
Dovol si TO... ŽÍT PODLE SEBE!!!
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Proč  s i  TO
DOV OL I T?

Co  z na me ná  "TO"?

Protože jinak to nebudeš ty a SVŮJ
ŽIVOT PROŽIJEŠ PODLE OČEKÁVÁNÍ

DRUHÝCH. 
 

Protože cítíš, že TVŮJ ŽIVOT BY MOHL
BÝT LEPŠÍ a hledáš způsoby jak toho

docílit.
 

Protože stále PROŽÍVÁŠ STEJNÉ SITUACE. 
 

Protože NÁVOD NA ŽIVOT NEEXISTUJE! 
 

Mnohdy si ani neuvědomuješ fakt, že si
něco NE-DOVOLUJEŠ. Zkrátka BLOKUJEŠ

SÁM SEBE.
 

Vše je pouze ve tvých rukou.

Například mít se rád...
splnit si svůj sen...
najít svoje poslání...
přestat se trápit...
požádat o pomoc...
být sám sebou...

říct důležitou věc...
být šťastný...

rozhodnout se podle svého...
naučit se něco...
vyřešit vztahy...
mít sebedůvěru...

nebát se chybovat...
odpustit sobě nebo někomu...

říct NE...

. . .DOPL Ň S I  SÁM!



E-Book píšu se záměrem inspirovat tě k víře, že je to na tobě a k odhodlání to alespoň zkusit. 
 
Vycházím z koučovacích postupů, ověřených technik a toho, co jsem sám prožil. Zároveň také
ze zkušeností s mými klienty, kteří si po práci se mnou SVÉ „TO“ DOVOLILI. 
 
Součástí je i návod, jak si být sám sobě koučem.

PROČ TO ČÍST...?

CO ZÍSKÁŠ?
Dovol si věnovat každý den čas jen a jen sobě… 

Začni třeba s 10 minutami…

Především se přestaneš točit v kruhu.

Řada z mých klientů za mnou přišla až v okamžiku, kdy si uvědomili, že se jim stále opakuje
to samé… Mysleli si, že to vyřešili, ale zpravidla před tím spíš utekli, nebo to vytěsnili,
nebo dělali, že to neexistuje…

Začneš se pohybovat směrem kupředu a vzhůru. 
Uvědomíš si, jak si doopravdy přeješ žít. Začneš si to užívat.

DOVOLÍŠ SI TO!



DOVOLIL jsem si v 18 letech odejít z domova, oženit se 
a mít dítě. Cítil jsem se dospěle, zodpovědně, nezávisle 
a šťastně.
 
DOVOLIL jsem si na počátku 90. let odejít ze státního –
bezpečného a jistého sektoru telekomunikací a stát se
obchodníkem.
 
DOVOLIL jsem si v roce 1997 opustit kariéru „zaměstnance“ 
a odejít z místa ředitele akciové společnosti spadající do
holdingu tehdy velmi úspěšné TV NOVA.
 
DOVOLIL jsem si přiznat, že mi nefunguje vztah se ženou 
a odejít.
 
DOVOLIL jsem si požádat o odpuštění za to, jak necitlivě
jsem to udělal.
 
DOVOLIL jsem si odpustit sám sobě.
 
 

martin kunt
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DOVOLIL jsem si vyzkoušet v životě řadu profesí,
abych našel své pravé poslání. 
 
Byl jsem třeba projektantem telekomunikačních
sítí, obchodníkem, teamleaderem, ředitelem a.s.,
zakladatelem reklamní agentury, provozovatelem
koktejlového baru, šéfem hotelu na Srí Lance…
 
DOVOLIL jsem si stát se koučem.
 
DOVOLIL jsem si přijmout fakt, že se se mnou
rozešla má druhá žena, kterou jsem miloval.
 
DOVOLIL jsem si napsat e-Book DOVOL SI TO.
 
A stále si DOVOLUJI být šťastný, dívat se na svět
i na každého člověka nejdřív pozitivně, nesoudit,
přijímat svoje silné i slabé stránky, mít se rád
takový, jaký jsem a stále na sobě pracovat.

