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Co je to meditace

 Meditace tu je po tisíce let a je součástí mnoha náboženství - 
nejznámější je asi buddhismus nebo hinduismus. Definovat ji není tak 
jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Možná i proto, že každý má 
s meditací jiné zkušenosti a jiný pohled na ni. 

 Nicméně, co meditace rozhodně je: je to stav mysli, během které 
přenášíme myšlenky a pocity z nevědomé mysli na vědomou úroveň. Meditace 
nás učí žít v přítomnosti, kontrolovat své myšlenky a emoce, převzít nad nimi 
kontrolu a získat zdravý nadhled. 

 Není o tom nemít myšlenky nebo pocity! Jen nás učí být si jich 
vědoma. Dává nám možnost pochopit, že i ty - pro nás - špatné pocity jsou 
naší součástí a patří k nám stejně tak, jako ty dobré. A není nutné se jich 
zbavovat nebo se kvůli nic soudit. Důležité je si je uvědomovat a vědět, odkud 
přišly a proč tu jsou právě teď, pochopit je. Pochopit samu sebe. A to je poslání 
meditace. 

„To, co já zde konám je velmi jednoduché a prosté. Meditace není nic 
duchovního, žádné tajemství. Nesnažím se z vás učinit svaté. Já se jen snažím 

z vás učinit duševně zdravé, inteligentní, prosté osoby, jež jsou schopni žit svůj 
život jako nepřetržitou oslavu, radost, tanec.“ 

OSHO

 Díky meditaci dochází ke spojení s naší vnitřní moudrostí = intuicí, 
ale také k relaxaci těla, nebo se vám může dostat odpovědí na otázky, na které 
odpověď hledáte. 

Mindfulness

 Možná jste se setkala s pojmem „mindfulness“, který se používá stále 
častěji. Znamená život v přítomnosti. Být plně teď a tady při jakékoliv aktivitě, 
kterou zrovna děláte - ať je to čtení, vaření, meditace, cvičení, uklízení, ... .
Mindfulness je odpovědí na denní praktikování meditace :)



Jak meditovat správně?

 Nic není ani dobře, ani špatně. Co vyhovuje vám, nemusí vyhovovat 
ostatním a naopak. Já například miluji meditaci v tichosti, ale spousta mých 
přátel nedokáže meditovat bez řízené meditace. Obojí je v pořádku. Nemusíte 
se tedy bát začít meditovat. Meditace není o tom sedět v perfektní pozici. 
Možná se vám stane, že na konci meditace zjistíte, že jste byla myšlenkami po 
celou dobu někde jinde - i to je v pořádku. Je to zkušenost. Možná usnete, jako 
jsem usnula ani stokrát na začátku já. 

Pamatuji si na svou první hodinu meditace, která byla řízená a stála 300Kč. 
Celou jsem ji prospala! Probudila jsem se až když všichni seděli a rozebírali, 

do jak úžasných stavů se dostali! 
-

Na Srí Lance se mi podařilo dokonce usnout během meditace v sedě! 
Probudila jsem se pokaždé, když mi „spadla“ hlava - a dokonce si toho všimli 
i ostatní meditující, kteří mi na konci pobytu říkali, jak jsem mohla tak často 

spát :)) 

Všichni máme nějakou zkušenost. Není ani dobrá, ani špatná, je to prostě jen 
zkušenost. Důležité je vydržet, meditovat denně a pozorovat změny, které se 
dějí - v našem těle, mysli, životě. Ta cesta je totiž daleko důležitější než cíl. 

Meditační sed
 Zde je pár příkladů - turecký sed, na patách, na židli, plný lotosový 
sed, ale také vleže (což ze své vlastní zkušenosti nedoporučuji :)) Najděte si 
ten, který vyhovuje vám, abyste se dokázala sedět bez opory zad a soustředit se 
na váš dech. 
 
Důležité je držení těla - napřímená páteř a ramena směřují dolů od uší. Jako 
kdybyste se chtěla korunou hlavy dotknout stropu = rostete nahoru. 



Jak dlouho meditovat?

