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Jmenuji se Lída a jsem lektorka, terapeutka a autorka unikátních Terapeutických panenek©.  

Dlouhodobě se zaměřuji na témata pro kvalitnější život. Při své práci jsem pomohla stovkám lidí, aby se 

vymanili z jejich problémů a starostí, zbavili se svých strachů a omezujících přesvědčení a dosáhli spokojeného 

života.  

K mé práci, která je pro mě zároveň i posláním, jsem se dostala tak, že jsem sama měla své problémy. Byly to 

především následky zneužívání v dětství, malá sebedůvěra a špatné partnerské vztahy viz můj životní příběh, s 

čímž jsem si nevěděla rady. Absolvovala jsem opakovaná sezení u psychologa, což mi nepomohlo a efekt se 

nedostavoval. Hledala jsem proto další způsoby, jak si pomoct. Díky tomu jsem objevila opravdu účinné 

metody, které mi obrovským způsobem pomohly. Zpracovala jsem si velké množství svých starostí a našla 

způsob, jak své problémy opravdu vyřešit.  

I nadále na sobě pracuji, vzdělávám se a objevuji nové postupy, jak si zpracovat vlastní omezující programy a žít 

naplněný, šťastný a smysluplný život. Všechny poznatky a funkční postupy, které jsem získala při práci s lidmi v 

rámci terapií, jsem zahrnula do svého online terapeutického programu.   

Za tím, co učím, si stojím. Vše, co učím, je současně to, co sama používám. Všechny metody a techniky fungují, 

a to velmi spolehlivě.  

Moje filozofie je postavena na osobní spokojenosti a motivaci každého jednotlivce. Těší mě růst, úspěch a 

spokojenost lidí kolem mě. Předávám lidem víru v sebe a posiluji jejich sebevědomí. Rozzářený a spokojený 

výraz lidí je pro mě největším motorem toho, proč dělám svoji práci.  

 

 

 
 

Lída Špačková  
Lektorka, terapeutka a autorka Terapeutických panenek© 
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“Souhlasím, že je obtížné udělat v 

životě změnu. Proto budeme 

společně pracovat na tom, abyste 

se zbavili svých starostí a strachů a 

začali žít takový život, jaký 

skutečně chcete.“ 

 

http://lidoll.cz/terapeuticke-panenky/
http://lidoll.cz/o-mne/
http://lidoll.cz/online-programy/online-terapeuticky-program/
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Staňte se tvůrcem svého vlastního života  

Většina lidí má větší či menší problémy, starosti a trápení, se kterými si neví rady a navíc ani neví, jak tyto 

problémy řešit. Zároveň si ani neuvědomují, jak zásadně si ovlivňují život svým vlastním myšlením.  

Dost lidí také věří na to, že jejich život je v rukou osudu, který je předem daný a oni jej nemůžou nijak změnit. 

Když pominu určitý vyšší záměr (úkoly a poslání, které jsme si pro tento život předsevzali a rozhodli naplňovat), 

tak velká část věcí je ovlivněna naším vlastním myšlením a také programy, které jsme si v průběhu života 

vytvořili a které nás neustále ovlivňují. Takže to, co nazýváme nezvratným osudem, jsou vlastně jen následky 

určitých situací z minulosti, které znova a znova prožíváme, dokud je nezměníme. To znamená, že svůj život 

můžeme měnit a vědomě si tvořit svoji budoucnost.  

Samozřejmě velmi důležité je pochopení principů, jak vlastně funguje naše psychika a jakým způsobem si svým 

vlastním myšlením ovlivňujeme život. Podobné otázky si klade velké množství lidí, a proto jsem pro vás napsala 

tuto příručku, obsahující důležité informace, které vám pomohou se v této oblasti lépe zorientovat. Seznámím 

vás se základními principy fungování psychiky, které byste měli vědět. Některé informace pro vás možná budou 

nové a někdy i dost překvapující.  

 

Pro lepší orientaci vám zde uvádím stručný přehled toho, co v příručce najdete.   

