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AHOJ, JSEM ANETA...
Transformační coach, který pomáhá

ženám nalézt své poslání, poslouchat své

vlastní vnitřní nastavení a překonat po

cestě všechny emoční i mentální bloky,

které ti brání mít vše, co chceš!!!

Možná si říkáš, proč právě toto? Protože

tato cesta osobně pomohla mě se dostat

tam, kam jsem cítila, že patřím. Jen ty

strachy mě brzdily. Proto spojuji vše, co

jsem se naučila a co prověřil sám život a

ne slepě psané poučky.

Proto i vznikl tento E-Book, který je

praktickým návodem, jak se skutečně

strachu zbavit a ne ho jen zadupat do

země, aby se mohl vynořit jinde a v jiné

podobě. Tady budeme STRACH přijímat,

aby právě nikdy nad tebou neměl navrch

a aby jsi to byla TY sama, která si řídí svůj

život...

TRANSFORMAČNÍ COACH 

Aneta

https://www.instagram.com/anetanozarova/
https://www.facebook.com/aneta.nozarova/
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PROČ PRÁVĚ STRACH?
Strach je jednou ze základních emocí. Bohužel mu dáváme větší váhu než

bysme chtěli. 

Když se o něco snažíme a nejde nám toho docílit, tak většinou strach

hraje hlavní roli v tom, proč to nejde. Nejenom, že nás naprosto brzdí a

limituje, ale ještě v nás vyvolává dojem, že to vlastně nejde, že jsme moc

malí na to, abychom dosáhli toho, co chceme a dokonce díky němu

nemůžeme ucítit a poznat naši pravou podstatu. Strach je taky ten, co v

nás nakonec aktivuje vnitřní oběť, která nakonec couvne a spokojí se s

tím, co už má a nikdy si své sny nenaplní.

Mě zbrzdil o několik let od maximální spokojenosti a hojnosti ve všech

směrech. Nejdřív jsem obviňovala okolí, pak okolnosti, pak partnera a

nakonec jsem pochopila, že problém je jen ve mě a musím přijmou

zodpovědnost za můj STRACH a všechny limitující bloky, které mě brzdí

být opravdu  a plně spokojena.

 

 



Kolikrát už jsi chtěla začít jiný projekt v jiné práci? Podnikat sama na sebe,

odejít od partnera, přestěhovat se úplně do jiného města nebo země a

neudělala jsi to nakonec se slovy, že to vlastně nejde, teď to nejde, nebo

že to půjde až po dětech, nebo s jiným partnerem, apod...?

To jsou příběhy mých klientech i mě samotné a můžeš si sama doplnit ten

svůj příběh...

 

Jaký je tvůj největší strach?

 

 

 

 

 

 

Napiš si i více svých osobních strachů a bloků,

budeme s nimi pracovat:

 

 
Někdy víme, že nás něco blokuje, ale vlastně nevíme, co. Osobně na to

používám podvědomou metodu, protože ze své vědomé mysli žijeme jen z

5-10% (tady a teď). Vše ostatní jsou vzorce fungující z podvědomí, které

jsme se "naučili" používat v minulosti, v dětství, a nyní ty sama ani

nemusíš tušit a pamatovat si: "PROČ TO NEJDE?"

 



KROKprvní

1. KAM SE CHCEŠ DOSTAT A PROČ
TAM JEŠTĚ NEJSI? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už jsme si tady něco málo o

strachu zmínili a řekli si, jak

funguje na naše podvědomé

chování a jak skrytě nás může

brzdit.

Nyní buď sama před sebou

upřímná a napiš si, co v životě

nejvíce chceš?

A co konkrétně ti brání abys toho

dosáhla?

Nyní vidíš před sebou černé na

bílém napsané dva sloupce, kde

vidíš své sny a proč myslíš, že to

mít nemůžeš.

A to všechno mezi tím jsou

limitující přesvědčení. Jsou to jen

vzniklé pocity, které už jsou

bohužel zapsány na hlubší úroveň

podvědomí a my jim věříme. Že

nemůžeme....

