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O ČEM BUDE
OBSAH PREZENTACE Vysvětlení pojmů sebevědomí (vznik             

 a rozvíjení sebevědomí), 
sebeúcta (negativní aspekty vnímání sebe
sama a jejich typy, silné a slabé stránky, jejich
přijetí),
 sebedůvěra - síla myšlenek a afirmací.



Než začneme
JE DOBRÉ ZMÍNIT

Jsi jedinečná – Všude o tom čteme – v časopisech,   
 v motivačních knihách, ale i na Instagramu. Otázkou
je, zda tomu skutečně věříme. V dnešní době jsme
mnohem víc vtaženy do proudu stále stejných
požadavků, kterým se přizpůsobujeme. Nepomáhá
nám ani náš všudypřítomný přísný sebekritik. Ať jsou
okolnosti jakékoliv,  je to pravda.  Jsi jedinečná, jsi
vyjímečná.

,,NIKDO JINÝ NA SVĚTĚ NEMÁ TVOJE

GENY. NIKDO. JEN TY.”

Abys mohla naplno využít svých
schopností a nadání, potřebuješ
SEBEDŮVĚRU. Bez SEBEDŮVĚRY
nevnímáš svou velikost, a ani si ji

nedovolíš prožít.



CESTA K SEBEDŮVĚŘE

Aby naše sebedůvěra mohla opravdu narůst,
potřebujeme k tomu také SEBEVĚDOMÍ                     
 A SEBEÚCTU.

Sebedůvěra



VYSVĚTLENÍ POJMŮ
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SEBEVĚDOMÍ

PŘIJÍMÁME SE TAKOVÉ, JAKÉ JSME, A VÁŽÍME SI SEBE

SAMA.

SEBEÚCTA

SEBEDŮVĚRA

K TOMU, ABY MOHLA SEBEDŮVĚRA VYRŮST,

POTŘEBUJEME NEJDŘÍVE POZNAT SAMY SEBE A POSÍLIT

SCHOPNOST PŘIJMOUT SE TAKOVÉ, JAKÉ JSME.

ZNÁME SE VELMI DOBŘE. JSME SI VĚDOMÉ SAMY SEBE.



SÍLA MYŠLENEK

Negativní myšlení se stalo

běžnou součástí života.



Zabraňuje nám, abychom se věnovaly samy
sobě a měly odvahu se pustit do nových
věcí. 

Samy sobě jsme největšími kritiky!

Měly bychom si však uvědomit, že toto
všechno jsou pro náš mozek jednoznačné
povely.

Negativní myšlení

V PODSTATĚ SE VŽIJEME DO SVĚTA,

KTERÝ JSME SI SAMY VYTVOŘILY SVÝMI

OČEKÁVÁNÍMI.



Všechny negativní myšlenky tak dlouho
podrývají naše sebevědomí, až nám žádné
nezbude.  Obraz nás samých můžeme
stejnou cestou přeměnit na pozitivní.
Pozitivní myšlení ovlivňuje naši bytost, jeho
účinek je podporující.

KDYŽ SI CÍLENĚ
VYTVOŘÍME POZITIVNÍ

MYŠLENÍ, OPĚT VZROSTE

NAŠE SEBEÚCTA 

A ZÍSKÁME SEBEVĚDOMÍ.

Je dobré vyhledávat nové a neznámé věci,
protože s nimi naše odvaha poroste.
Budeme vyrovnanější, budeme mít více síly,
budeme otevřenější a zvídavější.

Když se budeme soustředit na sebe, nejen,
že se náš život začne měnit, ale i ušetříme
spoustu energie, čímž budeme pomalu
budovat naši sebedůvěru.

STAŇME SE TVŮRKYNĚMI SVÉHO

ŽIVOTA.



