
Musíte se proto naučit 
ve všech těch požadav-
cích a nárocích okolí říci 
jednou provždy své finál-
ní a dost. Nejdůležitější 
jsem tady totiž já. Mám 
svůj jedinečný život a ten 
chci jedinečně prožít. 

Cesta k tomuto životu 
zažíná právě pochopením 
své jedinečnosti. 

Vítejte v novém časo-
pise, který vám bude při-
nášet samé dobré věci. 

Všichni se chceme cítit 
dobře, ale jakoby to naše-
mu okolí bylo jedno. Spo-
lečnost nám předhazuje, 
jak bychom měli žít. Ro-
dina nám předkládá, jak 
bychom vše měli správně 
dělat, aby oni byli spoko-
jeni. Přátelé nás škatulku-
jí, aby věděli, zda s námi 
mají zajít na kafe, šéfové 
nás hodnotí, zda máme 
nárok na vyšší plat. Ale 
kdo se stará o nás, o to 
čím skutečně jsme, co 
doopravdy potřebujeme? 
Je vůbec někdo? Záleží 
vůbec někomu na to tom, 
kdo skutečně jsem? 

Ty jsi totiž nejdůleži-
tější. Jsi unikátní osob-
nost, nenahraditelná 
s jedinečným pohledem 
na svět a s vlohou talen-
tu, kterou nikdo před 
tebou ani po tobě mít ne-
bude. 

Furt v pohodě bude 
tím, kdo se o vás bude 
starat. Kdo vždy bude 
brát na zřetel, že jste to 
právě vy, kdo se chce cítit 
příjemně. Kdo nechce 
trávit čas depresemi a 
schováváním do jeskyně. 
Vy totiž jste to nejdůleži-
tější. Pouze vy máte jedi-
nečné právo na život, a 
pokud ho vy neprožijete 
v klidu, nikdo to za vás 
neudělá. 

Ja ké j sou dva  dů l ež i té  dny? 

Co se to  sta lo?                
Představte si, že dítě 

se v průměru zasměje asi 
400 krát denně, zatímco 
dospělý pouze 15 krát. 
Co se to stalo? Kam se 
poděla dětská bezstarost-
nost a smích? 

Všichni stále něco ře-
ší, někam spěchají. Ráno 

do práce a z práce, pro 
děti, na nákup, na chvil-
ku k televizi, pak do po-
stele a druhý den opět 
znova a další znova, stá-
le dokola. Neustálý shon 
vidíme všude, ale smích 
ne.  

Všichni jsme se na 
tento svět přišli nazí a 
opět nazí odejdeme. Nic 
jsme si sem nepřinesli a 
nic si neodneseme. Mů-
žeme lítat a chvátat až do 
úmoru, ale nic nám to 
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Vše na světě má svůj protiklad 

Jsou dva 
důležité dny 

v životě 
člověka, den 

narození a den, 
kdy poznáme 

proč  

(Pokračování na str.  2) 
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Žít v pohodě není za-
darmo. Nikde jste se to-
mu neučili. Denně bojuje-
te s mnoha druhy nálad a 
vůbec nevíte proč. Ráno 
se probudíte a zjistíte, že 
se necítíte dobře, a máte 
hlavu jako balón. Ale 
proč tomu tak je? To se 
budete muset naučit a 
zaplatit za to určitou ce-
nu jak v podobě peněz 
tak v podobě času a sebe-
ukázněnosti. 

Pohodu vám nemusí 
zaručit dosažení všech 
vašich snů. I když se to 
na první pohled může 
zdát. Častokrát slyšíme: 
„kdybych měl to nové 
auto a trochu více peněz, 
to by se mi hned žilo lé-
pe“ nebo „jednou až bu-
du mít toto a toto, tak se 
budu cítit lépe“. Možná 
ano, ale jak dlouho?  Tý-

den či rok? A co pak? 
Vlastnění věcí nás šťast-
nými neučiní. 

Největším cílem naše-
ho nového časopisu, je 
naučit vás, jak ve většině 
případů života cítit vnitř-
ní rovnováhu – jinak ře-
čeno pohodu. Jak mít stá-
le dobrý pocit že život 
stojí za to. 

Už kdysi se říkalo, že 
k čemu by to člověku by-
lo, kdyby získal všechno 
na světě, ale uškodil sobě. 
Určitě mnozí mají vše, na 
co si vzpomenou, mají 
firmy, auta, peníze, mo-
hou platit velké sumy za 
udržování svého zdraví, 
mají pohledné manželky 
a přítelkyně. Vždy se ale 
zeptám pouze na jednu 
věc. Jak se jim žije? Mají 
pohodu? Žijí rádi? 

