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Přechodový rituál 

 Žena v domácnosti - Podnikatelka 
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Milá ženo, 

  

děkuji Ti, že jsi si vybrala tento jedinečný e-book, který Ti bude průvodcem Přechodovým rituálem „Žena v domácnosti – Úspěšná podnikatelka“. 

 

Nejprve bych se Ti ráda představila: 

 

  Jmenuji se Lenka Soukupová a jsem průvodkyní v oblasti osobního rozvoje, konzultantka a regresní terapeutka. 

   

  V rámci své každodenní práce s klienty, používám různé techniky a terapie, které nám pomáhají nalézat příčiny a tím i pochopení              

  nelehkých životních situací. Má práce s klienty je vždy zaměřena na klientovo nejvyšší dobro a přínos a tak s každým 

klientem    

  pracuji individuálně, dle jeho konkrétních potřeb a problémů. Krom osobních  konzultací a terapií také ráda pracuji s    

  přechodovými rituály, ač tuto specifickou oblast přímo nenabízím v rámci svých služeb. Myslím si, že přechodové rituály by   

  měly být nedílnou součástí našich životů. Tyto rituály nám pomáhají vědomě vystoupit z období či situace, která již končí a 

která    

  pro nás již není podporující a přínosná. Díky přechodovému rituálu se s takovou situací či životním obdobím vědomě rozloučíme a 

  přejdeme do nové/ podporující situace či do dalšího životního období, pro které jsme již zralí a připraveni. 

Tento e-book je určený pro každou ženu/ maminku, která pomalu vystupuje z role ženy v domácnosti. 

 

Myslím,že se shodneme na tom, že mateřství je obrovským životním zlomem pro každou z nás. Z pohodlného svobodného žití je najednou velký 

skok do nikdy nekončícího koloběhu péče o děti a rodinný krb. Pokud k tomu nejsou k ruce babičky a různé hlídací tety, je to pro ženu veliký 

pracovní zápřah, který ještě stále není doceněn a to jak samotnými ženami, tak i jejich okolím. Je to v podstatě služba non stop. Nejsou zde pracovní 

dny a dny volna či dovolené. Mateřství nemá svátky. 

 

A tak pro ty z vás, milé ženy, které se už probouzíte z tohoto koloběhu a rády byste začaly realizovat své pracovní sny a cíle, tu mám tento skvělý 

přechodový rituál, který Vám pomůže oddělit toto pečující období od nové životní/pracovní etapy.  Tento přechodový rituál je určen pro ženy, které se 

již nechtějí vracet zpět do zaměstnání a které by rády zůstaly nezávislé a rozjely si své vlastní podnikání a splnily si tak svůj podnikatelský sen. 

 

Rituál Ti pomůže si uvědomit, co už bylo a co se uzavírá a co přichází a jak to chceš mít. Pomůže Ti vědomě vystoupit z role „Ženy v 

domácnosti“ a vědomě vstoupit do role  „ Ženy podnikatelky“. 
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Nejprve se zaměříme na přípravu celého rituálu. 

 
 

Samotným rituálem Tě, milá ženo, budu provázet mluveným slovem. Bude to pro Tebe pohodlnější. Budeš se moci plně ponořit do sebe a prožít si celý 

rituál na plno. Odpadne neustálé hledání v poznámkách a ujišťování se, zda jsi na to či ono nezapomněla. Tak směle do toho! 

 

 

Příprava na Přechodový RITUÁL: 

 
1) Najdi si věc, která tě definuje jako ženu v domácnosti 

 

2) Najdi si věc, která je pro tebe symbolem úspěšné podnikatelky 

 

3) Vyber si vhodný prostor, ve kterém si projdeš tímto rituálem. Je dobré, aby Tvůj prostor byl dostatečně velký, aby se dal rozdělit na 3 části 

(orientačně stačí 2-3 m2). Rozdělení můžeš udělat třeba šátkem či nějakým provázkem. Prostory na sebe budou navazovat následovně: 

Prostor A, provázek, meziprostor, provázek, prostor B. 