Můj příběh… CO JSEM SI DOVOLIL

A s tím ti rád pomůžu. 
Vím, že se potřebuješ cítit bezpečně, 

tak věř, že až dočteš, cítit se tak budeš.
Svojí víru si potvrdíš jenom tak, 
že se odhodláš a něco uděláš.

 
Blokuješ se tím, co říkáš, 

jak přemýšlíš, jak se chováš, 
jaké zaujímáš postoje k různým

situacím. Naše myšlenky a slova, 
která používáme, nás ovlivňují více, 

než si myslíme a připouštíme.

Nicméně ti rozumím, pokud třeba stále
nevěříš… Dokud to nezažiješ na vlastní
kůži, neuvěříš zcela. Jediná možnost, 

jak uvěřit, je zkusit TO.
 



Každý si pod tím „NĚCO“ představí jiný obsah
i formu, což naznačuje pestrou škálu možností. 
 
Pepíček chtěl být kosmonautem, pak se jím stal 
a před smrtí si řekl: „Wow, to bylo NĚCO!“
Anička si přála chovat koně, celý život dělala
prodavačku a před smrtí si řekla: „Uf, měla jsem
to zkusit…“. 
 
Jde tedy vlastně o to, zjistit co opravdu chceš,
následně si TO DOVOLIT a hlavně pro to něco
udělat. 

Podle mého názoru je třeba se nejdříve
očistit od balastu.  Tím myslím očekávání
okolí, jak se máš chovat...

Jak si tedy život užít tak, aby si těsně
před smrtí mohl říct: „Wow, to bylo
NĚCO!“ Nebo i dříve...



Očekávání je obecně dosti toxická záležitost.
Pokud na to zaměříš pozornost, zjistíš, 
co je tvůj život a co život podle očekávání.

Řadu okolností si totiž podvědomě nalháváš. 
Nalháváme si každý, a to ze tří základních
důvodů… 
Neuvědomujeme si to, bojíme se toho nebo jsme
líní si to přiznat. 
 
Připusť si, že NÁHODY neexistují…
Co považuješ za náhodu, děje se ti z nějakého
důvodu.
 
Třeba už to, že čteš tento ebook není náhoda,
ale potvrzení faktu, že NĚCO hledáš a třeba
přišlo TO...



Že to jde, mohu podpořit referencemi mých klientů a svým osobním příběhem.
Ten už máš přečtený… 

 
Reference vybraných klientů, kteří svolili… Ne každý si přeje sdílet svůj
příběh. 

 
Jsou to zpětné vazby na koučink a výsledky práce se mnou.

 
Tento ebook a související PROGRAM přináší podobné výsledky pro tvůj život.

DOVOL SI VĚŘIT...



Jaroslav B., proděkan Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy Praha

Spolupráce s Tebou mi především pomáhá
procitnout z provozní slepoty způsobené
dlouhodobým stereotypem. Pomohl jsi mi

„nastavit mé vlastní zrcadlo“ a já si díky
tomu začal uvědomovat své možnosti, 

které jsem doposud „neviděl“. 
Pomohl jsi mi lépe si zorganizovat náplň

svého všedního pracovního dne, ale především
a to bych rád zdůraznil, jsi pomohl uvědomit

si, jak je důležité více naslouchat 
svým podřízeným a lépe je díky tomu chápat.

Nejen sám za sebe, ale  díky pozitivní
zpětné vazbě od celé řady zaměstnanců 

si jednoznačně přeji pokračovat v koučinku
jak vlastním, tak i mých týmů, na kterých

stavím důvěru ve splnění cílů 
pro tento rok.

Radovan D. – výkonný ředitel Autocentra Davocar

V únoru jsem nastoupil na vysokou manažerskou
pozici a byla to opravdová výzva. Úplně nové

prostředí – akademický svět a velká odpovědnost.
To logicky vyvolalo potřebu mého osobního 
a manažerského rozvoje. A Martin mi dokázal
geniálním způsobem sestavit program přímo 

na míru, čímž jednoznačně vyvrátil moje obavy,
jestli je koučink skutečně to, co v tuto chvíli
potřebuji. O mnohém svědčí také fakt,že moje

spokojenost s posledním sezením, kdy jsme řešili
zatím nejsložitější pracovní situaci, 

byla bez přehánění stoprocentní. 
No a o tom, že vhled další osoby, tedy kouče,
pro Vás bude pravděpodobně k nezaplacení, 

už jistě tušíte sami.

