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Tento e-book podléhá autorským právům, a proto není dovoleno kopírovat texty, obrázky ani jiné části a
informace zde obsažené. Za aplikaci informací zde obsažených do vašeho života nesete plnou

odpovědnost.

Děkuji za zájem! 
 

E-book je sestaven tak, abychom nejprve pochopili, jak funguje
naše mysl. 

Co je to mindset, kde se vzal a jak jej můžeme sami ovlivnit. 
Protože naše myšlenky ovlivňují náš celý život.

 
Získáte zde praktické tipy nejen na to, jak ovlivnit trému. 

Tuto metodu lze aplikovat i na jiné emoce, ve kterých se necítíme
dobře.

 
Přeji příjemnou četbu!

 
 



 
Co to vlastně je MINDSET?

V překladu znamená NASTAVENÍ MYSLI.
 

Mindset jsou naše myšlenky, domněnky, představy, návyky a dokonce i chování. To,
jak se chováme k sobě, jak o sobě smýšlíme, jak vidíme svůj svět, co si myslíme o
situacích, které se nám přihodí. Tohle všechno jednoznačně ovlivňuje naše mysl.

Rozhoduje o tom, zda jsme v životě úspěšní či nikoli. 
 

A kde se mindset vzal? Jak došlo k tomu, že myslíme tak, jak myslíme?
 

Dnes už naštěstí víme, že náš duševní vývoj začíná v prenatálním období. Pokud
žena v těhotenství své dítě odmítá nebo nechce, je velký předpoklad, že vývoj jejího

potomka se bohužel neobejde bez šrámů na duši.
 

Po našem narození mají obrovský vliv na naše nastavení mysli rodiče nebo ten, kdo
nás vychovává a nejbližší okolí. Na základě jejich vlastního mindsetu. Rodiče nás

vychovali tak, jak nejlépe v tu chvíli uměli. 
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Všichni se TEĎ chováme právě tak, jak nejlépe umíme.

Protože v životě se dostáváme do různých situací. Pokud se z nich poučíme,
zapřemýšlíme, proč se nám to děje, pochopíme, co bychom mohli příště udělat jinak

a lépe, změníme výsledek v totožné nebo podobné situaci v naší budoucí realitě.
Získáváme na své cestě MOUDROST. 

 
POKUD ŘEŠÍME JAKOUKOLI SITUACI NEBO TOUŽÍME-LI PO ZMĚNĚ VE SVÉM

ŽIVOTĚ A NEDAŘÍ SE NÁM, JE TŘEBA UDĚLAT NĚCO JINAK, ABYCHOM
DOSÁHLI JINÉHO VÝSLEDKU!

 
Naše domněnky, přesvědčení, pravdy, limity a bloky vznikají díky vlastním

zkušenostem a zážitkům po celý život. Vznikají od neútlejšího dětství. Z tohoto
období jsou naše limity často nejhlouběji zakořeněny v naší mysli.

 
Jak může malé dítě získat limit nebo blok do svého budoucího života?

Když malé dítě pláče, maminka jej chová, utěšuje a hladí. Dítě cítí, že je v tu chvíli
opravdu milováno.
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Mysl si nevědomě zapsala vzorec: "Když se mě dotýká, miluje mě." V tomto věku je
pro nás jakákoli emoce naprostá pravda. Protože nemáme podle čeho ověřovat.

Nemáme srovnání.
 

V dospělosti, když se nás partner delší dobu nedotkne, můžeme mít na základě
takového vzorce pocit, že nejsme milováni. Všechna naše přesvědčení jsou uložena v

nevědomí - nejsme si takového vzorce chování vědomi. 
 

Naše mysl jednoznačně rozhoduje o naší budoucí realitě. Zaleží jen na nás,
zda budeme v životě úspěšní či nikoli. 

Protože z 90% jednáme nevědomě. Z 90% se chováme na základě našich
nevědomých vzorců chování.

 
A je jen na nás, zda se rozhodneme ve svém životě pro změnu. Každý máme svou

mysl a odlišné vzorce chování. 
Každý jsme naprostý originál. Všichni jsme jedineční!

I se svými chybami, protože bez nich bychom se neposouvali. Důležité je se z nich
poučit.
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Už VÍŠ, 

že způsob, jakým myslíš, vlastně vzniká v průběhu celého života až dodnes. Možná tě
napadlo: "Já jsem ale zasekaná/ý!". Neboj se! Svůj mindset můžeš kdykoli změnit,

když budeš chtít. Stačí se rozhodnout CHTÍT! Chtít na sobě pracovat. A to je jen
na Tobě. Nikdo jiný to za tebe neudělá. Ani nemůže! 

