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VŠEHO ZAČÁTEK I KONEC 

Obsah tohoto Ebooku vám může navždy změnit život. A s tím 
si není radno zahrávat. Co kdybyste najednou byli ve svém 
životě šťastní? Úspěšní, tvořiví, milující a milovaní?  

Myslím, že to by bylo pro mnoho lidi skutečné peklo! :)

Právě teď se dostáváte do absolutně jiného světa, než na jaký 
jste doposud byli zvyklí. Nabourám vám představy o vás 
samotných a o světě, který znáte. Přestanete se trápit, starat se 
o to, o co nemáte. Přestanete řešit ve svém životě spoustu 
hloupostí, které dnes ani nevidíte, že hloupostmi vlastně jsou a 
berete je vážně. Uvidíte, že reálné problémy mají reálná řešení.

 ® Začnete žít jednoduchý a spokojený život. Co budete chtít, to 
také uděláte. 

® Zjistíte, že není absolutně nic, co byste ve svém životě 
nemohli mít, ani nic, čím byste ve svém životě nemohli být. 

® Budete spokojeni sami se sebou, milující a milováni, úspěšní 
ve svém podnikání či zaměstnání, zdraví, tvořiví a hlavně 
šťastní.Je to mnohem jednodušší než se vám nyní zdá.  

Těší mě, že jste tady se mnou 

Vaše Koučka Zdeňka♥
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,Všechno je tu pro tebe, jen to občas nevidíš.“



Váš nový začátek

Všichni, kdo jste nyní otevřeli tento e-book, jste již dospělí lidé s 
vlastním rozumem a zodpovědností za svůj život. Ovšem je tady pro 
vás pro všechny ne moc dobrá zpráva. Mnohdy vůbec netušíte, co to 
vlastně ve svém životě a se svým životem děláte. Necháváte se 
strhnout všeobecným povědomím, pravidly a způsoby, jak na váš 
život a často ani nevíte, že tomu tak je.  

,,Výběr, co děláte ve svém životě a se svým životem  
je jen na vás samotných.“

O tom, jak věci skutečně fungují v našich životech vám všem už  od 
roku 2010 ukazujeme v Centru Změn. Spousta lidí ovšem zařadila 
Centrum Změn do krabičky ,,osobní a duchovní rozvoj“. 
Pro mnohé to znamená, že u nás naleznete další možný způsob jak 
,,správně“ žít. Pro někoho pěkná teorie, pro jiného metoda jak na to, 
pro několik lidí další z rad a technik, co dělat ve svém životě. Tohle 
vám ovšem v Centru Změn nesdělujeme. 

Chtějte pro sebe víc 

Pomáháme vám uvidět jak život a my sami skutečně fungujeme. Ve 
chvíli, kdy tohle objevíte sami pro sebe, nebudete se pak ve svém 
životě zabývat věcmi, které jsou všem k nepotřebě a nikam nevedou. 
A mnohdy jen ubližují a vzdalují od toho, co všichni chceme. 

Být šťastní

Uvidět ovšem, co vám skutečně sdělujeme není snadné, když se na 
vše budete stále dívat přes ,,brýle“ toho, co jste se doposud naučili a 

co zaručeně víte. Přes vaše vlastní pravdy a pravidla, přes všechny ty 
reklamy na  správný a dokonalý život.

Špatná a dobrá zpráva 

Není snadné uvidět hned napoprvé, že vám říkáme věci zcela na 
opačnou stranu toho, co je v našem světě běžné a považováno za 
správné, ověřené a fungující. 
Příliš doposud věříte všemu tomu, co vám běhá hlavou o vás 
samotných a světě kolem vás. Že tohle je realita a vy ji musíte a nebo 
byste měli nějak změnit. Sami sebe a svět kolem vás. A že to musíte 
udělat vy!

Špatná zpráva je,  
že nemůžete měnit ani sami sebe, ani svět kolem vás. 

Dobrá zpráva je, 
 že to vůbec není nutné měnit sama sebe nebo svět kolem vás. 

Hmmm???

My všichni se čas od času zabýváme tak dokonale tím svým mrňavým 
já (někteří to nazývají osobností a nebo egem), že si ani nevšimneme, 
že si jen hrajeme na malém a obehraném pískovišti a kolem nás je 
obrovské hřiště plné nových věcí, které leží ladem. Všichni si chceme 
hrát na tom obrovském hřišti, ale protože jsme přesvědčeni, že to 
musíme nějak tvrdě udělat, tak se pinožíme na tom dávno 
ošoupaném pískovišti, kde nás to sice nebaví, ale na druhou stranu, 
tohle známe, tohle je jistota a hlavně! Přeci všichni to tak dělají…tak 
to tak bude asi správně. Nebo ne? 
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Nyní je na místě mé ,,malé“ upozornění! 

Tento e-book není vhodný pro ty, co milují osobní a duchovní rozvoj, 
který je u nás v poslední době tak oblíbený. Návody, techniky, 
strategie, rady moudrých a zkušených. Jejich osobní životní příběhy a 
jim podobné věci. Tento e-book není ani sdílením mého příběhu. 
Každý z nás si žije ten svůj. A život každého z nás je naprosto 
originální a dokonalý. Jen teď v tuto chvíli na příkladu mého života 
se mi ukazují tři věci, o kterých s vámi budu nyní mluvit... no, prostě 
dobře :) 

Nic nedělejte 

Napadlo vás někdy, jestli nejsou náhodou věci nějak jinak? Jinak, než 
jak všichni říkají? Mě kdysi velmi dávno ano. A o to se s vámi všemi 
chci právě teď podělit.  Zkuste si tenhle Ebook přečíst a nic s ním 
nedělat. 

Jen tak to všechno nechte v hlavě,  
jak já ráda říkám... ,,válet“ :)

Je jen na vás, kolik toho budete chtít skutečně pro sebe uvidět a 
objevit v tomto Ebooku či na stránkách Centra Změn.  
Části mého příběhu nejsou o tom napodobovat mě, či někoho 
dalšího. Pátrat po nějakých záchytných bodech, které když takhle 
přesně uděláte, stane se s vámi něco, co by se vám také líbilo. 

Všichni máme stejné šance ve svém životě. To, že je občas nevidíme 
není v tom, že by někdo z nás nemohl a nebo přišel nějak nevybavený 
na tento svět, ale proto, že nevíme, jak věci v našich životech fungují. 

Fb Centrum Změn  

,,Kdo se ti líbí a inspiruje tě...chceš ho napodobovat?  
Stále jsi to TY!  
Nechat se někým inspirovat není to samé jako ho kopírovat. Zůstaň 
svůj! 
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Všichni máte stejné šance ve svém životě

To, že je občas nevidíme není v tom, že by někdo z nás nemohl anebo 
přišel nějak nevybavený na tento svět, ale proto, že nevíme, jak věci v 
našich životech fungují.

Nebezpečné napodobování

Nic pro nás není tolik nebezpečné než to, když vezmeme něčí život a 
začneme ho napodobovat. Zkusíme dělat věci jako ti druzí. V tu chvíli 
se začneme trápit. 

Uvěříme totiž tomu, že když to  pan IxYpsilon udělal takhle a jemu se 
to tak povedlo, že se to takhle povede i nám. Že když paní 
iXYpsilonová dělá věci ve svém životě takhle, tak to bude fungovat i 
nám. A tohle není rozhodně pravda. 

Je načase si všimnout, že  
každý z nás je originál a ve své originalitě dokonalá bytost.

Každému z nás byly do vínku dány tři věci, které v sobě většinu 
našeho života utlumujeme a ani si toho nevšimneme. 

Jak to, že si nevšimnete, že si ubližujete? 

Odpověď na tuhle otázku je snadná. Téměř každému člověku občas 
proběhnou hlavou podobné myšlenky, kterými se trápíme...Chtěl 
bych být jiný, lepší by bylo být možná někým jiným.Chtěl bych umět 
to, co umí on! Jemu se to povídá, když už je tam, kde je!  
Chtěla bych vypadat jako ona...je tak skvělá, jak je to dělá? Proč já 
nemůžu a ona ano? Jak mám udělat, abych byl stejně úspěšný jako 

ten frajer, co ho sleduju? Ona ji má snad ze zlata, že se na ní tak lepí 
chlapi? Jako to, že i když se tak snažím a dělám všechno možné, 
abych byl také na vrcholku, stejně se propadám do ještě větší hloubky 
a propadu se svojí firmou? Vždyť už jsem udělal všechna ta opatření 
úspěšného byznysmena?  
Proč se ten můj partner chová teď naprosto jinak, než když jsme se 
brali? Co to s ním je? Co to se mnou je?  
Co můžu udělat, abych změnil svůj život? Nebaví mě být sám! Je 
vůbec možné se v dnešním světě potkat s někým, kdo mě bude mít 
rád takového, jaký jsem? 

SAKRA! 