 Velmi často se setkávám s doporučením, aby „začátečníci“ meditovali 
2 minuty denně. Osobně si myslím, že během 2 minut nestihnete pořádně 
ani zaujmout pozici a plně se soustředit na svůj dech, natož zklidnit mysl. 
Doporučovala bych ze začátku alespoň 5 minut. 

 Nicméně daleko důležitější ,než jak dlouho, je jak často! Meditace je 
dovednost a musí se rozvíjet a učit jako všechny ostatní dovednosti. Je to jako 
když začnete po hodně dlouhé době cvičit! Ze začátku cítíte každý sval a není 
to příjemné, velmi často se vám nechce, ale když vydržíte, odměnou vám bude 
minimálně skvělý pocit a zdravé tělo!

Sama určitě víte, jak těžké to s naší myslí občas je :) Je dost možné, že se vám to 
ze začátku nebude líbit a budete mít tendenci ji přeskakovat, ale meditace má 
tolik benefitů, že se opravdu vydrží setrvat! Chcete říct, jaké jsou? 

Benefity meditace
 
• Snižuje stresový hormon kortizol, takže jste více v pohodě
• Zlepšuje paměť, ale také koncentraci a produktivitu
• Pomáhá odbourávat závislosti
• Je jednoduší kontrolovat své myšlenky a nepodléhat jim
• Učí nás žít v přítomném okamžiku a být vděčné za věci, které máme
• Zlepšuje náladu a optimismus, ale zároveň nás učí, že je naprosto v pořádku 

být smutná, naštvaná - pokud si tyto pocity uvědomujete 
• Více se soustředíte sama na sebe - na péči o sebe, zdravé jídlo, cvičení - 

protože cítíte, že vám to dělá dobře
• Pomáhá přijímat sebe samu přesně takovou, jaká jste
• Napojení se na své vlastní vnitřní vedení a intuici
• Zvýšená spiritualita
• Zlepšuje spánek a imunitu
• A také jsme šťastnější - prostě jen tak, protože jsme :)

To je jen malý výčet toho, jaké benefity meditace přináší, když ji 
praktikujeme denně!



Kdy meditovat?

 Mnoho úspěšných lidí zařazují meditaci ihned po probuzení. Stejnou 
teorii potvrzuje i mnoho studií, ze kterých vyplývá ranní meditace jako 
nejefektivnější. 

A to hned z několika důvodů: 
 1. Ráno tvoří váš den - pokud ho tedy začnete meditací - celý den je  
     lepší, optimističtější a jdou vám lépe zvládat stresové situace
 2. Jste více kreativní, produktivní a koncentrovaná
 3. Máte nadhled nad emocemi
 4. Jíte zdravěji a máte potřebu se o sebe lépe starat
 5. Napojení a vedení skrze naši intuici

Ale to neznamená, že musíte meditovat ráno. Možná vám daleko více vyhovuje 
meditace během dne nebo večer před spaním. Což opět potvrzuje to, co 
jsme si říkaly na začátku - neexistuje jednotný a správný návod pro všechny. 
Vyzkoušejte si ranní i večerní meditaci. Dejte sama sobě čas a uvidíte, co je pro 
vás to pravé. 

Já ráno vstávám o hodinu dříve (ve 4hodiny ráno), abych měla čas na meditaci 
a tu hodinu opravdu věnovala sama sobě - meditaci, vizualizaci, afirmacím, 
velmi často také koukám na motivační video a upřímně vám mohu říct, že celý 
den je pak úplně jiný! A vím, že pokud ráno z jakéhokoliv důvodu přeskočím, 
už se během dne k hodinové meditaci nedostanu - proto je pro mne ráno 
jasnou volbou :)

Můj cíl: 
 Dejte si cíl. Kam se chcete dostat? Nemám teď na mysli vystoupení ze 
svého těla - buďte sama k sobě trpělivá :) Co takhle cítit se pohodlně 
v meditačním sedu? Nebo udělat z meditace každodenní rituál?



Co se děje v našem těle? 

