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Aby duše dohnala tělo 

Michal Petr 

Na chvíli se zastavit. Ztišit. Sesbírat kousky sebe, které jsme cestou poztráceli. 

Aby duše dohnala tělo. Tento trefný výraz použila nedávno jedna moje klientka, 

když mluvila o potřebě někam odjet, od všeho si dát pauzu a mít čas jen sama na 

sebe. Načerpat sil, srovnat si myšlenky a otevřít se inspiraci, co dál se svým 

životem. Pomohlo mi to uvědomit si, jak je důležité čas od času věnovat prostor 

jen sám sobě, dovolit si být zdravě sobecký a dosytit se tím, po čem v nitru 

toužíme. 

Do obdobné situace se dostal jeden pár, se kterým jsem pracoval. Mapovali jsme 

jejich vzájemné potřeby ve vztahu, načež se ukázalo, že aby oba dva měli vůbec 

chuť a kapacitu do vztahu opět něco investovat, potřebují čas každý sám pro 

sebe. Není se co divit, že každý potřeboval něco jiného. Muž chtěl vyjet do hor 

za sportem, žena spočinout v domácím prostředí (bez dětí). 

Princip ale zůstává stejný: pokud nemáme z čeho dávat, jedeme na dluh. A 

pak se cítíme jako oběť, kde druhý může za to, že nám není dobře. Čekáme, že 

nás naplní vzájemná láska, a jsme nemile překvapeni všednodenností a velmi 

častou únavou až celkovým vyčerpáním. Rodinná dovolená pak bývá stresem 

navíc a vracíme se z ní možná ještě více unaveni. 

Zůstaneme-li u finanční metafory, je jasné, že pokud chceme něco investovat, 

musíme to mít. Buď máme rezervy, nebo potřebujeme něco vydělat. S vnitřním 

světem je to podobné. 

Máme-li rezervy, to znamená, že jsme vnitřně srovnaní s během našeho života a 

máme dobře vyrovnaný poměr mezi prací, rodinou a odpočinkem, můžeme svou 

energii dát, kam je potřeba. Ale když rezervy nemáme, je třeba je vytvořit. 



Protože jinak se dostaneme do bludného kruhu vydávání na dluh a zvětšujícího 

se deficitu.  

Zdravé sobectví 

Nerad bych, aby moje úvaha vyzněla jako propagace sobectví na úkor druhého. 

Určitě je třeba o způsobech a době odloučení spolu dobře komunikovat. Aby se 

nestalo, že jeden si tuto potřebu naplňuje a druhý cítí, že on nemůže, protože 

někdo se o ty děti přece jen musí starat. Rovnováha je zde zásadně důležitá. 

Mnohdy se ale lidé bojí říct, co skutečně potřebují, aby je druhý nenařkl z toho, 

že myslí jen na sebe. A pokud jsou v této hře chyceni oba dva, je jak jeden, tak 

druhý nespokojený. 

Čas o samotě není ale jen o načerpání sil. Může to být zejména prostor pro 

zastavení, ztišení a reflexi svého života, pro možnost sjednoceni 

protichůdných sil v našem nitru a sesbírání kousků sebe, které jsme 

poztráceli cestou. A může být zajímavé hledat odpovědi na otázky, které se 

vynořují. Pro představu nabízím některé z nich: 

• Co nechci v životě minout? 

• Co mi chybí? 

• Co přebývá? 

• Co mám potíž u sebe přijmout? 

• Kam chci směřovat svou životní energii? 

• Jaké jsou moje priority? Žiji podle nich? Pokud ne, co mi brání? 

Často se stává, že se těchto otázek a následných odpovědí obáváme, a tak se 

raději plně nezastavíme. Místo spočinutí se rozplyneme v sociálních sítích, 

audio/video stimulech, jídle, alkoholu či jiných požitcích. Nic proti nim, ale je 

dobré vědět, kdy si vyhrazujeme čas na relax a vypnutí a kdy se chceme opravdu 

zastavit, ztišit a počkat sami na sebe. 



Ve druhém případě tak bereme vážně vzácnost života i důležitost sebe sama. 

Učíme se také rozpoznat naše skutečně potřeby a rozlišit je od těch méně 

podstatných až zástupných. 

Zdravé sobectví je ochota čelit sama sobě, zpomalit se, aby se naše duše, náš 

střed, onen tichý hlas v hloubce, mohl také projevit a dohnat naše jinak 
rozlítané životy. 

