
Writer and teacher of living 

“The greatest art is the art of living”

Zdeňka Jordánová

and her books



Dear publishers, distributors, readers, friends, 
Allow us the pleasure of addressing you with books that we would like to offer for publication or for 
your bookstores. These are books by Zdeňka Jordánová, writer, artist and teacher of personal growth in 
the Czech Republic.
 Zdeňka Jordánová is one of the most successful Czech writers in the field of personal growth and 
motivational literature. Her books sell very well and are in great demand. They are full of stories, 
relations, and coherences and are helping people to realize the universal principles and to see one’s way 
in life. They are inviting the reader to live a meaningful and fulfilled life. These books are helping many 
people in overcoming their dysfunctional attitudes and are inspiring them to find their personal path. 
Their veracity attracts thousands of readers who want to live in a genuine and meaningful way.
 The first book “Discover Your Goal” became a bestseller. Since 2003, all the author’s titles have 
been printed in large quantities. “Discover Your Goal” is now translated into English. And this is the 
one we would like to offer. Step by step, we will translate also the rest of the books. At the present, we 
are preparing translation of the book “Love” and the wonderful book for children as well as for adults 
“Sirinek on his travels” with beautiful illustrations by Zdeňka and a well-known painter Zdeněk Hajný. 
We believe that the books have a great potential to speak to plenty more readers who are looking for 
answers to their lives. We will be grateful for any information or guidance in our intention to send the 
Mrs. Zdeňka Jordánová books abroad. We can send you the first translated book “Discover your goal” 
or some sample chapters.
 Thank you for your interest and for your tune-up.
We are looking forward to your reply
Zdeňka Jordánová and friends

The Dreamlife.cz server writes about the author:
(in the words of Mrs. Lucie Kunešová editor)

Philosopher among Czech authors: Zdeňka Jordánová
Her books on the art of living are disappearing from shelves. Her seminars and workshops are crowded.  
Zdeňka Jordánová goes on a different path than most authors of American bestsellers,  
yet she is one step ahead in development, one step closer to happiness…
 The books by Zdeňka Jordánová can be compared without hesitation to works by such American authors 
as Rhonda Byrne or Luise L. Hay. While most authors take over ideas or focus just on the surface, Zdeňka 
Jordánová goes another way. She is neither trying to instil in people an idea of positive way of thinking nor 
does she stand on affirmations. After all, nor the dreams about millions and life in luxury either. This also 
accords with the style in which she writes– she writes stories about people for people. She writes in the 
language of children, old men, she writes stories in such a way as she perceive.
 As we open any book by Zdeňka Jordánová, we always have to be willing to take full responsibility for our 
actions and our life. Her philosophy is rounded-off and gives meaning to our lives.

Contact: 
Zdeňka Jordánová
Litovická 465, 253 01 Hostivice,
Czech Republic

zdenkaj@login.cz,
kurzy@poznejsvujcil.info,
www.discoveryourgoal.info,

www.discover yourgoal. in fo
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Zdeňka Jordánová

Discover  Your Goal

Life is full of opportunities 
and lessons. Our life is the 
result of the highest  creation 
of each of us. Don’t give 
up – create! Each one of us 
has our own unique task to 
do, which on some level we 
know. If so far you are not 
feeling fulfilled, move on. 
Keep on moving on until you 
find yourself excited about 
and fascinated by your  po-
tential. Express yourself! 
Each of your thoughts is part 
of the thoughts of all people. 
Every one of your thoughts 

creates and influences the world. That is why you are an 
important part of this world. Express yourself! You have 
something to say and the world is waiting for you! Discover 
your goal!  Become the star of your life! Walk in your own 
light  and   others  will  join  you  too!

A little girl once came 
up to me and said, “Zdenka, 
I’d like to fly.” “So go ahead 
and fly!” I said. “And what 
if I fall?” the girl asked. “If 
you believe that you won’t 
fall, you won’t,” I  responded. 
She thought about it deeply 
for a while and then inquired, 
“What if I believe and I still 
fall?” I explained that that 
was impossible because if 
she were to fall, that would 
mean she didn’t truly believe. 
She thought about it once 
more and asked  seriously, 
“And when will I know that 
I truly believe?” I smiled 
and waited… “Aha,” she 
 suddenly understood. “Once 
I don’t fall, right?”

It’s true that you don’t 
necessarily need to begin 
with flying, but stop  playing 
that old worn out Problem 
Game. Take  responsibility 
for your life and start  creating 
what you want because it’s 
time to move on…

Zdeňka Jordánová 

loves stories because they 
help her discover connec-
tions.  She loves stories 
deciphered, and those still 
waiting to be deciphered 
 because they contain the 
universal laws that deter-
mine the rules of the game 
of our lives.  The more we 
understand these laws, the 
more we can express our-
selves and create a life 
 according to our own ideas.

For further information 
please visit:

www.discoveryourgoal.info

indesign-prebal08.indd   1 7.11.2011   1:42:28

The genre of Zdeňka Jordánová’s books
Lifestyle, philosophy, esotericism, education, personal growth, self-knowledge, psychology, pedagogy, fiction…
But the author goes across individual genres and touches the essence of things and of our being.  
The writer has its own category in the Czech Republic bookstores …

DISCOVER YOUR GOAL
A book full of life connections and narratives from the consulting practice of Zdeňka Jordánová. 
It deals with the basic motivation of a human life – discovering one’s goal and plan, which is 
necessary for a fulfilled and meaningful life. “Discover your goal and become the star of your 
life, make your dreams come true, and keep going...” Our intentions control our lives; as we 
think, it will be done. There is nothing that we wouldn’t be able to achieve, if we will really want 
it. Discover the connections and create your life the way you imagine it. Get rid of restrictions 
and express yourself!!! Our real and true goal contains at any moment also our real and genuine 
service to all other people.

www.discover yourgoal. in fo

“The greatest  ar t  i s  the  ar t  o f  l iving”



Ing. Zdeňka Jordánová 

miluje příběhy, neboť jí pomáhají 
poznávat souvislosti. Příběhy vyře-
šené i nevyřešené, neboť vesmírné 
zákonitosti v nich určují pravidla 
hry pro náš život. Čím více porozu-
míme těmto zákonitostem, tím více 
se můžeme projevit a vytvořit si ži-
vot podle svých představ… 

Pracuje prostřednictvím své po-
radny a vzdělávacích kurzů. Infor-
mace, progra my kurzů a seminářů 
můžete najít na:
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Kdysi dávno, když jsem byla 
ještě dost malá, stala se mi zvlášt-
ní věc. Na první pohled to nebyla 
událost ničím zajímavá, pro mě ale 
ano… Jednou mi sousedka přinesla 
poštovní známku. Byla blankytně 
modrá, voněla dálkami a byl na 
ní nápis Malta. Dobře si pamatu-
ji na tehdejší pocit. Všechno na té 
známce mi bylo jakoby známé … 
ale něco dalekého, něco až hluboko 
za tím vším.

