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Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno
 a je porušením autorského zákona, které může být stíháno.

 
 

 Do zrození této knihy investoval tým INNP svůj čas a energii. Pokud vás obsah zaujal
a chcete jej šířit dál, sdílejte, prosím, odkaz na stránky www.innp.cz, kde je možné si

jej zdarma stáhnout.
 Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení.
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Pokud jste si stáhli tento eBook, pak 

CHCETE SKONCOVAT s pocity vyčerpanosti, rozlámanosti, s pocity oběti ve vlastní
rodině 
a s tím, že  se na konci  dne cítíte frustrovaní, že jste nic nezvládli a jste protivní sami
sobě. 

CHCETE BÝT vitální, spokojení, efektivní, v harmonii se sebou a svým okolím.
 
 
 
 

VÍTEJTE

www.innp.cz

Na každý pohyb, milý úsměv, myšlenku, na každou práci,
smutný vzdech či tajné přání vydáváme energii, vynakládáme
určitou sílu. 
(M.Hrabica)

www.innp.cz
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Jmenuji se Petra Poláková. Mám vystudované mezinárodní vztahy na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zabývám se ale něčím úplně  jiným.

Zajímá mě fyzická i psychická kondice dospělých a dětí.

Dnes jsem tedy lektorkou dospělé i dětské jógy (Jóga s radostí), pohybovým koučem,
provádím dětské klienty cvičením neuro-vývojové stimulace, poskytuji kraniosakrální
terapii a terapie Access Bars® a Access Energy Facelift  a sestavila jsem Metodu PES:
pohyb, emoce a smysly. Kromě toho tvořím pohybové programy do školek a škol
Smarty pro děti® a zajímám se o efektivní přístupy ve vzdělávání a výchově dětí. Proto
ráda přednáším a školím, aby se o nových metodách dozvěděli i pedagogové a ti, kteří
se o dané téma zajímají. Mým cílem je, aby rodiče  a pedagogové dokázali sami sobě
pomoci cítit se lépe. 
 
Se svou kolegyní Terezou Solilovou vedu neziskovou organizaci Institut náprav
neurovývojových poruch, z.s. kde se zaměřujeme na rozvoj dětí. Pracujeme s těmi,
kdo má nálepku ADHD nebo má různé potíže se čtením, psaním, počítáním (dyslexie,
dysgrafie, dyskalkulie apod.).

To, co dělám, mě baví, baví mě být mámou, manželkou, tvořit, využívat nové nápady 
a plout životem s odvahou, láskou a radostí. 

 
 
 
 

KDO JSEM

www.innp.cz

Přijde mi přirozené cítit se dobře a dělat v životě to, 
co nás baví a jak nás to baví. 
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Vím, že si život a naši realitu tvoříme myšlenkou a že k
tomu potřebujeme i pružné tělo a radost.



MÁ CESTA

www.innp.cz

Dnes vlastně ani nevím proč jsem studovala něco jiného než pedagogiku, psychologii
nebo sporty. Protože pohyb, emoce, výchova a vzdělávání mě zajímají úplně niterně. 
Ale měla jsem si projít studiem mezinárodních vztahů a být zapojena do politického
klubu mladých nadšenců, abych zjistila, že mě moří nekonečné analýzy politických
systémů a že se necítím šťastná tak jako ostatní spolužáci. 

Teď vím, že mi to bralo energii spíš než že by mě diskuse a memorování nabíjely jako
ostatní kolem mě. Stresovalo mě, že si ty věci nepamatuji, i když se to učím a že se v
tom neorientuji tak jako ostatní. Dnes vím, že si člověk zapamatuje věci, které ho
přitahují a nyní si pamatuji mnohem víc informací z oblastí zdravého pohybu, ale i
emocí a psychologie než to, co jsem leta studovala. Na druhou stranu vím, že toto
všechno bylo součástí mé cesty a mého poznání.  Vím, že když děláme něco, co nám
nedává smysl, doslova nám to vysává energii a my se ocitáme ve stavu beznaděje,
marnosti, nízkého sebevědomí, pocitů těžkosti a nespravedlnosti. Proč zrovna já...

Studiem jsem se probojovala a využila jsem aspoň možnosti zahraničního studijního
pobytu v Holandsku, kde jsem cítila lehkost a radost. Pak jsem si proklestila cestu v
mezinárodním prostředí Evropské komise a získala další zkušenosti cestováním a
poznáváním jiných kultur.  Zjistila jsem, co to znamenají vnitřní pocity beznaděje a
nízkého sebevědomí, i když se nám na první pohled nic zásadního neděje. Teď vím, že
to je o nastavení v hlavě a že ty pocity jsou opravdové a nepomůže, když to okolí
bagatelizuje.

Prošla jsem řadou kurzů sebepoznání, jejichž boom tehdy začínal, investovala čas a
peníze do různých pomůcek, krystalů a seminářů, tančila jsem, bubnovala, meditovala.
 

Dnes  vím, že to je o ENERGIÍCH a že ENERGIE nejsou pouze EZOTERICKÉ KLIŠÉ. 
FUNGUJE TO! I pro ty, kteří nevěří na čakry a podobné záležitosti. 
Dnes mám spoustu PRAKTICKÝCH nástrojů, které mi fungují v každodenním
životě a vím, jak si můžeme tvořit svůj život: prakticky, radostně, efektivně 
a s nadšením.

www.innp.cz
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Vím, že lektoři jógy  a koučové napsali spoustu knih a natočili bezpočet videí. 
Já  sama jsem prošla velkou jógovou praxí. A přišlo mi, že už vše bylo řečeno a už tedy s
ničím novým přijít nemůžu. Musím ale říci, že mám ráda komplexní pohled a přístup a
vzít si "od všeho něco". A udělat si syntézu toho, co právě nám bude fungovat. 

Z praxe lektorky jógy vím, že se mým klientům po mé "speciální (fasciální)" józe
ulevilo od vleklých zdravotních problémů, kdy na nimi zlomili hůl i lékaři.  A to cvičili
jen 1x týdně. Pociťují i psychickou pohodu. Jsou to "normální" ženy, nejogínky, což
dokazuje, že správně provedené a hlavně procítěné cvičení má správný efekt bez
ohledu na naše vyznání  a životní styl. 

Dozvíte se, co vám v životě bere energii a co vám ji naopak dává. Dozvíte se
praktické tipy co dělat ráno, přes den i večer, abyste se cítili skutečně lépe.

V 10 krocích se dozvíte, co prakticky dělat pro stav pohody a vitality, plus BONUS:
konkrétní jednoduché cviky pro každý den. 

