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Měsíčního Průvodce ke kalendáři pro vás připravily 

Texty: Life&Byznys Coach Zdeňka Čermáková centrumzmen.cz 

Obrazy: Malířka Romana Rosa rosaart.cz  

® Koučka Zdeňka

LÁSKA JE ODPOVĚĎ  
JOHN LENNON

http://centrumzmen.cz
http://rosaart.cz


Energie obrazu ti pomůže objevit plamen lásky a vášně.  
Objev svoji schopnost být pro druhé přitažlivým člověkem. 

zdenka@centrumzmen.cz
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Láska je odpověď .  
                    John Lennon “

zdenka@centrumzmen.cz

BÝT PŘITAŽLIVÝM ČLOVĚKEM 

”

Po tom touží většina z nás.  
Nemá cenu se tomu bránit a 
předstírat, že nepotřebujeme od 
druhých lidí pozornost, občas 
pochvalu, lichotku nebo jen 
vlídné slovo.  
Nemá žádný smysl bránit se 
tomu, že chceme s někým sdílet 
naše životy a že chceme aby nás 
někdo vnímal, takové jací jsme.  
  
Tyto projevy zájmu o naší osobu 
jsou nám lidem velmi příjemné.  
A jsou naprosto přirozené. 
Pokud v našich životech chybí, 
toužíme po nich. 
A děláme pro tyto projevy 
mnohdy naprosto neuvěřitelné, 
nesmyslné a nikam nevedoucí 
kroky.  
Ano! Úplně všichni.   
I vy! I když si to možná 
nepřipouštíte :) 

Jste přitažlivým člověkem?  

Zamyslete se! S jakou častěji 
vstáváte každé ráno?  

S tím, že jste plni energie, že se 
cítíte skvěle ve svém těle, že se 
musíte pochválit při pohledu do 
zrcadla…  
nebo  
s tím, že se cítíte vyčerpaní, nic 
moc vás nebaví a s 
větou: ,,proboha, kdo to na mě z 
toho zrcadla kouká?”  

Možná to nejsou tak silné 
pocity. Možná je to jak kdy, 
možná to ani nevíte, ale zkuste 
se právě na toto tento měsíc 
zaměřit.  
Zkuste vnímat jakou energii 
sami v sobě vnímáte každý den. 
Uvědomte si ji.  
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Je to vlastně velmi snadné. Ve chvíli kdy si uvědomujete energii 
v sobě, tak je lehké si uvědomit, že jste to právě vy, na co 
zaměřujete svoji pozornost.  
Jestli na ty chmury, že vás nic nebaví, že vypadáte příšerně, že se 
necítíte zrovna nejlépe, nebo na to, že je ve vás mnohem více .)  

A pokud jste si opravdu prošli předešlé měsíce a zkusili se 
zaměřit na to, co vám píšu, tak už víte, co ve vás je :)  

zdenka@centrumzmen.cz

BUĎTE PŘITAŽLIVÝM ČLOVĚKEM 
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JSTE PŘITAŽLIVÝM ČLOVĚKEM 

každý z nás je, když vnímá svoje schopnosti, je si jich vědom. 
Nemusíte se týrat a bičovat těmi chmurami, které vás občas 
přepadnou. Ty přepadnou čas od času každého z nás.  
Podívejte se na předcházející měsíce.  
Víte kam vás táhne vaše touha a kde je vaše síla. Tohle je 
přitažlivé pro lidi kolem vás.  
To, co z vás vyzařuje mluví samo za sebe. Vy nemusíte dělat vůbec 
nic.  
Děje se to samo.  
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Objevte plamen Lásky 
Ne ale směrem od někoho 
jiného k vám, ale ve vás .)  

Nadšení je ve vás.  
Vášeň je ve vás.  
Touha je ve vás.  

To jsou vaše síly :)  
A co víc!  
Kouzlo lásky jste vy.  
Vy jste Láska, každá buňka 
vašeho těla je z toho vyrobena.  
Nemusíte to nijak ,,zařizovat”.  
Vy jste Láska!   
A to chtějí všichni :)   

Teď už se stačí jen dívat kolem 
sebe s otevřenýma očima, 
abyste viděli, co se kolem vás 
skutečně děje.  
Naslouchat, tak abyste opravdu 
slyšeli, co k vám promlouvá.  
Dívejte, se :)  

Láska je všude kolem vás a je 
vám projevována. Dívejte se!  
.  

  

TOUHA, VÁŠEŇ, NADŠENÍ 

Nedívej se na 
svoje představy, 

jak má Láska 
vypadat, dívej se, 

co se opravdu 
dě je. 

”

“
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Energie obrazu vám pomůže 
objevit plamen lásky a vášně .  

                   



ROMANA ROSA  
MALÍŘKA  
OBRAZŮ  VAŠÍ DUŠE 

Maluji obrazy Vaší  Duše. Je vskutku neuvěř itelné, kolik toho je 
ve vás ukryté. Poselství, které je v každém vašem obraze, vám 
pomáhá každý  den vidět a uvědomovat si vaši  vlastní sílu.  
Energie obrazu vás provází každý  den,  

Namaluji obraz i pro vás :)  
Napište mi na: romanarosawy@gmail.com 

Domluvíme si datum, kdy si spolu promluvíme o vašem obraze. 
rosaart.cz 

  

http://rosaart.cz
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