Myšlenka na Maltu se ale vrace-
la stále a stále častěji. Dala jsem si 
úkol. V tomto životě spojím zkuše-
nosti své duše. Ano, chci, aby můj 
život byl již dokonale vědomý, spo-
jím všechno, co o sobě vím, kruh 
se uzavře a dokončím pouť své 
duše za hledáním svých vlastních 
kořenů a zkušeností. Nebude již 
přítomnost ani minulost, bude to 
jedno a to samé, probíhající vlastně 
najednou, neboť všechno na sebe 
tak dokonale navazuje a prolíná se, 
že se to nakonec spojí v jedno. Pak 
zbude jen přítomnost, která ovšem 
nebude z donucení, ale na základě 
hlubokého poznání sebe sama … 
a svého osobního příběhu, který 
však přesahuje zkušenost jednoho 
či více životů, který bude o tom, 
jak to všechno „začínalo“. Je-li to 
samozřejmě možné…

Energie našeho záměru otevřela 
další události a zajímavé shody ná-
hod. A o tom všem pojednává kni-
ha, kterou držíte v ruce.

Všechno to začalo malou modrou známkou… A pak jedním obra-
zem, který jsem namalovala jen tak, podle fantazie… A poté přišlo 
nekonečné množství „shod náhod“, které ale byly nevyhnutelné!

Zprávy od naší duše! Přicházejí k nám stále! Jen na nás záleží, 
kdy v nich konečně začneme číst. Kdy konečně uslyšíme to volání 
odněkud z velké dálky, ale přesto tak zvláštně blízko. 

Spojte zkušenosti své duše! Je čas! Poznejte tajemství svého života, 
setkejte se sami se sebou. Je fantastické stát před obrazem vlastní 
duše, který v nás žil po staletí…

Šťastnou cestu

Zdeňka

Z d e ň k a  J o r d á n o v á

C E S T A
S T A L E T Í M I

prebal-new.indd   1 19.12.2010   20:55:08
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Zdeňka Jordánová

JÁ ŘÍDÍM
aneb „Cesta životem ve svém vlastním autě“

Setkávání… Celý náš život je setkávání. I na silnicích se 
 setkáváme. Každou vteřinou, kterou trávíme ve svém autě, 
se setkáváme s ostatními řidiči. Naše energie je zesílená ener-
gií auta a příčina a následek všech našich kroků se dějí mno-
hem rychleji, než když jdeme pěšky. Ne vždy se nám ale naše 
setkávání na silnici líbí. Vymysleli jsme nádherná auta, která 
nám pomáhají jít za svým cílem, zhmotňovat naše plány, jsou 
našimi každodenními průvodci. Naše vlastní hodnota však je 
nízká a v těchto nádherných darech, které dáváme sami sobě, 
se zabíjíme…

Změňte svoje postoje!
Auto je symbol. Řízení auta je symbol našeho pohybu živo-

tem, který buď řídíme, či neřídíme. Převezměte zodpovědnost. 
Poznejte sami sebe! Mějte se rádi! Jak nádherná vaše jízda ve 
vašem autě může být! Nádherná jízda životem…

Zdeňka Jordánová

Řídit auto je univerzální sym-
bol! Řídit, či neřídit – to se ně-
jakým způsobem týká každého 
z nás.

Je to způsob, jakým se dostá-
váme za svým cílem. Je to způsob 
našeho pohybu životem.

Řízení auta je univerzální zku-
šenost, neboť bez ohledu na svůj 
osobní cíl a talent, který je v živo-
tě každého z nás zcela jedinečný 
na cestě za svým osobním cílem 
– ŘÍDIT potřebujeme všichni!

Auta existují a jejich další vý-
voj již nic nezastaví. Ba co více, 
většinou si všichni přejeme, aby 
existovala. Řešme proto tento 
konflikt a naučme se zacházet 
s věcmi, které nabízí doba, do 
které jsme se narodili, využívat 
je pro své cíle, ne se jimi ohro-
žovat, naučme se chránit sebe 
sama. Přestaňme brzdit duchovní 
rozvoj tím, že o sobě stále pochy-
bujeme!

Neboť nic, s čím se v životě se-
tkáme, není takové, abychom to 
nemohli zvládnout!

Ing. Zdeňka Jordánová

miluje příběhy, protože jí pomáhají po-
znávat souvislosti. Příběhy vyřešené 
i nevyřešené, neboť vesmírné záko-
nitosti v nich určují pravidla hry pro 
náš život. Čím více porozumíme těm-
to zákoni tostem, tím více se můžeme 
projevit a vytvořit si život podle svých 
představ...

V nakladatelství Vodnář jí vyšly již 
čtyři knihy: Poznej svůj cíl, Moje peníze 
aneb Chudoba není ctnost, ale nemoc , 
Souvislosti a Tvoje dítě jako šance pro 
tebe. Pro nakladatelství Syner gie zpra-
covala „Karty úspěchu“ jako pomůcku 
univerzálních souvislostí v na šem ži-
votě.

Pracuje prostřednictvím své poradny 
a pořádá vzdělávací kurzy.

Informace a programy kurzů a semi-
nářů lze najít na:

www.poznejsvujcil.info
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Ano, nastal čas změn…
Je čas nastoupit cestu naší dokonalosti, 

o které všichni víme, toužíme po ní, ale 
zatím se jen vymlouváme, že jí nemůžeme 
dosáhnout…

Je čas naplnit naši původní vizi, původ-
ní záměr, který nese naše úžasná a lásky-
plná planeta již od samého počátku…

Je čas naplnit prvotní záměr vesmíru.