Jako děti jsme si vytvořili příběhy v

našich hlavičkách, které jsme si

mysleli, že jsou pravdivé. Takovou

hodnotu jim dáváme, takový postoj

si nakonec k danému přesvědčení

vytváříme a nakonec díky tomu tak

i konáme.

Co tě tedy brání v tom si změnit

svůj příběh ve své hlavě, přepsat

ho, začít vytvářet nové hodnoty,

postoje a nakonec i novou realitu?

"We dont get  what we want, we
get what we believe." 

 

Kelley Rosano, Astrologer



Abychom měli jistotu, že to jde

opravdu z tebe. Ne z tvé hlavy a

toho, co by se mělo a co ti

společnost, rodina, přátelé říkají co

bys měla, ale jen z TEBE!

Nakonec si polož otázku, jak by ses

cítila na konci života, když bys to

po čem tak toužíš, nikdy neviděla.

Nemohla to zažít? Tvé sny by se

nesplnily?

Jestli ti stojí za to nejít do akce a

jen sedět a čekat, že se stane

zázrak? Jestli náhodou nestojí za

to ty strachy překonat a skočit

prostě do neznáma....Protože křídla

vždy narostou cestou a jen tím, že

jdeme do akce se věci mění...

Na místě stojíš a stagnuješ...

Možná si řekneš, že ty přeci věříš

tomu, že právě toto můžeš mít a že

jsi naprosto vhodná osoba toho

dosáhnout, ale...

Ale právě ten hlásek, co na tebe

mluví z útrob tvého těla, tvá duše,

intuice...rozhoduje o tom, co

dostaneš, a co ne. Co půjde získat a

v čem máš sama osobní bloky,

které tě brzdí.

A když to nejde z hloubi duše,

rozuměj - jsou tam limitující

přesvědčení na podvědomé úrovni,

tak to většinou nejde v realitě

uskutečnit.

Proto se tady zabýváme věcmi do

hloubky. 



KROK
druhý

2. TVÉ PROČ? 



Už jsi se někdy zamyslela nad

důvodem proč se chováš, jak se

chováš? Proč se právě dějí věci, jak

se dějí? Trochu do hloubky?

Někdy je také potíž rozeznat, jestli

ty tužby chce tvé srdce a nebo ego,

které je veliký chtíč a také chce

pořád něco řešit. Z toho vznikají

tzv. cíloví feťáci, kteří jakmile

dosáhnou jedné mety, jdou na

další. Ale také často vyhoří a

vnitřně spokojení nejsou vlastně

nikdy. 

To my nechceme, my chceme naše

spokojení mít neustále u sebe a

tak, aby právě vycházelo ze srdce,

že? Tak aby se ti neměnilo, podle

toho, kde kráva vypadá fialově a

zlato je více zlaté? Chceme být

spokojeni v reálném životě, i když

jsme sami, i když třeba

onemocníme, i když se něco

nepovede. Chceme si za každých

okolností najít tu spokojenost

vnitřní, která není závislá na

okolnostech, je to tak? 

Ztiš mysl 

A jak nalézt své poslání a své

PROČ? 

1.

Tak aby jsi mohla slyšet právě

tvůj vnitřní hlas, snaž se

meditovat a jestli tě to nejde,

tak jen seď v tichu a sama na

nějakém tvém příjemném

místě a pozoruj svůj dech - to

je meditace. 

2. Najít své proč může trvat.

 I když medituješ každý den a

proto buď trpělivá. Nějaké

události se mají stát ještě

před tím, že budeš plně

spokojená právě kuli těm

zkušenostem, které bys jinak

nezažila. Buď vděčná každý

den a za vše, co se ti děje. 

"You were made for a higher
purpose" 



3. Tvé poslání by mělo naplňovat tebe

samou.

 Je to TO, co tě jde maximálně lehce,

děláš to automaticky každý den a

nenapadlo by ti za to brát si peníze.

Proto ho většina lidí ještě nežije a

myslí si, že pro práci se musí jen dřít a

a vyznává heslo: " Bez práce nejsou

koláče". Ano nejsou, ale jde to i lehčeji.