Asi byste se divili ko-
lik z těchto lidí, kterým 
závidíme jejich blahobyt 
a úspěch, jsou na pokraji 
zhroucení. Trpí samotou, 
jsou vyhořelí a pro dou-
šek pohody se utápějí 
v povzbuzujících látkách. 

Ať už na tom jste jak-
koliv, cesta k naučení se 
žít v pohodě je volná pro 
každého. Není zde žádná 
vstupenka. Každý může 
jít a začít se učit hned 
teď. 

Jak se rozhodnete vy? 
Vstoupíte? Máte chuť 
zažít se učit žít v pohodě? 
Ano? 

Tak pak jste na správ-
ném místě.  

Právě jste vstoupili do 
školy pohodového žití a 
tento ezin bude jejím 
zprostředkovatelem. 

Jaké  jsou dva dů lež ité  dny?  (pokračování )  

Aktual i ty  
s námi prakticky naučit 
jak se cítit dobře 
v partnerském vztahu. 
Podrobný program semi-
náře naleznete na 
www.mujvztah.cz .  

Cena je 1500 Kč za 
osobu, zájemci se mohou 
registrovat formou SMS 
na 602 375 165 nebo na 

Zveme Vás na celo-
denní aktivní seminář 
s názvem  

Praktický trénink 
úspěšného partnerství 

Uskuteční se v sobotu 
19.8.2006 od 10 – 17 ho-
din v prostorech Konfe-
renčního centra City na 
Pankráci. Přijďte se 

 registrace@mujvztah.cz .  
Po odeslání registrace 
Vám budou zaslány 
podrobnosti k platbě. Po-
čet míst je omezen. Těší-
me se na Vás! 

Moudrý člověk 
se ptá proč, 

hlupákovi je 
všechno jedno  
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Pohoda a dobrá nálada je 
skoro zadarmo  

Na našem semináři  
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není naplat, nezačneme-
li se smát. Smích a z něj 
vyplývající pohoda je 
totiž naším jediným po-
dílem. 

Jaký má člověk užitek 
ze všeho, co dělá, když si 
odtud nic neodnese? Je-
dině to, že se raduje ze 
své práce a z peněz, kte-
ré mu přináší. 

Jako malé děti jsme 
neměli nic a vše za nás 
řešili rodiče. A byli jsme 
šťastnější, bezstarostněj-
ší, plni nadšení a touhy 
poznávat nové věci. 

Ale proč s příchodem 
dospělosti máme o tento 
krásný pocit přijít? Při-
hází to s věkem? Musíme 
před branou dospělosti, 
zanechat veškerou dět-
skost? Už žádný smích, 
žádná radost, žádná dů-
věřivost, žádná pohoda? 
Mají nás snad starosti a 
neustálé pečování o ten-
to život okrádat o poho-
du? 

Zdá se, že právě ti, 
kteří nejvíce spěchají, 
mají jeden telefonát za 
druhým, natřískané 
schůzky jednu vedle 
druhé, přetížení vším 
možným, jsou dnes in. 
Stres, deprese, spěch, 
rychle z jednoho do dru-
hého, to je dnes obdivo-
váno. Ale odejít z práce o 
hodinu dříve, poněvadž 
jsem rychleji pracoval, to 
ne. 

Osobně si vzpomí-
nám, že na počátku své 
práce jsem měl na staros-
ti jednu zemi a pracoval 
10 hodin denně. Po ně-
kolika letech jsem nesl 
odpovědnost za 3 země a 
pracoval 5 hodin denně. 
U svých kolegů jsem ale 
nebyl v módě. Ti pořád 
pracovali 10 a více hodin 
denně a chlubili se odesí-
lání emailů v 3 hodiny 
ráno. Já byl ale odpoči-
nutý a plný dobré nála-
dy, oni si ztěžovali na 
syndrom vyhoření. 

Na otázku jak se máš, 
se dnes odpovídá zápor-
ně. Většinou slyšíme, že 
to stojí za nic. A když 
snad někdo odpoví, 
„mám se výborně“, je 
považován za blázna. 

Co se vlastně stalo? 
Kam se poděl dětský 
smích? Kam se poděla 
bezstarostnost a pohoda? 
Proč jsme je vyměnili za 
deprese, starosti a chvat? 