Na počátku všeho byla LÁSKA. Přejme 
lásku všem tvorům, všem zvířatům, všem 
řekám i rostlinám. Radujme se z větru, 
slunce, moří a oceá nů. Všichni jste laska-
vé a nádherné duše z vesmíru či odjinud…

Vesmír netvoří za nás… Jen zesiluje 
naše záměry, ať jsou jakékoli. Nemějte ja-
kékoli, mějte dobré záměry.

Na každém z nás záleží, kudy vše teď 
poběží…

Nic není náhoda, vše má smysl. Ptejte 
se a vesmír vám odpoví. Netrucujte, stej-
ně jste součástí. Věci příští ovlivňujete, ať 
chcete nebo nechcete.

ROZHODNĚTE SE!

Rozhodněte se, zda chcete začít opravdu 
budovat nový svět tím, že přetvoříte sebe, 
svoje staré postoje a neochotu cítit. Cítit 
sebe, cítit pravdu svého srdce, pravdu na-
šeho stvoření a lásku. 

Rozhodněte se … máte nekonečnou 
možnost ovlivnit věci příští.

Ing. Zdeňka Jordánová 

miluje příběhy, neboť jí pomáhají poznávat 
souvislosti. Příběhy vyřešené i nevyřeše-
né, neboť vesmírné zákonitosti v nich ur-
čují pravidla hry pro náš život. Čím více 
porozumíme těmto zákonitostem, tím více 
se můžeme projevit a vytvořit si život podle 
svých představ…

Kniha Ještě je stále čas je desátou kni-
hou spisovatelky Zdeňky Jordánové. Oslo-
vuje širokou veřejnost, nejvíce ale ty čte-
náře, kteří cítí uvnitř sebe potřebu udělat 
další krok ve svém životě. Připomíná nám 
souvislosti našeho srdce…

Pracuje prostřednictvím své poradny 
a vzdělávacích kurzů. Informace, progra-
my kurzů a seminářů můžete najít na:

www.poznejsvujcil.info
www.poznejsvujcil.cz 

Velká příležitost na-
stala… Je čas změn! 
Rok 2012 je rokem se-
tkání. Opravdového se-
tkání, kterým můžeme 
naplnit původní vesmír-
ný plán o dokonalém, 
smysluplném a šťast-
ném životě v hmotném 
světě zde na Zemi. Se-
tkání především se se-
bou samým, objevení 
svých vesmírných ko-
řenů a souvislostí, vzpo-
menutí si na to, co mož-
ná odedávna známe. 
Vydejme se na cestu do 
svého vnitřního světa, 
kde je ukryto největší 
tajemství, a pak se tepr-

ve můžeme poznat s ostatními. Forma musí najít svůj ztra-
cený a zapomenutý obsah.  Naše schopnost cítit nechť se vy-
houpne na každodenní světlo a rozum místo nadvlády začne 
spolupracovat. Je čas změn! Čas lásky a porozumění. Pokud 
se tak ale rozhodneme. Našimi záměry řídíme náš svět. Je čas 
naplnit původní záměr vesmíru. Vesmír sčítá každý hlas… 
Na každém z nás teď záleží, kudy vše dál poběží… Ještě je 
stále čas, na kterou stranu se dáš…

Přeji vám opravdové rozhodování.

Zdeňka
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Zdeňka Jordánová 

JEŠTĚ JE STÁLE ČAS

JJSC-prebal12_platny_pismo.indd   1 1.6.2012   10:56:59

Journey Through the Centuries
The book deals with the ancient journey of cosmic teachers… It describes the initial vision of 
beautiful life on Earth, which, however, could not be fulfilled as yet. The teachers have to say 
goodbye and set out on a journey through the centuries in search of experiences of their souls. 
The book is a travelogue between space and time, which allows us to remember ancient secrets 
and understand the charm of some of our almost magical encounters…
 It all started with a little blue stamp... And then, with one painting, which I painted just out 
of the blue..., according to the fantasy… And then an endless number of “coincidences” came, 
which were, however, inevitable!
 Messages from our soul! They are coming to us all the time! It depends merely on us, when 
we finally start to read them. When at last we will hear this call from a great distance, but yet so 
strangely close. 
 Connect experiences of your soul! It’s time! Discover the secret of your life, meet with 
yourself. It is a fantastic experience to face an image of our own soul, which lived in us for 
centuries…
Bon voyage, dear teachers of wonderful life. It’s time to return! Everything will combine one day!

A Journey Through Life in Our Own Car
A book about driving a car and its symbolism for our lives. In this book, you will find also 
the meaning of our accidents as messages for us about us... The book is about encounters and 
meetings in cars on the roads.
 Meetings...Our whole life is meeting.  We are meeting each other even on the roads. We meet 
with other drivers every second that we spend in our car. Our energy is amplified with the car 
energy and cause and effect of all our steps takes place much faster than when we go on foot. 
But we can’t say that we like our meetings/encounters on the road every time they take place... 
We invented beautiful cars that are helping us to pursue our goal, materialize our plans; they are 
our daily guides. Our own value, however, is low, and we are killing ourselves in these wonderful 
gifts, which we are giving to ourselves...
Change your attitudes!
 The car is a symbol. Driving a car is a symbol of our movement through life that we either 
control or we do not control… Assume responsibility. Get to know yourself! Love yourself! 
How beautiful your ride in your car can be!!! Beautiful ride through your life…

There’s Still Time
A book about the Great opportunity that just came... It is a challenge to decide what views we 
want to have further and consequently what kind of world we want to create…
 It’s time of changes! The year 2012 is the year of meetings. A true meeting with which 
we can fulfil the original cosmic plan of perfect, meaningful and happy life in the material 
world here on Earth. The meeting with our self in particular, discovery of our cosmic roots 
and connections, with recalling what we perhaps know since long ago. Let’s step forward on 
a journey into our inner world where the greatest secret is hidden, and only then we can get 
acquainted with others. Form must find its lost and forgotten content. Let our ability to feel rises 
on the daily light and the reason begins to cooperate rather than rule... It’s time of changes! The 
time of love and understanding. However, if we decide so. Our intentions control our world. It’s 
time to meet the original intent of the universe. The universe counts every vote... It depends now 
on each of us which way everything will run further... Yet there’s still time, which side you are 
going to…
 I wish you true decision making!
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Zdeňka Jordánová

MOJE PENÍZE
aneb „Chudoba není ctnost, ale nemoc“

Moje peníze...   Zbavte 
se závislosti na penězích, 
nejlépe tím, že je prostě 
a jednoduše budete mít. 
Zbavte se té hloupé výmlu-
 vy „Nemám na to peníze“, 
kvůli které nemůžete jít za 
svým cílem, nemůžete se 
projevit a být šťastni. 

