
Markéta Štěpánková 

Praktický průvodce po
krajině srdce, těla a mysli. 

 
3 Klíče ke šťastnému a
spokojenému životu.

 

www.marketastepankova.cz    (c) 2020

 KLÍČE K SRDCI



Pár slov úvodem
Jednou mi má kamarádka řekla „Nenechávej si moudrost co v sobě neseš pro sebe, není
tvá."  Měla pravdu.  Ráda se dnes s vámi o část z ní podělím. Ukážu vám, co můžeme prakticky
udělat pro šťastnější a spokojenější život a jak se vypořádáme s jeho nástrahami s klidem a důvěrou
v nitru. 

Dlouhou dobu jsem hledala cesty, jak nechat dar, který nesu, žít bez mé přítomnosti. A klíče k srdci
jsou jednou z možností, jak se s vámi o něj podělit.  S radostí je pouštím do světa, aby se dotkly i
vašeho srdce a láskyplně ho pohladily. Tak jako se děje při našich setkáních,  při kterých léčím srdce
pouhou přítomností, laskavým dotykem a jemnou masáží. 

Mám letité zkušenosti se stovkami lidí, kteří procházejí procesem léčení a otevírání srdce. Viděla
jsem a vnímala, jak odeznívá z jejich těla a nitra napětí, sevření a ztuhlost už po jednom
našem setkání. Mým posláním je vás podpořit k soběstačnosti a nezávislosti. K důvěře ve vaše
srdce a moudrost. Tak, aby se vaše srdce rozhořelo láskou a stalo se přístavem, kde si můžete
odpočinout a nabrat sílu na další plavbu.

Bude to od vás vyžadovat ochotu se poznávat, odložit roli oběti a převzít odpovědnost za svůj
život do svých rukou. Pak si můžeme užívat a objevovat to, o čem se nám ani ve snu nezdálo! Život
je dar, a my k němu tak přistupujme. S láskou a laskavostí, stejně jako k sobě.

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci
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K tomu nám poslouží  „Klíče k srdci." Praktický průvodce po krajině srdce, mysli a těla. S
funkčními návody, jak na sebe. Klíče jsou pomyslnou jiskřičkou k zažehnutí ohně ve vašem srdci,
který vás bude hřát a svítit vám na cestu vaším životem.
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Děkuji za váš čas a energii, kterou jste věnovali stažení tohoto e-booku. Věřím, že v něm najdete
inspiraci pro svůj každodenní život, tak aby vám v něm bylo lépe a lépe. 
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Jsem šťastná a spokojená žena. Jen proto, že
existuji. Je to vnitřní stav, který mi už nic a nikdo
nemůže vzít. Srdce mám naplněné láskou k sobě i k
druhým. Neustále mě hřeje, ať procházím
sebenáročnější životní situací.

V životě už netápu, nehledám. Našla jsem smysl
života, vnitřní zdroj, kotvu, přístav.  Jsem nezávislá
svobodná žena, plním si své sny a neustále se učím a
rozvíjím. 

Práce je mým posláním a mé poslání je mou
vášní. Mám podporující rodinu, milujícího muže,
syna a láskyplné vztahy s přáteli. Můj úsměv je
opravdový....KONEČNĚ.

Zapadnou klíče do zámků vašeho srdce? Jak zapadly u mě, se dozvíte v mém příběhu.

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci
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Dlouhé období mého života to však bylo přesně naopak!
 

Pouze jsem přežívala, trpěla a byla nešťastná. Úplně odcizená sama od sebe. Nevěděla jsem,
kdo jsem, co mám ráda, a co je smyslem mého života.

Život pro mě tehdy představuje velké vnitřní utrpení. Nesnáším své tělo, nenávidím sama
sebe a trýzním se přetvařováním před partnerem, rodinou a přáteli. O tom přece nemohu
nikomu říct, to se nedělá. Mám být šťastná a spokojená! Ale nejsem, ať se snažím sebevíc. Je to
horší a horší a já pomalu, ale jistě, padám ke dnu.

Život mě nebaví. V nitru cítím nespokojenost, která padá jako stín na vše, co dělám a
neodchází! NIKDY!

