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� Knihařství, Horní 135/2, ZR. Vazby 
časopisů, diplomových prací a jiných 
tisků. Zhotovení kronik, alb. Opravy 
starých knih. Rámování a paspartování 
obrazů. Otevřeno po.,út., čt., 9-14 hod., 
stř. 9-16,30 hod., tel. 566 622 164

Knihařství

Angličtina a němčina

Klimatizace

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služba, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457. Veškeré 
malířské a natěračské práce. 
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár nad 
Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, nátěry. 
Malby včetně úklidu. Nátěry oken,střech, 
dveří. Drobné zednické a obkladačské 
práce. e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu a 
zkoušku FCE. Skupinové kurzy zahajujeme 
vždy v únoru a září v rozsahu 18 
výukových bloků a před zahájením máte 
možnost účastnit se zdarma 1 náslechovou 
hodinu. Individuální výuku nabízíme v 
průběhu roku dle dohody včetně Business 
and Technical English.

Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár 
n.S. (HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 
566620 261, www.systemy-jakosti.cz

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínicí techniky, včetně venkov. rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.: 608 111 995   www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby
� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

OZNAMOVATEL
OsTATNí

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234

Zahradnictví
�Zahradnictví u Chlubnů přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce 
2023.
S novým slunkem se těšíme na další setkání
Tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz

Vždy, když končí rok starý a začí-
ná 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 pro-
měňuje jen velmi pozvolna s tím, jak 
nabíráme životní zkušenosti a jak se 
mění naše názory. A to se děje po 
celý život, navíc jsme stále ovlivňo-
váni naším okolím, výchovou, hod-
notami nebo vztahy. 

V podstatě neustále reagujeme na 
vše, co se nám děje, a více těchto 
změn se odehrává v našem mozku 
nežli v realitě. Je dokázáno, že člo-
věk tráví více času tím, že se zabý-
vá svými myšlenkami 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 
cokoliv změnit, musí tato změna při-
jít nejprve zevnitř a my se k ní musí-
me skutečně odhodlat. Jinak řečeno, 
měli bychom být přesvědčeni o tom, 
že nám tato změna prospěje a že je 
to naše svobodné 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 před-
stavíme, jak nám sluší naše oblíbené 
šaty nebo dokonce i plavky (to už je 
samozřejmě hodně odvážná předsta-
va), pak si k tomuto cvičení přibereme 
ještě pravidelné procházky s pejskem 
nebo vnoučaty!

Aby se mohl jakýkoli náš sen usku-
tečnit, musíme pro něj něco udělat. 
První krok bývá nejdůležitější a také 
někdy pomáhá, když se svými úmys-
ly seznámíte své okolí.

Například, když řeknete své kama-
rádce nebo mamince, že od teď už 
nebudete jíst žádné sladkosti, jeli-
kož se snažíte zhubnout, a pokud 
vám chtějí udělat radost, ať přinesou 
kedlubnu, sushi nebo lososa! Jako 
odměnu si pak můžete dát občas ně-
co dobrého, což rozhodně nemusí 
obsahovat cukr, který je mimocho-
dem návykový. Ať už máte jakékoliv 
předsevzetí do nového roku, zkuste 
si promyslet jednotlivé kroky a také 
si představte hotový výsledek, který 
vás potěší. 

Váš mozek a také vaše psychika pak 
udělají všechno pro to, aby se výsle-
dek dostavil co nejdříve, uvidíte! 
Vždyť nejvíce překážek si opět tvo-
říme jen my sami, a to naprosto zby-
tečně. Změna je přirozenou součástí 
našeho života, a když budete odváž-
ní, pak se vám jistě splní všechna 
přání. Jen ten první krok, viďte?

Mgr. Lucie Poláková
Psychoterapeutka a astroložka
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Psychoterapeutické okénko
Jak na předsevzetí