Peníze nejsou cílem, ale 
prostředkem. Peníze jsou 
vyjádřením naší vlastní ce - 
ny a naší účasti na dění svě- 
ta. Peníze nad vámi nemají 
moc, pokud to nebudete 

chtít. Peníze jsou jen vaším zrcadlem a sčítají vaše záměry. 
Změňte proto své záměry! Máte tu moc! Buďte  bohatí! 
Objevte svůj potenciál a naplňte své sny!

Přijměte peníze do svého života a dovolte jim, ať pracují 
pro vás! Jste jedinečné a důležité bytosti, jste cenní a úžasní, 
dovolte si svobodně se vyjádřit!

 
Zdeňka Jordánová

„Maminko, až budu vel-
ký, tak si koupím támhleto 
krásné autíčko,“ říká malý 
chlapeček své mamince 
a nadšeně ukazuje na ko-
lemjedoucí mercedes. Ma-
minka je zděšená: „Takové 
drahé auto, Jozífku, to stojí 
hodně korunek, na to nebu-
deš nikdy mít...“ A Jozífek 
již ví, jak na to. Jen žádné 
velké plány, pokud možno 
jen takové, kterých můžeme 
snadno a běžně dosáhnout... 
Ale malé sny nestojí za to, 
abychom se o jejich napl-
nění snažili. Malé sny totiž 
vlastně nejsou sny. Ale může 
se to zdát velmi „praktické“, 
neboť naše sny stojí peníze. 
A velké sny stojí velké pení-
ze. Takže ušetříte. Někteří 
lidé raději žádné sny nema-
jí... Má to ale jeden háček. 
Pak nemá smysl žít.

Ing. Zdeňka Jordánová 

miluje příběhy, neboť jí po-
máhají poznávat souvislosti. 
Příběhy vyřešené i nevyře-
šené, neboť vesmírné záko-
nitosti v nich určují pravidla 
hry pro náš život. Čím více 
porozumíme těmto zákoni-
tostem, tím více se můžeme 
projevit a vytvořit si život 
podle svých představ... 

V nedávné době jí vy-
šla v nakladatelství Vod-
nář první kniha „Poznej 
svůj cíl“ a připravuje další. 
Pro nakladatelství Synergie 
zpracovala „Karty úspěchu“ 
jako pomůcku univerzál-
ních souvislostí v našem ži-
votě.

Pracuje prostřednictvím 
své poradny a vzdělávacích 
kurzů. Informace a progra-
my kurzů a seminářů může-
te najít na:

www.poznejsvujcil.info 
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Láska je nade vším. Je 
všude a v každém!

Je to přirozený a normální 
stav. Stojí za to pracovat na 
sobě, abychom ji pocítili… 
Je v každém z nás!

Pokud se pro to ale roz-
hodneme.

Pokud se ale nerozhodne-
me, pak je za tím jedině a je-
dině SPRATEK!

Je také v každém z nás!
Inu, vyberte si… Ta ne-

zkrotná touha našeho ega 
mít věci podle sebe, i ty, co 
nejdou, nutí nás ničit sebe 
samé a následně i druhé. Ne-

jde nám o věci jako takové, ale o nekončící a ničím neukojitelnou 
touhu mít pravdu.

Vykročte na cestu za dobrodružstvím!
Najděte a přistihněte svého Spratka, chyťte ho za pačesy a zne-

škodněte. Skončete s tím. Nemusí být vždycky po vašem, a přesto 
to může být prima. Nemusíte od druhých dostat pokaždé přes-
ně to, co chcete a jak to chcete, a přesto vám s nimi může být 
 dobře.

Zdeňka Jordánová

Ing. Zdeňka Jordánová 

miluje příběhy, neboť jí pomáhají po-
znávat souvislosti. Příběhy vyřešené 
i nevyřešené, neboť vesmírné záko-
nitosti v nich určují pravidla hry pro 
náš život. Čím více porozumíme těm-
to zákonitostem, tím více se můžeme 
projevit a vytvořit si život podle svých 
představ… 

Pracuje prostřednictvím své porad-
ny a vzdělávacích kurzů. Informace, 
progra my kurzů a seminářů můžete 
najít na:

www.poznejsvujcil.info 
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„ A  B U D E  T O  P O D L E  M Ě “

Z d e ň k a  J o r d á n o v á Kniha je určena vám, kteří se 
nebojíte podívat se na to, co je 
opravdu schováno za vašimi pro-
blémy a za vaší údajnou bolestí, 
kterou vytváříte ve svém životě, 
jak jistě víte, jen a jen vy sami 
svými postoji a způsobem myš-
lení.

Možná si myslíte, že v knize 
bude povídání o neposlušných 
a sveřepých dětech, které si po 
právu zaslouží toto pojmenová-
ní. Nemylte se! Bude to povídání 
o vás, o vašem životě, o vaší věč-
né a nikdy nekončící touze mít 
pravdu – ať to stojí, co to stojí.

Čím více budete ochotni vidět 
pravou podstatu věcí, hlavně va-
šich postojů a různých motivací, 
tím více budete růst a tím méně 
budete potřebovat, aby se vám 
v čemkoli lhalo.

SPRATEK!!! Naše ego, řídí 
náš život. Je to naše vlastní hra, 
kterou hrajeme o svůj život. 
Chceme život vyhrát, a přitom 
ho prohráváme. Tahle hra je 
umělý cíl. Dokážeme-li svého 
Spratka najít, chytit, zbavit ho 
moci nad námi a nakonec se 
s ním láskyplně rozloučit, mů-
žeme doopravdy začít žít.

potah3.indd   1 16.1.2010   21:27:51

Zd
eň

ka
 J

or
dá

no
vá

  •
  T

vo
je

 d
ítě

 ja
ko

 ša
nc

e 
pr

o 
te

be

Velké setkání!
Setkali jsme se, abychom spolu nějakou chvíli byli. Rodiče a děti. 