„Přesto, že praxe meditace je spojena s pocitem klidu a fyzickou relaxací, lidé, 
kteří ji praktikují pravidelně, tvrdí, že jim meditace přináší psychologické 
benefity, jenž přetrvávají celý den. Tato studie ukazuje, že změny ve struktuře 
mozku mohou být zdrojem těchto benefitů a že se meditující necítí dobře 
pouze proto, že tímto způsobem pravidelně odpočívají,“ uvedla Sara Lazar z 
Harvardu.

Šestnáct účastníků studie podstoupilo magnetickou rezonanci dva týdny 
před začátkem a také poté, co byla praktická část studie ukončena. „Analýza 
snímků jejich mozků byla zaměřena na oblasti, kde byly dříve objeveny rozdíly 
spojené s meditací. Právě zde jsme našli zvýšenou hustotu šedé kůry mozkové  
v oblasti hipokampu, jenž je velmi důležitý pro učení a paměť. Výrazná 
změna nastala také ve strukturách spojených se sebeuvědoměním, soucitem a 
introspekcí.“
   *zdroj: celý odstavec je z www.national-geographic.cz

Tato studie ukazuje, že meditace - tedy uvědomování si svých myšlenek, 
život v přítomnosti, což jde ruku v ruce s vděčností - má velký vliv na náš 
organismus! A to dokonce takový, že dokáže změnit strukturu mozku. 

Dále nám dává možnost být si vědoma našich nevědomých přesvědčení 
a udělat z nich vědomá, díky tomu máme možnost lépe kontrolovat své 
myšlenky a pocity a následně s nimi pracovat.

Na obrázku vlevo je náš mozek před meditací, obrázek vpravo ukazuje stav po 
20 minutové meditaci. 



Druhy meditace
V dnešní době je napsaných spousty knížek na téma meditace, které nabízí 

opravdu nepřeberné množství různých druhů, ve kterých se můžete inspirovat. 
Pojďme si říci pár základních typů meditace. 

Co je při výběru důležité?
1. Vyzkoušejte si více druhů a vyberte si ten typ meditace, který vyhovuje 

vám. Klidně je zkuste i kombinovat a střídat podle toho, jak se právě nyní 
cítíte. 

2. Zvolte si takovou pozici, která je vám pohodlná a dokážete mít rovná záda 
bez opory - začít můžete v sedě na židli. 

3. Nesuďte! Nic není dobře ani špatně! Nezkoumejte své myšlenky, jen je 
pozorujte. Buďte sama k sobě trpělivá a vstřícná - hlavně ze začátku. 
Meditace není o tom nemít myšlenky, ale být si jich vědoma. 

4. Jsou dny, kdy se vám bude meditovat lehce a dny, kdy se vám nebude chtít, 
ale vydržte. Meditujte denně - i když třeba jen pár minut. 

MINDFULNESS meditace

Meditace milující laskavosti (Loving-kindness)

Mantra meditace

Meditace zaměřená na dech

Meditace v pohybu

Řízená meditace

Meditace ideí

Meditace při jídle



MINDFULNESS meditace

Mindfulness meditace je forma meditace, při které jste v naprosté přítomnos-
ti. Cílem je zvýšit povědomí o okolí - tedy o tom, co se děje v momentě, kdy 
meditujete. Může to být zpěv ptáků, vůně svíčky nebo vonné tyčinky, sluneční 
paprsky, vánek, dech. Vnímáte vše, co se děje právě nyní. Včetně myšlenek a 
pocitů - jen s tím rozdílem, že se jimi nenecháte vtáhnout a pouze je pozorujete. 

Díky možnosti být naprosto v souladu se svými myšlenkami - těmi 
opravdovými, aniž byste je nebo sama sebe soudila - se toho o sobě a o tom, jak 
funguje vaše mysl naučíte opravdu hodně! 

Jak meditovat:

1. Sedněte si do takové pozice, abyste necítila tenzi v těle a byla vám pohodlná. 
Napřimte záda tím, že si představíte, že se chcete korunou hlavy dotknout 
stropu. 

2. Zavřete oči, uvolněte obličejové svaly a zaměřte se na svůj den. Tím 
zklidníte svou mysl a přenesete se do přítomnosti. 

