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Úvodem

Bylo nebylo... jedno setkání ve Finsku v létě roku 2014, ze kterého se odvinul
celý příběh Lesní mysli. Setkání s veselou radostnou finskou dámou Sirpou
Arvonen, která stojí za konceptem Lesní mysli. Moje zvědavost, kterou jsem si
ze setkání odnesla... a odhodlání zjistit, co Lesní mysl ukrývá za tajemství.
Objevuji ho pořád a se mnou už i další instruktoři a průvodci. A s nimi i lidé,
kteří se účastnili některého z jejich workshopů, přečetli si knížku, slyšeli
povídání v rozhlase, četli článek v Pravém domácím časopise nebo Regeneraci
a nebo se potkali s někým, kdo o Lesní mysli poutavě vyprávěl.
Na následujících řádcích se dozvíte o dění v Instruktorské síti Lesní mysli a dostanete řadu jednoduchých tipů i
pozvání. Doba je složitá a o dobrou náladu je třeba pečovat.
Krásný podzimní čas,
Martina Holcová
PS: v zářijovém čísle časopisu Regenerace vyšel veliký článek o rozdílech lesní terapie, (psycho) terapie v lese,
shinrin yoku, zahradní terapie, terapie divočinou, lesní mysli. Pokud se chcete zorientovat, doporučuji...
V říjnovém čísle časopisu Regenerace vyjde potom veliký článek o tom, kam všude se s instruktory dostala
Lesní mysl - například do nemocnice, do paliativní péče, pražské botanické zahrady, na poutě i jako součást
Lesní seznamky... Čtení pestré a optimistické.

Více o Lesní mysli
Průvodcovský kurz Lesní mysli

...pro ty, kteří by se o Lesní mysli chtěli dozvědět více a zakomponovat základní cvičení Lesní mysli
do své práce či běžného dne...
Kdy: 14. 10. 2022
Kde: Brno
k podrobnostem tudy

Článek o Lesní mysli:
Když lékařem, terapeutem i koučem je les
Je to už pár měsíců, co vyšel v Pravém domácím časopisu článek o Lesní mysli. Byla to krásná
tvůrčí práce, kdy jsme si několik týdnů s Martinou Holcovou vyměňovaly maily, setkávaly online,
vymýšlely, konzultovaly a psaly…
Nakonec je z toho několik stránek zkušeností, vlastních zážitků a pohledů, ale i spousty otázek a
přání do budoucna.
Barbora Hernychová, autorka článku
Přečtěte si článek zde

Máte již knihu Lesní mysl?

V knize najdete například: jak se Lesní mysli daří u nás, jaké jsou její
kořeny, jednoduchá cvičení, která můžete sami vyzkoušet, vědecké
výzkumy přírody a jejího dopadu na naše zdraví, rozhovory a
názory lidí z celého světa na nově se rodící oblast… Kniha je navíc
krásná originálními fotografiemi Michala Stránského a ilustracemi,
ze kterých na vás dýchne klid, mír, plnost, bohatost…
Martina Holcová, autorka knihy

zakoupit můžete zde

Lesní mysl na konferenci
Příroda v nás - příroda a duševní zdraví
20. - 21. 10., Praha
Jste zváni! Program a bližší informace: terapiemezistromy.cz

Veronika Peterková
Jsem fyzioterapeutka a zároveň instruktorka Lesní mysli i Nordic walking.
Ráda pečuji o tělo, mysl i duši svých klientů. A nejradši mám, pokud nám
společnost dělá příroda.
V lese čas zpomalí. Mezi stromy se vytratí starosti všedních dnů... vítr ve
větvích zklidní myšlenky. Barvy podzimu vykouzlí úsměv na tváři a vůně
hub vzbudí zvědavost.
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Podzim patří mezi mé nejoblíbenější roční období. Vůně lesa získá na intenzitě. Mech, houby a listí. Paleta
podzimních barev je nekonečná. A déšť je dokáže zvýraznit. V hradeckých lesích rozkvetou vřesy, které
zpestří všudypřítomný mech.
Při ochutnávce lesní mysli objevujeme naše smysly. Vnímáme přírodu i naše vlastní tělo. Pokud nám to
počasí dovolí, lehneme si mezi mechy a vřesy, díváme se do korun stromů a necháme naši mysl relaxovat.
To je jedno z nejoblíbenějších cvičení.
Chceš ochutnat lesní mysl s námi? Přijmi pozvání na mé akce.

