VD NOST? Jedno z Nejv tších, ale dob e
St ežených Tajemství Úsp chu, Hojnosti,
Prosperity & Št stí...?

Už Vás nebaví stát po ád na tom stejném
míst ? Chcete jít v život kup edu?
Už o tom dlouho p emýšlíte a dokonce
následujete i r zné doporu ení & návody?
esto stojíte na míst a jako by Vás n co drželo
zp t? VD NOST je ešení.

V tomto sv

existuje #1 Univerzální Zákon, kterým je dobré se ídit…

tšina lidí o tomto #1 Univerzálním Zákonu nikdy neslyšela, ani o n m nikdy nep emýšlela…
Neu í se o n m na školách, nedozvíte se o n m na b žných kurzech a v tšina rodi
schopna p edat svým d tem, protože si ho sami nejsou v domi a nerozumí mu…

jej není

Tragické je, že všichni tento #1 Zákon užíváme každý den, každou vte inu svého života.
tšina lidí naprosto nev domky a nahodile. Ale zákon je zákon. Funguje si bez ohledu na
nás… Je mu jedno, jestli jej chápeme a za ídíme se tak, abychom m li úsp ch, prosperovali a
li hojnost…
A nebo jej nechápeme a díky tomu celý život strádáme a bojujeme…

Smutnou skute ností je, že v tšina lidí tento zákonu používá proti sob …
tšina lidí o tomto #1 Univerzálním Zákonu nemá nejmenší tušení a p irozen tedy tíhne k
tomu, že jej užívají proti sob – nev domky si tak škodí a to doslova celý sv j život…
Existuje jen opravdu málo lidí, kte í zákon užívají v dom a využívají jej ve sv j prosp ch
– tak, aby ve svém život vytvo ili maximum požehnání, úsp ch, hojnost, prosperitu a št stí…

Pokud tedy nemáte výsledky, po kterých toužíte a už n jakou dobu stojíte na míst jako
ilepení (a konáte pat nou aktivitu) a opravdu jste rozhodnuti a p ipravení posunout se v
život kup edu…
Pak je pravd podobn na ase lépe pochopit jak tento #1 Univerzální Zákon vlastn funguje a
za ít jej v dom užívat tak, abyste z n j m li p ínos a mohli využívat mnoha výhod, které to
sebou p ináší…
Když jej pochopíte a úsp šn aplikujete, z p ínos a výhod, které tak do svého života získáte,
budete t žit nejen Vy osobn , ale i lidé, které kolem sebe máte a máte je rádi…
O jaký univerzální zákon tedy vlastn jde?

#1. Univerzální Zákon Vesmíru zní takto:
Vaše myšlenky vytvá í Vaší realitu,
ve které POSLÉZE žijete…
se Vám to líbí nebo ne – každý den je tento Univerzální Zákon ve h e…
Myšlenky každého z nás jsou mnohem siln jší, než si v bec dokážeme p edstavit…
Jako jeden z historicky prvních, kdo o tomto univerzálním zákonu referoval, byl Napoleon Hill…
Ve svém dnes už klasickém díle “Myšlením k Bohatství“ poprvé vydaném již v roce 1937 a do
dnešních dn s nákladem p es 100 milión výtisk s mnoha a mnoha dotisky, uvedl tuto zásadní
tu, která zm nila myšlení a v d sledku i život mnoha lidem po celém sv …

Kniha “Myšlením k Bohatství” byla výsledkem 20ti let rozhovor s 500ty nejúsp šn jšími lidmi
té doby a je považována za jednu z p in ukon ení Velké Hospodá ské Krize, která zapo ala v
roce 1929…
vod? Protože mluvila o tom, co úsp šní a bohatí již dávno v

li…

A nyní mohly za ít používat i masy a mohly tak kompletn
zm nit sv j život k lepšímu…
Prostudováním a aplikováním princip uvedených v knize mohl
i oby ejný lov k za ít tvo it sv j život & úsp ch s pomocí své
mysli, díky své p edstavivosti, z toho místa, kde se
momentáln nacházel…
Díky emuž mohl doslova zm nit osud své rodiny.
Kniha totiž poukázala na to, že vše pot ebné, co lov k ke
svému úsp chu, hojnosti a prosperit pot ebuje, již má a
aplikováním Univerzálního Zákona, m že každý získat moc nad
svým osudem…

