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Úvod

Jestliže čtete tyto řádky, pak možná trpíte obtíží, která je v dnešní době 
velmi rozšířená: jste ve stresu! Možná se cítíte zahlcení a doufáte, že se 
díky kurzu snižování stresu pomocí všímavosti naučíte vyhnout poci-
tům, které se na vás valí jako lavina. Možná vám dny ubíhají, jako bys-
te měli zařazenou nejvyšší rychlost a nemůžete se zastavit ani zpomalit. 
A možná je to přesně naopak – něco vás přinutilo zatáhnout za nouzovou 
brzdu a váš život se se skřípěním zastavil. Třeba to byla diagnóza těžkého 
onemocnění nebo ztráta zaměstnání či domova. Nebo to byly problémy 
ve vztahu, náročná situace v práci nebo tíže spojená s péčí o někoho blíz-
kého.

Podobné situace patří mezi četné důvody, pro které se lidé přihla-
šují na kurzy snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR, Mindfulness-  
Based Stress Reduction). V takových situacích pociťujeme stres, pro-
tože nás dané události zastihly nepřipravené a narušují nám život tak, 
že nic již není jako dřív. Pocit, že daný problém je naléhavý, nás nutí 
hledat řešení, nebo nás naopak přemůže, takže vzdáme veškerou snahu 
a sklouzneme k pohodlnosti nebo se nedokážeme ani hnout. Tento nový 
stav se nám může podepsat i na zdraví: zvýší se nám například krevní 
tlak, začneme pít přespříliš alkoholu, přejídat se nebo trpět bolestmi bez 
zjevné příčiny.

Mnozí z těch, kdo se přihlásí na kurzy MBSR, říkají, že došli do 
bodu, kdy již nemohli pokračovat ve svém dosavadním způsobu života. 
Cítili potřebu zastavit se a změnit směr. Jiní tvrdí, že ztratili vztah k sobě 
samým a rádi by ho obnovili. Nemusejí si být zrovna jistí, co by měli udě-
lat, ale jedna věc je jim zřejmá: nemohou dál žít tak jako dosud.
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V kurzu MBSR jsou účastníci vedeni k tomu, aby si vybudovali hlu-
boké spojení se svým vlastním životem. Praktikovat všímavost znamená 
být přítomen, být bdělý a vnímavý. Znamená to ani na okamžik neztrá-
cet kontakt s proudem života, a to neposuzujícím způsobem, ve kterém se 
odráží laskavý přístup k sobě samému i k celému světu. Všímavost nám 
neumožňuje vyhnout se náročné situaci nebo ji popřít, ale podporuje nás, 
abychom byli přítomni, když vyvstává.

Tato kniha je úvodem ke kurzu MBSR. Nabízí základní informace 
o kurzu a pak také několik cvičení. Naším cílem je:

 →  přiblížit program osmitýdenního kurzu, který většinou probíhá 
každý týden v podobě dvě a půl až tři hodiny dlouhých setkání

 →  poskytnout návod k některým cvičením z kurzu MBSR
 →  popsat některé z hlavních teorií stresu a ukázat, jak nám může 

všímavost pomoct k větší rovnováze a klidu
 →  představit všímavost jako způsob života

Můžeme se MBSR naučit z knihy? Odpověď zní ano... i ne. Praktikovat 
všímavost – což je jádrem programu MBSR – je bez vedení někoho zku-
šenějšího možné a mnozí ji skutečně začali cvičit podle knihy, přesto 
však kniha nenahradí účast na kurzech. Praktikovat ve skupině a nechat 
se vést učitelem je nesmírně cenné. Skupina člověka inspiruje, motivu-
je a skrze kontakt s ostatními mu poskytne úplnější pohled. Učitel vám 
spolu se skupinou pomůže zkoumat vaše zkušenosti z praxe všímavosti 
a dovede vás k jejich hlubšímu pochopení. Ačkoli kniha může být skvě-
lým východiskem, doporučujeme vám, abyste pokud možno vyhledali 
příležitost zúčastnit se kurzu ve skupině a pod vedením učitele.

Pokud zvažujete, že byste se přihlásili na kurz MBSR, pak z této kni-
hy získáte představu, jak bude takový kurz asi probíhat. Probereme zde 
postoje, které vám pomohou při praktikování všímavosti, i to, jak si ta-
kové postoje udržet v každodenním životě.

Jestliže se kurzu právě účastníte, nebo jste se ho již zúčastnili v mi-
nulosti, pak vám tato kniha pomůže ještě hlouběji porozumět tématům, 
kterým jste se během jednotlivých setkání věnovali. Tato kniha doplňu-
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je pracovní sešit a úkoly pro domácí praxi, které dostanete v průběhu  
kurzu.

Naše kniha vám může být užitečná, i když zrovna nemáte možnost se 
kurzu zúčastnit. Dozvíte se díky ní, jak vám může být všímavost oporou, 
abyste žili způsobem, který vám umožní zůstávat v přítomnosti a v kon-
taktu se sebou a s druhými, takže získáte pocit, že svůj každodenní život 
žijete plněji.

Začít praktikovat všímavost znamená vydat se na cestu, která nikdy 
nekončí. Všímavost není něco, co můžeme „získat“ nebo dovršit. Je to 
praxe na celý život a je to celoživotní praxe. Pokud se rozvíjení všímavosti 
budete věnovat opravdu naplno, může vám v řadě ohledů obohatit život.