3. Až budete cítit, že jste plně přítomna, začněte pozorovat (skrze smysly) co 
se děje právě nyní. Co vás obklopuje, jaké máte myšlenky, jak se cítíte, co 
slyšíte, jaké vůně jsou právě nyní kolem vás.

4. Buďte milující sama k sobě. A to je opravdu důležitý bod! Naučte se 
nesoudit vaše myšlenky nebo pocity. Berte je jako součástí sama sebe a 
pokud ucítíte, že tyto myšlenky vám více nevyhovují, je to úžasná příležitost 
na to, je změnit. Tím, že je budete potlačovat ale nic nezměníte. 

5. Doporučuji mít po ruce tužku a papír a po skončení meditace si zapsat vše, 
co potřebujete - co vás během ní napadlo nebo na co jste přišla. 



Meditace milující laskavosti

Z anglického loving-kindness. Jedná se o tradiční buddhistické cvičení.
S touto meditací jsem se poprvé setkala na Srí Lance a je to opravdu nádherná 
meditace, která nám dává možnost vypěstovat lásku a soucit k druhým lidem. 

Principem této meditace je nejdříve poslat lásku a laskavost sama sobě pomocí 
opakování frází:

• Nechť jsem šťastná. 
• Nechť jsem zdravá. 
• Nechť jsem milována. 
• Nechť žiji život s lehkostí a v míru. 

Poté si představte někoho, koho máte ráda - může to být váš partner, kamarád, 
někdo z rodiny, ale třeba i člověk, který tu mezi námi už není. A opakujte stejné 
věty:

• Nechtě jsi šťastný.
• Nechť jsi zdravý.
• Nechť jsi milován. 
• Nechť žiješ s lehkostí a v míru.

Až budete mít, představte „neutrální“ osobu, ke ke které nemáte žádný vztah 
- může to být prodavačka, taxikář, někdo, koho jste potkala, ... . A i této osobě 
pošlete lásku skrze onu modlitbu. 

Nyní si představte někoho, s kým máme momentálně spory nebo vás naštval, 
urazil. A posíláme lásku i oné osobě skrze následující věty. 

Nakonec pošleme dobro a štestí celému světu. Jako byste byla světlem, které šíří 
tuto nádhernou energii všude okolo sebe. Nechť jsou všichni šťastní. Nechť jsou 
všichni zdraví. Nechť jsou všichni lidé milování a žijí s lehkostí a v míru. 



Mantra meditace

Tohle je hodně oblíbená meditace v Indii. Princip je úplně jednoduchý. Vyberete 
si mantru - nejčastěji „OM“, kterou odříkáváte po celou dobu meditace, bez pauzy. 
Náchech - při výdechu OM - „aaaaauuuuummmmm“ (OM je posvátný zvuk 
božství. Ukazuje naši pravou povahu, naše nejvyšší já.) 

Vy si však můžete vybrat jakékoliv slovo/mantru (př. láska, zdraví, HAM, OM), 
kterou máte ráda a opakovat ji bez pauzy po celou dobu meditace. 

Dech je tím největším darem a zároveň tou nejpřirozenější věcí, kterou děláme 
automaticky a mnohdy si ji ani nejsme vědomy. Řekla bych, že toto je ta nejlepší 
meditace pro začátečníky, protože soustředíte veškerou svou pozornost na dech 
a jste si vědoma každého nádechu a výdechu. Pozorujete kam a jak dýcháte. Kde 
začínají a končí nádechy a kde výdechy. 

Nejdříve nechte svůj dech volně proudit 
a staňte se jeho pozorovatelem. Co je pro
vás přirozené, jak rychle dýcháte a kam? 
Poté chvíli začněte svůj dech řídit - 
můžete si počítat (nápříklad nádech 1,2,3,4,5,6 
- výdech 1,2,3,4,5,6 a opakujte).

                  Nádech            Výdech

Meditace zaměřená na dech



Meditace v pohy
bu

Meditace není jenom o pozici vsedě. Naopak. Když jsem byla v Nilambe, 
strávili jsme meditací celé dny = meditovali jsme při každé aktivitě - při čtení, 
chůze, při jídle, ale i uklízení. Chvíli mi trvalo, než jsem se dokázala zklidnit, 
zpomalit svou chůzi a být si vědoma všeho, co dělám. 

