21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu
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Volná distribu ní práva
Na tento eBook se vztahují volná distribu ní práva.
Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat nebo
eprodávat.
Ebook m že být distribuován voln (zdarma) na Vašich stránkách, prost ednictvím emailu nebo v jiné
digitální nebo fyzické podob , ale nesmí být jakkoliv pozm

n nebo upravován.

Rovn ž také tento ebook m žete použít jako „free bonusovou“ položku pro vaše vlastní nabídky pro
podnícení vašich vlastních prodejních výsledk .
Mnoho úsp ch ...

Za ŽivotBezHranic.cz

Robert Slovák
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Úvodem
Sebev domí, sebeúcta, sebed ra. A už chcete se svým životem ud lat cokoliv, tyto 3 esence se
vám budou hodit na každém kroku vaší cesty.
Jsou to vnit ní pocity ohledn toho, kdo jste a co dáváte sv tu. Pokud jsou vaše sebeúcta, sebed ra
a sebev domí vysoké, pak cítíte, že m žete dokázat všechno, co si jen zamanete. Pokud jsou naopak
nízké, pak vám na každém kroku zp sobují potíže.
Nízké nebo malé sebev domí je
nedosahování našich cíl a sn .

astou odpov dí na velkou spoustu našich problém

pi

Nízké sebev domí je p inou, že setrváváme ve zp sobu života, který se nám možná už p íliš
nezamlouvá, ale p ipadá nám to mnohem bezpe jší, protože to je stav, který už známe.
asto bychom rádi uskute nili zm nu, ale bohužel namáme kuráž na to, abychom tuto zm nu
provedli, protože to po nás asto vyžaduje vystoupit za naši zónu pohodlí.
Dobrou zprávou pro všechny, kte í se v textu výše poznali, je, že se sebev domí dá nau it.
Ve skute nosti - mnoho lidí, kte í jsou dnes úsp šní, m li jeden z problém nízké sebev domí. Avšak
zam ili se na odstran ní tohoto handicapu a asem se jim to skute
povedlo.
Každý lov k, který chce zlepšit své sebev domí, proto má velice dobrý d vod – chce mít sv j život o
mnoho jednodušší a chce zažívat více zábavy. Sebev domí nám umožní dosáhnout všech našich sn .
A to je to nejlepší, co se nám m že p ihodit.
Tak poj me na to!
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JTE SE RÁDI
Vypadá to snadn , ale v tšina lidí se prost nemá dostate
ráda. Mají za to, že je musí mít rád
kdo za n , že jinak nemá život smysl. Dokud se však nedokážete mít rádi sami a nebudete si cenit
sami sebe bez toho, abyste to pot ebovali slyšet od ostatních, nebudete nikdy š astni a života bez
hranic m žete dosáhnout jen st ží.
Nejd íve musíte mít dostate
rádi sami sebe, aby to samé mohlo p ijít od n koho dalšího. Místo
toho, abyste si tuto pot ebu napl ovali ve vn jším sv , rad ji se za te oce ovat, by za
mali kosti a m jte se rádi. Pak to p ijde i z vn jšího sv ta.
Nem žete o ekávat, že vás ostatní budou mít rádi, milovat vás nebo oce ovat, pokud sami po sob
šlapete a každý den sami sob dáváte mentální výprask.
Avšak kolik lidí to ve skute nosti má úpln obrácen ?
Když ráno vstanete, tak si ekn te, že se máte rádi a pohla te se, nebo se obejm te (zkuste to fyzicky
a pokud to nejde, tak alespo duševn ). Ve er ud lejte to samé.
Vydržte to alespo dva nebo t i týdny a poznáte zlepšení.

