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1. dílek ROZHODNUTÍ 
1. den 
1. Jak se cítíš právě teď? 
Uvědom si, jak se cítíš právě teď. Je Ti příjemně, nebo nepříjemně?  

Pokud je Ti příjemně, tak gratuluji, to je skvělé! A pokud je Ti nepříjemně z jakéhokoliv 

důvodu, také gratuluji, to je skvělé! Skvělá příležitost s tím něco udělat :) 

 

 

2. Ujasni si své rozhodnutí 
Napiš si aspoň 5 vět o svém rozhodnutí cítit se skvěle v každém okamžiku, např.: 

„Ať se děje kolem mě, co se děje, tak se vždy rozhoduji v souladu s tím, co mi dělá 

radost.“...  
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3. Sepiš si svou představu 
Sepiš si své přání a touhy v oblasti vztahů, peněz a volného času. Jak by se Ti líbilo 

žít? Co by se Ti líbilo mít? Jak trávit čas?  

Pokud vnímáš, že máš v některé oblasti určité přání nebo touhu, můžeš použít spojení 

„nebylo by hezké, kdyby...“. Například: „Nebylo by hezké, kdybych měl na účtě navíc 

500 000 korun?“ A popusť uzdu své fantazii – co bys s nimi udělal? Jak bys s nimi 

naložil? Jak by ses cítil? A jak se cítíš teď, když si to „jen“ představuješ?  
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2. den 
Nemusíte čekat, až se stane něco dobrého, abyste se mohli cítit dobře, neboť máte schopnost                             

nasměrovat své myšlenky k lepším věcem bez ohledu na to, co se momentálně odehrává ve vaší                             

zkušenosti. A když vám záleží na tom, jak se cítíte, a máte vůli obrátit svou pozornost na                             

lépe-pociťované myšlenky, rychle tak zahájíte pozitivní, vědomou transformaci svého života.  
1

1. Scéna radosti 
Zavři na chvilku oči a vytvoř si představu scény dokonalého štěstí a radosti, kterou 

prožíváš. Může to být naprosto fiktivní scéna. Všechno je v pořádku. Popusť uzdu své 

fantazii! 

Představ si sám sebe, jak hýříš štěstím, radostí, nadšením a láskou. Kde se nacházíš? 

Kdo je kolem tebe? Co je pod tebou, nad tebou, vedle tebe? Jaká je tam teplota, 

počasí, co je ve vzduchu? Jaké tam jsou zvuky? Co vnímáš na svém těle? Jaké 

oblečení máš na sobě?  

Chvíli si to představuj se zavřenýma očima, a pak si svou představu co nejlépe sepiš na 

papír. 

  

1 Esther & Jerry Hicks: Peníze a Zákon přitažlivosti 
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2. Co oceňuješ sám na sobě? 
Které vlastnosti se ti líbí na sobě? Které části těla? Jaké máš schopnosti a dovednosti? 

Co na sobě miluješ?  

Napiš si aspoň 5 vět, toho, co na sobě oceňuješ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Co Ti dnes udělalo radost? 
Co Ti dnes (nebo včera, pokud je ráno) udělalo radost? Z čeho jsi byl nadšený?  

Čemu věnuji pozornost, to roste, tak je vhodné věnovat pozornost své radosti a 

příjemným pocitům.  
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3. den 
1. Zařiď si sešit pozitivních aspektů 
Pokud to myslíš se svým stálým rozhodnutím cítit se skvěle za všech okolností, 

opravdu vážně, tak mám pro Tebe dnes jeden úkol: zaveď si sešit pozitivních 

aspektů. Je to jednoduché: 

1) Koupíš (nebo najdeš) si nějaký krásný sešit, tak tenký či tlustý, tak velký či malý, tak 

zdobený či jednoduchý, jak chceš. 

2) Napíšeš si na titulní list „SEŠIT POZITIVNÍCH ASPEKTŮ“. 

2. Pozitivní aspekty 3 témat 
3) Na další stránky začneš psát své zápisky. Začneš třeba „Pozitivní aspekty mé osoby“ 

a sepíšeš si všechno, co se Ti na sobě líbí. Dál můžeš pokračovat třeba svým 

partnerem, bytem a městem, ve kterém bydlíš. 

4) Píšeš si tak dlouho a tak často, jak Tě to baví. Nejlepší je každý den chvilku, třeba 10 

minut. Nejlepší je začít hned ráno. 

A pak 5) pozoruješ, co se bude dít. Dá se očekávat výrazná změna (zlepšení) ve Tvém 

vztahu k těmto tématům. 

Doporučený 6. bod: sdílej tyto své pozitivní náhledy s ostatními, protože tím bude této 

pozitivní energie ještě více a více! Můžeš nám poslat mail na info@ladirna.cz, nebo taky 

Facebookovou skupinu Aktivně si tvořím svůj dokonalý život. Těšíme se všichni na Tvé 

krásné příspěvky! 

