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A
déla  Červenková

Celý svět se nyní ptá: jak uspořit energii v 
nadcházející zimě? Čas ukáže, co taktika 

zastropování cen elektrické energie přinese. Ale jak 
zacházet s naší vlastní energií? Nebudeme spolu hledat 
její stropní cenu. Naučíte se ji používat tak, abyste 
vždy měli dostatek. Neustále je dobré si připomínat 
její koloběh. Léto nás nabíjelo sluncem, atmosférou 

dovolených a prázdnin. Čerstvé jídlo bylo na každém 
kroku. Vaše tělo pobralo tolik energie, kolik mohlo a 
kolik jste mu dovolili. Podzim byl dobou konzervování, 
příprav nory a zásob.

A od 21.prosince do 20.března bude zima. Tři měsíce, 
kdy slunečního světla je tak málo, že snadněji 

můžeme uvidět to naše vnitřní. Náš maják, který 
nám ukazuje směr. Během nejklidnější a nejtišší části 
roku můžeme skutečně zalézt dovnitř sebe a těšit se z 
toho, jaký rok se nám letos povedl, a snít o tom, jaký 
bude ten příští. Kdo nezaleze a nebude si svou energii 
hýčkat, toho na jaře olízne jazyk únavy a vyčerpání. 
Ale to se Vám nestane, protože čtete naše NAMAO 
noviny plné nápadů, jak o svou energii pečovat.  
Přeji vám zimu plnou nadhledu a vnitřního světla.

ZIMNÍ ENERGETICKÝ MINIMALISMUS
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Předtím než vypukne skutečná nemoc, posílá nám 
tělo mnoho signálů, že něco není v pořádku. Jedním 

z nich je únava. A je až šokující, jak snadno ji můžeme 
přehlédnout. 

JAKÉ MÁ ÚNAVA MIMIKRY?

1| Radost: raduji se snadno? Mám po probuzení 
dobrou náladu?

2| Podrážděnost: jak snadno mě někdo nebo něco 
takzvaně dostane?

3| Generalizování: všechno je špatně! Nic se mi 
nedaří! Vždycky se to nepovede!

4| Setkávání se s lidmi: zcela upřímně si raději 
zalezu do samoty. Nechci nikoho vidět.

5| Zobání: „Musím si něco dát.“ Chuť na jednu 
skupinu potravin. Anebo extrémní výkyvy chutí. 

6| Impulzivní chování: záchvaty nakupování, 
potřeba se odměňovat, nutkání k činnosti.

7| Váš specifický projev: jak jinak se u vás ještě 
projevuje únava, než si všimnete, že je to skutečně 
únava?

CO NÁSLEDUJE?

1| Oslabení imunity a nemoc: člověk je stále 
trošku nemocný, občas i dost. Fyzicky i psychicky.

2| Bolesti: nespecifické, povšechné, stěhovavé. 
Nedají se dobře zachytit a něco s nimi skutečně 
udělat.

3| Ozývají se starší zranění: nedoléčené rány se 
hlásí ke slovu.

4| Klesá šikovnost: svaly ztrácí ideální souhru, 
člověku častěji něco padá, nedaří se mu.

5| Mění se váha: někdo nezdravě hubne, protože 
tělo nedobře tráví, a někdo nabírá nepříjemná kila 
a cítí se těžký a intoxikovaný.

6| Nálada: není snadné se přehoupnout do 
pozitivního naladění.

7| Výkonnost a nihilismus: je těžké něco tvořit a 
produkovat, vše ztrácí význam a smysl.

7 KROKŮ Z ÚNAVY

1| Spěte dobře

Pro ty, kteří ovládají angličtinu, doporučuji podcasty 
Dr. Andrew Hubermana. Jako neuropatolog se spánku 
věnuje s vášní a dává mnoho užitečných rad.Pro ty, 
kteří se chtějí vyspat dobře hned, doporučuji terapii u 
Jakuba Draksela. Dozvíte se, co vylepší konkrétně váš 
spánek podle vašich osobních příznaků únavy. Přečtěte 
si při čekání na volný termín s Jakubem rozhovor 
těchto novinách. 

2| Koktejl

Naordinujte si výživu tkání. Pokud zatím nezvládnete 
upravit jídelníček, hrdě sáhněte po doplňcích, 
vitamínech, sirupech, bylinkách. My si nejvíce libujeme 
v koření voleném podle ájurvédy od Kláry Tuzarové, 
v ovocných vitamínových sirupech švýcarského Justu 
a v bylinných kapkách české firmy Energy. Vyberte si 
ale to, co vám vyhovuje, ideálně i chutná a máte z toho 
dobrý pocit. Svou energetickou dávku si dejte v klidu, 
vědomě se zastavte a zeptejte se sami sebe: Jak se teď 
mám? A co bych teď potřeboval? 

SERIÁL: PSYCHOSOMATICKÉ SIGNÁLY I.

A
déla  Červenková

3| Energetický džbán

Každé ráno se probudíte a u postelemáte džbán. Od 
narození tam máte ten stejný džbán na energii. Někdy 
je ráno plný po okraj. Jindy v něm dost chybí, nestihl 
se dočerpat.

Nejdůležitější otázka není: „Co mě vyčerpalo?“ ale: „Co 
mi pomáhá můj džbán naplnit?“. Když se probudím 
s poloprázdným džbánem, nemůžu jít do světa a 
pokračovat ve vylévání. Potřebuji ho doplnit. 

Zkuste zavřít oči a představit si, jak váš džbán vypadá? 
Z jakého je materiálu? Jak je opečovaný? A kolik toho v 
něm ráno je? A kolik večer? A při jakých příležitostech 
hladina jeho pomyslné studánky stoupá a radostně se 
vlní?

4| Ke Zdroji

Poznejte dobře to, co vám dělá dobře a dopřávejte si 
to. Tím naplníte džbán. Nemusí se nutně jednat o 
zprofanovaný šálek čaje v dece s knihou. Může to být 
něco osobního, co naplňuje vaše nitro. Většinou jsou to 
ty nejjednodušší věci, které si ale nejdříve potřebujeme 
uvědomit. Co jsou naše zdroje a jak poznáme dobrý 
zdroj se dočtete v článku SomaticExperiencing.

5| Oběd

Dejte si výživný teplý oběd mezi 12. a 13. hodinou. 
Polévka není oběd. Salát také ne. Kvalitní vařená 

příloha, luštěniny, teplá zelenina, maso. To vše se 
počítá. Každý den, ve stejném časovém okně se v klidu 
najezte. Jídlo je energie. A  lék na únavu.

6| Rytmus

Odpočinek – aktivita – odpočinek. A tak stále 
dokola. Volte kratší úseky aktivity a prokládejte je 
odpočinkem.Do dne vkládejte více kratičkých úseků 
odpočinku, kdy na danou práci zcela přestanete 
myslet. Což je extrémně těžké, ale dost v tom pomáhá 
alespoň myslet na něco jiného. Třeba si představovat 
místo, kde byste teď chtěli být. Nebo zkuste vymyslet 
co nejvíce pozitivních slov na první písmeno vlastního 
jména.

