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ŘEKA  EMOCÍ
59. DEN

„Proud emocí dodává tělu energii, je to pohyb život;í síly  
a díky tomuto pohybu dosahujeme změny..“ 

prirodnicestou.cz

~ Udělej si klidné místo a čas jen sám/a pro sebe. Pohodlně se posaď, aby tHé tělo bylo v kontaktI se zemí nebo s podložkou. Svou pozor;ost soustKeď jen na svůj 
dech - nádech, výdech, nádech, výdech. V této pozici s dechem zůstaň tak dlouho, dokud se tHé tělo a mysl nezklidní. 
~ Po čase prodýchání nech svou mysl, ať pro tebe vykreslí obraz krajiny. Jsou to horS, les nebo louka? Vše je možné a dovol si vnímat tento obraz všemi smysly. 
Prohlédni si tI krajinu a jemně do ní ve své představě vstIp. Vímej zda je tam chlad, teplo. Vnímej své nohy v krajině a tělo, které se může dát do pohybu.  
~ Zaměř svou pozor;ost do oblasti asi 2 cm pod svůj pupík, kde sídlí místo 2. tHé síly - emocí a prožívání. SvýY vnitK;ím hlasem zvolej do tohoto místa, do svého 
nitZa “řeko, má řeko mých emocí - ukaž se mi”. A nech své tělo v představě nést k místI, které se ukazuje. K místI, kde je tHá řeka emocí, prožívání a cítění. Vnímej 
cestI k řece. Vnímej své pocitS zda se těšíš nebo vyHstávají nějaké obavy. Vše nech ať se děje, dej tomu prostor. Nehodnoť zda se to děje dobře nebo správně, prostě 
to tak teď je. 
~ Jakmile dojdeš k řece, prohlédni si jí. Jak vy_adá? Je slabá jako pot`ček nebo silná a divoká? Vnímej svou řeku, zůstaň s ní. Dovol si to. Pokud to tak cítíš, můžeš 
se vydat podél břehu řeky a podívat se jaká je dál. Zda se nějak proměňuje, mění tHar, sílu, rSchlost. Zda se v ní něco nachází, jako kameny, dřeva, větHe, stZomy. Vše 
vnímej jako pozorovatel bez hodnocení.  
~ Máš-li chuť vstIp do své řeky. Udělej to jakýYkoli způsobem, kterc tě láká. Půjdeš si v ní zaplavat? Nebo pomocí dřeva či kajaku jí zkusíš sjet? Vše je možné. 
Následuj volání svého vnitK;ího já. 
~ Jakmile budeš cítit, že vše co bylo tKeba se pro tebe událo, vrať se pomalu a jemně zpět z meditace do teď a tady. Nech v sobě doznít pocitS a všechny vjemy.  

1.  cesta k řece - meditace + imaginace a představivost
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~ Po ukončení meditace zanes svou řeku na papír. Můžeš jí jen 
načrf;out nebo více detailnějši nakreslit. Dej si čas a věnuj se své 
řece. Znes na papír vše, co oslovuje tHojí pozor;ost. Nech svou 
rIku klouzat po papírI a důvěřIj jí, že ví, co na papír zanést. 
~ Po dokončení své kresby se na řeku podívej z nadhledu. Vnímej 
celý obraz a dopiš si do něj nebo na zvlášt;í papír slova, která tě 
napadají. Slova, která potKebuješ k řece dodat. 
~ Pokud tě cokoli napadá, zapiš si to k řece. Zkus opět 
nehodnotit a nerozhodovat zda je to dobrc nebo špat;ý nápad. 
Prostě je to nápad.  

~ Vše nech v klidu ustát přes noc. DrIhý den se k řece vrátíš a 
prozkoumáš jí více. Neboj, řeka na tebe počká :-). 

2.  ztHár;ění řeky

http://www.my8.zone