Chůze                                 
Doma, na zahradě, při procházce v přírodě. Zkrátka všude. Pozorujte, jak 
se vaše tělo s jednotlivými kroky mění, jak se přenáší váha z jedné nohy na 
druhou i pohyb vašich paží, ale i chodidla - kam našlapujete. 

Jóga
Pro mne je jóga jednoznačně druh meditace. Dochází při ní ke spojení těla 
s myslí a duší. Vědomé dýchání a jednotlivé ásany nám dávájí možnost 
naprostého odevzdání a bytí v přítomnosti. Ať jste v jakékoliv náladě, jóga nás 
dokáže dovést přesně tam, kam potřebujeme - ať je to zklidnění, více energie, 
hlubší napojení, harmonizace. Existuje nepřeberné množství jógových stylů
a každý má své prokazatelné benefity. I každá ásana má svůj význam. 

Taiči
Je označení pro čínské bojové umění. Jeho ladné pohyby si ale získávájí čím dál 
větší popularitu. Kromě zdravotních benefitů má také zásadní vliv na psychiku. 

Na začátek jedna z nejlepších metod, při které jste řízeny hlasem, ke kterému 
upínáte veškerou pozornost, a který vás po celou dobu meditace vede. Řízená 
meditace začíná téměř vždy relaxací předtím, než se dostanete ke specifickému 
cíli. Jedná se o velmi účinou metodu. 

Řízená meditace



Meditace ideí
Popravdě, tohle je jedna z mých nejoblíbenějších. Můžete ji znát jako meditaci 
v tichosti. Začínáte stejně jako u předchozích meditací zklidněním své mysli v 
pohodlné pozici. Rozdíl je v tom, že při této meditaci není nutností soustředění se 
na jednu specifickou věc, ale naopak necháváte svou mysl nebo své vyšší já, intuici, 
aby vám přinesla přesně to, co vědět potřebujete.

Velmi často používám tuto meditaci, když vytvářím něco nového a chci, aby to 
bylo opravdu autentické. Nechávám svou mysl „bloudit“ a inspiruji se nápady, 
které mi přicházejí skrze myšlenky nebo obrazy (vizualizaci). Tato technika vám 
pomáhá vidět věci z druhé strany a úplně jiné perspektivy. Také z ní vychází 
intuitivní psaní - které začíná při meditaci ideí, ale vše, co vás napadne si 
zapisujete na papír nebo do notebooku. 

Meditace při jídl
e

Budeme se ji věnovat více v části pojmenované „jídlo“, nicméně mi přijde 
tak důležitá, že ji zmíním už tady. V dnešní zrychlené době si kolikrát ani 
neuvědomuje, že jíme. Když pak večer přemýšlíme nad tím, co jsme snědly, 
mnohdy si ani nevybavíme vše. Meditace při jídle neboli vědové jedení je jedna 
z nejúčinějších metod nejen při hubnutí. Pokud si nejsme vědomé toho, co jíme, 
sníme toho daleko více a navíc máme rychleji hlad! Ve většině případů nemáme 
ani hlad a jíme, protože se nudíme, jsme ve stresu nebo se cítíme smutné.

1. Položte si před jídlem otázku proč jíte a jestli máte skutečně hlad
2. Vyhraďte si na jídlo čas - alespoň 20 minut. 
3. Vnímejte každé sousto, jezte pomalu a zkuste rozpoznat chutě, které jídlo má, 

jaké koření obsahuje, co vám na tom chutná
4. Přestaňte jíst, když cítete, že jsme plné



Ticho není 
prázdné!

Je plné 
odpovědí!



JEDNOTLIVÉ DRUHY MEDITACÍ A MÁ ZKUŠENOST

      1 (super) - 5 (hrůza)

      1 - 5

      1 - 5

      1 - 5

      1 - 5

      1 - 5

                                   



Meditační tipy
Opakování je matkou moudrosti! Pojďme si to tedy ještě jednou shrnout. Na 
následujících řádcích jsou mé meditační tipy. Na prázdné linky si napište ty 
své - co se vám líbilo, co vám pomohlo.

