
SEBETVORBA 

Jste sou časně tvo řícím subjektem i tvo řeným objektem. Jste um ělkyní i um ěleckým 
dílem. Váš život je jako kniha. P říběhová próza. A vy jste nejen autorkou, která ten 
příběh píše, ale i hlavní hrdinkou, která ten p říběh prožívá.  

Vaše kniha je stále nedokončená. Spousta prázdných stránek čeká, JAK je vyplníte. A tak si 
nyní odpovězte na otázku: 

JAK SI PŘEJETE, ABY VÁŠ PŘÍBĚH POKRAČOVAL DÁL? 

Váš příběh může pokračovat všemožně, neboť všechno je možné. Můžete kdykoliv změnit 
charakter hlavní hrdinky. Můžete kdykoliv změnit hlavní téma knihy. Můžete nechat některé 
vedlejší postavy odejít a jiné přijít. Můžete změnit prostředí děje.  

Zkrátka vždy, když zatoužíte po změně, nastolte BOD OBRATU, od něhož se bude vše 
odvíjet úplně jinak. VY jste tvůrkyně sebe sama a svého života. VY se rozhodněte, kým 
chcete být, a buďte tím. VY se rozhodněte, co chcete dělat, a dělejte to.  

Je nepodstatné, kým jste byla dote ď. Podstatné je, kým budete odte ď. Pokud projdete 
prom ěnou, pokud se stanete novou osobností, za čnete do svého života p řitahovat i 
jiný typ lidí a jiný typ situací. Když zm ěníte sama sebe, za čnou se m ěnit i v ěci kolem 
vás.  

Tvořte sebe sama a svůj život tak, abyste měla ráda sebe sama a svůj život, abyste byla 
spokojená sama se sebou a se svým životem. Recept, jak toho dosáhnout, je jednoduchý. 
Spokojená sama se sebou budete tehdy, když budete ze sebe dávat to nejlepší. Když 
využijete naplno všechny své dary. Veškerý svůj osobitý potenciál. Svou atraktivitu, 
inteligenci a talent. Spokojená se svým životem budete tehdy, když si budete brát pro sebe 
to nejlepší. Když si užijete naplno všechny dostupné dary vnějšího světa. Když se stanete 
sběratelkou kladných emocí. Když si dopřejete všechno, po čem vaše srdce zatouží.  

KDYŽ DOSTANETE DÁREK, MŮŽETE SI HO ROZBALIT A TĚŠIT SE Z NĚJ, NEBO HO 
MŮŽETE ZAHODIT A ZAPOMENOUT NA NĚJ. Různé ženy zahazují různé dárky. Zahazují 
své VNITŘNÍ DARY a promarňují tak svůj jedinečný potenciál nebo zahazují své VNĚJŠÍ 
DARY a tím promarňují své neopakovatelné příležitosti. Ke spokojenosti to nevede.  

Dosáhněte stavu, v němž budete spokojená sama se sebou a se svým životem, a dosáhnete 
stavu, v němž budete nepřetržitě šťastná.  

Představte si, že jste dosáhla dokonalosti. Nyní jste dokonalá žena a vedete dokonalý život. 
Momentálně není nic, co byste na sobě a na svém životě chtěla změnit. Jak TO vypadá?  

Já si představuji tohle: Jsem atraktivní žena. Módní ikona. Jsem dokonalou partnerkou 
dokonalého muže. Dělám to, co mě baví. Tvořím. Píšu knihy a kreslím obrazy. Hodně 
cestuji.     

Když si dokážete udělat představu, dokážete ji i uskutečnit. Představte si tu nejlepší verzi 
sebe sama a svého života. A pak ji postupně uskutečňujte. Chce to jen čas.  



Jestliže nejste p řesně tou ženou, kterou chcete být, a jestliže nevedete přesně takový 
způsob života, který chcete vést, pak to není v po řádku. Uv ědomte si, že jedin ě vy 
sama můžete dát v ěci do po řádku.  

