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Každý má ve svém okolí lidi, na kterých mu záleží více než na ostatních. Pokud
jste ode mě obdrželi tuto knihu, patříte do této kategorie. A tuto knihu Vám
upřímně, jménem Dragana Vujoviče, i jménem mým, věnuji.
- Václav Sušeň -
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O AUTOROVI
Dragan Vujoviè
mentální trenér a lektor osobního rozvoje
Kariéru lektora osobního rozvoje jsem zaèal v roce 1987 po dokonèení Základního
kurzu Silvovy metody v Londýnì. Mezníkem v mém životì byl rok 1988, kdy jsem se
stal øeditelem Silva Method International a zároveò supervizorem pro oblast støední
a východní Evropy. Bìhem 27 let praxe v oblasti mentálního tréninku jsem vytvoøil
62 vzdìlávacích programù,

realizoval více než

500 semináøù a osobnì školil a trénoval více než
45 000 lidí ve støední a východní Evropì
v oblasti osobního rozvoje, mentálního
tréninku, ovládání stresu, zvyšování osobní
výkonnosti a technik pro vìtší využití mozku.
Mezi mé klienty patøí nadnárodní i tuzemské
spoleènosti, sportovní týmy a reprezentaèní
výbìry.
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KAPITOLA 1.

„Já jsem zdrojem, nejsem èekatelem!“

Vìtšina lidí žije svùj život, jako kdyby èekali na nìjaké
autobusové zastávce. Jako kdyby jen vyèkávali, kdy
koneènì pøijde to, co jim pozmìní život k lepšímu.

Nìkdo èeká na úspìšný obchod, který z nìj uèiní milionáøe.

Nìkterá na prince, který jí koneènì umožní prožít pravou lásku.

My všichni ve skrytu duše po nìèem toužíme. Všichni máme nìco,
co opravdu moc chceme.

Vìøíme, že pokud se má nìco v našem životì zmìnit k lepšímu,
musí to být zapøíèinìno nìjakým vnìjším faktorem. Èasto pak
èekáme na tuto zmìnu a myslíme si:
„Zmìna pøijde zvenku a já se potom zmìním uvnitø.“

Tak to v životì nefunguje!
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KAPITOLA 1.

„Já jsem zdrojem, nejsem èekatelem!“

Vy mùžete být tím, kdo bude hlavním zdrojem a
hybatelem tìchto zmìn. Nevìøíte?

I tato slova, která právì ètete, byla nejdøíve myšlenkou uvnitø mé
hlavy a až potom došlo k vyjádøení textu navenek. Pøesnì
v souladu s pøírodními zákony, kdy je pøíèina vždy vevnitø a až
potom se následek objeví navenek.

Podle klíèového životního rozhodnutí „Já jsem zdrojem,
nejsem èekatelem!“ mìníme svùj vnitøní stav
(v subjektivní dimenzi).

Tato zmìna se následnì projeví v našem objektivním materiálním
svìtì.
I tento e-book byl jenom nápadem v subjektivní dimenzi. V této
chvíli pøedstavuje realitu v objektivní materiální dimenzi. Pøesnì
podle klíèového životního rozhodnutí:

„Já jsem zdrojem, nejsem èekatelem!“
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KAPITOLA 2.

Mentální dárky

Jak se realizuje toto velice moudré a úèinné rozhodnutí?
Tím, že dennì rozdáváte mentální dárky.

Co rozdáváte v rámci svých mentálních dárkù?
První a nejdùležitìjší kategorie pro náplò mentální dárkù zní:
“Rozdávejte to, co vám v poslední dobì nejvíce chybìlo. Nebo to,
co si nejvíce pøejete.”

Pøíklady:

I

Jestliže Vás v poslední dobì dost trápily finance, rozdávejte
prosperitu.

I

Pokud jste v poslední dobì byli osamocení nebo
bez partnera, rozdávejte lásku a naplòující emocionálnìpartnerské vztahy.

I

Pokud Vás nebo nìkoho z Vašich blízkých trápilo v poslední
dobì zdraví, posílejte mentální dárky perfektního zdraví.
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KAPITOLA 2.

Mentální dárky

Jaká forma se používá pøi posílání mentálních dárkù?
Mentální dárky se posílají myšlenkou (v duchu).

Jak mùže posílání mentálního dárku vypadat?
Nejlépe to pochopíte na následujícím pøíkladu. Dejme tomu, že
jste si zrovna vzpomnìli na svého kolegu Honzu. A posíláte mu
mentální dárek.
Tedy to, co Vám nejvíce v poslední dobì chybìlo (dejme tomu, že
Vám chybìly peníze).

Doporuèená forma mentálního dárku bude tedy vypadat následovnì:
„Posílám Ti, Honzo, prosperitu jako svùj upøímný dárek z celého
srdce.“

Formulace vìty je velmi dùležitá. Dárek vždy
rozdáváme upøímnì a nezištnì („z celého srdce“).
Jinak mentální dárek ztrácí vlastnosti dárku.
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KAPITOLA 2.

Mentální dárky

Jak èasto mám mentální dárky rozdávat?
Doporuèuji rozdávat pravidelnì každý den minimálnì
30 mentálních dárkù!

Mohu v rámci jednoho rozdávání poslat více dárkù
(napø. zdraví a prosperitu)?
Pokud Vás v poslední dobì trápilo zdraví a soubìžnì øešení
finanèních problémù, mùžete rozdávat tzv. „komplexní dárek“,
který obsahuje více prvkù.

