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Jak v životě prožívat více rozkoše
Přeji vám krásný den a vítám vás u četby tohoto e-booku, jehož cílem je
inspirovat vás k tomu, abyste si život více užívali. Najdete tu spoustu
cest, kterými se můžete vydat, které můžete vyzkoušet.

Přeji vám, ať se vám e-book líbí. 

Upozornění: toto je informační produkt, jehož využití je jen ve vašich
rukách, za vaše výsledky nemohu nést odpovědnost.
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ÚVOD
V této knize jsem pro vás shrnula velké množství mých životních zkušeností.
Zkušeností člověka, jehož přáním je prožívat život intenzivně, naplno,
s radostí, vášní, láskou i humorem. Během své pouti životem jsem objevila
spoustu cest, které vedou k hlubšímu prožívání a vytvářejí potenciál ke
krásným prožitkům.
Najdete zde spoustu souvislostí, které vám možná dodají cenné kamínky
do mozaiky vašeho poznání a třeba vás inspirují k nějakým pozitivním
změnám ve vašem životě.
Můžete využít i celou řadu konkrétních doporučení, která vám ukáží, co
můžete dělat pro to, abyste si život mohli více užívat.
Podělím se s vámi na mnoha příkladech i o svou vlastní cestu a prožitky,
které jsem měla tu radost prožít.
Doporučuji vám, abyste si z mnoha doporučení, která v této knize najdete,
sami vybrali to, co vás nejvíce láká či oslovuje či co vám pro vaši momentální
situaci připadá nejhodnotnější. A tím začněte.
Postupujte krůček po krůčku, nesnažte se do svého života zařadit příliš
mnoho změn najednou. Pozorujte, co vám jednotlivé cesty přinášejí, a když
budete cítit chuť svou cestu obohatit o další rozměr, vyberte si něco dalšího,
co vás láká.
Pomalejší cesta bývá lepší než rychlý úprk. Protože když jdeme pomaleji,
můžeme si více všímat toho, co na cestě vidíme, slyšíme, cítíme… také lépe
poznáme, co nám vybraná cesta v daný moment přináší.
Pokud běžíme o závod, vidíme hlavně cíl před námi a cesta se v té rychlosti
stává rozmazanou scenérií, kterou míjíme bez intenzivních prožitků a bez
možnosti hlubších uvědomění.
Tato kniha vám ukáže cesty, které povedou k vašemu většímu oživení,
zcitlivění, vnitřnímu klidu, vnitřní síle a vnitřní svobodě.
A když v sobě budete tyto kvality rozvíjet, připravíte si půdu pro to, abyste
mohli i v „běžném“ životě prožívat krásné, až mystické prožitky a
©MUDr. Barbora Müllerová, 2018
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prožitky rozkoše a slasti.
Přeji vám, ať je vám cesta s touto knihou příjemná a přínosná. 
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CO JE ROZKOŠ
Rozkoš je prožívání intenzivních příjemných, radostných a vzrušujících
pocitů, prožívání slasti. Nemusí být nutně spojená se sexualitou a
sexuálním vzrušením. Můžeme prožívat i rozkoš spojenou s příjemnými
vjemy, které nám zprostředkují třeba naše smysly, a která není v daném
okamžiku spojená se sexualitou.
Platí ale, že čím více jsme schopni prožívat rozkoš obecně, tím lepší
předpoklady máme k tomu, abychom prožívali intenzivněji a radostněji i
rozkoš smyslnou, sexuální.  Protože vše se vším souvisí. 
Velkým mýtem je, že duchovnost (spiritualita) znamená život v askezi
(odpírání), že je to život zasvěcený modlení, vyplněný těžkou a vyčerpávající
službou druhým, že je to život omezený mnoha pravidly. Že je to život, kdy
žijeme buď v celibátu, či sexuální akt slouží pouze k plození potomků. Že je
potřeba žít život ve vážnosti, protože přeci….

Ale tak to není. My všichni jsme se narodili na tuto planetu, abychom se
skrze zkušenosti učili a posouvali, ale také abychom prožívali vše, co
nám život přinese, a života si intenzivně užívali.
Skutečná duchovnost je právě život v radosti a lásce, život s respektem
k sobě i druhým.
Život, ve kterém s radostí užíváme darů, které nám byly dány. Včetně
sexuality, tedy schopnosti se milovat a prožívat u milování slastné pocity.
Život, kde si užíváme rozkoše z dobrého jídla, pohybu, doteku,…
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PROŽÍVAT ROZKOŠ JE PŘIROZENÉ
Abyste nahlédli, že prožívat v životě rozkoš je skutečně přirozené a tudíž
k tomu máme my všichni předpoklady, ukážu vám nyní dva příklady, na
kterých to, věřím, dobře uvidíte.

Příklad č. 1: děti
Děti jsou úžasnými rozkošníky a požitkáři. Jakmile jen dokáží přemisťovat
sami sebe v našem hmotném časoprostoru, začínají s vášní, zaujetím a
důkladností objevovat svět. A velmi si toto objevování užívají. Vyhledávají
to, co jim poskytuje rozkoš a jiné příjemné pocity. Přirozeně se vyhýbají
tomu, co jim přináší pocity nepříjemné. Samozřejmě v možnostech
úměrných své vyspělosti.
Nelze čekat od malinkého batolátka, že bude předvídat situace, kterým
nerozumí nebo které ještě nemělo možnost okusit. Ale pokud je to v jeho
schopnostech, vždy si vybere rozkoš a ne bolest.
Malé děti si vyloženě užívají ochmatávání všeho možného. Ony intenzivně
vnímají vše, na co těmi svými ručičkami sahají. Nemohou prostě odolat všem
těm lákadlům, která se jim staví do cesty. Jejich ručičky jsou úplně lačné
doteků. Tak moc je potřebují a tak moc jim to dělá dobře. 
Také velmi rády vše ochutnávají, což nám nemusí být vždy příjemné, pokud
jsou to pro nás vyloženě nejedlé či podle našeho přesvědčení odpuzující
věci.
Tím, že svými smysly zakoušejí množství různých věcí, tím mimo jiné své
smysly a schopnost vnímat rozvíjejí.
S rozkoší používají svůj vlastní hlas a vyluzují i různé hrdelní zvuky. Učí se
pracovat samy se sebou.
A také dělají různé pokusy. Sledují, co jednotlivé akce vyvolávají za reakce.
Třeba u vlastních rodičů či jinde. 
Třeba s velkým gustem shazují věci na zem. A sledují, jaké reakce to
vyvolává. Myslím, že se snaží přijít na kloub tomu, co se v těch chvílích
vlastně odehrává. Zkoumají zcela přirozeně zákon akce a reakce. A mám
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podezření, že si to mnohdy velmi užívají, protože je to pro ně velká legrace.
Nebo je to alespoň nějaké vzrušení, změna.

A jsme u toho. ZMĚNA. Dobře si ji zapamatujte, je pro prožívání rozkoše
stěžejní. Však o pár stránek dál sami uvidíte. 
Nemenší rozkoš a blaženost zažívají malé děti i při zkoumání světa dalšími
smysly. Je to instinktivní chování, které sytí jejich zvídavost a poskytuje
potravu jejich duši a na fyzické úrovni jejich mozku.
Všimli jste si, že se malé děti moc rády a hodně často smějí? A velmi si to
užívají. A ze všeho se radují. Vše je pro ně nové a krásné.
Inspirujme se jimi. 

TIP PRO VÁS: všímejte si, jak jsou děti přirozené, jak se nebojí se
projevovat tak, jak to cítí.
Jak jsou radostné a bezprostřední.
Jak s vášní a radostí zakoušejí a objevují nové věci.
Jak si udržují svou rovnováhu – dělají dobrovolně jen to, co se jim chce
a co je jim příjemné.
Zkuste do svého života vnést více „dětského“ pohledu na svět.
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Příklad č. 2: kočky
Pokud máte doma kočku nebo jste měli tu čest nějakou kočku pozorovat,
neujde vám, s jakou sebeláskou si důkladně čistí kožíšek, jak se rozkošnicky
protahuje, jak se rozvaluje, cítí-li se v bezpečí. Náš kocour, pokud má
mazlivou náladu, se s takovou rozkoší převaluje ze strany na stranu, že u
toho úplně válí sudy. 
Hladíte ho po jedné straně a on se vám natočí po chvilce zase na druhou
stranu, aby jí to nebylo líto a aby měl hlazení symetrické, z obou stran. 
Neujde vám, že když si lehá, někdy navnímává, jak si vlastně chce lehnout,
aby bylo ležení co nejpříjemnější.
Někdy se rozmýšlí, zda se mu vůbec chce ven, natahuje do nosu venkovní
vzduch z otevřených dveří a zkoumá, co se mu chce víc, co mu přinese větší
blaženost. Zda zůstat doma, či se jít provětrat ven. 
Kočky jsou sice domestikovaní tvorové, ale zachovávají si velkou
autonomii. Velmi často mám pocit, že náš kocour chová nás a ne my jeho.
 Vždy nás dovede tam, kam chce on sám (třeba pro nějakou dobrotu) a
nikdy si nelehne na náš klín, pokud on sám nechce.
Ono to totiž nesmíte chtít vy a ani se o to snažit nějakou akcí (jako třeba že
byste si ho vzali do náruče a posadili si jej na klín, to zaručeně ihned
znechuceně odchází), protože to by poslouchal vás a ne sebe sama. 
Maximálně k němu můžete vysílat láskyplné vlny a telepatická přání. 

TIP PRO VÁS: inspirujte se kočkami.
Hleďte si hlavně své vlastní svobody, vytvářejte si přirozené hranice
vůči druhým, které budou vymezovat prostor, ve kterém se budete cítit
dobře. Nenechte druhé, aby příliš zasahovali do vaší svobody. Pokud
narazíte na nedorozumění, s klidem druhým vysvětlete, proč to tak
potřebujete. Lidé pak nebudou vaše hranice vnímat jako útok na jejich
osobu.
Zároveň ale respektujte svobodu a hranice druhých.
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Netlačte na druhé, aby udělali něco jen proto, že to chcete, i když to
děláte s těmi nejlepšími úmysly.
Každý z nás má svobodu žít podle svého a učit se i skrze „chyby“.
Když se uvnitř sebe vzdáte „tlačení na druhé“, velmi se vám uleví a
uvolní se vám spousta energie na to, co je pro vás důležité. A pak
mohou přijít častěji i prožitky rozkoše.

©MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

11

Jak v životě prožívat více rozkoše
SYCENÍ SEBE SAMA MÁTE VE SVÉ VLASTNÍ MOCI
Někdy máme tendenci spoléhat na někoho nebo něco zvenku. Tady je
potřeba zdůraznit, že si můžete sami do svého života vnášet příležitosti,
které mohou vést k prožitkům rozkoše.
Je dobré nespoléhat se, že vás bude sytit a vaše potřeby naplňovat někdo
druhý - váš partner, přátelé, děti,… dosaďte si sami.
Když toto uvědomění skutečně vnesete do svého života, přinese vám to
mnohem větší svobodu ve vztazích s druhými lidmi.
Budete svobodnější vy sami a budou svobodnější i lidé, se kterými žijete
nebo se setkáváte.
Přestanete od nich něco očekávat a tím jim dáte svobodu být sami
sebou a dávat jen, když to tak sami cítí. A takové dary jsou mnohem větší,
krásnější a cennější než to, co byste si mohli vymoci od nich svým chtěním a
očekáváním.
Nepochopení této důležité zákonitosti je podle mého poznání jedním
z hlavních hřebíčků do rakve, ve které končí rozpadlé vztahy.
Vztahy, kde není skutečná svoboda, vztahy, které jsou vzájemnými
dohodami a nedohodami, obchodem, kdy dáváme něco jen za něco. Kdy
nedáváme sami ze sebe, svobodně a v radosti.
Stojí za to, vytvářet vztahy založené na důvěře a vzájemném respektu.
Vztahy, které nejsou vězením, vztahy, které jsou naopak velkým obohacením
a vzájemnou podporou.

TIP PRO VÁS: vždy, když budete vnímat nějaké očekávání vůči druhým
lidem, zkuste si uvědomit, že tím bráníte své vlastní svobodě
(očekáváte něco zvenčí místo toho, abyste si to sami dopřáli) a bráníte i
svobodě druhých (jsou svázáni vašimi očekáváními a nebudou se s vámi
cítit dobře a uvolněně).
Převezměte odpovědnost za svůj život do vlastních rukou, buďte si
vědomi své vlastní schopnosti a moci tvořit si život takový, po jakém
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toužíte.
Neznamená to však, oddělovat se od druhých, je to „jen“ změna vašeho
postoje, která dělá doslova zázraky.

Vím, že to nejspíš nebude jednorázová záležitost, je to proces. Ale stojí to za
to. Uvolní se ve vás spousta energie, kterou můžete využít mnohem
efektivněji. A přitáhnout si do života více rozkoše.
Sama jsem si tím taky prošla.  Nyní prožívám krásné chvíle se svým
mužem, naše láska stále kvete, naše souznění a napojení se prohlubuje,
často a rádi se spolu smějeme, vzájemně si pomáháme a podporujeme se…
A jsme spolu už 25 let. 
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PROČ JE DOBRÉ PROŽÍVAT ROZKOŠ
Rozkoš a všechny příjemné pocity sytí vaši celou bytost. Prospívají nejen
vašemu tělu, ale hlavně vaší duši.
Protože pokud strádáme nedostatkem prožitků, jsme v životě nespokojeni,
jsme smutní, nešťastní, otupělí, bez energie, bez života, radosti a vášně. A
mohou pak přijít i nemoci.
Máme často tendenci se přejídat a vynahrazovat si tak chybějící prožitky
náhradními způsoby.
Někdo hledá chybějící prožitky dokonce skrze drogy nebo sex bez lásky,
někdo hledá dočasné uvolnění a zapomnění v alkoholu. Někdo hraje
hazardní hry a prožívá u toho vzrušení, které mu v životě jinak chybí, někdo
holduje nebezpečným adrenalinovým záležitostem, protože jen
v přítomnosti rizika smrti jsou jeho prožitky dostatečně intenzivní.
Všichni tito lidé se snaží o intenzivnější prožitky, jen nezvolili tu nejlepší
cestu.
Nezvolili cestu vlastního rozvoje skrze uvědomění a práci na návratu ke
své přirozenosti.
Vždyť děti, jak už jsme si řekli, jsou těmi nejpříkladnějšími rozkošníky. Jen
během růstu a proměny v dospělého vlivem mnoha okolností o tuto svou
přirozenost většinou přišly.
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JAK ROZKOŠ VZNIKÁ
K prožívání rozkoše je nutné, aby proudila vaše životní energie a aby
proudila co nejvíce harmonicky. To znamená, že rozkoš prožíváte
v okamžicích, kdy jste patřičně UVOLNĚNI a vnímáte něco krásného, něco,
co rozpohybovává vaši životní energii, něco, co vás vzrušuje a probouzí
proud života uvnitř vás.
Pokud jste ve stresu, pokud se cítíte být pod tlakem (ať už pod tlakem
druhých osob či pod svým vlastním tlakem), pokud jste k smrti vyčerpaní,
rozkoš může přijít jen velmi stěží.
Rozkoš přichází, když jste uvolněni.
Práce na osobním a duchovním rozvoji a práce na upevnění tělesného
zdraví jsou to nejlepší, co pro sebe a pro hojnější prožívání rozkoše ve
vašem životě můžete udělat.
Pokud jdete po své cestě tudy, kudy máte, pokud rozvíjíte své prožívání a
svou vnitřní harmonii, rozvíjíte vnitřní klid (ten je velmi důležitý a léčivý) a
vnitřní sílu, to vše vede k silnějšímu proudění vaší životní energie. Vede
k rozvoji větší citlivosti, vnímavosti, reaktivnosti. A k bohatším prožitkům.

VNITŘNÍ KLID je důležitým předpokladem hlubšího prožívání. Protože
jemné vlnky jsme schopni vnímat jen na klidné hladině. Pokud převládá
vlnobití, jemné vlnky nemáme šanci uzřít a ani vnímat a tedy ani na ně
reagovat rozprouděním energie a nějakým příjemným prožitkem.
Postupně budete svou vnitřní prací schopni stále lépe poznávat sami sebe a
tím i zjišťovat a objevovat, co vám dělá dobře. Nebudete tak odkázáni na
náhodné vzácné prožitky, ale budete schopni připravit si k příjemnému
prožitku vhodné podmínky.

TIP PRO VÁS: každý den se alespoň na chvilku zastavte. Práce vám
neuteče (pořád je na čem pracovat a co dělat), ale život vám může
protéci mezi prsty. Vyhraďte si pro sebe chvilky klidu, kdy budete moci
obnovovat své síly a věnovat se jen sami sobě.
Je jedno, zda to bude posezení na zahradě, teplá vana, meditace, klidné
©MUDr. Barbora Müllerová, 2018
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cvičení, posezení s čajem.
Tyto chvíle posilují váš vnitřní klid, který je předpokladem hlubšího a
intenzivnějšího vnímání.
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Jak v životě prožívat více rozkoše
Jsou tu ale dvě pasti, která na člověka, pracujícího na sobě a toužícího po
krásných prožitcích, čekají.

1. PAST:
První pastí je přílišné lpění a chtění a z něj pramenící napětí. Protože snaha
vždy vyvolává určité napětí.
Takže neberte to smrtelně vážně, připravujte si možnosti, zkoušejte a hrajte
si, ale nechejte věcem volný průběh. Ne vždy budete vyladěni k tomu, prožít
rozkoš, i když tomu zdánlivě nic nebrání.  A čím víc na něčem lpíte či to
hodně chcete, tím méně jste uvolněni a otevřeni tomu, abyste mohli být
„pohlceni“ přítomným okamžikem.
Život je velká záhada, opředená mnoha tajemstvími, a tajemstvím je i
každičký budoucí okamžik. Nikdy nevíme, jaký bude.
To, že se situace vždy nevyvíjí podle našich představ je moc dobře. Protože
jsme součástí dokonalého celku zvaného život. Nejsme schopni nahlédnout
všechny zákonitosti a tedy ani vždy určit, co je pro nás nejlepší. Inteligence
Vesmíru je mnohem větší, než ta naše.
Také nás to učí přijímat proměnlivost a nevyzpytatelnost života, který
má své vlastní cesty k rovnováze. Když jsme si vědomi této skutečnosti,
jsme mnohem bdělejší k vlastním signálům i k signálům od života, a pak více
a intenzivněji život prožíváme.

2. PAST:
Druhou a velmi rozšířenou pastí je představa, že práce na vlastním rozvoji
a zdraví znamená větší aktivitu. Mnohdy právě méně je více. A v mnoha
oblastech.
Práce na vlastním rozvoji často právě znamená, že se nepouštíme do akcí,
které nás zbytečně vyčerpají a nepřinesou nám nějakou hodnotu. Že se
učíme naslouchat sami sobě, respektovat své naladění, své síly, kterých
můžeme mít někdy více a někdy méně. 
I v přírodě se vše děje v určitých cyklech a střídají se období vrcholné aktivity
©MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

17

Jak v životě prožívat více rozkoše
s obdobími velkého klidu (třeba jaro x zima), a jsou proto i v našich životech
období, kdy se cítíme plni sil a období, kdy potřebujeme zvolnit a síly
dočerpat.
Naše západní společnost do nás už od dětství vtlouká představu, že jsme
lineární bytosti a že tedy musíme podávat stále stejné (stejně vysoké)
výkony.
Je to jeden z důvodů, proč je mezi námi tolik uštvaných a nešťastných lidí,
kteří nakonec často i onemocní. Jejich životní síly se postupně vyčerpávají a
s rostoucím věkem tito lidé rychle slábnou.
Takže pokud chcete býti zdraví a šťastní, učte se naslouchat svým
pocitům a žijte svůj život proměnlivě, podle svých sil, jak jen si můžete
dovolit. Budete v lepší rovnováze a více připraveni ke krásným
prožitkům.
Navíc čím víc budete respektovat sami sebe, své pocity, tím snadněji budete
přijímat a respektovat i druhé. Přijde to skoro samo jako „vedlejší efekt“. 

