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Life

Pre!o "udia !asto hovoria, #e nemajú 
dostatok energie?
!udskú bytos" tvorí zlo#it$ energetick$ 
systém – energia, ktorá prúdi %udsk$m 
telom, je telesná, emo&ná, du'evná a du-
chovná. V'etky 'tyri sily sú #ivotne dôle-
#ité, #iadna nesta&í sama o sebe a v'etky 
sa navzájom v$znamne ovplyv(ujú. Aby 
sme mohli podáva" najlep'ie v$kony 
a uspokojivo fungova", potrebujeme 
vedie" zaobchádza" s ka#dou z t$chto 
prepojen$ch dimenzií energie. Ke) aká-
ko%vek z nich ch$ba, schopnos" naplno 
vyu#i" vlastné mo#nosti sa zredukuje, 
rovnako ako sa zní#i v$kon motora, ke) 
jeden valec nena'tartuje.
Niekedy si to neuvedomujeme, ale v'et-
ky na'e my'lienky, emócie aj správanie 
majú energetické následky – &i u# dobré, 
alebo zlé. Ak nemáme mo#nos" &erpa" 
zo v'etk$ch 'tyroch prepojen$ch zdro-
jov energie, cítime, #e nám energia ch$-
ba, nevládzeme, nechce sa nám, musíme 
sa núti", nepoci"ujeme rados", ni& nás 
nebaví...  

Ako svoju správne na$tartova% svoju 
energiu?
Telesná energia pôsobí ako palivo 
na podnietenie emo&n$ch zru&ností 
a schopností. Ak doká#eme popracova" 
na telesnej v$konnosti, zv$'ime aj emo&-
nú, du'evnú a duchovnú v$konnos". 
Odborníci vytvorili stratégiu na hospo-
dárenie s telesnou energiou, ktorá spo&í-
va v nasledovnom:

Chodi" skoro spa" a skoro vstáva".1. 
Chodi" spa" a vstáva" pravidelne 2. 
v rovnak$ &as.
Jes" pä" a# 'es" men'ích jedál den-3. 
ne.
Ka#dé ráno ra(ajkova".4. 
Ma" vyvá#en$, zdrav$ jedálny lístok.5. 
Obmedzi" jednoduché cukry.6. 
Vypi" liter a pol a# dva litre vody  7. 
denne.
Robi" si prestávky v práci ka#d$ch 8. 
devä"desiat minút.
Denne sa venova" nejakému druhu 9. 
telesnej aktivity.

Zamyslite nad svojím !ivotom. Ko"ko hodín t#!denne 
sa venujete aktivitám, ktoré sú len pre va$e pote$enie 
a oddych? Ako %asto sa cítite úplne uvo"nene? Kedy 
ste naposledy hodili v$etko za hlavu a len ste sa bavili? 
O tom, ako správne hospodári& so svojou energiou sme sa 
rozprávali s life kou%kou Jane'e (imkovou.  
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Prebu)te svoju 
energiu

ranú energiu. Na efektívne hospodárenie 
s energiou si potrebujeme vytvori" stra-
tegické rituály pozitívnej energie, ktoré 
potom tvoria „zásobáre(“.  K%ú& na dobí-
janie je jednoduch$ – potrebujeme meni" 
&innosti. 

Ak má niekto chronick& pocit nedo-
statku energie znamená to, #e nemô#e 
by% $%astn&? 

Zdravie a '"astie sú skuto&ne zalo#ené 
na efektívnom hospodárení s energiou 
a ke) nám ch$ba, premietne sa nám to 
do kvality #ivota a jeho naplnenosti.
Predstavte si, #e by ste sa zajtra ráno 
zobudili s vysoko pozitívnou a nevy&er-
pate%nou energiou, ktorú by ste mohli 
venova" práci a rodine. Ako ve%mi by to 
zlep'ilo vá' #ivot? 

Súvisí dostatok energie so schopnos%ou 
by% úspe$n& v práci a zarába% peniaze? 
Skúsené zaobchádzanie s energiou umo#-
(uje plné nasadenie, v)aka ktorému sa 
&lovek s nad'ením vrhne ráno do práce, 

ale ostane mu energia aj na ve&er, ke) sa 
s rados"ou vracia domov, lebo doká#e 
prácu a súkromie od seba jasne oddeli". 
Ten, kto s tak$mto nastavením riadi svoj 
#ivot, je nepochybne úspe'n$ a v$konn$. 
Je toti#  zdrojom pozitívnej energie a do-
ká#e ostatn$ch in'pirova" a usmer(ova", 
pri&om investuje a obnovuje zdie%anú 
energiu t$ch, ktorí sú v jeho blízkosti. 