Stará čínská taoistická moudrost říká, že „cesta není Cesta, nýbrž 
Cesta je cesta“. Díky všímavosti náš život prostoupí pozornost, laskavost 
a upřímný zájem. Je to pravá síla bez násilí, pravý soucit bez přecitlivosti. 
Mírně, ale rozhodně se tím říká to, co už dávno víme: existuje jen tento 
okamžik! S všímavostí spatříme, jakou má hodnotu, když jsme přítomni 
ve svém životě, který skýtá mnohá bohatství a nabízí nové a nové mož-
nosti.

Život se nemusí ubírat naší cestou.
Když víme, že náš život je cestou,

poznáme klid a skutečné naplnění,

nezávislé na jakýchkoli okolnostech.

Linda Lehrhauptová



Začínáme s MBSR
Základní informace

ČÁST PRVNÍ
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1 CO JE MBSR  
A KOMU MŮŽE POMOCT?

Snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR) se učí v rámci osmitýden-
ního kurzu, který většinou sestává z dvě a půl až tři hodiny dlouhých 
setkání a jednoho celodenního setkání v tichu, které se koná mezi šestým 
a sedmým setkáním. Program MBSR vyvinul Dr. Jon Kabat-Zinn z Lé-
kařského centra Massachusettské univerzity ve Worcesteru. Kabat-Zinna 
ovlivnila zkušenost s vipassanou, se zenovou meditací a také s jógou. 
První kurz uspořádal v roce 1979. Kurz MBSR patří do tehdy poměrně 
nové oblasti, která se dnes nazývá psychosomatická či celostní medicína.
Program MBSR je především intenzivním výcvikem všímavosti, kterou 
Kabat-Zinn definoval jako „uvědomování, které přichází skrze záměrné 
věnování pozornosti, v přítomném okamžiku a bez posuzování“.1

Největší pozornost věnují výcviku a zkoumání všímavosti buddhi-
stické tradice, obzvláště vipassaná, o všímavosti však mluví i další kon-
templativní tradice. Od sedmdesátých let tvoří součást lékařství, školství 
a dalších oblastí i na Západě a považuje se za druh výcviku, který se ne-
váže k žádné denominaci či náboženskému vyznání a který je určen kaž-
dému bez ohledu na jeho víru. Jak poznamenává Kabat-Zinn, všímavost
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 je metoda, jak se dívat hluboko do vlastního nitra v intencích sebe- 
zkoumání a porozumění sobě samotnému. Proto je mindfulness 
něco, co se lze naučit a praktikovat (jak se to ostatně děje všude na 
světě v rámci programů založených na všímavosti), aniž bychom 
se odvolávali na asijskou kulturu nebo buddhismus kvůli něja-
kému obohacení či dodání autentičnosti. Všímavost sama o sobě 
představuje mocný nástroj sebeporozumění a zlepšování zdraví. 
Jednou z největších předností MBSR a všech programů na všíma-
vosti postavených, jako je například kognitivní terapie založená 
na všímavosti (mindfulness-based cognitive therapy, MBCT), je 
vlastně fakt, že nejsou závislé na žádném systému víry nebo ideo- 
logii.2

Nedlouho poté, kdy začal Kabat-Zinn vést kurzy MBSR, byla v nemocnici 
Massachusettské univerzity založena Klinika pro snižování stresu, v níž 
byl stěžejním programem právě kurz MBSR. Klinika v rámci zkušební 
fáze po celý rok poskytovala kurzy snižování stresu, jichž se účastnilo 
vždy až třicet osob, mezi nimi i mnoho pacientů s chronickými bolestmi. 
Protože účastníci se naučili své bolesti lépe zvládat, prokázala se účinnost 
programu. Zmírnilo se jejich osobní utrpení a v některých případech se 
u nich snížila i míra bolesti.

Kabat-Zinn spolu se svými spolupracovníky prováděl od počátku 
výzkum.3 Ukázalo se, že MBSR zmírňuje příznaky a zvyšuje kvalitu ži-
vota u lidí, kteří trpí širokou škálou onemocnění.

Kurz MBSR byl první z přístupů, jež se dnes nazývají „přístupy za-
ložené na všímavosti“. K programům, jejichž forma (včetně délky kurzu 
a důrazu kladeného na domácí praxi) vychází z kurzu MBSR, patří mimo 
jiné kognitivní terapie založená na všímavosti (MBCT, Mindfulness- 
-Based Cognitive Therapy), výcvik uvědomování návyků spojených 
s jídlem založený na všímavosti (MB-EAT, Mindfulness-Based Eating 
Awareness Training), prevence relapsu založená na všímavosti (MBRP, 
Mindfulness-Based Relapse Prevention) a výcvik všímavosti při onemoc-
nění rakovinou (Mindfulness-Based Cancer Care). Od kurzu MBSR se 
programy s užším zaměřením liší především tím, že většinou cílí na sku-
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piny s konkrétními potížemi – například na osoby s chronickými bolest-
mi nebo s opakovanými relapsy deprese, na osoby závislé na návykových 
látkách, trpící rakovinou atd. Kurzy MBSR jsou pak určeny účastníkům, 
kteří trpí řadou různých obtíží a nejsou rozděleni podle diagnózy či sta-
vu.

