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Moje cesta 

Jmenuji se Lída Leinweberová a věřte, že moje cesta k pohodě, byla dlouhá. 

Chvíli mi trvalo, než jsem vymyslela nadpis. 

        Ten první vystihuje, co dělá většina lidí před vánoci - vnímají vše KOLEM SEBE. 

        Ten druhý, je o mém pohledu - tedy pohodě a štěstí V NÁS. 
 

                                                                          Víte, vánoce a tu pohodu vánoc nechci mít jen 24. prosince. 
                                                                Nestojím o adventní blázinec a stres na druhou. Ne, to není moje cesta.  
              

 

Dříve jsem si psala seznam, co vše musím do vánoc stihnout a byl to dlouhý seznam 
a tak jsem chodila spát o půlnoci a propracovávala jsem se k dokonalosti.  
 
            Ano, k dokonalosti, ale čeho? Bytu a jeho naleštěnosti? Výzdoby?  
                               Množství druhů cukroví? Obrazu dokonalé manželky? 
                                                          Vše jsem viděla přes hadr a smeták. 
 
To bylo to, co mne provázelo v adventním čase.   
Kde však byl můj prostor na děti? Čas na skvělého manžela? 

Nadšení a očekávání dětí mi unikalo. 

 
                                         Dnes je to jiné. To pravé, co chci své děti naučit,  

                                             je vědomá duševní pohoda, čas na to důležité … a tím ony, pro mne jsou.                                        

http://www.activebrain.cz/
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                   Miluji chvíle, kdy přijede můj tatínek, děti snáší vše možné a brebentí, já většinou peču štrůdl              
                   a s nadšením si to užívám. K pohodě a radosti potřebujeme tak málo. Manžel loupe ořechy, 
                  Jája myje jablíčka, Tom je strouhá v robotu a dědeček je šťastný - uzobává oříšky a rozinky.  
  
Proč píši o jedné naší neděli? A jak to patří do vánoc?  
Je to o pohodě, kterou si vytváříme, jak ji vnímáme a nastavujeme. Co pro naši pohodu děláme? 

Kdysi jsem viděla jedno video, kde hovořilo deset žen ve věku 70 let a více, co by v životě udělaly jinak. Bylo pro 
mne velkým zastavením a milníkem. Jen mi to opět připomnělo, co se mě maminka snažila naučit o životní pohodě.  
 

Co tam zaznělo? 
 Všechny by více milovaly. 

 Více by se smály. 

 Více by si hrály s dětmi. 

 Častěji by si povídaly s partnerem. 

 Častěji by si povídaly s kamarádkou. 

 Vytvářely by více pohody. 

 Sváteční servis by používaly co nejčastěji. 

 Slavily by vše, co jde. 

 Žily by život teď a nečekaly by na nic. 

 

               Žít život tady a teď, vědomě se radovat a smát, to jsou pro mne vánoce. 

                             Nechci vytvářet šťastný jeden den, ale celý život. 

http://www.activebrain.cz/


 

© 2015   www.activebrain.cz 

 

 

 

 
5 

 

Vánoce, pohoda v nás a kolem nás                                    Active Brain 

 

 

Co tedy dělám jinak? 
 

Co mi přináší klid do všedních dní? 
 

 Vědomě dělám méně.  

 Peču jen to, co máme rádi.  

 Předvánoční úklid je celoroční záležitost.  

 Hodně dárků vyrobím, nejen pro děti. 

 Nemyslím, že přestěhovat hračkářství do bytu je moje cesta.  

 
 

                           Chci mít čas na své blízké, na vnímání jejich radosti a přispět i k jejich štěstí. 

Adventní čas i vánoční svátky jsou pro nás příležitostí k zastavení,  
vnímání nejen sebe, ale i rodiny, rodičů, přátel a lidí kolem nás. 

Jsou poselstvím pro vztahy, lásku a vše co nás naplňuje. 

  

                        Dobu vánoční si užívám a přeji to i Vám. 