 
Protože na cokoliv ve svém životě pomyslíš a co následně uděláš, je z Tvých vzorců, z
Tvé pravdy, z Tvého nitra a z Tvé mysli. Proto rady ostatních nám většinou nefungují
jako našim rádcům. A ti to jistojistě s námi myslí upřímně dobře. Budu velmi ráda,

když si uvědomíš, že nejlepším odborníkem na sebe sama jsi Ty! TVOJE MYSL!
 

Protože pokud se ti nedaří posunout se dál, chováš se stále stejně a myslíš stále
stejně! Je třeba něco udělat jinak, aby se změnil i výsledek! Změň tedy svou

mysl.
 

Z 90% rozhoduje naše nevědomí. A pokud nejsme s něčím spokojeni, můžeme se
rozhodnout přepsat ty nevědomé bloky, které nám brání.
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Prvním krokem je Tvoje uvědomění, že svůj život si tvoříš sama tím, jak myslíš! V té
chvíli se staneš tvůrcem svého života. Přesně takového života, pro jaký se

rozhodneš.
Opakem tvůrce je role oběti. Takoví lidé nepřevzali zodpovědnost za svůj život. Lze je
poznat celkem snadno. Často říkají, za do té nepříjemné situace je dostal někdo jiný,

šéf, partner nebo i počasí, porouchané auto, zpožděný vlak..
 

Už jen samotné uvědomění přepisuje naši mysl. Ve chvíli, kdy se budeme chtít
opravdově posunout, začneme pro to něco dělat. Přece to nenecháme jen tak být?
Když to víme. Když jsme si vědomi tím, že naše mysl nás může posunout na cestu k

úspěchu. Rozhodnutí už je pouze na Tobě. Vždy máš možnost volby. Proto je
změna vždy možná.

 
I ty můžeš zažít úspěch, štěstí, spokojenost – stačí si to uvědomit, dovolit a jít

do akce, něco pro to udělat.
 

Věřím, že to dokážeš! I já jsem to dokázala.
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Jak na TRÉMU?

 
Tréma je vždy forma strachu a strach vyvolává stres.

 
Stres je jedním ze způsobů, díky kterým můžeš prozkoumat své nevědomí a přepsat

svoje bloky a limity. Jsi připravena? Pojďme na to!
 

Všichni ho známe. Každý už byl někdy ve stresu. Dochází k němu v případě zátěže.
Psychické zátěže. Stres můžeme rozlišovat na dva typy.

 
Jednou variantou je nadměrný stres

Všichni víme, že nadměrný stres organismu škodí. V dlouhodobém a nadměrném
stresu vznikají obtíže, které mohou vést až k ohrožení života. 

Lidé v dlouhodobém stresu by měli vyhledat specializovaného odborníka, lékaře,
psychologa nebo psychoterapeuta. 

 
Tento typ stresu není naše téma, proto se mu nebudu a ani nechci věnovat. Protože

nejsem ani lékař ani odborník na deprese.
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Druhým typem je pozitivní stres

 
Je velmi důležité uvědomit si a vědět, že pozitivní stres (krátkodobý) je přirozená

součást našeho života a je nám dokonce ku prospěchu. Bez něj bychom nemohli
překonávat překážky, dokáže nás namotivovat k výkonu. Díky němu totiž dokážeme
vystoupit ze své komfortní zóny. Ale nepochybně nás také dokáže rozhodit tak, že

jeho přítomnost cítíme velmi silně fyzicky. Potíme se, zrychlí se nám tep, máme
žaludek jak na houpačce, třesou se nám ruce.

 
Když jsem měla pár minut před svou první konzultací, třepala jsem se tak, že

kdybych zrovna měla vynést koš s odpadky, skončily by po celé ulici. Před druhou
konzultací bych už vysypala jen půlku. To je přece super! Chci říct, že když budeme

vystupovat z komfortní zóny, stane se to pro nás každodenním chlebem. Máme
prostor pro nové a jiné vykročení z komfortní zóny. Rosteme sami v sobě,

rozvíjíme se. Překonáváme sami sebe. Roste naše zdravá sebedůvěra.
 

A jak přepsat svoje bloky, limity a přesvědčení? Pokud jsme ve stresu, přebírají
kontrolu nad naším chováním právě naše vzorce. V této chvíli nejsme schopni jednat

vědomě.
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Ve stresu jednáme vždy nevědomě a nevidíme ani řešení problému. V této chvíli
řešíme situaci vždy útěkem nebo útokem.

 
Dejme si příklad. 

Vzpomeň si prosím na nějakou nepříjemnou situaci, kdy jsi měl/a TRÉMU. Byl/a jsi
nervózní, cítil/a jsi úzkost, strach. Dejme tomu, že by to mohlo být třeba nějaké

školení, kde jsi lektorem nebo jednoduše proslov před cizími lidmi. Začaly se Ti potit
ruce, rudnout obličej, cítil/a jsi nepříjemný pocit v břiše… Tady je nějaký Tvůj limit,

blok.
 

