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1  LEDEN 2023: 

Proč si nedávám novoroční předsevzetí a proč byste neměli ani vy 

Dobrý den, 

jmenuju se Dana-Sofie Šlancarová a jsem zakladatelkou projektu Cyklická žena®, e-shopu 
Lifehacking.store a autorka online kurzů s názvem Vychytávky pro život. V letošním roce jsem se pro 
vás rozhodla udělat sérii dvanácti pravidelných webinářů na témata, která s vámi nejvíc řeším a o 
kterých mi nejvíc píšete. 

Na úvod chci jen poznamenat, že všechna témata jsou určena pro ženy i pro muže, nicméně je 
pravda, že u některých z nich se může stát, že se budu víc zaměřovat na ženy – už proto, že jsem žena 
a že zhruba 80 % mých klientů tvoří ženy. Nicméně i když se budeme zabývat třeba tématy, jako je 
ženská cykličnost nebo menstruace, kterýmiž fyzicky procházejí ženy, tak platí, že vy muži žijete 
s námi ženami (ať už doma nebo třeba v zaměstnání) a naše ženské cyklické proměny mají nějaký 
(většinou poměrně zásadní) dopad i na vás. Takže i z těchto zdánlivě čistě ženských témat si muži 
odnesou důležité informace, které jim můžou pomoci zlepšit život a vztahy! 

Neexistují žádná čistě ženská nebo mužská témata, 
koneckonců každý muž má v sobě vnitřní ženu  

a každá žena vnitřního muže. 

No a téma pro měsíc leden je krapet obligátní, protože leden je prostě ten měsíc, kdy se ještě natvrdo 
snažíme dodržovat svá novoroční předsevzetí. Problém je v tom, že leden je taky často poslední 
měsíc, kdy se o to snažíme. Já to vidím velmi dobře z okna své pracovny. Mám výhled do parku, kde 
se začátkem ledna vyrojí řada běžců, na kterých je už zdálky poznat, kdo z nich běhá, protože je to 
jeho životní styl, a kdo si to dal jako novoroční předsevzetí – a velmi brzy s tím skončí. 

Já osobně si už pár let novoroční předsevzetí nedávám. U mě to taky totiž často nikam nevedlo a teď 
už se mám po těch letech života sama se sebou natolik ráda, že jsem si přestala lhát do kapsy. Ale 
pozor! Neznamená to ani náhodou, že bych nedělala rozhodnutí, že to či ono chci ve svém životě 
změnit. To dělám, a dokonce poměrně často! 

Vraťme se ale k novoročním předsevzetím a k tomu, proč pro nás bývá – troufám si říci – v 90 % 
případů tak obtížné je dodržet. 

Jeden důvod je takový ženský, ale týká se i mužů: Když si dáváme předsevzetí, ve velké většině 
případů nás zavazuje k nějaké akci. Chceme například zhubnout, takže si naordinujeme běhání nebo 
pravidelné návštěvy fitness nebo něco podobného. Nebo se chceme naučit nějaký jazyk, což zase 
znamená pravidelné hodiny s učitelem nebo aspoň na duolingu. Nebo chceme něco udělat se svým 
zdravím, takže začneme podnikat nějaké akční kroky... Otázka ovšem zní: 

https://www.cyklickazena.cz
http://lifehacking.store/
https://vychytavkyprozivot.cz
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Předsevzetím se zavazujeme k nějaké akci – 
je ale na ni ten správný čas? 

Problém s novoročními předsevzetími je totiž v tom, že leden, to je zima, a zima, to je menstruační 
fáze roku, jak já vždycky říkám. A ženy, které mě teď poslouchají a které aspoň trochu pracují se 
svými fázemi, mi teď určitě přitakají, že když menstruují, tak se jim rozhodně nechce nic dělat. 
Chceme jen sedět v teple a být... A možná ještě líp spát a spát a dospat všechno to, co jsme musely 
být vzhůru během zbytku měsíce, ať už kvůli dětem, práci nebo jiným starostem.  

V menstruační fázi jsme v takovém meditativním ponořeném stavu a nechce se nám nic dělat. 
Dokonce by se dalo říci, že jestli je nám v menstruační fázi opravdu něco vzdálené, tak je to akce. A 
navíc: v menstruační fázi je potřeba odpočívat, abychom nabraly síly do dalšího měsíce a nebyly celý 
následující měsíc jako štěkající premenstruační fúrie. 

