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Budeme-li mít štěstí, zestárneme, 
a jednoho dne se budeme houpat v křesle s knížkou v ruce 
a ohlížet se za svým životem. 

V tu chvíli si možná povzdechneme: 

 Ne ne, neměl jsem to lehké. 
Byl to opravdu 

těžký život...

Rád bych vám tímto e-bookem 
těžký život aspoň trochu ulehčil.

Na úvod

6 ukazatelů na cestě osobního rozvoje 7
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Po patnácti letech práce v seminářích „Rozvoje osobní zralosti“ jsem se rozhodl Vám nabíd-
nout  mapu s důležitými rozcestníky na cestě k osobnímu růstu a...

Pohodlnému, šťastnému, radostnému 
a úspěšnému životu?

Ne tak docela, to vám nemohu nabídnout ani slíbit.
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Tento e-book vám pomůže: 

•	 uvědomit si vlastní schopnost zvládat život  
– schopnost, kterou má v sobě každý z nás  
 

•	 být autentický 

•	 být autorem příběhu vlastního smysluplného života 

•	 s vášní vaším životem procházet i přesto, že nás čekají dramata, rozchody, opuštění, 
smrt, nemoc, rozvod a další zvraty na naší cestě životem

V čem vám tento e–book může být  
užitečný?
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Jak najít ochotu pro hledání funkčnějších výstupů pro vlastní život?

Pomůže vám mapa a šest rozcestníků za pomoci několika praktických cvičení označených 
tímto  symbolem:

Cesta mapou vám:
•	umožní vidět jiné úhly pohledu na situace a sebe sama
•	pomůže najít životní energii a posílit mentální sílu
•	ukáže možnosti jak zvládat emoce, zvýšit schopnost oceňovat a milovat život
•	udělat něco pro redukci každodenního stresu, který přineseme z práce domů

Vydejme se tedy na cestu!

Dokážu se změnit?
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Všímavost je plně pozorné, nezaujaté sle-
dování myšlenek, emocí a tělesných vjemů 
bez posuzování, kontroly či zasahování.

Všímavost, neboli také bdělost, uvědo-
mění tady a teď, anglicky mindfulness 
zpopularizoval lékař a vědec Jon Kabat-Zin 
v rámci programu MBSR (Mindfulness-ba-
sed stress reduction) z Univerzity v Massa-
chusset.

VšímaVosT - miNDfulNess
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V životě každého z nás existují dva dny, ve kterých pro sebe nemůžeme udělat nic. 

Jmenují se „VčeRa“ a „zítra“. 

Také v těchto dvou dnech trávíte spoustu 
života? A kolik „tady a teď“? 

Nejsme-li přítomni tady a teď, myšlenky 
se stanou rozeběhnutým křečkem 
a mohou spustit celou kaskádu nelibých 
emocí a našeho chování z nich plynoucí. 

Včera a zítra
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Zkuste si toto cvičení: 
Zavřete oči a sedmkrát si v duchu zopakujte: 
„To rande jsem pěkně zpackal/a, jsem naprosto k ničemu.“ 

a nyní ještě jednou se všímavostí (všímám si myšlenky – uvědomuji si myšlenku 
– pozoruji myšlenku ve své hlavě) a plnou pozorností tady a teď si v duchu sedmkrát 
zopakujte: „To rande jsem pěkně zpackal/a, jsem naprosto k ničemu.“ 

Zaznamenali jste rozdíl? Pokud ne, cvičení si zopakujte a buďte více „mindfulness“ nebo tré-
nujte všímavost z nahrávek které najdete na internetu, například zde.

http://www.mindfulnessclub.cz/body-scan-praxe-vnimani-tela
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Náš mozek nám s oblibou nabízí nežádoucí automatické myšlenky  
a poskytuje nevyžádané rady. 

Každou událost interpretuje po svém, často na základě hlubokých přesvědčení. 

Po celý den posuzuje lidi a hodnotí situace.
myšlenky, především ty automatické, se točí a lítají v hlavě jako křeček 
v kolečku.  Automatické myšlenky vytvářejí v těle napětí. 
Děje se to neustále, nikoli jen jednou denně nebo jednou za týden. 

Mozek po celý den říká: 

„Dělej tohle a dělej tamto a dělej to pořádně, buď nejlepší, jinak budeš mít potíže…“

automatické myšlenky - autopilot
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Příklady automatických myšlenek

zkreslený 
výběr faktů

přehánění 
a bagatelizace

nepodložené 
závěry

nepřiměřené 
zobecňování

vztahovačnost

pohled 
přes černé brýle

Podívejme se na některé typy automatických myšlenek:
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Příklad následků používání myšlenkového autopilota:

PoloPlNÁ?
Možná ucítíte 
radost
mírnou euforii
spokojenost 
a váš mozek tyto zážitky 
doplní o ty již prožité.  
A v té radosti vám možná 
unikne, že potřebujete zajistit 
doplnění tekutin.