Když žiješ ze svého poslání, také

pracuješ, ale už do toho nemusíš

vynakládat takové množství energie.

Jde to lehčeji. Život jako by plyne. Vše

do sebe najednou zapadá, klienti se Ti

objevují u tvých dveří sami, ale ty i tak

musíš dávat o sobě vědět, co děláš.

Tomu se říká zdravá akce. Nesedíš a

nečekáš, že se  vše stane vše samo, ale

jdeš tomu naproti.

Je to plné autentické vyjádření tvé

vnitřní zdravé akčnosti, ale i intuice,

kterou posloucháš a jednáš ve svém

nejvyšším zájmu.

"Apreciate where you are

in your journey, even If it's

not where you want to be. 

Everything serves a

purpose". 



Všech tvých ZNALOSTÍ

ZKUŠENOSTÍ 

Aktivity, v čem jsi DOBRÁ

Aktivit, které MILUJEŠ

Aktivit, které svět potřebuje

A za aktivity, které by tě někdo

chtěl ocenit odměnou.

A vyjmeš z toho aktivity, které

nemáš ráda.

Cvičení:

 Jak objev it  s vé  p o s lán í?
Poslání je propojení:

Takto si na papír napíšeš na levou

stranu znalosti, co jsi vystudovala, měla

kurzy a pod. Na pravou stranu pak své

zkušenosti. 

Na list zkušeností pak zakroužkuješ

pokaždé jinou barvou v čem si

dobrá, jinou barvou, co miluješ.

Další barvou, co nemáš ráda.

Čtvrtou barvou pak to, co si myslíš,

že svět momentálně potřebuje. A

poslední barvou ty činnosti, které

si myslíš, že by tě za ně chtěli

ostatní ocenit zaplacením a tedy

jimi potřebují vyřešit nějaký

konkrétní problém, na který TY jsi

odborník. 

Z toho ti vznikne tzv. IKIGAI

(smysl  tvého života)

Někdy se k němu musíš dlouze

dopracovávat a většinou ho

neznáme hned, ale až po určitých

prožitých i složitých životních

situacích, které zpětně vnímáme

jako velké zkušenosti.

Ikigai je japonský koncept hledání smyslu života. Slovo zastřešuje

oblast hledání smysluplného směru nebo smyslu života a s tím

spojených činností(bezděčných nebo záměrných) vedoucích k

dosažení "ikigai", tedy pocitu uspokojení se smyslem života.   

    

                                            Zdroj: Wikipedia

"

https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smysl_%C5%BEivota


KROK
třetí

3. ČEHO SE BOJÍŠ? ANEB PŘIJETÍ
TOHO NEJHORŠÍHO SCÉNÁŘE.



V prvním bodě našeho E-booku sis

možná vyplnila, co od života chceš  

a co tě v tom brání. 

Alespoň co si myslíš, že tě brání:)

A hned v úvodu ses možná snažila 

popsat jednotlivé strachy a bloky,

které tě limitují?

Jestli ne, tak teď bude příležitost

se na tyto bloky podívat trochu do

hloubky.

Podíváme se totiž na jejich příčiny.

A na konec můžeme zjistit, že daný

blok nebo jednotlivá emoce

strachu má původ úplně jinde a v

jiné souvislosti a desetiletí než sis

myslela, že vznikl.

Tak jdeme na to a vůbec se neboj.

STRACH je jen jedna ze spousty

emocí, jako je třeba láska,

souznění, naštvanost, agrese nebo

pocit štěstí.

Všechny emoce je fajn si

připouštět. Žádná není dobrá,

ani špatná. To jen společnost

je rozděluje, tak jak se jí to

hodí a díky tomu stach a

negativní emoce celkově

neumíme jako lidstvo

přijímat.

To je velká škoda, protože

právě díky strachu můžeme

poznat naše největší

příležitosti a místa k růstu.

