
A-B TECHNIKA
Kde jsem nyní?

Kde chci být?
L Í D A  Z  L I D O L L



Nyní vám jde o to, dostat se z bodu A - Kde jsem nyní do bodu B - Kde chci
být. Pojďme si to nyní ujasnit. Vezměte si papír a tužku a projďete postupně
jednotlivé oddíly a zapisujte si vše, co vás napadá. S uvědomováním vám
pomohou i konkrétní otázky uvedené u dané oblasti vašeho života.

A-B TECHNIKA

BOD A -  KDE JSEM NYNÍ?

Na to, kde jste nyní, odpověď znáte. Stačí si jen uvědomit současnou situaci.
Jaké mám problémy? Čím se trápím? Co mi dělá starosti? Co mi chybí? Kde
cítím nespokojenost? Uvědomte si to a vše si zapište. 
 
Rozborem toho, jak váš život vypadá nyní, si ujasníte, jaké máte problémy,
co vás trápí a co byste chtěli změnit. Možná zjistíte, že to není zase tak
špatné, možná zjistíte, že je toho víc na řešení, než jste si mysleli.

https://lidoll.cz/


Jaké mám problémy? 
Čím se trápím? 
Co mi dělá starosti?
Co mi chybí? 
Kde cítím nespokojenost?

Jsem spokojená se svým zdravím? 
Mám dostatek energie? 
Jsem většinu času v klidu a nic mě nerozhodí?
Nebo mě něco trápí? 
Mám zdravotní obtíže a problémy? Jaké?
Cítím se ve stresu?
Mám problémy se spánkem a usínáním?

Mám zdravé sebevědomí nebo si nevěřím a podceňuji se?
Dokážu říci NE, ve chvílích, když něco dělat nechci?
Znám svoje silné a slabé stránky, svoje talenty?

Jsem spokojená v partnerském vztahu?
Oceňuje mě partner a respektuje?
Dokážeme se s partnerem v klidu domluvit nebo se často hádáme?
Důvěřuji svému partnerovi nebo zažívám pocity nejistoty a žárlivosti?

Vycházím dobře se členy své rodiny?  
Chováme se k sobě s láskou a úctou, respektujeme se navzájem?

Mám dostatek času na své koníčky a záliby?
Mám čas na to o sebe pečovat?
Využívám kvalitně svého volného času (vzdělávám se, pečuji o sebe,
věnuji se svým vztahům…)

Datum:
 
Můj život celkově:

 
Mé zdraví:

 
Mé sebevědomí a vnímání sama sebe:

Můj vztah:

Moje rodina:

Můj čas:

JAK TO VYPADÁ NYNÍ
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Jsem se svými přáteli ráda?
Podporujeme se navzájem?
Vím, se se jim mohu svěřit, že mě vyslechnou a podpoří?

Jsem spokojená ve stávající práci?
Baví mě moje práce?
Dává mi tato práce smysl?
Je to moje životní poslání?
Jsem spokojená s finančním odhodnocením, jaké mám v této práci?

Jsem spokojená s výší svého příjmu? 
Vystačí mi tento příjem na vše, co potřebuji? 
Mám dostatečný příjem na věci, po kterých toužím (krásné oblečení, dovolená,
péče o sebe…)?
Mám dostatečný příjem na vytváření rezerv pro případ nouze, krize,
nenadálých
výdajů?

Pracuji v přátelském kolektivu? 
Jsem tam spokojená?
Podporujeme se s kolegy?

Jsem spokojená se svými klienty?
Jsou to lidé, se kterými bych se ráda setkávala i ve volném čase, kdybych
nemusela?

Mám kvalitní a podporující vztahy?
Cítím, že mě tento vztah obohacuje nebo mi příliš nedává?
Je tento vztah reciproční (je přínosný a obohacující) pro obě strany?

Bydlím v hezkém prostředí? 
Je v něm klid a pohoda? 
Mohu v něm dobýt baterky po náročném pracovním dni?

Co mě aktuálně nejvíce trápí a ráda bych to vyřešila?

Moji přátelé:

Moje zaměstnání/podnikání:

 
Můj příjem:

 
Můj tým:

 
Moji klienti (pokud nějaké mám)

 
Moji obchodní partneři / mentoři:

 
Moje prostředí / bydlení:

 
Můj největší problém:

 
Moje největší obava a strach:



Představte si, jak bude za nějakou dobu vypadat váš život, když se všechno bude
vyvíjet dobře. Když se pustíte do akce, abyste si splnili své sny. Když dosáhnete toho,
co máte nyní v plánu.
 