DOVOL SI VĚŘIT...



DOVOL SI PŘIPUSTIT...



DOVOLIT SI PŘIPUSTIT...

UVĚDOMĚNÍ
Jak uvnitř, tak venku… Například
zažíváš-li konflikty, máš určitý
konflikt v sobě… něco si
nepřipouštíš, jdeš proti sobě,
něco si NEDOVOLÍŠ…
 
Vadí ti chování druhého člověka?
Pak je třeba si UVĚDOMIT, 
že to samé ti vadí na tobě samém.
Je důležité se zamyslet 
nad detaily, jelikož u sebe TO
vnímáš jinak než u toho druhého… 
 
Když si nepřiznáváš, že NĚCO
nezvládáš, budeš TO stále jen
maskovat a radost z toho mít
nebudeš.

PŘIJETÍ
Přijmi i to, co ti vadí… Přijmi, 
že to je tvoje téma, ne toho druhého
nebo světa kolem tebe. Tobě TO vadí… 
 
Přijetím se negativní pocity
rozpouští. Můžeš se smířit s tím, 
jak TO vnímáš nebo to změnit.
Vzdorovat tomu jen posílí pocit
frustrace, naštvání, vzteku, lítosti
apod.
 
Při každém dalším kontaktu se situací
nebo člověkem, který tě „postaví do
negativního pozoru“, se raduj… NĚCO
TĚ TO UČÍ… vnímej, co to je, přijmi
to a užívej to nové, co ses naučil –
o sobě…

ODHODLÁNÍ
Uvědomuješ si, že svůj vysněný život
můžeš mít ve svých rukou? Jinak řečeno,
si můžeš DOVOLIT ho mít takový, jaký
opravdu chceš. Gratuluji, máš za sebou
první krok. 
 
Jsi na cestě, kterou lemuje sebepoznávání
a na jejím (imaginárním) konci (dřív nebo
později zjistíš, že cesta konec nemá 
a že tím pravým cílem je cesta sama),
najdeš a dostaneš přesně to, co si přeješ
právě teď. PŘEJ SI SPRÁVNĚ…! Přej si, co
chceš a ne, co nechceš. 
 
Přání vyjádřené obrázkem je nejvíc,
napsané v textu je super a ponechané
v hlavě je dobré…



DOVOL SI PŘIPUSTIT... Uvědoměním, přijetím a odhodláním to začíná…

 
Dalším krokem je něco UDĚLAT, změnit,
vypustit, prostě jít do AKCE. 
 
Jaká bude tvá akce, aby se v tvém životě
začalo dít TO, co si přeješ, co si chceš
DOVOLIT?
 
Potřebuješ vědět, proč to děláš. TO PROČ 
je tvůj motor. Potřebuješ, aby tě to
bavilo. Ta zábava na cestě bude palivem pro
motor. Potřebuješ vědět, kam přesně jdeš,
aby ses cestou neztratil.

Přeji si umět v každé situaci říct, 
co mám na srdci, aniž bych druhému ublížil 
a já z toho měl špatný pocit. 
 
Celé je to na tobě… Ještě silnější je, 
pokud o tom uvažuješ v přítomném čase… 
Umím v každé situaci říct… atd.

Přeji si, aby když něco řeknu, tak to ostatní
pochopili a nedohadovali se a neobviňovali mě.
Vidíš rozdíl? Je v tom, že špatné přání se opírá 
o to, jak se mají chovat ti druzí... Očekáváš něco
od okolí…

Příklad správného přání

Příklad nesprávného přání



Jednou z technik vedoucích k přetavení
uvědomění do akce je KOLO ROVNOVÁHY. 
 
Dostaneš myšlenky z podvědomí na papír. 
 
