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Jaké mám silné stránky, jaké jsou moje slabiny?

Co se mi tolik nepodařilo? 

Jaké jsem zažila úspěchy?

Co se mi obzvlášť podařilo?

Jaké jsem prožila neúspěchy?

Kde si myslím, že jsou moje hranice? 

Kdo jsem? Odpověz si na následující otázky:1.



Kurz sebedůvěry
Martina's Agency

Co vůbec neumím?

Zrcadlí se v mém jednání moje přesvědčení?

Ve kterých oblastech se cítím kompetentí/jistá? 

Je to, co dělám, v souladu s tím, po čem toužím?

Žiju život tak, jak si přeji? 

Trpím tím, že jsem toho zatím moc nedokázala? 

Další důležité otázky: 
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Prostor pro poznámky a jiné poznatky 

Je velký rozdíl mezi tím, kým bych chtěla být a tím, kým skutečně jsem? 

Jsem spokojená nebo spíše nespokojená?
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2. Co si o sobě myslím? 

Jak vidíš sebe samotnou?
Příjdeš si hloupá, závistivá, žárlivá či netrpělivá, plná chyb? 
Nebo spíše jako sympatická, přátelská, starostlivá, přijemná, dobře vycházející
s ostatními? 

Nad siluetu, která má představovat tebe samotnou napiš své jméno. Napiš
kolem sebe všechno, co si o sobě myslíš. Buď upřimná! Zapiš si opravdu všechno.
Veškeré názory a všechna přesvědčení, která sis o sobě vytvořila nebo převzala
od někoho jiného. 

Každou vlastnost spoj čarou s postavou uprostřed. Čáry vyznač různě silně -
zvýrazní názory, které máš v sobě zakotvené nejsilněji. 
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3. Jaký je můj obraz sebe sama, je spíše pozitivní
nebo negativní? 

Večer, než půjdeš spát, se k tomu cvičení vrať a podívej se na obraz sebe sama,

který sis vytvořila. Vnímej, která těchto přesvědčeníse ti líbí a dělají ti dobře. a
která bys naopak nejraději zrušila. Jednoduše se na to nalaď - naprosto bez
jakýchkoliv hodnocení - a uvědomuj si své pocity. 

Prohlédni si obrázek z předchozího cvičení a přepiš si všechny názory na sebe do
příslušných sloupců. Co převažuje? Jsou to pozitivní názory? Nebo spíše
negativní? Podívej se na výsledek své práce neutrálně, bez zaujetí. Jaké myšlenky
a pocity to v tobě vyvolává? Napiš si je. 

Pozitivní Negativní 
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Zde si poznač všechny činnosti, které děláš den co den. Piš bez přemýšlení
tak, jak tě to napadne. Všechno, co děláš každý den, pořád a pořád dokola.

Jak jezdíš do práce? Kdy nakupuješ - a co nakupuješ. Chodíš stále jen do
jednoho obchodu? Jak trávíš večery? Pokud žiješ v partnerském svazku,

napiš i činnosti, které děláte společně, a které se už staly rutinou. Seznam
si podtrhni silnou čarou a pod ní napiš: "Odteď tyto věci dělám jinak."

Vyber si ze seznamu jednu, kterou můžeš jednoduše změnit. Co třeba
nová cesta do práce po jiné, neznámé trase? Tu činnost si zapiš pod čáru
barevně a slib si, že odteď nahradíš tuto rutinu nečím novým. Něco
nového může být již zmíněná nová cesta do práce, výlet na místo, kde jsi
ještě nebyla, ochutnávka nového jídla, prožítí víkendu neobvyklým
způsobem...

4. Odteď tyto věci dělám jinak 
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Chybějící sebeúcta se projeví v různých formách strachu. Poznáváš
některý z těchto strachu? Uvedený seznam ti pomůže odhalit, ve
které oblasti se ti sebeúcty nedostává: 

Strach z odmítnutí

Strach z kritiky

Strach z blízkosti

Strach, že udělám chybu

Strach z neúspěchu

Strach, že si úspěch neudržím

Strach, že učiním špatné rozhodnutí

Strach, že nejsem dost dobrá, krásná, atd.

