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První otázkou je proč. 

Proč je tělo zařazeno v kurzu vše začíná v hlavě. Tělo nás reprezentuje. V podstatě 
je to první, co na nás ostatní vidí. Soudit člověka podle těla je hodně povrchní, 
ale bohužel se to v této společnosti děje. A možná i proto máme jakousi potřebu 
vypadat dobře, líbit se ostatním. A tak se ženeme za lepší postavou, méně kili, uzším 
pasem, menším b řichem, většími prsy, rovným nose..  Jenže tím jsme dovolily, aby 
se na nás opravdu koukaly a posuzovaly nás skrze tělo, protože přesně to děláme 
i my - samy sobě! Tento kurz vám dává možnost pohlédnout na své tělo jako na 
mapu, ve které když se naučíte číst musíte si ho zamilovat, protože to prostě nejde 
jinak :) Najednou to není jen tělo. 

Je dobré se zastavit a sama sebe se zeptat "Jak beru své tělo? 

Co pro mne znamená?". Přesně si pamatuji moment, kdy jsem seděla v Ubudu ve 
veganské restauraci, byla po lekci jógy a cítila silnější napojení, než kdy předtím.. 
Miluji citáty a jsem schopna strávit hodiny na pinterestu jejich čtením! 

"A pak něžně zašeptala svému tělu 
"Chtěla bych být tvým přítelem" .. 

Na tohle jsem čekalo celý život, odpovědělo tělo!" 

Tento je jeden z mých nejoblíbenějších..Znala jsem ho dlouho, četla často a přesto 
jsem nikdy nebyla schopna si to opravdu říct.. Až v tento moment jsem tyto věty 
začala sama od sebe opakovat. Byl to tak silný okamžik, že jsem se rozbrečela a 
začala psát dopis svému tělu. Omlouvala jsem se, za roky, které jsem ho trestala a 
prosila o opuštění. Od té doby je to můj rituál, který dělám pokaždé, když cítím, že 
je to potřeba! 

Souvislosti

Jak už bylo řečeno, když přestaneme brát tělo jako tělo - jako něco ošklivého, co 
bychom mrknutím oka vyměnily - a začneme na něj pohlížet jako na mapu nebo 
knihu, můžeme se toho o sobě opravdu hodně naučit. Všechno totiž souvisí se 
vším.   Každá nemoc odráží ne-moc v našem těle. Pravá polovina je mužská, slu-
neční, rozumová, levá strana je stranou srdce, ženství a měsíce. Čakry nám zase 
ukažují blokaci energie v našem těle podle fyzických projevů. Pokud pochopíme, 
že bolest v pravém koleni není obtíž, ale zpráva, začneme k tělu, a hlavně k sobě, 
přistupovat jinak! 



Jak si uvědomovat své tělo

• Meditace  - ta pomáhá nejvíce mně. Dává mi pocit opravdového napojení 
se na tělo. Je jedno, jestli je to meditace určená přímo na uvědomění si těla 
(kterou jste obdržela) nebo jakákoliv jiná. Dává nám možnost být v přítomném 
okamžiku a vnímat své pocity a emoce.

• Cvičení - jóga, tai-či, čchi kung - řízené a vědomé pohyby spojené s 
koncentrací na dech. „Jóga není o tom, zda se dotknete dlaněmi země, ale 
co se tam dole naučíte“. Dovede nás ke své podstatě, pokud ji to dovolíme. 
Během praktikování se toho ostatně můžeme hodně naučit i samy o sobě. 

• Dechová cvičení neboli pránájáma. Dýchá se nosem. Zkuste si počítat nádech 
(do 4) a vydechovat o 2 doby více (6).  

• Další: relaxační hudba, tanec, běh - zvolte si to, co vám vyhovuje a při čem 
cítíte největší napojení a propojení 

Nemoci a jejich význam
Možná je důležité zmínit, že žádná z nemocí, o kterých se budeme v této kapitole 
bavit, není vrozená. Každá jsme byla někdy nemocná. Čemu jste svou nemoc 
přikládala? 

Nemoc = ne moc. Tělo k nám promlouvá různými cestami. Pokud je v harmonii, 
mluví líbezně jemným hlasem, při bolesti hlas zvyšuje, až se do stane do fáze, kdy 
kříčí (doslova o svou pozornost) skrze nemoc. Ze začátku to jsou nemoci, nad 
kterými se ani nepozastavíme a raději si vezmeme prášek jen, aby se nám ulevilo. 
Je přeci chřipková sezóna.. Jenže ignorování potřeb našeho těla a potlačování 
příčiny se musí projevit, protože byl zakryt pouze důsledek, příčina přetrvá. 

Je to jako by se vám udělala díra v petlahvi, kterou zalepíte a tím ji opravíte, ale 
pokud budete lahev dál používa denně (což naše tělo denně pracuje), udělá se 
ta díra znovu a pravděpodobně větší! A přesně to představuje v našem těle také 
nemoc. 



Byly dva dny do mého jógového semináře, který byl plně obsazen. Velmi jsem se 
na něj těšila, ale zároveň jsem nechtěla nic podcenit a opravdu se snažila připravit. 
Do toho další pracovní povinnosti a jedna velká hádka, kterou jsem si zavinila 
svým chováním sama. Jednoduše to nemohlo dopadnout jinak, než že mi mé tělo 
dalo rázně najevo, že takhle tedy ne! Dostala jsem velkou zimnici a teplotu. 

Okamžitě jsem lehla, ale zároveň jsem veděla, že si nemůžu dovolit zrušit seminář. 
Začala jsem tedy do hloubky zkoumat, co se v mém těle děja a hledat jeho příčinu. 
Ten večer se horečka ještě zvedla, což mě donutilo zůstat v posteli. Nicméně jsem 
si nepřestávala afirmovat a odstraňovat vše, co mou nemoc způsobilo. Druhý den 
jsem se vzbudila naprosto v pořádku a plna energie a mohla jsem si tak naplno 
užít krásný den ve společnosti skvělých žen :) 

Nemoce způsobují negativní emoce

Buď tělo může, nebo nemůže. Buď má moc, nebo nemoc! Je to jednoduché. Tělo je 
odrazem naší mysli. Každá nemoc, vada na kráse, vyrážka, okousané nehty, řídké 
vlasy - to vše má pro nás zprávu. Na nás je, zda ji uvidíme a rozhodneme se s ní 
pracovat nebo ji budeme přehlížet. 

Tělo o člověku vypovídá hodně - ať už je na první pohled zdravé nebo ne. Možná 
si to ani neuvědomujeme, ale z více jako 90% komunikujeme neverbálně = tedy 
bez použití slov. Mluví za nás držení těla, pohled, podání ruky, zda máme uvolně-
ná ramena, uzavíráme hrudník, máme rovná záda. Je toho opravdu hodně, co se o 
vás druhý člověk může dozvědět jen díky tomu, co vidí. Nicméně vše zmiňované 
(a mnohem více) je pouze odrazem toho, co se děje v naší mysli! Odrazem našich 
názorů, postojů a přesvědčení - o nás samotných!

A přesně i to je příčina nemocí = dlouhodobé negativní emoce - ať už o světě, o 
druhých nebo a ,to hlavně, o nás samotných! Nemoc může být (a ve většině pří-
padů i je) dlouhodobou záležitostí. Začala v dětství a přijde nám tedy normální, 
protože „To máme přeci celý život!“. Co když vám ale řeknu, že jste se rozhodla 
mít například astma celý život? A stejně tak, jako každé rozhodnutí, i toto můžete 
jednoduše změnit! Jak? Tím, že najdete příčinu, která ho způsobila. Astmatik má 
strach z nedostatku, má na sebe přehnané nároky a je to spojené také s agresí. A 
když se nad tím zamyslíte, dává to smysl - astma je problém s dýcháním - nedo-
statkem vzduchu, doslova tak dusíte sami sebe. 