Ze cvičení mám milé zpětné vazby:
"Tvoje jóga je pro mě pokaždé velmi příjemným zastavením se v běhu

každodenních povinností, kdy se konečně můžu soustředit jen a jen sama na
sebe. Moje tělo začíná být po zase ohebnější, pružnější a hlavně, ohromně mi

cvičení pomáhá proti bolestem zad a hlavy". Jana F.
 

"Tvá jóga, milá Péťo,  je pro mě zhmotněním Lásky, něhy a přináší mi pokaždé
nové a nové obohacující prožitky...Za roky mého praktikování jógy jsem poznala
několik ,,průvodců" ,ale Ty  jediná máš dar rozdávat ve svých hodinách Světlo -

ba přímo zář, svou jedinečnou energii a radost do našich duší -  jemně a zároveň
s velkým přesahem - tak, jak to dokážeš jen Ty. Jak je již v názvu obsaženo - tvé

hodiny jógy jsou léčivé, tělo si užívá a těší se na každou další!"   Kamila H.
 

CO PŘINÁŠÍM NOVÉHO

www.innp.czwww.innp.cz
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Okamžiky, kdy máme málo energie (jsme unavení, v útlumu, zablokovaní,
vyčerpaní, bez nálady, otravuje nás i náš nejlepší přítel, nepohoda je patrná i v
našem  obličeji, možná jej máme napuchlý nebo popelavý).
Okamžiky, kdy energií překypujeme (zdá se nám, že je naše tělo lehčí, náš obličej 

Dnes už víme, že vše souvisí se vším a vše je propojené.  Je dobré si uvědomit, že
veškerý život je o správném proudění energie a o správném hospodaření  s energií. Týká
se to zdraví, úspěchů, pohody a vnitřní spokojenosti. 
Určitě každý z nás zažil ten rozdíl:

a oči září, i pleť je hladká a svěží, svět je radostnější, máme spoustu síly a vitality,
zvládneme i složité úkoly a všichni kolem nás jsou nám milí).

Pochopitelně to do velké míry souvisí s  produkcí hormonů v  našem těle. Pokud se
vyplavuje endorfin, serotonin či dopamin, pak je nám lépe. Pokud jsme ve stresu (čili
pod vlivem kortizolu a adrenalinu jindy než při závodech), cítíme se podráždění a
unavení. Není to však tak jednoduché, abychom fungovali jen „jako chemie v  hlavě“ – to
by antidepresiva dorovnávající hormonální hladinu byla úspěšnější. Navíc jsem
přesvědčeným zastáncem řešení příčin u vleklých problému a nacházení způsobů
přírodními prostředky. 
K potlačování (medikaci) přikročit krátkodobě a opravdu jen tehdy, když už všechny
prostředky selhaly.  Je to o tom, jak dosáhnout rovnováhy, která je lidskému
organismu přirozená tak, aby nedocházelo k  euforii a následně k  propadu. Pojďme se
tedy zaměřit na širší kontext.
Možná se to týká vás?
Je třeba si uvědomit, že čím jsme citlivější, tím více vnímáme ataky negativity,
které nám berou energii a způsobují naši vyčerpanost a zdravotní a jiné problémy
a bloky.

Přiměřeně se zajímej o toky energií ve svém těle a kolem sebe,
pronikej hlouběji k jejich tajemství, snaž se svou energii a vitální

síly pročistit, zušlechtit a správným směrem rozvinout. 
(M. Hrabica)

NA ENERGII ZÁLEŽÍ 

www.innp.czwww.innp.cz
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Slovo energie pochází z  řeckého slova energeia, což znamená schopnost či vůli k
 činům.  
Dalo by se interpretovat i takto: máme-li dostatek vlastní energie, a umíme-li s ní
správně hospodařit, máme větší schopnost konat a být aktivitní. Souhlasíme též
se zákonem o zachování energie, který známe z fyziky – energie se může přetvářet, ale
nelze ji vytvořit ani zničit.

Mezi různými osobami, ale též v  různých situacích, na různých místech dochází k
 energetickým poutům.  Je možné, že vám právě něco energii odebírá, ať už si to
uvědomujete nebo ne.

EPIGENETIKA hovoří o vlivu prostředí, stravy, osob (např. rodičů) na vývoj člověka
(dítěte). 

VÍTE ŽE, spotřebujeme na „svůj provoz“ více energie v  případě, že tělo není
srovnané ve správné ose?  Ve správném napřímeném postavení (když hlava nemíří
přímo vzhůru, ale je v  určitém předsazení) jsme čilejší a vitálnější. Naopak, když nejsme
srovnaní býváme unavenější a vše nás jakoby víc vyčerpává. Psychika a fyzické
postavení je totiž provázané.

 Stojíme-li zpříma, jsme vitálnější a působíme zdravěji.

ENERGIE

www.innp.cz

Vzpřímené egyptské sochy - známka vyspělé civilizace

www.innp.cz
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Jak často říkám, nemám čas?  Není to spíš, že nemám do něčeho chuť? Potažmo, nemám
na to dostatek energie?

Jak často dělám věci, na které nemám chuť?

Z jakého důvodu dělám cokoli v mém životě? Pro svou radost a spokojenost, pro
ocenění druhými, proto, že se to "musí" a očekává se to ode mě?

Vaříme, uklízíme, zařizujeme kvůli naší spokojenosti a vlastní radosti nebo kvůli
ostatním?

Nekazíme si zbytečně náladu maličkostmi?

Na čem v životě lpím a přitom to nefunguje - vztahy, práce...?

Chválíme se za to, že se nám něco povedlo?

Kde jsou moje silné stránky, dary a talenty?

Začněte si klást otázky

TIP:
A) Trénujte schopnost koncentrovat energii jedním směrem. 
Jaký je to rozdíl oproti tomu, když máte energii roztříštěnou různými směry (nevíte,
jestli dřív uklízet, vařit, vypravit se na výlet a na jaký výlet) nebo když jste roztěkaní a
nedokážete se pořádně soustředit na jednu věc.
B) Rozvíjejte schopnost věnovat se tomu, co je pro vás skutečně nezbytné.
Pro ty, kteří se snaží o sobě dozvědět co nejvíce, doporučuji techniku Human Design
odhalující vaše talenty a přirozené schopnosti a místa, která jsou otevřená vašemu
rozvoji a tvoření (www.bahuki.cz).

Čím víc budete chápat, co vám dělá dobře, tím více budete 
cítit proudění energie a budete vitální s jasnými vizemi 

a směrováním.

