
Motivační 

týdeníček 

na celý rok 

Prožijte celý rok s Dalajlámou, E. Tollem, 
D. Millmanem, L. Hay, W. Bowenem, N. Walshem,

A. Moorjani a dalšími motivačními velikány.

KAY CASTILLO DEL CUADRO



Úvodem

Každý přelom roku bývá o jakési retrospekci či
zhodnocení. Občas máme dojem, že nám život
pěkně zamíchal s kartami, jindy spokojeně
vstupujeme do nového roku s vervou a silou
odhalit další příběhy našeho života.

Přelomy však zažíváme během celého roku -
změna práce, místa bydliště, partnera... Vzlety a
pády jsou jednoduše součástí našeho života.

Jsme lidé s celou paletou emocí, myšlenek či
pocitů. Občas tedy potřebujeme pořádně
nakopnout, mít prostor najít sami sebe, jindy nám
postačí pouze trocha té inspirace.

Ač už jsi v jakékoliv životní fázi - cítíš se
spokojený a šťastný nebo naopak pod psa,
průvodcem, rádcem i oporou ti mohou být



Úvodem

příběhy i moudrá slova těch, co si ne jednou
prožili něco obdobného. 

Proto jsem se rozhodla sestavit motivační
týdeníček, ve kterém najdeš příběhy k zamyšlení,
citáty i rady těch, kteří také byli na tvém místě.

A pokud chceš k e-booku i pracovní sešit 
s 52 praktickými cvičeními, mrkni ZDE →
https://www.kaycastillodelcuadro.com/motivacni
-cvicebnicek-2021

https://www.kaycastillodelcuadro.com/motivacni-cvicebnicek-2021


Během celého roku mě také sleduj na blogu:
 

 www.kaycastillodelcuadro.com/blog 
 

a na sociálních sítích: 
 

FB: www.facebook.com/kaycastillodelcuadro 
IG: www.instagram.com/kaycastillodelcuadro 

 
#kaycastillodelcuadro

Připoj se k nám

http://www.kaycastillodelcuadro.com/blog
http://www.kaycastillodelcuadro.com/blog
http://www.facebook.com/kaycastillodelcuadro
http://www.instagram.com/kaycastillodelcuadro


1. týden

"Uvažuj o tom jak léta plynou, Danny. Jednoho dne
zjistíš, že smrt se nepodobá ničemu, co sis kdy
představoval, ale to život také ne. Obojí může být
podivuhodné, plné změn, anebo se v případě, že se
neprobudíš, z obojího vyklube pořádné zklamání. 

(...)
Probuď se! Kdybys s jistotou věděl, že máš
nějakou smrtelnou chorobu, že už ti zbývá jen
málo času, nechtěl bys z těch vzácných chvil
promarnit ani jedinou! A já ti povídám, Dane, 
že skutečně máš smrtelnou chorobu – říká se jí
narození. Nezbývá ti víc než pár roků. To ostatně
nikomu. Takže buď šťastný teď, bezdůvodně –
anebo nebudeš šťastný nikdy."

Dan Millman - úryvek z knihy Cesta pokojného bojovníka



„Letos mi bude 86 let, rozhodla jsem se, že ten
další rok BUDE TÍM NEJLEPŠÍM! 

Jak jste na tom VY? 
 

Můžete to udělat také tak!“

Louise L. Hay

2. týden



Bojujete-li proti nevědomému chování druhých,
stanete se nevědomými sami. Vzdát se však
neznamená, že byste měli dovolit nevědomým
lidem, aby vás využívali. Vůbec ne. Je dokonale
možné vyjádřit svůj nesouhlas a přitom být 
ve stavu naprosté vnitřní nonrezistence. 

Když někomu řeknete „ne", vycházejte z jasného
vědomí toho, co je pro vás v daném okamžiku
správné. Nereagujte na základě negativních
emocí, které vyvolávají další utrpení.