Chtěl bych zažít alespoň jednou v životě ten stav! Mít radost ze všeho 
co dělám, mít energii na všechno, cítit to nadšení a vzrušení.  
Být spokojený, úspěšný, milovaný,zdravý, sebevědomý a šťastný 
člověk.”  

A s těmito myšlenkami nás napadne…  
Asi by to něco chtělo! ZMĚNU!

Hledání jak to udělat

V tuhle chvíli začneme hledat. Hledat způsob, jak to udělat. Chceme 
změnu! Nelíbí se nám, jak žijeme a víme, že když sami nic neuděláme 
ani se nic nestane. 

Už prostě nechceme žít tak, jak žijeme teď. 
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Jdeme tedy naproti svému lepšímu životu.... a začneme se dívat 
kolem sebe. A také googlit. V našem světě, kde už je google, najdeme 
hned tisíce zaručených doporučení, metod, technik, strategií a rad. 

Všechno jsou to ovšem jen návody někoho jiného jak na náš vlastní 
život, jak na úspěch, jak na své zdraví, jak na sebevědomí, jak se stát 
skvělou manželkou, jak se zbavit nadváhy, jak perfektně 
komunikovat, jak se usmívat i jak se neusmívat, jak se učit..třeba 
správně učit, jak vydělávat peníze i jak utrácet peníze, jak se dostat 
do postele včas a jak z ní ráno skvěle vyskočit, jak zkontrolovat, jestli 
jsem holka nebo kluk, jak zjistit jaký jsem talent a na co, jak si 
vybudovat svůj skvělý život...jak jak jak...Všechna tahle jak. Jsou jich 
miliony!

Kdo se v tom má vyznat? Dá se v tomhle vůbec orientovat? Co je pro 
mě správné udělat? Komu můžu věřit?

Kde je to místo, kde skutečně  změním svůj život?

Vítejte v Centru Změn, v místě, kde se lidem mění životy.  

V Centru Změn se díváme na Vás, na Vaše životy, na to, kdo opravdu 
jste. A to pro vás udělá mnohem více než všechny návody světa. 
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TŘIATŘICÍTKA

Pokud jste odpověděli, že ten vlevo… Chyba lávky přátelé. Vím to! 
Jsem to já. Obrázek vlevo je z doby, kdy mi bylo o 11 let více. Tedy 44. 
Hmmm?  
A takhle nějak  může vypadat to, co vidíte zvenčí. To, co je uvnitř se 
prostě objeví i na povrchu. Ve svých třiatřiceti letech jsem byla plná 
zášti na celý svět a vůbec jsme netušila vlastně proč. Neměla jsem 
chuť dál nic podnikat, nic se mi nechtělo, nebyla jsem spokojená 
sama se sebou. No, jen málokdo je, když vypadá takhle, že?  
Bylo mi skoro do breku, kam jsem přišla. Můj manželský život 
vypadal jako bojiště. Měla jsem pocit prázdnoty, zbytečnosti a 
mnohdy jsem nechtěla vystrčit nos z domu, kde jsem bydlela.

Nechápala jsem to

 Jak to? Mám všechno! Manžela, kterého miluji, dvě nádherné a 
zdravé děti, které jsem chtěla, dům se zahradou a bazénem. A světe 
div se i práci, která mě baví, naplňuje, jsem v ní úspěšná a mám z ní i 
dost peněz. Uvnitř sama sebe ovšem jeden obrovský otazník…. 

Tak proč k sakru nejsem šťastná? 

Pak se to jednou stalo. V mých 33letech. Od té doby tomu říkám, že 
mi spadl ,,kýbl prozření“ na hlavu. Stalo se to uprostřed kuchyně 
našeho domu a já zůstala stát s otevřenou pusou. Tomuto prozření 
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vpravo, nebo ten vlevo?



ovšem předcházely tři roky, kdy jsem zapomněla na to, co všichni 
máme a víme. Jen jsme to z našich životů odstranili a začali se sebou 
dělat věci, které jsou nám škodlivé. 

Ne! Tohle nechci! 

Jsem neforemná nešťastná příšera a ještě k tomu stárnoucí. Konec už 
je za rohem? Proboha! No to snad ne! Jak se mi tohle stalo? 

Vůbec jsem si toho nevšimla, jak a kdy tahle příšernost začala, ale 
stala se! Bylo to tady. Ze svého těla jsem dokázala za velmi krátký čas 
udělat téměř obludu a z vlastního života jeden velký problém. Pěkně 
krok za krokem jsem si šlapala tři roky k nespokojenosti, depresi, 
tučnému tělu a v neposlední řadě návštěvě ,,chocholouška“ a vůbec 
jsem netušila, kam se to vlastně řítím. 

Tyhle věci nejsou na první pohled vůbec zřejmé a jsou tu s námi 
všemi od malička. Velmi plíživé věci, které nejsou vidět ani slyšet. 
Naplní naše životy ani o tom nevíme. Vůbec je nevnímáme a v mnoha 
případech si dokonce myslíme, že děláme ty správné věci s našimi 
životy.  Všimneme si opaku až ve chvíli, kdy zaznamenáme 
,,problém“. Začneme být nespokojení s něčím a vlastně ani pořádně 
kolikrát nevíme s čím, chceme nějakou změnu, ale mnohdy netušíme 
vlastně jakou. Občas i víme jakou změnu chceme, ale zase se nám 
nedaří jí provést. Přestáváme být úspěšní v nějaké oblasti našeho 
života, ať už jsou to naše vztahy či peníze a v tom nejhorším případě 
vážně onemocníme. Přitom nevidíme, že si to celé způsobujeme 
vlastně sami. Odkláníme se sami od sebe a od skutečného života. A 
nevíme o tom.  

Co se to sakra děje?

Když nevíte, ptáte se sami sebe, co se to sakra děje? A hledáte pomoc. 
Tenkrát jsem nevěděla, co se sebou. Netušila jsem proč, ač když mám 
absolutně všechno a můžu dělat, co chci, proč to tedy nedělám? A 
proč vypadám tak, jak vypadám? Proč jsem každý den trochu 
nervózní? Někdy méně, jindy více vzteklá, nikdy nic moc spokojená. 
Proč se tady plácám v nějakých věcech a nevím, co s tím udělat? 

Tohle přeci nejsem JÁ?!

Chtěla jsem od někoho poradit. Měla jsem tedy pocit, že jsem klesla 
velmi velmi hluboko, když si musím jít říkat někam o pomoc, ale 
nevěděla jsem, co dělat. Byla jsem jak na houpačce - nahoru dolů. 
Chvilku fajn a chvilku nanic. Hledala jsem. Dostala jsem tip od mé 
kamarádky na člověka, který mi zaručeně pomůže. Zašla jsem si tedy 
za ,,doktorem chocholouškem“. Při první návštěvě napsal 
antidepresiva se slovy: ,,Musíte se trošku uklidnit, paní Čermáková“. 
No, paráda! Díky, doktore! Ty bobule mě uklidnily natolik, že jsem 
jen jedla a spala. Klidná jsem tedy byla, ale nic dalšího se nezměnilo. 

Stále ta samá houpačka 

Chvilku žena dračice, za chviličku ten nejposlednější ubožáček, co ho 
planeta kdy měla. Chvilku na obláčku rozkoše a za chvilku propad do 
horoucích pekel. Dny, kdy jsem jen jedla, spala a doufala, že to bude 
lepší. Teď, když jsem v odborné péči. Na jedné z dalších návštěv mi 
ten dobrý muž začal vysvětlovat, co všechno bylo doposud v mém 
životě v nepořádku. 
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Nikdy nenech umlčet a nebo 
překřičet tvé velké JÁ nikým. A 
že jich kolem tebe i v tobě 
samotném je.

Zdeňka                                                              

Vyptal se na mé rodiče a zkonstatoval, že 
mé hrůzostrašné dětství, které jsem 
prožila, je v podstatě příčinou mých 
současných stavů. Řekl mi, co všechno se 
může stát když sama se sebou nezačnu 
něco dělat. A začal se mnou provádět 
řadu ,,cvičení“ dnes tak oblíbených v 
osobním rozvoji. Za krátký čas jsem toho 
měla dost. Při jedné z návštěv...

Dost! 

V čem se to tady proboha šťouráme? 
Minulost? Budoucnost? Hééj doktore!  
Já chci vědět, co se děje TEĎ! 

Dopadlo to, jak muselo. On dostal pár 
facek a já práskla dveřmi a řekla si: 
,,Zdeni, tudy cesta nevede“ a šla jsem 
jinudy!

Tudy to nejde...uááá! Tak kudy? 

Onen ,,chocholoušek“ mi vlastně 
obrovsky pomohl, i když úplně jinak, než 
zamýšlel. Tím, že se snažil, abych si 
vzpomněla na svou minulost. Abych s 
ním probrala všechny hrůzy mého života. 
Mluvil se mnou o všech podle něho 
ošklivých věcech mého dětství a dával jim 
důraz. 

Spojoval do souvislostí věci, které jsem 
absolutně nechápala. Žádnou souvislost 
totiž ty věci vůbec neměly. 

