
Třetí e-mailová podpora v objevování vašich léčivých zdrojů

Krásný den,

tentokrát budou v hlavní roli v dnešní lekci zdroje. Pojďme rovnou na to.

Co je to ZDROJ a jak poznáte jeho kvalitu?
Aby cokoliv na světě, ale i ve vesmíru, mohlo fungovat, potřebujeme k tomu
ZDROJ:

Aby rostlina mohla vyrůst, potřebuje slunce.
Aby auto mohlo jezdit, potřebuje benzín.
Abychom neumřeli žízní, potřebujeme tekutinu (vodu).

Zároveň se pozorovaná věc či jev budou projevovat tím silněji
i/nebo lépe, čím je zdroj KVALITNĚJŠÍ.

ALE POZOR:

Příliš silný zdroj může danou věc zničit nebo z běžného jevu udělat
katastrofu: 
Příliš silné sluneční záření může rostlinu spálit.

Při nedostatku či nekvalitním zdroji se jev nemusí projevit nebo věc
aktivovat: 
Jezdíme-li na nekvalitní benzín, auto nám časem vypoví službu.
Pijeme-li vodu, jež obsahuje viry a bakterie, můžeme si poškodit
zdraví.

Je důležité si uvědomit význam každého zdroje pro nás
samotné. A to ne jenom v určité kvalitě, ale i v konkrétním
množství, místě a čase. Vše by mělo být v rovnováze, která

v životě přináší stabilitu.

Význam individuálních ZDROJŮ



Na světě nenajdete dva jedince, kteří budou mít naprosto stejné léčivé
zdroje.

Jak je to možné?

Každý člověk má svou osobní historii (rodiče, kamarády, školu) a zkušenosti
(první krůčky, pády, první lásku a zklamání). Proto každého podporuje a
dobíjí něco jiného.

Jak je to tedy s individuálními zdroji?

Představte si třeba květinu. Co potřebuje, aby krásně rostla a rozkvetla?

Když jí poskytnete v požadované míře světlo, vodu, teplo, živiny, apod.,
bude se jí dařit a poroste. Pokud některý ze zdrojů omezíte či nedodáte,
uschne nebo bude jen živořit.

Stejné je to i se zdroji člověka. Každý potřebuje ke svému růstu,
psychické a fyzické pohodě řadu kvalitních zdrojů.

Zdroje dělíme na vnitřní a vnější:
VNĚJŠÍ ZDROJE

Přicházejí k nám z vnějšího prostředí.
Poskytují podporu, přináší potěšení, pocit síly 
a bezpečí.
Vztahují se k věcem, jevům, osobám, místům, apod., které nás vyživují
a podporují.

Například: sport, hory, dobré jídlo, ranní káva, povídání si s babičkou,
domácí mazlíček, hračka z dětství, deník, bytost z říše fantazie, apod.

VNITŘNÍ ZDROJE

Jedná se o přímý prožitek těla (emoce, vlastnosti, pružnost těla,
apod.), který je pro nás posilující.
Něco stálého, pevného a pozitivního, s čím se jednoduše kdykoliv
spojíme.

Například: smysl pro humor, talent, nadhled, organizační schopnosti, radost
ze života, láska, apod.

Co nám ZDROJE přinášejí?
Pokud se spojíte se svým léčivým zdrojem, poznáte to, protože:

Umí vás potěšit, vykouzlit úsměv na tváři, zahřát u srdce.
Přinese vám pocit bezpečí a stability.



Dá vám jasné hranice – dokážete se jednodušeji rozhodovat a říkat ne.
Dá vám sílu procházet životem s jistou lehkostí.
Harmonizuje váš nervový systém, což do života přináší klid a pocit
celistvosti. Pak jste schopni více přijímat i dávat. Jste větší měrou
otevřeni všem a všemu.

Zdroje jsou základními kameny vašeho života. Vaše kořeny. Mít dostatek
kvalitních léčivých zdrojů se vyplatí!

Proč je důležité mít více kvalitních ZDROJŮ?
Vnější a vnitřní zdroje bývají u každého člověka rozdílné. To, co dodá
sílu a energii vám, může jiného dovést na pokraj šílenství.

Příklad – Vnější zdroje

Pavel je horolezec. Na skalách je jako doma. Kdykoliv objeví zajímavou
stěnu či skálu, tak se nadchne a zkusí ji vylézt. Na rozdíl od něj však jeho
sestra nemůže skály ani vidět. Bojí se výšek a trpí závratí. Vyhýbá se i
obrázkům a povídání o skalách a lezení.

