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Rela ač í edita e - pracovní sešit 
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1. - Přečte ý ávod. 
Ze všeho ejdříve si přečtěte úvod í te t k edita i. S ažte se si představit, že pouze pozorujete, o se 
s vá i při edita i děje. V zkoušejte si to právě teď. Zavřete oči a v í ejte hvíli své tělo. Kde se právě 

a házíte? Jste ve své hlavě? Zkuste si představit, že se a házíte ve své  srd i. Zavřete í oči a 
představte si to. Povedlo se? Pokud e zač ěte z ovu od začátku.  

N í si zkuste představit, že jste v palci své oh . Zavřete oči a zkuste si to. B li jste v levé nebo pravé? 

Nebo jste byli v obou najednou? Zkuste si to a vnímejte, v které oze se právě a házíte. Při edita i si 
e usíte představovat, že se a házíte v té části, kterou právě uvolňujete. Toto viče í vá  však u ož í 

soustředit se a da ou část těla a v í at, jak se uvolňuje apětí, které po alu ustupuje. 

2. - Prv í tři poslouchání nahrávky 1 nebo 2. 

Kterou edita í zač ete, záleží a to , zda vá  v hovuje ví e posle h se slu hátk  e o raději 
poslou háte edita i ez slu hátek. Pokud je to však ož é, dejte před ost posle hu se slu hátk . 
Meditace 1 a 2 v so ě o sahují spe iál í te h iku podprahového v í á í a jsou úči ější. Je zde však 

ož ost, že vá  slu hátka při edita i udou vadit a to  stej ě úči ek této te h ik  osla ilo. Pak pro 

vás ude úči ější poslou hat ahrávku  bez sluchátek. Pokud si nejste jisti, jestli by vám slu hátka při 
poslechu vadila, pusťte si a prv í posle h ahrávku  a pro druhý posle h si pusťte do slu hátek 

edita i . Ta edita e, ze které áte lepší po it, ude ta, která vá  ejví e po ůže.  
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3. - Poslech 3. zkrácené nahrávky. 

Nahrávku , ted  zkrá e ou edita i, v zkoušejte ejdříve . de . To už vá  rela a e e ude připadat 
tak ároč á a udete po í stej ě uvol ě í jako po delší h edita í h. Účele  je, a ste se aučili 
navodit stav relaxace co nejrychleji.  

4. - Krátká relaxace ěhe  d e ez ahrávk . 

V prů ěhu d e si zkuste rela a i je  tak, že si představíte pokyny, které si pamatujete. Navodit uvol ě ý 
stav ude pro vás o to jed odušší, čí  častěji to udete zkoušet. Bude se vá  to hodit u vše h další h 
meditací. 

Stav uvol ě í vás posouvá do alfa stavu vašeho vědo í. To je stav, kd  jsou potlače  rozu ové 
argu e t , které často stojí v protikladu vše  z ě á . Te ati ké edita e při ášejí do vašeho vědo í 

ové pohled  a ve stavu alfa jsou proto áso ě úči ější. 
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