Buď k sobě upřímný… OPRAVDU UPŘÍMNÝ!!!

DOVOL SI JÍT DO TOHO…



DOVOL SI JÍT DO TOHO…

K jednoduššímu pochopení, 
jak na to, uvádím jako příklad své kolo
rovnováhy. 
 
Vyplnil jsem si jej před bezmála 6-ti roky…
Spolu s koučkou jsme se zaměřili 
na NEJSLABŠÍ oblasti - práce a naplnění. 
 
Postupně jsem si DOVOLIL stát se naplno
koučem, definoval jsem si svou vizi, dostalo
se mi obrovského naplnění a „tak nějak samo“
přišlo zlepšení i v ostatních oblastech.
 

Inspirace a příklad



DOVOL SI JÍT DO TOHO…

Tvoje kolo…
Střed kruhu představuje NULU, vnější okraj
DESET.
 
Pojmenuj 8 nejdůležitějších oblastí
svého SOUČASNÉHO života.
 
Jsou to ty oblasti, jež ti nejčastěji běží
hlavou. Ke každé z úseček vedoucích ze
středu kruhu napiš jednu z nich. Stanov si
míru spokojenosti s každou z vybraných
životních oblastí. Na každé úsečce můžeš
zvolit NULA až DESET bodů.
 
Nula = nejsem v té oblasti vůbec spokojený,
10 = tato oblast mě naplňuje štěstím.

Spoj jednotlivé body uvnitř kruhu. 
 

Nový obvod vyjadřuje úroveň rovnováhy
v kole tvého života.

 
Pokud je tvoje kolo v pohybu, 

jde o hladkou nebo kodrcavou jízdu?



DOVOL SI JÍT DO TOHO…

Odpověz si… 2.Napiš si…
Vyber tu životní oblast, která má nejméně
bodů a DOVOL SI představu, 
jak si přeješ, aby ta oblast vypadala 
v tom nejlepším snu. Tak aby dostala 10
bodů. 
 
Dej si načas a pěkně si ten ideál vybarvi. 
JE TO TVŮJ ŽIVOT. 
 
Neřeš, jestli je to reálné, teď prostě
jen sni a až bude tvá představa kompletní,
napiš si ji.
 
Začni jen s jednou životní oblastí! Slona
taky nesníš najednou…
 

Ideální stav vybrané oblasti máš popsaný – máš cíl. 
 
Teď si představ, že k cíli vede cesta a ty zatím nevíš,
jak bude dlouhá. Tvojí vnitřní motivaci pomůžou odpovědi 
na veledůležité otázky:

Kde chci na té cestě být 
za 3 měsíce?

- cca 100 dní je optimální doba
pro start a ukotvení změny

 
Jak to přesně vypadá?

 
Jak poznám, že jsem toho

skutečně dosáhl?

A opět si to zapiš včetně nejmenších
detailů, které tě napadnou. 
 
Řada mých klientů mi tvrdila,
že stačí, když to mají v hlavě 
a psát si nic nemusí...
 
Po pár týdnech mi každý z nich dal
za pravdu a vše si zapsali. DOVOL SI
TO pro sebe udělat, je to jen pár
minut. Jakmile začneš měnit návyky
související s vybranou oblastí,
začne se měnit i tvé vnímání oné
oblasti.



DOVOL SI JÍT DO TOHO…

2.
Znáš ideální podobu své životní oblasti. Víš, kam se chceš posunout za tři měsíce, máš jasný
krátkodobý cíl. Bude to zastávka na tvé cestě za vysněným ideálem. Bude to první důkaz toho, 
že TO jde… Polož si další otázky v tomto duchu… 
 
Jak se do cíle dostanu? Jaké mám možnosti? Co mě napadá? 
 
Až budeš přemýšlet na odpověďmi, dělej to v čase, kdy na to budeš mít klid a náladu. 
Do ničeho se moc netlač – potřebuješ, aby tě to bavilo, abys měl chuť to udělat. 
 
Vzpomeň si na své PROČ. Na motor, o němž píšu výše. 
 
