
Ranní ptáče
dál doskáče

-
staň se

vítězem svého
života

E - book, který Ti může dát impuls,
změnit svůj život



Ahojky, moje jméno je Kateřina Matušinová. 
Jsem žena, dcera, sestra, manželka i maminka.  
Žiji obyčejně neobyčejný rodinný život jako
většina z vás, s tím rozdílem, že jsem začala mít
chuť se podělit o to, co mi v životě pomohlo a
pomáhá, překročit některé nelehké situace,
jako jsou nemoc, přechod ze zaměstnání 
do podnikání, nalezení svého ženství, výchova
dětí, a podobně...
Jsem žena mnoha tváří, s velkým snem,
dosáhnout v životě všeho, po čem touží.
Všechny informace v tomto e-booku jsem
získala od dalších úžasných lidí a mentorů,
kterým jsem za to ze srdce vděčná.
Budu moc ráda, když i Tobě, budou 
ku prospěchu.

Od srdce, s láskou Kateřina 
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První a určitě to nejdůležitější 
je rozhodnutí, že ve svém životě chci něco

změnit. Mělo by to být takové to
rozhodnutí od srdce, které Tě nenechá
klidnou, rozhodnutí, které cítíš uvnitř

sebe jako nevyhnutelné a žádoucí.
U mě toto rozhodnutí vyvolala nemoc,

která přišla do mého života a převrátila
ho naruby. 

U tebe určitě není třeba, abys
onemocněla, stačí si sednout, dát ruku 

na srdce a zeptat se sama nebo sám sebe,
"jsem spokojená se svým životem tak 

jak ho teď žiji?"
 A jestli je Tvoje odpověď NE, zkus
zařadit do svého života pár typů 

z následujících stránek.



02Ano, opravdu myslím každý
den a ano v 5 hodin. Proč? 
Protože to je hodina kdy naši
mysl ještě neatakují žádné
vnější podněty a nic nás
nerozptyluje. Já vím, že mám 
v tuto dobu minimálně hodinu
a půl jenom pro sebe.

Samozřejmě , že jestli chcete,
můžete vstávat v 5 hodin jen
od pondělí do pátku, 
ALE věřte, že "částečné úsilí,
přináší jen částečné výsledky."
Znám to z vlastní zkušenosti.

KAŽDÝ DEN VSTÁVEJ
V 5 HODIN RÁNO.
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Je vědecky dokázáno, že pro vytvoření nových
neuronových spojů v mozku a vytvoření nových
návyků je třeba šestašedesát dní, proto když něčeho
co chcete změnit, necháte po pár pokusech, nevyjde
to, protože jste tomu nevěnovali dostatečný čas.
Další mojí radou proto je, VYTRVEJTE.
 Vytrvalost je vlastnost vítězů.

Každá změna,  
je na začátku těžká,

uprostřed chaotická a
na konci nádherná.

To, co dělá vytrvalé nejlepší nejlepšímii, není
genetika, ale jejich zvyky a návyky.

Důležitá je pevnost jejich odhodláni, 
výdrže a vytrvalosti.

To se říká snadno, že? Vytrvejte. 
Ale jak to udělat, aby člově vytrval???

 
Mě velmi pomohlo, dát si budík na 4:55 a

hned jak zazvonil vylést z postele, 
dřív, než mi mysl začne našeptávat, 

"ještě ne ještě chvilku, jenom se protáhni."



A co vlastně dělat,
když už vstanete 
v 5 hodin ráno???
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Já hned po probuzení
poděkuji, za nový den.

Protáhnu se , zacvičím si.

Dám si 20-ti minutovou
meditaci.

Napíšu si, za co
všechno jsem ve
svém životě vděčná.

Naplánuji si svůj
úspěšný den .
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Tady je pár mých tipů



Stávám se
vědomým
tvůrcem

svého života.



Všechny informace a doporučení
obsažené v tomto e-booku mají pouze

informativní charakter.
Všechno je pouze moje zkušenost

 a informace získané od mých mentorů 
a učitelů, kterým tímto ze srdce 
děkuji a s láskou předávám dál.

Od srdce, s láskou Kateřina  

Další inspiraci, motivaci a nápady jak začít
například 

s meditacemi, co a jak ještě dělat ráno 
po probuzení a co dalšího udělat pro svůj šťastný
a spokojený život, najdete v mých pravidelných

mailech.

Dál mě můžete sledovat taky tady 
https://www.instagram.com/katka_matusinova

a tady
https://www.facebook.com/katerina.matusinova/

S radostí se s vámi podělím o všechno co jsem 
se na své cestě naučila.