7| Vyladěné nervy

Skoro za vše může náš autonomní nervový systém. 
Sympatikus (jsem aktivní) a parasympatikus 
(odpočívám, trávím, hojím se). Sympatiku máme 
požehnaně. Mobilní telefon, doprava, denní úkoly, 
práce. Parasympatikus proto do svého života zvěte 
aktivně sami. Má rád klid, bezpečí a pohodu. Co vás 
ladí do takové nálady? Ubrat světlo? Jemná hudba? 
Špunty do uší? Zkuste trik – sedněte si doopravdy 
pohodlně. Dvakrát se ubezpečte, zda to nejde ještě o 
kousek pohodlněji. Dobře si prohlédněte prostor, ve 
kterém jste. Do klína si dejte veliký polštář. Jak se 
vám líbí ten bezpečný a klidný pocit? Také se vám lépe 
dýchá a je vám příjemně v břiše?
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ROZHOVOR O SPÁNKU SPÁNKOVÝ BONUS

Jakub Draksel je neobyčejný 
fyzioterapeut. Jeho nastavení 

mu nedovoluje zůstat na povrchu 
problému. Baví ho upřímně 
hledat příčinu potíží a podporovat 
zdraví člověka. Sám praktikuje 
jógu, kterou předává i v NAMAO 
na svých individuálních lekcích. 
Jakuba vám jako terapeuta 
doporučuji zejména pokud máte 
vleklé, nevysvětlitelné obtíže 
nebo si chcete své tělo a nastavení 
skutečně vylepšit a získat inspiraci 
pro každodenní zdravé žití. Mezi 
ně rozhodně patří i zdravý spánek. 
Věnuješ se ve své fyzioterapeutické 
praxi také spánku. Z jakého 
poznání vycházíš?

Vycházím především z přírodních 
cyklů, kterých jsme vždy 

byli součástí, studia holistického 
přístupu ke zdraví a mé vlastní 
zkušenosti.

Existuje podle Tebe spánkový 
ideál? Jak by vypadal?

Jako spánkový ideál bych 
označil jednoduše respektování 

cirkadiánního rytmu, který je s 
námi od počátku života na Zemi. 
Tudíž se setměním se připravovat 
na uložení ke spánku a ráno se 
s příchodem světla probouzet do 
dalšího dne.

Jsou klienti překvapeni, když 
se s nimi začneš bavit o spánku 
nebo se Tě na něj cíleně ptají?

Reakce se velmi liší v závislosti 
na informovanosti klienta, 

ale rozhodně se lidé o spánek 
čím dál tím více zajímají a sami 
vyhledávají cesty k jeho pochopení 
a zkvalitnění, což je krásné 
pozorovat.

Jak poznáš, že by mohl být 
jednou z příčin problému 
nekvalitní spánek?

Kvalitní spánek je jedním z 
esenciálních procesů lidského 

těla zajišťující zdraví na úrovni 
buněk a mitochondrií. Vzhledem k 
současnému odchýlení společnosti 
od přírodních cyklů a jevů by se 
dalo říci, že spánek bude vždy hrát 
významnou roli u většiny obtíží. Je 
však důležité odlišit, kdy je potřeba 
se na něj v rámci terapií zaměřovat 
více do hloubky.

Co jim radíš?

Existuje mnoho úrovní 
optimalizace spánkového 

procesu. Základem je však 
pravidelnost, minimalizace 
umělého osvětlení a jídla před 
spaním, a především přirozené 
zklidnění nervového systému ve 
večerních hodinách.

Jak rychle člověk cítí efekt, 
když rady převede do praxe?

Některé efekty – jako například 
redukce únavy a vyšší míra 

energie přes den – mohou být 
cítit již v prvních týdnech. Z mého 
pohledu však mnohem důležitější 
a významnější výsledky přichází 
s měsíci a roky dlouhodobé péče 
o spánek. Dochází k postupné 
obnově zdraví na úrovni buněk, což 
vede ke snížení míry chronických 
i civilizačních onemocnění, a tak i 
dlouhověkosti a celkové vitalitě.

Praktické rady ke správnému 
nastavení cirkadiánního rytmu 

od Dr.Hubermana z jeho podcastů 
HubermanLab.com. (Volně 
přeloženo a zkráceno)

1| Do 30 až 60 minut po probuzení 
se podívejte na sluneční světlo. 
A znovu pozdě odpoledne, před 
západem slunce. Za jasných 
dní bez mráčku: 10 minut; 
zatažené dny: 20 minut; 
velmi zatažené dny 30 až 60 
minut. Pokud žijete v místě 
s minimálním osvětlením, 
zvažte umělý zdroj denního 
simulátoru. Pokud můžete, 
nenoste sluneční brýle. Ale 
nedívejte se přímo do slunce 
ani do žádného zdroje světla, 
který by byl pro vaše oči 
bolestivý.

2| Vstávejte každý den ve stejnou 
dobu a jděte spát, když se 
poprvé začnete cítit ospalí. 
Překonat pocit ospalosti pozdě 
večer a jít spát příliš pozdě (pro 
vás) je jedním z důvodů, proč 
se lidé probouzejí ve 3 hodiny 
ráno a nemohou znovu usnout.

3| Vyhněte se kofeinu do 8 až 10 
hodin před spaním.

4| Vyhněte se pozorování jasných 
světel – zejména jasných 
stropních světel mezi 22. 
hodinou večerní a 4. hodinou 
ranní. Používejte pouze tolik 
umělého osvětlení, kolik je 
nutné k tomu, abyste se v noci 
mohli bezpečně pohybovat. 
Sledování jasných světel všech 
barev je pro váš cirkadiánní 
systém problém. Světlo svíček a 
měsíční světlo jsou v pořádku.

5| Omezte denní spánek na méně 
než 90 minut nebo nespěte 
vůbec.

6| Pokud se probudíte uprostřed 
noci (což je mimochodem 
normální jednou i vícekrát 
každou noc), ale nemůžete 
znovu usnout, zvažte použití 
protokolu NSDR (*hluboký 
odpočinek bez spánku). Zadejte 
na YouTube pojem „NSDR“ 
a vyberte si 3 až 4 pro vás 
nejlepší možnosti s různými 
hlasy a délkami. Nebo zadejte 
výraz „yoganidra“ a vyberte 
100s.