 

V osmi částech se dozvíte:  

1. Jak vznikají myšlenkové programy, které se nám ukládají do podvědomí  

2. Problém se mi v životě stále dokola opakuje  

3. Asociativní působení naší psychiky  

4. To, co mi vadí, je můj problém  

5. Tři typy problémů ve vztazích  

6. Stádia řešení problémů  

7. Jaké postupy nefungují  

8. Jednoduché a dostupné tipy, které lze použít na řešení svých starostí 

9. Funkční způsoby řešení problémů a starostí 

 

 

 

 

©Copyright: Šíření těchto materiálů je možné pouze v této stávající formě – s mým jménem a odkazy na web! 
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1. Jak vznikají myšlenkové programy, které se nám ukládají do podvědomí  

Skutečný problém není většinou tam, kde si myslíme. Často leží dále, hlouběji. Neseme si v sobě podvědomé 

programy, které vznikly v minulosti a neustále nás ovlivňují i do současnosti. Programy mohou být pozitivní i 

negativní. To znamená, že je máme spojené s příjemnými nebo naopak nepříjemnými tělesnými pocity. 

 

Program je kombinace tělesného pocitu a konkrétní myšlenky. 

 

To, co lidé nazývají problémy nebo starosti, jsou vlastně jejich myšlenky doplněné nepříjemným tělesným 

pocitem. Těmto negativním programům se budeme více věnovat. Ty pozitivní není třeba zpracovávat, protože v 

nás vyvolávají příjemné pocity.  

Negativní programy vznikají tak, že se nám stane (většinou v dětství) nějaká situace, ve které cítíme nepříjemné 

tělesné pocity a ve stejnou chvíli nám i hlavou probíhají určité myšlenky. To, co v danou chvíli cítíme (tělesný 

pocit) a to, co nás v danou chvíli napadá (myšlenka) dohromady vytváří programy, které se nám v tomto složení 

ukládají do podvědomí.  

Programy mohou vznikat i tak, že nám neustále naše okolí (nejčastěji rodiče) „vtloukají“ do hlavy jejich mínění o 

nás. A my tomu po určité době sami uvěříme. Uvěříme, že jsme takoví a toto přesvědčení pak žijeme. 
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2. Problém se mi v životě stále dokola opakuje  

Znáte to, když se vám nějaký problém stále dokola vrací a opakuje, byť pokaždé s jinými lidmi?  

Pokud se nám nějaký problém stále v životě opakuje, tak to mají na svědomí právě podvědomé programy. Do 

svého života si tak opakovaně přitahujeme určité situace, abychom je mohli znovu prožít, překonat a poučit se z 

nich. Tím pádem můžeme stále dokola prožívat tytéž bolestivé zkušenosti.  

Pokud si v sobě vyřešíme své podvědomé programy, bolestivé vzpomínky a skutečné příčiny z minulosti, tak 

vyřešíme problém, který nás trápí v současné době a už nebude třeba znovu zažívat tuto nepříjemnou 

zkušenost.  

Důležité je najít programy a situace, které jsou skutečnou příčinou problému. Tyto programy zpracovat a 

pochopit souvislosti. Jinak problém nevyřeším a bude se mi stále vracet a opakovat!  

 

Schéma toho, jak to vypadá, když neřešíte skutečné příčiny a když skutečné příčiny naopak vyřešíte. 

 

3. Asociativní působení naší psychiky  

Naše psychika funguje na základě asociací, kdy podobné vyvolává podobné. Funguje to tak, že momentální 

situace ve mně zjitřila (vyvolala) pocity z dřívější situace, která je jí něčím podobná. Díky asociaci (na základě 

nějaké podobnosti) poznáváme věci, které jsme viděli předtím - lidi, prostředí, jsme schopni číst a učit se, 

orientujeme se v prostředí. Nicméně díky asociacím se nám také vybavují i nepříjemné emoce, které jsme zažili 

v minulosti a které jsou stále ve formě programů uložené v našem podvědomí.  

