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Prohlášení:
materiál v této knize je informační. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu
autorky je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Použití informací z tohoto
materiálu, úspěchy a neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a autorka za ně nenese
žádnou zodpovědnost.
Pokud narazíte při čtení tohoto ebooku na něco, co vám nebude jasné nebo budete potřebovat
odpověď na nějaké otázky, neváhejte a napište mi o tom.
Budu moc ráda.
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Proč tento eBook?
Tento eBook není klasický m how-to návodem, vedoucím ke konkrétním
vý sledkům.
Mým záměrem je sdílet s Vámi moje myšlenky a inspirovat vás. Chci,
aby jste se cítili dobře. Věřím, že i Vy najdete na následujících řádcích
myšlenky, u který ch si řeknete “AHA” nebo najdete nové úhly pohledu
na Váš život i podnikání.
Život je teď, dnes, není třeba se strachovat, co bude zítra nebo
za rok. Je potřeba si užít dnešní den tak, aby nezapadl mezi ostatní.

Projděte si v myšlenkách dnešní den… Udělali jste něco jen proto, že se
to sluší a ne, že z toho máte radost ?
Budete překvapeni, jak moc si někdy hrajete na “hodného kluka” nebo
“hodnou holku” a jak velké překročení konformní zóny může bý t něco
tak obyčejného, jako říct “ne” a stát si za tím, co doopravdy chcete Vy.
Co doopravdy chcete Vy?
Přemý šleli jste někdy nad tím, jak vás ovlivňuje vaše prostředí? Možná
se nemůžete hnout z místa a věci se dějí pořád stejně.
Co,kdy, kdo, jak, proč
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To jsou ty hlavní otázky, které si můžete klást v čase bilancování a začít
žít svůj život.
Takže, vezměte si kus papíru nebo otevřete Word a napište si odpovědi
na tyto otázky:
1. Co právě teď děláte, jaké hlavní priority máte ve své práci nebo
rodině/vztahy
2. Máte nějaké milníky, který ch chcete v nejbližší době dosáhnout,
termíny, čísla?
3. Kdo Vás v tom podporuje a koho podporujete Vy?
4. Jak poznáte, že děláte svou práci dobře? Žijete život tak, jak se má?
Uspokojuje Vás Vaše zaměstnání ?
5. Jaké je Vaše PROČ? Proč investujete svůj drahocenný čas do toho, co
děláte?
“Udělej dnes něco, za co ti tvé budoucí JÁ poděkuje.”
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Čas pro sebe
Znáte ty dny, kdy se ráno probudíte a nejradši byste hned zase usnuli?
Nemáte energii vylézt z postele, natož cokoli dělat?
Tak přesně s takový m pocitem jsem se dneska probudila já. Naučila
jsem se své tělo poslouchat a pokud říká, že je čas odpočívat, snažím se
mu vyhovět, i když ne vždy mi to jde na 100%.
I tentokrát mám ke vstávání jaký si vnitřní odpor, mám omezený čas a
říkám si, jestli není škoda “zahodit” jeden den jen proto, že se mi nic
nechce dělat. Mám pocit, že odpočinek je vlastně přepych. A tak mě tady
u toho napadá, že pro život máme také vymezený čas, jen si to často tak
jasně neuvědomujeme a často zahazujeme drahocenný čas pravidelně a
bezmyšlenkovitě - u televize, facebooku, činostmi, které nás nebaví…
Odpočinek se tedy stává přepychem, což si nemůžeme dovolit a čas pro