íve nebylo možné Hill v výrok dokázat v decky…
V dob , kdy tento nesmazatelný výrok Napoleon Hill ve své knize uvedl, ješt nemohl být
prokázán s pomocí léka ské v dy ani žádnými v deckými studiemi…
V 30tých létech nebylo možné sledovat mozkovou innost zp soby, jež m žeme dnes…
V dnešní dob nám však v da objas uje mnohá tajemství našeho vlastního mozku a rozptyluje
tak šarlatánský nádech, který ješt donedávna podobné výroky, jako je práv ten Hill v,
obklopovaly…
Díky metodám jako je snímkování mozku nebo sledování mozkové innosti v reálném ase na
ístrojích jako je EEG nebo MEG, dnes
žeme snímat a mapovat mozkové aktivity s pomocí
záznamu magnetických polí vyvolaných elektrickými proudy, jež v mozku p irozen vznikají…

Snímkování mozku s pomocí MEG

Díky možnostem snímkování mozku a pozorování proces , které se uvnit mozku d jí, dnes
žeme velmi racionáln zd vodnit jevy, jež v mozku probíhají a dokonce dokážeme velmi
esn ur it, se kterými ástmi mozku souvisí úsp ch, hojnost, prosperita a št stí…
A na následujících ádcích tohoto lánku si o tom ekneme více…
Pohodln se tedy usa te a pokra ujte ve tení…

Na základ snímkování mozku a mapování
mozkových aktivit bylo zjišt no, že mozek
každého z nás obsahuje n co, co
dci nazývají až mysticky jako
Retikulární Formace.
Retikulární Formace je svazek nervových vláken uvnit mozku lov ka…
Retikulární Formace je svazek nervových vláken, který je p irozenou sou ástí mozk všech savc
etn lov ka a který je spojen s míchou a funguje jako sí neuron a nervových vláken
prostupujících mozkovým kmenem a spojených s dalšími ástmi mozku v šedé k e mozkové…
V tomto svazku nerv sídlí ídící a kontrolní st edisko mozku: Retikulární Aktiva ní Systém (RAS)
Retikulární Aktiva ní Systém souvisí s mnoha životn d ležitými procesy probíhajících v t le:
- RAS je místem, kde se setkávají myšlenky, pocity, signály z t la, vn jší podn ty a informace…
- RAS je místo, které ídí spánek a bd lost, ostražitost, dýchání, motivaci a srde ní innost…
- RAS se však také podílí na sexuálním vzrušení, chuti k jídlu nebo t eba i vylu ování…
- RAS slouží k ovládání v domí a schopnosti soust edit pozornost na ur ité informace…
A práv tato poslední schopnost RAS je pro nás p i dosahování úsp chu velmi d ležitá…

Retikulární Formace: Integrace senzorických vstup

Retikulární Aktiva ní Systém (RAS) je vstupní branou informacím…
O okolním sv

získáváme informace prost ednictvím jednoho i více z naších 5ti smysl .

Jakmile našimi smysly zaznamenáme novou informaci (což je v podstat nep etržitý proces,
který si vlastn ani neuv domujeme), tato informace je dekódována specifickými receptory.
Dále informace putuje nervovými drahami do míchy a následn skrze Retikulární Aktiva ní
Systém do specifické ásti mozku, která p ijímá vjemy z p íslušných smysl …
RAS je branou skrz níž do mozku vstupují informace, jež vidíme, slyšíme, vnímáme chutí a
hmatem. (Výjimkou jsou jen pachy, které vstupují p ímo do emo ních oblastí mozku.)