MRKEJTE NA SEBE DO ZRCADLA
Kdykoliv, když zrovna jdete kolem zrcadla, tak na se na sebe podívejte, široce se usm jte a
ekn te si, že vypadáte dob e. Pokud si to nejste schopni íct v tom oble ení, jaké na sob máte,
zkuste si obléct n co jiného. I doma m žete chodit hezky oble ení, pokud je to pot eba a pokud vám
to pom že íkat si p kné, milé a povzbuzující v ci.
Pot ebujete si za ít více sami sebe vážit. Proto nahlas, nebo alespo v duchu pronášejte v ty k sob
samým:
„Jsi skv lý. Jsi úžasný. Vypadáš vážn skv le. Skv le se i cítíš. Zvládneš to. Máš na to. Dokážeš to.
Dneska ti to sekne. V ím ti. Máš parádní postoj. Skute
skv le se usmíváš.“
Na další v ty podobného rázu jist p íjdete sami.
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LEJTE V CI, P I KTERÝCH SE CÍTÍTE SKV LE
lejte to, p i em se cítíte skv le nebo n co, co vás n kam posouvá, n co, kde si musíte
po ádn „hrábnout“ na dno svých sil, nebo p i em se cítíte užite ní. A oce te se slovem za to,
že to d láte a jak jste skv lí.
Poslouchejte p íjemnou „nabuzující“ muziku, b žte si zab hat, b žte plavat, b žte cvi it, bežte s lidmi
na párty tan it, b žte si dát sprchu, b žte chodit po horách, b žte na masáž, zajd te si na dobrou
ve i, b žte jako dobrovolník darovat krev, b žte se vzd lávat.
Hlavní je, abyste byli aktivní – za každých okolností.
lejte cokoliv z eho máte dobrý pocit. D lejte cokoliv, co ve vás vzbudí pozitivní pocity, které vám
pomohou udržet si o sob samých pozitivní smýšlení. Bu te aktivní. B žte n co d lat. A oce te se za
to, že jdete a za to, že jste. Oce te se slovem nebo i klidn dobrým jídlem nebo dárkem. Neodsuzujte
se, i když se vám momentáln n co nepoda ilo.

MLUVTE K SOB A POSLOUCHEJTE
i stresu nebo po t žkém dni si vezm te chvilinku pro sebe a b žte na klidné místo, kde se cítíte
bezpe . Pono te se do svých myšlenek a toulejte se ve své mysli. Ve te konverzaci sama
k sob o emkoliv.
Osobn rád používám techniku – terapie psaním. Vezmu si sv j sešit nebo notebook a jdu n kde
mimo lidi – i vaše vlastní kancelá je k tomu dobrá. A píšu všechno, co mi chodí na mysl. P íliš
nep emýšlím nad tím, co za obsah se ze m dostává ven, prost jen píšu. Mám odzkoušené, že
jakmile dovrším jedné A4 nebo maximáln dvou textu, tak se mi poda í uklidnit chaotický vnit ní
dialog a cítím se klidný a plný míru. Pak teprve jsem schopen myslet bez emocí, ud lat správná
rozhodnutí, najít ešení, nebo se ocenit.
Na to hlavn nezapome te - oce te se, ekn te si, že jste š astní, že jste takoví, jací jste a že se máte
rádi.
Chvalte se za každou dobrou a pozitivní vlastnost, kterou sob p isuzujete. Nikdo vás nezná tak
dob e, jak se znáte sami. A nezáleží na tom, jestli si myslí n kdo n co jiného. Pravdou je, že každý má
mnoho skv lých vlastností.
Chvalte se taky za to, co se vám povedlo a za to, co bylo jen kousínek od skv lého výsledku.
Povzbu te se k dalším krok m.
Když k sob mluvíte, tak to p ijímejte uvoln