TIP PRO VÁS: nelpěte příliš na ničem, rozvíjejte v sobě důvěru v život a
jeho vedení.
Postupně opouštějte sebekontrolu a kontrolu nad situací. Více se
uvolníte a otevřete tomu, co přichází, tomu, co právě je.
Pomůže vám to být více v proudu života (flow), takzvaně plynout, což
je nejlepší předpoklad pro prožívání příjemných a krásných chvil.
Respektujte své pocity a síly a zbytečně se nevyčerpávejte tam, kde to
není nutné.
Budete mít víc energie na věci, které jsou v životě opravdu důležité. A
častěji pak mohou přijít i krásné prožitky.
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CO JE DÁLE POTŘEBA PRO PROŽÍVÁNÍ ROZKOŠE
ZMĚNA
Říkali jsme si, že rozkoš vzniká, pokud se příjemně rozproudí naše životní
energie. Klíčem k tomuto rozproudění je právě ZMĚNA.
Protože pokud prožíváte něco nového, nepoznaného, jste bdělejší, vaše
smysly jsou více probuzené a více prožíváte to, co právě je. Ne nadarmo se
říká, že změna je život. Protože život neustále proudí, stále se proměňuje
a čím více jste schopni tyto změny vnímat, tím více si užíváte každý
okamžik. Každý, skutečně každičký okamžik, každá vteřina je jedinečná.
Tvoří ji dohromady celý Vesmír a my jsme jeho neoddělitelnou součástí.
Změnu můžete vnímat a sami si ji tvořit. Můžete si vytvořit nějakou vnější
změnu (i když dělení změn na vnější a vnitřní je ve své podstatě schematické,
vše je propojeno v neoddělitelný celek).
Typicky např. změnu prostředí – časté a oblíbené je například cestování. Čím
budete ale vnímavější a více přítomní, tím vám stačí k rozproudění životní
energie méně. Nemusíte jezdit na kraj světa, abyste měli krásné prožitky.
Můžete je mít klidně i doma na pařezu. 
Ale pozor: Honba za změnou není řešení
Znám lidi, kteří horečnatě cestují. Každou chvíli objevují novou zemi, aby ze
sebe vykřesali nějaké prožitky. Jsou i lidé, kteří hojně střídají partnery,
protože potřebují velké změny k tomu, aby dokázali prožívat sexuální
vzrušení.
Takoví lidé navíc často utíkají sami před sebou, protože kdyby se zastavili,
objevily by se nezodpovězené otázky, nezpracované záležitosti…., na které
v tom jejich životním kalupu není prostor a čas. A pokud se tyto
nezpracované záležitosti nahromadí, mohou se o slovo hlásit i velmi
nepříjemnými pocity.
Tito lidé ale nevědí, že utéci sami před sebou ve skutečnosti nemohou a že
je to jednou dožene.
Je skvělé dopřát si změnu, pokud to tak cítíte, a třeba odjet do cizí země.
©MUDr. Barbora Müllerová, 2018
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Ale je pak také dobré dopřát si čas k tomu, abyste změny a prožitky
vstřebali.
Je dobré energii vydávat, prožívat nové věci, ale je také potřeba energii
nabírat, odpočívat, abyste zase nastolili uvnitř sebe rovnováhu.
Čím méně jste sladěni, tím jsou pro vás velké (třeba i pozitivní) změny
náročnější a musíte si pak dopřát patřičný čas na vstřebání.
V této době vstřebávání se můžete přechodně cítit i nepříjemně, dle vaší
vnitřní konstelace se mohou třeba vynořit i nějaká starší témata ke
zpracování… Rozprouděná energie může s sebou z hlubin vaší bytosti
vytáhnout něco, na co jste už třeba dávno zapomněli, a co je pro vás dobré,
abyste zpracovali a vypustili.
Vnímejte proto sami sebe a to, co se vám chce. Pokud se cítíte po
intenzivních změnách unaveni, je to signál k tomu, abyste zpomalili a nabrali
zpět vydané síly. Budete si tak udržovat zdravou rovnováhu a schopnost
vyrovnávat se se životem a změnami, které přináší.
Pokud zůstaneme u změny prostředí, jak už jsem zmínila, cestování do
cizích krajů není k intenzivnějšímu prožívání nutné. Čím jsem sama
vnímavější, tím mi k nasycení smyslů stačí třeba každodenní proměny, které
mohu pozorovat na sobě sama, v tom, jak se cítím, co se mi chce a nechce,
apod.
A také v proměnách v přírodě. Většinou chodím v jednom a tom samém
lese, mám pár oblíbených tras, ale pokaždé je to jiné. Pokaždé jsem jinak
vyladěná, vnímám jako příjemné jiné věci….
Někdy je to svěží zeleň stromů, keřů a bylin, která mi působí radost, někdy je
to radostný zpěv ptáků, jindy prožívám rozkoš z bosé chůze, raduji se z toho,
že vnímám různé povrchy a to, jak jsou různorodé.
Někdy je mi příjemné soustředit se na oblast nohou a vnímat jejich pohyb
při chůzi, jindy je mi naopak příjemné vnímat oblast pánve, příště zase
středu těla…. A různě se to proměňuje.
Pokud jsem hůře ukotvená, tedy méně přítomná v těle, moje pozornost se
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už téměř sama (v minulosti mi to dalo mnohem více práce) soustředí více do
nohou, do toho, abych vnímala samu sebe. V těchto chvílích vnímám, že
obdivovat okolní zeleň je mi vyloženě nepříjemné a odvádí mě od vnímání
sebe sama.
Takže život sám se svou neustálou proměnlivostí jak vnější, tak i vnitřní,
nám připravuje podmínky k tomu, abychom mohli prožívat intenzivně a
s rozkoší svůj život.
Vnějšími změnami jsou třeba krásné proměny ročních období, které jsou
spojeny i se změnami energií. Na jaře jde energie hodně vzhůru, na podzim
se stahuje dolů, do kořenů, v létě a v zimě je proudění energií stabilizované.
Na jaře třeba můžeme pozorovat, jak se nalévají listové pupeny na stromech,
které se pak postupně rozvíjejí v listy. Zprvu malé, světle zelené a jemné,
které se zvětší, ztuží a ztmavnou…
Můžeme pozorovat, jak poté postupně kvetou s postupujícím jarem jiné
rostliny. Jak nejdříve nakvétají, pak jdou do plného květu, postupně se
proměňují a vydávají i různé vůně,….
S každým dnem se mění i počasí, délka doby, kdy je světlo,….stále se něco
mění v očích toho, kdo je pozorný. 
Měníme se neustále i my. Čím více jsme spojeni sami se sebou, se svým
tělem, s prožíváním, s vnímáním toho, co právě je, tím jsme uvnitř sebe
proměnlivější a cítíme bohatší prožitky a větší a neustálé změny i uvnitř sebe.

TIP PRO VÁS: vnášejte si do svého života drobné změny. Zkoušejte
dělat věci jinak, hledejte nové způsoby, nové cesty. Stačí třeba vypravit
se novou cestou do práce, do obchodu, objevit nová zákoutí ve vašem
okolí.
Mějte oči i další smysly připravené ke vnímání – buďte více bdělí a
pozorní k tomu, co se děje uvnitř vás a k tomu, co potkáváte.
A pokud máte chuť, cestujte. Můžete objevovat nová místa i v naší
zemi, která je velmi krásná. Nepotřebujete na to mnoho prostředků.
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POZORNOST
Pozornost je klíčem spojujícím změny vnější i vnitřní.
Pozornost, která, pokud je zaměřena právě do života, do přítomnosti,
do těla, do smyslových vjemů, je živnou půdou pro prožitky rozkoše.
Zkrátka, pokud jste bdělí a pozorní, pak můžete prožívat rozkoš
z nejrůznějších změn.
Je důležité přesouvat svou pozornost z hlavy a myšlenkových proudů do
svého těla, do přítomnosti. Vnímat, jak se cítíte v jednotlivých částech těla,
co se vám chce, co nechce, jaké máte ještě jiné pocity, jemné počitky,
emoce,…
Protože pokud se na něco soustředíte, více to vnímáte a má to na vás větší
účinek. Tedy pokud si všímáte změn, máte stále dost podnětů – tedy
„materiál“, který vás oživuje, aktivuje, a rozvíjí váš potenciál prožívat rozkoš.
Vše tu stále je, všechna krása. Jen si potřebujeme pěstovat větší schopnost ji
vidět a vnímat. 

TIP PRO VÁS: přesouvejte svou pozornost z „hlavy“ více do těla a do
toho, co právě je. Věnujte méně pozornosti kolujícím myšlenkám.
Ale mějte se sebou trpělivost, nechtějte zázraky přes noc (i když se také
dějí). Nemusí to být zezačátku snadné. Když vytrváte, postupně to
půjde snáze, až vám to bude zcela přirozené.
Také se vám jistě během času podaří prožít něco krásného, co bude
posilovat vaši důvěru ve vlastní schopnosti a dá vám sílu pokračovat
dál.

Větší vnitřní změny také prožíváme, pokud pracujeme na svém rozvoji.
Vnitřní změnou je to, že jak měníme sami sebe a vracíme se ke své
přirozenosti, měníme i své prožívání. Bouráme a opouštíme myšlenkové
vzorce, které nám často brání vnímat realitu ve větší přítomnosti, bez našich
vlastních interpretací,… dovolujeme si pak prožívat třeba i negativní emoce,
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které když projdou, můžeme se uvnitř sebe lépe uvolnit….
Takových vnitřních změn a oblastí, na kterých se dá pracovat, je celá řada a
provází naši celou životní cestu.
Čím déle jsem na své cestě životem, tím jsem pozitivnější, věci beru tak, jak
přicházejí a vždy vidím hlavně to, co mi přinášejí. Protože každá, sebehorší
věc, má v sobě i potenciál pozitivně proměnit nás a naše životy. I když to
často bolí.
Pozitivní přístup k životu – tedy pozornost zaměřená na to krásné neznamená přehlížet to, co není sluníčkové. Znamená to, že to nesluníčkové
přijímám jako běh života, prožiju to a pustím a více se soustředím na to, co
mi to může přinést.
Život je jako bodlák.  Může vás poranit svými ostrými listy a trny, ale také
krásně barevně kvete. A pokud se více soustředíte na květ bodláku, svět
budete vnímat jako krásnější. A váš svět pak skutečně krásnější bude.
Pokud se budete více soustředit na ostré listy a trny, budete svět vnímat jako
místo, kde byste raději nebyli. Vždyť vám může každou chvíli ublížit!
Když se více soustředím a všímám si květu bodláku, neznamená to, že bych
si nebyla vědoma jeho ostrých listů. Vím, že je má, ale tím, že jim nevěnuji
větší pozornost, než je nutné, neposiluji jejich sílu a moc nad mým životem.
Před časem jsem napsala články Význam bolesti a utrpení a také Pozitivní
myšlení ano či ne?, které vám k tématu více prozradí (odkazy najdete
v závěru knihy v Dodatku). Je přirozené, že pozitivní vliv těžkých a bolestných
událostí jsme často schopni uvidět až s odstupem.
Prožila jsem si v minulosti roky, kdy jsem byla hodně ve své hlavě. Mou
pozornost zaujímaly proudící toky myšlenek, téměř neustále jsem v hlavě
něco řešila, bylo to stále dokola. Jen málo mé pozornosti a energie bylo
směřováno do mého těla, do přítomného okamžiku, do vnímání toho, co je
kolem uvnitř i kolem mě. Svět byl vybledlý, neslaný nemastný, neužívala
jsem si život, měla jsem pocit, že už všecko znám. Že už není co prožívat, co
objevovat. Možná to znáte taky.
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Ale pak jsem začala na sobě pracovat. Objevily se totiž zdravotní problémy
a nejrůznější neduhy, které mě přinutily se sebou něco dělat.
Prostě jsem se chtěla cítit lépe a věděla jsem, že se k tomu musím
propracovat. To bylo po narození dětí, kdy jsem byla ze všeho velmi
vyčerpaná, přepínala jsem se a vlastně jsem se dobře neznala.
A od té doby už uplynulo hodně času a má vnitřní práce nese krásné
plody. Prožívám spoustu krásných prožitků, cítím se často úžasně naplněná
a vyživená. Jsem převážně radostná a pozitivní. Mráčky se občas objeví, ale
můj vnitřní vítr je rychle rozfouká. 
Úplně poprvé jsem na sobě začala pracovat, když jsem studovala medicínu.
Studium byla obrovská kláda a musela jsem si do hlavy ukládat neuvěřitelná
kvanta informací. Často a intenzivně mě bolela záda a jeden dobrý neurolog
mi poradil, abych začala s jógou.
Velmi jsem se do jógy nadchla, protože jsem cítila, jak mi velmi prospívá.
Bolesti zad ustupovaly, více jsem si život užívala, vnímala jsem, jak je svět
barevnější (a to doslova).
Jóga mi pomohla zejména proto, protože klade důraz na prožitek v těle.

POZORNOST je směřována na vnímání toho, co v jednotlivých pozicích
cítím. Na to, jak se tyto pocity postupně mění, měním-li polohu svého těla,
pokud provádím jednotlivé ásany (jógové pozice) nebo třeba pokud jinak
dýchám.
Jóga navíc změnou napětí ve svalech a různých jiných částech těla a změnou
polohy přirozeně rozpohybovává životní energii a tím posiluje tělo a rozvíjí
vnímavost.
Pro to, abyste mohli ve svém životě prožívat více rozkoše, nemusíte nutně
dělat jógu (ale můžete). Stěžejní je, zaměřit svou pozornost do svého těla

a do toho, co je právě teď.
Přiměřeně používejte své tělo, nezatěžujte ho jednostranně, střídejte
nejrůznější pohybové aktivity, aby se procvičovaly všechny oblasti. Ideální je
pro začátky klidně obyčejná chůze. Nejlépe v přírodě, protože příroda sama
o sobě harmonizuje, pomáhá rozproudit životní energii, sytí všechny
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smysly…
Důležité je soustředit se na to, co svými smysly vnímáte, připravovat
svým smyslům a tedy i sami sobě dostatečnou potravu. A vnímat, jak se
ve svém těle cítíte. Pozornost přesouvat do svého těla, kdykoliv si
vzpomenete.
Může to být zezačátku těžší, protože nás učili svou pozornost směřovat ven,
mimo sebe. Protože jen tak jsme mohli být poslušnými ovečkami v systému
a nedělat „potíže“ a nevyčnívat.
Protože ten, kdo dobře vnímá sám sebe, dobře cítí, když je omezován ve
své svobodě a když je jím manipulováno. Odhalí i tak „důmyslnou“ a
nenápadnou manipulaci, jakou je manipulace strachem. Třeba v reklamě, kde
vás děsí klíšťaty proto, abyste si koupili vakcínu a nechali se očkovat.
Vše ale v sobě máte, a tak si schopnost „dívat se do sebe“ a zaměřovat svou
pozornost více do přítomného okamžiku, do prožitku, zase rozvinete,
budete-li chtít.

TIP PRO VÁS: kdykoliv si vzpomenete a bude se vám chtít, věnujte
pozornost sami sobě a přítomné chvíli, tomu, co cítíte.
Klidně si i na chvilku zavřete oči, můžete pak vnímat některé vjemy
silněji a lépe je rozpoznávat.
Vnímejte, jak se cítíte v jednotlivých částech svého těla i v těle jako
celku. Můžete svou pozorností „skenovat“ (projíždět) jednotlivé části
vašeho těla. Některé části vašeho těla mohou přitahovat vaši pozornost
více, tak jim svou pozornost dopřejte. Vše má svůj důvod. 
Vnímejte svůj dech.
Vnímejte, jak se cítíte ve svém nitru, zda jste klidní a uvolnění či
v napětí a stažení,…
Všimněte si, zda je vaše mysl klidná nebo vám víří myšlenky…ale
odstupte od svých myšlenek, nenechte se, myšlenkami vtáhnout do
hlavy, pokud to půjde.
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Vnímejte situaci, ve které zrovna jste – co vidíte, slyšíte, cítíte, hmatáte,
jakou máte v ústech chuť…?
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Také nás učili zaměřovat se na cíl. Dosahovat. Je to velmi silný a rozšířený
program, který brání prožitkům rozkoše. Protože když jsme zaměřeni na cíl,
stále svou pozornost upínáme někam dopředu. A utíká nám vše, co je právě
teď. A jedině to, co je právě teď, je skutečné.

Naše fyzické tělo je vždy plně přítomné. A tak právě budování dobrého
kontaktu s vlastním tělem (jeho vnímání) je cesta, která vede
k intenzivnějším prožitkům přítomného okamžiku a k větší rozkoši.
Samozřejmě že ne vždy prožíváme jen samé pozitivní pocity, ale i ty méně
příjemné pocity a signály jsou velmi cenné a důležité. Ony nás totiž vedou
k lepší rovnováze. Ukazují nám, kdy je třeba něčeho už dost, kdy je potřeba
něco udělat jinak, méně, více, něco změnit. Udržovat si životní rovnováhu
v naší „rozvinuté“ civilizaci je velkým uměním.
Ale to, že jsme zvyklí se zaměřovat na cíl a dosahovat, není úplně k zahození.
Ono nás to naučilo trpělivosti, houževnatosti a schopnosti odepřít si něco
malého pro něco většího. I to se vám na vaší cestě životem bude určitě
hodit. 

TIP PRO VÁS: zkuste se méně zaměřovat na cíl, méně dosahovat.
Nechejte věci více plynout. Zaměřujte se více na to, co právě probíhá –
více na samotnou cestu, méně na cíl. Určitě znáte to rčení – cesta je cíl.

Krásným příkladem, který vám ukáže, jaký je rozdíl mezi cestou a zaměřením
na cíl, je situace, kdy se maminka snaží s malým batoletem někam dojít.
Třeba potřebuje dojít do obchodu (cíl). Chce tam dojít rychle.
Jenže malé dítko vůbec nezajímá nějaký cíl, něco, co je v budoucnu. Jeho
zajímá to, co je právě teď (cesta). Raduje se z motýlka, kterého spatří, zastaví
se a klidně ho pozoruje, dokud ho to baví. Zkusí ho chytit do ručičky. Pak se
chce poráchat v kaluži, vyzkoušet, jaké to je, když vyleze na obrubník, chce si
sáhnout na větvičku, která se sklání z živého plotu… Pak si všimne žížaly a
přidřepne si, aby ji mohlo lépe pozorovat…
Ale maminka, která je v té chvíli orientovaná na cíl, tohle dlouho nevydrží a
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bafne své dítko do náruče či ho odtáhne od „rušivých“ elementů. Neříkám,
že je něco „jen dobře“ a něco „jen špatně“. Každá situace je jiná. Jen tím
ilustruji, jaký je rozdíl mezi cestou a cílem. 
Čím méně se snažíme něčeho dosahovat, tím jsme v menším napětí,
více plyneme a prožíváme, neplýtváme svou energií na zbytečné akce.
Ale aby to nebylo pochopeno mylně. Neznamená to rezignaci a lhostejnost.
Znamená to, že příliš netlačíme na pilu, protože pila lépe řeže, když ji
necháme volně pohybovat. 
Je k tomu skvělé naučit se vnímat, kam jde vaše energie. To, co vás těší,
přináší vám radost, to, co děláte snadno, tak nějak bez nadměrného úsilí,
bývá to, co vám prospívá. Ale neznamená to, že vše přijde snadno a bez
přičinění. Jen je velmi dobré naučit se rozeznávat, kam energii napřít a
kam to není ani nutné a ani užitečné.

TIP PRO VÁS: učte se sledovat, kam jde vaše energie - co se vám chce,
kam vás to vede. Zkoušejte následovat své vnitřní volání a všímejte si,
jak se potom cítíte. Objevte sami pro sebe řeč vašeho těla i duše. A učte
se odhadovat své síly podle vašich pocitů.