Kolik nekonečné radosti, ale i kolik bolesti můžeme sobě vzájem-
ně přinést. To, jak proběhne toto setkání, ovlivní každého člověka 
na celý život. Celý život pak žijeme ve smyslu tohoto vztahu. Pokud 
 využijeme tohoto setkání, můžeme se o sobě tolik, tolik dozvědět.

Drazí rodiče, nemanipulujte svoje děti, nepovažujte je za svůj cíl 
ani majetek. Žijte svůj život a dětem dopřejte to samé. Poděkujte za 
toto nádherné setkání, které je velkou příležitostí poznat sebe sama.

Již nikdy vás nebude nikdo tolik milovat, již nikdy vás nebude 
nikdo tolik potřebovat a již nikdy vám nebude nikdo tolik věřit jako 
vaše děti. Využijte tuto šanci, kterou jste sobě dali.

Díky za toto velké setkání
     Zdeňka Jordánová

Ing. Zdeňka Jordánová

miluje příběhy, protože jí pomáhají po-
znávat souvislosti. Příběhy vyřešené 
i nevyřešené, neboť vesmírné záko-
nitosti v nich určují pravidla hry pro 
náš život. Čím více porozumíme těm-
to zákoni tostem, tím více se můžeme 
projevit a vytvořit si život podle svých 
představ...

V nakladatelství Vodnář jí vyšly již 
tři knihy: Poznej svůj cíl, Moje peníze 
aneb Chudoba není ctnost, ale nemoc  
a Souvislosti. Pro nakladatelství Syner-
gie zpracovala „Karty úspěchu“ jako 
pomůcku univerzálních souvislostí v na-
šem životě.

Pracuje prostřednictvím své poradny 
a pořádá vzdělávací kurzy.

Informace a programy kurzů a semi-
nářů lze najít na:

www.poznejsvujcil.info

Zdeňka Jordánová

TVOJE DÍTĚ
jako šance pro tebe

Tvoje dítě. 
Je konečně na světě... Jaká událost. 

Jako by svět byl najednou jiný, než byl 
dosud, čekáš snad zázrak, čekáš, že se 
stane NĚCO... Máš dítě... 

Ten nevšední pocit zůstává několik 
dnů. Vše je nové a výjimečné. To nád-
herné a malé tělíčko, vyžadující zvlášt-
ní péči, obsluhuješ zpočátku s velkou 
úctou a ostychem. Je tak křehké a tak 
závislé. Je tak malé a tak bezmocné. Je 
tak dokonalé a tak neschopné. Pomalu 
si zvykáš na ten nový a zvláštní pocit 
jeho blízkosti. Slavnostní pocit poma-
linku odchází. Již ho vnímáš jen občas, 
neboť nové se stává běžným. A teď je ta 
chvíle, kdy pochop, že tvoje dítě je totiž 
šance pro tebe! Šance dozvědět se o so-
bě všechno, šance pohnout se ve svém 
životě dál, šance poznat se a pochopit. 
Využij jedinečnou příležitost tohoto do-
konalého zrcadla. 

Naslouchej svému dítěti a využívej 
jeho nekonečnou moudrost a jeho doko-
nalé přijetí. Již nikdy v životě tě nebude 
mít nikdo tolik rád a tolik ti důvěřovat. 
Již nikdy nikdo o tobě nebude tolik vě-
dět a tolik tě znát...

Urchin
A book about sincere growth of each of us... Desire to have things according to one’s own wishes 
at all costs fogs the real sense of things. Sometimes we mix it up with who we really are. That 
untameable desire of our ego to have things according to our wishes, even where it is impossible, 
forces us to drag down ourselves and subsequently also others. We are not concerned about 
things as such, but about a never ending and insatiable desire to be right.
However, we can decide. Maybe even you don’t want to continue fighting for yourself any longer...
 Love is above everything. It is everywhere and in everybody!
It is a natural and normal state. It’s worth working on ourselves to feel it.... It’s really in all of us!
However, if you choose it...
But if you do not choose, then this is only and only an URCHIN behind it! It is also in all of us!
Well, choose... It’s time to move on! Step forward on a journey in a search of adventure!
 Find and catch your Urchin, grab him by the horns and dispose of. End with it... It may not 
always be your way, and yet it can be groovy. You don’t need always to get exactly what you  
want from others and how you want it, and yet you can be well with them...
 It’s time of peace! Peace in us!

My Money
A tiny book full of practical connections and stories. Money is not the goal, money is the 
means… Money is expression of our own price and our participation in the events of this world. 
Money has no power over you, unless you want it…
 My money… Get rid of dependence on money, in the best way simply by having it. Get rid of 
that stupid evasion: “I have no money to buy it”, because of which you cannot pursue your goal, 
express yourself and be happy. 
 Money is just your mirror summing up your intentions. Therefore change your intentions! 
You have that power! Be rich! Money is not the matter in the end! You have a more important 
task! Discover your potential and make your dreams come true!
 Accept money into your life and allow it to work for you! For your true goals and plans.  
If you will fulfil the purpose of your life, you will do the best also for all others.
You are unique and important beings, you are precious and amazing, afford yourself to express 
freely!

Your Child as a Chance for You
A book full of stories from the life of the author and her clients. She is passing with us through 
the whole childhood and maps key periods and our positions in them. We become parents 
already in our childhood… 
 A great meeting! Parents and children!
 You met each other to be together for some time. How much of endless joy, but also how 
much pain, you can bring to each other. The course of this meeting will affect every human 
being for their whole life. Then we live our whole life within the meaning of this relationship.  
If we take advantage of this meeting, we can learn so much about ourselves.
 Dear parents do not manipulate your children; do not regard them as your goal or property. 
Live your life and grant your children the same. Thank for this wonderful meeting that is a great 
opportunity to get to know yourself. Be true and let the children get to know the connexions by 
telling them the truth about your life.
 And do not forget! No one will ever love you as much as your children, no one will ever need 
you so much and no one will ever trust you as much as your children. Use this chance, which 
you gave yourself.
 Thanks for this great meeting.    

www.discover yourgoal. in fo

“The greatest  ar t  i s  the  ar t  o f  l iving”
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Zdeňka Jordánová

SOUVISLOSTI

Souvislosti...  Jak těžké je 
pro nás někdy přijmout, že 
věci se dějí tak, jak se dějí...