Malá denní STOP 

Možná si říkáte, že nemáte čas si zařídit volný víkend nebo i větší čas. Někdy to 

opravdu je náročné a chce to větší plánování. Opět je to o prioritách. Často ale 

pomáhá dělat i menší kroky. Od těch trvajících pár vteřin, přes pár minut až k 

třeba půlhodině či hodině. 

• Nadechnout a vydechnout, když nám zvoní telefon, a teprve pak ho zvednout 

• Čekání ve frontě využít na uvolnění svého těla 

• Večer před usnutím věnovat poslední myšlenky reflexi dne a pocitu v těle 

• Když si sednete s druhými k jídlu, tak to vzít jako vzácnou příležitost 

k setkání, a ne kontrolovat každou chvíli mobil 

• Vyhradit si na začátku a v průběhu dne chvíle, kdy přerušíte to, co děláte, a 

vědomě se zastavíte, zavřete oči a podíváte se dovnitř, jak se vlastně máte 

• Využijte svou tvořivost a hledejte vlastní cesty směřující ke klidu a pohodě… 

Co říkám, je vlastně velmi jednoduché: dovolte si myslet na sebe, dát se na 

první místo. Můžete se učit čerpat z vlastních zdrojů a budete tak mít více 

kapacity na vztahy s lidmi, na kterých záleží. A stejně jako nemůžete chodit 

stále jen po jedné noze, i zde připomínám: klíčová je rovnováha, harmonie mezi 

přijímáním a dáváním, stažením do sebe a autentickým kontaktem s druhými. 



Stres jako spojenec 

Michal Mynář 

Většina našich civilizačních neduhů pramení z toho, že jsme odpočinek 

nahradili zábavou. 

Stres nemusí být strašák, kterého bychom se měli bát. Může se z něj stát 

užitečný pomocník. Toho ovšem nedocílíme tím, že se stresem budeme bojovat. 

Pojďme se spolu podívat na nové poznatky o stresu a zamysleme se nad tím, jak 

nám mohou pomoci zkvalitnit náš život. 

Stres je stav, kterým náš organismus reaguje na každou silnější fyzickou nebo 

psychickou zátěž. Spustí obranné mechanismy, které mobilizují všechny 

dostupné prostředky k překonání nebezpečí. Původním účelem stresu je 

poskytnout nám rychle maximum vnitřních zdrojů pro záchranu života v 

extrémních situacích. 

Proto stres prostřednictvím vegetativního nervstva a stresových hormonů 

připravuje náš organismus na maximální výkon – srdeční činnost se zrychluje, 

dochází k uvolnění energetických zásob organismu, ke změnám v krevním 

zásobení mozku atd. 

Tyto procesy přitom doprovázejí tělesné projevy, které nejsou vždy příjemné (a 

často je proto vnímáme úzkostně), ale ve skutečnosti jsou projevem podpory – 

náš organismus nám věří, že se dokážeme se situací popasovat, a snaží se nám 

pomoci tím, že nám dává k dispozici své zdroje. 

Důvěřujme svému organismu a buďme proaktivní 

Pokud se stres naučíme vnímat jako projev pomoci od našeho organismu, může 

nám dokonce dodávat odvahu. Budeme ochotnější se se situací poprat, protože 

víme, že v ní nejsme sami: náš organismus je s námi a je na naší straně. Takový 



postoj je základ pro konstruktivní, produktivní a především proaktivní jednání v 

zátěžových situacích. S trochou důvěry může být stres náš spojenec a jeden z 

nejsilnějších motivátorů. Dává nám sílu postavit se obtížným situacím a jejich 

výzvám. 

Většina z nás ale tímto způsobem stres nevnímá. Stres je vnímán spíše jako 

projev slabosti. Řada lidí si myslí, že pokud podléhají projevům stresu, něco s 

nimi není v pořádku. Normální je přeci nestresovat se. Ti silní stres neznají. To 

je ale omyl. Ti silní si stres „osedlali“. 

Další důvod, proč stres nemá dobrou pověst, je dopad dlouhodobého stresu na 

naše zdraví. Každého asi napadne dobře známá souvislost mezi stresem a 

zvýšeným rizikem infarktu. Podle výzkumu, který se uskutečnil na University	of	

Wisconsin, se ale zdá, že klíčovým faktorem ovlivňujícím dopad stresu na náš 

organismus není samotná míra stresu, ale náš postoj vůči stresu. 

