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Citát: 
Chtěli byste, abych vám dal návod na úspěch? Věřte mi, je to úplně jednoduché. Znásobte 

počet neúspěchů. 
 



Karel Spilko  



Vibrační soulad 



Proč ještě nemám… 



Proč ještě nemám… 



Proč ještě nemám… 



Proč ještě nemám… 



Nejdříve být šťastný 





Partnera si vybíráte svými vibracemi 

 

 

Partnera si nevybíráte slovy, ale 

 vibracemi – proto musíte neustále 

 vysílat vibrační signál,  

který odpovídá partnerovi,  

po kterém toužíte. 

Soustřeďte se na žádoucí prvky,  

které chcete,  

aby váš partner měl mít. 



Ale… 

 

 

Někdy stane, že si nevědomky 

 „vyberete“ pravý opak toho,  

co opravdu chcete 

a to se stává z důvodu,  

že stále věnujete pozornost tomu,  

co nechcete nebo tomu,  

že nemáte to, co chcete 

 



Další logický krok 



Ukončení vztahu 



 
Udělejte si cvičení č.5 – Partner, kterého chci 

ve 28. části kurzu 

 



Souhrn  