Strach, že zase všechno ztratím

Strach ukázat, jaká doopravdy jsem

Strach, že se zesměšním

Strach, že si nenajdu partnera

Strach říci "ne"

Strach prosadit si svůj názor

Strach projevit své opravdové emoce

Strach, že neumím milovat

Strach pustit si někoho k sobě

Strach, že selžu 

Strach, že řeknu něco špatně

Strach, že budu opuštěná 

Strach z nového

Strach, že nejsem perfektní

Strach, že nedokážu podat 100% výkon

Strach, že ztratím svou masku

Zakroužkuj strachy, které se tě týkají. Pokud tě napadají ještě další, připiš si
je na seznam. Pokud tě napadají ještě další, připiš si je na seznam. Buď
upřímná a nezaujatá. Čím přesněji poznáš všechny energie, které ti brání
žít život ve vší hojnosti, tím lépe si je uvědomíš. Teprve až si své strachy
uvědomíš, pak je můžeš změnit.  Tyto strachy sis vytvořila jen proto, že ti
chybí sebeúcta. Jakmile si začneš vážit sama sebe, tak strachy zmizí. 

5. Z čeho mám strach? 
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Napiš si věty, které bys ráda slyšela, napiš je v 1. osobě, tedy: "Mám se
ráda." V klidu se posaď, uvolni se a nahlas si tyto věty předčítej. Vnímej,
jak se u toho cítíš. Je možné, že pocítíš smutek, protože jsi po tom tak
dlouho toužila. Možná se začneš usmívat, protože poznáš, že je to pravda.

Pravda, kterou sis tak dlouho odpírala. Pozoruj, co s tebou tyto věty dělají. 

6. Mám se ráda 
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Popřemýšlej, ve kterých věcech jsi dobrá. Nemusí to být nic převratného
ani nic neobvyklého. Vůbec nemusíš být lepší než ostatní. Nechci, abys to
co umíš hodnotila, chci pouze, abys to s láskou pozorovala. 

7. Oceňuji své silné stránky 

Nyní se podívej na své silné stránky a řekni si: "Ano, to jsem já. Vidím své
silné stránky a oceňuji je. Jsem vděčná, že je mám a že jsem tak schopná."
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Podívej se v klidu na své odpovědi a několikrát si zopakuj: "Ano, to jsem já.

A tak je to v pořádku. Mám se rád taková, jaká jsem." 

Zodpověz si na následující otázky: 

8. Přijímám své slabé stránky 

Které slabé stránky mě napadnou úplně spontánně? 

Co se mi na mě líbí ze všeho nejméně? 

Koho obviňuji z toho, že mám slabé stránky?

Kvůli čemu se cítím méněcenná?

Co nebo komu závidím?

Jakým situacím se vyhýbám, protože mám strach, že budou prozrazeny
moje chyby? 

Co na sobě odmítám?

Obviňuji osud, že mě...
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Můžu je využít jako motivaci?
Mají pro tvůj život zvlaštní význam?

K čemu ti tyto slabiny doposud pomohly?

Co bys prožíval bez nich? Jaká by byla tvoje zkušenost? 

Koho bys nikdy nepoznal?
Jaké úžasné okamžiky bys nikdy neprožil?
Jaké osobní kvality by sis nikdy nerozvinul?
Představují pro tebe zvláštní úkol? Pokud ano, jaký? 

Najdi si jednu nebo dvě slabiny z minulého cvičení a napiš si je na
následující řádky. 

9. Své slabiny proměňuji v silné stránky

Napiš si odpovědi na tuto otázku: 

"Co bys chtěl do budoucna s touto slabinou podniknout?" 

Učiň rozhodnutí:
"Od tohoto okamžiku budu prožívat sílu své slabiny. Každá slabina pro mě
má poselství, které přijímám a přeměňuji na svou osobní silnou stránku." 



Kurz sebedůvěry
Martina's Agency

Napiš, co si všechno zasloužíš.

Zasloužíš si...
....vyspat se dosyta a pak si ještě poležet v posteli?
....dopřát si romantickou koupel
...koupit si nějaký dárek?

...přečíst si v klidu knihu?

...sama si rozplánovat čas?

Co si zasloužíš?

10. Já si to zasloužím...

Přečti si v klidu věty, které jsi napsala, a pokaždé si řekni: "Ano, to si
zasloužím."
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Představ si, že by tvůj život ležel před tebou jako otevřená kniha. Tolik věcí
jsi udělala - a také spoustu úžasných věcí!
Napiš si je.

Která rozhodnutí považuješ je za správná? Určitě jich bylo hodně. Zapiš si
je. 

11. Která rozhodnutí mi pomohla? 

Ještě jednou si vše pročti.
Jak se cítíš? Jaký postoj jsi tím získala?

