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VZTAHY 

Nejdůležitější	 vztah	 ve	 tvém	 životě,	
který	máš	je	vztah,	který	máš	sám/a	k	
sobě.	
Od	 jeho	 kvality	 se	 odvíjí	 vztahy	
s	 o s ta tn ím i	 –	 š i r š í	 rod inou ,	
partnerem,	 dětmi,	 přáteli,	 kolegy.	
Kolik	 lásky	 a	 respektu	 jsme	 schopni	
dát	sami	sobě,	tolik	jsme	schopni	dát	
i	 svým	 blízkým	 a	 tolik	 jsme	 zároveň	
schopni	 i	 přijmout.	 Ne	 nadarmo	 se	
říká,	 že	 druzí	 si	 k	 nám	dovolí	 jen	 to,	
co	my	jim	sami	umožníme.	

Co	 se	mi	na	mně	 líbí	 a	 co	oceňuji	 v	
oblas3	svých	vztahů?		
Jaké	 jsou	 moje	 dobré	 cihly	 pro	
nosnou	zeď	VZTAHY	>>		

Vypiš	 si	 sem	 +	 dopiš	 na	 nové	 žluté	
post-it	 (1	 papírek	 =	 jedna	 kvalita)	 a	
nalep	 na	 svou	 zeď	 SEBEDŮVĚRY	 A	
SEBEHODNOTY.	
Pokud	už	takový	post-it	máš	hotový	z	
minulého	cvičení	-	skvělé!	

Post-ity,	 které	 podle	 tebe,	 patří	 do	
tématu	 VZTAHY,	 sdruž	 k	 sobě	 a	
vytvoř	 z	 nich	 skupinku.	 Přelep	 tak,	
aby	 byly	 u	 sebe	 a	 mohly	 tak	 spolu	
tvořit	nosnou	zeď.

3 NOSNÉ ZDI SPOKOJENÉHO ŽIVOTA „Zamilovat se sám do sebe je začátek romantického vztahu na celý život.“ 
Oscar Wilde
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PRÁCE 

Většinou	 v	 práci	 trávíme	 8	 hodin	
denně	(přes	2	000	hodin	ročně).	A	to	
je	 hodně	 času!	 Je	 dobré	 mít	 práci,	
která	 tě	 naplňuje	 a	 uspokojuje.	 Ne	
pro	všechny	 je	zde	přichystaná	práce	
taková,	 abychom	 v	 ní	 zažívali	 velké	
flow	 a	 každominutové	 nadšení.	 To	
prostě	 není	 reálně.	 Svět	 potřebuje	
rovnováhu.	Přiznejme	si,	 že	 i	v	práce	
občas	 přijdou	 výzvy,	 kde	 je	 třeba	
využít	 i	 jiné	 své	 kvality,	 které	 úplně	
nesouvisí	s	hlubokým	potenciálem.		
Určitě	 je	ale	skvělé,	když	z	větší	čásZ	
dne	můžeme	využívat	svůj	potenciál,	
práce	nás	baví	a	naplňuje.	

Jaké	 jsou	 moje	 dobré	 cihly	 pro	
nosnou	zeď	PRÁCE	>>	

>	Zamysli	se	nad	Qm	jaké	své	kvality	
v	 práci	 využíváš.	 Co	 3	 v	 práci	 nyní	
jde?	

>	A	jaké	další	své	kvality	(schopnos3,	
dovednos3)	 bys	 využívat	 mohl/
mohla,	 ale	 zaQm	 pro	 ně	 není	
vytvořen	v	práci	prostor?	

Post-ity,	 které	 podle	 tebe,	 patří	 do	
tématu	 PRÁCE,	 opět	 sdruž	 k	 sobě	 a	
vytvoř	 z	 nich	 skupinku.	 Přelep	 tak,	
aby	 byly	 u	 sebe	 a	 mohly	 tak	 spolu	
tvořit	nosnou	zeď.

3 NOSNÉ ZDI SPOKOJENÉHO ŽIVOTA „I práce sama je rozkoší.“ 
Marcus  Manillius
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VOLNÝ  ČAS 

Na	 trávení	 času	v	práci	pak	navazuje	
trávení	 času	mimo	ni.	 Tvoji	 celkovou	
spokojenost	velmi	ovlivňuje	to,	jak	ho	
trávíš.	 Zda	 máš	 možnost	 a	 prostor	
projevit	své	kvality	“ukázat	své	dobré	
cihly”.	Celková	spokojenost	má	vliv	na	
t vé	 v n ímán í	 s ebehodno t y	 a	
sebedůvěry.	 Je	 to	 spolu	 lehce	
propojené.	
Zamysli	se	nad	_m	jak	tedy	trávíš	svůj	
volný	 čas.	 Jestli	 jsi	 akZvní,	 zda	 máš	
dostatek	 sebedůvěry	 a	 odvahy	 dělat	
ve	volném	čase	to,	co	 tě	baví	a	 jestli	
vůbec	 víš,	 co	 tě	 vlastně	 baví?	 Nebo	
zda	 se	 spíše	 přizpůsobuješ	 ostatním	
nebo	okolním	situacím.	

Jaké	 jsou	 moje	 dobré	 cihly	 pro	
nosnou	zeď	VOLNÝ	ČAS	>>	

>	Zamysli	se	nad	Qm	jaké	své	kvality	
ve	 volném	 čase	 využíváš.	 Jakým	
svým	 schopnostem,	 dovednostem	 a	
vlastnostem	dáváš	prostor?	

>	A	jaké	další	své	kvality	bys	mohl/a	
využívat,	 ale	 zaQm	 pro	 ně	 ve	 tvém	
volném	čase	není	vytvořen	prostor?	

Post-ity,	 které	 podle	 tebe,	 patří	 do	
tématu	 VOLNÝ	 ČAS,	 opět	 sdruž	 k	
sobě	 a	 vytvoř	 z	 nich	 skupinku.	
Přelep	tak,	aby	byly	u	sebe	a	mohly	
tak	spolu	tvořit	nosnou	zeď.

3 NOSNÉ ZDI SPOKOJENÉHO ŽIVOTA „Volný čas je především stav duše.“ 
Josef Pieper, německý filozof
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Zde si můžeš zaznamenat svůj aktNální pocit spokojenosti s danýOi oblastOi 
tPého života.  
Do jaké míry jsem spokojený/á s tím jak to nyní mám v oblasti: 

VZTAHY 

PRÁCE 

VOLNÝ  ČAS 

3 NOSNÉ ZDI SPOKOJENÉHO ŽIVOTA„PocitQ se vždy dostaví dříve než rozum.“ 
Oscar Wilde - dramatik, prozaik a básník 

16. DEN
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Jsi se všemi oblastOi spokojený/á? GratNluji! 
Pokud chceš s nějakou oblastí pohnout k větší míře spokojenosti, vem život do 
svých rNkou a začni dělat maličké krXčky, malé cihličky. 

ZMĚNA POTŘEBUJE TEBE, TVOU AKTIVITU 

> Jaký nejmenší krok, aktivitN udělám hned teď pro rXst své spokojenosti v 
oblasti, kterou chci zlepšit? 

UDĚLEJ TO TEĎ  

> Jaký nejmenší krok, aktivitN udělám zítga pro rXst své spokojenosti v oblasti, 
kterou chci zlepšit? 

UDĚLEJ TO ZÍTRA  

3 NOSNÉ ZDI SPOKOJENÉHO ŽIVOTA„PocitQ se vždy dostaví dříve než rozum.“ 
Oscar Wilde - dramatik, prozaik a básník 
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