7| Zvažte  užívání (30 až 60 minut 
před spaním):

 ■ 145 mg hořečnatý threonát 
nebo 200 mg bisglycinát 
hořečnatý

 ■ 50 mg apigeninu
 ■ 100-400 mg Theaninu
 ■ (3-4 noci v týdnu beru také 2 g 

glycinu a 100 mg GABA.)
*Začal bych s jedním doplňkem 
(nebo žádným!) a pak podle potřeby 
přidával jeden po druhém. Někteří 
lidé nepotřebují žádné doplňky a 
někteří lidé mají rádi theanin, ale 
ne hořčík atd. Sami vyzkoušejte, co 
je pro vás nejlepší.

**Neužívejte theanin, pokud 
máte příliš intenzivní sny, trpíte 
náměsíční chůzí nebo máte noční 
děsy.

***Některým lidem (zhruba 5 %) 
suplementace hořčíkem nedělá 
dobře na žaludek, v takovém 
případě ho neužívejte.

8| Očekávejte, že se budete cítit 
velmi bdělí přibližně 1 hodinu 
před přirozeným časem vašeho 
spánku. Jedná se o přirozeně 
se vyskytující nárůst bdělosti, 
který vypozorovali výzkumníci 

v oblasti spánku. Neděste se 
tohoto stavu. Časem přejde.

9| Místnost, kde spíte, udržujte 
v chladu a temnu a mějte 
přikrývky ve vrstvách, 
abyste je mohliv případě 
potřebyodebrat. Vaše tělo 
potřebuje s teplotou klesnout 
o 1 až 3 stupně Celsia, aby 
mohlo usnout a spát efektivně. 
Zvýšení tělesné teploty je 
jedním z důvodů, proč se 
probudíte. Udržujte proto svůj 
pokoj v chladu a podle potřeby 
odstraňte přikrývky.

10| Pití alkoholu narušuje váš 
spánek. Stejně jako většina 
léků na spaní.

Spánek je základem našeho 
duševního a fyzického zdraví 

a výkonnosti ve všech oblastech 
života. Nikdo však není ve spánku 
dokonalý. Občasný večírek nebo 
chybějící pobyt na denním světle 
tu a tam není velký problém. Není 
tedy potřeba být spánkem přímo 
posedlý. Pokud se však kdokoli z 
nás od tohoto chování odkloní na 
příliš dlouho, začneme trpět. Ať 
je váš život, cíle a plán jakýkoli, 
ovládněte svůj spánek. Budete tak 
šťastnější.

Jakub Draksel
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JAK CVIČIT MÁLO A ZÁROVEŇ ZÍSKAT HODNĚ? POJĎTE CVIČIT DOMA S NAŠÍM 
ONLINE TRÉNINKOVÝM PROGRAMEM iTRENEO

K
lára Tuzarová

Lze cvičit s lehkostí a vynaložením minima energie, 
a přitom získat dostatek pro zdraví a vitalitu? Je 

možné tělu dát vše i v rámci 15minutovéhoworkoutu? 
Kdy cvičit? Ráno, abyste nastartovali svůj den, nebo 
odpoledne, kdy už je tělo zahřáté? A liší se cvičení na 
podzim a v zimě od teplých letních měsíců?

Nadcházející týdny jsou především obdobím deky, 
čaje, tepla a zachumlání. Nicméně tělo není 

možné jen tak uvést do stavu hibernace a čekat, až na 
vás zase přijde chuť a energie cvičit. K tomu člověk 
uzpůsoben není. Dříve si potravu musel zajišťovat 
po celý rok, jen tempo, kterým to činil, bylo značně 
pomalejší. Proto je potřeba dobře vážit kam a kolik 
energie v tomto pro organismus náročném ročním 
období investujete. To platí samozřejmě v práci, doma, 
ale i při sportování a dalších volnočasových aktivitách. 
Dám vám pár doporučení, které se osvědčily mně 
samotné. Provedu vás zimním obdobím tak, abyste 
nebyli nemocní, tělo nechřadlo a bylo vám v něm po 
celou tu dobu báječně. 

1| Vyměňte všechna intenzivní cvičení za pomalé 
pohyby, při kterých stíháte vnímat, jak se cítíte. 
Zaměřte se na dech, zapojení hlubokých svalů a 
protažení fascií. Cítíte, co daným cvikem posilujte 
či protahujete? Vnímáte, zda je to příjemné? Pak je 
to to správné cvičení pro vás do zimních měsíců. 

2| Vybudujte si rutinu. Cvičte ráno nebo večer, oba 
časy jsou pro tělo stejně výhodné. Ale věnujte 
pohybu každý den alespoň 15 minut. To úplně 
stačí, pokud veškerá vaše pozornost bude 
věnována tomu, co děláte, a trénink tak bude 
velmi kvalitní. 

3| Vnímejte, jak dýcháte. Tělo získává dostatek i 
z cviků, při kterých dýcháte nosem. Nemusíte 
funět jako ježek a pusou :-) Dýchání nosem posílá 

do těla informaci o klidovějším metabolismu. 
Budete spalovat více tuků a nebudete po takovém 
tréninku vyčerpaní. Naopak z něj získáte energii a 
podporu pro vše, co vás ještě daný den čeká.

4| Ze sportu uberte na těch pár měsíců rychlost a 
tlak na výkon. Je jedno, kolik ujedete, uběhnete 
či ucvičíte. Podstatné je, že po skončení se budete 
cítit energetizovaní, nikoliv vyčerpání a zpocení 
až na zádech. Přizpůsobte tomu druh a intenzitu 
aktivity. Pro někoho to budou dlouhé kilometry 
naběhané v pomalém tempu, pro jiného klidná 
jóga, pro dalšího tichá a klidná svezení se na 
běžeckých lyžích.A někdy to bude dokonce o tom, 
že sport vynecháte. U mě je ukazatelem právě to, 
jak se po tréninku cítím. Někdy mě bolí hlava, 
jsem unavená a protivná na všechny okolo. Pak 
vím, že následující den musím odpočívat, i když je 
to pro mě těžké. Mnohem radši bych běžela – vždy 
a za jakýchkoliv okolností. 

5| Vyměňte neekonomické pohyby za zdravé 
a posilující. Spoustu pohybů, které jste se 
naučili ve škole na tělocviku nebo které jste 
si zautomatizovali během života, jsou pro tělo 
zbytečně zatěžující. Často stačí malá úprava 
a pohyb rázem začne zatěžovat ty správné 
svaly, vytvářet pro tělo oporu. Každý kloub má 
svou rovnovážnou, stabilizovanou pozici, tzv. 
centrované postavení. V té jej drží svaly, vazy 
a fascie. Ve chvíli, kdy tyto tkáně ztratí svou 
rovnováhu, kyčle, rameno, koleno atp. nebude ve 
svém fyziologickém držení. A každý pohyb, který 
uděláte, vás bude stát mnohem více sil a energie. 
Ať už se jedná o běh nebo o vaření, domácí práce 
či psaní na počítači. Když své klouby naučíte se 
hýbat centrovaně, ušetříte mnoho energie, pohyby 
budou zdravé a ekonomické. Vy budete napřímení 
a krásní :-) To znamená, nechte si své cviky 
zkontrolovat terapeutem. Není plank jako plank! 
Pokud jste v něm prohnutí v bedrech, hrbíte se či 
máte nevycentrované lopatky, tělo z něj bude mít 
jen přetížené svaly a následně se dostaví bolest. 
Ale pokud se v něm za pomocí fyzioterapeutického 
pohledu zvenčí srovnáte – posílíte břicho, celkově 
vytáhnete a zpevníte, zbavíte se bolestí beder a 
krční páteře. 