"Everything

you have ever

wanted Is on

the other side

of FEAR" 



Pojmenuj si ho, naciť ho. Kde ho přesně v těle cítíš? Úplně se s

ním seznam. Když ti bude nepříjemný, i tak ho přijímej a chtěj

ho poznat.

Chápu, že to může být někdy obtížně, ale snaž se v tom setrvat.

Pro větší koncentraci si zavři oči, seď pohodlně nebo lež. Nyní

se snaž zodpovědět otázky?

Proč ten stach cítíš?

Kdy jsem tento strach nebo blok začala cítit poprvé?

Nyní se podíváme hlouběji pod povrch tvých strachů.

Napiš si 3  tvé největší strachy, brzdy, limity....

1.

2.

3.

STRACH 1)

 

 

 

 

 

Pozoruj odpovědi, snaž se je vystopovat až do nejzašší minulosti.

Např. Problém, že se bojíš otevřít mužům a připustit si někoho

více k tělu může znamenat, že tě ve dvou letech otčím spustil z

kopce při sánkování a tys na to nebyla připravená. Tys mu nedala

svolení a on tě nerespektoval. Přestala jsi mu věřit a uzavřela ses.

Nyní nevěříš takto i mužům všeobecně a máš tak pravděpodobně 

 problémy ve vztazích.



Zase proveď postup jako u strachu 1.

Proč ten stach cítíš?

Kdy jsem tento strach nebo blok začala cítit poprvé?

Ano, bohužel i takto vznikají naše bloky, které nám limitují náš

momentální život v dospělosti a my si marně lámeme hlavu: "PROČ a

kde se to vzalo"?

Proto jdeme na strach číslo 2.

STRACH 2)

Napiš si odpovědi. Vysleduj začátek této blokády. Kdy jsi toto cítila

poprvé? Odkud to pochází? S kým to bylo spojené?

STRACH 3)

Proveď stejný postup.....

 



být taková jaká jsem a taková se

plně přijímám.

Cítíš ten rozdíl v začátku a na konci

věty?

Nevěřila jsem si, ale teď už si věřím,

mám pro to danou skutečnost, vím,

proč jsem si nevěřila a už mě tento

blok nelimituje, protože jsem

pochopila příčinu.

Nějaké strachy a limity jsou zapsané

hluboko do našeho podvědomí a

nejde je jen tak vědomou myslí

"přepsat". 

Proto osobně používám ještě

metodu "Energetické spirituální

terapie, která tu možnost má.

Nyní máme všechny strachy

popsané do detailu. Prožité, a ty se

můžeš vědomě rozhodnout danou

emoci převrátit.

Když ze strachu neutečeš, nebudeš

se bát přijeté té emoce, tak tě čeká

možnost se s ním skamarádit a na

vědomé úrovni si ho přetvořit ve

zkušenost a novou realitu, tak, aby

tě nelimitoval.

Nyní si všechny 3 popsané obavy

vezmi a převrať si je do pozitivního

znění, které tě už nelimituje.

Např: 

Dřív jsem si nevěřila, protože mi

rodiče stále opakovali, že ještě

musím udělat to a to, abych byla

dost dobrá, ale teď už vím, že stačí 



KROK
čtvrtý

4. AKČNÍ KROKY JAK STRACH
NADOBRO PŘEKONAT.



MEDITUJ KAŽDÝ DEN

Když se rozhodneš strach, úzkosti, i

panické ataky a všechny limitující

přesvědčení přijmout, už máš napůl

vyhráno.

Teď je ještě řádně zpracovat a nechat

odeznít tak, abys mohla začít fungovat z

nového schématu.

Když se rozhodneš strach nepotlačovat tak,

aby se objevil jinde v jiné podobě někdy

později, třeba v úplně nevhodné situaci,

když budeš mít třeba důležitou prezentaci,

nebo tvá matka onemocní a ty budeš mít

krizi....

Tak je fajn dělat např. tyto aktivity...

1.

Když nevíš, jak meditovat, tak si to

představuj jen jako soustředění sama sebe

na dech. Můžeš ležet nebo sedět a 20 minut

nejlépe ráno a večer jen pozorovat tento

dech. Když stihneš jen 10 min, nic se neděje.