Napadlo tě jistě pár možností a teď je důležité si položit zvídavou otázku… Co ještě mě napadá?
Pokládej si ji do té chvíle, než budeš mít alespoň 5 variant toho, co uděláš jako první krok na
své tříměsíční cestě. Neboj se být kreativní až abstraktní. 
 
Stejně to budeš nakonec ty, kdo si vybere tu pravou možnost, ale potřebuješ mít z čeho si vybrat…
 

Zvol si zábavnou cestu…



DOVOL SI JÍT DO TOHO…

2.
Máš vybráno? Skvělé! Zbývají ti polední 2 maličkosti před prvním opravdu fyzickým
krokem na cestě za tvým přáním. Těmi maličkostmi jsou termín, kdy s tím začneš 
a míra tvého odhodlání pustit se do vykonání či vykonávání tebou vybrané možnosti. 
 
Nakolik jsi odhodlaný to uskutečnit? 
 
Použij škálu 1 – 10, kdy 1 = vůbec se mi do toho nechce a 10 = nemůžu se dočkat, 
až začnu. Pokud vnitřně cítíš své odhodlání na méně než 8, pak zvaž, jestli nevybrat
jinou variantu. Nebo si odpověz, jak by ta možnost musela vypadat, 
aby od tebe dostala 10 bodů a podle toho si ji uprav. Nelži si…!
 
Povedlo se ti to? Pak se raduj – jsi na cestě, kterou sis DOVOLIL. Pokud při tom
vystupuješ z komfortní zóny, jen dobře, jelikož je to zóna učení. 
 
Jen si toho nenakládej moc, ať to uneseš.
 

Detaily před startem… Zmínil jsem dříve slůvko NÁVYKY.
 

To se tě na cestě bude dost týkat, 
a tak ti zde pomohu několika tipy, 

jak návyky budovat a jak si je udržet 
a hlavně, aby byly funkční. 

 
Čekají tě změny a úkoly, které si sám

definuješ. Představ si, že hraješ deskovou
hru s názvem TVŮJ ŽIVOT.

 
 Je lepší si DOVOLIT život jako hru než

jako boj…



DOVOL SI JÍT DO TOHO…

2.
 

Stanov si termín, kdy se rozhodneš, jestli
v návyku pokračovat. Dojdeš-li ke zjištění, 
že návyk nepřinesl, co přinést měl, DOVOL SI
PŘIPUSTIT, že tebou vybraná možnost nebyla
optimální. Buď jí nahraď jinou možností, 
nebo uprav to nefunkční. Hlavně TO NEVZDÁVEJ!

Začni pouze s jednou věcí, jedním návykem,
jedním úkolem. Velkou chybou bývá situace,
kdy si na sebe naložíš zbytečně moc věcí
najednou a zpravidla pak nedopadne 
ani jedna. DOVOL si na to jít pomaleji, 
zato vytrvale a dlouhodobě. Malými kroky
vyšplháš i na Mount Everest.

7 užitečných tipů, jak si osvojit návyk

Definuj si nový návyk velmi detailně včetně toho, 
co má způsobit a stále mysli na to, proč to děláš. 
Kdy to budeš dělat, jak to budeš dělat, 
co k tomu potřebuješ atd.

Vybral sis jednu z možností, jak se posunout na své cestě…

Urči si, jak budeš funkčnost návyku měřit 
a vyhodnocovat. Sleduj, jestli ti to přináší to, 
k čemu směřuješ, jestli tě to baví.

Zapisuj si. DOVOL si nedržet to v hlavě a dát 
to na papír. Postupem času to velmi oceníš, 
jelikož zjistíš, že psaním si daleko více uvědomuješ.
A to je něco jiného, než „jen“ vědět.

Stále si připomínej, PROČ ses do toho pustil. 
Máš-li silné PROČ – tedy svou vnitřní motivaci – 
zůstaneš trpělivý, a to se ti vyplatí.

Věř… sobě, svému PROČ, že máš život
ve svých rukách.

Takto pokračuj s dalšími kroky opakovaně, 
až dosáhneš svého tříměsíčního cíle.



CESTA JE CÍL...



CESTA JE CÍL...