                                                 Otvírám pro Vás okénko aktivit, které máme moc rádi …..  

http://www.activebrain.cz/


 

© 2015   www.activebrain.cz 

 

 

 

 
6 

 

Vánoce, pohoda v nás a kolem nás                                    Active Brain 

 

Vánoční tipy na každý den 

 Udělejte si seznam toho, co před vánocemi nebudete dělat, abyste měli prostor na pohodu a klid. 

 Adventní věnec zapalujeme každý den – máme to rádi. A co Vy? 

 Které cukroví máte nejraději? Tak proč péct ty další druhy? Zjednodušte si pečení. 

 Dáváme štěstí - kdo v okolí potřebuje potěšit, tak pro toho vyrobíme dáreček a předáme.  

 Pizza ve vánočním kabátě. Proč musí být kulatá? Tentokrát ve tvaru zvonečku nebo stromečku a 

nezapomeňte vánočně nazdobit. Ta naše se snědla ještě před vyfocením. 

 Z mandarinkové kůry vykrajujeme voňavé ozdoby. 

 Báseň plná poezie. Čteme společně různé básně. 

 Prskavky u nás mají své místo vždy, když máme náladu.  

 Každá svíčka může být dětmi dozdobená. 

 Míváme černé hodinky, kdy se v přítmí vyprávějí příběhy a hrají scénky. 

 Mikuláš pro dědečka a babičku. Co mají rádi? Klobásku nebo pralinku? 

 Čichové pexeso. Zkuste určit pět druhů koření a postupně zvyšujte počet. Může to být i pěkný dárek. 

 Masáž nohou mandarinkovým nebo jiným olejem je blahodárné. 

 Vaříte oběd? Uvařte ho více a dejte kamarádce pro celou rodinu. Milý vzkaz k jídlu vítán. 

http://www.activebrain.cz/
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 Vánoční noční košilka - stačí přišít plstěný zvoneček třemi stehy na košilku. 

 Poslechněte si starou koledu, která už se tak často nezpívá a naučte se ji. 

 Napište tři rozdíly mezi slavením vánoc za dob babiččina mládí a nyní. 

 Zvířátka mají také hlad. Dovezeme do útulku granule nebo starou deku. 

 Hřejeme si nohy společně - ve vaně nebo v lavoru? 

 Pečeme zimní muffiny z jablíček. 

 Jaké měla vánoce Vaše babička? Zeptejte se jí. 

 Vytvořte si vlastní kartičky na dárky. 

 Masáže rukou jsou znamením relaxace a chvilkou nic nedělání v křesle. 

 Vánoční koupel  - jakou vůni si přidáte do koupele? 

 Napište vánoční přání, pohled. Zkuste to tentokrát jinak, než sms zprávou. 

 Zima mezi ptáčky. Vyrobte krmítko třeba z pet-lahve a pravidelně doplňujte semínka. 

 Tatínek a maminka na vánočních fotkách. Podívejte se zpět a zavzpomínejte. 

 Budím děti písničkou, zpívanou nebo puštěnou. Je to jedna z radostí, které po ránu děti mají. A jak na 

pohodové ráno ve školních dnech jsem pro Vás shrnula do tohoto e-booku. 

 Ranní teplé ponožky a oblečení potěší. Topení nebo sušička a díky pár minutám práce je mnoho radosti. 

 Ozdobíme okna. Tak proč je mýt před vánocemi, když na ně nastříkáme sníh, nalepíme vločky? 

http://www.activebrain.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/


 

© 2015   www.activebrain.cz 

 

 

 

 
8 

 

Vánoce, pohoda v nás a kolem nás                                    Active Brain 

 

 

 Jaké to bylo, když byl dědeček malý a slavil vánoce? 

 Jablečný kompot se skořicí a hřebíčkem. Mňam. 

 Dárky před sto lety. Zkuste zjistit, co si lidé dávali. 

 Vánoční punč z jablečného moštu opravdu zahřeje. 

 Pozitivní lístek do svačiny, nejen pro děti. 

 Zdobení svíčky nahřátou voskovkou, jednoduchá technika.  

 Vonný polštářek či obálka naplněný levandulí.  

 Sladké hádanky. Zkuste podle chuti poznat druhy cukroví.  

