
VŠ
E 

  
  

ZA
Č

ÍN
Á

 
  

  
  

V
 H

LA
V

Ě

ZCELA JEDINEČNÝ 
ONLINE KURZ, KTERÝ

VÁM DÁ NOVÝ POHLED
NA SEBE SAMU!

„



NÁPLŇ :

 Část
 Vděčnost - jako základ všeho
 Meditace - 4 meditační nahrávky1.
2.

3.
 Část
 Jídlo - e-kuchařka
 Tělo - psychosomatika
 Cvičení - 10 videí
 Relaxace 

 Část
 Jak to všechno funguje - RAS
 Minulost - má přesvědčení
 Afirmace
 Jak si správně přát 
 Plánování - proč je důležité
 Tabule vizí, cesta snů



SOUČÁST :

20Edukativních videí - 
teoretických i praktických
4 meditace
8 jógových lekcí
Yoga workout, funkční trénink

E -book, který si budeš po dobu 6 
týdnů postupně skládat. Budeme 
pracovat po částech :)

Motivační 
citátyMINI

e-kuchařka s recepty, 
které si můžeš připravit 
všude na světě lánky, které ti budou 

pravidelně chodit na 
e-mailČ



Dělám 
to 
sama 
pro 
sebe



Jak se cítím právě teď:

Čím si teď procházím:

Jak se cítím ve svém těle:

Co bych chtěla změnit:
(na sobě, na momentální situaci)

Co pro mne znamená tělo, 
jídlo, cvičení, sebeláska:



Jak přijímám kritiku:

Jaký je můj cíl:

Kdy mám největší potřebu znát 
názory ostatních:

Můj největší zlozvyk:

TOP CÍL

Jak je pro mne názor 
ostatních důležitý:

1 2 3 4 5 1= vůbec
5 = nejvíc

Co jsem pro něj schopna udělat:

Co v mém životě opravdu 
nemám ráda (tělo, práci, ....):
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Předtím, než začneme s celým kurzem, pojďme se podívat na to, jak 
můžete využít zákon přitažlivosti ve váš prospěch!

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Je zákon, který pracuje na základě faktu, že vše (ano, naprosto vše) má 
energii, frekvenci - včetně našich myšlenek a slov. Cokoliv si tedy myslíme, 
to do svého života přitahujeme. Ať už to dobré nebo špatné. Vše, co se 
právě teď ve vašem životě děje je odrazem vašich myšlenek v minulosti.

Nejedná se o žádnou novinku nebo hit moderní společnosti.. 
Zákon přitažlivosti je součástí téměř každého náboženství:

„To, kým jsi dnes je odrazem tvých myšlenek v minulosti! Co si myslíš, 
žím se stáváš!“ Buddha - buddhismus

„Cokoliv děláš - dobré nebo špatné - se ti vrátí zpátky!“ hinduismus; 
karma

„Myšlenky vytváří realitu“ křesťanství

Čemu věnujete pozornost právě nyní? Jak to zjistíte? Podívejte se, co se 
děje ve vašem životě, kde se právě nyní nacházíte? Jste šťastná, spokojená, 
potkáváte milé lidi, dějí se vám příjemné věci? Potom dáváte pozornost 
a soustředíte se na pozitivní věci! Věříte, že si zasloužíte jen to dobré a 
to také očekáváte, proto se vám to děje! Funguje to ale také v opačném 
případě. Pokud si nevěříte, nemáte se ráda, myslíte si, že si nezasloužíte, 
aby se vám v životě děly ty hezké věci - pak je to vaše víra, přesvědčení a 
MUSÍ se to stát vaší realitou.

Zákon přitažlivosti je jednoduchý „Co dáš, to se ti vrátí!“, nicméně chce
to velkou dávku upřímnosti sama k sobě, soustředění a vědomí - bytí 
v přítomnosti, abyste dokázala změnit vaše myšlenky, slova a také 
přesvědčení. Pojďme se na přesvědčení podívat trochu blíže.



