
Obsah: 

Obsah 1. části - Vesmír, Vibrace a Zákon Přitažlivosti 

1. Jaký smysl má váš život? 

2. Kdo jsme a proč jsme tady? 

3. Magická rovnice tvoření 

4. Tvorba - pochopení Zákona 

přitažlivosti a jeho aplikace  

na náš praktický život  

5. Zákon Přitažlivosti 

6. Vesmír 

Obsah 2. části – Realita a myšlenky 

1. Realita a pravda 

2. Ovlivňování reality - Jednoduchá materializace 

3. Zásady 

4. Inverze negativního 

5. VAŠE PŘESVĚDČENÍ a Zákon Přitažlivosti  

6. Omezující přesvědčení 

7. Nová pozitivní přesvědčení - příklady 

Obsah 3. části – Emoce a emoční navigační systém 

1. Emoce 

2. Vibrační sladění 

3. Pocity 

4. Jak využívat emoce jako podnětů k aktivitě 

Obsah 4. části – Získání energie 

1. Negativní emoce 

2. Metody k získání energie 

2.1. Zbavte se negativity 

2.2. Nezaměřujte se na nedostatek 

2.3. Inverze negativního v pozitivní – metoda je to dobré 

2.4. Překonání nepříjemných stavů – pozor na smíšené asociace! 

2.5. Cesta z chaosu 

2.6. Osvojte si efektivní princip kašlu na to 

2.7. Řešte jen to, co můžete ovlivnit 

2.8. Nedívat se neustále na dočasnou realitu 

2.9. Problémy nazývejte příležitostí 

2.10. Uplatňujte postup kaizen  

2.11. Žádná tvrdá práce  

2.12. Chyby jsou pouze signály k úpravě směru 

2.13. Věnujte pozornost varovným znamením  

2.14. Zbavte se víry a závislosti na mistrech a guru 

2.15. Reframing  

2.16 Odpověď je v otázkách 

Obsah 5. části – Jak tvoříme – Záměrná tvorba 

1. Staň se architektem svého života 

2. Záměrná tvorba 



3. Vědomá kontrola 

4. Vše je dočasné 

Obsah 6. části - Určení svých přání a cílů 

1. Proč je tak důležité stanovit, co v životě chceme? 

2. Co chci? 

3. Všeobecná pravidla pro práci s cíli 

4. Stanovení cílů: 

1.metoda stanovení cílů: Chci vědět, co chci!  

2.metoda stanovení cílů: Metoda podle Coveye  

3.metoda stanovení cílů: Dětství a naše hobby  

4.metoda stanovení cílů: Neomezené bankovní konto  

5.metoda stanovení cílů: Cíle čtyř skupin  

6.metoda stanovení cílů: VIZE toho, co byste si přáli 

Obsah 7. části kurzu - Metody podpory cílů 

1. Vibrační nastavení – spojení  

2. Tvorba 

3. Techniky podpory vašich záměrů a cílů  

A) NLP – neurální programování  

NLP – krok první  

NLP – krok druhý  

NLP – krok třetí  

NLP – krok čtvrtý  

NLP – krok pátý  

NLP – krok šestý  

4. Vizualizace – představivost – záměrná meditace 

5. Kreativní hra na pocity - procítění 

6. Afirmace 

7. Slovníček úspěchu 

8. Metafory 

9. Pivoting ( hledání pozitiv )  

10. Jak přistupovat ke změně 

Obsah 8. části – Umění dovolit si 

1. Zákon umožnění  

2. Nejčastější dotazy  

3. Přístup k životu vedoucí k úspěchu  

4. Převládající systém hodnocení  

5. Váš osobní kompas – hodnoty a pravidla  

6. Emoční stavy 

Obsah 9. části kurzu – Cvičení 1 -47 

Citát: 
První pravidlo zní: Nikdy nepromarňujte peníze. Druhé pravidlo zní: Nikdy nezapomeňte 

první pravidlo. 
 



 

 

5. Zákon Přitažlivosti 



 

 

Po vysvětlení toho, jak tvoříme, si ještě přiblížíme, jak funguje nejdůležitější zákon vesmíru  

- Zákon Přitažlivosti,  

- který způsobuje všechny projevy v našem životě, a který vám doslova vtáhne 

 do vašeho života vše, co chcete.  

 

(pokud se nacházíte ve vašem tvořivém vibračním víru).  

 

Pochopení Zákona Přitažlivosti je klíčové pro splnění si jakéhokoliv přání,  cíle 

 nebo úspěchu v životě! 

  



Zákon Přitažlivosti říká, že 

Podobné se 

 přitahuje 



Žijeme ve vibračním Vesmíru 





 

 

 

O čem přemýšlíte,  

to si přitahujete.  

Přitahujete si všechno.  

Bez výjimky. 



Jste MAGNET 





 
Vrána k vráně sedá, rovného si hledá  

je důkazem Zákona Přitažlivosti. 
 







Rozhodující jsou vaše vibrace,  
ne slova, která říkáte. 



 
Vaše pozornost věnovaná určité věci ve vás vzbuzuje vibrace, a pokud ji 

udržíte dostatečně dlouho, Zákon Přitažlivosti danou věc přivede  
do vašeho života.  

 





 
Myšlenka vždycky předchází manifestaci.  

 



Pamatujte! 

 

Nic k vám nemůže přijít bez vašeho pozvání. 



Zapamatujte si, že vše je dočasné 



A není nic důležitějšího, jak  