Nemoc jako duchovní cesta

Líbí se mi pohled na nemoc jako na duchovní cestu. Znovu zopakuji, že pokud 
chceme nemoc zcela vyléčit, musíme začít pracovat samy se sebou a hledat onu 
příčinu vzniku. Pokud je na vině nedostatečná sebeláska, je nutností ji začít hledat 
ve svém nitru, tedy zamilovat se do sebe samé. Začít se přijímat přesně taková, 
jaká jste. Jestli je to nízká sebehodnota, pak si musíte dát tu. Vážit si sama sebe, 
dát si důležitost. Možná vás ostatní nerespektovali a vy jste tím trpěla, nebo jste 
nedostávala dostatečnou pozornost a snažila se tak dělat psí kusy, jen aby si vás 
druzí všimli. Teď je ale čas přijmou tuto zodpovědnost a přesně to, čeho se vám 
nedostávalo si dát sama! 

Jedině tím odstraníte všechna negativní přesvědčení, která o sobě máte a zároveň 
vyléčíte nemocné tělo - a to jen a právě tím, že jste uzdravila nemocnou duši, kte-
ré jsme nevěnovaly dostatečnou pozornost, když k nám promlouvala. 

Za vším hledejte psychickou příčinu

Pokud tedy přestaneme brát nemoc jako něco za trest a litovat se se slovy „Proč 
zase já?“, ale začneme na ni pohlížet jako na zprávu nebo možnost k růstu, do-
kážeme ji vyléčit. (Rozhodně budeme jinak léčit chřipku než třeba rakovinu.) Už 
jednou jsem naše tělo přirovnala k mapě nebo knize, ve které můžeme číst, aby-
chom se dozvěděly nové informace - v tomto případě - o sobě samé! A pokud se 
přesně tohle naučíme, máme vyhráno. Téměř každá nemoc má totiž psychickou 
příčinu, kterou když objevíme, můžeme pracovat nejen na vyléčení, ale zaroveň 
na cestě k naplněnému a šťastnému životu. 

Samozřejmě není potřeba čekat s tímto na nemoc. A pokud ji nemáme, začněme 
rychle oslavovat a vážit si zdravého těla a přestat ho zatěžovat negativními emo-
cemi, které když nad námi dlouhodobě převezmou moc, my získáváme ne-moc! 
Nemoci jsou až posledním voláním o pozornost, vyslyšení! A pokud přijde, vě-
nujte ji přesně tu pozornost, kterou si zaslouží. Když navíc dáte svému tělu důvě-
ru, aby vás vedlo, vyléčí vás, protože zná cestu. 

Pojďme se teď podívat na jednotlivé skupiny orgánů, aby vám dávaly smysl čakry, 
které budeme probírat v následujících dnech a další témata. Je spousta úžasných a 
nápomocných metod, jak se v té naší knize jménem tělo můžeme naučit číst. 



Orgány a jejich význam
Ledviny a močový měchýř

Ledviny jsou dvě, je to párový orgán, který je posilován nebo oslabován tím, jaké 
jsou naše vztahy - ať už partnerské, s nejbližšími nebo ostatními lidmi. Ledviny 
filtrují krev a vytváří moč - v poměru 850:1. I tak bychom se my měly naučit filt-
rovat, co je pro nás důležité a zbytek nechat jít.

Všechny problémy s ledvinami tedy odráží problémy ve vztazích. Lásku bychom 
měly dávat, ale také dostávat. Pokud tomu tak není, dají vám to ledviny vědět 
například skrze kameny či písek! 
Afirmace: V mém životě jsou vždy správné činy. Z každé zkušenosti vychází jen 
dobro.

Močový měchýř hromadí odpadní látka a také je vylučuje z těla ven. A tak by-
chom se měly zbavovat nepotřebných myšlenek. Močový měchýř ukazuje, jak 
umíme snášet život. Problémy značí obviňování nebo zlobu na partnera. 
Afirmace: Opouštím vzorec chování ve svém vědomí, který vyvolal tento stav. 
Jsem ochotný se změnit. Mám se rád a schvaluji své počínání.

Játra a žlučník

Játra poukazují náš vztah ke světu a k lidem. Jak dokážeme milovat, jak dovede-
me tolerovat nedostatky druhých, ustupovat, je-li třeba, i když náš názor je blíž k 
pravdě. Játra jsou producentem a barometrem naší nálady, přičemž se nejedná o 
osobní náladu, ale o to, zda vidíme v životě smysl, o základní ladění našeho živo-
ta, základní temperament.Játra oslabuje nezřízenost, přehnaná rozpínavost, příliš 
jídla, pití, sexu. 
Afirmace: Znám pouze lásku, klid a radost.

Žlučník projektuje spokojenost. Jak umíme vnímat život. Žlučník je agresivní or-
gán, i člověk s nemocným žlučníkem je agresivní, neustále podrážděný a vzteklý.
Afirmace: Dávej a nic za to nechtěj.



Plíce a tlusté střevo

Plíce nádech, výdech = braní, dávání. Stejně jako dech, i braní a dávání musí být v 
harmonii. Ukazuje, jestli dokážete svobodně dýchat a necháváte také ostatní, nebo 
lapáte po dechu a dusíte se? Plíce jsou symbolem kontaktu a komunikace s vněj-
ším světem, po kůži jsou plíce druhým nejvýznamnějším kontaktním orgánem. 
Dech je naší pupeční šňůrou, která nás pojí s životem samým a se všemi ostatními 
živými tvory, všichni dýcháme tentýž vzduch.
Afirmace: Přijímám život v dokonalé rovnováze.

Tlusté střevo zpracovává a zahušťuje odpady - vzpomínky a minulost, ale také z 
nich odčerpává potřebné - vše, co prožijeme, má svůj smysl na cestě k poznání. 
Pokud trpíte zácpou, začněte tím, že vyházíte ze svých skříní vše, co jste rok nepo-
třebovali. Půjde to těžko, ale pomůže vám to zbavit se i starých myšlenek.
Afirmace: Snadno se zbavuji toho, co už nepotřebuji. Minulost je pryč, jsem volná.

Slinivka, slezina a žaludek

Slinivka je orgán lásky a její stav nám ukazujeme, jak jsme schopni lásku dávat a 
přijímat. Láska je sladší než med i cukr. Lidé s cukrovkou neuměli dát lásku. Slad-
kost, kterou nedával svým jednáním, je mu ve stravě nyní zakázána, nesmí ji brát.
Afirmace: Můj život je sladký.

Slezina - její správná funkce podporuje aktivitu a život. Jedná se o obranné místo. 
e jedním z významných obranných míst těla. Zachycuje vše, co do těla nepatří, 
včetně naší zloby. Nikdy nikoho nesuďte a nekritizujte, přistupujte k lidem se sym-
patiemi a pochopením.
Afirmace: Mám se rád a nahlížím na sebe kladně. Jsem v bezpečí. 

Žaludek vše je naším učitelem a některé situace nás ubíjejí a nedokážeme je 
přijmout. Nejsme schopné vydržet tvrdost na nás dopadajících ran, ale nemáme 
iniciativu a snahu tuto situaci opustit, zmírnit a postupně ji zvládnout. Potom náš 
žaludek s obtížemi tráví a nestrávení, nezvládnutí situace provází zloba. Situace, 
které se nám vysloveně příčí, se kterými se nedokážeme smířit, přijmout a vstře-
bat, vracíme a zvracíme - tak vzniká žaludeční neuróza. Nezáviďme!
Afirmace: Procházím životem bez problémů.



Srdce a tenké střevo

Srdce je centrem citů, lásky, lidského dění. Vyjadřuje naši osobnost, názory, po-
stoje. Není života bez bijícího srdce. Jeho činnost pohání radost a víra. Srdce je 
branou z polarity do jednoty. Dávejte do srdcí lidí to, co jim srdce léčí - lásku, 
štěstí, optimismus a smích. Dávejte druhým i sobě - kdo se pro druhé otevírá, ten 
od druhých dostává. Posilujte své srdce láskou k sobě - postavte se před zrcadlo 
a řekněte si upřímně, jak jste krásní a jak se máte rádi. Nedokážete-li to říct sami 
sobě, nedokážete to vyjádřit ani druhým. Srdce udržuje v pohybu krev, naši životní 
energii, proto je též ukazatelem toho, jak dokážeme řídit vlastní životní rytmus. 
Afirmace: Moje srdce tluče v rytmu lásky

Tenké střevo je analyzátor a zapisovatel dne. Stav tenkého střeva je ukazatelem, jak 
přijímáme a zpracováváme materiální poselství života. Zda vše berete s nadhledem 
a dokáže vstřebat věci nebo se v nich příliš pitváte a zabýváte se jimi, pak je těžké 
vstřebat ve střevech i stravu. 
Afirmace: Přijímám a přizpůsobuji se všemu novému v klidu a s radostí.

Použitý zdroj: r-lioness.wbs.cz

Významy nemocí jednotlivých orgánů 
Močový měchýř je velký kamarád s mozkem. Proto i potíže v něm (epilepsie, ná-
dory, otoky, atd.) řešíme působením na močový měchýř. 

Nejznámějším důsledkem dysfunkce ledvin jsou bolesti kolen z vnitřní strany. Jsou 
to však i potíže s močením, narušená funkce pohlavních orgánů, problémy spojeny 
s nedostatečným vylučováním toxických látek z těla. Právě ledviny jsou klíčovým 
orgánem při detoxikaci organismu. 

Slabost a dysfunkce žlučníku se projevuje bolestmi velkých kloubů (ramena, kyčle, 
kolena z vnější strany, lokty) a někdy je napaden i nervový systém. I z vlastní 
zkušenosti víme, že dysfunkce žlučníku představuje zvýšené riziko úrazů velkých 
kloubů. 

Slabost jater s sebou přináší zhoršení schopnosti vyrovnávat se s vnějšími vlivy, 
proto v tomto období propukají alergie nejrůznějšího druhu; od alergie na pyl, 
prach, zvířecí chlupy, až po alergii na tchýni. 



Dysfunkce srdce se projevuje dušností, otoky, arytmií, a podobně. 

Slabost tenkého střeva se projevuje například zažívacími problémy, bolestmi páteře, 
plochými nohami, plísňovitostí, kterou podporuje hlavně bílý cukr a sladkosti (plís-
ně vaginální, nehtové, mezi prsty), atd. 

Potíže krevního oběhu se mohou projevovat například změnou srdečního rytmu, 
tepu, ztěžknutím končetin, mravenčením v nich. To mravenčení může být i v ru-
kách i v nohách. Příčinou je zablokovaná krční páteř (nejužší místo, kterým musejí 
protékat tělní tekutiny). Doporučujeme každé ráno na stolici mačkat okolí hlavního 
kloubu pravého palce a pak s ním vytrvale točit, až dojde k jeho uvolnění. Volný 
hlavní kloub pravého palce = uvolněná krční páteř. 

Oslabená slezina se projevuje snížením obranyschopnosti těla, malou odolností 
proti infekcím, nachlazením, špatným krevním obrazem a stavem bílých krvinek. 
Slezina se považuje za jakési lymfatické srdce a má velký vliv na všechny pochody v 
jeho systému. 

Slabost slinivky je v slizničních orgánech: od poruch trávení (nadýmání, látková vý-
měna, žaludeční a dvanácterníkové vředy, zácpa) přes dýchací potíže až po poruchy 
v menstruaci. 

Žaludeční potíže bývají většinou následkem problémů slinivky, jater, žlučníku i dva-
nácterníku. V samotném žaludku to můžou být vředy -projevují se bolestmi v levé 
části hrudníku (často považovány za bolesti), potížemi těsně po jídle, tlaky v horní 
části břicha a podobně. 

Slabost plic se projevuje v nedostatečnosti samotných plic, většinou špatným dý-
cháním, spolu s narušením sliznic a v přehnané citlivosti pokožky. K tomu obyčejně 
přistupují poruchy lymfatického systému, zejména v oblasti hrudní kosti. Proto jsou 
velmi vhodné lymfatické masáže. 

Potíže tlustého střeva nastávají velmi nenápadně menšími mechanickými projevy 
v pravé, spodní části břicha, které se pak začínají přesunovat do levé strany břicha. 
Kromě zácpy, v důsledku které dochází k zamořování organismu toxickými látkami 
je dalším jevem průjem. Při tom je tlusté střevo buď velmi zanesené, takže sliznice 
téměř s materiály nepřicházejí do kontaktu, nebo jsou sliznice tak slabé, že nedoká-
žou vstřebávat vodu a výživné látky.

Zdroj: www.nakridlechandelu.cz, odkud byla celé 4 strany převzaty



Můj vztah k tělu:



Můj vztah k tělu:



Pravá a levá polovina těla 
Pravá strana
• mužská, sluneční, jangová
• strana rozumová, logická, 
• ovládána levou hemisférou
• sídlem řeči, vůle
• díky ní dokážeme vyřešit matematické úlohy, pracovat s daty a čísly
• odpovídá za analytické myšlení a cit pro pořádek
• je to strana aktivní, disciplíny, vytrvalosti, EGA

Levá strana
• ženská, měsíční, jinová
• strana srdce, emocí, empatie
• ovládá pravou hemisféru
• sídlo fantazie, tvořivosti
• umožňuje představivost, vizualizaci, vnímáme rytmus, barvy
• dává nám možnost zasmát se vtipům



Psychosomatika 
Psyché = duše, soma = tělo. 

Psychosomatika se zabývá vztahem mezi tělem a duší. Problémy, se kterými si 
naše duše nebo mysl nedokáže poradit se často projeví na těle a to ve formě ne-
moci. Psychosomatika se kouká na nemoc celostně, tedy spojením těla s duší - a 
v ní také hledá řešení. Díky tomu máme možnost se dostat až k jádru problému 
(nemoci).

U nás se psychosomatice věnuje stále více pozornosti, ale ještě zdaleka ne tolik, 
kolik by si zasloužila. Znovu se budu opakovat a zmíním, že vše je v našem těle 
propojené. Tedy i každý orgán souvisí s nějakým psychickým tématem a kromě 
fyziologické funkce má také hlubší duševní význam. 

Záda = neseme si s sebou těžké břemeno, je to místo, kam odsouváme vše na 
„potom“

Páteř = narušen vůdčí princip a životní stabilita. Tzv. bezpáteřnost nebo také pří-
lišná tendence řízení ostatních.

Klouby = neohebnost postojů. Nejsme schopny se přizpůsobit.

Kosti = tvoří oporu těla. Vše pevné, co v životě máme. Osteoporóza (řídnutí kostí) 
nám ukazuje ztrátu pevné půdy pod nohama. Ztrátu jistot, opory. 

Svaly = nám umožňují pohyb. Je pro vás těžké se pohybovat vpřed?

Zuby = díky nim koušeme potravu = prožitek. Ukazují na prožitky, kterými jsme 
si prošly, na naše silné a slabé stránky. Každý zub má jinou symboliku.

Ňadra = znázorňují péči, ale také ženskost. Problémy s ňadry může zrcadlit potla-
čování ženské energie nebo sebe sama.

Nehty = znázorňují ochranu. Ukazují na naše vnitřní dění. 

Vlasy = ve vlasech se odráží stres a fyzické vypětí 



Jak umíme číst v mapách?

Když přemýšlíte, kam byste mohla vyrazit, vezmete si mapu a vyberete místo 
a pak si o něm hledáte potřebné informace. A stejné je to s naším tělem, které 
je onou mapou, místo je bolest nebo nemoc a ty informace, které potřebujeme 
mohou být různé - může nám pomoci porozumění skrze psychosomatiku, čakry, 
meridiány, čínskou medicínu, ájurvédu a další metody. Věřím, že každá si najde 
to svoje, co vyhovuje ji. 

V podstatě ve všem můžeme hledat souvislosti, propojení. Také emoce jsou pro-
pojeny na fyzické úrovni. Například, když jsme naštvané, stoupá krevní tlak, tvoří 
se adrenalin. Každá emoce je zaznamenána někde v našem těle. Problém vzniká, 
když jsou tyto emoce dlouhodobé.  

V mnoha případech je za tím stres
Co je vlastně stres? Nedávno jsem viděla video o stresu - nikdo ho neumí iden-
tifikovat, nikdo neví, kde začíná, kde se rodí, nedá se uchopit, přesto na něj více 
jak polovina světové populace bere prášky! Antidepresiva jsou jedny z nejpřede-
pisovanějších. To zní zvláštně, nemyslíte? Dostat prášky na něco, co vlastně ani 
nevíte, co je! 

Ale právě napětí, negativní emoce, nedostatečný odpočinek, „život v jednom 
kole“ náš organismus vyčerpává. Takový nejčastější projev je bolest v zádech, kdy 
si „neseme na zádech příliš velké břemeno“! Stres je do určité míry zdravý - nutí 
nás na sobě pracovat, zlepšovat se. Ale musíme se naučit odpočívat, relaxovat, 
dělat si čas na sebe! Tak, abychom udržovaly tělo stále v harmonii. 

Používej selský rozum
Poslední rada na závěr. Existuje spousty příruček, které vám dávají návody, což 
je perfektní! Jenže co když jsou informace odlišné, co potom? Poslouchejte sama 
sebe! Když položíte tělu otázku, ono vám odpoví! Já jsem dlouhé roky měla potíže 
se zubama. Dnes vím, že jsem příliš lpěla na věcech - a i těď se občas přistihnu, 
jak mám zkousnuto a nechci pustit nějaký prožitek, ať už dovnitř nebo ven. A 
díky tomu s tím mohu pracovat a mám zdravé zuby, což je po tolika letech téměř 
zázrak :) Najděte si ten svůj důvod a na tom pracujte. 



Sebevědomí
Vědomí si sama sebe. Nemá to nic společného s arogancí nebo namyšleností. Po-
kud si nejste vědoma sama sebe, neznáte svou hodnotu a chybí vám také sebelás-
ka. Sebe- vědomí přináší bdělost do našeho života, jsme si vědomy našich pocitů, 
emocí, toho, co je pro nás důležité. 

Učí nás zasmát se chybát, nebrat věci příliš vážně, zdravě se prosadit a říci svůj 
názor - „ano“, když ho říct chceme a „ne“, když to tak cítíme. Jsme důležité! Zá-
leži na nás a na našich pocitech! A pokud nevěříte tomu, co právě čtete, zkuste se 
sama sebe zeptat:

Z jakého důvodu si myslím, že nejsem důležitá? 
Řekl mi to někdy někdo? 
Smál se někdo, když jsem řekla, co si opravdu myslím? 
Mám právo říci svůj názor? 
Bude to někoho zajímat? 
Jaká je má hodnota? 
Co mi dává hodnotu? 
Jsme si vědoma sama sebe? 
Vím co cítím? 
Jsou pro mne mé pocity důležité? 
Dokáži odpočívat, když se mé tělo cítí unavené, i přesto, že mám spoustu práce?

Napište si další a odpovězte si na ně. Najde důvod, který vás drží od toho být se-
bevědomou ženou, objevit svou ženskou sílu a energii. Důvěřovat životu a užívat 
si ho, plnit si své sny. 



Jóga Sebevědomí
1. Držení těla
Neverbální komunikace tvoří až 93% v celkové komunikaci. Už tedy jen držení 
vašeho těla vypovídá mnohé. Začněte tím, že si uvědomíte držení těla právě nyní - 
vnímejte záda, směr ramenou, zda otevíráte nebo uzavíráte hrudník. 

Napřímená páteř, ramena od uší, hrudník směřující dopředu, váha na středu cho-
didel (stojíme pevně na nahou). Správné držení těla navíc otevírá dýchací cesty, 
což dovoluje orgánům, aby pracovaly tak, jak mají. Navíc předcházíte bolesti zad, 
kolenou, kloubů - protože je váha rovnoměrně rozprostřena. A v neposlední řadě 
necháváte proudit energii celým vaším tělem.

2. Úsměv
Zkuste se usmát. Jak se cítíte? Úsměv nás dělá atraktivnější nejen pro okolí, ale 
také pro nás samotné. Uvolňuje napětí a odstraňuje stre. Na základě několika 
studií je prokázáno, že úsměv dokáže ošálit váš mozek a vy se tak můžete cítit 
šťastněji, i když jste smtuná. 

3. Zvolte si svou mantru / afirmaci
A to přesně takovou jakou potřebujete. Může to být krátká modlitba na začátku 
nebo slovo, které si budete opakovat pokaždé, když budete v pozici. Mám se ráda. 
Jsem krásná. Cítím se ve svém těle dobře. Jsem hodna lásky. Nebo jakákoliv další 
afirmace, kterou si zvolíte a budete si ji opakovat. V angličtině se používá taková 
krásná fráze: „Fake it until you make it“, jejíž překlad je: „Předstírej, dokud se to 
nestane pravdou“. Opakujte si tyto slova, dokud jim neuvěříte. I to je součást :)

4. Používejte zrcadlo
Víte, kdy jsou tyto afirmace nejúčinější? Když se na sebe koukáte do zrcadla - 
pěkně zpříma do očí, bez mrkání, uhýbání pohledu. Možná to na začátku nebude 
úplně jednoduché, bude vám to připadat hloubé nebo směšné, ale uvidíte, že 
časem se to stane přirozené a změní vám to pohled sama na sebe!

5. Obleč se ve stylu
Nechte na chvíli myšlenky o tom, co si o vás budou myslet ostatní stranou a klid-
ně cvičte ve sportovní podprsence, pokud se tak cítíte dobře! Oblečte se tak, aby 
jste to byla vy a líbila se sama sobě

A nyní jste připravena na cvičení :)



Dopis tělu
Tělo, ten nádherný chrám, který nám byl dán! Ten neskutečný „stroj“, který pro 
nás pracuje bez přestávky 24 hodin 7 dní v týdnu. Drží nás ve chvílích krize, při 
absolutní euforii, je s námi ve chvílích nerozhodnosti, v nemoci i ve zdraví, v ti-
chosti bere vše, co mu dáváme.