UDĚLEJTE SI AUDIT

www.innp.czwww.innp.cz
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co je NUTNÉ
co je MÉNĚ NUTNÉ
co NENÍ VŮBEC NUTNÉ udělat

Je dobré si ve chvílích, kdy nevíme kudy kam, rozlišit následující situace:

Dokážete správně směrovat energii, rozuměj tedy netříštit ji zbytečnostmi? Neopomíjíte
náhodou právě to, co je velmi nutné přesně pro vás? Tím začínáme odstraňovat naše
pomyslná břemena a tíhu různých situací a záležitostí.

Mně konkrétně  docela bere energii uklízení. Cítím v tom takovou tíhu.  Můžeme si
nastavit ale v mysli pocit lehkosti a pracovat s představou, že se nám uklízí v bytě
samo, začneme to brát s humorem a radostí. Řekneme si: "tak si dnes hezky zauklízím" a
budeme si u toho zpívat, pustíme si příjemnou hudbu nebo poslechneme zajímavý
rozhovor. Odstraníme tak odpor, který nás brzdí. To pak vede k odlehčení a posléze k
radosti z dobře vykonané práce.

Na drobných záležitostech trénujeme, aby nám to bylo tak nějak "jedno". A věci se budou
odehrávat a řešit jednoduše, jakoby samy. Dnes vím, že důležitější než uklizený byt, je
pohoda v bytě. A že by si měl člověk uklidit i sám v sobě než doma uklízet dokola
(protože s dětmi se pořádek dá udržet jen stěží).

Samozřejmě ale vše musíme mít s mírou: v naprostém nepořádku vám nebude dobře
proudit energie a nebudete se cítit dobře. Můžou tam častěji vznikat hádky a konflikty.

Většinu z nástrojů máme ve vlastních rukách, resp. ve vlastní
hlavě a v  srdci. Je to víra neboli naše přesvědčení. Síla víry

(přesvědčení) je velmi mocná.

ODLEHČIT SI PRAKTICKY

www.innp.czwww.innp.cz
i
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ENERGII NABÍJET
1) JÍDLO (co přijímáme do svého těla)
Cíl:  pestrost, čerstvost, domácí příprava, společné stolování 
s rodinou

Živá strana je pro naše tělo a zdraví prospěšná, zatímco „mrtvá“ a chemicky
připravovaná (připravovaná v  mikrovlnné troubě, obsahující nepříznivé látky - např.
umělá barviva, „éčka“, nevhodné cukry) nám příznivou energii nedodá. Je vhodné mít
organickou potravu a maso v omezené míře, a to především z domácích chovů. Jinak
přijímáme energii strachu zvířat a pro citlivější osoby to může být zatěžující. 
Vhodné je odlehčit 1x týdně stravou z jedné suroviny. Udělejte si například rýžový den.
Čas od času si dopřejte půst, vždy s respektem ke svému tělu a v radosti. Jezte vědomě
a v klidu. Uvidíte, že můžete používat jednoduché suroviny a střídat například různá
koření. Je dobré hlídat si míru zásaditosti stravy, abychom nepřekyselili náš
organismus.

TIP: Zaměřte se na vlákninu (zelenina, ovoce), luštěniny, zelené potraviny.
Doporučuje se zařadit zakysané a kvašené produkty. Dávejte méně lepku
(obzvlášť v podobě bílé mouky) a co nejméně rafinovaného cukru. Přidávejte
doplňky stravy: klíčky, zelenou řasu, semínka, oleje. Podle individuálního plánu
také různé fytominerály. Klíčové jsou oleje Omega 3 nenasycené oleje. Vhodné
jsou například i produkty z  aloe. Nekonzumujte polotovary, mražené maso a
nepoužívejte mikrovlnnou troubu.

S jídlem si vytvářejte lehkost. Nevytvářejte si stres tím,
že budete na jídelníček dbát až přespříliš. Buďte též
občas nad věcí. Spíš než na CO, zaměřte se na JAK: v

klidu sám nebo doma společně.

10
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ENERGII NABÍJET
2) POSTOJ (jak jsme pružní a odblokovaní)
Cíl: pružnost, rovné a hrdé držení těla

Správné držení těla nás podpoří také energeticky. Při rovném postoji je tělo v
 optimálním nastavení i po energetické stránce. Při nesprávném postavení – vytočené
nohy, kulatá záda („mobilní hrb“) je tělo zatěžováno. 
Hlava působí na zbytek těla mnohem větší hmotností a člověk spotřebovává na chůzi
více energie. V denním životě častokrát skláníme a předkláníme hlavu, buďte si vědomi
častějších záklonů. Snažte se narovnat i při běžných pracích jako je vaření nebo čištění
zubů. Cedulky s obrázkem narovnaného člověka umístěte na viditelné místo.
Postoj souvisí se správným fungování tzv. fasciální sítě (fascie - obaly kolem
jednotlivých svalů a orgánů a tvoří neviditelnou síť v našem těle). Při zablokování a
ztuhlosti se může jednat o zažmolkované fascie a je pak dobré je rozcvičit,
rozmasírovat speciálním míčkem nebo válečkem.
Cvičení uvolní zatuhlé svaly a posílí ochablé svaly. Cvičení fasciální jógy či pilates
(Rolfjoga a Rolfpilates) vede k aktivaci hlubokých svalových vrstev podél páteře, takže
se tělo krásně narovná a v narovnání už pak vydrží. Cvičením se prohřejeme, jakoby
zvláčníme, energie může lépe proudit a orgány a celé tělo může lépe fungovat.
Důležité je ale zapojit celé tělo: od prstů u nohou, po krk a prsty u rukou.

TIP: Zařaďte pravidelné cvičení, které vám dělá dobře. Optimální je cvičení podle
pohybového vývoje dítěte v  prvním roce života, určité cviky z  jógy a pilates,
cviky na fasciální systém a hluboký stabilizační systém páteře, dechová cvičení a
cvičení zaměřená na vědomou pozornost (mindfulness). Je klíčové mít silné tělo
a být fit po fyzické stránce. Je k  tomu zapotřebí určitá disciplína, ale je to
opravdu základ pro naši energetickou rovnováhu.

Vzpřímený postoj, široká ramena, dlouhý krk, lehký úsměv,
lehce couvnout dozadu, protáhnout se a rozvlnit tělo a energie

se rozproudí.

i
www.innp.cz
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ENERGII NABÍJET
3) MÍSTO (kde se nacházíme)
Cíl: pobývat každý den v místě s přirozenou pozitivní energií

Někde se cítíme příjemně, můžeme doslova volně dýchat. Existuje ale prostředí, kde se
kumuluje negativní energie (věznice, policejní stanice, soudy, nemocnice – od slova
„nemůžu nic“ - nebo jiná místa, kde vládne smutek a stres). Tato místa na nás mohou
mít neblahý vliv. K  místům jednoznačně negativně působícím můžeme řadit, v dnešní
době hojně rozšířené, open space prostory a nevětratelné místnosti s klimatizací.
Pozor ale, nesnažte se "čistit" cizí prostředí, třeba prostor, kde pracujete nebo kde se
nacházíte, ale není to váš byt. Pořád tak zaměřujete energii (pozornost) na to, že někdo
něco "číhá". Spíše se věnujete sami sobě a třeba spolu s tím pak přijde změna
pracovního prostředí nebo jiná zcela nečekaná změna. Je dobré si představovat, že už v
tom příjemném prostředí jste.  