Když mi vysvětloval, co mám sama se 
sebou dělat a barvitě mi líčil moji 
budoucnost, co se stane, když to 
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neudělám, byla jsem v šoku. Rozebírání věcí minulých a konstruování 
věcí příštích. Nic z toho nebyla pravda, a já to věděla. Určitě mi onen 
skvělý muž chtěl pomoci, ale já věděla, že takhle, jak mi on říká, ty 
věci prostě nejsou. 

Uvnitř sama sebe jsem to věděla. Ne moje hlava, rozum, mozek, 
intelekt a já netuším jakými slovy se to dá ještě popsat. 

Ale JÁ. Ta obrovská Zdeňka, jak ji občas pojmenovávám.

A měla jsem toho všeho fakt už dost. Mého neforemného těla, mé 
zloby, nespokojenosti, nasupenosti a hlavně všech těch příkazů, které 
jsem si dávala ve své hlavě a kterým jsem naprosto bezmezně věřila. 
Tohle je moje realita? Tohle je můj život? Co to s ním sakra 
provádím? Doktorovi jsem nafackovala, protože plácal nesmysly. 
Óóó, Bože, kdo mi tedy teď pomůže? A co třeba JÁ? 

Vždyť si to děláš sama! 

,,Všichni jsme šťastní, jen se děláme nešťastnými. S tím můžeme 
přestat na lusknutí prstu.“
Zdeňky Desatero

Neuvěřitelně naštvaná

Tenkrát od toho doktora jsem dorazila domů s tváří opuchlou od 
pláče a neuvěřitelně naštvaná. V tomhle stavu jsem mluvila i se svým 
manželem. Věděl, kde jsem byla, ale nevěděl, co se stalo. Ani jsem 
neměla chuť mu ty blbiny, co jsem se dozvěděla vyprávět. Věděla 
jsem, že je všechno jinak, jen já prostě nevím jak. Netušil tedy proč a 
nač jsem tak rozlobená a znovu mi řekl jeho nejoblíběnější větu: 

,,Ty jsi neuvěřitelně samonasírací.“ Tolikrát jsem ji od něj slyšela. 
Jenže to odpoledne jsem poprvé uslyšela i něco jiného. 

Své velké AHA! Cvak! Wau!

,,Wau! Když jsem samonasírací, tak to můžu být i samošťastná,“ 
blesklo mi hlavou. A byla jsem zpátky doma - sama u sebe - hned 
jsem to uviděla. Všechno!  

Objevila jsem ,,Ameriku“ uprostřed kuchyně 

Bylo to neuvěřitelné a bylo to ohromně vtipné. Začala jsem se smát a 
smála se snad hodinu v kuse. Najednou jsem v plné parádě uviděla 
všechny ty příběhy, které si o svém 
životě, o sobě samotné a lidech kolem 
mě vyprávím. Všechny ty věci, které mi 
běhají hlavou. Vždyť tohle všechno není 
vůbec skutečné! Uviděla jsem, že nic z 
toho, co si teď v tuhle chvíli myslím o 
všech těch věcech kolem mě, nemá 
vůbec nic společného s realitou. Vždyť 
nic z toho, co si tady v té své blonďaté 
makovičce vykládám vlastně vůbec není. 
Vymýšlím si tady neexistující věci a 
provádím sama se sebou tahle ,,cvičení“ 
na skvělou manželku, dokonalou matku 
a úspěšnou šéfovou. Všechny ty věci, 
které si myslím, že by nějak měly být a 
ony jsou jinak.  Tři roky, kdy jsem začala 
poslouchat ty lidi kolem sebe, že bych 
měla nějak vypadat a nějak se chovat a 
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že teď, když už jsem dospělá a mám už dvě děti, tak přeci musím 
změnit svůj život a chovat se dospěle.  
,,Nebudeš mít pořád takové štěstí jako doposud.“ Věty mé tchýně, jak 
mám být dokonalou a skvělou ženou svému muži. Že když jsem 
manželkou, tak to vypadá přesně takhle. A také věty mých 
kamarádek: ,,Holka, už ti není dvacet, měla bys myslet na zadní 
kolečka! Vždyť víš, jak svět vypadá. Plný hrůz a nástrah, ty nečteš 
noviny?“ Uviděla jsem, jak každý večer usínám s hlavou plnou 
něčeho. Všechna ta pravidla, výmysly a nesmysly! 

Musela jsem se smát

Kam jsem dala svůj zdravý rozum? Kde jsem ztratila svoji intuici?  
Co jsem to udělala se svojí přirozeností? Vždyť jsem skoro jak ty 
holky v těch přihlouplých filmech. Šněruju se tady do něčeho, co je 
naprosto proti mně samotné. A to dělám vlastně proč? Jen kvůli větě 
mého okolí: ,,Už si nemůžeš pořád jen hrát, Zdeni!“ 

Jak jen jsem mohla zapomenout?! Na to nejdůležitější, co je v mém 
životě? Vždyť tohle všechno přeci vím už tak strašně dávno! Vždycky 
jsem to věděla. Vím, proč jsem se narodila a co tady mám na planetě 
za práci. Být šťastná. To je sexy a ne tyhle blbosti, co se mi honí 
hlavou a já jim věřím. Mám si tady užít a prožít každičký okamžik 
svého života. Tak, jak je. Ne si ho vymýšlet, tvořit, přizpůsobovat ho, 
ale žít ho.
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Článek Být šťastná najdete na stránkách Centra Změn.

Najednou jsem to uviděla! 

Já jsem šťastná jen se naprosto dokonale dělám nešťastnou. Není 
tedy divu, že se cítím tak, jak se cítím a že se mi některé věci dělají 
hůř. Že mé tělo vypadá jako obluda z Disneylandu a moje JÁ se 
propadlo do horoucích pekel. 

Přestala jsem s tím. Na lusknutí prstu. Lusk! A vše bylo jinak. :) 

Všimla jsem si toho a vrátila jsem se sama k sobě. A k něčemu, co 
máme my všichni. I VY! 
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VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ?

Tahle část se vám vůbec nemusí líbit. :)  
Věci, o kterých právě teď začnu mluvit nejsou zrovna 
oblíbeným tématem našich životů. A už vůbec ne téma, 
které by se líbilo tomu našemu mrňavému já. To totiž po 
nás chce a dokonce vyžaduje, že musíme sami se sebou 
něco dělat, aby se něco stalo. Věříme tolik tomu, že 
musíme tvořit svůj život, zdokonalovat se a vylepšovat, 
abychom došli k našemu vytouženému cíli. A pak? Až 
když se to stane? Až všechno uděláme. Bude CO?! 

Všimli jste si někdy, že jsou v našich životech tři věci, 
které jsou neobyčejnou součástí nás samotných? Máme je 
k dispozici všichni a můžeme jim vždy důvěřovat. Někteří 
z nás v tyto věci věří, ale to není to samé jako je vědět sám 
pro sebe. A je zde bohužel spousta lidí, kteří na ně nanáší 
jakási podivná pravidla, návody a metody. To, co se s tím 
pak stane je ovšem na opačnou stranu od toho, co 
skutečně chceme. 

Není nám k ničemu věřit 

v ně a nebo se je snažit udělat. To, co nám pomůže, je 
skutečně je uvidět sami pro sebe a pochopit jak 
fungují.Snažíme se udělat svůj život krásnější a lepší a 
nevidíme, že to děláme zcela opačně. Pleteme se těmto 
třem věcem do cesty. 
A jak to děláme? 
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Věříme nesmyslům 

Všem těm věcem, které nám okolní svět předkládá. Věříme všem těm 
myšlenkám, které nám běhají hlavou. O nás samotných a světě kolem 
nás. Stačí přestat s těmito ,,vírami“ a našimi vlastními ,,pravdami“ a 
podívat se na to, jak skutečně naše životy fungují. 

Občas říkám, že mi na některé věci chybí nějaké ,,moduly“ v mozku. 
Na dělání sám se sebou činností, které mi v žádném případě nedávají 
a nikdy nedávaly smysl. To ovšem neznamená, že někomu ne. Jen 
jsem si ve svém životě všimla, že tyhle věci, co jsou mi neustále a 
všude předkládány... že až se změním, rozvinu, budu lepší a ještě 
lepší? Kam, proč a do čeho? Už vím, že mé JÁ se nikdy tímto 
způsobem nepotřebuje zdokonalovat. DÍKY za to! 

Je učit se a učit se....Je rozvíjet se a rozvíjet se...

Naučit se a učit se nové věci je fantastická záležitost a dělám to celý 
život a každý den, stejně jako vy všichni ostatní. Denně se něco 
nového učíme. Všichni.

Na tom nic špatného vůbec nevidím. Jen vidím, že když tohle lidé 
dělají proto, že až se tohle všechno naučí, až když udělají tohle sami 
se sebou, až provedou všechny ty věci sami se sebou, svým životem a 
mnohdy i svým okolím, tak budou šťastní, že tohle je pro každého 
člověka velmi škodlivé. 

