
Co je to změna?

u Změna myšlení?

u Změna chování?

u Změna komunikace v rámci kolektivu?

u Personální změna?

u Změna úhlu pohledu na danou situaci/věc/člověka…?

u ….



Jaký je náš pohled na lidi v kolektivu?

Co znamená v praxi slovo respekt a vědomí, že každý je jiný?



Jakýma očima se díváme na ostatní?

Cyklus přesvědčení
u Vycházíme, reagujeme a 

ovlivňujeme ostatní na základě 
podvědomých programů

Volnost projevu
u Vědomě ostatním necháváme 

volnost projevu a poznávání

u Můžeme se stát pozorovateli a 
průvodci



Myšlení

Rozhodnutí

ChováníZkušenosti

Pocity/emoce

Cyklus 
přesvědčení

Stejné

StejnéStejné

Stejné

Stejné



Jaká vlastní přesvědčení 
si uvědomujeme?

O dětech
O trenérech

O sobě



Stádia 
vytváření si 
nových 
návyků

1. Nevědomý/nezkušený

2. Vědomý/nezkušený

3. Vědomý/zkušený

4. Nevědomý/zkušený



Odkud změna přichází?
Kdo cítí potřebu změny?

u Leader

u Skupina



Jakým směrem se změna odehrává?
Co je tím motivem?

Od něčeho pryč
u Stagnace, syndrom vyhoření, 

stávající stav, chudoba

k něčemu
u Růst, rozvoj, hojnost, vize

Kdy tento motiv přichází?



Cvičení – napište si slovo ZMĚNA a 
vypište 10 asociací (pocity, emoce) které 
Vás k tomu první napadnou.



Inteligence našeho těla

u Naše srdce za jediný den přečerpá cca 12000 litrů krve a prožene ji cca 90000 
km žil.

u Celý vaskulární systém představuje 3% naší tělesné hmotnosti

u Za den vdechneme 2 miliony litrů vzduchu a během vteřin je vzduch přenášen 
do každé buňky našeho těla

u Každou vteřinu přijdeme o cca 25 milionů buněk

u Každou vteřinu také vyrobíme cca 25 milionů buněk

u Každá buňka v našem těle vykonává cca 100 tisíc až 6 trilionů funkcí za 
vteřinu

u Teď to vynásobme cca 50-70 triliony buněk, které tvoří naše tělo a dostaneme 
množství operací probíhající v našem těle za jedinou vteřinu rychleji, než je 
rychlost světla



Dokážeme s touto inteligencí navázat 
vztah?

u Dokážeme se na ni napojit? Komunikovat s ní?
u Ukázat jí, jaká jsou naše přání?
u Ta inteligence je v nás i všude kolem nás J

uOdpověď zní: ANO



Masaru Emoto

(1943-2014)
Uznávaný vědec, filozof, 
doktor alternativní 
medicíny

Dokázal, že „lidská 
energie (myšlenky a 
slova) ovlivňuje 
molekulární strukturu 
vody“.



Láska a vděčnost Radost Před modlitbou  /  po modlitbě

Já to dokážu Já to nedokážu Zlo Mír



Cvičení ve skupinách – zevnitř ven



Naše tělo a mozek nevidí rozdíl mezi 
představou a skutečností.

Skutečnost Představa



MODEL REALITY

Newtonský přístup k životu

u Čekáme na nepříjemno…a až potom 
nastane čas změny = Příčina -
následek

u Neboli - až se něco stane (venku),
pak na to můžu reagovat (uvnitř)

Kvantový přístup k životu

u Můžeme vytvářet stav jaký 
chceme…rovnou ze stavu, v němž 
právě jsme…

u Neboli – já tvořím (uvnitř) 
nezávisle na tom, co se děje 
(venku)…a venku se to potom 
stane..



Většinové
přesvědčení

Na základě 
poznatků, které 
získáváme přes 
smysly a nervovou 
soustavu myslí, si 
myslíme, že jsme 
od všeho ostatního 
odděleni.



Princip/paradigma 1

u My i vše kolem nás jsme univerzální 
všeobsahující pole informací a energie =

= Kvantové pole = většina lidí nazývá jako příroda, 
život, zdroj, universum, vesmír, Bůh…atd…

Žijeme v jednotě = všichni a všechno je propojeno



Co to pro nás znamená v praxi?

u Pokud přijmeme tento 
princip/paradigma…že naše 
prostředí je prodloužením 
naší mysli…že mysl a hmota 
jsou neodlučně spjaty a že 
je skoro nemožné je od sebe 
odlišit……

u ….tak potom….dokážeme-li 
změnit naší mysl, mělo by 
se to odrazit v našem 
životě.. J



Princip/paradigma 2

uMyšlenka přenesena do toho 
univerzálního energetického pole 
podněcuje vznik toho, co ona obsahuje.

uKvantové pole = moře potenciálních 
možností



Odkud – z jaké podstaty je třeba tvořit?



Co je to vlastně vděčnost?
u Vděčnost = Konečný stav mysli / bytí

uJASNÝ ZÁMĚR + POVZNÁŠEJÍCÍ POCIT = NOVÝ STAV 
BYTÍ

Pokud takto 
dokážeme 
„rozvibrovat“ naše 
tělo – začne být k 
budoucí události 
přitahováno



uCO?      Zadejme my

uJAK?     Nechme na vesmíru