Pokud chcete být jinou ženou a vést jiný život, tak to udělejte. Změňte svůj vzhled, změňte 
svůj charakter, změňte bydlení, změňte povolání, změňte způsob trávení volného času, 
změňte způsob stravování, obměňte lidi ve vašem životě, získejte zkušenosti a zážitky, které 
si přejete mít, naučte se to, co chcete umět. Jste svobodná. Sama rozhodujete o tom, jakou 
ženou se stanete a jaký život prožijete.  

Nyní se s vámi podělím o svůj vlastní příběh. Kdysi dávno jsem si povšimla, že existují dva 
druhy žen: 1. čtenářky a 2. hrdinky. Hrdinky jsou vždy akční a jejich životy jsou neuvěřitelně 
zajímavé. Čtenářky jsou pasivní a jejich životy jsou neskonale nudné. Čtenářky by si přály 
být hrdinkami, ale z nějakého důvodu se domnívají, že se jim to nepodaří a že jsou 
odsouzeny k tomu být nadále čtenářkami. A tak pouze čtou příběhy hrdinek místo toho, aby 
se hrdinkami staly samy. Jednoho dne jsem se rozhodla, že už nechci být pasivní čtenářkou. 
Rozhodla jsem se být akční hrdinkou. Rozhodla jsem se být superženou. A tak jsem se stala 
superženou. Vytvořila jsem si supervzhled, k čemuž postačilo prodloužení vlasů, několikery 
minišaty a několikery lodičky. Vytvořila jsem si superpovahu tak, že jsem se stala 
optimistickou, otevřenou, odhodlanou a odvážnou osobností. Přestěhovala jsem se a 
radovala jsem se ze svého superbydlení. Našla jsem si novou superpráci. Začala jsem 
zkoušet nové věci a nasbírala jsem tak superzkušenosti a superzážitky. Věnovala jsem čas 
tomu, co mě baví, svým superzájmům. Jako superžena jsem si brzy našla i nového 
superpřítele a nové superpřátele. Od té doby je všechno super. Stačilo udělat to rozhodnutí. 
Stačilo říct si, že si zasloužím být superžena a být superšťastná.   

VŠECHNO VYCHÁZÍ Z VÁS SAMOTNÉ. Vy rozhodujete o tom, s čím se spokojíte a s čím 
se nespokojíte. VY SAMA a nikdo jiný. Je pohodlné být ČTENÁŘKOU. Abyste se stala 
HRDINKOU, budete se muset svého pohodlí vzdát. Ale když to uděláte, vaše námaha bude 
náležitě odměněna.  

 

SEBELÁSKA 



Ve stavu sebelásky ší říte lásku. Ve stavu sebenenávisti ší říte nenávist. Nem ůžete ze 
sebe dávat to, co ve vás není. Pokud tedy dosp ějete k sebelásce, prosp ějete tím nejen 
sobě, ale i lidem ve vašem okolí. 

Kdo nedokáže mít rád sám sebe, nedokáže mít rád ani nikoho jiného. Pamatujete si poslední 
scénu z filmu Snídaně u Tiffanyho, ve které Audrey Hepburn, která opouští město, vyhodí 
svou kočku z taxíku na ulici? Taxík odjíždí a kočka zůstává sama v dešti mezi popelnicemi. 
Kdo by se zachoval tak bezcitně k němé tváři? Jedině ten, kdo nechová žádné city ani sám k 
sobě. Hlavní hrdinka zacházela se svou kočkou právě tak, jak zacházela se sebou 
samotnou.  

Uvedený příklad je sice filmovou fikcí, ale podobných případů byste mohly najít poměrně 
dost i ve svém okolí. Je mnoho matek, které nemají rády samy sebe, a proto nemají rády ani 
své dcery. Dávají svým dcerám poselství: „Jsem nula a ty budeš taky. Nesmíš být víc, než 
jsem já.“ Místo mateřské lásky jen nenávidí a závidí.  