TIP: Každodenně se spojujte se Zemí. Je to v této době opravdu zásadní pro
"dobití" energie.  Choďte co nejvíce do přírody nebo se alespoň co nejčastěji
dívejte na přírodu či přírodní motivy. Choďte občas venku bosi a otužujte se. U
nás i ve světě existují různá „magická“ nebo poutní místa, která nám dosytí
energii. Především hory, kameny a skály jsou "silnými" místy, které, pokud jste
vnímaví, rozvibrují vaše tělo.
V bytě stačí přeskupit nábytek. Co se týče úklidu: je dobré nezabývat se s tím
zbytečně pořád dokola, ale skoncovat jednou provždy -  zbavit se nepotřebných
věcí a předmětů, které nám nedělají radost (k tomu doporučuji metodu KonMari
– úklid podle Marie Kondo)a pověsit obrazy přírody (přes celou stěnu mohou být
plakáty lesa či louky). Určitě můžete opatřit jiné doplňky, které byt a prostor
harmonizují (zavěsit do oken, na lampu či ze stropu křišťály, udělat prostorný
vstup do domu či bytu, a využít další tipy podle metody feng-shuei).

www.innp.cz
i
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ENERGII NABÍJET
4) SITUACE (co prožíváme)
Cíl: emoce prožít, ale umět zůstat v klidu

 
Někdy se na něco těšíme, máme radost a hřejivý pocit z toho, co se kolem nás děje.
Pak jsou okamžiky jako je třeba soudní jednání, čekání ve frontě, čekání na zkoušky,
vyhodnocení testů, nepříjemné rozhovory, soutěže, veřejná vystoupení. 
Nenechat se rozhodit i tam, kde je tíživá atmosféra a kde se nemůžeme situaci
vyhnout. Nevytvářet si odpor a nebát se. Umět si říct, kdy už je toho moc a odejít,
když se necítíme dobře.
Říká se, že stres si vytváříme třeba i tím, že nemáme situaci pod kontrolou. Proto nás
rozhodí, když se něco změní. Je třeba tedy adaptace na změny trénovat. Při nenadálé
změně si můžete  říct: "Hm, dobře, tak je to tedy jinak, jak to může být lepší?" Pomáhá
také vědomě si říkat: "Volím si dělat tu a tu činnost". Tím přebíráte kontrolu nad
danou situací/ činností. Energii pak získáte a neztratíte jako v případě, když děláte
něco jen proto, že se to očekává a vy k tomu máte odpor. 
Odpočívejte, hrajte na hudební nástroje, malujte, navlékejte korálky, tvořte.

TIP: Klidně dýchejte s pocitem uvolněného hrudníku, zavřete oči, představujte
si modrou bublinu kolem svého těla, k tomu si pusťte harmonizační frekvence
(Solfeggio frekvence, Hang drum, 4K atd.). Po zklidnění energii načerpejte a
rozprouděte: zatančete si, zpívejte, bubnujte. Pusťte si indiánské bubny nebo
africké tance. Při obzvláště náročných situacích si danou představte jako by
byla obalená v kouli, kterou zmenšíte a odfouknete.

Dýchej, prociťuj, propouštěj. Nadechuj radost
a harmonii, vydechuj omezení a tíhu. Dýchej v
přírodě, na louce, přičichni ke květině nebo k

jehličí nebo vlhkému mechu.

www.innp.cz
i
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ENERGII NABÍJET
5) OSOBY (s kým se setkáváme)
Cíl: být v souladu s okolím

Vlídná tvář prodavačky nám zvedne náladu, drsné jednání předsedy nějaké komise
nás srazí na kolena. Dalo by se sice říci, že usměvaví lidé šíří pozitivní energii a
škarohlídi že nás „vysávají“. Není to ale tak jednoznačné. Leckdy můžou být usměvaví
lidé skrytí manipulátoři, kteří vám vezmou energii velmi záludně. Sama mám
zkušenosti s osobami, které vám s  úsměvem vejdou do bytu a nemají se k  odchodu. A
vám začne být hůř a hůř… Jako by vás někdo zbavil síly. Jak je to možné? Osoby
vzdálené na 1-2 metry jsou již ve vašem energetickém poli a můžete pak cítit něco, co
vlastně není „vaše“. Pokud se z ničeho nic cítíte unavení, podráždění, ptejte se,
jestli je to skutečně „vaše“ či jestli se tak náhodou necítí někdo v  okolí. Svět s námi
komunikuje mimo jiné i prostřednictvím osob a vztahů, stačí se zastavit a říct si, co mi
to má naznačit o mně samotné? 
Vztahy jsou plné výzev. Říká se, že ti, s nimiž nesouzníme, nás mají nejvíc naučit o nás
samotných. Nenechte se vytočit a kdykoli je někdo hodně nepříjemný, zůstaňte klidný,
mluvte pomalu a nereagujte. Reakce tvoří další akce. 

TIP: Z okolí můžeme "chytnout" negativní energii podobně jako vir. Pozorujte
tedy emoce, které v  nás ostatní vyvolávají. Když mě někdo vytáčí, zodpovědět si,
jestli se to týká mě nebo jsem to odněkud přebrala? Typicky je to strach nebo
vztek třeba na politickou situaci. Nebo čím mě vytáčí? Které téma ze mě
„vytahuje“? Je dobré nenechat se pohltit tématem, umět říct dost, nepouštět se
do argumentací a nekonečných diskusí, když se na to necítíme. Pamatujte,
každý kolem nás je „zrcadlo“ a vyvolává v  nás přesně to téma, které si máme
zpracovat – vztek, agresi, lítost, odpuštění… Nevytvářet si odpor, nepomlouvat,
nekritizovat, nesoudit. Nahoďte si klidnou myšlenku, dýchejte, ideálně se spojte
někde se zemí (ruce do hlíny) a propouštějte pocit, který vás tíží. 