Tento výzkum, publikovaný v roce 2012 (ve své přednášce pro TED jej zmínila i 

americká psycholožka Kelly	McGonigal), zkoumal dopady dlouhodobého stresu 

na zdraví respondentů. Výzkum potvrdil, že dlouhodobě vysoká míra stresu 

zvyšuje riziko smrti v důsledku kardiovaskulárního onemocnění až o 43 %. To 

zní jako hrozná zpráva, je tu však jedno zásadní ale. 

Zvýšení rizika neplatí pro všechny respondenty. Výjimkou jsou lidé, kteří mají 

ke stresu pozitivní a konstruktivní postoj. Ti byli paradoxně nejzdravější 

skupinou ze všech zkoumaných, dokonce s menším rizikem infarktu než lidé s 

dlouhodobě nízkou úrovní stresu. Pokud jsou tyto výsledky správné, pak – 

zjednodušeně řečeno – je to náš postoj ke stresu, co z velké části spolurozhoduje 

o tom, jestli se z něj stane pomocník, nebo zabiják. 

Co to pro nás znamená a co s tím můžeme dělat? Jednoduše řečeno – měli 

bychom se přestat zabývat tím, jak odstranit negativní dopady stresu na náš 

život, a raději zaměřit pozornost na to, jak přivést do svého života víc klidu. Zdá 

http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend.html


se vám, že je to jedno a to samé? Ne zcela. Ano, je v tom jen drobný rozdíl, ale 

ten je zásadní. 

Z hlediska našeho psychického zdraví a pohody je vždy lepší být proaktivní než 

reaktivní. A boj proti stresu je reaktivní, protože nás do něj žene strach. Má-li 

smysl bojovat, pak za něco – to je proaktivní přístup. Aktivní snaha o 

vyváženější život si neklade za úkol odstranit stres. Naopak: snaží se stres 

zakalkulovat do rovnice, pochopit jej a vybalancovat. Jinak se ze stresu stane jen 

další stresor. 

Odpočinek, odreagování, zábava 

Se stresem si umí náš organismus poradit, pokud na to má čas. Stresová reakce 

je totiž náročná na energii a vyčerpává naše rezervy. Doplnění těchto rezerv 

vyžaduje dostatek odpočinku. Pokud naše tělo i mysl tento odpočinek dostanou, 

je vše ok. Ale dopřáváme své mysli i tělu dostatek odpočinku? Často nikoliv. 

My jsme totiž v mnoha případech odpočinek nahradili zábavou. A to je podle mě 

zásadní problém a důvod řady současných civilizačních neduhů. 

• Odpočinkem doplňujeme energii. 

• Odreagování nám umožňuje vybít napětí. 

• Zábava nám přináší rozptýlení od starostí. 

Dobře a přesně tyto tři způsoby trávení volného času rozlišovat je klíčové pro 

správné vyvažování různých zátěží, před které nás život staví. 

Je to ale náročné. Mimo jiné i proto, že se jednotlivé kategorie dost překrývají. 

Jedna činnost tak může být jak odpočinkem, tak způsobem odreagování se, 

dokonce i zábavou. Ale neplatí to vždy a ve stejné míře. Zábava i odreagování 

totiž mohou naši energii odčerpávat, místo aby nám ji pomáhaly doplnit. 

Vezměte si třeba večer strávený u televize. Střídání scén, tempa děje, pořadů, 

televizních programů, dále pak reklamy, změny hlasitosti – to vše klade velké 



nároky na naši pozornost a orientaci. Jsme zahlceni obrovským množstvím 

vizuálních a sluchových informací, se kterými si náš organismus snaží poradit. 

Zatímco sedíme na gauči a cpeme se chipsy, náš organismus je vystaven 

zátěžové situaci, na kterou je nucen reagovat. A tak se paradoxně v touze po 

zábavě a odreagování překročíme často vhodnou míru a vystavujeme se pak 

zbytečné zátěži. To neplatí jen pro sledování televize, ale i pro činnosti jako 

surfování po internetu či chatování na Facebooku. Ty jsou také příliš náročné na 

pozornost a orientaci, aby se při nich dalo odpočívat. Po půl hodině až hodině už 

nás přestávají dobíjet a stávají se zátěží. 

