
  

Bolest, strach a únavu vyháním meditací, říká žena. Přeplavala sedm oceánů

  

Abhejali Bernardová se podílí na organizaci tradiční šestihodinovky, která se
každoročně koná ve Zlíně. | Foto: se svolením Abhejali Bernardové

 Dalších 6 fotografií v galerii   >

Zdolala sedm oceánů i několik běžeckých maratónů. Nejúspěšnější česká dálková plavkyně
a běžkyně Abhejali Bernardová, která žije ve Zlíně, dokázala dokončit plaveckou výzvu
Oceans Seven, zvládla tak sedm obtížných dálkových přeplaveb v různých částech světa. Je
také jako jediný Čech držitelkou Trojkoruny dálkového plavání. Přeplavala oceány, běžela
šest dní

17.4.2021

meditace, Abhejali Bernardová, sport, Šrí Činmoj, Zlín, Únava, New York, Havaj

ČTENÁŘ REPORTÉR

Nadace Via vzdělá a podpoří další lidi se zájmem o komunální politiku
Chystáte se na Zahradu Čech? Podělte se s námi o zážitky

Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října
2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kdy k volbám? Jak volit? Nový systém voleb Volební speciál Koho mohu volit?

Jak funguje Poslanecká sněmovna?

17.4.2021

Olga Tušicová
Okresní šéfredaktorka
Napište mi 

Neobvyklé jméno – Abhejali – dostala od svého indicko-
amerického duchovního učitele Sri Chinmoyho. Znamená pláč po
poznání a dá se používat jako mantra. Touha poznat, co všechno
dokáže, ji stejně jako meditace provází každodenním životem a
přináší vnitřní klid. Právě Sri Chinmoy svým doporučením, že by
měl být součástí životního stylu a doplňkem k meditaci sport,
motivoval Abhejali k tomu, aby začala běhat. I když jak vzpomínala,
začínala pár minutami běhu, už za půl roku běžela svůj první
maraton.

Své výkony pak stále zvyšovala, až se dostala na šesti denní běh
v New Yorku, při němž uběhla 616 kilometrů. Organizovala
mezinárodní mírový štafetový běh s hořící pochodní Peace Run,
který vede přes více než 160 zemí. Také se ho zúčastnila.

Síla jít dál

Nedílnou součástí jejího života je meditace, kterou objevila v 18
letech a díky které je také už více než dvacet let vegetariánka.
"Pomáhá mi ve vytrvalostních sportech i v sebepoznávání. Fyzička
je důležitá, ale 80 procent věcí je v hlavě," říká.

Tady musí najít sílu jít dál, i když se objeví nečekané překážky,
bolest, strach nebo únava. Sama to zažila mockrát. Třeba při
přeplavání na Havaje, kde na trati 42 kilometrů trpěla mnoho
hodin mořskou nemocí nebo při bolestivém setkání s medúzou
čtyřhrankou.

Podcenit ale nikdy nemohla přípravu na jednotlivé akce. Tělo si
muselo zvyknout na ledovou vodu a extrémní podmínky, což
znamenalo trénovat a trénovat, otužování bylo samozřejmostí. Jen
tak mohla zvládnout plavat kilometry ve vodě, která měla pouhých
9 stupňů.

Abhejali Bernardová svůj život sice zasvětila sportu, zvládá toho
ale mnohem víc. Pracuje jako překladatelka, věnuje se práci ve
svém sportovním klubu Sri Chinmoy Marathon Team, vede
bezplatné kurzy o meditaci a také zpívá v hudební skupině
Agnikana´s Group.

Další texty k tématu najdete ZDE.

Imunitu posiluje strava a pohyb. Ale
zapomínáme na důležitou věc, říká lékařka

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Jak být ve svém těle doma? Zapomeňte na
fitka, poradí vám holistický trénink

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

DALŠÍ Z RUBRIKY

Originálně zdobený věšák nadchne celou rodinu
HOBBY

Vládní speciál i válečné stroje. V Air Parku ve Zruči jsou
opravdové unikáty

HOBBY

Lokální přístup, globální úspěch. Světu chutná český špiritus
HOBBY

HLAVNÍ ZPRÁVY

Dušnost, únava, deprese. Covidoví pacienti mají i po roce
komplikace

ZDRAVÍ

Bydlí, ale neplatí. Vystěhovat problémové nájemníky trvá
městům i roky

EKONOMIKA

Jednat budu s každým. Vondráček nevyloučil povolební
spolupráci s SPD

OSOBNOSTI VOLEB

Po tornádu vyjela s pomocí. Z řady domů zbyly jen parcely,
vzpomíná žena

REGIONY

Člověk nesmí načichnout zlem, říká oslavenkyně Hana
Zagorová

SPOLEČNOST

OBRAZEM: Vinobraní a dožínky přilákaly k zámku Kačina tisíce
návštěvníků

REGIONY

Pěna dní: Kdo si zaslouží trest?
KOMENTÁŘE

To je šolich. Francouz pronajímá místo cimry loch z druhý
světový

NÁŘEČÍ

Čeští horolezci uvázli na pákistánské hoře. K výstupu neměli
vládní povolení

SVĚT

AKTUALIZOVÁNO

ZPRÁVY ODJINUD

Jak se vypořádat s bodnutím hmyzu
KONDICE

Znáte třicetidenní výzvu? Vyzkoušejte něco nového!
KONDICE

Pečeme vynikající švestkový koláč …
DŮM A ZAHRADA

Pečeme vynikající švestkový koláč …
DŮM A ZAHRADA

Vánoční dárky jsou letos v ohrožení. V obchodech chybí…
TN.CZ

EU chce zakázat některá antibiotika pro zvířata. Budou…
TN.CZ

Dominika Gottová v slzách: Manžel Timo si v Mexiku užívá s
mladšími ženami

CELEBRITY

Hanička Písnička slaví 75. narozeniny: Zagorové nevyšla
adopce ani těhotenství

CELEBRITY

Kultovní snímek Mission Impossible: Proč si musel Tom Cruise
dávat mince do bot?

CELEBRITY

Ewa Farna rozhodnutí manžela respektuje, Martin Chobot
oznámil konec

CELEBRITY

AKČNÍ LETÁKY
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PEPCO - Hebkost je v módě
02.09. - 15.09.

Globus
02.09. - 15.09. 01.09. - 14.09.

CHCI PŘEDPLATNÉ VYBRAT REGION
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