
UJASNI SI SVOU VIZI 

Dosáhnout cíle a cítit se v cíli šťastně a spokojeně není totéž! 
Nejde o to, kde jsi, čeho jsi dosáhla nebo co máš. To nejpodstatnější je, 

jak se u toho cítíš.  

1.) Jaký je Tvůj vysněný život? Co je Tvá vášeň? 

(O čem nejraději mluvíš, když se dostaneš ve společnosti ke slovu? Kdy cítíš 
ten pocit, že děláš něco s takovým zápalem, že přestaneš vnímat čas i okolí, 
cítíš vzrušení, radost, zápal, jsi plná energie? Je něco takového ve Tvém 
životě? 


2.) Kde toužíš bydlet? Jsi spokojená tam, kde jsi? A pokud ne, co bys 
potřebovala změnit, aby to tak bylo? 

3.) Jak často chceš pracovat? Chceš být zaměstnaná, nebo podnikat? 

4.) S kým jsi a jaké vztahy prožíváš? 



5.) Kolik peněz chceš, aby Ti každý měsíc přicházelo na účet? 

6.) Jaké zážitky chceš prožít a s kým? 

Pokud patříš mezi požitkářky, které rády utrácí vydělané peníze?  
- tak si odkládej pravidelně z výplaty na účet bez karty 10-30% z výplaty, na 
tyto peníze nesáhni, budou se Ti úročit a když bude potřeba velký výdaj, 
budeš mít kam sáhnout. (Například při koupi dovolené, atd.)


Pokud jsi spíše šetřílek, tedy šetříš, ale nic si neužiješ? 
Použij každý měsíc 10% ze svých peněz a proveď něco nečekaného, 
bláznivého, zábavného, úžasného, abys na konci života nelitovala, že jsi nic 
nezažila. 


Začni už teď bez ohledu na to, kolik peněz máš na účtě. (Já jsem s tím 
začala když jsem byla na mateřské a na mém účtu bylo 6800 Kč. Patřila jsem 
do kategorie šetřílka a já až na posledním místě:) Změnilo mi to život.)


Odpověz si i na tyto otázky: 
7.) Jak vidím sebe samu za rok? Nebo za 5 let? Vizualizuj si to. 

8.) Kam směřuji? 



9.) Čeho toužím dosáhnout? 

10.) Co toužím v letošním roce naplnit? 

Jakmile si na své otázky odpovíš,otiskneš je do své nástěnky vizí v jakékoliv 
podobě - ať už pomocí slov, afirmací, fotografií, obrázků, textů, apod. 




V prvním kroku Hlasu Tvé VIZE, sis ujasnila, co se dělo minulý rok. Co tě 
obohatilo a kam tě to vedlo. Pokud si na to zapomněla, vkládám Ti otázky 
znovu tady: 

• 3 věci, které se ti v minulém roce povedly?


• 3 věci, které tě v minulém roce nejvíc bavily?


• 3 věci, které ses v minulém roce naučila?


• 3 úžasné okamžiky minulého roku na které nikdy nezapomeneš? 

• Napiš si taky, co je teď ve tvém životě jinak, než tomu bylo před 
rokem? 



Nyní je čas uvidět, co a proč chceš ve svém životě změnit, protože každé 
TEĎ ovlivňuje Tvé zítra. :)


Co chceš tedy změnit? Proč to chceš změnit? A jak se pak budeš cítit, 
když to změníš? Napiš si alespoň 4-5 věcí.  

Podívej se na jednotlivé čtverečky v Bagua čtverci  a ujasni si, jak 
kvalitní je tvůj život v jednotlivých životních oblastech. Jak se chceš 
cítit? 

Jak se cítíš a chceš cítit ve vztahu k sobě, k Tvému životu, k Tvým 
snům, v času pro sebe? 

Jak se cítíš a chceš cítit ve vztahu k partnerovi? 



 
Jak se cítíš a chceš cítit ve vztahu k rodině, dětem, domovu, přátelům, 
kolegům? 

Jak se chceš cítit po zdravotní stránce: jakou chceš mít kondici, 
skladbu jídlo, pohyb, atd.? 

Jak se chceš cítit během své práce, realizace sebe samé, atd.? 



Jak se cítíš a chceš cítit ve vztahu k penězům, hojnosti, prosperitě? 

A teď si napiš, co nejlépe vystihne tvůj letošní rok: Jak by vypadal tvůj 
letošní rok, kdybys uměla kouzlit a mohl by vypadat jakkoliv chceš? 
(Užij si svou představivost:) 

Máš to?  



A nyní si napiš: 

V tomto roce se rozhoduji naplnit svou vizi, kterou je TOTO: 

a budu se u toho cítit TAKTO:  

To, co si zde napíšeš opět použiješ k tvorbě své nástěnky vizí - Tvého vision 
boardu. Pro co se tedy rozhodneš? Kudy povedou Tvé kroky v letošním 
roce?  

Uvědom si:  
Než cokoliv vložíš na svou nástěnku vizí, uvědom si:  
Opravdu to takto ve svém životě chci? 
Jsem tomu plně oddaná natolik, že jsem rozhodnutá věci měnit, že jsem 
rozhodnutá měnit sebe samu, že jsem rozhodnutá jít do rizika, že 
opustím známé vody?  
Neboj se dát si velké cíle, ale přijmi za dosažení těchto cílů plnou 
odpovědnost.  



Rozplánuj si konkrétní kroky k cíli. Mít nástěnku vizí nestačí. Pro své sny je 
třeba něco udělat. Co pro naplnění své vize učiníš dnes? Teď? Co je Ten 
první krok?


Taraka