Projevuje se to tak, že v určitých situacích začneme pociťovat určité negativní myšlenky a nepříjemné pocity 

(tělesné i emoce). Tělo se nastavuje do stejného stavu, jaký jsme zažívali v minulosti při traumatizující události. 

Většina lidí žije ve stavu trvale zjitřených nepříjemných pocitů. To často zhoršuje celkový stav organismu a 

psychiky. Mnoho lidí si myslí, že tento stav je normální. Ale tak to být rozhodně nemusí. 
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Pro lepší pochopení zde uvádím příklad toho, jak vznikají myšlenkové programy a jak se mi na základě asociací 

mohou i po letech vybavit nepříjemné emoce.  

 

Tříletá holčička, říkejme jí Katka, si hraje ve svém pokojíčku. Jak je v zápalu hry, tak si nevšímá toho, že jsou 

všude rozházené hračky. V tom přijde do pokoje maminka (v té době nosívala dlouhé rovné vlasy svázané do 

culíku). Maminka se rozhlédne kolem a vidí jen nepořádek. Rozčílí se a začne na holčičku křičet: „ty jsi hrozná, 

všude je jen bordel, s tebou jsou fakt jenom problémy…“. Katka v tu chvíli netuší, proč na ni maminka křičí, 

protože ona si přece jen hraje? Na základě maminčina křiku začne pociťovat nepříjemné fyzické pocity (úzkost, 

sevření, bezmoc) a pomyslí si: křičí na mě, nemá mě ráda, je na mě zlá. A v tu chvíli se holčičce do podvědomí 

uloží programy = křičí na mě, nemá mě ráda, je na mě zlá + tělesné pocity úzkosti, sevření, nespravedlnosti. A 

tento „balíček“ si s sebou nese dál do života.  

Po 30 letech jde Katka, již jako dospělá, nakupovat do supermarketu a na pokladně je paní prodavačka, která 

má stejné vlasy, jako tenkrát její maminka. Tím se jí spustí v podvědomí programy, najedou fyzické pocity a 

výsledkem je, že paní na pokladně Katce vynadá úplně stejně, jako tenkrát její máma. Katka odchází z obchodu 

a nadává na prodavačku, že je to hrozná nerudná ježibaba. Přitom vůbec netuší, že se jí tato situace stala právě 

na základě jejích vlastních podvědomých programů, které vznikly tenkrát v dětství s mámou. Katka už si ovšem 

tuto situaci z dětství nepamatuje, protože je to dávno a mezi tím přibyla spousta jiných starostí. Nicméně v 

podvědomí má tuto dávnou vzpomínku stále uloženou a ta jí způsobila současnou situaci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto příkladu je popsáno, jak nás ovlivňují naše podvědomé programy, které se nám po určitém čase na 

základě asociací (podobnosti) znova uskuteční v reálné situaci. Mnohdy v jiném prostředí a s jinými lidmi, ale 

pocity a programy jsou stejné.  

Když se však naučíme s negativními programy vědomě pracovat, tak pochopíme, proč se nám jednotlivé 

problémy v životě dějí a také je budeme moct vědomě zpracovat.  

Jak se zbavit starostí - Lída Špačková | Lidoll 



Lidoll …přináší radost, léčí starosti. | www.lidoll.cz 
 

 

 

 

4. To, co mi vadí, je můj problém  

Většina lidí uvažuje tak, že když jim vadí (mají z toho nepříjemný pocit) nějaká situace nebo chování, tak hledají 

viníka. Obviňují druhé, že za to můžou oni, protože se nechovají dobře a chtějí po nich, aby se chovali jinak. 

Chtějí, aby se ostatní změnili, protože oni sami mají špatné pocity. Blbé pocity mám já, ale chci, aby se změnili 

ostatní? To nemá logiku. Tímto přístupem se svých starostí rozhodně nezbavíme! Navíc to, co mně na někom 

vadí, jiným lidem vůbec vadit nemusí.  