A pokud nevíte, jak cvičit zdravě a efektivně, máme 
pro vás naší propracovanou databázi cviků. 

Neustále ji vyvíjíme a vylepšujeme. Jsou v ní cviky jak 
pro začátečníky, tak pro pokročilé. S vlastní vahou, 
válcem, bosu a sliders. Ale žádná z těchto pomůcek 
není podmínkou.

Zima je skvělá příležitost se místo posiloven zavřít 
doma a každodenní cvičící rutinu si užít na vlastní 

podložce. Cvičením vás bude provázet náš terapeut, 
který vám na každý den sestaví 15-45minutové cvičení 
dle potřeb vašeho těla. Zaměříte se spolu na vaše slabá 
místa, využijete ta silná, posunete se v tom, co byste 
vy sami chtěli zlepšit a podpořit. To vše samozřejmě 
po prvním setkání, kdy se vzájemně poznáte a 
fyzioterapeut nejprve nacítí vaše tělo a jeho možnosti. 

K dispozici v programu máte videa cviků složených do 
jednotlivých tréninků. Získáte přesnou představu 

o správném provedení cviku, zpětnou vazbu můžete 
dostat od svého NAMAO trenéra, který vás tréninkem 
bude provádět. Záměrem celého programu je se díky 
intenzivní spolupráci s fyzioterapeutem naučit lépe 
vnímat své tělo během cvičení i mimo něj. A zima je na 
to ten pravý čas, počasí vás tolik netáhne ven a vy se 
můžete v klidu doma ponořit do tajů a hloubek vašich 
fascií, svalů a kostí. A toho, jak se v nich cítíte. 
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JAK BĚHAT TAK, ABYSTE Z BĚHU ZÍSKALI ENERGII 
A ŽÁDNOU NEZTRATILI?

Cítíte se po doběhu vyčerpaní, 
zadýchaní a nejradši byste se 

svalili na pohovku s kusem žvance? 
Nebo vás naopak běh vybičuje 
k dalším výkonům a jste plní 
energie? Je některá z těchto variant 
správná? Jak by vypadal ideální 
stav těla po tréninku odpovídajícím 
jeho energii?

Znám dvě skupiny lidí. Jedni ti, 
které běh vyčerpá. Po skončení 

si dají sprchu, ženou se k lednici 
a pak už nejsou schopní žádné 
konstruktivní aktivity. Druzí jsou 
ti, které běh nabije. Doběhnou, 
ženou se do sprchy a s velkou 
vervou a rychlostí se vrhnou do 
práce. Ani jedna z variant není 
ideální. 

Vyvážený běh se vyznačuje 
těmito znaky: 

 ■ během běhu se vám běží lehce 
a radostně

 ■ zvládáte v pohodě dýchat 
nosem

 ■ nepotíte se ani moc ani málo. 
Říká se, že pot na zádech je 
znakem přílišného úsilí

 ■ jste plně přítomní, vnímáte 
zvuky, vůně, váš krok, či 
ubíhající krajinu periferním 
viděním

 ■ po doběhu cítíte své tělo, víte, 
jak se mu běželo a jak je mu 
právě teď

 ■ věnujete pár minut regeneraci 
– rolování, lehkému strečinku, 
kompenzačnímu cvičení

 ■ zůstáváte s přítomném 
okamžiku i během dalších 
vašich aktivit, které děláte v 
klidu a s nadhledem

 ■ nejste ani unavení, ani se 
zběsile neženete

 ■ jste všímavější ke všemu, co se 
ve vás i okolo vás děje

 ■ těšíte se na další výběh, který 
vás vede více do sebe.

Jak se do takového běhu 
dopracovat? 

Tak především je to běh bez 
ambicí. Neříkáte si při něm, 

jaké tempo nebo vzdálenost 
musíte uběhnout. Běžíte dle vašich 
aktuálních možností a chuti. 

Technika je úsporná. To hlavně 
znamená: krátký krok, 

minimální výskok, vytažení se z 
pasu, dopad na přední část nohy a 
nepřetáčení se v pase. S takovou 
technikou vám moc rádi pomůžeme. 
Na pásu se podíváme, jak běžíte, 
natočíme vás a následně společně 
nacvičíme prvky, které by šly 
zlepšit. Diagnostika běhu jde ruku 
v ruce s konzultací kompenzační 

aktivity a cviků, bot i držení těla. 
Věnovat péči svému běžeckému 
stylu se moc vyplatí. Měla by 
směřovat k nalezení způsobu, který 
bude co nejvíce šetřit vaši energii a 
umožní vám být v něm přítomní. 

Dále moc doporučuji běhat 
sami a bez hudby. Povídání 

si s parťákem či pouštění hudby, 
knihy či podcastu zatěžuje mysl. 
A mysl je spojena s Vátou, která 
dominuje podzimnímu a zimnímu 
času. Mysli k uzemnění a uvolnění 
pomáhá vnímání smysly – tedy 
zvuky, vůně či hmat, aneb to, jak 
došlapujete či držíte tělo. Naopak 
Vátu zatěžuje mluvení, soustředění 
se na jakékoliv zvuky či přílišný 
nekoordinovaný pohyb. Proto 
byste se právě v tomto období měli 
snažito opak. O klid v běhu. Zkuste 
to. Vnímejte, jak se po takovém 
běhu cítíte. Čím více jste se 
přiblížili pocitům výše uvedeným, 
tím více jste vaším během podpořili 
zklidnění Váty, myšlenek, 
odpočinuli jste si a stali jste se 
vnímavější. To vše vede k radosti a 
lehkosti v životě celkově.

Pár slov o odpočinkové fázi

Po závodní sezóně a nabitém létě 
nastává podzim, čas odpočinku. 