Navíc takhle život nefunguje!

Tohle nikomu z nás skutečně nikdy nepomůže. Na krátký čas možná 
ano. Ale je to jako nalepit přes sebe smajlíka. Stejně uvnitř sebe víte, 
že všechno je jinak. Jen nevíte jak.

A v tom vidím potíž se všemi těmi návody, technikami, strategiemi a 
určování pravidel našeho života, co jich všude kolem nás většinou je.  
Vedou nás na opačnou stranu od nás samotných a toho 
nejcennějšího, co v životě máme.  

Jsem ráda, že jste s námi v Centru Změn.

Pro mě samotnou to znamená, že vám také na tom všem ,,něco 
nesedí”. Jak a proč a k čemu vlastně žijeme? Co to vlastně se svým 
životem děláme?

Pojďme se tedy společně podívat jinak a jinam

 Pokud rádi sami se sebou něco stále děláte, tak tohle určitě nebude 
pro vás. S tím, co si nyní ukážeme nemusíte dělat téměř NIC!  A už 
vůbec ne věřit. Víra tvá... ta vás  neuzdraví ani v ničem nepomůže. Ale 
když uvidíte, jak věci skutečně jsou a že je máme všichni stále ve 
stejné míře, začnou se i ve vašich životech dít neuvěřitelné věci. 

Tohle o čem vám nyní budu povídat máme všichni k dispozici! Stále! 

Dokud na tyto tři věci nenaneseme právě všechny ty návody, 
pravidla, metody, nadměrné přemýšlení a vymýšlení. Všechny ty naše 
,,pravdy“, kterými překryjeme  3 nejdůležitější dary, které máme.
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Život je tvůj a je jen na tobě, co v něm 
vyvádíš. 

Zdeňka

Zdravý rozum  Přirozenost   
Intuice

a tahle skvělá trojka mi tenkrát u doktora 
chocholouška říkala, že věci jsou jinak. 
Všichni to máme.

Naše JÁ to ví. :) 

Jen na to zapomeneme. To malé já na to 
zapomene. Není divu. V západním světě, 
kam jsme se všichni narodili, tomu tak je. 
Připadá nám, že naše Intuice, Zdravý 
rozum a Přirozenost sem jaksi nepatří. 
Nepatří? 

V našich životech jsou okamžiky, kdy si 
na to, že se na tuhle trojku můžeme 
kdykoli spolehnout můžeme doslova a do 
písmen sáhnout...stejně tomu nevěříme. 
Je fajn vědět, že věřit tomu vůbec 
nemusíme a je fajn vědět, že s tím 
nemusíme ani nic dělat. 

Stačí si toho všimnout

Ve chvíli, kdy si toho všimneme a 
uvidíme tyhle věci sami pro sebe a ve 
svých životech... Už to víme. :) A tohle už 
nám nikdy nikdo nesebere a nikdy 
nikomu už ,,nenaletíme“ na jeho dobré 
rady, návody nebo moudra na náš vlastní 
život.    

Ptáte se proč?

Proč občas tohle nevidíme, neslyšíme a 
nevnímáme? Ve chvíli, kdy jsme ve 
stresu, depresi a nebo zmatku ze svého 
života, ve chvíli, kdy nemáme peníze, 
partnera, a nebo úspěch, po kterém 
toužíme, v těch chvílích, kdy řešíme 
složité životní problémy a nevíme jak, 
kdy a co se svým životem, tak tyhle věci 
nevidíme. Nevnímáme, že se naprosto 
bezpečně můžeme spolehnout na to, co 
nás vede naším životem. V těchto chvílích 
nám to připadá nebezpečné. Neslyšíme to 
naše obrovské JÁ, které každý z nás má. 
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Nikdy nebudeš mít víc než 
sama sebe. Přirozenost, 
Intuici a Zdravý rozum. 
Zdeňka 

Přece se nemůžeme spoléhat na INTUICI? To by 
byl hazard s naším životem! Křičí někteří lidé.

Opak je pravdou 

Tohle jediné je správná cesta. Budete vždy vědět, 
co je potřeba právě teď udělat. S kým být a s kým 
ne. Co dělat a co nedělat.  
Být sám za sebe a pro ostatní. 

Umět se rozhodovat i v těch nejsložitějších 
životních situacích. Já tenkrát v té kuchyni 
uviděla okamžiky, kdy jsem se spolehla. O jeden 
z nich se s vámi nyní podělím. 

Vy je ve svém životě máte taky!  
Všimněte si jich!  
Vzpomeňte si na ně.!  
Jsou obrovské!   
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INTUICE

Příběh Ann

Ve svých 30 letech jsem podruhé s radostí otěhotněla. Všichni lékaři 
nad mým prvním i druhým těhotenstvím kroutili hlavami. Vy 
nemůžete být těhotná! Nemáte vyvinuté vaječníky. ,,Ok, pane 
doktore! To už mi říkali lékaři v 18nácti. Jsem těhotná. Už podruhé a 
naprosto přirozenou cestou.“ Světe div se! Čekala jsem svoji dceru 
Ann. :) Ve druhém těhotenství, protože jsem byla ,,stará“, mi dělali 
spoustu testů. Z nich vyšlo, že moje dítě bude mít Downův syndrom. 
Šest týdnů jsem čekala na výsledky, které tento verdikt měly potvrdit, 

nebo vyvrátit. Rodina, přátelé, lékaři mě přesvědčovali, ať si nechám 
dítě vzít, dokud je čas. ,,Už jsi stará! Neriskuj!“ 

Odmítala jsem. Uvnitř sama sebe jsem věděla, že nosím zdravé dítě. 
Poslední test potvrdil to, co mé velké JÁ vědělo. V mém těle rostlo 
zdravé dítě. Ovšem šest týdnů mě několik lidí přesvědčovalo o opaku. 
Moudrých a studovaných lidí. A nikdo se mnou nechtěl mít nic 
společného. Šest týdnů černých myšlenek. Nevšímala jsem si ani 
svého okolí, ani těch hrůzností, co se mi honily hlavou. Věděla jsem o 
nich, ale to, co bylo mnohem silnější, byl hlas, který mi říkal ,,Takhle 
to není! Já nosím zdravé dítě.“ Poslechla jsem ho. Věděla jsem, že 
tahle myšlenka je ta pravá. 
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Narodila se mi dcera Anna. Od první třídy měla samé jedničky a 
mluví třemi jazyky. Dítě, o kterém mi všichni tvrdili, že se o něj budu 
možná muset do smrti starat. Dnes studuje v Anglii na prestižní 
univerzitě mezinárodní právo. 

Článek mé dcery Ann  Všechno nejlepší mami  najdete na stránkách 
Centra Změn 

Intuice

to slovo mám ráda. Všichni ji máme, neumíme jí jen naslouchat. 
Nikdo nám nikdy neukázal, jak rozeznat hlas Intuice od toho zbytku, 
co se nám všem občas honí hlavou. A mnozí z nás, kdo se tímto 
chceme nechat řídit, začneme ji hledat a zkoušet to dělat. Udělat 
Intuici. Jenže takhle to nejde. 

Nemůžete  ,,udělat“ Intuici

Není to něco, co se dá naučit. A není to ani tak, že něco slyšíme. 
Neslyšíme naše myšlenky, ale přesto je víme. Intuice je něco mnohem 
hlasitějšího než všechno ostatní, když jsme si ji skutečně vědomi.

V tu chvíli jí věnujeme naši pozornost. Intuice je součástí nás 
samotných a díky této součásti se umíme naprosto spolehlivě 
rozhodovat v jakékoli životní situaci. Vede nás. 

Je mnoho učitelů, kteří se nám to snaží ukázat

Jejich slova s námi hluboce souzní, ale my je neumíme začlenit do 
našich životů. Proč? Je to jednoduché. Všude kolem nás nám všichni 
říkají, co je správné a co není. Jak mají vypadat naše životy a co pro 

to, abychom žili šťastně až do smrti, musíme my sami udělat. A my 
tomu věříme. Věříme, že tak to je. Doporučení a pravidla pro nás, 
která už ví, co JÁ mám dělat. Ví? Obklopuje nás to všechny ze všech 
stran. Od malička až po současnost. Od božího rána až do noci. 

Naučili jsme se rozhodovat tím zařízením, co máme na krku.

A i když mnohdy tušíme, že ta naše hlava asi teď vyrábí něco, co je 
proti nám samotným, raději se spolehneme na ni. Protože tohle už 
umíme. Takhle je to správně! 

Tak proč v nás občas zahlodá ten ,,červíček“, že věci jsou jinak? 

Jak to, že někdy máme velmi silný pocit, že nám něco v nás 
samotných říká něco ale úplně úplně jiného než všichni ostatní a i 
naše vlastní hlava? Necháváme se v tuto chvíli odvádět na opačnou 
stranu a vůbec to netušíme. Místo toho, abychom se svěřili do 
bezpečí  Intuice, věříme všem těm věcem, které nám okolní svět říká, 
ostatní lidé předkládají a neumíme se orientovat ve vlastní hlavě. 