 

Tři typy problémů ve vztazích  

Pro lepší pochopení zde uvádím 3 typy problémů ve vztazích. Víc typů problémů není. Místo mlaskání dosaďte 

svůj konkrétní problém a můžete si všechny varianty projít znovu, ať tomu porozumíte na vlastních 

problémech.  

 

Problém č. 1: Katce se na Honzovi něco nelíbí, například že Honza u jídla mlaská (můžete dosadit jakýkoliv 

problém). Vadí jí to a začne na Honzu vyvíjet nátlak, aby u jídla nemlaskal. Honza sice může přestat mlaskat, ale 

co Katka? Přestane jí mlaskání vadit? Ne! Mlaskání jí stále vadí! A tak jí mlaskání začne „předvádět“ někdo další.  

Problém č. 2: Honza mlaská u jídla. Vadí mu to. Čí je to problém? Honzův – on má nepříjemné pocity, že mlaská 

u jídla. Kdo to má řešit? Honza. Protože jemu to vadí.  

Problém č. 3: Honza mlaská u jídla. Vadí mu, že Katce vadí, že on mlaská. Čí je to problém? Honzův. Jaký má 

problém? Má problém s tím, že Katce vadí, že mlaská. Kdo to má řešit? Honza. Řeší si své špatné pocity, 

spojené s tím, že někomu na něm něco vadí.  

Čím víc s tím jeden z nich bojuje, čím víc mu to vadí (nebo oběma), tím víc se jim děje přesně to, s čím bojují.  

Čím víc mi to vadí (čím silnější nepříjemné pocity u toho mám), tím víc mi to okolí, často nevědomě předvádí.  

 

Pamatujte si tedy základní pravidlo: To, co mi vadí, je můj problém a já si to mám řešit! 

 

Možná bude toto pravidlo pro spoustu lidí těžce pochopitelné, protože byli zvyklí hledat příčiny problémů v 

ostatních tzv. hledat viníka. Ale tak to není. Pokud se například dostaneme do situace, kdy na nás někdo řve a je 

na nás sprostý, je možné, že je dotyčný prostě vulgární a sprosťák. Nicméně z nějakého důvodu jsme si ho do 

svého života přitáhli. Řve na nás proto, že nám zrcadlí to, co nemáme sami v sobě zpracované. Důležitá otázka, 

kterou si musíme v takové chvíli položit, je: „Chci, aby na mě byl někdo sprostý a řval na mě?“ Pokud to tak 

nechci, tak si to zpracuji já sám/a v sobě a tím se i chování lidí kolem mě začne měnit. Někteří lidé mají 

tendence se nad to „povznést“, i když se jim to stále děje dál. Opravdu chcete, aby kolem vás byli lidé sprostí a 

vulgární? Že ne? Tak je nejvyšší čas si to zpracovat.  
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5. Stádia řešení problémů  

Každý člověk se vyvíjí svým originálním a individuálním způsobem. Každý člověk se může nacházet na různém 

stupni svého vývoje z hlediska vnímání svých problémů. V každé oblasti svého života můžete být na různém 

stupni svého vývoje. Změna úhlu pohledu a zpracování podvědomých programů může přijít v jediném 

okamžiku. 

 

5. stupeň (nejvyšší) Šťastný člověk - jsem šťastný a spokojený člověk.  

4. stupeň Praktik - vím, že mám problémy a že je vyřeším a budu šťastný.  

3. stupeň Teoretik - uvědomuji si, že mám problémy a chci je řešit.  

2. stupeň Robot - uvědomuji si, že mám problémy, ale nechci je řešit.  

1. stupeň (nejnižší) Golem - mám problém, ale ještě si ho neuvědomuji. 

 

 

 

6. Jaké postupy nefungují:  

Útěk - nic neřeším a uteču od problémů. Problémy ignoruji, jako by vůbec neexistovaly. Potlačuji je v sobě.  