Příklad - Vnitřní zdroje

Marie je extrovert a kdykoliv má příležitost vystupovat nebo něco
moderovat, tak jde do toho. Je to její vášeň, radost a umí lidi rozesmát.
Naopak Petr je introvert. Více lidí pohromadě vnímá jako dav a začne se mu
špatně dýchat. Je raději sám a při stavění modelů aut je nejšťastnější.

Teď už jistě rozumíte tomu, že to, co máte rádi vy a co vás naplňuje, může
jiným lidem připadat jako nuda nebo dokonce hrozba.

Aby to však nebylo tak jednoduché, váš osobní zdroj může mít na vás v
jednu chvíli pozitivní vliv a v jiném okamžiku se před ním raději
schováte. Záleží na okolnostech, životní situaci, apod.

Příklad

Lucie se ráda opaluje. Sluníčko ji dobíjí. Jezdí k moři dvakrát ročně a celé
léto proleží u rybníka na dece. Včera to s opalováním přehnala, spálila si
záda a dostala úžeh. Pár dní na sluníčko nepůjde. Dokonce si zalezla do
postele a zakryla okno před slunečními paprsky. Sluníčko teď opravdu není
jejím zdrojem.

Z toho vyplývá, že i z vašeho léčivého zdroje se za určitých okolností může
stát zdroj, který vás už neléčí nebo vám v určitý moment nepřináší užitek.
Proto je velmi důležité mít více kvalitních zdrojů.



Úlohy pro tento den
1. ÚLOHA

Vyčleňte si aspoň 10 minut. Nenechte se nikým a ničím vyrušit. Vytiskněte
si pracovní list Moje osobní zdroje nebo si připravte obyčejný list papíru a
psací potřeby. Pokuste si vytvořit celou paletu zdrojů. A nezapomeňte je
rozdělit na vnější a vnitřní. S vnitřními zdroji je někdy potíž. Pokud si
nebudete zcela jisti, zda se jedná o vnitřní či vnější zdroj, tak se nic neděje.
Dejte ho prostě na seznam. Pokuste se napsat aspoň 2 zdroje u každé
skupiny.

Postup - Jak přijít na své zdroje:

Zamyslete se, co Vám dělá radost. Najděte co nejvíce maličkostí
(zdrojů), které Vás pozitivně ovlivňují.
Napište všechno, co Vás napadne.
Roztřiďte své zdroje na vnitřní a vnější (viz výše - Jak dělíme zdroje).
Do každé kategorie napište minimálně dva zdroje.
Kdykoliv budete cítit, že chcete do svého seznamu něco přidat nebo z
něj něco smazat, udělejte to.

Důležitá poznámka:

Nedoporučuji uvádět:

věci, které jsou zdraví škodlivé, způsobují závislost (drogy, alkohol
apod.) nebo ohrožují život.
blízké osoby (i ty, které už nežijí – např. prarodiče). Proč? Může se stát,
že se v průběhu kurzu na sebe nazlobíte nebo vyvstanou příběhy,
které nemusí být pro Vás podporující. Na seznamu naopak můžete
nechat osoby, které Vám nejsou osobně blízké, ale máte je rádi. Idoly,
postavy z filmu, apod.

Až budete hotovi, dejte si krátkou pauzu. Zavřete oči a sledujte svůj dech
nebo pozorujte uvolnění ve svalech. Nevynechejte tuto část, je opravdu
důležitá!

Proč?

Protože se Vaše mysl začala orientovat na pozitivní věci a to Vám jistě
přineslo radost a/nebo energii. Je zcela přirozené, že dochází i k
mírnému zvýšení srdečního tepu a tím k aktivaci nervového systému,
jejíž míra je u každého jiná. 
Abyste mohli postupovat dále, je vhodné Váš nervový systém opět
zklidnit. Někdo potřebuje více, jiný méně času. Právě teď a tady si jej
dopřejte. Můžete si třeba udělat čaj. Doporučuji si vyčlenit minimálně
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Mojezdrojovna.cz
Pomáhám lidem spojit se s moudrostí jejich
těla, se zdravím - naším největším
bohatstvím. 

1 minutu.
Nezapomeňte si seznam uschovat, už na další stránce se Vám bude
hodit. J

2. ÚLOHA

Stále se věnujte pozitivním zážitkům a prožitkům a zapisujte si je.

Přeji Vám příjemný zdrojovací den.

Jana Ohanková

Vaše průvodkyně kurzem 
Autorka projektu Moje zdrojovna
Více o mně na www.janaohankova.cz.

Kurz Objevte své léčivé zdroje je určen jeho odběratelům a není povoleno jej
dále šířit.
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