Jenže ve všem jsou právě 
souvislosti. Život každého 
z nás je jen příčina a násle-
dek protlačený cedníkem 
univerzálních zákonitostí.

Nezdržujte se tím, že ne-
chcete přijmout to, co se vám 
„děje“. Vše má prostě důvod. 
Vše jsou jen reakce na vaše 
akce. Každá vaše myšlenka 
se ve vašem životě zhmotní, 
každá vaše myšlenka se pro-
jeví.

Všechny věci mají svůj řád. Poznejte souvislosti, využijte je 
ve svém životě, důvěřujte. Nebojte se čar a kouzel. Nebojte se 
záhad. Poznejte souvislosti a stanete se tím největším kouzel-
níkem, kouzelníkem souvislostí, kouzelníkem a pánem svého 
života...

Zdeňka Jordánová

Ing. Zdeňka Jordánová

miluje příběhy, protože jí pomáhají po-
znávat souvislosti. Příběhy vyřešené 
i nevyřešené, neboť vesmírné záko-
nitosti v nich určují pravidla hry pro 
náš život. Čím více porozumíme těm-
to zákoni tostem, tím více se můžeme 
projevit a vytvořit si život podle svých 
představ...

V nakladatelství Vodnář jí vyšly již 
čtyři knihy: Poznej svůj cíl, Moje peníze 
aneb Chudoba není ctnost, ale nemoc , 
Já řídím aneb „Cesta životem ve svém 
vlastním autě“ a Tvoje dítě jako šance 
pro tebe. Pro nakladatelství Syner gie 
zpracovala „Karty úspěchu“ jako po-
můcku univerzálních souvislostí v na-
šem životě.

Pracuje prostřednictvím své porad-
ny a pořádá vzdělávací kurzy. Infor-
mace a programy kurzů a seminářů lze 
najít na:

www.poznejsvujcil.info

Jako korálky na šňůrku sbíráme své 
zkušenosti a navlékáme svůj život. Jaké 
korálky vybíráme na svoji šňůrku, jak 
je řadíme za sebou či jak rychle navlé-
káme, je volbou každého z nás. I délka 
náhrdelníku je samozřejmě pro každého 
jiná a naše pocity a prožitky při navléká-
ní jsou různé.

Navlékáme-li opravdové korálky 
a stane-li se, že některý z nich nám do 
náhrdelníku nepasuje nebo se nám ne-
líbí, můžeme ho z naší šňůrky stáhnout 
zpět. Dokonce nelíbí-li se nám celá šňůr-
ka, můžeme začít navlékat znovu.

Korálky našich zkušeností ale již ne-
jdou z naší šňůrky sundat, neboť co se 
stalo, stalo se. Jediné, na čem záleží, je, 
jak své zkušenosti dokážeme ve svém 
životě využít. Jak hodně nebo málo 
se z těchto zkušeností dokážeme učit, 
neboť právě tím vytváříme své další 
zkušenosti. Co nepochopíme, přichází 
znovu...
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Muž nebo žena? Kdo je lepší? Jak směšná otázka, že? Přesto se každý z nás 
k jednomu přihlásí. Každý z nás se naučil být na něčí straně. Otec nebo matka? 
Však víte…

Náš svět je rozdělený. Venku i v hlavě každého z nás.
Najděte rovnováhu! Zastavte odvěký boj muže a ženy. Naplňte svůj potenciál, 

využijte možnosti člověka, neboť člověk je muž i žena… Možnosti jsou nekonečné!
Spojte pohled muže a ženy!
Potřebujete obojí. Využijte své možnosti tím, že obohatíte sebe pohledem 

opačné polarity. Nebojujte! Čím více pohledů dokážete spojit, tím blíže jste 
k Bohu.

A muži? Přestaňte se vyvyšovat a ponižovat ženy a sebe tím, že chcete, aby 
vám sloužily.

A ženy? Přestaňte ponižovat muže a sebe tím, že mužům sloužíte. Postarejte 
se o sebe a přestaňte dokazovat svou rovnocennost s muži. Neznamená to, že 
musíte dělat to samé, skládat uhlí a jezdit s bagrem. Přijměte svoje odlišnosti.

Nebojujte o to, čí pohled je lepší. Spojte vaše postoje a využijte je pro svůj 
život. Nepřete se a dejte hlavy dohromady. Víc hlav víc ví.

     Zdeňka Jordánová

Ing. Zdeňka Jordánová

miluje příběhy, protože jí pomáhají 
poznávat souvislosti. Příběhy vyřešené 
i nevyřešené, neboť vesmírné záko-
nitosti v nich určují pravidla hry pro 
náš život. Čím více porozumíme těm-
to zákoni tostem, tím více se můžeme 
projevit a vytvořit si život podle svých 
představ...

V nakladatelství Vodnář jí vyšlo již 
pět knih: 

Poznej svůj cíl
Moje peníze aneb Chudoba není 

ctnost, ale nemoc
Souvislosti (též s CD)
Já řídím aneb „Cesta životem ve 

svém vlastním autě“
Tvoje dítě jako šance pro tebe.
Pro nakladatelství Synergie zpraco-

vala Karty úspěchu jako pomůcku uni-
verzálních souvislostí v na šem životě.

Pracuje prostřednictvím své porad-
ny a pořádá vzdělávací kurzy.

Informace a programy kurzů a semi-
nářů lze najít na:

www.poznejsvujcil.info

Zdeňka Jordánová

MUŽ nebo ŽENA?

Muži a ženy jsou rovnocenní! Muži 
nikdy nepoznají svoje mužství, pokud 
se nesetkají se ženou, a ženy nebudou 
nikdy ženami jinak než skrze muže. 
Jeden bez druhého nemohou být. Žijeme 
v polaritním světě… Zdá se vám, že je 
lepší noc, nebo snad den? Je lepší Měsíc, 
nebo snad Slunce? Možná upřednost-
ňujete bílou kočku, nebo snad černou? 
Přestaňte s tím!

Spojte pohled muže a ženy a vytvoř-
te si celý obraz tohoto světa. Spojte se 
s Bohem!