PŘEDSVĚDČENÍ

Vědomá vs. nevědomá úroveň mysli

Vědomá mysl tvoří zhruba 10%.
(Vědecké výzkumy dnešní doby uvádějí, že to jsou pouhé 3%!) 
= vše, co děláme vědomě –> plánování, rozhodování, učení se, 
logika a intelekt, krátkodobá paměť, životní rozhodnutí

10% vědomá mysl

90% nevědomá mysl

Nevědomá mysl tvoří 90%!
= vše, co děláme nevědomě, automaticky, aniž bychom o tom 
musely přemýšlet = dýchání, tlukot srdce, funkce orgánů těla, 
emoce, sebevědomí, „JÁ“ - identita, to kým jsme, zvyky, víra, 
přesvědčení, hodnoty, dlouhodobá paměť, intuice

Nevědomá mysl má až milionkrát větší sílu než ta vědomá



CO TO PRO NÁS ZNAMENÁ?

Když se narodíme, naše „miska“ je prázdná! Neumíme mluvit, natož chodit, 
číst, psát, nemáme žádná přesvědčení, nevíme, co je dobře nebo špatně. Učí-
me se, zkoušíme, bádáme, poznáváme. Jsme jako houby, které nasávají zvyky 
a přesvědčení rodičů nebo lidí, se kterými vyrůstáme. Chceme být jako oni. 
Pozorujeme a děláme - respektive velmi často neděláme to (to NEdělej, to 
NEsmíš, tam NEchoď, na to NEsahej), co nám říkají!

Cokoliv řekli na naši adresu to se pro nás stalo pravdou - neposlušné-po-
slušné, hodné-zlobivé, hezké-šeredné, chytré-hloupé, .. . Stalo se to jakousi 
mantrou, kterou si s sebou neseme až do dnešního dne - pokud jsme to již 
nezměnily.

Převzaly jsme si také jejich zvyky a postoje. A všechno je to tak přirozené, že 
to děláme nevědomě! Možná je to to chování, které vám vadí na ostatních, 
protože vám zrcadlí to, co si sama o sobě myslíte.

Všimla jste si někdy, že některé poznámky se vás dotknou tak moc, že se 
urazíte? Ta osoba, která vás urazila ani nechápe, co udělala špatně, protože
„to přeci byla sranda“.. Jenže vás ta „sranda“ zasáhla na místo, které je hodně 
citlivé. A to je přesně ta možnost růstu –> zde přichází otázka PROČ?! Proč 
se vás to dotklo? Proč to pro vás tolik znamená? Co vám to připomíná? Co 
vám zrcadlí?

Dobrá zpráva je, že to všechno jde změnit! Pod jednou podmínkou - musíte 
si toho být vědoma! A vědomě se rozhodnout, že to změnit opravdu chcete. 
Věřte, že vy si zasloužíte to nejlepší jednání. Že jste krásná a skvělá ženská, 

která má své důležité místo na tomto světě! Chyby, které jste udělala vás 
nede nují. Jen vám dají možnost se něco naučit a posunout se tak dál!

Už víte, že vše je zákon přitažlivost, ale možná vás zajímá, co se děje v těle, 
jak přesně do svého života ty věci přitahujete, a která část za tento proces 
zodpovídá. Ještě předtím, než si řekneme pár tipů, jak změnit naše myš-
lenky, pojďme se podívat na systém, který zodpovídá vědomé a nevědomé 
myšlenky.



R.A.S 
Retikulární Aktivační Systém

Denně máme více než 60 000 myšlenek. Kdybychom si měly být každé myš-
lenky vědomy, po nějaké době bychom se zbláznily! Proto je v našem mozku 
systém, který se jmenuje „retikulární aktivační systém“ a má za úkol určovat, 
které myšlenky jsou důležité (vědomé) a které nepotřebujeme (nevědomé, 
automatické).

RAS určuje, čemu dáme svou pozornost a to pak do svého života přitahuje-
me. Pokud si dáme jasný gól (na vědomé úrovni), RAS začne pracovat a dělá 
všechno pro to, abychom cíle dosáhly - potkáváme lidi, kteří nám dají radu, 
„náhodou“ objevíme něco, co potřebujeme, uslyšíme rozhovor, který je pro nás 
důležitý, někdo nám dá zajímavou nabídku a tak dále.