Nepátrej po tom, kdy, jak nebo proč Tvůj blok vznikl. Nebo to chceš opravdu vědět?
A k čemu Ti to bude? K čemu Ti to bude prospěšné? K ničemu! Je to jedno. Je tam
prostě nějaký limit! Jen se s tím smiř. Ty chceš ten limit přepsat. Chceš se cítit lépe.

To je Tvůj cíl a záměr. Nemysli na to, co nechceš! Protože to, kam zaměřuješ svou
pozornost, to roste. To se stává Tvoji budoucí realitou.

 
Teď Tě poprosím, zamysli se nad tím, co chceš místo toho, co nechceš? Kam

chceš zaměřit svou pozornost?
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Já jsem si řekla:

Ok, mám trému (= přijmutí situace, smíření), chci cítit při dalším mém vystoupení klid
a rovnováhu, sebejistotu (= zaměřuji pozornost). 

Poté popiš přesně svou emoci. Tu, kterou chceš. Zeptej se sám/sama sebe:
 

K čemu mi je dobré, když cítím klid, rovnováhu, sebejistotu?
Co můžu udělat pro to, abych si byl/a jistá sama sebou?

Jak mě to posune? Kam mě to posune?
Jak to bude vypadat, až vystoupím před ostatní v klidu a rovnováze?

V jakých dalších situacích jsem sebejistý/á?
Kde přesně v těle cítím klid? Rovnováhu?

Jak se to projevuje na mém těle?
Má tato moje emoce nějakou barvu nebo zvuk?

Má nějakou vůni?
 

Odpověz si na tyto otázky pravdivě a co nejdetailněji. Napiš si je. Odpovědi jsou jen
pro Tebe. To Ty díky nim vyrosteš! Posuneš se dál! Přesně tam, kam chceš. 

Pokud se rozhodneš. Vzpomínáš?
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Pokud uděláš tohle cvičení opravdu poctivě, už během svých odpovědí si můžeš
uvědomit mnoho souvislostí, abys byl/a příště mnohem víc v klidu a rovnováze.

 
Poslední 4 otázky jsou pro ukotvení nové emoce ve Tvém těle, abys ji mohl/a použít,  

až ji budeš potřebovat. Protože tělo, mysl a emoce jsou jeden propojený
systém. Ve chvíli, kdy změníš jedno, ovlivníš i ostatní dvě, automaticky se

změní. 
 

Jak ukotvit emoci v těle?
Já osobně cítím klid a sebejistotu v ramenou, která jsou uvolněná, ale přitom mám

narovnaná záda. Nehrbím se. Ve chvíli, kdy potřebuji klid a sebejistotu, sáhnu si
oběma rukama na ramena. Tím pádem se mi narovnají záda a já pocítím klid a

sebejistotu. 
 

To znamená, že v situaci, kdy cítím, že přichází tréma, zhluboka se prodýchám a:
změním polohu těla (sáhnu si na ramena = moje kotva), 

tím pádem se mi změní mysl (ukotveno v mé mysli na klid, sebejistotu) 
a v tu chvíli mám jinou emoci (pocit klidu, sebejistoty).
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V podstatě by se dalo říci, že všechny svoje limity a bloky poznáme dle emocí. 

A je důležité vědět, že všechny naše emoce jsou v pořádku! 
Bez vzteku bychom totiž neznali emoci klidu, bez smutku bychom se nemohli

radovat, bez zmatku bychom nedokázali cítit harmonii a soulad.. 
 

Jistě jsi už slyšel/a,  že jakoukoli emoci v sobě nemáme dusit.
Přesto si dovolím napsat pár řádek. Kvůli uvědomění. 

Nepotlačuj prosím své emoce! Ani strach, vztek, zlost, smutek... 
 

Protože malý vztek je malý vztek. V případě, že jej několikrát v sobě potlačíme,
udusíme, vyleze ven později. Vyskočí z nás mnohem větší, nastřádaný. A co teprve se

děje s námi samotnými v těle i mysli po dobu, kdy si pěkně syslíme svůj vztek do
pohárku? 

Přeteče! Může stačit malá kapka vzteku. A náš nahromaděný vztek velmi silně pocítí
většinou někdo z nejbližších. Třeba vlastní dítě, kterému taková dávka vzteku vůbec

nepatřila. 
Dalším důvodem je, že potlačováním emocí vznikají v těle nemoci.
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Dovol si svoji emoci prožít teď a tady. 
Záleží jen na Tobě, jak dlouho bude trvat a jaká bude její intenzita. 