Spojte muže a ženu ve svých odliš-
nostech, přestaňte bojovat, začněte se 
projevovat, respektovat a spolupraco-
vat. Pokud pochopíte pravidla hry, spo-
jíte své pohledy na svět, otevírá se před 
vámi nekonečný potenciál. Pochopte, 
že i vy sami potřebujete myslet i konat 
– a to je žena i muž ve vás.

Přijmete-li rovnocennost mužů 
a žen, nastane i ve vašem mozku rov-
nováha. Přijměte se, ať jste muž a nebo 
žena. Rovnováha v mozku každého 
z nás ovlivní celkovou rovnováhu na 
Zemi.

Zachraňte svět! Máte tu moc!

Mužům: Naslouchejte ženám! Ne 
poslouchejte… Přijměte do svého života 
zrcadlo svých žen, pak budete opravdoví 
muži!

Ženám: Jak směšný je váš boj za rov-
nocennost. Rovnocenné přeci jste! Pře-
staňte s muži bojovat tím, že dokazujete, 
jak hrozní jsou. Projevte se! Postarejte 
se o sebe!
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Ing. Zdeňka Jordánová

miluje příběhy, protože jí pomáhají poznávat 
souvislosti. Příběhy vyřešené i nevyřešené, ne-
boť vesmírné zákoni tosti v nich určují pravidla 
hry pro náš život. Čím více porozumíme těmto 
záko ni  tostem, tím více se projevíme a vy tvo-
říme si život podle svých představ…

V nakladatelství Vodnář jí vyšlo doposud 
sedm titulů: 

Poznej svůj cíl
Moje peníze aneb Chudoba není ctnost, ale 

nemoc
Souvislosti (též s CD)
Já řídím aneb „Cesta životem ve svém vlastním 

autě“
Tvoje dítě jako šance pro tebe.
Muž nebo žena?
Byl jednou jeden svět (karty pro děti i dospě-

lé)
Pro nakladatelství Synergie zpracovala Kar-

ty úspěchu jako pomůcku univerzálních souvis-
lostí v na šem životě.

Pracuje prostřednictvím své poradny a pořá-
dá vzdělávací kurzy.

Informace a programy kurzů a seminářů lze 
najít na:

www.poznejsvujcil.info

Všichni stále na „něco“ čekáme, myslíme si, 
že jednoho dne to „něco“ přijde, že se „něco“ 
stane. Od určitého věku ale zjistíme, že čeká-
me marně a pozorujeme ambice těch mladších 
s blahosklonným nadhledem a vedeme řeči… 
Přestaneme se „hnát“ – a dokážeme si užívat 
čas, který nám ještě zbývá. Vypadá to, že jsme 
„pochopili“…

Pochopili, ale CO? To, že vlastně o nic 
 nejde, že všichni stejně umřou a jejich ideály 
zůstanou nenaplněné a únava je donutí zastavit 
se a začít se radovat z toho, že ráno znovu vyšlo 
slunce, že zpívají ptáci a kvetou kytky. Vždyť 
o co vlastně jde? Není přeci kam se hnát. Vy-
padá to moudře…

Co nám vlastně chybí? Co je to, co celý život 
hledáme, ale nenacházíme? Ať se rozhlížíme 
sebevíc, kolem nás to prostě není a není, ač se 
o to vlastně všichni všemožně snažíme; okol-
ní svět nám to nenabízí. Jsme všichni unavení, 
 někdy naštvaní, někdy smutní, a o co víc se sna-
žíme, tím víc jsme zklamaní…

Jsme všichni nemocní! Už vás slyším, vím, 
že se vám to nelíbí – nebojte se, všechno vy-
světlím. Všichni jsme nemocní nedostatkem 
LÁSKY! Lásky? Ano, lásky! Všechno naše 
snažení směřuje jen k jedinému, získat lásku!

Všichni jsme obráceni směrem ven. Všichni 
hledáme lásku ve vnějším světě. Všichni chce-
me, aby se k nám druzí chovali pěkně. Všichni 
hledáme v okolním světě to, co sami sobě ne-
dáváme. Svět kolem nás je naše zrcadlo a může 
nám dát jen tolik, kolik si dokážeme dát my 
sami. To, co si nedokážeme dát, nemůžeme ve 
vnějším světě nikdy najít.

Zdeňka Jordánová

Nastal čas změn. Po přečtení této knihy už nikdy nebudete 
stejní! I kdybyste se snažili zapomenout, stejně vás „to“ jed-
noho dne zase vyburcuje a znovu vás „to“ bude nutit přemýš-
let o svém životě.

Naše mužská část touží „to“ všechno pochopit, poznat 
a dělat. Naše ženská část z celého srdce touží „to“ všechno 
cítit, vymanit se z prázdného rozumování a prožít „to“ sama 
na sobě. Je čas nastolit rovnováhu. Když tyto dva aspekty 
dáme konečně dohromady, pochopíme a budeme cítit – je tu 
LÁSKA. V každém okamžiku a v každém z nás. Můžeme se 
nechat vést…

JSTE ZROZENI PRO LÁSKU!

Zdeňka Jordánová LÁSKA
prebal-uprava barvy.indd   1 12.1.2010   0:47:02

Connections
A small and gracious book of stories that really happened. They can be an inspiration for each 
of us. They are about connections and about how things happen... Oh, how hard it is for us 
sometimes to accept that things happen just as they are happening…
 But there are just connections and coherences in everything. Life of every one of us is just the 
cause and effect squeezed through a strainer of universal laws.
 Do not waste time by not wanting to accept what “happens” to you. Everything has just 
reason. All are just responses to your actions. Each of your thoughts will materialize in your life, 
each of your thoughts will manifest.
 All things have their own rules. Discover the connections, utilize them in your life, trust. 
Don’t be afraid of witchcraft. Don’t be afraid of mysteries. Get to know the connections, and you 
will become the greatest wizard, wizard of connections, wizard and master of your life...