Všechny soudy, kritiky a úhly pohledu nám vytvářejí
vrásky na duši i na obličeji.

www.innp.cz

14



www.innp.cz

ENERGII NABÍJET
6) MYŠLENKY (co prožíváme)
Cíl: umět myšlenky ovládat a tvořit si užitečná přesvědčení

Naše myšlenky tvoří náš život. Určitě si vybavíte černé scénáře pesimistů a naopak
věčné úsměvy "však to nějak dopadne" optimistů.  Dnes je prokázáno, že právě díky
našim myšlenkám si můžeme náš život přetvářet "k obrazu" svému. Práce s myslí, tak
abyste mysl ovládali vy a nikoli ona vás, vyžaduje určitý čas  a trénink. Přesto však pro
vás máme některé nástroje a techniky, které můžete použít ještě dnes. 

Strach - to jsou hrubé energie. Pokud fungujete v každodenním strachu, obavách a
pocitech ohrožení, vede to k úbytku energie, dochází vitalita, přichází apatie a
nemoc. Kde je strach, stres a úzkosti, není prostor pro tvoření. Není zde smysl života. 
 To nechceme!
Spíše než se nechat vláčet vtíravými myšlenkami, které nám mohou vytvářet skutečně
šílené scénáře a nechat si tak ubírat energii, můžeme své myšlenky hlídat, krotit a
"nahrávat" si pozitivní scénáře a vize, kterými si budeme tvořit radostnější život.

TIP: Představa ochranného vajíčka, které si vytvoříte kolem sebe (něco jako
průhledná koule na zorbing), které má zrcadlo na povrchu směřující ven. Co
třeba vyzkoušet ochranné vajíčko v barvách čaker? 
S každým nádechem nadechnete jednu následující barvu a představíte si ji
kolem svého těla. Postupně se obalujete těmito barvami: červenou, oranžovou,
žlutou, zelenou, modrou, fialkovou a tmavě modrou. 
Ráno, než opustíte váš byt, udělejte si nádech a výdech „schovejte se“ do tohoto
vajíčka. Věřím, že pocítíte rozdíl.  

Volte si radost namísto strachu. Strach
bere spoustu energie a člověka

paralyzuje. 

www.innp.cz
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CHCI JEŠTĚ VÍCE ODLEHČIT A UMĚT SVÉ
ENERGIE OVLÁDAT

 
10 KROKŮ 

BONUS

Všechna energie se nám vrací zpět: 
když vyšleme něco pozitivního, dočkáme se pozitivní

reakce a skvělých výsledků.
Negativní akce vyvolá negativní reakci, i když k tomu

dojde třeba až s odstupem času.

www.innp.czwww.innp.cz
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1. CHCI, ABY ENERGIE PROUDILA

Někdy může být v určitých místech energie blokovaná. Jako kámen uprostřed řeky,
který zahradí proud a řeka neteče přímo, ale obtéká jej. Někdy se může o kámen
zarazit i kmen. To pak vede k  tomu, že se tok ucpe úplně a řeka se vylije z  břehů a
nekontrolovaně může nadělat docela dost škody. Obdobně pokud dojde u člověka k 
zablokování toku energie v  některých částech těla nebo orgánech, může to vést k 
psychickým či fyzickým problémům. Takové bloky (kameny a kmeny v  řece) mohou
představovat různá raná emoční traumata. 

Stejně tak pokud někde uniká energie v  bytě (rozbité předměty, kapající kohoutky,
oprýskané zdi, některý starý nábytek, šperky po někom, postele po předcích…),
můžeme se tam cítit pod tlakem nebo tam například vznikají častěji konflikty (o tom
pojednává čínská metoda feng-shui).

Někdo má z  určitých důvodů v  životě zablokovaný tok financí: finanční energie.
Většinou to je podvědomý vzor a přesvědčení: „Nezasloužím si hojnost.“ Nebo jiná
témata, která tok blokují. 

TIP: Odblokovat energii mohou pomoci různé postupy, například kapky
vytvořené na míru z  květových esencí Dr. Bacha, metody založené na dotyku:
kraniosakrální terapie, Access Bars ®, EFT, kineziologie apod. 

Můžu udělat právě dnes: 
 

Říkat si afirmaci: Vše v životě ke mně přichází s láskou,
radostí a hojností. 10x ráno a 10x večer.

17
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2. CHCI UMĚT ENERGII DOPLŇOVAT
Pro své správné fungování musí vše v přírodě mít nějaký pohon. I přístroje musí mít
zdroj energie. Abychom si mohli zavolat, musíme mobilní telefon nabít. Čím?
Elektrickou energií. Jak? Potřebujeme nabíječku. Stejně tak je tomu i u člověka. 

Tak jako je každý člověk jedinečný, každého nabíjí něco jiného. Je dobré se sám v 
sobě zorientovat. Každý je sám sobě lékařem a zná své tělo nejlépe. Měli bychom se
naučit vnímat sami sebe, své pocity, naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Nikoliv hlasu
modelů z  reklamy, youtuberů, bloggerů a influencerů. Existuje samozřejmě celá řada
(různě drahých) doplňků, jako jsou pyramidy, krystaly, spirály a další, které nám
mohou pomoci energii dodávat.
Něco nám skutečně pomůže, něco pro nás vůbec není. K  tomu, abychom se cítili
dobře, v  podstatě nepotřebujeme nic z  toho, i když se samozřejmě můžeme
inspirovat.
Třeba je vhodné sledovat své energie i během dne. Někdo je aktivní ráno, někdo večer.
Je dobré tělo poslouchat, respektovat a ve chvílích energetického propadu (což může
souviset i s dráhami jednotlivých orgánů podle tradiční čínské medicíny), s tím počítat
a udělat si nějaké aktivizační techniky.

TIP: Zavřít oči udělat nádech 1-2-3-4-5, zadrž dech 1-2-3-4-5, výdech. 
Několikrát zopakovat. 
Pustit si Solfeggio frekvence nebo jinou harmonizující hudbu.

Čím víc energie věnuji něčemu tvořivému, "správnému"  
a pozitivnímu, tím více jí mám, nejsem unavený 

a život mi dává smysl. 
 

www.innp.czwww.innp.cz
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 3. CHCI S ENERGIÍ DOBŘE HOSPODAŘIT 

www.innp.cz

Co pro to děláme? Víte, co všechno se podílí na našem hospodaření s  energií, tedy na
tom, jak se cítíme? 

Spokojený člověk tvoří a přináší do společnosti radost, nespokojený netvoří a
zatěžuje ji. Na čem to záleží, nikdo přesně neví. Zkušenost ukazuje, že sice někdo
pokládá za štěstí, že je zdravý a pochází třeba z bohaté rodiny. Existuje ale řada
případů, kdy lidé, kteří přišli k  úrazu, od té doby dokážou silou myšlenky a tréninkem
odolnosti posunout sebe ke  spokojenosti a úspěchům, které možná ani nechápeme.
Podle mě je právě práce s myslí a silou vlastní mysli jednou z  klíčových věcí,
kterou bychom měli naučit naše děti a pokládat to za nejlepší devízu do jejich života.