Nevíme, jak to funguje 

Není snadné nevěřit tomu všemu. Všichni ti úspěšní a moudří lidé 
kolem nás, co jich všude je... asi ví, co je správné? Jinak by nám to 
neříkali. Nebo je to jinak? Nevíme, co si vybrat. Někteří z nás se snaží 
vyhnout všem reklamám, televizním seriálům a bulváru. Protože už 
ví, že tudy vede cesta do horoucích pekel, nechat se tímhle 
ovlivňovat. 

Ale pozor! Nikam před tím vším nikdo z nás neuteče. A mnozí si ani 
neuvědomujeme, kolik nebezpečí na nás na všechny číhá v některých 
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moudrých knihách osobního rozvoje, který se u nás stal tak 
populárním. V návodech, jak na svůj život.  

Zamyslete se teď chviličku...

Stalo se vám někdy, že jste neposlechli ty ,,ostatní“, protože něco ve 
vás vám říkalo: Tohle je jinak! Sice jste to nedokázali nikomu 
vysvětlit, jak to, že víte, že věci jsou jinak, ale věděli jste to? 

Ani párem volů by vás nikdo nedokázal zvyklat ve vašem rozhodnutí 
se pro určitou věc. Jak to? Hmmm??? Mnohokrát ve svém životě 
jsem si sáhla na tuhle skutečnost.

Intuice tahle neuvěřitelná síla je tu vždy se mnou. Můžu se na ní 
kdykoli spolehnout. 

Díky Intuici, na kterou se spoléhám na každém kroku, vím, kudy se 
mám vydat. Která z cest, které se mi právě teď nabízí je ta ,,pravá“.  
Díky Intuici mám dnes zdravou krásnou dceru a vlastně i syna.  
Díky Intuici jsem dnes s Vámi všemi v Centru Změn. Ve společnosti, 
kterou jsem před lety založila. Vůbec jsem netušila, co z toho všeho 
bude a jak to bude vypadat a proč to vlastně celé dělám

Intuice

Je nedílnou součástí našeho základního vybavení. Nejsem jiná než vy 
všichni ostatní, i když to mnoho lidí tvrdí. :) 
S tímhle ,,vybavením“ jsme přišli všichni na svět. Schopnost vnímat 
něco mnohem většího než jsme my sami a nechat se tím řídit.  
Intuice byla nám všem dána do vínku.

Někde jsem nedávno uviděla nápis...

,,Děláte to tím nejlepším způsobem, ale vůbec jste si nevšimli, že 
věci, které děláte, jsou špatné věci.“ 

Snažíme se ovládnout něco, co ovládat nelze

Zabíjíme sami v sobě to nejcennější, co máme. Intuici. To 
neuvěřitelné vedení nás samotných. A nevidíme to, bohužel pro nás 
samotné to ani vlastně nechceme vidět. 

Museli bychom totiž připustit, že to není to naše malé já, které si tak 
rádo hraje na důležitého, vševědoucího a všeumějícího, ale že je to 
něco, co nemůže to malé umrněné já ovládat. A v našich hlavách se 
rozjede kolotoč myšlenek. Co je správné a co není. Koho to mám 
vlastně poslechnout? 

Občas si sama pro sebe napíšu říkačku :)A někdy se o ní s vámi všemi 
podělím na facebooku Centrum ZměnJedna z nich je:

,Hádá se mi ego s duší: Co mi dneska vlastně sluší? Oba možná 
pravdu mají.... Myšlenky mnou proplouvají.“

Nenecháváme v klidu proplout naše myšlenky

Opět se s nimi snažíme něco udělat. A občas ani sami nevidíme, co že 
nás to vlastně ovládá. Že je to ten náš prcek egouš, který chce mít 
vždy pravdu.

A samozřejmě také ví, jak věci jsou. Vždyť on už se toho tolik naučil a 
už toho tolik ví!  Doslova v sobě ubíjíme to obrovské vedení...vším 
tím, co jsme se ve školách naučili a dále učíme ve všech návodech a 
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doporučeních ostatními lidmi. Návodech na náš život. Sílu Intuice  
sami v sobě utlumujeme. Protože si myslíme, že pro sebe děláme to 
nejlepší.  A věnujeme se osobnímu rozvoji.

Osobní rozvoj 

Poprvé jsem se s ním setkala ve svých 43 letech. Dávno už jsem byla 
zase spokojenou, šťastnou a sexy ženskou se srovnanou hlavou, jak 
tomu ráda říkám. Překvapilo mě, kolik se toho lidé dokáží učit a 
čemu všemu věnují svoji pozornost. Návodům na svůj vlastní život, 
návodům na sebe. Technikám, drilu, motivaci, plánování a tvoření 
svého života. 

Tohle nás vede na opačnou stranu

Ovšem všechny tyhle návody jak na život nás vedou na opačnou 
stranu. Zbavují nás dál  toho, co každý z nás máme. Tuhle báječnou 
trojku: Intuici, Přirozenost a  Zdravý rozum.  

Rozvíjíme se a to jde proti nám samotným

Podle všech těch věcí musíme se sebou stále něco dělat. A všechno to 
dělání jde proti nám samotným. Je to těžké, je to dřina a celé to 
obvykle vydrží jen chvilku. 

Fakt

Vůbec si nevšímáme faktu, že se nejdříve necháme přesvědčit o tom, 
že nám něco chybí, že je s námi něco v nepořádku a to jen my sami 

můžeme změnit! Když to budeme dělat tak, jak nám ti oni budou 
říkat. A umí se nás i pěkně zeptat….nechybí vám náhodou něco? 

Když bylo mé dceři třináct let, položila jsem jí oblíbenou otázku 
osobního rozvoje:

,,Ann, máš se ráda?“ Vyvalila na mě oči ..

,,Cože?! Jasně! Proč bych se neměla mít ráda? Co to je za kravinu?! 
To je snad přirozené, 
ne? Mít se ráda!“

Pojďme se tedy společně 
podívat na další součást 
našeho základního 
vybavení. 
PŘIROZENOST
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PŘIROZENOST

Před lety jsem dostala email od člověka, kterého si velmi vážím, 
hluboce ho miluji a jsem opravdu moc ráda, že jsem se s ním ve 
svém životě směla potkat. V tom e-mailu stálo toto:

,,Moc si nepamatuji, co jsme spolu vlastně prožili za ty dva dny, 
ale uvědomuji si, jak moc to bylo přirozené. Byl jsem, jaký jsem. 
Myslím, byl jsem, jaký bych asi byl, když se nikdo nedívá a ani já 
se nedívám a ani mě nenapadlo být jiný.“
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Přirozená prostě JSEM.

Nepotřebuji k tomu žádný návod, jak to udělat. Nemusím se dělat 
přirozenou. Jsem. A vy také. Když se na sebe přestanete dívat přes ty 
brýle, že je s vámi něco v nepořádku a nebo, že byste měli být jiní. 
Všechny malé děti na vás zůstanou koukat jako na cvoka, když se jich 
zeptáte: ,,Jsi přirozený?“ 

Je fajn zůstat dítětem :)

Občas zůstanu i já koukat na lidi, co se mě zeptají: ,,Jak to děláš 
Zdeni, že jsi tak přirozená?“ Jsem přirozená.  A tady je má oblíbená 
tečka z mého Desatera. 

Nepotřebuji k tomu afirmace, a nebo si něco kupovat, že až to budu 
mít, tak teprve budu přirozená, budu se mít ráda a budu v pohodě.  
Že až když se každé ráno na sebe usměju, nebo na své okolí vycením 
zuby a‘la  ,,american smile“ bude mi fajn. Je mi fajn, i když se na sebe 
i okolo sebe občas šklebím. 

Že až když budu meditovat směrem do pohody, tak teprve potom 
budu v pohodě a klidu. Jsem v klidu a pohodě, i když mi spadne 
veřejné osvětlení na auto.  
Z toho přeci musíš být ve stresu Zdeni! Ne! nemusím a nikdo z nás 
nemusí. 

A také se nikdo z nás nemusí učit jak správně komunikovat s 
ostatními lidmi. Přirozeně komunikujeme. Dokud si tedy nezačneme 
vymýšlet, že tomu tak není a nebo dokud nenaletíme na špek 

nějakému letáčku, který nám vemlouvavě podstrčí, že je s námi něco 
v nepořádku: ,,Naučím tě přirozeně komunikovat. Vím, jak na to!“

Aha! To bych se asi tedy měl naučit...správně komunikovat s 
ostatními. Jinak by to tady vůbec přeci nebylo! 

Něco bych měl se sebou udělat. Napadne téměř každého člověka.  

Dej tomu název a už víš, co to je?