Už nevím, co se sebou. Můj život je v rukou druhých! Jak mě vidí, jak se ke mě chovají, co o mně
říkají. To určuje mou hodnotu, i to, jak se cítím. To nás přece učili doma i ve škole. Hlavně
poslouchat, nevyčnívat a být hodná holka. Tak si to beru za své a věřím, že pak budu šťastná.
Ouha...nejsem...naopak!

To vnitřní sevření je nesnesitelné! Hledám uvolnění v alkoholu a jedinou radostí se mi stává
jídlo. Mám záchvaty přejídání, po kterých je mi tak zle, že sotva zvládám ležet a dýchat. Jsem
hnusná, přejedená a opilá. Kila přibývají, utrpení roste! Můj vnitřní kritik a soudce mě nenechávají
vydechnout. Pohled do zrcadla je neúnosný. Stydím se sama za sebe.

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci
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Mé tělo je vyčerpané a vyprahlé. Je mi diagnostikován syndrom únavy, který mě doslova pokládá
na lopatky. Ležím jako mrtvola v posteli. Každý větší pohyb je pro mě až vrcholovým výkonem. Už
nemám sílu se přetvařovat. Už nemám sílu na nic. Tělo mě zastavuje, dává mi šanci se uvidět.

Najednou slyším tenký hlásek v sobě a jeho šepot. „Vše je jinak, než to vypadá. Máš svobodnou
volbu. Život nebo přežívání. Závisí to pouze na tobě!“ A já se rozhoduji...PRO ŽIVOT! Už
nemám co ztratit, leda tuny tíhy, vnitřního sevření a ztuhlost těla. Tak to zkouším, nechat se vést
tím hlasem ve mně.

Postupně přebírám odpovědnost za svůj život do svých rukou a začínám si důvěřovat. Učím se
rozeznávat hlas intuice od hlasu mysli. Učím se být bdělá k sobě a svým myšlenkám. Učím se
pečovat o své srdce tak, abych ho konečně ucítila. Poznávám se a uvolňuji tělo i mysl. Stále
ještě hledám, své místo v životě, svůj dar v jeho jedinečnosti.

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci
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Až přichází zlomový rok mého života, rok 2010. Zažívám něco neuvěřitelného. Dotek Boha a
otevření mého srdce pro léčení lidských srdcí. Je to překrásné, slovy nepopsatelné. Zázrak.
Rozum nechápe, srdce cítí. Už nehledám. Je to celé trochu bláznivé...

Jak se léčí lidská srdce? Budu to umět? Běží mi hlavou.

„Já tě vše naučím“... slyším jasný hlas ve svém srdci. „Jen nebraň Bohu (životu), aby skrze
tebe konal".



A tak se učím a má důvěra a síla léčení s každým člověkem roste. Už nepochybuji. Důvěřuji své
intuici, svému srdci. Před očima se mi odehrávají zázraky. I já se měním a začínám vidět a vnímat
věci, které jsou pro většinu lidí skryté. Cítím, že léčení potřebuje uzemnit a doplnit o práci s
tělem. Začínám hledat cestu.

Nejprve vše zkouším na sobě. Tělo nikdy nelže, na rozdíl od mysli! A tak se na něj mohu
spolehnout. Je mým kompasem a přítelem na cestě sebepoznání. Objevuji jeho možnosti a
posouvám limity, které jsem si sama vytvořila nebo převzala. Je to tak zábavné a vzrušující!

Jaké překvapení je pro mě zjištění, že mé tělo dokáže zadržet dech na více jak 4 minuty. Že se
dokáže bez přístrojů ponořit do 27 metrů pod hladinu moře. Že se dokáže uvolnit v ledu a užít si
jeho blahodárné účinky. A to vše bez větších příprav a tréninku!

Po letech zkoumání, tak objevuji funkční a jednoduché techniky, které pomáhají uvolnit tělo i
mysl a zároveň otevírají cestu k srdci. O práci s tělem, jsem se mnoho naučila v roční akademii
všímavosti Mindfulnes a nejvíce hlavně vlastní dlouholetou a nikdy nekončící praxí.

