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NALEZENÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY 
 
Pomůcky: klidné místo, rovný povrch, vy 
Délka: 5 – 15  
 
Zujte si boty, stoupněte si nejprve s otevřenýma očima na jednu nohu (jedno, 
jestli na pravou nebo na levou) a zkoumejte, jak se vám daří na noze udržet. 
Vyměňte nohy a totéž pozorování proveďte i na druhé noze. 
 
Zkoumejte, jaká poloha druhé nohy (té co se nedotýká země) a těla, je pro 
udržení rovnováhy nevíce podporující a hledejte paralelu se svým životem. 
 
Zaměřte se na to, v které poloze jste nejstabilnější i to, jak procházíte celým 
procesem. Stačí vám malé pohyby a korekce, nebo potřebujete balancovat 
v extrémních polohách? Pomáhám vám podpora? Vydržíte jen pár vteřin, nebo 
v pohodě několik minut? 
 
 

 
 
 
Opět nohy vyměňte, ale teď se snažte udržet balanc se zavřenýma očima. 
Pozorujte, jak se vám to daří. Bylo jednodušší balancovat se zavřenýma nebo 
otevřenýma očima? Jakou jste museli zvolit strategii, abyste balanc udržely? 
 

 Co se změnilo? 
 Co vám pomohlo udržet balanc? 
 Jak se můžete podpořit v rovnováze v běžném životě, 
 Jak si můžete přenést prožitek rovnováhy v těle přinést do životních 

situací, které vás rozhazují? 
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Přemýšlejte o tom a vytvořte si tělesnou kotvu nebo podporu. Já sama, toto 
cvičení dělám téměř denně a pozoruji, že se poloha, ve které jsem v rovnováze 
proměňuje. Když ho naleznu, chytnu si pravou rukou levé zápěstí a chvíli tak 
setrvám. 
 
Když najdu svůj rovnovážný bod, vždy si uvědomuji, že je to stále mikro pohyb, 
nikdy ustrnutí. Je to, jako bych miniaturními pohyby kolem rovnovážného bodu 
tančila.  
 
Kdykoli se mi během dne stane, že mě něco rozhodí, zavřu si na chvilku oči, 
chytnu pravou rukou levé zápěstí a třemi hlubokými nádechy a výdechy se 
spojím se svou vnitřní rovnováhou. 
 
S cvičením si můžete různě hrát, variovat si ho podle sebe, zapojit do něj děti, 
partnera. Užijte si ho a bavte se u něj. 
 
Poznávejte svůj vnitřní svět s lehkostí a v radosti. 
 
S láskou  
Adéla Sen 
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