Já vím, není to 
v dnešním světě jedno-
duché. Každý se musí 
starat o tolik věcí. Kde 
bydlet, jak všechno po-
platit? Jak správně vy-
chovávat děti? Jak vytvá-
řet příjemný vztah? Jak 
se starat o své zdraví? 
Jakoby život stále přiná-
šel kupu problému 
k řešení. Všichni to zná-
me a všichni to řešíme. 

Začít se smát o trochu 
více ale můžete okamži-
tě. Starost totiž problém 
nevyřeší. Je to dobrá ná-
lada, které přináší krea-
tivní myšlenky a stano-
vuje cestu k cíli. 

Abychom se mohli 
začít více smát, musíme 
si udělat pořádek nej-
prve ve vlastním životě. 
Smích nám totiž nebere 
nikdo z našeho okolí, ale 
my sami. Je to naše vlast-
ní rozhodnutí, nepopa-
dat se za břicho každý 
den. 

 Aby se nám lépe 
uklízelo, rozdělme si ži-
vot do čtyř částí. Na prá-
ci, peníze, vztahy a zdra-
ví. Dnes si vzorově ukli-
díme jednu z nich. Na-
pište si z jedné oblasti 
vše, co vás znepokojuje, 
a stanovte si plán na je-
den rok, co v napsaných 
věcech uděláte. Napište 
si praktické kroky, které 
během jednoho roku 
podniknete, abyste se 
v tom jednom kvadrantu 
mohli naplno smát. 

Zkuste to hned teď. 
Tak například vás trápí, 
že váš partner s vámi 
pořádně nekomunikuje, 
že byste potřebovali vět-
ší zpětnou vazbu a moti-
vaci. K tomu vymyslete 
plán na jeden rok, jak 
dané vysávače změníte. 
Například: Pozvu svého 
partnera na večeři, kde 

Co se to  s ta lo?  (pokračování )               
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Žádná klikatost života mi 
radost  nevezme 

s ním proberu některé 
otázky z mého seznamu, 
a domluvíme se na spo-
lečném řešení. 

U všech otázek je nut-
né domluvit se na způ-
sobu, aby se podobné 
situace neopakovali. 

 

Už rozhodnutím vy-
řešit  jeden kvadrant při-
jde do vašeho života vět-
ší klid a postupně najde-
te odvahu se pustit i do 
dalších. Odměnou vám 
bude nalezení smíchu, 
který jste vstupem do 
světa dospělých poztrá-
celi. 



Zatímco náklady in-
vestované do vývoje no-
vých léků stále vzrůstají, 
tu nejlevnější „medicínu“ 
máme údajně každý v 
sobě - jde o přirozenou 
lidskou schopnost smát 
se. Ne nadarmo říkali 
naši předkové: Veselá 
mysl půl zdraví. Smích 
jako pomocnou léčbu 
dnes ale doporučují i tak 
úctyhodné instituce jako 
je American Cancer Coci-
ety (Americká společnost 
proti rakovině). 

Léčba smíchem dosta-
la dokonce už své učené 
jméno a nazývá se geloto-
terapie a zejména ve Spo-
jených státech se na tento 
způsob léčení specializují 
nejen psychologové, ale 
už i celé instituce. Někte-
ré nemocnice zaměstná-
vají kvůli léčivému účin-
ku smíchu dokonce pro-
fesionální baviče. V ne-
mocnici sv. Josefa v 
Houstonu v americkém 
Texasu vyprávějí sestry a 
lékaři denně patnáct mi-
nut vtipy. Ze zkušenosti 
vědí, že pacienti mohou 
tak jít až o dva dny dříve 
domů. 

Na některých anglic-
kých a amerických klini-
kách mají opravdové po-
koje smíchu, ve kterých 
se promítají filmy se zná-
mými komiky a klauny, 
nebo kde rodiče a zdra-
votní personál baví děti 
vyprávěním veselých pří-

hod. Z hojivého účinku 
smíchu však nemají pro-
spěch pouze děti, ale i 
dospělí a staří lidé. V ka-
lifornských domovech 
důchodců patří básně a 
návštěvy klaunů k úspěš-
nému standardnímu ošet-
ření mozkových poruch 
či depresí. 

V roce 1995 založil 
indický doktor Madan 
Kataria svůj první klub 
smíchu. Od té doby jich 
vzniklo v Indii i jinde na 
světě na osm stovek. Za-
tímco však kliniky v za-
hraničí fungují na princi-
pu nemocnic a smích je 
provokován vyprávěním 
komických příběhů nebo 
sledováním videa, indic-
ká terapie smíchem je 
naproti tomu spontánní a 
vlastní smích není aktivo-
ván ničím konkrétním. 