Eckhart Tolle - úryvek z knihy Moc přítomného okamžiku

3. týden



Jeho Svatost 14. Dalajláma Tändzin Gjamccho.

Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme
udělat vůbec nic. 

 
Jedním je včerejšek a druhým zítřek. 

 
Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má

člověk milovat, konat a žít.

4. týden



Když jsme se Světem bez stížností začínali,
zvolili jsme si za své heslo citát Dr. Angelouové: 

„Když se ti něco nelíbí, tak to změň. Když
nemůžeš změnit to, co se ti nelíbí, změň svůj

postoj. Nestěžuj si.“

Will Bowen – úryvek z knihy Svět bez stížností

5. týden



Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka 
a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru
každého člověka.
 
Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva
mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek,
závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost,
nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost 
a ego. Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj,
láska, naděje, vyrovnanost, skromnost,
laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit 
a důvěra”. 

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se
zeptal: „A který vlk vyhraje?” 

 „Ten, kterého krmíš.” odpověděl Starý Indián

Neznámý autor

6. týden



Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají nebo
říkají, neberte si to osobně. 

Názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé
věří, a proto ať si o vás myslí cokoli, 
ve skutečnosti se vás to netýká. Vždy to
vypovídá jen a jen o nich.

Don Miguel Ruiz – úryvek z knihy Čtyři dohody

7. týden



Když něco opravdu chcete, když po něčem
toužíte, pohání vás motivace, zájem nebo touha
po vzrušení. To všechno vám pomáhá
překonávat problémy, které vás dělí od vašeho
cíle. K tomu vůli nepotřebujete. 

Když však něco musíte, děláte to z povinnosti,
máte jistý závazek, chcete někomu prokázat
službu, pak musíte spoléhat na svoji vůli. V tom
případě vám motivace není k ničemu. 

(…) 
Motivace je vítána, je stejně vítána jako vítr v
zádech. Vítr je však nestálý stejně jako motivace,
která někdy je a někdy se jí citelně nedostává. 

(…) 
Proto je dobré plachtit ve větru motivace, pokud
právě fouká, a v dobách bezvětří se spoléhat na
vůli, která nás provede obtížnými úseky.

Dan Millman - úryvek z knihy 
12 bran na cestě k osobnímu růstu

8. týden



Věnujte čas tomu, že přemýšlíte o tom, kdo
chcete být. Pouhým uvažováním o tom, kdo

chcete být, začne měnit váš mozek.

Dr. Joe Dispenza

9. týden



Jistý žebrák chodí denně do kostela a modlí se
před sochou slavného svatého.
 
„Milá Svatý, moc tě prosím, nech mě vyhrát 
v loterii.“ 

Vyčerpaná socha nakonec obživne, podívá 
se na žebráka a povídá: 

„Tak si můj synu, moc tě prosím, alespoň kup
los“

Úryvek z filmu Jíst, meditovat, milovat

10. týden



„Pozor na myšlenky vtělené do slov. Pozor na
slova, která utvářejí Vaše činy. Pozor na činy,

utvářejí Vaše zvyky. Pozor na zvyky, utvářejí Váš
charakter. A pozor na charakter, protože ten

utváří Váš osud. Co si myslíme, tím budeme.“

Margaret Thatcher

11. týden



Před mnoha lety žil jeden starý muž, který měl syna a
jednoho koně. Jednoho dne se kůň proboural z ohrady 
a utekl do hor. “Upláchl ti kůň?“ řekli sousedé. „To je ale
smůla!” “Proč to říkáte?“ zeptal se stařík. „Jak můžete vědět,
že je to smůla?” 

Nazítří večer se kůň vrátil do ohrady, aby se najedl a napil –
a přivedl s sebou dvanáct divokých mustangů. Když je
farmářův syn uviděl, rychle vyklouzl z domu a zavřel vrata
ohrady. Jakmile se to sousedé dozvěděli, zvolali: “Třináct
koní! Ty máš ale štěstí!”  Ale starý farmář jim odpověděl:
“Jak víte, že je to štěstí?” 