Je až s podivem, kolik lidí se domnívá, že být přirozený znamená 
neholit se v podpaždí a raději čpět na celou tramvaj. Nemýt se každý 
den, protože by utrpěla pokožka. Neudržovat v čistotě partie našich 
těl, kam slunko jen občas zasvítí, protože to prý způsobuje rakovinu. 
Znám jednoho pána, který mi dlouhá léta říkal větu: ,,Nebudu 
rozmazlovat své zuby. To není přirozené čistit si zuby každý den.“ 

Fajn, nikomu neberu jeho názor. Ovšem políbit toho pána bylo pro 
každou dámu utrpení. Zažila jsem ten okamžik. O těch ostatních 
případech, které jsem uvedla, raději pomlčím. Myslím, že si to každý 
umí představit sám. Tohle tedy být přirozený není. Tedy já tohle tak 
nevnímám. Je jedno, jestli o sebe pečujete tak, či tak. Jestli se líčíte, 
či ne. Zda-li navštěvujete kosmetiku a kadeřnictví, či ne. Je to 
naučená věc a každého výběr. To nemá s Přirozeností, o které právě 
teď mluvím, nic společného.
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Nepleťme si pojem s dojmem, 
přátelé!

 Je až s údivem, kolik lidí říká, že 
přirozeností je každý den se naládovat 
pozitivním myšlením, citáty a afirmacemi. 
Tohle je přirozené, takhle začít svůj den. 
Pro někoho možná prima zábava...to ano, 
ale přirozené? 

A co třeba tohle?

Na co jsme si také zvykli a říkáme tomu, že 
je to zdravé pro náš přirozený vývoj. Já 
tomu říkám: abraka dabraka (někteří to 
nazývají uměním, jak žít), abych byl 
úspěšný člověk, abych uměl vycházet s 
lidmi, abych uměl žít se svým partnerem, 
abych se uměl správně pomilovat, abych se 
uměl správně.....

CO!?

že to všechno máme správně umět???  
To už vůbec nevidíme všechen ten dril a 
další vylepšování nás všech, který se za tím 
vším skrývá?  

Není o čem vlastně přemýšlet a vidět to 
jinak. Jsme tak vychováváni. Všichni. Naši 
rodiče tak byli vychováni a je zase tak 

vychovali jejich rodiče. Generace za 
generací se stávala čím dál tím víc 
závislejší na něčem, čemu já říkám 
zdokonalování se. Čeho a k čemu vlastně?

Nikde a nikdo se s vámi nebaví o té 
skutečné Přirozenosti. To je považováno 
téměř za sprosté slovo. Něco, co není 
přípustné a nebo je to zahalené rouškou 
tajemství.  

Přirozenost? 

Co je tohle za esoterii?! Viděla jsem už i 
pár návodů od guru osobního rozvoje - Jak 
ke své přirozenosti. Po přečtení toho 
návodu jsem si myslela, že je to vtip. 
Bohužel nebyl! Je fajn vědět, že Přirození 
jsme. A s tím nemusíme dělat nic! To je 
pro mnoho lidí naprosto nepřípustné 
nedělat sám se sebou nic. Přeci nezakrním! 
Musím na sobě pracovat...abych...a tady 
jsou všechna ta naše přání, jací si přejeme 
být. Komunikativní, vděční, pozorní, 
citliví, úspěšní, tvořiví, radostní…. 

JSEM

Nemusím se nijak měnit, abych byla 
komunikativní, milující, pokorná, vděčná, 
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starostlivá, pečující, citlivá anebo schopná dělat věci, které dělat 
chci. 

Tohle všechno je naprostou součástí Přirozenosti o které tady teď 
mluvím. 

Vnímám sama sebe 

To obrovské dokonalé JÁ, kterému nic nechybí. Stejně jako vám nic 
nechybí. Dokud neuvěříte těm obludnostem svého okolí a mnohdy i 
myšlenkám své vlastní hlavy o tom, že je to jinak. 

S Přirozeností nemusí nikdo z nás dělat vůbec nic. 

A není v tom ani kousek návodu ani žádné tajemství. Jsme Přirození. 
Tak, jak jsme.  

Potíž ovšem je, že řadě lidí nedává vůbec smysl, k čemu by jim to 
vlastně bylo, být přirozený? No schválně! Napadá vás něco?

Musíme dospět? 

Mnohokrát ve svém životě jsem slyšela říkat dospěláky toto: ,,To je 
ale nádhera, jak jsou ty děti přirozené, jak si dovedou o všechno říct, 
jak se dovedou radovat ze života, jak si s ničím nelámou hlavu, jak 
jim jde všechno pěkně od ruky, jak se ničeho nebojí, jak si začnou se 
vším hrát, jak se nestarají o názory druhých…“ a dodávají: ,,Škoda, že 
musíme dospět.“ 
Ufff! Jsem moc ráda, že z tohohle bludu jsem se probrala. Tohle je 
totiž taky další obludnost našich životů. Dospěli jsme! Do čeho 
vlastně?
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Mám pro vás teď tři otázky.  
Zkuste se nad nimi chvilku pozastavit: 

 

PROČ nejste jako ty malé děti?  

KDO vám v tom brání?  

CO si od toho slibujete?

Poslední otázka je podle mě nejdůležitější. Je to sáhnutí si skutečně 
hluboko sám do sebe. Svoji Přirozenost zakryjeme totiž vždy ve chvíli, 
kdy něco chceme. Chceme, aby nás ostatní uznávali. Chceme, aby nás 
někdo miloval, abychom se cítili chtění a žádoucí. Chceme cítit, že za 
něco stojíme. Chceme nějak před tím okolním světem vypadat. 
Chceme  být úspěšní v tom, co děláme, abychom světu 
ukázali...TADY JSEM.

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč to vlastně chcete? Proč se 
odkláníte od Přirozenosti a měníte svoji originalitu?  Možná vám 
napoví stejně jako mně ZDRAVÝ ROZUM. 
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ZDRAVÝ ROZUM 
„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý 
život.“

Od svých třiceti do třiatřiceti let jsem dokázala za tři roky ze svého 
těla udělat no řekněme si to na rovinu....obludu. Sama ze sebe 
nešťastnou a nespokojenou ženskou. Prožívat stavy, které jsou 
všeobecně označovány jako deprese. Tři roky, kdy jsem zapomněla 
na Zdravý rozum. :) 

Vzpomněla jsem si a začala se smát. Sama sobě. 
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Věříme všemu, co se nám v hlavě honí. 

To ovšem nedává žádný smysl. Zdravý rozum nám všem čas od času 
velí, abychom nechali některé věci být a všimli si toho, co je zrovna 
teď opravdu před námi, ale my se necháme chytit do pastiček naší 
vlastní hlavy na základě našich emocí a pocitů, které vnímáme. Nelíbí 
se nám, co cítíme, vnímáme a prožíváme jako realitu a chceme to 
změnit. 

Dary, které všichni máme, házíme do koše 

Díky tomu, že myslíme, máme možnost skutečně vědět o tom, že 
vůbec žijeme, existujeme, JSME. Ovšem my celý ten systém chápeme 
mnohdy úplně jinak než jak skutečně funguje. Všem těm myšlenkám, 
které se nám honí hlavou o nás samotných a světě kolem nás věříme 
natolik, že se to stane naší realitou. 

A tuhle realitu chceme změnit a vůbec si nevšimneme, že je to celé 
vytvořené na základě pocitů, které se v nás objevily z myšlenek v naší 
hlavě.

Na naše dary plácáme tuny nesmyslů

Není tedy divu, že na naši Přirozenost naplácáme tuny podivností o 
tom, jak bychom měli vypadat, jak se správně chovat, co cítit a 
vnímat. Zapomeneme při té honbě za něčím na to, co je v nás 
originální a co se samo přirozeně objevuje. 

Intuici, tu sílu, která nám vždy ukazuje cestu, necháme převálcovat 
vším tím vlastním usilovným tvořením života. Nenecháme vůbec 

vstoupit do svého života tuhle sílu, která nás používá. Zaházíme ji 
spoustou nepotřebných věcí a už ji neumíme sami v sobě rozpoznat. 

A náš Zdravý rozum zahltíme vším tím přemýšlením o tom, co je a co 
není správně. Konstruujeme další výmysly a držte se i nesmysly! I 
když  někdy, někde v koutku hlavy čas od času uslyšíme slabý hlas 
našeho Zdravého rozumu, který říká: ,,Tohle neřeš!“, tak se toho 
nedokážeme pustit.  
V naší hlavě se objeví myšlenky: ,,Jak neřeš?! A kdo to jako vyřeší? Já 
přeci vím jak to je! Vím vždycky, co je co! A mám na vše důkazy!” 
Podobné výkřiky se nám objeví v hlavě, protože jsme zahlcení tím 
vším, co je nám od malinka říkáno. 

Myslíme si, že víme

Obáváme se, že když nebudeme mít v ruce a pěkně pod palcem náš 
život, tak ho prohrajeme. Nebude vypadat tak, jak my si 
představujeme. Věříme, že jen my sami víme, co je správné pro nás 
samotné a náš život.