 

 

prostor A  si nazveme prostorem – ŽENY V DOMÁCNOSTI 

 

meziprostor – je neutrální prostor mezi domácností a podnikáním 

 

prostor B si nazveme prostorem – ŽENY PODNIKATELKY 

 

 

 

 

Příprava prostoru „A“: 
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Tento prostor si vyzdob a zařiď tak, aby ti maximálně definoval a zobrazoval tvé období ženy v domácnosti, jeho typické prvky. Připrav si i typické 

oblečení, které jsi většinu času nosila. Do tohoto prostoru si můžeš už předem připravit vše, co bys ráda zanechala v minulosti. Nemusí to být jen 

hmotné věci, jako třeba stará ošoupaná sukně, ale můžou to být i nehmotné věci či přesvědčení, u kterých víš, že už Tě nepodporují (př. Přesvědčení: 

Nezvládnu se postavit na vlastní nohy, Nikdy nedokážu svůj sen proměnit v reálné podnikání, Nepatřím a nikdy nebudu patřit mezi úspěšné 

podnikatele,…). Můžou to být i zvyky či zlozvyky, které vnímáš, že by tě na tvé cestě k úspěšné podnikatelce oslabovaly. Tyto nehmotné definice, 

pocity či přesvědčení si napiš na papír a ten si nech v tomto prostoru. Dej si na přípravu dostatek času, abys mohla v tomto prostoru zanechat vše 

nepotřebné. V tomto prostoru si připrav i papíry a tužku pro případné další poznámky. Můžeš si sem umístit i koš. 

 

Příprava MEZIPROSTORU: 

Tento prostor oddělíme provázkem, šátkem či něčím podobným od prostoru „A“. 

Zde si připrav věci, které chceš a potřebuješ pro svoji novou cestu úspěšné podnikatelky. Můžou to být hezké šaty, šminky či speciální pracovní oděv, 

který pro svoji podnikatelskou roli potřebuješ. Opět si na přípravu nech dostatek času, abys na nic nezapomněla. I v tomto prostoru si připrav papíry a 

tužku pro případné další poznámky. Můžeš si sem umístit i koš. 

 

Příprava prostoru „B“: 

I tento prostor si oddělíme provázkem, šátkem či něčím podobným od „meziprostoru“. 

Tento prostor si vyzdob a zařiď tak, jak bys chtěla, či jak si představuješ prostor úspěšné a spokojené podnikatelky. Dej si sem věci, které jsou pro tebe 

symbolické pro oblast hojnosti, spokojenosti, zabezpečení, či čehokoliv, co od svého podnikání očekáváš. 

Do prostoru B si připrav i takový oltář pro oslavu, pokud je to možné, dej si tam karafu s vínem či jiným slavnostním pitím, můžeš si tam dát ovoce či 

cokoliv, co považuješ za vhodné pro oslavu Podnikání. Také si zde můžeš dát fotky, či knihy nebo časopisy o úspěšných podnikatelkách či 

podnikatelích, kteří jsou ti vzorem a třeba by jsi ráda šla v jejich stopách. Tvé fantazii a touhám se meze nekladou. Můžeš si připravit klidně i hudbu. 

Je to jen na tobě, jak ráda slavíš své úspěchy a životní posuny. I do tohoto 3-tího prostoru si můžeš připravit papíry a tužky, kdyby sis potřebovala něco 

poznamenat. 

 

Pokud máš vše připravené, tak jdeme na to. Zajisti, abys měla dostatek nerušeného času. 
 

Zde najdeš odkaz na audio část průvodce přechodovým rituálem. 
 

 

https://www.vedomeziti.eu/wp-content/uploads/2020/09/Audio_ritual.mp3
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Pár slov na závěr. 
 

Určitě bych Ti doporučila si něco z tohoto rituálu schovat na památku. Na připomenutí tohoto mimořádného okamžiku, na zrod Tvé nové cesty. 

Můžeš si třeba usušit květinu, která Ti zdobila Tvůj podnikatelský prostor. Nebo to může být „pravý“ kožený podnikatelský notes, který jsi měla jako 

symbol úspěšného podnikání. Vyber si to, co tě podpoří a vždy připomene Tvoji snahu a odvahu udělat tento první krok ke svobodnému 

podnikání. Toto ještě není konec, je to jeden z prvních kroků k uskutečnění tvého snu. A na této Tvé jedinečné cestě, Ti milá ženo, přeji štěstí, radost a 

naplnění. Užij si každý krok své cesty a i sebemenší úspěch náležitě oslav. Pamatuj, že i cesta je cíl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá ženo, pokud ti tento e-book pomohl na tvé cestě ke splnění si svého snu, budu ráda, když ho doporučíš své kamarádce, mamince, či známé. 

Ale nekopíruj a nesdílej jej prosím! Raději je pošli na můj web: www.vedomeziti.eu, kde si jej mohou oficiálně vyžádat. 

Obsah e-booku je chráněn autorským právem. Obsah se nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoliv účelu bez mého 

souhlasu. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupnění fotografií a textů. Děkuji Ti za Tvůj respekt k mé práci. 

 

Lenka Soukupová 

vedomeziti.eu 

http://www.vedomeziti.eu/
http://www.vedomeziti.eu/