Kurzy MBSR vede řada odborníků, k nimž patří lékaři, psycholo-
gové, psychoterapeuti, učitelé, sociální pracovníci, kouči, fyzioterapeuti, 
zdravotní sestry, ergoterapeuti, kaplani, učitelé jógy a mnozí další a ve-
dou je na celém světě ve velice rozmanitých podmínkách a v nejrůzněj-
ších institucích, jako jsou nemocnice, psychiatrické kliniky, univerzity, 
soukromé ordinace, školy, hospice, instituty celoživotního vzdělává-
ní, firmy, vězení, poradny, lékařské fakulty, vojenská zařízení a mnohé  
další.4

Program MBSR využijí ti, kdo se chtějí naučit svými vlastními schop-
nostmi zvládat stres a zvýšit tak kvalitu svého života. Klíčovou složkou 
kurzu je uvědomění, že je možné změnit způsob, jakým pohlížíme na 
životní události a omezující okolnosti. Účastníci v kurzu MBSR zjistí, že 
praktikováním všímavosti mohou rozšířit pohled na svůj stav a zmírnit 
tak jeho příznaky. Naučí se nesoustředit tolik na samotnou situaci a spíš 
sledovat, jak je ovlivňuje na emocionální a mentální úrovni a jak ovlivňu-
je i jejich chování. Například, pokud jde o vztah k bolesti, někteří z našich 
účastníků uvedli, že je emocionální utrpení (vztek, obviňování, rezigna-
ce a pocit bezmoci), které zažívali před začátkem kurzu, již neprovází 
na každém kroku. Během účasti na kurzu se cvičili v tom, aby myšlen-
ky vnímali jako myšlenky, a ne jako skutečnosti, čímž si vytvořili určitý 
odstup, takže se jimi již nenechávají unést. Pacienti s bolestmi mohou 
při formálních cvičeních programu MBSR, obzvlášť pak při procházení 
těla (body scan), pomalu proměnit svůj vztah k bolesti od „Já jsem moje 
bolest“ k „Mé tělo zakouší bolest, já jsem však víc než jen ta bolest.“ Fy-
zickou bolest možná zakoušejí i nadále, ale již do takové míry neomezuje 
to, jak se rozhodnou žít, ani tolik neovládá jejich myšlenky.

Kabat-Zinn ve shrnutí vlivu vědeckých studií na to, jak sami na sebe 
pohlížíme, poukazuje na skutečnost, že bdělé uvědomování myšlenek 
a emocí prospívá našemu zdraví:
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 Zejména na základě osobní zkušenosti, stejně jako z důkazů poda-
ných vědeckými studiemi, bychom mohli vyvodit, že určité posto-
je a způsoby vidění sebe sama a ostatních posilují zdraví. Afiliativ-
ní důvěra, soucit, laskavost a vidění základní dobroty v ostatních 
i v nás mají přirozenou hojivou sílu. Stejnou sílu má nahlížení na 
krize, a snad také na ohrožení, jako na výzvy a příležitosti. Do-
kážeme-li si to uvědomovat, můžeme všímavě pracovat na tom, 
abychom v sobě uvedené vlastnosti vědomě rozvíjeli. Okamžik za 
okamžikem, den za dnem. Stávají se z nich nové možnosti, které 
můžeme kultivovat. Stávají se z nich nové a hluboce uspokojující 
možnosti vidění světa a bytí v něm.5

Komu může kurz MBSR pomoct?
Lidé přicházejí na kurzy MBSR z různých důvodů. Zde je pár 
typických výpovědí našich účastníků:

 ∞  „Když jsem ve stresu, většinou mě ovládnou negativní myš-
lenky, které ovlivní moji náladu v takové míře, až zcela pře-
stanu být produktivní. Chci se naučit zvládat výzvy s větším 
klidem.“

 ∞ „Ráda bych si vytvořila lepší vztah k vlastnímu tělu.“
 ∞  „Chtěl bych se naučit zvládat stres jiným způsobem, než jaký 

jsem používal dosud, kdy jsem vždycky cítil bezmoc a ochro-
menost a začal jsem obviňovat druhé.“

 ∞  „Beru léky na nemoc a dělám to, co mi lékař řekne. Ale rád 
bych pečoval o celé své já, ne pouze o ty části, které nefungují.“

 ∞  „Chtěl bych si lépe uvědomovat své hranice a být ve větším 
souladu sám se sebou. Chci sám sebe víc vnímat, i když je to 
někdy emočně náročné.“

 ∞  „Chtěla bych si uvědomovat dřív, že ve mně narůstá stres, 
a mít po ruce nástroje, abych s ním mohla pracovat.“
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 ∞  „Chtěl bych se naučit, jak zůstat uvolněný, i když se ocitnu ve 
stresující situaci.“

 ∞  „Na programu MBSR se mi líbí, že se naučím věnovat každý 
den určitý čas sám sobě a začít si sám sebe opět vážit.“

 ∞  „Hledám něco, čím bych vyvážila svůj hektický pracovní ži-
vot, a chtěla bych se opět naučit odpočívat.“

 ∞  „Chtěl bych najít nějaký lepší způsob, jak zvládat drobné po-
tíže všedního dne.“

 ∞  „Chronické bolesti mě omezují do takové míry, že nemyslím 
na nic jiného. Ráda bych přišla na lepší způsob, jak zvládat 
bolest.“

 ∞  „Donedávna jsem vůbec neměl potíže se stresem, naopak sko-
ro jako bych stres potřeboval, abych se cítil dobře. Dnes už to 
však očividně nefunguje a já nevím, co se to se mnou děje. 
Připadá mi, že jsem čím dál neklidnější a nervóznější, a moje 
rodina říká, že jsem v poslední době velmi podrážděný.“