Svou mysl můžeš ovlivnit pouze Ty!
 
 

Pro lepší orientaci shrnu na následující stránce to, co jsme se naučili, co jsme si
zvědomili.

 
Stránku si můžeš i vytisknout. Pokud ji budeš mít na očích, zaměříš svou pozornost

přesně tam, kam chceš. A to se stane Tvojí budoucí realitou! 
 

Stejně jako na samotnou trému, můžeš tento postup aplikovat na jakoukoli emoci.
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OTÁZKY:
Co to o mně vypovídá, že v této situaci cítím emoci,
ve které se necítím dobře?
Z čeho mám strach? Co mi brání v posunu?
K čemu mi je dobrá emoce, kterou mám?

Jakou chci emoci v této konkrétní situaci?
K čemu mi je dobrá emoce, kterou chci?
Jak a kam mě to posune? 
Jak to bude vypadat, až ji budu pociťovat? Co bude jinak?
Co můžu udělat pro to, abych emoce, kterou chci, dosáhl/a?

V jakých jiných situacích cítím emoci, kterou chci?
Jak se to projevuje na mém těle?
Kde přesně ji cítím v těle?
Má tato moje emoce nějakou barvu, zvuk, vůni?

ZMĚNA - Co chceš ve svém životě jinak?
UVĚDOMĚNÍ - Rozeber své emoce otázkami.
POZORNOST - Zaměř svou pozornost na to, co chceš.
UKOTVENÍ V TĚLE - Protože mysl, emoce a tělo je jeden systém.
AKCE - Vnímej své emoce, změň polohu těla.
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Tvoje nová realita



 
 
 
 
 

Každý z nás jistě slyšel, že trénink dělá mistra.
 

 A proč dělám to, co dělám? Kdo vlastně pro Tebe napsal tento e-book?
 

Já sama se nestále učím. Jsem v neustálém procesu, pracuji na sobě a díky tomu
rostu sama v sobě. Udělala velký krok ve svém životě, který mě neuvěřitelně

posunul. Nejen ve své vlastní mysli.
 

Povím Ti ve zkratce svůj příběh. 
 

Začalo to tím, že jsem v roce 2020, téměř po 13 letech v jednom zaměstnání, dala
výpověď. Začala jsem pomáhat lidem, aby se v prostoru, kde tráví svůj čas, cítili lépe.

 Protože i naše prostředí nás neuvěřitelně ovlivňuje.
Stejně jako naše mysl.   

To, kam během celého dne zaměřuješ pozornost, se stává Tvojí realitou!
Rozhodni se myslet většinu svého času na to, co v životě chceš! 

Nauč se věnovat pozornost svým myšlenkám!
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Již od puberty mě fascinovala psychologie, seberozvoj. 

V každé volné chvilce jsem se věnovala tomu, jak funguje naše mysl. 
Učila jsem se, co mohu udělat pro to, abych se cítila skvěle.

 
Vrátím se k roku 2020. Začala jsem tedy uklízet a čistit domovy. 

Během 3 měsíců chtěli moji klienti vědět, jak to dělám? 
 

Jedna moje klientka mi napsala:
"Vy jste kouzelnice! Ten člověk před Vámi uklízel 6 hodin

 a Vy jste dokázala uklidit za 4 hodiny a ještě jste udělala jednou tolik práce! 
Já chci vědět, jak to děláte! Naučíte mě to?"

 
Uvědomila jsem si, že můžu a umím ostatním usnadnit život nejen kolem sebe,

ale i uvnitř - ve své mysli.
 

Protože vše, co děláme, souvisí s naším mindsetem!
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Mým posláním je být průvodkyně pro ty z vás, kteří se rozhodnou ve svém životě pro

změnu. Protože Tvůj úspěch je i můj úspěch.
To je cesta mého poslání, která mě naplňuje.

 
Budu velmi vděčná za každou zprávu, informaci či pár slov, které mi pošleš. 

O tom, jak Ti byly nebo nebyly tyto informace ku prospěchu, co si myslíš, co se Ti líbí i
nelíbí. 

 
Budu Ti velmi vděčná, když mi napíšeš alespoň slůvko.

Ať je jakékoli.
 

Ze srdce Ti děkuji a přeji mnoho úspěchů ve Tvém životě.
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S láskou, Veronika



 
PS: Jako poděkování za Tvůj zájem o e-book získáváš kupón s 13% slevou na

moje služby. Je platný do 31.8.2021.
 

Věř, že změna je vždy možná, pokud se pro ni rozhodneš.
Vždy máš možnost volby, která je jen na Tobě.

 
Při objednávce služeb na webu www.veronikakirchova.cz

stačí zadat do kolonky slevový kupón text:
ZMĚNA PRO MĚ
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