Zima je přesně jako menstruační fáze:  
má se během ní odpočívat,  

abychom nabrali síly do dalšího roku. 
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No a protože roční období mají vliv nejen na ženy, ale i na muže, tak tenhle princip platí pro obě (nebo 
pro všechna) pohlaví bez rozdílu. V zimě se přirozeně stahujeme do sebe a spíš jsme ve fázi reflexe a 
klidu, než ve fázi výkonu a akce. Fáze výkonu a akce teprve přijde! 

A přesně to je ten důvod, proč nám tak často nefunguje si dávat akční předsevzetí na začátku roku. 
Energie ročního období jde totiž přímo proti tomu. A přiznejme si to: 1. ledna je jen datum. Dohod-
nuté datum, které navíc neplatí pro celý svět. Některé národy mají začátek nového roku úplně jinak. 

Kdybychom se na to tedy dívali z hlediska ženské cykličnosti a z hlediska cyklů ročních období, pro 
předsevzetí je nejlepší jaro, protože to je doba akce, nových začátků, potřeby pohybu a tak (to je tzv. 
dynamická fáze roku). A překvapivě taky podzim, což je premenstruační fáze roku, která je ovšem 
geniální v tom, že máme velmi silný drajv dokončovat a dotahovat věci, a to nás může u nového 
předsevzetí podržet potřebných 21 dní, než se stane novým návykem. 

Z ročních období jsou na předsevzetí nejlepší jaro a podzim, 
anebo pak dynamická či premenstruační fáze měsíce. 

Další problém s předsevzetími spočívá v otázce, do jaké míry je dané předsevzetí opravdu naše a do 
jaké míry nám ho vnutil někdo z našeho okolí nebo naše kultura a společnost.  

Já jsem si například už několikrát dala předsevzetí, že se naučím používat TikTok. A co myslíte, už ho 
umím? Zatím ne. Protože zcela upřímně jsem zatím nedozrála do okamžiku, kdy bych byla opravdu 
silně vnitřně přesvědčena, že to je věc, kterou pro svoje podnikání potřebuju. Moje koučka Morgana mi 
o TikToku vypráví na každém druhém našem setkání. A já se fakt poctivě snažila, načetla jsem si 
k tomu, co šlo, založila si účet – ale výsledek je stále ten, že zůstávám u Facebooku. ;-)) 

A stejně to může být s rozhodnutím zhubnout, zlepšit se v tom či onom, přestat kouřit nebo jíst čoko-
ládu – nebo v čemkoli jiném, pro co jste se možná na přelomu letošního a loňského roku rozhodli vy. 

Jakmile předsevzetí není opravdu vaše vnitřní,  
neexistuje žádná motivace, která by vás přiměla  

u něj dlouhodobě vytrvat. 

Předpokládejme však, že cítíte, že byste něco doopravdy chtěli změnit, a tohle rozhodnutí je vaše vnitřní. 
Jen se vám zatím nedařilo s tím nějak pohnout, nefungovalo to jako předsevzetí. Nicméně uvnitř ve vás 
už je přítomen silný záměr, že to změnit chcete. Zkusím vám tedy popsat určitý postup, který je velmi 
laskavý a který na sebe používám v posledních letech já a funguje mi velmi dobře. A popíšu vám ho 
přímo na konkrétním příkladu, abyste věděli, že není vycucaný z prstu, ale vychází z reálné praxe. 

Před několika lety jsem prošla vyhořením. Byla jsem tak unavená a vyčerpaná, že jsem měla problém 
ráno vstát z postele a moje práce, ač jsem ji milovala, mi přestala dávat smysl. Moje tělo chtělo jen 
spát a spát, ale i když jsem spala, nedokázala jsem se dobít natolik, abych se přes den cítila dobře. 
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Nevěděla jsem, co mám dělat, aby to bylo lepší, nicméně v určité chvíli jsem došla do bodu, kdy jsem 
si řekla: Tohle chci změnit, takhle už nechci žít dál. 

A to je ten zásadní první krok: udělat vnitřní rozhodnutí. A pak nevadí, jestli víte, co máte dělat dál, 
nebo to vůbec ani netušíte. Tohle vnitřní rozhodnutí je první výkop. A i když ještě nějakou chvíli 
nebude následovat nic, věci už se daly do pohybu někde uvnitř vás, ve vašem podvědomí. 