Po několika dnech se farmářův syn pokusil osedlat a zkrotit
jednoho z divokých koní, ale spadl a zlámal si nohu. Ještě
týž večer si sousedé pospíšili s dalším unáhleným soudem:
“Tvůj syn si zlámal nohu. Smůla smůl!” Ale moudrý stařík
znovu namítl: “Jak můžete vědět, jestli je to smůla nebo
štěstí?” 

A vskutku! Za několik dní přišli do vsi verbíři a všechny
zdravé mladé muže odvedli do války, ze které se už žádný 
z nich nevrátil. Farmářův syn se ale díky své zlámané noze
zachránil.

Příběh najdete v knize Cesta pokojného bojovníka 
nebo Dalajlámova kočka

12. týden



Tajemství změny spočívá v zaměření veškeré
energie na budování nového, nikoli na boj 

s tím starým.

Sókratés

13. týden



Jeho Svatost 14. Dalajláma Tändzin Gjamccho.

Že nedostanete v životě vždy, co chcete, 
je někdy obrovské štěstí.

14. týden



Neale Donald Walsch – úryvek z knihy Hovory z Bohem

„Je mnoho rušivých vlivů, mnoho světských
starostí. Asketa se nenechá vyrušovat ničím.
Přinášejí mu chleba a vodu, má rohož, na které leží,
a může věnovat každou hodinu modlitbě, meditaci
a kontemplaci Boha. Jak snadné je vidět Boha za
takových okolností! Jak jednoduchý úkol! 

Ale dejte mu manželku a děti! Ať vidí Boha v dítěti,
které potřebuje vyměnit plenky ve tři hodiny v noci.
Ať vidí Boha v nájemném, které je třeba zaplatit
každý měsíc. Ať vidí ruku Boží v nemoci manželky,
ve ztraceném zaměstnání, v horečce dítěte, v
bolesti rodiče. Tady hovoříme o zbožnosti. 

Chápu, že vás ten věčný boj unavuje. Ale říkám vám
tohle: "Budete-li mě následovat, váš boj skončí. Žijte
v Božím prostoru a všechno se stane požehnáním."

15. týden



Louise L. Hay – úryvek z knihy Síla je ve Vás.

Všichni se měníme. Každý den je nový a každý
den děláme věci trošičku jinak než dříve.

Schopnost přizpůsobit se a plynout s proudem
života je naší silou.

16. týden



Dan Millman

„Pokud bolest ignorujeme, či skrýváme, roste 
a roste, až do chvíle, kdy před námi 
vyvstanou dvě poslední možnosti: 

změna, nebo šílenství.“

17. týden



Eckhart Tolle

Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme
správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem,
stává se velmi destruktivní. 

Ve skutečnosti svou mysl neužíváte špatně –
obvykle ji totiž neužíváte vůbec. Vaše mysl
užívá vás. A to je nemoc. 

Věříte, že jste svou myslí. To je ovšem klam.
Váš nástroj vás začal ovládat.

18. týden



Jeho Svatost 14. Dalajláma Tändzin Gjamccho.

"Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si
starosti. Pokud řešení nemá, starosti

nepomohou."

19. týden



Bruno Ferrero

Žil jednou jeden malých chlapec, který neměl zrovna dobrou
povahu. Často zlobil, odmlouval, byl prostořeký a svými
slovy zraňoval tatínka, maminku i ostatní. Jednou mu
tatínek dal sáček hřebíků a kladívko a řekl: "Vždycky, když 
se rozzlobíš nebo uděláš něco špatného, zatluč jeden hřebík
do plotu za domem." 

První den chlapec zatloukl 37 hřebíků. Za několik týdnů 
se naučil kontrolovat a počet zatlučených hřebíků 
se postupně snižoval. Zjistil, že nejjednodušší je ovládat
svou zlost než zatloukat hřebíky do plotu. Nakonec přišel
den, kdy se chlapec ani jednou nerozhněval, ani neudělal nic
špatného. 