Každá minuta se počítá. 

Pozoruj myšlenky, pozoruj, co se ti děje v

těle, kde tě to bolí, škrábe, štípe.

Když budeš provádět tichou meditaci, tak

se jednoho krásného dne stane (třeba i

hned první den), že uvidíš oddělení tvých

myšlenek od tebe samé. Postupně pak

začneš oddělovat své emoce a nakonec

zjistíš, že vlastně vůbec nejsi svá myšlenka

ani emoce.  A začneš celkově žít lehčeji.

"Apreciate where you

are in your journey,

even If it's not where

you want to be.

Everything serves a

purpose". 



Chápu, že toto teď pro tebe může znít jako scifi, ale věř mi, že

budeš jednoho dne velmi vděčná za toto přirovnání:)

Protože už budeš moci vědomě ovládat své myšlenky. A co se

děje, když ovládám své myšlenky? Ovládám svůj život!

Nebudeš bezdůvodně vyvolávat dramata, které vedou k

opakovanému neúspěchu. Nebudeš mít strach z daných situací,

protože si uvědomíš, že to je jen myšlenka a emoce strachu,

kterou ty můžeš přijmou za vlastní nebo nemusíš!

Toto všechno tě dá obrovskou svobodu a nadhled nad událostmi

tvého života a následně si už svou realitu tvoříš sama.

2. PŘIJÍMEJ VŠECHNY SVÉ STRACHY

Meditace každý den Ti pomohou odhalit i všechny ostatní

strachy,  protože tím, že budeš poslouchat v meditaci sama sebe

se bude více všechno prohlubovat. Tvé světlé i stinné stránky.

Nelekej se, je to součást cesty a CÍL jsi TY. Ty v maximální

spokojenosti a souznění sama se sebou.

Ty jen vše, co Ti přijde na mysl pozoruj. Nehodnoť jako dobré či

špatné. Jen to přijímej jako skutečnost a hlavně, že tak to cítíš ty

a to je správně. Časem to odezní.

 



3. NAPIŠ SI SVÝCH TOP 10 AKTIVIT,  KTERÉ TĚ OKAMŽITĚ VRÁTÍ DO

POHODY A TAK MÁŠ VĚTŚÍ ŠANCI NAD STRACHEM VYZRÁT.

Udělej si lísteček, jako by tvůj osobní tahák činností, které tě okamžitě

zvednou náladu. Vím, že když tyto aktivity použiji, tak mám do 30

min. svou super náladu a dokážu se vyrovnat s čímkoliv o 100% lépe. 

 Zkrátka mám svou nejvyšší možnou sílu a tedy žádný strach,

destruktivní myšlení, ani limitující vzorce si na mě nemůžou přijít.

 
"Jen když se necháš zastavit strachem nehýbeš se dopředu a stagnuješ"

 

Tento tahák můžeš vytáhnout hned, jak ucítíš, že ztrácíš půdu pod

nohama, speciálně v předmenstruační fázi, kdy můžeš být velmi

citlivá, nebo když je toho na tebe hodně a nestíháš během týdne,

nebo máš doma děti, nebo jsi nemocná.

4. NALAĎ SE NA SVÉ "VNITŘNÍ DÍTĚ"

Už jsi možná tento termín "Vnitřní dítě" slyšela a v poslední době, co

se na sebe jako ženy,(i muži) ladíme více  a  více, tak je vnitřní dítě

právě zdrojem všech rozuzlení k tvým podvědomým traumatům,

blokům a tedy i současným strachům, kterým můžeš čelit.

Když uvízneš ve věku vnitřního dítěte, jsi na úrovni jeho emocí a

vnitřních obav. Tyto pocity, pokud se s nimi správně napracuje,

můžou přetrvávat až do dospělosti a dělají nám problémy. My se pak

často ptáme, proč se daného problému nemůžeme zbavit. Proč se

nám dějí opakovaně věci, které se nám dějí. 