Je ale dobré, abyste věděli, že pokud se začnete více zaměřovat sami na
sebe a své prožívání, můžete v nějakém období vnímat i intenzivnější
nepohodu a nepříjemné pocity. Čím více máte v sobě nevyřešených
záležitostí, věcí, které jste ještě nepustili a nepropustili, tím ta nepohoda
může být větší.
Má ale velký smysl to vydržet a hledat cestu k lepší rovnováze. Chcete-li
si život více užívat, je potřeba se zbavit okovů minulosti. Ty totiž brání
volnému proudění vaší energie. Svazují vás a ovlivňují, i když si toho možná
nejste vědomi.
Někdy vás nepříjemné pocity povedou k nějaké změně, někdy můžete
udělat „jen“ to, že je přijmete, prožijete a ony za čas odezní. Někdy jsou
prostě jen způsobem, jakým se vaše bytost sama léčí.
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TIP PRO VÁS: více se soustřeďte na to pozitivní. Tato schopnost vidět
věci v pozitivním světle je dobrým základem spokojeného života. A
můžete ji sami takto rozvíjet.
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VNITŘNÍ SVOBODA
Ti největší duchovní mistři si velmi intenzivně užívají každičký okamžik
svého bytí. A žijí jednu velmi důležitou hodnotu – VNITŘNÍ SVOBODU.
Úplná vnitřní svoboda je opájející sama o sobě a způsobující slast. Když
nemáme uvnitř sebe žádná omezení, víme, že můžeme všechno a nemusíme
nic, pokud nechceme. Ta lehkost, se kterou se pak život žije, přitahuje
spoustu slastných prožitků. Vše probíhá přirozeně, nenásilně, bez
zbytečného napětí.
Jsme pak pány svého života (samozřejmě ve vazbě na život sám a v pokoře a
přijímání toho, co přichází) a nenecháme se nikým manipulovat, ovládat ani
zotročit.
Máme spoustu sil, spoustu energie, protože se energie nespotřebovává na
boj našich jednotlivých součástí proti jiným našim součástem (vnitřní
konflikty) a na boj se světem. Pokud žijeme v souladu, není proti komu a
s kým bojovat. 
Ve své přirozené podstatě jsme všichni láskyplné bytosti toužící po souladu
se sebou i s druhými a není proto potřeba se vlastní vnitřní svobody bát.
Naopak se velmi vyplatí na své vnitřní svobodě pracovat.
Pár příkladů ze života (nejen mého):
Omezením vaší vnitřní svobody může být třeba situace, kdy toužíte
někoho oslovit, ale sami si to zakážete. Třeba proto, že se to nehodí….že
to bude druhého obtěžovat…že se ztrapníte….že je vaše otázka či prosba
hloupá…
Omezením vaší vnitřní svobody může být třeba situace, kdy celá vaše
bytost volá po nějakém jídle, máte velký hlad, ale vy si jídlo zakážete,
protože není čas na jídlo, musíte ještě udělat to a to… není doba, kdy se
jí…nechcete „být tlustí“…musíte mít pevnou vůli a disciplínu…protože je
v téhle situaci blbé jíst…. protože není dostupné jídlo dle vašich představ
(třeba dostatečně zdravé apod.)…
Omezením vaší vnitřní svobody může být třeba situace, kdy v rámci
partnerství či manželství cítíte, že potřebujete i nějaký čas jen sami pro
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sebe, ale svému partnerovi či manželovi to neřeknete (třeba proto, že on
je nejraději jen s vámi) a budete trpět nedostatkem osobního prostoru, času
jen pro sebe sama…
Omezením vaší vnitřní svobody může být třeba situace, kdy váš partner
chce, abyste udělali něco, co je s vámi v rozporu. A vy to cítíte, že je
vám to proti mysli, ale přesto to uděláte.
Ale tyto situace, kdy si vytvoříte vnitřní konflikt, mají ještě další „dohru“.
Vytvoří se ve vás napětí, protože nějaká vaše část, nejčastěji nějaké vaše
přesvědčení nebo obava, bojuje proti vaší svobodě, přirozenosti nebo
potřebě.
A: A toto napětí může způsobit to, že pak máte třeba vztek na svého
partnera, že po vás chtěl to a to…
B: Při vyšší míře uvědomění budete vědět, že partner za to nemůže, že vy
jste si měli obhájit sami sebe, a pak budete mít vztek sami na sebe, že jste
udělali něco, co jste nechtěli…
C: V dalším kroku, při ještě větší míře uvědomění a po nějakém čase praxe si
sami v dané situaci uhájíte svou svobodu a v klidu partnerovi vysvětlíte,
proč to a to udělat nemůžete. A můžete pak spolu hledat jiné řešení, cestu,
která bude schůdná pro oba dva…
Při troše vynalézavosti si můžete prakticky vždy uhájit svou vnitřní
svobodu, naplnit své potřeby. Sám život vám často pootevře vrátka
k cestě, která vám to umožní. Jen je potřeba, abyste si svých potřeb a své
vnitřní svobody hleděli, všímali a přáli si je respektovat.
Většina konfliktů a nedorozumění pramení právě z nedostatečné
komunikace. Z toho, že si dostatečně neuvědomujeme, oč v té situaci
vlastně jde, jaká je její podstata, jaké pohnutky máme a nezvolíme optimální
vysvětlení.
Je velký rozdíl, když druhému vysvětlíte, že odmítnete pro něj to a to udělat,
protože je to s vámi v rozporu. Oproti situaci, kdy začnete obviňovat toho
druhého, že má nesmyslné požadavky, že je příliš náročný, sobecký… aniž by
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on tušil, že po vás chtěl něco, co pro vás znamená sebezapření.
Ideální je vždy nahlédnout podstatu situace a mluvit o svých vnitřních
pohnutkách a potřebách. Takto to druzí nebudou vnímat jako neochotu
nebo útok a přijmou to mnohem snadněji.
Naopak vám tyto situace mohou přinést větší vzájemné porozumění.
Protože jen málo lidí dokáže mluvit o svých niterných pocitech a potřebách,
ukázat svou pravou podstatu a zranitelnost. A když vy tyto kvality druhému
ukážete, dáte mu tím najevo, že i on může být sám sebou. A ve finále vás to
může velmi sblížit.

TIP PRO VÁS: všímejte si omezení, která sami sobě připravujete či která
vám připravuje někdo jiný. Jsou to každodenní drobnosti, které však
v součtu znamenají velmi mnoho.
Snáze pak rozeznáte situace, kdy sami sebe omezujete, či kdy vás
omezuje někdo druhý.
Postupně se vám bude lépe dařit vytvářet si pro sebe svobodu, jakou
potřebujete. A budete pak mít více energie na život i na další objevy a
posuny.
Ale pokud se vám zrovna nepodaří situaci zvládnout tak, jak byste
chtěli, nezlobte se na sebe a přijměte to jako „další učební látku“.
Mnohdy jsou v nás velmi silně otištěny komunikační strategie, kterých
užívali třeba naši rodiče. Jejich způsoby manipulace, nátlaku,…
Pokud nemáte dostatečně „zažité“ nové způsoby, nemusí být snadné,
najít v situacích, které jsou často plné emocí, to nejlepší řešení. Buďte
sami k sobě i k druhým shovívaví.
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PŘIROZENOST
Přirozenost je plná lehkosti, radosti a rozkoše, je to naše pravá podstata,
kterou jsme se přišli projevit a naplnit. Bez nalézání své vlastní
přirozenosti není cesta k rozkoši a krásným prožitkům úplná. A přirozenost
jde ruku v ruce s vnitřní svobodou.
Malé přirovnání vám možná ukáže víc:
Květina, která se narodila proto, aby kvetla červeně, bude chřadnout, bude-li
nucena někým jiným kvést modře. Také bude chřadnout, pokud ona sama
během svého růstu zapomene na to, že její přirozeností je kvést červeně a
bude sama na sebe vytvářet tlak, bude sama po sobě chtít, aby kvetla
modře.
Její modrá barva nebude sytá a ani zářivá a tato květina na své modré
kvetení vynaloží obrovské množství energie. Její život nebude slastný a ani
moc radostný, nebude v něm lehkost a přirozenost. Její život bude dřinou a
tlakem, který bude sama na sebe vytvářet, aby změnila svou přirozenost
v něco, co si myslí, že je „správné“ či „žádoucí“.
Pokud tato květina pozná, že její přirozeností je kvést červeně, přestane na
sebe tlačit, a její barva se téměř „sama“ změní na červenou. Její červená
barva bude krásně sytá a zářivá, květina bude šťastná, bude kvést s radostí a
lehkostí a bude obdarovávat svět svými krásnými květy…

Kdyby toto věděli všichni rodičové, bylo by méně vychovávání a více
láskyplného chování, méně tvarování a přikazování, méně strachu a více
důvěry v to, že každý květ ví, jak má rozkvést. 
Není potřeba do dětí vtloukat, jaké mají být, stačí je přijímat a milovat
takové, jaké přirozeně jsou a být jim láskyplnými a podporujícími průvodci.

A i vy byste si měli přestat říkat, jací byste měli být (pokud to děláte).
Přijměte sebe sama a to, že jste tou nejlepší verzí sebe sama, jakou v dané
chvíli dokážete být. Postupně odkrývejte a odstraňujte vše, co vám není
vlastní, co vám není přirozené. To, co vám bylo vtištěno někým jiným či co
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jste během života z donucení či nevědomosti přijali za své.
Čím více budete sami sebou, tím snadněji vše půjde. Budete více cítit co
ano a co ne.
Netvrdím, že nikdy nebudete cítit nejistotu, ale ta je vlastně velmi prospěšná.
Protože když nemáme jistotu co dál, jsme více otevřeni vnímat vše, co nám
život přináší. A to s sebou nese i více prožitků rozkoše. Třeba z nových
vzrušujících objevů.
Pokud si nejste jisti, co dál, ptejte se života/Vesmíru/přírody/boha/toho, co
nás přesahuje. Je jedno, jak to nazveme, důležité je vědět, že to funguje.
Pokud skutečně odpověď neznáte a toužíte po ní, pokud se života upřímně
(stačí v duchu) zeptáte, tak velmi často vám odpověď přijde. Může přijít
v mnoha podobách, a pokud tomu budete otevřeni, „uslyšíte“ ji.
Mám s ptaním se života bohaté zkušenosti. Funguje to krásně. Je však dobré
vědět, že odpověď vám nepřijde, pokud ji v daném čase nemáte znát (i to se
může stát) a také tehdy, kdy v hloubi duše odpověď znáte, a jen si nevěříte.
Tím, že budete přirozenější, tím, že budete více sami sebou, také
způsobí, že budete více a snadněji přijímat svého partnera, své děti, své
rodiče, přátele, spolupracovníky a další lidi… Budete přijímat a
respektovat jejich vlastní přirozenost a jedinečnost… včetně toho, že třeba
oni sami ještě nejsou moc přirození a nebudete cítit potřebu snažit se je
měnit…
Méně věcí vám na druhých lidech bude vadit, méně věcí vás bude
pobuřovat… A naopak lidé, kteří budou sví, jedineční, budou nějakým
způsobem vyčnívat, budou jiní, vám budou více sympatičtí. Postupně je
začnete vnímat jako své obohacení. Můžete se s nimi cítit osvěženi jejich
jinakostí, můžete navnímávat jejich jedinečnost a třeba si i uvědomovat, co
z toho, co oni projevují, je možná i ve vás, jen ještě neobjeveno či
neprojeveno… Mohou vám být krásnou inspirací.

TIP PRO VÁS: hledejte uvnitř sebe, to, jací doopravdy jste.
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Odstraňujte ze své mysli nejrůznější přejatá přesvědčení a obavy, která
vám brání vidět nové možnosti a znemožňují vám být více sami sebou.
Řiďte se více svými pocity a méně svou hlavou.
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NAPLŃOVÁNÍ A USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB
Je dalším klíčem k prožitkům rozkoše. Protože pokud naplníme nějakou
svou potřebu, náš organismus nás přirozeně odmění příjemnými pocity,
které mohou být i velmi krásné.
Pokud budete vymrzlí a vyfoukaní ze sněhové vánice, velmi pravděpodobně
budete zažívat příjemné pocity až rozkoš v momentě, kdy se uchýlíte někam
do příjemného tepla a bezvětří. Třeba ke hřejícímu krbu.
Pokud déle nesvítilo slunce, může vám způsobit potěšení a rozkoš, když
slunce zase vysvitne a vy se budete koupat v jeho paprscích.
Pokud toužíte po pobytu v přírodě, pravděpodobně budete prožívat velmi
příjemné pocity, když si uděláte výlet do přírody a nasajete její krásnou
energii.
Samozřejmě, že všechny výše uvedené faktory vytvářejí společně určitou
alchymii. Nikdy nemůžete vědět, jaké pocity budete mít.
Můžete si ale vytvářet živnou půdu pro to, aby v ní mohly příjemné
prožitky a prožitky rozkoše vyrůst.
Mnoho lidí ale vlastně neví, jaké všechny potřeby mají. Protože jejich
potřeby byly možná zadupány jejich rodiči, možná byly zapomenuty, když
nebyly dlouho uspokojovány, možná nebyly nikdy objeveny.
Každý člověk může své potřeby znovuobjevovat, pokud si začne více
všímat svého prožívání. Všímat si toho, co se mu chce, toho, co ho láká, po
čem touží, co ho oslovuje, zajímá. Co vzrušuje jeho duši, o čem sní ve dne
nebo i v noci,…
A čím větší pozornost začnete svým potřebám věnovat a čím lépe je začnete
uspokojovat, tím lépe se vám bude dařit v sobě číst. Protože to, co
potřebujete, nejspíš nenajdete někde venku, najdete to spolehlivě jen uvnitř
sebe. Nějaká vnější událost může způsobit, že zabrnká na nějakou
potřebnou strunku, aby se mohla vaše potřeba naplno rozeznít, ale vždy to
přijde zevnitř.
Potřeby těla jsou, myslím, jasné. Potřeba jíst, pít, vylučovat moč a stolici, ale
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taky potřeba se hýbat i odpočívat, potřeba tepla, slunečního záření, potřeba
smyslových vjemů, sexu…
Pak jsou potřeby duše. Ty jsou mnohem častěji nerozpoznány a
nenaplňovány a vedou pak k třeba k nešťastnému životu a někdy i
k nemocem.
Mezi potřeby duše patří potřeba přijímat i dávat lásku, potřeba tvořit,
potřeba naplňovat své poslání, potřeba pomáhat druhým a celku.
Potřeba sdílet s druhými, potřeba se rozvíjet a vnitřně posouvat, potřeba
poznávat, zkoumat a dozvídat se, potřeba učit se, potřeba porozumět světu i
sobě či něčemu dílčímu….
A je to také potřeba svobody a volnosti, potřeba sebevyjádření, potřeba
doteku a kontaktu, potřeba sebepřijetí, potřeba porozumění a sounáležitosti,
potřeba setkávání s druhými, potřeba soucitu, potřeba prožívání, potřeba žít
svou spiritualitu…
Všichni máme v zásadě všechny tyto potřeby, ale každý z nás je potřebuje
naplňovat v různé intenzitě a také různými způsoby. Někdo si potřebuje
s druhými hodně povídat, někdo s druhými rád mlčí a prožívá spolubytí.
Někdo tvoří tím, že maluje obrazy, někdo tvoří tím, že rozvíjí svou firmu,
někdo tvoří tak, že pomáhá druhým ukazovat cesty, kudy se mohou v životě
ubírat, někdo tvoří tak, že se na druhé usmívá a prozařuje jim den...

TIP PRO VÁS: všímejte si svých potřeb a vnímejte je jako pobídky
k tomu, abyste je uspokojili a naplnili. Budete prožívat život mnohem
příjemněji a bohatěji a mohou k vám přijít i krásné, až mystické
prožitky.
Všímejte si svých přání, tužeb a snů…
Každý, i „sebešílenější“ životní sen, vám může hodně povědět o tom, co
potřebujete, po čem toužíte.
Vnímejte jeho poselství, to, jakou kvalitu představuje, co vám sděluje.
Nemusíte hned slézat Mount Everest, mnohdy stačí se vypravit na
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nejbližší kopec. 
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PRINCIP KONTRASTU
Princip kontrastu se velmi často podílí na intenzivních prožitcích, které
mohou být až slastné.
Pokud budete pobývat delší čas ve tmě, může vám sluneční světlo způsobit
intenzivní rozkoš. Pokud budete delší čas v horku, může vám ponoření se do
osvěžujícího bazénku způsobit intenzivní slast. Pokud budete delší čas
setrvávat uvnitř, oblaží vás, když vyjdete ven. Pokud budete nějaký čas
koukat do obrazovky počítače, bude vám pravděpodobně velmi příjemné,
když si budete moci zavřít oči. Když budete večer hodně unaveni, se
slastnými pocity se zachumláte do peřiny…
Pokud budete relaxovat na zahradě za zvuku cirkulárky, oblaží vás to
nádherné ticho, které se rozprostře, když už bude dřevo pořezáno a
cirkulárka zmlkne.
Pokud strávíte nějakou chvíli se silně a pro vás nepříjemně naparfémovaným
člověkem, budete šťastni, když se z jeho přítomnosti vzdálíte.
Takovýchto kontrastů je celá řada. Můžete si sami všímat, jak se proměňující
se podmínky projeví na vašich prožitcích.
Jen je tu jedna past a to, že někteří lidé, kteří tento princip na sobě objevili,
zacházejí až příliš daleko. Není žádoucí, abyste málem zemřeli v poušti žízní
proto, abyste pak zažili chvilku extáze při pití doušku vody. Věřím, že mi
rozumíte.
Život sám nám připravuje různé zkoušky a vystavuje nás kontrastům, tak je,
myslím, zbytečné si ještě nakládat. 
Nemusíte sami sebe trápit proto, abyste pak v momentě úlevy zažili krásné
pocity. Je to všechno o zdravé míře, která může být v každé situaci a
konstelaci jiná.
Je také nutno zmínit, že čím větší kontrast, tím může být za určitých
situací více žádoucí pozvolný přechod do opaku. Protože jinak si můžete
připravit spíše stres než slast. Ale je to vysoce individuální.
Pokud však budete vnímat, co se vám chce a co nechce, máte dosti
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spolehlivého pomocníka. A když mu budete naslouchat, můžete principu
kontrastu cíleně využívat k vaší lepší životní rovnováze a k přípravě půdy pro
možné prožitky rozkoše.

TIP PRO VÁS: všímejte si svých pocitů a tužeb v souvislosti s kontrasty.
Objevujte tyto principy sami na sobě.
Buďte otevřeni vnímat sami sebe a přizpůsobovat si rychlost změny
mezi kontrasty podle vašich individuálních a momentálních potřeb.
Nelpěte na tom, co vám přivodilo rozkoš v minulosti, každý okamžik
má svou vlastní alchymii.
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OPOUŠTĚNÍ BOJŮ
Pokud bojujeme tam, kde to není nezbytně nutné, zbytečně se trápíme
a plýtváme svou energií. Otázkou je, zda bojovat je vůbec někdy nutné, ale
na to si netroufám obecně a univerzálně odpovědět. Vnímám, že v jistém
smyslu to někdy může být potřeba.
Nebojovat neznamená to, že se necháme životem převálcovat. Znamená to,
že hledáme a nalézáme svou cestu, ale nebojujeme proti přírodním a
životním zákonitostem. A divili byste se, kolik lidí to dělá. Kolik lidí bojuje
boj proti někomu nebo něčemu druhému, za nějaké „vznešené“ cíle. Nebo
dokonce bojuje boj proti sobě samým, proti některým svým součástem (již
jsem výše zmiňovala vnitřní konflikty).
Žádný boj nepřinese nikdy nic dobrého. V boji totiž nejsou vítězové, jen
poražení.
Postupem času sama na svém životě objevuji, že nemám potřebu s někým či
něčím bojovat. Že mohu „jen“ být sama sebou, dělat věci tak, jak nejlépe
dovedu. Milovat sebe sama, druhé a život tak, jak dovedu. A že mohu svým
životem třeba někoho inspirovat. Síla vlastního příkladu je tou nejlepší a
nejefektivnější strategií, jak měnit svět. 
Možná vám nyní heslo „boj za mír“ bude dávat úplně jiný smysl, než dřív.
Respektive možná nahlédnete, jaký je to protimluv a ve své podstatě
nesmysl.

TIP PRO VÁS: všímejte si, kde bojujete, kde nejdete s proudem života
uvnitř vás i vně vás. Hledejte cestu souladu a smíru. Někdy to chce
opravdu otevřenou hlavu a jistou dávku vynalézavosti.
Pokud máte pocit, že je potřeba proti něčemu bojovat, zkuste si
uvědomit, co můžete pro danou věc udělat vy sami.

Třeba vás trápí znečištění životního prostředí. Tak místo toho, abyste v sobě
dusili vztek na znečišťovatele nebo na lidi, kteří netřídí odpad, podívejte se,
co můžete pro větší čistotu životního prostředí udělat vy sami. Třeba omezit
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svůj vlastní odpad, šetřit s vodou, nekupovat běžnou kosmetiku, ale vyrábět
si svou z čistých ingrediencí, prát v mýdlovém gelu, používat látkové pleny,
… Je toho mnoho, co můžete sami udělat. Nebudete si připadat bezmocní,
sami přispějete k větší čistotě životního prostředí a navíc budete inspirací i
pro další lidi.
Nedávno jsem viděla pěkný citát týkající se odpadu. Bylo na něm: „Je to jen
igelitový pytlík. Řeklo si 6 miliard lidí.“
Cítíte to? Síla něco změnit je v každém z nás. My sami, každý jeden z nás,
tvoříme náš svět.

TIP PRO VÁS: Pokud máte pocit, že je potřeba proti někomu bojovat,
vězte, že svou pozorností posilujete jeho moc. Zaměřte se hlavně sami
na sebe a svůj život. Žijte ho podle sebe, podle svého.
Zkuste si uvědomit, co vás pohání k boji s tím člověkem. Ohrožuje vás
ten člověk bezprostředně? Nebo vám jen ukazuje něco, co vás dráždí?
Nebo je v tom něco jiného?