Vnímej, kolik věcí jsi v životě udělala správně?
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Čeho všeho jsi doposud dosáhla? Napiš spontánně všechno, co tě
napadne. Může to být z doby dětství, mládí či dospělosti. Tedy všechno až
do dnešního dne. 

Zamysli se nad tím, jak jsi přišel na svět a musela ses naučit neuvěřitelně
mnoho věcí, aby ses stala takovým člověkem, jakým jsi dnes. 

12. Oceňuji svou dosavadní cestu

Určitě jsi ani neměla dost místa, abys vypsala všechno. Zhluboka se
nadechni a podívej se na bohatství, které jsi dosáhla. 
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Ke každé krabici přiřaď jméno nebo nějaké označení. Budou to věci, které
jsi doposud odsouvala. Příkladem mohou být věci jako vyřízení daní,
výměna vodovodního kohoutku, rozhovor s matkou či otcem, urovnání
hádky, zametení chodníku, atd. 

13. Toto jsem doteď odsouvala
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Tento papír nos následující dny s sebou. 

Obrázek představuje tebe, jak stojíš vzpřímeně a neseš jednu z krabic.

Rozhodni se, že dnes tuto krabici vyřídíš. Ujasni si, že na tom začneš
pomalu, ale vytrvale pracovat. S další krabicí začni až poté, co budeš
hotová s tou první. Stále si u toho opakuj: "Dokážu to. Jsem plná elánu
dostat svůj život pod kontrolu." 

Až zvládneš jednu krabici, opakuj tento postup s další. 

14. Toto již nebudu odsouvat
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Které informace byly pro tebe prospěšné?

Pomou ti v tom, jak nasměrovat život?

Byly láskyplné? Uklidňující? Povzbuzující?
A jaké jsi přijala negativní infrmace? 

Napiš si, co všechno jsi dnes (nebo včera) viděla v televizi či na sociálních i
sítích a jaké informace jsi slyšela.

Poté se zamysli: 

Přemýšlej a následně zapiš, které konstruktivní věci jsi během této doby
mohla udělat. 

15. Co jsem dnes viděla v televizi nebo na
sociálních sítích ?



Kurz sebedůvěry
Martina's Agency

Co proběhlo dobře?

Co se ti líbilo?

Co se ti povedlo?

Co bylo pro tebe pozitivní?

Přehraj si před vnitřním zrakem průběh celého dne:

Všechno si napiš.  

16. Co pozitivního se dnes stalo?

Podívej se na hojnost dnešního dne. 

Vnímej pocit spokojenosti. 
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Nad postavu, která má znározňovat tebe, napiš své jméno.

Kolem tebe jsou šípy, které směřují k tobě - jsou to tzv. "šípy stížností".

Každý šíp představuje to, na co si ti stěžuje někdo z tvých přátel, např. na
řidiče, sousedy, banky, průmysl, důchody, peníze, politiku, atd. Určitě tě
napadne spousta příkladů. 

17. Na co si často a rádi stěžují mí přátelé?

feď si vezmi červenou pastelku a každý šíp přeskrtni - a měj při tom v
hlavě jednoznačné: "STOP!" 

Je třeba si uvědomit, že energii, kterou vyzařují lidi kolem nás přijímáme a
je důležité si negativní energii nepřipouštět. 
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Nyní jde o jednu jedinou otázku, 

"Co bych poradila svému dobrému kamarádovi či kamarádce, kdyby byl/a
v mé situaci?" 

Poskytni všechny ty dobré rady sama sobě! Řekni si všechno, co bys
podnikla, kdybys byla na jeho místě. Buď rychlá, nadšená, stejně tak
prudká a přesvědčivá, citlivá a soucitná. 

Pro co by ses rozhodla? Která "dvířka" bys zavřela? Jaké kroky bys
podnikla? 

Co všechno bys doporučila svému kamarádovi či kamarádce, kdyby byl/a v
tvé situaci?
Napiš vše, co tě napadne. 

18. Co bych si poradila jako kamarádka?

Papír nech někde ležet po ruce nebo jej dej do obálky. Celý týden si ho
nevšímej, ale zapiš si do kalendáře, kdy si uděláš čas,aby sis jej mohla v
klidu přečíst. 

Protože jsme očima vnímali situaci jinak, měla by nejprve uplynout nějaká
doba, než rady budeme číst. Když si je přečteme s odstupem, bude to,

jako bychom je viděli poprvé a jako by byly od někoho jiného.

