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9 KROKŮ 

K ŽIVOTNÍ SVOBODĚ 

Žijte život, který budete milovat. 
Být svobodný, bohatý, zdravý a úspěšný nejsou jen fráze. 

Je to životní styl. Dopřejte si ho i vy. 

Lenka Pavlíková 
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Připíjím na vaši svobodu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miluji osobní rozvoj, inspiruji a předávám nástroje k dosažení životní svobody a zdraví. 
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Úvod  
Vítám vás v novém světě. Dosáhnout životní svobody, být šťastný, bohatý, zdravý a úspěšný je sen asi každého z nás. 

Tento e-book je naším prvním společným krokem k hojnosti ve všech směrech. Jsem šťastná, že společně proměníme vaši 

realitu. 

Narodili jsme se proto, abychom si život opravdu užívali, a tímto e-bookem budete ke svému šťastnému, bohatému a úspěš-

nému životu mnohem blíž. Pokud budete chtít, můžete jít mílovými kroky vpřed. Ukážu vám cestu a je jen na vás, jak rychle po 

ní budete chtít jít. 

Být šťastný, bohatý, zdravý a úspěšný vyžaduje notnou dávku sebevzdělání. Musíte zjistit, jak moc ovládají vaše myšlenky 

vaši realitu a jak můžete získat ještě větší sebedůvěru a sebevědomí, abyste byli silnější značkou.  

Musíte zjistit, proč a v jakých částech vašeho života vás stále ovládá a omezuje strach. Kam proudí vaše energie, zda dobře 

využíváte svou vnitřní a vnější sílu. Co vyzařujete a proč se vám mnohdy vrátí něco jiného, než očekáváte. 

Musíte zjistit, jak naložit se starými vzorci, které jsou ve vás hluboce zakořeněné, které jste získali výchovou od rodičů a v na-

šem školství. Uvědomte si, co je vlastně zodpovědnost, protože ji většina lidí velmi špatně chápe. 

Musíte poznat, kdo opravdu jste, co vás v životě naplňuje. Uděláte si mapu, do které si namalujete, kam chcete jít, proč tam 

chcete jít, jak si přejete žít a čeho chcete dosáhnout.  

V síle rozhodnutí uvidíte, jak moc to myslíte vážně a kam až jste schopni posunout svůj život, své podnikání, své úspěchy. 
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Osobní rozvoj je životní styl. 
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Co díky těmto devíti krokům dokážete 
 

 

 
 Ujasníte si, kdo opravdu jste. 

 Nastavíte si svůj cíl. 

 Konečně se odhodláte udělat to, nad čím už dávno přemýšlíte. 

 Pochopíte, v čem jste opravdu dobří. 

 Odstraníte ze svého života limitující překážky, které vám brání začít žít život snů. 

 Naučíte se chápat své strachy a dostanete je pod kontrolu. 

 Zvýšíte si sebedůvěru a sebelásku a začnete věřit v sebe a v to, co děláte. 

 Využijete svou mysl a uděláte z ní pohon k úspěchu. 

 Přestanete tříštit svou vnitřní sílu na věci, které nejsou produktivní a odvádí vás od cíle. 

 Přestanete se bát dělat rozhodnutí, naleznete v nich zálibu. 

 Převezmete opravdovou zodpovědnost vůči sobě, svým myšlenkám a emocím. 

 Dostanete svůj život pod kontrolu. 

 Díky svému osobnímu posunu vyděláte více peněz. 

 Budete dělat to, co vás opravdu baví. 
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KDO JSEM (1) 
 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Poznáte své hodnoty. 

 Začnete vnímat a chápat hlas svého srdce. 

 Uvědomíte si, co milujete a nenávidíte. 

 Přijdete na to, v čem jste nejlepší a výjimeční. 

 Budete šťastnější a svobodnější. 

 Najdete své místo v tomto světě, které je specifické jen pro vás (práce, rodina, vztah, 
místo žití, společenské postavení atd.). 

 Zjistíte, které věci děláte proti sobě, protože se chováte tak, jak je od vás vyžadováno. 

 Potvrdíte si, kdy jste to opravdu vy. 

 Poznáte, zda žijete život, který vám vyhovuje. 

 Naučíte se dělat věci ke své spokojenosti. 
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Představte si, že dráha osobního rozvoje je jako školní 
vzdělání.   

Nechci to srovnávat, ale také musíte vystudovat něco jako 
základní školu, pak střední a následně vysokou.  

V osobním rozvoji to platí stejně. Začnete tím nejdůležitějším. 

Je to téma, kterému lidé nevěnují tak velkou pozornost, jakou 

je potřeba. Čtou knihy, chodí na kurzy a možná se v mnoha 

směrech zlepšují, ale i přesto cítí, že to ještě není ono, něco 

jim chybí. Nežijí tak šťastně, jak by si představovali. Věřte, že 

ujasněním si toho, kdo jste, se vám zcela změní pohled na 

sebe, na svět a na příležitosti. 

V minulosti se vám mohlo stát, že jste pracovali v oboru, ve 

kterém se vám docela dařilo, ale po čase ve vás zájem a nad-

šení vyhasly. Nebylo to ono. Začali jste s něčím jiným. Pře-

mýšleli jste, proč tomu tak je? Odpovím vám. Protože jste 

neznali sebe.  

Neznáte to něco, přes co se po čase stejně nepřenesete, 

a pokud jste to dokázali, vzalo vám to hodně energie. Takto 

člověk hledá, zkouší a časem si přestane věřit. Přitom není 

důvod. Jen jste byli na místě, které nebylo vaše. 

Neuvědomujete si, co vás naplňuje a jaký obor, práce či 
studium je nejvhodnější jen a jen pro vás. 

 

 
 

Jestli se chcete kamkoli posunout, 
musíte vyřešit dvě základní otázky.  

1. Kdo jsem?  
2. Jaký je můj cíl? 

Přirovnám-li to opět ke studiu, 
jsou tyto dva pilíře zvládnutím zá-
kladní školy. Jak sami víte, na 
střední nebo vysokou školu vás 
také bez absolvování základní 
školy nepustí.  

Proto jsou tyto otázky tak důle-
žité. Následně vás připravím na 
další oblasti vzdělávání a růstu. 

Bez těchto dvou základních věcí 
nemá smysl pokračovat v jakém-
koli osobním rozvoji, pokud se 
nechcete vracet téměř vždy na 
začátek svého kola a začínat 
znovu. Věřte mi. 
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Kdo opravdu jste? 
 Je zásadní zpověď vašeho Já – je to, jako byste stáli nazí před zrcadlem. Sami sobě nalijte čistého vína – bez podce-

ňování, podrážení sebe sama, bez přetvářky, lží a přibarvování. Poznáte, kdo doopravdy jste. 

 Je o pochopení vaší duše, vašeho srdce. Naučím vás, jak umět poznat momenty či situace, kdy k vám promlouvá 

vaše duše, která vám jasně poví, co byste měli dělat ze srdce právě vy. A také jak poznat, kdy vás nahlodává logická 

mysl. 

 V praxi se setkávám s tím, že si lidé velmi málo věří a neustále se pohybují v kruhu vlastní nedůvěry. Když s nimi 

hovořím o tom, proč nedělají to, co je baví, většinou mi odpoví, že vlastně ani neví, co by je opravdu bavilo, nebo že to 

nejde.  

 

Mnoho z nich se v životě přizpůsobilo základním potřebám bytí a dělají svou práci jen proto, aby vydělali na živobytí, popří-

padě aby si mohli dopřát jednou do roka dovolenou nebo si občas koupili něco hezkého na sebe. Jen zapomněli na to, že je 

dříve či později tento stereotyp úplně otráví.   

 

 

Velké procento lidí žije v režimu musím. Pokud narazíte  
na někoho, kdo ještě sní, ten bývá pro okolí hloupým snílkem,  

co nezná život nebo si toho v životě ještě málo zažil. 
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Jak sami sebe nejvíce znáte? 
 Tak, jak vám to říká partner? 

 Tak, jak vám to říkají celý život rodiče? 

 Tak, jak vám to říkají kolegové v práci?  

 Tak, jak vám to říkají vaši kamarádi? 

 Tak, jak to produkuje vaše mysl na základě vyhodnocení vaší minulosti? 

 Tak, jak to produkuje vaše mysl na základě vyhodnocení jinými lidmi? 

 

Pohledy a názory druhých na vaši osobu neberte jako dogma. Uvědomte si, že každý z těchto lidí má jen svůj úhel pohledu, 

své zkušenosti a své pocity, přes které je filtrován pohled na vás. Mohou vám napovědět, ale neznamená to, že jsou 

pravdivé. 

Dokonale znáte své hodnoty pouze vy. 

Zjistíte, jaké jsou vaše silné stránky, které mnohdy sami nevidíte. Jakých vlastností si na sobě máte vážit a které podpořit.  
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Co vás odvedlo z cesty k úspěchu? 
 Věříte si míň, než byste si věřit měli. 

 Hrajete v životě moc rolí najednou a to vám bere energii. 

 Nevěnujete se tomu, co přesně sedí vaší povaze. 

 Strach, že to nezvládnete a třeba znovu „selžete“. 

 

Děláte práci, která vás činí šťastnými? 
Když jsem studovala své Já, kladla jsem si otázku: „Co mám vlastně dělat, abych se cítila opravdu šťastná, abych dělala 

práci, která mě dobíjí?“ Po čase jsem pochopila, že si musím jasně analyzovat skutečnost, kdo vlastně jsem, aby se mi 

neopakovaly životní situace. Věděla jsem, že jedině tak dosáhnu skvělých výsledků! 

Pokud poznáte, kdo opravdu jste, dostanete se do proudu. Budou vám přicházet ještě lepší možnosti, než jste si kdy 

uměli představit. Budete pracovat a tvořit s radostí, budete si vybírat, co se vám líbí, a co už ne. Budete znát sebe, své schop-

nosti, vlastnosti, touhy. Stanete se majitelem sebe sama. Budete znát to, co vás sráží na kolena, co vás rutinně ničí.  

 

Pokud děláte to, co milujete, a děláte to srdcem,  
dosáhnete skvělých výsledků! 
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Možná už nebudete chtít být zaměstnancem, a pokud ano, budete znát svou opravdovou hodnotu a pod její cenu nikdy 

nepůjdete. Stále více si budete uvědomovat, jak je špatné jít sám proti sobě a kolik vám to doposud vzalo energie. Doceníte 

kouzlo života a jeho možností. 

 

 

Jste to totiž vy sami, kdo jde proti sobě. Jste to jen vy sami, kdo nepochopil, proč se vám 
v životě děje to, co se děje. Proč? Protože jste nepoznali, kdo doopravdy jste! 

 

 

 

Úkol č. 1: Poznejte hlas své duše, následujte srdce 
Lehněte si někde, kde budete mít klid, a prodýchejte se, ať se vám uklidní mysl. Nespěchejte, musíte odstranit vliv mysli. Pro 

někoho to může být těžké. Nyní, když vnímáte pouze svůj dech, si položte otázku. Zeptejte se sami sebe, kdo vlastně jste. 

Otázku položte vždy jasně, ať vám na ni tělo může jasně odpovědět ano nebo ne. To znamená, že si například řeknete: 

„Jsem v práci, kterou teď dělám, šťastný nebo šťastná?“ 

Přijde vám pocit, který bude znamenat ano, či ne. Pokud to bude příjemný pocit, znamená to, že nemáte překážky v tom, co 

děláte. Pokud se vám například stáhne žaludek, víte, že něco není v pořádku, a následně můžete zjišťovat, co to vlastně je. 

Jednoznačně však máte pravdivou odpověď. Je nutné, abyste dostali pravdivé odpovědi, to znamená ty, které nebudou 

spjaty s vaší myslí. Mysl vám bude vždy předkládat racionální důvody, proč je nutné dělat to, co právě děláte. Nehleďte na to. 

Mysl využijeme v dalším kroku jako hnací motor k vašim snům. Takto si klaďte otázky, na které chcete znát odpověď, která 

bude v souladu s vámi. Je to pravdivá odpověď a vy ji berte vážně.  
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Zapamatujte si prosím 

 

 

Správnou odpověď na cokoli máte pouze a jen uvnitř ve svém nitru. 
 

 
 

Toto cvičení využijete v životě ještě mnohokrát. Budete se k němu vracet v momentě, kdy zjistíte, že vás něco brzdí, a nebu-

dete vědět co. Vždy si položte otázku, která vás zajímá, a vnímejte odpověď.  
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Pár tipů, na co si odpovědět a na co se ptát 

 

Oblast práce 

 Věřím ve svou práci, kterou nyní dělám? 

 Přináší mi štěstí činnost či práce, kterou nyní dělám? 

 Baví mě práce s lidmi? 

 Mám rád nebo ráda lidi? 

 Mám zálibu v analyzování? 

 Chci být vůdce? 

 Chci být součást skupiny?  

 Potřebuji kolektiv? 

 Baví mě intelektuální práce? 

 Baví mě fyzická práce? 

 Jsem tvůrčí – baví mě tvořit? 

 Dotahuji věci do konce? 

 Cítím se dobře ve své práci? 

 Toužím po… (vaše sny)? 
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 Co si odpírám? (Odpovězte si na rovinu, co si odpíráte.) 

 Co umím, co jiní neumí? Nad tímto se hodně zamyslete. Téměř každý umí něco, co druhý neumí. 

 Jaké mám pracovní přednosti? 

 Chci podnikat, nebo být zaměstnancem? 

 Umím plánovat? 

 Co mi brání dělat kroky vpřed? 

Oblast povahy a přístupu 

 Jsem bojácné povahy? 

 Jsem introvert, nebo extrovert? 

 Co je tedy hlavním důvodem, proč se neodvážím jít dál? 

 Je na mě spolehnutí? 

 Chovám se zodpovědně? 

 Jsem agresivní, cholerik, nebo mírumilovná povaha? 

 Nechám si vše líbit? 

 Prezentuji světu své názory? 

 Jaké mám povahové přednosti? 

 Umím plánovat? 

 Čeho si na sobě vážím? 
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Oblast vztahů, rodiny 

 Cítím se ve svém životním vztahu šťastně? 

 Jak moc mě ovlivňuje rodina, partner? 

 Podporuje mě rodina, partner, nebo mě sráží? 

 Cítím se šťastně, pokud trávím čas se svými nejbližšími? 

 Mám někoho, s kým si mohu popovídat o všem? Kolik takových lidí mám? 

 Potřebuji slyšet názor své rodiny pro své rozhodnutí? 

 

 

Chci, abyste k sobě byli při zodpovězení těchto otázek co nejupřímnější. Tak upřímní, jako jste 

ještě nikdy nebyli. Nemusíte se totiž bát, že jakákoli odpověď z vás udělá špatného člověka. 

Neudělá. Jste unikátní lidská bytost. Žádná na celém světě není stejná. A to i se všemi klady, 

zápory, myšlením, povahou atd. Ať jsou odpovědi jakékoli, hlavně když jsou pravdivé, protože 

pak s nimi můžete dále pracovat. 
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Úkol č. 2: Co jste v životě dokázali?  
Sepište si bodově pod sebe, co jste v životě už dokázali. Všechny vzestupy i pády. Napište si vše, co vám za život zkřížilo 

cestu. Od dětství, od narození dítěte, třeba po rozvod, nástup do práce, povýšení, vystudování školy, cestovatelské nebo 

sportovní úspěchy, po ztrátu zaměstnání či úmrtí v rodině. 

Zní to drsně? Ne, to není drsné, to byl a je váš život. Je tam vše, co jste dokázali. Vše, co se vám podařilo pozitivního, až po 

situace, které jste dokázali zvládnout i přes velkou bolest! To, co jste prožili, není samozřejmost a skrývá to vaši jedinečnost. 

Najděte fotky z různých fází svého života, poskládejte je vedle sebe a napište si k tomu povídání, jak jste se cítili v této době. 

I tam uvidíte, čeho jste dosáhli a co už jste dokázali. Život prostě byl nahoru a dolů, a vy už jste toho tolik zvládli. 

 

Uvědoměním toho, co už jste zažili a dokázali, vyřešíte situaci, která před vámi leží nyní. 
 

 

Až uděláte tento seznam, na papír vedle napište úkoly, činnosti nebo těžkosti, před kterými stojíte dnes. Situace, ze 

kterých nejste zrovna šťastní, že vás potkaly, a vy je musíte řešit.  

Tak, a teď chci, abyste se na tyto body podívali pěkně z výšky. Myslím tím tak, jako by to nebyl váš život, ale život ně-

koho jiného. Myslíte si, že člověk, který prožil všechny tyto vzestupy, pády, úspěchy a zdolal tolik překážek, zvládne starosti 

vypsané na papírku vedle? Já myslím, že ano. Možná se budete divit, že některé těžkosti nejsou zdaleka tak náročné jako to, 

co už máte za sebou. Určitě vám to dodá odvahu a nadhled. 
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Úkol č. 3: Poznejte své role, které každodenně hrajete. Berou vám 
energii, nebo vám ji dodávají? 
Proč to máte dělat? Protože jedině takto si uvědomíte, kolik rolí v životě hrajete. Kolik vám která zabere času, která vám 

ukrádá energii, a která vás naopak dobíjí. 

Upravíte si svůj život. Vědomě se rozhodnete, kam je potřeba vkládat energii, kde to přeháníte a kde to padne na neúrodnou 

půdu. Výsledkem bude uvědomění si svých postojů a toho, co je potřeba změnit k vašemu růstu. 

 

Ukážu to na příkladu 

Jedna má klientka měla potíže s maminkou. Každodenní nepříjemné hovory jí braly většinu energie. Pořád se mamince sna-

žila vysvětlovat všechna její obvinění a stížnosti. Nikdy to však nikam nevedlo. Díky tomuto a dalším cvičením, která měla 

v kurzu, se naučila změnám a ty jí pomohly tuto problematiku vyřešit. Člověk si ze svého pohledu mnohdy ani neuvědomuje, 

jak moc ho může jedna věc vyčerpávat. Hlavně zjistíte, že to není běžné a normální. Musíte si uvědomit svou hodnotu, rozdíl-

nost reality, musíte pochopit svou zónu, vidět svůj problém více z nadhledu a pak už je to jen krůček ke změně. 

Vezměte si velký papír, doporučuji A3 (věřte, že ho budete potřebovat). Doprostřed napište své jméno, nalepte svou fotku 

a napište JÁ JSEM. Celé to dejte do kroužku a od tohoto kroužku si udělejte paprsky. Ke každému paprsku napište roli, kterou 

v životě hrajete. 