 

 

3. Chvilku tanči 
Pusť si svou oblíbenou písničku nahlas a chvilku tanči – jen tak, klidně sám/sama (či s 

partnerem nebo dětmi, pokud jsou tomu naklonění), dovol si vyjádřit svou radost ze 
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života. Vnímej své tělo, vnímej souhru různých částí těla, vnímej, že žiješ. Žiješ tady a 

teď a je ti skvěle!  
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4. den 
Úkol na dnešní den 
Zamysli se nad tím, čemu věnuješ svou pozornost na internetu (a v televizi, jaké 

knihy, noviny či časopisy čteš), a jak se cítíš u toho, když sleduješ či čteš to, co 

sleduješ. Pokud si uvědomíš, že se vlastně cítíš blbě, když navštěvuješ ty weby, 

doporučuju smazat si je z lišty prohlížeče a z oblíbených položek a klidně si i promaž i 

celou historii. Na Facebooku si můžeš odebrat z přátel ty lidi, kteří s tebou neladí (nebo 

si jen skrýt jejich příspěvky), odebrat se ze skupin, kde to není takové, jaké bys chtěl. 

 

Takto si uvolníš místo na nové úžasné weby a témata, které budou ladit s Tvým 

rozhodnutím, a to je cítím se skvěle, ať se děje, co se děje! No není to úžasné to 

všechno toto opustit? 

 

Jsi skvělý, ať už si o tom všem myslíš cokoliv :) 

6. den 
Úkol na dnešní den 
Před tím, než otevřeš jakýkoliv odkaz na internetu, si ujasni, co chceš: chci se cítit 

skvěle, neboli chci být v souladu se Zdrojem. Už podle titulku stránky jde obvykle velmi 

dobře odhadnout, jaký obsah na dané stránce bude, a zodpověz si: 

Opravdu se budu cítit příjemně, když budu číst to, co je tam napsané? 

Opravdu chci, aby toho, co na dané stránce je, bylo víc v mém životě? 

Opravdu chci, aby toho, co na dané stránce je, bylo víc na celém světě? 

Opravdu chci, aby toho, co na dané stránce je, bylo víc v celém Vesmíru? 

Protože kam směřuješ svou pozornost, to roste. Nemoci, války a zločiny nezmizí 

ze světa tak, že o tom budeš stále dokola číst, klikat na senzacechtivé články a 
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diskuse plné těchto témat. Posiluješ a přitahuješ naprosto vše, o čem přemýšlíš, 

o čem čteš a na co klikáš. Zmizí to ze světa pouze a jedině tak, že se vědomě 

přesměruješ na to, u čeho se cítíš skvěle. 

 

Nejdřív to totiž zmizí z Tvého světa - z Tvé individuální reality. A čím víc lidí bude 

na stejné vlně jako já a Ty, tím dřív to zmizne i z realit ostatních lidí, tedy z celého 

světa. Všechno je totiž propojeno. 

7. den 
Úkol na dnešní den 
Napiš si do svého sešitu pozitivních aspektů aspoň pět pozitivních vět o sobě. Co 

Ti jde skvěle? V čem jsi výjimečný? Co se Ti na sobě samotném líbí? A pak vždy 

po pěti větách aspoň o dvou dalších lidech, ať už to je Tvůj partner, dítě, šéf, 

kolega či kamarád(ka). Na každém se dá najít mnoho pozitivního! 

 

A pak to sdílej jakoukoliv formou s ostatními. 

8. den 
Jak spojit síly Vesmírného manažera a sílu své 
představivosti? aneb úkol na (každý) den 
Každé ráno začínám tak, že si rozdělím stránku ze svého sešitu na dvě půlky. A 

nadepíšu je takto: 

Co dnes udělám já? Co má dnes zařídit můj Vesmírný 
manažer? 
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A do levého sloupce si napíšu přehledně to, co hodlám dnes udělat, např.: 

Napsat další díl e-mailového seriálu 

Skvěle se najíst tím, co mému tělu nejvíce prospěje v tomto okamžiku 

Setkat se s ... , obohatit se od něj a báječně se pobavit 

atd... 

A napravo píšu to, co já dnes nemusím řešit. O to se postará právě "Vesmírný 

manažer". 

Zařídit lidi, které  inspiruje můj e-mailový kurz 

Zařídit koupi BMW 420d Cabrio 

Zařídit přednášky, workshopy a besedy, kde bych vystupoval (přesně takto třeba 

vznila má první přednáška) 

Dodat inspiraci na mé další tvoření 

atd... 

Když jsem toto začal praktikovat, tak se mi obrovsky ulevilo. Prostě jsem si 

stanovil, co chci za den stihnout, a o zbytek se dnes nemusím starat. Zbytek 

zařídí můj skvělý, úžasný, dokonalý Vesmírný manažer, neboli Zákon přitažlivosti. 