1. Zkoušej, uč se, měj sama se sebou trpělivost

2. Vyber si své místo

3. Začni pomalu

4. Medituj denně

5. Odpověz si na otázku: PROČ (medituji)



Meditační muzika

O léčebné síle muziky se ví po staletí. Ukrývá v sobě něco tak zvláštního. Je 
to možná jediný nástroj na světě, kterému nemusíte rozumět - mnohdy ani 
nerozumíte, přesto chápete naprosto vše! Každý tón, každé slovo. Muzika skrze 
svou vibrační energii spojuje lidi na nevědomé úrovni, sbližuje, harmonizuje, 
vyrovnává. 

Je lékem při špatné náladě, zlomeném srdci a zároveň dokáže dodat sebevědomí, 
namotivovat, povzbudit. Umí vystihnout jakýkoliv moment, který právě 
prožíváte. 

Neexistuje žádný návod, jakou hudbu zvolit při meditaci. Velmi často je meditace 
spojena s relaxační hudbou, ale není to podmínkou. Myslím, že v tomto případě 
by se měl člověk nechat při výběru vést svou intuicí. 

Účinky meditační muziky
1. Odstraňuje stres, uvolňuje tělo
2. Zlepšuje koncentraci
3. Léčí - na všech úrovních
4. Dokáže náš dostat do hlubšího stádia meditace
5. Inspiruje



Místo k meditaci
 Meditace je jednoduchá, ale začátky jsou občas náročné. Kouzlo 
meditace je v tom, že opravdu nic nepotřebujete. Ale ze své zkušenosti vím, 
že je dobré mít svůj vlastní meditační koutek. Když se pak stane, že ranní 
meditaci přeskočíte, tohle místo vám to vždy připomene :) 

A jak si takový meditační koutek vybavit? 
1. Připravte si místo k sezení - židle, polštář, podsedák
2. Navoďte atmosféru - svíčka, éteráček, vonná tyčinka

Já v něm mám svíčku, meditační polštář, sošku Buddhy a sešit na listy 
vděčnosti.  

TIPY NA MEDITACE - OSHO

Nestarejte se, co na to ostatní
Neobávejte se řečí a pomluv. Člověk, který se stará o to, co si myslí ostatní se 
nikdy nedostane do svého nitra. Bude totiž tolik zaneprázdněn tím, co si druzí 
myslí nebo říkají.

Každý den
Meditujte každý den na stejném místě, ve stejnou dobu a vytvoříte si hlad po 
meditaci, jak uvnitř svého těla , tak i v mysli. Každý den v tomto zvláštním 
čase vyhrazeném pro meditaci se bude vaše tělo i mysl dožadovat meditace.

Speciální prostor
Užívejte ten svůj koutek pouze pro meditaci a nic jiného. Pak se tento 
prostor stane nabitým a bude na vás každý den čekat. Ten koutek vám bude 
nápomocen, vytvoříte v něm zvláštní vibraci a specifickou atmosféru s jejíž 
pomocí se dostanete hlouběji a hlouběji.

Ztraťte kontrolu
Nemějte strach, strach je bariéra. Jestliže budete pokračovat v chránění sebe 
sama, jak se chcete oddat? Obojí je protiklad. A kvůli tomuhle protikladu 
vyplýtváte veškeré vaše úsilí. Promarníte energii díky boji sami se sebou.
      
       zdroj: www.osho.tady.info



Mantry

 Mantra je druh zpěvu. „Man“ se překládá jako mysl, „tra“ je vozidlo. 
Mantra je tedy jakýmsi nástrojem k mysli, kdy pomocí zvuku nebo vibrace, 
dochází k napojení. Hinduistické učení říká, že všechny mantry vzešly ze 
slabiky „OM“, která je vibrací vesmíru a provotní mantrou. 

Mantry nám také mohou pomoci při harmonizaci čaker, ve kterých došlo k 
disharmonii nebo blokaci a znovu tak rozproudit energii v těle. Každá čakra 
má svou mantru, která působí blahodárně na fyzické tělo.