Ke každé své roli napište, jak se v ní cítíte, kolik jí věnujete času a hlavně zda je v souladu s vámi. Napište tam své vlastní 

postoje, jak se ve které roli chováte. Zde je potřeba být opravdu detailní. Všimněte si, u které role máte nejhorší pocity a emo-

ce, a tuto roli se snažte vyřešit jako první. Takhle můžete jít postupně až do vyřešení všech nepříjemných rolí, které vám 

berou energii. Zároveň role, které vám energii dodávají, posilněte, a pokud je to možné, věnujte jim větší časovou pozornost. 

Často se totiž stává, že věcem, které nás nabíjejí, dáváme velmi málo prostoru. 
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Pokud nepoznáte sebe, jak poznáte, v čem jste dobří? Jak poznáte, že je něco z toho, co děláte, zbytečné a unavující? 

Jak poznáte, co vám bere víc energie, než by mělo? Pište, pište, pište. Nešetřete dojmy ani pojmy. 

 

Kdo jste a jak žijete? 

Co tím přesně myslím, když říkám, že hrajete role? Jste například manželka nebo manžel a s touto rolí máte hodně podrolí, 

nebo chcete-li funkcí, které vykonáváte. Jako manželka – vařím, uklízím, žehlím, starám se o děti, o muže, o rodiče, vozím 

děti na kroužky, starám se o zahradu atd.  S každou povinností máte i nějaký pocit, emoci. Jestli je vám v této roli dobře, nebo 

jste z ní vyčerpaní. Cílem je, abyste tyto role popsali a zjistili, která vás okrádá o náladu, chuť i energii a která vám ji dodává.  

Abyste se zamysleli, jak se role buď úplně zbavit, nebo ji omezit, vyřešit, delegovat, nebo naopak být v roli příjemné po delší 

dobu. Dělat více činností, které vám prospívají. Buďme upřímní. V roli rodiče děláme často věci za své děti, i když už jsou dost 

velcí a můžou se postarat sami. I vynesení koše a uklizení pokojíku vám umožní lépe „dýchat“ a mít tak čas pro sebe, co říká-

te? Podobně to může být v roli partnerky, která se podobá spíš roli služky. Jsem tvrdá, že? A není to jen problematika žen, 

znám páry, kde je to i obráceně.  

Tady máte příklady rolí. Dopište si i ty, které mě nenapadly a vy cítíte, že je žijete. 

 Matka, otec, bratr, sestra, syn, dcera, kamarád, kamarádka. 

 Spolupracovník, majitel firmy, zaměstnanec, podnikatel. 

 Kritik (to je velmi zajímavé, napište si tuto roli všichni). 

Kritik vnitřní – jak hovoříte sami se sebou? Chválíte se? Nadáváte si? Podporujete se, nebo se kritizujete? Vnitřní kritik 

je o vztahu k sobě. Díky tomu, jak na sebe pohlížíme, se pak v životě nějak chováme a vytváříme další role. Například 

můžete ztrácet sebevědomí a pak hrajete roli nesebevědomého člověka, který skýtá další problémy.  
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Kritik vnější – zabýváte se hodně okolím? Kritizujete ostatní, kdo, co, kde, kdy a jak dělá? Pohoršuje vás to? Jak se 

chováte k druhým? Vnějsí kritik také ovlivňuje, jak vám je, jak se cítíte, a možná díky tomu hrajete roli nepříjemného 

šéfa. Vím, že jsou to otázky na tělo, ale tohle všechno jste vy. 

Je to síla, když se zamyslíte nad tím, co všechno spolu souvisí a jaký to má dopad.  

 Firemní konkurent.  

Jdete si vlastní cestou? Nebo s někým soupeříte? Tahle role bere také hodně energie, pokud věříte tomu, že se musíte 

s každým bít.  

 Volný čas. 

Nějak trávíte svůj den. Co v tomto čase děláte? Čemu se věnujete? Jestli se díváte na televizi, jste na sociálních sítích, 

čtete noviny, časopisy, chodíte po návštěvách, provozujete nějaký sport. Chodíte do divadla, do kina, na výlety, jezdíte 

na dovolené?  

I volný čas může znamenat úbytek energie. Jestli trávíte volný čas tím, že sledujete zpravodajství, musíte být vyždí-

maní jak citrón. Podobné je to na sociálních sítích. Možná si právě teď díky tomuto úkolu uvědomíte, že vůbec necho-

díte do přírody nebo že trávíte svůj čas s lidmi, kteří vám energii více berou než dodávají. 

 Vy jako emoční bytost. 

Každý člověk má nějaké emoce, a pokud jsou negativní, jsou doslova upíry energie. Pokud jsou pozitivní, jsou jako 

životodárná voda. Z toho pak pramení, jací jste, jak se chováte, jestli jste šťastní, jaké máte vztahy atd. Samozřejmě 

jsou emoce provázané se všemi rolemi a ovlivní to, jak se v rolích cítíte. Chci, abyste to viděli, a hlavně si to uvědomili. 

Jaké emoce máte převážně? Hněv? Jste v roli neustále se rozčilujícího muže nebo manželky? Jste v apatii, smutku, 

depresi, radosti, nadšení, stěžujete si, přemítáte, co se stalo, máte strach? 

To, co jsem vám tady popsala, je jen část toho, čím byste se měli zabývat. V mém kurzu Začni hořet jdeme společně ještě 

hlouběji. Tady to bude pro začátek stačit.  

  

https://lenkapavlikova.cz/zh-online-kurz-zacni-horet-podnik/
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Kým chcete být? 
Ujasněním si toho, kdo jste si mysleli, že jste, v porovnání s tím, koho máte nyní před sebou, jste odhalili mnoho rozdílů! To je 

zcela v pořádku! Patrně jste se dobře nastudovali. Konečně jste si znovu otevřeli témata, před kterými jste se mnohdy schová-

vali nebo jste je dali pod pokličku. Vaše kým chci být musí být v naprosté harmonii s vámi. Musíte s ním zcela souhlasit. 

To, kým chcete být, je důležité vědět pro další práci. Budete se tím zabývat v devátém kroku pod názvem Mapa vizí. 

 

Ještě vám povím dva krátké příběhy. 

Příběh první 

Psal se rok 2005 a byla jsem na výběrovém řízení, dodnes ten moment vidím před očima. Povídala jsem si s ředitelem firmy. 

Vyprávěla jsem mu, co jsem do současné doby dělala. Nakonec jsem mu řekla: „Ale já jsem ještě nic nedokázala.“ Vykulil na 

mě oči a říká mi: „Vy jste ještě nic nedokázala? Máte dítě, vybudovala jste velkoobchod, rozvedla se, znovu se postavila na 

nohy, začala znovu podnikat – a nic jste nedokázala?“ AHA! No jo, vždyť to není tak málo. Jen mi to přišlo normální a samo-

zřejmé. To by přece dokázal každý.   

Víte, proč si tuto situaci přesně pamatuji? Protože tam byl ohromný AHA moment. Bereme věci jako samozřejmost, neuvědo-

mujeme si svou hodnotu. Mnohdy nám ji lidé kolem nás musí více zviditelnit. 
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Příběh druhý 

Letos jsem byla na setkání s kamarádkami 

ze školy. Povídaly jsme si, co je nového 

v práci. Jedna z nich povídá: „Představ si, já 

jsem povýšila, mám teď na starost osmdesát 

lidí. Dělám jim výplaty, je to pro mě něco 

úplně nového. Bylo by to super, ale mám fakt 

problém. Naprosto mě stresuje telefono-

vání. Kolikrát bych potřebovala poradit od 

účetních, ale je mi to tak hloupý. Nevím, jak 

to mám udělat, a je to pro mě hrozný.“   

To mě velmi zaujalo, protože znám její život, 

kolik toho už v životě zvládla, a teď ji sužuje 

strach z pouhého telefonátu. Řekla jsem jí: 

„Vezmi to takhle. Máš za sebou dva rozvody, 

porodila jsi dva syny, vzpomeň si, čím vším 

sis musela projít, co všechno jsi zvládla. Obě 

víme, že to nebyly vůbec snadné situace.“ 

Podrobněji jsme si povídaly, jak se tehdy 

cítila, co vše prožila, co řešila a ještě dnes díky tomu řeší. Zarazila se a povídá mi: „No jak mi to teď říkáš, tak to teď vidím 

úplně jinak. Telefonování je oproti tomu úplně snadné. To je neuvěřitelné, že si to člověk vůbec neuvědomí.“ Najednou byl 

strach něco, co jí přišlo až komické.   

Udělejte rozhodnutí, pochopte, kdo jste, ať nejdete většinu svého života proti sobě! 
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REALITA (2) 
 
 
 
 
 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Uvidíte svět úplně jinak. 

 Otevřou se vám úplně nové obzory. 

 Pochopíte, že vaše realita nemusí být realitou správnou. 

 Zjistíte, že vaši realitu je možné zcela změnit. 

 Uvědomíte si, že realita může být mnohem hezčí a perspektivnější. 

 Zjistíte, že realitu si dělá každý sám. 

 Pochopíte, že hranice, které jste doposud měli, jednoduše zboříte. 

 Přestanete se dohadovat o tom, co je reálné, a co ne. 
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Co si myslíte, že je realita?  
Každý člověk má naprosto jinou realitu. To znamená, že jednu a tutéž situaci vidí každý z jiného úhlu pohledu. Realita je tvo-

řena vaší představou o tom, jak podle vás funguje svět, jak ho vnímáte. Jsou tam všechna povolení i zákazy, které si vytváříte. 

Realita nejsou vaše reálné možnosti, jsou to omezení ve vaší mysli, nebo naopak uvolnění, která vás posouvají stále vzhůru 

a vpřed. Realitu přirovnávám k pomyslné místnosti, ve které žijete. 

Každý máte svou pomyslnou místnost, ve které žijete. 

Realitu, ve které žijete, přirovnávám k pomyslné místnosti. Každý z vás má svou místnost jinak velkou a s různým počtem zdí.  

Každá jedna zeď reprezentuje něco jiného. Jedna zeď je například prosperita, druhá je zdraví, třetí jsou vztahy a čtvrtá je 

mysl, pátá prezentuje práci atd. Každý z vás si postavil svou místnost, ve které má každou zeď jinak daleko od sebe. Uvnitř 

místnosti je to váš reálný svět. Zdi tvoří vaše omezení a za tuto zeď už dál nevidíte. Nedovedete si ani představit, že dále je 

ještě něco většího. Něco, co byste mohli zažít, umět, jak moc byste mohli být úspěšní, zdraví a šťastní. Někdo si to 

uvědomuje, ale má strach se za tuto zeď vydat. Nevěří, že to tam je i pro něho. Prostě nereálný svět. Svět, kam sám 

nedosáhne. 

 Prvním důležitým krokem je – uvědomění! Uvědomit si, že každý z vás si tuto zeď vystavěl sám, a tudíž je schopen ji 

posunout. 

 Druhým krokem je připustit si, že za zdí je něco víc a že to tak má úplně každý. Každý má dál za zdí něco víc. To 

znamená, že například zeď prosperity je tak daleko, kam dosáhne vaše mysl. Máte pouze tolik peněz, kolik si 

dovedete představit. Tolik, kam vás pustí vaše strachy, vaše rozhodnutí, vaše zodpovědnost atd. 

 Třetím krokem je vydat se za svou zeď. Prostě chtít od života víc. Pokud cítíte strachy, uvědomte si je a začněte na 

nich pracovat. Vše se dočtete v kapitole Strach. 
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Úkol č. 4: Pět oblastí, které prověří vaši realitu 
Popřemýšlejte nad tím, co je vaše realita. V pěti oblastech si odpovězte na otázky. Ano, nebo ne? 

 

1. Zdraví  

 Mohu být starší a zdravější?  

 Mohou být mé aktuální potíže řešitelné?  

 Dokážu mít zdraví pod kontrolou? 

 

2. Práce  

 Mohu dělat jakoukoli práci, která mě baví?  

 Mohu vykonávat svou práci bez zbytečného stresu? 

 Pokud chci opravdu podnikat, tak vím, že budu úspěšný v čemkoli, pro co se rozhodnu? 
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3. Vztahy  

 Vím a věřím, že mohu najít ideálního partnera?  

 Vím, že mohu mít perfektní vztahy s lidmi kolem sebe?  

 Věřím, že většina lidí je dobrá? 

 

4. Peníze  

 Věřím, že když se rozhodnu, můžu mít peněz tolik, kolik chci?  

 Je možné vydělat jakékoli množství peněz?  

 Mohu vlastnit majetek, jaký chci? 

 

5. Činnosti  

 Jsem strůjcem svého života, takže můžu dělat cokoli, co chci?  

 Můžu cestovat, kam chci?  

 Můžu sportovat a mít koníčky, jaké chci?  

 Můžu dělat převážně to, co mě baví? 
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Kolikrát jste si odpověděli „ano“? Myslím tím jasné ano, bez přidání nějakého ale. Jestliže jste odpověděli ano u všech 

otázek, pak jste absolutně svobodní. Věřím, že jestliže váš život ještě aktuálně není takový, jaký ho chcete mít, tak brzy bude. 

Jestliže bylo více odpovědí „ne“, tak jste narazili na svá vlastní omezení. Byly to otázky na oblasti, které jsou za vaší 

pomyslnou zdí. Čím více ne, tím je vaše pomyslná místnost menší, všude samá omezení, váš svět se shlukl do malého 

prostoru, skoro jako ve vězení.  

 

Jste rozhodnutí to změnit?  

 

 

 

 

 

„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete,  
v obou případech máte pravdu.“ 

 

Henry Ford 
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Zde jsou doplňující otázky, které vám pomohou více přemýšlet nad vaší realitou 

 

 Jak vidíte svět, jak ho vnímáte? 

 Jací jsou lidé kolem vás? 

 Jak se cítíte? 

 Jaká máte omezení ve svém životě? 

 Co je pro vás reálné, co už ne? 

 V čem žijete? 

 Jaký je váš vztah v soukromí a jaké jsou vaše 

pracovní vztahy? 

 Jaké lidi přitahujete? 

 Kolik úsilí vás stojí vydělat peníze? 

 Děláte práci, kterou milujete? 

 Pokud ne, kolik jí i přesto věnujete času? 

 Kolik času věnujete něčemu, co vám nedává smysl? 

 Kolik zla kolem sebe vidíte? 

 Je život spravedlivý? 

 Cítíte se odměnění podle svých výsledků a snažení? 

 Máte koníčky? Máte na ně čas? 

 Jak trávíte volný čas? 

 Daří se vám v podnikání? 

 Daří se vám v zaměstnání? 

 Žijete tak, že byste žili tento den klidně znovu? 
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Všechny odpovědi na tyto věty vám pomohou uvědomit si, v jaké realitě žijete. Dále vám ještě jasněji ukážou, kdo vlastně 

jste, a v neposlední řadě si zde můžete prověřit, co vytváří vaše mysl. Dopište si do svého prvního úkolu poznatky o sobě, ať 

se pěkně poznáte. 

 

Úkol č. 5: Co je pro vás realita? Jak vypadá? 
Napište si na papír, jak cítíte, vnímáte a chápete svou realitu. Napište všechno, co vás napadne. Využijte výše uvedené 

otázky, které vám pomohou uchopit popis reality. Napište, jak vidíte svůj život a jak vidíte tento svět. Tento úkol si uložte 

a třeba za dva měsíce práce na sobě si ho znovu přečtěte.  

Budete-li chtít mít hezčí realitu, přeškrtněte všechny body, kde máte své nemohu, nejde, negativa, zákazy a omezení, 

a napište tam pravý opak. To, co si myslíte, že nemůžete, napište, že můžete. Toto může být vaše nová realita, pokud budete 

sami chtít. Zvědomte si to a pracujte na sobě. 

Uvidíte, zda budete mít pocity stejné, nebo zda jste určité vhledy změnili, a uvidíte, co se vám v životě změnilo. 

Pak si na tento papír připište, co už vidíte jinak. Takto můžete pracovat se svou realitou stále dokola. 

Doporučuji tento úkol dělat opakovaně, je totiž úžasné vidět, jak se vám mění pohled na svět s tím, jak se mění váš 

vlastní život. 
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Co je tedy realita?  
 Realita je to, čemu věříte vy! Je to váš pohled na život, je 

to vaše víra – jak pozitivní, tak negativní. 

 Realita je vaše pochopení tohoto světa. 

 Realitu si tvoříte každou minutou sami. 

 Realita má hodně společného s myslí a bude se vám 

měnit v přímé úměře s tím, jak se bude měnit vaše mysl. 

 Jednotná realita neexistuje (výjimkou je pouze 

náboženství, kde se lidé sjednocují na jediném názoru). 

 Realita je odpovědí vašeho dosavadního bytí a vašich 

zkušeností – vaší minulosti. 

 Údajnou realitu se nám snaží barvitě ukázat média. 

Denně lidem potvrzují, jak je svět špatný! Udržují lidi ve 

strachu a bezmoci. 

 

 

 

Když si vedle sebe sedne deset 

lidí, budou se dívat na stejný 

obraz a budou u toho poslouchat 

stejnou hudbu, jak to dopadne? 

Každý bude mluvit o jiných 

prožitcích, o jiných pocitech. 

Každý bude vnímat jinou realitu. 

Pro někoho bude obraz umění, 

pro někoho čmáranice. Někomu 

dodá energii, druhého vnese do 

pocitu deprese. 
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Neexistuje jedna objektivní realita. Na světě je přes sedm miliard realit.  
Přesně tolik, kolik je na světě lidí. 

 

 

Jak vypadá realita mnoha lidí u nás 

 

 Bohatí lidé kradou, všichni se snaží každého okrást. 

 Za to, jak se máme, může stát. 

 Za naše zdraví může zdravotnictví a lékaři. 

 Je normální mít cca od 50 let vysoký tlak (zde si 

doplňte nemoc, jakou chcete). 

 V televizi říkají pravdu. 

 Podnikat nemá smysl, všechno už tady je. 

 Lidé nemají peníze. 

 Nikdy nemůžeš mít všechno, vždycky je něco za 

něco. 

 Když si něco přeješ, nikdy to nevyjde. 

 Tělo má jít do hrobu zhuntovaný (tady lidé zapo-

mínají, že se dá život užít ve zdraví a pak zemřít 

stářím). 

 Nic nejde, ve všem je problém. 