 ∞  „Pracuji okolo deseti hodin denně a baví mě to. Večer však 
nemohu zpomalit. Jsem pořád v jednom kole a mám pocit, 
že to z dlouhodobého hlediska není dobře. Chtěl bych umět 
vypnout.“

Zmírnit příznaky nemoci a stresu patří k důležitým prvkům kurzu 
MBSR a je to i pochopitelný důvod, proč se do něj mnozí lidé hlásí, ale 
praktikování všímavosti a její začlenění do každodenního života má da-
lekosáhlejší důsledky, než je pouhé zmírnění příznaků nemoci. Všíma-
vost není jen metoda, jak vyřešit problém. Je to zásadní proměna postoje 
k sobě samému a svému stavu. Umožňuje nám využít své vnitřní zdroje 
a schopnosti a získat přístup k uzdravujícímu potenciálu, který v sobě 
každý máme. Díky tomu si pak vytvoříme základ pro vnitřní nasměro-
vání k zdravému způsobu života. V tomto smyslu je všímavost základním 
postojem a způsobem života.
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Rozvinout za pomoci všímavosti laskavý a soucitný postoj k sobě sa-
mému je klíčovým krokem k uzdravení. Uzdravením nemáme na mysli 
vyléčení nemoci nebo zbavení omezujících příznaků. Uzdravení se v této 
souvislosti pojí s prožitkem celistvosti, s pocitem, který můžeme zažít do-
konce i v průběhu vážné nemoci.

Mluví o tom i Klára, jedna z účastnic kurzu, která trpí roztroušenou 
sklerózou. Pravidelně se účastní setkání určených bývalým účastníkům 
kurzu. Těmito slovy popsala, jak moc ovlivnilo její život praktikování 
všímavosti: „Je čím dál víc zjevné, jak mi kurz pomohl v tom, jak se sta-
vím ke své nemoci. Když jsem se vydávala na cestu všímavosti, vníma-
la jsem sama sebe jako někoho, kdo ‚trpí‘ roztroušenou sklerózou. Díky 
MBSR teď mohu říct: ‚Žiji s roztroušenou sklerózou.‘ Možná že smyslem 
praktikování všímavosti je právě zaujmout tento postoj a zažít si ten roz-
díl, pro mě je nicméně důležité i to, že dokáži trpět a žít zároveň.“

Studie Univerzitní nemocnice v Basileji potvrzuje Klářinu osobní 
zkušenost. Výzkum ukazuje, že lidé s roztroušenou sklerózou, kteří se 
zúčastnili kurzu MBSR, pociťovali větší životní sílu a větší kvalitu života 
a méně trpěli depresí.6

Při jakých obtížích pomáhá MBSR?
Vědecký výzkum ukázal, že MBSR hraje nejen preventivní 
a podpůrnou roli při každodenním zvládání stresu – v práci 
i doma – nýbrž může přispět i ke zmírnění příznaků a psychic-
kého utrpení při řadě potíží. Mezi ně patří:

 ∞ chronické bolesti
 ∞  kardiovaskulární onemocnění (například vysoký krevní tlak)
 ∞ poruchy spánku
 ∞ deprese a úzkosti
 ∞ fibromyalgie
 ∞ psoriáza
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 ∞ chronická onemocnění (cukrovka, roztroušená skleróza)
 ∞ rakovina
 ∞ běžný stres a syndrom vyhoření

V posledních letech se rozběhl bouřlivý výzkum programu MBSR a vý-
cviků v meditaci všímavosti. Dr. Richard Davidson v průkopnické studii 
na Wisconsinské univerzitě doložil, že praxe meditace všímavosti může 
stimulovat neuroplasticitu, kterou definuje jako „schopnost mozku vý-
znamně měnit svoji strukturu a fungování“. Dále uvádí:

 Jakkoli je to ohromující, je pravdou, že pouhou mentální aktivitou 
můžeme změnit svůj mozek. Mentální aktivita, ať už je to medi-
tace či kognitivně behaviorální terapie, může změnit fungování 
mozku v určitých obvodech tak, že rozvineme svou pozornost 
ke společenským signálům, větší citlivost vůči vlastním pocitům 
a tělesným počitkům a upevníme svůj pozitivní přístup k životu.7

Richard Davidson uspořádal v roce 1999 se svým týmem důležitý vý-
zkum MBSR. Jedna skupina lidí se zúčastnila osmitýdenního kurzu 
MBSR, zatímco kontrolní skupina ne (dostala nicméně příležitost se 
ho zúčastnit později). Kromě dalšího vypovídaly výsledky výzkumu 
i o zmírnění příznaků úzkostí zhruba o dvanáct procent (na rozdíl od 
mírného zhoršení u kontrolní skupiny). Podle Davidsona se u účastníků 
kurzu MBSR během čtyř měsíců trojnásobně zvýšila aktivace levé stra-
ny prefrontální mozkové kůry. Význam tohoto zjištění spočívá v tom, 
že odráží „skutečnost, že se lidé praktikováním tohoto druhu mentál-
ního cvičení naučí přesměrovat své myšlenky a pocity, ... takže se sníží 
aktivita v pravé prefrontální kůře mozkové, která je odpovědná za ne-
gativní emoce, a zvýší v levé straně, která povzbuzuje odolnost a spoko- 
jenost.“8
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3 STRES, NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ 
SITUACE A VŠÍMAVOST

V této kapitole si položíme tři základní otázky:

 → Co je stres?
 → Co ho spouští?
 → Jaký vliv má stres na kvalitu našeho života?