Dalším zdrojem zátěže je multitasking. Klíčem k odpočinku je proto 

jednoduchost. Důležité je, abyste se pokud možno vyhnuli činnostem, kde 

budete muset v jednu chvíli věnovat pozornost více věcem současně. Např. 30 

minut poslouchání hudby se sluchátky a zavřenýma očima může být pro někoho 

docela dobrý způsob relaxace. Poslech hudby jako podkresu k jiné činnosti už z 

hlediska odpočinku tak přínosný není. Zvláště jedná-li se o činnost, při které se 

potřebujeme soustředit. 

Jak odpočívat? 

Intenzivní odpočinkovou aktivitou je některá z meditací klidu – 

třeba samatha nebo zazen. Ale pokud se z nějakého důvodu nechcete vydat touto 

cestou, může zkusit jakoukoliv činnost, která vám umožní být s plnou 

přítomností u toho, co se děje: 

• hudba (aktivně i pasivně) nebo tanec 

• různé tvořivé činnosti – kreslení, práce s hlínou, skládání či modelování 

apod. 

• jóga 

• čtení knihy (ale už ne časopisů nebo novin) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samatha
http://kwanumzen.cz/text/meditace.htm


• sledování předem vybraného filmu (ideálně bez reklam) 

• plavání, běh nebo chůze (bez sluchátek na uších) 

• jakákoliv jednoduchá fyzická činnost – např. štípání dřeva, práce na zahradě 

• masáže 

• vaření pro radost (nikoliv z povinnosti) 

• pro někoho dokonce i úklid nebo žehlení! 

Klid také – a to je důležité – potřebuje nějakou chvíli, aby se mohl dostavit. 

Roztěkanost je jako roztočený setrvačník. Pokud jsme roztěkaní, může nám 

okamžité zklidnění trvat 20 minut i déle. Pocítit na sobě dlouhodobější, 

kumulativní účinky kultivace klidu potrvá alespoň měsíc. 

Postupně si takto můžete vybudovat novou dovednost – cíleně a záměrně 

vystupovat ze složitosti světa i obsahů vlastní mysli, zjednodušit jej na prožívání 

„tady a teď“ a takto nabytý klid si zase cíleně přenášet do spěchu běžného 

života. 



Dovolená pro mozek 

Nela Wurmová 

Co se děje s mozkem, když cestujete nebo odpočíváte? A jak po návratu domů 

udržet pohodu déle než týden? 

Není třeba psát, že vzít si čas od času dovolenou je zdravé. To víte. Zajímavější 

může být, že je to jeden z mnoha způsobů, jak podpořit obnovu svých 

mozkových buněk. Že taková neurogeneze souvisí třeba i se zotavením z 

deprese. A že možná ani nepotřebujete dva týdny dovolené v kuse, ale někdy 

stačí průběžná dovolená v délce dvou odpolední a jedné soboty během měsíce. 

Co že se to vlastně děje na dovolené nebo při odpočinku? 

• Víc spíte. 

• Jste v novém prostředí. Musíte řešit nečekané situace. 

• Poznáváte nové věci a podněty. Učíte se. Někdy využíváte cizí jazyk. 

• V ideálním případě jste míň ve stresu. 

• Současně máte v mozku více času zdánlivě vypnuto. Ticho. Nebo se 

soustředíte na celkem jednoduché úkoly typu kde spát, jak se najíst a jak 

naskládat věci do kufru. 

• Jste odpojení od problémů, kterými se zabýváte běžně. 

Někdo má taky více pohybu nebo lépe jí. To samozřejmě neplatí, když jedete 

road trip po Evropě a obědváte sáčkové polévky z vařiče na parkovišti. O to víc 

máte těch nových podnětů, jazyků, nečekaných situací a skládání věcí do kufru. 

Abychom pochopili, jak to všechno souvisí s činností a regenerací mozku, je 

dobré nejdřív vědět, že... 

I v dospělém věku se tvoří nové mozkové buňky 



Dříve se věřilo, že neurogeneze neboli novotvorba mozkových buněk se týká jen 

dětí. Nyní víme, že funguje během celého života. Ke stáří se zpomaluje, ale stále 

probíhá. 

Například hipokampus, tedy část mozku související s učením, pamětí, náladami 

a emocemi, vytváří denně podle odhadu neurovědce Jonase Frinséna kolem 

700 nových neuronů. Nezdá se to mnoho, kolem padesátky ale nemáte v 

hipokampu už ani jediný neuron, se kterým jste se narodili, protože se všechny 

vyměnily. 

