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C O  B U D E Š  P O T Ř E B O V A T  N A  C E S T U  S  S E B O U ?

VIDEA

20 MINUT PRO MEDITACI

DENÍK

POZORNOST A VŠÍMAVOST

Každý den s i  pusť krátké video k dennímu záměru. Jednoduše Ti v něm
popíšeme, vůči čemu daný den můžeš zaměřovat svou pozornost .  Denní záměr
pak najdeš stručně shrnutý i  tady v deníku.

Deník je prostorem, kde můžeš otevřeně sdí let a zapisovat vše,  co na cestě
objevíš .  Je to prostor pro Tebe - uživej  ho tak,  ať je pro Ti prospěšný.  Zapisuj  s i ,
co Tě inspiruje ,  podporuje,  co Ti funguje, . . .  Po ukončení této cesty Ti  může
sloužit jako zdroj inspirace.

Cesta Tě zve být ve svém běžném dni v bdělost i  a vš ímavost i  vůči tomu, co se
odehrává v Tobě i  Tvém okol í .  Tvá pozornost je důležitým parťákem na této cestě.
Ticho může přinášet pohlazení na duši ,  a le také nekomfort .  Vše,  co se na cestě
objeví  je v pořádku. Všímej s i  toho, zapisuj  a pozoruj ,  jaké to pro Tebe je .

Zveme Tě k tomu, aby ses na cestu t icha vydal/a právě z toho místa ,  kde se v
životě nacházíš .  Nění třeba nic měnit .  Začni objevovat tam, kde se j s i .  Vykroč s
otevřenou mysl í  a zvídavost í .  Naslouchej svým vlastním prožitkům a t ichu, které
se Ti postupně začne odkrývat .

Co na cestě objevíš  záleží  na Tvém osobním příběhu a prožívání .  Vše je v
pořádku. Nejde to splnit dobře,  nebo špatně.

 
PŘEJEME TI HODNĚ ŠTĚSTÍ NA TVÉ CESTĚ TICHA

ZAČNI TAM, KDE JSI

Meditace jsou dlouhé kolem 20 minut.  S louží  k ukotvení denního tématu a proto
je doporučujeme prožít v druhé polovině dne. Je dobré s i  pro ně vytvořit
pohodlné místo,  kde se budeš cít it  dobře.  
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"V dnešní době investujeme spoustu času tomu, abychom udržel i  krok s dobou.
Ticho je svým způsobem protiváhou tomuto všemu. Jde o to,  dostat se dovnitř
všeho, co děláme. Ticho je spíše o prožívání ,  než přemýšlení .  Dovoluje každému
okamžiku,  aby byl dostatečně velký .

Ticho možňuje nežít skrze j iné l idi  a j iné věci .  Ticho je o utišení vnitřního světa
a vytvoření s i  v lastního prostoru,  kdykol i  běžíte ,  vař íte j ídlo,  máte sex,  studujete,
pracujete,  přemýšl íte o novém nápadu, čtete,  nebo tančíte . ”

-Er l in Kagge
Norský polárník
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1 .DEN - ticho v přírodě

Záměr pro dnešní den:
Dnes zaměřuj svou pozornost vůči přírodě. Dovol si několikrát za den opravdu
zastavit a na malý okamžik tiše vnímat jak na Tebe příroda působí. Zkoumej
její existenci, jako bys na ni koukal/a poprvé.

Učiň tak na místech, kde se běžně pohybuješ. Není třeba kvůli tomu dělat
speciální procházku (i když je to možnost). Příroda je i na těch
nejobyčejnějších místech - v parku, na ulici, v květináči. Můžeš ji vnímat i skrze
zvířata. 

Jaká setkání s přírodou jsi dnes zažil/a?
Co jsi u toho prožíval/a?
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MEDITACE: SETKÁNÍ SE STROMEM   

Co vnímáš skrze kontakt s přírodou? S čím Tě spojuje?

Máš chuť si zaznamenat něco z Tvého prožitku dnešní meditace?

