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Úvod 

Voda je úžasný živel, který je ve své původní, čisté podobě plný života. Dokáže nás 

očistit, povzbudit a zpřítomnit. Proto je skvělé dopřávat si koupel a plavání ve vodě 

spojené s jednoduchou, ale velmi příjemnou a účinnou meditací. 

Nejlepší je dopřávat si vodní meditaci někde v náruči čisté přírody, kde je voda 

co nejčistší a má nejsilnější účinky. Může to být jezero, rybník, řeka, zatopený lom, 

moře… 

Ale ne vždy máme ideální podmínky. Tuto meditaci si můžete dopřát klidně i ve 

vašem zahradním bazénu, na koupališti, či ve veřejném bazénu. Nejlépe tam, kde se 

můžete do vody ponořit tak, jak vám to bude příjemné. 

Ideální je, pokud vás neruší druzí lidé. Není úplně snadné vychutnávat si vodní 

meditaci a uvolnit se ve vodě, kde je příliš mnoho lidí. Můžete pro tyto účely 

vyhledávat denní dobu, kdy ještě nejsou veřejná koupací místa příliš navštěvovaná.  

Tuto meditaci si můžete klidně dopřát i ve větší vaně doma. 

Pokud se otužujete, máte ještě o něco lepší podmínky. Nebude vám vadit ani 

studenější voda a můžete si tak tuto meditaci vychutnávat v přírodě i mimo horké 

letní dny. 
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Přínosy vodní meditace 

 

 Lepší vnímání vlastního těla, ukotvení (uzemnění) 

 

 Intenzivnější prožívání přítomného okamžiku 

 

 Zklidnění, odplavení stresu 

 

 Očištění 
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Provedení vodní meditace 

V zásadě jde o to, abyste svou pozornost, své vědomí směřovali do toho, co 

v daný moment cítíte. 

Vlezte si do vody a vnímejte její teplotu. Všímejte si, jaká je. Jestli studí, osvěžuje, 

jestli je vlažná či teplá. Zkuste poodstoupit od hodnocení, jestli je to příjemné či 

nepříjemné. Pokoušejte se teplotu vody vnímat bez posuzování. 

Ponořte se tak, jak se vám bude chtít. Po krk či méně (po prsa, po pas…).  

Zaujměte ve vodě takovou polohu, jaká vám bude příjemná. Můžete stát, můžete 

mít pokrčené nohy (v našem letním bazénu, který není moc hluboký, jsem většinou 

v takovém polodřepu, abych byla po krk ponořená), můžete ve vodě dělat, cokoliv se 

vám bude zrovna chtít, co vám bude příjemné. 

Zkuste udělat rukama větší kruhy ve vodě. Vnímejte odpor vody na vaší kůži, to, 

jak obtéká vaše paže. Zkuste takto zahýbat i jednou a pak druhou nohou. Vnímejte 

své nohy a vodu, jak se vás dotýká. Zkuste hýbat i dalšími částmi vašeho těla a 

vnímejte proudění vody, její odpor či další vjemy. 

Pokud budete v řece či moři, můžete naopak setrvávat v klidu a vnímat proudy 

vody, které narážejí do vašeho těla. Můžete proudu vody vystavovat různé části 

vašeho těla, můžete se různě otáčet a vnímat proud vody na vaší kůži. 

Můžete si sami se sebou ve vodě takto různě hrát, různě se pohybovat. Jako kdybyste 

byli malými dětmi, které jsou ve vodě poprvé a objevují, co voda všechno umí. Zkuste 

vnímat, jaký pohyb je vám příjemný. Uvolněte se do pohybu a odložte myšlenky na 

to, jak asi vypadáte (ideální je, když jste sami či s někým blízkým). 

Když se soustředíte na vjemy, které máte při pohybu ve vodě, rozvíjíte své 

vnímání, prožitek 

přítomného okamžiku a 

zlepšujete svůj kontakt 

s tělem. 
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Pokud se vám chce, můžete ve vodě plavat. Zkuste plavat pomalu, bez nějakého 

cíle, jen pro plavání samo a vychutnávat si jednotlivé pohyby a také vjemy, které bude 

voda vytvářet při kontaktu s vaším plavajícím tělem. 

Můžete se zkusit nadechovat vůně vody (v chlorovaném bazénu to příliš 

nedoporučuji), možná budete vnímat, jak krásně vlhce a svěže voní. 