, poslouchejte se, v te tomu a neodmítejte to.
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ODSTRA TE NEGATIVA
Každý n kdy má ur ité negativní myšlenky. Jde však o to, mít je mén a mén a postupn je
odstranit všechny a nahradit je myšlenkami pozitivními. Negativní myšlenky vás okrádají o
energii, o osobní sílu, o odvahu. Zbavte se jich. Neslouží vám, ale škodí. Pozitivní myšlení vám toho
naopak velmi mnoho dává.
V p edchozím bod jsem uvedl techniku terapie psaním, i na své negativní rozhovory funguje velmi
dob e. Prost vypište veškeré negativní myšlenky, negativní komentá e, negativní pocity, sprostá
slova, apod. Uleví se vám a budete jak po zpov di – istí jak lilie
Pokud se pohybujete v prost edí, které je plné zmatku (nap íklad na pracovišti nebo doma) – všude
se válí spoustu v cí, které zrovna v tuto chvíli nepot ebujete, ukli te veškerý tento zmatek a
vyv trejte.
Pokud jsou vaši p átelé plní negativity ohledn
do parku.

ehokoliv, slušn se omluvte a ute te – b žte rad ji

OBKLOPTE SE POZITIVY
Obklopte se všemi v cmi, které vám p ináší dobrý pocit.
Vytvo te si pohodové prost edí doma. Pomáhají vám p i tom sví ky, b žte si je koupit. Máte rádi
íjemnou hudbu, po te si ji. Máte rádi um ní – kupte si obraz. Uklid uje vás horká koupel – tak do
toho, b žte si napustit vanu. Rádi se díváte do ohn , za te si krb nebo alespo elektrický ohe .
Vymalujte si pokoje do pozitivních barev.
Vytvo te si nást nku sn a umíst te si ji tam, kde na ni asto uvidíte a p edstavujte si, jaké to bude,
až toho všeho dosáhnete. Ud lejte cokoliv, co je pot eba, abyste se cítili p íjemn a užívejte si tohoto
pocitu.

OPAKOVAN B ŽTE ZA SVOU ZÓNU POHODLÍ
Za te se angažovat v n em, co pro vás není pohodlné. V n em, z eho máte strach, v n em
co je pro vás výzvou, v n em, p i em se musíte p emáhat, abyste to ud lali, ale zárove by to
lo být n co, co vás zajímá a v em pro sebe vidíte p íležitost nebo prostor pro r st. N co kam se
ve svém život chcete sm ovat.
Za te kousek po kousku, za te prvním krokem a po každém uskute
k cíli si dejte dvojitou porci pochvaly.

ném kroku sm ujícím
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Spolu s tím, jak budete pravideln p ekra ovat svou osobní hranici, která d lí v ci/ innosti, které pro
vás jsou pohodlné a ty, které nejsou, a budete úsp šn pokra ovat v cest krok za krokem, bude r st
vaše sebev domí a sebeúcta.
Budete si schopni íct: “To už jsem toho tolik zvládnul? Tak to rozhodn zvládnu zopakovat a také
pokra ovat dále. Jsem vážn dobrý/dobrá.“
Vyzkoušejte vysko it z letadla, sko te si bunjee jumping, p ejd te bosou nohou p es žhavé uhlí,
zkuste zdolat vysoké lanové p ekážky, mluvte p ed v tší skupinou lidí, požádejte n koho o podporu,
zkuste prodávat, nebo zkuste n co dalšího, co vás d sí. Když to zvládnete, budete se cítit, jako že jste
geniální.

STUDUJTE
Vaše sebev domí vzroste, pokud budete mít široký p ehled v oblasti, kterou se zabýváte nebo
kde chcete usp t. Bez informací v daném oboru budete tápat, budete se cítit hloup , budete se
cítit p íliš nejistí a frustrovaní, že v ci nejdou, tak jak by m ly.
Když se budete moci op ít o své znalosti, máte dobrý základ k tomu, abyste usp li v emkoliv, co si
umanete. Úsp šné d lí od t ch mén úsp šných v podstat jen informace, které používají p i ešení
stejných problém a schopnosti dané informace uplatnit efektivn a správn .
Pravd podobn to bude chtít zkonzumovat ur ité množství knih, audio nahrávek a videí. Také to
vezme n jaký as, který budete trávit na seminá ích a setkáních s nejlepšími lidmi ve vašem oboru.
Pouvažujte o tom, že byste si našli mentora, který v dané oblasti již funguje a je ochoten vás vést.
Zna
to zkrátí cestu vašeho vlastního u ení.