Řekl to tatínkovi. Ten mu navrhl : „Teď ti něco povím. Nestačí
jenom nedělat zlo, je třeba dělat dobro : pomáhat, odpouštět,
dělat radost…Vždycky, když uděláš něco dobrého, vytáhni
jeden hřebík z plotu.“ 

Dny míjely, a za nějakou dobu mohl chlapec tatínkovi
nahlásit, že v plotě už nezůstal ani jeden hřebík. Tatínek ho
vzal za ruku, přivedl k plotu a tam mu řekl: „Dobře jsi udělal,
ale podívej se na ty díry v plotě! Plot už nikdy nebude takový,
jaký byl původně!“

20. týden



Don Miguel Ruiz – úryvek z knihy Čtyři dohody

Budete-li znovu a znovu dělat vše co nejlépe,
stanete se mistry osobní transformace. Vaše
návyky hřešit slovem, brát si věci osobně 
a vytvářet si neustále nějaké domněnky 
se budou projevovat čím dál vzácněji až nad
vámi úplně ztratí svou moc.

21. týden



Helen Keller

“Když se jedny dveře štěstí zavřou, otevřou 
se jiné. Často ale na ty zavřené dveře hledíme

tak dlouho, že si nevšimneme těch, které se pro
nás otevřely.”

22. týden



Dr. Joe Dispenza

Musíte se cítit zmocnění k tomu, aby se váš
úspěch ukázal, musíte se cítit bohatí, aby si vás
bohatství našlo. Musíte cítit vděčnost za
vytvoření života, který chcete.

23. týden



Anita Moorjani – úryvek z knihy Musela jsem zemřít

Po příchodu na tento svět jsem neuměla nic, než
milovat, smát se a vyzařovat svoje vnitřní světlo. 

Ale jak jsem rostla, slýchala jsem, že se
mám přestat smát. "Život musíš brát vážně," tvrdili
mi, "jestli chceš v tomto světě něčeho dosáhnout."
Tak jsem se přestala smát. 

Pak mi tvrdili: "V lásce buď opatrná, jestli nechceš
zůstat se zlomeným srdcem." Tak jsem přestala
milovat. 

Potom tvrdili: "Nevyzařuj svoje světlo příliš silně,
protože tak na sebe přitahuješ moc pozornosti."
Tak jsem přestala zářit, vyschla jsem a zemřela. 

Až prožití smrti mě naučilo, že v našem životě není
nic důležitějšího, než milovat, smát se a vyzařovat
svoje světlo.

24. týden



Desmond Tutu

„Pokud jsi neutrální, když se děje
nespravedlnost, zvolil jsi stranu utlačovatele.
Stojí-li slon myši na ocásku a ty říkáš, že jsi

neutrální, myš tvou neutralitu neocení.“

25. týden



Jan Werich

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, 
kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, 
na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.

26. týden



Během celého roku mě také sleduj na blogu:
 

 www.kaycastillodelcuadro.com/blog 
 

a na sociálních sítích: 
 

FB: www.facebook.com/kaycastillodelcuadro 
IG: www.instagram.com/kaycastillodelcuadro 

 
#kaycastillodelcuadro

Připoj se k nám

Líbí se ti e-book?
 

Pokud ano a chceš rovněž pracovní sešit 
s 52 praktickými cvičeními, mrkni ZDE →

https://www.kaycastillodelcuadro.com/motivacni
-cvicebnicek-2021

http://www.kaycastillodelcuadro.com/blog
http://www.kaycastillodelcuadro.com/blog
http://www.facebook.com/kaycastillodelcuadro
http://www.instagram.com/kaycastillodelcuadro
https://www.kaycastillodelcuadro.com/motivacni-cvicebnicek-2021


Antoine de Saint-Exupéry – úryvek z knihy Malý princ

„Sbohem...,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně
prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, 
je očím neviditelné.“ 

„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý
princ, aby si to zapamatoval. 