 Závidím tomu a tomu, protože to měl v životě 

snadnější. 

 Člověk nesmí důvěřovat – podezíravost na každém 

kroku. 
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Příběh lvíčat 

Narodí se dvě lvíčata. Jedno v zoologické zahradě v kleci a druhé ve volné 

přírodě někde v Africe. Pro lvíče v kleci je realita k žití pár metrů čtverečních 

a netuší, že přirozeným prostředím je pro něj volná příroda. Pro lvíče naro-

zené ve volné přírodě jsou realitou desítky či stovky kilometrů čtverečních.  

S člověkem je to skoro stejné, až na jeden rozdíl. Vaše přirozená realita by 

měl být nekonečný prostor 

možností. Přesto mnoho 

lidí žije v pomyslné kleci 

svých hranic. Klec, na roz-

díl od klece zvířat, není 

reálná. Pomohli vám ji vy-

tvořit vaši rodiče, škola, média a zbytek jste si dotvořili sami.  

Jediný rozdíl mezi lvíčetem a člověkem v kleci je v tom, že lidé mají v této 

kleci otevřené dveře. Dobrovolně tam žijí, a pokud chtějí, můžou dobrovolně 

získat svobodu. 

 

 

 

Vytvořte si hezčí realitu. Pusťte do svých životů lásku, peníze, štěstí, zdraví,  
radost, úspěch a neomezené možnosti. 
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Pokud jste se rozhodli změnit svůj život, tato informace je pro vás velmi důležitá. 

 

Myšlenka je silnější než hmota. 

 
To, čemu uvěříte, se stane vaší skutečností. To, pro co se rozhodnete, že je pro vás reálné, 
stane se realitou. Nezapomeňte: Vy jste tvůrci svého života!  

„Myšlenka je silnější než hmota“ – jedná se o několik tisíc let staré pravidlo, které bylo lidem 
zatajeno a teprve ve 20. století bylo vypuštěno mezi veřejnost. Sílu této tvůrčí síly pochopilo 
mnoho slavných lidí před námi.  

Byli to například zakladatelé Řádu templářů, Isaac Newton, Abraham Lincoln, Albert Ein-
stein, Leonardo da Vinci, Nostradamus a další známé osobnosti historie.  
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MYSL (3) 
 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Začnete lépe ovládat svou mysl. 

 Začnete kontrolovat informace, které do mysli přijmete. 

 Budete si vědomi toho, jaká omezení vám vaše mysl vytyčuje. 

 Mysl začne naslouchat vašemu srdci, vaší duši. 

 Přestanete se stavět do role oběti. 

 Zjistíte, jaká omezení jste měli vůči proudu peněz. 

 Pochopíte, že jste magnetem na věci, které máte v mysli. 

 Začnete pomocí mysli měnit svůj život. 
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Proč je důležité zabývat se myslí a co je mysl? 
 Je klíčem k vašemu životu, k vaší budoucnosti. 

 Je váš největší přítel. 

 Je váš největší nepřítel. 

 Ovlivňuje každou minutu vašeho života. 

 Ovlivňuje vaše rozhodnutí. 

 Veškerá omezení jsou pouze ve vaší mysli. 

 Připomíná vám dokola vaše neúspěchy. 

 Mysl vás v určitých chvílích chrání. 

 

Jak se formuje vaše mysl? 
S určitou výbavou už se narodíte – máte ji ve své DNA. Jste součástí rodiny. Maminka, tatínek, babičky, dědečkové, někdy 

i sourozenci a tak dále. Od prvního dne na vás mají všichni velký vliv. 

Jak tak rostete, dostáváte od svých dvou nejdůležitějších pilířů, maminky a tatínka (u někoho to mohou být prarodiče apod.), 

samé důležité rady a pohledy na život.  

  



Lenka Pavlíková – 9 kroků k životní svobodě 

www.lenkapavlikova.cz © 2018  38 

 

Narodili jste se totiž do prostředí, které neznáte. Je tu 

mnoho věcí vám neznámých. Vaši rodiče vás všechno 

naučí. Jak se co jmenuje, jak se máte chovat, co je 

dobré a co špatné. Jak se máte vyjadřovat, myslet, 

oblékat, co zvládnete a co už nedokážete, co je důle-

žité a musí se dělat, co nikdy nemůžete a čeho se 

máte bát, protože je tam bubák.  Na základě všech 

těchto věcí si děláte obrázek o tom, co je to vlast-

ně realita. 

Na dalším formování vaší mysli se začnou podílet ka-

marádi, média a škola, kde jste vychováváni k tomu, 

nemít až tak svůj názor. Není vhodné se prosazovat 

a názor pana učitele je ten jediný správný.  

 

Už teď máte v hlavě tolik vzorců, které si mozek pamatuje, že kdybyste chtěli být zpět nepopsanou knihou, museli byste trávit 

hodně času technikami osobního rozvoje, abyste to všechno vyčistili. 

Pak se vdáte nebo oženíte, máte děti, které dostanou vaše vzorce do vínku. Promítnete-li si nyní svůj život, vidíte, kolik vzorců 
máte v hlavě. Z velkého procenta jsou to bohužel vzorce, které vám brání v rozletu. Brání vám snít a myslet si, že to, co 
dokázal jiný, dokážete vy také. Omezeními jste doslova obaleni. 
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Řeknete si: „Dobře, ale jak mám poznat, zda je pro mě má mysl prospěšná, nebo zda mě brzdí a škodí mi?“ 

Je to jednoduché. Položím vám otázku: „Jaké máte cíle?“ A teď se zeptám: „Směřujete k nim? Jste šťastní? Děláte v životě 

práci, která vás baví? Máte tolik peněz, kolik chcete? Jste pozitivní a víte, že stěžováním nic nevyřešíte? Žijete v místě, kde 

jste šťastní, a s partnerem, se kterým jste maximálně spokojeni? Své nezdary berete za úžasnou zkušenost a nikoho za ně 

neobviňujete? Jste přesvědčeni, že myšlenky jsou silnější než hmota? Jste tvůrci svého světa?“ 

Nyní jste si odpověděli pouze na pár základních otázek. Pokud jste v nějaké otázce odpověděli ne, pak máte velká omezení 

ve své mysli. Něco vás brzdí! Proč byste jinak nechtěli žít v hojnosti? Proč byste nechtěli být šťastní? Proč byste chtěli mít 

méně peněz, než můžete získat? Dává vám to celé smysl? Vidíte, že něco není v pořádku?  

Studium a práce s myslí každému nesmírně pomůže. Hlavně se tím netrapte. Nikdo není dokonalý. Když si přečtete pár kní-

žek velkých osobností, zjistíte, že na své mysli také neustále pracovaly. Jako příklad uvedu: Dalajlama, Gandhi, ale také 

většina světových osobností v oblasti osobního rozvoje. Napoleon Hill, Robin S. Sharma, Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, 

Randy Gage a další. Tito lidé znají význam mysli pro svobodný život. 

 

Staňte se pozorovatelem své mysli 

V první řadě se naučíte chápat, jakými informacemi vás mysl každodenně zahlcuje. Začnete ji kontrolovat. Možná si neuvě-

domujete, kolik zákazů a strachů stále produkuje. Možná si nepřipouštíte, že to, co vám brání v úspěchu, není malá píle 

a vůle, ale je to právě mysl. Ta vám dennodenně podkopává nohy. Snažíte se přidávat tempo, pracujete víc, a výsledek je 

přesto neuspokojivý. 

  



Lenka Pavlíková – 9 kroků k životní svobodě 

www.lenkapavlikova.cz © 2018  40 

 

Možná si říkáte, že vám v životě chybí štěstí. Věřte, že pokud zvládnete pracovat se svojí myslí, budou vám do cesty přicházet 

nejúžasnější příležitosti a bude jen na vás, kterou si vyberete. 

 

 

Kontrola mysli je důležitá, abyste si uvědomili, jaká omezení vám vytyčuje. 
 

 

Jak rychle změnit vaše nevědomé mantinely? 
Pokud cítíte, že jste narazili na pomyslné maximum, musíte si to uvědomit a tyto mantinely opustit.  

Příklad 

V práci jste celkem úspěšní, ale vaše hlava vám začne říkat, že se finančně posunete jen tehdy, pokud budete více dřít. U této 

informace se musíte zastavit.  

Zopakuji vám vzorec, který je zakořeněný hluboko ve vaší mysli: Finančně se posunete jen tehdy, pokud budete více dřít. 

Tyto mantinely jsou z výchovy a vy si to musíte zcela uvědomit. Doma nebo ve škole vám patrně říkali, jak se člověk musí 

nadřít, aby měl dostatek peněz. 
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Co tedy uděláte 

1. Zvědomíte si starý vzorec. Nyní o něm víte. 

2. Vědomě si řeknete, že tento vzorec není váš, ale z předešlé výchovy, a proto ho vědomě pouštíte pryč. 

3. Vnuknete mysli nový vzorec. Vědomě a klidně nahlas si řekněte, jak to bude vypadat od této chvíle. V případě našeho 

příkladu to bude vypadat následovně: Vše mi jde snadno a lehce dosahuji vyšších finančních příjmů. 

Upozornění 

Když formujete svou mysl, nepoužívejte slovíčko ne. Vždy mějte věty položeny kladně! Ukážu to opět na výše zmíněném 

příkladu. Věta nesmí vypadat takto: „Finančně se posunuji a nemusím více dřít.“ nebo „Na své peníze se už nenadřu.“ Všimli 

jste si, co by zbylo ve větě, pokud si pomyslně odstraníte slovíčko ne? 

 

Mysl versus vaše sny 
Mnoho lidí nezná své sny. Neví, co by je dělalo šťastnými. Někteří si ani nedovolí mít sny.  

Nyní se zeptám vás: „Máte jasně dané své sny? Víte přesně, kam chcete dojít, v čem se chcete realizovat, jak se budete cítit, 

až toho dosáhnete, koho budete mít kolem sebe a jaká částka bude ročně přibývat na vašem účtu?“ Pokud ne, zaměstnejte 

svou mysl těmito otázkami! Sny se tvoří ve vaší mysli, a pokud se jimi nezabývá, věnuje pozornost něčemu, co vás na 

vrchol patrně nedovede. 
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Mysl versus vaše duše, srdce 
Jak souvisí vaše mysl s vaší duší, srdcem? 

Mysl reaguje na různé podněty. Pokud chcete, aby byla mysl vaším nejlepším rádcem a pomocníkem, musíte vnímat svoje 

srdce, svoji duši. V kapitole Kdo jsem jsme tomu dali patřičný význam. Ukázali jsme si, jak přijít na to, co opravdu chcete, kdo 

doopravdy jste. Bez vnímání svého Já (své duše, svého srdce) nemůžete nikdy přijít na to, jak být šťastnější, svobodnější, 

úspěšnější a bohatší.  

 

 

Mysl vyhodnotí pouze to, co upřesní a vyhodnotí vaše duše, srdce. Pokud budete 
naslouchat své duši, svému srdci, znemožníte své mysli, aby šla proti vám. 

 

 

 

Mějte svou mysl otevřenou a přijde vám do cesty učitel, který je v danou dobu výš, než jste vy sami. To vás může 

během krátké doby vynést raketově vzhůru. Je to jen na vás, jak moc po tom toužíte, jak moc chcete být svobodní, bohatí, 

šťastní a zdraví. Mysl ovlivňuje celý váš život. 
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Mysl versus role oběti 
Mysl vás často staví do role oběti. Jak to poznáte? 

 

Nabízejí se vám role sebelítosti typu 

 Nemám od nikoho podporu. 

 Stejně to asi nezvládnu. 

 Nemám k tomu dobré podmínky. 

 Kvůli výchově to mám teď těžké. 

 Když po něčem toužím, většinou se mi to nepodaří. 

 Mám smůlu. 

 Co by tomu řekli ostatní. 

 Tohle nemůžu, to by se někomu nelíbilo apod. 

 Já jsem chudák. 

Vždy když se přistihnete v roli oběti, znamená to, že vám tyto myšlenky vyběhnou v hlavě. Zkuste je odstranit. Zvědomováním 

tyto vzorce zcela vymýtíte. Čím déle s tím budete pracovat, tím citlivěji budete svou mysl ovládat a vnímat. Stane se vám 

z toho hra. Zjistíte, že práce s myslí je nekonečná. Pokaždé když už si říkáte, že jste čistí, něco dalšího v jemnější formě 

vyběhne. 
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Mysl versus tok peněz 
Jak poznáte, zda vám mysl brání v toku peněz?  

 

 

Myslíte si, že nemáte křeč na penězích?  
Zklamu vás, nemá ji jen velmi malé procento lidí na planetě.  

 

 

Úkol č. 6: Jak skvěle a rychle zjistit, zda máte křeč na penězích? 
Může tok vašich peněz proudit? 
Lehněte si někde, kde budete mít klid, a prodýchejte se, ať se vám uklidní mysl. Nyní, když vnímáte pouze svůj dech, si 

představte, že k vám proudí peníze. Přichází k vám a je jich opravdu hodně (zde si zadejte nějakou částku). Vychutnejte si ten 

pocit.  

A teď je uvolněte a pošlete je dál. Nechte je proudit, opusťte je! Co se stalo teď? Cítíte křeč? Cítíte strach? Chcete si je 
šetřit? Nechcete je pustit pryč? Bojíte se pustit tak ohromnou sumu z očí? Opustit ten krásný pocit, že je konečně máte? 
Pokud je pustíte a budete se cítit šťastní a spokojení, proud peněz je v pohybu. Pokud ne, máte tam křeč a je potřeba 
ji odstranit.  
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Na tomto malém cvičení uvidíte, zda máte proud peněz volný, nebo zda vás ovládá strach z nedostatku. Pokud vnímáte tuto 

částku zcela v harmonii, zvyšte ji. Poznejte své mantinely. Pokud cítíte jakýkoli špatný pocit, svůj proud nedokážete nechat 

téct. Je to jako s řekou. Budou-li na ní překážky, tok se zpomalí, někdy i zastaví. 

Toto cvičení využijete v životě ještě mockrát. Budete se k němu vracet v momentě, kdy zjistíte, že vás něco brzdí, a nebudete 

vědět co. Vždy si položte otázku, která vás zajímá, a vnímejte odpověď. Abyste se dokázali posunout dál, musíte s myslí začít 

pracovat kreativně.  

 

 

 

Takto si můžete položit jakoukoli otázku a tělo vám odpoví. Věřte, že vám odpoví vždy 
správně! Ukážou se tu všechny strachy, které v sobě i nevědomě držíte. 
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Mysl versus pozornost 
Kam směřuje vaše pozornost?  

Už jste někdy cíleně sledovali, kam proudí vaše pozornost? Je to velmi důležité. Někdy až žasnete, kolik překážek a špatných 

emocí vaše hlava za den vymyslí. Toto je skvělý nástroj, který vám pomůže okamžitě vidět, zda vás zatěžují strachy, nebo zda 

jste nastaveni k růstu. 

 

Úkol č. 7: Jak si kontrolovat mysl? Zaveďte si deníček 
Co to znamená? Pokud se chcete opravdu posunout, kupte si malý sešit, abyste ho mohli nosit stále u sebe. Věnujte tomu 

jeden týden. Během dne sledujte svou mysl a vše si zapisujte. Zapisujte si průběžně, jaké informace vám mysl předává, jaké 

máte pocity, zda vám mysl předhazuje negativní, či pozitivní myšlenky, emoce, strachy. 

Večer si najděte chvilku klidu na shrnutí. Stačí pár minut. Podívejte se, kam směřovala pozornost. Jaké jste měli pocity, jak 

jste se cítili? Co vám vyvolalo špatnou či dobrou náladu? Proč jste se cítili špatně? Napište si souvislosti. 

Takto velice rychle zjistíte, na čem musíte zapracovat a čeho se zbavit.  

 

Deníček mysli patří mezi velice účinné nástroje, které vás mohou posunout na míle dopředu. 
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Co si budete například zapisovat? Všechno, co vám přijde během dne na mysl. 

 

Pozitivní myšlenky 

 Co si o sobě myslíte hezkého. 

 Co zvládnete a dokážete. 

 Jak jste úspěšní. 

 Vyhodnocujete, co se vám v životě podaří. 

 Napadá vás, zda máte skvělou práci či zaměstnání. 

 Jestli děláte práci snů. 

 Radujete se ze své práce. 

 Máte rádi lidi, přírodu. 

 Máte rádi svůj život. 

 Dokážete vše, co budete chtít. 

 Uvědomujete si, že všechno je jen na vás. 

 Máte se rádi a neubližujete si (sebeobviňování). 

Negativní myšlenky 

 Závidíte jiným lidem – jakákoli forma (viz příklad níže 

s autem). 

 Děláte si špatný úsudek o sobě i o druhých. 

 Vzpomínáte na prohry z minulosti. 

 Připomínáte si negativních věci z minulosti (poznáte to 

tak, že při tom máte špatný pocit). 

 Nevěříte, že se vám může v životě cokoli podařit. 

 Vyhodnocujete, že na vyšší cíle už nedosáhnete. 

 Zabýváte se během dne tím, čím vás kdo naštval. 

 Cítíte pocity nejistoty a strachu. 

 Napadá vás, že to nedokážete nebo že tohle 

nemůžete. 

 Máte pocity oběti (jsem chudák, mám smůlu). 

 Napadají vás strachy různého původu, nejistoty. 
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Jako příklad vám ukážu možnou situaci 

Někdo z vašeho okolí si koupí nádherné drahé auto 

(na pozici auta si doplňte cokoli, co se vám 

v poslední době líbilo a bylo velmi drahé). Cítíte 

radost jen při pohledu na danou věc? Co vám 

proběhne v mysli? Zapište si svou reakci. 

 „Je krásné, také si ho koupím.“ 

 „Je to krásné, ale na tohle mít asi nikdy nebudu.“ 

 „No jo, to si koupil zase nějaký podnikatel.“ 

 „K čemu potřebuje tak drahé auto?“ 

 „Musí si dokazovat, že na to má.“ 

 „Tak drahé auto nepotřebuju, stačí mi levnější.“ 

Abyste to správně pochopili. Nejde tady o to, zda vidíte hodnotu v nákupu nového auta, či nikoli. Jde o to, abyste zjistili, zda 

vám mysl produkuje negativa. Stále dokola se učte mít mysl otevřenou. Nesuďte, zda je to potřeba či nikoli. Nedělejte si 

domněnky, že je něco správně, a něco už ne. Buďte si vědomi toho, že jakýkoli zákaz, který ve vás emočně vznikne, je zákaz, 

který máte uložený v sobě pro hromadu jiných věcí či situací. 