RAS je také ídícím st ediskem, jež rozhoduje, co se s p íchozí informací stane…
Když informace p es RAS prochází, RAS okamžit rozhodne o tom, co se s informací, stane…
- RAS rozt ídí veškeré

íchozí informace, které k nám skrze naše smysly ze sv ta p ichází…

- RAS ovlivní míru vzrušení, jež daná informace vyvolá i toho, zda si jí lov k v dom všimne…

- RAS z p íchozích informací vybere jen ty, které jsou pro nás

ležité a na ty nás upozorní…

- RAS je tedy takovým ídícím a konktrolním st ediskem mozku, které rozhoduje o tom, co se s
každou konkrétní informací z vn jšího sv ta stane a jestli si jí v bec na v domé úrovni
všimneme…
A díky tomu doslova ídí naše životy…

RAS p azuje p íchozím informacím priority dle t chto kritérií…
RAS hodnotí, t ídí, filtruje, ur uje d ležitost a dává priority všem p íchozím informacím,
podn m i událostem a rozhoduje o tom, jestli si jich v dom všimneme…
es tento filtr (RAS) projdou a získají si naši v domou pozornost pouze takové informace,
které:
- jsou zajímavé, protože se o n n jakým zp sobem v tuto chvíli v dom zajímáme, i
- jsou pro nás v daném okamžiku

ležité pro dosažení

jakého našeho cíle, nebo

- jsou ur itým zp sobem relevantní k tomu, co v život hledáme nebo studujeme a nebo
- jsou shodující se s n jakým osobním p esv

ením (pravdou), vzorcem, i programem…

Jakmile RAS najde shodu, okamžit na to upozorní naši v domou mysl…
A my tak dostaneme šanci o informaci v dom p emýšlet a v dom se m žeme rozhodnout co
s ní. Ostatní informace jsou odfiltrovány a nedostane se jim v bec žádná naše v domá
pozornost…
Jsou zpracovány a uloženy do našeho mozku na zcela nev domé úrovni…
Bez naší v domé možnosti jakkoliv o nich p emýšlet…

Dobrá otázka: Pro náš Retikulární
Aktiva ní Systém vlastn ur uje, které
informace zpracováváme v dom ,
zatímco jiné zcela nev dom ?
Jednoduchá odpov

zní: Je to tak nezbytné pro naše duševní zdraví…

Náš mozek je nesmírn výkonný po íta , který ve srovnání s ímkoliv nemá obdoby…
decké studie prokázaly, že mozek dokáže zpracovat až 400 milión bit informací za
sekundu. V tšinu informací však musí zpracovat bez našeho v domí…

Co je tím d vodem?
Je to tak za ízeno, protože je to jediná možnost, jak se vypo ádat s každodenním životem…
A p itom se nezbláznit ze všech t m milión bit informací…

Každou vte inu do našeho mozku skrze naše smysly proudí velké množství dat…
Všichni jsme p ipojeni k internetu, k sociálním sítím, dostáváme mo e email , posloucháme
rádio, teme a jsme v kontaktu s mnoha lidmi, chutnáme r zná jídla, cítíme v , dotýkáme se
mnoha v cí…
Jsou to doslova gigabajty informací, kterým jsme každou chvíli vystaveni a které do mozku
projdou skrze našich 5 smysl jako je ich, hmat, sluch, zrak a chu …
Pokud bychom všechny ty informace z okolního sv ta zpracovávali v dom , byli bychom
kompletn zahlcení, protože domé zpracování je sice kreativní, ale je velmi pomalé…
A nejspíš bychom se z toho také zbláznili…

domé zpracování (v domá mysl):
- V domá mysl je kreativní, dokáže tvo it
- V domá mysl dokáže p icházet s ešením
- Zde se d je p emýšlení a rozhodování
- V domé zpracování informací je pomalé
- Funguje rychlostí “jen” 2000 bit / vte inu
- Zpracováváme tak jen 0,001% informací

Proti tomu nev domé pracování (podv domí):
- Podv domí nedokáže tvo it, není kreativní
- Podv domí jede podle program a vzorc
- Podv domí zpracovává podle schémat
- Nev domé zpracování je proto velmi rychlé
- Funguje rychlostí 400 milión bit / vte inu
- Zpracováváme tak 99,999% všech informací

Proto je

tšina informací zpracována zcela neuv dom le – na ist podv domé úrovni…

Jinak eno: 99,999% informací s nimiž se denn setkáte, z stává bez Vašeho v domého
povšimnutí.
Nezachytíte je v dom , protože to tak vyhodnotil a rozhodl o tom Váš vlastní RAS.

Je však obrovský rozdíl mezi v domým a nev domým zpracováním informací…
Jakmile je informace zpracována na v domé úrovni (v dom ), m žeme o dané informaci
emýšlet, m žeme ji vyhodnotit jako p ínosnou i naopak nep ínosnou…
A také se v tomto p ípad m žeme v dom rozhodnout, jak s touto informací naložíme a co
následn ud láme nebo neud láme (akce, chování, in) a jaká bude naše reakce…
V pr

hu dne však

tšinu informací zpracováváme naprosto nev dom …

Což je problém, protože naše podv domá mysl není kreativní, ale “jede v zajetých kolejích“…
Prozkoumejte si následující obrázek…

Podv domá mysl rozhoduje na základ program , vzorc , p esv

ení a zvyk …

Je díky tomu sice rychlá a dokáže nás pohnout k n jaké bezprost ední aktivit ve zlomku
vte iny, ale nedokáže kreativn p emýšlet a neumožní nám v dom rozhodovat o naších inech
a reakcích…
Jakákoliv aktivita vyvolaná podv domím je automaticky rychlá, ale nedokážeme jí v dom
vládnout, protože je založena na p edem vložených programech, vzorcích, p esv eních a
zvycích…
Což
že být výhodné v krizových situcích, kdy nám jde o život a je pot eba, aby naše reakce a
iny byly velmi rychlé (není as dlouze a kreativn p emýšlet o tom, co nejlepšího m žeme
ud lat).
V takových situacích je as jen na to, abychom ud lali p esn tu aktivitu, která nám zachrání
život…
Ne vždy je to však výhodné v b žném život , kdy nám vlastn nic život ohrožujícího nehrozí…

Není to výhodné, protože naše podv domé programy jsou asto nevhodné…
Mysl v tšiny lidí obsahuje nevhodné programy, vzorce a p esv
Jako p íklad takového programu, m že být nap íklad p esv

ení, jež jim brání v úsp chu…
ení: “Nejsem dost dobrý/á…“

Tento program v tšina lidí obdržela v raném d tství prost ednictvím výchovy a nevhodných
výrok rodi
i svého okolí a nebo na základ n jaké své silné osobní životní zkušenosti.
Skute ností je, že tém

každý jeden lov k tento program ve své mysli má…

Tento a jemu podobné nevhodné programy, vzorce a p esv ení zp sobují ur itý model
chování,
kdy si lov k samotný doslova šlape po št stí a sabotuje sv j úsp ch, aniž si to uv domuje…
A proto je pro v tšinu lidí tak složité dosáhnout v život toho, co opravdu cht jí…
Místo toho jen dlouhá léta stojí na míst jako p ilepení…

Podv domé programy, vzorce a p esv

ení totiž ur ují nastavení našeho RAS…

A toto nastavení našeho RAS zase ur uje, jakých informací si v dom všimneme…
Protože nastavení našeho Retikulárního Aktiva ního Systému ur uje, zda náš RAS na konkrétní
íchozí informace ze sv ta zareaguje a zda nás na n upozorní i naopak neupozorní…
To, na jakou informaci Váš RAS zareaguje a upozorní Vás na ni, abyste o ní v dom p emýšleli,
i naopak v bec nezareaguje a informace je tak zpracována na zcela nev domé úrovni,
ur uje práv soubor Vašich cíl , program , vzorc a

esv

ení…

Jakmile je informace, která k Vám ze sv ta skrze Vaše smysly p ichází, v souladu s Vašimi cíli,
programy, vzorci i p esv eními, RAS na to upozorní Vaši v domou mysl…
Následn vsune tuto informaci do Vašeho “zorného pole” a Vy o ní tak m žete
emýšlet…

dom

A díky tomu se m žete rozhodnout, co s danou informací ud láte nebo neud láte a jak
zareagujete.
Pokud informace v souladu s Vašimi cíli, programy, vzorci a p esv eními není, pak tato
informace z stane bez Vašeho v domého povšimnutí a je zpracována zcela nev dom …

Jinými slovy: Soubor Vašich cíl , program , vzorc a p esv ení – to, emu v íte,
o co se zajímáte a co je pro Vás d ležité, tedy ur uje, zda RAS pracuje pro Vás
nebo proti Vám ve smyslu dosažení úsp chu, hojnosti, prosperity a št stí…

estat s vlastním sabotujícím chováním není snadné, protože “jedeme na
autopilota”.
Problém: Kdykoliv nejsme v domí, kontrolu nad naším životem p ebírá naše podv domá mysl.
Ta podv domá mysl jež obsahuje podv domé programy, vzorce a p esv ení, které mnohdy
nejsou p íliš prosp šné a neslouží moc dob e pro dosažení cíl jako je úsp ch, hojnost,
prosperita, št stí…
Dokud jakékoliv nevhodné podv domé programy, vzorce a p esv ení lov k ve své mysli má,
bude nadále nev domky sabotovat svou domou snahu a úsilí dosáhnout cíle a mít výsledky…
A v takovém mentálním nastavení je opravdu složité mít v tší úsp ch, hojnost, prosperitu a
št stí…
Tehdy se lov k m že snažit sebevíce, jediným výsledkem, jehož svou intenzivn jší prací
dosáhne, bude zklamání a frustrace ze vší té d iny a úsilí, ale p itom minimálních výsledk …

V této fázi asto p ichází pokládání nekonstruktivních otázek…
Zde asto p ichází na adu pov stné pokládání neproduktivních otázek, které sice odpov di
nep inesou a jen lov ka uvrhají do ješt v tší frustrace, ale p esto k nim tém každý
sklouzne…
Otázky typu: Co d lám špatn ? Vždy tak hodn pracuji… Pro nemám výsledky, které bych
cht l/a?
Má smysl se v bec snažit? Vždy a d lám, co d lám, nep ináší mi to, co bych cht l/a…
Nebo se na to mám rad ji vykašlat a smí it se s pr
rností?
V tomto ohledu k sob bu me up ímní: Snažit se má smysl vždy, protože to m žete zm nit.

Pravdou však je, že dokud lov k tyto nevhodné programy, vzorce a p esv ení nezm ní a
nenahradí je vhodn jšími, které budou lépe sloužit, tak bude “ ilepen” na tom stále stejném
míst …
že toužit po hojnosti, prosperit a št stí, ale bude mít výsledky, které jej budou frustrovat…

Chcete-li více hojnosti, zm

te nastavení svého RAS...

ešením, jak se ze za arovaného kruhu
vymotat ven, je nau it se jak sv j
Retikulární Aktiva ní Systém
stimulovat tak, aby Vám pomáhal
dosahovat v tší Prosperity…
Usilujete-li o hojnost a prosperitu, pot ebujete chápat jak sv j RAS stimulovat
správn …
Jestliže usilujete o hojnost a prosperitu a p itom je Vaším hlavním p esv ením nap íklad to,
že “nejste dost dob í” nebo že “peníze je možné vyd lat jen a pouze usilovnou a tvrdou prací”….
Pak Váš RAS bude v p íchozích informacích hledat a necházet p esné ekvivalenty Vašeho
programu.
Vždy automaticky zafunguje tak, že Vás bude upozor ovat a dávat Vám do Vašeho “zorného
pole” jen a pouze ty p íležitostí, které jsou s Vaším p esv ením v souladu a t ch si v dom
všimnete.
Což zp sobí jediné: Vždy budete žít tak, jako by to byla pravda a jiné p íležitosti ani neexistují…
Váš Retikulární Aktiva ní Systém z Vašeho “zorného pole” odfiltruje všechny p íležitosti, které
Vám mohou p inést skute nou prosperitu a dávají možnost vyd lat peníze bez namáhavé
práce…
Váš RAS Vás na n neupozorní a tak si jich prost nevšimnete – neuvidíte je…
A bude to d lat tak dlouho, dokud sv j RAS nenaprogramujete a nevytrénujete vid t i
íležitosti jiné…
Zm

te své p esv

ení a podv domé programy a za

te se bavit životem…

Nau te se denn projevovat VD NOST…
Tajná p ísada, jež Vám do života p inese více hojnosti.
Aby RAS pracoval pro Vás, musíte jej stimulovat tak, aby Vám v dosažení Vašich cíl pomáhal
– vždy a za všech okolností a bez ohledu na Vaše podv domé programy…
Toho lze dosáhnout projevováním a procít ním Vd nosti…
Kdykoliv procítíte vd nost, tak vlastn trénujete sv j RAS na to, aby vid l ve sv
kolem Vás
dobro a také aby si všímal všech potenciálních p íležitostí, které mohou p inést prosperitu a
hojnost…
ímž zárove postupn zm níte i své podv domé programování, protože Vaše nové
zkušenosti, které tak získáte, vytvo í nové programy, vzorce a p esv ení – takové, které Vám
budou ku prosp chu.
Dostanete se tím na vzestupnou spirálu, protože Váš RAS bude ím dál více hodnotit a filtrovat
informace ze sv ta tím zp sobem, který Vám pom že dosáhnout Vašich p ání, tužeb, sn a
cíl …

A postupn tak dosáhnete úsp chu, hojnosti a prosperity…

Jestliže už dlouho stojíte na míst a chcete
kup edu… Proci te VD NOST!
Jestliže už n jakou dobu toužíte potom odlepit se v život z místa, kde jste a pohnout se
kup edu, ale jakoby existovalo n co, co Vás drží zp t, pak pot ebujete narušit zavedený stav.
Jestliže se snažíte, jestliže odvádíte pat nou aktivitu, ale p esto se n jak nem žete pohnout
ve sm ru, kam byste opravdu ze srdce cht li, za te projevovat vd nost – denn .
VD

NOST umožní narušit zavedený stav a odbrzdí pozitivní zm ny, po kterých toužíte…

Nic nového a lepšího nem že p ijít do Vašeho života do té doby,
dokud nebudete vd ni za to, co již máte…
— Oprah Winfrey

Nakonec VD NOST vyzdvihují nejen velikáni historie i dneška, ale i sou asní v dci…
Mnoho v dc po celém sv
se v posledních letech ve více než 100 rozsáhlých výzkumech a
studiích na fenomén vd nosti zam ili a za ali jej více zkoumat…
Díky nejmodern jším technologiím za ali odhalovat zm ny, které se p i projevení vd nosti d jí
na mozku a v t le lidí, kte í se nau í správným zp sobem vd nost procítit.
Zjistilo se, že správné procít ní vd nosti, vhodn stimuluje a programuje RAS každého lov ka
na to, aby v p íchozích informacích, podn tech a událostech nacházel ty správné p íležitosti a
ty správné lidi, se kterými dosáhne úsp ch, hojnost a prosperitu…
Navíc se u toho cítí neuv iteln š astn …

Bylo opakovan prokázáno, že

i správném tréninku vd nosti se d je n co úžasného:

jednak se m ní složení lidské krve,
aktivuje se pregenetální p ední cingulární kortex ( ást našeho mozku) a
ní se nastavení Retikulárního Aktiva ního Sytému (RAS) v prefrontálním kortexu…

Zjednodušen
našeho t la.

eno: V našem t le jsou geny, jež reagují na vd nost a m ní biochemii

A d sledkem toho je, že všechny tyto pozoruhodné zm ny z lov ka d lají bytost,
která doslova utvá í a formuje sv j osud a budoucnost k obrazu svému (je tv rce) a navíc je u
toho š astná…
Asi bychom tím nem li být p íliš p ekvapeni…
Vždy vd nost je asto zmi ována mnoha významnými osobnostmi od po átk v

…

Po tisíce let byla vd nost tajuplným klí em, o kterém nejv tší myslitelé d jin promlouvali ke
svým žák m a následovník m. Buddha, Ježíš, Marcus Aurelius, Dalajláma i další dokázali s
pomocí hluboké vd nosti odemknout sv j lidský potenciál.
Ti nejv tší z nich nakonec dokázali odemknout i potenciál božský.

VD

NOST tedy není jen krok. Je to nezbytný základní prvek. Podstata života.

Je to základní prvek budování všeho d ležitého, co ve svém život chcete uskute nit.
Projevíte-li vd nost, vše Vám p jde jakoby naproti a dosáhnete svých cíl snadn ji, než bez
ní…
esto jen malá hrstka lidí si slova mistr a velikán historie o vd nosti skute
a za ala je praktikovat na dennodenní bázi…

vzala k srdci

Vždy o kolik snazší je být nespokojení.
kolik pohodln jší je cítit se jako ob ti.
kolik lákav jší je bojovat.
A tak v tomto nastavení asto prožijeme velkou ást svého života…

Bu me k sob však up ímní…
Opravdu si myslíte, že cesta nespokojenosti, sebelítosti a boje m že vést k napln nému životu?
Nebo dokonce k hojnosti, prosperit , št stí a t eba i bohatství? Je to nepravd podobné…
Svou nespokojeností, sebelítostí a bojem programujete sv j RAS na to, aby vyhledával
informace, lidi a rádoby “p íležitosti”, které se prom ní v nep íze osudu a nic dobrého krom
plá e Vám nep inesou…
Díky pocitu nespokojenosti a sebelítosti, stejn jako bojem dosáhnete jediného – stanete se
autory reality, která Vám p inese opravdu t žký život.
Zm

te to. Za

te vd ností…

VD NOST je jedna z nejlepších TECHNIK, kterou se m žete nau it,
pokud chcete být š astn jší, cítit se lépe, mít úsp ch a
vpustit do svého života hojnost a prosperitu...

VD

NOST otevírá mysl, pomáhá prosperovat a cítit v tší št stí…

Nau íte-li se prožívat a procítit vd nost v pr
hu oby ejného dne, nastavujete sv j RAS tak,
aby si za al všimat informací, podn
a lidí, jež Vám pomohou na Vaší cest …
A tím ve skute nosti nastavujete sami sebe na úsp ch, prosperitu, hojnost a št stí…

Následkem bude, že si za nete v dom všímat všech informací, podn , lidí a íležitostí, které
Vás mohou posunout k Vašemu cíli a když se Vám cíle poda í dosáhnout, Vaše vd nost se tím
znásobí…
Dostanete se na vzestupnou spirálu úsp chu, hojnosti, prosperity a št stí…

Vd nost je tak d ležitá a p ínosná pro život každého lov ka…
Je až s podivem jak málo lidí ji ve skute nosti každý den projevuje…
Možná je to tím, že nechápou vzájemnou souvislost mezi vd ností a úsp chem, hojností,
prosperitou a št stím, nebo mají zvyk požehnání ve svém život p ehlížet, nebo vd nost
neumí projevit….
už je to tak i tak, pro v tšinu lidí platí, že pot ebují vd nost trénovat…

Protože v opa ném p ípad nikdy nepoznají blahodárné p ínosy vd nosti pro sv j život.

Projít Online Kurz: Cesta Vd nosti...

Možná jste už d íve o Fenoménu
VD NOSTI n co slyšeli…
Možná se Vám však neda í
Vd nost procítit bez podn tu…
Když jsme vd ni, má to opravdu blahodárné ú inky na náš organismus…
Zaplavit sv j mozek pocitem vd ností po dobu nejmén 10 minut denn Vám p inese tolik…
Jednoduchá praktika, která radikáln zm ní emo ní stav lov ka a dostane jej do mnohem
ínosn jšího režimu “tvo ení a akce” versus režim „strach, nedostatek, nejistota“.
Pokud v dom dokážete p epnout sv j mozek a zam it se na vd nost, za ne to do Vašeho
života p itahovat více toho, co chcete vid t – a už se jedná o lidi, p íležitosti, hojnost i
prosperitu…
Zaplavte své t lo pocitem vd nosti na pár minut denn a sledujte, jak se hojnost za íná
projevovat…
Mnoho skv lého je p ed Vámi, když za nete praktikovat a prožívat vd nost každý den.

Co když se Vám však neda í VD

NOST dostate

procítit?

Psát jen bezmyšlenkovit seznam Vd ností se míjí ú inkem…

Jedna z technik, která se v souvislosti s vd ností asto zmi uje, je napsat si každý den ráno a
nebo ve er sv j “zlatý seznam” – tedy seznam toho, za co jsme vd ni…
Což je technika, která nám pomáhá zam it svou pozornost a nastavit sv j RAS sm rem, který
nám pom že vid t více toho, co chceme ve svém život vid t – tedy úsp ch, hojnost,
prosperitu a št stí…

Pokud však jen tento seznam vd nosti píšete bezmyšlenkovit a v podstat jen strojov ,
protože by se to “ lo d lat“, zcela se to míjí svým ú inkem a v podstat tím jen ztrácíte
drahocenný as…
Abyste vid li skute né efekty a ú inek vd nosti, pot ebujete VD NOST procítit…

tšina lidí neumí Vd nost procítit. Prožívá jí spíše náhodn … a tak i sporadicky…
Možná to znáte – asi umíte být vd ní, když se Vám povede n co, o co jste dlouho usilovali…
Možná jste vd ní, když se Vám okolnosti života poskládají podle Vašich p edstav…
Což je p irozené – takto dokáže být vd ný tém

každý lov k…

Nicmén je to jen krátký výboj št stí, který v tšina lidí neumí udržet ani ovládnout.

Co

lat, když takových moment , kdy se n co povede, není moc?

V takovém p ípad prost a jednoduše v ština lidí není moc asto vd ná…
Ochuzují se tak o všechny ty blahodárné efekty, jež vd nost p ináší…

A brzdí sv j vlastní postup kup edu.
Ne ekejte až budete mít d vod. Nau te se procítit VD

NOST na vyžádání…

Nebu te odkázání na žádné vn jší podn ty nebo na své sou asné výsledky…
Ne ekejte na okamžiky, kdy Vás vd nost spontánn ovládne, abyste mohli tento úžasný pocit
pln procítit. Místo toho se nau te procítit vd nost každý den i za malé v ci, které už máte.
Nenechávejte své št stí náhod a doufání. Nau te se být pánem svého osudu.
Jen tak získáte možnost postarat se o to, abyste vd nost cítili co nej ast ji…
Nau te se pracovat a procítit svou vd nost každý den…
Že to neumíte? Nevadí…

ipravili jsme pro Vás Kurz:

Cesta Vd nosti…
V prvním kurzu vd nosti na sv už
neponecháte své št stí náhod a doufání.
Nau íte se být pánem svého osudu…
Co vlastn tento nový Kurz Cesta Vd nosti obsahuje?
UNIKÁTNÍ DOKUMENTY,
v nichž se m žete t šit na více než 40 úkol , které Vám pomohou nastavit Vaše myšlení tak,
abyste mohli dosáhnout úsp chu ve všech sférách svého života.

VIDEA AFIRMACÍ VD NOSTI,
která si m žete kdykoli b hem dne nebo t eba nave er p ed spaním pustit, abyste se navrátili
zp t do tvo ivé rozpoložení mysli, programovali sv j Retikulární Aktiva ní Systém a mohli
dokonale využít sv j potenciál…

SEDM TÝDN VD NOSTI
Velké cvi ení, které Vám dá na každý z následujících sedmi týdn nové úkoly a nové inspirace.
Mezi jejich autory pat í nap íklad také Jim Stovall, kterého znáte z filmu “Myšlením k
bohatství“.

BONUSOVÉ MEDITACE,
které Vám pomohou pln se pono it se do hlubin svého nitra a po dvaceti minutách se vyno it
jako zcela nový lov k s klidnou, jasnou a istou myslí nastavenou na hojnost, prosperitu a r st.

CELKEM 18+ HODIN OBSAHU
Nejen obsah k pasivní konzumaci, ale hlavn úkoly, etba a cvi eník aktivní mentální práci,
které když budete pe liv a poctiv následovat, navždy zm ní Váš pohled na sebe sama a tím i
Váš život.

ROSTOUCÍ OBSAH KNIHOVNY
ipravujeme pro Vás mnoho dalších nových rozší ení obsahu, který Vám pom že udržovat
svou vd nost erstvou jak erstv padlý sníh a nikdy Vám nezevšedn la, abyste i nadále mohli
žit z jejich p ínos …

Objevte sílu vd nosti a za te do svého života p itahovat
více v cí, lidí i situací, za které budete cítit ješt v tší vd k a
dostanete se tak na vzestupnou spirálu…
Projít Online Kurz: Cesta
Vd nosti...

Klikn te na odkaz a zakupte si Kurz: Cesta Vd nosti…