Popište své já, jak bude vypadat za tři, pět, nebo deset let. Tím si vytvoříte pozitivní
bod v budoucnosti - a vědecký výzkum ukazuje, že máme tendenci jít k tomu, co si
představujeme. Kdo si představuje úspěch a pohodu, bude spíš úspěšný a
spokojený, než ten, kdo už předem větří prohru.

Vize budoucnosti 
Není to pouhé vytyčení cílů – není to jen vizualizace. Je to vytvoření celistvého obrazu
– destinace, kam věříte, že se v životě posunete. Nastavte si nyní období 1 rok. To je
blízká budoucnost, která vás inspiruje a kterou můžete ovlivnit.

Napište si svou vizi na 1 rok jako vzpomínku z budoucnosti - konkrétní a dosaženou.
Využijte při tom síly ohlédnutí zpět a pocitu vděčnosti z jejího dosažení.
 
Síla ohlednutí:
Představte si sami sebe za rok a napište si záznam do deníku jako vaše budoucí já,
které se ohlíží za uplynulým rokem. 
Začněte slovy: „Minulý rok jsem...“ Používejte věty typu: Za uplynulý rok jsem velice
vděčný/á. V minulém roce jsem dosáhla / vytvořila /zažila…
Představit si sám sebe v cílové destinaci a ohlédnout se zpět je mnohem jednodušší,
než se snažit hledět do budoucnosti.

BOD B -  KDE CHCI BÝT?
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Pocit vděčnosti: 
Až se budete ohlížet nazpět, nepište nic ve smyslu „Připadám si velmi úspěšný a
skvělý, protože jsem dosáhl toho a toho...“ Místo toho se nechte prostoupit energií
vděčnosti: „Za minulý rok jsem velmi vděčný. V uplynulém roce jsem...“ 

S pomocí ohlédnutí a vděčnosti se budete cítit inspirováni a plní energie jen tím, že si
svou budoucí vizi napíšete. Dejte si na to minimálně 30 minut až hodinu. Začněte
datem ode dneška přesně za rok a pusťte se do psaní svého deníku. Využijte
nápovědu, kterou najdete níže, a věnujte se všem aspektům svého života.
 
Jak byste si přáli, aby každá jednotlivá oblast vašeho života vypadala ode dneška za
rok? Pokud vás napadají jiné důležité oblasti ve vašem životě, přidejte další odstavce
a rozepište se i o tom.

Buďte co nejkonkrétnější a vyprávějte příběh o tom, jak jste se dostali z místa, kde se
nacházíte teď, tam, kde budete za rok. Celý ten deníkový záznam může mít dvě
stránky nebo třeba deset. 

Až budete hotovi, zeptejte se sami sebe, zda a nakolik vás to inspiruje. Pokud ne,
ptejte se, co tomu chybí. Až to bude úplně kompletní, vyvěste si svou vizi někam, kde
ji budete vidět. To bude vaše destinace na příštích dvanáct měsíců! 
 
Příklad pro inspiraci:
Za uplynulý rok jsem velmi vděčná. Potkala jsem mého ideálního přítele a máme
krásný vztah plný lásky, vzájemné účty a respektu. Jsem zdravá a plná energie. V
pracovní oblasti se mi úspěšně podařila expanze do zahraničí, kde nyní vydělávám
stovky tisíc měsíčně. Jsem obklopena skvělými lidmi , přáteli a rodinou, kteří mě
podporují...
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Datum:

Co chci v hloubi své duše?
Čeho chci dosáhnout?
Jaký je můj cíl?
Jak se budu cítit, jak se budu chovat, až toho dosáhnu?
Jaký je můj ideální vztah?
Moje ideální bydlení?
Moje vysněná práce.?
Zdraví a radost.?

Takhle vypadá:
Mé zdraví:

Moje rodina:

Můj vztah:

Moje zaměstnání/podnikání:

Můj čas:

Můj příjem:

Můj tým:

Moji klienti / partneři / mentoři:

Moji přátelé:

Moje prostředí / bydlení:

Můj největší problém, který jsem překonala:

Moje největší obava a strach, kterých jsem se zbavila:

Moje největší radost:

Můj největší přínos:

Moje nejcennější vzpomínka:

JAK TO VYPADÁ V BUDOUCNU
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Nyní jste si ujasnili, co máte za problémy a starosti a kam byste chtěli do
budoucna dojít. Máte ale stále pocit, že chcete víc? Nechcete se spokojit jen s
průměrným životem. A chcete zjistit, jak si svoje starosti zpracovat a konečně
se jich zbavit?