Vztah k sobě samému ovlivňuje vztahy k druhým lidem. Lze vypozorovat tři skupiny lidí podle 
postoje, jaký zaujímají sami k sobě. V charakteristice jednotlivých skupin nyní objasním, jak 
působí vztah k sobě samému na vztahy k jiným lidem:  

1. SKUPINA: Postoj k sob ě: „Jsem nikdo.“ Postoj k druhým: „Vyhýbám se kontak tům 
s lidmi.“  K dobrovolné izolaci vede člověka hned několik důvodů. Především si mezi 
druhými lidmi připadá méněcenný, má pocit, že za nimi ve všem zaostává. Proto je mu lépe 
o samotě. Dále se bojí, že si druzí všimnou jeho nedostatků a odhalí tak to, co se snaží 
skrývat. Protože věří, že kdyby ho ostatní opravdu dobře znali, věděli by, že nestojí za nic, a 
už by s ním neztráceli čas. 

2. SKUPINA: Postoj k sob ě: „Jsem nikdo, ale chci být n ěkdo.“ Postoj k druhým: 
„Soupe řím s lidmi.“ K soupeření vede člověka snaha dokázat sobě i druhým, že je stejně 
dobrý jako všichni kolem dokola. Usiluje o úspěch v práci, o úspěch u opačného pohlaví, o 
popularitu ve skupině. Druhé lidi využívá. Potřebuje protivníky, aby se s nimi mohl 
porovnávat, a potřebuje publikum, aby mu zatleskalo.  

3. SKUPINA: Postoj k sob ě: „Jsem n ěkdo.“ Postoj k druhým: „Spolupracuji s lidmi.“  
Tento člověk je spokojen sám se sebou. Sám sebe už nemusí řešit, sám sebe už má 
vyřešeného. Teď chce prezentovat svou jedinečnost a sdílet ji s jinými jedinečnými lidmi. 
Chce být součástí skupiny, ve které se všichni členové vzájemně obohacují. Už se 
nesoustředí na sebe, ale na druhé, pro které chce být přínosem na oplátku za to, že rozšiřují 
jeho identitu. Vytváří vztahy, v nichž se lidé vzájemně inspirují. A díky této inspiraci se dále 
vyvíjejí.  

Pokud se identifikujete s první skupinou, je to s vámi vážně dost špatné. Ale máte tuto knihu. 
Takže si nechte poradit. Vy se pořád bojíte, že si někdo všimne vašich nedostatků. Proto se 
snažíte být nenápadná až neviditelná. Ale když se budete neustále skrývat, nejenže nikdo 
neodhalí vaše nedostatky, ale nikdo si ani nevšimne vašich předností, které tak zůstanou 
nevyužity. Se strachem se nikam nedostanete. Takže to riskněte. Vyjděte ze svého 
bezpečného úkrytu, abyste světu prezentovala své klady a podělila se o ně. A co když 
vyjdou najevo i vaše zápory? No tak nic. Každý má klady i zápory. S tím se počítá. Je to 
normální. 



Jestliže se hlásíte ke druhé skupině, jste na dobré cestě k získání pocitu, že jste stejně dobrá 
jako lidé vedle vás. Budete bojovat s konkurencí tak dlouho, dokud si jednoho dne 
neřeknete, že jste obstála. Dospějete k názoru, že máte stejnou cenu jako ostatní. Ale 
současně si uvědomíte, že jste pořád sama. Vždyť dosud jste ve všech spatřovala jen soky a 
sokyně. Potom tedy přestanete v lidech hledat soupeře a začnete v nich hledat přátele. V 
momentě, kdy k tomu dojde, stanete se členkou třetí skupiny. Víte, že jste skvělá, a teď 
chcete poznávat jiné skvělé lidi a prožívat svůj život společně s nimi. 

Lidé, kteří mají rádi sami sebe, mají rádi i své jméno. Napište své jméno. A teď k němu 
připište všechny vaše pozitivní vlastnosti, které mají stejné počáteční písmeno jako vaše 
jméno.   

V mém případě vypadal výsledek takto: IVANA – intuice, inspirace, imaginace, invence, 
inovátorství, ikona. 

Vaše jméno je symbol, který vás označuje. Dejte tomuto symbolu takový význam, jaký 
chcete, aby měl. Každé písmeno má svou specifickou vibraci. 

 