Podívej  se hluboko do přírody 
a pak všechno lépe pochopíš .  

—  Albert E instein



2.DEN - t icho vnějš ího světa

Záměr pro dnešní den:
Zaměřuj svou pozornost vůči tichu, které je na pozadí ruchu Tvého běžného
dne. Můžeš ho zachytit v interakcích mezi lidmi, v hudbě, knihách, obrazech,
ale i na rušné silnici. Hledej ho na místech, kde se běžné pohybuješ. Hledej
ho na pozadí všeho. 

Jaké situace či zážitky v Tobě dnes vyvolaly prožitek ticha? 
Skrze co jsi ho vnímal/a? Co jsi u toho cítil/a?
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MEDITACE: HUDBA TICHA      

„Hudba není ukryta v notách, 
ale v tichu mezi nimi.“ 

— Wolfgang Amadeus Mozart
 
 

Jakou inspiraci ti přineslo ticho vnějšího světa?

Máš chuť si zaznamenat něco z Tvého prožitku dnešní meditace?
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3.DEN - posvátné pauzy

Záměr pro dnešní den:
Do dnešního dne si vlož "posvátné pauzy". Jsou to chvíle, kdy si dovolíš zastavit
proud svého jednání i okolního dění a na malý okamžik se obrátíš ke svému
vnitřnímu světu a nakontaktuješ esenci ticha. A to stačí - jen se s ním na chvíli
propoj.

Dnes si vyzkoušej vložit posvátné pauzy vždy před jídlem a pitím. Díky tomu je
můžeš mít lépe na paměti.

Hledej způsoby,  jak Ti  vyhovuje "naplouvat" do Tvé posvátné pauzy.

Pro každého z nás může být přirozený a funkční j iný způsob. Ze začátku
to může být i  vel iká výzva.  Př ináš íme pár t ipů,  jakou cestu můžeš zvol it :

Zavřit oči  a uvědom si  svůj  dech. Pozoruj ,  jak se děje sám od sebe.
Všimni s i  pauzy mezi nádechem a výdechem.

Na chví l i  přeruš to,  co děláš a nedělej  nic .  O nic se nesnaž a jen tak
buď v čistém bytí .  Stačí  jedna minuta.

Uvědom si  své tělo,  vnímej t lukot srdce a zaměř pozornost na pauzu,
která je mezi každým úderem srdce.  

POSVÁTNÁ PAUZA je takový pomyslný prostor pro Tebe, kde můžeš být v
kontaktu s tichem, které je za vším, co se děje. Pamatuj, že Ticho nemůže
nic zastavit - existuje vždy a všude a je k dispozici kdykoliv.

Uzavří  svou pozornost vůči tomu co se děje okolo.  Představ s i
ochraný obal kolem sebe jako bubl inu,  ve které se nacházíš  jen Ty.  
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Co Tě během okamžiku posvátné pauzy vyrušuje? Co je na tom náročné?

Jaké  pro Tebe je prožít den, do kterého si vkládáš posvátné pauzy?

Co během posvátné pauzy prožíváš?
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MEDITACE: TICHO UVNITŘ NÁS   

„Člověk vzlétá, aby předstihl zvuk, 
ale nedovede se zastavit,

 aby postřehl ticho.“
— Miroslav Horníček

Jakým způsobem naplouváš do posvátné pauzy?

Máš chuť si zaznamenat něco z Tvého prožitku dnešní meditace?
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4.DEN - dopřej s i  Ticho

Záměr pro dnešní den:
Do dnešního dne si na základě včerejších zkušeností vkládej posvatné pauzy v
různých situacích. Zkoušej jak můžeš posvátnou pauzu AKTIVNĚ využít v
momentě, kdy to potřebuješ - např. v okamžiku, kdy se cítíš zahlceně, kdy se
toho děje mnoho ve Tvých myšlenkách, emocích, nebo zažíváš hodně podnětů
z okolí. Zkus se v takových okamžicích odložit do ticha.