Můžete se zrakem soustředit na odlesky slunce nebo třeba odrazy stromů na vodní 

hladině, na bublinky a malé víry, které vznikají, když plavete… 

Na kapičky vody třpytící se ve sluneční záři… 

Zkuste vnímat, jaké zvuky k vám přichází. Možná budete i vy ve vodě vytvářet 

nějaké zvuky. 

Zkuste si plně vychutnávat svůj pobyt ve vodě a vnímat co nejvíce z toho, co se 

vám nabízí. Všemi smysly.  

Voda vám bude ve vašem meditačním naladění pomáhat. 

Pokud se potřebujete z něčeho očistit, můžete poprosit vodu, aby vás očistila. 

Můžete si představovat, jak to, co očišťujete, se rozpouští do vody a odplouvá pryč. 

Pokud máte nějaké trápení, můžete je vodě svěřit. Můžete jí ho pošeptat nebo jen 

tak v duchu jí ho říci. Můžete vodu poprosit, aby vám pomohla získat nadhled ve vaší 

situaci. 
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Moje osobní zkušenosti s vodou  

Vodu miluji. A miluji i koupání a pobyt v ní. Poslední dobou se otužuji, a tak se ráda 

koupu i v chladnější vodě. A pokud se pak můžu vystavit sluníčku, je to ještě 

slastnější. 

Střídání ochlazování ve vodě a prohřívání na slunci je velmi blahodárné po všech 

stránkách. Z mé vlastní zkušenosti vidím, že je prospěšné nejen pro zdravé tělo, jeho 

srdečně-cévní a imunitní systém, ale že mě dobře dostává do kontaktu s tělem a do 

prožitku přítomného okamžiku. 

Vyhledávám koupání hlavně v přírodě, objevuji nová místa, kde se dá vlézt do vody. 

Je to nasycující.  

Vodní meditaci si velmi užívám. Mám s ní spojeno spoustu krásných prožitků. 

Mám dobrou zkušenost s ponořením se do vody v jednom nelehkém dni. Měla 

jsem v hlavě velký chaos. Řešila jsem v sobě jednu důležitou otázku. A tak jsem si 

vlezla do bazénku na zahradě, vnímala vodu, své tělo a ptala jsem se, co mi ta situace, 

ve které jsem byla, chce říci. Co pro mě znamená. Co si z ní mám pro sebe odnést. 

Během docela krátké chvíle se mi rozbřesklo a našla jsem odpověď, kterou jsem 

hledala. Jsem si jistá, že mi v tom voda pomohla. 

Takže pokud budete mít někdy nějaké dilema či budete cítit zmatek či 

nejasnosti, můžete si dát koupel v bazénku, ve vaně či někde v přírodě a využít jí 

k tomu, abyste nahlédli řešení, které hledáte. 
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Závěr 

Voda je krásný živel, který má svou duši. Poslední dobou to stále více cítím.  

Pokud však s vámi očišťování vodou nebo svěřování se vodě s vaším trápením neladí, 

nenuťte se do toho. Dělejte jen to, co vám samotným dává smysl, co s vámi ladí. 

Užijte si kontakt s vodou, jakkoliv vám to bude příjemné. 

Můžete začít objevovat krásná místa ve vašem okolí. Často v denní rutině 

zapomínáme na to, že potřebujeme sytit nejen tělo, ale i duši.  

A objevování krásných míst v přírodě, kde se můžete zároveň i vykoupat, či si alespoň 

ponořit nohy do vody, svědčí duši snad každého člověka. 

Z přírody jsme vzešli a jsme stále její součástí. A možná si sami uděláte zkušenost, že 

návraty do přírody jsou velmi blahodárné.  

Najděte si chvíle pro sebe, kdy se budete moci nerušeni ponořit do vody a užít si 

vodní meditaci. Přinese vám to mnoho dobrého. 

Přeji vám, ať se vám stále lépe daří vnímat sami 

sebe a intenzivněji prožívat přítomný okamžik. 

A kdybyste chtěli ještě více rozvíjet svou 

schopnost vnímat a prožívat přítomný okamžik, 

prožívat intenzivněji svůj život, nalézat větší 

vnitřní klid a mnoho dalšího, mrkněte na online 

kurz Medituj a žij víc. Možná je to to, co zrovna 

hledáte. 

 

Ať se vám daří. Žijte krásný život. 

MUDr. Barbora Müllerová   

www.barboramullerova.cz           

https://onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
http://www.barboramullerova.cz/