Např: Proč si neustále vybíráme nevhodné partnery?  To zjistíme

nakonec tím, co se nám třeba jako dětem stalo...



Cvičení: 

Pohodlně si sedni, zavři oči, snaž se naladit na svůj dech. Dýchej

hluboce a pomalu, celkově se zklidníš a  můžeš se tak lépe napojit na

své tzv. vnitřní dítě. Pak si představuj, jak se k němu přibližuješ na

tobě příjemném místě a podívej se, jak se dítě cítí? V jakém je věku?

Jak vypadá? Co od tebe teď nejvíce potřebuje? 

A to mu dodej, vnitřně a představivostí si takto své dítě můžeš zaléčit.

Řekni mu, že ho přijímáš takové,  jaké je a posílej mu jen lásku a obětí.

Buď tam pro něj. Už navždy. A uvidiš, že samo zmizí po několika

dnech, týdnech. 

Protože bude pochopeno a vyslyšeno, tedy uzdraveno. A ty se budeš

moci emočně přesunout do fáze dospělosti, do své vnitřní ženy a

muže. Někdo říká, že svou malou vnitřní holčičku vidí navždy. já už

spíše vidím vnitřní spokojenou slečnu. Když tomu tak není a vidíš tu

holčičku s odstupem času, cítíš, že jí zase něco chybí, že něco

potřebuje. Tak jí to pravidelně  poskytuj a dělej si čas od času na tzv.

vnitřní scan, kdy zjistíš momentální situaci a rozpoložení vnitřních

archetypů.

 PS: Všechny tyto terapie provádím i na VIP coachingu, kde nejprve zjistím nejvyšší

potenciál a typologii tvé duše, pak naladím tvé vnitřní archetypy, aby mohly

fungovat ve vzájemné spolupráci tvé vnitřní ženy a muže a tys v realitě mohla

propojovat zdravou akčnost s intuicí a začalo tě tak vše fungovat, jak bys ráda.



Aby se ten zázrak oprávněně

mohl stát, tak musíš dát signál,

že jsi na to připravena. Že to

myslíš vážně. A že už chceš

skoncovat se strachy a LIMITY v

tvé HLAVĚ.

Když už se rozhodneš, že jdeš za

tou změnou, vyskočíš do

neznáma, tak teprve začnou

chodit příležitosti, nápady a

stanou se ty dlouho očekávané

zázraky. Protože ses k tomu

vědomě rozhodla a zavázala ses

necouvnout a půjdeš i kdyby to

bylo málokým překonatelné.

Protože cesta zpět už není

možná a ty chceš jen dopředu.

Přeji Ti šťastnou cestu a pamatuj, že

nikdo není perfektní, jen začni, abys

perfektní mohla být později...

5. JDI DO AKCE

Říká se, že snění je jako Vize bez

akce nebo jako pták, který nemá

křídla...

Ale Ty chceš přece, aby se tvé sny

staly skutečností, že?

Musíme tedy našemu snění,

vizualizacím, afirmacím,

meditacím dát akci a směr v

reálném světě.

Bez toho se opravdu nic nestane a

nevyplní.

Možná spásně čekáš na zázrak, že

sám přiskočí princ a vše se rázem

vyřeší, ale tomu tak opravdu není...



KROKpátý

5. JAK SI UDŽET VNITŘNÍ BALANC?



Vnitřní balanc, stabilita, klid a mír se

v těle, mysli i duši udržuje obtížně. 

Asi víš proč? Protože jediné na světě,

co víme s jistotou je, že vždy

nastane:

              ZMĚNA

I když budeš denně ráno a večer

meditovat 10 minut (to úplně

mimochodem stačí), když si uděláš

seznam 10 ti věcí, co tě okamžitě

postaví na nohy, i když budeš mít

sladěné vnitřní dítě, ženu i muže.

Budeš mít fajn vztahy, super práci,

atd...

Tak vždy přijdou situace, které tě

vykolejí. A jsou z důvodu, abys rostla,

ne stagnovala. A to je dobře!!!