Určitě se vám to už někdy stalo - dejme si příklad třeba s mixérem (ale může 
to být úplně cokoliv): Rozhodla jste se, že potřebujete nový mixér. Našla jste si 
model, který se vám líbí a od té doby ho vidíte téměř všude - v televizi, kde ho 
používají, v letáčku, zmíní se vám o něm kamarádka, mají předváděcí akci v 
supermarketu, kde zrovna nakupujete. Od té doby, co jste mu věnovala pozor-
nost je prostě všude!

A to je přesně role retikulárního aktivačního systému -> z nevědomí převádět 
věci do vědomí! Tak funguje zákon přitažlivosti. A tak si tvoříme náš život. 

Čemu věnujeme pozornost, to roste!



PŘEDSTAV SI...

... tvou mysl jako výrobnu aut. Denně projde výrobnou deseti tisíce částí
(= myšlenek), ale jen pár aut se stihne vyrobit - a to jsou ty myšlenky, kterým 
dáme váhu a pomocí RAS je z nevědomí přesunemu do vědomí! Když jsou 
hotové, jdou do prodejny = solar plexus, kde vibrují na té nejvyšší úrovni a 
čekají na prodej (splnění).

SOLAR PLEXUS

Je třetí čakra, která se nachází ve „V“ pod žebry 
Místo, kterému se říká druhý mozek
Tudy přijímáme sluneční energii a také vysíláme 
vibrace - a přesně takové vibrace, které vyzařujeme, 
takové se nám vrací zpátky
Také je důležitým sídlem emocí

Když dáme myšlence váhu a přesuneme
ji na vědomou úroveň, začíná vibrovat
a v té samé formě si přitahujeme zážitky, lidi, 
zkušenosti do života. Ať už na té pozitivní 
nebo negativní úrovni!

Nelze rozlišit mezi tím, co je pro nás pozitivní nebo negativní, dobré nebo 
špatné. Cokoliv vysíláme, to se nám vrací! Přesně tak to celé funguje! A to se 

také odráží ve vašem životě. Proto je tu znovu otázka:

Jaká je vaše aktuální siutace? Jak se cítíte?
    



1. Uvědom si, co chceš
Nejdříve si uvědom, co chceš. Co je to, co si přeješ změnit? Může to 
být naprosto cokoliv a tím přecházíme k druhému kro- kru –> buď 
k sobě naprosto upřímná.

2. Buď k sobě upřímná
To je ten nejdůležitější krok. Ne vždycky je jednoduché
si přiznat, že děláme něco, co dělat nechceme a co nemáme rády na 
ostatních, ale věřte mi, je to osvobozující! Pokud si to přiznáte, děje 
se přesně to, že jste se z přesvědčení, které pro vás bylo nevědomé a 
automacké, přesly do vědomí - a s tím už se dá pracovat, změnit!

3. Dej si slib
Slib sama sobě, že nebudeš dělat nic, co ti nebude příjemné. Že 
sama se sebou budeš mít trpělivost a je v pořádku dělat chyby. 
Tentokrát se za ně nebudeš trestat, ale budeš je brát jako možnost 
naučit se něco nového sama o sobě.

4. Piš, afirmuj a neutíkej
Ne, nebude to jednoduché, ale přihlásila jsi se do kurzu, zaplatila 
jsi peníze, které jsi mohla investovat do něčeho úplně jiného. Slibuji 
ti, že pokud vydržíš, tento kurz ti přinese vše, co od něj očekáváš! 
Můžeš se toho naučit spoustu sama o sobě! Piš si všechno, co tě 
napadne - ať už do plánovače nebo do speciálního bloku, který si 
koupíš. Napiš si oblasti, které bys chtěla změnit
a použij a rmace, které ti v tom pomohou. A opakuj, opakuj, opa-
kuj! Každý den, několikrát denně! Více o a rmacích se dozvíte ve 
třetí části!