Zařaďte měsíc zcela bez běhu. Je 
to skvělá příležitost si srovnat 
své běžecké priority. Budete mít 
čas na věci, na které po zbytek 
roku tolik času nezbývá. Zajděte 
si na masáž, za fyzioterapeutem 
nebo na lymfodrenáž. Zkuste 
jiné sporty, třeba objevíte novou 

K
lára Tuzarová

kompenzační aktivitu. Během 
roku je moc důležité běh doplňovat 
jiným sportem – jógou, cvičením, 
plaváním, lezením. Ideálně něčím, 
co zatěžuje i jiné části těla než 
nohy. I tento pohyb by vás měl 
bavit. Zkuste ho najít právě teď. 
A pak pozvolna vstupte do zimní 
části přípravy, která je o dlouhých 
bězích. Každý rok se těším z 
kilometrů naběhaných v křupajícím 
sněhu v objetí ztichlé, dřímající 

přírody. Stejný zážitek přeji i vám. 
Zkuste vystoupit z komfortní zóny a 
vyběhněte do tmy s čelovkou. To je 
obzvlášť speciální dávka tajemna, 
která rozhodně stojí za to :-) Navíc 
balancování na sněhu vyžaduje 
pevný střed těla a vy budete v létě 
do plavek ještě krásnější. Ale o tom 
třeba zase příště. 
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KE ZDROJI
SOMATICEXPERIENCING – TERAPIE TRAUMATU

Co jsou vaše zdroje? Jak čerpáte 
energii? Co vás vyživuje? Kde 

a jak regenerujete a odpočíváte?

Zdroje v nás vyvolávají radost, 
pocit bezpečí, uvolnění. 

Umožňují nám vrátit se ke zdraví 
fyzickému i psychickému. Proto je 
důležité je poznat a využívat. Bez 
nich vznikají problémy. S nimi 
získávámenadhled a zdraví.

Mohou to být věci, aktivity, 
osoby, naše vlastnosti, 

schopnosti či silné stránky. 
Oblíbené místo, zvířecí mazlíček, 
hudba, jídlo, krásná vzpomínka, 
talisman, uvědomění si své 
vlastnosti, kterou máme na sobě 
rádi. Zdrojem může být cokoli, co je 
nám prospěšné.

Zdroj je jako vaše osobní studánka 
energie, ze které se kdykoli 

můžete osvěžit. Jako místo, kde 
nemusíte nic a můžete vše.

Když bude zkoumat své zdroje, 
tak pocity „nemusím“ a „můžu“ 

budou znakem, že jste u dobrého 
zdroje a jdete výborným směrem. 
Zdroj není něco, co byste měli. 
Například každý den cvičit, abyste 
se cítili lépe. Nebo zdravě obědvat, 
abyste byli plni energie. Zdroj vás 
pouze těší a naplňuje.

A
déla  Červenková

JAK SE ZDROJOVAT?

Zdroje jsou pro nás důležité, 
protože nám pomáhají zvládat 

náročné situace. Když se v životě 
anebo i v terapii traumatu 
dostáváme do bodu, kde nám začíná 
být úzko. Připomínka zdroje nám 
pomůže období překlenout. Nepadat 
do nepříjemných stavů, netopit se, 
neztrácet se. Zdroj je jako nit, která 
vede z labyrintu. Jako vor, který 
nás převeze na druhý břeh. 

AKUTNÍ ZDROJOVÁNÍ

Symbol může být dobrou 
připomínkou. Jedním z mých 

symbolů je gesto„uvolněná 
ramena“. Vedou k mému zdroji 
klidu a volného dechu. Pomáhá mi 
ve chvílích malých stresů. Když 
mám mluvit před lidmi, všimnu si, 
jak ve mně roste napětí, začínám 
být nervózní a přestává mi to dobře 
myslet. To mi není příjemné, což 
mi připomene, že aby mi bylo lépe, 
mohu použít svůj symbol. Dám dolů 
ramena, uvolním je. Tím se spojím 
se svým zdrojem – začnu volněji 
dýchat a zklidním se. Rázem se mi 
více okysličí mozek, uklidní se tep.

ZDROJOVÁNÍ DO ZÁSOBY

Během zkoumání zdroje jste 
poznali, že vám něco dělá 

skutečně dobře. Vzpomínku jste 
rozvíjeli a některé její aspekty ve 
vás vyvolávaly libé pocity. U čeho 
byste si řekli: „Hmmm, to je tak 
příjemné.“? Mohlo to být teplo, klid, 
nějaká aktivita. Skutečně cokoli, 
co jste prožili. A to je ono. Vnímejte 
tento aspekt ve svém životě a 
podporujte ho. Nahrávejte mu. 

Dejme tomu, že vaším zdrojem je: 
__________________(doplňte). 

Vyhledávejte ho, všímejte si, když 
nastane a co to s vámi dělá. Jak ho 
můžete mít v životě víc a častěji? 
Kde ho zažíváte nejčastěji? Aktivně 
mu jděte naproti. Jak můžete 
vytvářet situace, aby tento zdroj 
nastal?

ZDROJE 
V PSYCHOSOMATICE 
A TERAPII TRAUMATU

V terapii jsou zdroje jedním z 
léků na patologické situace, 

které zažíváme nebo jsme zažili 

v minulosti. Jsou totiž zdrojem 
toho dobrého v nás. A trauma nebo 
těžké životní situace jsou chvíle, 
kdy si to dobré potřebujeme znovu 
připomenout. 

Nejcennější jsou proto pro nás 
zdroje vnitřní. Uvědomění 

a prožití si vlastních hodnot 
a schopností je nepopsatelně 
posilňující. Takové zdroje 
nalézáme postupně, často 
skrze náhled na velmi silné 
životní zážitky. Základem práce 
SomaticExperiencing je ale správná 
míra. Ta je dána odolností vašeho 
nervového systému. V terapiích 
si nervový systém trénujete až 
do momentu, kdy jste schopni 
ovládat natolik velký zdroj, že je 
tím správným protipólem k příčině 
vašich potíží. Jdeme spolu krok 
po kroku tak, aby nervový systém 
zvládal více větších podnětů bez 
známek stresu

V dalších dílech 
SomaticExperiencingse můžete 

těšit na témata: Vír traumatu, 
Neutrální zóna, Časová osa – Ještě 
můžu, tady nemůžu, teď už zase 
můžu

JAK NAJÍT SVÉ ZDROJE V 5 KROCÍCH

Pohodlně si sedněte. Opřená záda, volné nohy, ruce. Rozhlédněte se 
kolem sebe, prohlédněte si prostor. Ujistěte se, že je vám skutečně 

pohodlně. Cokoli změňte, vezměte si deku, polštář, posuňte se. 

Vybavte si příjemný zážitek v posledním týdnu, kdy vám 
bylo pěkně, možná jste se usmívali. Vyberte něco středně 

příjemného. Lehkého. Nic velikánského. Možná jste viděli něco 
hezkého, byli jste na krásném místě, povedla se vám nějaká 
drobnost. Vybavte si tu situaci a začněte ji obohacovat o další 
vjemové složky. Vybírejte si nyní vědomě vždy ty příjemnější 
možnosti.

1| Jakou máte v této vzpomínce náladu? Co v ní vidíte? Jaké 
jsou kolem vás barvy? Prostředí? Jste sami nebo s někým? Co 
slyšíte? Zvuky? Ticho? Jaké je počasí? Jak ho vnímáte? Jak ho 
cítíte na kůži?