POZVÁNKA NA AKCE
Ochutnávka Lesní mysli

Kde: Hradec Králové - Roudnička
Kdy: 28. 9. od 15 do 17h

Ochutnávka Lesní mysli

Kde: Hradec Králové - Roudnička
Kdy: 8. 10. od 15 do 17h
Podrobnosti o akcích zde
KONTAKT: Veronika Peterková, fyziosportys@gmail.com
www.fyziosportys.cz

Johana Pytlíčková
Zdravím všechny přátele Lesní mysli, přírody a všímavého způsobu života.
Horké léto se nám pozvolna překlápí v kouzelné babí léto, po kterém přijde
pestrý podzim. Listy ze stromů sice opadávají a příroda se připravuje k
zimnímu odpočinku, avšak to se nevylučuje s praktikováním cvičení Lesní
mysli. Ba naopak. Lesní mysl může vyrašit a vzkvétat i na podzim. V
Olomouckém kraji vyraší nejméně jeden veřejný workshop Lesní mysli, na
který bych Vás chtěla srdečně pozvat.

Podzim mám od dětských let spojený s obdobím změn. Coby nadšená školačka jsem se vždy těšila na nový
školní rok (!). Se vstupem do pracovního života a později s nástupem na mateřskou dovolenou jsem si
přestala spojovat podzim se školou, avšak se změnami ho mám spojený pořád. Mimo jiné i se změnami v
přírodě. Dny se viditelně zkracují a noci naopak prodlužují, teplota pozvolna klesá, stěhovaví ptáci odlétají do
teplých krajin, nastává vrchol sklizně, listy stromů nám nabízí neuvěřitelně pestrou paletu odstínů barev…
A protože je pro mě podzim obdobím změn, vybrala jsem si pro Vaši inspiraci cvičení Lesní mysli s názvem
ZMĚNA (vycházím ze cvičení „Změny“ z knihy Lesní mysl Martiny
Holcové, strana 67). Pokud se se mnou budete chtít podělit o to, čím Vás cvičení obohatilo, budu nesmírně
potěšená, když mi napíšete Vaši reflexi na mail johana.pytlickova@seznam.cz.

Cvičení Lesní mysli
ZMĚNA

Jaké pocity ve Vás výše uvedené slovo „změna“ vyvolalo? Vzrušené chvění spojení s vidinou nové výzvy nebo
naopak nervozitu z nejistoty? Při Vaší cestě do přírody se zamyslete nad tématem změn.
Nejprve se můžete zaměřit na to, co znamená změna v přírodě. Jakými změnami příroda
kolem Vás právě prochází? Jak vypadala minulý měsíc a jak bude pravděpodobně vypadat
ten další? Všímáte si během Vašich cest přírodou změn, kterými neustále prochází?
A co představuje změna ve Vašem živote? Jak se na změny díváte?
Je něco, co se chystáte v životě změnit? Definujte si, co to je.
Poté si vyryjte klacíkem do země tři sloupce – první s názvem „opustím jednoduše“, druhý
„zůstane nezměněno“ a třetí „opravdu se změní“.
Poté si nasbírejte přírodniny, které kolem sebe najdete (kamínky, šišky, žaludy, listy).
Nebojte se kreativity, v přírodninách lze nalézt soustu symbolů.
Přírodniny používejte jako představitele jednotlivých změn a umístěte je do sloupců…
Cvičení je zaměřené na hlubší úvahy o tom, kde se v životě právě nacházíte a kam směřujete, jaké jsou Vaše cíle
a hodnoty.

POZVÁNKA NA AKCE

Johana Pytlíčková

Workshop Lesní mysli v lužním lese Litovelského Pomoraví
v rámci Ekologických dnů Olomouc 2022
Kdy: sobota 24. září 2022 od 9 do 12 hodin
Kde: Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov a okolní lužní les (Skrbeňská 669/70, Horka nad
Moravou)
Cena: zdarma, avšak je nutné provést rezervaci místa na e-mailu
jana.vyhnakova@slunakov.cz. Maximální počet účastníků je omezený. Akce je financována Státním fondem
životního prostředí ČR.
Workshop proběhne jako součást doprovodného programu environmentálního festivalu Ekologické dny
Olomouc (EDO). Jedná se o největší environmentální festival v České republice, který již přes 30 let pořádá
Centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov. Můžete se těšit na tříhodinový workshop Lesní
mysli, během kterého vás čeká vycházka lužním lesem kolem Sluňákova prokládaná cvičeními Lesní mysli.
Více informací naleznete na webu https://slunakov.cz/ nebo
https://www.ekologickednyolomouc.cz/.