Zároveň se podíváme i na to, jak nám může všímavost pomoct se stresem 
lépe pracovat. My, autorky, věříme, že je dobré nejprve porozumět, co je 
to stres, a pak se teprve věnovat otázce, jak s ním zdravým způsobem 
žít. Téma uvedeme cvičením vycházejícím z jiného cvičení, které vyvinul 
profesor Gert Kaluza, jeden z předních německých odborníků na stres.

Cvičení:  
Zkoumání spouštěčů stresu a stresových reakcí

 ∞ Doplňte větu: „Jsem ve stresu, když…“
 ∞  Napište vše, co vás napadne. Může to být jedna věc nebo i dlou-

hý seznam okolností a situací, ve kterých pociťujete stres.
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 ∞  Dále doplňte větu: „Když jsem ve stresu, mám sklon…“ Napiš-
te, co děláte, když zažíváte stres. Například: „Víc kouřím, cítím 
se bezmocný a k ničemu, jsem podrážděný, jdu běhat, ...“ Tímto 
způsobem se dozvíte, jak vy konkrétně reagujete na spouštěče 
stresu.

 ∞  Teď, když jste se zamysleli nad svými reakcemi na spouštěče 
stresu, si položte otázku, na jaké rovině nejčastěji reagujete:

 ∞  psychoemocionální rovina („mám starosti“, „nezvlá-
dám“, „je toho na mě moc“ apod.)

 ∞  tělesná rovina (zrychlený tep, častá potřeba jít na záchod, 
neklid atd.)

 ∞ rovina chování (kouření, hyperaktivita atd.)
 ∞  Je dost pravděpodobné, že vaše reakce na stres se skládá z vícera 

takových projevů.
 ∞  Možná si při cvičení povšimnete, že jako spouštěče stresu uvá-

díte samozřejmé, každodenní věci. Mohou to být například si-
tuace, kdy jdete po dlouhém pracovním dni nakupovat, kdy se 
musíte soustředit v rušivém prostředí, kdy je třeba vyřešit řadu 
drobných problémů a ostatní jsou netrpěliví nebo kdy po vás 
něco chce několik lidí najednou.

(Petra:) Jsem ve stresu, když mě čeká náročný úkol, ale já si na 
něj nemůžu najít chvíli klidu, protože je třeba udělat plno jiných 
věcí. Stresovat mě může i to, když musím odevzdat nějakou práci 
v termínu, nebo když nemám určitou situaci dost pod kontrolou.

Stres nevyvolávají jen velké, dramatické události – takzvané kritické ži-
votní okamžiky, jako je svatba, smrt někoho blízkého nebo ztráta pra-
covního místa. Nervy nám hlodají i obyčejné, často se opakující situace 
a problémy. Tyto problémy vznikají často spolupůsobením časové tísně, 
přehnaných nároků a prostředí, například hluku, omezeného prostoru 
nebo celkového zahlcení různými vjemy. Potvrzují to závěry výzkumů 
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stresu: každodenní nepříjemnosti vyvíjejí největší nároky na naši schop-
nost vypořádat se se stresem a tudíž i nejvíc ohrožují naše zdraví.

Můžete si každodenní příčiny stresu představit jako zrnka písku, 
která se usazují v soukolí stroje. Nejprve vlastně nemusejí ničemu vadit, 
ale pokud je nevyčistíte, mohou ve stroji i ve vašem životě působit skuteč-
né problémy. Pokud jsme již takto zahlcení, pak v nás může něco malé-
ho, jako je zvonění telefonu nebo prostá otázka našeho spolupracovníka, 
vyvolat stres a prudkou tělesnou nebo emoční reakci. Může se to stát tou 
pověstnou poslední kapkou, kdy pohár přeteče.

Není to ale nevyhnutelné. Důležitým prvkem programu MBSR je na-
učit se praktikovat všímavost v každodenním životě, abychom zůstávali 
ve stavu bdělosti. Rozvíjíme také přátelský přístup k sobě samým, takže 
se můžeme nenásilně, bez výčitek navrátit do přítomného okamžiku. To 
je nám pak oporou a pomáhá nám to včas rozpoznat varovné signály, 
abychom se nepoddali sklonu k automatické reakci. Například výše uve-
dené cvičení se spouštěči stresu nám ukazuje, jak zpozorovat varovné 
signály stresu, abychom se vyhnuli tomu, že nás ovládnou. Všímavost 
nám také pomáhá zastavit se a ptát se: „Co v tomto okamžiku vlastně 
prožívám? Co mi mé tělo říká o pocitech, které vnímám?“ Tak se naučí-
me čelit spouštěčům stresu a vlastní reakci připravení, omezit svůj sklon 
přepnout na autopilota, jednat bezmyšlenkovitě a být duševně a citově 
nepřítomní. Později uvidíme, jak nám takové praktikování všímavosti 
může usnadnit zvládání náročných situací.

Až dosáhnu svého cíle, budu šťastný,  
… nebo ne?