2| Stojíte, sedíte, ležíte? Hýbete se? Jak máte ruce, nohy, hlavu? 
Jak se vám dýchá? Jak se má vaše tělo? Na jakém místě na těle 
nebo v těle je vám teď nejlépe?

3| Dejte si čas, tohle místo prozkoumat. Co tam cítíte? Teplo? 
Klid? Prostor? Volnost? Chvění? Jak to místo asi vypadá? Má 
barvu? Tvar? Jaký má povrch? Z jakého je materiálu? Šíří se 
něco z toho místa dál do těla? Kam a jak? Nebo to zůstává v 
tomto místě? Jaké to je?

4| Jak se u toho nyní cítíte? Jak se teď máte?Co dělá vaše tělo? 
Ruce, hrudník, krk, břicho?

5| Když byste tomuto zážitku nyní vybrali nějaký symbol, co by to 
bylo? Nějaký předmět, slovo, gesto? Mohli byste pro sebe nějak 
tento symbol využít v běžném životě?

A zase se začněte rozhlížet po prostoru, uvědomujte si, kde sedíte, 
co vidíte. Můžete i změnit pozici nebo se protáhnout, když byste 

chtěli. Možná se vám bude chtít i zívat. Vše podpořte a užijte si to. To 
se probouzí a uvolňuje vaše tělo. Vítejte každý rozpoznaný impulz.

Nyní jste rozšířili svůj zdroj. Zvětšili jste jeho pozitivní účinek. 
Tělesně jste ho prožili.A možná jste si všimli, že jste během 

tohoto krátkého zkoumání poznali víc sami sebe. Svou další část. 

Tímto způsobem se dají zkoumat všechny typy našich zdrojů. 
Menší, větší, vnější, vnitřní. Všechny jsou vyživující. Všechny 

můžeme libovolně užívat. Anebo s nimi nedělat nic, protože už to, že 
je rozpoznáme, nás vyživuje.
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KOMPLEXNÍ PRÁCE S ÚRAZEM
PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ A FYZIOTERAPIE NAMAO

Úraz má dvě složky. Mohou se poranit tělesné 
struktury. Ty je třeba ošetřit s pomocí medicíny. 

A může se vyvést z rovnováhy nervový systém. Ten je 
třeba ošetřit specializovanou prací s traumatem. 

Nervový systém reaguje na každý úraz. 
Pravděpodobně se lekneme, v těle vznikne 

stresová úleková reakce, vyplaví se příslušné hormony, 
takže se zrychlí srdeční tep, změní se nám vidění 
atd. Pak nebezpečí pomine, reakce odezní, hladiny 
hormonů se vrátí do normálu. To je běžný cyklus, 
který se nám uděje mnohokrát za život. Za speciálních 
okolností se tak ale nestane a tělo zůstává zaseknuto 
v některé fázi tohoto cyklu a nepokračuje navazující 
fází. Může se to stát, když je úraz veliký, vnímáme 
silnou bolest, máme veliký strach a cítíme nebezpečí 
hraničící s ohrožením života. Také když je kolem 
úrazu emocionální náboj – například stud. Snažíme se 
předstírat, že se nic nestalo. Nebo veliký tlak na výkon 
– typicky u sportovců nebo velmi motivovaných lidí.

Nutné je říci, že nezáleží na tom, jak veliký úraz 
se zdá být pro pozorovatele. Podstatné je, jak 

velikost, bolest, strach a ohrožení prožíváme v daný 
moment my sami a náš nervový systém. 

Terapie traumatu je především laskavá a jemná. 
Protože potřebujeme pracovat se stresem. Pocítíte 

především dostatek času na vše. Čas na to se připravit 
tak, jak jste to tehdy potřebovali. Čas na to prožít 
vše, co kolem události bylo třeba. A čas na to nechat 
vše odeznít a nový stav integrovat – zvyknout si na 
to, že napjatá nebo vypnutá místa už nemusí v tom 
stavu být. Už nemusíte dávat energii to symptomů. 
Už můžete znovu volně místem hýbat. Už ho můžete 
znovu cítit a vnímat.

Ať už se vám stal úraz v dětství nebo minulý 
týden, na psychosomatickém poradenství tělesně 

prožijete vše potřebné. Efektem bývá úleva, zmizení 
přidružených symptomů, více energie a radosti. 

Terapie probíhá zcela individuálně, protože 
oslovujeme váš konkrétní nervový systém. Jistě ode 

mě ale uslyšíte otázku „Jak se máte?“. Nemusíte na 
ni odpovídat nahlas, stačí, když budete upřímní sami 
k sobě. Možná se budeme i trochu hýbat, když bude 
třeba některá místa uvolnit, nebo jim dáme i podporu 
dotekem. Budeme hledat nastavení, ve kterém se cítíte 
bezpečně, v pořádku a můžete cokoli.

12letý Jenda k nám přišel se svojí mámou. Bolelo ho 
za krkem, nemohl pořádně spát, bylo mu celkově 

divně – úzko. Před dvěma týdny byl s tátou na lezecké 
stěně. Táta má rád dobré výkony a Jenda mu chtěl 
udělat radost. Lezl, co mu síly stačily. Na jeden kámen 
už ale opravdu nedosáhl. Natahoval se a v uších mu 
znělo, jak mu táta zespoda fandí a zároveň tak trochu 
tlačí, aby „to dal“. Sáhnul do prázdna, sklouzla mu 
noha a strašně se lekl, jak ho v pádu zastavilo jistící 
lano škubnutím. Jasně, že ho táta bezpečně jistil. 
Jenže to zklamání, že „to nedal“, se dalo krájet. Víkend 
ale skončil pak už v dobré náladě.

V následujících 14 dnech byl Jenda u mámy. Viděla, 
že se Jendovi krk nelepší, a vzala ho k nám. Když 

Jenda popisoval, jak ho to bolí od toho pádu, bylo 
hned jasné, že s fyzioterapií si nevystačíme. Žádná 
mobilizace, tejpy, masáž ani cvik tohle nespraví. 

Nechala jsem Jednu mluvit o tom, jak mu na té 
stěně bylo. Těsně před tím momentem, než sklouzl. 

Spolu s ním se do vzpomínky vracelo i tělo. Zastavoval 
se strachem dech, ramena byla v maximálním napětí. 
Dali jsme si čas, aby tohle vše tělo prožilo. Jenda 
dostával otázky, co by mu v té chvíli pomohlo. Aby táta 
tolik nefandil, aby mohl selhat, aby byl ten proklatej 
kámen blíž, aby měl padák, který ho nadlehčí. Přišly 
slzy uvolnění… Pak přišel i veliký nádech, a především 
už dva týdny očekávaný výdech. Ramena se povolila. A 
uvolnil se stažený krk. Jenda už nemusel být dokonalý. 
Tělo zpracovalo úlek z pádu, který mu zablokoval krk. 
A uvolnilo se napětí ve svalech, které tam bylo drženo 
nezpracovaným emocionálním nábojem z události.

