
Měsíční vykročení

Pracovní listy 
k bilancování a ladění rovnováhy 

Klára Hrubá  (c) 2019 www.ZijuRadost.cz



Co je základem vaší životní rovnováhy? 

Jaké role, vztahy, přesvědčení nebo hodnoty jsou pro vás klíčové?

Počty kamínků si upravte libovolně podle svých potřeb.



Za co ve svém životě jste vděční?

Co vás baví? Čím dobíjíte energii?

 Jaké jsou vaše radosti?

Jak často si toto dopřáváte? Stačí to?



Co ve vašem životě kvete, září a roste? 

V čem se vám daří? 

Které části vašeho života potřebují více výživy 

(pozornosti, času, ...)?

Třeba i maličkosti ...

Jaké role, oblasti, témata, vztahy, záměry?



Padají tři hvězdy ... něco si můžete přát.

Co může přinést do vašeho života více lehkosti?

Po čem toužíte? Co je pro vás důležité?

Jaké role, oblasti, témata, vztahy, záměry?

Co je potřeba jinak? Kde vnímáte místa volající po 

změně?



Jaké konkrétní kroky jsou nutné, pro uskutečnění 

potřebných změn?

 
Co všechno by bylo jiné? Jak byste se cítili? 
 
Jak byste vnímali sebe nebo druhé? 
 
Kdo ještě by tuto vaši proměnu pocítil?
 
Klidně si na chvíli zavřete oči a zkuste si představit tu změnu a procítit si ji v těle. 
Dovolte si snít. 
 
Všechno, co teď cítíte nebo vám běží hlavou si prosím zapište.
 
 

Jaké by to bylo, když by se vám podařilo 

tyto změny uskutečnit?



Tady je prostor pro zaznamenání vašich uvědomení, pocitů a myšlenek, které 
jste si ještě výše nepoznamenali.

Udělat jeden krok vpřed. Nebo třeba jen krůček. Kousek po kousku žít svoje sny 
a změny, po kterých toužíte. Více Radosti, Lehkosti a Rovnováhy.
 
Novoluní vám na cestu přidá dobrý vítr do plachet.
 
I malý krok je víc než nekonečné přešlapování na místě.
 
Možná vás potřebných kroků napadá více a nevíte, který si aktuálně vybrat. 
 
Zkuste jednoduchou hru ... na žrouta možností.

Pojďte si dát dárek ...

Tip na práci se seznamem kroků

Vezměte si váš seznam a porovnávejte vždy dvě možnosti. Jednu z nich vám sežere Žrout. 
Tu škrtněte. Tu, kterou si necháte porovnejte s další možností. Až projdete celý seznam.
 
Moc o tom nepřemýšlejte. Zůstane vám právě ten krok, který Žroutovi za žádnou cenu nejste 
ochotní dát. Tedy ten, bez kterého si ty ostatní neumíte představit.
 
Svůj aktuální krok zformulujte do záměru - pozitivně, v přítomném čase (jako by už byl 
skutečností), zapojte emoce (jak se chcete cítit).
 
Určitě si ho napište a dejte na místo, kde se vám bude připomínat. Někam na oči.
 
Můžete si ho zapsat nebo namalovat do rámečku na další stránce.
 
 
 
 





Ze srdce přeji ať se změny, po kterých 

toužíte, brzy stanou součástí vašeho 

každodenního života.

Výživu pozornosti sobě a otevírání cesty ke změnám si můžete dopřát 
také ve FB skupině Věřím sobě a svým snům. 

Jste vítání. 
Skupina je zdarma.

Na vaší cestě proměny vás ráda doprovodím i v roli kouče.
 

Více na www.ZijuRadost.cz

Ať vaše dny voní radostí.

https://www.facebook.com/groups/1108562215953364/

