
Praktické tipy na ulehčení ve stávající situaci  

 

Přibliž nám tvoji stávající každodenní realitu?  

Z mého pohledu se společnost rozdělila na dva tábory. Na ty, kterým nařízení komplikuje 

život nejen péči o děti 24/7 včetně školní výuky při práci z domu a na ty ostatní, kterým 

situace přinesla zpomalení. Řadím se do druhé skupiny a užívám si momenty zastavení. 

Možnost částečné práce z domu mi umožňuje rozvrhnout si den podle svých představ i 

biorytmu.  

A teď trochu prakticky        

Poradíš nám nějaký osvědčený recept na oběd? 

Sezónní zelenina připravená na všechny možné způsoby je základem mých podzimních 

obědů. Upečená s bylinkami doplněná kozím sýrem nebo hummusem, zapečená 

s luštěninami, těstovinou všech variant nebo samotná, osmahnutá jako hlavní složka pro 

kořeněné kari na indický, thajský, nebo jiný počeštělý způsob ☺ Kdyby se Vám zdálo, že jíte 

stále tu samou zeleninu, použijte do každého pokrmu maximálně dva tři druhy, hrajte si 

s chutěmi, využijte barevnost zralých plodů. Buďte kreativní! 

Máš nějaký každodenní rituál, který ti pomáhá se ukotvit / zklidnit / ustát těžkou chvilku? 

Čím více se věnuji praxi kundalini jógy, tím snadněji a zřetelněji dokážu navnímat a pochopit 

stav, kterým si právě procházím.  Tím se ubezpečím, že jsem v pořádku. Sekvence kundalini 

jógy najdete již brzy v online skupině. 

Doporučíš nějaký film, seriál nebo knížku, které tě zaujaly a v tuhle dobu nás hodí do 

pohody? 

Kniha Dobrodruhům od Terezy Ramba mě lehce a vtipně přenese k vlastním cestovatelským 

zážitkům a zároveň přiblíží na zatím nenavštívená místa. 

Baví mě zvelebování domácího prostředí do harmonie, aby podporovalo a bylo útulným 

útočištěm. K tomu mi pomáhá nauka Feng shui ze všech dostupných zdrojů. 

Ráda poslouchám podcasty o mně blízkých tématech jako je ženství a cykličnost, výživa, 

psychosomatika, mezilidské vztahy apod. 

Máš nějaký tipy/triky, který ti usnadňují všechnu tu práci, kterou momentálně musíš doma 

zastat? Nebo ustát i tu případnou samotu, nejistotu? 

Ticho, dech, příroda… Zavřít oči a zhluboka dýchat o samotě v přírodě.  

 

 

 

 