IGNORUJTE FÁMY
Slyšeli jste n kdy n jakou poplašnou zprávu a pak se ukázalo, že to není pravda? Slyšeli jste
kdy n koho o n kom íkat, že je takový a makový? A pak se ukázalo, že je to asto trochu
jinak. Ší í se o vás samotných n co, co neodpovídá realit ?
Fámy, pomluvy a pov sti jsou z ídka dobrým zdrojem informací. Prost je ignorujte. Zabijte je hned
v zárodku. Kdykoliv by k vám m ly p ijít, kdykoliv by je m ly vaše uši slyšet, tak zastavte zdroj, který je
ší í nebo sami b žte pry .
Fámy jsou odporné v ci, které vás drží dole a snižuji životní pohodu. A se týkají vás samotných,
vašich p átel nebo prost obecné záležitosti. Nev nujte jim ani vte inu svého nádherného života.
Ignorujte je!
Vždy hledejte fakta, nic jiného. „Jedna paní povídala“ nemá s fakty nic spole ného. A to dokonce,
pokud to ta paní povídala n kde v diskuzi na internetu a ani se nepodepsala – což o n em sv í.
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ODPOV DNOST
ev zm te odpov dnost nad vším svým myšlením, všemi svými životními postoji, všemi svými
aktivitami, všemi svými výsledky a všemi svými názory ohledn sama sebe. Ud lejte to a budete
v pozici, že budete moci zm nit momentální styl myšlení, který ve vás vzbuzuje nedostate né
seb domí a nízkou sebeúctu.
Neobelhávejte se a nep edávejte odpov dnost n komu nebo n emu jinému. Všichni celý život
láme n jaká rozhodnutí a volby, které sebou nesou n jaké výsledky. Možná vaše volby nejsou vždy
nejš astn jší, ale pokud p evezmete odpov dnost i za to, pak máte možnost je napravit. Pokud
odpov dnost nep evezmete, pak se budete udržovat stále na stejném míst , budete ukazovat na lidi
ze svého okolí, že mohou za to, kde jste a nebudete mít p íležitost cokoliv zm nit.
Jakmile za nete být odpov dní, vaše volby se zlepší a za nete se cítit mnohem lépe. Už jen díky tomu,
že jste tak získali p íležitost mít vliv na v tšinu v cí ve vašem život .
Na druhou stranu, p evzít odpov dnost za sv j život neznamená p evzít odpov dnost za životy
ostatních lidí. Oni mají svoji vlastní odpov dnost. Tak jim ji neberte.

HRAJTE HRU NA P EDSTÍRANOU
Chcete-li n eho dosáhnout, pak pot ebujete jít ven ze svého domu (obrazn
sta í, pokud své myšlenky prezentujete skrze internet )

eno – n kdy

Pot ebujete jít mezi lidi, vystavit svou tvá nepohodlí a potenciální kritice. Doma se vám totiž s velkou
pravd podobností žádné št stí nep ihodí – pokud budete sed t „za pecí“ a doufat, že se cokoliv samo
o sob n jak zm ní, nad je je vskutku mizivá.
Pokud se p edchozí v tou cítíte stisn ní, nejistí nebo nervózní, pak pot ebujete trénovat. Zahrajte si
hru na p edstíranou. Hrajte si na to, že jste úsp šní lidé - úsp šní právníci, dokto i, prodejci, herci,
zp váci, um lci, moderáto i, skladatelé, spisovatelé nebo prost ti, kterými byste cht li být.
Jak se asi tito lidé chovají, jak byste se chovali sami, kdybyste sami byli v jejich pozici?
Tak si na to hrajte, dosta te se do jejich pozice. Každý den alespo na chvíli.
Vžijte se do své životní role, tva te se skute
ve své hlav .

a bude to skute né. Nejd íve tomu však musíte uv it

© 2011, ŽivotBezHranic.cz, www.zivotbezhranic.cz
www.facebook.com/zivotbezhranic.cz

POKRA UJTE
O n co se snažíte? Zatím nemáte výsledky, které jste si na po átku p áli? Baví vás to, co d láte?
Cítíte vnit ní uspokojení, když se danou v cí zabýváte nebo když p ijdou alespo malé odm ny
v podob prvních malých úsp ch ? Cítíte, že k tomu máte vlohy?
Pak v tom pokra ujte. Nep estávejte se snažit. Ud lejte to znova, znova a znova. Už jste to
mnohokrát slyšeli – není hamba upadnout, hamba je znovu nezvednout se.
Proto pokra ujte dále. Nenechte se zastrašit ani odradit svými sou asnými výsledky, prost
pokra ujte.
Zárove nedopus te, aby vaše sou asné výsledky, pokud s nimi nejste spokojeni, m ly jakýkoliv vliv
na vaši sebeúctu. Nem ly by mít, protože, dokud se vám to, co chcete d lat, ješt nepovedlo, pak to
vezm te jako další lekci, jako hodinu ve škole, kdy jste se n co nau ili a p íšt prost cht jte být lepší.
Pou te se ze svých chyb. Pokra ujte do té doby, dokud neud láte dostate ný po et chyb, které vás
nau í tomu, co funguje a co nikoliv.
Až to ud láte všechno správn , pak se to povede, a pak se budete cítit opravdu skv le.

NESTY TE SE
Kdykoliv ud láte n co opravdu dob e, nebo dob e vypadáte nebo cokoliv jiného a n kdo vám
složí kompliment, ne ervenejte se. Místo toho jej rad jí s díky a sebev dom p ijm te.
Uv domte si, že když vás n kdo chválí, tak jste skute
n co museli ud lat dob e, nebo opravdu
dob e vypadáte. Takže se sebejist postavte, podívejte se tomu, kdo vám kompliment dává zp íma
do o í a sebejist a se širokým úsm vem pod kujte.
Akceptujte komplimenty, neodmítejte je. Zasloužíte si to. Po sv
nechodí moc lidí, kte í by rozdávali
komplimenty zb hdarma. Dali vám kompliment, protože jsou skute
ohromeni tím, co jste
dokázali, jak vypadáte, co jste zjistili nebo se dokázali nau it nebo za cokoliv jiného, za co vám
kompliment složili.
Skute
si jej zasloužíte. Jste úžasní a výjme ní. Užijte si svou chvilku a vychutnejte si ji plnými
doušky.
zte, že když jste to zvládli jednou, zvládnete to znovu. A znovu. A znovu.
te v sebe a v te ve své schopnosti. Plácejte se asto po zádech. Zatleskejte si. Nejen v mysli, ale
rad ji i ve skute nosti.
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HLAVU VZP ÍMA
Narovnejte se do své výšky, zhluboka se nadechn te, usm jte se, dívejte se p ed sebe. Cítíte,
jaký to na vás má pozitivní ú inek?
Kdykoliv když se vyrovnáte, budete se cítit lépe než když se hrbíte a máte sv šenou hlavu s pohledem
up eným do zem . Ne vždy je to jednoduché, ale i p esto to ud lejte.
Sv šená ramena a pohled na zem provázejí ve né poražence a ztroskotance, nedovolte, aby se vám
to stalo zvykem.
Protože a už jste prožili cokoliv, znamená to možná do asnou porážku, ale ani zdaleko to
neznamená, že je bitva u konce.
Naopak.
Tady to všechno teprva za íná. M žete se vrátit a m žete se vrátit mnohem siln jší než jste byli
kdykoliv p edtím.
Postavte se s nohama mírn rozkro enými od sebe, zhluboka se nadechn te, proci te, jak vám
vzduch proudí do plic a do b icha, usm jte se. Rozši te ramena a narovnejte krk. Je to úžasná
sebed ra, která do vás p ichází.

SEZNAMUJTE SE
Drtivá v tšina lidí je velmi p íjemných, p átelských a milých. Ale tém všichni se bojí za ít
rozhovor jako první. Na druhou stranu, skoro všichni budou velmi vd ni, pokud jej za nete vy a
rádi a ochotn s vámi budou hovo it. Neobohatíte tak dobrým pocitem jen sebe, ale i ostatní.
Rozhodn je to mnohem lepší, než když jede více lidí výtahem, všichni jsou zticha, všichni dýchají,
všem je to nep íjemné a všichni se modlí, aby „to“ nikdo nepustil
Ud lejte si z toho hru. Usm jte se na n stejn , jako na sebe mrkáte do zrcadla.
Za

te nap íklad nezávaznou poznámkou ohledn ehokoliv, co je nezavazuje projevit jejich názor o
em vážném, kterou mrštíte do prostoru. Dobrými tématy jsou po así, d ti, situace, která se kolem
vás stala, apod. Bu te kreativní. Jakmile zareagují, m žete rozhovor dále rozvíjet, ale netla te na pilu,
bu te uvoln ní.
Je to hra. Tak si nedávejte žádné závazky dop edu a nezavazujte ani ostatní, že by s vámi museli
dlouze konverzovat.
Když to zvládnete s jednou osobou denn , pak exponenciáln vzroste vaše sebev domí a budete si
sebe více vážit a lidé vás budou více respektovat. Navíc je velká pravd podobnost, že takto narazíte
na své životní p átele nebo partnery.
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BU TE AKTIVNÍ
Kolik lidí jen pasivn p ijímá to co k nim p ichází, sedí a ekají až i na n št st na dosedne a oni
se budou mít tak, jak cht jí. Našt stí vy jste úpln z jiného t sta. Neposedáváte jen tak p ed
domem a prost jen nic ned láte, ne ekáte, až bude ve er, abyste se mohli prost jen tak dívat na
televizi nebo jít spát.
Vy jste aktivní, stále máte konstruktivní práci na volné chvíle. Stále hledáte, vymýšlíte jak byste mohli
ud lat lépe to, co má být ud láno. Hledáte a p emýšlíte o lepších cestách, které vás dostanou
k vašemu cíli. Pracujete, sportujete nebo se vzd láváte, prost jste aktivní v každém ohledu.
Jste aktivní, protože víte, že to je to, co vytvá í vaši budoucnost, co vytvá í váš vlastní pozitivní
sebeobraz o sob samých.
láte všechno proto, abyste oživili a procvi ili sv j mozek. ilá mysl je nejlepší líhní pro geniální
myšlenky. Skv lé myšlenky o skv lých v cech ve vás vzbuzují skv lé pocity a to vám p inese zvýšení
vaší sebeúcty a sebed ry.

SÍLA V LE
Vytvo te si cíl, kterého chcete skute

dosáhnout, a který je pro vás skute

t žký.

Nap íklad zkuste snížit svou váhu do ur itého data, zkuste na n jakou dobu omezit kou ení nebo
úpln p estat, zkuste si p estat kousat nehty, zkuste mít po ur itou dobu v bance ur itý obnos, zkuste
za ít pravideln b hat, zkuste pravideln cvi it, zkuste pravideln volat lidem s nabídkou vašich
služeb, zkuste napsat knihu. Cokoliv.
Roz le te si tento sv j cíl na malilinkaté kousí ky a d lejte d tské kr ky a postupn svého cíle
dosáhn te. (Ur it to znáte, ale neškodí to zopakovat. „Jak m žete sníst slona? No p ece kousek po
kousku.“ To jen ten stejný p ípad.)
jte úsp ch. Dosáhn te jej kousek po kousku. N kdy se vám bude zdát, že je to p íliš t žké, p esto
vytrvejte. N kdy se vám bude zdát, že to bolí, p esto vytrvejte a dejte do toho všechno. Nevzdávejte
se.
Jakmile to zvládnete, budete se cítit skv le a vzroste vaše sebed ra, že jste si schopni splnit své cíle
a postupn i sny. S d rou si tedy vytvo te cíle nové a proces opakujte.
Možná jsem se o tom nezmínil, ale p esn takto se dá dosáhnout všeho.
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HLEDEJTE POZITIVA
Kdykoliv se vám n co nepovede, nebo když se v ci d jí jinak, než byste cht li nebo když na n co
zapomenete, zastavte se na moment a položte si následující otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

emu m to má nau it?
Jaká je lekce, která z toho plyne?
Co p íšt mohu ud lat lépe, aby se to nestalo?
Co mohu zm nit, aby k tomu nedocházelo?
Co dalšího se ješt pot ebuji nau it?

NE všechno a vždy funguje p esn tak, jak jsme si naplánovali. Rozhodn te se akceptovat a p ipustit
si chybu a berte to jako lekci, kterými všichni musíme projít. Chyby jsou cesta jak všechno d lat
pozd ji lépe. Proto se svou lekci nau te co nejlépe.
Nemá smysl se obvi ovat, když už se to stalo. To není konstruktivní. Lépe ud láte, pokud se zam íte
na ešení daného problému a snažíte se v tom, co se stalo najít cokoliv pozitivního.
Vytvá ení pozitivních otázek a hledání pozitiv vás uvol uje z toho známého stresového negativního
sev ení v oblasti žaludku a zam í vaší pozornost smysluplným sm rem. Pro vaše sebev domí to má
navíc pozitivní stránku – nedostanete mentální výprask sama od sebe a neutrpí vaše sebeúcta.

SEZNAM SKV LOSTI
Napište si sv j vlastní seznam skv losti. Napište všechny vlastností, dovednosti, zkušenosti a
dob e odvedenou práci. Pište všechno, na co jste alespo malilinko hrdí a pyšní. Skute
o tom
emýšlejte. Zastavte se, uva te si aj, nebo si otev ete víno a p emýšlejte.
Napište každou jednotlivou malilinkatou skv lost, kterou máte. Je toho tolik, možná ale budete
muset p emýšlet. Možná jste totiž již zapomenuli, jak jste skv lí, protože vám v hlav b ží program
neúcty sama k sob .
Není na škodu, když si také dáte za úkol, že každý den na sv j seznam p ipíšete jednu další v c.
Budete p ekvapení, jak široký seznam to bude, když na n j p ipíšete i ty nejtriviáln jší položky.
estože n kt í by mohli namítat, že to nestojí za
a že je tam nemá smysl psát, p esto to
ud lejte.
Noste tento seznam sebou – v diá i, v mobilu nebo PDA. Kdykoliv máte volnou chvíli nebo v dob ,
kdy se cítíte pod psa, celý seznam si zb žn projd te. To jsou vitamíny, které dodají vaší mysli
sebev domí.
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BU TE UŽITE NÍ
Umíte n co, co by pro ostatní mohlo být zajímavé? Máte znalosti, které by ostatní ocenili?
Nau ili jste se nebo jste vy ešili n co, co by ostatní mohli také pot ebovat a uvítali by tak vaši
pomoc? P emýšlejte nad jednou v cí, kterou d láte skute
dob e. Použijte seznam
z p edcházejícího bodu a bu te druhým lidem více užite ní.
Služba druhým vám dá smysl života, rozjasní se vám vaše poslání. To pro jste skute
o tom, jen si odpykat sv j život. Je to o tom, prom nit jej ve skvostné dílo.

tady. Není to

Být druhým užite ný je skv lá cesta k vybudování vaší sebed ry, sebeúcty a sebev domí. Jen se
ujist te, že v ci, kterými m žete ostatním sloužit, jsou také v ci, které vás baví a uspokojují a d láte
je, protože je chcete d lat. M li byste z toho mít skute
dobrý pocit!
Také se ujist te, že tím ím chcete být užite ní, ostatní skute
jiného. Nemá smysl sloužit n ím, co je pro ostatní bez užitku.

využijí. Pokud ne, najd te n co

ZÍSKEJTE UZNÁNÍ
Když ostatním budete sloužit a budete to d lat správn a dob e, pak si vysloužíte jejich uznání,
obdiv, úctu nebo-li respekt.
Díky uznání druhých získáte potvrzení z vn jšího sv ta o tom, že jste skute
aplikováni všech p edchozích bod – tedy ne jiní než skv lí a úžasní.

takoví, jací jste po

Je to sladká odm na, t ešni ka na dortu, ale nejd íve musíte zm nit nastavení sama o sob ve své
hlav , teprve potom p ijde odm na.

+1

EMÝŠLEJTE NAD SMYSLEM

Váš život má smysl. Jste tady z n jakého d vodu.
Možná je ten d vod ješt p íliš mlhavý. Možná mu nerozumíte ani vy, ani já. Ale d íve i pozd ji jej
najdete a budete si ho v domi. Jsem p esv en o tom, že cokoliv, co zažíváte je cestou k ur itému
poznání, k získání osobní zkušenosti. A už to v tuto chvíli cítite jako požehnání nebo nešt stí. Vaše
zkušenosti jsou velmi cenné.
V jednom okamžiku vlastního života jsem si uv domil, že kdyby se mi v mém vlastním život vždy jen
bez problém da ilo, v podstat bych nebyl schopen s podobnými problémy pomoci ostatním lidem.
Bez osobní zkušenosti se jen t žce vcítíte do situace daného lov ka (a tím nemusí být nikdo cizí, ale
eba vaše d ti), nebo dáte tu nejlepší možnou radu. Vaše rady jsou bezzubé pokud jste nic
podobného nezažili. Takže smysl to ur it má a to by vás m lo naplnit klidem a vnit ní silou.
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Záv rem
Doufám, že jste si tení tohoto ebooku užili stejn , jako jsem si já užil jeho psaní.
Pamatujte – nezáleží, kde v život momentáln jste, jak hluboce jste klesli, nebo jak jste
astní/neš astní z momentláních životních situací a okolností. M žete absolutn zm nit sm r a
žete dosáhnout všeho, eho chcete.
Mým p áním je, aby se vám poda ilo napumpovat vaše sebev domí a spolu s tím jste získali vítr do
plachet.
eji vám mnoho úsp ch .

Pokud byste cítili pot ebu napsat o svých zkušenostech, které jste získali uplatn ním popsaných bod
v tomto ebooku, neváhejte. Použijte email: info@zivotbezhranic.cz.
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Další doporu ené tituly ke studiu:

http://bit.ly/sebevedomi-okamzite

http://bit.ly/Tajemstvi_vnitrni_mluvy

http://bit.ly/Sebeduvera_Sebejistota_Nezavislost

http://bit.ly/Mejte_odvahu_zvitezit

http://bit.ly/Prestan_se_bat

http://bit.ly/Ja_to_dokazu

http://bit.ly/Ctyri_dohody

http://bit.ly/Ctyri_dohody_Pracovni_kniha

http://bit.ly/Sila_zeny

http://bit.ly/Miluj_svuj_zivot

http://bit.ly/Miluj_svuj_zivot_spolecnik_radce

http://bit.ly/Sila_pozitivniho_mysleni
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Další WEBOVÉ ZDROJE zabývající se osobním rozvojem:

www.robertslovak.cz

www.luxury-territory.cz
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