
 

 

  



 

 

 

Martin Hlinka 

Ahoj, v tomto videu sa dozvieš posledné dva nástroje na zvýšenie tvojej 

sebadôvery. 

Prvý návod je: Zarábaj viacej peňazí. Prečo? Pretože vďaka vyššiemu 

sebavedomiu si dovolíš zmeniť prácu na lepšiu. 

Dostal si návody, ako si zvýšiť sebadôveru a použiješ ich. 

Vďaka vyššiemu sebavedomiu si dovolíš zmeniť prácu na lepšiu a lepšie platenú. 

Vďaka lepšej práci budeš mať viacej peňazí. Vďaka viac peniazom a lepšej práci 

budeš mať naplnené tieto túžby, ktoré my ľudia máme. 

Budeš mať pocit úspechu, pocit rešpektu. Ak máš finančnú rezervu, tak máš pocit 

istotu a zároveň máš pocit nezávislosti a nie si viac závislý na druhých ľuďoch. 

Vďaka tomu budeš mať vyššie sebavedomie. To je len začiatok, pretože vďaka 

tomu zopakuješ celý tento cyklus znovu. 

Vďaka vyššiemu sebavedomiu si dovolíš zmeniť prácu na lepšiu, budeš mať viac 

peňazí a vyššie sebavedomie a môžeš si znova zopakovať tento cyklus 

 Vďaka viacej peniazom môžeš investovať do vzdelania, naučiť sa nové 

schopnosti a mať tento pocit nezávislosti, ktorý ti zvýši tvoje sebavedomie 

pretože máš pocit nezávislosti. Už nie si závislý na druhých ľuďoch. 

Vďaka peniazom môžeš investovať do vzdelania v oblasti sociálnej psychológie, 

o ktorej sme sa bavili v predchádzajúcich videách, čo ti znovu zvýši tvoje 

sebavedomie alebo do seminárov, ktoré eliminujú tvoje strachy ako je pover 

training.sk alebo  kurzy neurolingvistického programovania. 

Čo je super, že vďaka tomu si opäť dovolíš lepšiu prácu, zarobiť viac peňazí 

a zvýšiť tvoju sebadôveru. Nedáš to hneď a ani zajtra. 

Je to tak mocné a tak silné, že iné návody, o ktorých sme sa v tomto kurze bavili 

nebudeš musieť použiť, pretože toto ti zvýši sebadôveru obrovským spôsobom. 

Posledný spôsob je, že sa staň rečníkom v angličtine alebo zlepši tvoje 

rozprávanie v angličtine. Mnohí z vás, ktorí sledujete tento návod, ste ho dostali 

ako darček k angličtine a odporúčam ti zlepšiť tvoje rozprávanie v angličtine. 

Je to po prvé to, že sa naučíš novú schopnosť, budeš mať tento pocit nezávislosti 

a vyššie sebavedomie. Tak tiež si týmto naplníš túžbu. 



 

 

 

Martin Hlinka 

Môžem za seba povedať, že odkedy viem plynule rozprávať v angličtine, tak sa 

cítim lepšie. 

Aj ľudia sa ku mne chovajú inak, keď vidia, že mám túto schopnosť a taktiež 

angličtina ti umožní získať lepšiu prácu, budeš zarábať viac peňazí. 

Už sme sa bavili o týchto všetkých úžasných prínosoch, ktoré ti to umožní a ako ti 

to umožní získať ďalšie návody z oblasti sociálnej psychológie alebo návod ako 

nástroj na prekonanie tvojich strachov. 

Je to práve vďaka tomu, že budeš vedieť po anglicky. Vďaka tomu budeš mať túto 

lepšiu prácu a budeš sa venovať osobnému rozvoju a osobnému rastu. 

Ja som začal tento kurz s tým, že som rozprával o deviatich tajných túžbach, ktoré 

my ľudia máme a ktoré si každý/á z nás chce naplniť. 

Ako náhle použiješ nástroje z tohto kurzu, zvýšiš tvoje sebadôveru 

a sebavedomie, tak tieto túžby môžeš naplniť. 

Ako náhle budeš cvičiť, trénovať, zhodíš váhu, budeš silnejšia- silnejší, budeš 

lepšie vyzerať a cítiť sa príťažlivý/á. 

Ako náhle použiješ vedomosti z oblasti sociálnej psychológie, ľudia sa budú cítiť 

v tvojej spoločnosti lepšie, budeš sa cítiť žiadaný/á. 

Ako náhle bude mať vedomosti z oblasti sociálnej psychológie, staneš sa 

expertom v tvojej práci, tak naplníš tvoj pocit úspechu, naplníš tvoju túžbu cítiť sa 

rešpektovaný a keďže budeš zarábať viac peňazí, tak  sa budeš cítiť nezávislý 

a zabezpečený a budeš si môcť dovoliť tento životný štýl, že cítim sa pohodlne 

a môžem si dopriať, pretože za to stojím. 

Zároveň dopriať si lepšiu a kvalitnejšiu stravu. Zdravšie a dlhšie žiť, ma viac 

energie. 

Je to vďaka nástrojom tohto kurzu, ktoré teraz musíš použiť v tvojej praxi, 

v tvojom živote pre naplnenie tvojich túžob. 

Choď a použi návody, ktoré si sa v tomto kurze dozvedel. Zvýš tvoju sebadôveru, 

zlepši aj ostatné oblasti tvojho života a naplň tvoje túžby, ktoré dnes máš vo 

všetkých oblastiach tvojho života. 

Toto bol kurz stornuj svoje strachy skutočným sebavedomím. Martin Hlinka 

a želám ti veľa úspechov v tvojom živote, vysoké sebavedomie a skutočne 



 

 

 

Martin Hlinka 

naplnený život vo všetkých týchto oblastiach pomocou vysokého sebavedomia 

a tak tiež aj angličtiny. 

Ďakujem za pozornosť.  

 

 

 

 

 