sebe časem zahozený m. Učím se to změnit a dívat se na čas pro sebe
jako na investici do mé energie.
Zamyslete se nad svý m běžný m tý dnem a rozdělte procenta jednotlivý m
oblastem.
RODINA-PRÁCE-VOLNÝ ČAS-ZDRAVÍ
Nakreslete si kruh a rozdělte jej na “koláč” – jak velkou část koláče
věnujete věcem, které musíte dělat, ale moc vás nebaví – nutné,
každodenní věci? A kolik toho věnujete svý m cílům, snům a vizím? Kolik
času dáváte lidem, které máte rádi a investujete do kvalitních vztahů?
A jak je na tom Vaše zdraví a tělo, soustředíte se na zdraví? A co
prosperita, dáváte tímto směrem energii? I čas pro sebe – kolik času
máte a děláte jen to co chcete ?
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Možná budete překvapeni rozdělením svého koláče a tehdy objevíte
černé díry, kterými Vám uniká energie. Ta moje je určitě kolonka “čas
pro sebe”.
Dejte si závazek, že v následujícím týdnu do této kolonky, která nejvíce
pokulhává, věnujete o 60 minut více času.
A za co děkujete ve vztahu ke své práci a podnikání vy? Jste vděční za
své klienty? Jste vděční za to, že můžete dělat to, co děláte? Proč ano,
proč ne? Dejte si pár minut k zamyšlení…
Jiná cesta
Konečně máme čas pro sebe, děti odrostly či odrůstají, máme své zájmy
a užíváme si vztah, cestujeme a jsme na vrcholu sexuálně, pracovně ……
nebo máme krizi z toho, že polovinu života jsme promarnili a že žijeme
život podle představ druhých?
Ať patříte do kterékoliv skupiny, uvědomte si, že naše babičky a dědové
se ve věku kolem padesátky točili kolem vnoučat a čekali na důchod.
Dnešní padesátníci jsou mnohem aktivnější a do důchodu se nechystají.
Ovšem zde se mohou někdy dostavit pocity negativní s pochybností,
zda život ještě stojí za to. Objevují se také obavy ze stárnutí a konce
vlastního života.
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Jisté je, že právě v tomto věku nabíráme všichni druhý ,,dech,“, máme
větší prostor pro naše zájmy a hlavně víme, co chceme! Vážíme si každé
minuty svého života natolik, že nechceme ztrácet čas čímkoliv, co nám
nedělá radost.
Uvažte, kolik toho už umíte, co znáte, co jste prožili. Stále máte dostatek
trpělivosti a ještě dobré zdraví. Není normální jít jednoduchou cestou po
celý život, měl by být jakýmsi ,,kobercem“, který je utkán ze spousty
barev a obrazů, které nás obohatily v dobrém i zlém.
Skvělé v tomto věku je i to, když máme štěstí na moudrého partnerapartnerku, který má stejné názory/nadhled a sdílí s námi tuto životní
fázi. Pokud spolu zmoudří oba partneři, čeká takový vztah období
příjemného rozměru. Objevuje se radost z blízkosti toho druhého,
radost, že se vzájemně opírají jeden o druhého. Zde začíná převažovat
prožitek nad výkonností.
Otázky po smyslu života se nám začnou znovu vracet i tehdy, když
začnou opouštět hnízdo naše děti. Přehoupneme se do etapy života,
kterou můžeme nazývat krize středního věku.
Čekáme, že se stane zázrak, něco, co nás nakopne jít dále. Hledáme
odpověď, řešíme různé situace a ne a ne najít tu správnou cestu. Možné
řešení této situace v této životní fázi je: ,,radovat se z maličkostí,,!! Mě to
však momentálně nestačí.