Trvalo nám to asi 45 minut. A bylo to pryč. A Jendovi 
děkuji, jak upřímně se do toho pustil.

KAZUISTIKA – BOLÍ MĚ ZA KRKEM
AŽ JE MI Z TOHO ÚZKO! ANEBO NAOPAK?

IMUNITA NEJEN PRO POSLANCE

Celé toto číslo NAMAO novin je vlastně o imunitě. 
Podzim se bez toho tématu neobejde, bez zdravého 

a silného imunitního systému proležíme pestrý 
podzimní čas v posteli s nemocí. A před zimou se 
zkrátka nemocí vyčerpávat nechceme.

Co tělu ještě dodat, aby imunita dobře 
fungovala?

Z nekonečného seznamu úžasných pomocníků – od 
česneku ze zahrádky až po probiotika z lékárny a 

vitaminové injekce v ordinaci – bychom vám chtěli 
ukázat ještě zlatou střední cestu. Není náročná na 
přípravu jako bylinné výluhy. Není ani ztracená v 
chemických vzorcích syntetických léčiv.

V NAMAO jsme se zamilovali do voňavých bylinných 
krémů a sprejů JUST a do bylinných koncentrátů 

ENERGY. A proto jsme se rozhodli vám je nejen 
představit, ale hlavně nabídnout jejich ochutnávku u 
nás na recepci. 

Eucasol často cítíte už v Ječné u semaforu, když 
k nám jdete. Sprej se směsí éterických olejů 

(eukalyptus, jalovec, rozmarýn, smrk, kafr, borovice) 
čistí vzduch. Používáme ho v terapeutických 
místnostech v pauzách, když větráme mezi ošetřeními, 
ale i na recepci. Nádherně voní, uvolňuje nos. 

Tymiánový krém oceníte hlavně, když se přes 
imunitní systém už nějaké breberky dostaly anebo 

když jste nachlazení. Mažte si ho na hrudník a na 
plosky nohou, kde jsou reflexní zóny i pro dýchací 
cesty. Je to spíše mastná mast, takže krásně drží teplo 
a funguje na hrudníku skoro jako priessnitz. Uvolňuje 
éterické složky, uvolňuje dýchání, zmenšuje hlavobol. 
Funguje.

Echinacea ve vitamínové sirupu. Jeden z mála 
výrobků, kde není echinacea macerovaná v 

alkoholu. Po terapii se stavte na recepci na zdravého 
panáka.

Vironal je zvláštní název pro kapky bylinného 
koncentrátu (lípa, mateřídouška, křen, 

lichořeřišnice, lékořice a mnoho dalšího). Složení je 
inspirováno čínskou medicínou, ale poskládáno z 
přirozených surovin pro českou oblast. Je připravený 
přesně na podzim – na podporu imunity a dýchacího 
systému. Koho by náhled čínské medicíny v českém 
zázemí zajímal více, doporučuji YouTube videa firmy 
Energy s Jaroslavem Duškem. Nejsou prodejní a 
vnucující a člověk se může inspirovat k větší sebepéči.
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3 NEJLEPŠÍ ZIMNÍ MASÁŽE

Proč byste zrovna na podzim měli dobře zvolit 
masáž? Tělo chce zakonzervovat energii z léta, 

připravit se na chladné počasí i lítající podzimní 
chřipky, potřebuje se smířit s tím, že slunce bude svítit 
a hřát stále méně. Proto volte kombinaci těchto třech 
masáží. 

1| Ájurvédská masáž 

Celotělová olejová masáž dodá tělu výživu. Skrze 
bohaté množství teplého oleje podpoří i naše vnitřní 
promazání. Ájurvéda označuje podzim obdobím Váty a 
pro ni typické suchosti. To vítr nás zrychluje, vysouší, 
rozkývává. Ájurvédská masáž na to reaguje a v těle 
tyto aspekty vyvažuje. Uzemňuje skrze příjemné, 
zklidňující, procítěné hmaty a dotyk na nohách. 
Promazává teplým sezamovým olejem. NAMAO péči 
ideálně doplňte i olejováním se doma. Tělo vám to 
tisíckrát vrátí. Vážně.

2| Masáž lávovými kameny

Jen si to představte! Sopečná láva se svou energií 
vyhrnula vena z hlubokých vrstev plných kovů, které 
při opětovném nahřátí kumulují teplo, jsme opracovali 
lávové kameny. Při masáži pak máte pocit, že vás 
uvolňované teplo polévá a prohřívá i vnitřek vašeho 
těla. Je to jako letní dovolená, kdy nás hřálo slunce. 
Tato masáž vám zvedne ručku na vnitřním teploměru 
dobré nálady.

3| Manuální lymfodrenáž

Imunita proudí v naší lymfě ve formě bílých krvinek. 
Teď je čas jim pomoci. Připravit jim cestu, aby v 
případě chřipkového útoku mohly rychle reagovat 
a nestály jim v cestě nevyřešené nánosy. Manuální 
lymfodrenáž byla první služba, kterou jsme kdy 
nabízeli. Protože vidíme její účinky – obratnější 
imunita, rychlejší hojení, efektivnější trávení – a 
doporučujeme ji s láskou dál. Jestli pro sebe skutečně 
chcete něco udělat, jděte na lymfu.

JAK KONZERVOVAT ENERGII NA ZIMU DÍKY ÁJURVÉDĚ?

Současné období je pod nadvládou 
Váta dóši. Váta je velmi křehká, 

náchylná na změny, pohyblivá, 
nemá ráda chlad a sucho. Na 
podzim se na vašem těle projeví 
to, jak jsme k němu přistupovali 
v létě. Pokud jste o sebe pečovali 
nedostatečně, může pro vás být 
podzim náročný, naopak pokud 
jste myslelina sebe, jen tak 
nějakárýmička vás neskolí. Pojďme 
se ale podívat na to, co pro sebe 
můžete udělat právě teď, aby vás 
dlouhé zimní večery nevyčerpaly. 
Ze zimy je možné čerpat po všechna 
další období, je to velmi plodné a 
stabilizující období.  

1| Omezte konzumaci veškeré 
netepelně upravené zeleniny 
a ovoce. Saláty vyměňte 
za pečenou zeleninu či 
připravenou stirfry. K večeři si 
dejte výživnou polévku z dýně, 
kořenové zeleniny, či batátů. 
Ke snídani si připravte kaši, 
do které lehce povaříte jablka 
například se skořicí. 

2| Prohřejte se kořením. Zařaďte 
do jídelníčku pálivé koření jako 
je skořice, hřebíček, muškátový 
oříšek, pepř, kayenský pepř, 
zázvor či kurkumu. 