Jak jsem zmínila, ovlivňuje nás: jídlo, jiné osoby, místa, prostředí, situace,
moderní technologie (mobily, wi-fi, sítě 5G a vysílače), ovzduší či toxická zátěž.
Něco ovlivnit můžeme, něco nikoli. Naším úkolem by mělo být si svoje energie co
nejvíce chránit a zůstat ve svém středu klidný a soustředěný. Znamená to, že ale
nebudeme sedět jen doma při svíčkách. Znamená to, že budeme tvořit a že se
budeme i „energeticky“ otužovat, tedy nevystavovat se pouze situacím a místům,
která jsou pro nás harmonická. 

TIP: Uvědomte si, že nám energii dává to, co nás baví! Kdykoli se věnujeme
něčemu takovému, čas neexistuje, únava opadá a jsme schopni do noci tvořit,
psát, vymýšlet a věnovat se danému tématu. 

Pokud je něco třeba udělat, udělejte to hned. Odkládání zatěžuje
 a bere energii.

www.innp.cz
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4. CHCI SE CÍTIT LEHCE A NEMÍT ENERGII BLOKOVANOU
Jak mít zdravé tělo?

www.innp.cz

Když se proudění energie  zablokuje a dostaví se zdravotní problém, je dobré 
 promluvit sám k  sobě, ke svému tělu: co nám má zdravotní omezení sdělit, co se
odehrálo v  posledních dnech, jakou situaci jsme nechtěli řešit nebo jsme ji naopak
řešili emotivně?
Za tím, jak se cítíme, stojí totiž v podstatě náš každodenní život. 
 
Můžeme „promlouvat“ se svým tělem: Žaludku, proč mě bolíš, co jsem snědl nebo
koho „nemůžu strávit“? Trápí vás játra nebo špatně vidíte – co nechcete vidět? Nejste
často vzteklí? 
Pokud se jedná o problém na pravé straně těla, pátrejte po příčinách ve
"hmatatelné" mužské oblasti: levá hemisféra (muž, mužství, rozum, finance,
partner, otec, bratr)
Pokud je to problém na levé straně, je to problematika aspektů témat ženské oblasti:
pravé hemisféra (žena, matka, dcera, ženskost, intuice, vztahy).
I když podrobíme tělo introspekci, je někdy vhodné nechat si pomoci a můžeme o
sebe nechat pečovat - kraniosakrální terapie, Access Bars®, Access Energy Facelift. 
Buďme sami sobě léčitelem, vezměme zodpovědnost za události života, protože to
jsou pro nás zprávy a signály, co máme dělat.

Pro ty, kteří se zabývají svým vlastním rozvojem, existují další kroky, jako je pozorovat
svoje emoce a myšlenky.  Můžete vyzkoušet Human Design pro to, abyste odkryli vaše
talenty a potenciál.

TIP: Opakujte si často: „Jsem ochraňovaná/ý a v  bezpečí a můj život je
harmonický a radostný. Mé tělo mi skvěle slouží a děkuji za každý den.“ Před
spaním tělo pohladíme a poděkujeme mu. 

Afirmacemi věnujeme kladnou pozornost našemu tělu,
„poplácáme ho“ a vyjádříme poděkování za to, že nám slouží. 

www.innp.cz
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5.CHCI SE CÍTIT LEHCE A NEMÍT ENERGII BLOKOVANOU
Jak pomůže humor?

www.innp.cz

Při zablokované energii  špatné náladě pomůže humor, radost a  láska.
Pokud cítíme lásku, nic nás nemůže zastavit. Nejedná se o pouze o stav zamilovanosti,
kdy se produkují hormony štěstí a radosti (tato „chemie“ nás trochu ošálí a někdy se
můžeme chovat iracionálně). Jde především o lásku bez podmínek (lásku
bezpodmínečnou). Takovou cítíme právě ke svým dětem, a pokud ji cítíme a dáváme
dostatečně najevo, mnohokrát se nám vrací zpět. To je extrémně důležitá
„nabíječka“ energie.

Když prožíváme v  životě  radost a máme smysl pro humor, je to obrovská výhoda. Je
prokázáno, že i v  nemocnicích (které by se měly nazývat spíše „domy navrácení
zdraví“) se zdravotní stav pacientů zlepšuje, pokud se pouští komedie. Proto je (nejen)
pro mě v  tíživých situacích obzvláště vítaný oduševnělý humor a náhledy na svět od
Jaroslava Duška.

TIP: Pustit si veselou hudbu, ideálně hudbu vašeho mládí a začít divoce a
spontánně tančit. Udělejte ze sebe blázna, dělejte bláznivé obličeje. 
Kromě toho, že se uvolní napětí, uvolníte si tím i mimické svaly a budete
vypadat a cítit se svěžejší.

 Každý den je jako nový a prožívám ho beze strachu.
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6.CHCI SE CÍTIT LEHCE A NEMÍT ENERGII BLOKOVANOU
Jak čerpat ženskou/mužskou energii?

www.innp.cz

Držme se své přirozené ženské či mužské energie.
Kdo na vás působí víc žensky: guvernantka v domově, kde se vychovávaly dívky nebo paní
s rozpuštěnými vlasy v dlouhých šatech, která vyrábí dětem pampeliškový med a vypráví
dětem na klíně pohádky? Ta druhá představuje archetyp ženy/ pečovatelky, vyzařuje
ženskou jemnou energii. Dnes převládají ženy, které si sami vše zajistí, zastávají vedoucí
funkce ve firmách, nosí kalhoty, šroubují poličky a vydělávají více peněz než muži. Vlastně
až na pár výjimek v sobě máme já i mé kamarádky možná až příliš mužské energie. Ano,
je dobré rozvíjet i mužské aspekty a občas si „s růžovým šroubovákem“ něco
přišroubovat. Ale dnešní společnost je natolik bojovná, rychlá, že jí chybí právě ta
ženská láskyplná energie, péče a hýčkání. Je dobré se nad tím zamyslet a nechat ženy
rozvíjet ženskou energii a muže mužskou.