Ty už ale díky tomuto rychlému

návodu, jak začít se strachem

pracovat,  budeš vědět, jak zůstat v

klidu a danou VÝZVU tak projít a

úspěšně překonat.

Pravidelné, zdravé rituály.

Snídaně, základ dne.

Jóga.

Mindfulness Techniky.

Seberozvojové knihy.

Kurzy.

Podobně naladění lidé.

Naplňující práce.

Milující atmosféra.

Krásné vztahy.

Stimulující podněty.

Přerušované půsty.

Zkoušení dělat věci jinak.

Fresh Food.

Plnění snů.

Vyšší záměry.

VIZE /MISE.

Neustále mít pro co žít.

Být na všem a všech nezávislá.

Svoboda...

V denním Balancu ti pak mohou

pomoci:

Napiš si ty své:

"The peace I have now was worth
everything I lost" 



BE WHO YOU
WERE CREATED
TO BE, AND YOU

WILL SET THE
WORLD ON FIRE.



CO DODAT NA KONEC?

zde bych ráda dodala, že překonání všech

bloků, strachů a limitů ( jedno jak je budeme

nazývat), není jednoduchý proces trvající

týden, ani měsíc. Často odstranění limitů trvá

týdny a někdy až roky.

Buď na sebe prosím hodná, trpělivá. Pochval

se, že se snažíš, že se na své cestě posouváš a

že rosteš. I když je to tvým osobním tempem:)

Měj se hlavně ráda.

Vždy se srovnávej sama se sebou, kde jsi byla

loni a kde jsi teď a oceň se za to , jakou cestu

jsi ušla.

Věř mi, že jsem taky byla v koncích a už jsem

si nemyslela, že se "to zlomí", že do sebe

konečně vše zapadne a já konečně pochopím,

proč jsem musela jít přesně tou cestou se

zákrutami, kterou jsem šla. Taky bych ráda

řekla, že toto jsou metody, které nejvíce

pomohly mě a obecně pomáhají. Je jich i

mnoho dalších a neboj se jich použít víc a

najít tu správnou pro tebe. Tento E-book není

nafukovací a já ostatní metody ráda používám

při svých programech a kurzech,  nebo na ně

odkazuji.

Vždy jednej ve svém zájmu tak, aby tě daná

věc byla příjemná, nebo si v ní cítil potenciál, i

když mnohdy musíš projít emočními

traumaty a zpracovat si je.

"Mistakes are the

growing pains of

wisdom".



Koučink s Anet mi pomohl ve

vyčištění vzorců, které mi bránily být

sama sebou a naplno se projevit.

Díky ní jsem sebevědomější a více ve

své síle. Vyčistila mi blokující vzorce

v oblasti financí, sebe-sabotující

vzorce, které mi bránily v přílivu

klientů a v úspěšném podnikání. To

vše zahalila do láskyplného přístupu

a péče, takže se člověk cítí jak v

bavlnce. Moc děkuji a doporučuji.

KLÁRA ŠMÍDOVÁ

Clients Love



VIKTORIE SCHROTTEROVÁ
Pořád jsem zvažovala, zdali je v této nejisté

době moudré investovat peníze do

seberozvoje. Nakonec jsem se rozhodla, že

půjdu do měsíčního programu s Anet. a

nelituji! Koučink mě hodně nakopnul a

posunul. Velice oceňuji přístup Anet, kdy

jsme se sebou nepřetržitě napojené po celou

dobu programu. Bylo to úlevné, protože

jsem měla najedou pocit, že mi někdo svítí

na cestu, když jdu do hloubky. Anetka je na

tuto cestu důvěryhodným průvodcem.

Clients Love



 

OTÁZKY &  ODPOVĚDI
 

1.Jak mě tato příručka může pomoci?

Naučí tě jednoduše zvládat denní stres i dlouhé až chronické strachy a

limity díky kterým se nemůžeš posouvat tam, kam bys chtěla.

2. Co když neumím přesně popsat jednotlivé strachy a jejich příčinu,

kde vznikly?

