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Co na sobě máte ráda, ať je to jakákoli drobnost nebo nepatrná věc?  
Zkuste na sobě najít cokoli, co máte ráda nebo co se vám na sobě líbí, i když se to třeba objevuje
jen občas nebo je to opravdu jakákoli drobnost. Soustřeďte se na své pocity, dejte si čas, ale zkuste
něco najít.

Jaké pozitivní kvality máte? 
Nemusí to být nic, co zvládáte na 100% nebo úplně perfektně, ani tyhle kvality nemusíte
prokazovat pořád. Nikdo není pořád chytrý, vtipný, laskavý, spravedlivý, kreativní, zodpovědný,
energický atd. Zkuste neshazovat svoje dovednosti jen proto, že je neprokazujete neustále. Jestli
jste občas vtipná, dokážete odpustit, umíte pomoci druhému v nouzi apod., znamená to, že to je
vaše pozitivní kvalita, která patří na seznam.

Jaké obtížné situace nebo problémy jste v životě překonala? 
Jaké různé problémy jste v životě zvládla? Musela jste někdy překonávat strach nebo úzkost? Které
životní obtíže jste musela v životě překonávat? Jaké vlastnosti vám pomohly, abyste to dokázala?
Zdolávání problémů a překonávání překážek posiluje naši odolnost, a i když nemusíte vždycky
zvítězit, neděje se to samo sebou. Tak si dejte na svůj seznam.  

Co se vám v životě podařilo? Čeho jste dosáhla (ať je to cokoli)? 
Opět nehledejte nic světoborného nebo převratného. Nemusíte hned získat Nobelovu cenu nebo
vyšplhat na osmitisícovku, aby to znamenalo, že se vám něco povedlo. Vezměte v úvahu i úplně
normální a obyčejné věci, které se vám podařily a stálo vás to nějaké úsilí, jako např. autoškola,
dokončení školy, získání práce, naučení se nějaké dovednosti apod.  

Seznam silných stránek
Udělejte si čas a najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit a kde se budete cítit dobře. Pokud vám to
bude příjemné, můžete si pustit hudbu, zapálit si svíčku a uvařit si čaj nebo kávu. Zkrátka si vytvořte takové
prostředí, abyste byla co nejvíce pozitivně naladěná, cítila jste se uvolněná a bylo vám dobře. Pomalu začněte
soustředit svoji mysl na své pozitivní a silné stránky, dovednosti, kvality a talenty. A všechno si zapisujte. Při
hledání by vám mohly pomoci následující otázky:  
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Jaké schopnosti, nadání nebo talent máte (a nemusí to být nic převratného)? 
Co děláte docela dobře? Co celkem slušně umíte nebo ovládáte? Opět nehledejte něco, co je
perfektní. Stačí, když to bude "dost dobré". Nemusíte být hned Picasso, ale stačí, že hezky
kreslíte. Třeba umíte tancovat, hrát na nějaký hudební nástroj, umíte naslouchat lidem kolem
vás, jste empatická, kreativní, umíte to dobře s dětmi nebo umíte skvěle vařit nebo péct.   

PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1
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Co na vás jiní lidé oceňují, za co vás chválí, čeho si na vás váží? 
Za co vám lidé děkují, o co vás žádají, s čím od vás chtějí poradit, co na vás oceňují, za co vám
skládají komplimenty, za co vás obdivují, co se jim na vás líbí nebo v čem na vás spoléhají? Někdy
je těžké vidět svoje silné stránky a snadněji je vidíme na ostatních, proto se zkuste také zamyslet,
jaké silné stránky oceňujete vy na ostatních a zároveň víte, že je máte taky. Neporovnávejte, kdo je
lepší, stačí, že je máte.

Jaké dovednosti jste se naučila?  
Co umíte dělat? Může jít o profesní dovednosti, ale počítá se i to, že umíte pěstovat květiny, šít,
plést nebo háčkovat. Možná ovládáte nějaký sport, umíte to s technikou, umíte cizí jazyky, naučila
jste se fotit nebo máte skvělé organizační dovednosti. Promyslete si různé oblasti vašeho života a
různé role a zamyslete se, co v nich celkem slušně ovládáte.   
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Která drobná pozitiva u sebe snižujete? Které špatné vlastnosti nemáte?  
Spousta lidí má pocit, že jenom velké věci mají význam. Možná se třeba domluvíte anglicky, ale
protože děláte chyby a vaše angličtina není dokonalá, máte pocit, že to se nepočítá. Možná, že
umíte lyžovat, ale protože nejste žádný závodník, neberete to jako dovednost nebo schopnost.
Pokud jste schopná si uvědomit, že něco děláte, že něco dovedete, napište si to. Nejde o to být
perfektní, jde nám především o rovnováhu. Stejně tak se můžete zamyslet, které špatné vlastnosti
nemáte. Pokud víte, že nejste lakomá, závistivá, nepřátelská nebo nepořádná, je to určitě
pozitivum.    