Útok - bojuji s tím, nebo taky proti někomu, kdo ve mně vyvolává nepříjemné pocity.  

Okecávání - neřeším nic, jenom kolem toho pořád filosofuji místo toho, abych to skutečně řešil/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co tedy funguje? Čtěte dál… 
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7. Jednoduché a dostupné tipy, které lze použít na řešení svých starostí  

 

Jak se povzbudit 

Všichni známe situace, kdy se cítíme unavení, utlumení, nebo ospalí v průběhu dne. Může to být kvůli námaze, 

nedostatku spánku, depresi, dlouhodobému vypětí nebo třeba špatnému počasí.  

Zbavit se únavy jde mnoha způsoby - od kávy, energetických nápojů přes různé povzbuzující léky. Máme ale 

k dispozici i přirozené postupy, kterými se dostaneme z ospalosti do akce.  

Pokud se potřebujete probrat z únavy: pusťte si hlasitou hudbu, křičte, hýbejte se, tancujte, jděte si zaběhat 

nebo na svižnou procházku. Dále se můžete vystavit slunci nebo alespoň silnému světlu, něčemu se zasměje, 

usmívejte se (třeba i na sebe do zrcadla), zatančete si nebo zaskákejte.  

 

Jak se zklidnit 

Energie a akce jsou fajn, ale ne pořád. Denní rytmus a různé životní situace vyžadují také klid. Proti 

nadměrnému prožívání úzkosti a přebytečné aktivaci máme účinné přirozené zbraně.  

Nejvíce uvolnění zažijete během kvalitního spánku. Je třeba spát dostatečně a ve tmě. Když se člověk v noci 

probudí a jde třeba na záchod, obvykle si rozsvítí na cestu. Tím aktivujete tělo a mozek a následné naladění se 

zpět do klidu a uvolnění může trvat mnohem déle. Takže takovým rozsvícením nebo kontrolováním svítících 

hodin (o mobilu nemluvě) se můžete okrást o velkou porci kvalitního odpočinku.  

Další činnosti, které mají uvolňující charakter: poslech klidné nebo přímo relaxační hudby, audio relaxační 

nahrávky, klidné představy, přítmí, nicnedělání a koupel, procházky v přírodě, opalování na slunci. Sex, 

autoerotika, klidná masáž a soustředěné pozorování svého dechu. 

 

Jak podpořit myšlení a paměť 

Pokud chcete podpořit myšlení a paměť, hrajte šachy, řešte logické hádanky, učte se cizí jazyky, dělejte tradiční 

činnosti jinak, než jste zvyklí, jako např. čištění zubů ve stoji na jedné noze, chůze pozadu nebo se zavázanýma 

očima, příbor držte v druhé ruce, než jste zvyklí, aj.  

Zatěžováním intelektu a učení se novým pohybovým dovednostem dokáže velmi oddálit problémy s pamětí a 

myšlením a působí jako velmi dobrá prevence před demencí a alzheimerovou chorobou.  

Na vaše myšlení bude mít i velmi pozitivní efekt: tanec, prožívání silných emoci (při hudbě, zamilovanosti, 

nebo i vybití negativních emocí jako je například vztek), představování si určitých situací a obrazů, 

brainstorming a pestré zážitky. 
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Jak povzbudit tvořivost 

Když potřebujete podpořit svou fantazii a tvořivost, zatančete si, přehrajte improvizovanou scénku, zahrajte si 

na hudební nástroj nebo s hudebním pozadím (případně i v tichu) nechte svým myšlenkám volný průchod a jen 

je pozorujte. 

Pokud potřebujete kreativně tvořit a nějak to nejde, pomůže vám, když si odskočíte do oblasti tanečního či 

hudebního umění, a něco vás pak určitě napadne. 

Tvořivost a představivost podpoříte tancem, hrou na hudební nástroj, improvizací a volným prouděním 

myšlenek a pocitů. 

