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CVIČENÍ

Lidé nejlépe fungují, když jsou zklidnění a soustředění. Když jsou lidé ve stresu nebo mají vztek 
či strach, tak až 80 procent obvyklého množství krve může opustit myslící centrum mozku.  
V takovém stavu naše myšlení nefunguje, jak by mělo. Během konfliktů se lidem často stává, 
že nejsou klidní a soustředění, ale naopak se nechají ovládnout svými pocity. Když jste příliš 
rozžhavení můžete mít pocit, že vám vybouchne hlava, cítíte teplo v hlavě a na hrudi, máte pocit 
spěchu nebo velkého množství energie, máte chuť křičet, kopat, bouchat. Naopak když jste příliš 
chladní, tak máte pocit, jako byste zamrzli, jako by vše okolo vás bylo v mlze, nedotýkalo se vás 
to, a je pro vás těžké cokoliv udělat.

Představte si, že byste měli k dispozici takový svůj osobní teploměr, který by vám dokázal  
pomoci přečíst vaše vlastní pocity a zjistit, zda-li jste příliš rozžhavení (hněv, vztek), nebo naopak  
moc chladní (netečnost, nezájem). Většina lidí není zvyklá o sobě a svých pocitech takto pře-
mýšlet, dokud se nedostanou do jednoho nebo druhého extrému. Naštěstí jsme v sobě takový  
teploměr každý schopný aktivovat a zjistit svůj současný stav. Stejně jako existují různé způso-
by, jak se můžeme naučit své myšlení zklidnit. Někteří lidé si pod pojmem zklidnění představí  
nějaký druh soustředění, smysl pro rovnováhu či schopnost být velmi přítomný v daném okamži-
ku. Je to zároveň pocit a stav mysli, který nám dovolí podívat se na věci jasnýma očima, a zároveň 
nám pomůže v jakékoliv situaci vydat ze sebe to nejlepší.

Anotace: Studenti se seznámí s jednou z možných technik, kterými je možné se začít více sou-
středit na to, co se právě děje v nás a okolo nás, což využijeme v dalších aktivitách. Práce s 
pocity se zaměřením se na pochopení pocitu soustředění/zklidnění se.
Cíl: Naučit se pozorovat svůj stav a umět jej změnit směrem k většímu soustředění.
Čas: 15 minut
Příprava: Sedíme v kroužku.
Seznam pomůcek:
Metoda: relaxační cvičení, cvičení na soustředění pozornosti
Uvedeme studující do aktivity pomocí úvodní řeči:
 Naše těla jsou pořád zaměstnaná regulací našeho psychického a fyzického stavu v kaž-
dém okamžiku (zažívání, oběh krve, dýchání, vylučování) za účelem toho, abychom se cítili dobře  
a vyváženě. Od těla dostáváme signály o tom, když něčím prochází - bolí nás břicho, když zaží-
vání nejde dobře, máme studené ruce nebo nohy, když krevní oběh nefunguje optimálně.

Pojďme si spolu zkusit experiment, jehož cílem je zvýšit naši schopnost vnímat své tělo  
a jeho signály o tom, jak nám je. Udělejte si pohodlí, můžete využít židle, lavice nebo i zem.  
Zavřete oči a jen pozorujte, co se ve vás děje, aniž byste do toho zasahovali. Jen pozorujte, všímejte  
si, zjišťujte svůj vnitřní stav, věnujte mu více pozornosti než při běžných aktivitách, které  
pohlcují téměř veškerou vaší pozornost.



Studující sedí v kruhu na židlích. Pomalým a klidným hlasem je poproste,  
aby zavřeli oči a uvědomili si sami sebe: 
Uvědomte si, kde sedíte, jak vám je, co cítíte ve svém těle? Je tam napětí, nepohodlí, zima, tep-
lo, něco vás někde tlačí nebo bolí? Jste unavení, podráždění, nebo jste naopak klidní a cítíte  
se dobře, máte příjemný pocit v břichu a těšíte se, co se bude dít? Vnímejte chvíli své tělo,  
předává nám všechny důležité informace, stačí je umět vnímat.