Ženy by proto neměly hnát muže k běžným domácím pracím a ke  plotně (pokud po
tom muž vyloženě netouží:-)) a nechat “chlapa” dobíjet energii mužskými aspekty (zajistit
finance, být ten rázný v rodině). Žena naopak oblékne častěji sukně, bude tančit bosa
v mechu, rozpustí si vlasy a bude péct bábovku a více si hrát s dětmi. Doporučuji
plánovaně „dělat ženu“ a nechat o sebe pečovat. Nebo si říct o pomoc (například s
úsměvem říct řemeslníkovi „já to bohužel neumím, pomůžete mi?“), nechat si pomoci
vyměnit píchlou pneumatiku, klidně se rozplakat, přestat plánovat, nekritizovat a zjemnit
se ve svých projevech. Muž má dobíjet energii mužskými aspekty (zajistit finance, být ten
rázný v rodině).

TIP:  Čas od času si dopřejte ženské (pro muže mužské) komunitní kruhy, které se
věnují aktivitám rozvíjejícím příslušnou energii. Tanec, pečení nebo naopak práce
se dřevem. Doporučuji též kurzy pánevního dna.

Ženy: nekritizujte muže, podpořte je.
Muži: neignorujte ženu, vyslechněte a obejměte ji. 
Oba: je dobré rozproudit sexuální energii, navraťte si cit 
a prožívání při v pocitu bezpečí, radosti a určité posvátnosti. 

www.innp.cz
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7. CHCI ZÍSKAT ENERGII HEZKY V KLIDU A POHODLÍ

www.innp.cz

Umíte odpočívat? V dnešní době je důležité najít si čas na odpočinek.  
Obecně se to ví, ale kdo to opravdu udělá? Zejména když je možné pracovat z domu
od rána do večera včetně víkendu…
Z klidu vzejde spousta myšlenek a nápadů, v klidu tvoříme.

TIP: Houpací síť.  Vytvořte si „zašívací místečko“: místo, které je bezpečné,
manžel ani děti nám tam zničehonic nevtrhnou. Vytvořte si prostor, kde se
můžete dobít podle vašich představ, vyzdobte si ho po svém. Kdo nemá
závěsnou síť nebo křeslo či jiné místečko, může se do „ideálního místa“
pomyslně přenést v představě: Stačí si zavřít oči a představit si sami sebe v  síti
u moře. Když k tomu použijete esenciální oleje (třeba kadidlo, levandule nebo
rozmarýn), uděláte si okamžitý wellness.

 
 Afirmace pro lepší kvalitu života: 

„Mám se rád/a, 
jsem tu na světě správně,

 jsem v pořádku 
takový/taková jaký/jaká jsem.”
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8. CHCI ZÍSKAT ENERGII RYCHLE

www.innp.cz

Najdu si bezpečné místo - v  nouzi stačí i toaleta.

Zabuším do polštářů, když mám vztek (nebo stačí jen zakřičet, a to ideálně 
 nahlas sprostě a od plic:)) .

Udělám nádech na 1-2-3-4-5, zadržím dech 1-2-3-4-5 a udělám výdech. Nechám
projít emoci.

Zeptám se: Je tento pocit můj? Netýká se to třeba mé kamarádky, kolegyně nebo
sousedky? Co udělám: S láskou jí to vrátím zpět se slovy "Vracím jí to zpět s
láskou, slávou a připojeným vědomím". Nedělám si výčitky.

Pustím si hudbu (Solfeggio frekvence, Hang Drum nebo příjemný jazz, indie folk
nebo chillout, vhodná je klasika (Mozart, Vivaldi…). K  tomu účelu mám stále u
sebe sluchátka – výborně nás to může naladit na jinou „frekvenci“ tím, že se
oddělíme od okolních smyslů a vjemů.

Udělám si vizualizaci: Zavřu oči, představím si situaci, ve které jsem klidná,
vyrovnaná, usměvavá máma (manželka). Udělám si zkrátka takový obrázek celé
situace v  radosti, harmonii. Vybavím si třeba situaci třeba u moře nebo když
jdeme s  dětmi voňavým lesem. Nechám fantazii, ať mi představí všechny detaily –
vůně mechu, chůze naboso v trávě, zpěv ptáků, vůně kůry stromů. A tuto
představu s  nádechem a výdechem procítím a vtáhnu do celého těla přes
temeno hlavy.

www.innp.cz
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1) Zajistit si rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Pokud jenom dáváte a vůbec
nemáte čas na sebe a svůj klid, dlouho to nevydržíte. Být pořád podrážděný a
„nastartovaný“ není dobré pro vás (tvorba stresových hormonů vede k 
onemocněním) ani pro okolí (naše děti, partneři).

2) Zařaďte si pravidelné cvičení: stačí ranní aktivizační 5-ti minutovka. Den vám
skvěle nastartuje, když vstanete o pár minut dřív. Ideální je protáhnout se venku
nebo na balkóně. Zkuste Rolfjogu či Rolfpilates (fasciální jemná jóga).

3) Zařaďte meditace nebo vizualizace: ideální na odbourání strachu a stresu je
představa světelného proudu vedeného přes temeno hlavy, s  hlubokým nádechem a
výdechem.

4) Uvědomte si, že sílu měnit věci máte v  sobě: máte moc se uzdravit a tvořit si
život. Smutek nebo jiná nepříjemná emoce bývá základem pro něco nového, co se
má odehrát ve vašem životě.  Je důležité vždy udělat ten první krok, sebrat odvahu a
problém řešit. Přijde nová energie a vše pak běží snadněji a jakoby samo.

5) Buďte jen sami sebou a sami za sebe a dělejte vše pro vlastní spokojenost. Není
to sobecké. Čím méně myšlenek směrem k ostatním (soudy, hodnocení), ale i různé
vzorce, v  nichž se ocitáme a snaha řešit ostatní kolem sebe, tím lépe pro vás. Ve
chvíli, kdy se dostanete sami k  sobě, život vám začne plynule přinášet právě to, co si
máte zažít.

9. CHCI ENERGII UDRŽET - DESATERO

www.innp.cz
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6) Změňte energii: když vás někdo nebo něco vytočí, hned se sami sebe zeptejte,
jestli je to vaše, jestli jste to od někoho „nepřevzali nevědomě. Nadechněte se, zavřete
oči.

7) Změňte pozici, jděte do jiné místnosti, otočte se zády.  Odpočinek. Dopřejte si
chvíle o samotě, nestarejte se o druhé a nebojte se toho být sami. Samota dobíjí.
Nebojte se změn, cestujte a poznávejte nová místa, kultury.

8) Mějte jasné vize, co chcete ten den udělat, ale pak z nich klidně slevte, žijte 
 přítomností a nelpěte na scénářích. Klaďte si třeba tyto otázky: co je pro mě
přínosem, jak se situace zlepší, dělejte vědomé volby. Vaše tělo ví nejlépe...Nemějte
očekávání.

