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SEBEVĚDOMÍ PRO ŽENY 

 

 

Jsi tím, nad čím nejčastěji přemýšlíš - když přemýšlíte o tom, že jste slabí, něco nedokážete,... 
 
Špatně - "podmíněná láska" - až budeš hodná, dostaneš lásku = destruktivní vzorec myšlení, zasloužíme 
si pozornost lásku, jen když budeme plnit něco, co po nás chtějí. 
 
Když nám rodiče něco zakazují vytváříme si návyk "nemůžeme." 
Tyto návyky si neseme celý život = špatný vzorec, věřili jsme bezmezně autoritám. 
 

 Cvičení: „Někdy mám pocit, že něco nezvládnu.“ - druhá osoba mi odpoví: „Můžeš.“ 
 

 
Já sama rozhoduji o tom, co je pro mě v životě důležité! 
 
 
Máme ve zvyku shodit se dřív, než přijde trest. Nadáváme si dříve, než nám vynadají rodiče.  
 

 Cvičení: 1x za měsíc udělejte něco, co byste neměli dělat, zbavíte se závislosti na uměle vytvořené 
autoritě z dětství (to bys měl dělat, to bys neměl)  
 

 
Pozitivní samomluva (afirmace) - To můžu, zvládnu to, zvládnul jsem už tolik věcí...MÁM SE RÁDA.  
Říkám stále, že miluju moře, hory, ale neříkám si dost často, že miluju sebe. Je to základ, abychom si 
sami sebe více vážili, sebe si vědomě uvědomovali.  
 
Starý koncept „nejsi tak důležitá“ naráží na „mám se ráda“ - to mě nemůže ohrozit - smát se na sebe 
do zrcadla. 
 

 Cvičení: Říci někomu 5 důvodů, PROČ JSEM SKVĚLÁ! Vždycky se něco nepovede, ale pořád tu je 
dalších 5 oblastí, kde jsem skvělá. (Jsem empatická, povzbudím druhé, když jim je smutno, umím 
malovat krásné obrazy, jsem skvělá, protože na sobě pracuji, sebevzdělávám se, běhám,…) 

 
 
Jsme průměrem 5 lidí, se kterými se vidíme.  
 

 Cvičení: U každého si napsat + nebo – podle toho, jestli nás dotyčný člověk pozitivně ovlivňuje nebo 
nás naopak blokuje. 
 

 
Vštípená bezradnost - Výzkum - studenti zavření v místnosti trpěli puch, řev, místo, aby zkusili znovu 
dveře, které se mezitím otevřely. 
 
 
Destruktivní kritika okolí - pravidelná nás vede do pasivity. 
 

 Cvičení: „Minulý týden jsem udělala tuhle fantastickou chybu.“ :) - naučit se chybu nevnímat jako 
něco špatného. 
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Sebevědomý člověk se vyjadřuje o tom, co chce, či nechce úplně otevřeně. 
 
 
S partnerem si říci: „Pojďme si celý další den říkat věci tak, jak skutečně jsou.“  
 
Př. - technika „otevřené víno“ - sedneme si s manželem a vínem a snažíme se, i když jsme v konfliktu, 
druhému pomoci. 
 

 Cvičení: „Někdy předstírám, že .... a není to tak.“ Říci 5 věcí.   
Např. Někdy předstírám, že všechno vím a není to tak...že jsem hrozně hodná holka a není to tak 
atd. 
 

 
a) Technika cílů - napsat si cíle do konce roku v přítomném čase: umím tohle, dělám tohle..  

a nezapomínat oslavovat úspěch 
 

 
Překonání komfortní zóny – Pokud děláte stejné věci, neposilujete sebevědomí – stanovit si něco, 
vydat se někam, na kurz, zkusit sport, který jsem nezkusil, potkat nové lidi – posílí to vlastní 
sebehodnocení. 
 
 
b) Technika přehodnocení – např. v případě bolestné situace - přehodnotit, podívat se na ni  

z jiného úhlu 
 

c) Technika afirmace - zrcadlo a já - já to zvládnu, jsem dobrá, věřím si, můžu dělat, co chci 
 
 
Podpořit se navzájem. 
 
 
Každou dovednost se lze naučit. 
 
Najít jednu věc, která nám v brání v dosažení něčeho a ROZHODNOUT SE, ŽE SE DO TOHO PUSTÍM  
A NAUČÍM SE JÍ! 
 
 
Dopřát čas sám sobě - Neupřednostňovat stále druhé, neustále jim vyhovět, přehánět to – myslet také 
na sebe! 
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