Pro Indy je smích váž-
ná věc, berou ho jako 
druh tělesného cvičení a 
především jako lék na 
všechny tělesné neduhy. 
Naučili se smát jen tak, 
bez důvodu. Pomohla jim 
s p e c i á l n í  m e t o d a 
„řízeného“ smíchu, vyu-
žívající slabik ho ho ho  a 
cha cha cha. 

Na rozdíl od meditací 
a masáží není tak náročná 
na soustředění a přináší 
úlevu takřka okamžitě, a 
nejspíš proto získala mezi 
místní populací záhy vel-
kou oblibu. A tak se pra-

videlně každý den třeba z 
parku Prijadaršini v jižní 
části Bombaje, k nelibosti 
obyvatel okolních domů, 
ozývá hurónský řehot. 

 

L É Č I V Á  P O D S T A T A  
S M Í C H U  

Smích působí na celý 
organismus a především 
mírní stres, jehož nad-
měrné a dlouhotrvající 
působení celkově oslabu-
je náš imunitní systém. A 
právě smích posiluje při-
rozenou obranyschop-
nost organismu, a tak se 
nepřímo podílí na proce-
su léčení mnoha nemocí. 

Mimoto má smích 
prokazatelně pozitivní 
vliv na dýchání, činnost 
svalstva, na krevní oběh i 
nervovou soustavu. U 
každého srdečného za-
smání dochází k prohlou-
bení dechu, čímž je uve-
deno do klusu srdce, 
(profesor William Frey ze 
Standforské univerzity 
zjistil, že smích zrychluje 
puls již po pěti minutách 
na 130 tepů za minutu. 
Stokrát se zasmát prý 
působí jako deset minut 
veslování), hrudní koš, 
bránice a plíce. Tato sva-
lová vibrace působí jako 
masáž na žaludek a střev-
ní trakt, a tak povzbuzuje 
i naše zažívání. 

Pokud se několik mi-
nut s chutí zasmějeme, 
náš organismus to vnímá 

Smě j  se ,  č lověče !  

V medicíně není 
moc legrace, ale 

v legraci je 
spousta 

medicíny  
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jako kvalitní aerobní cvi-
čení. 

Smíchem se léčily ně-
které nemoci už v dáv-
ných dobách, jako napří-
klad nemoci plic nebo po 
operacích či pro posílení 
celkového stavu organis-
mu. Také se věřilo, že 
smích napomáhá při ho-
jení ran. Smích měl také 
příznivě ovlivňovat trá-
vení a posilovat psychic-
ké a fyzické síly organis-
mu. Bylo prokázáno, že 
smích harmonizuje čin-
nost vnitřních orgánů, a 
proto může být pomocní-
kem při celkové léčbě. 
Pomáhá při léčení tako-
vých nemocí jako astma, 
žaludeční křeče a migré-
ny. Účinně odstraňuje 
únavu, likviduje depre-
sivní stavy, bolesti a zvy-
šuje sexuální potenci. 

Jedna minuta smíchu 
znamená pro organismus 
totéž, co 45 minut fyzické 
relaxace. Smích je stejně 
zdravý jako sportování 
nebo různé relaxační 
techniky. Smích je pro 
všechny orgány výborný 
vibrační tělocvik, navíc 
celého tohoto procesu se 
účastní mozek a intelekt. 
Smích prohlubuje dech, 
protože intenzivněji pra-
cují svaly hrudníku a brá-
nice. Když se smějeme, 
rozšiřují se dechové cesty 
a do plic se dostává až 
3krát více vzduchu než 
obvykle. Výsledkem toho 

je, že se perfektně pročiš-
ťují plíce. 

Smích skutečně pro-
spívá celému tělu. Při 
hlasitém smíchu stoupá 
tepová frekvence i krevní 
tlak, poté však klesnou až 
pod průměrné hodnoty. 
Rozšiřuje se výstelka cév, 
která pak produkuje více 
oxidu dusnatého, jenž 
omezuje srážlivost krve a 
má protizánětlivé účinky. 
V neposlední řadě bylo 
prokázáno, že když se 
smějeme na celé kolo, 
stoupá ve slinách a v krvi 
koncentrace imunoglobu-
linů. Smích tedy zlepšuje 
obranyschopnost orga-
nismu. A dokonce zvyšu-
je práh bolestivosti, půso-
bí tedy jako přirozené 
analgetikum. 

