
NOVÝ ROK 2019 
Nový začátek, nový život 

 



PRVNÍ KROK – OHLÉDNOUT SE, UZAVŘÍT STARÉ 

A PŘIVÍTAT NOVÉ - NAPIŠTE 

 

  Co jste prožili 

 

 

 Čeho jste dosáhli 

 

 

 Za co jste vděční 

 

 

 Co je v mém životě nyní jinak, než před rokem 



CO CHCI VE SVÉM ŽIVOTĚ V ROCE 2019 

ZMĚNIT? 

 Co chci změnit a proč…  

 1/ 

 2/ 

 3/ 

 4/ 

 5/ 

 6/ 

 7/ 

 8/ 

 9/ 

 10/ 

 



KE KAŽDÉ ZMĚNĚ NAPIŠTE SVŮJ POCIT, 

JAK SE BUDETE CÍTIT AŽ TO BUDE 

   1/ 

 2/ 

 3/ 

 4/ 

 5/ 

 6/ 

 7/ 

 8/ 

 9/ 

 10/ 

 



JAK SE CHCI CÍTIT V TĚCHTO OBLASTECH? 

 1/ Já a čas pro sebe 

 

 2/ Rodina, přátelství 

 

 3/Zdraví, kondice 

 

 4/Koníčky, podnikání, práce 

 

 5/Peníze 



JAKÁ SLOVA VYSTIHUJÍ I POCITOVĚ MŮJ 

NOVÝ ROK 2019 

 sepište 



CO Z TOHO VŠEHO, CO SI PŘEJI JE 

NEJPODSTATNĚJŠÍ? 

 Vybírám a pro toto se rozhoduji: 



VYTVOŘTE SI OSOBNÍ JANTRU 

PRO ROK 2019 

 Ke všem předchozím přáním si vystřihejte 

obrázky 

 Jantru si udělejte na velký papír 

 Nalepte jednotlivé obrázky, některé namalujte 

sami 

 K obrázkům napište popisky / ne, že chci, ale že 

mám – mám krásný nový domov 

 Doplňte dle pocitů, nalepené růženíny, třpytky, 

vybarvená místa 

 Jantru si umístěte pro vás na viditelné, ale i 

soukromé místo, například vnitřní dveře vaší 

skříně, kde ji můžete denně vidět 



 1. Pij hodně vody. 
2. Jez snídaně jako král, obědy jako princ a večeře jako žebrák. 
3. Jez víc jídla, které roste na stromech a keřích a jez méně jídla, které je zpracováváné. 
4. Žij se třemi E - Energie, Entuziasmus, Empatie. 
5. Modli (medituj) se a věnuj tomu čas. 
6. Hrej více her. 
7. Čti více knih, než v roce 2017. 
8. Seď v tichosti alespoň 10 minut každý den. 
9. Spi 7 hodin. 
10. Procházej se 20-30 minut každý den a usmívej se při tom. 

 OSOBNOST 
11. Nesrovnávej svůj život s druhými. Vůbec nemáš tušení o čem je jejich cesta životem. 
12. Nechovej negativní myšlenky nebo věci, které nemůžeš kontrolovat.  
Místo toho věnuj svou energii přítomným pozitivním momentům. 
13. Nepřepracovávej se. Udržuj si svou hranici. 
14. Neber se tak vážně. Nikdo jiný Tě tak vážně nebere 😉 😉  
15. Nevynakládej svou vzácnou energii na pomluvy. 
16. Sni více, dokud nespíš. 
17. Závist je ztráta času. Už máš všechno, co potřebuješ. 
18. Zapomeň na to, co se stalo v minulosti (odevzdej to). Nepřipomínej svým blízkým chyby z minulosti.  
To zničí Tvou přítomnou radost. 
19. Život je příliš krátký na to, abychom nenáviděli druhé. Přestaň nenávidět. 
20. Vyrovnej se se svou minulostí, aby neovlivňovala Tvou přítomnost. 
21. Nikdo nemá moc nad Tvou radostí kromě TEBE. 
22. Uvědom si, že život je škola a jsi zde, aby ses učil. Problémy jsou jednoduše součástí životopisu, které se objevují a mizí, 
ale lekce, kterou se z toho naučíš bude na celý život. 
23. Usmívej se a směj se víc. 
24. Nemusíš vyhrát každý spor. Souhlas s nesouhlasem. 

 SPOLEČNOST 
25. Volej často své rodině. 
26. Každý den dej něco dobrého druhým. 
27. Odpusť všem všechno. Ale hlavně sám sobě. 
28. Trav čas s lidmi nad 70let a pod 6 let. 
29. Pokus se každý den vykouzlit úsměv na tvářích alespoň 3 lidí. 
30. To co si o Tobě myslí druzí, nechť Tě vůbec nezajímá. 
31. Tvá práce se o Tebe nepostará, když jsi nemocný. Tví přátelé ano. Buď s nimi v kontaktu. 

 ŽIVOT  
32. Dělej správné věci! 
33. Vyhoď všechno, co není nápomocné, krásné nebo potěšující. 
34. Příroda léčí všechno. 
35. Jakkoli dobrá nebo špatná je situace, změní se v dobrou, pokud budeš chtít. 
36. Nezáleží na tom jak se cítíš, vstaň, obleč se a ukaž se. 
37. To nejlepší teprve přijde. 
38. Když se ráno vzbudíš živý, děkuj za to Přírodě (Bohu...). 
39. Tvé nejhlubší já je vždy radostné.Tak buď radostný. 

 Převzato od Bhairavi 

 



NÁVOD NA ŽIVOT OD JAROSLAVA DUŠKA 
  

 Když se ti něco líbí – řekni to. 

 Když se ti něco nelíbí – řekni to. 

 Když se ti po někom stýská, zavolej mu. 

 Když něčemu nerozumíš, zeptej se. 

 Když se chceš s někým setkat, pozvi ho. 

 Když něco chceš, popros. 

 Nikdy se nehádej. 

 Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj. 

 Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy. 

 Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní. 

 Nestýkej se se špatnými lidmi. 

 Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti. 

 Naše problémy jsou pouze v naší hlavě. 

 Okolní svět není ani dobrý, ani špatný – je mu zcela lhostejné, jestli existuješ. 

 Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného. 

 Nebuď suchar. 

 Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen. 

 Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě. 

 Nelituj ani času, ani peněz na štěstí z poznávání světa. 

 V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe. 

 Věř svým pocitům. 

 K ženám (ostatně i k mužům) stejně jako k dětem buď trpělivý a trochu shovívavý. 

 Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu. 

 Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí. 

  
  



PŘEJI VÁM KRÁSNÝ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

S LÁSKOU A ÚCTOU KRANTI NIRITYA 