Principem cvičení je, že když se nás problém týká samotných,

nedokážeme se na něj koukat objektivně a s čistou hlavou, zatímco když
se týká někoho jiného, umíme poskytnout mnohem lepší a nezaujaté rady.
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Co přesně by se změnilo?

Jak bych se chovala?

Kdo z mojí rodiny by si všiml, že jsem se stala sebevědomým?

A jak by to poznala?

Kdo by byl nejvíce překvapený?

U které části těla by se to projevilo?

Co bych dělala, kdybych tuto sebedůvěru doopravdy měla? 

Představ si, že se ráno probudíš a jsi najednou plný sebedůvery. Na čem
konkrétním bys to poznal? Odpověz si na následující otázky:

19. Co by bylo jinak, kdybych měla více 
sebevědomí? 

Co bych teď mohl udělat, aby se tento zázrak opravdu stal?
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Vyber si jednu nebo dvě afirmace. Postupuj zcela intuitivně. Ta, která je ti
příjemná, je v daném okamžiku správná.

20. Afirmace

Jsem otevřená všemu nadání, které ve mně dřímá
Jsem jedinečná
Chovám se v souladu se svými myšlenkami
Jsem spojená se svou kreativitou
Žiji v souladu s přírodou a sám se sebou
Jsem plná nápadů, které lidem přináší radost a štěstí
Jsem plná sebedůvěry
Všechno se děje k mému prospěchu
Jsem plná síly
Plná sebedůvěry dosahuji svých cílů
Moje vnitřní síla a důvěra rostou každým dnem
Všechno má svůj hlubší smysl
Vítám ve svém životě všechno, co se mám naučit
Jsem spojena se svým nitrem a vnímám jeho moudrost
Držím se hodnost, které jsou po mě důležité
Jsem propojena sám se sebou a se svými schopnostmi
Mám vždy volný přístup ke své vnitřní pravdě
Dovoluji si naplno využít svůj potenciál a proměnit ho v čin
Úspěch a štěstí jsou součástí mého života
Moje jednání přináší pozitivní výsledky
Vnímám jasně a zřetelně svůj vnitřní hlas
Jsem vděčná a šťastná

Několik minut si afirmace v duchu přehrávej a vnímej, jak na tebe každá z
nich působí. 
Jak se cítíš? Jaké vidíš obrazy?

Můžeš i zavřít oči, aby tě okolní svět nerušil.
Jakmile najdeš vhodnou afirmaci, začni ji používat co nejčastěji. Těsně
před usnutím působí afirmace nejúčinněji. Také ráno po probuzení je
dobrý okamžik - prostě se jen usmívej a v duchu si ji několikrát zopakuj.
Pak na cestě do práce, v kanceláři, ve frontě u pokladny nebo v auto.
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Vezmi si svůj seznam "Odteď tyto věci dělám jinak". Podívej se postupně
na své nové zkušenosti a ke každému bodu si napiš poznámku: Jaké to pro
tebe bylo? Dodalo ti to energii? Cítila ses více být sam sebou? Byla jsi
překvapený, zvědavá? Považuješ to za zkušenost, která tě obohatila? 

21. Moje poznatky o nových věcech a
zkušenostech s nimi

Porovnej oba seznamy. Jaké to je provádět věci rutinním způsobem? Jaké
to je vyzkoušet nové věci? Napiš si i své emocionální zkušenosti. 

Ptej se na to, jaké jsi měla pocity, a uvědom si je. Pokud se pocit posune
pozitivním směrem, změní se i naše vnímání.
Toto cvičení tvému rozumu ukazuje, že může být velmi smysluplné
opustit navyklou rutinu a vyzkoušet nové věci. 
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Které myšlenky by ti pomohly?

Jaké způsoby chování a pocity?

Co by ti udělalo dobře? Co potřebuješ?

Jaké myšlenky by tě uklidnily?

Představ si, že někdy v budoucnosti zase příjde těžké období, tak, jak už to
v životě bývá. Období, kdy se nebudeš cítit dobře. 

A nyní si představ, že někde ve schované krabici, na kterou jsi možná už
dávno zapomněla, leží list papíru nebo deníček, který ti může pomoct.

Zaposlouchej se do svého nitra a zjisti, co by na tom papíru muselo být.

22. První pomoc v nouzi

Když budeš chtít, můžeš si také napsat, co všechno máš na sobě rádas.

Nebo něco, co ti dodá odvahu. 

Můžeš si to napsat na tento papír, ten následně vlož do obálky a tu pak
ulož na bezpečné místo. 