 

B O L Í  T O ?  Z A S M Ě J -
T E  S E !  

V poslední době od-
borníci poukazují na to, 
že smích dokáže rovněž 
mírnit bolesti. To ovšem 
věděli už chirurgové ve 
13. století, kdy ještě neby-
la známa celková anesté-
zie. Emoce totiž význam-
ně ovlivňují vnímání bo-
lesti. Většina nemocí v 
nás vzbuzuje negativní 
pocity, které však naše 
utrpení nejen nezmenší, 
ale naopak zesílí a nejspíš 
i prodlouží trvání nemo-
ci. A právě smích nám 
dává možnost se emočně 
přeladit a dopřát tak na-

šemu organismu lepší 
podmínky pro léčivý pro-
ces. 

Dalším důvodem proč 
může smích mírnit bolest 
je to, že bolest často sou-
visí se stresem a se zvýše-
ným svalovým napětím. 
Smích ovšem nejen mírní 
stres, ale často přináší i 
spontánní uvolnění na-
příklad od svalových kře-
čí. Smích prý též podpo-
ruje produkci endorfinů - 
tzv. hormonů štěstí v na-
šem mozku, které jsou 
charakteristické tím, že 
tlumí bolest a působí pří-
znivě na náladu. 

 

1 0  D O B R Ý C H  D Ů -
V O D Ů  K  S M Í C H U  

 

1. Posiluje imunitu 

Smích a optimismus 
posilují imunitu, což zvy-
šuje odolnost vůči infek-
cím i nádorům. Dochází k 
vzestupu imunoglobuli-
nu A, G, gamma interfe-
ronu, zvyšuje se počet 
NK buněk - „přirozených 
zabíječů“ nádorových 
nebo infekcí zasažených 
buněk, T i B- lymfocytů. 
Některé z uvedených 
změn přetrvávají nejmé-
ně 12 hodin po skončení 
smíchu. 

2. Snižuje stres 

Smích snižuje negativ-
ní účinky stresu. Brzdí 
p rodu kc i  ho rmonů 

Smě j  se ,  č lověče !  (pokračování)  

Smáli se, až se 
za břicha 

popadali... 
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(dopamin, adrenalin, kor-
tisol), jejichž zvýšená hla-
dina je pro stres charakte-
ristická. Přináší uklidnění 
organismu a uvolnění 
svalstva. 

3. Cvičí za nás 

Vydatný smích dobře 
procvičuje bránici. Právě 
ona spolu s mezižeberní-
mi svaly svými záškuby 
stahuje plíce tak silně, že 
ty pak ze sebe vyrážejí 
vzduch rychlostí až 100 
km v hodině. A tyto 
zrychlené dýchací proce-
sy mají za následek lepší 
zásobování všech buněk 
organismu kyslíkem. Při 
zvýšeném prokrvení se 
pak i rychleji odplavují 
toxické látky z těla. Navíc 
po šesti vteřinách oprav-
du „vydatného“ smíchu 
lze dospět do stavu tako-
vého tělesného vyčerpá-
ní, jako po hodině urput-
ného cvičení v posilovně. 
Minuta „normálního“ 
smíchu působí jako 45 
minut uvolňovacích cvi-
čení. 

4. Lepší dech 

Při smíchu se plíce 
zbavují podstatně většího 
objemu vzduchu než za 
normálních okolností. 
Právě to může být pro-
spěšné i pro pacienty s 
onemocněním dýchacích 
cest a podle některých 
odborníků i dobrou pre-
vencí. Smích zabírá jako 
lék prý i proti astmatu. 

5. Uvolňuje svaly 

Během smíchu se 
uvolňují svaly, které se 
na smíchu nepodílejí, po 
jeho skončení i ty, které 
byly smíchem aktivová-
ny. Svalové uvolnění mů-
že přetrvávat až 45 minut 
po skončení silnějšího 
smíchu a díky smíchu se 
mohou svaly uvolnit ještě 
více než za pomoci masá-
že. (Pozor! Při déletrvají-
cím smíchu se někdy mů-
že svalové uvolnění pro-
jevit i v nežádoucích par-
tiích svalstva jako jsou 
vnitřní a kruhové svěra-
če.) 

6. Působí proti bolesti 

Účinek smíchu na bo-
lest je už dnes slušně vě-
decky podložen a může u 
řady chronicky nemoc-
ných snížit spotřebu léků 
proti bolesti s řadou ne-
gativních vedlejších účin-
ků. Pod vlivem smíchu 
totiž vzniká v mozku 
zvýšené množství endor-
finu, které kromě pocitů 
libosti i tlumí bolest. 