PoloPRÁZDNÁ?
Možná ucítíte 

lítost
hněv

zklamání 
a autopilot začne točit další 

myšlenky jako například: 
„Už i ta sklenice mne nemá 

ráda...Nic mi nikdy nevyjde... 
Proč právě já?“ Atd.

Je PoDle VÁs skleNiCe Na obRÁZku

s autopilotem nebo bez
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a jak vypadá stejná situace s vypnutým autopilotem?

Uvědomím si reálná fakta, tj. že v půl litrové sklenici je 250 ml vody. 

Pak se rozhodnu, jak se zachovám, 
podle svých momentálních potřeb.



Jak se budete cítit, když uvěříte níže uvedeným automatickým myšlenkám v hlavě?
(doplňte dle libosti)
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se mi to nepodaří.
Nejsem dost dobrá/ý a už vůbec ne dokonalá/ý.
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Nějaká rada co s tím? 

Tady je: Představte si myšlenky jako e-mailové zprávy ve vaší hlavě. 
Pokud si je uvědomujete, pozorujete, můžete se rozhodnout 
zda-li je chcete otevřít, hodit do koše 
nebo na ně odpovědět.

Nastavte si budík. Až zazvoní, pozorujte na co myslíte, jaké emoce u toho pociťujete, jak se 
cítí vaše tělo (napětí – uvolnění...) a k jakému chování, činu to vede. Také si uvědomte, zda-li 
jste byli tady a teď nebo se myšlenky týkaly minulosti či budoucnosti?
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PODNĚT PODNĚTREAKCE REAKCEVŠÍMAVOST

Je to cesta, na které můžete autopilotní model nahradit efektivnějším modelem:

Pokud vám hlavou proběhla autopilotní myšlenka: „Proč bych to měl/a chtít?“ Odpověď zní: 

Nemusíte to chtít! můžete se však pro to rozhodnout, pokud si přejete rozvíjet 
následujících 8 charakteristických  vlastností, kterými se vyznačují lidé 
praktikující všímavost.
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1. Plně si uvědomují přítomnost, ve které 
se cítí šťastni a spokojeni. 

2. Jsou klidní, zažívají bytostný pocit  
celkové životní pohody, vnímají radost,  
spokojenost a mír v srdci. 

3. Přistupují ke každodenním situacím 
se zvědavostí a vychutnávají si je. 

4. odpouštějí si chyby velké i malé,  
chápou je jako schody k růstu a nacházejí 
v nich moudro. 

5. Jsou vděčni za dobré okamžiky  
a s respektem přijímají ty nedobré. 

6. mají soucit s ostatními, jsou laskaví  
a empatičtí. Důvěřují sobě, ostatním i životu. 

7. Dokážou přijmout i nepříjemné emoce 
a svá zranitelná místa. Nevyhýbají se jim.  

8. akceptují a oceňují, že situace se dějí 
(přicházejí a odcházejí) a jsou ochotni  
přijímat život takový, jaký je.  
 

8 znaků všímavých (mindfulness) lidí

(pozn. autora: Na knižním trhu najdete spoustu knížek k tomuto tématu. Osobně se mi nejvíce líbí kniha autorů M. Sinclaira a J. Seydela, 

z vydavatelství Alferia:  Všímavost, cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají. Vřele doporučuji!)

http://apas.cz/vsimavost-cesta-ke-zklidneni-mysli-pro-ty-co-nestiha
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Hmm, no jo... Začínám mít pocit, že život nemusí být tak 
těžký... Kudy mám jít dál?
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Existuje mnoho definicí mentální (nebo-li někdy také psychické) síly. A tak nejjednodušší 
přiblížení toho, co je mentální síla, je charakteristika lidí, kteří jí disponují. Tito lidé:

•	 adekvátně hodnotí sami sebe
•	 vlastní přiměřenou emoční stabilitu  

a seberegulaci 
•	 mají smysl pro spolupráci a otevřenost 
•	 charakterizuje je vysoká frustrační tolerance
•	 projevují vůli žít, nevzdávat a mít život  

ve svých rukou
•	 smysl pro humor a radost z každého dne  

jsou jim vlastní
•	 umí zdravě odreagovat napětí
•	 přijímají za sebe plnou zodpovědnost
•	 provází je vnitřní pocit osobní pohody,  

naplněnosti a zdraví 

meNTÁlNí síla
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Jak získat větší mentální sílu?

Jak získat větší mentální sílu? Sebepoznáním. Především sebepoznáním všeho, co nám  
v životě sílu ubírá. 

