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RITUÁL  PRO  SVOU ŘEKU
63. DEN

„Žádná proměna temnot/ ve světlo  
či apatie v pohyb není možná bez emocí.“ 

Carl Gustav Jung - švýcarský psychiatG (1875 - 1961)

SEBEREFLEXE TÝDNE

Vyhraď si klidové místo a čas pro sebe. Vezmi s k rSce e-book z celého tTdne a projdi si ho znovu. Připomeň si jaké aktivit/ jsi pro 
toto téma v tTdnu udělal/a: 

57. výzva ~ dozvěděl/a jsi se o 6 základních emocích a poznával/a jsi je během dne 1. ve svém okolí a 2. sám/a u sebe 
58. výzva ~ zkoumal/a jsi jak moc je 6 emocí u tebe v pohybu, jakou mají intezitS 
59. výzva ~ v meditaci jsi navštívil/a svou řeku emocí a pak řeku zt^ár_il/a na papír 
60. výzva ~ měl/a jsi možnost se se svou řekou emocí propojit i tělem - rozpohybovat řeku svýa pohybem/tancem 
61.  výzva ~ tématem byla péče o t^ou řeku emocí, měl/a jsi možnost číst v jejích syabolech a upravit řeku 
62. výzva ~ jsi se dozvěděl/a jak při prožívání fSngSje tělo, které je zaplaveno horaony  
63. výzva ~ dnes si prosím odpočiň klidnou meditací u své řeky, ritSálem pro element vody a sestavením svých 10 tipů jak žít svou  
                   řeku emocí v reálním životě
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63. DEN
MEDITACE U SVÉ ŘEKY + RITUÁL PRO VODU

Pro meditaci použij prevodce z výzvy č. 59. 

Buď se svou řekou několik minut a jen jí vnímej. 

Na závěr meditace udělej ritSál, kterT je spojený s elementem vody.  
Smyslem ritSálu je poděkování vodě, svýa emocím, živosti, že jsou tS na světě s tebou. Nech se vést svýa vniti_ím hlasem, kterT ti 
určitě dobře napoví jaký ritSál je pro tebe a t^ou řeku vhodný. 
Nemusí to býj velké věci, stačí vědomé byjí s elementem vody a změření mysli na její kvalitS. Například vykití sklenice čisté vody, 
sprcha nebo koupel, zalití květin, apod.
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63. DEN
MÝCH 10 TIPŮ JAK PLOUT PO ŘECE 

VÁŠNÍ A EMOCÍ
Zde je místo pro t^ou vlast_í sebereflexi  
= co si z 9. tTdne pro sebe odnášíš.

CO JSEM SE O SOBĚ ~  
SVÝCH EMOCÍCH A PROŽÍVÁNÍ DOZVĚDĚLA

CO MI POMŮŽE LÉPE PLOUT NA VLNÁCH 
ŘEKY MÝCH EMOCÍCH ~  

MÝCH 1O TIPŮ (PRAVIDEL) PRO ŽIVOT
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