
Čtvrtá e-mailová podpora v objevování vašich léčivých zdrojů

Krásný den,

dnes budete objevovat SVOJE JEDINEČNÉ LÉČIVÉ zdroje. 

Jak ZDROJE podporují zdraví?
Vše v našem těle, na světě i ve vesmíru je v neustálém chodu. Pohyb je
základní jistotou života. To, co se přestane pohybovat, zaniká. Pokud se
pohyb omezí, vzniká u člověka nemoc, a to na psychické i fyzické
úrovni. Proto je pohyb tak důležitý.

Aby důmyslný systém těla fungoval správně, uměl se vyrovnat s hrozbami
(např. obava, stres) a omezením (např. nemoc, úraz), musíte mít dostatek
energie. Tu vám dodávají právě zdroje.

Čím kvalitnější zdroje jsou, tím více energie, radosti a lásky vám
přinesou. Váš život se začne pomalu a jistě zlepšovat. K tomu však
potřebujete:



Dnešní den bude hodně praktický, bez vašeho seznamu zdrojů se opravdu
neobejdete.

Pokud ho ještě nemáte, tak jej udělejte podle emailu, který jste dostali do
své schránky včera. Případně si teď vezměte tužku a papír a napište si, co
máte rádi a co Vám dělá dobře, na co se rádi díváte, kam rádi chodíte, co
Vám chutná a po čem se můžete zbláznit (případně si to poznamenejte do
mobilu).

Úlohy pro tento den
1. ÚLOHA

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

2. ÚLOHA

Dnes budete prozkoumávat jednotlivé zdroje z vašeho seznamu a hledat ty
léčivé. Stanovíte si, jakou mají ve vašem životě váhu a jak moc vás
ovlivňují.

Tato úloha má 2 části:
A. Prozkoumávání  
B. Sdílení



Na papíře si vytvořte stupnici síly zdrojů od 0 po 10: Můžete použít
pracovní list – Stupnice síly zdrojů - prozkoumávání.
10 = absolutní štěstí, které jste ve svém životě prožili
  0 = neutrální pocit, nepřináší negativní ani pozitivní myšlenky a emoce

A) PROZKOUMÁVÁNÍ

Postup: 
Nejprve začněte vnějšími zdroji.

Vyberte si ze seznamu (viz váš vytvořený seznam) první zdroj a
zaměřte k němu svou pozornost. Doporučuji ho vyslovit nahlas.
Vnímejte, jaký pocit vám přináší.
Zapište si tento zdroj na stupnici. Moc o tom nepřemýšlejte. Naopak,
vyberte číslo, které vás první napadlo.
Některé zdroje mohou mít stejnou sílu. U téhož čísla tak máte více
zdrojů. To je v pořádku.
Po dokončení se na stupnici opět podívejte a budete-li chtít některý
zdroj přesunout, udělejte to. Vaše pocity se totiž během cvičení mohou
měnit.

Poznámka: Možná jste si všimli, že nejprve máte vybrat číslo, které vás
první napadne, a v bodě 4 ho najednou můžete měnit. Jde o to, že pokud
pracujete se zdroji poprvé, nemusíte si být vůbec vědomi, jaký vliv na vás
mají. Až když si je zobrazíte a vcítíte se do nich, můžete zjistit, že pro vás
mají jiný význam, než jste mysleli. Vaše mysl totiž dokáže velice dobře
přehlušit to, co opravdu cítíte. Naslouchejte svému srdci a dejte mu
prostor, abyste se naladili na své opravdové pocity a emoce.
Netlačte však na sebe.

Po krátké pauze totéž udělejte se svými vnitřními zdroji.

 

B) SDÍLENÍ

Pro některé z vás může být sdílení s jinou osobou nejtěžší část. Pokud
nechcete s nikým nic sdílet, nenuťte se. Na druhou stranu, ze své praxe vím,
že lidé mívají zkreslené představy o svých zdrojích a teprve sdílení jim
„otevře oči“. 
Proto vám doporučuji, pokud se opravdu chcete spojit se svými
léčivými zdroji, nevynechte tuto část.

Můžete sdílet své zdroje sami se sebou. I to je možnost. Jednoduše se
natočíte a pak si video přehrajete.

https://drive.google.com/open?id=1Sab7KnqT83sJwyDjpHS-4eXCNzR6NeyG&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kurz_objevovani_lecivych_zdroju_modul_intenzivni_4&utm_term=2018-06-03


Postup:

Je podobný jako u PROZKOUMÁVÁNÍ, jen o zdrojích budete nahlas mluvit.

Na papíře si vytvořte stupnici síly zdrojů od 0 po 10: Můžete použít
pracovní list – Stupnice síly zdrojů – sdílení a tuto stupnici předáte
partnerovi (pokud ho máte).

Vyberte si ze seznamu první zdroj a rozhovořte se o něm alespoň 1
minutu.
Naslouchající zapíše tento zdroj na stupnici podle svého uvážení – jaký
z vás měl pocit, jakou emoci a náboj při vašem vyprávění cítil, apod.
Doporučte mu, ať o tom moc nepřemýšlí a vybere číslo ze stupnice,
které ho napadlo jako první.
I jemu nechte prostor na úpravy, kdykoliv to uzná za vhodné. Hlavně
dotyčného neovlivňujte 
a nepohádejte se do krve. J

Možná budete překvapeni, jak druzí vnímají vaše osobní zdroje nebo jaké
emoce vidíte sami na sobě při přehrávání vašeho videa.

Těším se na Vás zítra a užijte si tento den.

Jana Ohanková

Vaše průvodkyně kurzem 
Autorka projektu Moje zdrojovna

https://drive.google.com/open?id=1ge5UYDUUAD0DJhOWrZTzVxINAQrzZDrO&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kurz_objevovani_lecivych_zdroju_modul_intenzivni_4&utm_term=2018-06-03
https://www.mojezdrojovna.cz/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kurz_objevovani_lecivych_zdroju_modul_intenzivni_4&utm_term=2018-06-03


Mojezdrojovna.cz
Pomáhám lidem spojit se s moudrostí jejich
těla, se zdravím - naším největším
bohatstvím. 

Více o mně na www.janaohankova.cz.

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

http://www.janaohankova.cz/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kurz_objevovani_lecivych_zdroju_modul_intenzivni_4&utm_term=2018-06-03

