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rituály
adelidea.cz

Moje milá,
jak vypadá tvoje běžné ráno?
Vstáváš s radostí a klidem? Nebo jsou tvoje rána uspěchaná a do
vstávání se musíš nutit?
A co večery? Usínáš uvolněná a spokojená, padáš do postele
naprosto vyčerpaná, nebo hodiny hledíš do stropu a nemůžeš
usnout?
S dnešními rituály budeš vstávat do nového dne plná energie a
budeš spát jako Šípková Růženka!

Rutina
Ať už se okolo nás děje cokoliv, naše rutina zůstává pořád
stejná. Poskytuje nám proto pocit bezpečí, jistoty a stability i
ve dnech, kdy máme pocit, že je svět kolem vzhůru nohama.
Aby ale měla rutina ten správný efekt, je potřeba se jí
věnovat vědomě. Nepřepínat na autopilota, nespěchat a užít
si každý kousíček v klidu, pomalu, pozorně.

Co zařadit do ranní rutiny?
Ranní rutina by nám měla dodat energii, dobrou náladu a jemně nás z
říše spánku přenést do nového dne. Zároveň nám jednotlivé části
ranní rutiny můžou pomoct podpořit naše zdraví a vitalitu, zlepšit
soustředění a motivaci do aktivit, které nás před den čekají.
Pár tipů, co zařadit:
⭐️ Pár minut jógy/strečinku pro jemné protažení těla
⭐️ Dechové techniky pro dodání energie, zklidnění a pročistění mysli
⭐️ Oil pulling (= ajurvédská technika spočívající ve povalování oleje v
ústech) pro zničení bakterií v ústech a podporu zdraví
⭐️ Dry brushing (= kartáčování těla zasucha) pro podporu
lymfatického systému a probuzení energie
⭐️ Studená sprcha pro posílení imunity, podporu krevního oběhu a
probuzení po ránu
⭐️ Ranní journaling (= psaní deníku) pro uchování snů a uvědomění z
nich a vyjasnění mysli
⭐️ Vědomá snídaně bez mobilu, počítače a zpráv

TIP: Kapalabhati
Jógová dechová technika pro
nastartování energie, podporu trávení a
přirozenou očistu organismu
Video z programu Dobré ráno s Adél:
Přejít na video
Omrknout program

Co zařadit do večerní rutiny?
Večerní rutina je prostor, ve kterém můžeme vstřebat a pustit vše, co
se nám před den stalo, co jsme zažili a co nám proletělo hlavou. Měla
by nás zklidnit, uvolnit a připravit na klidný spánek.
Pár tipů, co zařadit:
⭐️ Pár minut jógy/strečinku pro uvolnění těla před spaním
⭐️ Zklidňující dechové techniky pro povolení vnitřního tlaku
⭐️ Večerní chvilka bez mobilu (modré záření z obrazovek narušuje
usínání a kvalitu spánku)
⭐️ Meditace/relaxace pro uvolnění starostí i fyzického tlaku z těla
⭐️ Večerní deníková reflexe celého dne a toho, co Tě čeká
⭐️ Čaj z heřmánku, meduňky, levandule nebo kozlíku lékařského pro
zklidnění organismu

Jógový tahák pro klidný spánek
Uvolni svoje tělo i mysl s jemnou jógou
sestavou, kterou pro nás připravila
Iveta Mutlová.
Ivetu najdeš taky tady:
ivetamutlova.cz | jogovetahaky.cz
FB skupina: Jógové taháky
FB skupina: Dámský klub 40+|
celostní přístup k sobě
Stáhnout tahák (PDF)
Stáhnout audio řízenou sestavu

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