A ještě zajímavější je to, že neurogenezi je možné ovlivnit. Píše o tom 

třeba Sandrine Thuretová, která se zabývá vztahem neurogeneze a deprese. 

Deprese tvorbu nových mozkových buněk brzdí. A na zvířatech se ukázalo, že 

antidepresiva ji zase urychlují. Současně když znemožníte neurogenezi, omezíte 

tím i účinnost antidepresiv. 

Podle Thuretové tento jev vysvětluje, proč mají někteří pacienti vyléčení z 

rakoviny stále trvající příznaky deprese, i když je život ohrožující nemoc už 

zažehnána. Jedna z možností je přemýšlet o přetrvávající depresi jako o reakci 

na traumatický zážitek, který ohrožuje sebepojetí člověka. Biologický pohled 

může být ale i takový, že léky používané k zastavení tvorby rakovinných buněk 

zabrzdily i tvorbu nových neuronů a že nějakou dobu trvá, než se jejich 

produkce znovu obnoví. 

Možná i intuitivně byste odhadli, že neurogenezi brzdí... 

• stres 

• nedostatek spánku 

• tučná jídla 

• alkohol (s výjimkou červeného vína – to sice škodí obsahem alkoholu, ale 

současně obsahuje látku, která novým neuronům prodlužuje životnost) 



Naopak ji podporuje například... 

• učení 

• kognitivní trénink 

• sex 

• běh a další cvičení, která zvyšují přítok krve do mozku 

• omega-3 mastné kyseliny, flavonoidy 

Podle této teorie vám při dovolené pomůže nejen to, že se vyspíte a nejste pod 

stálým tlakem, ale i nutné poznávání, nové podněty, trénování mozku při řešení 

navigace a nezvyklých problémů. 

Současně máte konečně čas dát prostor nevědomým procesům 

Neurogeneze dává jeden z náhledů na to, co se s vámi při cestování nebo 

odpočinku děje. Druhý pohled je spíš psychologický a souvisí s kreativním 

přemýšlením. Ve většině literatury zaměřené na kreativitu a inspiraci se dočtete, 

že ji podporují... 

• nové podněty zvenčí 

• nabourání stereotypu 

• nové prostředí 

• a taky to, že odpočíváte, zabýváte se něčím jiným než řešeným problémem a 

necháte si v hlavě nové nápady „inkubovat“. 

Kreativitou v širším slova smyslu ale nerozumíme jenom tvorbu básní, malování 

nebo jiné umění. V psychologii se slovo kreativita často používá také v 

souvislosti s kreativním řešením problémů, s přizpůsobováním se potřebám 

života a okolního světa. Třeba i s tím, že dokážete vidět jiné možnosti, když vám 

nevyhovuje zaměstnání nebo jste v nějakém nezdravém vztahu. 



To, že sedíte u bazénu nebo na pláži, to, že chodíte po horách, nepomůže jen k 

tomu, že si odpočinete a po návratu jste schopní podívat se na věci z nového 

úhlu a odpočinutýma očima. Celou dobu vám běží nějaké procesy na pozadí. 

Konečně máte čas mít „vypnuto“ a nechat věci v hlavě, ať se třídí a přesouvají 

na svá místa, tak jako to dělají například ve spánku. A současně získáváte nové 

podněty z okolí. Potkáváte jiné lidi, vidíte jiné krajiny, zažíváte jiné věci. 

Krmit svůj vnitřní oheň můžete průběžně i nárazově 

„Vnitřní oheň“ je metafora, kterou používají někteří terapeuti pro vnitřní zdroje 

v nás a nebo pro kontakt se sebou samým. Čím víc vyhasíná, tím víc ztrácíte 

chuť do života, nápady, spontaneitu. Ale taky schopnost a chuť se svým životem 

něco dělat. Až můžete dospět k něčemu, jako je syndrom vyhoření. Nic vás moc 

netěší, stáváte se podrážděnými plniči úkolů, ve vleku povinností není možné 

získat nadhled. 