Víc o tom mluvím například ve svém kurzu Vychytávky pro život 1: Jak si zhmotnit svůj vysněný 
život, anebo to taky krásně popisuje Miranda Gray v knize Cyklická žena. Jde totiž o to, že v našem 
mozku je něco, co se jmenuje retikulární aktivační systém, který nám filtruje realitu. Každou vteřinou 
k nám z našeho okolí proudí ohromné množství informací, které naše vědomí nedokáže zpracovávat, 
ale ukládají se v našem podvědomí. A právě proto je tu onen filtr, který nám pak z těchto informací 
vybírá ty, jež jsou pro nás nějak důležité – a tento filtr si můžeme vědomě nastavovat. 

Jestliže se pro něco rozhodneme, 
filtr vnější reality se nastaví směrem  

k tomuto našemu záměru. 

Ale pozor, pozor, pozor! Už v tomto úvodním bodě bych na vás chtěla apelovat, abyste na sebe byli 
nesmírně laskaví. Když jsem se já rozhodla dostat ze stavu vyhoření, byla jsem tak unavená, že mi 
rozhodně nešlo jít okamžitě do nějaké masivní akce, jako například začít chodit běhat. V té chvíli jsem 
se pouze a jenom dokázala vidět, jak běhám... Dokázala jsem si pouze představovat, jak běhám v lese 
po jehličím sypaných stezkách a dýchám tu čerstvou vůni a moje nohy jsou lehké a já se cítím opravdu 
skvěle... V té době pro mě byla reálná maximálně tak procházka se psem kiláček či dva, ale ujít třeba 
10 kilometrů, to pro mě byla dálka, která mě dokázala hodně vyčerpat. 

Další zásadní krok tedy je vidět a cítit to, co chci žít, mít, užívat si atd., i když se mi to zatím v reálu 
neděje. Tady je důležitá ta laskavost a trpělivost se sebou samými, protože náš vnitřní kritik nám bude 
říkat: Seš slaboch, nemáš disciplínu, nikdy to nikam nedotáhneš, nikdy nezhubneš, nikdy ti nebude líp... 

Zkusím vám dát ještě jeden příměr. V marketingových příručkách se píše, že zákazník poprvé nakoupí 
zhruba po pátém až sedmém kontaktu. A přesně to jste vy, v roli prodejce i zákazníka. Rozhodli jste se 
něco ve svém životě změnit, a to je ten první a hlavní kontakt. Ale zatím procházíte procesem, kdy to 
ve vás musí dozrát, abyste koupili. A potřebujete možná pět, možná sedm a možná dvacet nebo sto 
dalších impulsů, abyste to doopravdy udělali a dotáhli do úspěšného konce. 

Takže si rozhodně nenadávejte a nechávejte v sobě rozhodnutí něco změnit pěkně zrát. Popravdě 
řečeno, když jsem se tohle naučila, tak se můj proces učení se novým návykům o dost zjednodušil – a 
dokonce zrychlil. Jakkoli to zní nelogicky: 

Dovolte si nespěchat –  
a tím to všechno urychlíte. 

https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://www.lifehacking.store/cyklicka-zena-tistena-kniha/
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U mne to dál vypadalo tak, že jsem měla určité vnitřní pocity, které jsem začala postupně následovat. 
Například jsem objevila informace, že by mi mohly pomoci konkrétní vitamíny nebo zelené potraviny, a 
tak jsem je začala jíst. Změny, které mi to přineslo, na začátku nebyly velké a rozhodně ne okamžité (i 
když jsem si to moc přála), protože jsem svoje tělo vyčerpávala dlouhou řadu let, ale nějaké 
pidizměnečky tam byly a já jsem je cítila, a to mě motivovalo pokračovat dál. 

A protože odjakživa fakt ráda běhám, dala jsem si 
závazek, že zkusím uběhnout půlmaraton. A tady se stala 
další prima věc, kterou vám taky doporučuju v určité fázi, 
kdy už začínáte pracovat na akční části předsevzetí: Dát o 
svém záměru vědět veřejně, ale ideálně těm lidem, kteří 
vás v něm podpoří – ne těm, kteří vás od něj budou 
zrazovat.  