9) Deset minut po probuzení vám definuje celý den. Buďte ráno v  klidu, vstaňte
dřív než celá rodina, udělejte si čas pro sebe – cvičení, dechová cvičení, pozitivní vize
pro celý den.

10) Vědomý úklid – pokud se cítíte zavaleni věcmi a chaos v  domácností stoupá,
vřele doporučuji metodu KonMari (Marie Kondo „Zázračný úklid“ nebo seriál Netflixu):
ponechání si věcí, které vám dělají radost, zbavit se „s poděkováním“ vysloužilých
předmětů a správné třídění vám dodá enormní energii ve vašem bytě a promítne se
do vašeho klidu, vyrovnanosti a lepší atmosféry v  rodině.

ww.innp.cz
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10. CHCI SE UMĚT NABÍJET BĚHEM DNE - RÁNO

www.innp.cz

Ve tmě zvolte buzení postupným rozsvěcením modrého světla půl hodiny před
vlastním vstáváním.
Nedávejte si časovaný budík, který desetkrát vypnete a zase usnete.
Pusťte si ráno hudbu Morning boost energy  a nechte ji puštěnou alespoň 15
minut
Ještě v posteli se zavrťte, protáhněte, pak si sedněte, udělejte 3x hluboký nádech
a výdech, usmějte se.
V průběhu rána si pusťte nějakou melodickou, kterou máte v rodině rádi.
Umyjte si obličej studenou vodou a poťukejte si po obličeji v oblasti nad obočím:
aktivujete čelní lalok zodpovědný za myšlení.
3x tleskněte před tělem a za tělem.
Dejte si chlorelu a vitamín D.
Zavlňte se a zatancujte si.
Dejte pusu dětem a partnerovi.

Možná jste si všimli, že v různou denní dobu míváte různé pocity únavy nebo naopak
přívaly energie. Může to souviset i s tzv. orgánovými hodinami podle tradiční čínské
medicíny. 

Já mám svou "krizi" od 19h do 20h, pak už zas můžu fungovat do půlnoci:). 

Většině lidí vadí ranní aktivity a vstávání. Pro ty mám tipy na zlepšení vstupu do
nového dne:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

TIP: Ranní naladění ovlivní celý váš den. Posaďte se na posteli, narovnejte se a
představte si za očima černý prostor. U toho několikrát zhluboka dýchejte. Pak
nadechněte pocit radosti do nového dne a vydechněte únavu a staré energie z
předešlé noci.
S nádechem si udělejte vizi ideálního příjemného dne, co se vám podaří, s kým
se setkáte .Pak si vědomě říkejte: "Vstávám, jdu do koupelny, čistím si zuby,
jdu postavit vodu na čaj". To vám pomůže nezabřednout do starostí a vzorců,
které se vynoří z podvědomí a "recyklují se" stále dokola. 

i
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Přes den energie kolísá i podle toho, jestli dodržujeme pravidla 5 faktorů (osoby,
místa, situace, jídlo, myšlenky).
Pokud máte nějaké přání,  představujeme si, že už to máme, že už v té situaci jsme. 

TIP: Ve frontě, v zácpě, před nepříjemným rozhovorem si představte
uprostřed čela teplý vosk, který se rozpouští postupně do celého těla.
Představte si jednotlivé části těla, pomalu a přesně si tuto představu veďte.
Stačí 1 minuta.

www.innp.cz
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Rychlé uvolnění napětí v celém těle na židli:

Cvik 1: Překřížit ruce na ramena, prostředníčkem si zmáčknout citlivý bod, chodidly se
odtlačovat od podložky.  Dýchat „ kchchch“  (zapojujeme svaly „středu těla“).

Cvik 2: Zaklesnout prsty u rukou na báze prstů u nohou, druhá ruka se odtlačuje od
stehna stojící nohy. Vytahovat se za temenem hlavy, vystřídat nohy. Dýchat „ kchchch“
(zapojujeme svaly „středu těla“).

Cvik 3: Hřbety dlaní opřít o stehna, patami se odtlačovat od podložky, vytahovat se za
temenem hlavy. Dýchat „ kchchch“.

www.innp.cz

10. CHCI SE UMĚT NABÍJET BĚHEM DNE - VEČER
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CO VÁM NEPOMŮŽE

www.innp.cz

Ráno pouštět zprávy a sledovat reklamy.
Nesnídat.
Rychle vyskočit z  postele a letět do práce nebo do školy.
Celý den sedět u počítače a neprotáhnout se.
Hádat se, nadávat, stěžovat si, soustavně někomu něco vyčítat a být
rozčilený většinu dne.
Oběd sníst u počítače nebo v  poklusu.
Mít práci, která nás nebaví a kde jsme pod tlakem.
Nemít čas pro sebe a lítat jen kolem druhých.
Jezdit pořád autem.
Nemít čas na povídání s  dětmi a partnerem.
Málo spát.
Mít puštěný počítač nebo mobil před spaním.
Místo procházky nebo čtení knížky z povinnosti vařit večeři. 
Myslet si, že musí být pořád teplá večeře.
Myslet si, že musí být pořád uklizeno.
Chodit někam, kam se nám nechce, ale máme pocit, že  kvůli někomu
musíme.

Lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou
co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se

vedle vás cítili...
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Nepřemýšlejte nad tím, kdy
něco začnete dělat, vyberte si
to a začněte právě TEĎ!

MYŠLENKY ZÁVĚREM
 

Chvíli už nestudujte, ale žijte
všechny informace, které
jste získali.

Sklízejte klid, lásku a harmonii.

Nedávejte si předsevzetí, ale dávejte
si „na oči“ obrázky s pozitivními
obrázky (srdíčko, čtyřlístek,
smajlíky) třeba do peněženky, na
zrcadlo v  koupelně.
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Chcete vědět, jak nabíjet 
energií vaše děti? Kupte si eKnihu
Nabíječka energie pro děti za 150 Kč.
Dostupné od ledna 2021.

 
 
 
 
 
 
 

Chcete se cítit lépe, rozjasnit si tvář
a vyhladit vrásky na duši 
a na tváři?

Objednejte se na k nám na
Access Bars ®, Access Energy
Facelift nebo Kraniosakrální terapii. 

www.innp.cz

Těším se na vás.

Petra

Chcete si nechat
poradit? 
O bjednejte se na osobní
konzultaci nebo cvičení.

Tělo si pamatuje, kosti si pamatují, klouby si pamatují i
malý malíček si pamatuje. Paměť je uložena v obrazech a

pocitech v buňkách. Tělo, kdekoli se na něj zatlačí
zmáčnutím nebo jen lehkým dotykem, způsobí to, že

paměť začne tryskat proudem. 
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