Někdy jsme sami z nějakého důvodu v napětí a je pro nás jednodušší si najít
nějaký vnější objekt, cíl, vůči němuž zaměříme svou nespokojenost či jiné
negativní pocity. Ten člověk či jiný objekt, je však jen váš ventil. Umožňuje
nám ventilovat naše negativní pocity. Původ těchto pocitů však bývá někde
úplně jinde. Někde uvnitř nás.
Pokud vás daný člověk napadá či je vám s ním nepříjemně, promluvte si o
tom s ním. Třeba to nedělá vědomě. Také máte možnost se s některými
lidmi prostě přestat stýkat. A některých lidí si ani nemusíte všímat. Je
spousta cest…

TIP PRO VÁS: Nejtěžší boje ale většinou svádíme sami se sebou. Jen je
velmi těžké tyhle boje odhalit, protože pod svícnem je největší tma. 
Pokud se vám to ale podaří, už jste vykročili směrem k většímu souladu.
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Teď už jen hledejte způsob, jak svůj vnitřní boj postupně opustit.
Třeba přijmout nějakou svou odmítanou součást.
Nebo něco uvnitř sebe změnit.
Nebo si vytvořit či vybrat jiný úhel pohledu.
Cest je mnoho…
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UVOLNĚNÍ TLAKU
Jsou v životě momenty, kdy jsme pod nějakým tlakem. Někdy si tento tlak
vytváříme sami, někdy nám jej přichystá život sám. Ve chvíli, kdy tento tlak
pomine, se naše energie obvykle alespoň na chvíli rozproudí a může
nám přivodit velmi slastné chvilky.
Velmi slastnou hodinku jsem prožívala na konci prvního ročníku medicíny,
kdy jsem udělala poslední zkoušku, uzavřela jsem úspěšně ročník, sbalila se
z koleje a s mým mužem (tehdy ještě přítelem), jsme jeli autem domů. Jak ze
mě spadl ten tlak a obavy, zda to zvládnu, cítila jsem se najednou volná a mé
prožitky byly neuvěřitelně krásné. Byla to čirá blaženost.
Ale zase zde chci upozornit na to, abyste si tlak nevytvářeli záměrně. V naší
„rozvinuté“ civilizaci (věřím, že rozumíte, proč to píšu v uvozovkách) jsme
denně vystaveni mnoha tlakům. Je proto nežádoucí si další tlaky
samoúčelně vytvářet.
Tlak můžeme vnímat třeba v momentě, kdy před sebou máme nějakou
životní výzvu. Neznamená to ale, že bychom se měli výzvám vyhýbat.
Stačí, když budete vnímat sami sebe (to je alfa omega a proto se to stále
prolíná celou knihou) a podle toho volit svou cestu. Když nějakou výzvu
zdoláme, posílí nás to a posune. A také pak můžeme zažívat krásné pocity.
Je užitečné vnímat své vnitřní nebo vnější tlaky a učit se je uvolňovat a
zpracovávat.

TIP PRO VÁS: všímejte si situací, kdy cítíte nějaký tlak. Tím, že si ho
budete vědomi, můžete pracovat na jeho uvolňování.
Někdy se to nemusí dařit, jsou situace, kdy tlak můžete jen pozorovat.
Ale i tohle pozorování, když je vědomé, vám může přinést mnoho
dobrého. Třeba spoustu uvědomění o životě či o vás samých. A třeba i
krásné prožitky, pokud se pak tlak sám nebo s vaším přičiněním uvolní.
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DOKONČOVÁNÍ
Dokončování je důležitým prvkem v našich životech. Pokud věci
dokončujeme, uvolníme si ruce a mysl a vědomí pro něco nového. Po
dokončení něčeho důležitého mohou pak přijít v momentě uvolnění
krásné prožitky.
Navíc když si vytvoříme nějakou praxi průběžného dokončování, která nám
vyhovuje, uvolníme se dlouhodobě, což je zase pěkně připravená živná
půda pro krásné prožitky.
Jde tu ale zase o zdravou rovnováhu. Dokončovat věci a úkoly za každou
cenu se příliš nevyplácí. Stojí to příliš naší energie a výsledek tomu nemusí
odpovídat.
Ale zase není dobré se příliš rozdrobit do spousty úkolů, které pak nejsme
schopni dokončit v přiměřené době. Vleče se to s námi a cítíme, že nám to
odebírá pozornost a sílu.
Dokončování může znamenat to, že než se pustíme do dalšího projektu,
dokončíme ten, na kterém zrovna pracujeme.
Pokud ale tah na bránu v dané oblasti není vaší silnou stránkou (týká se to
hlavně práce), je užitečné si vytvářet takové podmínky, abyste dokončení
mohli na někoho delegovat.
Jsou lidé, kteří jsou vizionáři a lidé, kteří jsou kreativní duše, oba tyto typy lidí
obvykle ubíjí rutina a dotahování detailů.
Jsou naopak lidé, kteří mají rádi rutinu, to, co je osahané. Jsou lidé, kteří rádi
dolaďují detaily, kteří rádi spolupracují s druhými na něčem, co jim dává
smysl. Rádi se nechají vést a nevadí jim přebírat úkoly od někoho druhého.
Pro vaši ilustraci má zkušenost z poslední doby.
Miluji tvoření – miluji psaní, užívám si i výběr obrázků, focení, tvorbu grafiky,
tvorbu webových stránek. Co mě ale ubíjí, je administrativa, dokumentace.
Nějaký čas jsem všechny objednávky mých online produktů (e-booků a
kurzu) vyřizovala ručně. Chodila jsem se dívat do banky, zda přišla nějaká
platba, pak jsem platbu párovala, ručně v Excelu vytvářela fakturu, ručně
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odesílala zaplacené produkty.
A i když jsem se radovala z každé objednávky, cítila jsem, jak tyhle věci
dělám nerada. Že mi to bere čas a sílu na tvoření. A tak jsem po čase zvolila
automatický fakturační systém, který všechnu tu otravnou práci dělá za mě.
Sice za to platím, ale velmi se mi ulevilo a moje kreativita se ještě víc
rozproudila. Mohu tak tvořit s větší radostí a dát světu to, co cítím, že je
mým posláním. 
Další zkušenost.
Poslední dobou mi chodí hodně inspirace. Například si mě nacházejí další a
další témata na knihy. Někdy mám chuť to všechno začít realizovat, ale
vnímám, že bych se tím úplně rozdrobila na kousíčky.
Proto se svými nápady zacházím tak, abych tvořila v proudu, ale některé
inspirace si poznamenávám a realizuji je až v momentu, kdy dokončím něco,
co jsem rozpracovala předtím. Učím se zacházet s nápady, které se mi rojí
v hlavě tak, abych si svou kreativitu nezablokovala tím, že bych toho
rozpracovala příliš mnoho a nic bych nedokončila.

TIP PRO VÁS: zkuste si uvědomit, co je vaší přirozeností a silnou
stránkou.
Pokud rádi tvoříte a rutina vás ubíjí, bude vhodné najít cestu, kterou
předáte rozpracované projekty nebo vize někomu druhému. Je spousta
kreativních duší, které vyhořely na tom, že chtěly udělat všechno samy
a neposlouchaly samy sebe a své signály. Když budete delegovat
dokončování na někoho jiného, uvolníte se a budete dělat to, co vám
jde z vaší přirozenosti. Budete mít víc svobody a volnosti na tvoření,
budete radostnější a budete prožívat život krásněji a bohatěji.
Pokud jste raději součást týmu, rádi dotahujete věci a projekty do cíle,
rádi zařizujete, komunikujete s druhými a vymýšlíte, jak by věci mohly
jít, přijměte své přednosti a nemějte pocit, že to znamená něco méně,
že je to méně hodnotné.
Vy tvoříte také, ale trošku jinak. Pomáháte zhmotňovat vize. Právě ve
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spolupráci nás, lidí, je naše velká síla. Hledejte proto příležitosti a lidi,
se kterými můžete spolupracovat na projektech, které vás oslovují.
Bude vám to přinášet radost, velký smysl a budete se realizovat
v souladu s vaší přirozeností.

Dokončování také znamená, že si toho nenaberete v daný moment
příliš. Že si uvědomíte, že máte nějakou kapacitu, která není pravděpodobně
bezedná a pouštíte se do věcí postupně. Velmi důležité je to i v rámci vaší
vnitřní práce, v rámci vašeho osobního růstu.
V této knize najdete velké množství inspirace, souvislostí a doporučení.
Kdybyste chtěli všechno hned uvést do praxe, pravděpodobně se úplně
zahltíte a nebude to pro vás přínosné. Proto jsem v úvodu zmiňovala, abyste
začali jednou konkrétní věcí a postupovali spíše pomaleji.
Už jenom to, že během čtení této knihy možná změníte některá svá
přesvědčení nebo i postoje k životu, je velkou změnou. Buďte si toho
vědomi a nerozdrobte se příliš. I v osobním růstu je princip dokončování
důležitý. I když mnohé věci dokončit úplně nelze, protože jsou z principu
celoživotní náplní. Jako třeba udržování životní rovnováhy. 
Vy si ale můžete určovat rychlost, s jakou se budete pouštět do změn a
nových věcí tak, abyste se v tom cítili dobře.
Abyste si přibrali něco dalšího v momentě, kdy budete cítit, že to, čemu jste
věnovali energii předtím, máte osahané, prožité, zažité, dostatečně „zalezlé
pod kůží“.
Nebo dokončené v míře, jaká vám v dané chvíli připadá jako dostatečná. Tak
využijete otevřené příležitosti na maximum.

TIP PRO VÁS: určujte si rychlost vaší vnitřní práce tak, abyste se v tom
cítili dobře. Třeba jako ryba ve vodě. 
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HODNOTA
Ve stejné situaci mohou mít dva lidé úplně odlišné prožitky. Jedním
z důležitých faktorů, který ovlivňuje kvalitu a intenzitu vašeho prožitku, je
hodnota, kterou jednotlivým věcem či událostem přikládáte. Podle toho
pak nějakou situaci budete prožívat jako příjemnou nebo nepříjemnou,
pozitivní nebo negativní, a intenzita vašich prožitků bude také odpovídat
tomu, jakou hodnotu daná věc či situace pro vás představuje.
 Větší hodnotu přikládáme věcem či situacím, které jsme málem
ztratili či jsme o ně přišli.
Pokud jste prožili těžké období, kdy vás drtila nějaká těžká nemoc nebo jste
se dostali do nějaké těžké situace, ve chvíli, kdy se vám podaří se s danou
nemocí či situací vypořádat, vaše životní hodnoty budou vaší zkušeností
silně ovlivněny.
Pokud vám třeba šlo o život, a vy jste tuto svou situaci přijali jako možnost
přehodnotit své životní priority a udělat žádoucí změny ve svém životě, po
této zkušenosti bude váš život pravděpodobně mnohem bohatší.
Budete si více vážit toho, že žijete, že můžete chodit, vidět, prožívat.
Pravděpodobně přestanete „řešit“ spoustu věcí, které jsou v životě
nepodstatné a nebudete tak plýtvat svou energií.
Budete si vážit všeho mnohem více než někdo, kdo nic takového neprožil. Ve
své podstatě každá těžká nemoc či událost má v sobě velký potenciál růstu.
Můžete ji využít jako pobídku od života něco změnit. Život nás právě
v těchto situacích tlačí k tomu, abychom více žili. A vy pak skutečně budete
intenzivněji žít a prožívat.
 Větší hodnotu přikládáme věcem, lidem či situacím, které jsou pro
nás vzácné. A v těch situacích, kdy se nám něčeho vzácného dostane,
jsou naše prožitky mnohem hlubší, intenzivnější a bohatší.
Když zažijete s partnerem odloučení, tak pokud se skutečně milujete, bude
vaše láska po návratu ještě intenzivnější a krásnější.
Pokud prožijete roky, kdy jste uvnitř sebe úplně vyhořelí, kdy nejste schopni
uvnitř sebe skoro nic prožívat, kdy nejste schopni ani plakat, pak každý i
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sebemenší prožitek pro vás bude o to cennější a bude o to intenzivnější.
Posílí ho vaše vědomí zkušenosti vyhoření. Pak i každou slzu a každý pláč
budete vítat jako možnost pročistit sami sebe, jako potvrzení toho, že
skutečně žijete a prožíváte. I když to v té situaci třeba bolí. To jsou mé
osobní zkušenosti.
Další příklad pro vás: do svých 17 let jsem zažila jen jedno jediné objetí. Když
mi bylo asi 14 let, opalovali jsme s tatínkem starý lak na oknech a mně se to
vznítilo. Byla jsem z toho trošku v šoku a to bylo poprvé, kdy jsem zažila
objetí.
Byla jsem jako dítě i jako dospívající žena vyprahlá a toužící po lásce.
V 17 letech jsem našla krásnou lásku, mého budoucího muže. Vzpomínám si,
jaké blažené chvíle jsem s ním prožívala. Třeba na lavičce, kdy mě vzal do
náruče a láskyplně mě houpal. Moje pocity byly tak nepopsatelně nádherné
a blažené, že jsem z toho ještě dnes dojatá a jdou mi slzy do očí, když vám o
tom píšu. Jsem vděčná životu a mému muži, že jsem mohla prožít něco tak
nádherného. A takových nádherných prožitků bylo více.
Život nám sám připravuje situace, kdy si můžeme pěstovat uvědomění
opravdových hodnot. Hodnot, které jsou univerzálně cenné. Hodnot, jakými
jsou třeba krásné prožitky. Blízkost druhého člověka. Láska. Svoboda.
Odpuštění…
Protože prožitky mají skutečně mnohem větší hodnotu než hmotné věci.
Prožitky vám nikdo nevezme, jsou do vás trvale zapsány a rozvíjejí vás.
Hmotné věci nás obecně spíše svazují (zvláště pokud na nich příliš lpíme) a
není žádoucí je upřednostňovat před hlubšími hodnotami.
Neříkám, že není fajn bydlet v krásném domě se zahradou. Jen je dobré si
udržet vědomí, že je to jen prostředek ke krásnému životu, že to není cíl.
Peníze jsou také fajn, s nimi máme více možností a můžeme si připravit půdu
pro krásné prožitky. Ale hromadění peněz není smyslem života. Peníze jsou
jen prostředkem, jak vzájemně směňovat hodnotu.
 Větší hodnotu přikládáme tomu, co nás stálo nějaké úsilí, co jsme
nenabyli snadno.
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Pokud jste tvořili zahradu z ničeho, v momentě, kdy bude krásně vzrostlá a
plná života, bude pro vás mít mnohem větší hodnotu, než kdybyste si ji
koupili hotovou nebo ji dostali třeba darem. Budete mít intenzivnější vztah
k tomu místu, k rostlinám, živočichům i půdě, kterou jste opečovávali.
Budete si pobyt na vaší zahradě mnohem více užívat.
Pokud jste museli vynaložit spoustu energie na to, abyste získali nebo si
vytvořili nějaký amulet, bude pro vás mít znatelně vyšší hodnotu, než
kdybyste si ho koupili za pár korun či vyrobili během pár minut. Když si ho
pak vezmete, budete silněji vnímat jeho působení a podporu.
Pokud jste vynaložili obrovské množství energie na to, abyste se uzdravili,
bude pro vás mít zdraví mnohem větší hodnotu než pro člověka, který se
odjakživa dobrému zdraví těší.

TIP PRO VÁS: všímejte si, co pro vás má velkou hodnotu. Zkuste si
uvědomit, proč to tu hodnotu pro vás má.
A jde ta hodnota z vašeho nitra? Nebo je to hodnota, kterou jste
převzali od společnosti? Přikládáte tomu hodnotu, protože je to
hodnotné pro většinu ostatních lidí?

Mnohdy si ani plně neuvědomujeme, jak nás mohou ovlivňovat druzí lidé a
jejich hodnoty. Nebo hodnoty, které jsou prezentovány a oslavovány
v médiích. Média často vytvářejí umělou realitu, která je prospěšná nějaké
menší skupině lidí.
Nechci tu rozvíjet nějaké konspirační teorie, ale uvádím to zde proto, abyste
věcem dávali hodnotu vědoměji a hlavně podle sebe. Podle toho, jak to sami
cítíte. A abyste se nebáli mít jiné hodnoty než třeba Jana odvedle. Každý
jsme jedinečný a máme proto i své vlastní hodnoty.

TIP PRO VÁS: zkuste si uvědomit a představit, jakou hodnotu by pro vás
tyto věci, kterým přikládáte velkou důležitost, měly v situaci, kdybyste
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před sebou měli jen pár dní života. Byly by skutečně stále důležité?
Co byste udělali jinak? Co byste chtěli v těch pár dnech prožít? Na čem
byste přestali lpět? Co by pro vás mělo tu největší hodnotu?
S kým byste chtěli mluvit, komu byste chtěli vyjádřit svou lásku, komu
byste chtěli odpustit?

Tohle jsou hodně silné úkoly. Ale mají v sobě obrovský potenciál. Můžete
nahlédnout, co je pro vás v životě skutečně důležité. Co je důležité a jde to
skutečně z vašeho nitra.
A nebojte se svá zjištění uvést do života.
Třeba udělat něco, po čem už dlouho toužíte.
Třeba zakusit něco, co vás láká.
Třeba říci svým blízkým, že je milujete.
Třeba odpustit někomu, kdo vám ublížil. Uděláte tím totiž mnoho hlavně pro
sebe. Přestanete se vracet do minulosti a uvidíte snadněji i to dobré, co vám
daný člověk přinesl.
Uvnitř sebe se pak více uvolníte a otevřete si další dveře k bohatším
prožitkům.
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EMOCE
Emoce jsou silné pocity, velká hnutí, která jsou provázena velkými
energetickými změnami. Už jen v anglickém slově emotions – je cítit ten
pohyb (motion). Je důležité, abychom emoce nepotlačovali, protože
potlačováním blokujeme proudění naší vlastní energie.
Potlačování pozitivních a krásných emocí je asi velmi vzácné.
Velmi časté je však potlačování negativních emocí. Emocí, jako je hněv,
rozčílení, nenávist, zloba, odmítání…
Pramenem odmítání a potlačování těchto emocí je nejčastěji dětství a
výchova našich rodičů. Tyto emoce jsou pro rodiče a okolí nepohodlné, a
tak jsou potlačované a označované za nežádoucí. Tyto postoje se do nás
často silně vryjí a způsobí nám pak spoustu potíží v dalším životě.
Já jsem byla jako dítě nucená hodně potlačovat své negativní emoce a velmi
mě to poznamenalo. Roky mi trvalo, než jsem ze sebe vypustila a nechala
odejít vše, co jsem v minulosti potlačila a neprožila.
Pro to, abyste mohli prožívat krásné prožitky, je důležité nebránit si
projevit své emoce, ať už jsou jakékoliv.
Spousta lidí zabývajících se duchovnem ví, že ideálem je, nemít žádné
negativní emoce. Prožívat nekonečnou lásku, přijetí, blaženost. Jenže pokud
se chceme dopracovat takto krásných pocitů a stavů, jaksi nemůžeme
přeskočit stádium, kdy je potřeba vše potlačené ze sebe nechat odejít.
Je to, jako byste měli na čele černou skvrnu. A vy byste ji tam nechtěli. Tak
byste ji přebarvili na růžovo. Jenže ta skvrna pod nánosem růžové barvy sice
není vidět, ale stále tam je. Řešením je tu skvrnu ze sebe smýt.
To stejné je potřeba dělat s emocemi. V momentě, kdy vznikají či kdy z vás
chtějí jít ven, je důležité je nechat nějakým bezpečným způsobem projít,
projevit. Nezarazit je v sobě.
Neznamená to, že když pocítíte hněv, že někomu ublížíte. Znamená to, že
třeba pěstí praštíte do něčeho měkkého. Nebo že se vykřičíte do polštáře.
Mně osobně jeden čas velmi pomáhalo mrštit papírovou krabicí s kapesníčky
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o zem. Můžete použít velkou sílu, krabice při dopadu vydá uspokojující zvuk,
a nic se vám ani jí nestane. Naopak se vám krásně uleví.
Nebo můžete třeba trhat papír na kousíčky. Nebo se z toho třeba vykreslit.
Nebo vyběhat. Nebo vydýchat…
Své negativní emoce, třeba vztek na někoho, můžete ventilovat i skrze
nějaké „ošklivé“ představy. Mně osobně to jeden čas hodně pomáhalo.
Je fajn pak danému člověku v duchu poděkovat a poslat mu nějakou
pozitivní myšlenku (pokud to v dané chvíli dokážete). Třeba mu popřát, ať se
mu daří.
Tím zneutralizujete vše negativní, co jste si ve spojitosti s daným člověkem
vytvořili. To, co jste si vytvořili, abyste mohli negativní emoce vyjádřit a pustit
ven.
Může se vám to zdát divné, vytvářet si „ošklivé“ představy nebo vztekle
mlátit do polštáře, ale ve výsledku je to velmi prospěšná a léčivá činnost.
Očišťujete tak nejen sebe sama, ale i vztah s daným člověkem.
Když ze sebe všechnu zlobu postupně dostanete ven, můžete pak danému
člověku snadněji odpustit a třeba i lépe zahlédnout, co vám přinesl do
života pozitivního. Můžete se přestat sami v sobě vracet do „bolavých“
zkušeností a vzpomínek a žít více v přítomnosti. Můžete tak přetnout
negativní pouta, která jste si s daným člověkem vytvořili. Uleví se nejen vám,
ale i jemu.
Pokud se s tímto člověkem pak setkáte, můžete postupně uvidět, jak se váš
vztah často dosti výrazně vylepší. Já jsem takto očistila můj vztah s rodiči a
prospělo to nejen mě, ale i jim. Jeden člověk může takto pročistit třeba celou
rodovou linii, kde se předává hněv nebo zloba už několik generací a nikdo
už vlastně ani netuší, kde se to vzalo…
Jsme lidé a často si v sobě neseme stará zranění, křivdy, nepochopení,
spoustu potlačených emocí. Přijměte i tuto část sebe sama. Je to potřeba pro
to, abyste mohli začít žít krásnější život zbavený okovů minulosti.
Abyste se stali průtočnými pro životní energii, aby se vaše životní energie
uvolnila a rozpohybovala. Čím více energie bude vámi proudit, v tím lepší
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rovnováze budete, snadněji poznáte, co potřebujete a připravíte si půdu pro
spoustu krásných prožitků.
A negativní emoce můžete i přetransformovat. Třeba v rozhodnutí něco
ve svém životě změnit, začít se sebou a svým životem zacházet jinak,…