 

 Vánoční příběhy čtěte s dětmi. Čerpejte i z reálných příběhů, které se staly. 

 Vánoční noční košilka - stačí přišít plstěný zvoneček třemi stehy na košilku. 

 Zdobíme okno v pokojíčku sněhovou pěnou a tvoříme si vlastní šablony. 

 Když dávám uvařené jídlo dědečkovi, nezapomenu na lístek s milým vzkazem. 

 Zdobení u dědečka - vyzdobte stůl nebo okno Vašim milým, bude jim to připomínkou Vaší lásky. 

 Koledy a říkadla - kdo si vzpomene, u nás se zapojují všichni. Děti už ví, na co si tatínek vzpomene . 

 Barevná ruka - chirurgické rukavice naplníme vodou, přidáme potravinářské barvivo, zavážeme, 

zatřepeme a dáme zmrznout a hotovo. Po zmrznutí sundáme rukavici. 

http://www.activebrain.cz/
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 Vánoční roční hra. Vyrobte si vlastní hru. Na stole vytvořte cestu z fotek (všechny výlety, dovolené co jste 

zažili). Ze špuntů nebo víček si každý vytvoří figurku a pak už stačí jen kostka.  

Na kterou fotku stoupne, tak tu máte okomentovat. Na další tipy a náměty her 

jukněte na Mozkohrátky, u žonglování je legrace. 

 

 Dárečky pro kamarády - recyklace starých voskovek (rozlámeme, dáme do co nejmenších košíčků na 

muffiny, rozpustíme v troubě asi 20 minut na 120 stupňů a necháme vychladnout). 

 Chuťové pexeso, poznáte a přiřadíte správně? Pro tatínky salámo - klobásková verze, pro děti ovoce. 

Poznáš se zavázanýma očima? 

 Bleskovka vonné kapesníčky na rýmu - mátový nebo eukalyptový esenciální olej - jedna kapka do balíčku 

a rychle zalepit zpátky. Originální a výborné . 

 Domácí čistič - dárek pro babičku. Do velké pet-láhve, tak kolem tří až pěti litrů (ne od aviváže, ta moc 

voní) nalejeme 2 - 3 litry octa. Dovnitř vhazujeme nakrájené slupky od citrusů (bez dužniny). Asi po deseti 

dnech necítíte ocet, ale citrusy. Přes jemné sítko přecedíme a dáme do menších pet - lahviček, děti 

mohou obal dozdobit. 

 Spaní na zemi u stromečku - nesmírně oblíbené. 

 Jdeme na balet, na Louskáčka. 

http://www.activebrain.cz/
http://mozkohratky.cz/hry-pro-mozek/
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 Vaříme pro ptáčky. Připravíme si vaničku sádla, ovesné vločky, slunečnicová semínka a nasekané oříšky. 

Rozpustíme sádlo, vmícháme ptačí dobroty a moje děti cpou do šišek a po mírném ztuhnutí obalí v prosu 

nebo nalijeme do kelímku. Nezapomeňte na špagátek a klacík, na kterém by ptáček mohl sedět.  

 Upečte si jedlé kaštany. 

 Málo sněhu? Nevadí. Využijte pěnu na holení k radovánkám. 

Nastříkejte na zrcadlo nebo okno a nechtě děti malovat prstem.  

 Je hora sněhu? Vezměte pet-lahev s vodou, přisypte 

potravinářskou barvu, udělejte dírku do víčka, zašroubujte a 

můžete do sněhu tvořit barevné ornamenty.  

Více lahví = více barev = větší zábava. 

 Jedeme na vánoční trhy do jiného města. 

 Vonné relaxační kapesníčky – kápněte do balení dvě až tři kapky oleje. Můžete využít levandulový, 

meduňkový, heřmánkový nebo jasmínový. Pečlivě přelepte a raději dejte ještě do jednoho sáčku. 

 Noční procházka za světýlky - po štědrém dnu hledáme stromečky a ozdoby za okny. 

 Piknik pod stromečkem je náš vánoční rituál. Co v nás zanechává, si můžete přečíst tady.                                          

 Pudinkový nápoj. 

