
Chcete vědět, jak snadno
navýšit své vibrace a zlepšit si

náladu?

 

Hra na radost

Naučte se hru
 na radost!

Jana Grohmanová



Slabší formou radosti je spokojenost.
Silnější formou radosti je extáze.
Trvalejší a intenzivní forma radosti je pocit štěstí.

Kdybychom hledali v odborné literatuře, co je radost, pravděpodobně bychom našli
tyto informace:

Radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk, reakce těla na
prožitek čisté lásky a sounáležitosti.

Jak to ale udělat, když se ráno vzbudíte 
a najednou žádný impuls k radosti nevnímáte?

Například zaspíte, zjistíte, že vám došel cukr do kávy, ujela vám tramvaj před nosem,
co teď, kde najednou vzít radost?
Několik let mě v mém životě inspiruje příběh holčičky Pollyanny, kterou naučil hrát
její tatínek "hru na radost".
Ona pak dokázala tuto hru naučit hrát skoro celé malé městečko a změnila tím osudy
mnoha lidem. Pro mě je stále inspirací a chtěla bych vás ji naučit. 

Čerpáno z knihy Pollyanna
Eleanor H.Porterová

Doporučuji tuto knihu, protože je zde ukryto
velké moudro. Po pravdě moje maminka,
když byla nemocná je četla mnohokrát a

vždy ji pomohla dostat novou chuť a sílu do
života. 

Je natočený i stejnojmenný film.
 



Jak se taková hra hraje?
 

Velmi jednoduše. Najdete ve svém životě a v každé situaci z něčeho radost. Myslíte
si, že to nejde?
 Zkusíme to.

Situace: Zaspíte do práce…?
Hra na radost: Mám radost, že jsem zaspala, alespoň nemusím venčit psa a postará
se o něj manžel.

Situace: Dojde vám cukr…?
Hra na radost: Mám radost, že došel cukr, stejně jsem chtěla přestat sladit a mohu
začít hned dnes.

Situace: Ujela vám tramvaj…?
Hra na radost: Mám radost, že mi ujela tramvaj, protože mě svezl kolega, se kterým
jsem stejně chtěla mluvit.

Zkuste dál pokračovat úplnými maličkostmi, které jsou ve vašem životě.

Situace: Musím do karantény…?
Hra na radost: Mám radost, alespoň budu mít čas pořádně uklidit byt.



Zkuste mít radost třeba jen z toho, že se ráno vzbudíte a podíváte se na své
neupravené vlasy a zataháte se za ně. Proč? Protože mnoho lidí právě teď, by se tak
ráda zatahalo za rozcuchané vlasy a nemají je, jsou třeba po chemoterapii.

Zkuste mít radost, že můžete spát v teplé a čisté posteli. Proč? Protože mnoho lidí,
právě teď, spí někde venku a nemají ani střechu nad hlavou.

Zkuste mít radost třeba z toho, že můžete jít po schodech. Proč? Protože někteří lidé
by po nich rádi chodili a nemohou. Jsou třeba na vozíku, mají berle, nemají nohy a
jsou odkázáni na cizí pomoc.

Nebo si můžete říci „mám radost, že mohu nést tak těžký nákup, protože mám tolik
peněz, že si mohu dovolit nakoupit plnou tašku jídla“. Proč? Protože tolik lidí by rádo
neslo těžký nákup, jen aby měli co jíst.

 
 

Doporučuji vám, zkuste si alespoň jednu hodinu denně, hrát tuto hru a říkat to
nahlas. Uvidíte, co se začne dít.

 
Prostě přijměte vždy situaci, takovou jaká je!

 
 
 
 
 
 
 
 

Mám radost, že....
Protože...

A neříkejte, že nic nenajdete?
 

Přestaňte ji energeticky odporovat. Neznamená
to, že ji nemůžete změnit, ale napřed ji vždy

zkuste přijmout.
 

Nebudete tak v sobě vytvářet zbytečný stres.
 

 Stres je ve skutečnosti pouze nepřijetí
stávající situace. Pokud uvolníte stres,

najdete snáze řešení.
 



To, co vám pomůže se dostat do stavu
radosti a lepší nálady je určitě vděčnost.

 Až uvidíte na zemi ležet nějaký krásný kamínek, strčte si ho do kapsy a uvědomte
si, že jste ho viděli. Kdyby kolem něj šel slepý člověk, neviděl by ho. Kamínek si

strčte do kapsy a pokaždé když ho nasaháte, uvědomte si něco, za co právě můžete
být vděční.

 
Říkejte mu třeba kamínek vděčnosti (já ho také nosím).

                  Vidíte a už můžete být hned vděční za první věc, a to je váš zrak…
                Tak si zkuste položit otázku. Za co mohu být právě teď vděčný? 

Určitě odpověď najdete.
 
 

A proč mít pocit radosti?
Pocity jsou pevnou součástí našeho života. Zatímco negativní pocity mohou
podporovat rozvoj různých onemocnění, zaměření se na pozitivní pocity, naopak
prospívá celému organismu.

V našem těle se při pozitivních pocitech jako je například radost, štěstí, láska, něha
apod. uvolňují chemické reakce v těle, které velmi prospívají našemu tělu.

.
Jsou důležité pro naši psychiku, ulevují nám od bolesti,
udržují naše tělo v emoční a psychické rovnováze. Mají
blahodárný vliv na funkce našeho fyzického těla.

 
Pozor je velký rozdíl v pozitivní myšlení a v pozitivním
vibrování.
Pokud se budete snažit pozitivně myslet a za pozitivním
myšlením budete schovávat své potlačené negativní emoce,
emoční bolesti a traumata, ocitnete se ve vibračním
nesouladu a nebude vám samotné pozitivní myšlení
fungovat.

 

Vděčnost



Pokud se stále zaměřujete na negativní emoce, jako je strach, zloba, úzkost, pocit
vinny, sebelítost, bezmoc apod. může vám hrozit vážné onemocnění.

Negativní emoce jsou také energie. Pokud tyto energie nejsou zpracované,
uvolněné, pochopené nebo v sobě negativní emoce potlačujeme, způsobujeme si
energetické blokády ve svém těle. Ty jsou příčinou spousty problémů a
psychosomatických onemocnění.

V tomto případě tělo vylučuje stresové hormony, které negativně ovlivňují naše
zdraví. Pokud u vás delší dobu převládají negativní emoce, odstraňte je s
odborníkem, jinak by se vám hra na radost hrála hůře.

 
 

Věřte, že se vám vyplatí propustit tyto
negativní emoce, abyste mohli hrát s

lehkostí
"HRU NA RADOST " 

 Tak jako já.
 

Pozitivně myslet a pozitivně se cítit, 
je velký rozdíl.

 



Mám radost, že mohu hrát hru na radost,
 protože to mohu učit ostatní.

 
Pokud říkáte tato slova nahlas, vnímejte radost i ve svém srdci – je to velmi důležité!

 
Tato hra na radost jde ruku v ruce s vděčností a pocit vděčnosti v nás probouzí lásku.

To nejen k ostatním ale především k nám samotným.
 

Věnujte svou pozornost tomu, co máte. Místo pozornosti tomu, co vám v životě
chybí. To ale neznamená, že nemůžete po něčem toužit.

Tam kam jde pozornost, tam jde energie.
 

Co chcete ve svém životě přitahovat do života více? 
Vyberte se sami.

 
Já si už vybrala RADOST, VDĚČNOST a LÁSKU

Co si vyberete VY?
 

www.studiodaja.cz

www.studio-daja.cz