TIP PRO VÁS: přijímejte své emoce, ať jsou jakékoliv.
Nechte je projít a bezpečně projevit. V momentě, kdy se negativní
emoce ozývá, všímejte si, co se vám chce. Zda se vám chce do něčeho
praštit, kopnout, zda se vám chce křičet či si vytvářet nějaké představy.
To, co se vám bude chtít, vám v daný okamžik nejlépe poslouží.
Důležité je samozřejmě mít v těchto situacích na zřeteli bezpečnost
sebe sama i druhých.
Volte takové ventily, které neublíží.
Někdy se toho může začít hrnout ven docela hodně. Pokud budete
vnímat, že už je toho moc, kdykoliv můžete s ventilováním emocí
přestat.
Pro vaši rovnováhu je dobré si uvolňování negativních emocí přiměřeně
dávkovat. To, co se ve vás hromadilo třeba řadu let, může vyjít ven
postupně. Je to tak lepší.
Negativní emoce jsou mraky, které dočasně zakryjí slunce uvnitř vás.
Když odejdou, může zase vaše vnitřní slunce začít krásně zářit a hřát. 
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STRACHY
Strach je ve své podstatě velmi prospěšný. Chrání nás před nebezpečím.
Ukazuje nám to, co by nás mohlo ohrozit a aktivuje celý organismus
k akci, která nebezpečí odvrátí. Ať už je to útok či únik.
Většina našich strachů nás však nechrání, ale naopak spoutává. Jsou to
strachy, které jsme třeba přejali od našich rodičů nebo které jsme si
v průběhu života sami nebo s pomocí někoho druhého vytvořili. Tyto
strachy nám brání být uvnitř sebe uvolněni a lépe vyladěni a připraveni
ke krásným prožitkům.
Je užitečné svůj strach přijmout, prožít, ale u toho také vnímat, zda nám
pomáhá či nás omezuje.
Pro vaši lepší představu se s vámi podělím o jeden svůj omezující strach a o
to, jak jsem se zbavila jeho nadvlády.
Před pár lety jsem velmi intenzivně cítila touhu hodně chodit do lesa. Ne
vždy se mnou můj muž mohl jít a také jsem často chtěla jít do lesa úplně
sama. Aby mě nic nerušilo a já mohla nasávat léčivý klid lesa, jeho krásnou
energii.
Můj strach mi ale bránil jít do lesa sama.
Mí rodiče mě vždycky varovali, abych nechodila do lesa sama, že by se mi
mohlo něco stát. Že mě může někdo znásilnit, ublížit mi. Také média a
nejrůznější filmy, které jsem v minulosti viděla, velmi živily mou představivost
a můj strach, co všechno za nebezpečenství na mě číhá, když půjdu do lesa
sama.
Naše lesy jsou ve srovnání s lesy v jiných zemích velmi bezpečné. Těžko
potkáte nějakou šelmu nebo jiné zvíře, které by vám mohlo ublížit.
Nejobávanějším tvorem našich lesů je podle všeho klíště. A pak člověk. Pro
ženu hlavně muž. 
Tohle všechno jsem si uvědomovala v době, kdy jsem cítila volání lesa. A
protože to bylo volání, které rozechvívalo mou duši, vnímala jsem, že je
potřeba se svým strachům postavit čelem. Chtěla jsem chodit svobodně do
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lesa sama a užívat si to tam.
A tak jsem postupně se svým strachem začala pracovat. Začala jsem si
uvědomovat a přijímat to, že se něco v lese stát může. Ale že se to může stát
třeba i když budu někde v centru města. Nebo i doma že se může něco stát.
Prostě že život sám je vlastně celý „nebezpečný“. Že pocit, že se mi nemůže
nic stát, je vlastně iluzí.
A že pokud bych podlehla strachu, že se něco stane, mohla bych vlastně celý
život zabalit rovnou po narození. Nebo ještě dřív. Vždyť i zrození je ve své
podstatě „riziková“ akce.
Začala jsem důvěřovat tomu, že když mě les volá, tak mi to bude prospěšné.
Pustila jsem kontrolu nad svým životem a víc jsem se položila do důvěry. Do
důvěry v to, že to je cesta, kterou mám jít.
Začala jsem sama chodit nejdřív jen na kraj lesa. Cítila jsem strach, bušilo mi
srdce, ale přesto jsem pokračovala. Strach jsem přijímala a nechávala ho ve
svém těle projevit.
Když jsem někoho potkala, zvláště když to byl muž, vždy se mi srdce
rozbušilo ještě víc. Postupně jsem ale zjišťovala, že se v lese na mě nikdo
nevrhá. Že vcelku nikoho nezajímám, že každý má své vlastní „starosti“.
Postupně jsem se otrkávala. Pak jsem jednoho dne v blízkém lesíku potkala
bezdomovce. Byl špinavý, smrděl a já se ho bála. A i když jsem chtěla utéct,
nakonec jsem to neudělala, prošla jsem kolem něj a nic se mi nestalo.
Takto jsem se postupně začala cítit v lese stále bezpečněji. A chodila jsem
postupně i hlouběji do lesa, prostě tam, kam se mi zrovna chtělo. Nad svým
strachem jsem zvítězila.
Neříkám, že se mi už nestane, že by se mi nerozbušilo srdce. Je to ale čím dál
tím vzácnější. Nenechala jsem svůj strach, aby mi bránil dělat to, po čem
jsem toužila.
Také mi pomáhá vědomí, že pokud mám projít nějakou zkušeností, tak se jí
nevyhnu. Ať už nabere jakoukoliv podobu. Odevzdávám se tak více životu a
méně svému strachu.
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I vy možná máte nějaký strach, který vás spoutává a omezuje. Vězte, že je ve
vaší moci si s ním poradit. Umenšit ho, abyste mohli dělat to, co po čem
toužíte. A být pak celkově více uvolněni, více svobodní a připraveni ke
krásným prožitkům.

TIP PRO VÁS: vnímejte své strachy. Všímejte si, kdy vznikají a co je
spouští. Zkuste si uvědomit, zda vám hrozí reálné nebezpečí či nikoliv.
Pokud vnímáte strach, třeba když máte něco říci před skupinou lidí,
jistě to není strach, který by chránil váš život. Rozlišujte strachy na
opodstatněné a na omezující, plané.
Přijímejte však všechny své strachy a nechte je projevit, když přijdou.
Tím, že svůj strach přijmete a necháte projevit, tím může postupně
opouštět vaši bytost a ztrácet nad vámi svou moc.
Když cítíte planý strach a buší vám srdce, zaměřte se do svého těla.
Zkuste vnímat svůj dech a zkusit ho zpomalit a prohloubit. Prostě
strach „vydýchat“, pokud to půjde a uklidnit se.
Vy se můžete rozhodnout, zda strachu podlehnete, či nikoliv. Můžete
ho postupně otupovat a oslabovat.
Začněte pomalými krůčky a uvykejte se na situace, které strach
vyvolávají. Postupně si přidávejte tak, jak to budete cítit.

Tím, že překonáte nějaký planý strach, se můžete velmi osvobodit. Naše
slabiny, se kterými se úspěšně vypořádáme, jsou pak často našimi největšími
dary.
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TĚLESNÉ POHODLÍ
Tělesné pohodlí je také důležitým faktorem, který vás může přiblížit
k příjemným prožitkům. Pokud prožíváte tělesné nepohodlí, jste v napětí
a prožitky rozkoše mohou přijít jen stěží.
Čím budete více spojeni sami se sebou, čím budete citlivější, tím pro vás
některé věci, které jste třeba dříve nosili nebo dělali, budou
nepřijatelné.
Začnete vyhledávat pohodlné neškrtící oblečení, pohodlné boty,… protože
vaše nepohodlí bude tak silné, že vás to donutí hledat nové řešení. Pokud
jste žena, tak možná po čase tak jako já odhodíte podprsenku, protože dál
už ji nepůjde nosit…
Možná změníte i účes tak, aby vám vaše vlasy nepřekážely. Více budete
vyhledávat pohodlné polohy vašeho těla při odpočinku i různých činnostech.
Třeba když půjdete na procházku, budete si více všímat toho, jak rychlá
chůze je vám v dané chvíli nejpříjemnější. Když budete štípat dříví, budete
vnímat své svaly a zapojovat jen ty, které jsou potřeba. Tím budete i při
pohybu vydávat svou energii efektivně a udržovat se v příjemném uvolnění.
Ale neříkám, že cestou k rozkoši znamená, že se budete vyhýbat námaze a
nepohodlí. Určitá míra námahy a nepohodlí je naopak velmi zdravá a
prospěšná.
Proto má úžasné účinky třeba otužování, kdy se záměrně vystavujeme
nepohodlí chladem, abychom více oživili a rozproudili svou energii a
potrénovali spoustu důležitých funkcí v našem organismu.
Ve všem je ale potřeba přiměřenost (což může znamenat pro každého a pro
každou situaci něco jiného). O přiměřenosti si ale ještě povíme později.

Nahota
Nahota je zvláštní kategorií tělesného pohodlí. To proto, že je zdrojem
rozkoše a může být zdrojem i příjemného vzrušení.
V naší civilizaci nemáme většinou moc příležitostí užívat si své nahoty. O to
intenzivněji a slastněji můžeme prožívat chvíle, kdy můžeme zažívat
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naprostou tělesnou svobodu.
Osobně moc nevyhledávám nudistické pláže, i když mám nahotu moc ráda.
Více mi vyhovuje určité soukromí.
Třeba na naší krásně zarostlé zahradě, kde se můžu opalovat nahá, můžu se
svobodně koupat přes léto v našem bazénku…
Občas se zadaří najít nějaké vhodné místo i v naší přírodě… Před mnoha lety
jsem si moc užívala nahé koupání v moři v místě, které bylo daleko od
„civilizace“ a kryté velkými kameny… Moc ráda mám nahotu i v domácí
sauně.
Miluji vnímat svěží větřík nebo hřející sluníčko na mé kůži v místech, která
jsou většinou zahalená. Miluji vnímat tu svobodu, když se koupu bez plavek.
Vodu, která mě obklopuje a laská. A navíc jsou to i chvíle, které krásně
pošimrají i mé libido. 
Moje maminka se moc ráda opalovala nahá. Buď na balkóně v panelovém
domě nebo na zahradě, kterou jsme měli. Tatínek jí tam vytvořil místo
ohrazené plachtou proti nežádoucím pohledům.
Když budete chtít a zapojíte svou vynalézavost, určitě si najdete možnosti,
jak si svobodně užít svou nahotu. 
A všimněte si, jak malé děti milují nahotu a tu svobodu, kterou jim to přináší.
Nahota je jim příjemná a přirozená.

TIP PRO VÁS: vnímejte, co je vám pohodlnější, v čem se cítíte lépe.
Ať už je to barva či střih oblečení, poloha těla, způsob a rychlost
pohybu…
Vytvořte si citlivá „tykadla“, která vám budou říkat, co je pro vás
příjemné a dobré.
Pokud vás to láká, najděte si nebo si vytvořte místo, kde si budete moci
užít svou nahotu.
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OTUŽOVÁNÍ
Otužování je krásnou a velmi zdravou možností, jak rozproudit svou
životní energii, což je živná půda k prožívání rozkoše. Možná vám zezačátku
nebude úplně příjemné, ale jakmile si váš organismus zvykne na změny
teplot, budete nejen odolnější (posilujete a čistíte srdečně cévní systém,
posilujete imunitu, snižujete hladinu stresu…), ale budete mít i lepší kontakt
se svým tělem a vaše energie bude lépe proudit.
Samozřejmě ale za předpokladu, že se budete otužovat postupně a
nenásilně, a že budete vnímat a poslouchat signály vašeho těla. Stačí
třeba na závěr teplé sprchy otočit kohoutkem a chvilku se sprchovat
chladnější vodou. Postupně prodlužovat dobu chladné sprchy a ochlazovat
vodu.
Důležité je, abyste u otužování pomalu a zhluboka dýchali. Tím zajistíte,
že vaše energie bude lépe proudit a účinky otužování budou blahodárnější.
V dalším kroku můžete nořit nohy do chladného bazénku, do rybníka,
potoka,… i do vany napuštěné studenou vodou. A třeba se postupně ponořit
i celí.
Přiměřené vystavování se chladu je velmi zdravé. V historii lidstva se lidé
často setkávali se změnami teplot, mokli, chodili spoře oblečení…
Vnímejte ale své pocity, nemusíte se otužovat každý den. Někdy může být
velmi prospěšné třeba i jeden den vynechat.
A pokud máte nějaké vážnější nemoci, buďte při otužování velmi opatrní a
postupujte pomalu. Konzultujte váš zdravotní stav s lékařem.

TIP PRO VÁS: nebojte se chladu, udělejte z něj svého přítele a
pomocníka.
Vystavujte se chladu svobodně, když se na to cítíte, a objevujte sami na
sobě úžasné účinky, které to má.
A také si užívejte rozkoš, kterou vám rozproudění energie může
postupně přinést.
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SAUNA
Sauna je také úžasnou možností, jak si užít kontrastů, změn teplot, které
vás oživí, posílí, uvolní, očistí a lépe propojí s vaším tělem.
Je však potřeba řídit si dobu saunování a počet saunovacích cyklů (prohřátí –
ochlazení – odpočinek) podle svých potřeb.
Můj muž nám saunu doma postavil a je to nádhera.
V sauně je takový zvláštní klid, dřevo, ze které je sauna postavena,
krásně voní,… jsem tam sama se sebou (nebo s mým mužem) a cítím se pak
krásně uvolněná, očištěná, někdy i vzrušená… Prvních pár minut je to
náročnější, než si organismus zvykne na to horko, ale jakmile se začnu potit,
už je to příjemné. Často mi stačí i jen dva cykly.
Při prvním se obvykle prohřívám, ale ještě nepotím. Většinou vylezu
v momentě, kdy mi začne být nepříjemně. Ochladím se na chladnějším
vzduchu mimo saunu a za chvilku se vracím. Brzy se pak začnu potit a jsem
tam cca 10 minut. Pak se ochladím ve sprše. Důležité je ochladit si i hlavu,
aby z ní také odešla horkost.
Při saunování je skvělé si kartáčovat pokožku. Odstraníte tak odumřelé kožní
buňky (peeling) a zintenzivníte svou očistu – rozproudí se lymfa, více se
otevřou potní póry.
Je zajímavé, že přesně takovýto postup doporučuje jeden známý ruský
léčitel, jeho jméno si ale nepamatuji. Doporučuje první prohřátí krátce, pak
druhé prohřátí s pocením a závěrečné ochlazení. Většinou se totiž
doporučuje cyklů více.
V jedné publikaci jsem nalezla i účinky sauny podle délky saunování. Jeden
cyklus vás podráždí, další 1-2 cykly mají uvolňující účinek, další 1 cyklus má
uklidňující účinek a více cyklů má už vyčerpávající působení. Asi to tak není
doslova u každého, ale v principu to platí. Takže pokud se chcete cítit
osvěženi, méně je více. 
Saunu nevyhledávám v létě, to cítím, že je lepší být na sluníčku a ochlazovat
se ve sprše, v bazénku, v rybníce, v potoce… Ale v chladnějším a méně

©MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

61

Jak v životě prožívat více rozkoše
slunečném období roku je sauna výborná.
Takže sauna sama je zdrojem příjemných prožitků a navíc vás posiluje,
trénuje, pročišťuje a uvolňuje, připravuje půdu pro další krásné prožitky.

TIP PRO VÁS: máte-li možnost a láká-li vás to, dopřávejte si hlavně
v chladném období roku saunu.
Dnes už jsou sauny součástí veřejných bazénů, relaxačních center,
hotelů… A i domácí sauny jsou mnohem dostupnější.
Pokud máte prostor a finanční prostředky, rozhodně z vlastní
zkušenosti doporučuji domácí saunu. Máte tam soukromí, čisto, ticho a
nemusíte pak po saunování absolvovat přesuny domů.
Sauna se dá postavit uvnitř obydlí nebo jako domeček na zahradě.
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POHYB
Jak už jsem zmínila, pohyb, při kterém kladete důraz na prožitek, kdy
směřujete svou pozornost nejen ven, ale i dovnitř, je skvělým
prostředkem, který rozvíjí vaši schopnost prožívat rozkoš.
Při takovémto vědomém pohybu rozvíjíme kontakt se svým tělem, ale
navíc rozvíjíme i další kvality. Např. koordinaci, postřeh, sílu, orientaci v
prostoru… Dochází k uvolnění a protažení svalů a vazů…. Tělesná aktivita je i
způsob, kterým mocně rozproudíme svou životní energii. A pohyb je
spouštěč vyplavování endorfinů – hormonů štěstí, které způsobují
uvolnění a mohou přinést prožitky rozkoše.
Pohyb je potravou pro náš mozek. Lidé, kteří do svého života zařazují
rozmanité druhy pohybu (nezatěžují se jednostranně), rozvíjejí i svůj mozek a
různé jeho schopnosti.
Všimněte si, jak mají děti velkou potřebu pohybu. Jak využívají každé chvilky
k procvičování svého těla.
Děti milují obzvláště houpání na houpačce, točení dokola, skákání na
trampolíně. Při těchto aktivitách se mocně rozpohybuje jejich životní energie
a trénují tak nejen své pohybové dovednosti, ale i svůj energetický systém.
I vy můžete do svého života zařadit nejrůznější druhy pohybu. Třeba při
procházce v lese můžete zkusit se projít po kmeni stromu, můžete házet
šiškami na cíl či do dálky, můžete válet sudy v trávě, můžete se točit dokola…
můžete dělat dřepy, protahovat své tělo, dělat kliky, shyby na nějaké silné
vodorovné větvi…. Můžete střídat chůzi s během…. Domů si můžete pořídit
hrazdu na zavěšování a trénink shybů, můžete si pořídit houpačku nebo
hamaku a v ní odpočívat nebo se houpat.
Čím pestřejší bude váš pohybový repertoár, tím lépe.
Jsou i učitelé, kteří učí všestrannosti v pohybu, v Praze působí např. Petr
Růžička, který vede několik skupin, kde lidem pomáhá k celkovému
tělesnému rozvoji. Jeho práce se mi moc líbí, tak pokud jste z Prahy, můžete
vyzkoušet.
Ale můžete samozřejmě zkoušet cokoliv, co vás osloví. Jen se nezaměřujte
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na jeden sport, jednu aktivitu. Čím bude pohyb komplexnější, tím lépe.
Komplexním pohybem je třeba i práce na zahradě. Mně osobně dělá velmi
dobře, tedy, pokud se nepřepínám. Pokud se budete denodenně honit, aby
bylo všechno tip ťop, pak vám to moc štěstí nepřinese. Protože pořád je co
dělat.
Pracuji na zahradě hlavně, když je příjemné počasí a když se mi chce, a pak si
tu práci užívám.
Někdy může mít třeba soustředěné a v přítomnosti prožité pletí záhonu
stejný efekt jako meditace.  Všechno, co děláme s plnou pozorností,
může být meditací.
Při práci na zahradě děláte spoustu různých činností, střídáte polohy těla,
namáhavější činnosti střídají činnosti lehčí…
Péče o zahradu vás také učí pokoře, trpělivosti, tomu, že vše má svůj vývoj a
správný čas.
Pokud víte, jak na to, pokud víte, kam směřovat svou pozornost (už jsme si
řekli), pak snad každá činnost, kterou děláte, může přispět k vašemu rozvoji
a rozkvětu. 
Výborná jsou i cvičení čchi kung, tai či, jóga apod., která pracují s tělem i
s dechem a také pomáhají rozpohybovávat životní energii a rozvíjet vnitřní
sílu a klid. Sami si naciťte, co vás oslovuje a co vám dělá dobře.
Skvělým pohybem s úžasnými účinky je i tanec. Je to aktivita, která v sobě
snoubí pohyb a hudbu.

TIP PRO VÁS: Hýbejte se. Pohyb je potřebný k tomu, abyste lépe
vnímali sami sebe i přítomný okamžik, a tak mohli prožívat více
rozkoše. Hýbejte se nenásilně, dělejte to, co vám bude příjemné a co
vás baví.
Zkoušejte vnímat, jak se vaše tělo chce hýbat. Budete s ním v lepším
kontaktu a větším souladu. Zbytečně se ale nevyčerpávejte a nehoňte se
za cíli. Cesta je to, oč tu jde.
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Každý den si najděte alespoň malou chvilku na nějaký vám příjemný
pohyb. Můžete udělat pár dřepů, kotrmelců, chvilku válet sudy, různě
naciťovat a zkoušet, jaký pohyb vám bude zrovna příjemný.
Můžete se různě protahovat a jemně pohybovat s pozorností upřenou
k vašemu tělu.
Pusťte si alespoň občas oblíbenou hudbu a zatančete si. Nepotřebujete
k tomu nic jiného, než vnímat rytmus a „volání“ vašeho těla. Možná
zjistíte, že se vaše tělo hýbe do rytmu skoro samo.
Pokud pracujete fyzicky, možná budou vaše potřeby jiné. Možná
budete potřebovat více odpočinku a spíše uvolňovací či vyrovnávací
cvičení.
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POSLECH HUDBY
Hudba je úžasný prostředek vedoucí k bohatším prožitkům. Pokud
posloucháte harmonickou hudbu, váš organismus si lebedí. Hudba, která je
melodická a lahodí vám v daném okamžiku, rozpohybovává vaši životní
energii a může být zdrojem mnoha krásných prožitků.
Osobně mám mnoho nádherných prožitků, které přišly právě při poslechu
hudby. Některé z nich jsou vyloženě mystické, neopakovatelné a velmi sytící.
Hudba tedy nejen léčí, ale sytí vás příjemnými a někdy i nečekanými
prožitky. Může vám v určitém rozpoložení pomoci vytáhnout na povrch
něco krásného. Nebo naopak vytáhne i nějakou bolest, kterou si můžete
svobodně odplakat… Hudba je velmi blahodárná a ve všech kulturách má
své pevné místo.
Někdy vám bude působit radost nějaká svižnější radostná hudba, někdy to
může být naopak hudba relaxační, která uvolňuje tělo i mysl.