7. Podporuje činnost 
mozku 

Smích prý také pod-
poruje větší propojení 
neuronů v mozku a tím 
zlepšuje mimo jiné pa-
měť. Navíc se má za to, 
že činnost mimických 
svalů při smíchu působí 
ochlazování žilné krve v 
mozku a potažmo stimu-
laci levé hemisféry, která 

nejen řídí pravou polovi-
nu těla, ale také odpovídá 
za veškerou komunikaci 
člověka s okolím, je zde 
např. centrum řeči. 

8. Zahání negativní 
emoce 

Smích dokáže nejlépe 
uvolnit nahromaděné 
negativní emoce jako 
agresi, úzkost, strach i 
sexuální přetlak. Bez po-
všimnutí nelze přejít ani 
to, že dokáže navodit 
uvolněný klidný spánek 
bez moderních chemic-
kých pomocníků. 

9. Prospívá dutině 
ústní 

Při smíchu dochází i k 
větší produkci slin, což 
má blahodárné účinky na 
„slavné“ ph v dutině úst-
ní. 

10. Krášlí tvář 

Srdečný smích dokáže 
výborně procvičit všech-
ny obličejové svaly. Tím 
se uvolní svalstvo celé 
tváře i na šíji. Je to nejen 
dobrá relaxace, ale i pre-
vence proti hlubokým 
vráskám. 

Začni smát teď hned 

Najdi si sbírku vtipů a 
čti si alespoň jeden denně 
třeba na www.vtipy.cz, 
http://vtipy.kom.cz/ 

Zajdi do půjčovny pro 
filmy, které tě naladí.  

Smě j  se ,  č lověče !  (pokračování)  

Smích je 
nejkrásnější 

lidský projev 
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finanční podvědomí a 
jaký vliv má na Vaší sou-
časnou finanční situaci. 
Kniha je čtivá, vtipná ale 
zároveň je po obsahové 
stránce jednou z nej-
lepších, kterou jsme do-
sud drželi v rukou. Vřele 

Zajásali jsme když 
jsme knihu od H.Ekera 
viděli vydanou v češtině. 
Na Ekerovy semináře se 
hrnou lidé z celého světa 
a vyprodané sály jsou 
spíše pravidlem než vý-
jimkou. Tato kniha Vám 
ukáže jak funguje Vaše 

Vám ji proto můžeme 
doporučit. 

Nakladatelství: Práh 

Cena:249 Kč 

Website autora: 

www.harveker.com  

Kniha měs íce  

FURT V POHODĚ 

T.HARV EKER – JAK MYSLÍ MILIONÁŘI, STAŇTE SE MISTREM VE HŘE FINANCÍ 

Kalendář  naši ch akcí  

Více podrobností o jednotlivých seminářích se dozvíte na našich stránkách www.mujvztah.cz 

Datum Místo čas Trvání Název semináře 

12.07. Průhonice 19.00 Večerní Žijete šťastně s tím pravým partnerem 

20.07. Praha Pankrác 19.00 Večerní Žijete šťastně s tím pravým partnerem 

15.08. Průhonice 19.00 Večerní Žijete šťastně s tím pravým partnerem 

17.08. Praha Pankrác 19.00 Večerní Žijete šťastně s tím pravým partnerem 

19.08. Praha Pankrác 10.00 Celodenní Praktický trénink úspěšného partnerství 

Na závěr  s lovo kouče Aleše  Kal iny 

Věřím, že se vám první číslo ezinu líbilo a můžete se těšit na další  koncem červen-
ce. Pokud potřebujete vy nebo někdo z vašich přátel pomoc v oblasti partnerského 
vztahu  nebo při zvládání složitějších životních situací, kontaktujte mě na můj 
email kalina@mujkouc.cz. Již 20 let se zabývám problematikou pohodového život-
ního stylu a snižování hladiny depresí a rád si s vámi domluvím schůzku, ať již 
osobně nebo po telefonu. Problém nikdy nevyřešíme na rovině, na které vzniknul. 
Sdílení svých  strastí s  kamarády a kamarádkami sice přináší úlevu, málokdy 
však vede k úspěšnému vyřešení.   

http://www.MUJVZTAH.CZ
http://www.harveker.com
http://www.mujvztah.cz
mailto:kalina@mujkouc.cz