„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže
tak důležitá.“ 

„A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ opakoval
malý princ aby si to zapamatoval. 

„Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na
ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy
zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. 
Jsi zodpovědný za svou růži...“ 

„Jsem zodpovědný za svou růži...,“ opakoval malý
princ, aby si to zapamatoval.

27. týden



Eckhart Tolle

Jsme živou silou vesmíru, v každém okamžiku
máme moc si zvolit kým a čím chceme v tomto
světě být.

28. týden



Úryvek z filmu Jíst, meditovat, milovat

Něco pro Vás mám. Držte se vždy při zemi, jako
byste měla čtyři nohy. Budete vědět, co se děje
ve světě. A také nevnímejte svět hlavou, místo
toho vnímejte srdcem. Jen tak poznáte Boha.

29. týden



Mooji

Vztah není něco, co bychom měli uchovat za
každou cenu, vztah si musíme vychutnávat.
Příliš velká snaha plodí napětí. Jste-li prázdní,
jste-li zbaveni potřeby vztahů, nepotřebujete
ničí chválu, nepotřebujete dokonce ani ničí
lásku. Jestliže se dokážete osvobodit od
usilování o vztahy, budou všichni toužit být vám
po boku.

30. týden



Dan Millman – úryvek z knihy Cesta pokojného bojovníka

V malé rybářské vesnici v Japonsku porodila
mladá svobodná žena dítě. Její rodiče to
považovali za hanbu rodiny a chtěli vědět, kdo je
otcem dítěte. Bála se a nechtěla jim to prozradit.
Rybář, kterého milovala, ji tajně řekl, že odejde
hledat bohatství a pak se k ni vrátí a vezme si ji 
za ženu. Rodiče naléhali. V zoufalství označila 
za otce Hakuina mnicha žijícího v horách. 

Pobouřeni rodiče odnesli novorozenou holčičku
před jeho dveře, bušili, dokud jim neotevřel, 
a podali mu dítě se slovy „To dítě je tvé, musíš se 
o ně starat.“ „Tak takhle je to?“ řekl Hakuin, vzal
dítě do náruče a zamával rodičům na rozloučenou.

Uplynul rok a pravý otec se vrátil, aby se s matkou
oženil. Hned se vydali za Hakuinem a prosili ho,
aby jim dítě vrátil. „Chceme svou dceru,“ řekli. 
„Tak takhle je to?“ řekl Hakuin a dítě jim vydal.

31. týden



Albert Einstein

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu 
a znovu a očekávat jiné výsledky.“

32. týden



Neale Donald Walsch – úryvek z knihy Hovory z Bohem

Nikdy nebudete mít, co chcete, a nikdy
nedostanete to, o co žádáte. Je to proto, že tato
vaše žádost je přiznáním nedostatku,
přiznáním, jež produkuje určitou zkušenost -
chtění - ve vašem životě. Správná modlitba
tudíž není prosbou, nýbrž vyjádřením vděčnosti.

33. týden



Jeho Svatost 14. Dalajláma Tändzin Gjamccho.

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech 
a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: 

"Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze,
potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví,
potom se tak znepokojují minulostí 
a budoucností, že si neužívají přítomnosti, 
a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti.
A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom
zemřou bez toho, aby předtím žili."

34. týden



Neznámý autor

Každá píseň jednou skončí, to však není důvod
neposlouchat hudbu.

35. týden



Louise L. Hay – úryvek z knihy Miluj svůj život

To, co si o sobě myslíme, se pro nás stává pravdou.
Věřím, že všichni, mne nevyjímaje, jsme bezvýhradně
zodpovědní za všechno, k čemu v našem životě
dochází, za to nejlepší i nejhorší. Každá naše
myšlenka vytváří naši budoucnost. Každý z nás vytváří
své zkušenosti vlastními myšlenkami a pocity. Sami
vytváříme situace a pak se vysilujeme tím, že 
z vlastních frustrací obviňujeme druhé. Nikdo a nic -
žádný člověk, žádné místo ani žádná věc - nad námi
nemají moc. Tím, kdo v nás přemýšlí, jsme pouze my
sami. My vytváříme své zkušenosti, svou realitu 
a každého v ní. Vytváříme-li klid, harmonii a rovnováhu
ve vlastní mysli, setkáme se s nimi i v životě. 