 Udělejte si vánoční zmrzlinu.  

http://www.activebrain.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/kdyz-jidlo-tak-spolecne-ritualy-kolem-nas-a-v-nas/
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Letos chci dětem napsat kuchařku s recepty, které má každý z nich    

nejraději, se spoustou místa pro jejich vlastní recepty.  

Už se na to moc těším. 

 

 

 Vaříme datlová povidla, dobrá a zdravá. 

 Plechovková lampička. Pozor, nutná vrtačka nebo kladívko a hřebíky. 

 Nahřívací polštářek za 3 minuty - staronová osamělá ponožka, do které nasypeme rýži, zavážeme 

stužkou. Na ponožku můžete kulatou jehlou cokoliv „vyšít“. 

 Domácí vánoční trhy pro kamarády - každý něco připraví a děti vymýšlí slogany a pokřiky trhovců. Velká 

legrace, např. zdůvodnit, proč právě ty moje kaštany jsou nejlepší .-) 

 Mrzne, až praští? Ledové koule z nafukovacích balónku. Do balónku napustíte teplejší vodu, přisypete 

trochu potravinářského barviva, zavážete, zaštěrcháte a dáte na mráz. Po zmrznutí odstraníte balónek. 

 Jablečná náplň do palačinek. 

 Výstava betlémů. Téměř každý rok někam jedeme, abychom se potěšili. Nejraději máme betlémy v 

Betlémské kapli v Praze. Vřele doporučuji. 

             … Psalo se mi to krásně.  

                          Přenesla jsem se do vánočního času a naladila se na chvíle, které mám ráda … 

http://www.activebrain.cz/
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Jak na pohodu v běžném životě? 

             Mojí životní láskou je práce s mozkem, rozvojem jeho potenciálu. 

             A to mne přivedlo k poznání, jak nesmírně důležité je správné nastavení naší mysli.  

 
 

 
               Miluji dárky, nečekané, milé zastavení, že mě má někdo rád, že mi chce udělat radost. 
 

Mám dlouholetou kamarádku a ta je přeborník na krásno. Když zabalí dárek, je to 
škoda rozbalit. Je cítit, že dárek není o koupení, ale o prožitku z dávání.    
   
             Atmosféra, kterou vkládá do všech věcí je nakažlivá.  
                               Jsem moc ráda, že mne nakazila  
 

  Jak to souvisí s mozkem? Ohromně. Téměř každý řeší problémy se stresem,   
     pozorností, spánkem, úzkostí nebo depresí. Lidí v pohodě je velmi málo.  

 

                                                                Na vnitřní pohodě a vyrovnanosti musíme vědomě pracovat.  

                                                 Stres není něco imaginárního, bere nám radost, pohodu, spánek, soustředění. 
 
      

    Vánoční tipy, o které jsem se s Vámi podělila, ovlivňují nejen paměť, stres, kreativitu, relaxaci     
          a pozornost, ale hlavně lásku a pocit štěstí v rodině.  

 

Náš mozek je ovlivňován tím, jak myslíme a jak věci prožíváme. 

 

http://www.activebrain.cz/
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Bydlí pohoda v našem mozku? 

 …. Bydlí, vím to.    Nepřečetla jsem si to v knihách, ani jsem nebyla donucena tomu uvěřit.  

                                                Žiji to každý den, když pracuji s dětmi a dospělými při terapiích.  
 

          Je to denně mnohokrát se opakující zjištění:   
 

 
 

Mám pro Vás krátký příběh, kterým bych chtěla přispět k vánočnímu procitnutí o tom,  
jak jsou pro nás důležitá slova, pocity a postoje. 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš mozek pracuje v závislosti na slovech a našem emočním nastavení. 

 

Představte si, že přijde klučina s tatínkem na 
trénování pozornosti. Klučina celý nadšený, 
že ukáže tatínkovi, jak mu to jde. Zasedne, je 
připojený k přístroji, který snímá jeho 
mozkový signál a rozjíždí svoji hru. Snaží se 
svým soustředěním udržet auto na silnici, a 
když se nesoustředí, tak auto sjíždí do stran. 
Tatínek ho pár vteřin sleduje a začne: 
“Podívej, zas ti to ujelo na bok. Dělej, moc ti 
body nepřibývají. Snažíš se vůbec? No, jo, to 
jsem si mohl myslet!” 