TIP PRO VÁS: zkuste do svého dne zařadit alespoň chvilku nerušeného
poslechu hudby, která vám bude příjemná.
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ŽIVÁ STRAVA
Živá strava je také jedna z důležitých a snadných cest, jak rozproudit
svou životní energii.
Stačí ji častěji zařadit do vašeho jídelníčku.
Do živé stravy patří všechna syrová zelenina, syrové ovoce, bylinky,
divoké byliny (např. pampeliška, jitrocel, kopřiva..) a divoká strava z lesa
(listy buku, javoru, lípy, mladé smrkové výhonky…bukvice), namočené
oříšky, namočená semínka (namáčení je aktivuje – probouzí a zbavuje
látek, které zatěžují trávení), kvašené potraviny, klíčky, kvalitní chlorela,
spirulina, zelený ječmen.
Čím jsou tyto živé potraviny čerstvější a přirozeněji vypěstované, tím jsou
živější a silněji působí na rozproudění životní energie. Také můžete vše živé
upravovat tepelně (ohřívat nebo sušit), ale jen do 42 °C.
Do této teploty totiž nedochází ke zničení enzymů – bílkovin, které jsou
velmi cenné pro organismus. Enzymy podporují trávení, očistu a ochraňují
před volnými radikály (to jsou vysoce reaktivní substance, které jsou tělu
škodlivé).
Mražení je také způsob uchovávání, při kterém do značné míry zůstávají
zachovány živé látky.
Je zde potřeba zmínit, že je důležité, abyste vnímali vlastní pocity a
chutě. Vaše potřeby se mohou měnit klidně i ze dne na den a není nutné se
do živé stravy nutit. Je lepší začít pozvolna zařazovat více živého, ale zase to
nepřehánět. Je potřeba, aby vaše energie proudila tak akorát, žádné extrémy
nejsou dobré.
Tématu živé stravy jsem věnovala celý e-book (Průvodce živou stravou),
který si můžete zdarma stáhnout na odkaze, který najdete na konci této
knihy v Dodatku.

TIP PRO VÁS: zkuste do svého jídelníčku zařazovat více živých potravin.
Může vám to pomoci k hlubším a bohatším prožitkům.
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Vnímejte ale své potřeby, zkoušejte a zakoušejte účinky živé stravy sami
na sobě a udělejte si vlastní zkušenosti.
Ty vám pomohou si živou stravu optimálně dávkovat.
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DETOXIKACE
Detoxikace neboli očista organismu je další z účinných cest, jak
rozproudit vaši životní energii. Jsou to cesty, které podporují
sebeúzdravné, sebeléčivé a sebečistící mechanismy, kterými disponuje každý
z vás.
Místa, kde životní energie neproudí harmonicky, bývají zanesena
nejrůznějšími škodlivinami. A tím, že podpoříte očistu těchto míst (vaše tělo
si očistu řídí z velké části samo, vy mu jen pomůžete), se může v těchto
místech životní energie zase rozproudit.
Naopak pokud pracujete přímo na nějakých energetických blocích, dochází
pak k vyplavení uložených škodlivin z těchto míst. Tedy můžeme jít na očistu
přes tělo i přes duši. Obě součásti jsou propojené a jedna druhou ovlivňuje.
Detoxikaci a ozdravování organismu jsem také věnovala celý e-book, který
vás seznámí s mnoha cestami, kterými se můžete dát. Odkaz na e-book Jak
se detoxikovat a zdravě žít najdete v Dodatku.

TIP PRO VÁS: můžete začít více podporovat sebečistící funkce vašeho
těla. Živá strava sama o sobě podporuje očistu, je ale i spousta dalších
způsobů, jak můžete na sebečištění pracovat.
Jsou to nejrůznější léčivé potraviny a očistné techniky.
A nedílnou součástí očisty je také omezování přísunu škodlivin, které
k vám přicházejí z mnoha zdrojů.

Více k tomuto můžete najít ve zmíněném e-booku.
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DECH
Dech je mocný hybatel životní energie. Všeobecně se dá říci, že většina lidí
dýchá nedostatečně. Dýchá příliš mělce a nevyužívá celou kapacitu plic.
Proto vědomá a citlivá práce s dechem má skvělé účinky na rozproudění
životní energie a tím vytvoření potenciálu k bohatším a intenzivnějším
prožitkům.
Ve spoustě ozdravných systémů, které k nám přišly z východu, je právě práce
s dechem, jeho prohloubení a využití k rozproudění energie, důležitou
součástí. S dechem se pracuje v józe, čchi kungu, tai či, i v harmonizačním
cvičení, které doporučuji na mém webu (e-book o něm najdete v Dodatku).
S dechem pracuje i Wim Hof – ledový muž. Muž, který překonává hranice,
které pro většinu z nás se zdají být z říše snů. Šíří důležitost dechových
cvičení, cíleného a rozumného otužování (studená voda, u pokročilejších i
led a sníh) a důležitost práce s vlastní myslí, překonávání jejích bariér.
S dechem můžete pracovat kdykoliv vám bude příjemné.
Třeba na procházce vonícím lesem můžete zhluboka nadechovat krásný
lesní vzduch, můžete si zadýchat doma, o pauze v práci. Důležité je, abyste
nepřekračovali vaše přirozené hranice.
To znamená, abyste s dechem zvolnili, začnete-li se cítit slabě, pokud budete
cítit brnění konečků prstů nebo rtů, pokud se vám začne motat hlava…
Nějaká intenzivnější dechová cvičení dělejte ideálně vleže, jen za situací, kdy
nemůžete ohrozit sami sebe nebo někoho druhého. Dechové cvičení
nedělejte ve vaně nebo jinde ve vodě, ne při řízení dopravního prostředku,
ne na nebezpečných místech…
Síly dechu využívá i tzv. holotropní dýchání, které uvádí dýchajícího člověka
do změněných stavů vědomí. Osobně si myslím, že takováto zkušenost
nemusí být vždy bezpečná a pokud byste o něčem takovém uvažovali,
rozhodně to nezkoušejte sami, udělejte si zkušenost pod vedením
zkušeného terapeuta, který je školený v této metodě.
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TIP PRO VÁS: každý den se zkuste na chvilku zaměřit na váš dech.
Je téměř jisté, že v tu chvíli se váš dech automaticky prohloubí.
Věnujete mu pozornost a on pak lépe dělá svou práci.
Můžete se párkrát zhluboka nadechnout, zkuste vést dech nejprve do
břicha (vyklene se břicho ven), pak do plic a nakonec pod klíční kosti –
vrchol plic.
Výdech nechte automatický - uvolněný, tělo samo si vydechne, jak
potřebuje.
Takto dýchejte tak dlouho, jak vám bude příjemné.
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ČERSTVÝ VZDUCH
Čerstvý vzduch sám o sobě působí rozproudění životní energie. A čím je
tento vzduch čistší, tím lépe.
Rozhodně není doporučeníhodné vystavovat se znečištěnému vzduchu třeba
v blízkosti dopravních tepen, v blízkosti kouřících komínů apod.
Ideální je vyrazit někam, kde je vzduch co nejčistší. V místech, kde je hodně
stromů (ty samy o sobě čistí vzduch), keřů a rostlin. Buďto park, louka, les,
hory,… Čím více vegetace, tím je vzduch čistější a bývá navíc prosycen
spoustou vonných látek, které také velmi prospívají zdraví, působí
rozproudění životní energie a přináší rozkoš.
Mně osobně venkovní vzduch často přímo lahodí. Stačí vyjít z domu ven
třeba do ranního vzduchu nebo ve chvíli po dešti,… V těchto situacích často
zažívám chvíle rozkoše a spoustu dalších příjemných vjemů a pocitů.

TIP PRO VÁS: vyrazte ven co nejčastěji, ideálně, když se vám chce. Ale
nemusí to být nutně každý den, pokud to tak necítíte.
Zase je to cesta objevování a nalézání vlastní rovnováhy. Pozorujte, co
s vámi venkovní vzduch dělá, jak na vás působí.
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POBYT V PŘÍRODĚ
Příroda je naším přirozeným prostředím, ve kterém jsme my a naši
předkové žili miliony let. Naše organismy jsou na pobyt v přírodě
přizpůsobené. Dnešní civilizovaný způsob života ale přírodu z našich životů
velmi silně vytlačuje. A nám to neprospívá.
Příroda je plná života, působí léčivě, snižuje hladinu stresu, krevní tlak,
harmonizuje organismus, působí rozproudění životní energie. Navíc
v přírodě můžeme prožívat spoustu krásných chvil.
Čím více budete v přírodě pobývat, tím budete citlivější a vaše prožitky
budou silnější a bohatší.

TIP PRO VÁS: alespoň jednou týdně se vydejte na pár hodin do přírody.
Vydejte se ideálně sami nebo s nějakým klidným člověkem, který vás
nebude příliš rušit.
Nejlépe využijete blahodárné energie přírody, pokud budete spíše tiší a
budete svou pozorností ve svém těle.
A můžete se přitom dívat a kochat se krásami přírody, můžete se těšit
ze zpěvu ptáků, šumění stromů… můžete vdechovat krásné vůně,…
chodit bosky,…
Budete z toho vyživeni a oblaženi i na několik dní.
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ODPOČINEK
Odpočinek slouží k obnově sil, k dočerpání energie. Pro zachování vaší
rovnováhy je odpovídající odpočinek nezbytný.
Abyste mohli prožívat krásné prožitky, je potřeba, aby vaše energie proudila.
A proudí jen tehdy, pokud tu energii máte. Pokud má co proudit.
Pokud budete vyčerpaní, váš organismus vám připraví slastné prožitky
maximálně v momentě, kdy se uchýlíte k žádoucímu zklidnění a odpočinku.
Když se uvolníte a zanecháte aktivity ve prospěch pasivity.
Váš organismus vám sám moudře posílá signály, když potřebuje zpomalit. Je
otázkou, zda tyto signály dostatečně vnímáte a zda je posloucháte. Ono i
bez žádoucího odpočinku budete nějak fungovat. Ale pokud čtete tuto
knihu, určitě není vaším cílem nějak fungovat, nějak přežívat, nějak to dávat.
Každý z nás potřebuje odpočívat. Jen pro každého jednotlivého člověka či
každou jednotlivou chvíli to může znamenat něco jiného.
Někomu stačí jít na procházku do přírody, někdo si potřebuje lehnout do
postele. Někdo odpočívá při poslechu hudby, někdo potřebuje ticho…

TIP PRO VÁS: Odpočívejte. Hledejte způsoby odpočinku, které vám
v dané chvíli budou příjemné. Pěstujte si schopnost naslouchat svým
potřebám.
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MEDITACE
Meditace, pokud je správně prováděná, vytváří velký potenciál ke
krásným prožitkům a prožitkům rozkoše. Nevěříte?
Meditace rozvíjí vnitřní klid, který je základní podmínkou intenzivních
prožitků. Jak už jsme si výše řekli, na klidné hladině můžeme vnímat i jemné
vlnky, kterých si nejsme schopni všimnout v momentě, kdy zuří vlnobití.
Má velký smysl rozvíjet svůj vnitřní klid. Protože pokud jsme uvnitř sebe
klidní, uvolnění, naše energie volněji proudí a přináší nám příjemné prožitky,
které vznikají jaksi z podstaty. Mám zkušenost s jednou chvílí, kdy jsem se
ponořila do skutečně velmi hlubokého vnitřního klidu, který byl sám o sobě
velmi slastný.
Meditace rozvíjí vnímání. Jsme pak schopni citlivěji vnímat a lépe rozlišovat.
Meditace rozvíjí vědomí a spiritualitu. Naší přirozenou potřebou je žít
život prodchnutý duchovnem, které není odtržené od života, ale je obsažené
ve všem, co děláme a co prožíváme. A čím jsme vědomější a přirozeně
duchovnější, tím intenzivněji vše prožíváme.
Některé meditace rozvíjejí kontakt s tělem a ukotvení. A jak už jsme si
řekli, tělo je vždy přítomné. S lepším propojením s naším fyzickým tělem
přichází intenzivnější vnímání přítomného okamžiku a více rozkoše.
Pokud byste rádi posilovali všechny zmíněné oblasti, můžete k tomu využít
ucelený online kurz Medituj a žij víc. Naučí vás krůček po krůčku meditovat.
Obsahuje soubor 7 meditací, které ve vás budou rozvíjet všechny potřebné
kvality pro intenzivnější prožívání. Tak, abyste si připravili úrodnou půdu pro
krásné prožitky.
Pomůže vám pěstovat a navazovat dobrý kontakt s vaším tělem, rozvíjet
smyslové vnímání, využívat léčivé energie přírody, můžete se prozařovat
slunečním světlem, pěstovat v sobě vděčnost a prožitek hojnosti, rozvíjet
vnitřní klid, vědomí i spiritualitu… Předám vám v něm ty nejlepší a
nejúčinnější meditace.
Když si sami sebe představíte jako strom, je ideální pokud posíláte svou
energii nejen do růstu větví, ale i do růstu kořenů tak, aby váš strom
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rostl rovnoměrně, bezpečně a aby se ve větru nevyvrátil. Všechno toto
kurz zohledňuje.
Odkaz na kurz najdete v závěru knihy v Dodatku.
Můžete si samozřejmě najít i jiné meditace. Jen doporučuji využít
důvěryhodných zdrojů, protože ne všechny meditace jsou prospěšné (ve
svých meditačních začátcích jsem si sama udělala dost intenzivní zkušenost
s nevhodnou meditací).

TIP PRO VÁS: meditujte a skrze meditace posilujte svůj vnitřní klid,
vnímavost, schopnost prožívat přítomný okamžik a další kvality, které
vám pomohou ke krásným prožitkům.
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HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ
Jak už jsme si řekli, k tomu, abyste mohli více prožívat, potřebujete si
zachovávat rovnováhu. A to znamená nejen dostatečný odpočinek, ale i
schopnost dobře hospodařit se svou energií.
Znamená to učit se nalézat vnitřní signály, které vám budou našeptávat,
kam svou energii směřovat. Jak neplýtvat energií na cesty, které už jste
třeba prošli nebo které nevedou tam, kam potřebujete.
Je to umění, kterému se všichni učíme celý život. Protože jak budujeme
svou vnitřní sílu, stále se měníme a naše schopnosti se rozvíjejí. Učíme se
proto hospodařit v různých situacích s jiným objemem energie. A to je na
tom to krásné, že je to cesta, která nikdy nekončí, protože takto můžete stále
něco nového o sobě a o světu objevovat. A mohou to být vzrušující objevy.
Čím budete otevřenější životu, tím více před sebou uvidíte cest. Budete
mít spoustu možností, spoustu příležitostí. Budete vnímat rozmanitost a
bohatost životních cest, které se před vámi otevírají. Budete vidět spoustu
cest, kterými jdou druzí.
Ale čím více cest se vám nabízí, tím je užitečnější pečlivěji vybírat, kudy se
vydáte. A je to důležité zvláště u zásadních životních rozhodnutí a cest, které
budou vyžadovat vaše plné nasazení či hodně vaší energie.
Je důležité učit se vnímat, která cesta vás láká, která cesta se vám líbí,
která vám dává smysl. Takto budete dobře hospodařit se svou energií.
Budete ji věnovat tomu, co vás někam posune, co vám něco přinese.
Hospodařit s energií také znamená neplýtvat jí na věci, které vám
neprospívají nebo které neprospívají celku, ostatním lidem, přírodě.
Dobře hospodařit s energií znamená chtít změnit jen sebe sama a jen skrze
sebe měnit svět – jen tím, že jsme sami sebou. Je to ta nejlepší,
nejefektivnější a nejkrásnější cesta. Cesta plná zázraků. 
Za ta léta, která na sobě pracuji, jsem si vyvinula docela spolehlivou
schopnost odhadnout, zda mě daná věc nebude stát příliš mnoho mé
energie. Zda mi ta cesta přinese více radosti, více lehkosti nebo nějakou
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jinou, pro mě důležitou hodnotu.
Někdy mě třeba nějaká cesta láká, ale cítím, že v daný moment ještě není ten
pravý čas. Třeba jízdu na kole jsem dlouho odkládala, protože jsem na ni
neměla dost energie. A nyní si kolo po mnoha letech zase užívám.
V každém okamžiku vašeho života činíte rozhodnutí (ať už vědomé či
nevědomé), kam směřovat svou energii.
Zda se budete soustředit na války, které vedou druzí v našem světě či zda
budete vnímat krásu, která je kolem vás.
Zda budete „řešit“ jen sebe sama a svůj život, to, abyste žili tak, jak opravdu
chcete, či budete plýtvat energií na myšlenky či řeči o druhých lidech, o tom
jací by měli být, co by měli dělat, co dělají „dobře“ a co dělají „špatně“.
Zda budete pomáhat tomu, kdo o žádnou pomoc vlastně nestojí, či zda
nabídnete vodu žíznivému člověku, který o ni žádá…
Energie je ve své podstatě vše.
Vnímejte i své myšlenky jako energii. Neplýtvejte svou energií na
myšlenky, které vás okrádají o vaši sílu, na myšlenky, které vám brání více
vnímat přítomný okamžik či které do vás zasévají nedůvěru v sebe sama.
Neznamená to, že se vám vyhnou všechny „negativní“ myšlenky (ty bývají
často jen projevem nějakého napětí uvnitř vás), ale znamená to, že tyto
myšlenky nebudete příliš posilovat svou pozorností.
Své myšlenky si představte jako takové mráčky, které plují na nebi, mráčky,
které se budou zmenšovat, když je nebudete živit svou energií.
Vím, že to někdy může být těžké, jsou chvíle, kdy jsou myšlenky obzvlášť
úporné a mohou silně strhávat vaši pozornost. V tomto případě to jen
pozorujte, všímejte si, jak se cítíte, co se vám honí hlavou a příliš na sebe
netlačte. Tlak není nutný ani prospěšný.
Dobře hospodařit s energií znamená nebojovat proti světu nebo proti
sobě samým. Znamená to uvádět se do většího souladu, nacházet svou
pravou podstatu a přirozenost. Ta se vám může v některých situacích krásně
sama ukazovat, jen je potřeba jí dávat prostor. Nechat projevit to, co se
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projevit chce.
Samozřejmě do té míry, abyste neohrozili sebe nebo někoho druhého.
Dobře hospodařit s energií také znamená dávat, jen když mám co dát.
Znamená to nesnažit se dotovat druhé svou energií, chránit si ji pro sebe a
pro okamžiky, kdy bude dávání pro vás radostí. Kdy naopak dáváním budete
zároveň dostávat. Nemyslím tím ale, že byste obchodovali se svou energií
stylem něco za něco. Myslím tím to, že když dáváte sami, když je to dávání
s vámi v souladu, když dáváte bez záměru něco dostat, jen proto, že se vám
chce, pak pro vás bude odměnou třeba nečekaný krásný zářivý pohled
někoho, koho jste sami obdarovali.
Nejkrásnějším darem jsou projevy lásky. Můžete se třeba od srdce krásně
usmát na někoho jen tak, protože v té chvíli zrovna přetékáte radostí.
Můžete někomu věnovat pohled plný pochopení a účasti. Ale můžete
samozřejmě dávat i hmotné věci, pomáhat druhým svými dovednostmi,
zkušenostmi… Je spousta způsobů, kterými můžete dávat.
Jsou ale lidé, kteří se naučili brát na sebe negativní energie druhých a myslí
si, jak je to dobré, šlechetné, jak jsou prospěšní. Jen si velmi často nejsou
vědomi toho, že berou ze své vlastní energie a že si sami škodí.
Takovíto lidé pracují třeba s umírajícími nebo těžce nemocnými. Jsou to lidé,
kteří ztratili svou jiskru, radost ze života. Jsou vyhaslí, jen přežívají a ani to
netuší.
Jsou ale i lidé, kteří pracují třeba i s umírajícími a cítí to jako svoje poslání.
Jejich práce jim přináší radost a velké uspokojení. Ano, i práce s lidmi, kteří
umírají, může být zdrojem radosti. Protože smrt sama o sobě není žádné
peklo, žádná hrůza. Je to přechod do jiné dimenze bytí. Přechod, který může
být prožit ve smíření a vděčnosti za to, co nám život dal. Za to, co jsme
mohli prožít. Je to velké téma, sama cítím dojetí, když píšu tyhle řádky.
Smrt je skutečně velké a velmi důležité téma a málokdo je se smrtí
vyrovnán. Ale pokud prožíváte svůj život intenzivně, s radostným
nastavením a vědomí smrti je pro vás impulsem k tomu, žít plně sami sebe
v každičké chvíli, v okamžiku smrti můžete odejít vyrovnáni a spokojeni s tím,
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jak jste se svým životem naložili.
Je také spousta lidí, kteří tahají energii z druhých, třeba tím, že chtějí, abyste
jim opláceli jejich pozornost svou pozorností, i když to tak třeba necítíte a
nejde to z vás samo…
Chránit si svou energii znamená také nenechat druhé, aby vás zneužívali.
Třeba k tomu, aby na vás mohli hrnout své nálady, neúspěchy, konflikty a
boje…
Neznamená to, že byste neměli vyslechnout druhého, či soucítit s neštěstím
druhých, ale měla by v tom být určitá rovnováha.
Aby druzí lidé nejen brali, ale také dávali. Abyste i vy mohli danému člověku
povědět o něčem, co vás trápí, aby vás skutečně se zájmem vyslechl… Věřím,
že rozumíte, co tím chci říct.
Můžete se inspirovat v přírodě.
Keř nebo strom, který nasadil plody, tyto plody sám shodí či nechá zakrnět
nebo scvrknout, pokud nemá dost vláhy a živin (chrání si svou vlastní
existenci)...
Stromy na podzim ze svých listů vytáhnou energii v podobě zeleného
barviva, takže se listy zbarví barvivy, která v nich strom ponechal. Listy pak
postupně shazuje, aby se jeho energie mohla z větví stáhnout do kořenů a
strom mohl přečkat zimu co nejlépe…
Takový strom se nesnaží oblažovat nás svou zelení i v zimě, protože by dával
více, než by získával. Dělal by to na úkor své vlastní rovnováhy.
Růže, která poroste v chudé a suché půdě nikdy nebude mít tak krásné a
velké květy jako růže, která roste v dostatku. Růže v těžkých podmínkách
nevytvoří velké květy na úkor své vlastní existence…
Zvíře, které je poraněné, odpočívá a čeká, až se jeho rána zacelí… neplýtvá
svou energií na pobíhání a boj s bolestí. Bolest je mu signálem k sebeléčení…
Zvířata, která se živí trávou (býložravci jako třeba antilopy, ovce, kozy),
jsou aktivní celý den. Celý den spásají tu zelenou dobrotu.
Masožravci, jako třeba divoké kočkovité šelmy, loví ty aktivní býložravce, ale
©MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

