
Pokračuj na další
stránku

Zaměř se na své přednosti a pamatuj, že každý z nás může mít nedostatky. Je smyslupné
zkoušet přĳmout sebe se vším všudy. Stojí nás hodně energie a vnitřního napětí se tím
trápit se tím, že nejsme dokonalí. Ale to není nikdo.

Můžeme třeba začít tím, že si najdeme několik věcí, které se nám na sobě líbí, a zaměříme
se víc na ně. Dejme si tu práci a opravdu je pojďme najít a pojmenovat. Nemusíme se totiž
zaměřovat jen na to, co vnímáme jako nedostatek. Můžeme kousek svojí pozornosti
obracet k tomu, co se nám na sobě líbí a každý den při pohledu do zrcadla se za to ocenit.
Každý z nás je jedinečný,každý z nás má jiné tělo s jinou minulostí.

2. Co se mi na sobě líbí - nakresli svůj obrys a najdi místa, která se ti na tobě líbí

1.
Být autentický (sám sebou) je naše vlastní super síla a pochází ze sebepoznání. To
znamená znát svou dobrou stránku, ale také znát svou nepříliš dobrou stránku. Pamatujme,
že žádná naše část není naším nepřítelem. Jakmile budeme znát obě své stránky, budeme
schopni sebepřĳetí a teprve potom může zářit naše skutečná vnitřní síla. Když přĳímáme
sami sebe, můžeme také přĳímat ostatní bez posuzování, jako když se rozsvítí žárovka.

Napiš/nakresli, co ti dodává sílu a co ti sílu bere - (něco jako baterie - co tě nabíjí
a co tě vybíjí…)

Moje tělo je moje



3.
Určitě nejsme jen to jak vypadáme! Máme spoustu vlastností a vzhled je jen jednou z nich.
Fyzická krása neurčuje hodnotu člověka. Namalujte si kruh na list papíru a vepište si do něj:
Kdo jsem a čím jsem?, kdo jste a kým jste?

Např. jsem holka, jsem dcera, majitelka křečka, jsem tanečnice, mám ráda své kamarády a ráda
s nimi trávím čas, umím dobře vyprávět vtipy, mám ráda modrou barvu, ráda jezdím na
kolečkových bruslích, miluju koně, umím už upéct bábovku, ráda cestuju a byla jsem v
Chorvatsku a Egyptě, ušla jsem už 25 kilometrů, umím být štědrá a podělit se s kamarády,
umím už docela dobře anglicky… a tak dále.

Co všechno utváří to, kým jsem / Co všechno jsem já?



4. Změna způsobu, jakým vidíte sebe a ostatní:

Znáš rozdíl mezi body positivity a body
neutrality?

Pokračuj dál :)

Kdo mě inspiruje?

Přemýšlejte o třech lidech ve svém životě, které obdivujete, respektujete nebo vás inspirují..
Můžou to být členové rodiny, spolužáci, kamarádi nebo dokonce influenceři. A taky se
zamyslete nad tím, čím vás inspirují. Co dělají, co pomáhá světu? Udělejte si seznam, proč si
těchto lidí vážíte, a pak si to prohlédněte. Má některá z těchto vlastností co do činění se
vzhledem jejich těla? Většinou asi ne. Takže pokud jejich vzhled není hlavním důvodem, proč
si těchto lidí vážíte, nemyslíte si, že podobně i ostatní lidé vás mají rádi za to jací jste, nikolik
pro to, jak vypadáte?



Mám ráda své tělo. Ano, nějak vypadá,
ale hlavní jsou schopnosti. Díky tělu
můžu dýchat, hýbat se, být..

Rozdíl mezi dvěma přístupy a termíny

Co je to Body positivita, A co je to Body neutralita?
Naše těla mají samozřejmě spoustu funkcí - dýchat, hýbat se, jíst, pít, sportovat, mluvit s
kamarády. Dnešní doba vytváří tlak zaměřovat se pouze na to, aby naše tělo bylo dokonalé,
ale jeho praktická funkce je často upozaďována. K tělu můžeme v našich úvahách přistupovat
pozitivně s uvědoměním si i svých nedostatků

5.

Anebo neutrálně - a to je přístup
kterému fandíme nejvíc.

Mám ráda své tělo i s celulitidou, chloupky i pihy,
jsou krásné, protože jsou moje


