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Jumping Child – proměna a spontaneita 

Jsem autentická a spontánní. 

Jsem autentický a spontánní. 

 

 

 

„Vnáším do života radost a naději. Jsem zdrojem tvořivého pohybu a 
spontánního sebevyjádření.“ 

Doporučujeme když: 

• jste příliš vážní 

• máte strach projevit se, protože by vás ostatní 
nepochopili 

• jste leniví, depresivní 

• bojíte se kritiky 

• jste osamělí 

• nemáte smysl pro humor, hry a zábavu si 
neužíváte 

Co se s ní budete učit: 

• otevřít se radosti 

• projevit radost a nadšení v přítomném okamžiku  

• vyjadřovat se spontánně 

• plynulé slovní vyjadřování 

• poznat svůj temperament 

Elementy, které v esenci působí:  

země 

Čakry, se kterými esence pracuje:  

1., 4., 5. 
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Zaměřte pozornost na tyto otázky: 

1. Znáte svůj temperament? (jste veselí, smutní, melancholičtí, choleričtí, 
vášniví…) 

2. Umíte se chovat spontánně nebo spontaneitu potlačujete? Pokud ji 
potlačujete, proč a za jakých okolností? 

3. Dokážete si hrát jako děti nebo s dětmi?  
4. Vnímáte sebe sama jako člověka, který je svobodný? 
5. Mohli jste se ve své rodině svobodně vyjadřovat? 
6. Kde se cítíte nejsvobodnější? 
7. Pokud se vám stane, že se hodně uvolníte a odvážete, máte pak pocity 

strachu a viny? 
 

Cvičení: 

Osvobození při tanci 
 
Vyberte si nějakou skladbu s bubny a začněte spontánně poskakovat a tančit. 
Uvolněte se a protančete k radosti. 
 
Chce to změnu 
 
Udělejte si v tomto období malou revizi svého života a vyberte některé aspekty, 
které byste rádi změnili. Co ve vašem životě je připraveno na změnu? 
 
Hovořte nebo si hrajte s dětmi 
 
Je pravděpodobné, že je budete i v tomto období přitahovat a potkávat. Buďte 
spontánní a dovolte si komunikovat s nimi. 
 
Vyhledávejte legraci 
 
Běžte za ní třeba na nějaký komediální film či představení, čtěte si humorné knihy 
nebo vyprávějte vtipy. 
 

Mé postřehy a zkušenosti: 
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