ROZVÍJENÍ
SEBEVĚDOMÍ
VZNIK SEBEVĚDOMÍ
Sebevědomí není vrozené! Je spojeno s naší
minulostí a zkušenostmi. Na jeho vytváření
měly vliv všechny osoby a aspekty prostředí,
ve kterém jsme vyrůstaly – rodina, přátelé,
učitelé, trenéři atd. 
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ZDRAVÉ A SILNÉ SEBEVĚDOMÍ VYŽADUJE
ZDRAVOU SEBEÚCTU A ZDRAVOU SEBEDŮVĚRU.

Tyto tři věci se vzájemně podmiňují.

JELIKOŽ SEBEVĚDOMÍ NENÍ VROZENÉ, LZE
ZMĚNIT.

Není důležité kolik nám je let, co si o sobě
doposud myslíme, jaké máme předsudky nebo jak
moc, či málo, si věříme. Musíme pouze chtít!



SEBEVĚDOMÍ = POZNAT SAMY SEBE

Nejprve si musíme být vědomy samy sebe,
teprve potom se můžeme naučit
akceptovat a vnitřně přijmout všechno,
čím jsme a co je naší součástí.

Kdo jsem?

Jaký mám na sebe názor?

Mám nějaká tajemství?



POKUD BUDEME NADÁLE OPAKOVAT JEN TO, CO JSME DĚLALY DOSUD, BUDEME
PROŽÍVAT JEN TO, CO UŽ JSME PROŽILY.

Budeme se cítit volněji = zbavíme se
závislosti.

Proto bychom měly občas pustit do života
nové neobvyklé  věci, a tím se vrátíme
zpět k pocitu radosti a štěstí.

Poté začneme důvěřovat samy sobě, že
zvládneme neznámé situace.

„TAK JSEM TO DĚLALA VŽDYCKY"



OPRAVDOVÁ RADOST NESPOČÍVÁ V TOM, CO
ZNÁME, ALE V TOM, ŽE PROŽÍVÁME NOVÉ VĚCI.

Budeme víc zvídavé.

Pocítíme nadšení ze života.

Budeme víc otevřené a připravené
poznávat nové lidi = načerpáme novou
inspiraci.

Co nám to přinese?

„To jsem dělala vždycky."



NEGATIVNÍ ASPEKTY VNÍMÁNÍ
SEBE SAMA
1) Nemám se ráda.
2) Zasloužím si to.
3) Raději zůstanu sama.
4) Stále to nestačí.
5) Jsem lepší.

SEBEÚCTA
„Když si vážíme samy sebe, leží nám celý svět          
 u nohou. Pokud nám chybí sebeúcta, nikdy se
doopravdy na nohy nepostavíme”.

Přijmout sebe se vším všudy.



1) NEMÁM SE RÁDA
Většina lidí (netýká se pouze žen) se nemá moc
ráda. Jsou přesvědčení, že nejsou dostatečně dobří,
atraktivní, chytří ani vtipní, zkušení, galantní,
šarmantní či dostatečně suverénní.

Spousta lidí dokonce nenávidí své tělo, doslova ho
odmítá. A to nejen, když stárnou. Chtějí se někomu
podobat, vyrovnat, a proto klidně podstupují
plastické operace

Jde pouze o názor, který jsme si o sobě vytvořily.
Protože samy o sobě smýšlíme negativně,
domníváme se, že druzí o nás přemýšlejí stejně.



Lidé, kteří nemají respekt sami k sobě,
jsou lehce napadnutelní. Často se cítí
ublížení a bývají uražení.

Nejsi si sebou jistá? 
Všechno je to pouze tvoje přesvědčení,
které sis o sobě vytvořila a soustředíš na
to zbytečně pozornost.

PAMATUJ, ŽE TO, CO SI O SOBĚ MYSLÍME,
MÁ DALEKOSÁHLÉ NÁSLEDKY.

ZE ZPŮSOBŮ MYŠLENÍ  SI VYTVÁŘÍME
ZPŮSOB PROŽÍVÁNÍ.



PARTNERSKÝ VZTAH
Chybějící sebeúcta udusí radost ze života.
Nevěříme, že nás  partner bude opravdu
milovat. Obáváme se, že si najde nějakou
lepší, atraktivnější, komunikativnější,
vtipnější, bohatší, nebo nějakou, která
bude lepší v posteli. Hlodá to, hlodá, až
začne převládat pocit nedůvěry. Začínáme
žárlit, nebo se stáváme úplně závislé.  