Proto jsem začala hledat a sbírat nové ,,příběhy“. Začala jsem měnit
myšlení a starat se o své zdraví. Začala jsem vidět mé potřeby, moje
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problémy …
Začala jsem si také uvědomovat co chci a to byl krůček k tomu, abych si
uvědomila, že některé zkušenosti mě buď zastavily, nebo otevřely a
otevírají stále cestu novým možnostem.
“Je na každém z nás uvědomit si co chceme a co hledáme“.
Chci být dobrým člověkem pro sebe a pro ostatní, nechci jít životem, ve
kterém pravidla a povinnosti převažují nad radostí. Nechci být dospělá
bez vize a bez smyslu života. Zkrátka chci, aby čas pro mě byl celý můj
život. Chci toho moc? Každá lidská bytost má právo na život a já ho chci
žít radostně. Proto musím mít svoji vlastní vizi, toto je má cesta. Myslíte
si, že se dá žít beze smyslu života a bez naděje?? Já si myslím, že ne. Také
si myslím, že náš vlastní život se tak může stát majetkem jiných,
majetkem těch, kteří vědí, jak bychom měli žít (náš partner, děti, rodiče,
šéf…doplňte si sami).
Na naše životy se také zaměřují různé společnosti, od kosmetických
firem, výrobci elektroniky, výrobci aut a také bankovní poradci, lékaři,
majitelé firem, restaurací a všichni „nejlépe vědí“ jak máme trávit volný
čas a co je pro nás nejlepší.
Oni „vědí“, jak naložit s našimi penězi, kam na dovolenou, jak se starat
nebo nestarat o naše zdraví, co je pro nás nejlepší, abychom byli
šťastnější. Jelikož nejsme schopni si vybrat co chceme, mnoho lidí na
tom vydělává. Proto mnozí jsou na tom tak, jak na tom jsou.
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Vize
Rozhodla jsem se mít svoji vizi a jít určitým směrem. Vím, kam bude
směřovat můj život, který mi zbývá a mám možnost jít až ke hvězdám.
Trvalo to mnoho měsíců, než jsem to objevila, ale jsem jedna z těch
šťastných, kterým se to podařilo.
Je to těžká cesta, protože to, co musíme nejprve udělat, je sebrat odvahu
a udělat změnu. Jít do hloubky, najít klíč k hledání naší vlastní síly.
Podívat se nazpět svým životem a vidět kolik bylo dobrých vzpomínek a
momentů, kdy nás vše naplnilo silou a radostí, naše srdce poskočilo? A
kolik bylo momentů, kdy jsme měli tlak v břiše, v naší mysli a pak byli
unaveni a otráveni?
Nejprve jsem si udělala pořádek ve svém „minulém“ světě a pak jsem
našla svoji cestu vpřed. Vše jsem si zapisovala a třídila, byla to dlouhá
cesta, popsala mnoho bloků, vytiskla jsem si mnoho návodů, ale jsem
tady! Vyřešila jsem si různá zranění a špatné příběhy či myšlenky a
pohled na situaci. Věděla jsem, že ta špatná energie mi brala sílu jít
dále.
Ano, patří ke mě a já ji beru, ale tím to končí, teď jsem tady JÁ.

JÁ
.....chci žít, růst, být šťastná a chci se posouvat dopředu. Věřte nebo ne,
život v nás se sám postará o to, aby vytáhl sílu našich zranění, ale musí
mít důvod, proč to dělá. Pak nám v tom pomůže náš plán, naše vize.
Nejlépe sepsaný a na viditelném místě.
No a pak už jen čekáte na ten zázrak! Vše se začne zlehka měnit a
posouvat. Začnete sami uklízet ty staré vzpomínky, které vám braly
energii a začnete dýchat, jít svou cestou. Vše bude do sebe zapadat.
Tuto změnu můžete udělat jen přes své srdce, zde je cesta a klíč, pak je
tato cesta volná a plná zázraků.
Běžte a hledejte svou vizi a touhu žít život naplno, protože pak to může

9

miladaa@hotmail.com

udělat někdo jiný za Vás a budete opět přinuceni jít cestou, kterou Vám
naplánují jiní.

Utrpení je volba, tak jako ostatně vše v našich životech. Ať už to víme
nebo ne. A vybrat si život s vizí, vedený k tomu, aby byl život opravdu
náš, abychom v něm dokázali realizovat veškeré své touhy, přání a
potřeby, to je také naše volba.
V životě se nám stávají různé situace, které, jak se říká, nám ten život
pěkně znepříjemní. Skoro každého člověka, který se zabývá svým
životem, pravděpodobně napadne - to je osud, tak to má být. Já si však
myslím, že je to trochu jinak.
Vše nechávám na VÁS, na vašem momentu rozhodnutí, zda to chcete
zkusit nebo jít stále dál tou svou starou cestou.
V životě jsme nastaveni na soutěživost – lepší práce, dražší auto,
chytřejší děti, mít perfektního partnera......To vše nás pohltí a my se
vezeme na lodi, která nás ke štěstí rozhodně nedoveze!

Soutěživost a posuzování toho, co je správné a co ne, nám přináší
nesmírná zranění naší duše a úniky před sebou samým. Naše duše však
ví své. Ona je totiž ukazatelem toho dobrého života. Stále nám ukazuje a
upozorňuje, ale většinou marně, nechápeme záměr proč jsme tu. A je to
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jednoduché. ŽÍT tady a teď. Naslouchat si ! Žít v respektování naší
identity, v souznění se sebou samým.

Jak dosáhneme souznění??
Je to úplně jednoduchý krok. Začněme respektovat ty druhé a tím
otevřeme i naše srdce. Když toto uděláme, ke svému překvapení brzy
zjistíme, že naše srdce naplňuje energie, které říkáme LÁSKA. Láska umí
ze všech sil podporovat to živé v nás. Pak začínáme žít a ne jen přežívat.

Tehdy si pak uvědomíme, že naše myšlenky nesměřují pouze k naší
práci, našemu domu, kontu v bance, našemu autu a našemu tělu, ale
začneme si užívat všeho krásného, co zde na této zemi je. Začneme žít v
přítomnosti, nebude zde strach z minulosti a ani z budoucnosti.
Okamžitě začneme načerpávat energii, většina vztahů kolem nás se
zlepší a vše bude takové jaké má být. Vykouzlíme si tak překrásné místo
pro život.
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Je to jednoduché ??
Že dar, který LÁSKA umí přinést, opravdu stojí za to, dobře vím. Chtěla
bych být s Vámi na této cestě, dodat Vám odvahu a pravdivost. Ze srdce
Vám přeji prožít tento zvrat a moment překvapení.
Pro začátek se řiďte těmito kroky:
•

Trvat na lásce na 100% - trvejte na toleranci, pochopení a
chvilky tady a teď! Neberte poloviční vztahy / kamarádství,
které jsou založené jen na placení nájmu a pocitem nezůstat
sám….

•

Udělat si čas pro sebe – určit si hranice, kam až pustíte druhé
lidi a kam ne, uvědomte si vše, co máte rádi…

•

Vědět, proč to chci – jaký chci život, proč chci změnu, co pro
to udělám…

•

Začněte akci - malé krůčky každý den a vytrvejte.
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Závěrem:
Někdy nevíme, co je pro nás to nejlepší, ale když se stále budeme ptát
svého JÁ, tak nám to řekne. Naslouchejte a nechte se vést.
Prohlédněte si svůj život a třeba si vše i sepište a šťourejte se v tom, jak
dlouho budete chtít. Určitě vás to někam nakopne a posune.
Budu se těšit na Vaše rozhodnutí a akce. Chci abyste věděli, že nemusíte
mít ani odpovídající vzdělání a podmínky pro to, aby jste se změnili. Ani
vás nemusí zajímat vaše okolí. Je to prostě jednoduché, rozhodněte se a
běžte za svými sny. Začněte přetvářet myšlenku ve skutečnost, to může
absolutně každý a kdykoliv.
Jsem vděčná osudu, že jsem dostala tuto možnost vidět svět trošku
jinak, i když mi to nějakou dobu trvalo.
A to je asi ten důvod, proč tuto zkušenost zveřejňuji v tomto ebooku.
Nebojte se být nedokonalí. Výsledky nepřijdou přes noc, ale ten pocit, že
máte cíl a jdete cestou v před, máte vedle sebe lidi, kteří jsou s Vámi .....
za to to přece stojí.
Přeji Vám úspěch na vaší ,, nové,, cestě k novému životnímu stylu.
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«Myslet lze jen rozumem, ale Chápat lze jen srdcem».
«Neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě».
«Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte».
Reinhard K. Sprenger

«Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může
svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup».
William James

«V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat».
Peter Urs Bender
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