Dnes Tě v druhé polovině dne čeká experiment čistého bytí - více informací k
němu najdeš na další straně. Vyhraď si na něj 15 minut svého času.

V jakých situacích jsi dnes použil/a okamžik posvátné pauzy? 

Byly pro Tebe posvátné pauzy podporující? V čem konkrétně?
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EXPERIMENT: ČISTÉ BYTÍ                            

Jak ses cítil/a u experimentu čistého bytí? Co jsi prožíval/a?
Co sis na tom užíval/a? Bylo pro Tebe něco obtížné?

„Všechny problémy lidstva pocházejí
z naší neschopnosti posedět tiše 

o samotě v místnosti.“
— Blaise Pascal

Dnes si pro sebe nachystej experiment. Nastav si časovač na 15 minut a tento
čas vyzkoušej nic nedělat. Nezaplňuj svou pozornost podněty z okolí. O nic se
nesnaž, ani neusiluj. Jednoduše vyzkoušej "jen tak být".  

Pamatuj, že to nejde udělat dobře ani špatně. 
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5.DEN - t icho uvnitř chaosu

Záměr pro dnešní den:
Dnes si pomyslně roztáhni posvátné pauzy do celého dne a staň se takovým
ostrůvkem klidu uprostřed chaosu. Chaosem vnímáme ruch běžného dne. Je to
souběh událostí, které se v Tvém okolí přirozeně dějí. Vyzkoušej si být plně v
tomto ruchu a zároveň udržovat svou vnitřní pozici (prostor) ticha.

Možná se Ti stane, že se tichu vzdálíš. Je to naprosto v pořádku. Jednoduše se
do něj opět navrať. Dopřej si, aby se ticho dnes stalo Tvým nejlepším
kamarádem, který bude všude s Tebou. 

Jak ses dnes cítil/a? 

Jak si dnes vnímal/a sebe a okolní svět?
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MEDITACE: KLID V BOUŘI       

„Nenechej druhé, aby Tě vtáhli do svých bouří.
Vtáhni je do svého klidu."

— Autor neznámý

Co ti pomáhá udržovat kontakt s prostorem vnitřního ticha? 

Máš chuť si zaznamenat něco z Tvého prožitku dnešní meditace?
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6.DEN - otisky t icha

Záměr pro dnešní den:
Udržuj si pozici (prostor) vnitřního ticha a zkoumej jaké to je, když z něj
vycházejí Tvé činy. Všímej si, jak se cítíš při práci, v interakci s jinými lidmi, pří
běžných činnostech v domácnosti, během svých "koníčků",... Navracej se
sám/sama k sobě a ke svému tichu. Jak se tím proměňuje Tvé vnímání okolního
světa? A jak reaguje okolní svět?

Jak ses dnes cítil/a v průběhu dne?

Čím Tě obohacuje kontakt s tichem?
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MEDITACE: VŠEOBJÍMAJÍCÍ TICHO    

Jak se ticho otiskává do tvého okolí? 

„Mezery mezi atomy, tóny, slovy a životy všech lidí.
Co se děje tam?"

Máš chuť si zaznamenat něco z Tvého prožitku dnešní meditace?
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TADY NAŠE SPOLEČNÁ
CESTA KONČÍ
Děkujeme Ti, že jsi s námi vykročil/a na Cestu Ticha. Může být pomyslným
začátkem dalšího velkého dobrodružství.

Věříme, že se Ticho může stát dobrým parťákem a zdrojem pro Tvůj běžný
život. Věříme, že Tě může inspirovat. Věříme, že v něm můžeš slyšet a prožít
své vlastní otázky i odpovědi. 

Je tu pro Tebe připravená i bonusová meditace, jejíž čas přichází cca 6-10 dní
po ukončení této cesty. Je to příležitost se znovu nakontaktovat s naší
společnou cestou a tichem.

Pokud budeš mít chuť můžeš s námi posdílet Tvůj zážitek z cesty pomocí
formuláře na konci hlavní stránky v členské sekci. Budeme moc rádi.

S láskou,
Ondra a Šárka Šperkovi