Vřele doporučuju přečíst si knihu Čtyři dohody. Je to kniha, která má v sobě velká moudra. 
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Mějte otevřenou mysl! Nehodnoťte, nedělejte si zbytečné zákazy. Dopřejte si blahobyt! 
 

 

 

 

Mysl versus předsudky 
Mysl je specialista na předsudky. Ještě než se něco odehraje, už vám bude namlouvat, co se asi může stát, jak to asi do-

padne, co si dotyčný patrně myslí. Pokud se to týká práce, mysl vymýšlí, co by asi stejně nedopadlo, co nemá smysl ani začít 

apod.  

Lidem se hodně stává, že uvěří v pravdivost předsudků. Namluví si celé scénáře a do hry se zapojuje očekávání. Očekáváte, 

že se něco stane nebo že dotyčný nějak zareaguje, přitom jste s ním dané téma ani pořádně neprobrali! Očekáváte něco, co 

se vytvořilo pouze ve vaší mysli, a pak dochází k nepříjemnostem ve vztazích či v jednáních. To všechno jen kvůli tomu, že to 

bylo jinak, než jste očekávali. Jste však jediní, kdo jste o této projekci věděli. 

Zamyslete se teď nad tím, jaké hry hrajete sami se sebou a jaké předsudky vás denně napadají. Je velmi přínosné si to 

uvědomit. Zjistíte, že k tomu, aby byl člověk opravdu svobodný, potřebuje velkou dávku sebeznalosti a dalších technik. 
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Jaké můžete mít předsudky 

 To stejně nevyjde. 

 Nedopadne to dobře. 

 Lidé mě budou pomlouvat. 

 Ten na to bude reagovat určitě hrozně. 

 On si stejně myslí něco jiného, než říká, apod. 

 Nemůžu mít všechno, buď jedno, nebo druhé. 

 Jsme malá firma, stejně by s námi obchod neuzavřeli. 

 Když oslovím danou osobu, bude to trapné 

a nevhodné. 

 Očekávala jsem, že zavolá a vysvětlí mi to. 

 Předpokládal jsem, že to dopadne jinak. 

 Stejně to udělá za mými zády. 

 

Mysl versus minulost a budoucnost 
Mysl je většinu času upnutá na minulost nebo budoucnost. Uvedu to na obchodním příkladu. 

Chcete začít prodávat svůj nový produkt přes internet. Přemýšlíte o tom, zda je to správná cesta. Vnitřně cítíte, že ano. Hlava 

vám však začne říkat: „Stejně to nikdo nekoupí, budeš to dělat zbytečně.“ 

 Co to znamená pro vás? Většinou jde o dva důvody, proč to mysl takto vyhodnotí.  
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Strach vycházející z minulosti 

 Už jste někdy předtím udělali něco, co nedopadlo dobře. Mozek si pamatuje „selhání“ a okamžitě vám to připomíná 

a nahazuje pocity, které jste měli kdysi. Tyto pocity vaše tělo důvěrně zná. Vy to okamžitě poznáte. Začne vám 

z toho být divně. Necítíte se komfortně, a tudíž si řeknete, že je to možná pravda, že byste to neměli dělat. Nápad vám 

přestane dávat smysl. 

Strach z budoucnosti 

  Váš rozum má strach z něčeho, co nezná, takže vyprodukuje myšlenku, že je to nebezpečné. Je to místo, kde jste 

ještě nebyli. Je tam bubák. Pamatujete? V dětství nás tak strašili.  

 Nebo nechcete absolvovat špatný pocit z toho, že se vám při nezdaru vysměje okolí.   

 

Důležité je věřit svým vnitřním pocitům a podle toho postupovat dál. Vždy si říct, jestli mám ve svém pocitu strach. Pokud ho 

tam nemáte, je to dobré rozhodnutí. Pokud ho tam máte, nesmí být svázán s minulostí či budoucností. 

 

Vaše myšlenky formují váš svět. Kam dáváte pozornost, tam to roste. Vaše myšlenky a váš svět 
jsou formovány lidmi, se kterými se stýkáte, knihami, které čtete, a slovy, která vyslovujete. 
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Co nebo kdo formuje váš svět 

 Přátelé – vybírejte si pečlivě přátele a lidi, se kterými trávíte nejvíce času. Kdosi řekl velkou pravdu, která tvrdí, že jsme 

velice podobni pěti lidem, se kterými trávíme nejvíce času. Jací jsou ti vaši? Kolik peněz vydělávají, čím se zabývají, jak 

smýšlí? Mohou to být i vaši knižní přátelé, se kterými trávíte hodně času. 

 Společnost – v jaké společnosti pracujete, žijete, sportujete atd. Pracujete-li osm hodin denně mezi lidmi, kteří jsou 

pesimističtí, neustále si hrají na oběti, život jim zničil stát nebo zaměstnavatel a nic pro ně nemá smysl, ať chcete nebo 

ne, má to na vás ohromný vliv. Při vaší cestě vzhůru vás to bude stát zbytečně hodně sil. Vybírejte si společnost lidí, 

kteří jsou už tam, kam chcete dojít vy.  

 Televize – kolik času trávíte u televize? Jaké pořady sledujete? I tohle je velice mocný nástroj, který formuje vaši mysl. 

Zvažujte, které informace jste ochotni pustit do své mysli. Pamatujete, co jsme si říkali o vzorcích? 

 Knihy – dejte si za úkol každý den přečíst aspoň dvě strany nějaké knihy o osobním rozvoji. V knihkupectví jich najdete 

desítky. Když to budete dělat každé ráno nebo večer, krásně tím nastavíte svou mysl tím správným směrem. 

 Internet – být neustále on-line na Facebooku a přitom pročítat bulvár, to ještě nikdy nikoho neposunulo. Vybírejte si, 

čemu budete věnovat na internetu pozornost. Internet je místem nekonečných možností, možná vám pomůže 

v dosahování vašich cílů. 
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Osobně jsem si místo Seznamu nastavila domovskou stránku Google, aby na mě pokaždé, když potřebuji něco na internetu, 

nevyskakovaly hrůzy, kterých je tam nespočet.  

Ti, kteří si myslí, že musí být v obraze a tyto články denně číst, se velice mýlí. Věřte, že se k vám zprávy stejně dostanou. Lidé 

o nich mluví tak často, že se nemusíte bát, že nebudete alespoň trochu v obraze. Jestli si myslíte, že vám to nevadí a tyto 

informace vás nebrzdí, musím vás ubezpečit, že jste na velkém omylu.  

Výsledkem je špatná nálada, která ovlivní další minuty či hodiny vašeho života. Nebo jste snad ze zpráv nabití energií a máte 

chuť jít okamžitě tvořit? Poposkočíte si radostí, jak je všechno skvělé? Jste jimi tak motivováni, že si utíkáte dělat novou 

nástěnku vizí? 

Dostanete ode mě další úkol, který má neuvěřitelně pozitivní vliv na vaši mysl. 

 

Úkol č. 8: Přestaňte sledovat televizní zprávy!  
Zprávy jsou v naší zemi prostředkem, jak pěstovat v lidech strach, jak z nich dělat ovladatelné stádo a po celou dobu udržovat 

jejich mysl v negaci. Pokud chcete růst, nemůžete si dovolit ovlivňovat svou mysl tak velkými negacemi. Jaká je pak vaše 

realita? Pozitivní? Opravdu je na světě pěkně? Motivuje vás to k úspěchu?  

 

Změna myšlení je nutná. Dokud nezměníte myšlení, nezměníte své postoje  
ani svou realitu, budete se točit v kruhu. 
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Mysl je ta, která rozhoduje o vaší cestě k úspěchu. Můžete se snažit být trpěliví, můžete být vytrvalí, ale pokud nebudete 

mít v pořádku mysl, pak vás i tak důležitá vytrvalost přivede k jinému cíli, než jste patrně chtěli. 

 

Omezení je jen a jen ve vaší mysli  

Věřte tomu nebo ne, ale je to tak! Nemusíte se na sebe zlobit, že jste ještě nedokázali to, co jste chtěli dokázat. Nemusíte 

se zlobit ani na rodiče, že vám nedali to, co by vás posouvalo vzhůru. Možná ani oni nedostali informace, které by jim mnohdy 

pomohly k většímu růstu. Pokud alespoň z části ovládnete svou mysl, začnou se vám dít skvělé věci a úspěch vás 

nemine. 

Tuto větu jsem už zmiňovala, ale přesto si ji stále připomínejte: Mysl je vaším největším přítelem, ale i nepřítelem. 

Proto je potřeba tomuto tématu věnovat tolik pozornosti. Ne náhodou jste v místě, kde jste. V životě vás to pustí dál až v mo-

mentě, kdy zpracujete další nezpracované téma.  

Víte, kolik lidí ještě nemá tušení o tom, co jste nyní četli? Víte, jak jste vy báječní? Vy už víte, že cesta vzhůru je možná jedině 

přes osobní růst. Víte, že potřebujete jít dopředu, abyste dosáhli na svůj život, na své sny. Dostali jste další informace 

a já vám garantuji, že pokud uděláte všechny úkoly a dojdete až na konec, zaznamenáte velké posuny. 

 

 

Mysli musíte vnuknout touhu, nějaký záměr či plán 

Abyste mysl nemuseli kontrolovat každou minutu, musíte jí vnuknout touhu. Nějaký záměr či plán, kam chcete dojít. 

Pokud to budete dělat zpočátku hodně intenzivně, mysl si na to zvykne. Začne vás poslouchat. Nejlepším nástrojem je Mapa 

vizí, kde se zaměříte na vše, co od života budete chtít. Vzhledem k tomu, že ji pak budete mít vyvěšenou na místě, abyste na 

ni pořádně viděli, bude to mysl brát jako něco samozřejmého. K Mapě vizí se dostanete později, až zpracujete všechna 

předešlá témata. 
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STRACH (4) 
 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Naučíte se mít svůj strach pod kontrolou. 

 Strach vás přestane trvale ovládat. 

 Omezíte tuto negativní emoci. 

 Budete v životně svobodnější. 

 Budete šťastnější. 

 Začnete si plnit cíle i sny, které jste si v minulosti kvůli strachu nesplnili. 

 Zjistíte, že se nejedná o strach tady a teď. 
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Myslím si, že každý máme strach a asi vždy bude součástí našeho života. Pokaždé když budete překonávat další překážky, 

místa, která neznáte, se strach objeví. Nevidím na tom nic špatného, je to přirozená součást našeho života. Čím víc strach 

studuju, tím víc si uvědomuju, že má tisíce podob. A nám nezbývá, pokud chceme růst, opouštět další a další komfortní zóny 

a strach zpracovávat. Podívejme se mu ale i tak na zoubek. 

 

Co je STRACH? 
 Emoce, která vás dokáže paralyzovat. 

 Je to váš věrný přítel i nepřítel. 

Strach 

 Je v pořádku, pokud jde o pud sebe-

záchovy. 

 Někdy vás ochrání, jindy vám podkopne 

nohy a zabrání vám v růstu. 

 Vychází nejvíce z minulosti či budouc-

nosti. 

 Je opodstatněný a neopodstatněný. 

 

Strach vychází z nedostatku nebo přemíry informací. 
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Nedostatek = bojíte se něčeho, o čem nemáte dostatek informací, a proto vás přepadá strach. Většinou je to strach týkající se 

budoucnosti (úkonů, rozhodnutí, která musíte udělat). 

Přemíra = televize, média, rodiče, výchova, společnost, ti všichni v nás nějakým způsobem vytvářejí strach. (U rodičů se větši-

nou jedná o strachy, které buď sami zažili, nebo je úplně stejně dostali ve výchově, zrovna jako teď vy.) 

 

Z čeho má většina lidí vlastně strach? 
 Z neúspěchu – je to strach udělat jakýkoli krok. Co je neúspěch? Největší životní neúspěch je neudělat žádný krok. 

Život potřebuje pohyb, pokud ho nemá, následuje smrt. Je to jako se stojatou vodou. Postupně se zkazí. Řeka má 

pohyb a proto se jí to nestane. Proto dělejte kroky. Když se vám něco nepodaří, neberte to jako neúspěch, ale 

jako zkušenost. Zase jste o kousek dál, a když budete chytří, už tuto situaci nezopakujete.  

 Z výsměchu a kritiky – mám pro vás perfektní nástroj, který sama používám. Jak poznáte, že jste na správné cestě? 

Ve chvíli, kdy vás začnou lidé pomlouvat a smát se vám, jste narazili na zlatou žílu. Takže pamatujte, každá pomluva 

a kritika navíc je pro vás další důkaz, že to, co děláte, děláte správně.  

 Z odmítnutí – odmítnutí je součástí života. I vy občas někomu řeknete ne, je to tak? Důležité je naučit se, že to 

nemusí být osobní. Při jednání nebo jakémkoli rozhovoru se může stát, že někdo řekne ne. To však neznamená, že 

odmítají vás. Můžou odmítat firmu, pro kterou pracujete, nebo výrobek či službu, na kterou právě teď nemají finance. 

Jen vám to neřeknou. Neberte si to osobně! 

 Ze selhání – tady je to podobné jako z neúspěchu. Opakuji. Neselháváte! Jste jen o něco chytřejší. 

 Z nízkého sebevědomí – lidé se neskutečně podceňují. Člověk je sám sobě velkým soupeřem a kritikem. 
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 Z neznáma – tady zmíním komfortní zónu. Komfortní zóna je prostor, který znáte. Děláte nějaké věci či úkony 

a přibližně znáte výsledek. Úspěch je však za hranicí této zóny. Je to místo, kde jste ještě nebyli, a tudíž nevíte, co 

očekávat. Jsou to rozhodnutí, která jste ještě nikdy neudělali, protože si nedovedete představit, co by se mohlo 

stát. 

Strachu dáváte mnohem větší sílu. Dostává větší pozornost i povolení, aby vás ovládal, než jak velkou roli sehraje ve vašem 

životě! Dle průzkumů mají lidé strach z 90 % věcí, které se nikdy nestanou. Není to zbytečné? 

 

 

 

Strach má každý. Ti, kdo se v životě snaží, aby dosáhli na mnoho cílů a vrcholů 
svého života, mají ještě větší strach než ti, kteří jen sedí a láteří. Proč? Protože se bojí, 

že to za svůj život nestihnou. Tento typ strachu osobně znám velmi důvěrně. 
 

 

 

 

Co vám vyvolává strach?  

 myšlenky 

 emoce 

Rozdělení strachu 

 zdravý vs. nezdravý 

 opodstatněný vs. neopodstatněný 
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Vždy se podívejte, odkud strach pochází.  

Zdravý strach 

Je ten, který chrání vaše zdraví, určuje vám mantinely, díky kterým žijete spokojený život. Je to emoce, která chrání váš 

holý život. To znamená, že nepřejdete silnici, když jede auto. Nejdete dál v místech, kde byste mohli spadnout, apod.  

Nezdravý strach 

Je opak zdravého. V podstatě jsou to všechny ostatní strachy.  

Opodstatněný strach 

Děje se vám něco teď a ohrožuje to váš život. 

Neopodstatněný strach 

Bojíte se něčeho, o čem nemáte dostatek informací. Je to strach z budoucnosti. Jsou to předsudky, co by asi mohlo vzniknout 

nebo co by se asi mohlo stát. Může to být strach, který byl vyvolán minulostí. To znamená, že se bojíte něčeho, co vám 

připomíná minulost. Něco nepříjemného, co už jste zažili. Jsou to média, která lidem vrývají stále dokola strachy. V podstatě 

se jedná o strach nezdravý. 

 

Pokud máte strach, zeptejte se sami sebe: Je nynější strach adekvátní této situaci a tomu, co se nyní stalo? 
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Co mi ho vyvolává? 

 Minulost a s tím spojená špatná zkušenost? 

 Ohrožuje vás něco v současnosti? 

 Bojíte se budoucnosti? Co by bylo, kdyby? 

Takto velmi rychle pochopíte, zda mysl vyprodukovala strach, který je v pořádku, či ne. Uvědomte si, že většina vašich strachů 

je neopodstatněná a pochází z minulosti nebo z budoucnosti! Většina strachů totiž není adekvátní dané situaci. Je to velké 

zjištění, že? 

 

Jak zpracovat strach? 
Buďte „nahatí“. Toto cvičení vyžaduje větší dávku sebe-znalosti. 

Představte si, že strach je jen něco, co se na vás během života nabalilo. Je to něco, s čím mnohdy nemáte ani zkušenost, 

a přesto se toho bojíte. Sundejte ho ze sebe jako svršky. Vzpomeňte si, kdy na vás strach vlezl a co to způsobilo. Zvědomte 

si, zda je to strach adekvátní dané situaci. Analyzujte, zda je z minulosti, současnosti, či budoucnosti. Pokud nejde o pud 

sebezáchovy, snažte se ho odstranit. Není váš. 

Jen ta představa, jak ho odkládáte, vám přinese pocit klidu a osvobození. Pracujte s tím stále dokola. Mám s tím velmi 

dobrou zkušenost. 

Druhou variantou je, že si strach uvědomíte a jen ho pozorujete. Víte, že tu je, poděkujete mu, že vás chce chránit, ale nechá-

te ho jít dál. Je to jen něco, co právě procházelo kolem vás. Nechte ho jít. 
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Úkol č. 9: Zamyslete se nad tím, kolik strachů za den cítíte a kolik 
se jich vyplní!  
Odložte e-book a udělejte to hned.  

 

Zjistěte, jak by vypadal váš život, kdyby v něm neexistoval strach 

Vezměte si papír a napište si, jak by vypadal váš život, kdyby v něm neexistoval strach. Co byste dělali, kde byste žili a s kým. 

Kolik byste měli přátel, kolik byste vydělávali peněz? Jak byste se cítili? Jaké byste měli koníčky? Namalujte si to, opravdu to 

udělejte a dostanete odpověď. Nikdo jiný vám lépe neodpoví než vaše srdíčko. Jen vy opravdu víte, po čem toužíte. Vše si 

pak dopište do Mapy vizí (poslední krok v této knize), protože jen beze strachu najdete správnou odpověď. 

 

Co přemůže strach? 

Touha!  Musíte po něčem opravdu toužit! Znovu vezměte papír a napište si, po čem opravdu toužíte. Co milujete, jak chcete 

žít! 