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci
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Markéta Štěpánková - Klíče k srdci

„... Markéta má neskutečný dar vám pomoci. Odcházela jsem šokovaná v tom nejlepším slova smyslu. Balvan
bolesti, který mě tížil na prsou je pryč. Úleva, mohu dýchat, nic nebolí. Nechápu. Druhý den, třetí den, čekám.
Bolest nikde. Usmívám se. Jsem na začátku cesty sebepřijetí a tentokrát jdu do toho."

„… svou bezpodmínečnou láskou a přijetím a nesmírnou laskavostí, jsi mi zažehla plamínek v mém odpojeném a
necitlivém srdci, a rozsvítila světýlko v bolavé propasti, která vyplňovala moji hruď. Začala jsem se mít ráda.
Nenápadně, v maličkostech. A pak jsem si všimla, že se mohu na sebe podívat v zrcadle. Pak se mi podařilo se na
sebe usmát. Po nějaké době jsem ucítila vděčnost a drobek lásky ke svému dříve nenáviděnému tělu...“

„...pamatuji stále na tvůj laskavý dotyk a mé propojení s Bohem. Vnímala jsem, jak roztávám pod tvým dotykem ze
své uzavřenosti, osamělosti a oddělenosti od Boha. Tvým léčením jsi mě krásně propojila i s mým tělem, které
jsem do té doby moc nevnímala a nevážila si ho. Cítím se více celistvá. Tvé léčení vede do hloubky a pravdivosti
srdce..."

Pár řádků od vás po léčení

www.marketastepankova.cz



Jen jeden klíč bez druhého či třetího nefunguje! Zůstaneme pak uvízlí v iluzi, že žijeme šťastný a
spokojený život, ale vlastně vůbec nemáme ponětí o tom, jaké to opravdu je! To je jedna z nástrah
na naší cestě sebepoznání. Neuspokojit se prvním úspěchem, neomezit se jen na jednu oblast,
ale učit se a růst neustále.

1.KLÍČ POZORNOST A PÉČE O SRDCE
 
 

2.KLÍČ VŠÍMAVOST K  VLASTNÍM MYŠLENKÁM
 
 

3.KLÍČ NASLOUCHÁNÍ A PÉČE O TĚLO

 3 KLÍČE K SRDCI
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Možná už jste někdy slyšeli, že to, čemu věnujeme pozornost, to sílí a roste. Je to přesně tak! Proto
je důležité začít s pozorností k sobě, aby rostlo i naše poznání o nás samých. 

Každý z nás by se pro sebe měl stát nejdůležitějším člověkem na světě. To není akt sobectví,
ale lásky. Jen naplněné srdce láskou k sobě může rozdávat lásku druhým. Jinak to nefunguje! Když
budeme neustále upřednostňovat druhé, byť ze šlechetných důvodů, budeme nešťastní a
nedocenění. A také plní vzteku, který se v nás hromadí, když překračujeme své hranice.

Naše srdce čeká většinou dlouhá léta na naši pozornost a péči! Přestali jsme s ním být v kontaktu.
Jak se to mohlo stát? Postupně, už jako děti, jsme se totiž naučili přizpůsobit dospěláckému světu
tak, abychom přežili. Vytvořili jsme si ochrany před světem, které nám v tu dobu pomohly, ale v
dospělosti už nám neslouží, naopak. Přestali jsme důvěřovat, že to, co cítíme, je správné a v
pořádku. Začali jsme o tom, co řekneme, jak se zachováme, přemýšlet. Rozum začal přebírat vládu
nad naším životem a škola to pak jen umocnila.

Srdce bylo z našeho života vytlačeno na okraj. Přece se nemůžeme rozhodovat podle toho, co
cítíme! Kolikrát jsme slyšeli větu „Buď rozumná/ý“! Jenže tady je ten háček. Mysl je pěkná potvůrka
a ráda si s námi zahrává a udržuje nás na sobě závislé! Nechce ztratit kontrolu a moc nad naším
životem. Vždyť doteď hrála hlavní roli a my dělali to, co chtěla. A proč? Ze strachu, který si
nemusíme ani uvědomovat.