Mantrou je ale také modlitba, afirmace, píseň, báseň či slovo. Mantry jsou 
úžasným pomocníkem v jakékoliv životní situaci - například pro získání 
sebevědomí, kdy si opakujete věty: „Jsem krásná přesně taková, jaká jsem!“, 
„Zasloužím si lásku!“, „Řídít se svou intuicí je naprosto v pořádku“, „Jsem 
skvělá a nemusím pro to dělat nic navíc!“. Klidně si vymyslete své vlastní a 
používejte je denně a to stále dokola. Ze začátku se to může zdát jako lež, ale 
uvidíte že postupem času se to stane vaší novou pravdou a realitou.

Mudry

 Poprvé jsem se s pojmem „mudra“ setkala v Indii, ale v podstatě je 
používáme všichni celý život - jen nevíme, že to jsou mudry. Je to pozice rukou 
a prstů. Každý prst představuje jeden element a v různém spojení tvoří velmi 
účinou techniku jak mít více energie, být více soustředěná, zklidnit mysl, 
posílit sebevědomí nebo třeba splnit přání. 

Náš guru nám představil důležitost muder skrze větu: „Mysl následuje naše 
tělo a zvyky, přesvědčení. Ruce jsou neblíže nejen k mysli, ale také k srdci. 
Používáme je jako nástroj sebevyjádření. Proto je tato hra s prsty velmi 
nápomocným nástrojem. 

Mudry používejte nejen při meditaci, ale také v práci, při čekání, při 
procházce. Třeba i několikrát denně. 



MUDRY

Čin mudra
 Při čin mudře dlaně směřují vzhůru a spojena je špička palce se špičkou 
ukazováčku, zbylé prsty jsou natažené. Jedná se o základní mudru při meditaci, 
která pojí kosmické vědomí palce s individuálním vědomím ukazováku. Čin 
znamená vědomí/ego. Tato mudra symbolizuje, že jsme součástí všeho a vše je 
námi. 

Apan mudra 
 Neboli mudra energie je jednou z nejúčinějších muder pro zdraví a 
energii. Působí proti všem bolestem. Je známá pro detoxikaci organismu, 
který zbavuje toxinů, ale také navozuje vnitřní mír. Spojte špičku prsteníčku, 
prostřeníčku a palce a zbylé prsty (ukazováček a malíček) nechte natažené. 

Pran mudra
 Známá také jako mudra života. Pomáhá odbourávat negativní emoce, 
strach, depresi a naopak posiluje sebevědomí, stabilitu, jistotu.  Spojte špičku 
palce se špičkou malíčku a prsteníčku. Zbývající prsty zůstavají napnuté. 

Hakini mudra
 Pozorovala jste někdy lidi, kteří měli nějakou důležitou řeč, na kterou se 
potřebovali soustředit? Všimla jste si jejich rukou? Velmi často používají právě 
hakini mudru. Možná o tom vědí, možná to dělají intuitivně, nicméně tato mudra 
podporuje soustředění a zlepšuje paměť. Až si příště budete potřebovat na něco 
vzpomenout, jednoduše položte konečky všech prstů k sobě. Dá se také použít, 
když se potřebujete něco rychle naučit nebo zapamatovat. 

Kuberova mudra
 A poslední, o které si tu řekneme nemůže být jiná, než mudra splněných 
přání. Otevřete dlaň a do ní položte malíček a prsteníček, zbylé tři prsty - palec, 
ukazováček a prostředníček přitiskněte špičkami k sobě.  



Otázky
Musím mít při meditaci zavřené oči?
• Rozhodně ne. Není to povinnost. Pokud máte otevřené oči lépe vnímáte, co 

se děje kolem vás. Někdo při meditaci oči zavírá, jiný je nechává otevřené - 
vyzkoušejte, co vyhovuje vám.