Když jsem svůj záměr uběhnout půlmaraton vyhlásila 
veřejně jako roční závazek u sebe ve firmě, tak se ukázalo, 
že naše kolegyně Štěpánka i její muž Jirka běhali 
maratony, a tak mě na dálku koučovali, udělali mi 
tréninkový plán a všechno mi trpělivě vysvětlovali a 
podporovali mě. Tělo jsem intenzivně dopovala zeleným 
ječmenem – a během tří měsíců jsem byla v takové 
kondici, že jsem dala budějický půlmaraton za vedra, ze 
kterého padali i keňští šampióni, a to v čase, který nebyl 
na prvničku úplně špatný! ;-) 

A dál to pokračovalo v podobném duchu v podobných 
postupných jednotlivých krocích. Například mi přišla myšlenka začít posilovat nejen nohy skrze 
běhání, ale rozvíjet celé tělo. Nechala jsem to chvíli zrát, a pak jsem objevila na YouTube super 
cvičební videa zdarma od Daniela a Kelli z Fitnessblender.com, podle kterých cvičím dodnes. Začala 
jsem u jednodušších cvičení, která jsem lehce zvládala i ve své špatné fyzické kondici, a postupně 
jsem přidávala na intenzitě. 

A jak se moje kondice zlepšovala, začalo mi to dávat větší a větší smysl a víc a víc mě to bavilo a 
cítila jsem se motivovaná to dělat každý den a nevynechat ani jediný. Pohyb byl totiž prospěšný nejen 
pro moje fyzické tělo, ale ty endorfiny, co se mi vyplavovaly při běhu nebo při cvičení, mě vytahovaly 
velmi úspěšně z toho pocitu marnosti, v němž jsem se nacházela v době vyhoření po většinu bdělého 
dne. Takže svým způsobem se to pro mě stalo závislostí, běhat a hýbat se. 

Všechno v nás vyplavuje nějaké hormony.  
Deprese a stres ty negativní, pohyb a odpočinek ty pozitivní.  

A je v naší moci to ovlivnit a vybrat si. 

http://fitnessblender.com/
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Další krok byl, že jsem zatoužila po osobním trenérovi. To trvalo ještě asi rok, než se mi to doopravdy 
zhmotnilo. Zkoušela jsem nejdřív jednoho tady u nás v Budějovicích, což neklaplo, protože mě nebavil 
ten typ cvičení a taky nutnost někam pravidelně dojíždět, protože já nesnáším pravidelnost. Ale pak mi 
kamarádka náhodou řekla o klukovi, co je mistr světa ve fitness a ona u něj ve svých 40 letech byla na 
kurzu stojek a dost ji to bavilo. To mě hodně zaujalo, takže jsem se k němu přihlásila na letní 
pohybový Movement Camp, kde jsme posilovali a dělali stojky. 

A v této části mého příběhu můžete zase jasně vidět všechny články toho kroku:  

• Mám záměr.  
• Pohrávám si s ním.  
• Jdu něžně do akce, ale netlačím.  
• Jsem trpělivá sama na sebe i na to, jak a jestli se mi záměr daří naplňovat.  
• Dívám se po synchronicitách.  
• A když mě něco opravdu zaujme, tak jdu za tím, i když pak mám z toho strach. (Tzn. zaplatím 

si Movement Camp a teprve pak si dovolím myšlenky, jak to vlastně zvládnu.) A protože je to 
„veřejné“ vyhlášení (= kurz je zaplacený), už na něj musím jet, musím to dodržet. 

No a tak bych mohla pokračovat. Moje předsevzetí cítit se fyzicky i psychicky líp se plní dál a dál, po 
dalších a dalších krocích, po dalších a dalších záměrech a minipředsevzetích. A tyhle záměry si nedá-
vám v lednu. Tyhle záměry si dávám, kdy mě to napadne. Kdykoli, kdy ucítím impuls, že to chci – že chci 
sama sebe v nějakém ohledu posunout dál. A protože jsem na sebe trpělivá a laskavá a vím, že nemusím 
koupit napoprvé, ale klidně až na popáté, každý nový záměr se mi díky tomu zhmotňuje rychleji a lehčeji. 

Správný čas na nové záměry a 
předsevzetí je kdykoli,  

nejen na Nový rok! 

A jestli už mě nějakou dobu sledujete, tak víte, že s Michalem 
Barbierem, dnes už trojnásobným mistrem světa ve fitness, 
cvičím už několik let, a to online, protože já jsem většinu 
času v Budějicích a on v Liptovském Mikuláši. Na některé 
typy cvičení je to náročnější, ale mně vyhovuje, že se někdy 
potkáváme v pondělí a ve středu a jindy ve čtvrtek a v pátek, 
někdy v devět ráno a jindy třeba v jednu – protože to přesně 
sedí mé nátuře, která nesnáší pravidelnost.  