Zkus si před naciťováním strachů nejdříve zameditovat. Budeš více

vnímavá. Opravdu se podívej do nejposlednějšího momentu, který si

pamatuješ? Možná, že budeš potřebovat nadhled jiné osoby, aby tě

strachem provedla.

3. Co když nevím, jak si bloky zpětně převrátit do pozitivního znění,

tak, aby mě už dále nelimitovaly?

Zkus si najít opak toho, co tě limituje. Například když si nevěříš, že jsi

na něco dost dobrá, tak vidět zkušenosti z té pozitivní strany, že už

máš na tu danou aktivitu dost zkušeností. Začni si ty jednotlivé

aktivity všechny vyjmenovávat, napsat a na konci listu uvidíš, že to

byla jen mysl, které tě šálila a přitom na papíře ty dané zkušenosti

máš:)

4.Co když se bojím ty strachy přijmou a vnitřně to stále nemůžu

udělat?

Nejlepší je si uvědomit, že strach je jen jedna z emocí a tak ho

přijmout. Přijmout to, že nyní tě už strach jen brzdí a nepomáhá.



 

OTÁZKY & ODPOVĚDI
 

5. Když mám náročný den, tak se nedokáži udržet v balancu a

nakonec se s někým pohádám, přejím se, křičím na děti, apod.

Doporučuji si dělat krátké přestávky během dne, tzv. 5 min. dovolené,

kdy se každou hodinu, dvě, úplně zastavíš. Vypneš, zregeneruješ.

Nesoustředíš se na nic a na nikoho jiného, i kdyby to mělo být, že si

obejdeš dům, nebo se zavřeš na WC, kde můžeš být sama.

6.Co když nevím, co vlastně chci? Mám několik okruhů a nevím, co si

vybrat?

To je úplně bežná záležitost a většinou máme zájmy mnoho a pomalu

tím, jak si ujasňujeme věci, klademe si specifické otázky. Tak se nám

směr ztenčuje, až víme přesně, co chceme ve svém životě ponechat a

co ne. Nezoufej, když to trvá dlouho. U mě to bylo 10 let:)

7. Co když nevím, co je přesně můj limit?

Zkus se nacítit na to, v jakých situacích během dne Ti není dobře a co,  

nebo kdo to způsobuje? Opakují se ty situace? Je v nich stejný činitel

nebo je to způsobené stejným strachem? A zůstáváš v těchto situacích

i přesto, že Ti v nich není dobře? Tady máš pravděpodobně svůj limit,

že si říkáš, že v těch situacích musíš být, přitom nemusíš a zde vzniká

prostor pro tvé zjištění, proč tomu tak je?

8. Ještě neznám své poslání. Cítím, kam mě to volá, ale nemám

odvahu jít tím směrem...

Přesně tímto směrem se nachází i tvá největší spokojenost a tudy bys

měla jít, i když tě to děsí a jsi nadšená zároveň. Tady je tvůj plný

potenciál a maximální spokojenost, od které tě dělí jen ten strach

nebo limit. Až je překonáš, sama uvidíš, jaká to byla jen ILUZE mysli!



IF IT SCARES YOU AND
EXCITES YOU AT THE SAME
TIME, YOU PROBABLY
SHOULD DO IT. 



CÍTÍŠ, ŽE SE UŽ NECHCEŠ NECHAT NIČÍM
LIMITOVAT?

 
 

Vnímáš, že je toto pro tebe aktuální
téma a chtěla by ses posunout víc?

"RESTARTUJ SVÉ JÁ"  

Tak se přidej  spolu s ostatními do
FB skupiny "Restartuj své já" ještě

dnes!!

https://www.facebook.com/groups/514678616422666


DĚKUJI TI,
 

       ZA PŘEČTENÍ I SDÍLENÍ TOHOTO  E-BOOKU.

ANETA NOZAROVÁ

AUTHOR | COACH | BUSINESS OWNER
Transformační  coach

www.anetanozarova.com

https://www.instagram.com/anetanozarova/
https://www.facebook.com/aneta.nozarova/