Jak mám dýchat?
• Zkuste nejdříve dýchat tak, jak je vám to přirozené a vnímat, kam se 

nadechujete a kam vydechujete - jestli dýcháte do břicha nebo váš dech končí 
v oblasti hrudníku / žeber 

• Dýchání je pomalé, plynulé a vždy probíhá skrze 
       nosní dírky
• Poté se zaměřte na tzv. plný dech, který dělíme 
      do 3 oblastí: břišní, hrudní a podklíčkový
• Nádech začínáme v oblasti břicha, kdy
       bránice směřuje směrem dolů a my tak nafukujeme
       břicho a dech prochází až do podklíčků
• Při výdechu se vrací bránice zpět nahoru a břicho
       se opět zplošťuje
  
                           Nádech            Výdech

Co když mi nejde zůstat myšlenkami u dechu?
• Pro mne vždy funguje, když si dech začnu počítat - při nádechu počítám do 4, 

při výdechu do 6 a postupně navyšuji. Když při svém nádechu napočítám 12 
      a při výdechu 14, vracím se zpátky na začátek. Věnujete tak počítání neustálou      
      pozornost a soustředění na dech se stává přirozené. Navíc jsem si opravdu  
      vědoma jednotlivých nádechů a výdechů. 

Neustále mám myšlenky, co s tím?
• Meditace není o tom nemít myšlenky, ale být si svých myšlenek vědoma. Bez 

předstudků, bez posuzování či srovnávání. Vnímat je přesně v takové „formě“, 
ve které přišly! Můžete se sama sebe zeptat proč tu jsou a co vám přinášejí. 

Je v pořádku plakat při meditaci?
• Naprosto. Uvolnit emoce je nejenom v pořádku, ale také zdravé. Emoce v 

našem těla představují element vody –> zadržovaná voda = potlačené emoce.



Co mám dělat, když mě zaplaví negativní emoce?
• To je skvělá možnost, jak pozorovat své emoce a lépe porozumět sama 

sobě! Tyto momenty, ač se to nezdá, jsou naším nejlepším učitelem! 
Vnímejte, odkud ty negativní emoce přicházejí, proč tu jsou a nebojte se 
je pojmenovat. Když si je přiznáme a začneme je pozorovat, cítíme, jak 
ustupují, ztrácejí se - aniž bychom je násilím vyháněly! Prostě jsme jen 
místo odmítání zvolily porozumění. 

Opravdu afirmace / mantry fungují?
• Zkuste nyní, po dobu 40 sekund, říkat jakékoliv slovo, které berete jako 

negativní. A vnímejte, co se ve vašem těle děje, jaké emoce přicházejí, jaké 
máte pocity. Až skončíte, chvíli se zaměřte pouze na dech a poté ono slovo 
vyměňtě za jakékoliv pozivní a opět ho opakujte neustále dokola po dobu 40 
sekund. Jak se cítíte teď? Fungují afirmace?

Co když usnu při řízené meditaci?
• Nebojte, že byste o něco přišla - naše podvědomá mysl totiž pracuje 

neustále. Vše, co se kolem nás děje vnímáme na nevědomé úrovni. A to teď 
nemluvím jen o meditaci, ale třeba i sledování televize (ano, byť je puštěna 
jen jako kulisa) nebo negativní komentáře lidí, se kterými trávíme nejvíce 
času - to vše na nás má vliv, aniž bychom si to uvědomovaly. 

Jaká je nejlepší meditační pozice?
• Taková, při které dokážete bezbolestně sedět po celou dobu meditace s 

rovnými zády bez opory. Může to být třeba i sed na židli, kdy si sednete 
na kraj židle, položíte obě chodidla na zem a představíte si, že rostete 
vzhůru - tím přirozeně napřimujete páteř a s výdechem necháte padnout 
ramena dolů od uší - právě v oblasti šíje si hromadíme velkou tenzi a máme 
tendenci přitahovat ramena k uším jako formu ochrany. 

Nemám s meditací žádné zkušenosti, můžu s ní začít?
• Nepotřebujete zkušenosti, abyste mohla začít, ale musíte začít, abyste získala 

zkušenosti. Vyzkoušejte na začátek třeba řízenou meditaci na 5 minut. 



Další poznámky:



Další poznámky:



Další poznámky:


