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„Klidná síla v obtížích je první 
známkou pravé velikosti“ 

 

Tomas Carlyle 

Žijte takový život, jaký si přejete! 
Aktivně se podílejte na jeho proměnách! 

 
Děkuji účastníkům svých kurzů a všem klientům, kteří byli inspirací 

k napsání tohoto e-booku. 
 
 
 
 
   Prohlášení  
 

Tento materiál je volným informačním produktem. Šíření nebo poskytování třetím 
osobám je doporučeno, ale je povoleno pouze v nezměněné podobě. Děkuji za 
pochopení a respektování tohoto sdělení.  

Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto 
materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a 
autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost.  

 Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této 
problematice 
                   Mgr.Jitka Studénková, Svitavy 19.8.2014 

 
 

 1  

http://www.jitkastudenkova.cz/
mailto:studenkova@jitkastudenkova.cz


 
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

www.jitkastudenkova.cz                                                                                      studenkova@jitkastudenkova.cz 
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známkou pravé velikosti“ 

 

Tomas Carlyle 

 Děkuji Vám, že čtete tyto řádky a že jste tímto udělali další krok v aktivní 
přeměně Vašeho života nebo tuto změnu jste již udělali a nyní ji chcete upevnit a 
stabilizovat. 

 
Před vámi je 30 stran s konkrétními návody, které můžete používat v 

každodenním životě. Po jejich přečtení a zařazení do všedních dnů budete přesně 
vědět, co, jak, proč a kdy udělat, abyste se cítili lépe v situacích, kdy jste vychýleni 
z normálu, abyste se k tomuto normálu dokázali velmi rychle vrátit. Ne, opravdu 
vám neslibuji, že se váš život změní jak mávnutím kouzelného proutku. I nadále 
vás budou potkávat situace méně příjemné, ale aktivní prací sama na sobě zcela 
určitě bude slábnout jejich síla, jejich schopnost vás zasáhnout na citlivém místě. 

To vám mohu garantovat na základě vlastních zkušeností. 
  
Tento e-Book jsem napsala na základě vlastních zkušeností z poradenské 

praxe a z vedení vlastních seminářů a kurzů. Největší podnět přišel od klientů, kteří 
se ptali, co můžou dělat dál, aby další změny mohli vzít do svých rukou a aktivně 
se na nich podílet, co pro sebe mohou dělat sami po absolvování kurzu nebo 
terapie.  

Jednotlivé techniky lze provádět naprosto samostatně. E-book zdaleka není 
vyčerpávající. Přináší první nahlédnutí do problematiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokud při čtení tohoto e-Booku narazíte na něco, co Vám nebude 
jasné, nebo se budete chtít na něco zeptat, napište mi! A i když 

otázky mít nebudete, potěšíte mě, když mi napíšete, jak Vám 
 e-Book pomohl. 

                   

studenkova@jitkastudenkova.cz 
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„Klidná síla v obtížích je první 
známkou pravé velikosti“ 

 

Tomas Carlyle 

 
Každý by se chtěl cítit stále příjemně, být šťastný a v pohodě. Snad 

nikdo vědomě nechce setrvávat ve vnitřních pocitech nespokojenosti, 
nenálady a napětí, kterým dnes všichni lidově říkáme depka. Naše realita 
bývá jiná: pociťujeme nepohodu ve vztazích se svým partnerem či 
rodiči/dětmi, je na nás vyvíjen tlak v práci, tíží náš nedostatek financí na 
zaplacení všech našich výdajů, tu a tam se ozve i nespokojené tělo 
sníženou kondicí, bolestí nebo nakonec nemocí. 
   

 Nikdo se nechce cítit špatně a přesto se tomu tak občas je. Lidé za 
mnou přicházejí do poradny s různými problémy, které je trápí. Přitom chtějí 
konečně zažívat klid a pohodu, vyrovnané vztahy, naplněný život. 
 

    Řada z nich vyvíjí nemalé úsilí, přesto se zdá, jakoby stáli na místě. 
Někdy to zase vypadá tak, že úspěšně udělají změnu, ale po čase zjistí, že 
to negativní se do jejich života vrátilo.  

 
Velice si cením všech, kteří jsou aktivní ve zlepšování svého života a 

v udržování si dosažených změn. Proto  

                                                        
 

  

 

  

„Zvedněte zadek ze židle, rozum se přidá“ 

Peter Urbanec 
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„Překážky jsou ony obávané 

věci, které spatříte, 

když odvrátíte pohled od 

svého cíle.“ 

 

Henry Ford 
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„Klidná síla v obtížích je první 
známkou pravé velikosti“ 

 

Tomas Carlyle 

 

I. DECH 

Je to už dost let. Seděla jsem před skupinou víkendového pobytu klubu 
jógy, který dodnes pracuje v rámci SPCC, a chystala se začít přednášku o 
tehdy docela populární a současně pro některé lidi stále ještě neznámé 
metodě One Brain. Byly a jsou to pobyty finančně dotované a příspěvek je 
podmíněn dodržením určitých pravidel. Mezi ně patří i vzdělávací část. 
Klouzala jsem pohledem po jednotlivých účastnicích. Vesměs to byly ženy 
důchodového věku, které jednou za týden jdou „na jógu“ – jednoduše 
potřebují protáhnout svoje tělo a trochu si popovídat. 

 Bylo mi jasné, že stejný motiv je přivedl i na víkendové setkání a že moje 
povídání pro ně představuje spíš nepříjemné zdržení. Čtyřicet babiček 
sedělo a štěbetalo a štěbetalo, docela jednoduše mě ignorovaly. Přeci je 
nebudu překřikovat. Zahájila jsem hru na ticho. Jen jsem se postavila a 
zaměřila se sama na sebe – konkrétně do oblasti do oblasti solar plexu. 
Moje tréma a otazníky, jak mě vlastně vnímají, se rozplynuly, hlasy 
postupně ztichly a já získala plnou pozornost. Jo, tehdy to pokračovalo moc 
dobře. Odpustila jsem si jakékoliv teoretizování a soustředila se na příklady 
z praxe a hlavně ta to, co si z mé přednášky mohou odnést do praktického 
života.  

Závěrečná diskuse byla dost živá. V jednu chvíli se rozhostilo ticho. Bylo 
to v okamžiku, kdy jedna z kolegyň cvičitelek, která se na mě celou dobu 
dívala z boku, položila otázku: „Všimli jste si, co Jitka udělala na začátku?“ 
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"Začátkem všech úspěchů je 
touha. Pamatujte si to! Slabá 
touha přinese slabé výsledky, 

tak jako malý ohýnek vydá 
málo tepla." 

 
Napoleon Hill 
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Teprve v tu chvíli jsem si uvědomila, že na začátku, kdy jsem ještě 
pociťovala trému a kdy se zdálo, že mě všichni budou ignorovat, jsem 
automaticky použila jednu techniku, která využívá různou délku nádechu a 
výdechu. Díky tomu jsem se velice rychle zklidnila a vyslala tu správnou 
myšlenku ke štěbetajícím babičkám. Stačilo se několikrát zhluboka 
nadechnout a dlouze vydechnout. 

Uvolnění/aktivizace dechem 

a) Uvolnění 

Provedení: krátký hluboký nádech, prodloužený výdech – opakujeme podle 
potřeby 

Použití: k uvolnění psychického napětí – před důležitým rozhovorem: třeba 
před pracovním pohovorem nebo pře setkáním s tchýní, zkouškou, 
veřejným vystoupením, kdykoliv pociťujeme vnitřní napětí 

b) Aktivizace 

Provedení: hluboce se nadechneme na plnou kapacitu plic, vydechneme 
přirozeně bez jakéhokoliv ovlivnění dechu. Opět opakujeme podle potřeby. 

Použití: kdykoliv nám přestává „fungovat“ mozek: při delší duševní práci, při 
učení a podobně, když přichází únava, klesá pozornost, zpomaluje tempo 
práce. Tato velmi jednoduchá technika se dá skvěle zkombinovat s fyzickým 
protažením. 
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II.   FRONTÁLNĚ OKCIPITÁLNÍ DRŽENÍ ANEB LÉTO PATŘÍ KECKÁM 

Tento e-book píšu v létě 2014. Už třetí nebo dokonce možná čtvrtou sezonu 
v létě jeden z mobilních operátorů pouští skvělou reklamní kampaň s dvěma 

upovídanými keckami. 

 

„Léto patří keckám“ 
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„Klidná síla v obtížích je první 
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Tomas Carlyle 

 

V kratičkých reklamních šotech se odehrávají svěží rozhovory dvou 
kecek – Červené a Žluté. Červená je docela inteligentní s obecným 
přehledem. Ale ta druhá – Žlutá – ta je prostě blondýna! Jejich rozhovory 
končí pokaždé stejně: Červená kecka přemožena svéráznou logikou Žluté 
kecky se zoufale plácne tkaničkou do čela a tím primitivně a neuměle 
používá velmi jednoduchou techniku „frontálně okcipitálního držení“. 

Pod tímto zvláštním názvem se skrývá postup, kdy dotykem 
rukou na čele a na zátylku přivádíme energii do pření a zadní části 

mozku a tím dojde k jejich aktivaci. 

Asi se teď ptáte: „Proč to potřebujeme?“ 

 Vysvětlení je docela jednoduché. V okamžiku, kdy se dostáváme do 
stresové situace, tyto části mozku přestanou fungovat a rázem přicházíme o 
možnost tvořit a vymýšlet nové plány, nová řešení, tj. o to, co je v popisu 
práce čelních laloků mozku. A současně se snižuje naše schopnost „vidět“ 
realizaci našich nápadů a projektů, snižuje se schopnost konat – to pro 
změnu souvisí se zadní části mozku. Náš mozek jednoduše přepne na 
autopilota. Je jím tzv. společná integrační plocha. Není velká, je asi jen jako 
mince. Nachází se za levým uchem a jejím úkolem je zajistit přežití. Musí 
jednat rychle, nesmí se zdržovat vymýšlením nových možností, proto 
používá to, co je už zažité a ověřené. Znáte přeci situace, kdy najednou 
máte v hlavě prázdno a nemůžete si na nic vzpomenout, kdy z vás 
zčistajasna začnou padat věty, které používali vaši rodiče a o kterých jste si  
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„Veselá mysl a srdce 

pokojné jsou nejlepší lékové    

          pro uzdravení.“ 

 

Václav Matěj Kramerius 
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vždycky říkali, že je fakt nikdy nebudete používat…tak to jste právě přepnuli 
na autopilota. 

Dost vysvětlování o tom, jak to funguje v našem mozku. Důležité je, co 
s tím můžeme udělat! Do jisté míry a především v akutních situacích 
pomůže frontálně okcipitální držení: 

 

Provedení: jednu ruku položíme dlaní na čelo, druhou na zadní část hlavy 
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Použití 

    Akutní stavy nepohody: rozčílení, smutek, lítost, strach, 
zmatkování, pocit prázdna v hlavě, tvůrčí krize,… 

 

    ráno po probuzení: především tehdy, když vás čeká jakýmkoli 
způsobem náročný den (zubař, zkouška, zásadní rozhovor s tchýní,...). 
Chvíli prožívejte katastrofický scénář a vnímejte přitom pocity přicházející 
z těla.  Potom zapojte svoji tvůrčí představivost a přepněte na vizualizaci 
ideálního průběhu situace. V této představě s rukama položenýma na čele a 
na zátylku vytrvejte 3-5 minut. 

 

    Večer před usnutím: položte ruce na uvedená místa a nechte 
před očima proběhnout uplynulý den. V myšlenkách setrvejte déle u situací, 
které pro vás byly jakkoli náročnější. Zakončete příjemnou vzpomínkou. Ta 
může být z kteréhokoliv období života. 
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    III. DYNAMICKÁ (KONTRASTNÍ) RELAXACE 

Možná jste to zažili: zlost cloumá vaším majestátem a vy jste na pokraji 
výbuchu vzteku a v tu chvíli, kdybych za vámi přišla s radou, že se máte 
hodně zhluboka nadechnout a dlouze vydechnout, tak to od vás schytám 
s plnou parádou, i když za nic nemůžu.  

Nastává čas na i jiné techniky a těmi jsou například varianty dynamické 
relaxace – konkrétně takzvané kontrastní relaxace. Jejich užití vychází z 
faktu, že mezi tělesným a duševním napětím existuje úzký vztah. Jestliže se 
při relaxaci podaří dosáhnout uvolnění těla, pak se toto uvolnění přenese do 
oblasti psychiky. U této techniky využijeme i skutečnosti, že vůlí můžeme 
ovlivnit napětí svalů docela snadno. Pokud v situaci, kdy jsme duševně 
v napětí, kdy pociťujeme vztek, nervozitu, strach, kdy nejsme schopni se 
koncentrovat apod. Záměrně zvýšíme svalové napětí a následně uvolníme, 
pak výsledné napětí klesne pod původní hodnotu. 

Provedení: v jakékoliv poloze postupně zapojujeme svaly na nohou až 
po obličej do co největšího napětí a naráz uvolníme. Je dobré vyzkoušet 
třikrát. Při prvním pokusu napnout svaly na nohách a hýždích, při druhém 
přidat svalstvo rukou a trupu a při třetím pokusu i obličejové svalstvo a chvíli 
vydržet v napětí. Pak naráz uvolnit.  

Jo, co největší škleb a stažení obličeje jsou úplně v pořádku! 
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Nenech se vyrušovat, 

já jen nakukuju, jak 

se ti daří! 
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Použití: použijte kdykoliv vnímáte fyzické nebo psychické napětí. Pokud jste 
v situaci, kdy se vám předchozí varianta zdá společensky nepřijatelná, 
klidně zapojte jen ty svalové skupiny, které lidé kolem vás nemohou vidět. 
To mohou být třeba jen nohy a hýždě, když sedíte za stolem a naproti vám 
je fakt nepříjemný obchodní partner nebo zrovna píšete důležitou písemku. 
Stejně dobře poslouží i zaťatá pěst. Ta se dá schovat i před spolužáky, když 
je dítko zkoušeno u tabule.   
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      IV.  HA TECHNIKA 

      Tato technika údajně patří ke starým jógovým postupům. Nevím. 
V literatuře jsem jí nikde neobjevila, setkala jsem se s ní jedině u svého 
mistra reiki Mirka Čapka, když jsem roky každou dovolenou jezdila na Letní 
kruhy jógy a reiki, které, které se svojí ženou Ivou řadu let pořádal 
v Horském domově v Hořejších Herlíkovicích. Tato technika v sobě spojuje 
rychlý pohyb a práci se zvukem/dechem.  

Provedení: postavíme se do stoje rozkročného a upažíme. Zhluboka se 
nadechneme a s výdechem naprosto uvolněně spustíme trup do předklonu. 
Současně s tímto pohybem ze sebe vyrazíme hlasité "HA". Zvuk musí 
výrazný a vycházet z břicha. Můžeme několikrát opakovat. 

Použití: při jakémkoliv napětí a především tam, kde máme potřebu aktivity. 
Důležitý je uvolněný výkřik. To se nemusí podařit hned. Trénujte . 

 

Praktická poznámka! 

! Raději nepoužívejte v paneláku, ale můžete vyzkoušet v práci před 
šéfem, až vás vyvede z rovnováhy. Pak mi napište, jak zareagoval !  
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V. LVÍ GRIMASA 

Tak tato technika je na rozdíl od předchozí docela známá. Určitě ji 
naleznete v každé knize o józe, ale s její variantou jsem se setkala třeba při 
závěrečném protažení na hodinách orientálního tance. Však taky naučit se 
zcela nové a nezvyklé pohyby je pěkná dřina především psychicky. 

Provedení: nejlépe v sedu na patách nebo na židli či ve stoje. Zhluboka se 
nadechneme a s výdechem co nejvíc vyplázneme jazyk, široce rozevřeme 
oči, protáhneme paže a prsty na rukou a přitom ze sebe vydáme hlasité 
hááááááá... Zvuk má být hluboký a opět jakoby se dral z břicha. Prostě 
takové hluboké syté lví zařvání. Můžeme 3x-5x zopakovat. 

Použití: kdykoliv se potřebujeme uvolnit nebo trochu protáhnout. Lví 
grimasa velice hezky působí na oblast krku, prokrvuje ji a uvolňuje. Můžete 
zkoušet při problémech s hlasem nebo častých angínách. V těchto 
případech je třeba vydržet a provádět dlouhodobě. 

 

Praktická poznámka! 

Vyzkoušejte lví grimasu ve skupině. Mohu vám garantovat, že 
zakončíte spontánním smíchem. 
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A teď ještě zapojte fantazii: představte si třída puberťáků, jak ze sebe 
s vyplazeným jazykem a vykulenýma očima vyloudí nádherné lví 

zařvání a do učebny nečekaně vchází pan ředitel. 

 

 To se mi doopravdy stalo. Já jsem tehdy byla v roli učitelky. Dodnes 
nevím, co si pan ředitel myslel.                                                                              

                                                             

Mistr reiki a učitel jógy Mirek Čapek 

předvádí lví grimasu 
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VI.    AUTOMASÁŽ ZAD 

Následuje velice příjemná technika pro radost a pro chvíle, kdy nemáme 
poblíž žádné ochotné ruce. S automasáží zad jsem se poprvé setkala u 
svého učitele reiki a jógy Mirka Čapka a později i u jiných učitelů jógy. 

Provedení: 

 v lehu na zádech se opřeme o paty, mírně pokrčíme kolena a 
nadzvedneme bederní páteř, pak začneme koleny kývat ze strany na stranu 
a přitom paty pomalu posouváme k zadečku a současně přitiskáváme k 
podložce bederní páteř. Postupujeme co nejpomaleji.   

 

 přitáhneme kolena nad hrudník, uchopíme a střídavě povolujeme a 
přitahujeme 

 

 ve stejné poloze koleny zakroužíme (na obě strany stejný počet) 

 

 vzpažíme a zaklesneme palce, hlavu přitiskneme bradou k hrudníku, 
opřeme se o chodidla, postupně odvíjíme páteř od podložky a přitom se 
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neustále kýveme ze strany na stranu. Pak vrátíme hlavu na podložku, a 
kývavým pohybem se zase vracíme zpět 

 

 položíme se na záda, pokrčíme nohy a postavíme je chodidly na 
podložku. Chodidla jsou od sebe asi na šířku pánve. Postupně začneme 
odvíjet páteř obratel po obratli od podložky do polohy můstku a zpět. 
Provedeme dvakrát a při třetím opakování si přidáme představu, že mezi 
naší páteří a podložkou je suchý zip a my na jeho rozpojení potřebujeme 
určitou sílu. Podobně při návratu musíme trochu na každý obratel zatlačit. 

Použití: kdykoliv podle potřeby 

 

Poloha můstku 
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VII.    CVIKY PĚTI ZVÍŘAT  
 

Následující skupinu cvičení jsem měla možnost vyzkoušet s rozmanitými 
skupinami lidí od dětí mladšího školního věku po „kravaťáky“ z finančně 
poradenské společnosti nebo seniory z domova důchodců. A všichni se 
bavili. Až na jednu jedinou výjimku, když jsem tato cvičení zařadila do 
seberozvojového semináře pro učitele. Ti se neuměli uvolnit. Ale je to už 
dávno, tak předpokládám, že současní učitelé jsou svobodnější.   

 
Cviky pěti zvířátek patří do skupiny taoistických cvičení, ale nemusíte se 

obávat, i když nemáte žádné zkušenosti ani s tai-chi ani cchi-kungem a 
netušte nic o tradiční čínské medicíně. Cviky jsou velmi jednoduché, účinné 
a zapojíte při nich i svoji představivost. Právě díky vizualizaci vzhledu a 
vlastností jednotlivých zvířat jsou tato cvičení tak dobře přijímaná dětmi. 

 
Jste připravení vyzkoušet? Pojďme na to! 

 
Nejprve zaujmeme základní postoj, ze kterého vycházejí jednotlivá 
cvičení:  
Postavte se do mírného stoje rozkročného a uvědomte si dotyk chodidel a 
podložky. Je-li potřeba, změňte polohu tak, abyste rovnoměrně zatěžovali 
chodidla. Pak lehce pokrčte kolena a podsaďte pánev. Představte si, že jste 
loutka zavěšená na niti a kdosi vás táhne nahoru. Tím se vyrovná celá 
páteř. Pánev zůstává podsazená a kolena lehce pokrčená. Ještě rozložte 
doširoka ramena. 

A je to! Můžeme přistoupit k vlastnímu cvičení!  
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DRAČÍ CVIK 

 
provedení: v základní poloze několikrát zhluboka nadechneme a 
vydechneme, vytvoříme představu draka, pokrčíme jednu nohu, obě paže 
pozvedneme a jednu pokrčíme 

 
představa: jsme drak se žhnoucíma očima, ceníme veliké zuby, naše tělo 
se leskne šupinami barvy smaragdu, šleháme pevným a pružným ocasem, 
naše tlapy jsou zakončené silnými drápy 

 
doba: tak dlouho, jak dokážeme setrvat u představy draka, opakujeme dle 
potřeby 
 
účinky: srdce, cévy, tenké střevo, překonání deprimovanosti, hněvu, 
nepřátelství, úzkosti 

 
 

 
 

19 

http://www.jitkastudenkova.cz/
mailto:studenkova@jitkastudenkova.cz


 
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

www.jitkastudenkova.cz                                                                                      studenkova@jitkastudenkova.cz 

 

„Klidná síla v obtížích je první 
známkou pravé velikosti“ 

 

Tomas Carlyle 

 
TYGŘÍ CVIK 

 
provedení: zahájíme vstoje, bez hnutí, několikrát se zhluboka nadechneme 
a vydechneme a představujeme si, že jsme tygr, pak se mírně pokrčíme v 
kolenou, postavíme se přitom na špičky a zároveň předpažíme, drápky 
máme zatažené 

 
představa: jsme nádherná velká a pružná kočka, připravujeme se ke skoku, 
jsme přesní, rozhodní a sebejistí, cítíme svou sílu, své možnosti 
doba: tak dlouho, jak dokážeme setrvat u představy tygra, opakujeme dle 
potřeby 
 
účinky: játra a nervy (detoxikace jater, ztišení napjatých nervů, úprava 
funkce žlučníku, detoxikace mozku a buněk v organismu) 
 
MEDVĚDÍ CVIK 

 
provedení: zůstaneme nehybně stát, několikrát se zhluboka nadechneme a 
vydechneme, představíme si, že jsme medvěd, nohy máme strnulé, paže 
necháme volně viset před tělem a vykročíme malými krůčky vpřed – stačí, 
když jen přenášíme váhu z jedné nohy na druhou a lehce se kolíbáme za 
strany na stranu, soustředíme se na oblast sleziny a slinivky břišní 
představa: jsme mohutným medvědem, stojíme na zadních, jsme silní a 
chytří, můžeme přidat medvědí bručení 

 
doba: tak dlouho, jak dokážeme setrvat u představy medvěda, opakujeme 
dle potřeby 

20 

             

http://www.jitkastudenkova.cz/
mailto:studenkova@jitkastudenkova.cz


 
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

www.jitkastudenkova.cz                                                                                      studenkova@jitkastudenkova.cz 

 

„Klidná síla v obtížích je první 
známkou pravé velikosti“ 

 

Tomas Carlyle 

 
účinky: tvorba enzymů slinivky a sleziny, funkce žaludečního svalu 
(zažívací problémy, hyperglykemie, hypoglykemie, cukrovka,...) 

 
 
ORLÍ CVIK 
provedení: zůstaneme nehybně stát, několikrát zhluboka nadechneme a 
vydechneme zároveň si představujeme, že jsme orel, pak pomalu 
vykročíme, paže držíme mírně od těla nebo je spojíme za zády 
 
představa: jsme mohutným orlem, který majestátně a lehce krouží vysoko 
na obloze, jsme klidní, mlčenliví, téměř neviditelní, ale také jsme dokonalí 
lovci - bdělí ostražití, nic nám neunikne, naše reakce jsou rychlé a přesné 
 
doba: tak dlouho dokud dokážeme setrvat u představy orla, opakujeme dle 
potřeby 
 
účinky: plíce, pokožka, tlusté střevo, psychika (astma, rozedma plic, 
melancholie, deprese,...) 
 
 
OPIČÍ CVIK 
 
provedení: zahájíme vestoje či vsedě, několikrát se nadechneme a 
vydechneme, představujeme si, že jsem opička a začneme se chovat jako 
opička 
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představa: jsme malá nespoutaná opička, jsme neustále v pohybu, 
skáčeme z větve na větev, z místa na místo 
 
doba: tak dlouho dokud dokážeme setrvat u představy opičky, opakujeme 
dle potřeby 
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VIII. SUCHÁ KARTÁČOVÁ MASÁŽ  

Suchá kartáčová masáž je jedna z metod, která spojuje příjemné 
s užitečným. Na fyzické úrovni je vynikajícím postupem pro detoxikaci. 
Aktivizuje lymfatický i krevní systém, pročišťuje a prokrvuje vazivo. Pokožka 
se zbavuje odumřelých buněk a díky prokrvení je podobně jako vazivo 
zásobována novými živinami, zpevňuje se, krásní. Pro duši zejména po ránu 
představuje kartáčová masáž báječné nastartování do nového dne. 

Provedení:  Začínáme kartáčováním nohou včetně chodidel, postupujeme 
přes hýždě a bederní páteř směrem k podpažním jamkám. Přes ramena 
pokračujeme směrem na hrudník a k srdci (oblast bradavek vynecháme), 
nakonec ve směru hodinových ručiček kartáčujeme břicho. 

Kartáčová masáž by měla být jemná a v ideálním případě prováděna 
kartáčem z přírodních materiálů.  

Použití: podle potřeby, nejlépe každý den alespoň 5 minut. 
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IX. MOZKOVÁ GYMNASTIKA – KŘÍŽOVÉ POHYBY 

Tak schválně! Na chvíli nechte ležet ladem logickou levou mozkovou 
hemisféru a naopak popusťte uzdu fantazii. 

Co si představíte pod pojmem mozková gymnastika? 

- Mozek, který si dal dovolenou a místo řešení životně důležitých  
         záležitostí se vrhnul na cvičení na bradlech či na kladině 

- Mozek, který mezi svými hemisférami svírá činku 
- Mozek, který řeší matematické hádanky 

 

Napadlo vás něco absurdního a komického? 

Super! Pochvalte se! 

Napadlo vás něco konvenčního? 

Super! Pochvalte se taky!  V každé škebli není perla, ale když těch škeblí 
máme opravdu hodně, tak je velká pravděpodobnost, že perlu nalezneme. 

Lidský mozek je složen ze dvou částí – hemisfér. Levá zprostředkovává 
logické myšlení, postupy, vzorce, řád, systém, naučené poučky a věty. 
Obvykle tomu říkáme jí rozum. Pravá část mozku vnímá celý svět v 
obrazech, zvucích a pocitech. Té říkáme cit. 
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V ideálním případě jsou obě mozkové hemisféry stejně rozvinuté a 
navzájem spolupracují. Ve skutečnosti to vypadá tak, že zapojovat pravou 
hemisféru spontánně umí malé děti. Jsou velmi kreativní, mají velkou 
představivost a cítění. Dospělí je ale svými příkazy a omezeními naučí velmi 
rychle to vše změnit a přeorientovat na kalkul a tvrdé myšlení jen levou částí 
mozku. Další faktorem, který hodně ovlivňuje spolupráci pravé a levé 
mozkové hemisféry je stres. O tom jste si mohli přečíst v kapitole o frontálně 
okcipitálním držení čela.  

