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Úvodní cvičení

Ruku na srdce

(Benda, 2020)



Soucit se sebou

XXX

Opakem je sebekritika:

“To jsem zase spackal, jako vždy. Nic jiného už od sebe nemohu 
čekat.”

“Už zase mám špatnou náladu, jsem k ničemu!”

Soucit se sebou vede k připuštění si selhání 
nebo špatných pocitů a zároveň se snaží je 
přijmout s laskavostí a pochopením pro sebe.



Soucit se sebou (pojetí Neff, 2003)
1. Laskavost k sobě - nepotlačování pocitů a akceptování prožívaného
- péče o sebe, spřátelení se s tím, kým už jsme

2. Lidská sounáležitost - někdy každý prožívá trápení a dělá chyby

3. Všímavost - otevřenost k vlastním myšlenkám, pocitům, potřebám, beze 
snahy je potlačit nebo se jim vyhnout



Soucit se sebou
“To jsem zase spackal, jako 
vždy. Nic jiného už od sebe 
nemohu čekat.”

“Už zase mám špatnou 
náladu. Jsem k ničemu!”

Sebekritika
“To se mi nepovedlo. To nevadí. Příště to 
bude jiné.”

“Mám špatnou náladu. Co v tuto chvíli 
potřebuji? Co mohu pro sebe udělat?”

“Co bych řekl nebo udělal, kdyby v takové 
situaci byl můj přítel?” 



Od sebekritiky k sebesoucitu - příklady účastníků webináře
● dávání si naděje do budoucna, důvěra v sebe a možnost zlepšení

“To jsem fakt podělala.” -> “Úplně se mi to nepovedlo, příště to zvládnu lépe!”
“Podělala jsem to!” -> “Nepovedlo se mi to, ale budu se snažit to napravit.”
“No nic, tak znovu a lépe!”

● víra, že i ostatní dělají chyby
“Ty seš blbá.” -> “Nu což, už se stalo... žádný učený z nebe nespadl.”











● Co je pro mě zásadní? 

● Co potřebuji pro to, abych byl v 
klidu? 

● Kdy a kde se cítím sám sebou?

Moje potřeby



Ze sdílení účastníků webináře - jaké jsou mé základní potřeby?
“Uvědomila jsem si, že nejvíc se cítím být sama sebou v práci a mezi přáteli. 🙂”

“Teď jsem si uvědomila, že je pro mě zásadní, že žiju, mám ráda svoji rodinu a 

školu.”

“Sama sebou jsem, když vím, že mám kolem sebe lidi na kterých mi záleží, jsme 

zdraví a nejlépe někde v přírodě na klidném místě :-) ”



Moje potřeby - tady a teď
Jaká má potřeba je v tomto okamžiku naplněna?

A která není? 

Je to pro mě takto v pořádku?



Ze sdílení účastníků webináře - uvědomění si aktuálních potřeb
“Potřebovala bych vidět světlo na konci tunelu v covid situaci. Zjistila jsem, že se 

sama sebou cítím na mých oblíbených kulturních akcích.”

“Nejvíce mi chybí intimita, láska a také přirozený pohyb venku a kontakt s lidmi.”



Základní vývojové potřeby (PBSP)

● potřeba místa
○ Mám nějaké místo, kde se cítím “doma”?
○ Mám místo, které mě nabíjí energií?
○ Mohl bych svůj fyzický prostor nějak vylepšit? Nebo bych nic neměnil/a?

● potřeba péče a výživy
○ Jak se stravuji? Snídám? 
○ Mám ve svém životě dostatek odpočinku?
○ Mám dostatek duševní potravy/zážitků?

Potřeba místa
Potřeba péče a výživy
Potřeba podpory
Potřeba ochrany
Potřeba hranic

Zdroj: Benda, 2019



● potřeba podpory
○ Na koho se ve svém životě mohu spolehnout? 
○ Mám podporu ve svém zaměstnavateli? 
○ O co dalšího se v životě mohu opřít?

● potřeba ochrany
○ Důvěřuji lidem, se kterými se stýkám?
○ Cítím se ve svém životě bezpečně? A jak se o své bezpečí starám?
○ Dělám něco pro ochranu přírody?

● potřeba limitů
○ Dokážu se vymezit, když něco potřebuji?
○ Umím oddělit svůj profesní/studijní a soukromý život?
○ Dokážu přiznat, že je něco nad mé síly?