Dovolená typicky vnitřní oheň krmí. Někdo funguje tak, že si během roku nechá 

oheň skoro vyhasnout a jede na sto procent, upnutý na dvoutýdenní dovolenou, 

kde vypne a přihodí na ohniště celou hromadu. Jsou i lidé, kteří si vždycky 

jednou za sedm let naordinují rok volna. Potkala jsem francouzského učitele, 

kterému volný půlrok každých sedm let platila vláda. Dělají to i někteří lidé z 

kreativních profesí – typicky designeři nebo někteří novináři. Během roku volna 

sbírají inspiraci, mnohdy se zabývají nějakou úplně jinou prací, třeba manuální, 

aby nezůstali bez příjmů. 

Pro mnoho lidí to může být funkční varianta. Existuje ale i druhá strategie, která 

je dost užitečná v běžném životě – strategie průběžného dobržďování nebo 

průběžné dovolené. 

Průběžné dobržďování udržuje vnitřní oheň i během roku 

Možná to znáte sami. Z dovolené přijedete čerství, problémy vám nepřipadají 

tak závažné, zdá se, že se všechno dá vyřešit, do lecčeho i máte novou chuť. A 



za pár dní vás proces znovu semele. A měsíc před další dovolenou jedete z 

rezerv a stříháte metr. 

Průběžné dobržďování znamená monitorovat, jak moc pracujete, a čas od času 

ubrat. Udělat si volnější odpoledne. Přijít a odejít z práce dřív, když to jde, a jít k 

vodě. Naplánovat něco dobrodružného a nového na víkend. Vzít kousek z 

principů fungujících na dovolené – spánek, pohyb, nové podněty, nová prostředí, 

a dostat je do běžného fungování. 

Spisovatel Alastair Humphreys třeba prosazuje koncept „mikrodobrodružství“, 

která můžete realizovat v průběhu pracovního týdne, ale současně vám 

poskytnou možnost dostat se do přírody – ať už to je noc na zahradě pod stanem, 

výlet na nejbližší kopec, vaření na ohni v lese, sledování Perseidů. 

Ale průběžné dobržďování znamená i chvilka s knížkou na balkoně, delší 

spánek nebo volné odpoledne bez dětí. A nebo jakákoliv jiná varianta 

odpočinku, která je v daném případě realistická. 

Na průběžném dobržďování je fajn i to, že na něj nepotřebujete peníze ani příliš 

času. Jen je důležité myslet na to, že si ho zasloužíte. A že vám v důsledku 

pomůže nejen k udržitelné produktivitě, ale hlavně k větší spokojenosti v životě. 



Proč si na dovolené nečtu 

Lenka Nováková 

Položila jsem si otázku, co vlastně mám na dovolené dělat, abych si skutečně 

odpočinula. 

Když jsem byla malá, četla jsem si o krajinách, které mi připadaly vzdálené a 

nedostupné. A krásné, až se srdce svíralo. Najednou jsem velká. Na čtení knih 

jsem nezanevřela, ale nekonečné prázdniny se mi smrskly na pár dní. I svět se 

najednou zmenšil. Stačí roztočit globus, píchnout prstem, vybrat si a zaplatit 

jistý obnos. A tak vybírám a platím. Bratření se s knihou jsem vyměnila za 

prožívání příběhů. Svých vlastních příběhů. 

Najednou mi připadalo nesmyslné pečlivě zvažovat, kam pojedu na dovolenou, 

zaplatit za pobyt a pak skončit na plastovém lehátku u hotelového bazénu, abych 

si mohla v klidu číst. Prožívat ve své fantazii příběhy smyšlených lidí, které se 

konají někde úplně jinde. 

Pokoušela jsem se nečíst, ale nebylo to snadné. Knihy mi byly přítelem, rádcem, 

kouzelníkem, ale i nebezpečným svůdcem. Prožívala jsem emoce svých hrdinů, 

cítila jsem chuť popisovaného jídla, rozpalovala mě láska a sžírala nenávist. 

Stávala jsem se na knihách závislou. Žila jsem cizí život literárních postav, ze 

kterého se mi nechtělo ven, dokud autor mé trápení a mou slast násilně 

neukončil. 