1.KLÍČ – POZORNOST A PÉČE O SRDCE
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Dnešním dnem může být vše jinak! Je to na každém z nás, čemu dáme pozornost. Pojďme ji
dát srdci a mnohonásobně se nám to vrátí v podobě láskyplného života. 

Při léčení srdce často dostávám otázku. JAK SE TO DĚLÁ? To mysl hledá složitosti! Je to totiž úplně
jednoduché a funkční. Jen upozorňuji, že jde o dlouhodobý proces a je potřeba alespoň rok
vytrvat! Nebojte, kdo chce, ten si čas opravdu najde a není to nic složitého! Najít si prostor pro sebe
je úplně nejdůležitější na cestě sebepoznání. Pojďme se to učit hned teď.

1.KLÍČ – POZORNOST A PÉČE O SRDCE
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POLOŽME SI RUKU NA SRDCE.

Ano doopravdy. A jen ho vnímejme, dejme mu svou plnou, bdělou pozornost. Nic víc dělat
nemusíme! Opravdu. Je to tak jednoduché. Jen to prosím dělejme. Každý den! Bez hodnocení a
představ, jaké by to mělo být. Vše je správně.



Když jsem s tím sama začínala, tak jsem své srdce nejprve vůbec necítila. Po nějaké době jsem
ucítila v oblasti hrudníku obrovský chlad, jakoby bylo zamrzlé v ledu. Postupně začalo roztávat a já
začala vnímat obrovskou bolest (ta se přirozeně objevuje při otevírání srdce) a nakonec, asi po
roce péče a pozornosti, mě mé srdce začalo hřát a toto nádherné teplo už nikdy nezmizelo. 

Mé srdce se naplnilo láskou a stalo se jejím nekonečným zdrojem pro mě i pro ostatní. Dá
se to popsat jako blaženost v nitru. A to může každé srdce, když mu dáme pozornost a
budeme trpěliví.

Stačí chvilka denně. A nakonec se budeme těšit na prostor se srdcem, který patří jen nám. A
postupně si budeme dopřávat více času pro sebe, což je přirozená potřeba každého z nás! Čas je
jediné, co máme a s čím můžeme nakládat v našich životech. Proto si ho važme jako
největšího pokladu a buďme pozorní, jak ho trávíme a čemu nebo komu ho věnujeme. 

Možná to nebude úplně snadné a bude vám utíkat pozornost. To nevadí. Jen to pozorujte, bez
hodnocení. A pak si odpovězte na otázky. Jaké to pro vás bylo? Jak se má vaše srdce? Je něco, co
by od vás potřebovalo? Možná se odpovědi objeví později, jen k sobě buďte laskaví a trpěliví.
Nedůležitější je praxe! Až tréninkem se stáváme mistry.

1.KLÍČ - POZORNOST A PÉČE O SRDCE

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci

www.marketastepankova.cz

Pohodlně se posaďte nebo položte, přiložte jednu dlaň na srdce a druhou na bříško a jen
zkuste být, aspoň 5 minut.PRAXE



Proč bychom si měli všímat našich myšlenek? 

Protože to, jak myslíme, ovlivňuje celý náš život a hlavně jeho kvalitu. Často jsme zajatci
vlastních myšlenek. Stává se nám, že zaměňujeme naše myšlenky za to, jak se věci ve
skutečnosti mají. Zbytečně se chytáme do emočních bouří, které jen zvyšují bolest a utrpení, naše i
ostatních. Myšlenky nás pak většinou vláčí životem a nikdy neutichají. V hlavě máme jako v úle a
není úniku.

Často bereme život a hlavně sami sebe tak vážně. Bojíme se udělat chybu a to nás svazuje.
Zapomeňme, že chyby jsou špatné! Naopak, každou chybu můžeme vnímat jako dar. Díky
chybám se přece učíme. A příště to můžeme udělat jinak. Zkuste si místo nadávek říct, že to nevadí,
pochvalte se, že se neberete tak vážně. On se svět nezboří. Všichni děláme chyby a dělat budeme. Je
na nás, jak k nim přistoupíme. 