Které z následujících tvrzení je vám povědomé?
„Všichni mě zneužívají.“ 
„Všichni jsou mi vždy ochotni pomoci.“ 

Každé z těchto přesvědčení vás může dovést 
k naprosto rozdílným zkušenostem. To, čemu ve svém
životě věříme, se pro nás stává pravdou.

36. týden



Neznámý autor

Když na sobě dvěma lidem opravdu záleží,
budou vždycky hledat způsob, jak to může
fungovat, bez ohledu na to, jak těžké to je.

37. týden



Dale Carnegie

Jeden z nejtragičtějších rysů lidské povahy,
který znám, je ten, že všichni máme sklon
oddalovat žití. Všichni sníme o kouzelné růžové
zahradě někde za horizontem místo, abychom
se dnes radovali z růží, které nám kvetou pod
okny.

38. týden



Anita Moorjani

"Pochopila jsem, že opravdovou radost a štěstí
můžeme najít, jen když milujeme sami sebe,

když se obrátíme dovnitř, následujeme své srdce
a děláme to, co nám přináší radost."

39. týden



Neznámý autor

Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly.
Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil
pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl
tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet 
a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na něj
cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc.
To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec
umřel.

Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci
zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát,
ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem.
A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem 
a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti
opustil sál.

40. týden



Mark Manson

"K čertu s pozitivismem. Buďme upřímní, když
něco stojí za hovno, tak si to přiznejme 

a naučme se s tím žít."

41. týden



Neznámý autor

Otec velmi bohaté rodiny vzal svého syna na venkov s
úmyslem ukázat mu, v jaké bídě někteří lidé žijí. Pár dní 
a nocí strávili na malém horském hospodářství, které
vlastnila nemajetná rodina. Když se vraceli domů, otec se
syna ptá, jak se mu výlet líbil. „To bylo úžasné, tati!“ 

Otec mu s úsměvem odpověděl. „Viděl jsi, v jaké bídě ti
lidé žijí? Řekni mi, čemu jsi se na tomto výletě naučil?“ 

A syn mu nato odvětil: „Viděl jsem, že my máme jednoho
psa a oni čtyři. My máme bazén do poloviny zahrady a oni
potok, co nikde nekončí. My jsme si koupili do zahrady
svítilny a jim v noci svítí hvězdy. Naše veranda sahá až po
přední zahrádku a jim patří celý horizont.My žijeme na
malém pozemku a oni mají pole, kde nevidíš konce. My
máme sluhy, co nás obsluhují, ale oni slouží druhým. My si
své potraviny kupujeme, dokud oni si pěstují vlastní. Náš
pozemek je obehnaný ochrannou zdí, oni zeď nepotřebují.“ 

Otce to zcela umlčelo. A pak syn dodal: „Tati, děkuji ti, 
že jsi mi ukázal i jiný pohled na štěstí.“

42. týden



Dan Millman

Když spojí síly zlost s odhodláním, nemusíme
se "pokoušet" - zkrátka to uděláme.

43. týden



Eckhart Tolle

Potřeby ega jsou nekonečné. Ego se cítí
ohrožené a bezbranné, a proto žije v neustálém
strachu a pořád něco potřebuje.