2) ZASLOUŽÍM SI TO
Lidé s nízkým sebevědomím dovolí partnerovi, aby se k nim choval špatně. 

Protože se neustále ponižují, stanou se závislými na každičkém projevu lásky. Ve
vztahu není člověk vždycky rovnocenným partnerem. Někdy se můžeme cítit
bezbranně a závisle. Nezávisle na tom, jestli se k nám partner chová hezky nebo ne,
zda nás ponižuje, či dokonce bije. Bez sebeúcty si netroufneme rozejít se. 

,,Copak by tě někdo chtěl? Beze mě nejsi nic!”

Pokud necháme druhého člověka, aby se k nám takto choval, a nic proti tomu
nepodnikneme,  začneme se postupně nenávidět, a ještě toto chování budeme
omlouvat s tím, že si to zasloužíme. Lidé, kteří nemají dost sebeúcty, si často přitahují
lidi, kteří se k nim chovají špatně.



Vše začíná tím, co si o sobě myslíme. Z toho si
vytváříme svůj způsob prožívání. 

Vyhledáváme lidi, kteří nám tento názor
potvrdí. Nezáleží na tom, zda je pozitivní nebo
negativní.

JEŠTĚ JEDNOU SI TO ZOPAKUJEME:



3) RADĚJI ZŮSTANU SAMA
Bez dostatečné sebeúcty se nám může
stát, že si netroufneme navázat nový
partnerský vztah. 

Když někdo projeví zájem, raději se
stáhneme. Máme strach, že by odhalil, jak
jsme ve skutečnosti malé a nezajímavé.

4) STÁLE TO NESTAČÍ
Chybějící sebeúcta se může proměnit           
i v naprostý opak.  

Tímto mohou trpět i dokonce velice
úspěšní lidé, kteří si nízkou sebeúctu
kompenzují výkonností. Chtějí ostatním
dokázat, jak jsou dobří a užiteční. Snaží se
dosáhnout dokonalosti – ať to stojí, co to
stojí. 

Žádná výzva není dost velká. A nikdy se
nespokojí s tím, co již dokázali.



5) JSEM LEPŠÍ
Známe lidi, kteří ví všechno nejlíp, mají
vždycky pravdu, vysmívají se druhým     
 a myslí si, že jsou lepší než ostatní.  

Takové chování je projevem nízké
sebeúcty. 

KDO NEPŘIJÍMÁ SÁM SEBE,
NEPŘIJÍMÁ ANI DRUHÉ

Vytváříme si tak svoji realitu. 

Vnější svět odráží to, co cítíme uvnitř.

Lpění na našich nedokonalostech nám
brání v cestě k vyšší sebedůvěře.

K tomu, aby nás druzí přijímali,
nemusíme být perfektní ani štíhlé. 

Je to jen mentální program, podle
kterého se utváří naše realita.
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Abychom  cítily sebeúctu, musíme si uvědomit 
i své silné stránky, a přijmout své slabé stránky.

PŘIZNAT SI SLABÉ STRÁNKY JE DŮKAZEM VELKÉ ODVAHY.

Každý člověk má slabé stránky – ovšem rozvinuté v jiné míře. 

PROTOŽE NEDOKÁŽEME PROMINOUT SLABINY SAMY SOBĚ,
NEDOKÁŽEME JE PROMINOUT ANI DRUHÝM.



POKUD HLEDÁME CHYBY U DRUHÝCH,
NEMUSÍME JE HLEDAT U SEBE.
Dokud nepřijmeme samy sebe takové, jaké jsme, budeme
s radostí trávit čas hledáním chyb druhých,         a
věnovat spoustu energie tomu, že skrýváme své slabiny =
vydáváme se za někoho jiného.

Musíme pochopit, že ukrývat své slabiny nemá
smysl, protože nám to brání být v životě
úspěšné.