I tak jsem se dokázala naučit jak stojku na hlavě, tak stojku 
na rukách a z ní i padat do mostu, a to vše jenom při 
Miškově vzdáleném online dohledu. Určitě si dokážete 
představit, jak jsem se na začátku bála něco takového 
udělat, navíc bez fyzické opory a podpory.  

https://michalbarbier.com/
https://michalbarbier.com/
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Teď, ve svých 47 letech, mám mnohem lepší kondici, než jsem měla třeba v 35, a dost možná i v 25! 
Když vyrazím na procházku, 10 kilometrů je pro mě taková zahřívací rozcvička. Běhat chodím skoro 
každý večer, toliko si stěžuju, že oběhnout Stromovku a Švábův Hrádek je „jenom“ 5 kilometrů, protože 
se mi nechce běhat stejný okruh víckrát. Čím víc se hýbu, tím víc mám energie. Po naší 14denní 
dovolené v Srbsku, kde jsme intenzivně chodili po kopcích a po horách, jsem byla tak nabitá, že ještě 
týden po příjezdu jsem nemohla spát. O energii mě znovu připravilo až to, když jsem zase na mnoho 
hodin a mnoho dní v kuse usedla k práci na počítači. ;-)) 

Takže to pro vás ještě jednou shrnu: 

1) Kašlete na to dávat si předsevzetí v lednu. Dávejte si ho tehdy, když dostanete impuls. 

2) Buďte se sebou velmi trpěliví a netlačte se do akce hned. Nechte to v sobě zrát. Nechejte 
svoje rozhodnutí zrát a sílit. 

3) Když vám přijde silný a jasný impuls, následujte ho neprodleně a přemýšlejte až potom. 
(Přihlaste se na kurz apod.) 

4) Pamatujte, že jedno velké předsevzetí se skládá z mnoha menších – a z mnoha a mnoha 
dílčích akcí, které ani nespočítáte. A určitě se za každou malou dílčí splněnou akcičku hodně 
chvalte!!! 

5) To velké předsevzetí si vizualizujte a prožívejte ve své mysli, jako by se už dělo, klidně každý 
den. Pomůže vám to nastavit podvědomou mysl, hlavně váš filtr reality alias retikulární 
aktivační systém, aby vás vedl za jeho realizací. (Tady je odkaz na články, ve kterých detailně 
mluvím o tom, jak to udělat. Jsou to zejména články „Jak si přitáhnout něco, o čem nevím, jak 
to vypadá“  a „Peníze, zdraví a láska jsou ty nejtěžší věci na zhmotnění. Proč?“.) 

6) A znovu opakuji: buďte trpěliví, sami se sebou i s tím, jak rychle nebo pomalu se daná věc 
zhmotňuje. Platí, že čím víc jste v klidu a netlačíte na čas, tím rychleji se vaše předsevzetí 
může splnit a stát realitou. 

Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi na viděnou u dalších webinářů. Budu vděčná za vaše 
reakce a zpětné vazby, i za vaše otázky, co by vás zajímalo jako další téma, nebo co vás aktuálně 
trápí a já bych vám s tím mohla pomoci. No a pod videem nebo na konci tohoto pracovního sešitu 
najdete rovněž přehled všech odkazů na ty zásadní věci, které jsem v tomto webináři zmínila. 

A pokud toho chcete víc, je tu pro vás můj online kurz Vychytávky pro život 1: Tipy, triky a osvědčené 
metody, jak si doopravdy zhmotnit svůj vysněný život (a proč vám to dřív nefungovalo), o kterém se 
taky dočtete víc pod tímto videem! 

Přeju vám, ať se vám vaše předsevzetí plní s lehkostí. Mějte se krásně a za měsíc zase na viděnou! 

https://pronajemobytnaku.cz/blog/
https://pronajemobytnaku.cz/blog/
https://www.cyklickazena.cz/jak-si-pritahnout-neco-o-cem-nevim-jak-to-vypada/
https://www.cyklickazena.cz/jak-si-pritahnout-neco-o-cem-nevim-jak-to-vypada/
https://www.cyklickazena.cz/penize-zdravi-a-laska-jsou-ty-nejtezsi-veci-na-zhmotneni-proc/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
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ODKAZY Z VIDEA: 

1) Projekt Cyklická žena® je nejen pro ženy a nejen o cykličnosti! Je na světě od roku 2013 a za tu 
dobu změnil život už desítkám tisíc žen i mužů v Čechách i na Slovensku. Inspirujte se zejména 
na jeho blogu! 

