TIPY NA SEBEPÉČI PRO VÁS I CELOU RODINU.
Květen 2021

Dobré ráno do pondělního dne!
Pondělí
10.05.

Pro dnešní den mám tento úsměvný vtip
na téma milosrdné lži.
Jak jste na tom vy s milosrdným lhaním?
Mluvit pravdu za všech okolností, či nikoliv?
Odpustili byste drobnou lež? Komu anno, a komu ne?
Co vás na lhaní nejvíc štve?
Lze se bez lhaní obejít?
Mrkněte vpravo, jak to řeší zvířátka na seznamce.

Dnes vnímejte vůně a pachy kolem sebe. Pokaždé, když si při
nadechnutí vzpomenete, zkuste si uvědomit, co nosem cítíte.
Je to příjemné, nebo nepříjemné? Známé či neznámé?

Úterý
11.05.

Pokud chcete, nastavte také tvář větru či slunci. Vnímejte, jak vítr či
paprsky proudí kolem vašeho obličeje či rukou.

Středa
12.05.

Kdo se bojí vosy? Víte, že jsou učitečné?
Na světě existuje asi 100 tisíc známých druhů vos. Asi 70 tisíc z nich tvoří
vosy, které nebodají.
„U

včel nám tolik nevadí, že bodají, protože víme, jaké dobré věci na
světě dělají," myslí si entomoložka Sumnerová z londýnské univerzity.

Běžně známí zástupci vos, jako je u nás vosa obecná, vosa útočná či

Nemusíte nic z uvedeného nijak zvlášť analyzovat. Spíše
si užijte ten pocit.
Jedná se o způsob, jak si zároveň odpočinout od
myšlenek. Každá minutka se počítá 

„…jed vos obsahuje mnoho antibiotik," pokračuje Sumnerová. Mnoho samotářských vos klade do paralyzované kořisti vajíčka, aby se měly larvy čím živit. "Takže si potřebují zajistit, že potrava je správně uchovaná," vysvětluje entomoložka.
V neposlední řadě mohou vosy posloužit i jako potrava.
Jejich larvy se jí například v Japonsku, Indii či Venezuele.
2

sršeň, tvoří jen malou část vosích druhů. Ale i oni přináší člověku užitek.
Například zbavují zeleninu housenek. Jejich jed je také zkoumán jako
nadějný prostředek při léčbě rakoviny.

Čtvrtek
13.05.

Odkaz na celý článek naleznete zde:

https://magazin.aktualne.cz/mnozi-je-nesnaseji-ale-nepravemvosyjsou-uzitecne-ukazujeno/r~cc0e23c0abee11ebb234ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3GiMKHf4
Q7GR7-eDSedqCu3dgc1tMkkyBs_jRgtMJufFkPHf-2HhaHy40

Tyto tipy můžete využít, když je toho na vás příliš.
Když jsme v napětí, ve stresu, stává se že zapomínáme na to základní: napít se (a pak rozbolí hlava), doplnit živiny, rozhýbat se apod.
To vše nám může pomoci zlepšit náladu.
Nebo vypnout hlavu a dát jí odpočinout od myšlenek, které se v ní často honí.

Více informací najdete na:
www.centrumlocika.cz/koronavirus

Pátek
14.05

Víte, že se můžeme učit od zvířat?
Zde jsou rady jedné kočky….
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Sobota
15.05.

Dnes mám pro vás hádanku.
Mrněte na obrázek vpravo a najděte, co tam nepatří 
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Nohy jsou naším senzorem.

Neděle
16.05.

Dnes sundejte ponožky i boty a jděte se projít. Bosky.
V trávě, v lese v mechu, po oblých kamenech, popř. po chodníčku. Ne po asfaltu 
Jděte pomalu a vnímejte, jak vám chůze naboso masíruje chodidla. Jaké to pro vás je, a kdy naposledy jste to zažili?
Přes chodidla pak vnímejte, jaká je zem pod vámi. Je teplá, studená, suchá, vlhká v porovnání s počasím okolo vás?

Navíc obsahují reflexní body celého těla, které chůzí naboso promasírujete a oživíte.
Chůze naboso také působí relaxačně pro ty,
kdo hodně pracují hlavou.
***
Fajnšmekrům doporučuji projít se bosky v bahně či
blátě 
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