Lesní mysl Od kořenů po korunu stromu
Strom ve své celistvosti, hloubce i výšce mě inspiroval k názvu pro INDIVIDUÁLNÍ Lesní mysl, kterou Vám
chci prostřednictvím newsletteru rovněž nabídnout. Interakce ve skupině, vzájemné sdílení a naslouchání
může být velmi obohacující a inspirativní. Avšak ne každému koncept veřejných workshopů Lesní mysli
vyhovuje…
Pokud by vás lákalo vydat se na cestu objevování pokladů Lesní mysli a sebe samotných individuálně,
velmi ráda vás touto cestou provedu. Koncept workshopu „jeden na jednoho“ nabízí intenzivní prostor pro
hluboké ponoření se ke kořenům a výlet do koruny.
Individuální setkání s sebou nese možnost sestavit program přesně na míru Vašim požadavkům, Vaší
životní situaci, Vašim potřebám…
Coby instruktorka JÓGY mohu individuální workshop Lesní mysli obohatit dle Vašeho přání i o principy zdravého pohybu
(zejména správné nastavení těla, chodidla, chůze…), dechové techniky či různé meditační techniky. Na vědomou chůzi a dech
jsou dokonce přímo zaměřena i některá cvičení Lesní mysli. V propojení jógy a Lesní mysli spatřuji ucelený koncept pečující o
tělo, mysl i duši, vše za podpory blahodárného vlivu lesa (přírody) na naše zdraví.

MÍSTO: k setkání nabízím lesy Olomouckého kraje, ale v případě zájmu za vámi ráda přijedu i mimo můj kraj.
KONTAKT: Johana Pytlíčková, johana.pytlickova@seznam.cz, www.johanapytlickova.webnode.cz

Barbora Hernychová
Co pro mě osobně znamená Lesní mysl?
Pro mě osobně je Lesní mysl zastavením a uvědoměním si sama sebe.
Přírodu a její rytmy vnímám jako kotvu v nejisté době, nalézám v ní
podporu, zdroj energie, síly a naděje. Cvičení Lesní mysli využívám denně
sama na sobě, jako takovou osobní psychohygienu, prevenci a péči o
vlastní duši. Nepřestává mě fascinovat, jak velký efekt a okamžitý výsledek
tato jednoduchá a nenáročná cvičení přinášejí. Ukazují, jak se na věci
podívat z nové perspektivy, dávají nadhled a pomáhají nalézat v životě
dobro a krásu.

Podzimní dny se krátí, přibývá tmy a chladu, příroda se pomalu chystá na zimu, vše se ztišuje, zpomaluje a
ukládá ke spánku.
Vezměme si z přírody inspiraci, právě začíná čas příležitostí k zastavení, zvýšené péče o sebe, své zdraví,
svoji imunitu… Dopřejme si více odpočinku, více spánku, zařaďme do jídelníčku teplejší pokrmy, využívejme
podzimní plody jako dýně, cukety, zelí, jablka, hrušky, kořenovou zeleninu – mrkev, řepu, celer, petržel,
vařme husté polévky a pečme. Pokrmy doplňujme kyselým zelím a další fermentovanou zeleninou, je to
důležitá potrava pro naši střevní mikroflóru a vynikající posilovač naší obranyschopnosti.

Podzim v kuchyni
Dýňové kernotto
Doba přípravy: 40 minut, počet porcí: 4
Ingredience:
250 g špaldového kernotta Bioharmonie
 1 kostka kuřecího bujónu Biolinie
 3 lžíce řepkového oleje
 500 ml vody
 1 cibule
 1 dýně Hokaido
 1 hrst nasekané šalvěje
 1 plátek másla
 parmazán
Postup:
Na oleji zpěňte cibulku, přidejte špaldové kernotto a 2 minuty restujte. Poté přidejte nasekanou
šalvěj, na kostičky nakrájenou dýni a vařte na mírném plameni cca 30 minut, dokud nejsou špaldové
kroupy i dýně měkké. Na závěr přidejte plátek másla a dochuťte parmazánem. Podávejte s pickles či
kysaným zelím.

