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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám nové vydání Střízlivých novinek. 
 
 
Doléčování v Bohnicích 
Doléčování pro přátele abstinenty je pozastaveno. Využívejte mítinků Anonymních 
alkoholiků a podobných organizací, mnohé fungují online. Podívejte se také na můj 
střízlivý deník. Většinou je tam každý den něco nového. 
 
Nové odborné práce 
Nešpor K. Duševní pružnost a zdraví. 
Nešpor K. Laskavost a pomáhající profese. 
Nešpor K. Kdo by měl abstinovat od alkoholu a proč. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Překvapení pana Dobroty. Kombinace všeho možného a trocha legrace navíc. Pravda a lež. 
Bílá vrána. Módní rádce. Duševní pružnost nás činí odolnější, ale jak být pružnější? 
Z dopisu. Dvojí čekání. Jen pro psychicky odolné. Někdo se dívá. Paní Veselá poučuje. 
Čestné občanství. Anonymní workoholici online. Skvělý nápad. Aby to bylo úplně jasné. 
Projasnit náladu a uklidnit se (krátká meditace). Tři osvědčené metody, jak zvládat stres 
a zlepšit soustředění. Květy a padák. Vakcinace střízlivost. Co dělat, když dojde humor. 
Umění odmítnout a bažení. Pan Sam a podivný ajťák. Drzá moucha. Odpuštění: dva 
jednoduché kroky. Smích v Paříži. Cestovní pas. Vymoženost. Jak pěstovat spokojenost. 
Pandemie a psychika (z rozhovoru pro jeden časopis). O čem sní chobotnice. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Pro lepší sebeovládání a rozhodování. Ber to s humorem. Jednoduchý způsob, jak vnést to 
každodenního života duchovnost a zdravé emoce. Meditace pro mír v nás a všude. Tohle 
bylo na televizi moc. Hlemýžď – veselá příhoda z živého televizního vysílání. Tři osvědčené 
metody, jak zvládat stres a zlepšit soustředění. Čím se lidé nejčastěji obdarovávají. Módní 
rádce. Duševní pružnost nás činí odolnější, ale jak být pružnější? Tři doušky vody pro 
zdravé tělo, zdravou mysl a dobrou karmu. Jak posílit duševní zdraví za pandemie 
a kdykoliv. Vnitřní očista těla: devět možností a jedno cvičení. 
 
Audio nahrávky 
Váš klíčový vztah (krátká relaxace). 
Interview pro finančníky. 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky viz „Relaxace a meditace“. 
 

https://drnespor.eu/denicek.html
https://drnespor.eu/Flex21.doc
https://drnespor.eu/Laskav3.doc
https://drnespor.eu/Absti21.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/u9YFrQ7CkGg
https://youtu.be/OwjMpa9oNzc
https://youtu.be/JMGawTI2jSU
https://youtu.be/JMGawTI2jSU
https://youtu.be/bYmJ1Zy_PrY
https://youtu.be/yq-A_s0NaH0
https://youtu.be/yq-A_s0NaH0
https://youtu.be/NZILDgSK0Lk
https://youtu.be/n4ZXN4wPR6A
https://youtu.be/n4ZXN4wPR6A
https://youtu.be/RJvRU-TuoJA
https://youtu.be/NKuxWRJw_z8
https://youtu.be/NKuxWRJw_z8
https://youtu.be/S4W9XVYcUUA
https://youtu.be/cfVUprgvbEM
https://youtu.be/cfVUprgvbEM
https://youtu.be/8mL9b-YnA1Y
https://youtu.be/8mL9b-YnA1Y
https://youtu.be/M5jJFFp6Er4
https://drnespor.eu/PHA/KliVztA3.mp3
https://drnespor.eu/PHA/Offline.mp3
https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.html


2 ze 2 
 

Nová střízlivá pohlednice, ty předchozí najdete zde. Můžete si některou z nich vytisknout, 
umístit ji nad pracovní stůl nebo ji nosit s sebou. 

 
 

 

Mějte se hezky a střízlivě,  
MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
drnespor.eu 
☺ 
 
 
Technické informace 
– Tento soubor lze otevřít např. v Acrobat Reader (je zdarma) a v novějších verzích Word. 
– „Střízlivé novinky“ vycházejí obvykle koncem měsíce. 
– Kdo nechce dostávat „Střízlivé novinky“, ať odpoví na tento e-mail „odhlašuji“. 
– Jestli má někdo další zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

https://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