Jestliže se ti nedaří, může to být nesprávně zvolenou vizí, cílem,
nesprávně vybranou možností jednotlivých kroků – změn, návyků, úkolů…
Důvodem může být i to, že si stále něco nalháváš a ani o tom nevíš. 
 
V praxi takové situace s klienty zažívám a bývá to pro ně velký AHA
moment. Přijít na to sám není vůbec snadné…

Pokud se ti daří úspěšně kráčet ke svému cíli, 
jež stojí 3 měsíce od tvého startu a cestě k vizi,
tak ti blahopřeji a doporučuji se odměnit. 

Možnosti, jak zařídit, aby TO fungovalo, existují…

DOVOL si uznat, že seš dobrej! DOVOL si to oslavit. 
 
Mozek si to zapamatuje a další motivace bude podvědomě snazší. 
 
Možná si už také uvědomuješ, že samotná cesta 
je už vlastně cílem… DOVOLIL SIS VYDAT SE NA NÍ.



Zapoj se do
PROGRAMU DOVOL SI

TO… 

Celý svůj proces 
od začátku zreviduj
a najdi moment,

který do tvé cesty
nepasuje. 

 
Nejnáročnější
varianta…

Celé to prober
s někým ze svých

blízkých – 
vyber si intuitivně
toho, komu věříš, 

kde cítíš, 
že bude mít chuť ti

pomoc.

CESTA JE CÍL...

A) B)

Co to znamená, 
se dočteš právě teď.

C)



Připravil jsem pro tebe online program DOVOL SI TO…, kdy se ti stanu
průvodcem na cestě a pomohu ti se správnou strukturou, funkčními

postupy. Pomůžu ti odhalit situace, kdy si něco nalháváš a nevíš o
tom. Budu živit tvou vnitřní motivaci a inspirovat tě.

V předchozím textu jsem se snažil ti co nejsrozumitelněji popsat proces
sebekoučinku. Koučink jako takový je geniální metoda učení se, posunu,
uvědomění, změny negativního pohledu v pozitivní atd. 

PROGRAM DOVOL SI TO

Ale ani kouč s mnohaletou praxí si občas nedokáže pomoc bez jiného
kouče. Nedokáže si totiž položit tu správnou otázku, jež by mu otevřela
oči. Není tedy žádnou ostudou, pokud se to nepovedlo tobě.



Jak to funguje…
Po dobu 100 dní ti budu průvodcem,
koučem, inspirátorem, motivátorem,
mentorem… Jedenkrát za dva týdny
se v domluvený čas spojíme
prostřednictvím skype. Během 60
minut probereme vše, s čím budeš
potřebovat pomoc. 
 
Je to de facto online koučink.
Častější setkávání nemá příliš
smysl, pokud do toho nechceš
vletět opravdu tvrdě. 
 
Během jednoho týdne totiž
nestihneš zažít své nové návyky se
všemi souvislostmi, které budeme
probírat.

Garance vrácení peněz
Nic neriskuješ. Peníze ti na vyžádání
všechny vrátím.
 
Pokud během prvního měsíce zjistíš, 
že to není ono, dáš mi vědět a mé
průvodcování může skončit, aniž bys musel
cokoliv vysvětlovat. 
 
Tobě vrátím na účet plnou částku.

PROGRAM DOVOL SI TO

Jak si program objednat…
Klikni na šedé pole PROGRAM DOVOL
SI TO. Najdeš vše podstatné na
jednom místě. 
Standardní cena je 5200 Kč
AKCE ČERVEN 2020 = 3400 Kč
 

PROGRAM 
DOVOL SI TO

http://martinkunt.cz/pruvodce/
http://martinkunt.cz/pruvodce/
http://martinkunt.cz/pruvodce/


DOVOL SI PRŮVODCE...

Napiš si odpověď:
 
 

Děkuji ti za pozornost a trpělivost dočíst až sem…
... Tvé odhodlání DOVOLIT SI „TO“ je zřejmé!

E-book zakončím koučovací otázkou…

Co nejsilnějšího sis uvědomil při čtení tohoto e-Booku? 

Tvůj průvodce Martin