Nakonec vám prozradím svůj příběh. Mějte na mysli, že strachy neodstraníte hned všechny najednou. Díky touze to půjde 

mnohem rychleji.  
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Můj příběh 

Strach paralyzoval v minulosti i mě. Věděla jsem, co bych od života ráda dostala, ale stála jsem na místě. Dělala jsem práci, 

kterou jsem měla opravdu ráda, ale chtěla jsem větší svobodu. Nechtěla jsem být vázaná jen na zemi, ve které žiju. 

Každý den jsem si uvědomovala, že mi díky strachu prochází život mezi prsty. Den ode dne, měsíc od měsíce mě to víc a víc 

ponořovalo do pocitu neschopnosti, marnosti a beznaděje. Bála jsem se, že svůj život zmařím, a uvědomění toho, že další 

život tady a teď se nekoná, bylo zničující. Proto nyní chápu i vás, jak se asi cítíte, co se vám honí hlavou, a věřte, že se to dá 

změnit.  

V dubnu 2015 jsem se svým přítelem odjela na Srí Lanku s cílem začít psát tento e-book. Věděla jsem, že on-line svět je to, 

co potřebuji zakomponovat do svého života. Měla jsem však překážku. Pro někoho malou, pro mě byla velká. Představa, že 

musím dělat videa, mě vždy paralyzovala.  

Znovu a znovu jsem si brala papír a psala si, po čem opravdu toužím. Pokaždé jsem tam měla napsáno to stejné. Chci bydlet 

u moře, kde budu psát a psát, tvořit a vymýšlet programy, které pomohou ještě více lidem. Věděla jsem, že mám skvělé ná-

stroje, jak pomoci lidem, ale strach to držel pod pokličkou. Většinu svého života vím, že mi sluníčko, teplo a svoboda rozhod-

nutí, kde chci zrovna být, přináší ohromnou inspiraci a mnohem silnější chuť k životu. 

A tak sedím na Srí Lance na terase a píšu. Nevím, jak to dopadne, ale píšu. Co se však odehrálo. Během dvou dnů jsem 

dostala dvě zprávy od svých kamarádek. Jedné zemřel tatínek a druhá mi zavolala, že její manžel dostal mrtvici a je na půl 

těla nehybný. Okamžitě mi v hlavě naběhla otázka: „Jak teď budou žít?“  

Tolik plánů měly a nic z toho možná nepůjde uskutečnit. Byla jsem z toho úplně zničená. Rozhodla jsem se! Už nebudu nic 

odkládat ani o den! Kdo z nás ví, kolik času má? Kolik lidí tuto informaci bere opravdu vážně? Budete se divit, ale mnoho lidí 

to říká jen jako frázi! 

Stejné je to se zdravím. Kolik lidí o něj pečuje preventivně a uvědomuje si, že by to měla být každodenní součást jejich života? 

Lidé, kteří se prevenci věnují, se u nás vystavují dokonce výsměchu! Věřte, že vím, o čem mluvím. 
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Pamatujte si, že nic nejde vrátit. V životě je nejdražší komoditou čas. Proto sedím u počítače a opět píšu informace pro vás, 

abyste i vy šli cestou za svým štěstím, za radostí života, protože se náhradní termín nemusí konat. Mnohdy dostaneme šanci 

jen jednou. 

Položte si otázku: „Kolik strachů je smrtících?“ Přijde vám to drsné? Věřte, že není. Je jich totiž velmi málo. 

Odložte strach! Stejně je uměle vytvořený. A běžte žít život, který budete milovat. 
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ZODPOVĚDNOST (5) 
 

 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Přestanete dělat věci proti sobě. 

 Začnete dělat to, co je v souladu s vámi a s vaší psychikou. 

 Naučíte se analyzovat, proč se necítíte dobře. 

 Budete se cítit šťastnější a spokojenější. 

 Začnete mít pod kontrolou zdraví. 

 Nenecháte se tak často vtahovat do problémů ostatních, kteří zodpovědnost nemají. 

 Budete umět říct ne. 
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Co je vlastně zodpovědnost? Je více druhů zodpovědnosti? Z toho, k čemu jsem za svůj život došla, vnímám zodpovědnost 

v několika směrech. Většina lidí si myslí, že zodpovědnost je pouze to, že se dobře stará o děti, o rodiče, o manžela, 

manželku, chodí do práce, vydělává na živobytí, na půjčku apod.  

Ano, to je v pořádku, ale není to jediná zodpovědnost, kterou musíte převzít, když chcete být šťastní, svobodní a úspěšní. 

Tuto zodpovědnost zvládá poměrně vysoké procento lidí. Vy, kdo čtete tento e-book, máte tento typ zodpovědnosti patrně 

zpracovaný. 

 

Jaká je ta nejdůležitější zodpovědnost? 

Možná jste nad tím nikdy tak hluboce nepřemýšleli, ale není to zodpovědnost za úkoly, které musíte udělat v práci. Ani vůči 

rodině, ani vůči nikomu jinému, ať jde o cokoli.  

 

Tu největší zodpovědnost máte sami za sebe. 

 

 

Tuto zodpovědnost k sobě je možné rozdělit na mnoho rovin. Já bych chtěla probrat tři z nich: 

 emoční zodpovědnost 

 myšlenkovou zodpovědnost 

 fyzickou zodpovědnost  
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Emoční zodpovědnost 
Co znamená emoční zodpovědnost? 

 Cítíte se v nějaké situaci špatně, ale přesto to kvůli někomu uděláte? 

 Scházíte se s lidmi, po jejichž návštěvě se necítíte nikdy dobře? 

 Dokážete v nepříjemných situacích říci ne, když víte, že jinak by vám to ublížilo a pak byste se cítili špatně? 

 Potlačujete své emoce jen kvůli tomu, že chcete, aby vás kdosi viděl v jiném světle? 

 Kolik uděláte za den úkonů, které vám vyvolají špatné emoce? 

 Žijete s někým jen proto, že už to nějak vydržíte? 

 Víte, že máte psychické nebo jiné zdravotní potíže kvůli něčemu nebo někomu, ale přesto to nezměníte?  

 

 

 

Narodili jste se na tuto planetu a dostali jste jeden velký úkol. Převzít za sebe zodpovědnost. 
Zodpovědnost za sebe je to nejdůležitější, co může být. Přistupujete k tomu tak? 
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Ve všem, co děláte proti sobě, jste nepřevzali zodpovědnost za svůj život. Ve všech případech, kdy se necítíte dobře, 

mějte na mysli, že se jedná o emoční zodpovědnost. Nenechte si ubližovat! Každý člověk jde jen tak daleko, kam vy mu to 

dovolíte. 

Tato informace mnoho lidí překvapí, protože se s ní ještě nesetkali. Myslím, že se nesetkali s tímto uvědoměním, jak důležitá 

je moc emocí, a že je výsledkem (ne)zodpovědnosti k sobě sama. 

Pokud vám není z nějaké situace, kterou jste nezvládli, dobře a přesunete to na někoho, komu to budete klást za vinu, jde 

o nezodpovědnost. V první chvíli ve vás budou probíhat různé emoce. Někoho tím naštvu, někdo se zamyslí, zda na tom něco 

je, a někomu to bude téma již blízké. 

V každém případě toto téma musíte zpracovat všichni. Dříve nebo později. Není to práce na týden. Pokaždé když se mi stane 

něco nepříjemného, analyzuju si, jaký jsem měla zvolit postoj, aby se to neopakovalo. Hodně se to stává v případech, kdy se 

neumíte zastat sami sebe.  

Nechcete dělat nepříjemnou atmosféru. Pak však zjistíte, že jste jediní, komu je z toho zle. Co z toho plyne? Říkejte věci tak, 

jak je cítíte. Hovořte o tom v klidu, není to o dohadech. Jen se zastaňte svého názoru. Pamatujete, co jste se učili v kroku 

Realita? Každý má jinou realitu, jiný pohled na věc!  
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Šíření emoční nezodpovědnosti 

Znáte ten pocit, že vás něco fakt naštve a vy to zavoláte někomu blíz-

kému? Všechno s druhou stranou rozeberete, postěžujete si, jak vám 

bylo ublíženo a jak je vám z toho mizerně. Takovou situaci určitě každý 

zažil.  

Telefonováním katastrofických zpráv strávíte určitě několik minut, možná 

půlhodinu, někdy i hodinu.  

Položím vám otázku: „Co jste tím získali?“ 

Umocnili jste pouze pocit ukřivděnosti, zrady, nepochopení. Co jste 

ale hlavně udělali – prohloubili jste svoje špatné emoce, a ještě jste je 

poslali dál na někoho dalšího.  

Možná nepatříte mezi ty, kteří takto jednají, ale máte takové kamarády 

nebo kamarádky, kteří si vám stěžují při každé jejich křivdě. 

Chci, abyste si uvědomili, že je to emoční nezodpovědnost namířená 

proti vám. Co se po takovém rozhovoru stane? Možná jste měli do této 

doby skvělý den. Pracujete na sobě, kontrolujete si mysl a pak vám to 

někdo během pár minut zboří. Někdy se jedná o pár minut špatných 

emocí, někdy vám to trvá hodinu, než tyto emoce, které na vás druhá 

osoba přenesla, zpracujete. Když se jedná o rodinné příslušníky, zpra-

cováváte emoce i několik dní. Poznáváte tuto situaci ve svém životě? 
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Dejte si však pozor! 

Mnoho lidí se nechá vtáhnout do problémů jiných, kteří si v těchto emocích libují. Bohužel je jich hodně. Není to o tom, že 

byste byli sobečtí a nechtěli někoho vyslechnout, ale pozorujte ve svém životě, kolik lidí vám to dělá opakovaně, a stejně se 

neponaučí. Vlastně ani nechtějí, je to jejich živná půda.  

Chcete-li si zjistit, zda vás daný člověk využívá ke své zalíbené lítosti, navrhněte mu, aby na sobě zapracoval tak, jak to 

nyní děláte vy. Uvidíte, co vám řekne.  

Věřím, že v mnoha případech vám odpoví, že je to normální a měnit se nebude! Pak máte odpověď na vše a nemusíte mít 

výčitky, když mu jednoho dne povíte, že se o tom dále nechcete bavit. A když mu řeknete, ať si koupí e-book, tak uvidíte úplně 

jasně, oč danému člověku jde. Ještě aby za to dával peníze, zbláznili jste se? 

Šíření emoční nezodpovědnosti může být používáno proti vám. A stejně tak ji vy můžete šířit na někoho jiného. Začněte to 

sledovat, myslím, že vás to pobaví.  

 

 

Nedávejte lidem libujícím si v sebelítosti více prostoru, než je potřeba. Bude vás to stát 
zbytečně hodně energie a prodloužíte si svůj restart. 
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POZOR!  

Potřebujete sdílet své pocity a žádáte občas někoho o pomoc? To je naprosto v pořádku. Mám však od klientů potvrzeno, že 

si uvědomují, kolikrát opakují svůj problém, a přitom je to destruktivní zejména pro ně. Pokud mají v blízkosti člověka nega-

tivně zaměřeného, uvědomují si, že jim to nedělá dobře, neumí však říci ne. 

 

 

Omezte šíření emoční nezodpovědnosti v obou směrech,  
udělá to dobře vám i okolí a budete se cítit svobodně. 

 

 

Občasná negativní emoce člověku neublíží. Problém nastává tehdy, pokud lidé zažívají tyto emoce dennodenně. Ubližují si 

365 dní v roce, protože nepřevzali zodpovědnost sami za sebe. Tímto přístupem nejsou schopni dosáhnout štěstí, svobody, 

zdraví ani svých cílů. Proč? Nebudou to přitahovat. 

Pamatujte, co říká Dalajlama 

 

 

„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.“ 
 

 

  



Lenka Pavlíková – 9 kroků k životní svobodě 

www.lenkapavlikova.cz © 2018  71 

 

Úkol č. 10: Věnujte pozornost svým emocím 
Všímejte si toho, co nebo kdo vás během dne rozlaďuje. Pokuste se vzít tuto zodpovědnost do rukou a začněte si ji uvědomo-

vat! Bude to chvilku trvat, ale postupně zjistíte, jak velkou roli hraje emoční zodpovědnost ve vašem životě. Pak ji postup-

ně začnete vědomě aplikovat. Začnete měnit postoje, způsob života a jednání.  

Nenecháte si ubližovat, ať už v soukromém, či pracovním životě. Nenecháte se zatahovat do dokola řešených situací vašich 

blízkých, kteří ani nechtějí, aby se něco změnilo nebo to mělo nějaký konec. 

 

Myšlenková zodpovědnost 
Myšlenková zodpovědnost je v podstatě stejná jako emoční, jen se jedná o kontrolu mysli. Každodenním zvědomo-

váním toho, co produkuje vaše mysl během dne, měsíce a roku či let. Postupně dokážete chápat, kolik překážek vaše mysl 

stále produkuje. Pak už je to jen na vás, zda na tom budete chtít zapracovat.  

 

Většina špatných myšlenek je vyvolaná nebo se odehrává 

 v minulosti 

 v budoucnosti 

Špatných myšlenek pramenících ze současnosti je nejméně, ač to tak nevypadá.  
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Pokud se vám stane, že máte nějaké špatné myšlenky, snažte se analyzovat, z čeho je máte. Zda myšlenka přichází z prožité 

minulosti, nebo naopak z budoucnosti. Pak se snažte sjednat nápravu. Musíte si uvědomit, zda vás mysl právě provází 

minulostí, současností, či budoucností. Je to podobné jako u strachu. 

 

Příklad 

Pracujete na nějakém projektu a začnou se vám hlavou honit špatné myšlenky. Práce vás úplně přestane bavit, přestanete 

věřit, že to, co děláte, děláte správně. Naběhnou vám pochybnosti, strachy, že to děláte zbytečně. Tohle je přesně ten 

moment, kdy se musíte zastavit a říct si: „Z čeho je mi právě teď špatně? Proč mě to napadá?“ 

Analyzujte si, zda k vám mysl promlouvá ze zkušenosti, to znamená z minulosti. Podobný projekt jste už dělali a nepodařil se 

vám tak, jak jste si představovali. Mysl na to nyní zareagovala a „připomněla vám to“.  

Nebo je to strach z budoucnosti? Co když to celé nedopadne? Jak budu vypadat? Co řeknou ostatní? Zase ucítím prohru! 

I tohle je jen hra vaší mysli s vámi! 

Věřte, že práce na myšlenkové zodpovědnosti je velice důležitá. Bude potřeba ji opakovat, ale nevzdávejte se. Všechny 

vzorce z dětství, ze školství, vše, co si vaše mysl pamatuje, jde postupně přepsat. Musíte být vytrvalí! Říkám svým 

klientům, že osobní rozvoj je filozofie. Je to způsob žití, je to životní styl. Práce na celý život. 
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Člověk se v životě nedostane dál, než kam dosahují jeho myšlenky. Převezměte 
zodpovědnost a začněte bořit staré vzorce. 

 

 

 

Úkol č. 11: Věnujte pozornost svým myšlenkám 
Vnímejte, co nebo kdo vás během dne rozlaďuje. Pokuste se vzít tuto zodpovědnost do rukou a začněte si ji uvědomovat. 

Snažte se porozumět své mysli, co vám chce říct. Zda kopíruje staré vzorce a zkušenosti z minulosti, nebo vám vytváří strach 

z budoucnosti!  

Vždy si řekněte: „Mám ten problém právě teď? Děje se mi teď něco špatného?“ Ve většině případů dojdete k závěru, že 

právě teď je vše v pořádku a vy můžete s radostí pokračovat dál. 
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Fyzická zodpovědnost 
Jedná se o zodpovědnost za vaše tělo a zdraví. Jste zcela zodpovědní za to, jak se staráte o své tělo i zdraví. Z praxe 

musím říct, že je to téma, které lidi nemají rádi. Stále poukazují na někoho, kdo může za jejich zdravotní stav.  

Chápu, že jste byli vychovávaní v přesvědčení, že se nemáte o nic starat, pouze dojít k lékaři a ten za vás vše vyřeší. I já jsem 

k tomu byla vedena. Je to ovšem velký omyl! Vše nevyřeší. Toto téma je potřeba pochopit hlouběji a tady pro to není prostor. 

Určitě v budoucnu narazíte na nějaké články, nebo možná e-book, ve kterém vám prozradím, jak se dobře starat o své 

zdraví. Je to téma mně velmi blízké.  

 

Člověk se nemůže cítit nikdy zcela šťastný, jestliže se necítí fyzicky či psychicky zdráv. 
 

 

Co je základ pro to, abyste byli zdraví? 

 Musíte vnímat své tělo (nejlepším lékařem jste jen a jen vy sami). Nikdo nezná své tělo lépe než člověk sám. 

 Musíte mu věnovat péči (opět z praxe musím říci, že oprava auta, nákup nového mobilu apod. je pro lidi přirozený 

náklad, investovat do zdraví je něco, nad čím velmi váhají a raději zpochybňují dostupné funkční metody). 

 Musíte pracovat na svém psychickém a emočním zdraví. 

 Musíte změnit postoje. 

 Musíte změnit myšlení.  
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Co pozitivně ovlivňuje vaše tělo a zdraví? 
 Dostatečné množství pohybu – člověk by měl mít aspoň 60 minut denně chůze. 

 Sport – jakýkoli sport pozitivně ovlivňuje vaše zdraví, ale také psychiku. Pokud můžete, naplánujte si aspoň jednou 

týdně nějakou sportovní činnost – běh, tenis, fotbal, kolo, golf, cokoli, co vás baví. 

 Spánek – kolik hodin, to je individuální, ale průměrný spánek by měl trvat 6–8 hodin. 

 Pestrá strava – nemít jednostranný jídelníček, zařadit hodně zeleniny (jak syrové, tak vařené), sezónní ovoce, 

luštěniny, ryby, vyhnout se sladkostem, každodenní kávě a masu včetně přehnaného množství smažených jídel. 

 Pitný režim – vypijte každý den cca 2 litry čisté vody (bez cukru, bublinek, přísad). Množství záleží na váze a fyzické 

aktivitě člověka. Podotýkám, čisté vody! 

