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Srdeènì vás zdravím, pøátelé!
Pøináším vám dárek - Bonus k video eBooku "Seznámit se je snadné aneb udìlejte si z lidí
pøátele".
V první kapitole této knihy máte velmi dùležité cvièení, které je tím prvním a zásadním
krokem na vaší cestì za skuteènými vztahy! Na základì svých osobních zkušeností
i referencí od ètenáøù, si uvìdomuji, jakou má toto cvièení hodnotu! Proto jsem
pro vás pøipravila afirmace, které vám pomohou správnì naladit podvìdomí
ke snadnìjšímu seznamování a zlepšování souèasných vztahù. Jsou to krátká
prohlášení, která vás mohou doprovázet po celý den. Pozitivní jednoduché myšlenky,
s jejichž pomocí zaènete jinak uvažovat, jednat a cítit!

Olga Strnadová

¤ Jak s AFIRMACEMI pracovat?
Najdìte si takové afirmace, které nejlépe ladí s vašimi potøebami, patøí do oblasti, kde
si pøejete zmìnu. Napište si je napøíklad na malé barevné lepící papírky a mìjte je
nad pracovním stolem, na lednici, v knize jako záložku, v penìžence, v diáøi, na zrcadle
nebo si celou knihu vytisknìte a vylepte si jednotlivé listy s afirmacemi na dveøe v oné
malé místnosti, kde máte každé ráno pár minut jen pro sebe :-)
Ètìte je èasto! Ètení tìchto pozitivních prohlášení je prvním krokem k novým,
šastnìjším vztahùm a životu.

Jaká je vaše oblíbená afirmace? Která myšlenka vám pomáhá? Podìlte se o své
zkušenosti do komentáøù, mùžete tak pomoci svým pøátelùm!
Komentáøe a zkušenosti pište na webech:
https://seznamitsejesnadne.olgastrnadova.cz
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Pozitivní afirmace
(moje vlastní nápady)

I

Raduji se z pøátelství ostatních, protože vím, že tak k sobì pøitahuji ta svá.

I

Potkávám jednoho úžasného èlovìka za druhým. V mém životì se dìjí
krásné vìci.

I

Tìším se na všechny nové lidi, kteøí pøijdou.

I

Uvnitø jsem milující pøekrásná bytost. Do svìta vyzaøuji pokoj a radost.

I

Mé vztahy jsou lepší a lepší. Neustále smìøují k vìtšímu dobru.

I

Lidé se se mnou cítí být v bezpeèí.

I

Miluji sebe i se svými nedostatky a proto také miluji lidi i s jejich chybami.

I

Pøátelé mì podporují. Mám tolik lásky, kolik potøebuji.

I

Pøekonávám stará omezení a boøím zdi mezi sebou a krásou svìta.

I

Z každého setkání si odnáším jen to nejlepší.

I

Otevírám své vìdomí všem úžasným možnostem svìta.

I

Mezi lidmi se cítím skvìle. Jsem sám(sama) sebou.

I

Jsem sám(sama) se sebou spokojený(á).

I

Mùj svìt je pro mì bezpeèný. Jsem rád(a) mezi lidmi.

I

Dokážu vyjádøit, jak jsou pro mì má rodina a pøátelé dùležití.
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I

Umím øíkat: „Mám Tì rád(a).“ a „Miluji Tì.“

I

Dùležití lidé ke mnì pøicházejí v tu správnou chvíli.

I

Plnì pøijímám sám(sama) sebe, proto v mém životì vše funguje tak, jak má.

I

Jsem zrcadlem, které ukazuje lidem, jak jsou uvnitø krásní.

I

Kamkoliv se vydám, všude jsem v bezpeèí. Na své cestì potkávám samé
milující a nápomocné lidi.

I

Obklopuji se lidmi, kteøí mì milují a dokáží mì ocenit.

I

Pøijímám kritiku, vezmu si z ní to nejlepší. Mé nitro zùstává klidné, protože
znám svou hodnotu.

I

Vdechuji život novým i starým vztahùm.

I

Cítím se osvobozený(á) od minulosti. Radostnì vítám vše nové.

I

V každém vidím to nejlepší a pomáhám mu, aby projevil své dobré
vlastnosti.

I

Lidé mì milují, váží si mì, respektují mì a já jim mám co nabídnout.

I

Umím lásku pøijímat i dávat.

I

Èím víc pomáhám ostatním, tím víc rostu a prosperuji. V mém svìtì vyhrává
každý.

I

Nebráním se vidìt, v èem a jak se potøebuji zmìnit.

I

Má schopnost vytváøet a budovat dobré vztahy je neomezená.
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I

Mé vztahy jsou harmonické.

I

Zbavuji se potøeby nìkoho urážet, vèetnì sebe samého (sama).

I

Mùj život naplòuje láska k lidem, umím ji otevøenì vyjádøit.

I

K lidem jsem trpìlivý(á), tolerantní a taktní.

I

Jsem smíøený(á) s minulostí. Na všechny vzpomínám v dobrém, se srdcem
plným soucitu.

I

Sám(sama) sobì jsem nejlepším pøítelem.

I

Jednám se sebou jako s nejlepším pøítelem, jako s èlovìkem, který
si zaslouží moji úctu a kterého si vážím.

I

Jsem plnì vybaven(a), abych vše zvládl(a).

I

Chápu, že lidé i vztahy se vyvíjejí. Pøijímám to s klidnou myslí.

I

Nesoudím lidi podle jejich minulosti. Vycházím z toho, co vidím dnes.

I

Vím, že najdu ty pravé lidi, se kterými budu šastný(á).

I

Všechny mé vztahy – hluboké i letmé – provází láska.

I

Nikdy nejsem pøíliš starý(á) na to, abych zaèal(a) dìlat nové vìci
a poznával(a) nové lidi.

I

Své hosty vždy vítám s otevøenou náruèí. Mám je jako svou rodinu.

I

Pracuji se samými úžasnými lidmi.

I

Snažím se komunikovat klidnì a laskavì.
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I

Mé srdce umí odpouštìt a má mysl dokáže zapomínat. Mým cílem je vnitøní
svoboda a klid.

I

Opouštím kritické myšlení. Každý dìlá to nejlepší, co se svými znalostmi,
uvìdomìním a stavem vìdomí umí.

I

Nadšenì vítám každou možnost seznámení s novými lidmi, protože
i mí pøátelé a partnerky (partneøi) byly(i) kdysi cizinci.

I

Každý den zažívám víc a víc lásky. Ostatní mì vidí jako milujícího
a odpouštìjícího èlovìka.

I

Všechny kritické myšlenky týkající se mé osoby obracím v pozitivní afirmace.

I

Mám kolem sebe mnoho milujících pøátel.

I

Z dùležitých vztahù si umím udìlat prioritu. Nezanedbávám své nejbližší.

I

Vážím si své rodiny a pøátel a oni si váží mnì.

I

Naplòuji své vztahy láskou bez ohledu na to, jak tìžké to je.

I

Lidé milují mou spoleènost.

I

O každém se snažím mluvit pozitivnì. Negativitì nedávám ve svém životì
prostor.

I

Miluji a respektuji svou partnerku (svého partnera).

I

Vím, že zažívám úžasné zmìny a uzdravení, protože jsem každým dnem
uvìdomìlejší.
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