2) Na e-shopu Lifehacking.store najdete spoustu inspirativních knih a pomůcek z oblasti 
cykličnosti i lifehackingu, jak už název e-shopu napovídá! Neustále na něj přidáváme nové 
kousky, které mají potenciál měnit životy lidí… 

3) Kniha Cyklická žena od britské autorky Mirandy Gray stála na počátku projektu Cyklická žena® a 
je tou základní knihou, kterou by si měly přečíst všechny ženy, jež se chtějí dozvědět víc o svých 
pravidelných cyklických proměnách a o tom, jakých zesílených schopností můžou využívat 
v jednotlivých fázích svého cyklu ve všech oblastech svého života. Pro muže je pak určena kniha 
Návod na ženy. Cyklické magnety jako ten kulatý výše najdete pod tímto linkem. 

4) Jestli si chcete zacvičit s Kelli a Danielem, jděte na stránku Fitnessblender.com. 
Vyhledávací filtr vám pomůže si jak vybrat obtížnost cvičení na škále od 1 do 5, 
tak si zvolit délku cvičení a typ cvičení nebo tělesné partie, na které se 
chcete obzvláště zaměřit. 

5) A jestli vás zajímá něco už krapet náročnějšího, mrkněte se na 
stránky mého trenéra a mistra světa ve fitness Michala 
Barbiera. I on má super online cvičební kurzy, v nichž se 
můžete zaměřit jak na handbalancing (stojky), tak flexibilitu 
(protahování), tak na kalisteniku (posilování s vlastním tělem). Určitě tam opět 
vyberete svoje, ať už jste začátečník nebo pokročilý. Super jsou i Miškovy živé 
Movement Campy.  

6) Máte rádi cestopisy s fotkami krásných míst? Tak si přečtěte některý z našich 
obytňákových blogů.  

7) No a víc o vizualizacích a zhmotňování vám poví moje články „Jak si přitáhnout 
něco, o čem nevím, jak to vypadá“  a „Peníze, zdraví a láska jsou ty nejtěžší věci na 
zhmotnění. Proč?“. 

8) A jestli vás to celé zaujalo a chcete mnohem víc, je tu pro vás kurz Vychytávky pro život 1: Tipy, 
triky a osvědčené metody, jak si doopravdy zhmotnit svůj vysněný život (a proč vám to dřív 
nefungovalo), o kterém jeho účastníci říkají například: „Kurzík mě nakopnul k tomu, abych opět 
sama se sebou pracovala a posouvala zase svoje limity dále. Byl opravdu super: srozumitelný, 
skvěle uspořádaný a bylo v něm i mnoho dalších odkazů na knihy, videa či jiné kurzy. Praktikuji dál 
všechny rady, tipy a doporučení a vnímám změnu myšlenek i reakcí na určité situace v mém 
životě, Lucka.“ Více ohlasů najdete na této stránce.

https://cyklickazena.cz/
http://lifehacking.store/
https://www.lifehacking.store/cyklicka-zena-tistena-kniha/
https://www.lifehacking.store/navod-na-zeny-tistena-kniha/
https://www.lifehacking.store/cyklicke-magnety/
http://fitnessblender.com/
https://michalbarbier.com/
https://michalbarbier.com/
https://pronajemobytnaku.cz/blog/
https://www.cyklickazena.cz/jak-si-pritahnout-neco-o-cem-nevim-jak-to-vypada/
https://www.cyklickazena.cz/jak-si-pritahnout-neco-o-cem-nevim-jak-to-vypada/
https://www.cyklickazena.cz/penize-zdravi-a-laska-jsou-ty-nejtezsi-veci-na-zhmotneni-proc/
https://www.cyklickazena.cz/penize-zdravi-a-laska-jsou-ty-nejtezsi-veci-na-zhmotneni-proc/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://vychytavkyprozivot.cz/kurz-1-jak-si-zhmotnit-vysneny-zivot/
https://www.cyklickazena.cz/vychytavky-pro-zivot-1-co-rikaji-ucastnici-kurzu/