I přes to všechno si jen stěží uvědomujeme, jak moc toho pro nás dělá! Pracuje, i 
když my odpočíváme, musí! Zkuste se jen na chvíli zamyslet nad tím, jestli někdo 
z vašich nejbližších – ať už rodiče, děti, partner, přátelé, by s vámi vydrželi takhle 
dlouho i přes to, že byste je neustále kritizovala, urážela, hledala nedostatky, místo 
snahy nalézat pozitiva. 

Zkuste si na chvíli sednout a zaměřit se pouze na sebe, vnímat své tělo. Uvědomo-
vat si každou, každičkou část, až už ji teď máte ráda, nebo vám leze na nervy. Zkus-
te se na ni pár minut plně koncentrovat. Co vám přináší, co pro vás dělá? Pokud 
nemůže najít jediné pozitivum, zkuste si den bez oné části těla fungovat. 

Víte, můžete podstoupit desítky operací, které vám zeštíhlí tělo, odstraní celuliti-
du, vylepší nos či rty, můžete jít na zákroky, které vám dají hustší vlasy, zvětší prsa 
nebo prodlouží řasy. V dnešní společnosti můžete naprosto cokoliv! S jakoukoliv 
nedokonalostí si poradí, jedno ale nezmění – vaše myšlení! Nedodá vám respekt a 
úctu k vlastnímu tělu. Právě naopak.. Pokud jste sama se sebou nespokojena nyní, 
budete i po každém dalším zákroku. A možná víc a víc, protože se bude stále více 
oddalovat svému já, budete toužit po tom, stát se někým jiným. 

Takové ženy jsou na první pohled ty nejkrásnější, ale k čemu vám je krása, když 
postrádáte smysl života. Naším úkolem není stát se jinou ženou, ale milovat tu, 
kterou jsme. Byli jsme stvořeni jako dokonalé osobnosti. Není potřeba se měnit, 
pouze přijmout. Z chyb udělat přednosti. Nedokonalosti přeměnit v dokonalost – 
ne pro ostatní, ale pro nás! 

Také mě občas přepadávají tyto pocity, kdy se nelíbím sama sobě. Už dávno jsem si 
ale uvědomila, že i na sebelásce je potřeba denně pracovat. Neznamená to, že když 
se jednou do sebe zamilujete, že už to tak navždy zůstane. Mění se vaše priority, 
názory, s přibývajícími roky i vaše tělo. Je potřeba tu úctu k sobě denně budovat. 
Proto mě tenkrát poprvé napadla myšlenka napsat svému tělu, tomu, ke kterému 
jsem tak dlouhou dobu chovala nenávist a přála si ho vyměnit, dopis. 



Mé drahé tělo,

S láskou



Čakry
Chakra v sanskritu znamená kolo. Čakry jsou doslova energetickými koly, kruhy 
v našem těle. Máme jich několik desítek tisíc, z toho 40 je vedlejších a 7 hlav-
ních. Všech 7 hlavních se nachází podél páteře. 1. začíná na kořenu páteře - mezi 
kostrčí a křížovou kostí - a 7. čakra končí na(d) koruně hlavy. Přesně tudy také 
prochází energie kundalini, která čakry otevírá a harmonizuje.

I přesto, že má každá čakra svou unikátní barvu, mantru, je spojena s jinými 
fyzickými částmi těla, tvoří propojený komplex. Pokud je jedna čakra v dishar-
monii, ovlivňuje te poudění energie v dalších čakrách. 

Čakry působí na několika úrovních:

a) Fyzická = čakry jsou energetickými kruhy - ve fyzickém těle je tedy nenejde-
me, ale v místě, kde je čakra, dochází ke spojení orgánů, žláz či nervů, které s 
onou čakrou souvisí. Proto se blokace nebo disharmonie fyzického těla ve formě 
nemoci či bolesti projevuje disharmonií nebo blokací té čakry, která je spojena s 
daným orgánem nebo částí těla. 

b) Astrální - správná funkce čaker závisí také na tom, jak o sebe pečujeme, jak 
se stravujeme, na mínění a myšlenkách, které o sobě a o světu máme. Vibracemi, 
které vysíláme ovlivňujeme naše vědomí i tělesné zdraví.

c) Duchovní - je to úroveň, která nás spojuje 
s intuicí, vyšším vědomím, moudrostí a poznáním.
Když jsou všechny čakry v harmonii, dochází 
k probuzení nebo proudění energie kundalíny. 
Kundala označuje hada, který dříme v oblasti 
první čakry a postupně stoupá nahoru. 
Probuzení kundalíni energie nám do života 
přináší osvobození od nevědomosti a iluzí, 
rozvíjí moudrost a disciplínu.

První tři čakry se soustřeďují na vlastní osobu, 
rodinu, zemi. Pomáhají s hledáním vlastní identity.“



Muladhara 
Kořenová čakra se nachází na kořeni páteře a je první ze sedmi hlavních čaker. 
Její barva je červená, barva šakti = probuzení, vývoj, pohyb. Tedy probuzení z 
nevědomí do vědomí. Mantrou je LAM. 

Element této čakry je země. Uzemňuje nás, spojuje skrze chodidla se zemí, s 
fyzickým a materiálním světem. Dává nám pevnou půdu pod nohama na které si 
budujeme život, jistoty. Řeší otázku přežití. Sílu prosazení se a vytrvání. 

Muladhara je životně důležitým základem - vitální energie - pro další čakry. Tvoří 
hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Jsou v ni uloženy zkušenosti a skutky 
z minulých životů. A to je důvod, proč muladhara tvoří a rozvíjí osobnost člově-
ka.

Principem této čakry je si být vědoma sama sebe jako lidské bytosti = sebeuvědo-
mění. Dále nás také učí vnímat a přírodu skrze napojení na zemi. Měly bychom se 
naučit dávat materiálním věcem duchovní hodnotu. 

Fyzické tělo: Vše pevné – kosti, zuby, nehty, páteř; prostata, konečník, tlusté 
střevo, močový měchýř, ledviny 
Základní potřeba: Bezpečí, důvěra
Emoce: Strach x odvaha

Tlusté střevo = názory a postojedruhých, společnosti.
Zácpa = lidé jsou pod tlakem, neschopnost pustit 
nějaký zážitek.
Průjem = rychlý únik před něčím, selhání.
Tloušťka = Tuk je ochranou našeho těla. 
Chrání nás před okolím, dává pocit bezpečí, 
který ná m chybí. Znamená neschopnost se 
něčehovzdátči seprojevit,prosadit.
Ledviny = orgán strachu a odvahy. Nemají rády chlad
–pokud jsme citově chladné, projeví se formou nemoci.
Ledviny jsou spojeny se vztahy (společně s druhou čakrou).



Svadhisthana
Sexuální nebo sakrální čakra se nachází v podbříšku, kousek od kořenové čakry. 
Má oranžovou barvu, která znázorňuje ranní svítání = vzestup vědomí. Mantrou 
pro druhou čakru je VAM.

Jejím elementem je voda, která tiše plyne, ale když se vymkne kontrole, je plná síly 
a nebezpečí. Stejné je to s emocemi, které voda ovlivňuje, pokud je potlačujeme 
příliš dlouho, můžou být velmi nebezpečné. Když zadržujeme emoce, na fyzic-
ké úrovni zadržujeme vodu v těle. Z vody povstává vše živé = energie plodnosti. 
Svadhisthana řídí pohyb, emoce a tvořivost, stejně tak jako naše fyzické zdraví a 
pohodu. Je spojena s imunitním systémem, aby udržela tělo funkční a aktivní. 