 

Jak posílit vztahy 

Hormon oxytocin je zodpovědný za lásku a soucit, erekci a chuť na sex a vytváření důvěrných vztahů. S  vyšší 

hladinou oxytocinu stoupá důvěřivost, potřeba tělesného kontaktu, mazlivost a soucit.  

Pokud chcete zlepšit vaše vztahy je nejjednodušším postupem dopřát si nějaký tělesný kontakt – sex, mazlení 

s partnerem, hlazení psa, kočky a jiného domácího zvířátka, doteky s dítětem, partnerem, ale i na vlastním těle, 

pomůže i klidná masáž, vzájemný úsměv nebo pouhé představování si, že jste s někým.  

To platí nejen pro vás samotné, ale můžete tím povzbudit i svého partnera. Pokud je trochu odtažitější, doteky 

a hlazení jej mohou posunout k větší vřelosti a důvěřivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ulevit od bolesti 

Některé bolesti, hlavně bolest hlavy, zad a břicha, jsou často psychického původu – souvisí se stresem, úzkostí a 

negativními emocemi. Bolest v tomto případě člověka informuje, že dělá něco špatně. Speciálně tyto bolesti 

odstraňujte výše popsanými, přirozenými způsoby, protože tak zároveň přispíváte k odstraňování příčiny 

bolení.  

Naslouchejte svému tělu tělesné i duševní potíže v sobě často nesou informace o to, že děláte ve svém životě 

něco špatně, hledejte návod, co dělat jinak. 

Proti bolesti vám pomůže relaxace, pohyb, sex, sauna, adrenalinové zážitky, meditace, hudba a tanec. 
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Jak zvládat vztek a agresi 

Vztek a agrese nejsou primárně špatné emoce, za jaké je lidé často považují. Obě jsou pro člověka docela 

přirozené a dusit je v sobě znamená zadělávat si na neurózy a zdravotní problémy, jako je například vysoký 

krevní tlak. Projevy těchto emocí musíme často vhodně ovládat s ohledem na situaci, ale při nejbližší příležitosti 

je potřeba je odreagovat.  

Vztek můžete vybít při sportu nebo doma – někdo kope do polštářů, jiný se vykřičí, další si zaboxuje do pytle (a 

někdo seřve děti za nepodstatnou drobnost, což je už podstatně méně žádoucí způsob vybití).  

 

Jak se rozveselit 

Poruchy nálad patří k nejčastějším psychiatrickým diagnózám – jde o známou depresi, což je snížená nálada. 

Deprese je často reakcí na nějaké nepříznivé životní okolnosti. Mohou to být i dlouhodobé nepříznivé okolnosti, 

jako špatné vztahy, nedostatek financí, problémy v sexu, aj.  

K projevům deprese patří nezájem o cokoli včetně mezilidského kontaktu, únava, nesoustředěnost, malá 

motivace, nic člověka nebaví. Deprese mohou přerůst i do fyzických obtíží – zejména zažívacími problémy, 

pobolíváním různých částí těla, u žen gynekologickými potížemi a různými dalšími psychosomatickými příznaky.  

Někdy nastanou situace, kdy je smutek a útlum zcela namístě. Např. když vám umře někdo blízký, nebo když se 

vám stane nespravedlnost. Špatná nálada je v podobných situacích normální, po nějakou dobu trvá a za čas se 

zas vrátí na běžnou úroveň. Jen pokud se vrátit nechce, je potřeba se zamyslet a vědomě na sobě zapracovat. 

Pokud se pracuje se skutečnými příčinami depresí, tak jsou velmi dobře ovlivnitelné. 

Ke zlepšení svého duševního zdraví můžete podniknout mnoho kroků: dopřejte si tělesnou aktivitu, fyzickou 

práci, rychlejší chůzi, vystavte se slunci, usmívejte se, seďte a choďte s rovnými zády, nehrbte se, dopřejte si 

teplou koupel, relaxaci, sex nebo adrenalinový zážitek, zazpívejte si nebo zatancujte a dejte si desetiminutovku, 

během ní si budete představovat něco příjemného. 

