliv

dnešní cestu

svému příteli,

myslete na něj

a dělejte přání pro

jeho blahobyt.

Všimněte si

5ti věcí,

které jsou

v tomto světě

krásné.

Stanovte si záměr

žít všímavě

a s laskavostí

k sobě 

i druhým.

1. 2.

3. Dnes u každého

jídla zpomalte,

soustřeďte se na

každé sousto,

strukturu a vůni

jídla.

4.
Zkuste dnes myslet

na své tělo a buďte

za něj vděční,

buďte vděční za to,

že žijete.

5. Darujte si dnes 

5 minut,

kdy si sednete a budete

se soustředit na svůj

dech. Jen ho pozorujte

a nehodnot´te jej.

6.

Najděte dnes deset

minut, kdy si sednete a

budete

 v naprostém klidu

 a nebudte dělat vůbec

nic. Stačí jen být.

10.

Všímejte si,

jak mluvíte sami

se sebou.

7. Během dnešního

dne se vždy před

každým jídlem

zhluboka třikrát

nadechněte a

vydechněte.

8.
Myslete dnes na ty,

na kterých Vám

záleží a posílejte

jim lásku.

9.

Udělejte si dnes

den bez plánu

a pozorujte

jak se v tom cítíte.

11.
Udělejte dnes vědomě

nádech a výdech

pokaždé,

když jdete dělat něco

nového.

12.
Jděte dnes ven

a všímejte si jak

vnímáte probíhající

počasí na svých tvářích.

Buďte dnes zcela

přítomní, když budete

pít svůh hrnek čaje

nebo kávy.

13. Zaposlouchejte se

hluboce, když s Vámi

dnes bude někdo mluvit

a opravdu zkuste

poslouchat co Vám

říká.

14.
Zastavte se dnes na 

5 minut a zvedněte

hlavu k nebi a jen

pozorujte bez

zbytečných hodnocení.

15. 16.

17.

Najděte způsoby,

jak si dnes užít práci

nebo úkoly, které dnes

musíte udělat. 

Obraťte pozornost

dovnitř a všimněte si,

jaké je dnes počasí

uvnitř Vás. 

18.

Ptejte se dnes sami

sebe, jak se cítíte ve

svém těle. 

19.

Nechte se pohlit

zajímavou nebo

kreativní činností. 

20.
Rozhlédněte se kolem

sebe a najděte tři věci,

které Vám připadají

neobvyklé nebo

příjemné.

21.

Pokud zjistíte, že

spěcháte, pokuste se

zpomalit.

22.

Pusťte si dnes hudbu a

poslouchejte, aniž by

jste dělali cokoliv

jiného.

23.

Jděte jinou cestou a

pozorně se dívejte co

uvidíte. 

24.
Nalaďte se na své

pocity, aniž by jste je

soudili nebo se

pokoušeli změnit je. 

25.

Oceňte své ruce

a všechny věci, které s

nimi můžete dělat. 

26.
Obraťte dnes svou

pozornost na dobré

věci, které jste v životě

udělali. 

26.
Odpojte se dnes od

svého zařízení a

navažte spojení se svou

rodinou a blízkými,

dejte si digitální detox. 

27. 28.
Vytvořte si seznam pěti

lidí, míst a věcí, 

za které jste vděční 

a popište jakou radost

Vám přinášejí. 

29.

Oceňujte přírodu kolem

sebe, ať jste kdekoliv. 

30. 31.

Všímejte si radosti v

jednoduchých věcech

našeho života. 

Projděte si v mysli své

tělo a pozorujte co cítí. 
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