
Generální úklid vašeho života

edstavte si, že váš život je jako d m. N jakou dobu v n m vyr státe a za izujete si jej
podle svého. Najednou však po letech zjistíte, že jste d m zanedbávali, je neuklizený,
jsou zde staré krámy a v bec se vám v n m nelíbí. Vezmete tedy jednoduše košt  do
ruky a pustíte se do úklidu, staré v ci vyházíte a nahradíte je novými. Jak ale uklidit ve
vlastním život ? Úpln  stejn  jako jste uklidili sv j d m! Vezmete to od st echy až po
sklep,  po ádn  a  hlavn ,  s  trvalými  výsledky.  Ud láte  si  prost  generální  úklid  svého
života. Poj me se dnes podívat, jak na n j.

Zhodno te sou asný stav
Ješt  než se pustíte do úklidu, m li byste zhodnotit sou asný stav. Tedy, jak se ve svém
život  doopravdy cítíte. Rozd lte si jej tedy do základních ty  oblastí: do oblasti práce,
vztah ,  zdraví  a  pen z.  Jednoduše  si  v  každé  z  nich  položte  otázku,  jak  se  zde  dnes
cítím? A vyhodno te si náladu na stupnici 0 – 10 (nula je ten nejhorší pocit, desítka ten
nejlepší). Takto si otestujte sv j sou asný stav ve všech oblastech.

Stanovte si, kam se chcete dostat
Abyste se ve svém život  mohli posunout, je zapot ebí mít stanovený jasný cíl. Mnozí lidé
o  svých  tužbách  a  cílech  pouze  mluví,  s  realizací  mají  však  prázdná  slova  málo  co   do
in ní. Stejn   jako jste si ohodnotili  sv j sou asný stav, vyprojektujte si své pomyslné

„desítky“. Kde chcete, ideáln  za dva roky, být? V jednotlivých oblastech situaci popište.

Pus te se do práce

Bu te  na  sebe  p ísní  a  nez sta te  u  slov.  Kde  je  v le,  cesta  se  najde.  Ujasn te  si  u
každého cíle,  co je k jeho dosažení  zapot ebí  ud lat,  a každý den spl te alespo  jednu
malou aktivitu.  Nenadávejte na dny a hle te na sílu rok .  Každodenní  malá práce není
vid t,  avšak  výsledek  za  365  dní  pohromad  již  ano!  Pokud  vás  hlava  nepouští  do
jednotlivých  krok  i  když  chcete,  zapracujte  na  sob  se  zkušeným kou em .
Pravd podobn  nejste vhodn  emo  naprogramování a máte v podv domí zapsané
negativní Emo ní vzorce .

Dodržujte plán a vytrvejte
I velká myšlenka m že být poh bena bez vytrvalosti. V podnikání a dosahování sn  je
dostate ná výdrž podmínkou. I když p icházejí nep íjemné dny, drobné neúsp chy, hle te
na sv j cíl. Tam, kde chcete být a máte pomyslnou desítku.

http://www.mujvztah.cz/profily-koucu.html
http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/osobni-rust/odhalte-sve-emocni-rovnice.html


Bu te ostražití
I  když  se  vám  za  dva  roky  bude  da it,  i  v  této  dob  bu te  ostražití  a  neusn te  na
vav ínech. Neustále na sob  pracujte, obklopte se dobrými lidmi, p stujte partnerský
vztah, pe ujte o své zdraví. Nežijte na míst , ale postupujte po ád dop edu. Prožijete tak
krásný život bez nep íjemných myšlenek. Život plný desítek, radosti a smíchu.

O tom, jak si ud lat generální úklid života a zbavit se nep íjemných myšlenek, si m žete
poslechnout na prvním motiva ním CD v eské republice od Aleše Kaliny, více na
www.dobry-pocit.cz
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