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Tělesné “uzemnění”
• uvědomění těla = být přítomný
• “Uzemnění” nám pomáhá ke zklidnění 
a naladění se na své potřeby.

• Pocity v těle jsou proměnlivé a 
přetváří se.

• V náročných situacích je možné 
svoji pozornost obracet k tělu: 
• Jak dýchám? 
• Jsem klidný? 
• Vyskytuje se v mém těle napětí? Stažení?
• Jaký pocit v těle mi říká, že se cítím 

dobře/špatně?



Vnitřní a vnější zdroje
• Zdroj = kdokoliv a cokoliv, co 
podporuje pocit tělesného, 
emočního, duševního nebo 
duchovního blaha.



Vnitřní a vnější zdroje
• Otázky, které nám mohou pomoci při 
hledání zdrojů:

● Co Vám pomohlo zvládnout těžké 
situace v minulosti?

● Jaké strategie jste použili?
● Jaké vnitřní a vnější zdroje jste 

zapojili?







jak čerpám sílu- detailní prozkoumání
1. Jak se můj zdroj projevuje? Jak to, že vím, že ho mám? 
2. K čemu je mi užitečný?
3. Vybavte si nějakou situaci či období, kdy vám konkrétně pomohl. Jak jsem 

zdroj využil?
4. Jak si ho přivolávám do života? Jak s ním pracuji, abych si ho udržel 

pro chvíli potřeby?

Můžete ho nějak pojmenovat, 
třeba i metaforou, nebo 
symbolizovat jednoduchým 
obrázkem, symbolem. 



proč zdroje 
zlepšují náladu?

Zdroj: Jihomoravské terapeutické centrum



Imaginace



Imaginace
Uvolnění, relaxace, získání síly

strom - ukotvení, uzemnění
sebepoznání, sebeobjevování



Předmět, ke kterému máte blízký vztah
• Jak předmět vypadá?
• Zamyslete se odkud 
předmět máte? 

• Co/koho Vám připomíná?
• Jaký má pro Vás význam? 



Rozvíjení vnitřních zdrojů

1. Jak se projevmbolem
ODVAHA

VYTRVALOST

TRPĚLIVOST PŘÁTELSKOST, 
VZÁJEMNOST

SEBELÁSKA, SEBEDŮVĚRA

POZITIVNÍ POHLED NA 
ŽIVOT, RADOST Z BYTÍ

SPOLEHLIVOST, ZODPOVĚDNOSTSEBEKÁZEŇ,
SILNÁ VŮLE zdroj: www.vychovakectnostem.cz



Prozkoumání vnitřních zdrojů
Jak bych tuto ctnost/hodnotu mohl dále rozvíjet či 
posilovat ve svém životě?

Jak ji mohu projevit navenek, pokud budu chtít?

Jak ji mohu víc žít ve svých myšlenkách, slovech nebo 
činech? 

Ve vztahu k okolí, ale i k sobě samotnému. 



závěr - jaké to dnes bylo?
Co bylo pro vás dnes nové, objevné?

S jakými pocity či myšlenkami teď odcházíte?

Jdi znovu na: www.menti.com
Napište kód: 34 62 76 6

Přejeme Vám, ať se Vám daří vědět, kde 
jsou Vaše zdroje :)

http://www.menti.com




Spoustu tipů na 
podporu duševní 
pohody najdete i na 
webu 
www.nevypustdusi.cz

http://www.nevypustdusi.cz/


Kde jsme čerpali inspiraci?
Levine, P. A. (2018). Léčba traumatu: program probuzení 
moudrosti těla. Praha: Maitrea.
Manuál: Práce se zdroji (utilizace) od Dalet institut 
www.dalet.cz