 Důležitá je minimální míra znečištění v místě, kde žijete a také kde pracujete. Lidé, kteří bydlí u průmyslových 

továren, chemiček, blízko frekventovaných silnic, míst s častou inverzí, blízko vysokého napětí a vysílačů, mají 

prokazatelně více zdravotních problémů. I toto se dá zčásti řešit. 
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Co negativně ovlivňuje vaše tělo? 
 Emoce. Každá emoce má vliv na vaše orgány a je důsledkem jejich rozladění. Například smutek je emocí oslabených 

plic. Agrese zas žlučníku. Panické strachy jsou důsledkem oslabení ledvin a nekontrolovatelná radost zas srdce. 

 Vše funguje i obráceně. Pokud máte oslabené orgány, dříve nebo později vám to vyvolává emoce. Určitě jste to každý 

zažil, jen jste tomu nedali pozornost. Kolikrát někdo zbytečně vybuchne a vy na něj koukáte, co se mu stalo. Možná si 

říkáte, že to má v povaze. To však mělo nespočet souvislostí předtím, než se to stalo každodenním chováním.  

 

V těle vše se vším souvisí. Většina z vás může teď pochybovat o tom, co zde čte. Chápu to. Od mala jste vychovávaní 

v tom, že srdce je srdce a na to máte kardiologa. S močovým měchýřem půjdete k urologovi. Pokud máte psychické potíže, 

půjdete k psychologovi nebo psychiatrovi. Takto postupně vystřídáte všechna odborná pracoviště. Od každého si vyzvednete 

léky a polykáte je. Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli to má někdo pod kontrolou? Vždyť nikdo nevede v patrnosti vzájemné 

propojení! To chápe pouze východní medicína. 

 

Ráda tyto věci přirovnávám k něčemu technickému, protože se u nás lidé ke svému tělu chovají velmi technicky. Když do auta 

nedodáte olej, pojede? Nepojede. Když z motoru vyndáte součástku, pojede? Nepojede. Myslíte si, že v těle je to jiné? 
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Příběh mého klienta 

Přišel ke mně klient, který byl spíše technického smýšlení. Chtěl pomoct, protože věděl, že už jinou cestu nemá. Netajil se tím, 

že přírodním postupům moc nevěří, ale jeho situace byla zoufalá a on to nechtěl vzdát. Užívá dvacet dva druhů léků. Čtete 

dobře, dvacet dva. V těle mu začalo odcházet úplně všechno, což se dá po těchto dávkách chápat. Játra, ledviny, srdce, cévy 

atd. Dovedete si představit, co se děje v organismu, když do něj denně nasypete dvacet dva chemických léků? Nikdo to ne-

může mít pod kontrolou. A taky nemá! 

Když jsem ho viděla poprvé, trošku jsem pochybovala, jestli to zvládneme. První výsledky byly vidět po měsíci, kdy za mnou 

přijel a radostně mi líčil, že šel na zahrádku, a když tam došel, tak si uvědomil, že po celou dobu nezastavoval. Vždycky když 

se vypravil na tuto cestu, přesně věděl, kde musí zastavit a odpočinout si, aby mohl pokračovat dál. Těchto zastávek dělal 

několik. Najednou nemusel. Jaký to zázrak! 

Tady ještě upřesním, že je to člověk v důchodu. Člověk, který vždy miloval hory. Se ženou vystoupali kdejakou horu. I v zahra-

ničí. Často mi vyprávěli, kde všude byli. Dovedete si představit, jaké to pro něho musí být, když dnes nedokáže plynule dojít 

na svou zahrádku? Při poslední návštěvě mi líčil, že spravoval střechu na garáži. Bylo to v době, kdy byla největší vedra za 

posledních několik desítek let. I zdraví lidé měli potíže, ale on spravoval střechu.  

Používám příběhy ze své praxe, a proto se nedivte, že si tak pevně stojím za názory, které vám nyní předávám. 

Z tohoto příběhu musí být každému jasné, že není nikdy pozdě začít se věnovat svému zdraví. Je to jen a jen na vás.  
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Dlouhodobé působení špatných emocí a myšlenek má extrémně devastační účinky  
na tělo. Mé oblíbené heslo zní: „Není nad to být starší a zdravější.“ 

 

 

 

 

Shrnutí zodpovědnosti 

Kontrolujte své myšlenky a emoce každý den. Snažte se vyvarovat všeho, co by vám nějak dlouhodobě ubližovalo. Vím, není 

to lehké, a nic se neděje, když se vám to občas nepodaří. Každá výhra nad špatnou emocí nebo negativní myšlenkou je 

úspěch. A časem se v tom budete zdokonalovat. 

Věřte mi, že pokud za sebe opravdu převezmete zodpovědnost, podstatně se přiblížíte k životní svobodě, zdraví, štěstí 

a úspěchu. 
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SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA, SEBEDŮVĚRA (6) 
 

 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Rozhodně se budete cítit lépe. 

 Budete se umět lépe prosadit. 

 Začnete si více uvědomovat, proč přitahujete určité situace. 

 Dojdete k AHA momentům, proč se vám někdy nedaří v obchodě či jednání. 

 Poznáte propojenost a vliv např. strachu, reality, zodpovědnosti na vaše sebevědomí. 

 Začnete si více věřit. 

 Změníte úhel pohledu na sebe. 

 Budete věřit tomu, co děláte. 
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Toto téma je slyšet na každém kroku. Nemusíte se pohybovat v osobním rozvoji, a přesto je to časté téma. V běžném životě 

lidé často hovoří o tom, že jim chybí sebevědomí. Osobně se setkávám s klienty, kteří jsou si vědomi nízkého sebevědomí, 

ale nedávají tomu patřičnou váhu. Nepracují na něm, protože si neuvědomují, co všechno se jim díky posunu sebevědomí 

může změnit. Kam až díky lepšímu sebevědomí mohou dosáhnout. 

Sebevědomí je už u dětí školního věku velmi snižováno. Může za to školský systém a výchova. Zbytečně se neprosa-

zovat, nevyčnívat z řady, nebýt zvídavý. Věřit, že učitel je jediný, kdo má správný návod na život. To vše má dalekosáhlé 

následky do dospělosti.  

Sebevědomí by se mělo v naší zemi učit už ve školkách. Stejné chyby pak dělají zaměstnavatelé. Každý zaměstnavatel by 

měl místo srážení nechat své lidi růst. Měl by je vést k vyššímu sebevědomí, k vyšším cílům! Proč? Protože se mu to mnoho-

násobně vrátí. Lidé dostanou kompetence, práce je bude bavit, budou se snažit dosáhnout lepších výsledků. Bohužel to ještě 

málokdo pochopil, proto to vypadá tak, jak vypadá. 

Pokud zvýšíte své sebevědomí, pohnete se z místa a budete šťastní! 
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Víte, co všechno ovlivňuje vaše sebevědomí?  
Vše uvedu na příkladu jednání s klientem: 

Sebevědomí versus strach 

Nachystali jste se na obchodní jednání. Někde uvnitř cítíte strach. Co to znamená? Nemáte dostatek sebevědomí. Klient, který 

s vámi jedná, tento strach cítí. Každý z nás totiž vycítí pocity toho druhého. Je to vidět i prostřednictvím řeči těla. Pokud někdo 

z druhého cítí strach, přestane důvěřovat tomu, co dotyčný tvrdí. Jaká je pravděpodobnost, že uzavřete obchod? Jaká je vaše 

šance na úspěch? 

Má rada – poznejte perfektně svůj produkt, říkejte jen to, co je pravda, a předávejte své zkušenosti. Pak tam není 

prostor pro strach. Musíte věřit tomu, co děláte a říkáte. 

 

Sebevědomí versus realita 

Bude-li vaše realita taková, že nic nejde, ve všem je problém, s nikým se nelze pořádně dohodnout, a budete-li předem svého 

klienta podezírat, nemůžete očekávat, že obchod vyjde. Pokud máte pevně podchycenou realitu, jdete na jednání s přátel-

ským postojem a s tím, že věříte v to, co děláte, co nabízíte. Takto pravděpodobně uzavřete skvělý obchod. Navíc bude 

naproti vám sedět někdo, s kým se vám bude dobře spolupracovat. Bude vaše sebevědomí vyšší? 

Má rada – přitahujete jen to, co vyzařujete. Mějte to na mysli a jednejte podle této zásady.  
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Sebevědomí versus zodpovědnost 

Perfektně se připravíte na schůzku s klientem. Máte v pořádku svou zodpovědnost. Od počátku jednání vám něco nesedí. 

Necítíte se dobře a ve vzduchu visí problémy už teď. Co to pro vás znamená? Pokud cítíte, že by vám nový obchod ubíral, 

místo aby něco přinesl, neuzavírejte ho. 

Jak vypadá podnikatel, který řekne: „Nezlobte se, ale naše spolupráce mi nedává smysl.“ Je tam cítit sebevědomí? 

Možná teď namítnete, že si nemůžete dovolit pustit ani jediný obchod. A já vám říkám, že můžete, protože pokud zvládnete 

všech 9 kroků k životní svobodě, přijde vám jiná nabídka a bude lepší! 

Má rada – neuzavírejte obchody s každým, kdo vám přijde do cesty. Dělali byste to stejně jen ze strachu. Ze strachu, 

že budete mít nedostatek peněz. 

 

Sebevědomí versus zdraví  

Jdete na schůzku a jste unavení a vyčerpaní. I když se snažíte, je to na vás vidět. Jak to působí u sjednávání obchodu a při 

motivaci budoucího klienta? Je rozdíl, když na schůzku přijde vitální člověk plný energie a jde domluvit nový obchod, než když 

tam přijde někdo, kdo pracuje silou vůle? Myslíte, že druhá strana bude věřit vaší skvělé nabídce, když uvidí napůl zhrouce-

ného člověka? Nezapomínejte, že si vás druhá strana, se kterou jednáte, podprahově čte. První dojem uděláte jen jednou. 

Myslíte, že unavený a vyčerpaný člověk zapůsobí sebevědomě? 

To ani nemluvím o tom, že byste dělali obchod v prostředí péče o zdraví. Je mnoho terapeutů, kteří radí, jak být zdravý, 

a sami jsou nemocní. Nemocný terapeut radí, jak být zdravý. Není na tom něco špatně?  

Má rada – vaše sebevědomí poroste, pokud se budete cítit zdraví, silní a budete rozdávat energii všude, kam přijdete. 

Řídím se pravidlem: „Když chceš zapalovat, musíš hořet!“ 
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Sebevědomí versus finance 

Pokud víte, že nejste dostatečně finančně silní, má to vliv na váš psychický stav i na vaše sebevědomí. Určitě všichni víte, 

o čem teď mluvím. Jen si představte, že se dostanete ke skvělému kontaktu na spolupráci. Bude se jednat o velmi úspěšného 

podnikatele, který navrhne, ať se sejdete v luxusní restauraci. Před restaurací zaparkuje svým drahým autem. Jak budete 

působit, jak se budete cítit, jaké budete mít sebevědomí, když si uvědomíte, čím jste přijeli vy. Když si představíte, že oběd, 

který si s ním dáte, bude drahý asi jako vaše týdenní spotřeba benzínu. Nehledě na to, že zaparkujete někam za roh, aby 

nikdo neviděl, čím jste přijeli. 

Má rada – nesnižujte si sebevědomí, berte to jako výzvu! Chtějte to také dokázat! Přemýšlejte o tom, co dělá tento 

člověk jinak! 

 

Sebevědomí versus výchova a školství 

Výchova a školství hrají v sebevědomí ohromnou roli. Asi každý člověk má nějaké bloky z výchovy a ze školy. 

Školství tomu nasazuje korunu. Dětem se nedodává motivace, učitelé jsou nadřazeni svým žákům a vnucují jim zastaralé 

názory a způsoby, které do úspěšného života nepatří. Nepodporuje se zvídavost. Nepodporuje se úspěch. Pokud by byl někdo 

zbytečně aktivní, bude napomenut. Pokud vím, tak si učitelé většinou stěžují na nízké platy. Myslíte, že je to motivační? 

Pokud už od školy slyšíte, ať si najdete práci a jste rádi, že vám ji vůbec někdo dal, myslím, že to na sebevědomí nepřidá.  
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Pokud jste slýchávali 

 Na tohle nemáš. 

 Raději to nedělej. 

 Podívej se, jak vypadáš. 

 Stejně nic nedokážeš. 

 

 To tě nemůže uživit. 

 Běž raději na tuhle školu, na tamté bys to nezvládl. 

 Názory si nech raději pro sebe. 

 

 

Zapracujte na svém osobním rozvoji, abyste mohli žít život, který vás bude bavit a budete ho milovat.  

Pokud informace, které jste v minulosti dostávali, nerezonovaly s vašimi pocity, nevěřte jim. Nevěřte, že to nejde 

nebo že na to nemáte. Byl to vždy jen úhel pohledu těch, kdo vám je říkali, byla to jejich zkušenost, mnohdy jejich 

životní kapitulace.  

Český národ je zvyklý sklopit hlavu a nechat si hodně věcí líbit. Jde to z předešlých generací a ty to předávají dál. I když je po 

převratu skoro 30 let, je to i v mladých lidech silně zakořeněné. Hlavně nevyčnívat! Držet se při zemi! Jak lidé mohou mít 

vysoké sebevědomí, když jim ho po většinu času někdo snižuje? 

Jak vypadá podnikatel, který zůstal s těmito výchovnými praktikami po celou dobu? Bude úspěšný? Bude motivovat své 

zaměstnance? Bude věřit, že má na to, aby vedl velkou firmu? Bude věřit, že může dokázat víc, než si dovede představit? 

Má rada – i vzorce z výchovy jdou změnit, jdou přepsat. Nevzdávejte to! Buďte zvídaví, vyčnívejte a nedržte se při 

zemi. Život nabízí neomezené možnosti, tak si je vezměte! 
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Sebevědomí versus mysl 

To, co si myslíte, to žijete. Ukážeme si to opět na obchodní schůzce. Pokud jdete na schůzku a máte hlavu zaplněnou 

negativním myšlením a tím, že nejste dost dobří, pravděpodobnost, že bude schůzka příjemná a úspěšná, je téměř nulová. 

Ano, možná uspějete u podobného negativisty, se kterým si postěžujete, něco domluvíte a to něco asi postupně vyprchá. Lidé, 

kteří mají vize a cíle, takovým přístupem těžko nadchnete. Pokud si o sobě myslíte, že nejste schopni danou věc zvlád-

nout, pak ji patrně nezvládnete. Utrpí tím vaše sebevědomí? 

Má rada – mysl ovládá váš život a zvyšuje či snižuje vaše sebevědomí. Tak, jak myslíte a pohlížíte na svět, tak žijete! 

 

 

 

Sebevědomí je to, co si vy sami o sobě myslíte, ať už je to skutečnost, či představa! 
Je to obraz vašeho myšlení, cítění a chování. 
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Pozor!  

 Neměřte své sebevědomí tím, co si o vás myslí druzí. 

 Nenechte svou hodnotu klesat či stoupat tím, jak ji zhodnotí vaše okolí. 

 Věřte ve vlastní potenciál, ve svou vnitřní hodnotu, kterou máte každý v sobě. 

 Nenechte sebou manipulovat, věřte svým rozhodnutím, svému směru. 

 Naučte se zastat sami sebe. 

 

Je toho mnohem více, o čem bych zde mohla hovořit, ale pro ukázku to bude stačit. Vše se vším souvisí, a pokud chcete žít 

svobodněji, chcete dělat práci, která vás baví a naplňuje, která vám zajistí skvělou budoucnost, musíte zapracovat na všech 

těchto zásadách.  
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Sebedůvěra – důvěra v sebe 
Je to postoj člověka k sobě samému. Sebedůvěra i sebevědomí jsou závislé na psychice. Míra sebevědomí je u různých lidí 

jiná. Sebedůvěra poroste ruku v ruce s vaším úspěchem. Dělejte věci, jak nejlépe umíte, a půjde to samo. Věřte si a pracujte 

na své sebedůvěře. 

 

Sebeláska – láska k sobě 
Máte-li zdravé  sebevědomí, máte v pořádku i lásku k sobě samému. V tomto případě se jedná o ochotu člověka dbát o své 

tělo, zlepšovat se jak po fyzické, tak po duševní stránce a tolerovat některé své nedostatky.  

I když vás bude dokola někdo chválit, pomůže to vašemu sebevědomí jen natolik, nakolik sami uvěříte ve svou hodnotu. 

Každý člověk musí nalézt lásku sám k sobě. Pro někoho může být těžší nalézt lásku k sobě, než ji upřednostnit k někomu 

jinému.  

Nehledejte v tom sobeckost či jinou špatnou formu lásky. Láska k sobě by měla být vždy na prvním místě, protože jedině 

tak můžete lásku předávat dál a dělat ostatní šťastnými. Pokud se sami necítíte zcela šťastní, můžou být zcela šťastné 

vaše děti? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebev%C4%9Bdom%C3%AD_(soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologie)
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Úkol č. 12: Zrcadlo 
Možná to někomu bude znít směšně, pro někoho to může být velká překážka. Úkol je jednoduchý, zakomponujte ho do svého 

života. 

Každé ráno, hned jak vstanete a půjdete si čistit zuby, podívejte se do zrcadla a pochvalte se. Pochvalte se za to, jací nyní 

jste, co jste dokázali a co ještě dokážete. Pochvalte své tělo. Myslím, že hodně žen má potíže s chválením svého těla. Proto je 

důležité tento krok pravidelně dělat. 

 

Proč dělat tento rituál 

 Budete se od rána cítit lépe. 

 Přestanete vrývat do svého mozku myšlenky typu: „No ty zas vypadáš.“ Známá věta, že? 

 Pochvala a pocit dostatečnosti zvyšuje vaši energii (vaše vibrace), díky které budete přitahovat lepší situace, obchody 

i vztahy. 

 Díky tomuto cvičení najdete větší vnitřní sílu, kterou budete moci proměnit v to, po čem toužíte. 

 Budete si více věřit a snáze si půjdete za svým cílem a za svým snem. 

 

Když dávám tento úkol svým klientům, zdá se jim zprvu směšný a nepodstatný. Pokud ho začnou dělat, již po týdnu mi dají za 

pravdu, že se cítí mnohem lépe. Tento úkol bude navazovat na posílání mentálních dárků, které posilují vaši pozitivní náladu. 

Vaše energie vždy a každou minutou hovoří nevědomky za vás. 
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Úkol č. 13: Posílání mentálních dárků 
Tuto techniku jen letmo zmínil představitel a majitel firmy mezinárodního vzdělávacího programu rozvoje mysli a kontroly 

stresu. Okamžitě mě to zaujalo a mnoho let tuto techniku používám. Udělejte si z toho rituál.  