80

Jak v životě prožívat více rozkoše
neloví celý den. Jakmile něco uloví, nažerou se, a potom hodně odpočívají,
povalují se nebo spí. Spotřebují tak méně energie, déle vydrží bez dalšího
lovu a nevyplení tak svůj zdroj potravy.
Všude v přírodě je nastavena určitá rovnováha, i když někdy ji nemusíme
sami vnímat. Protože příroda má své vlastní záměry a zákonitosti, které nám,
lidem, mohou unikat. Ale i to málo, co vnímáme, nás může dobře inspirovat.
Ještě vám ukážu na jednom mém vlastním příběhu ze života, jak člověk
může dostat mnohem víc, než sám dal:

Byla jsem v obchodě koupit pár věcí k jídlu. A stalo se, že jsem do fronty k
pokladně přišla zároveň s jedním mužem.
Měl plnou náruč nákupu, protože si nevzal košík a určitě už chtěl zboží
vyložit co nejdříve na pás.
Chtěla jsem vědět, jak to uděláme, zda můžu jít do fronty před ním či nikoliv.
Zda mi dá přednost jako ženě. Nebo zda bude chtít jít první.
A tak jsem se na něj s šibalským úsměvem a otázkou v očích podívala.
Odpověď mi poslal hned v podobě krásného a trochu i pobaveného úsměvu
a z jeho očí ke mně šla krásná záře. Vůbec jsem to nečekala a byl to
nádherný moment.
A tak jsem vyložila zboží na pás a udělala mu místo, aby i on mohl odložit tu
nepohodlnou zátěž.
Mezi námi nepadlo ani jedno slovo, ale vše bylo jasné. A ještě mi navíc
krásně prozářil den. 

Téma hospodaření s vlastní energií je velmi široké, ale myslím, že tento
nástin vám ukázal, co to vlastně znamená. Jedním z důvodů, proč mnoho lidí
plýtvá svou energií a dělá věci, které jsou škodící, je to, že my, lidé, jsme
velmi mocné a odolné bytosti. Dokážeme slušně fungovat i za
neuvěřitelných podmínek, které by žádné zvíře nevydrželo.
Proto je škoda, když svou sílu a moc vyplýtváme na to, abychom dokázali
fungovat v příšerných podmínkách, které si často připravujeme my sami.
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Když svou energií přestaneme plýtvat a začneme si připravovat lepší
podmínky, pak se můžeme krásně rozvíjet a mohou se dít i zázraky. 

TIP PRO VÁS: učte se zacházet sami se sebou tak, abyste byli
v rovnováze.
Učte se dávat, jen když máte co, chraňte si svou energii pro sebe a na
to, co je pro vás důležité.
Když budete dávat spontánně, sami od sebe, bez nějakého záměru,
často dostanete zpátky mnohem víc.
Nenechte se zneužívat, i ve vztazích s druhými lidmi je důležitá
rovnováha.
Krásné prožitky jsou vaší odměnou a zároveň z nich můžete čerpat sílu
pro náročnější chvíle.
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HUMOR A SMÍCH
Humor a smích jsou okamžiky, kdy vaše energie proudí. Jsou velmi
prospěšné a samy o sobě vyživující a připravující krásné prožitky.
Sama jsem dlouhé roky toužila po tom, dokázat se smát. Bylo to období, kdy
mi nebylo do zpěvu a ani do smíchu. O to více si nyní užívám, když se směji.
A směji se moc ráda a často.
Miluji, když moje energie při smíchu zurčí a tryská ze mě jako čistý a svěží
potůček. Cítím, jak vyvěrá z hloubi mé duše a sytí mě a zároveň i léčí. Často
se smějeme s mým mužem, rádi si ze sebe děláme legraci (ale laskavou).
Cítím, jak jsem při smíchu krásně uvolněná a radostná. Ne nadarmo se říká,
že smích je kořením života. Kořením, které je lahodné a nikdy se vám nepřejí.


TIP PRO VÁS: neberte se příliš vážně a využívejte různé situace, které
život přináší, k legraci.
Pokud to ale nejde z nitra vaší bytosti lehce, netlačte se do toho.
Smích se nedá naprogramovat, můžete si pro něj jen vytvářet půdu.
Možná ten pravý čas pro smích teprve přijde.
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PŘIMĚŘENOST
V principu vše, co pomáhá rozproudit vaši životní energii, vytváří prostor pro
to, aby k vám mohly častěji přicházet prožitky rozkoše. Je ale důležité, abyste
věděli, že je potřeba postupovat pomalu a vnímat své potřeby.
Pokud byste se příliš snažili svou energii rozproudit, můžete dosáhnout
opaku. Energie potřebuje proudit tak akorát. Ani ne příliš málo a ani ne
příliš hodně. A může to pokaždé být jiná rychlost, je potřeba se řídit
vlastními pocity.
Mnoho lidí pracuje na rozproudění své životní energie, ale dělají toho příliš a
hodně se řídí svými přesvědčeními (že je to zdravé, prospěšné apod.), že
nevnímají nebo dostatečně neposlouchají vlastní signály.
I já se stále učím pracovat se svou energií, je to cesta, která sice nikdy
nekončí, ale nese krásné plody. Tak na to myslete a hledejte ve všem
přiměřenost a rovnováhu právě pro vás samotné.
Dívejte se sami do sebe a vnímejte své potřeby. Nesrovnávejte sami sebe
s druhými a nesnažte se následovat jejich cestu. Hledejte a nalézejte svou
vlastní cestu. Každý z nás je jedinečnou bytostí a proto máme i jedinečné
potřeby.
Čím více energie bude vámi proudit, tím bude pro vás snadnější se řídit více
zevnitř, podle svých vlastních indicií. Jen si je musíte objevit sami na sobě, je
to umění, které se nedá předat.
Čím více energie bude vámi proudit, tím bude i vaše vnitřní síla větší. Budete
mocnějšími tvůrci svého života. Vše bude lépe fungovat.
Čím budete uvnitř sebe klidnější, tím méně vás budou ovlivňovat negativní
vlivy a tím budete uvnitř sebe stabilnější. A můžete pak prožívat každičký
okamžik vašeho života mnohem intenzivněji. Postupně bude více toho
příjemného a méně toho nepříjemného.
Je to cesta k bohatému životu plnému krásných prožitků, životu, který vás
bude bavit, naplňovat, životu, který budete s láskou a radostí žít.
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TIP PRO VÁS: učte se respektovat své potřeby a nespěchejte na sebe.
Objevujte signály, kterými k vám promlouvá vaše tělo a vaše duše.
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SYCENÍ A ROZVÍJENÍ SMYSLŮ
A teď trocha inspirace, jak můžete rozvíjet své smyslové prožitky a rozkoš
z nich. Posdílím s vámi některé své prožitky, abyste viděli, že zdrojů rozkoše
může být mnoho. Neméně důležité je ale i vaše vlastní vyladění, takže ne
vždy si tu samou věc užijete stejně intenzivně. Stačí, když si budete těchto
proměn všímat a budete se radovat z každého, i sebemenšího prožitku.
Prožitky jsou to, co sytí vaše tělo i duši a jsou to, co vám nikdy nikdo
nevezme. V těžkých chvílích z nich můžete čerpat sílu jít životem dál.
Nebo alespoň já to tak dělám. Hledám a nalézám zdroje síly všude, kde to
jen jde. 

TIP PRO VÁS: všímejte si všeho, co je krásné a co je vám příjemné.
Třeba květu nějaké rostliny, úsměvu vašich blízkých, západu slunce,
listů třpytících se na slunci…
Budete tak rozvíjet svou schopnost vnímání a sytit sami sebe.
Právě z každodenních drobností se můžete velmi snadno a dobře sytit.
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ČICH
Vnímám intenzivní rozkoš, pokud cítím krásnou vůni květin, kvetoucích keřů
nebo stromů. Mé vnímání vůní se stále rozvíjí, zjemňuje a zesiluje. A mé
vnitřní prožitky při čichových vjemech jsou mnohem intenzivnější.
Miluji vůni šeříku, pustorylu (nepravý jasmín), růží, levandule, hvozdíků,
pivoněk, zimolezu, úžasně voní zvláště žluté druhy azalek, sladce a jemně
voní i obyčejný kvetoucí šípkový keř. A zkusili jste někdy přivonět ke
kosatcům? Pro mě bylo překvapením, jak krásně sladce a zároveň citrusově
voní.
Neostýchám se třeba nahnout se i přes plot a přivonět si ke květům, které
mě lákají. Nebo se prodrat vegetací k voňavému keři, abych si mohla užít
jeho vůně. Úžasně voní i kvetoucí černý bez. A stále je co objevovat.  A
nemusíte se jen procházet.
Když jedu se svým mužem na motorce, miluji, když zacítím nějakou krásnou
vůni přírody. Mám helmu dobře provětranou, takže se vůně k mému nosu
dostanou.  V tu chvíli lačně a co nejvíc nadechuji tu krásu, která mi
způsobuje intenzivní smyslovou rozkoš. 
Miluji vůni rozpáleného jehličí, vůni smrkové či borovicové mízy, vůni
tlejícího listí, kterou si na podzim velmi užívám, vůni „obyčejné“ hlíny, která
je také krásná… vůni čerstvě posečené trávy, vůni svěžího ranního vzduchu,
vůni večera… dokonce mám chvíle, kdy intenzivně vnímám, jak úžasně voní
„obyčejná“ čistá voda (nechlorovaná či zbavená chloru filtrací). Dokonce i
mráz v zimě mi někdy voní.
Někdy je můj čich velmi citlivý. Jeden malý příklad pro ilustraci, jaké
možnosti naše smysly mají: mám na poličce u postele krabičku, uvnitř které
je ve skleničce směs éterických olejů pro lepší spánek. Je vždy úplně zavřená
a už několik měsíců jsem ji neotevřela. Jeden večer jsem velmi intenzivně
cítila vůni linoucí se z té skleničky - můj nos zaznamenal pár molekul této
vůně, která se asi uvolňuje i ze zavřené lahvičky - a bylo to tak intenzivní, že
jsem krabičku musela přemístit dál od své hlavy. 
Takže vidíte, že možnosti a citlivost našich smyslů je téměř neomezená.
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Otevírá se vám obrovský potenciál, který můžete sami na sobě objevovat a
rozvíjet.  A to jsme jen u čichu!
Svůj čich můžete rozvíjet tím, že budete vnímat, co svým nosem cítíte,
že si budete dopřávat krásné přírodní vůně, které intenzivně působí na
celý organismus. Protože čich je nejstarším smyslem, který působí na
hlubokých mozkových úrovních.
Citlivost mého čichu mi samozřejmě občas připravuje i nepříjemné chvilky.
Třeba když někdo používá umělý parfém, silný deodorant, vodu po holení,
lak na vlasy nebo pokud je nemytý a zpocený….
Tyto vjemy vnímám stejně intenzivně, jako ty příjemné. Často mě donutí se
prostě od zdroje tohoto pachu patřičně vzdálit. 

TIP PRO VÁS: vyhledávejte čichové podněty. Choďte do lesa, na louku,
tam potkáte spoustu krásných vůní. Čichejte ke květům a rostlinám a
objevujte nové vůně. Zkusili jste si třeba přivonět ke květu cukety?
Krásně sladce voní. A takových objevů můžete učinit spoustu skoro
každý den.
Čichejte i ke květinám či věcem, které takzvaně nevoní. Možná vás
překvapí, že vše má svou vůni a postupem času budete vnímat stále
jemnější a slabší vůně. A také budou vaše čichové vjemy mnohem
hlubší a bohatší.
Pokud máte zahradu či alespoň okno, na které se dá dát truhlík,
vysaďte si tam vonné rostliny.
Možná vás překvapí, jak úžasně voní prádlo, které uschne venku na
vzduchu…
Kupte si nějaký kvalitní éterický olej a voňte si k němu. Můžete si
kápnout třeba do mističky se solí nebo na papírový kapesníček a
ovonět si tak třeba toaletu. Můžete tam nasávat nějakou osvěžující
vůni.
Doporučuji éterické oleje Nobilis Tilia, můžete vyzkoušet třeba
citronelu, citrón, citronovou trávu…
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Když vaříte a používáte nějaké vonné koření nebo bylinky, nasajte si
pro sebe jejich vůni. Třeba skořice nebo hřebíček jsou úžasně voňavá
koření. Z bylinek třeba bazalka, máta, tymián, petrželka…
Ale pokud se vám zrovna nechce, do čichání a vonění se nenuťte. Není
to žádný závod, nic, co byste museli. Je to cesta k harmonii.
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ZRAK
Čím jste přítomnější a pozornější, tím si začnete více všímat
nejrůznějších detailů. Zpozorujete, že i třeba věc, kterou jste měli denně na
očích, najednou zkrásní a nabude hloubky. Všimnete si jemné struktury,
harmonie tvaru, příjemné barvy…. Já to mám dokonce tak, že někdy na mě
určité barvy přímo svítí. Takhle jsem si třeba vybrala v e-shopu lahev na pití.
Článek o tom si můžete přečíst na mém blogu (odkaz najdete v Dodatku).
Svět budete postupně vidět barevnější a budou vás třeba oslovovat různé
barevné kompozice. Někdy mi vyloženou rozkoš způsobují krásné přírodní
scenérie, někdy naše krásná zarostlá a členitá zahrada plná života, někdy
krásné fotografie….
Více si budete všímat drobných změn třeba na vaší zahradě nebo kdekoliv
v přírodě. Můžete učinit krásné objevy a uvidět zázraky, které se dějí každým
dnem před vašima očima. Možnosti máte otevřené. 
Budete postupně mnohem všímavější k tomu, na čem svým zrakem
spočinete.
Protože jedna věc je se dívat, druhá věc, je skutečně vidět. 

TIP PRO VÁS: dívejte se na to, co vás zaujme, co se vám líbí. Všímejte si
drobných detailů, hry světla a stínů, struktury, tvaru, zářivosti…
Všímejte si květů. Ty čerstvé jsou zářící, a čím jejich krása opadá, tím
méně zářivá je jejich barva.
Koukejte hodně do zeleně. Je to léčivé pro oči i pro vás.
Dívejte se na ptáky, jak ladně a lehce létají, nasávejte jejich svobodu a
radost z letu.
Dívejte se na lidi, kteří se ladně pohybují.
Střídejte koukání do klidu a koukání do pohybu.
Všímejte si, jak ranní či večerní slunce prozařuje listy stromů. Někdy září
jak drahokamy.
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Všude můžete vidět krásu, když jste pozorní a nezaujatí. A na co svou
pozornost zaměřujeme, to posilujeme.
Posilujte to krásné. 
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CHUŤ
Jídlo a požitek z něj vám může velmi snadno způsobit také spoustu rozkoše.
A nemusíte jíst zrovna nějaké vybrané drahé lahůdky. Záleží na vašem
momentálním vyladění a na tom, co vám zrovna „sedne“. Čím více
budete vnímavější, tím budete také lépe používat svou intuici a vybírat
si k jídlu to, co vám udělá dobře po těle i na duchu. 
Takhle mi jednou způsobil velkou rozkoš a požitek obyčejný rohlík s máslem.
 Nebo domácí vlastnoruční jahodové knedlíky z tvarohového těsta
posypané strouhaným tvarohem, zalité máslem a posypané cukrem. 
Jsem hodně orientovaná na zdravou stravu, co nejméně průmyslově
zpracovanou, na jedení živé stravy, divoké stravy z přírody, užívám si to,… ale
neodpírám si i požitky „nezdravé“. Protože sytíme nejen tělo, ale i svou duši.

Užiju si i slané brambůrky a vzácně i glutamátem „vylepšené“ sýrové krekry.
Nejím je často a nejím jich hodně, ale nezakazuji si je. A pokud na ně
dostanu chuť, patřičně si je vychutnám.
Mnoho rozkoše mi způsobuje jedení čerstvého, tak akorát zralého čerstvého
ovoce, které je přirozeně pěstované. Úplně vnímám tu energii, kterou má a
plnost a bohatost chutí, kterou běžné supermarketové výpěstky postrádají.
Třeba blumy. Můžete si koupit obrovskou fialovou blumu, která je prakticky
bez chuti (i při mé smyslové vnímavosti téměř postrádám jakoukoliv chuť).
Nebo si můžete utrhnout maličkou blumu, která vyrostla třeba na vaší
zahradě. A když do ní kousnete, poznáte ten nebetyčný rozdíl. Rozlije se vám
v ústech orchestr chutí. Božská harmonie.
Velký rozdíl můžete vnímat i u jahod, které si sami vypěstujete a čerstvě
utrhnete v plné zralosti ve srovnání s tuhými jahodami, které můžete běžně
koupit v supermarketech, a které zdaleka neposkytují takový požitek. Které
jsou ochuzené, vypěstované na umělých hnojivech v půdě, která má daleko
do plného života.
To samé rajčata… a mohla bych pokračovat. 
Také je úžasným požitkem domácí, čerstvě upečený a ještě teplý kváskový
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chléb.
Váš jazýček časem pozná, co je hodnotné, a to vám bude také více
chutnat. Pozná, co je jen „prázdná hmota“ a to už nebudete tolik chtít. Jen
musíte zakusit ten rozdíl.
Pokud budete znát jen fast food a nikdy neokusíte nic jiného, těžko můžete
čekat, že vás váš jazýček a vaše chutě budou dobře informovat o tom, co je
pro vás dobré. 
Známkou sebelásky je také to, že si dopřáváme tu nejlepší stravu, jakou si
můžeme opatřit.
A pokud je to opravdová potravina, vyrostlá tak, jak přirozeně
potřebuje, způsobí vám její jedení mnohem více rozkoše.
A nebudete k uspokojení smyslů muset sníst celý vagón, což se může
příznivě projevit nejen na vaší spokojenosti (protože prožívat příjemné
pocity ke spokojenému životu potřebujeme), ale i na vašem zdraví a možná i
tělesné hmotnosti. 
Také pokrm, který vy nebo někdo jiný vytvoří s láskou a péčí, vám přinese
mnohem větší požitek. Protože energie, se kterou něco tvoříme, se do
výsledku našeho tvoření vtělí, ať chceme nebo nechceme. 