Trocha klidu 

Ale ani potom moje rozporuplné pocity z prožívaného příběhu zdaleka 

nekončily. Mozek se musel vypořádat s velkým náporem emocí, napětí, obav o 

osud oblíbených hrdinů a jejich nevyplněných očekávání. Přečetla jsem úžasnou 

knihu, užila jsem si, ale zahlcená mysl potřebovala prožitý příběh nějak 

zpracovat, pletl se mi do snů i do myšlenek a požíral můj vzácný čas. Cítila jsem 



se vyždímaná jako citrón a bývala jsem protivná i sama sobě. Můj mozek vysílal 

úpěnlivé signály: „Dopřej mi konečně trochu klidu.“ 

Ovšem když si na dovolené nebudu číst, co budu dělat? Ležet na slunci a nudit 

se? Zahánět myšlenky na práci? Abych mohla dopřát i svému mozku dovolenou, 

potřebovala mu nabídnout náhradní program. Jistě, mohl by se věnovat 

poznávání historie na živo, zpracovávat dovolenkové zážitky, kvůli kterým jsem 

vlastně opustila pohodlí domova, ale pokud necestuji z místa na místo, témata 

rychle dojdou. Tváře hotelových hostů se okoukají, moře je slané, zmrzlina 

sladká a obloha modrá. Mozek dříme, řeč vázne a do potěšení ze sladké zahálky 

se vkrádá nuda. 

Ale jak to udělat, aby vnitřní hluk, ve kterém stále žiji, alespoň na chvilku 

přestal. Aby se ztišila moje netrpělivost a já si dokázala naplno užít okamžiků 

TADY a TEĎ, kdy jsem přítomná v čase i na místě, které jsem kvůli tomu 

vybrala. Plout voňavým vzduchem slaného příboje, koupat se ve zpěvu ptáků při 

východu slunce a usínat s klidnou myslí naplněnou jen zvukem cikád. 

Hledání vnitřního ticha 

Začala jsem si uvědomovat, jak zvláštní zážitky mi přináší smyslové vnímání. 

Pokud jsem dokázala zapojit svou pozornost aktivně, nuda zmizela. Očichat, 

ohmatat, ochutnat, prožít na vlastní kůži, že svět není dobrý ani špatný, prostě 

jen je, já jsem jeho součástí. Jsem, jaká jsem, a tak je to v pořádku. Dosažení 

takového klidu je úžasný pocit. Jako kdyby ze mě spadlo břemeno, otevřely se 

dveře a moje duše se najednou mohla rozpínat volně v prostoru, je plná 

radostnosti, uvolněné energie a tvořivosti. 

Ano, jsou to myšlenky, které řídí, uskutečňují a tvoří, a to nejen můj život – 

ovlivňují i životy lidí v mém okolí. Ale myšlenky pro tak odpovědnou práci 

potřebují určité podmínky. Podle filosofa Omraama	Mikhaela	Aivanhova je pro 

ně nezbytné obyčejné TICHO. Nabídněte si pár úryvků: 



Dosáhnout	ticha	na	hmotné	úrovni	je	snadné,	stačí	zavřít	dveře,	okna,	zacpat	

si	uši.	Ale	my	tady	nehovoříme	o	vnějším	tichu.	Je	samozřejmě	zapotřebí,	

utváří	nám	podmínky	k	uskutečnění	toho	jiného	ticha,	ticha	vnitřního,	ticha	

v	myšlenkách	a	pocitech.	Hádky,	výbuchy	a	neklid	se	projevují	zejména	ve	

vnitřní	oblasti,	v	povstáních	a	bitvách	vyvolaných	špatně	ovládanými	

myšlenkami,	pocity	a	tužbami. 

Abyste	v	sobě	dali	průchod	tichu,	věnujte	si	denně	alespoň	pár	minut.	Zavřete	

oči	a	snažte	se	odpoutat	své	myšlenky	od	každodenních	starostí, doporučuje 

Aivanhov. A	když	pocítíte,	že	jste	zastavili	proud	myšlenek	a	představ,	jež	vámi	

procházejí,	řekněte	v	duchu	"děkuji".	Je	to	to	nejprostší	slovo,	ale	povoluje	

všechno	napětí.	Setrvejte	v	tomto	stavu	co	nejdéle,	a	když	se	z	něj	navrátíte,	

zjistíte,	že	se	ve	vás	usadily	nové	velmi	vzácné	elementy:	klid,	jasnost	a	síla.	

Jako	kdybyste	dali	do	veškeré	vaší	činnosti	jistý	rytmus,	určitý	půvab,	který	se	

přenáší	do	všech	buněk	vašeho	organismu	a	dělá	dobře	nejen	vám,	ale	i	všem	

bytostem	kolem. 