Sama jsem to ještě před lety neuměla! Byla jsem na sebe přísná a chtěla mít vše pod kontrolou. A
hlavně nedělat chyby! Byla jsem plná strachů a úzkosti. Má mysl neustále vymýšlela tragické
scénáře. Bála jsem se vystrčit nohu z postele, že mi ji něco ukousne. Dnes se tomu už jen směji.

2.KLÍČ - VŠÍMAVOST K VLASTNÍM MYŠLENKÁM 
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ŽIJEME TAK, JAK MYSLÍME!



Většinu času mám prázdnou hlavu, bez myšlenek. Je to velká úleva. Spoléhám na své srdce a
jeho láskyplné vedení. Rozum mi pomáhá, když je třeba, hlavně v praktických věcech. Samozřejmě,
že občas má mysl nějaký strach vyplodí. To patří k životu. Strach je stejně jako chyba možností
se o sobě něco dovědět. Není špatný. Když před ním nebudeme utíkat, tak nás přestane
honit. 

Titulek jednoho článku ve vydání Science (jeden z nejprestižnějších a nejvlivnějších vědeckých
časopisů na světě) zněl, „TOULAJÍCÍ SE MYSL JE NEŠŤASTNÁ MYSL“.
Hned na úvod se zde píše:
Na rozdíl od ostatních zvířat tráví lidské bytosti hodně času přemýšlením o tom, co se kolem
nich neodehrává. Uvažujeme o událostech, které se staly v minulosti, možná se stanou v
budoucnosti nebo se nestanou vůbec.

A to je přesné! Vzpomínám na mou práci u policie a náročné služby s výjezdy k zemřelým lidem.
Byla to pro mě velká škola bytí v přítomnosti. Utíkat myslí do budoucnosti mi způsobovalo
ohromný stres a napětí v těle. Srdce mi bušilo a celá jsem se vnitřně klepala. V tu chvíli mi
pomohly mé smysly a dech. Byly pro mě kotvou do přítomnosti.

2.KLÍČ - VŠÍMAVOST K VLASTNÍM MYŠLENKÁM 
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„KDO VNÍMÁ SMYSLY, NEMYSLÍ NA NESMYSLY."



Všímavost lze rozvíjet cvičením jako jakoukoli jinou dovednost. Můžeme si ji představit jako sval.
Sval všímavosti se stává silnějším a pružnějším, když ho používáme. A stejně jako ostatní svaly roste
nejlépe, pracuje-li s jistým odporem, který ho zatěžuje, a tím mu pomáhá sílit. Naše těla, naše mysli
a stres každodenního života nám poskytují dostatek zátěže, s níž můžeme pracovat.

Praxí se učíme, jak zastavit konání a přepnout se do módu bytí. Jak si na sebe udělat čas, zpomalit a
pěstovat v sobě klid a sebepřijetí. Učíme se sledovat vlastní myšlenky, ale také najít způsob, jak
je opustit, aniž bychom v nich uvízli a nechali se jimi ovládat.

Pokud vám v určitý okamžik přijde, že je to nudné nebo hloupé, uvědomte si, že je to jen myšlenka,
soud vytvořený vaší myslí. Nechte ho být a soustřeďte se zpátky na svůj dech. Po třech minutách
zauvažujte, jak jste se během nich cítili a nakolik vaše mysl utíkala od dýchání? Samozřejmě
že vám bude utíkat, ale každodenním tréninkem se to zlepší.

Doporučuji trénovat pozornost ke svému dechu denně 5-10 minut. Prostě to dělejme! Nikdo jiný to
za nás neudělá. Dech je naším nejlepším přítelem, kterého máme neustále při sobě. Pomůže nám
zůstat u sebe, v přítomnosti, v těle. Pozorností k dechu si můžeme všimnout, jak nás naše myšlenky
odvádějí z přítomného okamžiku. A to stačí, všimnout si a pochválit se za to.
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Začneme hned. Sedněte si pohodlně, zavřete oči a začněte vnímat svůj dech. Nesnažte se
dýchání ovládat. Jen nechte vzduch proudit. Buďte svědkem toho, jak plyne dovnitř a ven.
Pokuste se být takto se svým dechem tři minuty.