Opak je pravdou

Nevíme. Jen si myslíme a domníváme se, že víme. 
Naprosto nám uniká, že nikdy si nic takového ani nedokážeme 
představit, co nám život přichystá. Bojíme se a vlastně nevíme čeho. 
Našich představ o tom, že můžeme prohrát ten náš zápas v životě a se 
životem. A jediný zápas, který skutečně hrajeme je ten náš vlastní. 
Bojujeme sami se sebou. Jsme nespokojení, jsme nemocní, neúspěšní 
v našem počínání a naše vztahy jsou mnohdy bojišti na které by 
nevystrčil nos ani generál Castro. 
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Život se děje a JÁ se děju s ním. Z

ŽIVOT se děje a JÁ se děju s ním

My všichni se dějeme se životem! Můžeme si ho vychutnávat v celé jeho kráse, 
skvělosti a bohatosti. Se vším, co každý den přichází. Všechny ty zázraky jsou 
tady pro nás připravené. Jenže my se tomu zázraku začneme motat do cesty. 
Snažíme se ho řídit, tvořit, plánovat a dělat. Tak jak nás to celý systém od 
malinka učí a ukazuje. Tohle musíte dělat, jinak se nic úžasného ve vašem 
životě nikdy nestane. 

Opak je pravdou, a já na to na krátkou dobu zapomněla. 

Tři roky jsem věřila všem těm věcem okolo sebe. Krůček po krůčku jsem se 
zbavovala své Přirozenosti a začala na ní nanášet pravidla ,,správného života“ 
matky, manželky, partnerky, šéfové a v neposlední řadě také přítelkyně. 
Intuici, to neuvěřitelné řízení, jsem v sobě natolik potlačila, že  rozhodnout se 
pro cokoli byl tak neuvěřitelný problém, že jsem raději mnohdy nic nedělala. 
Zdravý rozum uschovala do krabičky - zakázáno. Tohle je příliš jednoduché 
Zdeni! Používat Zdravý rozum? Věci musíš přeci pořádně promyslet, 
rozmyslet, všechno vymyslet a nejdříve se vše někde naučit, než něco začneš 
dělat.  Všichni to říkají! 

Intuice, Přirozenost a Zdravý rozum

Úleva, která se dostaví, když si toho všeho všimnete, je neuvěřitelná! Konečně 
totiž můžete začít dělat ve svém životě věci, které dělat máte. Já tomu říkám 
žít naplno. Prožít a užít si každičký moment svého života. Se vším, co do něj 
vstoupí. Být u toho a při tom.  

Pokaždé nás něco ,,nakopne do zadku“ :)  Podle mě je to ona trojka: Intuice, 
Přirozenost a Zdravý rozum, co nás všechny stejně vždycky čas od času 
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nakopnou a vyhodí někam, kam se my s tím naším zařízením na 
krku, co tak rádo plánuje a vymýšlí, jen málokdy dokážeme dostat. 

Do té doby, než si toho všeho všimneme a pochopíme, se ovšem tak 
nějak trápíme a děláme všechny ty zbytečné věci. A to není vůbec 
nutné. 

Občas všichni zapomeneme, že tohle, co vytvoří život sám, my nikdy 
nedokážeme naplánovat, vytvořit ani vymyslet. NIKDY! 

A je jedno, co si o tom teď myslíte

 Třeba i to, že jste  všechno ve svém životě opravdu zařídili vy sami :)  

Celé to mé tříleté trápení bylo neuvěřitelně vtipné. Nic z toho, co jsem 
si kdy navymýšlela za hrůzy o svém životě, které se jistě stanou, se 
vůbec nestaly. Za to se stala spousta věcí, které jsem v té době vůbec 
nevnímala. 

Všimla jsem si toho. A celé mi to docvaklo. Já se dělám už tři roky 
nešťastnou! A jsem v tom naprosto dokonalá. 

Dělala jsem všechny ty správné věci

 Všechna ta doporučení okolního světa, kterým jsem uvěřila. Věřila 
jsem natolik tomu, co se mi honilo v té mé blond hlavince, že jsem si 
vůbec nevšimla, že jsem ztratila tu lehkost bytí, kterou jsem vždycky 
předtím měla. 

Vše, co jsem si myslela, že je správné dělat, bylo na úplně opačnou 
stranu od Zdravého rozumu, Přirozenosti a Intuice. 

Udělala jsem jen otočku zpět. Zpátky k sobě. Zpět domů. :) 

Přestala jsem žít své vlastní vymyšlené soukromé příběhy a věřit 
všemu tomu, co se mi v té mé hlavě honí. Začala jsem si zase všímat 
toho, co je teď na místě řešit a ostatní nechala být. To stačilo.

Vzpomněla jsem si také na to, co se dělo, když jsem byla dítě. Nic 
nebyl problém. Když jsem si chtěla hrát s Pepíkem, hrála jsem si s 
ním. Když jsem si s ním hrát nechtěla, nehrála jsem si s ním. Nic 
jiného tam nebylo. 

Teď chci tohle a teď tohle. Jako dítě jsem vůbec nepřemýšlela, jestli 
je to dobře, nebo špatně. 

Začala mě znovu bavit tahle hra, která se jmenuje MŮJ ŽIVOT. 
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OSOBNÍ ROZVOJ

Nedávno jsem objevila pod jedním z našich online setkání, které 
pro Vás pořádáme s Vladimírem v Centru Změn komentář:

,,Zdeňka vypadá jako prostitutka. Její nalíčená tvář, srdíčko na 
krku, blond rozevláté vlasy a pusa od ucha k uchu! Tohle je 
představitelka osobního rozvoje?! No to snad ne?“

Děkuji přispěvatelce. To opravdu NE! 

S osobním rozvojem, o kterém pisatelka mluví, JÁ opravdu nemám 
nic společného. Díky Bohu. :) 
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Osobní rozvoj je Abraka dabraka 

Sedm kroků doprava, dva doleva, zakopat mrkev za úplňku a všechno 
už bude skvělé. Kouzelnou hůlkou zamávám a všechno je jinak. 
Ooou! Čáry máry fuk. Je tu osobní a duchovní rozvoj. 

Možná vám to přirovnání přijde vtipné anebo přitažené za vlasy, ale, 
mně už zase tolik ne, když vidím všechny ty návody, kterými se 
internet jen hemží.  Všechno je to na hony vzdálené tomu k čemu se 
všichni chcete dostat. K tomu, co je ve vás opravdu ukryté. K vaší 
Intuici, Přirozenosti a Zdravému rozumu. Tedy k tomu, co skutečně 
vede ke šťastnému životu. 

Vidím to dnes a denně při práci s mými klientkami. Jak se věnují 
práci na sobě v dobré víře, že dělají to nejlepší pro sebe. 

Opak je pravdou a právě proto nemám ráda osobní rozvoj. 

Centrum Změn, místo kde se mění lidem životy

Ve svých 43 letech jsem ležela na masérském stole a povídala si se 
svojí masérkou: 

,,Zdeni, Vás by měli nasekat a prodávat po kapkách v lékárně. 
Vždycky mi pomůže, když si s Vámi promluvím. Umíte ze mě 
vždycky vytáhnout to nejlepší, co ani já sama nevím. Navíc po 
každém rozhovoru s Vámi je mi lehčeji, vím, co mám dělat a 
rozhodně jsem vždycky šťastnější. “

Přišlo mi to jako dobrý nápad dávat se po kapkách :)  
Jenže jak to udělat? A tak jsem nastoupila do prvního a také 

posledního kurzu osobního rozvoje v mém životě.  
Abych se mohla prodávat po kapkách a měla na to  tzv. ,,papír“ :) 

Byl to blázinec

Nikdy předtím jsem se ničím takovým jako osobním rozvojem 
nezabývala. První den jsem si připadala mírně řečeno, velmi podivně. 
Všude kolem mě lidé z různých oborů osobního a duchovního 
rozvoje, kteří mluvili o všech těch technikách, metodách, způsobech, 
plánování, strategiích i duchovních věcech. Všechno s jediným 
záměrem - Jak sám na sebe a svůj život. 

A já? 

Seděla jsem tam neposkvrněná osobním rozvojem a všem ostatním 
připadala jako exot. Což mi mnozí z nich dávali dost jednoznačně 
najevo. Jenže oni na sobě tak makali, že už ani neviděli, že valí na 
opačnou stranu toho, co chtějí. Jak sami pro sebe tak i své klienty. 
Když jsem si uvědomila, že kdyby fakt lidé měli dělat všechny ty věci 
o kterých tam ostatní mluvili, tak by se z toho museli zákonitě 
zbláznit.

Mé rozhodnutí  

Po prvním týdnu onoho ,,výcviku” jsem si založila svoji společnost- 
Centrum Změn  a aniž bych už na to měla onen ,,papír“ s razítkem, 
otevřela jsem si svoji praxi.  Všichni v kurzu byli zděšeni: ,,Jak to 
můžeš dělat, když jsi teprve začala? Copak víš, co máš s těmi lidmi 
dělat?“ Přišlo mi to úsměvné. Já to na rozdíl od nich totiž opravdu 
věděla. 

