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– Úvod, karta 1 –

Přání se plní.
Vždy a pokaždé.

O tom by Pierre Franckh mohl dlouze 
vyprávět. Už více než dvacet let svůj život 

utváří prostřednictvím odesílání přání. 
Během jednoho roku vyhrál

se svou ženou dvě auta.
Stejně tak „pomocí přání“ vstoupila do jeho 

života jeho manželka, herečka Michaela 
Merten. Život Pierra Franckha je plný 

zázraků, které si člověk může jednoduše 
objednat, a nehraje roli, jde-li o peníze,

dům nebo lásku.

Jak to funguje, to se dozvíte z těchto 
úvodních karet – sedmi karet se sedmi 

pravidly, JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, 
a prostřednictvím krátkých příběhů 
uvedených na rubu karet s pravidly.



Stále znovu si klademe tytéž otázky:
Jak dokážu uskutečnit svá přání?

Jak mohu utvářet svůj život,
aby pro mne byl úžasný?

Jak to mám udělat, aby můj život byl 
šťastný? 

Jak si najdu skvělého životního partnera?

Jakmile jednou poznáme sílu přání si 
a tím také svou osobní sílu měnit ve svém 
životě věci podle své vůle, uvědomíme si 

nejenom vlastní cenu, ale rovněž pocítíme, 
že se stáváme vyrovnanou a úspěšnou 
osobou. Když si začneme úspěšně přát, 

cítíme se opět naplněni klidem a jistotou 
a pociťujeme sounáležitost se světem,

který utváříme podle svých přání.
Vymaňujeme se z mocné závislosti 

na druhých a přecházíme
do svébytné nezávislosti.



– Úvod, karta 2 –

Konečně budeme také schopni udržovat 
laskavé a harmonické vztahy, protože 

nebudeme mít v mysli neustále nedostatek, 
závist a řevnivost, ale budeme žít ve světě 

plnosti a trvalého vnitřního bohatství.

Jakmile jednou pochopíme,
JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT,
a také skutečně poznáme,

že to funguje a jak to funguje,
změní se celá struktura našeho života.

Získáme pocit jistoty a bezpečí.
Budeme se cítit akceptováni a hodni lásky, 

už nejsme oběťmi.
My sami rozhodujeme o svém životě.

My sami tvoříme a vytváříme.
Prožíváme sami sebe v celistvosti 

a pociťujeme svou osobní sílu.



Každý den představuje možnost,
nový začátek.

Každý den můžeme změnit sami sebe
i své životní podmínky.

Díky technice, JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT, 
se mění naše vědomí. Zabýváme-li se
určitými otázkami nebo afi rmacemi,

mění se náš vnitřní svět, a to se odráží
i ve vnějším světě.

Svoje myšlenky směřujeme na náš cíl 
a odstraňujeme bloky a pochybnosti, které 

brání splnění našich přání.

K tomu potřebujeme jen několik minut 
denně. Jakmile máme trochu klidu – ráno, 

k naladění na nový den, nebo večer, 
abychom si danou myšlenku vzali s sebou 

do spánku. V noci totiž nejintenzivněji 
pracuje naše podvědomí.

Vhodná je ovšem kterákoliv denní doba
– Universum nezná žádné přestávky.



– Úvod, karta 3 –

Vytáhněte si z balíčku karet jednu kartu 
a přemýšlejte o větě, afi rmaci nebo pokynu. 
Odevzdejte se svému vlastnímu vnitřnímu 

vedení a nebuďte překvapeni,
když to bude karta, která vám dá impulz

k zodpovědění vaší otázky.
Odpověď na svou otázku naleznete

úplně sami, už se totiž nachází
ve vašem nejhlubším nitru.

ÚSPĚŠNÉ PŘÁNÍ proměňuje
celý náš svět.

Naše prožívání, naše vnímání,
náš pohled na svět, náš partnerský vztah 

a lásku k nám samotným.

Zázraky se dějí každý den.
Proč ne ve vašem životě?



Pravidlo 1
Prostě začněte!

Pro zvládnutí techniky, JAK SI SPRÁVNĚ 
PŘÁT, je nejlepší si prostě začít přát.
Jak se člověk nejrychleji dopracuje

k prvním úspěchům?
Prostřednictvím drobných přání! 

U drobných přání totiž člověk dokáže 
nejsnadněji uvěřit v jejich splnění. A právě 

to je u přání to nejdůležitější – důvěra.
Jsme přece teprve pouhými učedníky. 

Takže co byste pro začátek řekli přání si 
parkovacího místa v centru města?

To je přání, k jehož uskutečnění dojde velmi 
rychle a navíc má dvě výhody: jeho splnění 

nedovolí našemu rozumu pochybovat, 
a není to ani tak důležité přání, abychom 
neuvěřili, že si jeho splnění nezasloužíme. 
Proto nemusíme pochybovat a tím splnění 

svého přání blokovat!

Krátký příběh:



Moje rezervace parkovacího místa
Když odjíždím z domova, odešlu krátkou 

prosbu: „Milí parkovací andělé. Mám 
v ulici XY místo na zaparkování. Je už 

nyní určeno pro mě a já ho získám, a to 
přesně ve chvíli, kdy tam dorazím.“ 

(Kontaktní osobou může být Universum 
nebo Přací energie.) Při jízdě na místo 

už na to nemyslím více, než je nezbytně 
nutné, jinak se přidávají spíš pochybnosti 
než jistota, že vše pracuje v můj prospěch. 
Když pak dorazím na místo, vždy se stane 

zázrak. Buď už volné místo na parkování je 
přesně tam, kde ho potřebuji, nebo právě 

někdo vyjíždí. Od doby, co si Michaela a já 
úspěšně přejeme, nemáme s hledáním místa 

na parkování vůbec žádné problémy.
Už dlouhá desetiletí!

Zkuste to s mnoha drobnými přáními.
Přesvědčte sami sebe a svůj rozum
– a potom přijdou ta velká přání.



Minulost je pryč,
budoucnost ještě nenastala.

Žiji nyní,
v tomto okamžiku.



Očekávání
nejsou často naplněna

jen proto, že očekávám,
že budu zklamán.



Všechno je energie.
Síla myšlenek

je ryzí energie.



Kdo nepracuje na sobě,
na tom bude pracováno.



Pravé štěstí se rodí
vždy v nitru.



Dívám se očima lásky.
Vše, co mě potkává,

je to nejlepší
pro můj život.



Opouštím
všechny své staré vzory

a omezení.



Nechávám
zcela otevřené,

jakým způsobem
se moje přání má

v životě splnit.



Utvářet si sám svůj život, obdržet v pravé 
chvíli to, co člověk právě potřebuje

– partnera, auto, byt – kdo by to nechtěl!
A že to nemusí zůstat jen snem,

nám ukazuje Pierre Franckh
prostřednictvím 7 karet se 7 pravidly 

a 49 karet s afi rmacemi,
JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 

Pomocí karet také vysvětluje, jak člověk 
získá schopnost dostat od života darem

tu správnou věc.
Kartu za kartou se tak cvičíme v úspěšném 
přání si a posilujeme svou důvěru ve vlastní 

schopnosti a možnosti. Tato sada karet, 
okořeněná příklady ze života Pierre 

Franckha, nám nabízí cestu, jak úspěšně 
změnit svůj život, aby byl šťastný.

Minulost je pryč,
budoucnost ještě nenastala.

Žiji nyní,
v tomto okamžiku.

Poděkování
přesune přání

do současnosti.

Štěstí je otázkou
náhledu na život.


