
 

 

 

  VZTAHY A LÁSKA 

 

 

 

Mnoho lidí hledá lásku, ale ani si 
neuvědomují, že láska začíná 



pocitem uvnitř sebe sama. Je 
potřeba si uvědomit, že pokud 
nemáte sami sebe rádi, vysíláte 
do okolí tuto energii a samozře-
jmě to samé se k vám také do-
stavuje nazpět. 

První věcí je, uvědomit si, že 
láska začíná v nás samotných!  

Jak milujete sebe, tak milujete i 
ostatní kolem vás. 

MÁM SE RÁD 

MÁM SE RÁD SE VŠÍM, CO 
KE MNĚ PATŘÍ 

MÁM SE RÁD ÚPLNĚ   



To znamená neposuzovat sám 
sebe, netrestat sebe za to, co jste 
už dávno udělali, protože to vám 
jen vytvoří blokace vůči sobě.  

Dalším bodem bude odpouštět 
sám sobě! Protože pokud se za 
cokoli budete odsuzovat, budete 
se také za to trestat.  

ODPOUŠTÍM SI VŠE, CO 
JSEM UDĚLAL 

ODPOUŠTÍM SI S LÁSKOU 

ODPOUŠTÍM SI I TO, ZA CO 
SE STYDÍM 

ODPOUŠTÍM SI ÚPLNĚ VŠE, 
PRÁVĚ TEĎ A PRÁVĚ TADY. 



DĚKUJI SÁM SOBĚ, ŽE JSEM 
SI DOKÁZAL ODPUSTIT 

PŘIJÍMÁM SE TAKOVÉHO, 
JAKÝ JSEM, S LÁSKOU 
K SOBĚ 

PŘIJÍMÁM SVÉ CHYBY 

PŘIJÍMÁM SVÉ NEDOSTAT-
KY V JEDNÁNÍ S LIDMI 

PŘIJÍMÁM OSTATNÍ LIDI, 
BEZ POSUZOVÁNÍ 

NEKRITIZUJI SÁM SEBE 

NEKRITIZUJI OSTATNÍ 

VYSÍLÁM JEN LÁSKU 

MILUJI SÁM SEBE 



Na afirmacích vidíte, že jste 
museli začít na sobě pracovat, a 
to tak, že nejdříve si odpustíte 
vše, co vás trápí, vše, co vás 
brzdí! To je všechno to, za co se 
uvnitř sebe stydíte. Odpustit si je 
veliký krok kupředu a umožní 
vám postoupit k bodu SE-
BEPŘIJETÍ.  

Tady je nutno se oprostit od 
starých a za užívaných jednání, 
na které jste byli léta zvyklí. Je 
potřeba si uvědomit, že vše, co 
sám vyšlu, udělám, pomyslím si, 
vše toto se mi později vrátí zpět 
v podobě jednání a komunikace, 
které se mi dostává od lidí 
v mém okolí. JSEM TEDY 
TVŮRCE TOHO, co bude zítra!   



VZTAH MILOSTNÝ 

Přitahuji do svého života lásku 

Přitahuji pravý milostný vztah, 
který přijímám s láskou 

Láska existuje i pro mne! 

Vzdávám se pocitů zoufalé po-
třeby lásky 

Dovolím lásce, aby si mne sama 
našla 

Dovolím si mít lásku v té nej-
krásnější podobě pro mne 

Můj nový partner je láskou mého 
života 

Jeden druhého milujeme 



 