31



Tohle dělat nebudu

Celé to běsnění osobního rozvoje  bylo na hlavu postavené a to jsem 
rozhodně dělat nechtěla.  
Ani sama se sebou a už vůbec ne se svými klienty. 

Já věděla, co s lidmi chci dělat. Vždyť to už dávno dělám. Všude, kde 
jsem kdy předtím byla od svých 33 let,  jsem to dělala. A budu tedy 
dělat i nyní. Pomáhat lidem, aby skutečně žili, tvořili, milovali, byli 
šťastní a uměli rozpoznat tu obrovskou sílu v sobě. 

 K tomu nikdo z nás nepotřebuje žádné návody a techniky, které se 
tedy v osobním rozvoji zbytečně učí. Chvilku jsem přemýšlela, že kurz 
opustím, ale opět to něco většího než jsem já sama mi říkalo: ,,Zůstaň 
tady“. I když mi celý ten kurz moc nedával smysl  v tom, co jsem v té 
době už žila a dělala s mými klienty.

Tohle chci! 

Tenhle ,,výcvik” v kurzu osobního rozvoje mě dovedl k tomu, že jsem 
se potkala s Vladimírem, který přišel  jedno odpoledne jako host, aby 
přednášel o transformativním koučinku  a o Psychology of Mind. 
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To o čem já mluvila už řadu let s lidmi kolem sebe jako o 
Přirozenosti, Intuici a Zdravém rozumu, měl Vladimír 
pojmenované jako Psychology of Mind. Konečně! V duchu jsem se 
smála, že nejsem na planetě jediný exot, který nechce ten nesmysl 
osobního a duchovního rozvoje, který je u nás tak rozšířený.  

WOW!

Okamžitě mi došlo proč vlastně sedím na tomhle kurzu. Abych se 
potkala s člověkem, který ví věci jako já. A navíc všude ve světě je 
to, co já dělám s lidmi známé jako nejmodernější způsob koučinku 
Psychology of Mind. To, co já sama pro sebe nazývala už léta 
Přirozenosti, Intuice a Zdravý rozum. WOW!? 

Tak tohle rozhodně chci zkusit na vlastní kůži jako klient :)  
Konečně je tady někdo, kdo umí to co já. 

Sedla jsem a napsala Vladimírovi e-mail: 
 
Pěkný den Vladimíre,chci Vás za svého osobního kouče. Chci být s 
člověkem, který ví stejně jako já, že nemám hranic a že můžu dělat 
ve svém životě absolutně všechno.  
Sama jsem zvědavá, co z tohohle spojení bude. Zdeňka

Výbuch koučinku

To co následovalo přirovnávám k výbuchu. Vždy jsem patřila do 
skupiny lidí, kteří se řídí sami sebou, svojí Intuicí, Přirozeností a 
Zdravým rozumem. (Kromě těch tří let, kdy jsem na to 
zapomněla.).  

Ovšem tahle moje skvělá trojka byla ještě více znásobeno právě 
koučinkem s Vladimírem. 

Na začátku koučinku s ním jsem měla malý prostor s cedulí s 
nápisem Centrum Změn a vědělo o mě pár desítek lidí. Už při 
koučinku začalo růst něco mnohem většího, co mě před koučinkem 
ani nenapadlo. Dnes mne znají tisícovky lidí, kterým dnes oba s 
Vladimírem odkrýváme jejich vlastní sílu. Jejich originální nápady 
a znásobujeme to, co v sobě mají. 

Asi pro nikoho nebude překvapením, že naše spolupráce s 
Vladimírem kouč - klient naprosto plynule přešla do spolupráce v 
Centru Změn místa, kde se lidem mění jejich životy. 

Nemusíte věřit ničemu z toho, co jste si přečetli. Mé životní heslo 
je:

Nevěřte mi :) Zkuste si to!

Každý máte svoji hlavu a svoje srdce.  
Naslouchejte jim.  
Výběr, co děláte ve svém životě a se svým životem je jen na vás. 
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Centrum Změn x Osobní rozvoj 

Mnoho mých klientek ,,proškolených“ osobním rozvojem a 
návody JAK .. skončilo u mě. 

Některé z nich se slzami v očích, že nejsou dost dobré, že neví, co 
je s nimi v nepořádku, že už si sami se sebou neví rady. Jak to, že 
jiní lidé to dokážou a ony ne? Vždyť přeci všechny ty věci dělám, 
tak jak říkají ti lidé z osobního rozvoje? Tak jak to, že se nedokážu 
pohnout dál? Učím se být pokorná, vděčná, milující, laskavá. 
Snažím se to dělat, být spokojená se vším tak, jak to přijde, ale to 
mi prostě občas nejde. Nejsem občas spokojená s tím, jak se ke 
mně můj partner chová. Vzdělávám se v osobním rozvoji seč 
můžu! Čtu si všechny ty knihy! Pečuji o sebe tak, jak mi říkají! 
Mám se ráda. Medituji a mám pozitivní myšlenky! Žiju v 
přítomnosti tady a teď. Umím nazpaměť všechny ty techniky! 
Plánuju si svůj život a vzdělávám se. Jsem neustále ve střehu, 
abych nepropásla tu svoji příležitost. Dívám se jak to dělají 
všichni ti lidé, co jsou úspěšní, bohatí a krásní. Inspiruji se u nich. 

Jenže u toho občas padám na pusu. Už nevím. Jak to, že si tedy 
nedokážu s některými věcmi ve svém životě poradit? S 
partnerem, s dětmi, nevím stále, co by mě vlastně bavilo. Jak to, 
že se nedokážu pohnout ve svém životě dál? Být úspěšná ve svém 
podnikání? Zdeni! 

Většina mých klientek se zajímala o svůj osobní růst v dobré víře, 
že dělá sama pro sebe, svoji rodinu, své děti i pro svoji práci to 
nejlepší. Některé z nich mi popisovaly techniky, které patří do 
středověku. 
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A právě proto mám  občas ,,pifku“ na tyhle sebevzdělávací 
programy, které lidem motají hlavu. 

Berou jim je samotné a zdokonalují to, co je dokonalé. Berou 
lidem jejich Přirozenost, jejich Intuici a jejich Zdravý rozum. 
Nahrazují ji něčím, čemu já říkám póza. 

Kdysi dávno jsem viděla film. Dost jsem se u něj pobavila. 
Jmenoval se Stepfordské paničky. Dost mi tento film připomíná 
tyhle sebevzdělávací programy. Ve filmu jsou samé krásné pěkně 
modelované superženy. Vždy dokonale vypadající, hned jak 
vylezou z postele, stále se usmívající, vždy po ruce svému drahému 
a úspěšnému choti, který pije drahou whisky a kouří dlouhý tlustý 
doutník. Ony samotné samozřejmě provozují činnosti ve kterých 
jsou úspěšné. Jsou sebevědomé a sami se sebou vždy spokojené. 

Pokaždé když se podívám nyní na tyhle superženy (nebo 
supermuže) osobního rozvoje a jejich návody… Pomyslím si! 
WAU!

Ona nikdy nemá větry?! 
Já tedy ano.  
Občas se ani nelíčím a vstanu z postele po zadku a nemám dobrou 
náladu. A občas se mi opravdu něco nechce a také se mi spousta 
věcí nepovede. Nevadí mi to. 

Jsem šťastná a skutečně žiju. :)  

A z téhle pozice Přirozenost, Intuice a Zdravý rozum se mi žije 
nejen mnohem snadněji, ale i úspěšněji a zdravěji než by se 

mnohým lidem oněch návodů, technik a metod na život a sám na 
sebe mohlo vůbec zdát v tom nejfantastičtějším snu. 

Je fajn vidět a pochopit sám pro sebe jak věci v našich životech 
fungují. To je to jediné, co potřebujete.  
Vědět  jak to funguje ve vás. 

A k tomu vám v Centru Změn pomáháme.
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Děkuji 

Dočetli jste až sem a já vám za to děkuji. Určitě jste si vy sami 
uvědomili, že i vy v sobě máte dary, které nevyužíváte - 
Přirozenost, Zdravý rozum a Intuici. 

I vy máte možnost stejné  jako mé klientky a klienti využívat jich 
naplno.  Domluvte si se mnou schůzku a promluvíme si o Vás. 
 
 
Vaše ®Koučka Zdeňka 
 

 
 
Napište mi na: Zdenka@centrumzmen.cz  
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V Centru Změn používáme nejmodernější způsob koučinku na 
světě  ®Psychology of Mind 

Zdeňka Čermáková 
Life&Byznys Coach

Autorka knihy Odhalení, 12 kroků k Super životu,Nerušit! Žiju!

Autorka online programu: Go Super, Tvořte nemožné, Desatero 

Autorka vzdělávacího programu Akademie Psychology of Mind 
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Klikněte > ZDE<  a zjistěte, co je pro Vás  
to nejlepší. 
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