Druhá čakra nás učí sebeúctě. Tedy uctívat sama sebe, své potřeby, touhy. Je dru-
hým stupněm našeho vývoje. Je sídlem povědomí a nese si všechny zkušenosti a 
zážitky z našeho součastného života (včetně doby, kdy jsme byly v matčině lůně).

Fyzické tělo: děloha, vaječníky, vše tekuté - krev, lymfa, míza; tenké střevo 
Základní potřeba: Vědět, že to, co jsme a děláme je dostatečné; sexualita; tvořivost 
Emoce: Frustrace x radost, libost x nelibost

Pohlavní nemoci = pocit viny, obviňování
AIDS = neschopnost prožívat lásku
Pochva = jak žena pocitově a postojově vnímá a přijímá muže
Zánět, výtok = konflikt; neschopnost přijmout muže; nevyřešený vztah s otcem či 
přijetí matčiných postojů 
Cysty = slzy; zranění či bolest, která není zpracována
Menstruace = přijetí ženství;
Slabá či žádná = příliš mnoho mužských hormonů, 
Silná = slzy, zklamání



Manipura
Čakra Solar plexu se nachází nad pupíkem, ve „V“ pod žebry. Má žlutou barvu, jenž 
je barvou slunce a to znázorňuje životní energii. Proto se manipuře říká také čakra 
slunce. Její mantrou je RAM. 

Elementem je oheň, který se v těle projevuje jako tělesná teplota a formou trávicích 
ohňů, které řídí funkci trávicích orgánů. Třetí čakra je zodpovědna za naše energe-
tické hospodářství. Je centrem životní energie a působí jako magnet. V této čakře 
se doslova plní naše přání - chtěná i nechtěná. Přitahuje nám do života to, o čem 
přemýšlíme a čemu věnujeme pozornost. 

Je úzce spojena se čtvrtou čakrou, ve které dochází k sebelásce – abychom se však 
mohly milovat, musíme nejprve znát svou hodnotu, umět se ocenit. Je centrem 
osobní identity, bystrosti, sebejistoty, sebevědomí, poznání a moudrosti, ale také 
ega. Učí nás sebeocenění.

Fyzické tělo: žaludek, játra, slezina, trávicí systém, žlučník, spodní část zad 
Základní potřeba: Ocenění vlastních potřeb
Emoce: Sympatie x antipatie, hněv, vina, lítost, žárlivost

Čakra solar plexu potřebuje nejvíce ze všech „ochranu“. Ochrana se projevuje ve 
formě tuků, nadváhy, obezity, sladkého či nezdravého jídla, přejídání.

Slinivka = řídí metabolismus sacharidů, reguluje glukózu 
a inzulin. Znamená radost.
Játra = vystihují, jak se dokážeme ocenit, ocenit svůj 
život a následně se z něho radovat. Pokud játra fungují 
špatně, je to centrum zloby, hněvu  negativních 
myšlenek.
Slezina = lidé, kteří mají problémy se slezinou 
nebo o ni přišli, mají problém se zlobou. Mají 
pocit, že druzí lidé jsou zlí.



Anahata
Srdeční čakra je uložena na středu hrudníku, v blízkosti srdce. Má zelenou nebo 
růžovou barvu. Barvu lásky, něhy, jemnosti. Její mantrou je YAM. 

Elementem anahaty je vzduch, který symbolizuje nestálost, rozpínání. V této čakře 
se může naše vědomí rozšiřovat do nekonečna. Smyslem je dotyk, který ukazuje 
na potřebu kontaktu, dotyku. Sjednotit se skrze lásku. 

Sebeláska je hlavním principem této čakry. Láska je středobodem našeho živo-
ta, stejně tak, jako čtvrtá čakra je středem energetického systému našeho těla. Je 
jakýmsi mostem, který spojeuje fyzické tělo (první až třetí čakra) s duchovními 
centry (pátá až sedmá čakra). Postupně zrajeme a rosteme do fáze, kdy svou lásku 
dáváme nepodmíněně, místo toho, abychom chtěly neustále něco nazpět.

Čakra je částečně otevřena v raném dětství, ale zavírá se, pokud nám chyběl pocit 
lásky. Je pak těžké ji otevřít, nicméně kolem 21. - 28. rokem hledá způsoby, jak se 
otevřít. V této době navazujeme vztahy, máme děti, hledáme lásku sami u sebe.
V tomto věku je srdce připraveno přijímat pravou zralou lásku k sobě i ostatním.

Fyzické tělo: Osrdečník, srdce, plíce, krevní oběh, prsa
Základní potřeba: Nepodmíněně dávat a brát
Emoce: Radost, bolest, hořkost

Autoimunitní onemocnění = příčinou je forma velkého odsuzování se
Roztroušená skleróza = jsme zraněny naším negativním hodnocením 
(zejména v komunikaci)
Nemoci srdce = nedostatek sebelásky, nedostatek 
radosti sama ze sebe a ze svého života
Rakovina prsu = prsa = péče. 
„Já se starám o všechny a nikdo mi to nevrací!“
Angina pectoris = nejsme schopny své představy 
s radostí a láskou realizovat a tím samy sebe inspirovat



Vishuddhi
Krční nebo hrdelní čakra se nachází v okolí krku. Má modrou barvu jako noční 
obloha. Mantrou této čakry je HAM. 

Elementem je éter neboli prostor (ákáši). Je prvním centrem, které nás odlišuje 
od všech ostatních forem života. Schopnost mluvit nám dává možnost vyjadřovat 
své pocity na všech úrovních zkušeností. Tento dar máme proto, abychom říkali 
pravdu a vyjadřovat naši individualitu. Je to místo, kde nám do uší šeptají andělé 
a duchovní inspirace dává smysl proč žít. Jedná se o rezonanční místo, ke kterému 
jsou všechny čakry vztaženy (6., 7. Čakry inspirace; 1. – 4. Čakry realizace)

Duchovní principem je sebevyjádření. Schopnost mluvit, vyjadřovat své pocity 
na všech úrovních, bez obav, studu a s otevřeností. Nestydět se za své pocity a 
myšlenky. Umět se vyjádřit a zárověň umět naslouchat. Pátá čakra není spojena 
jenom s řečí a hlasem, ale také sluchem. A je důvod, proč máme dvě uši a jedny 
ústa. Sebevyjádření je komplexní činnost, ke které musíme použít všechny čakry 
a zkušenosti, dovednosti, které máme. Musíme zapojit vše, čím jsme, abychom se 
mohli vyjádřit.

Fyzické tělo: Oblast krku, čelist, uši, hrtan, hlasové ústrojí, plíce, průdušky, paže 
Základní potřeba: Schopnost přijmout změnu
Emoce: Znechucení x svoboda

Opary = nejsem schopna slova, nevím, jak reagovat a tak to držím v sobě
Afty = prvotní bolest přichází při pozření jídla = zážitku; zkušenost, kterou jsem 
prožila, mi působí bolest
Chronická rýma = nevyplakané slzy
Astma = dusím sama sebe přílišnými nároky
Astma u dítěte = odmítání dítěte, je kritizováno, 
necítí se v bezpečí, příliš velké nároky
Potíže se sluchem = posloucháme nejen druhé, 
ale hlavně svůj vnitřní hlas. Co nechceme slyšet?



Adžna
Čakra třetího oka se nachází uprostřed čela. Má fialovou barvu a její mantrou je 
OM. OM je mantrou absolutna. Prý to byl úplně první zvuk a z něho povstal ves-
mír. Je to znak sjednocení. 