POZVÁNKA NA AKCE

Barbora Hernychová

Lesní mysl nejen pro ženy Toulcův dvůr
Kdy: Pravidelně jednou měsíčně
Dvouhodinová jemná vycházka k načerpání nové energie, odpočinku a dostání se blíže sama k sobě. Dvě
hodiny bez starostí, plánování, úkolů a povinností a spěchu.
Odkaz na akci zde

Podzimní cyklus setkání Lesní mysli v pražské Botanické zahradě
Kdy: 20.9. a 11., 18., 25. 10. 2022
Dvouhodinové jemné vycházky areálem pražské Botanické zahrady. Prožijeme naplno podzimní barvy,
pestrost, vůně i zvuky, které nás přivedou k přirozenému zpomalení, vnitřnímu zastavení a vnímání všemi
smysly. Cyklus setkání Lesní mysli, během nichž společně projdeme proměnami přírody od babího léta až k
zemitému podzimu, a přitom zregenerujeme a posílíme vlastní tělo i mysl. Můžete se účastnit všech pěti
setkání či si jen vybrat jednotlivě.
Odkaz na akci zde

Lesní mysl pro rodiče a děti Toulcův dvůr
Kdy: Pravidelně jednou měsíčně
Cyklus každoměsíčních setkání s hraním s prvky Lesní mysli v areálu Toulcova dvora pro rodiče a
děti od 1,5 roku. Cvičení Lesní mysli jsou přirozenou cestou, jak si být ve vztahu vzájemně blíž,
podporují komunikaci, vyjadřovací schopnosti, sebevědomí i přirozenou zvědavost.
Odkaz na akci zde

Lesní podzimní seznamka

Kdy: Brno Soběšice 8. 10. 2022
Voděradské Bučiny 9. 10. 2022

Odkaz na událost
Odkaz na událost

Zážitková cesta pro single ženy a muže, kteří už nechtějí být sami. Výlet s příležitostmi se více poznat,
dovědět se něco o sobě i o tom druhém, popovídat si, naslouchat si, bavit se, dát si společný piknik. A časem
možná i něco víc :)
6 nezadaných žen a 6 nezadaných mužů
Předem vyzkoušená trasa kolem 6 km
4,5 hodiny v krásném podzimním lese
Příležitost k novým začátkům
Moderovaný program
Prvky speed dating a Lesní mysli
Zábava, pohyb, mindfulness
Otevřená komunikace
Poznávání se v bezpečném prostoru

KONTAKT: Barbora Hernychová, bara@herbara.cz Tel: 604 322 733

Diana Kubů
Jsem učitelka jógy s třicetiletou praxí. Jóga je můj život. Miluji i přírodu a
objevuji díky ní i drobné radosti všedního dne. Třeba pohled na rozkvetlou
kytku, strom nebo louku. Díky lásce k přírodě jsem objevila i Lesní mysl,
která mě velmi obohatila.
Jednou na procházku Lesní mysli přišla i Anička, se svým psem a bílou
hůlkou. Je totiž zrakově postižená. Známe se delší dobu, neboť
navštěvuje i moje kurzy jógy. Je velmi šikovná. Je to spisovatelka.

Dala mi zpětnou vazbu na procházku Lesní mysli, kde mimo jiné píše:
„Odnesla jsem si pocit příjemně a smysluplně stráveného času. Objevila jsem, že je hezké a nesmírně
přínosné sdílet své dojmy, pocity a "aha momenty" s ostatními a zjišťovat tak, jak jeden úkol nebo cvičení
můžou vyvolávat u různých lidí různé odezvy“.
Všem lidem, kteří by chtěli na Lesní mysl přijít, posílá vzkaz:
„Neváhejte a vyzkoušejte to! Možná vám to pomůže uvědomit si, že přírodu lze vnímat i úplně z jiné
perspektivy, za užití více smyslů a zjistíte, že čas se dá strávit líp než neustálým běháním v kolotoči
myšlenek. Pokud se chcete naučit bytí v přítomném okamžiku, tohle by mohl být jeden z klíčů k úspěchu."

Díky této zpětné vazbě jsem se rozhodla udělat procházku Lesní mysli jen pro zrakově postižené. Od
nápadu k realizaci uběhlo pár měsíců, ale podařilo se najít podporu a spolupráci při akci u Botanické zahrady
Praha, kde se akce bude konat a u nadace Leontinka, která ji podpořila. Těším se, jak všechno dopadne.