JAK NA TO?
1) ZMĚNIT SE MŮŽEME AŽ V OKAMŽIKU, 
    KDY PŘIJMEME SVÉ SLABINY.
Gestalt terapie patří k nejdůležitějším směrům v
psychoterapii.
Teprve, až přijmeme své slabiny jako součást sebe sama,
můžeme nalézt a změnit jak negativní vztahové vzorce,
omezení, negativní názory a bloky, tak i brzdící přesvědčení.



2) JAKMILE PŘIJMEME SVÉ SLABÉ STRÁNKY,
     ZTRATÍME STRACH.
Pokud se na své slabé stránky podíváme hlouběji a přijmeme je
jakou součást sebe samých, tyto strachy zmizí. Přestaneme tolik
žárlit a závidět.

3) KDYŽ SE POSTAVÍME ZA SVÉ SLABINY, 
     POVYROSTEME.
Když přiznáme své slabé stránky a otevřeně je ukážeme, bude to
pro nás velkou výhodou. Neubere nám to na hodnotě, ba naopak
– budeme silnější a autentičnější.



NEJVĚTŠÍ SILNOU STRÁNKOU JE, 
KDYŽ DOKÁŽEME PŘIZNAT SVÉ SLABÉ STRÁNKY.

Skrývání slabých stránek mrháme svou životní
energií.

Když přiznáme slabé stránky, 
zbavíme se obrovského tlaku.

Už nemusíme předstírat, že jsme někdo,
 kdo ve skutečnosti nejsme.

Nejme už tak jednosuše napadnutelné.

Máme čas se zaměřit na své silné stránky místo toho,
abychom trávily celou věčnost vymýšlením taktik, 
jak před ostatními skrýt, co všechno neumíme.



Silné a slabé stránky nejsou negativní, ani pozitivní.

Např.  Rychlost – může být jednoznačnou výhodou, ale             
 i nevýhodou. Kdo je rychlý, může být flexibilní, ale i povrchní.
Kdo je pomalý, může být naopak velmi přesný a precizní, 
pro někoho ale může být nedostatečně dynamický.

ZA KAŽDOU SLABINOU SE SKRÝVÁ SILNÁ STRÁNKA.

Je to vždy otázka osobního pohledu na danou věc.

MNOHO VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ DOSÁHLO 
SVÉHO ÚSPĚCHU TEPRVE DÍKY SVÝM SLABINÁM.

„Své slabiny proměňuji v
 silné stránky”



Sebeúcta úzce souvisí s tím, jak se chováme samy k sobě. V
podstatě čím lépe se chováme samy k sobě, tím rychleji roste naše
sebeúcta.

K TOMU, CO MÁ ČLOVĚK RÁD, SE CHOVÁ PĚKNĚ.

Způsob, jakým se chováme samy k sobě, ukazuje druhým, jak
chceme, aby se chovali oni k nám.



CHYBY
Ve skutečnosti nejsou chybami, ale zkušenostmi, které můžeme
vnímat:

selhání, nejsem dost dobrá, jsem k ničemu atd.
Chyby paralyzují = bojíme se zkoušet znovu.

díky chybám rosteme, zlepšujeme se, získáváme nové
zkušenosti, stáváme se jiným člověkem.
Chyby jsou zdrojem poučení, nových informací, vhledů.

    

 negativně:

 pozitivně:



PODLE TOHO, PRO  JAKÝ ÚHEL POHLEDU SE ROZHODNEME,
SE BUDE ODVÍJET I NÁŠ BUDOUCÍ ŽIVOT.

Vnímáme-li se negativně, brzdíme se – ztrácíme odvahu 
a  důvěru, že to zvládneme.

NEHODNOŤ SE PODLE TOHO, CO JSI UDĚLALA ŠPATNĚ. 
DÍVEJ SE NA TO, CO JSI UDĚLALA SPRÁVNĚ.