44. týden



Neznámý autor

Muž zemřel, a když si to uvědomil, spatřil Boha, jak k němu
kráčí s kufrem v ruce.
„Je čas jít, můj synu,“ pravil Bůh. Překvapený muž odpověděl:
„Teď? Tak brzy? Mám ještě spoustu plánů…“„Je mi líto, ale je
čas jít.“

„Co neseš v tom kufru?“ zajímalo muže.Bůh odpověděl:
„Všechno, co ti náleží.“„Myslíš tím moje oblečení, moje
peníze?“„Ty nikdy skutečně nebyly tvé, patří na Zemi.“„Takže
jsou to moje vzpomínky?“ hádal muž dál. Bůh odvětil: „Ty nikdy
nebyly tvé, ve skutečnosti patří času.“

„Tak tedy moje dovednosti a zkušenosti?“„Ty byly jen výsledkem
okolností, nejsou tvé.“„Moje rodina a přátelé?“„Je mi líto, ale ani
oni ti nepatří. Náležely tvé životní stezce.“„Dokonce ani má žena
a syn?“„Ne, ti patřily tvému srdci.“„A co mé tělo?“„To už patří
prachu.“„A duše?“„Nikoli, ta patří mně.“

Pln strachu si muž vzal od Boha kufr a otevřel ho. Uviděl, 
že kufr je úplně prázdný. Se slzou v oku se muž zeptal: „Já
jsem tedy nikdy nic neměl?“
Bůh mu řekl: „Jediné, co jsi kdy skutečně měl, byl tvůj život.
Každý jeho okamžik byl jenom tvůj.“

45. týden



Mooji

Budeš-li naslouchat svému srdci, půjdeš
správným směrem, aniž by ses vůbec zamýšlel

nad tím, je-li správný, nebo ne.

46. týden



Mistr Oogway - úryvek z filmu Kung-fu Panda

"Často potkáš svůj osud na cestě, po které před
ním utíkáš."

47. týden



Neznámý autor 

Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly.
Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil
pes a dostal se až do tohoto sálu. 

Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby,
začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I
oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho
rozdráždilo ještě víc. To rozčilení ho tak
vyčerpalo, že nakonec umřel. 

Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci
zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát,
ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem.
A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a
radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti
opustil sál. 

Který z příběhů připomíná váš život?

48. týden



Jeho Svatost 14. Dalajláma Tändzin Gjamccho.

Naším prvořadým účelem v tomto životě je
pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete
pomoci, alespoň jim neubližujte.

49. týden



Rhonda Byrne

Ve zmatku najdi jednoduchost. V nesouladu
najdi harmonii. Uprostřed těžkostí se nabízí
příležitost.

50. týden



Úryvek z filmu Pokojný bojovník

Lidi, které je nejtěžší mít rád, jsou vždycky ti, 
co to nejvíce potřebují.

51. týden



Kay Castillo del Cuadro - úryvek z knihy Jsem zranitelná

Nikdy se nevzdávej. I když se ti zdá, že ti život
hází klacky pod nohy. Samotné chtění nestačí,

připrav se na překážky, které je potřeba
překonat. Je to však součást tvého tréningu,
rozvoje a zároveň zkouška, jak moc to myslíš

vážně. Zda si to opravdu přeje tvé srdce a je to
součást tvé autentické cesty.

 
Naopak nelpi a nedrž otěže příliš pevně. Přijímej
od života, co ti dává se vztyčenou hlavou. Buď
vděčný za to, co máš a neohlížej se na to, co jsi

ztratil nebo co ti ještě chybí. 
 

Šťastný život je především o rozhodnutí,
rovnováze, odvaze a respektování.

52. týden



Připoj se k nám

Během celého roku mě také sleduj na blogu:
 

 www.kaycastillodelcuadro.com/blog 
 

a na sociálních sítích: 
 

FB: www.facebook.com/kaycastillodelcuadro 
IG: www.instagram.com/kaycastillodelcuadro 

 
#kaycastillodelcuadro

Líbí se ti e-book?
 

Pokud ano a chceš rovněž pracovní sešit 
s 52 praktickými cvičeními, mrkni ZDE →

https://www.kaycastillodelcuadro.com/motivacni
-cvicebnicek-2021
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