Šestá čakra nás učí odpovědnosti za sebe sama. Je sídlem vyšších duchovních sil. 
Projevuje se zde intuice, paměť, vůle. Všemu, co se v našem životě děje, předchá-
zejí myšlenky a představy. Ty mohou buď vycházet z podvědomých emočních 
vzorců, které si neseme z dětství nebo je jejich zdrojem nové poznání. Díky ádžně 
totiž můžeme poznávat nové pravdy, vytvářet si novou realitu a rušit ty vzorce, 
které nám sice jsou přirozené, ale nefungují. Obvykle však probíhá proces auto-
maticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými 
emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak 
je často náš duch sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně 
ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces 
stále více ovládat.

Fyzické tělo: Oči, hlava, nos, dutiny, obličej, CNS 
Základní potřeba: Vize, intuice, rovnováha
Emoce: Zmatek x jasnost

Emoční tělo:
• Lidé s černými brýlemi, kteří se bojí nebo nechtějí vidět svět takový, jaký je. 

Také mívají vlasy spadlé do obličeje nebo si zakrývají oči rukama.
• Málokdy se dívají do očí, raději mají sklopený zrak nebo koukají přes rame-

no osoby, s kterou komunikují – je to proto, že mají strach, špatně reagují na 
kritiku a jsou zranitelní. Schovávají se, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším 
světě nejde dosáhnout harmonie.

Nemoci: Migrény, mozek – mozková obrna, 
mrtvice, oči – zelený, šedý zákal, 
dalekozrakost, krátkozrakost, ječné zrno, 
zánět dutin, chronická rýma



Sahasrara
Korunní čakra se nachází na (občas i nad) korunou hlavy. Nemá specifickou 
barvu, i když se občas uvádí barvy jako bílá, zlatá nebo všechny barvy duhy. Může 
to být proto, že jsou v tomto čistém světle obsaženy . Mantrou je OM, sjednocení, 
absolutno, vesmírná energie.

Sedmá čakra je v čakrovém systému nejvyšší.Má jednu významnou emoci a tou je 
BLAŽENOST, říká se, že jakmile ji zažijete, nechcete už nikdy žádnou jinou emo-
ci. Tomuto stavu se říká transformace.

Nachází se zde medhá šaktí = hormon, který ovlivňuje takové funkce mozku jako 
je paměť, koncentrace, vnímavost. 

Skrze korunní čakru přecházíme z nevědomí do vědomí, k poznání, sjednocení, 
seberealizaci. 

Fyzické tělo: Velký mozek, temeno hlavy
Základní potřeba: Přijetí
Emoce: Zoufalství a blaženost

Nemoci: Schizofrenie, epilepsie, Parkinson, deprese, senilní demence



Shrnutí čaker

Předtím, než uzavřeme čakry, pojďme se znovu zaměřit na první 4 čakry. Jsou to 
čakry realizace. Spojují nás se sebou samou. Učí nás se přijímat a milovat. Nejdříve 
je nutné si uvědomit sama sebe, své potřeby, následuje sebeúcta, respektování a při-
jímání toho, co jsme se naučily v první čakře. Pokud se dokážeme přijmou, dáváme 
si hodnotu, oceňujeme se, což nás učí třetí čakra. A to vše má za následek aktivní 
čtvrtou čakru, ve které dochází k sebelásce. 

Sebeuvědomění
Je prvním krokem. Stejně tak, jako jsme vystaveny poznávání přírody, lidí, dějů 
okolo nás, bychom měly věnovat pozornost samy sobě. Co v životě potřebujete? 
Jaké jsou vaše základní potřeby? Co je pro vás důležité, bez čeho se neobejdete a 
čeho byste se naopak ráda vzdala? Jak si uvědomovat samu sebe? Meditujte, dělejte 
věci, které máte ráda, říkejte ne, když to tak cítíte, jezte jídlo, které vám dává energii, 
buďte více v přírodě, dělejte věci venku. 

Sebeúcta
Pokud si jste vědoma samy sebe, je naprosto zásadní se naučit ony potřeby respek-
tovat, uctívat. Je důležité vědět, že už jen to, že jste je naprosto dostačující. Nemusíte 
nikomu nic dokazovat. Sebeúcta je spokojenost sama se sebou, víra v sebe. Uctívání 
sama sebe nemá nic společného s arogancí, neznamená, že byste se považovala za 
lepší, jen sama sobě věříte!

Sebeocenění
S oceňováním souvisí životní úroveň. Chcete někam patřit, zapadnout. A podle 
toho si dáváte si cenu, hodnotu. Srovnáváte se s ostatními, posuzujete se, abyste si 
buď hodnotu zvýšila, nebo snížila a dospěla k závěru, že „nestojíte za nic“. Nemusíte 
mít skvělou práci, krásný dům ani mraky peněž, to všechno je skvělá a určitá životní 
potřeba, ale ne nic co nám dává hodnotu. Máte hodnotu! Obrovskou!

Sebeláska
Vychází ze sebeuvědomění, sebeúcty a sebeocenění. Přijímáte se taková, jaká jste.  
Je v pořádku dělat chyby, protože víte, že vás nedefinují. Máte vlastní názor, ale 
nenutíte ho ostatním. Jste naprosto spokojené sama se sebou, znáte své potřeby, sny 
a cíle. Věříte si. Ráda trávíte čas ve své přítomnosti. Líbíte se sobě, věnujete si čas a 
péči. Obklopujete se lidmi, se kterými je vám dobře. Ostatní k životu nepotřebujete, 
stejně tak, jako jejich názory, které nemají co dělat s vámi. 



Intuice k nám často 
promlouvá skrze tělo. 
Nauč se proto vnímat 
jeho jemné záchvěvy 

a ono se ti stane 
tím nejlepším rádcem. 

A to i ve věcech, 
které se těla vůbec netýkají. 

Pamatuj, že tělo není nic jiného,
 než výborný přijímač 

duchovní energie.
Jan Menděl



Mé tělo

Co na svém těle miluji:Co pro mne mé tělo dělá:

Kdy mi dělá největší problém přijímat 
své tělo a mít se ráda?

Jak můžu zlepšit svůj vztah k tělu:



Emoce Kdy se cítím nejvíce ve stresu:

Kdy jsem nejšťastnější:

Z čeho mám největší strach:

Co si o sobě myslím, když mám 
negativní emoce:

Co mohu udělat pro to, abych se cítila 
lépe?

Jaké jsou mé nejčastější emoce:



Kde přesně se emoce objevují? Kde začínají a jak je vnímáte? 
Použijte obrázek a zakroužkujte si části těla, kde cítíte jednotlivé emoce a obrázek 
popište. I to vám řekne o tom, na co se zaměřit, na čem pracovat. Můžete k tomu 

použít čakry, psychosomatiku nebo také - čti hlavně - vaši intuici a ten náš 
„selský“ rozum. 

štěstí   smutek  naštvání strach  láska



Závěrečné shrnutí
Tělo pro vás má zprávu! Je to kniha, ve které když se naučíte číst, změní se na-
prosto váš pohled na tělo, na vás samotné! Přestanete se brát jako vaše tělo a 
podle toho si o sobě vytvářet ony příběhy „Já jsem (tlustá, ošklivá, příliš hubená, 
neslaná, nemastná :) A kdy se pak rozhodnete následovat to, co jste si v knize tělo 
„přečetla“, dokážete velkou částí ovlivnit své zdraví a duševní i fyzickou pohodu.

A ano, jste to pořád vy. Vy si volíte, jestli budete tělo nesnášet nebo milovat, 
můžete si přát jiné, nebo se v něm cítit hezky, máte na výběr zda se budete litovat 
za to, co nemáte, či budete s láskou pohlížet na vše, co máte a to si zvolíte jako 
prioritu! Stále jste to vy, kdo rozhoduje. A opět vy máte možnost to změnit! Právě 
nyní, zítra, za rok, deset let. Ale doporučuji vám to udělat co nejdřív, protože se 
tím změní opravdu všechno. 