POZVÁNKA NA AKCE
Podzimní Lesní mysl

Kde: Botanická zahrada Praha
Kdy: 6 . 10. od 15 do 17 h a 20. 10. od 16 do 18 h

Lesní mysl pro zrakově postižené
Kde: Botanická zahrada Praha
Kdy: 13. 10. od 15 do 17 h

Podzimní lesní mysl v oboře
Kde: zámek Liblice
Kdy: 16. 10. od 14 do 16 h

KONTAKT: Diana Kubů, dikubu1@gmail.com
www.jogasdianou.cz

Kateřina Hrazdirová
Podzim představuje dobu sběru, ukládání, uzavírání a odumírání. Tma a chlad
přibývá, teplo a světlo ubývá. Je to čas kdy se míza stromů stahuje dovnitř a
klesá ke kořenům, opadává listí i plody a i my se uzavíráme do tepla svých
příbytků.

Podzimní aromaterapie

Chladné období si můžeme zpříjemnit mimo jiné i pomocí aromaterapie. Moc éterických olejů je obrovská,
pár kapek éterického oleje vám může okamžitě zlepšit náladu, ulevit od různých obtíží a nebo vyčistit
vzduch v místnosti. Pro období podzimu a zimy se hodí éterické oleje se zahřívacími účinky např. kardamom,
hřebíček, skořice, zázvor, borovice, smrk, poslední dva vám doma vykouzlí i atmosféru lesa.
Při nachlazení a dalších respiračních onemocněních se skvěle hodí eukalyptus, tea tree, tymián, majoránka,
yzop, ravintsara, borovice a smrk.
Pro zlepšení nálady můžete využít všechny druhy citrusových éterických olejů, krásná je například
kombinace pomeranče a hřebíčku.

Všechny éterické oleje můžete kapat do aromalampy či difuzéru. Pokud doma nic takového nemáte, můžete
pár kapek nakapat i na papírový kapesníček nebo destičku z neglazované keramiky. Až budete kupovat
éterický olej, vždy se ujistěte, že je na lahvičce napsáno „100% přírodní éterický olej, jinak se vám může stát,
že domů přinesete syntetickou vůni bez jakýchkoli výše popsaných účinků.

POZVÁNKA NA AKCE
Výlet s Lesní myslí

Kde: Kyjov u Krásné Lípy
Kdy: 25.9. 2022 ve 14:00

Víkendový pobyt pro ženy s Nordic walking, jógou, aromaterapií a Lesnímyslí
Kde: Krásná Lípa
Kdy: 7.-9.10. 2022

Výlet s Lesní myslí

Kde: Národní park České Švýcarsko
Kdy: 22.10.2022

KONTAKT: Kateřina Hrazdirová, +420605541023, www.katerinahrazdirova.cz

SEZNAM INSTRUKTORŮ LESNÍ MYSLI
Na následujících řádcích se dozvíte o certifikovaných instruktorech Lesní mysli. Jsou to lidé, kteří prošli
instruktorským kurzem Lesní mysli a jsou součásti sítě, která slouží k vzájemné podpoře, spolupráci a
zároveň je zárukou kvality. Každý z nich do své práce otiskuje svoje zkušenosti z jiných oblastí a také
svůj jedinečný vztah k přírodě. Pokud máte chuť zažít les i sebe jinak, než jste doposud zvyklí, určitě je
cesta do lesa s jedním z nich výbornou volbou.
K podrobnějším informacím o jednotlivých instruktorech se dostanete kliknutím na jméno instruktora.

Iva Bubláková, Vysočina
Adriana Dlouhá, Jihomoravský kraj
Libor Friedel, Moravskoslezský kraj
Barbora Hernychová, Praha
Martina Holcová, Jihomoravský kraj
Kateřina Hrazdirová, Ústecký kraj
Markéta Jurásková, Jihomoravský kraj
Diana Kubů, Středočeský kraj
Jana Machková, Královéhradecký kraj
Kristýna Nováčková, Moravskoslezský kraj
Veronika Peterková, Královéhradecký kraj
Johana Pytlíčková, Olomoucký kraj
Lenka Šuveríková, Vysočina

Zůstaňte v kontaktu s Lesní myslí
webové stránky: www.lesnimysl.cz
facebook stránka: Lesní mysl
facebook skupina: Lesní mysl - dává smysl

Za síť instruktorů Lesní mysli vytvořila Veronika Peterková, fyziosportys@gmail.com

