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Proč meditovat

 Meditaci používáme k tomu, abychom dosáhli skutečné změny ve svém 

myšlení, cítění a jednání. 

 Schopnost dosáhnout štěstí, spokojenost a klid spočívá v samotné mysli a 

klíčem k mysli je meditace. 

 Je potřeba ukázat naší mysli, jaké máme pocity při pozitivním stavu jako je 

láska, vyrovnanost, moudrost, soucit a nechat vnitřně zažít pocit při 

ohromné radosti. Tento pocit se snažit vštípit naší mysli jako přirozený a 

spontánní. 

 Meditace je důležitá k tomu, abychom dostali své myšlení pod kontrolu. 
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Jak často meditovat

 Meditaci je potřeba provádět pravidelně. Nejlépe každý den, alespoň 
zezačátku, po dobu 10 – 30 minut. Pokud nemáte čas, stačí alespoň 5 minut. 

 Najděte si místo, kde se vám bude dobře meditovat. Je dobré, když v místnosti 
budete po dobu meditace sami. Je možné meditovat na polštáři na zemi 
nebo na gauči, jen je potřeba mít rovná záda. 

 Pro začátečníky je nejvhodnější začít s meditací dechu. Tato meditace Je 
vhodná ke zklidnění mysli a pohledu do svých pocitů a myšlenek. Vaše mysl i 
tělo mají být po celou dobu meditování uvolněné a v pohodě. 

 Najděte si opravdu pohodlnou pozici. Rozhodněte se už předem, že 
zapomenete na starosti a problémy vnějšího světa a ponoříte se do svého 
vnitřního světa. 
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Pozice při meditaci

 Při meditování je potřeba mít správnou pozici těla. Nejlepší meditační 

pozice je lotosová pozice, při níž se sedí se zkříženýma nohama, obě nohy 

obrácené chodidly vzhůru, spočívají na opačném stehně. Pro většinu lidí, 

kteří začínají je tato pozice obtížná, proto můžete použít pololotosovou

pozici, při níž máte levou nohu na podlaze pod pravou a pravou na levém 

stehně. 

 Pokud vám tyto pozice dělají problém, nelamte si s tím hlavu, klidně si 

sedněte jednoduše se zkříženýma nohama na podlahu, případně můžete 

meditovat na židli. Nejdůležitější u meditace je, abyste se cítili pohodlně, 

protože mysl a tělo jsou navzájem propojené. 
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 Ruce položte volně na klín, asi 5 cm pod pupkem, s pravou rukou na levé, 

dlaněmi vzhůru. Obě dlaně lehce přivřené tak, aby konce palců tvořily 

trojúhelník. Ramena a ruce necháme uvolněné. 

 Záda je potřeba mít rovná, vzpřímená, ale uvolněná. Hlavu nakloňte 

lehounce dopředu, aby se váš pohled upíral na podlahu před vámi. 

Nejjednodušší je pro začátečníky nechat při meditaci oči zavřené, pokud 

chcete, můžete nechat i malilinko pootevřené, pohled se dívá dolů. Ústa 

necháme uvolněná, rty u sebe, zuby mírně od sebe. Špičkou jazyka se 

dotýkejte horního patra hned za zuby. Snižuje se tím vytváření slin a tím i 

potřeba polykat. 

 Tato výše popsaná pozice je při meditaci nejvhodnější. Takto se pak 

můžete dobře soustředit a nic vás nebude rušit. Nejdůležitější je cítit se 

příjemně. 
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Příprava na meditaci

 Začátečníci při meditování mívají velmi neklidnou mysl a často je rozptylují 

jiné věci a zvuky. 

 Meditaci začneme meditací, jež rozvíjí koncentraci. Soustředěnost je 

vrozená vlastnost, běžně ji používáme při práci, studiu, čtení, atd. … Naším 

cílem je osvobodit mysl od negativních myšlenek a emocí a dosáhnout 

klidu a radosti. 

 Naučíme se koncentrovat svou mysl na pozitivní cíle. Pokud už jsme 

připraveni k meditaci, pohodlně sedíme, začneme soustředit svou mysl na 

předmět meditace. Kdykoliv se nám mysl zatoulá někam jinam, přivedeme 

ji zpět. 

 Nejlepším předmětem k získání koncentrace je soustředit svou mysl na 

dech. Při soustředění na dech zůstáváme v přítomnosti, neulítáváme do 

minulosti či budoucnosti. Soustředění na dech zklidní naši mysl. 
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Postup meditace

 Sedněte si do pozice, která je pro vás při meditaci nejpohodlnější. Uvolněte se 
a začněte pravidelně dýchat-

 Určete si, proč budete meditovat. Např. „Chci svou mysl osvobodit od 
negativních myšlenek a emocí a vytvořit klid a pozitivní energii.“ Stanovte si 
délku meditace, začněte 10 minutami a postupně přidávejte až na 30 minut. 
Rozhodněte se, že svou pozornost po celou dobu meditování udržíte u dechu.

 Zaměřte se nyní na dech. Soustřeďte se na místo, kudy náš dech vchází a 
vychází z nosu. Dýchejte normálně a lehce. Doporučuji dechy počítat. Tím 
udržíte mysl soustředěnou. „Nádech, výdech, jedna… nádech, výdech, dva… 
nádech, výdech, tři… “ Počítejte do deseti a potom zase začněte znovu od 
jedné. Pokud se vaše mysl zatoulá, vraťte ji k dýchání a znovu počítejte od 
jedné. 

 Dobré je představit si mysl jako oblohu a myšlenky jako obláčky. Připlouvají, 
odplouvají, nechte je volně odplynout a vracejte se k dechu.
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Kdo jsem

 Takto meditujte po dobu 30 dnů. Až se zvýší vaše soustředění a obratnost, 

posuneme se o krok dál…….

Přeji Vám nádherné zážitky 

… a ještě … Kdo jsem? 

Žena, manželka, matka 

Podnikatelka, koučka NLP, trenérka osobního rozvoje

Regresní terapeutka 

Lidská bytost, které záleží na vztazích. Pomáhám rodičům pochopit 

teenagery a přitom si užívat jejich přítomnost. 

Pomáhám teenagerům pochopit rodiče a přitom nalézt sami sebe.

S láskou Hana Mikešová 
www.hanamikesova.cz