PŘESTAŇ PŘEMÝŠLET O TOM, CO BYS MOHLA JEDNOU
DOKÁZAT.  ZAČNI PŘEMÝŠLET NAD TÍM, CO MŮŽEŠ
DOKÁZAT TEĎ.



SEBEDŮVĚRA
„První krok je těžký. Ale jen do té doby,
dokud nevykročíme”.

Sebedůvěra vychází z pocitu vlastní hodnoty
= sebevědomí.

Svojí vlastní hodnotu můžeme znovu získat.

Martina's Agency s.r.o.



SLOVNÍ SPOJENÍ VLASTNÍ HODNOTA NAPOVÍDÁ, 
ŽE JE TO HODNOTA, 
KTEROU SAMY SOBĚ PŘISUZUJEME.

Vlastní hodnota – existuje velmi těsná spojitost mezi
sebeúctou, sebedisciplínou a schopností sebekontroly.

DŮLEŽITOU ROLI HRAJE SKUTEČNOST, 
ZDA SE DO SKUTEČNOSTÍ POUŠTÍME HNED, NEBO VĚCI RADĚJI
ODKLÁDÁME NA POZDĚJI.

POCIT VLASTNÍ HODNOTY JE ÚZCE SPOJEN SE
SEBEDISCIPLÍNOU.



JAK Z TOHO VEN?

Stačí rozhodnout, že to prostě zvládneme.
Ale – krok za krokem! Trpělivě! Protože naše
sebedůvěra je v těsné spojitosti se
sebeúctou a pocitem vlastní hodnoty, je
dobré se na to mentálně posílit.

„Doteď jsem odkládala...”
Co děláme ve volném čase pro pocit vlastní hodnoty?

Jak trávíš volný čas? Setkáváš se s přáteli?
Povídáš si s partnerem?  Čteš si knížky?
Pokud ano, jsi výjimkou…



VĚDĚLY JSTE, ŽE:
Průměrný člověk (v ČR) stráví denně
4 h. u televize a 2,23 h. na soc. sítích?

Vytváří samotu

Sledování televize:

Zabraňuje komunikaci

Šíří negativní informace

Dělá z nás pasivního diváka



Co jsem dnes viděla v TV, 
nebo na soc. sítích?

KAŽDÝ DEN NAJDEME NĚCO, 
ZA CO SI MŮŽEME PROJEVIT UZNÁNÍ

Co pozitivního se dnes stalo?



LIDÉ, KTEŘÍ SI RÁDI STĚŽUJÍ, UKAZUJÍ JEN SVOU
VNITŘNÍ NESPOKOJENOST. Na co si často a rádi stěžují

moji přátele?

Vypnout každodenního
„šťourala”

ZARUČENÝ ZPŮSOB, JAK SI ZKAZIT DEN, 
JE NĚCO HODNOTIT!

„Kdybych byla na tvém místě...”

POKUD SE NÁS TO OSOBNĚ NETÝKÁ, 
JSME ODVÁŽNÉ A NEVÁHÁME.



Pojem „ZÁZRAČNÁ OTÁZKA” 
pochází od amerického psychoterapeuta Steva
de Shazera, a patří dnes ke směrům
psychologie orientujícím se k nalezení řešení.

Co bych si poradila jako
kamarádka?

ČLOVĚK SE NESOUSTŘEDÍ NA PROBLÉM, 
ALE NA JEHO ŘEŠENÍ!

S POMOCÍ „ZÁZRAČNÉ OTÁZKY” SI ČLOVĚK
UVĚDOMÍ SVÉ NEVYUŽITÉ REZERVY.

cílené vyhledávání
naších silných stránek



Co by bylo jinak, 
kdybych měla více sebevědomí?

NÁŠ ÚHEL POHLEDU SE NASTAVÍ 
NOVÝM ZPŮSOBEM.

Budeme otevřenější k novým
krokům vedoucím ke změně.



Dát rozumu nový směr.

ÚSPĚŠNÍ LIDÉ MAJÍ JEDNO SPOLEČNÉ:
DLOUHODOBĚ A S VELKÝM NASAZENÍM
PRACOVALI NA SVÝCH CÍLECH

Člověk se musí vydat na cestu
nejlepších možností a zvyšovat
pravděpodobnost svého úspěchu.