Tento výrok odráží způsob života, jakým žije mnoho lidí. Často upínáme 
pozornost a naděje k příslibům štěstí nebo k určitým významným udá-
lostem ve svém životě. V důsledku pak ztrácíme ze zřetele skutečnost, 
že tento postoj nenápadně vyvolává chronický stres. Připouštíme, aby 
náš život – víceméně vědomě – řídil postoj „až–pak“: „Až děti odejdou 
z domova, pak se budu víc věnovat sama sobě.“ nebo „Až dokončím tento 
projekt, pak se věci uklidní.“ Snažíme se sami sebe přesvědčit, že bude-
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3. 
týden

Být doma ve svém těle

Cesta objevování, která začala procházením těla, pokračuje třetí týden jó-
gou. Jedním z cílů třetího setkání je naučit se sérii nenáročných jógových 
cviků, které je pak možné praktikovat doma. Katharina Meinhardová, 
učitelka v našem institutu, popsala roli jógy v rámci MBSR následovně:

 Řada lidí má zkreslenou představu o svém těle a jeho možnostech. 
Jednoduché pohyby a pozice všímavé jógy nám mohou pomoct, 
abychom si začali uvědomovat své mylné představy a začali si vší-
mat, jak zažité pohybové a myšlenkové vzorce narušují naše těles-
né, emociální a duševní zdraví.
  Jóga podporuje uvědomování těla, sílu, ohebnost a pohybo-
vou koordinaci. Můžeme při ní zakoušet tělo a dech novým, svě-
žím způsobem. Posilováním laskavého postoje k sobě samotnému 
a mysli začátečníka v józe rozvíjíme sebepřijetí, trpělivost a dů- 
věru.
  Není tu žádný vzdálený cíl, jehož bychom chtěli dosáhnout – 
tak, jak jsme teď, jsme jedineční, úplní a celiství. Pokud si to uvě-
domíme a doceníme to, otevřeme se zázraku přítomného okamži-
ku a uděláme krok vpřed směrem k harmonické celistvosti.24
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Návrat domů k sobě
Při cvičení jógy řada lidí zjistí (a rovněž i dřív při procházení těla), že 
jsme jen zřídka doma ve svém těle. Většinu času jsme nahoře, v hlavě. 
Ať už v práci, v běžném životě, nebo dokonce v okamžicích klidu, kdy 
zdánlivě odpočíváme, naši mysl zaměstnávají myšlenky, plány, vzpo-
mínky a nevyřešené problémy. Často zůstáváme v hlavě, dokud se něco 
nepřihodí. Může to být diagnóza nějaké nemoci nebo autonehoda nebo 
začneme vnímat nějaké bolesti. Znenadání se objeví tělesné počitky spo-
lu se silnými pocity, jako je zlost, odmítání nebo stud.

Klára, osmatřicetiletá žena s diagnózou roztroušené sklerózy, se na 
prvním setkání kurzu skupině svěřila „Když jsem zjistila, že mám roz-
troušenou sklerózu, měla jsem na své tělo zlost. Nemohla jsem už dělat 
věci tak, jak jsem je dělávala. Miluju surfování, ale neměla jsem sílu se 
postavit na prkno. Již jsem nemohla svému tělu důvěřovat. Byla jsem tak 
zklamaná a frustrovaná“. Klářina výpověď mnoho členů skupiny zasáh-
la, nejen proto, že se svěřila se svými pocity, nýbrž i proto, že se v příběhu 
poznali. První reakce řady lidí, kteří onemocní, je pocit, že je jejich tělo 
zradilo. Cítí zlost, strach, frustraci, lítost a celou škálu dalších znepokoji-
vých pocitů a myšlenek. V této chvíli většinou nebývají připraveni přijí-
mat slova útěchy; pocit ztráty je příliš silný.

Klára pokračovala ve vyprávění:

 Přihlásila jsem se na kurz MBSR, protože jsem se s tím chtěla srov-
nat. Věděla jsem, že už nikdy nebudu moct surfovat. A ještě těžší 
bylo čelit všem svým negativním a sebekritickým myšlenkám.
  Ale teď, pod vší tou tvrdostí, občas zaslechnu laskavější hlas, 
který říká: „No tak, Kláro! Vždyť jsou tu i další věci, které můžeš 
dělat. Ať už je na tom tvoje tělo jakkoli, nenech se o ně připravit!“

V každém okamžiku, ať už je naše zdraví jakékoli, žijeme, dýcháme a na-
dále se vystavujeme životu. V tom je něco nesmírného; je v tom táž ener-
gie, která umožní semínku, aby na jaře vzklíčilo po zimním spánku.

Když onemocníme nebo si přetěžování se vybere svou daň, možná 
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je spojte na břiše nebo za zády. Uvolněte ramena a nechte je 
klesnout.

 ∞  Pokud budete chtít, zavřete na chvíli oči a obraťte pozornost 
plně ke svému tělu.

 ∞  Nebo nechte oči otevřené a směřujte pohled asi metr před sebe. 
Vnímejte rozložení váhy na chodidlech a tělesné počitky v no-
hou, zádech, přední části těla, pažích, ramenou a hlavě. Ne-
snažte se nic z toho změnit, praktikujeme prosté uvědomování 
těchto počitků.

 ∞  Až budete připraveni, otevřete oči, pokud jste je měli zavřené, 
a vydejte se pomalu vpřed.

 ∞  S každým krokem, který uděláte, si co nejjasněji uvědomte po-
čitky spojené s pohybem. Možná budete vnímat tlak chodidel 
na zemi, zvedání chodidla, přesouvání váhy z jednoho chodidla 
na druhé. Jen udělejte krok… a další… a další… a další!

 ∞  Až ujdete vzdálenost, kterou jste si vytyčili, na okamžik se za-
stavte a uvědomte si své tělo. Pak se zvolna otočte, zase se na 
okamžik zastavte a pak se vydejte stejnou cestou zpátky. Pokra-
čujte tímto způsobem tam a zase zpátky a dál si uvědomujte své 
tělesné počitky a průběh chůze.

