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Jemná flow jóga &
intuitivní poezie
adelidea.cz

Moje milá,
přemýšlelas někdy nad tím, že by nebylo od věci mít nějaký "návod
na život"? Nějaké záchytné body, které by nám pomohly vyznat se
sami v sobě, ve vztazích, práci... a díky kterým bychom mohly žít
spokojený, naplněný život?
V průběhu historie v rámci různých filozofických a náboženských
směrů takových návodů vznikla hromada.
Za tím, který minimálně se mnou opravdu ladí, stojí JÓGA.
V dnešním moderním světě se "jóga" často omezuje na pouhé fyzické
cvičení. To je ale jen maličkou částí celého propracovaného systému.
Společně s ásanami (jógovými pozicemi) do něj patří taky pranayama
(práce s dechem a životní energií), dharana (koncentrace), dhyana
(meditace)... a taky soubor sociálních a etických pravidel.
Dneska se zaměříme sice jen na ásany, ale pokud tě tohle téma
zajímá, moc doporučuju knížku Yamas & Niyamas od Deborah Adele.

Jemná flow jóga
Teď si užij jemnou jógovou flow s Marianou Tesařovou a nezapomeň
jí dát follow na Instagramu @czechchickmary.

Přejít na video

... a po józe si uvař hrnek čaje nebo kávy, zalez si někam do tepla a
užij si poetickou chvilku s druhou intuitivní básní od Leontýny Janků
(tu předchozí najdeš v 10. dni)
"Své texty/básně, píši intuitivně,
dalo by se říci, metodou
automatického psaní. Někdy ani
nevím co napsat, jen se posadím
a vezmu oblíbenou fixičku a už to
jede.
Najednou se ruka sama
rozběhne po papíře a já zjišťuji
až potom co doběhne, co jsem
to vlastně napsala. Je to taková
osobní terapie, jelikož se mi v
textu vždy nazrcadlí něco, čím
se třeba teď momentálně
zabývám.
Najdu tam své „obnažené“ myšlenky a objevím svůj ryzí pocit, který
mi byl předtím třeba skryt. Jakoby skrze fixu a papír, mluvilo moje
nitro, mé podvědomí. Někdy nacházím odpovědi na své otázky - v
metaforách, jindy dokonce v přímých doslovných větách.
Chtěla bych Vám tímto způsobem pomoci objevit a nastínit vnitřní
rozpoložení Vás samotných. Každý byste měl v básni najít něco
svého, něco co Vás navede k nějakému vzkazu z nitra. Není to nijak
složité, nesnažte se v básni něco najít. Tak, jak na vás text působí, co
Vám říká, to je právě to, co Vám říct má. Je to subjektivní a každý to
může vnímat jinak.

S někým může silně rezonovat a prozradit mu něco z podvědomí,
nebo vyvolat nějakou emoci, vzpomínku, nebo třeba úsměv. Tak či
tak, nic není špatně nebo dobře. To co si v básni najdete, co za vzkaz
vám daruje, to je jen Vaše.
A pokud Vám tahle báseň zrovna nebude říkat vůbec nic, pak si jen
užijte její hravost a plynutí, třeba to k Vám přijde později.
I proto jsem se rozhodla Vám básně nenahrávat jako audio, jak jsem
původně chtěla.
Myslím, že už bych Vám tak svou interpretací mohla nechtěně
podstrčit můj osobní názor/dojem/sdělení, mohla bych tím ovlivnit to,
jak si text vyložíte a to já nechci.
Nejde přece o to, 'co tím chtěl básník říci', ale 'co si z toho čtenář
vezme'."
"
- Leontýna Janků

Leontýnu můžeš dál sledovat na jejím Instagramu @filiaflos.

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

To mě zajímá