        

Love
This book acquaints us engagingly with our hidden motivations. These are based on deceptive 
position that the others are more important than we ourselves... How hard it is to love truly the 
others when we give them more space in our life than we are giving to ourselves...
The time has come for change. After reading this book, you will no longer be the same! Even if 
you would try to forget, “it” will force you to think about your life anyway.
 It’s time to get into harmony with ourselves. What doesn’t serve us can never serve the others!
Our male part desires to understand, to know, and to do “it” everything. Our female part desires 
with all our heart to feel “it” all, to get out of empty pondering, and to experience “it” personally. 
It’s time to restore equilibrium. When we will finally put these two aspects together, we will 
understand and we will feel - LOVE is here. At every moment and in each of us. We can let it to 
lead us…
WE ARE BORN FOR LOVE! LOVE IN OURSELVES! AND THIS IS THE GREATEST LOVE 
THAT WE CAN TRULY GIVE TO OTHERS!

Man or Woman?
This book, with its absorbing and true stories from the author’s practice, prompts us  
to change our attitudes. Let’s end the old fight of men and women. In reality as well as  
in the head of each of us…
 Man or woman? Who is better? What a ridiculous question, isn’t? In spite of that, each of us 
professes one. Each of us learned to be on somebody’s side. Father or mother? You know too…
 Our world is divided. Outside as well as in the head of each of us.
 Find the balance! Stop the age-long fight between man and woman. Fulfil your potential, take 
advantage of capabilities of a human being, because human being is a man as well as a woman... 
The possibilities are endless!
 Merge the view of man and woman!
 You need both. Utilize your potentialities by enriching yourselves with the view of opposite 
polarity. Don’t Fight! The more views you manage to join, the closer you are to God.
And men? Stop lord it over women and humiliate them as well as yourselves by wanting  
them to serve you.
 And women? Stop humiliating men and yourselves by serving them. Take care of yourself 
and stop trying to prove your equivalence with men. This does not mean that you have to do the 
same things, discharge coal and operate an excavator. Accept your differences. 
Don’t fight for whose view is better. Merge your attitudes and take advantage of them for your 
life. Don’t argue and put your heads together. Two heads are better than one…
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Sirínek na cestách
Příběh o jedné cestě pro děti i dospělé

Zdeňka Jordánová

Možná, že i vy, milí malí i velcí přátelé, cítíte, že zcela jistě existuje „něco více“, než 
co je na první pohled viditelné… Možná, že vás občas cosi nutí zastavit se a vzhléd-
nout k  hvězdnému nebi nad vaší hlavou. Možná, že i  vy fascinovaně hledíte na 
zářící hvězdy na nočním nebi a pohráváte si s otázkou, zdalipak a kdo tam nahoře 
v  té kráse vesmírné vlastně přebývá? Vše je tak vzdálené, ale přitom tak zvláštně 
blízké… Noční nebe je tak nádherné a povznášející. Vzhlédnete-li ke hvězdám, ať 
jste, kde jste, je vám hned krásně… Proč asi? Možná… Možná, že si ještě mlhavě 
pamatujete na svůj dávný domov vysoko ve hvězdách? Možná, že právě teď se za-
čínáte rozpomínat. Možná, že váš život tady na Zemi je jen krátké zastavení na vaší 
cestě vesmírem. Možná…, že jednoho dne přijde čas, kdy si vzpomeneme na vše. 
Náš život zkrásní, budeme znát odpovědi na naše otázky a vše se spojí… Vydejme 
se tedy společně se Sirínkem, tím přátelským chlapečkem z hvězd, hledat odpovědi 
na svůj život. Třeba se vám s ním bude lépe vzpomínat. A nezapomeňte se občas 
projít bosi po zelené trávě… A také občas spát pod hvězdami a pozorovat noční 
nebe… A po té nejkrásnější hvězdě poslat do vesmíru vaše pozdravení. Všem, kteří 
si jej vyzvednou.

Mějte se krásně milí cestovatelé vesmírem, buďte opravdoví v  každém okamžiku 
a naslouchejte nebi nad hlavou. Užívejte si všech svých setkání. Je krásné se spolu 
sejít, zrovna třeba teď tady na Zemi. Vše se jednoho dne spojí…  Vážně!

S láskou

 Zdeňka
www.poznejsvujcil.cz

Sirinek on His Travels
The book is beautifully illustrated by the author and supplemented
with “paintings from the heaven” by Zdeněk Hajný, a well-known Czech painter. 
 A book about a journey for children as well as for adults 
An engaging reading for joint and true whiles of children and their parents spent 
together. How wonderful it is to contemplate the purpose of a journey of each of us 
and to feel that special magic of some meetings. Maybe you, together with the little 
boy Sirinek, will be even able to recollect why just you set forth on a journey...
 You too, dear little and big friends, may feel that there is most certainly 
“something more” than what is visible at first glance ... Maybe something makes you 
stop from time to time and look up to the starry sky above your head. Maybe you are 
also staring in fascination at the shining stars in the night sky, wondering whether 
anyone and who actually dwells up there in the cosmic beauty.  Everything is so 
distant, yet so strangely close... The night sky is so wonderful and uplifting. When 
you look up to the stars, you just feel great no matter where you are... I wonder why? 
Perhaps... perhaps you still vaguely remember your ancient home high in the stars. 
You may begin to recollect right now. Maybe your life here on Earth is only a short 
stop on your journey through the universe. Perhaps... the time will come one day 
when we will remember everything. Our life will become beautiful, we will know the 
answers to all our questions, and everything will join together... So let’s start together 
with Sirinek, the friendly little boy from the stars, to search for answers to our life. 
Perhaps your recollection will be easier with him. And don’t forget to have a good 
walk barefoot on a green grass from time to time... And also to sleep under the stars 
and watch the night sky occasionally... And send your greetings into space along with 
the most beautiful star. To all those who will collect it.
 Take care dear travellers through the universe, be true at any given moment and 
listen to the sky overhead. Enjoy all your meetings. It’s nice to meet together, for 
instance just here and now on Earth. Everything will join together one day…  
Seriously!
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ABOUT THE AUTHOR

She is fascinated with simplicity of things, and according to the author, 
everything indicates that it is time to return back to our true essence.  

It is time to start to really create the world that we wish to have. It is time  
to really make use of all the gifts of this world and the beauty of living on the 
Earth. Everybody can touch the stars and discover his/her beauty... It is time 

to open our feeling and respect the rules of things that we got as a gift!  
There is still time to understand that we are creating everything  

around us with our intentions!
Zdeňka loves her horses, friends and her family. Her great cosmic family.  

And also wind in the crowns of trees and grass-stems.  
Just listen for a while... Do you hear it?