PRAXE



Tělo je nejlepší kompas na cestě sebepoznání! Nikdy nelže, narozdíl od naší mysli. Může nás
hodně naučit a pomoct nám uvidět důležité věci v našich životech. Stačí mu začít opět naslouchat a
spojit se s jeho moudrostí. 

Neustále nám dává zpětnou vazbu zda to, co děláme, je s námi v souladu. Řeč těla je důležitým
komunikačním nástrojem. Pokud zprávy od těla neslyšíme nebo ignorujeme, většinou nás zastaví
nějakou nemocí. Dělá prostě vše proto, abychom si všimli, že je něco v našem životě v nerovnováze. 

Tělo je vynikajicím pomocníkem k rozhýbání psychiky a ztuhlosti v našem životě. Stačí přidat
pohyb, vlastně jakýkoli. Opět denně. Můžeme si zacvičit jógu, zatancovat nebo si jen tak zablbnout,
zaskákat, vyklepat tělo, plazit se po zemi. Nechme své tělo, ať se hýbe, jak potřebuje, bez hodnocení
a omezování. 

Já cvičím denně od roku 2017. Začala jsem sama doma a už nepřestala. Nenechte se odradit, že
nevíte jak.  Na začátku je nejdůležitější vypěstovat návyk. Tak jako si čistíte zuby, tak začněte
cvičit. Nejprve to prostě dělejte. Je jedno jak. Vaše tělo vás povede. Časem se přirozeně dostaví
touha se o cvičení něco dovědět. U mě přišla po třech letech a dovedla mě k ročnímu studiu tradiční
jógy.

3.KLÍČ - NASLOUCHÁNÍ A PÉČE O TĚLO

Markéta Štěpánková - Klíče k srdci

www.marketastepankova.cz

HÝBEJME SE. JE JEDNO JAK!



Abychom se v našem těle cítili dobře, musíme o něj pečovat. Kvalitní spánek a strava jsou
nezbytným základem. Dvě hodiny spánku před půlnocí jsou dle výzkumů ze spánkových
laboratoří pro lidské tělo nejvýživnější a nejvíce pomáhají tělu regenerovat. Proto choďme spát
nejpozději do 22:00 hodiny, nebo to aspoň zkusme a sami uvidíte.

Jídlo jíme většinou denně, tak mu pojďme věnovat pozornost, kterou zaslouží. Mnoho inspirace,
receptů i příběhů uzdravení stravou najdete na stránkách JÍME JINAK. Více se výživě věnuji na
prožitkových kurzech vaření. Kde učíme vařit jednoduchá, rychlá, lehká a přesto výživná jídla.

Buďme všímaví k tomu, čím živíme své tělo. Čtěte etikety. Jezte co nejčerstvější produkty. A jezte
pomalu a vědomě. Buďte u jídla přítomni, všemi smysly. A hned si to můžeme vyzkoušet.

Jaké to bylo? Při takovém cvičení si můžeme všimnout, jaké máme při jídle zvyklosti. Sahali jste
automaticky po spolknutí pro další rozinku? Nebo jste ji spolkli hned, jak jste si ji dali do úst? Když
jíme všímavě, jsme ve spojení se svým jídlem. Víme, co děláme.
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Položte si jednu rozinku na dlaň a prohlédněte si ji tak, jako byste ji viděli poprvé v životě.
Vnímejte její barvu, tvar, velikost. Pociťte mezi prsty strukturu jejího povrchu. Přivoňte si k ní.
Přiložte si ji k uchu a zaposlouchejte se, zda něco uslyšíte. Uvědomte si jak dlouhou cestu musela
urazit než se dostala k vám. Pak ji vložte do úst a pomalu ji rozžvýkejte. Vnímejte její chuť.
Nakonec rozinku vědomě spolkněte.

JEZME JÍDLO, NE CHEMICKÝ KOKTEJL!