Ktor&m !innostiam sa máme vyh&ba%, 
ak si chceme zachova% dostatok ener-
gie? 
Ak zo seba chceme vyda" to najlep'ie, 
musíme ma" prístup k príjemn$m a po-

zitívnym emóciám: radosti, v$zve, dob-
rodru#stvu a príle#itosti. O emóciách, 
ktoré sú podnietené hrozbou alebo nedo-
statkom – strach, pocit márnosti, zlos", 
smútok – sa dá poveda", #e sú jedovaté 
a je s nimi spojené uvo%(ovanie ur&it$ch 
stresov$ch hormónov, predov'etk$m 
kortizolu. Ka#d$ z nás sa mô#e pre-
sved&i" na sebe, ak$ vplyv na mno#stvo 
energie majú jeho spánkové, stravovacie 
a cvi&ebné návyky. Rovnako odpovede 
na tieto otázky objasnia podstatu toho, 
ako to máte: 

Ko%ko negatívnej energie vynakladáte 
na obranné reakcie – frustráciu, hnev, 
strach, zá'", závis"– v porovnaní s po-
zitívnou energiou vynalo#enou v záuj-
me vá'ho osobného rastu a zvy'ovania 
produktivity? 
Ko%ko energie vás stojí boj s okol-
nos"ami, ktoré nemô#ete ovplyvni"? 

Ako si správne dobíja% energiu 
Aby sme mali nepretr#it$ prísun energie, 
musíme prekro&i" svoje be#né hranice 
a trénova" rovnako systematicky ako 

vrcholoví 'portovci. Na spevnenie sva-
lov potrebujeme pravidelnú zá"a#, &ím 
sa uvo%(uje vä&'ie mno#stvo energie, 
pri&om námaha spôsobuje vo svalov$ch 
vláknach mikroskopické trhlinky. Na 
konci tréningu sa síce v$konnos" zní#i, 
ale ke) svalu doprajeme dvadsa"'tyri ho-
dín odpo&inku, zosilnie a je lep'ie pripra-
ven$ poradi" si s )al'ou zá"a#ou. A hoci 
sa tento princíp vyu#íva predov'etk$m 
na zv$'enie fyzickej sily, je rovnako plat-
n$ aj pre vytváranie „svalov“ v ostatn$ch 
oblastiach #ivota – od empatie a trpez-
livosti cez sústredenie a tvorivos" a# po 
vyrovnanos" a nasadenie. 

Aspo( raz t$#denne vykonáva" in-10. 
tervalové cvi&enie na posilnenie kar-
diovaskulárneho systému a dvakrát 
do t$#d(a sa venova" silovému cvi-
&eniu.

Je dôle#ité vedie% pracova% so svojou 
energiou? 
Ak #ijeme príli' jednostranne a vydávame 
viac energie, ne# získavame, nevyhnutne 
dochádza ku kolapsu, vyhoreniu, strate 
chuti do #ivota. Aby sme zostali vitálni, 
potrebujeme sa nau&i", ako pravidelne vy-
dáva" a obnovova" energiu. Je pre nás dô-
le#ité plne sa zabra" do &inností, ktoré sú 
pred nami, ale potrebujeme k tomu aj pra-
videlné uvo%nenie sa a do&erpávanie síl. 
Pomô#e nám, ke) sa nau&íme vníma" 
svoj #ivot ako sled mnoh$ch 'printov, 
&i#e naplno zamera" energiu na krat'ie 
&asové úseky, a potom úplne vypnú" a na-
&erpa" novú silu pred t$m, ako sa znovu 
vrhneme do boja s nov$mi v$zvami.

Na !o by pod"a vás mali "udia mí'a% 
viac a, naopak, menej svojej energie?
Vä&'ina z nás je telesne a duchovne ne-
dotrénovaná v zmysle, #e máme nedo-
statok primeranej zá"a#e alebo, naopak, 
du'evne a emo&ne pretrénovaná v zmys-
le, #e nemáme dostatok odpo&inku. 
Potrebujeme si uvedomi", ako to máme 
vo vlastnom #ivote „nastavené“ a pod-
%a toho sa potom sna#i" o vyva#ovanie.  
Z praxe mô#em potvrdi", #e neraz sú to 
na'e negatívne návyky, ktoré nás blokujú 
a oslabujú, pri&om spotrebúvajú nazbie-

a tak sa k nemu potrebujeme aj 
správa".

vä#$iu moc, ne% si uvedomujeme. 
Po#et hodín v dni je dan&, ale 
mno%stvo a kvalitu energie, ktorú 
máme k dispozícii, ovplyv'ujeme do 
ve(kej miery sami. 

zhroma%denie energie aj hlbokú 
relaxáciu. Napríklad pred)%en& 
v&dych nám mô%e r&chlo doda" 
energiu. Ke* sa potrebujeme 
upokoji" a stí$i" myse( i telo, je dobré 
ráta" do troch a pritom sa pomaly 
nadychova", následne napo#íta" 
do $iestich a pomaly vyd&chnu". 
Hlboké, plynulé a rytmické d&chanie 
je zdrojom energie, bdelosti 
a sústredenia, ale aj relaxácie 
a pokoja. 

potrebujeme na usporiadanie %ivota 
a zameranie pozornosti. 
Potrebujeme realistick& optimizmus 
– nazera" na svet tak&, ak& je, ale 
smerova" v%dy pozitívne vpred 
k %iadanému v&sledku alebo rie$eniu. 

 

Rady na záver

Zdravie a $"astie sú skuto#ne zalo%ené na 
efektívnom hospodárení s energiou a ke* nám 
ch&ba, premietne sa nám to do kvality %ivota  
a jeho naplnenosti.