Vždycky když máte ráno chvilku (osobně tento rituál dělám ráno, když si sednu do auta), začněte posílat mentální dárky. Co je 

to mentální dárek? Posílejte lásku, radost, štěstí, hojnost všem lidem na planetě. Posílejte vše, po čem sami toužíte. Až to 

pošlete ostatním, řekněte si, že to samé posíláte sobě! Nezapomeňte to poslat zpět sobě! Nejlepší je, když toto cvičení 

uděláte hned ráno, protože se vám tím neskutečně zvýší nálada, pocit hojnosti, radost a energie. 

Je to skvělý nástroj. Pokud ho klienti zakomponují do svého života, má velkou odezvu! Pamatujete, co jsme si už říkali? Co 

vyzařuješ, to přitahuješ! Možná budete mít zpočátku problém posílat lásku, hojnost, zdraví všem lidem. Zaměřte se zprvu na 

lidi, které máte rádi. Uvidíte, že po čase to budete dělat jako já. Nebudete rozlišovat. 

Co se tímto cvičením ještě naučíte? Sledujte, jakou u toho máte energii, jaký máte pocit. Garantuji vám, že po pár dnech 

budete rozeznávat rozdíl mezi vibracemi. Láska, hojnost, zdraví, to vše má vysokou vibraci. Pokud nedosáhnete na vyšší 

vibrace, nebudete přitahovat skvělé příležitosti. Alespoň ne v takové míře, v jaké byste chtěli. 

 

Seznam činností, díky kterým podpoříte svoje sebevědomí a sebedůvěru 

 Každý týden udělejte aspoň jednu věc, při které máte pocity strachu, že to nezvládnete. Postupně si zdoláváním 

těchto malých překážek vybudujete větší sebevědomí.  
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 Napište si, v čem jste dobří. Co vám jde nebo v čem si myslíte, že jste lepší než většina ostatních, v čem vynikáte. 

Napište vše, od sportů, jazyků, znalostí, oborů, práce nebo činností, které umíte dobře dělat. Umíte skvěle vařit, jezdit 

autem, hrát hry, orientovat se v historii, stříhat trávník, domluvit se cizími jazyky, prostě cokoli. A tento seznam noste 

neustále u sebe. Bude vám připomínat, že nic nemůže nabourat vaši sebedůvěru. To jste vy a tolik toho umíte. Až 

budete dělat úkol Kdo jsem, nezapomeňte si tam všechno dopsat. 

 Zaměřte se na svůj vzhled. Říká se, že šaty dělají člověka. Kupte si na sebe opravdu pěkné oblečení, něco, v čem se 

budete cítit skvěle. Jestli nevíte co, tak si nechte poradit, třeba od kamarádky, která chodí „šmrncovně“ oblečená. Jestli 

jste žena, zajděte si udělat nový účes nebo nehty. Nechte si poradit, jak se ještě lépe líčit. Je to perfektní nástroj, jak se 

cítit mnohem lépe. A zvyšuje to co? Ano, sebevědomí. 

 Nebojte se dělat chyby. Chyba nebo selhání je pro vás dar. Je to zkušenost, další meta, která vás vyšvihne výš. 

Nemyslím tím, že je máte vyhledávat, ale budete-li chybovat, poděkujte za lekci, které se vám dostalo, a jděte kupředu. 

Nikdy totiž nevíte, kdy se to, co nyní vidíte jako špatné, obrátí v dobré. Osobně často děkuji za situace, které jsem 

v danou dobu neviděla až tak pozitivně. Čas ukázal, že tomu bylo jinak. 

 Naučte se říkat ano i ne. Nebojte se říkat svůj názor. Neodpovídejte ostatním podle toho, jak to chtějí slyšet oni. 

Říkejte, co si opravdu myslíte. Přestaňte dělat věci, které děláte kvůli ostatním, když vám jsou nepříjemné. Naučte se 

říkat ano nebo ne. 

 Udělejte si Mapu vizí a vytvořte plánování své cesty k úspěchu. Potřebujete mít vizi a cíl, kam chcete dojít. Pakliže si 

budete vědomi toho, co přesně chcete, podpoří to vaše sebevědomí. 
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VNITŘNÍ VERSUS VNĚJŠÍ SÍLA (7) 
 

 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Zjistíte, kam proudí vaše energie, kterou potřebujete pro sebe. 

 Zjistíte, kdo nebo co vám vaši energii bere. 

 Naučíte se lépe uchovávat své síly. 

 Přestanete mrhat svou vnitřní silou a začnete ji využívat ve svůj prospěch. 

 Poznáte, že vnější vlivy nejsou to, co vám dobíjí baterky. 
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Co je vnitřní síla? 
Vnitřní síla je kapacita, kterou máte v sobě a díky které můžete dosahovat výsledků. 

V podstatě je to energie, kterou máte pro každodenní život. Ta se však postupně vyčer-

pává v návaznosti na to, jak je člověk šťastný a úspěšný. Představte si, že máte v těle 

baterku. Jestliže jste zdraví, měla by být každé ráno na sto procent nabitá. Během dne 

pak energii postupně spotřebováváte na nejrůznější činnosti. Čerpat vnitřní sílu můžete 

prostřednictvím různých cvičení (fyzických, mentálních, duševních či duchovních).  

Pokud budete chtít začít měnit svůj život k lepšímu, budete k tomu potřebovat energii, 

chuť a soustředění se na jeden cíl. Budete potřebovat vědět, kam soustřeďujete svou 

vnitřní sílu. Zda ji maximálně využíváte, a nedáváte ji tam, kde je to bezvýznamné. Po-

kud vnitřní silou plýtváte, nebudete mít dostatek energie na to, abyste došli tam, kam 

chcete. Vnitřní síla je tak velká, jak je velká vaše radost, víra, tvoření, vymýšlení, vize 

a nadšení. 

Co je vnější síla? 
Vnější síla je vaše vnější okolí. Vše, co na vás má vliv zvenčí. Odtud se dá také čerpat, 

ale jen částečně. Mnohem důležitější je vnitřní síla, ač to mnoho lidí dělá přesně na-

opak. Myslí si, že pokud budou často chodit například na semináře, přednášky apod., 

načerpají tam sílu a tu pak zužitkují ve svůj tvůrčí záměr. Ano, určitě je skvělé a velmi 

důležité se vzdělávat, sama se stále vzdělávám. Rozdíl mezi těmito přístupy je v tom, že 

vzdělání jako jediný přísun energie funguje jen chvilku. Síla postupně opadá a vy se 

dostáváte zpět do místa, kde už nemáte náladu na tvoření, a vaše vysněné cíle se 

vám začnou vzdalovat.   

 
Říkali jste si někdy, kde 
máte brát na všechno 
pořád energii? 

Jak ji znovu najít, dobít 
a uplatnit? Cítíte vyčer-
pání? Váš životní styl vám 
nedovolí dělat to, co bys-
te chtěli? Cítíte, že máte 
nedostatek elánu, chuti 
do života, síly a energie? 

Ať je to cokoli, o čem ny-
ní píšu, říkejme tomu síla. 
Tu dělím na sílu vnitřní 
a vnější. 
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Honem vymyslíte, kde znovu načerpáte, a vše se opakuje. Postupně vám to přestane dávat smysl.  

Nechci tím říci, abyste nechodili na přednášky nebo se nebavili s kolegy a kamarády. Je nutné se sdružovat s lidmi, kteří myslí 

jako vy. Běžte však sdílet, ne nasát energii k přežití! Pokud budete stále jen čerpat z okolí, nebudete mít energie nikdy 

dost. 

 

Mnoho z vás je pod neustálým stresem, tlakem a dennodenně se zabýváte problémy. Všechny tyto vlivy vám odčerpávají 

energii. Jste-li v tomto negativním koloběhu delší dobu, stane se to chronickým. Během dne nemůžete využívat plnou kapacitu 

své baterie, ale třeba jen 40 %. A to den za dnem. 60 % zaberou všechny tyto chronické negativní vlivy (neshody v rodině, 

práce, která vás nebaví, negativní okolí apod.). Je jedno, zda máte problém právě teď, důležité je si uvědomit, že i když 

nemáte potíže právě teď, v podvědomí zůstávají do té doby, dokud s nimi nezačnete pracovat. Dokud nezačnete praco-

vat na své mysli, budete se častokrát cítit takříkajíc unaveni z tohoto života. Vidíte, jak vše se vším souvisí? 

Kde chcete brát prostor pro rodinu, koníčky, práci, osobní rozvoj a jiné příjemné činnosti? Je to totiž otázka zodpovědnosti. 

Převezmete-li za sebe plnou zodpovědnost, nedovolíte, aby vám všechny nepříjemné věci odebraly tolik energie.  

 

 

Nic na světě není důležitější než vy. 
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Co vám pravidelně dodává či odčerpává životní energii?  
Položte si tyto otázky 

 

 Jak moc jste roztříštění? Kolik věcí děláte najednou, 

kolik věcí děláte v chaosu? 

 Čím se zabývá vaše mysl po celý den?  

 Kolik energie čemu věnujete? 

 Komu nebo čemu všemu dáváte denně pozornost? 

 Jaké role v životě hrajete? 

 Jak vás zaměstnává role matky či otce? 

 Jak vás zaměstnává role manželky či manžela? 

 Jak vás zaměstnává role dcery nebo syna? 

 Jak vás zaměstnává role kamarádky či kamaráda? 

 Jak vás zaměstnává role babičky nebo dědečka, 

pokud už jste v této roli? 

 Po setkání s jakou osobou jste zcela vyčerpaní? 

 Co vám pravidelně odčerpává vaši životadárnou 

energii? 

 Čerpáte hlavně z okolí?  

 Umíte si najít chvilku na sebe? 

 Chodíte na semináře a školení, protože se tam na pár 

dní či týdnů dobijete? 

 Kolik energie vám přináší vaše každodenní činnost? 

 Kolik energie vám přibude po vykonání vašich každo-

denních rituálů?  

 Máte radost, že děláte to, co právě děláte? 

 Máte u činnosti, kterou vykonáváte, skvělý pocit?  

 Dodává vám vaše činnost chuť, radost, elán do 

života? 
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Úkol č. 14: Zjistěte, jak na tom opravdu jste, a udělejte si analýzu 
svojí energie 
Udělejte si analýzu a napište si na papír, co vám během dne, měsíce, roku odčerpává nejvíce energie. Čemu věnujete více 

pozornosti, než je nutné. Podívejte se z nadhledu! Pokud se neumíte podívat z nadhledu, zeptejte se někoho, kdo vás velmi 

dobře zná. Co vám odčerpává tolik energie, že nemůžete pracovat na tom, na čem chcete, a nejste schopni díky tomu měnit 

svůj život k lepšímu?  

 

Pár tipů, co vám může brát energii 

 Co druhý den mi volá maminka nebo tatínek a stěžuje si na život. Dokola to řeším. 

 Můj šéf mě v práci tak naštval, že mi to trvalo celý půlden, než jsem to zpracoval. 

 Nerozumím si s partnerem, trápí mě to, bere mi to sílu. 

 Vůbec nemám čas na sebe, musím pomáhat rodičům, pak dětem, uvařit, uklidit.  

 Kamarádka chtěla něco probrat, má zas problémy s partnerem. Řešení cizích problémů věnuje hodně žen nezdravou 

pozornost, pozor na to!  

 Dokola přemýšlím, proč mám takový život, jaký mám. Snad si zasloužím lepší. 

 Už mě nebaví chodit do téhle práce, ale nevím, co jiného dělat. 

 Cítím se vyčerpaná z tempa, které žiju. 

 Doba je dnes hrozná, pořád se děje něco špatného. 

 Věnuju se politice, bavím se o ní každý den – jakou emoci z toho mám?   
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Mohla bych toho vyjmenovat víc, ale určitě si každý doplníte své dennodenní trampoty, které řešíte ve své mysli. Tohle 

všechno vyčerpává vaši energii, kterou tolik potřebujete pro svůj rozvoj.  

 

Úkol č. 15: Co vám odčerpává energii? 
V minulém úkolu jste si sepsali vše, co vám bere energii, které pak nemáte dostatek pro sebe. Vezměte jeden problém ze 

seznamu a dejte si lhůtu, do kdy to vyřešíte (například týden, měsíc). Je to velice důležité. Pokud jsou to dlouhodobé 

problémy, například partnerské či rodinné, z vlastní zkušenosti vím, že je to ohromné závaží. Člověk se není schopen rozvíjet 

dál podle svých představ a bere mu to radost ze života.  

Snažte se každý jeden měsíc udělat maximum pro řešení problému. Jestli se to nepodaří, zvažte radikálnější metodu pro 

zbavení se problému.  

I když se vám to může zdát drsné, chci vám říci, že někdy je to nezbytné. Chodili za mnou lidé, kteří podnikali a pracovali na 

plné obrátky. Neměli čas na rodinu, životosprávu, spánek ani klid. Žili v uzavřeném kruhu. Po několika letech se jim začaly 

objevovat zdravotní komplikace. Dříve nebo později to stejně museli vyřešit.  

 

Pokud se cítíte vyčerpaní, začněte sledovat, kam jde vaše pozornost. Sledujte, co vám nejvíce 
bere vaši vnitřní sílu. Pak to změňte a začněte se věnovat tomu, co vám sílu dodává! 
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Příběh klientky 

Jedné své klientce jsem kladla velmi důrazně na srdce, aby zpomalila, nebo jí dá život brzdu sám. Bylo to do očí bijící, že to 

přijde. I já jsem takovou brzdu v životě dostala. Častá odpověď na mé rady zněla: „Paní Pavlíková, snažím se, ale nejde to. 

Mám hromadu povinností, zaměstnance, dodělat zakázky v termínu, ráno odvést děti, pak je přivést. Mám rodiče, manžela 

a na lidi se nemůžu spolehnout. Já to prostě musím všechno dělat.“ Jak to dopadlo, asi nemusím psát. Klientka zkolabovala 

a nebyla schopná vrátit se do tempa, na které byla zvyklá. Tělo už jí to prostě nedovolilo. 

Dříve nebo později to zastaví každého. I mě to v minulosti zastavilo. Když jsem neposlechla tělo a své nemoci, přišla na 

řadu autonehoda. Někdo si může říct: „To je náhoda.“ Garantuji vám, že není! Signálů všichni dostávají víc než dost a je na 

každém, kam až to nechá dojít. 

Setkávám se s mnoha lidmi, kteří žijí delší dobu v ne úplně šťastném vztahu. Po mnoha letech se z nich stávají otrávené 

existence, bez náboje a zájmu o život. Mnohdy se už ani nehádají, nemá to smysl, žijí však v apatii. Nikdy nedokázali udělat 

změnu. Tolik let investovali svoji životodárnou energii do nějaké věci či osoby, ze které nakonec nejsou šťastní. Položím 

otázku: „Když si opravdu uvědomíte, že žijete tady a teď jen jednou, stojí to za to?“ 

 

 

Nic na světě není důležitější než vy. Jestliže se tím budete řídit, pomůžete sobě, lidem 
kolem sebe i světu. Hlavně půjdete příkladem svým dětem. 
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Víte, jak je to v letadle, ještě než vzlétnete? Na monitoru se vám ukážou postupy, co dělat ve stavu nouze. Co musíte udělat? 

Prvním krokem je nasadit masku sobě a posléze svému dítěti. Je to tak i v životě. Nejprve musíte pomoci sobě, abyste doká-

zali pomáhat všem ostatním. 
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SÍLA ROZHODNUTÍ (8) 
 

 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Přestanete stát na místě. 

 Začnete dosahovat svých cílů. 

 Budete si sami sebe více vážit. 

 Posílí to vaše sebevědomí. 

 Využijete všechno, co jste se naučili v předešlých kapitolách. 

 Začnete si plánovat svůj nový život. 
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Proč je tak důležitá síla rozhodnutí? 
Protože bez opravdového rozhodnutí se nic nestane ani nezmění! 

Každý už četl mnoho motivačních knih, slyšel nespočet motivačních videí, účastnil se různých kurzů, možná si udělal další 

školu. Někdo jste to dovedl až na úroveň, kdy stačí vše jen spustit. Přesto stojíte na místě. Zeptali jste se někdy proč? 

Znám klientku, která udělala téměř vše. Vymyslela si projekt, udělala webové stránky, zaplatila si za poměrně drahé kurzy. 

Stálo ji to hodně peněz i času. Nyní stojí na místě a říká, že jí to nejde. Proč? Je to jednoduché. Neudělala opravdové roz-

hodnutí. Má tam ale. Jednou nohou je ve svém zaměstnání, kde cítí jistotu, a druhou přešlapuje v novém projektu. Až se 

vnitřně opravdu rozhodne, začne dělat další kroky, uvolní proud energie a všechno jí poběží, jak má.  

 

 

 

Váš život a to, co se v něm odehraje, je závislé na vaší síle rozhodnutí.  
Musíte mít touhu danou věc udělat! 
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Kdy uděláte rozhodnutí 
 Rozhodnutí uděláte pouze v případě, že máte naprosto jasný cíl a toužíte po něm. 

 Sílu k rozhodnutí v sobě naleznete jedině, pokud vám bude dávat smysl to, co děláte a naprosto tomu věříte. 

 Rozhodnutí uděláte jen tehdy, pokud budete vědět, kdo jste a kam jdete. 

 Rozhodnutí uděláte, pokud budete věřit v sebe. 

 Rozhodnutí uděláte, pokud se nenecháte ovlivňovat ostatními, protože víte, že oni mají jinou realitu než vy. 

 I pro to, že budete zdraví, se musíte rozhodnout. 

 

Kdy neuděláte rozhodnutí 
 Pokud neposunete svou zónu komfortu, to znamená, že se přestanete bát jít do neznáma. 

 Pokud nemáte zpracovaný strach. 

 Pokud nemáte jasný cíl či vizi. 

 Pokud jste nepřevzali zodpovědnost. 

 Pokud máte malé sebevědomí a nevěříte si. 
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Takto je to se vším v životě. Síla rozhodnutí je proto velmi důležitá.  

 

 

Pokud víte, že děláte, jak nejlépe umíte, a máte jasnou vizi, po čem toužíte  
– udělejte rozhodnutí a běžte do toho! 

