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ČO MYSLÍTE PREČO STE DNES TU?
1. Chcete sa zbaviť pocitu z nedostatku ...
2. Napr. chcete sa zbaviť pocitu z nedostatku penazí

3. Sa zbaviť pocitu z nedostatku lásky
4. Alebo možno pocitu z nedostatku odvahy
5. atď



EMÓCIE A POCITY
Naše emócie a pocity tvoria hlavnú rolu v našom živote. Oni sú to 
čo rozhoduje o tom, cez aké okuliare sa práve pozeráme na svet 
a ako naše okolie  vnímame.

Ako vznikajú emócie, pocity a z nich odvodené rozhodnutia a 
nakoniec činy?

Sme zvyknutý myslieť v obrázkoch -> Obrázok panáčika 



OBRÁZOK PANAČIKA
V jednoduchosti tohto konceptu sa skrýva nesmierna sila, ktorá ti 
môže byť nápomocná, pri vstupe do sveta nekonečných 
možností, sily, príležitostí a dôvery.

A – VEDOMIE
• Zrak
• Sluch
• Dotyk
• Cítiť
• Chuť

B – PODVEDOMIE
• Je to náš operačný systém –

SOFTWARE

• Vzniká opakovaním 
myšlienkového vzorca z A

• Dá sa aj afirmovaním 
ovplyvňovať a prepisovať 
tvorením svojich právd

C – NAŠE TELO
Je to najmenší kruh a nazveme 
ho C. Naše telo je budova, 
ktorá je tvorená z 100 Biliónov 
buniek a fotónov.

Sme tvorený z čistých vibrácií.
Z čistej ENERGIE 
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4. Výsledok



Naše antény filtrujú to čo považujeme
za svoje pravdy, ale koho sú vlastne naše pravdy?



3 kroky k zmene

Všetko čo vieme a považujeme za svoju pravdu nás dostalo len sem do bodu P – nazveme to pod paniky alebo parkovisko, bod kde máme pocit z 

nedostatku. Každý kto si dá nový živote jasne definovaný cieľ musí vedieť odkiaľ sa posúva, kde sa v živote práve nachádza. Odkiaľ jeho cesta k 
zmene začína aby sa nakoniec dostal do bodu A – nazveme to bod Áno životu(som tam kde som vždy chcel byť)
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3 kroky k zmene
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možná!

Tvoj
príbeh

Správna
stratégia

Tvoj stav Emócie a pocity

Jazyk a význam

Fyziológia 



MOJE TIPY

• 1/4 Navýš svoj koeficient emócií
• Tvoje prežívanie a precítenie života musíš dostať 

na úplne nový level
• 2/4 Vyhoď všetok bordel a sprav MYŠLIENKOVÝ 

CLEAN UP
• 3/4 Prijímaj dobrý hodnotný input do hlavy
• 4/4 Mysli svoju vlastnú pravdu





ĎAKUJEM VÁM ZA VAŠU POZORNOSŤ

KONIEC