 

Proč řešit nebo se strachovat o to, co bude někdy v budoucnu? Dnes je dnes, teď 

je TEĎ. Minulost ani budoucnost neexistuje, existují jen mé přítomné pocity TEĎ, 

které zaujímám k tomu, co mé vědomí vnímá jako minulost nebo budoucnost. 

 

A tak si představuj cokoliv, u čeho se cítíš skvěle. Chceš být bohatý, slavný, mít 

harmonické vztahy, plno finančních příjmů a stále dělat to, co je tvé "životní 

poslání"? Představuj si to, piš si to, popusť uzdu své fantazii. Cokoliv si můžeš 

představit, to může být! A očekávej, že se to stane - manažer to zařídí ve správný 

čas. 
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Jsi na cestě ke všemu, co chceš! Jsi v Proudu, jsi ve Vortexu! A jsi naprosto 

úžasný, ať děláš, co děláš! 

 

10. den 

Úkol na dnešní den 
Vnímej svá slova, vnímej emoce, které v Tobě vyvolávají. A buď kreativní v nacházení 

ekvivalentů, u kterých se cítíš mnohem lépe - u kterých se cítíš v proudu radosti :) 

A sepiš si, co bys dělal, kdybys měl stálý přísun peněz. Co bys dělal a s kým a 

kde? Jak to tam vypadá? Jaké to je? Jaké je prostředí, ve kterém přebýváš? 

 

 

13. den 

Úkol na dnešní den 
Uvědom si, jaké pocity máš ve vztahu ke svému jídlu, které během dne jíš. Pokud máš 

pocit, že bys měl jíst něco jiného (že třeba to není dostatečně zdravé), tak bys opravdu 

měl jíst něco jiného, anebo se sladit s tím, co jíš - najít na svém jídle tolik pozitivního, že 

se do něj (znovu) zamiluješ :) 

Sepiš si veškeré pozitivní aspekty, které Tě napadají ve vztahu ke svému tělu a jídlu. 

Poděkuj svému tělu, oceň ho. Hýčkej si ho - celé si ho důkladně prohlaď (ať už sám či s 

partnerem - partnerkou), dej si koupel, masáž - cokoliv, co Ti udělá radost :) 

 

Pro inspiraci: 
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Pozitivní aspekty mé stravy 
Mám absolutní jistotu, že jsem stále zdravý a že je to můj základní přirozený stav. 

Jsem stále plný energie, k čemuž mi mé jídlo velmi napomáhá. 

Spím obvykle 4 až 6 hodin a jsem po této době příjemně odpočatý a natěšený do nového dne. 

Je velmi jednoduché si živá jídla připravit doma. Je to vždy velmi kreativní a pokaždé je 
jídlo jiné a vždy úžasně chutné. 

Úžasně jsem se sladil se svým tělem a s jeho vnitřní inteligencí. Vnímám své chutě, 
vnímám, co mému tělu prospívá a co tolik ne (na základě chuti nebo nechuti něco jíst, nebo 

různých "příznaků" poté (pocity v břiše, prdění, stolice - ta třeba teď není vůbec cítit :) ) 

Zjemnila se mi chuť - vnímám, že každé jablko chutná trochu jinak. 

Postupně jsem zjistil, že mi stačí jíst mnohem míň než dřív, ale přitom mám stále plno 
energie a má váha je stále stejná. Postupně se tak nějak "stalo", že jím většinou jednou denně 

a jednou týdně nejím nic. 

Živá strava je prostě plná života - a i já jsem plný života! 

 

16. 

Úkol na dnešní (a každý) den 
Zaměř se na stálý úsměv na tváři a vzpřímený rovný postoj zad a celé postavy. Když na 

chvíli zapomeneš, samozřejmě nevadí. Aspoň máš příležitost zažít rozdíl, když se poté 

znovu narovnáš a usměješ. Postupně si na to zvykneš a půjde Ti to zcela automaticky. 

Vnímáš nějaký rozdíl? Jak to jde? Klidně mi napiš :) 

 

17. 
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Úkol na dnešní den 
Napiš si aspoň 5 věcí, které se Ti líbí na Tvém dokonalém těle. Pokud sis to již 

napsal, tak nevadí, skvělá příležitost najít nějaké další pozitivní aspekty :) 

 

19. den 

Úkol na dnešní den 
Zamysli se nad tím, jaké pozitivní aspekty se dají najít na různých situacích v Tvém 

životě. Nejlépe, když si to sepíšeš do svého krásného sešitu pozitivních aspektů. 

Co oceňuješ na květině? Na kočce? Co vidíš krásného na svém těle, bytě, domě, 

v naší zemi? 
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