PRAXE



Když jsme odpočatí a dobře vyživení, tak máme kapacitu objevovat a rozvíjet další roviny našich
životů. Dnes jsem pro vás vybrala OTUŽOVÁNÍ, jako výborný prostředek k bytí v přítomném
okamžiku - TEĎ A TADY. A nejen to. Otužování má mnoho dalších benefitů.

Mysl nemá šanci nás odvést do minulosti nebo budoucnosti. Jsme plně přítomni v těle. Cítíme,
vnímáme. Umíte si představit, že vstupujete do ledového jezera a myslíte na to, co máte nakoupit
nebo komu máte ještě zavolat? Ta intenzita nám to nedovolí! Máme šanci se opravdu uvidět, jak na
tom jsme. S uvolněním v těle, v životě. Tělo nikdy nelže! Změnit můžeme jen to, o čem víme! Tak se
to pojďme dozvědět.

Otužování mě provází od roku 2017. Úplně mi rozbouralo mé představy o těle a zdraví. Začala jsem
s ledovou vodou experimentovat. Poznávala jsem díky ní své tělo i mysl do větší hloubky.
Vyléčila jsem si chronickou bolest v krku a hlavně jsem si zamilovala zimu. Mnoho vědecky
ověřených informací o otužování se můžete dovědět pod heslem Wim Hof metoda.
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STUDENÁ VODA JAKO LÉK.



Nebojte, nemusíte se hned nořit do ledových vod. Pro začátek stačí, když se venku na chvíli
svléknete do trička nebo se projdete pár metrů bez bot. Můžete vyzkoušet ponořit jen nohy
nebo ruce. Prostě se poznávejte a hrajte si. Možností máme nekonečně. Každý máme své tempo.

Na první zanoření doporučuji najít si laskavého průvodce. Dnes najdete plno otužovacích
workshopů. 

Další možností vstoupit do ledové vody a dovědět se o jejích přínosech, jsou naše prožitkové kurzy
odlehčeného vaření a otužování a otužovací workshopy, které pořádám s Monikou
Schagererovou. Více informací o této báječné ženě můžete najít na stránkách
monikaschagererova.cz. Spolupráce s ní je mi velkou radostí.
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HRAJME SI JAKO DĚTI.
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I kdyby jste si vybrali jen jednu věc a poctivě ji denně zařadili do svého života, tak to stačí.
Důvěřujte svému srdci i tělu, nenechte se oklamat myslí. Ona je dobrou rádkyní, ale zlou paní. Přeji
vám hravé a radostné praktikování.

1.KLÍČ POZORNOST A PÉČE O SRDCE
praxe: ruka na srdci

 
2.KLÍČ VŠÍMAVOST K  VLASTNÍM MYŠLENKÁM
praxe: tříminutové sledování dechu a mysli,

zasmát se vlastním chybám
   

3.KLÍČ NASLOUCHÁNÍ A PÉČE O TĚLO
praxe: všímavé pojídání jídla, pohyb,

otužování
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 SHRNUTÍ PRAXE:



Vy jste strůjcem svého štěstí, spokojenosti a radosti ze života. Nikdo jiný to za
vás neudělá. Tak, jako denně chodíte na záchod a nehledáte výmluvy, proč tam nejít.
Prostě vše jde stranou, když máte potřebu! Tak přistupte i k těmto cvičením a času
pro sebe. Každý malý krůček přináší další rozměr do našich životů.

Pojďme si hrát, zkoumat, objevovat. Dejme šanci i tomu, co rozum odmítá. Buďme
bdělí ke svému srdci, tělu i mysli. Dovolme si být dětmi a objevovat svět jako něco
nového, co vidíme poprvé, jako tu rozinku.
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Děkuji za váš čas a pozornost. Těším se na vaše zpětné vazby, jak vám klíče k
srdci zapadly do vašich životů.

Pár slov závěrem.

Jsem tu pro vás. Můžete mě najít v Litoměřicích na adrese Eliášova 12, poslat mi
e-mail na marketkach@seznam.cz nebo kontaktovat přes telefon  
 +420605101565.
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S láskou a
úctou 

Markéta