Ukázka mentálního dárku pro pøíbuznou, na níž jste si právì
vzpomnìli:
„Posílám Ti, Petro, jako svùj upøímný dárek z celého srdce
perfektní zdraví a prosperitu.“
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KAPITOLA 2.

Mentální dárky

Mohu poslat pøes mentální dárky druhému to, co ona/on
právì potøebuje? Mùžete.
Tomu se øíká tzv. „kombinovaný dárek“.
Dejme tomu, že se Vaše dcera Julie pøipravuje na dùležitou
zkoušku. Ale chybìla jí doposud kvalitní organizace pøi procesu
uèení. Souèasnì Vám v této dobì nejvíce chybí pozornost
od Vašich nejbližších.

Pøíklad mentálního dárku:
„Posílám Ti, Julie, jako svùj upøímný dárek z celého srdce
pozornost nejbližších a kvalitní organizaci pøi uèení.“

Poznámka:
„Kombinované dárky“ mùžeme snadno posílat blízkým osobám.
Protože vìtšinou dobøe víme, co jim v poslední dobì schází a nebo
co teï nejvíc potøebují.
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KAPITOLA 2.

Mentální dárky

Co konkrétnì lidem pøináší rozdávání mentálních dárkù?
Vnitøní bohatství. Pøedstavte si, že vám v poslední dobì chybìly
peníze. Už první den po rozdávání 30 mentálních dárkù si Vaše
mysl øekne:
„Když jsme už rozdali tolik prosperity, my musíme být prosperity plní!“
Když vytváøíte vìdomí bohatství, stanete se vnitønì bohatými.
Když udržujete „vìdomí bohatství“, materializace Vašich pøání je
rychlá a s menším úsilím než doposud.

Rozdáváním mentálních dárkù jste se ihned
odblokovali a Vaše jednání probíhá ve stavu
entuziasmu a pozitivního oèekáváni.
Vìtšina lidí, když jim nìco chybí, si stìžuje na druhé, dìlá ze sebe
obì, která s tím nic neudìlá. Po velmi „chytré“ analýze si
potvrzuje, že nevidí východisko. Tím pádem se dostávají
do zablokovaného stavu „bezmoci“ a jsou bez nápadu, jak situaci
vyøešit.

Rozdáváním mentálních dárkù nedovolujete, aby se
zastavil tok životní energie. To, co jste nezištnì rozdali, se
k Vám podle pøírodních zákonù mnohonásobnì vrací a
protéká Vámi!

#11

DOPORUÈENÍ
Pronášejte dennì toto klíèové životní rozhodnutí:

„Já jsem zdrojem, nejsem èekatelem.“

Osobnì èasto používám rozsáhlejší formu:

„Já, Dragan Vujoviè, jsem nekoneèným zdrojem
všech forem životní energie a mohu je rozdávat,
komu já chci, kolik já chci a kdykoli já chci.“

Rozdávejte minimálnì tøicet mentálních dárkù dennì.
Uvidíte, jak se použitím tohoto jednoduchého mentálního
nástroje pozmìní kvalita Vašeho života.
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DOPORUÈENÍ
Mnozí absolventi mých kurzù mi opakovanì sdìlují:
„Dìkuji Ti, Dragane, za mentální dárky. Tím jsem kvalitativnì
pozmìnil svùj život. Jsem radostnìjší, snadno dostávám nápady, jak
vyøešit konkrétní situaci.
Zvýšilo se mi sebevìdomí a pozmìnilo se mé pojetí sebe a mých
možností. Život je skuteènì krásný bez ohledu na fázi, kterou zrovna
prožívám!“

Pøipojte se také k lidem, kteøí mohou upøímnì øíci:

„Život je krásný!“
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POZVÁNKA
VZDÌLÁVACÍ PROGRAM
„V průběhu našeho bezplatného on-line programu se naučíte
klíčová životní rozhodnutí a především Vás naučím mentální
nástroje a techniky, které Vám umožní zkvalitnit Váš vlastní život.“

- Dragan Vujoviè -

VSTOUPIT
DO BEZPLATNÉHO PROGRAMU
Pokud jste se dosud nezapojili, mùžete se pøihlásit kliknutím
na oranžové tlaèítko.
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ØEKLI O MNÌ
Vítìzslav Lavièka,
2x fotbalový trenér roku, 2x vítìz ligy ÈR
„S Draganem Vujovièem jako mentálním trenérem jsme spolupracovali
ve Slovanu Liberec a následnì i v pražské Spartì a Èeské fotbalové
reprezentaci do 21let. Oceòuji na nìm to, že má pozitivní pøístup
k životu, chce být èím dál lepší a dokáže v oblasti mentáního tréninku
svým klientùm skuteènì pomoci.“

Jan Mühlfeit
Microsoft, Chairman Europe
„Dragan Vujoviè je fantastický v tom co dìlá a je tím, s kým se spoleènì
zapojujeme do projektu uvolnìní lidského potenciálu v celém svìtì.“

Naïa Konvalinková
filmová a divadelní hereèka
„Dìkuji Draganovi a jeho týmu za mentální techniky, které mì nauèili.
Moc mi to pomáhá v životì i v mé profesi!“

Karel Voøíšek
televizní moderátor, lektor a konzultant
„Vìøím víc svému srdci než mozku. Ale Silvovka pod vedením Dragana
Vujovièe mi otevøela další komnatu mého já. Naladila moje vìdomí tak,
aby srdci naslouchalo.“
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