Tělo k nám promlouvá 
A volí si k tomu různé cesty, záleží na každé z nás, jak moc se rozhodne mu 
naslouchat. Může to být formou únavy, bolesti, skrze pocity a emoce, skrze různé 
ekzémy a vyrážky, kruhy pod očima, vypadávání vlasů, kazivé zuby a mohla bych 
pokračovat do nekonečna.

To, jak naše tělo vypadá, je důsledkem našich myšlenek, ne naopak! Zamilujte se 
do sebe, do života, do všeho, co děláte a vaše tělo se změní! Pokud ale budete se 
sebeláskou neustále čekat a vyčítat tělu, že se nemáte ráda, budete se na dále vzda-
lovat sama sobě! Odpovězte si sama na otázku:

„Nejste unavena tím věčným posuzováním a srovnáváním se? Odmítáním své-
ho těla, kdy kvůli pár nedostatkům přehlížíte to, na čem opravdu záleží? Zdraví, 

možnost plnit si své sny, cestovat, dělat věci, které máte ráda?“

Vždyť i tuk je pořád jenom ochrana. Před čím se potřebujete chránit? Akné, 
vyrážky, ekzémy ukazují na náš vnitřní stav. Nemocí jen tělo křičí o pozornost. 
Každá část těla funguje nejen na fyzické úrovni, ale také na té duchovní. A tento 
celostní pohled nám ukazuje psychosomatika, která spojuje duši (psyché) a tělo 
(soma) a dává nám možnost nahlédnou na psychickou příčinu každé nemoci. 

Vemte zodpovědnost do svých rukou a rozhodněte se pro změnu!



Tipy, jak se zamilovat do svého těla
1. Přestaň se srovnávat
 Vždycky bude někdo mladší, s lepší postavou nebo pletí, zkušenější, s 
delšími a hustšími vlasy, menším nosem, štíhlými stehny.. Prostě tu bude vždycky 
někdo, s kým se budete moci srovnávat. Ale nikdy tu nebude nikdo, jako jste vy! 
Tak si toho začněte být vědoma! Krása není o tom, jak vypadáte, protože vzhled 
se okouká, je o tom, co z nás vychází, o tom, jak působíme na druhé lidi, o záři 
našich očí a velikosti úsměvu. Tomu věnujte pozornost, to je důležité!

2. Tělo má pro tebe zprávu
 Vím, že tohle jste si už četla. Ale je to tak důležitá a podstatná informace, 
že ji zopakuji ještě jednou! Tělo je ten nejúžasnější stroj nebo mechanismus, který 
vůbec je. Řídí za nás všechno. Jen si pomyslete jaké by to bylo, kdybyste musela 
myslet na to, že máte dýchat nebo řídit tlukot srdce. Dělá to za vás a ještě vám vše, 
co se děje uvnitř dává dost jasně najevo! 

3. Metody
 Někdy se ovšem stane, že onu zprávu nechápeme. Nebo ji pochopíme, 
ale nedokážeme rozpoznat problém na psychické úrovni. Řekněme, že víte, že 
je to něco se sebehodnotou, ale příliš nechápete, co přesně. Je tu spoustu metod, 
které vám v tom mohou pomoci a za pomoci zkušených terepeutů nebo lektrorů, 
problém vyřešit. Může to být reiki, metoda EFT (technika emoční svobody) nebo 
cokoliv dalšího. Někdo vyhledává regresní terapii. 

4. Začni pomalu
 Že se máte zamilovat do svého těla, to už jste asi pochopila, ale je důležité 
zmínit jednu věc - začněte pomalu. Vypište si části těla, které máte ráda a na ty se 
zaměřte! I kdyby to bylo třeba jen pravé ucho! :) A až vás zase přepadnou myšlen-
ky o tom, jak blbě vypadáte a jak neforemný zadek máte (a věřte mi, že přijdou!), 
nahraďte je tím, že dáte pozornost právě té části, která se vám na sobě líbí. Do 
svého těla se zamilovávejte postupně. Nejjednodušší to je, když jste š‘tastná a máte 
dobrou náladu. 

5. Najdi si důvod být vděčná
 Je část těla, kterou opravdu odmítáte? Napište si, za co můžete být vděčna. 
Nelíbí se vám stehna? Co pro vás dělají? Nemáte ráda své zuby a nechcete se kvůli 
nim smát, aby je nikdo neviděl? Uvědomte si jejich funkci. Vděčnost je klíčem!



6. Nech se vést
 Moudrost našeho těla nenahradí nic! Poslouchejte své tělo a nechte se 
vést. Už víte, že tělo je přijímačem duchovní energie a skrze něj k nám promlou-
vá  to, čemu říkáme vyšší já nebo vyšší vedení. Pevně věřím tomu, že jsme sem 
všichni přišli s nějakým úkolem. Máme misi nebo poslání, které známe, ale zapo-
mněly jsme ho. A vše, co se v našem životě děje - to, na co nejvíce myslíme, naše 
touhy, ale i nemoci, lidi, zkušenosti, zážitky - to všechno nám ho má připomenou 
a dostat nás na onu cestu! Občas nechápeme věci, které se nám dějou, trpíme a 
říkáme si, proč se tohle děje zrovna mně, ALE! Tohle všechno má velký důvod, 
který často pochopíme až časem, až když nám začnou zapadat jednotlivé puzzlíky 
k sobě. 

K vedení mi nejvíce pomáhají meditační techniky. Jednou z nich je také intuitiv-
ní psaní, které vám dá odpověď, kterou hledáte. Intuitivní psaní používám, když 
potřebuji odpověď na nějakou otázku - což dělám i při meditacích, ale výhoda je 
v tom, že si to píšete. Občas se mi stává, že si to pak po sobě čtu a říkám si, kde se 
tyhle odpovědi vzaly :) Při meditacích většinou dostanete stejné odpovědi, uvědo-
míte si úžasné věci, ale po čase je opět odsouváte a zapomenete je. 

INTUITIVNÍ PSANÍ

Potřebujete k tomu nějaké tiché místo, papír, tužku (nebo klidně i notebook), 
svíčku nebo relaxační muziku pro navození atmosféry :) 

Sedněte si do pohodlné meditační pozice, abyste cítila, že je vaše tělo uvolněné, 
bez jakékoliv tenze. Klidně se posaďte na polštář nebo židli. Důležitá je napří-
mená páteř, ramena směřující dolů od uší a uvolněné obličejové svaly. Zklidněte 
své myšlenky pomocí dech a pak si položte otázku, na kterou chcete znát odpo-
věď. Může být úplně jakákoliv. Až tak uděláte, vraťte se zpátky ke svému dechu. 
Pozorujte kam a jak dýcháte, nikam nepospíchejte. Užívejte si vůni svíčky nebo 
se zaposlouchejte do muziky. Dle mé zkušenosti je nejlepší odvést pozornost a 
nečekat křečovitě na odpověď. 

Může se stát, že se nebude dít vůbec nic. Také se mi to stává - někdy přijdou 
odpovědi hnedka a trvá to třeba půl hodiny než se vypíšu, jindy po pěti minutách 
odcházím s prázdným papírem. Ale i to je v pořádku. Požádala jste o odpověď na 
otázku a ona přijde! Možná jen třeba v jiné formě, nebo jiný čas. Buďte vnímavá. 

Pokud však přijde, vemte si tužku a papír nebo notebook a zapisujte.  



Další poznámky:


