
 

 
 

Vítejte! 
  

 
Jmenuji se Adéla Sen.  

Inspiruji, motivuji a provázím lidi na cestě osobní proměny. Jsem nadšená 
vyznavačka a propagátorka městského šamanismu. Ukazuji lidem způsoby, jak 

mohou prožívat spiritualitu, aniž by se vzdali moderního životního stylu. 

Jsem absolventka základního výcviku Procesové psychologie, šamanského 
léčení Medicínská cesta a členka šamanské lóže, lektorka Životních map 

a komunikačních typů. Mou vášní je pomáhat lidem na cestě k celistvosti, 
jednotě a vnitřní svobodě. 

Jsem autorka blogu www.probuzena.cz a e-booku PRVNÍ POMOC PŘI 
PROBLÉMECH S KOJENÍM, maminka tří dcer a bývalá redaktorka s více než 
patnáctiletou praxí. Provázím individuálně – dospělé i děti – na jejich cestě 

sebepoznáním a pořádám skupinové workshopy, jejichž esencí je představivost 
a tvořivost. 

http://www.probuzena.cz/
https://www.probuzena.cz/e-book-prvni-pomoc-pri-problemech-s-kojenim/
https://www.probuzena.cz/e-book-prvni-pomoc-pri-problemech-s-kojenim/
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Zkuste se na chvilku spolu se mnou zasnít... 

Jak by vypadal váš život, kdybyste mohli dělat to, co vás 
baví a nové příležitosti si vás nacházely samy? 

Kdybyste mohli žít život, po kterém toužíte, jaký 
život byste žili?  

Tyto a podobné otázky se mi honily hlavou v průběhu 
dospívání, rané dospělosti i dlouho potom. Cítila jsem 
uvnitř sebe velkou sílu, ale nedokázala jsem ji aktivovat. 
Neustále dokola jsem se sama sebe ptala, kde se blokuje 
moje životní energie a jak ji mohu rozproudit a naplno si 
začít užívat svůj potenciál? 

Nacházíte-li se v životní fázi, ve které napadají podobné 
otázky i vás, mám pro vás dobrou zprávu. Naučila jsem se 
na své cestě životní proměny používat 9 klíčů 

k odblokování zadržované energie a sepsala je pro vás, 
abyste se mohli pohnout z místa i vy. 

U každého z klíčů, které popisuji níže, uvádím příběh ze 
svého života, abych vám ukázala, jak klíče fungují a jak 
vám mohou pomoci k silné a trvalé životní změně.  

Mně osobně trvalo přes 10 let, než jsem si používání 
a rozpoznávání klíčů osvojila, proto na sebe v žádném 
případě netlačte. Už pochopení jednoho klíče vás posune 
v životě na vaší cestě o krůček dál a zároveň každý klíč 
v sobě nese potenciál hlubokého léčení a přiblížení se těm 
dalším. 

Pokud zpracováváte nějaké osobní téma, podívejte se na 
to, které klíče už používáte - vždy nějaké takové objevíte - 
a pro další práci na tématu zvolte ty, které jsou pro vás 
nejméně namáhavé, nebo o kterých si myslíte, že jejich 
použití nebude tak těžké. 

 

 

  

http://www.probuzena.cz/muj-pribeh/
http://www.probuzena.cz/muj-pribeh/
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Klíče reprezentují životní cestu k probuzení vašeho 
vnitřního potenciálu. Tento e-book nenabízí instantní 
řešení vašich problémů, vyžaduje vaši otevřenou mysl 
a aktivní účast. Neočekávejte, že změna nastane po jeho 
přečtení tak nějak sama.  

Klíče nemusíte používat v pořadí, ve kterém je uvádím, 
a nestresujte se tím, že si jich hned neosvojíte všech 9. 
Napsala jsem tuto knihu jako podporu pro vaši vnitřní 
práci. Můžete se k ní opakovaně vracet a nacházet v ní 
odpovědi na otázky, které se budou v průběhu času 
vynořovat. 

U každého klíče uvádím konkrétní tipy a drobnou 
nápovědu Jak na to + Pomocné otázky, díky kterým si 
můžete uvědomit, zda se u daného klíče vaše energie 
blokuje. Použijte je, kdykoli se rozhodnete měnit své 
postoje, vzorce, nebo návyky. 

Přes veškeré úsilí a poznání vložené do tohoto e-booku je 
jeho úloha informativní a já, jako jeho autorka, 
nepřebírám žádnou odpovědnost za to, jak a kam řídíte 
svůj život.  

 

 

 

Prosba: Napsání tohoto e-booku mě stálo spoustu času a energie. Přeji si, aby posloužil co nejvíce lidem, proto je zdarma. Jsem moc ráda, 
pokud vás e-book zaujal natolik, že ho chcete sdílet. Učiňte tak prosím prostřednictvím odkazu na mých stránkách www.probuzena.cz. 

E-book je chráněn autorským právem, proto ho bez mého svolení nekopírujte a nezveřejňujte. Je možné sdílet jeho části pouze s uvedením 
zdroje. Vždy mě v takových případech nejdříve kontaktujte na email info@probuzena.cz. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 

 

 

Obálku a grafickou úpravu knihy vytvořila Aneta Španielová (další ebooky ZDE).  

http://www.probuzena.cz/
mailto:info@probuzena.cz
https://www.facebook.com/ebcover/
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Osobní rozvoj a práce na sobě je celoživotní proces, který nemá definovaný začátek ani 
konec a já sama na této dobrodružné cestě neustále objevuji, co je za branami.  

Klíče odemykající váš vnitřní potenciál 

1. klíč: Víra, touha a láska – váš odrazový můstek na cestě ke splněným přáním. 
2. klíč: Odpuštění, soucit a smíření – vaše cesta k léčení bolavého srdce. 
3. klíč: Vděčnost, pozitivní myšlení, pozornost – zesílení vašeho energetického pole a navýšení vibrací. 
4. klíč: Důvěra, pokora a odevzdání se – vaše přirozené plynutí v proudu života. 
5. klíč: Odhodlání, vůle, odvaha – pevné držení vašeho kormidla života na rozbouřeném moři. 
6. klíč: Záměr a rozhodnutí – posilování a posouvání vaší Vize k manifestaci v realitě. 
7. klíč: Aktivita, konání, zodpovědnost – váš raketový pohon na cestě ke splněným snům. 
8. klíč: Svoboda, spontaneita, kreativita – vaše hlasité ANO životu. 
9. klíč: Intuice, vnitřní zdroje, vyšší vedení – vaše spojení s univerzální moudrostí a vědomím, objevení 

skrytého potenciálu a vnitřních zdrojů. 
 

Moje osobní touhy a přání by se nikdy nenaplnily, pokud bych nepoužívala klíče, které mi umožnily 
odemknout brány, ve kterých moje energie stagnovala. 

S radostí s vámi sdílím svoje poznání prostřednictvím tohoto e-booku, ale mám toho pro vás připraveno 
víc! Dočtěte až do konce a získáte další užitečné informace, které vám pomohou na cestě k probuzení 
vašeho vnitřního potenciálu. 
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1. KLÍČ: VÍRA, TOUHA A LÁSKA 

váš odrazový můstek na cestě ke splněným přáním 

Sebeláska a bezpodmínečná láska 
patří mezi nejdůležitější kvality 
naplněného života, jejich osvojení je 
zároveň jednou z nejtěžších výzev na 
vaší cestě. Málokdo z nás měl natolik 
šťastné a harmonické dětství, aby je 
přirozeně nasál v tomto období.  

Pokud nemilujete sami sebe, jak 
můžete milovat druhé? Nemáte-li 
dostatek pochopení a porozumění 
pro sebe, jak můžete mít pochopení 
a porozumění pro druhé?  

Posuzujete-li neustále sami sebe, 
porovnáváte-li se, vedete-li vnitřní 
dialog, kde hlavní slovo mají vaši 

kritici, vyhrává vaše mysl před vaším 
srdcem na plné čáře.  

Každý člověk ze své přirozenosti 
touží po lásce. Dovolte si pro začátek 
alespoň to. Dovolte si cítit lásku 

k Životu a brzy začnete vnímat, po 
čem vaše srdce touží doopravdy.   

Vychází-li vaše touha z vašeho Srdce, 
je to píseň vaší Duše, která se vás 
snaží navést na cestu k vašemu 
životnímu snu a poslání. Naše Duše 
je jádrem naší lidské přirozenosti, 
důvod, pro nějž jsme se narodili, 
esencí našeho konkrétního životního 
smyslu. 

Možná máte pocit, že po ničem 
netoužíte, nebo že toužení je luxus, 
na který jste již dávno rezignovali? 
Vzdáváte-li se svých snů, vzdáváte se 
sami sebe. Když se vzdáte sami sebe, 
co vám v životě zbude?  
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Jak na to? 

Pro začátek vyzkoušejte sílu afirmací.  

Začněte o sobě a o druhých lidech smýšlet pozitivně, 
vyměňte negativní myšlenky za pozitivní. Snažte se plně 
přijmout sami sebe. Chvalte se a povzbuzujte. Mějte se 
sebou trpělivost. Najděte si podporovatele. Vyhýbejte se 
lidem s negativním myšlením a silnou kritikou. Modlete 
se, děkujte a projevujte vděčnost za vše, co máte a čeho 
jste až dosud dosáhli. 

Afirmace jsou skutečná novodobá zaklínadla, když víte, jak 
je účinně používat. Přečtěte si článek na mém blogu, kde 
se tématu věnuji podrobně. 

Můžete také vyzkoušet moji meditaci Kvetoucí srdce, 
která je pro vás na mém webu volně ke stažení.  

 

Moje cesta na Aljašku a po západním pobřeží USA 

Od dětství jsem v sobě měla silnou touhu cestovat do neznámých a divokých končin naší Matky 
Země. Pamatuji se, jak jsme ve 14 letech s mojí nejlepší kamarádkou Klárkou spřádaly plány na 
útěk z domova a cestu kolem světa.  

Moje srdce zpívalo píseň o dalekých krajích a vždy, když jsem pobývala v přírodě, tak jsem tuto 
píseň slyšela tak zřetelně, že ji nešlo přehlížet. A tak jsem snila o návštěvě panenské přírody 
a bylo mi jedno, jestli to bude mrazivá tundra Kanady, nebo tropická amazonská džungle.  

Moje touha se naplnila až za dlouhých 11 let. Ve 23 letech jsem se přihlásila na studium 
publicistiky. Nebyl to vůbec žádný promyšlený tah, spíš náhlé pohnutí mysli, když mi jedna 
vzdálená známá o studiu vyprávěla.  

http://www.probuzena.cz/jsou-afirmace-kouzelna-zaklinadla-nebo-jen-precenovane-libive-fraze/
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Psaní mi vždycky šlo a do budoucna jsem to brala jako možnost mít svobodné povolání. Smysl 
a účel mého studia, které jsem nedokončila, se vyjevil až později, když se mi díky mé kamarádce 
naskytla příležitost odcestovat s jedním studentským programem na Aljašku.  

Na cestách jsem strávila bezmála 5 měsíců, opakovaně se zamilovala sama do sebe a dodnes 
jsou pro mě zážitky z cesty nevyčerpatelnou zásobárnou energie. Bez vytrvalé víry, touhy a lásky 
k Matce Zemi a Životu, by se však nic z toho neuskutečnilo.  

 

 

  

Pomocné otázky 1. klíč: 

 Jak silná je moje touha změnit svůj návyk (ohodnoťte od 1 do 10)? 

 Skutečně věřím tomu, že to mohu změnit? 

 Mám se natolik rád/ráda, že jsem sám/sama sobě dostatečnou motivací? 

 Vím, co chci a věřím tomu, že to dokážu? 
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2. KLÍČ: ODPUŠTĚNÍ, SOUCIT A SMÍŘENÍ 

vaše cesta k léčení bolavého srdce 

 

Odpuštění a smíření jsou mocné 
nástroje k léčení našeho bolavého 
srdce. Cítíme-li ve svém srdci křivdu, 
bolest, nebo smutek může být pro 
nás obtížné nalézt v sobě víru a 
naději v lepší zítřky.  

Pokud vám někdo ublížil, pracujte 
intenzivně na tom, abyste se zbavili 
pocitu lítosti, zrady 
a nespravedlnosti. Je-li to naopak 
a trápí vás, že vy sami jste někomu 
ublížili, přemýšlejte o tom, jak byste 
mohli svou chybu napravit.  

 

Možná, že potřebujete odpustit sami 
sobě za něco z dávné minulosti, 
usmířit se s někým, na kom vám 
záleží, přijmout sami sebe i se svými 
chybami. Možná, že dotyčná osoba 

už není přítomná v tomto světě a vy 
si myslíte, že staré rány proto není 
možné uzdravit. 

Nalezněte uvnitř sebe místo 
nejhlubšího soucitu a z tohoto místa 
si dovolte nahlížet sami na sebe i na 
danou situaci. Nechejte soucitnou 
energii prostoupit vašimi zraněními, 
aby je mohla vyléčit.  

Zkuste na podporu svého záměru 
využít sílu rituálu, požádat o léčení 
během nočního spánku, nebo 
využijte doprovodu kvalifikovaného 
průvodce. 
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Jak na to? 

Pro začátek můžete zkusit starou havajskou techniku 
Ho´oponopono. Hó oponopono je modlitba, která nám 
pomáhá uvolnit energii starých emocionálních bolestí, 
které způsobují naši vnitřní nerovnováhu. Modlitba je sice 
jednoduchá, ale stejně jako každá vnitřní práce, vyžaduje 
určitou odevzdanost a trpělivost.  

Zaměřte se na téma, které vás trápí, sedněte si do 
příjemné pozice, uvolněte se několika hlubokými nádechy 
a výdechy a začněte pomalu odříkávat modlitbu. Pro lepší 
účinek každé sousloví prociťte. 

„Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“ 

 

Moje cesta z utrpení a nenávisti 

Když jsem v 28 letech potkala svého muže, žila jsem 5 let ve vztahu, ve kterém jsem se 2 roky 
trápila. Dobře jsem si však uvědomovala, že pokud ze vztahu odejdu, přijdu nejen o dům, ale 
i o domov, o místo, se kterým jsem byla vnitřně i energeticky spojená.  

Jeden jediný pohled do očí s mužem mého života však stačil, abychom věděli, že spolu chceme žít 
a možná i prožít zbytek života. Bylo to jako rozvzpomenutí se na dávný slib, který jsme si dali. 
Během 14 dnů jsem si sbalila svoje osobní věci a svůj dosavadní život nechala za sebou. 

Následující 3 měsíce byly pro nás oba noční můrou. Můj životní partner nebyl ještě rozvedený, 
jeho žena již žila v jiném městě s někým jiným. Jakmile se dozvěděla, že se zamiloval, začala 
„náhodně“ přijíždět do jejich dříve společného bytu a dělat nám ze života peklo.   

Můj bývalý partner se zachoval přesně podle očekávání - nejen, že mi odmítl vyplatit podíl na 
domě a autě, které jsme spolu koupili a spláceli, ale aby mě potrestal, vyhrožoval, že si nechá 
i mého psa. 
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Byla jsem na dně. Bez veškerých úspor v bytě s novou láskou a s jeho bývalou ženou, bez 
podpory a pochopení. Utápěla jsem se v lítosti a nenávisti. Cítila jsem obrovskou křivdu a měla 
zlomené srdce. Každý den jsem několik hodin plakala neschopná čehokoli.  

Svému bývalému příteli jsem přála to nejhorší. Zpočátku mi to trochu pomáhalo, ale nenávist se 
šířila mým tělem jako infekce a otravovala každou buňku mého těla. V hloubi svojí Duše jsem 
cítila, že žádný majetek, žádná věc na světě nestojí za to, abych tak hluboce nenáviděla, a pokud 
s tím brzy něco neudělám, skutečně onemocním. 

Každý večer před spaním jsem se modlila, aby moje utrpění skončilo a já byla schopná 
odpuštění, smíření a soucitu. Jedné noci se mi během nočního spánku dostalo obrovského daru 
léčení. Ocitla jsem se v amazonské džungli v prostém obydlí šamana, který mě léčil rituálním 
způsobem.  

Cestoval pro mě časem, aby mi vrátil ztracenou část mojí Duše, která se odloučila a zůstávala 
v mém bývalém Domově. Ještě dnes cítím vůni vykuřovadla, vidím šamanův tanec a slyším jeho 
zpěv provázený chřestidlem. Když jsem procitla, cítila jsem ve svém srdci jen hlubokou vděčnost, 
klid a mír. 

   

Pomocné otázky 2. klíč: 

 Jsem schopen odpustit sám sobě svoje postoje a přestat se zabývat minulostí? 

 Dokážu v sobě najít místo nejhlubšího soucitu a z tohoto místa pohlížet na 
sebe, na danou situaci, na druhé? 

 Dokážu se smířit s aktuální situací a přijmout skutečnost, že to tak prostě je? 
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3. KLÍČ: VDĚČNOST, POZITIVNÍ MYŠLENÍ, POZORNOST 

zesílení vašeho energetického pole a navýšení vibrací  

 

Zaměřte svou pozornost na to, co ve 
vašem životě funguje a zaslouží si 
ocenění. Možná, že nemáte zrovna 
práci snů, ideálního partnera, toužíte 
po dítěti nebo vám chybí peníze, ale 
jistě se ve vašem životě najde něco, 
za co můžete poděkovat a projevit 
skutečnou vděčnost.  

I kdybyste nemohli přijít vůbec 
na nic, stále máte svůj život, který 
žijete. Život je Dar v každém ohledu, 
ať si o jeho současné kvalitě myslíte 
cokoli.  Začněte svůj obrat v myšlení 
tím, že budete svou pozornost 
věnovat tomu, co ve vašem životě 
funguje a co už máte. S úžasem 
pozorujte, co se bude dít. 

 

Každý den nám náš vnitřní dialog, 
posuzování a polarizování 

skutečnosti (dobré-špatné, hodné-
zlé, hezké-ošklivé) ubírá obrovské 
množství energie, kterou nemůže 
využít ke svému rozvoji nebo 

k pomoci a porozumění našim 
nejbližším. 

Cítíme se vyčerpaní, bez životní 
jiskry, málo se smějeme a málokdy 
zažíváme povznesené stavy euforie. 
Pokuste se posuzování, porovnávání 
a předsudky nahradit pozitivním 
myšlením. Častou kritiku sebe sama 
nebo ostatních vyměňte za laskavou 
pozornost a uznání.  

Naučte se nacházet a oceňovat sami 
na sobě i druhých lidech jejich 
kvality a přestaňte si všímat 
nedostatků. Radujte se z drobných 
každodenních úspěchů a celý váš 
postoj k životu se brzy promění. Této 
změny si záhy všimne i vaše okolí 
a Život vám začne vaše pozitivní 
myšlení zrcadlit zpět. 
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Jak na to? 

Každý den ráno poděkujte za to, že jste se mohli znovu 
probudit a žít, protože s každým novým dnem přichází do 
vašeho života i nová příležitost. Projevujte vděčnost za 
vše, co si ve vašem životě zaslouží ocenění, i kdyby se vám 
to zdálo sebevíc banální. Napište si seznam a ten každý 

den rozšiřujte. Po týdnu s údivem zjistíte, jak bohatý je váš 
život a jak často přehlížíme to, co je v našem životě hodné 
ocenění. Už jen díky tomu, budete mít ze sebe a svého 
života mnohem lepší pocit. Tímto cvičením zároveň 
posilujete i Klíč č. 1 (Víra, touha, láska). 

 

První fáze mojí osobní transformace 

Jako dítě jsem měla bohatý vnitřní svět. Komunikovala jsem s bytostmi z jiných realit a vše 
zajímavé, co jsem jako dítě zažívala, se odehrávalo v mojí představivosti. 

Protože jsem však v dětství silně trpěla pocitem nepřijetí, trpěla jsem také obrovskými strachy, 
nočními můrami a nemocemi. Postupně jsem si tedy dveře do svého vysněného světa zavírala, 
protože jsem nikdy neměla jistotu, zda se v nich zjeví jednorožec nebo masový vrah. 

Moje silná fantazie a představivost však chtěly být žité a manifestovaly se způsobem, který mi 
velmi škodil. Začala jsem si chronicky vymýšlet a přesvědčovala okolí o tom, že moje báchorky 
jsou pravdivé. 

Tento zlozvyk mi vydržel až do rané dospělosti. Navíc jsem na sebe kladla vysoké nároky, 
záviděla ostatním kde co, neustále jsem se s někým porovnávala a posuzovala jsem druhé. Byla 
jsem egoistická a necitlivá, ze strachu, aby někdo nezahlédl mojí křehkost a ještě více mě 
nezranil. 
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K tomu všemu jsem se za to všechno nenáviděla. Moje sebekritika byla destruktivní a moje 
vztahování se ke světu bylo ne-mocné. Někdy kolem 24. roku jsem se na sebe nemohla už ani 
podívat. Byla jsem vnitřně rozervaná, věděla jsem, že jsem někým jiným a chtěla se zbavit všech 
svých masek. V mém okolí však nebyl nikdo, kdo by mi pomohl. 

Musela jsem na tom začít pracovat sama. Brzy jsem si všimla, že když o sobě přemýšlím 
pozitivně, dokážu si projevit uznání a věnuji soustředěnou pozornost postojům, které chci 
ve svém životě proměnit, změna se děje rychleji, než bych si kdy pomyslela.  

A co víc, Život, Vesmír, Bůh, Stvořitel mě podporovali v úsilí a posílal mi do cesty, přesně takové 
lidi, situace a informace, které mi v mojí osobní transformaci pomáhali. 

 

 

  

Pomocné otázky 3. klíč: 

 Zvládnu na sebe i druhé pohlížet pozitivně a přestat hledat chyby na sobě i na druhých lidech? 

 Udržuji vědomou pozornost a všímám si situací, ve kterých se můj nezdravý postoj projevuje, 
aniž bych se za to negativně hodnotil/a? 

 Dokážu projevit upřímnou vděčnost za to, co v životě právě mám? 
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4. KLÍČ: DŮVĚRA, POKORA A ODEVZDÁNÍ SE 

vaše přirozené plynutí v proudu života 

 

Víra a důvěra v to, že je o vás 
postaráno, že se věci dějí tak, jak 
mají, byť dnes třeba plně 
nerozumíte onomu PROČ, 
neznamená, že si vyložíte nohy na 
stůl a přestanete se aktivně podílet 
na tom, abyste přispěli konkrétní 
činností k realizaci svých snů. 

Absolutní důvěra znamená 
soustředěnou a kontinuální 
koncentraci na předmět mojí touhy, 
můj cíl, neustálé připomínání, ale 
také snažení se o to, co chci, avšak 
bez určování JAK nebo dokonce za 
jakých podmínek se ono CO má stát. 

Odevzdáváme se proudu, když se 
vzdáváme lpění. Lpění na čemkoli, 
a platí to i pro naše vize a přání, 

vytváří tlak. Kde jedna strana vytváří 
tlak, vzniká automaticky na straně 
druhé protitlak. Ustává veškerý 
pohyb a nastává stagnace 
a rezistence. Kde není pohyb 

a proudění, není prostor pro změnu 
a tvoření.  

Odevzdání se proudu znamená, že 
přestože věnujeme soustředěnou 
pozornost našim přáním a po malých 
krůčcích postupujeme k cíli, jsme 
klidní a smíření s tím, že Vesmír, 
osud nebo Bůh má s námi možná 
jiné plány.   

Pokorně přijímáme, že naše tužby se 
možná ještě nemohou naplnit, 
protože ještě nejsme připraveni. 
Možná, že je potřeba odstranit 
některé staré a zatuchlé programy, 
které nás brzdí v našem rozletu, než 
budeme zralí k realizaci naší vize. 
A to s sebou může přinášet na naší 
cestě nejrůznější překážky. 
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Jak na to? 

Je velmi těžké důvěřovat, že vše se děje tak, jak má a že je 
o nás postaráno, když se utápíme ve smutku, nebo 
beznaději. Zkuste si vybavit radostné okamžiky ze svého 
života, obalte se hřejivými, hojivými vzpomínkami 
a představujte si sami sebe, jakoby už období temna bylo 

za vámi. Prociťujte a nadechujte naději, vizualizujte si sami 
sebe v lehkosti. Podpořit se můžete například vhodnými 
homeopatiky, bachovými nebo jinými esencemi, 
vysokovibračními oleji, nebo krystaly. Nezapomínejte na 
dostatek pohybu. 

 

Přirozené otěhotnění mělo pohledem lékařů 10% šanci na úspěch. 

Ve 14 letech lékaři konečně rozhodli, že je načase vyoperovat moje slepé střevo. Trpěla jsem 
chronickým zánětem od 4 let a téměř 10 let mě sužovaly bolesti břicha. Bohužel moje 
reprodukční orgány byly na pravé stráně díky dlouhodobému chronickému zánětu slovy lékařů  
v žalostném stavu... 

V 21 letech jsem neplánovaně otěhotněla. Přestože jsem se na dítě ještě necítila zralá, potrat 
nepřicházel v úvahu. A tak jsem se začala pomalu smiřovat s novou situací, zároveň jsem však 
měla neurčitý pocit, že něco je jinak. 

Za pár dnů se prokázalo, že moje těhotenství je mimoděložní a já jsem musela na operaci. 
Jelikož jsem byla mladá a metody umělého oplodnění v té době nebyly na takové úrovni jako 
dnes, navíc můj pravý vejcovod a vaječník byly zdevastované od zánětu, rozhodl se operatér, že 
se pokusí můj levý vejcovod zachránit. 

Podle lékařů byla po zákroku moje přirozená šance na otěhotnění 10 %. V té době mě 
samozřejmě tato informace zas tolik netrápila, ale dobře si pamatuji, že jsem ji nebrala jako svůj 
životní ortel.  



ODHODLÁNÍ, VŮLE, ODVAHA  

2019 © www.probuzena.cz   17 

Verdikt lékařů byl pro mě úsměvný – věřila jsem, že Příroda je mocná čarodějka a že pokud mám 
být matkou, stanu se jí bez ohledu na lékařský posudek. 

S postupem času ve mně sílila touha po mateřství. Zároveň jsem však odmítala vystavit svoje 
tělo zběsilé hormonální stimulaci a podstoupit umělé oplodnění. Postupně jsem se smiřovala se 
skutečností, že pokud neotěhotním přirozeně, má se mnou nejspíš Vesmír, Život, Stvořitel jiné 
plány. 

Když jsem v 29 letech potkala muže svého života, počali jsme naší první dceru přirozeně během 
3 měsíců naší známosti a na jaře v roce 2018 se nám po přirozeném početí narodila naše třetí 
dcera.  

Jsem přesvědčená o tom, že za svoje děti vděčím 4. energetickému klíči, kdy jsem se s důvěrou 
a pokorou odevzdala přirozenému plynutí, zároveň jsem však nerezignovala, nepřestala věřit 
a neustala ve snažení. 

 

  

Pomocné otázky 4. klíč: 

 Důvěřuji si a dělám vše proto, abych danou situaci zvládl/a? 

 Přijímám, že způsob, jakým se to stane, nemusím mít plně pod kontrolou? 

 Uznávám s pokorou, že moje cesta může být součástí vyššího záměru, kterému 
momentálně nemusím rozumět? 

 Jaká jsou moje očekávání a jsem ochotný/á se jich vzdát? 
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5. KLÍČ: ODHODLÁNÍ, VŮLE, ODVAHA 

pevné držení vašeho kormidla života na rozbouřeném moři 

 

Pátý energetický klíč budete 
potřebovat vždy, když se budete 
zmítat v oceánu strachu, 
pochybností a stagnace. Když bude 
na vaši fregatu dotírat pirátská flotila 
pochybovačů, vnitřních kritiků, 
budete zažívat ztrátu motivace, 
protože cíl vaší cesty je zatím skrytý 
v mlze.  

Na vaší plavbě za životní změnou vás 
pravděpodobně několikrát přepadne 
bouře, přijdete o zásoby a možná 

i o posádku. Nic z toho vás však 
nedokáže odklonit od vašeho směru. 

V sázce je příliš mnoho...  

Nepropadejte beznaději. Znáte svůj 
směr, máte jasný cíl a díky 
předchozím energetickým klíčům 
i podporu samotného Života.  

Přečtěte si moje zamyšlení Jaký je 
rozdíl mezi kritikou a zpětnou 
vazbou a existuje vůbec 
konstruktivní kritika? a vyzkoušejte 
tipy z konce článku, až se budou vaši 
vnitřní pochybovači hlásit o slovo. 

 

 

 

 

https://www.probuzena.cz/jaky-je-rozdil-mezi-kritikou-a-zpetnou-vazbou-a-existuje-vubec-konstruktivni-kritika/
https://www.probuzena.cz/jaky-je-rozdil-mezi-kritikou-a-zpetnou-vazbou-a-existuje-vubec-konstruktivni-kritika/
https://www.probuzena.cz/jaky-je-rozdil-mezi-kritikou-a-zpetnou-vazbou-a-existuje-vubec-konstruktivni-kritika/
https://www.probuzena.cz/jaky-je-rozdil-mezi-kritikou-a-zpetnou-vazbou-a-existuje-vubec-konstruktivni-kritika/
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Jak na to? 

Napište si na papír, proč jste se odhodlali ke změně. Jakou 
kvalitu do svého života voláte a proč o změnu usilujete. 
Papír si umístěte na nějaké viditelné místo, dejte si ho do 
peněženky a každý den si svoje důvody připomínejte. 

Dovolte si také krátkou pauzu 2 – 3 dny, kdy se nebudete 
vnitřní práci věnovat. Zajděte si s kamarádkou na víno, 
běžte nakupovat. Dodržte však přesně stanovenou pauzu, 
a jakmile uběhne, vrhněte se zase znovu do práce. 

 

Naše cesta k vysněnému domovu 

Milujeme náš podkrovní byt v Praze, ale již delší dobu všichni cítíme, že potřebujeme žít a tvořit 
v těsném sepjetí s Matkou Zemí, dotýkat se jí bosýma nohama, kdykoli pocítíme potřebu. 

Pro naší starší dceru Elišku je navíc přímý kontakt se Zemí životně důležitý a bydlení v pátém 
patře činžáku má pro její éterickou vílí povahu tím pádem i pro nás ostatní místy destruktivní 
důsledky.  

Naše situace však fakticky nedovolovala byt prodat, měli jsme v kupní smlouvě od města opci, že 
zprivatizovaný byt do osobního vlastnictví několik let neprodáme. Tak jsem se rozhodla pro 
mnohé naše známé a příbuzné podstoupit přehnaně složitou anabázi – pronajmout náš byt 
a pro naši rodinu pronajmout dům. 

Muž i děti přijali ten nápad s nadšením, což mě jen utvrdilo ve správnosti mého rozhodnutí. 
A začalo hledání, protože jsme nechtěli jen tak ledajaký dům. Chtěli jsme dům s Duší a velkou 
zahradu se vzrostlými stromy. Jeden takový jsme objevili, jenže nebylo to tak úplně ono. 
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Naštěstí mi pronajímatelka domu odzrcadlila moje vnitřní váhání, které jsem si v té době úplně 
neuvědomovala. Nebyli jsme jediní, kdo se o pronájem zajímali, a ti druzí zájemci s definitivním 
rozhodnutím neustále váhali. 

Řekla jsem si, že pokud moje srdce nekřičí jasné ANO, je to prostě NE. Ten den, kdy jsem se 
rozhodla zavolat majitelce a odmítnout nabídku, přišla mi zpráva, že druhá rodina zájem 
o pronájem potvrdila. 

 Ještě ten den jsem na realitním serveru pro nás objevila dům snů. Navíc byl pronájem 
prvorepublikové vilky se zahradou 1000 m za snovou cenu. Následně jsme do týdne pronajali 
i byt a za měsíc si už užívali podporující a léčivou energii nového místa. 

 

 

Pomocné otázky 5. klíč: 

 Mám odvahu měnit své životní postoje a návyky? 

 Mám odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a postavit se svým strachům? 

 Jak silné je moje odhodlání? 

 Mám dostatek vůle vytrvat ve svém snažení a nevzdat se, ani když změny budou přicházet pomalu? 

 Jsem odhodlaný/á překonávat překážky a vnímat je jako tréninkové pole, kde mohu manifestovat 
nové postoje? 

 Dokážu odolávat tlaku pochybovačů a vnitřních kritiků? 
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6. KLÍČ: ZÁMĚR A ROZHODNUTÍ 

posilování a posouvání vaší Vize k manifestaci v realitě 

 

Udělejte první kroky k tomu, abyste 
svůj záměr zhmotnili. Udělejte si 
myšlenkovou mapu, sepište si kroky 
k uskutečnění svého záměru, 
podpořte svůj záměr rituálem, 
vizualizací, vytvořte si nástěnku snů 
a přání. 

Zajímá vás téma Vision boardů? 
Přečtěte si můj článek 10 + 1 důvod, 
proč si udělat Vision board a jak 
zařídit, aby fakt fungoval 

Dejte vědět Životu, že jste pevně 
rozhodnutí uskutečnit svůj záměr, 
ale nedávejte si žádné podmínky, jak 
a kdy se tak má stát. Vzpomeňte si 
na předchozí energetické klíče 
a zkoumejte, kde by se mohla 
blokovat vaše energie a kde si sami 
bráníte naplnění vašeho záměru. 

Nezapomínejte však na to, že stejně 
tak, jako vy máte svoje plány a vaším 

záměrem je žít život, o kterém sníte, 
Život sám může mít s vámi jiný 
záměr. Jednoho dne možná 
nahlédnete na svoje poslání 
a zděsíte se jeho velikosti nebo 
hloubky. 

Můžete si však být jisti, že volání 
Života po tom, abyste své poslání 
naplnili, vás nepřestane 
pronásledovat. Přestože vám to 
může připadat jakkoli bláznivé, 
osmělte se a začněte si pomalu toto 
nové zjištění pouštět do života.  

Jakmile si dodáte odvahy 
a podniknete první krůčky správným 
směrem, každá vaše buňka se 
rozvibruje a začne s vaším novým 
životním záměrem rezonovat. To vás 
jen utvrdí v tom, že jste na správné 
cestě a budete se cítit šťastní 
a naplnění. 

https://www.probuzena.cz/10-1-duvod-proc-si-udelat-vision-board-a-jak-zaridit-aby-fakt-fungoval/
https://www.probuzena.cz/10-1-duvod-proc-si-udelat-vision-board-a-jak-zaridit-aby-fakt-fungoval/
https://www.probuzena.cz/10-1-duvod-proc-si-udelat-vision-board-a-jak-zaridit-aby-fakt-fungoval/
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Jak na to? 

Vaše energie směřuje vždy tam, kam je zaměřená vaše 
pozornost. Posilte sílu svého záměru vhodnou aktivitou, 
viz výše. Nemáte-li kolem sebe lidi, kteří váš záměr 

podpoří, nesdílejte ho. V tuto chvíli kolem sebe 
nepotřebujete pochybovače, kteří budou sílu vašeho 
záměru oslabovat. 

 

Jak jsem obdržela vizi svého poslání 

Když jsem se účastnila svého prvního workshopu hledání Vize, pracovala jsem již na pozici 
manažerky a teamleadra v prostředí internetových magazínů a se svojí prací jsem byla 
maximálně spokojená.  

Vytvářela jsem strategie, řídila menší tým spolupracovníků, mohla jsem si určovat pracovní dobu 
podle sebe a k tomu všemu měla velmi slušný plat. Práce mě nevyčerpávala a měla jsem pořád 
relativně dost času na děti, rodinu i svoje koníčky. 

Nic z toho by pochopitelně nebylo možné bez milující podpory mého muže a rodiny. V průběhu 
workshopu se mi život obrátil vzhůru nohama. Poselství o tom, co mám dělat, bylo tak jasné, že 
se před ním nedalo nikam schovat. 

Bylo mi fyzicky špatně. Jak mám provázet lidi na jejich cestě k celistvosti, jednotě a vnitřní 
svobodě? Jak je mohu provázet na cestě ke šťastnějšímu a spokojenějšímu životu bez patřičného 
vzdělání? Že mám využívat tradiční šamanské techniky, práci se sny a krystaly? 

Cítila jsem velké rozčarování a považovala svou účast na workshopu za ztrátu času a vyhozené 
peníze. Postupně mě Život donutil můj odmítavý postoj přehodnotit.  
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Uvědomila jsem si, že se nemůžu před svým posláním schovávat a dělat, jako bych o něm 
nevěděla, ale musím ho přijmout, ze srdce se pro něj rozhodnout a začít ho vědomě žít. 

 

  

Pomocné otázky 6. klíč: 

 Co přesně je můj záměr? 

 Proč chci svůj postoj změnit? 

 Jakou kvalitu mi tato změna přinese do života? 

 Co nebo kdo může oslabit moje rozhodnutí? 

 Které strachy oslabují můj záměr? 
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7. KLÍČ: AKTIVITA, KONÁNÍ, ZODPOVĚDNOST 

váš raketový pohon na cestě ke splněným snům. 

 

Vaše sny se nikdy nesplní bez vaší 
aktivní účasti. Budete-li aktivně 
používat všechny předchozí klíče, ale 
budete-li přitom pasivní a čekat, že 
Život, Vesmír, nebo Stvořitel něco 
udělají za vás, zůstanete stát krůček 
před branami k životu po jakém 
toužíte. 

Přijměte zodpovědnost za svůj život, 
bez ohledu na to, čím jste si prošli. 
Svou budoucnost tvoříte teď. 
Přestaňte se ohlížet na minulost 
a vykašlete se na obavy 

z budoucnosti. Dnes, v tento 
okamžik, je ten pravý čas na změnu 
bez ohledu na to, co jste si vytrpěli, 
nebo kolik je vám let. 

Vyměňte pasivitu za aktivitu 
a rozleťte se vstříc novým 
dobrodružstvím, která na vás čekají. 
Brzy zjistíte, že váš záměr 
a odhodlání jsou podporovány 
každodenními zázraky a že každý 
den jste o kousek blíž k vašemu 
vysněnému životu.  
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Jak na to? 

Připravte si akční plán. Každý den večer si napište seznam 
aktivit/úkolů na druhý den a využijte k aktivitě plonkový 
čas, když budete stát ve frontě na poštu, nebo sedět 
v autobuse. Pravidelně se alespoň několik minut denně 

věnujte posilování vašeho rozhodnutí pomocí afirmací, 
vizualizací, mentálního tréninku, imaginací, meditací nebo 
jiných technik, které jsou vám blízké. 

 

Moje po-volání 

Nechtěla jsem se při individuálních sezeních a při skupinové práci s klienty spoléhat jen na svou 
intuici, a tak jsem absolvovala několik dlouhodobých výcviků, díky kterým jsem získala potřebné 
znalosti, vytvořila si osobitý styl práce a naučila se mu plně důvěřovat.  

Postupně jsem se stala certifikovanou lektorkou Životních map, absolventkou základního výcviku 
procesově orientované psychologie a šamanského léčitelského výcviku Medicínská cesta. 
Absolvovala jsem i řadu dalších seberozvojových a sebezkušenostních seminářů a neustále se 
v této oblasti vzdělávám. 

Tradiční přístupy kombinuji se soudobými technikami, moderními poznatky kvantové fyziky 
i neurovědy a pomáhám tak klientům na jejich cestě k naplněnému, vědomému a spokojenému 
životu způsobem, který je pro ně přístupný a srozumitelný. 

Více se o mém přístupu a technikách, které používám při individuální práci s klienty i se 
skupinami, dozvíte na mých stránkách v sekci Můj přístup. 

Sedmý energetický klíč naplno využívám i při práci v byznysu, kterou si i nadále držím, protože 
mi zatím poskytuje potřebnou finanční svobodu a nezávislost. 

http://www.probuzena.cz/muj-pristup/
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Pomocné otázky 7. klíč: 

 Dokážu aktivně a vytrvale pracovat pro změnu? 

 Chápu a uvědomuji si, že nikdo jiný to za mě udělat nemůže? 

 Přijímám plnou odpovědnost za přítomnost i budoucnost, protože chápu, že svou 
budoucnost tvořím dnes? 
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8. KLÍČ: SVOBODA, SPONTANEITA, KREATIVITA 

vaše hlasité ANO životu 

 

Respektujte svobodu sebe 
i ostatních živých bytostí, uctívejte, 
že každý má právo na takový život, 
pro jaký se sám rozhodne. Vykročte 
ze své komfortní zóny. Vydejte se na 
cestu z vězení vlastních omezení, 
strachů, pochybností a přesvědčení 
k vnitřní svobodě. 

Pusťte do svého života spontaneitu. 
Alespoň jednou denně se zachovejte 
podle svého pocitu před tím, než si 
racionálně vyhodnotíte, zda je 
takové chování „správné“ nebo 
vhodné. Zkuste svůj záměr nejdříve 
procítit a až pak promyslet. 

Tvoření uvolňuje myšlení, a pokud 
tvoříte, zapojujete víc pravou 
hemisféru vašeho mozku, která vám 

umožní otevřít se plně poslednímu 
9. energetickému klíči.  

Uvolněte se tvorbou - buďte 
kreativní, zpívejte, malujte, háčkujte, 

tančete, uvařte podle fantazie, 
zkrátka dělejte cokoli z prosté 
radosti z toho, že tvoříte. 

Vaše spontaneita a kreativita velmi 
úzce souvisí s  vaší sexualitou. 
Sexuální energie je zodpovědná za 
vznik nového života a patří 
k nejtvořivějším energiím ve 
Vesmíru.  

Je-li vaše sexualita zablokovaná, je 
velmi pravděpodobné, že nejste 
schopni využívat naplno svůj 
kreativní potenciál, což se promítá 
do všech oblastí vašeho života. 
Chcete-li probudit svou kreativitu, 
začněte pracovat na osvobození své 
sexuality. Chcete-li osvobodit svou 
sexualitu, začněte tvořit. 



SVOBODA, SPONTANEITA, KREATIVITA     

2019 © www.probuzena.cz   28 

Jak na to? 

Prozkoumejte svou sexualitu a podívejte se, jak 
momentálně prožíváte svou sexuální energii. Cítíte příval 
této energie nebo její blokování? Zkuste spontánní nebo 
intuitivní tanec, přihlaste se na kurzy Mohendžodára nebo 

Kundalini jógy, udělejte si svou Mapu yoni - bezkontaktní 
metoda, která se kreslí a kterou vás ráda provedu. 

Je to na vás moc? Začněte tím, že si ráno zkusíte vyčistit 
zuby druhou rukou a do práce pojedete jinou cestou.  

 

Ztráta identity a smrt osobnosti 

Dlouho jsem byla uvězněná ve svém myšlení, vědění a racionalitě. Nedokázala jsem se vzdát 
postoje, že moje zkušenosti a vzpomínky určují to, kým jsem. Byla jsem vězněm svojí mysli, 
putovala jsem krajinou svého ega. 

Když se mi podařilo tuto hru prohlédnout, moje identita se roztříštila. Bylo mi jasné, že dokud se 
mi nepodaří zbavit se mých přesvědčení o sobě sama, nikdy nepocítím skutečnou vnitřní 
svobodu.  

Opět jsem musela použít energetické klíče, abych se byla schopná poskládat dohromady a smířit 
se s tím, že smrt mojí dosavadní osobnosti je součástí mojí cesty, že se musím vzdát sama sebe, 
abych mohla objevit to, kým doopravdy jsem. 

Tak jako řada žen i já jsem se musela vrátit daleko do minulosti a zrušit některé smlouvy, které 
jsem ze strachu z bolesti a utrpení uzavřela. Začala jsem pracovat s kundalini energií a zjistila, 
kde a proč se ta moje blokuje.  
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Vědomou prací s energetickým vejcem, Tao, Tantrou a dalšími technikami jsem začala bloky 
pomalu rozpouštět. Díky tomu jsem mohla opět pocítit tvořivou sílu a sexuální energii volně 
proudit mým tělem a využívat její neomezené možnosti, vědomě spřádat nit lepší budoucnosti 
a uzdravovat minulost. 

 

 

  

Pomocné otázky 8. klíč: 

 Jak se chci cítit, až se osvobodím od svých postojů, které mě svazují? 

 Jak mohu být ještě více autentický/á? 

 Jakými činnostmi mohu podpořit svou spontaneitu? 

 Co je mou přirozeností? 

 Jak mohu být ve svém životě více kreativní? 

 Co chci vytvořit? 
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9. KLÍČ: INTUICE, VNITŘNÍ ZDROJE, VYŠŠÍ VEDENÍ 

vaše spojení s univerzální moudrostí a vědomím, objevení skrytého potenciálu a vnitřních zdrojů 

 

Možná jste svou intuici dlouho 
přehlíželi a její hlas proto zní ve 
vašem nitru jen slabě. Čím více 
budete svojí intuici naslouchat, tím 
silněji uslyšíte její hlas. Zpočátku to 
bude chtít trochu cviku.  

Nesnažte se svou myslí analyzovat 
vnuknutí intuice, buďte spontánní 
a jednoduše dělejte to, co vám vaše 
intuice radí. Intuice vychází z vaší 
pravé mozkové hemisféry, je 
iracionální, tudíž jakákoli analýza je 
už dopředu zbytečná. 

Vaše intuice je vaše vnitřní navigace. 
Intuice může být hlasem vaší Duše, 
vašich průvodců, vnitřních učitelů, 
vyššího já, poselstvím z jiných světů 

nebo vzkazem od Univerza, Boha, 
Stvořitele, Života. 

Intuice k vám promlouvá mnoha 
různými způsoby, jejich společným 
rysem však je, že jsou neuchopitelné 
naší myslí a věděním. Často jde 
o neurčitý pocit, tušení, náhlé 

vnuknutí, jasnozření nebo 
jasnoslyšení. 

Jedním z jazyků naší intuice a tedy 
i jazykem naší Duše jsou naše sny.  

Naučíte-li se znovu naslouchat své 
intuici, otevřou se pro vás brány do 
jiných světů, ve kterých objevíte své 
průvodce a vnitřní učitele, s jejichž 
pomocí se budete umět sami léčit 
jak na Duchu, tak na těle. 

Podrobněji jsem se tématu intuice 
věnovala v článku: Jak se naladit na 
svou intuici, abychom slyšeli její hlas 
zřetelněji? V jeho závěru najdete 
cvičení, díky kterému se se svou 
intuicí znovu zkontaktujete. 

 

https://www.probuzena.cz/jak-se-naladit-na-svoji-intuici-abychom-slyseli-jeji-hlas-zretelneji/
https://www.probuzena.cz/jak-se-naladit-na-svoji-intuici-abychom-slyseli-jeji-hlas-zretelneji/
https://www.probuzena.cz/jak-se-naladit-na-svoji-intuici-abychom-slyseli-jeji-hlas-zretelneji/
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Jak na to? 

Pro posílení hlasu vaší intuice můžete vyzkoušet 
pravidelný krátkodobý půst 1 – 3 dny. Omezení 
konzumace masa, alkoholu, těžkých a smažených pokrmů, 
polotovarů. Trávit více času v přírodě, toulat se jen tak 

v místech, kde potkáte minimum dalších návštěvníků, 
přespávat venku pod širým nebem. Strávit několik dní 
v tichu nebo tmě, zapisovat si sny a snažit se odhalit jejich 
poselství. 

 

Léčivý rituál pro zemřelého pradědu 

Nedávno se mi v noci zdál sen, z něhož jsem si po probuzení pamatovala jen útržek, přesto jsem 
velmi silně cítila naléhavost jeho poselství. Věděla jsem, že sen se týká zátěže naší rodové linie 
z matčiny strany a že je v něm ukrytý potenciál léčení.  

V té době jsem se účastnila kurzu vědomého snění vedeného mým oblíbeným učitelem 
Robertem Mossem. Přinesla jsem si tedy tento sen do skupiny a během semináře požádala 
několik účastníků, aby se se mnou do snu vrátili a stopovali indicie, které by mi pomohly objasnit 
jeho význam.  

Byla to jedna z nejúžasnějších snových výprav, které jsem kdy zažila. Stopaři objevili řadu indicií, 
které ukázaly, jakým způsobem mám uspořádat léčivý rituál, a navíc se vrátili s řadou poznatků, 
které se týkaly naší rodiny a vnášely do celé situace více světla. 

Díky tomuto zážitku jsem mohla naplno využít 2. energetický klíč - Odpuštění, soucit a smíření 
nejprve k léčení sebe sama a následně jej využít pro léčení rodové linie a zátěže, která se v naší 
rodině po generace přenášela.  
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Uspořádala jsem rituál Odpuštění, kde jsme s mamkou a sestrou nejprve požádaly o souhlas 
s léčením a po jeho získání utkaly pro dědu nový sen jeho života. Ten jsme vetkly do krystalové 
matrice, kterou jsme nechaly působit několik dnů, aby posilovala nadále náš záměr.  

Účinek rituálu byl překvapivý a okamžitý. Již druhý den po uspořádání rituálu se ozvala moje 
babička, která měla problém vypořádat se s mým třetím těhotenstvím. Několik týdnů se mnou 
odmítala promluvit, ale již den po rituálu se ke mně chovala, jakoby se nic nestalo.   

 

 

 

 

  

Pomocné otázky 9. klíč: 

 Jak se chci cítit, až se osvobodím od svých postojů, které mě svazují? 

 Jak silné je momentálně mé spojení s vlastní intuicí? 

 Jsem ochotný/á naslouchat svému vnitřnímu vedení i v případě, že z pohledu mysli se 
instrukce jeví nerealisticky? 

 Jaké vnitřní zdroje mohu využít pro podporu svého záměru? 

 Jsem připraven/a na setkání se svými vnitřními průvodci a učiteli? 
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9 klíčů, které odemykají brány k vašemu 
vnitřnímu potenciálu, už znáte. Možná vám 
i přesto víří v hlavě otázky, na které ani po 

přečtení e-booku neznáte odpovědi. 

 Nacházíte se momentálně v období, kdy ve svém 
životě tápete a hledáte směr, kterým se vydat? 

 Nevíte, co od života chcete, jaké jsou vaše dary 
a talenty? 

 Potřebujte nejprve objevit své touhy a přání, abyste 
se mohli rozletět k budoucnosti? 

 Máte pocit, že život, který žijete, není váš?  

 Přejete si změnit svůj život, ale zkrátka nevíte jak na 
to? 

 Pokoušeli jste se o změnu v životě už mnohokrát, 
ale zatím neúspěšně? 

 Znáte svůj směr a víte, co v životě chcete, ale nedaří 
se vám vykročit na cestu? 

 Prokrastinujete? 
 

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu z výše 
uvedených otázek ANO, mám pro vás řešení:  

 Napište mi, s čím se potýkáte na 
info@probuzena.cz, budu se pro vás snažit najít 
řešení vaší situace. 

 Sledujte můj web www.probuzena.cz, na kterém 
pro vás pravidelně připravuji další podporující 
materiály. 

 Přihlaste se k odběru novinek na mých stránkách, 
aby vám neunikla žádná užitečná informace.  

 Staňte se fanouškem fcb stránky Žijte své sny, 
kterou spravuji. 

 Objednejte se ke mně na bezplatnou 30 min. 
konzultaci. Rozhodněte se a udělejte první krok ke 
změně. 

 
 
 

 

mailto:info@probuzena.cz
http://www.probuzena.cz/
https://www.facebook.com/probuzena/
https://www.probuzena.cz/spolecne-sezeni/