 ∞  Pokud zjistíte, že vám myšlenky utíkají jinam (což se bude bě-
hem meditace v chůzi dít stejně jako při každé jiné meditaci), 
jen si to s laskavostí a bez posuzování uvědomte. Pak obrať-
te pozornost zpět ke kroku, který právě děláte, a k počitkům, 
které se právě objevují. Pokračujte v meditaci v chůzi, dokud 
neuplyne čas, který jste si na ni vyhradili.

 ∞  Nakonec se zase na pár okamžiků zastavte a vnímejte celé své 
tělo. Pak způsobem, který vám vyhovuje, meditaci ukončete.
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vybízíme, aby si všimli všeho, co je přítomné. Zároveň je vybízíme, aby 
si všimli, zda nějaká část těla nepotřebuje zvláštní péči: možná z prá-
ce u počítače cítí napětí v ramenou, nebo mají oči unavené z přílišného 
čtení. Při procházení těla si tedy zvolna uvědomí své tělo a všimnout si 
všech počitků, které možná volají po jejich laskavé pozornosti.

Pak se jich třeba zeptáme, co v těle zaznamenali, a jestli je napadá ně-
jaká jógová pozice vestoje nebo i nějaký jiný pohyb (například kroužení 
rameny), které by teď rádi provedli a o které by se rádi podělili se skupi-
nou. Možná předvedou svou oblíbenou pozici, nebo poslechnou intuici, 
která jim radí: „Když se cítím tak a tak, mohu udělat tuto jógovou pozici 
a tak vyjádřit své přání o sebe pečovat.“ Ukáže se, že řada účastníků bě-
hem uplynulých týdnů v jógových pozicích nabyla přirozenější lehkosti 
a jemnosti, které se promítají i do toho, jak se pohybují v každodenním 
životě.

Ten, kdo právě předcvičuje, může zároveň sdílet své osobní zážitky 
s cvičením nebo jednotlivými pozicemi. Příběhy, které účastníci vyprá-
ví, nejsou vždycky šťastné, jsou však pravdivé. Úplně pokaždé se někdo 
zmíní, že si teprve díky józe uvědomil, jak moc sám sebe přehlížel nebo 
se sebou drsně zacházel.

Jeden z účastníků, který dřív běhal maratóny, vyprávěl následující: 
„Byl jsem na sebe naštvaný, že nejsem vestoje schopný položit chodidlo 
na horní část stehna. Po operaci kyčle už to nedokážu. Ať dělám, co dě-
lám, už se nedostanu tam, kam dřív.“ Na chvíli se zarazil a pak pokračo-
val: „Tolik jsem se snažil, až jsem jednou dokonce spadl. Naštěstí se mi 
nic nestalo. Zato moje pýcha utrpěla. Ale jak vás tak pozoruji, cítím něco 
jiného: Víte, všichni stojíme vzpřímeně a všichni jsme hrdí.“ Pak dodal 
s úsměvem: „I když většina z nás je trochu pokroucená.“

Důležitým aspektem péče o sebe je rozpoznat, že nejdůležitějším 
faktorem, když se k ní skutečně odhodláme, je naše ochota se za sebe 
postavit. Zejména, pokud jsme si již prošli řadou nezdarů, můžeme být 
v pokušení upadnout do nečinnosti a čekat, že se o nás postará někdo 
jiný. Stát si za sebou a pečovat o sebe spočívá skutečně v tom, že přijme-
me pozvání těla, mysli a srdce znovu a znovu navazovat spojení, pečlivě 
naslouchat a uvědomovat si všechny zprávy, které přicházejí, a náležitě 



168 Zbavte se stresu pomocí všímavosti

Otázky podporující všímavost,  
když čelíme nutkání, chtění nebo odporu

Když u sebe zpozorujete chtění nebo nutkání k něčemu, co byste 
udělali normálně, zkuste si položit jednu nebo víc následujících 
otázek. Nejlepší je vidět každou otázku jako otevřený prostor, ve 
kterém můžete být prostě přítomní se vším, co přichází. A ne jako 
položku na seznamu úkolů, kterou si musíte odškrtnout.

1.  Nejprve si povšimněte, co vás táhne k tomu, abyste se do čin-
nosti pustili. Po čem podle vás tolik toužíte?

2. Zastavte se a uvědomte si:

a. Jaké počitky jsou přítomné? V které části těla se nacházejí?
b.  Jsou přítomné nějaké myšlenky (například „To musím mít“ 

nebo „Musím zmírnit ten tlak“)?
c.  Jsou přítomné nějaké pocity (například smutek, neklid, 

zlost, radost)?
d.  Jakým způsobem můžete být všímaví, když pociťujete tou-

hu něco získat nebo se naopak něčemu vyhnout?
e.  Skutečně něco chcete, nebo se snažíte zamaskovat či zarazit 

něco nepříjemného?
f.  Neexistuje něco jiného, co by pro vás ve skutečnosti bylo 

zdravější nebo uspokojivější?
g.  Jaký by mělo to, k čemu vás to táhne, vliv na vaše zdraví, 

pocity nebo pohodu?
h.  Jaké jsou možné alternativy?
i.  Jaké překážky vám podle vás brání v tom, abyste si zvolili 

zdravou alternativu?
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Učitelé MBSR v České Republice a na Slovensku

Marta Dömöková Jaroslav Chýle
www.mindfulnessnakazdyden.sk www.mbsr.cz

Michal Dvořák Andrej Jeleník
www.bemindful.cz www.mindful.sk

Katarína Bírešová Tatiana Lorenzová
www.lessstress.cz tatiana.lorencova@gmail.com