(Definice z knihy Supermozek, 
Deepak Chopra a Rudolf E. Tanzi, vydalo nakladatelství Dobrovský 2012)

meNTÁlNí sílu VÁm ubíRÁ: 

•	když se řídíte názory davu
•	Když chcete potěšit druhé a patřit mezi ně
•	když si říkáte, že druzí jsou důležitější 
než vy

•	Když necháte někoho silnějšího, aby vás ovládal
•	když vůči někomu cítíte zášť, nenávist, 
neodpuštění…

http://apas.cz/knihy-osobni-rozvoj-emocni-inteligence/supermozek-uvolnete-vybusnou-silu-sve-mysli-chopra-tanzi
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Platí něco z toho i na vás? Dejte si čas a buďte s odpovědí k sobě úpřímní.

Zamyslete se, které z následujících situací zažíváte i vy. 
Pokud některé ano, uvědomte si, jak se v nich cítíte. 
mentální sílu vám dodávají nebo spíš ubírají?

•	 jakákoli kritika či negativní odezva vás uráží a dotýká se vás
•	 když vás někdo urazí nebo vám jinak ublíží, cítíte zášť
•	 snažíte se, aby vás ostatní vnímali v dobrém světle, protože je na tom závislá větší část  

vaší sebeúcty
•	 těžko se vám říká „ne“ a pak vás zlobí, že vám ostatní ubírají čas
•	 část vašeho času trávíte stěžováním si na ostatní či na okolnosti života kolem vás
•	 když vám někdo řekne, co byste měli dělat, měníte své cíle nebo o tom začnete uvažovat
•	 často si stěžujete na to, co všechno „musíte“ a „měli byste“ v životě a práci dělat
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MUSÍM = SLABOST

síla = PŘeVZeTí VlasTNí ZoDPoVĚDNosTi

Jaká síla mne to tlačí k tomu, že musím? 
Komu sloužím? 

Jak velká jsem oběť nebo dokonce otrok? 
Morálka?

Chtíč?
Tlačí mne nejasné okolnosti? 
Že se to tak dělá? 
Že to chce někdo?

Cítíte?

Jak souvisí mentální síla  
s pocitem „musím“?

Slyší-li naše podvědomí musím, hledá proč?
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„Převzít zodpovědnost“ 
znamená si ji uvědomit. 
Protože jsme o ni nikdy nepřišli. 

Ať se v našem životě děje cokoli, děje se proto, 
že jsme se „včera“ nějak rozhodli. 
Dnes jen obelháváme sami sebe a říkáme „musím“. 
Nemusím! 

A když něco dělám, tak proto, 
že dávám svému konání energii, 
tedy dobrovolně jsem vybral a rozhodl. 

Jsem to přece „já“, kdo nyní hýbe nohou, rukou, 
tělem, hlavou (a říká „musím“).

kdo sedí za volantem vašeho života?
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Možná mnozí říkají „musím“ a zbavují se tak odpovědnosti, protože se jim nechce (nejde, 
nemohou, je pro ně těžké) říci „chci“.

Říkat chci v situaci, kdy víme, že děláme co opravdu nechceme, protože nás to někde nebaví 
nebo z jiného důvodu, by mohl být sebeklam.

Sebeklamem však není a zároveň převzetím zodpovědnosti je, pravdivé vnitřní
 
 
 

ZVolil Jsem, Že uDĚlÁm, PRoToŽe…

Už vám dochází, že potřebujete změnu. A máte pro ní dostatek síly? Síla pro změnu.

musím versus chci

https://psychologie.cz/sila-pro-zmenu/
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Zvolil jsem, že udělám, protože...

Jak poznáte, že jste převzali zodpovědnost a neobelháváte sami sebe?

Cítím
napětí, nelibost, hněv, nespokojenost

  obelhávání sebe sama

Cítím 
klid, pohodu, vyrovnanost

opravdu jsem převzal 
zodpovědnost

ZVolil Jsem 
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Ano! Ano!
Často jsem měl pocit, že něco musím, nebo MUSÍM!
Ach, už zase musím... Uf!

 A nyní se dozvím, že jsem nemusel.
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Pravděpodobně ukazatel

Touto cestou se společně vydáme v 2. díle  tohoto e-booku, který pro vás již připravuji. 

Chcete-li být mezi prvními, kdo si jej stáhne, přihlašte se.

a zpráva o zveřejnění na našem webu ihned poletí k vám.

Máte-li jakékoli dotazy, chcete-li mne za e-book pochválit nebo… (cokoli jiného) pište na můj 
mail milan@apas.cz.

Díky a mějte se moc fajn!

Milan Hutta

Co jsem na své cestě ještě přehlédnul?

http://apas.cz/druhy-dil-e-booku-prihlaska/
mailto:milan%40apas.cz?subject=
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