 

Na nic nečekejte! 

Pokud cítíte, že by se vám více energie hodilo, pusťte se do výše popsaných aktivit. A to hned. Neodkládejte je 

na někdy příště. Spousta lidí chápe, co má dělat a jak to má dělat, ale nedělají nic.  

Nestačí o těchto informacích pouze číst, ale rovnou je i aplikovat. Ta nejlepší chvíle, kdy to máte udělat, je 

právě teď. Ne „zítra“, ani „až budu mít čas“, a už vůbec ne „až potom“.  

Všechny postupy, které jsou zde zmíněné, jsou obyčejné v tom nejlepším smyslu – dostupné a jednoduché. 

Všechny vám mohou pomoct a jediné, co pro to musíte udělat, je zvednout zadek a vybraný postup uskutečnit. 

 

Pokud hledáte způsob, jak na sobě komplexně a vědomě zapracovat, čtěte dál… 
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9. Funkční způsoby řešení problémů a starostí 

Způsoby, jakými na sobě vědomě zapracovat, abyste si vylepšili vaše vztahy a zbavili se svých starostí a 

problémů, je celá řada. Přes psychoterapii, poradenství až po různé speciální metody a techniky. Více se tomuto 

tématu věnuji v sérii svých článků Terapeutický průvodce, kde naleznete velké množství praktických informací.  

Řešení na vaše starosti, které vám mohu nabídnout já, je online terapeutický program a naše unikátní 

terapeutické panenky pro léčení vnitřního dítěte.  

Do online programu jsem dala všechny postupy, které se mi nejvíce osvědčily během několikaleté praxe s lidmi 

při individuálních terapiích. Online program je ideální v tom, že je to vlastně konkrétní a srozumitelný návod na 

vyřešení starostí a problémů. Navíc nemusíte chodit k terapeutovi nebo jezdit na kurzy. Pracujete jednoduše, 

ihned a v pohodlí domova! 

 

1. ONLINE TERAPEUTICKÝ PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online program se primárně zaměřuje na práci s vnitřním dítětem a na zpracování si podvědomých programů 

nebo také myšlenkových vzorců, které vás negativně ovlivňují.  

Celý tento online program je vlastně takový návod, jak se sebou pracovat a zpracovat si svoje starosti a 

problémy a to vše v pohodlí domova bez nutnosti chodit na zdlouhavá sezení k terapeutům. 

Online program je ideální, pokud chcete prakticky zapracovat na jednotlivých oblastech života. Je nabytý nejen 

teoretickými informacemi, aby se člověk naučil, jak na sobě pracovat a zlepšovat svůj život, ale zároveň je 

doplněný o spoustu praktických cvičení. 

 

Více informací o online terapeutickém programu najdete ZDE. 
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2. TERAPEUTICKÉ PANENKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pomocí Lidólek - terapeutických panenek se dá výborně pracovat s tzv. zraněným vnitřním dítětem. Díky tomu 

si zpracujete vaše vlastní strachy, omezující přesvědčení a emoční bloky, které vám brání žít šťastný a spokojený 

život.  

S panenkou pracujete sami v pohodlí domova. Jsou to tzv. samoterapie, kdy je stačí jen objímat, hladit a nechat 

energii proudit. Ideálně přes ně komunikovat se svým vlastním vnitřním dítětem. Ať už samostatně nebo v 

kombinaci s online terapeutickým programem, na podvědomé úrovni rozpouštíte negativní bloky, které si 

s sebou nesete z dětství.  

Panenky se dají použít nejen jako parťák pro děti, ale i pro dospělé, nebo pro ovdovělé i seniory. Skvěle se hodí 

i pro praxi terapeutů, psychologů, aj.  

 

Více informací o terapeutických panenkách Lidólkách najdete ZDE. 
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„Pamatujte si, že nejdůležitější je žít 

spokojený a hodnotný život.  

Žijte naplno. S radostí a vděčností si 

užívejte každý den.“ 
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