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Úvod

Pozitívne afirmácie sa stali mojou sú!as"ou po
dôkladnom zhliadnutí filmu od Louise L. Hay –
Miluj svoj #ivot. Tento film a my$lienky v %om sa
vo mne hlboko zakorenili. Spo!iatku som nechá-
pal, !o to afirmácie vlastne sú a ako ich mám
pou#íva". V&aka tomu som za!al kontrolova" to,
ako k sebe hovorím a prv' krát som si uvedomil,
#e aj ke& nie!o nehovorím nahlas, v mojom vnútri
hovorí niekto stále. 

Po tomto uvedomení si som bol zhrozen' t'm,
!o som si v duchu hovoril. 

“To nezvládnem, neviem ako zarobi! peniaze,
neviem sa to nau"i!, som hlúpy, v#etko len kazím…
” a podobne. A tak' #ivot som aj mal. Hovoril som
k sebe negatívne, môj #ivot bol negatívny.

Vedel som, #e to musím zmeni" a aj ke& to
spo!iatku nebolo jednoduché, zvládol som to.
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Samozrejme budem klama!, ak poviem, "e k sebe
hovorím len pozitívne. Z #asu na #as sa nejaká
negatívna my$lienka v duchu utrúsi, ale okam"ite
si to uvedomím a zahrniem sa pozitívnymi tvrde-
niami, ktoré mi v momente vylep$ia náladu.

Môj "ivot sa od pou"ívania pozitívnych afirmácií
zmenil a dôvod, pre#o sme sa rozhodli s Vla%kou
napísa! túto knihu bol ten, "e chceme pomôc! via-
cerím &u%om pozitívne myslie! a prispie! tak k oz-
draveniu ich tela, du$e a "ivota.

Verím, "e táto kni"ô#ka vám bude dokonal'm
sprievodcom na ceste ku $!astiu, zdraviu #i bohat-
stvu a "e vám dokonale objasní, #o sú to pozitívne
afirmácie, ako vám pomô"u, ako a kedy ich treba
pou"íva! a mnoho in'ch praktick'ch informácií.
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!o sú to afirmácie?

Ka!d" de# sami k sebe prihovárame svojim vnú-
torn"m hlasom. Ko$ko krát ste si u! pri rozbitej %álke
povedali “Ach, ak! som ne"ikovn!!” ? Alebo naopak
pri dobre zahratom zápase &i skvele uvarenej ve&eri
ste si sami pre seba povedali “Som naozaj skvel!!”

Ako sa prihovárame sami k sebe je ve$mi
dôle!ité. Mô!eme si hovori', !e sme ne%ikovní,
hlúpi, !e máme stále smolu a !e ni& nedoká!eme.
Alebo naopak sa mô!eme povzbudi', mô!eme si
hovori', akí sme ú!asní, %ikovní a ako nám v%etko
ide od ruky. (o si vyberiete vy? Seba$útos' a zha-
dzovanie sami seba alebo naopak povzbudzovanie
sa? Vo$ba je jasná. Teraz to u! len da' do praxe.

Afirmácie sú pozitívne tvrdenia o !ivote. Sú to
presne tie tvrdenia, v)aka ktor"m sami sebe ho-
voríte, ak" ste skvel" &lovek a ak" ú!asn" !ivot máte.
Je vedecky dokázané, !e pozitívna my%lienka je 100x
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silnej!ia ne" negatívna. Pre#o sa nimi teda nezasypa$?
Afirmácie nám pomáhajú dvomi spôsobmi.

V%aka nim zmeníme vryté, naprogramované
myslenie, ktoré nám bolo v!tepované odmali#ka
a je pre nás de!truktívne a nasmerujeme sa pre
lep!iu budúcnos$.

Die$a prichádza na svet #isté, nemá "iadne
názory. Tie mu v!tepujú od detstva tí najbli"!í –
predov!etk&m rodina. Isto ste u" videli (alebo
i sami za"ili), ako malé die$a omylom rozbije
lízatko a rodi# na neho zrúkne: “Ty si tak!
neschopn!! V"etko v#dy zni$í"!” Malé die$a nemá
"iadne názory o sebe, o svete a o "ivote. 'o mys-
líte, "e urobí? Uverí rodi#ovi, "e je neschopné
a v!etko v"dy zni#í. Tento nebezpe#n& a de!truk-
tívny mém sa s ním mô"e $aha$ a" do dospelosti
a mo"no i po cel& "ivot – ak s t&m nie#o ne-
spraví. Nepríjemná poznámka zo strany rodi#a
v detstve doká"e vyvola$ celo"ivotné problémy
s nízkou sebadôverou. Dá sa to v!ak napravi$.

Mnoho (udí má o sebe zlé predstavy, majú
slabú sebadôveru, nepokladajú sa za prí$a" -
liv&ch, #i si myslia, "e nikdy ni# nedosiahnu –
tieto názory im boli v!tepované od mali#ka a oni
im uverili. V%aka afirmáciám v!ak svoju myse(
doká"u prepro gra mova$. Ako príklad si uve%me
"enu, ktorej odmala okolie vravelo, "e je !karedé
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die!a. Z die!a!a u" síce dávno vyrástla v dospelú
"enu, no tento obmedzujúci a de#truktívny mém
jej ostal ulo"en$ v pamäti. Rozhodne sa to v#ak
zmeni! a za%ne pou"íva! po-zitívne afirmácie.
Vysloví: “Som krásna "ena, mám nádherné o%i,
mil$ úsmev a &udia ma milujú. Som nádherná
bytos!, ktorá má ve&a lásky”. Spo%iatku bude
náro%né uveri! tomuto tvrdeniu – myse& auto-
maticky odpovedá, "e to tak nie je. Postupom
%asu sa v#ak v'aka afirmáciám nau%íte pou"íva!
svoju myse& a nenecháte sa od nej ovplyv(ova!.

Okrem preprogramovávania myslenia tie" afir-
mácie mô"u na#tartova! %loveka pre úspech.
Povedzme, "e ste pri#li do novej práce, s ktorou
nemáte "iadne skúsenosti, nemáte e#te vybudované
"iadne vz!ahy, "iadne úspechy %i neús pechy. Máte
%ist$ #tít. Rozhodnete sa, "e v tejto práci budete skvel$.
Vyslovíte pozitívnu afirmáciu “Milujem svoju prácu,
som v nej skvel$ a dosahujem obrovské úspechy.
S mojimi kolegami mám skvelé vz!ahy” Ur%íte si, %o
si budete myslie! a ako sa veci budú vyvíja!.

Afirmácie sú skvel$ spôsobom, ako sa zbavi!
obmedzujúcich my#lienok a ako nastoli! správne
názory pre úspech. V'aka nim získate lásku, bo-
hatstvo, úspech a tie" v#etko 'al#ie, %o vo svojom
"ivote chcete ma!. 
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Sta!í len tieto pozitívne tvrdenia správne
vytvori" a hovori" si ich tak !asto, ako to len ide.

Som skvel! "lovek a mám ve#a lásky.
Dosahujem obrovské úspechy a zarábam ve#a
penazí.
Nové vz$ahy nadväzujem #ahko.
Som zdrav! a siln! "lovek, moje telo mi skvele slú%i.

Afirmácie mô#u by" o !omko$vek – o láske,
zdraví, priate$stve, rodine, úspechu, finan!nom
bohatstve... Je to len na vás, ako sa rozhodnete, #e
chcete myslie" a #i".
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