Teď si zkuste si představit něco, co vám dělá radost (nějaké vaše oblíbené místo, jídlo, člo-
věk nebo příroda, zvířata). Sedněte si tak, aby vám to bylo pohodlné, mějte zavřené oči  
a relaxujte. Pětkrát se zhluboka nadechněte. Položte si ruce na hrudník, abyste cítili, jak dýcháte.  
Znovu si představte, co vám dělá radost. Je to nějaký člověk, vedle kterého zrovna chcete být, 
nebo domácí mazlíček, možná je to nějaké místo - váš pokoj, pláž, les, oblíbená kavárna, možná 
slyšíte příjemné zvuky, oblíbenou hudbu, díváte se na příjemné věci, nebo jste naopak ve tmě 
 a v sobě. Cítíte z toho radost, představte si, že dýcháte tu radost, vdechujete ji do plic 
 a při výdechu z vás vychází vše negativní, představte si, že vdechujete krásný duhový proud 
vzduchu a vydechujete špinavý a černý. Spolu s duhovým vzduchem do vás proudí radost a cítíte 
ji ve svých rukou na hrudi. Ještě se pětkrát zhluboka nadechněte.

Necháme třídu chvíli setrvat se zavřenýma očima a pokládáme jim postupně otázky, na které si 
odpovídají pouze v duchu:
 Jak jste se během cvičení cítili? Zaznamenali jste nějakou změnu v těle?
 Změnilo se, jak jste se cítili před a po cvičení? V čem? 
 Jak se cítíte nyní?

Poprosíme studující, aby otevřeli oči, a položíme jim další otázky:
 V jakých situacích si myslíte, že může být dobré umět se zklidnit a soustředit?
 Máte něco, co vám pomáhá se zklidnit? (Poslouchání hudby, malování, čtení, jízda  
na kole, plavání…)
 Chcete sdílet s ostatními něco dalšího?

Shrnutí
Na to, abychom mohli řešit konflikt, je potřeba, abychom se dokázali soustředit na sebe  
a to, co se kolem nás děje. Často je to těžké, máme v sobě hodně emocí a možná se v nich  
nedokážeme vyznat. Naším nejlepším průvodcem je v tomto naše tělo, proto nám tohle cvičení 
může pomoci nejen zklidnit myšlení, ale i uvědomit si, co přesně se v nás odehrává.
Samozřejmě, že uprostřed hádky je těžké si vzít 5 minut oddechu na relaxační cvičení. Je proto  
užitečné se ve zklidňování cvičit, abychom si tuto schopnost osvojili, věděli, co nám osobně pomá-
há, a našli si efektivní způsob, který můžete aplikovat třeba i během hádky. Někomu může pomoci 
napočítat do deseti, jinému může fungovat 1 minuta ticha. Také se můžete dohodnout v konver-
zaci pokračovat až od chvíle, kdy se na to budete oba dva cítit.

Popsaná cvičení vycházejí z principů meditace mindfulness neboli meditace všímavosti, která  
má mnoho prokázaných pozitivních účinků. Meditace všímavosti pochází z USA, kde se už na kon-
ci 70. let 20. století stala díky profesoru Jon Kabat-Zinnovi součástí programu na redukci stresu  
a léčby posttraumatických a depresivních stavů. Mindfulness znamená doslova mysl plně vědomá 
nebo uvědomující si, nebo také plně pozorná, bez snahy o kontrolu či změnu, jen mysl sledující, 
pozorující, vnímající – tady a teď. Proč podobná cvičení dokážou tak skvěle uvolnit napětí a obnovit 
síly? Při meditačních cvičeních se zapojuje i tzv. vzestupný systém mozku, který obvykle nevyu-
žíváme a který právě způsobuje uvolnění a je také například zdrojem tvořivosti a představivosti.