TÍM, ŽE SE SVÝMI CÍLI ZABÝVÁME, 
SE K NIM PŘIBLIŽUJEME.

OPRAVDOVÉ SEBEVĚDOMÍ SE ROZVINE JEN TEHDY,
KDYŽ ZAČNEME JEDNAT…



SÍLA AFIRMACÍ
Afirmace – jsou to vnitřně vyslovené myšlenky, touhy 
a přesvědčení, kterými měníme chod událostí ve svůj prospěch
či neprospěch

KAŽDÁ AFIRMACE JE POVELEM PRO TVŮJ MOZEK.

Ovlivňuje náš způsob vnímání.



UKÁZKY AFIRMACÍ

 Jsem jedinečná.
 Jsem plná sebedůvěry.
 Všechno se děje v můj prospěch.
 Vítám ve svém životě všechno, co se
mám naučit.
Dovoluji si naplno využít svůj potenciál a
proměnit ho v čin.
 Jsem vděčná a šťastná.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Afirmace



Pomoci myšlenek řídíme život. Afirmace jsou 
nejjednodušší cestou k silnému sebevědomí.

Pochybnosti jsou také jen myšlenky. Svou sílu získají 
až v okamžiku, kdy jim věnujeme čas a pozornost.

MÁME MOŽNOST SI VYBRAT, 
KTERÉ MYŠLENKY SI PŘIPUSTÍME.



„To jsem udělala jinak”

KDYŽ ZKOUŠÍME NOVÉ VĚCI,

 ROSTE NAŠE SEBEVĚDOMÍ

„List první pomoci”



PÁR MYŠLENEK NA ZÁVĚR

Hlavní vztah =  Vztah sama se sebou.

Přizpůsobujeme se k obrazu druhých,
potlačujeme své já.

Zrcadlíme se = To, co si myslíme, říkáme
 a děláme.

Mylné přesvědčení: 
Mít se ráda = Být namyšlená.

Nenechat se pohltit řečmi, 
jak se to má dělat.

Sebeláska = Dovolím si dělat to, co mě baví
→ přebírám zodpovědnost →  jsem

šťastnější → charisma → cítím se dobře →
znemožňuje manipulaci!

Co tě baví/máš ráda =  Důležité!

To co je dobré pro jinou, 
nemusí být dobré pro tebe.

Nemusím nikomu nic dokazovat!

Nesrovnávat se! 



Rozeznat situace, kdy je dobré být nesoutěživou
= Nezávidět.

Každý má silné a slabé stránky-

Největší chybou života je strach
udělat nějakou chybu.

Chyby jsou žádoucí, 
když se z nich poučíme.

Dělat něco jinak,  po svém →  odvaha.

Taková jsem já = tohle je má povaha =
tohle jsou moje zkušenosti = 

tak to dělám já.

I když uděláme chybu, 
nic to nevypovídá o naší hodnotě!

Zábývat se pouze tím, co můžu změnit.

Každá jsme dokonalá!
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POZITIVNÍ
PŘÍSTUP

Sebepřijetí
Sebeúcta

Sebehodnota
Sebejistota
Sebedůvěra

NEGATIVNÍ
PŘÍSTUP

Sebelítost
Sebezpitování

Sebezpochybňování
Sebeodmítání

Sebepoškozování

VŽDY MÁME NA VÝBĚR



Děkuji za pozornost



ZDROJ: Kniha 6minutový kouč
Pierre Franckh

Magazín  FC
Petr Casanova

Kongres pro ženy - sebeláska
Alchimie ženy

Umění růst a rozvíjet se 
Pavel Moric

Štěstí není pro každého
Pavel Moric

Probouzení osobní síly 1
Pavel Moric



BUĎ NAŠÍ SOUČÁSTÍ!

 Společnými silami pozvedneme
úroveň našeho oboru.

WWW.MARTINASAGENCY.COM