TIP PRO VÁS: dopřávejte si různé chutě. Jezte pestře a zařazujte do
jídelníčku více čerstvých a kvalitních potravin. Místo velké porce
jednoho jídla si, pokud můžete, dopřejte více menších chodů. A nemusí
to být nic pracného.
Stačí jednoduchý zeleninový salát okořeněný zelenými bylinkami,
kousek ovoce, kousek sýra, pár oříšků…
Jezte bez výčitek svědomí a s požitkem.
Přivoňte si k jídlu, vnímejte jeho teplotu, chuť, strukturu,… klidně si
zavřete oči, ostatní smyslové vjemy se zesílí a jídlo si více vychutnáte.
Jezte beze spěchu, vyhraďte si na jídlo dostatek času.
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SLUCH
S rostoucí citlivostí budete více vnímat různé zvuky a také pocity a
emoce, které ve vás vyvolají.
Osobně mám spoustu úžasných, hlubokých a intenzivních prožitků při
krásné hudbě. Krásné mrazení, nádherné slastné vlny, které jdou tělem
vzhůru, intenzivní radost, vděčnost za to, že žiju,… občas i mystické chvíle.
Třeba když jsem na chvíli zacítila velmi intenzivní vděčnost ke každé buňce
svého těla… to jsou nepopsatelně krásné prožitky, které vás vyživí, nasytí a
dodají vám sílu a motivaci pokračovat na své cestě a třeba i překonávat
překážky, bez kterých to často nejde…
Stále lépe vnímám třeba i zvuky zvířat. Spouštějí u mě tělesné reakce, které
mi jasně říkají, co to zvíře či jiný živočich právě prožívá a co zrovna vyjadřuje.
Vlastně takto přes své tělo a prožívání rozumím řeči zvířat! Stalo se mi to
už mnohokrát. A je to úžasné. 
A také jsem citlivější na zvuky obecně. Na jejich intenzitu. Ale dokážu i
mnohem lépe než kdykoliv dříve vnímat, pokud jsou harmonické nebo
pokud je tam nějaká neharmonie, když to neladí.
Hodně to vnímám u hudby, a to jsem dříve neoplývala nějakým zvláštním
hudebním nadáním.
Také třeba už nechápu, že si někteří lidé dávají jako zvonění do mobilu
„zpěv“ nebo spíš zděšené volání ptáků, kteří jsou ve stresu. I když vlastně to
chápu, protože ti lidé stres z toho zvuku necítí. Já ho vnímám a rozhodně
bych si ho nechtěla dopřávat s každým voláním. 
Na těchto příkladech navíc vidíte, že se stoupající citlivostí si budete ve
svém životě vědomě či automaticky vybírat takové vjemy a podmínky,
které budou rozvíjet vaši vnitřní harmonii a váš prožitek.
Tím, že budete vnímat sami sebe, poznávat, co vám vyhovuje a co ne, tím
budete více a vědoměji tvořit svůj život.
Např. pokud nemáte rádi hluk a ruch velkoměsta, davy lidí, budete přirozeně
a automaticky vyhledávat bydlení a aktivity v klidných místech na kraji města
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či na vesnici.
Ale jsou lidé, kteří naopak mají rádi město pulsující životem. Ti si budou
vybírat bydlení a aktivity v centru „dění“.
A skutečně stačí, abyste si začali více všímat sebe sama a smyslových vjemů,
kterých se vám dostává. A třeba si i sami život o nejrůznější smyslové vjemy
obohacovat.

TIP PRO VÁS: všímejte si různých zvuků, které vás obklopují.
Soustřeďte svou pozornost více na ty zvuky, které vám jsou příjemné.
Pouštějte si hudbu, která bude lahodit vaší bytosti – podle vašeho
momentálního rozpoložení.
Někdy to může být klidná relaxační hudba, zvuky moře, zpěv ptáků (to
vše najdete např. na YouTube), jindy to může být něco svižného.
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HMAT
Hmat je úžasný smysl, kterým dokážeme vnímat velké množství
nejrůznějších kvalit. Můžeme vnímat teplotu, strukturu, tvar, povrch,
pohyb….
Můžete vnímat, co je vám příjemné a co nepříjemné. Hodně záleží na vašem
momentálním rozpoložení a podmínkách, kterým jste byli vystaveni.
Pokud zrovna panují velká horka, způsobí vám slast třeba pobyt ve stínu
velkého stromu. Pokud jste promrzlí, způsobí vám rozkoš teplá vana,
posezení u krbu či sauna.
Často jsou nám velmi příjemné kvality, kterých máme momentálně
nedostatek. Pokud se setkáváte s drsnými povrchy, rozkoš vám může
způsobit něco hladkého. Právě kontrasty jsou často zdrojem intenzivních
a mnohdy slastných prožitků. Už jsme je zmínili výše.
Můžete vnímat, zda je to, co cítíte, tvrdé či měkké, jemné či hrubé, hladké či
drsné, oblé či ostré, nehybné či pohyblivé, klidné či pulsující.
Mnohdy vám velmi příjemné pocity až rozkoš může připravit bližší kontakt
s malými dětmi a zvířaty. Je to proto, že jsou to ještě celistvé bytosti a jejich
energie krásně proudí. A čím budete vnímavější, tím více to ucítíte.
Naše organismy touží po celistvosti a harmonii a takto ji mohou alespoň
chvilku „nasávat“.

TIP PRO VÁS: vyhledávejte kontakt vaší kůže s nejrůznějšími povrchy,
s věcmi s různou teplotou, připravujte sami sobě „hmatovou lázeň“.
Hlaďte zvířata, děti, partnera, rodiče, objímejte se, mazlete se. Kontakt
s živým tvorem a vašimi blízkými je velmi prospěšný a nasycující.
Nenuťte se ale do akcí, které vám nejsou příjemné a které vyžadují vaše
sebezapření nebo které nejsou naopak příjemné tomu druhému.
Vše, co děláte, by mělo být nenásilné, přirozené a svobodné.
Pokud jste třeba od svých rodičů nikdy nezažili objetí, může vám trvat
nějaký čas, než budete schopni projít tou bariérou z minulosti a sami
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své rodiče obejmout.
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Masáž
Masáž je úžasnou možností, jak dosycovat svou potřebu kontaktu a
péče. A zároveň si připravovat půdu pro prožitky rozkoše. Můžete si
poskytovat vzájemnou masáž s partnerem. Není nutné, aby ovládal nějakou
konkrétní techniku. Důležité je, aby to bylo oběma stranám příjemné.
Čím budou vaše vzájemné doteky vědomější (budete svou pozorností
v místě doteku a ne třeba u přemýšlení, co uvaříte k večeři) a čím budou
láskyplnější, tím budete vy sami a i ten, koho se dotýkáte, vnímat krásnější
a intenzivnější prožitky.
Je skvělé zajít si i na nějakou profesionální masáž. Osobně jsem si často
velmi užívala ten pocit uvolnění, kdy nic nemusím, a je o mě pečováno…
Masáží je celá řada druhů a jsou už dostupné snad všude.
Za důležité ale považuji, abyste se při masáži cítili dobře. Abyste cítili
sympatie a důvěru k osobě, která se vás dotýká. Ideální je, když člověk,
který vám masáž poskytuje, není příliš hovorný, protože slova vás vytrhují
z vnímání doteku.
Je skvělé, když vědomě zachází se svou pozorností (během masáže je svou
pozorností u doteku a u vás), nežádoucí je, aby u masáže přemýšlel, co jeho
děti ve škole, co potřebuje nakoupit, co ještě musí všechno dnes udělat…
Tím snižuje léčivý potenciál masáže a také ochuzuje váš prožitek. Je velký
rozdíl, zda se vás někdo dotýká s plnou pozorností oproti automatickému
bezmyšlenkovitému doteku, kdy je masér vědomím úplně všude, ale jen ne u
toho, co právě dělá.
Také nedoporučuji chodit k masérovi, který je nemocný, vyčerpaný,
který má velké psychické potíže…

TIP PRO VÁS: dotýkejte se vědoměji, buďte svou pozorností více
v místě doteku.
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Pokud vás to láká, svěřte se do péče a rukou zkušeného terapeuta, který
své umění doteku ovládá.
Může to být pro vás velmi příjemné a léčivé.
U masáže můžete zažívat krásné a slastné pocity.

Doteky
Můžete vyhledávat doteky se zemí, kameny, šiškami, větvičkami, rostlinami.
Můžete se dotýkat sami sebe, kdekoliv a kdykoliv vám to bude příjemné.
Dotek vlastní ruky může harmonizovat proudění vaší životní energie.
Já jsem si kupříkladu během let vypěstovala takovou vnímavost a napojení,
že mi ruce často samy „říkají“, kam chtějí být přiloženy. A často si je
pokládám na místa, která potřebují uvolnit a rozproudit.
Někdy se vyloženě potřebuji dotýkat rostlin, které míjím na procházce,
prozkoumat, jaké to je, cítit to a to…
Je také velmi příjemné vnímat proudění vody. Třeba pokud jste v bazénu,
rybníce, řece, moři…

TIP PRO VÁS: když jste ve vodě, pohybujte se v ní a vnímejte proud
vody, který vás laská.
Stačí třeba stoupnout si nohama do potůčku a vnímat jeho proud. Nebo
ponořit nohy do rybníka a různě jimi pohybovat a vnímat rozvířenou
vodu a její odpor, který klade vašemu pohybu. V moři můžete vnímat
vlny, teplé a studené proudy…
Zakoušejte svými smysly, jaké to je, dotýkat se různých povrchů,
přírodnin a dalších zdrojů hmatových vjemů. Vnímejte jejich strukturu,
teplotu, příjemnost…
Rozvíjíte tak své vnímání a i prožitky z doteku.
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Bosá chůze
Bosá chůze je také úžasnou možností, jak rozvíjet své vnímání a jak
prožívat více rozkoše. Je potřeba postupovat nenásilně, postupně, tak, jak
vám to bude příjemné. Tady není důležité, kolik toho bosky ujdete, ale to, jak
si to užijete.
Začínejte na měkkých površích, které vám budou příjemné. Postupně si vaše
nohy budou zvykat a bosá chůze vám bude čím dál tím příjemnější. Řiďte se
vlastními pocity. Při bosé chůzi osobně zažívám velmi příjemné až slastné
pocity. Často se pak cítím naplněná a krásně vyživená.
Někdy musíme odhodit i nejrůznější bloky z minulosti. Možná je budete
cítit, až si budete chtít stoupnout do bahna či kaluže.  Nenechejte se jimi
odradit, je to velmi slastné.
Pokud byste se chtěli dozvědět o bosé chůzi víc, 7 dobrých důvodů, proč
chodit bosky a jak s bosou chůzí začít, můžete si přečíst článek na mém
blogu (odkaz najdete v Dodatku).

TIP PRO VÁS: zouvejte si boty, kdykoliv to jde.
Věnujte pozornost svým chodidlům, tomu, co jimi cítíte. Všímejte si, co
je vám příjemné a co nepříjemné. Plně prožívejte svou chůzi.
Doma můžete také chodit bosky a vnímat, jaké to je, když přecházíte
z dlažby či lina na koberec… možností je celá řada.
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KOMPLEXNÍ VJEMY
Můžete vnímat rozkoš i z nových objevů. A čím více vnímáte, tím více
nového můžete objevit. 
Nedávno jsem vnímala rozkoš v situaci, kdy se blížila bouřka.
Lehla jsem si na zahradě do trávy (intenzivní kontakt se zemí snižuje napětí,
uzemňuje/ukotvuje, harmonizuje) a dívala jsem se do nebe orámovaného
korunami stromů.
Postupně zleva přicházely tmavší a tmavší mraky, sluníčko bylo schované, …
vlaštovky ladně a svižně létaly sem a tam, pak se zvedl lehký vánek, který se
postupně měnil v silný vítr,… postupně byly mraky úplně černé a byla cítit
voda ve vzduchu,… pak začaly padat kapky vody na mé tělo…
Byl to pro mě neobyčejný zážitek, kdy jsem si užila takovou „běžnou“ věc,
jakou je příchod bouřky s deštěm.
Možná sami budete postupně zjišťovat, jaké kouzlo se skrývá ve všech
věcech, které nás obklopují a které se nám dějí…. Možnosti jsou
neomezené.  Takto intenzivně a ještě i mnohem intenzivněji můžete
prožívat každičký okamžik svého života, potenciál k tomu máte.

TIP PRO VÁS: pokud zrovna neběsní živly a máte se kde usušit či
převléknout do suchého, zkuste si vědomě užít třeba deště.
Existuje krásný citát: jsou lidé, kteří cítí déšť. A jsou lidé, kteří jen
zmoknou. Krásně to vystihuje podstatu toho, co bych vám chtěla sdělit.
Pokud vám tedy zrovna nehrozí podchlazení, zkuste déšť přivítat. Nebo
se do něj vědomě vydejte. Zakuste, jaké to je, když ho nebudete
odsuzovat ani posuzovat. Vnímejte jeho kapky dopadající na vaši kůži,
vnímejte teplotu deště a intenzitu, s jakou na vás padá. Možná zjistíte,
že není potřeba před deštěm utíkat. 
Když fouká vítr, vnímejte jeho proudění, nárazy na vaši kůži…to, jak
cuchá vaše vlasy…
Když svítí slunce, vnímejte, jak vás prohřívá. Velmi příjemné to bývá
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třeba na zádech, ale i na jiných místech.

Ale pokud budete celý den chodit na slunci, budete už mít asi slunce dost. 
Takto si můžete užívat vlastně jakéhokoliv počasí v přiměřené míře.
Nehodnoťte situaci, přijměte počasí, ať je jakékoliv a vnímejte. 
Samozřejmě tím nemám na mysli, abyste se vystavovali nebezpečí.
Často ale bývají naše prožitky blokované našimi přesvědčeními. Třeba že
když prší, tak je vlastně hnusně. A kdo by šel dobrovolně do deště bez
deštníku či pláštěnky…
Když zakusíte, že vás žádné počasí nerozhází, dá vám to mnohem větší
svobodu. 

©MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

102

Jak v životě prožívat více rozkoše
SEXUALITA
Sexualita je velké téma na samostatnou knihu.  Proto zde zmíním jen to
nejdůležitější, to, co vnímám, že je v souvislosti s prožitky rozkoše potřeba
říci.
Sexualita, intimita a milování jsou velmi bohatými zdroji rozkoše a
krásných prožitků. Když se s někým milujete z lásky, vaše energie tančí
s energií vašeho partnera. Je to tvorba v nejkrásnější podobě. Tvorba, ze
které může vzniknout i takový zázrak, jakým je nový život.
Muž a žena jsou tak od přírody vybaveni, že se vzájemně energeticky
doplňují. Že když se k sobě přiblíží, může se pohnout i země.  Jejich
energie se vzájemně uvádějí do pohybu.
Pro milování plné krásných prožitků je důležité vše, co jsme již probrali dříve.
Tím vším pěstujete svou vnímavost a připravenost pro krásné prožitky. Tedy i
připravenost prožívat krásné a na prožitky bohaté milování.
Zejména bych ale chtěla zdůraznit důležitost zaměření na cestu.
Je nám přirozené, že během milování chceme prožít vyvrcholení, orgasmus.
Může to být velmi krásný a silný prožitek, který je velmi vyživující. Proto tolik
lidí touží po sexu. Chtějí prožít něco krásného. Něco, co je naplní.
Pokud je však naším cílem prožít vyvrcholení, naše pozornost více utíká do
budoucnosti a jsme méně přítomni v těle. Můžeme sami sobě vytvářet
napětí díky tomu, že na vyvrcholení lpíme. Můžeme spěchat, aby UŽ… Méně
pak prožíváme vše, co vyvrcholení předchází. A to je velká škoda.
Milování je totiž mnohem víc, než krásné vyvrcholení. Můžete cítit rozkoš
a blaženost ještě před spojením s vaším partnerem. „Jen“ při mazlení,
vzájemném milujícím a vědomém doteku, při polibcích, hlazení citlivých
míst…
Čím méně budete lpět na vyvrcholení, čím více se odevzdáte přítomnému
okamžiku, tím více si užijete celé milování. Nemusí to být ale snadné, přestat
sledovat cíl a setrvávat na cestě a prožívat na ní rozkoš.
Mluvím z vlastní zkušenosti. Čím jsem byla postupem času citlivější, tím
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intenzivněji jsem jeden čas vnímala, jak mě zaměření na vyvrcholení
ochuzuje o hlubší prožitek celého aktu. Ale chtěla jsem to změnit a
postupem času se mi to začalo lépe a lépe dařit.
Buďte k sobě laskaví a nechtějte to změnit ze dne na den. Je to proces,
který může být plný krásných objevů, pokud na sebe nebudete tlačit a
budete mít se sebou trpělivost. Sexualita je velmi silné, ale zároveň i křehké
téma. Dejte si čas.
Můžete si úžasně užívat celé spojení. Můžete vnímat silnou rozkoš, i když
budete „pouze spojeni“ a budete setrvávat bez pohybu. Čím více budete
sami sebe a své prožívání rozvíjet, tím se vám otevřou nevídané obzory i na
poli milování. 
A možná vás potěší, že čím bude vaše vnitřní síla větší, čím více životní
energie vámi bude proudit, tím budou bohatší a silnější nejen vaše
prožitky, ale i prožitky vašeho partnera. 

TIP PRO VÁS: připravte si pro milování příjemné podmínky. Pokud se
budete cítit příjemně a bezpečně, více se uvolníte a otevřete se
bohatším prožitkům.
Zkuste se více zaměřit do toho, co právě je, ale netlačte na sebe.
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DŮLEŽITÁ VSUVKA NAKONEC
Mnoho lidí, kteří prožijí něco obzvláště krásného a výjimečného, má
tendenci vyhledávat podobné podmínky, které provázely jejich prožitek.
Většinou se jim nedaří znovu prožít něco podobného. Je to zaprvé tím, že na
konkrétním prožitku začnou lpět a tedy si vytvářejí zbytečné napětí a
zadruhé tím, že pro prožitek rozkoše je mnohem důležitější vaše vnitřní
vyladění než vnější podmínky, které si připravíte.
Jak se říká – nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Neznamená to však, že
nemůžete prožít ještě něco mnohem krásnějšího.
Je ale mylné chtít zcela zopakovat něco výjimečného, co jste prožili a
chtít toho docílit tím, že si vytvoříte stejné podmínky jako tenkrát.
Naplňujte své potřeby, připravujte si podmínky, které vám budou dělat
dobře, ve kterých se budete cítit příjemně. A vnímejte. To stačí. 

TIP PRO VÁS: odevzdejte se proudu života, vnímejte, prožívejte, ale
nelpěte na tom, co jste prožili v minulosti. Otevřete se novému.

©MUDr. Barbora Müllerová, 2018

www.barboramullerova.cz

105

Jak v životě prožívat více rozkoše
ZÁVĚR
Nebuďte smutní, pokud jste ztratili schopnost prožívat přítomný okamžik a
rozkoš tak plně jako malé děti. Když budete chtít, znovu vše v sobě zase
najdete.
A vaše prožitky budou ještě mnohem bohatší. Protože to, co jsme ztratili,
to, čeho máme málo, je to, čeho si pak, když to znovu najdeme, nejvíce
ceníme.
Ve vašich prožitcích pak bude ještě něco víc, než prožívají malé děti. Bude
v nich obsažena vděčnost za to, že jste se znovu napojili na proud
života, a že si ho můžete znovu užívat.
Bude v nich obsaženo vědomí cesty, která ke znovunalezení vedla. 
Přeji vám, ať je pro vás život stále krásnějším a radostnějším dobrodružstvím,
cestou, na které budete poznávat sami sebe a zakoušet nové a slastné
prožitky.
A pokud byste mi chtěli napsat svůj dojem z přečtení knihy, zda vám
pomohla v tom, co jste potřebovali, budu velmi potěšená.
A napište mi, pokud byste něčemu nerozuměli či vám něco v knize nesedělo.
Každý máme jiné životní zkušenosti a prožitky a můžeme si ze stejného textu
odnést něco jiného. Něco, co nemuselo být záměrem autora, tedy mě. 
Tuto knihu jsem tvořila se záměrem vám otevřít nové obzory, ukázat
možnosti a podpořit vás na cestě ke krásným prožitkům. Abyste mohli žít
krásnější a naplněnější život.
Doufám, že se mi to podařilo. 
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DODATEK
Zde najdete odkazy na e-booky a články zmíněné v textu. Z webové stránky
se dostanete zpět na tuto knihu kliknutím na šipku v levém horním rohu
obrazovky (prohlížeče), která směřuje doleva – uděláte krok zpět.

E-booky: www.barboramullerova.cz/e-booky/
Průvodce živou stravou
Jak se detoxikovat a zdravě žít
Harmonizační cvičení k uvolnění energetických bloků

Online kurz: www.onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
Medituj a žij víc

Články: www.barboramullerova.cz/blog/
Na blogu v horní pravé části najdete vyhledávací okénko, do kterého stačí
napsat jméno požadovaného článku a článek se vám najde.
Význam bolesti a utrpení
Pozitivní myšlení – ano či ne?
Intuice aneb jak na mě svítila lahev
7 důvodů, proč chodit bosky

A pokud byste mi chtěli napsat, můžete na tuto adresu:
barbora@barboramullerova.cz.
Mějte se krásně a ať se vám daří! S láskou Barbora
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