Jak by vás popsal člověk, který vás má rád?  
Zkuste si vybavit někoho, kdo vás má upřímně rád, stojí o vás, má o vás dobré mínění, věří vám a
respektuje vás. Co by o vás tenhle člověk mohl říct? Co by řekl, že se mu na vás líbí, čeho si na vás
cení, co na vás má rád? V čem vidí vaše silné stránky? Za co vás obdivuje? Jaká slova by nejspíš
použil? Lidé, kteří nás znají většinou vidí naše silné stránky a dovednosti mnohem lépe, než my
samy, Zkuste se klidně zeptat. Pokud o vás někdo něco pozitivního řekne, neshazujte to. Jenom
naslouchejte a zkuste připustit, že na tom něco je.  

Uvedení vašeho seznamu do reálného života

To, že si vytvoříte seznam svých silných stránek, dovedností, talentů a pozitiv, samo o sobě nestačí. Pomůže
vám to samozřejmě k většímu uvědomění, to ale bude jen krátkodobé. Takže, jakmile budete mít svůj seznam
hotový, je potřeba začít všechno z vašeho seznamu do každodenního života tak, aby se to stalo samozřejmou
součástí toho, jak se vnímáte. Abyste svým kladům dokázala věnovat automaticky pozornost. Abyste vám bez
většího úsilí dokázalo běžet v hlavě, že něco umíte a dovedete.

Po týdnu, co budete zapisovat a hledat svoje 
pozitiva a silné stránky, si znovu projděte 
všechno, co už jste si zaznamenala. Pečlivě 
si projděte všechny položky a uvědomte si, 
ve kterých situacích v životě se daná kvalita, 
schopnost, dovednost, talent nebo silná 
stránka projevuje a jak se při tom chováte. 
Zkuste si u každého jednotlivého bodu zavřít 
oči a vzpomenout si na nějakou chvíli, kde 
tohle pozitivum nebo schopnost byla úplně 
zřejmá a jasná. Dejte si dost času. Zkuste 
vnímat vzpomínku po všech stránkách, kde 
to bylo, s kým to bylo, co přesně se odehrálo,
jak jste se chovala, jak jste se cítila? Zkuste si 
to přehrát jako film. 

Pozorujte, jaký vliv bude mít tohle cvičení na 
vaši náladu a jak ovlivní váš postoj k sobě 
samé. Pokud si tohle cvičení uděláte poctivě, 
zkusíte se k němu vracet a budete ho trénovat, 
vaše vzpomínky budou stále jasnější 
a živější, vaše nálada se zlepší a poroste vás 
pocit sebepřijetí.  
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Hledejte dál a nepřestávejte!  
Není potřeba, abyste celý svůj seznam vypálila hned na první dobrou. Pokud vás v danou chvíli už
nic nenapadá, vůbec nevadí. Klidně seznam pro tuhle chvíli nechte, ale neustále se k němu
vracejte. Jakmile vás něco napadne, opět si to zapište. Váš seznam by měl být živý orgán, takže se
nebojte ho pořád doplňovat a obohacovat. 



MŮJ SEZNAM POZITIV A SILNÝCH STRÁNEK 
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Materiální odměny 

Systém sebeodměňování je nejúčinnější strategie ke změně vlastního chování. Všechno, co se vám povede,
co jste udělala, co jste překonala nebo jak jste se posunula, to všechno si zaslouží odměnu. Proto si vytvořte

svůj vlastní seznam odměn, které vám budou přinášet radost, potěšení a budou snadno dosažitelné.
Promyslete si, jaké chování byste u sebe chtěla odměňovat a jak velkou odměnu si dopřejete. Na začátku se

odměňujte hlavně materiálně a příjemnými aktivitami, postupně připojte i konfirmace. 
Až si vytvoříte svůj seznam odměn, v následujících čtyřech týdnech si každý den ráno vytipujte jeden úkol,
který chcete splnit, a naplánujte si přiměřenou materiální odměnu nebo aktivitu, kterou si dopřejete, až úkol

splníte. Napište si to do diáře, abyste na to nezapomněla. A pak to prostě udělejte a odměňte.  
 

Sebeodměňující program
PRAKTICKÉ CVIČENÍ 2

Příjemné aktivity Odměňující konfirmace

něco dobrého k jídlu
knížka
kalhoty
sukně
šaty 
časopis
oblíbená káva
lístky na konzert

Materiální odměny Příjemné aktivity Odměňující konfirmace

poslech hudby
televizní pořad
kino
návštěva výstavy
výlet
večeře v restauraci
víkend na horách 
vana 

Je mi to příjemné.
Je bezva tohle zažívat. 
To se mi povedlo. 
Jsem skvělá, že jsem to
zvládla. 
Jsem se sebou spokojená. 
To byl skvělý den. 
Mám ze sebe radost. 

Příklady seznamu odměn:
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