Ale já přece vím, jak dobře mi dělá vnitřní uspořádanost a klid. Jen občas 

potřebuji popostrčit. Je na mně, abych si pojmenovala, v jakém stavu se právě 

nacházím. A jsem vděčná za každou myšlenku, která mě přinutí zvednout hlavu. 

Stačí málo – jen pohlédnout do modré hloubky nad hlavou, a možná ještě dál až 

ke vzdáleným světům, a vyslovit své díky! Že existuji, že smím být součástí 

kosmického organismu, že nosím tóny vesmírné symfonie v každé buňce svého 

těla a tím přispívám ke společné písni. 

Na dovolené si nečtu. Ledaže bych chtěla být někdo jiný někde jinde s někým 

úplně jiným. Na to je mi má dovolená příliš vzácná. Na dovolené si dovoluji být 

sama sebou. 



Chvíle pro aktivní relaxaci 

Jan Smetánka 

Nevytvářejme si ze svého aktivního odpočinku další povinnost, kterou si na 

konci dne odškrtneme, ale příjemný návyk, který pomůže a pohladí. 

I relaxace může být dovednost. Aby se jí stala, vyžaduje hlavně pravidelnost - i 

pár minut v malých dávkách se počítá, špetku úsilí a lehkou pozornost. A také 

schopnost nechat věci jen tak plynout... 

Meditace – pohled dovnitř 

Meditačních přístupů je celá řada, dnes si vyzkoušíme jednoduchou meditaci 

zaměřenou na tělo a fyzické uvolnění.  

Sedneme si do pohodlné meditační pozice, případně si lehneme na záda. Pomocí 

několika hlubokých nádechů a výdechů uvolníme napětí a všímáme si, co se při 

tom v našem těle odehrává a kde přesně se to odehrává. 

Zpočátku se zaměříme na výrazné tělesné vjemy, jako například dotyk sedacích 

svalů a nohou se zemí, postupně můžeme přejít k jemnějším tělesným pocitům, 

pokud se takové objeví – mohou a nemusí, obojí je v pořádku.  

S lehkou pozorností sledujeme kvalitu a změny těchto vjemů. Když se objeví 

jakékoliv myšlenky a pocity (budou se objevovat neustále), nechytejme se jich a 

vraťme se zpět k objektu meditace, tedy vybranému místu na těle/v těle, které 

pozorujeme. Začínáme na pár minutách, postupně cvičení prodlužujeme. 

Meditace v chůzi 

Při meditaci v chůzi platí podobný princip jako u výše popsané meditace, s tím 

rozdílem, že sledujeme vjemy na našich chodidlech při pomalé chůzi. 



Představme si svá chodidla a kotníky jako obrazovku, na které právě běží 

zajímavý pořad. 

Experimentujeme s rychlostí, zpočátku je chůze rychlejší, postupně se zklidňuje, 

zpomaluje. Vyzkoušejme v podobném duchu také při běžných každodenních 

přesunech – naše chůze se stane zkušeností a zážitkem, ne jen nutností či ztrátou 

času. 

Uvolňující tíha 

Tento jednoduchý cvik vychází z autogenního tréninku. Pohodlně si lehneme na 

záda a vytvoříme si takové prostředí, aby nás během cvičení nerušil chlad, hluk 

nebo jiné nepohodlí. 

Po chvilce klidného a hlubokého dýchání se zaměříme nejprve na pravou ruku, 

její naprosté uvolnění a s ním přicházející pocit tíhy a těžkosti. U něj chvíli 

zůstaňme. Za chvíli se možná dostaví pocit, že je ruka tak těžká, že ji nelze ani 

zvednout. Na stejné principu projedeme celé tělo - levou ruku, postupně dolní 

končetiny, trup, hlavu.  

Toto cvičení je možné využít pro rychlé zklidnění a uvolnění, případně po 

fyzické práci nebo sportu. Zabere nám pár minut a pokud máme čas, dovolme si 

hlubší ponoření, je to příjemné a revitalizující. 

Chůze naboso jako masáž nohou 

Vyzujeme si boty a při chůzi střídáme různé povrchy – trávu, kameny, jehličí, 

písek... Kromě toho, že je to hravé a stimulující, je to také jedna z nejlepších 

věcí, které můžeme udělat pro svá chodidla. Pro zvýšení efektu zavřeme oči a 

požádáme partnera, aby nás doprovázel, aniž by nám předem prozrazoval změnu 

terénu.