Šimon Grimmich Maya Nováková
www.vnitrniprostor.cz www.mayanovakova.sk

Václav Šmilauer Jitka Pouzarová
www.lessstress.cz www.mindfulprague.com

www.mindfulnessnakazdyden.sk
www.mbsr.cz
www.bemindful.cz
www.mindful.sk
www.lessstress.cz
mailto:tatiana.lorencova@gmail.com
www.vnitrniprostor.cz
www.mayanovakova.sk
www.lessstress.cz
www.mindfulprague.com
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O autorkách

Linda Lehrhauptová, PhD. je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou 
Institute for Mindfulness-Based Approaches a jednou ze služebně nej-
starších učitelů MBSR v Evropě. Působí již třicet pět let jako učitelka 
a supervizorka v oblasti metod založených na všímavosti a má bohaté 
zkušenosti s jejich uplatňování ve výchově, zdravotnictví a osobním roz-
voji. MBSR začala učit v roce 1993 a osvědčení získala od Centra pro vší-
mavost v lékařství, zdravotnictví a společnosti Lékařské fakulty Massa-
chusettské univerzity. Je držitelkou titulu v oboru výchovy a titulu PhD 
v performance studies se specializací na rituály a tradice. Je zakládající 
členkou německé Národní asociace učitelů MBSR a MBCT a Evropské 
sítě asociací pro přístupy založené na všímavosti (EAMBA).

Institute for Mindfulness-Based Approaches byl založen v roce 2001 
a je nejstarší institucí pro výcvik učitelů všímavosti v Evropě. Dnes je 
jednou z největších organizací pro výcvik metod založených na všíma-
vosti. Osmnáctiměsíčního výcvikového programu pro učitele MBSR se 
tu zúčastnilo již přes tisíc dvě stě profesionálů. V současné době nabízí 
IMA učitelům výcvikové programy MBSR, MBCT a MBCL (Mindfulness
-Based Compassionate Living) v osmi zemích Evropy. Jeho učitelé patří 
k nejzkušenějším v Evropě. Institut rovněž vyvinul inovativní programy 
dalšího vzdělávání pro učitele a pořádá také soustředění všímavé medi-
tace.

Dr. Lehrhauptová od roku 1979 praktikuje zenovou meditaci a je 
učitelkou v zenové škole White Plum Asanga, založené róšim Taizanem 
Maezumim. Byla jí předána dharma senseiem Alem Fušo Rapaportem, 
zakladatelem Open Mind Zen. Rovněž mnoho let studovala zen u róšiho 
Dennise Genpo Merzela a senseie Nica Tydemana. Je vedoucí učitelkou 
Zen Heart Sangha, skupiny lidí praktikujících zen napříč Evropou, a již 
mnoho let pořádá soustředění zenu a všímavé meditace.

V roce 1976 se zamilovala do Tchaj-ťi a Čchi-kungu, které se ná-
sledně učila u předních představitelů první generace asijských učitelů na 
Západě. Přes dvacet let, od roku 1982 řídí inovativní výcvik pro učitele  
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Tchaj-ťi a meditativního pohybu, rovněž připravila první výcvik učitelů 
Čchi-kungu se zaměřením na ženské zdraví v Evropě.

Je autorkou knih o všímavosti a o Tchaj-ťi.
Linda Lehrhauptová, původem Američanka, žije s rodinou od roku 

1983 v Německu. Část roku tráví ve Spojených státech.

Kontakt: 
LindaLehrhaupt@aol.com
info@institute-for-mindfulness.org
www.institute-for-mindfulness.org
www.institut-fuer-achtsamkeit.de

Petra Meibertová, Dipl. Psych. je psycholožka a jedna z předních ně-
meckých expertek na MBSR, MBCT (Kognitivní terapie založená na 
všímavosti) a aplikace všímavosti v lékařství a psychoterapii. Je spolu-
zakladatelkou a spoluředitelkou Achtsamkeitsinstitut Ruhr, německého 
institutu pro metody založené na všímavosti, kde se zabývá výcvikovými 
programy pro učitele MBSR a MBCT. Institut nabízí mimo jiné i progra-
my dalšího vzdělávání pro učitele MBSR a MBCT a také roční výcviky 
všímavosti pro osoby pracující v terapeutických a výchovných profesích. 
Osvědčení učitele MBSR získala na Institute for Mindfulness-Based 
Approaches a dále se vzdělávala v Centru pro všímavost v lékařství, zdra-
votnictví a společnosti Lékařské fakulty Massachusettské univerzity. Od 
roku 2005 získává zkušenosti jako učitelka v Německu i ve světě, přede-
vším ve výcvikových programech pro učitele MBSR a MBCT.

Od roku 1990 ve své práci s klienty uplatňuje humanistické psycho-
terapeutické metody zaměřené na tělo. MBSR začala učit v roce 2003 
a krátce na to začala i s učením MBCT. Od roku 2005 je rovněž mís-
topředsedkyní rady německé Národní asociace učitelů MBSR a MBCT 
a podílí se na rozvoji European Network of Associations of Mindfulness-
-Based Approaches (EAMBA).

Zúčastnila se výzkumných projektů na Porúrské univerzitě v Bochu-
mi zkoumajících relapsy deprese a podílela se na výzkumném projektu 

mailto:LindaLehrhaupt@aol.com
institute-for-mindfulness.org
www.institute-for-mindfulness.org
www.institut-fuer-achtsamkeit.de
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