 

Negativních komentářů bylo opravdu široké spektrum.  

Víte, co se v nás v takové chvíli děje?  

Sníží se náš výkon. Stoupá hladina stresu (Beta2), pozornost (Theta) se 
rozpadá a stoupá hladina Delty. Nepíši o geometrii a úhlech, ale o 
rozloženém mozkovém signálu, se kterým pracuji, a který se můžeme 
naučit ovlivňovat svoji vůlí.  

Myslíte, že ten tatínek byl v pohodě? Poté, co mu syn ukázal, jak trénuje, 
se rozhodl vyzkoušet si trénink taky. Byl odvážný a se slovy, že to 
synkovi ukáže, si sedal do křesla místo něj. Při hře si uvědomil, že to 
není tak jednoduché, zbavit se stresu a uklidnit se. Postupně přicházel 
na to, že vztek, který v sobě nosí, ničí nejen jeho, ale i syna a manželku.  

 

http://www.activebrain.cz/
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Naše společná cesta trvala asi tři měsíce. Probírali jsme vše, co utváří náš denní život a společně hledali cesty, 
jak být při maximálním výkonu ve větší pohodě. Nebyl to jen čas na terapiích, ale tipy a náměty, jak v domácím 
prostředí. Neuplynul ani týden od doby, kdy jsme ukončili tréninky a v tom telefonát. Tatínek volal, s nadšením v 
hlase, že toho má moc, že získal v práci novou funkci a že po letech zase dobře spí.   

A já si v té chvíli silně uvědomila, jak málo někdy stačí.  

   Několik tipů a námětů přesně cílených na jeho problém se stresem a relaxací a hodně věcí se vyřešilo.     
                    
                         Někdy je problém hlubší a pak je nutné naučit se rozpoznat svůj stav a to, jak z něj vyjít. 
 
Takových příběhů jsou desítky. Vyprávějí o práci sama se sebou, o relaxu a pohodě. 

Vím, jak řeč a desítky maličkostí mohou náš mozek buď posilovat a uzdravovat ☺ 

nebo vysílat zprávy o stresu. Při negativních reakcích se v naší hlavě řetězí stresové 
jednání. Stáváme se více neklidní a nepozorní.  

A u dětí se k tomu často přidružuje neposlušnost a ztráta motivace. Ano, máte pravdu, 
je to i o výchově, ale tu řešíme v Abecedě prvňáka, tam je o přístupu k domácím 
úkolům, hravosti u učení, odbíhání a desítky dalších témat, které pálí rodiče školáků.  
 

Chcete vědět, jak vánoční vytváření pohody souvisí s fungováním našeho mozku? Jak si pozornost,relaxaci a 

paměť rozvíjíme vánočními aktivitami? Podívejte se zde 

Těší mě, že jsem s Vámi mohla sdílet tento příběh.  

                Je plný radosti z toho, že cestou k pohodě může jít každý.  A to je to, co Vám ze srdce přeji.  

                                                                                 Lída                                                                                                                                                     

http://www.activebrain.cz/
http://mozkohratky.cz/hry-pro-mozek/
http://abecedaprvnaka.cz/kurz/
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JAK NA DOBROTY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ PUNČ 
 

1l jablečného moštu 
2 badyány 

1 celá skořice 
1 balíček rozinek 

10 zrnek anýzu povařit 5 min 
pomalu nechat zchladnout. 

Přidat 2 lžíce medu a na plátky 
omytý a nakrájený bio-citron 

Přidáme 1 l mátového čaje,  
2 oloupaná jablíčka na kostky, 

 1 mandarinka nakrájet a 
podáváme. 