3| Užijte si vajíčka, oříšky a maso. 
Žádné jiné období pro ně není 
vhodnější. 

4| Naopak vynechte sušené ovoce, 
popcorn, košťálovou zeleninu 

či sušenky. Jedná se o suché a 
vzduchem naplněné potraviny. 
Podporují Vátu, což ve 
vátovském období rozhodí celou 
homeostázu těla i duše.

5| V práci se zaměřte na kreativní 
složku vaší činnosti. Zima 
není ideálním obdobím pro 
budování. Soustřeďte se na 
udržení toho, co funguje. 
Zapisujte si všechny nové 
nápady, které pak bude prostor 
na jaře plně rozvinout. Choďte 
na dlouhé procházky lesem 
a vymýšlejte, čím vylepšit 
pracovní složku vašeho života, 
tak aby vás ze srdce bavila a 
naplňovala.

6| Obětujte čas spánku. Ne 
nadarmo je zima v přírodě 
obdobím hibernace. A i vy 
byste si jej měli postavit nyní v 
žebříčku hodnot pěkně vysoko. 
Choďte spát před půlnocí. 
Pokud nyní chodíte spát v půl 
jedné ráno, zkuste to od zítra 
o půlnoci. I malá změna je 
změna. Spěte, pokud možno, 8 
hodin.

7| Pokud se věnujete svědomitě 
nějakému sportu, zvolněte. 
Změňte trénink z výkonového 
na vnímací. To znamená, že na 
prvním místě není kolik nebo 
jak rychle, ale jak a s jakým 
pocitem.

8| Cvičte mezi 6. a 10. hodinou 
ranní či večerní.  

9| Intenzita cvičení by neměla 
přesáhnout v zimě více jak 
50 % vaší dechové a srdeční 
kapacity, úsilí by mělo být 
opravdu mírné.

10| Oblékejte se do teplých barev 
jako je béžová, hnědá, černá, 
teplé odstíny červené a žluté.

11| Masírujte své tělo sezamovým 
olejem s oblíbenou bylinnou 
esencí (doporučuji citrusy či 
geranium). Proveďte několik 
tahů směrem do středu těla 
po celém jeho povrchu a 
následně se osprchujte. Kůže 
bude vyživená a posílená čelit 
zevním vlivům.

Na podzim je třeba vátové 
faktory vyrovnávat. To 

znamená obklopit se teplými, 
olejnatými a vyživujícími 
kvalitami. Nepodporujte, co je 
suché, proměnlivé, křehké, lehké 
a pohyblivé. Dobře vám budou 
dělat milující vztahy, pravidelnost, 
stabilita a jakékoliv uzemňující 
aktivity. 

Zima je ideální čas na budování 
sebepečující rutiny! Udělejte si 

ráno několik minut jen pro sebe, 
zacvičte si, zadýchejte si, meditujte. 
Vytvořte si ve svém harmonogramu 
prostor pro pravidelnou masáž či 
jinou péči o tělo a duši. Nebojte se v 
jejím nalezení říct si o pomoc. 

Užívejte si podzim, který nám 
dává obrovský prostor se usadit, 

zklidnit a pocítit vděk za vše, co 
máme. Rekapitulujte, čeho jste 
během jara a léta dosáhli. Nehoňte 
se. Vězte, že život s respektem k 
jednotlivým ročním obdobím se 
vám vrátí v podobě zdraví a síly 
po celý rok. Budete okolo sebe šířit 
vyrovnanost a pokoru ke všemu, co 
nás přesahuje. Budete se cítit více 
v kontaktu sami se sebou a budete 
k sobě citlivější a vnímavější. 
To je podle mě cíl k opravdu 
spokojenému žití. Držím nám všem 
palce, ať se k němu letos na podzim 
přiblížímezase o kousek blíže.

K
lára Tuzarová
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Na klientech mě nejvíce baví, že 
nám svou návštěvou projevují 

důvěru.Těší mě, když vidím, že 
odcházejí uvolnění, s úsměvem na 
rtech a svou spokojenost vyjádří 
tím, že chtějí najít další termíny 
terapií. To je pro NAMAO asi 
nejlepší zpětná vazba ještě spolu s 
nově příchozím klientem, kterému 
bylo NAMAO doporučeno od 
stávajícího klienta. 

V  zimě se všichni, kteří k nám 
zavítají, mohou těšit na 

bylinkové čaje, podávané před 
i po terapii, vyhřáté, příjemně 
provoněné prostory se svíčkami a 
novou pečující kosmetiku, krémy a 
gely doslova nabité bylinami.

CENÍK

50 MINUT   .  .  .  .  .  . 1.250 KČ
80 MINUT   .  .  .  .  .  . 1.900 KČ
110 MINUT   .  .  .  .  . 2.500 KČ

MASÁŽ PRO DVA

45 MINUT   .  .  .  .  .  . 2.000 KČ
60 MINUT   .  .  .  .  .  . 2.500 KČ
90 MINUT   .  .  .  .  .  . 3.800 KČ
120 MINUT   .  .  .  .  . 5.000 KČ

CVIČTE ZDRAVĚ Z POHODLÍ DOMOVA POD 
VEDENÍM FYZIOTERAPEUTA

INDIVIDUÁLNÍ MĚSÍČNÍ ONLINE TRÉNINKOVÝ PLÁN
MĚSÍČNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN   .  .  .  .  .  .  .  . 350 MINUT   .  .  . 2.000 KČ
2 MĚSÍCE TRÉNINKOVÉHO PLÁNU   .  .  .  . 700 MINUT   .  .  . 3.900 KČ
3 MĚSÍCE TRÉNINKOVÉHO PLÁNU   .  .  .  . 1050 MINUT  .  .  . 5.800 KČ

MĚSÍČNÍ UNIVERZÁLNÍ PROGRAM PRO POSÍLENÍ CELÉHO TĚLA
1 MĚSÍC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 MINUT   .  .  . 1.100 KČ

NAŠE SLUŽBY

FYZIOTERAPIE
OŠETŘENÍ FASCIÍ
DIAGNOSTIKA BĚHU
ANTIMIGRENOZNÍ TERAPIE
METODA LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ
ZDRAVOTNÍ MASÁŽ
DORNOVA METODA
CELKOVÁ MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
ČÁSTEČNÁ LYMFODRENÁŽ
ANTICELULITIDNÍ MASÁŽ
ÁJURVÉDSKÉ PORADENSTVÍ
ÁJURVÉDSKÁ MASÁŽ
SOMATICKÉ KOUČOVÁNÍ
PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE JÓGY
SPORTOVNÍ MASÁŽ
AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
REFLEXNÍ TERAPIE NOHOU
INDICKÁ MASÁŽ HLAVY

KURZ MASÁŽE

150 MINUT   .  .  .  .  . 3.000 KČ

Š těpánka

MILÉ SLOVO MILÉ RECEPČNÍ


