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Vždy, když končí rok starý a začíná 
nový, snažíme se i my o nový začátek, 
přestože často zůstává jen u dobrých 
úmyslů. Vždyť změnit se je tak těžké! 
Copak můžeme být jiní, než jsme? 

Nezapomeňme, že temperament je 
vrozený a osobnost člověka se promě-
ňuje jen velmi pozvolna s tím, jak nabí-
ráme životní zkušenosti a jak se mění 
naše názory. A to se děje po celý život, 
navíc jsme stále ovlivňováni naším 
okolím, výchovou, hodnotami nebo 
vztahy. 

V podstatě neustále reagujeme na 
vše, co se nám děje, a více těchto změn 
se odehrává v našem mozku nežli v rea-
litě. Je dokázáno, že člověk tráví více 
času tím, že se zabývá svými myšlen-
kami a představami, nežli prací. A když 
se do své fantazie ponoří příliš, pak ani 
nevnímá čas (tomuto stavu se říká alfa 
vědomí). 

Proto, chceme-li ve svém životě coko-
liv změnit, musí tato změna přijít nej-
prve zevnitř a my se k ní musíme sku-
tečně odhodlat. Jinak řečeno, měli 
bychom být přesvědčeni o tom, že nám 
tato změna prospěje a že je to naše svo-
bodné rozhodnutí. 

Například rozhodneme-li se pravi-
delně cvičit, abychom zhubli pová-
noční kila, nestačí jen sledovat videa 
štíhlých a svalnatých lidí, ale opravdu 
každé ráno vstát a hodinku se tomuto 
cvičení věnovat. Pokud máme dobrou 
motivaci (a představíme si sebe sama s 
krásným plochým bříškem a o 10 kilo 

lehčí), pak budeme cvičit mnohem 
raději! A když si pak sami sebe předsta-
víme, jak nám sluší naše oblíbené šaty 
nebo dokonce i plavky (to už je samo-
zřejmě hodně odvážná představa), pak 
si k tomuto cvičení přibereme ještě 
pravidelné procházky s pejskem nebo 
vnoučaty!

Aby se mohl jakýkoli náš sen uskuteč-
nit, musíme pro něj něco udělat. První 
krok bývá nejdůležitější a také někdy 
pomáhá, když se svými úmysly sezná-
míte své okolí.

Například, když řeknete své kama-
rádce nebo mamince, že od teď už 
nebudete jíst žádné sladkosti, jelikož 
se snažíte zhubnout, a pokud vám chtě-
jí udělat radost, ať přinesou kedlub-
nu, sushi nebo lososa! Jako odměnu si 
pak můžete dát občas něco dobrého, 
což rozhodně nemusí obsahovat cukr, 
který je mimochodem návykový. Ať 
už máte jakékoliv předsevzetí do nové-
ho roku, zkuste si promyslet jednotlivé 
kroky a také si představte hotový výsle-
dek, který vás potěší. 

Váš mozek a také vaše psychika pak 
udělají všechno pro to, aby se výsledek 
dostavil co nejdříve, uvidíte! Vždyť nej-
více překážek si opět tvoříme jen my 
sami, a to naprosto zbytečně. Změna 
je přirozenou součástí našeho života, a 
když budete odvážní, pak se vám jistě 
splní všechna přání. Jen ten první krok, 
viďte?

Mgr. Lucie Poláková
Psychoterapeutka a astroložka

Ilustrační foto: pixabay.com

Psychoterapeutické okénko
Jak na předsevzetí

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. 1.   Ne MDDr. Barbora Čítková
MUDr. Jiří Brož, stom. studio s.r.o., Telečská 
1727/34, Jihlava, 567 309 654, 567 305 588

7. 1. So MUDr. Nahodil František
Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 
137

8. 1. Ne MDDr. Novák Lukáš
Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava, 728 
896 705

14. 1. So
Stomatologické centrum 
Jihlava s.r.o.

Stom. centrum Jihlava s.r.o., Havlíčkova 
5623/34a, 586 01  Jihlava, 774 874 100

15. 1. Ne MUDr. Pavlasová Alice
MUDr. ALICE PAVLASOVÁ, s.r.o., Vrchlického 
2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

21. 1. So MUDr. Pejchalová Renata
DENTIST 3D s.r.o., Palackého 1222/18, 586 01 
Jihlava, 721 970 188

   22. 1. Ne MUDr. Pivničková Taťjana
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 
574 579

28. 1. So MUDr. Policarová Marie
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 445, 
Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

29. 1. Ne MDDr. Veronika Škodová
Zubní studio V+V s.r.o., Kostelec 87, 588 61 
Kostelec, 737 391 434

Pohotovostní služba je zajišťována 
SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.
Aktuálnost přehledu NUTNO ověřit 

na recepci Nemocnice Jihlava.
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, 

tel. 567 157 211

Pohotovostní služba zubních lékařů 
– leden 2023
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JL přivezly Gospelové Vánoce 

PO DVOULETÉ covidové přestávce se v Jihlavě opět představil gospelový soubor 
se Spojených států amerických, který před zaplněným chrámem sv. Ignáce předvedl 
své umění a roztančil všechny přítomné.  Foto: Petr Klukan