 

PUDINKOVÝ NÁPOJ  
Z ČERVENOHORSKÉHO SEDLA 

 

1 l mléka 
1 pudink, cukr dle chuti 
Uvaříme a hned podáváme. Děti mají rády se širokým 
brčkem a mraženými malinami nebo troškou šlehačky. 
Tatínek nepohrdne malým frťánkem na dno 
 

Vánoční varianta 
V trošce vody předem uvařím badyán, skořici, anýz a 
potom trošku přidám k mléku. Pudink nesladím a 
přidám med do trošku prochladlého pudinkového 
nápoje, abych zachovala vše hodnotné v medu. 

 

VÁNOČNÍ ZMRZLINA 
 

Pro jedno dítě 
1 rozmačkaný banán 

3 lžíce jogurtu 
Med dle chuti a jakékoliv 

koření – vanilka, 
perníkové koření, skořice. 

Vše dáme do zavíracího 
sáčku na zip a necháme to 
děti „promíchat“ a strčíme 

do mrazáku. Vzhledem 
k tenké vrstvě si děti za 
dvě hodiny pochutnají. 

 

 

PLECHOVKOVÁ 
LAMPIČKA 

Plechovku očistíme a 
natřeme barvou nebo 

lepidlem a polepíme dle 
nálady papírem nebo 

ubrousky. 

Pod dohledem rodičů. 
Vezmeme Aku vrtačku a 

necháme dítě vyvrtat různě 
rozmístěné dírky 

Tip pro starší děti: Mohou 
nakreslit a vyvrtat různá 

souhvězdí a pak je hledáme 
na stěně. 

 

 

DATLOVÁ POVIDLA 

Datle večer namočím do horké vody a 
přidám lískové oříšky. Poměr vody nepíšu, 
protože každé oříšky jinak vsakují a navíc 
tam přidávám ještě chia semínka. … Děti je 
nechtějí, tak je takto propašuji …  Ráno 

vše rozmixuji a přidám trošku skořice. 
 

 

JABLEČNÁ NÁPLŇ DO PALAČINEK 
 

Nejraději dělám ve wok pánvi 
 

Jablíčka na jemno nastrouhat. 
Na pánvi rozehřát kousek másla, cukr a jak začne 

karamelizovat, tak přidáme jablíčka, sekané ořechy, 
rozinky, perníkové koření, a šťávu ze tří pomerančů. 

Odpaříme šťávu (nebo slijeme) a povaříme do 
zhoustnutí.  Co se nesní, tak šup do ledničky, stalo se 

jen 2x na gofry nebo jáhlovou kaši. 

VÁNOČNÍ MUFFINKY 
 

Metličkou postupně vyšlehat 4 vejce a přidat 4 
vanilkové nebo čokoládové pudinky, ¾ hrnku 

cukru, ½ hrnku oleje, 1 prdopeč,  
 ½ lžičky perníkového koření, 3 lžíce sekaných 

ořechů, 3 lžíce kandované dýně na jemno 
nakrájené, 3 lžíce sekané čokolády 

Na dno košíčku nebo formy dáme trošku těsta, 
polovinu nebo celou marcipánovou kuličku 
nebo kostičku Margotky a další vrstvu těsta. 
Pečeme na 160°C asi 30 min. 

Jája miluje marcipánové, Tom margotkové. 
 

 

... Dobrou chuť! A příští rok zase u dobrot. 
 

http://www.activebrain.cz/


 

© 2015   www.activebrain.cz 

 

 

 

 
16 

 

Vánoce, pohoda v nás a kolem nás                                    Active Brain 

 

Chcete být ještě chvíli s námi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Pokud Vám e-book vnesl kousek pohody             
                                                                  do Vašich dnů, tak jej šiřte a posílejte dál  

 

 

Tak tvořte …. 
 

Vánoční hvězdička ze špachtlí  
… sypali jsme vánočním kořením 
a lepili badyán 

Ozdůbka pro princezny   … 
ozdůbka pro princezny, lze i jako 
brož pro babičku  

Zvonečky z ruliček   … dělala 
jsem z plata od vajec, rolnička 
uvnitř 

Svícen z cukrářských košíčků 

Kávový a kokosový stromeček 

Bleskové ozdoby z vosku  

Vánoční baňka v novém kabátě 

Sněhové vločky 

Krásné svícny  

 

 

Zajímavé 
Facebookové 

příspěvky 
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