Podívali sjte se na jednotlivé části vašeho života. Jaké byly vaše rodinné
vztahy? Jak se k sobě chovali vaši rodiče navzájem a jak se chovali rodiče k
vám? Cítili jste se milovaní nebo vás rodiče ponižovali, zesměšňovali a nikdy
vás neocenili? To vše hraje zásadní roli nejen ve vztazích, ale v celém
nastavení vašeho života. 

Co, co jste se naučili v dětství, nyní odžíváte i v dospělosti. Je třeba se vrátit v
čase a tyto programy a nastavení zpracovat. Jinak budete stále nespokojení.
Budete stále zažívat to stejné dokola, znovu a znovu. 

Zajímá vás tedy, jak celkově zlepšit svůj život, vztahy, sebevědomí, zdraví,
finannce? Způsoby, jakými na sobě vědomě zapracovat, je celá řada. Přes
konzultace u psychologa, psychoterapii, až po různé speciální metody a techniky.

Možná vás děsí představa, že byste měli nyní docházet k psychologovi na
zdlouhavá sezení. Naopak by vám vyhovovalo si v klidu procházet své problémy a
postupně nalézat řešení. 
 
Můžete se radovat, nyní jednoduše zjistíte, jak na to: 

 
Online seminář Jak se zbavit starostí a plnit si sny

Vytvořila jsem pro vás extra webinář - Jak se zbavit starostí, mít hezké vztahy a
sebevědomí. V bezplatném vysílání uvidíte konkrétní praktické příklady. Objevíte
funkční a ověřený postup, jak vyřešit své problémy a dosáhnout spokojeného
života plného lásky a splněných snů.
 
Na webináři odhalíme 3 tajemství:
✅ jak si myšlením vytváříte problémy, díky kterým se cítíte špatně a způsobujete si
nemoci. A jak tomu zabránit!
✅3 zásadní chyby, které vám brání žít život, o kterém sníte. A jak konečně přeměnit
své sny v realitu.
✅ jak ve vztazích skoncovat s nedostatkem lásky a pochopení, zahodit strach ze
samoty a naplno rozvinout láskyplné vztahy.

CHCI VÍCE...
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 Extra BONUS! Více o něm se dozvíte v úvodu vysílání. Pokračujte kliknutím
na tento odkaz a vyberte si termín vysílání, který vám nejvíce vyhovuje  

 
Webinář ZDARMA registrace!

 
Zapište si termín do kalendáře a pozorně sledujte. Rozhodně se vám to vyplatí!
Děkuji a přeji vám více radosti a spokojenosti do života.

Online kurz Cesta životem
 

Tajemství šťastného života je jednoduché. Stačí se zbavit negativních nánosů,
které si táhnete z minulosti, a rázem začnete být mnohem více šťastní a spokojení.
K tomu vám skvěle poslouží: Online kurz Cesta životem >>>

Je to konkrétní a srozumitelný návod, kterým své starosti a problémy jednou
provždy přeměníte na radost a energii. Navíc oceníte i fakt, že nemusíte chodit k
terapeutovi nebo jezdit na kurzy. Pracujete jednoduše, ihned a v pohodlí domova.

V online kurzu „Cesta životem“ najdete všechny postupy, které se mi nejvíce
osvědčily během několikaleté praxe s lidmi při terapiích.

Jsou to postupy velmi účinné a srozumitelné a zaručeně vás dovedou k tomu, po
čem toužíte. Ať už jsou to krásné vztahy, práce, která vás baví, více radosti a klidu
ve vašem životě. Nyní to vše můžete mít.

Zpracování starostí a problémů, je jednodušší než jste si do teď mysleli. Zvládnete
to i vy a bez psychologa.

Ke kurzu nyní  získáte i speciální bonusy:
Bonus 1: Sexualita – tipy na rozvinutí sexuality a partnerských vztahů. 2900,-
Bonus 2: Rodiče – audio, které vám pomůže odpoutat se od rodičů. 490,-
Bonus 3: Peníze – cvičení, na zpracování programů, které brání mít peníze. 2900,-
Bonus 4: Přání – postup, jak si správně přát, aby se vám vaše přání splnily 2900,-
Bonus 5: Jak se zbavit strachu v hodnotě 2900,-

 BONUSY v hodnotě 12.090 Kč získáte teď k objednávce kurzu Cesta životem
úplně ZDARMA!

Všechny informace i přihlášku najdete ZDE: 

Online kurz Cesta životem 
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Sledujte na:

https://www.youtube.com/channel/UCrNJqh4DEOwE8oHsvutvYjA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/lida.starling/
https://www.linkedin.com/in/lidastarling/
https://lidoll.cz/