 
 
 
 

Úkol č. 16: Deklarujte svou sílu rozhodnutí 
Napište na papír svůj cíl, pro který jste se rozhodli.  Musí to být konkrétní cíl, který má přesně nadefinované parametry. Dále 

musíte uvést datum, do kdy ho chcete splnit. Například: „Rozhodl jsem se zhubnout na 75 kg do 31. března 2016.“ nebo „Do 

konce tohoto roku budu mít pasivní příjem 10 000 Kč měsíčně.“ 

Dole napište aktuální datum a podepište se. To ale není vše, potřebujete ještě jeden podpis. 

Najděte ve svém okolí nějakého velice spolehlivého člověka. Někoho, kdo vás zná a bude brát vážně úkol i rozhodnutí. Tento 

člověk bude součástí vaší deklarace a bude se jednou za čas ptát a kontrolovat, zda jste se opravdu silně rozhodli a jdete 

pevně za svým cílem. Poslední den, kdy máte mít úkol splněn, mu musíte předložit důkazy, že se vám to opravdu podařilo. 

Doporučuji si vybrat takovou osobu, která je schopná, ke které máte úctu a víte, že i ona si váží vás. Proč? Donutí vás to úkol 

splnit, protože jinak se budete cítit velmi špatně a trapně. Tuto deklaraci mějte ve dvou vyhotoveních. Jeden list je váš a jeden 

člověka, kterého jste si vybrali. 
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MAPA VIZÍ (9) 
Plánování vlastní cesty k úspěchu 

 

 
 

Co se změní ve vašem životě, když zvládnete tento krok 

 Každý den pro vás bude radost, protože máte jasný cíl a vizi svého života. 

 Nepromeškáte zbytečně svůj čas klikatými cestami, které by vás bez Mapy určitě čekaly. 

 Uvidíte, že jste režisérem, a ne pouze hercem svého života. 

 Budete se těšit na další výzvy, které budete chtít realizovat. 

 Začnete si plnit sny, které jste si dříve ani neopovážili přát. 

 Váš mozek bude brát mnohem vážněji to, co vidí, než to, co si jen v duchu říkáte. 

 Naučíte se, jak posouvat hranice toho, čeho můžete dosáhnout. 

 Uvědomíte si, že máte věci i život pod kontrolou. 

 Aktivujete zákon přitažlivosti, který vám dá všechno, v co věříte, že budete mít. 
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Mnohokrát jste jistě slyšeli nebo četli, že si máte udělat Mapu vizí. I já jsem to věděla, ale přesto jsem si ji v minulosti dlouho 

nenamalovala. Možná jste ani vy nevzali tužku, fotky, obrázky, pastelky a papír, abyste začali dělat to, co je podle lidí, kteří 

dosáhli na své sny, důležité.  

Musím stoprocentně potvrdit, že Mapa vizí je mocným nástrojem, díky kterému můžete jít mílovými kroky. Pokud nezačnete 

malovat Mapu vizí, nemáte jasný cíl, neberete vážně to, že někam chcete dojít, a hlavně na to vaše mysl NEVIDÍ. Pak 

jdete k cíli mnohem delší dobu, než je nutné.  

Co vidím jako velké pozitivum, že si svou Mapu vizí po čase začnete měnit. Zprvu se totiž držíte při zemi a postupně, jak 

rostete a dosahujete svých cílů, dovolíte si více fantazírovat. Více si přejete a věříte tomu, že i na tohle máte a dokážete to. 

 

Jaký je váš cíl? 
Musíte znát svůj cíl – svou cestu, kam v životě chcete dojít. 

 

 

Mapa vizí je jako navigace v autě. Také napíšete přesnou adresu, kam chcete dojet. 
Bez zadání cíle nikam nedojedete. Převezměte zodpovědnost nad svým životem 

a začněte ho měnit! Je to váš život a nikdo to za vás neudělá! 
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Život se mi začal měnit mnohem rychleji až poté, co jsem začala malovat Mapu vizí. Bylo to až komické. Změny se začaly 

odehrávat do měsíce.  

V první řadě jsem asi 3 měsíce intenzivně pracovala na vnímání sebe sama. Každý den jsem si lehla a komunikovala se svou 

duší, se svým srdcem. Je to úkol, který najdete v kroku pod názvem Kdo jsem. Co to znamená? Jedná se o naslouchání 

sobě, svému srdci a chce to nutnou dávku času, abyste zjistili, kdo jste a po čem toužíte. Nepodceňujte to, dejte tomu čas! 

Většina lidí neví, po čem touží! Mají zkreslené představy, které jsou založeny na praktičnosti či nutnosti. 

V Mapě je zašifrovaných mnoho věcí, u nichž si člověk ani neuvědomuje, jak spolu souvisí. 

Mapa vizí je v podstatě základ plánování. Co si myslíte, že by se stalo s velkou firmou, kdyby neplánovala několik let do-

předu? Byly by v ní výplaty tak na měsíc. Pak by řekli svým zaměstnancům: „Promiňte, nemáme pro vás práci, nevíme, zač 

bychom vás platili. Plánovali jsme jen na jeden měsíc, takže zítra už nechoďte.“ 

Stejné je to u podnikatelů – tedy OSVČ. Kam má směřovat jejich byznys, když nemají vytvořený dlouhodobý plán? 

 

 

Pokud nevíte, kam jdete, kam chcete dojít? Kdy tam chcete dojít? 
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Píšete svůj budoucí život 
Nepřistupujte ke své Mapě tak, že někam něco napíšete s pocitem „buď to vyjde, nebo ne“! Není to o tom, že to honem 

nakreslíte, ať máte brzy hotovo. Uvědomte si, že si píšete svůj budoucí život, a to myslím zcela vážně. Opakuji: „Píšete svůj 

budoucí život.“ Stojí vám za to věnovat tomu čas? Jak zasejete, tak sklidíte. 

 

Co vám musí malování Mapy vizí přinášet? 

 Radost, protože pokud cítíte radost, je vidět, že se těšíte na to, kým v budoucnu budete, co zažijete, kam až se 

posunete. 

 Budete v sobě cítit nový potenciál. Boříte hranice svých omezení a uvědomujete si, že můžete mít víc, než jste si 

doposud mohli uvědomit. 

 Touhu. Ucítíte, že život je o něčem větším, než jste si mysleli. Až teď jste začali opravdu chtít. 

 Radost z plánování. Převzali jste zodpovědnost za své činy a nyní už víte, že cesta životem není jen cíl, ale radost 

z cesty. 

 Kreativitu. Cítíte se, jako když jste byli děti. Dávno jste totiž zapomněli na to, že byste si i v dospělosti měli hrát. Tvořit, 

malovat, vystřihovat, lepit. 

 

Co pro vás Mapa bude znamenat? 

 Bude součástí vašeho každodenního života. 

 Bude to váš klenot, protože víte, že jsou to vaše kroky a váš budoucí život. 
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 Mapu budete mít vystavenou na takovém místě, že když se ráno probudíte, první, co uvidíte, je právě vaše Mapa 

(osobně ji mám naproti své posteli). Je to důležité! 

 Každý den budete hledět na to, kam směřujete svůj život. 

 Mapa bude vaše jistota, protože jen vy víte, kam dojdete. 

 

 

Mapu vizí budete za určitou dobu měnit, to vám garantuji! Budete totiž zvedat své nároky! 
 

 

Mapu budete časem předělávat. Víte proč?  

 Začnou se vám plnit sny, které jste si napsali.  

 Uvědomíte si, že můžete popustit uzdu snění a jít dál a výš. 

 Do života vám budou přicházet neskutečně zajímavé situace, výzvy a možnosti. Bude jen na vás, zda je uchopíte. 

 Pochopíte, že je možné dostat v životě víc (po kroku práce s myslí to bude mnohem rychlejší).  

 

Mějte touhu po životě. Začněte žít. 
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Pokud v životě nemáte touhu, dojděte na návštěvu k někomu, kdo ji má. Načerpejte sílu touhy. Pak vám patrně docvakne, že 

váš život za moc nestojí, a konečně se rozhodnete jít do toho naplno. 

Je potřeba začít žít! Neplýtvejte svým časem, protože nikdo z vás neví, kolik ho dostal. Nebo to snad někdo ví?  

Když se svých klientů zeptám, jestli když se otočí za svým životem, jsou spokojeni s tím, jak ho prožili, dostává se mi často 

odpověď: „Paní Pavlíková, já se otáčet raději ani nechci.“   

Pro mě to byl zpočátku šok, že s tímto pocitem žije tolik lidí mnohdy celý život. Myslím, že bychom se měli stále otáčet 

a uvědomovat si, jak jsme k čemu přistupovali, protože jedině tak dojdeme k pravému růstu.  

Mějte na mysli, že vždy, když se vám něco nepodaří, něco nového jste se tím naučili. Posunuli jste se o kus dál. Neúspěch je 

nutno brát jako krok vřed. Až budete dělat stejnou věc znovu, budete k tomu přistupovat a cítit se jinak. Otočení za vlastním 

životem by nemělo být stresující. Neměli byste ho brát jako něco, co nechcete vidět, jako svou porážku nebo svůj neúspěch.  

Když jste se učili chodit a upadli jste, také jste to nebrali jako neúspěch a prohru. Šli jste a zkusili to znovu a znovu. Zjistili jste, 

že to šlo čím dál tím líp. Jak jste se cítili? Určitě lépe. Nakonec jste se chodit naučili všichni. Pochvalte se za to, co už jste 

v životě zvládli. Dívejte se na minulost z jiného úhlu pohledu a hlavně – pojďte dopředu!  

 

Jaké otázky si klást při tvorbě Mapy?  

 Co vás žene dopředu? 

 Co jste chtěli jako malí?  

 Co ztrácíte, když stojíte na místě? Pokud stojíte na místě, ztrácíte touhy, vize, chuť k životu a postrádáte smysl 

života.  
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 Co, jaká činnost způsobuje, že vás baví žít? 

 Jak by měl vypadat váš ideální klient, zaměstnanci, nový přítel nebo přítelkyně? 

 Kolik byste chtěli vydělávat? 

 Komu, nebo jakému projektu byste chtěli pomoci? 

 Jakými lidmi byste chtěli být obklopeni?  

 Jak by měla vypadat vaše firma? 

 Jak by mělo vypadat místo, kde bydlíte? 

 Jak se budete cítit vy a vaše rodina? 

 

 

 

Pokud stojíte na místě, ztrácíte touhy, vize, chuť k životu a postrádáte smysl života. 
Mapa vizí je něco, co vám bude každý den ukazovat, jak bude vypadat váš nový život! 
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Vyplní se Mapa vizí vždy? 
Všechno na světě má dvě strany mince. Musím říct a připustit, že z Mapy vizí můžete mít frustraci. Často na ni píšete to, co 

vám právě teď schází a kvůli čemu se možná i trápíte. Hodně jsem o Mapě vizí přemýšlela. Sama jsem ji jednou strhla ze zdi 

s tím, že takhle to prostě nefunguje. Ona funguje, dokonce skvěle, ale...  

Když ji malujete, jste ve vysokých vibracích. Ve vysokých vibracích znamená, že jste skvěle naladěni, máte radost, nad-

šení a v srdci lásku. Jsou to ale emoce, ve kterých se dlouhodobě nemusíte nalézat. To znamená, že splnění vašich přání 

nemusí vyjít.  

Jestliže máte deprese a topíte se v dluzích a na Mapu vizí píšete, že chcete být milionář, a navíc nemáte plán, jak to udělat, 

myslím, že mapa moc fungovat nebude. Jste emočně moc nízko.  

Proto se potřebujete dostat do stavu, ve kterém se cítíte minimálně dobře, a z tohoto místa se snadněji přesunete do 

nadšení, radosti a vášně. 

A to je moment, na který čekáte, protože se spojí všechny vesmírné síly a vám se přání i plány plní.  

 

 

Velice záleží na tom, v jakém rozpoložení po většinu svého každodenního života jste. 
 

 

Může vám vyvstat otázka: „Co si mám do Mapy vizí psát, když se necítím skvěle? Má to být něco, co mi teď přijde přehnané, 

a věřit, že se mi to splní? Nebo se mám držet při zemi a dávat si malé cíle, abych nepocítil stav frustrace, když se mi něco 

nevyplní?“  
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Nechám to na vašem pocitu.  

Každý si musíte rozhodnout podle své sebeznalosti. Na nic neexistuje jen jediný postup a řešení. Jak jsem už řekla, všechno 

na světě má dvě strany mince.  

Jestli mi o něco opravdu jde, tak o to, abyste byli svobodní a věřili v sebe a ve své vnitřní vedení. 

Právě díky tomu se budete svobodně rozhodovat. Nepotřebujete přesné návody. Každý jste jiný. Máte jinou realitu, zkuše-

nosti, pocity, zodpovědnost, vůli, víru, touhu.  

Když se budete držet při zemi: 

 Blokujete si něco většího, co by mohlo přijít.  

 Nebudete zažívat pocit frustrace, když se vám „to ono“ nesplní. 

Když se nebudete držet při zemi: 

 Vpustíte do svého života proud událostí, který čeká na uskutečnění na hmotné úrovni. 

 Můžete zažít pocit frustrace, pokud nedokážete to, co jste si mysleli, že dokážete. 

 

Pro co se tedy rozhodnout?  
Udělejte si Mapu tak, abyste cítili co nejmenší vnitřní rozpor. Pokud vám tělo říká, že je to holý nesmysl, a vy se naježíte 

pokaždé, když si na svůj cíl vzpomenete, nepiště si ho. Neděláte ji naposledy, a když se příští rok ještě více posunete, můžete 

povolit otěže své fantazie. 
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Co vám při rozhodnutí pomůže? 

1. Udělejte si plán, jak cíle dosáhnete. Zvažte, jaké máte prostředky a podmínky ke splnění vize. Nechci, abyste se ome-

zovali, ale přehnaná vize vám přinese bolest a o tu přece nestojíte. 

2. Často říkám, že je potřeba naslouchat svému srdci a přizvat rozum na uskutečnění. Když založíte ruce do klína a bu-

dete čekat, až se něco splní, a nic neuděláte, myslím, že se nic nezmění. A teď nemluvím o tom, že máte jít dřít. Daleko 

funkčnější je, když začnete intenzivně pracovat na sobě, na svém vnitřním klidu, aby k vám možnosti a situace mohly 

přijít. Čím více budete spojeni sami se sebou, tím lehčeji dosáhnete na vše, co byste rádi. Takže… 

3. Soustřeďte se na své myšlenky, emoce a nálady. Snažte se je mít co nejdelší čas v co nejvyšší vibraci. Pak to půjde 

samo. Kdybyste nevěděli, co znamená vyšší vibrace, tak negativní emoce, jako je smutek, žal, vztek, náladovost atd., 

mají vibraci nízkou. V podstatě čím horší emoce, tím menší vibrace. Naopak čím lepší emoce a pocity zažíváte, tím jste 

ve vyšší vibraci. Takže radost, vnitřní klid, nadšení, láska je vibrací nejvyšší a jedinou, která vám přinese kýžený výsle-

dek. 

 

Kdo Mapu vizí nemusí dělat a proč? 
Mapu vizí nebudete potřebovat, až budete na vysokém stupni sebepoznání a opravdu pochopíte své poslání. Dovolím 

si ale také říct, že takto vysoko je v naši zeměpisné šířce malé procento lidí.  

Tito lidé se nechávají vést, protože vědí, že vyšší vedení ví víc než jejich rozum. Jsou ve fázi, kdy se stali jakoby „služební-
kem“ Vesmíru. Přicházejí jim vnuknutí a nápady, které nehodnotí, jestli jsou správné a můžou něco takového prezentovat 
nebo se tím řídit. Nehodnotí, jestli jsou dost dobří, a prostě to udělají. Vědí, že všechno se děje, jak má, a člověk je bytost 
s neomezenými možnostmi. 
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Na popis toho, v jakém vědomí byste měli být, abyste toto dokázali, by byla potřeba celá kniha. Takže zůstaneme u toho, že 

Mapa vizí je funkční nástroj, který se bude ještě mnoho desítek let používat. 

Pokud byste se ale i tak rádi ještě víc posunuli, doporučuju studovat TAO. Do příjemného podání ho vypracoval Wayne Dyer, 

který natočil film Proměna. Film je skvělý a vřele doporučuju jeho shlédnutí. Určitě ho budete potřebovat vidět několikrát, 

protože objevíte další a další uvědomění, jak žít život v důvěře. 

 

Úkol č. 17: Vytvořte si Mapu vizí 
1. Napište si, jaké máte v životě cíle, čeho chcete dosáhnout. Napište různé věci z oblastí vztahů, práce, peněz, zdraví, 

prosperity, movitých i nemovitých věcí, zážitků atd.  

2. Vytvořte si na základě splnění úkolu č. 1 Mapu vizí (návod jste dostali jako bonus). 

3. Zabudujte do svého života principy zákona přitažlivosti (návod jste dostali jako bonus). 

 

 

 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky 

je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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Poděkování 
Chtěla bych vám poděkovat zejména za to, že jste věnovali čas tomuto e-booku. Za co bych však chtěla ještě více poděkovat, 

je, že jste udělali tento krok a že se snažíte být lepšími a žít lepší život, který budete předávat dál. Jsem šťastná, že jsem vám 

mohla předat nástroje, jak změnit postoje, náhled na život, posunout hranice možností a vytvořit si život v hojnosti. 

Každý z vás je jedinečný a každý z vás má právo být šťastný, zdravý, úspěšný a bohatý. Bohatý ve všech směrech. 

Věřím, že se k tomuto e-booku budete často vracet, protože vím, že pokud se ve vašem životě vyskytne nějaká hranice, mu-

síte se vrátit k těmto devíti krokům a zjistit, kde vás to zabrzdilo. Za dvanáct let jsem zatím neobjevila, že by se odstranění 

jakéhokoli problému zvládlo jinými kroky. 

Udělejte si postupně všechny úkoly, protože díky nim nezůstanete jen u teorie, ale budete si opravdu psát novou, krásnou 

budoucnost. Budete si psát život, který budete milovat! 

Až ucítíte, že jste díky těmto krokům dosáhli i sebemenší změny, budu ráda, když mi napíšete, v čem je váš život jiný.  

Pokud se vám bude zdát, že vám něco chybělo, nebo pokud vám něco nebude srozumitelné, kontaktujte mě. Ráda se za-

myslím nad vašimi dotazy. 

Vše si naplánujte, mějte sny a vize. Především „Žijte život, který budete milovat!“ Dopřejte si v životě hojnost ve všech 

směrech. Posouvejte své hranice možností.  

 

Přeju vám krásný život plný radosti, zdraví a hojnosti. 

Lenka Pavlíková 