Bylo zjištěno, že pohyby, při kterých zapojujeme střídavě protilehlé části 
těla, velmi pozitivně ovlivňují činnost obou polovin mozku. Stačí cvičit pár 
minut denně a dochází ke zlepšení koncentrace a schopnosti chápání. 
Cviků existuje celá řada. Tady je jeden z nich 
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Křížové pohyby 

Provedení:   je to 5x7 

 Křížové pohyby: loket levé ruky se dotkne kolena pravé 
nohy, loket pravé ruky se dotkne kolena levé nohy – opakujeme 7x 

 Stejnolehlé pohyby: loket levé ruky se dotkne kolena levé 
nohy, loket pravé ruky se dotkne kolena pravé nohy – opakujeme 7x 

 Křížové pohyby: loket levé ruky se dotkne kolena pravé 
nohy, loket pravé ruky se dotkne kolena levé nohy – opakujeme 7x 

 Stejnolehlé pohyby: loket levé ruky se dotkne kolena levé 
nohy, loket pravé ruky se dotkne kolena pravé nohy – opakujeme 7x 

 Křížové pohyby: loket levé ruky se dotkne kolena pravé 
nohy, loket pravé ruky se dotkne kolena levé nohy – opakujeme 7x 
 
Použití: u dětí nejlépe ráno před vyučováním nebo před domácí přípravou.    
              u dospělých duševně pracujících před začátkem práce. 
              Během dne je možné cvičení zařadit kdykoliv. 
 

BONUS NAVÍC 
 

Během cvičení se dívejte na obrázek se symbolem X ! 
 

Asi po třech týdnech se v mozku vytvoří nové spoje. Kdykoliv pak 
budete mít v zorném poli – a to se týká i pouhého periferního vidění - 
znak x, už jen to bude podporovat spolupráci mozkových hemisfér. 
Všem řidičům pak doporučuju kartičku se znakem x nalepit pod volant 
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Při křížovém cvičení se stále dívejte na 
znak 

 

X 
Výrazně tak podpoříte jeho účinek. Asi 

po třech týdnech už jen pohled na 
„X“ zlepší propojení pravé a levé 

mozkové hemisféry. I v tomto 
případě se doporučuje pokračovat 

ve cvičení s frekvencí 1-2x za 
týden. 
 

Při jakékoliv duševní práci a při řízení 
pak mějte po ruce kartičku se znakem 

„X“ tak, abyste ji měli v zorném poli. 
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tak, aby ji kdykoliv při řízení do zorného pole. Samozřejmě před tím je 
třeba alespoň tři týdny křížové cvičení provádět každý den a pak občas 
zopakovat. 
 

Poznámka tak trochu na okraj, ale důležitá! 
 

Připravte se na to, že mnohým dětem toto cvičení zpočátku nepůjde. 
Budou se plést nebo ztrácet rovnováhu. Příčinou není jejich 
nesoustředění nebo neochota cvičit, ale některá z „dys“ poruch, 
kterou lze křížovým cvičením velice dobře ovlivnit. V takovém případě 
svou ratolest jednoduše položte na záda, popadněte jejich ruce a nohy 
a cvičte s nimi vy. Sami pocítíte, jak to jde ztuha, co vaše dítě musí 
překonávat.  
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 Teď už se podle logiky všech věcí blíží… 

Ale ne, to vám poví kamarád surikaťáček. 
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POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ! 
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Mějte se krásně 
a 

něco pro to dělejte. 

Děkuji vám, že jste dočetli až do konce. 

 

Děkuji fauně a floře za trpělivé pózování 
před objektivem. 

 

Děkuji mandalám a fraktálovým obrazům 
za oživení textu. 
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