Základní vývojové potřeby (PBSP)

Zdroj: Benda, 2019



Místo, kde se cítím dobře
Jaké by mělo být místo, kde se cítím spokojeně? 

Jak se na toto místo mohu vydat nebo jak si ho mohu vytvořit ve své blízkosti?



ze sdílení účastníků - místo, kde jsou naplněny mé potřeby
“Mám konkrétní místo - chalupa.”

“Vytvořila jsem si moc hezkou vzpomínku a představovala jsem si to místo.”

“Máme štěstí, že máme domeček s dvorkem, takže nejlíp je mi na terase.”



Jak vědomě pozvat své potřeby do života?
● Ukotvení se v přítomnosti - zaměření se na tělo a smysly

Uzemnění - pevně se postavit / sednout a opřít záda

prodýchat

Technika všech 5 pohromadě

např. Youtube: Markéta Pavelková: Relaxační 
výzva: den druhý - všímavost

https://www.youtube.com/watch?v=MBe6Q8nu5H4&ab_channel=Mark%C3%A9taPavelkov%
C3%A1

https://www.youtube.com/watch?v=MBe6Q8nu5H4&ab_channel=Mark%C3%A9taPavelkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=MBe6Q8nu5H4&ab_channel=Mark%C3%A9taPavelkov%C3%A1


● Zastavit se a uvědomit si své potřeby

Například otázkami: 

- Co v tomto okamžiku potřebuji? 
- Jsou všechny mé potřeby naplněny? 
- Říkají mi emoce něco o mých 

potřebách?  
- Jak se cítím v těle?
- Co bych mohl nyní udělat pro naplnění potřeb?

Jak vědomě pozvat své potřeby do života?

TěloEmoce

Mysl

Chování



Jak vědomě pozvat své potřeby do života?
● Reflexe uplynulého dne / týdne 
- zamyšlení se nad tím, jak byly mé potřeby naplňovány v uplynulém období
- prohlédnout si svůj diář, psát si deník 

● Plánovat uspokojení svých potřeb

- Mohu některé nově uvědomělé 
potřeby začít naplňovat pravidelně?

- Pomohl by mi nějaký režim/plán?



Jak vědomě pozvat své potřeby do života?
● laskavost k sobě
- přijetí sebe a svých potřeb
- nesoudit se za to, co cítím
- cvičení ruku na srdce (Benda, 2020)
- meditace laskavosti 

např. Meditace (sebe) laskavosti Marek Vich

https://www.youtube.com/watch?v=oB9vS7Tqckc&ab_channel=MindfulnessClub

https://www.youtube.com/watch?v=CGlyYzpHmQM&ab_channel=MindfulnessClub

O vlivu meditace: https://codeoflife.cz/mysl/meditace/meditace-pro-vetsi-pohodu/

https://www.youtube.com/watch?v=oB9vS7Tqckc&ab_channel=MindfulnessClub
https://www.youtube.com/watch?v=CGlyYzpHmQM&ab_channel=MindfulnessClub
https://codeoflife.cz/mysl/meditace/meditace-pro-vetsi-pohodu/?fbclid=IwAR2Ul-StAq1Br6GS1sbmbm5Tra40PKQqDTuAjDoMMYKj-QGtbCzjXNWkYQw


Jak vědomě pozvat své potřeby do života?
● Mluvit s druhými o svých potřebách 
- pomáhá to si je uvědomit, přijmout je

● Doptávat se na potřeby druhých

 “Potřeboval bys teď něco?” “Co pro tebe můžu udělat, aby ses cítil víc v 
pohodě?”

● Co když se potřeby nás a druhých rozchází? 
„Chápu, že ty bys potřeboval xy, ale já teď potřebuji xy, můžeme se k tomu 
vrátit za chvíli?“ 

„Co navrhuješ, abychom to oba zvládli?“



Závěr
● Co se mě dnes obzvlášť dotklo nebo mě oslovilo?



Zpětná vazba účastníků
“Zaujalo mě  to "uzemnění"...stát pevně nohama na zemi. A převedení kritiky k sobě do laskavosti k sobě samé. To je úplně nej myslenka. Díky:-)”

“Bylo příjemné se na chvíli zastavit a zamyslet se nad svými potřebami.”

“Uvědomění, že v laskavosti vůči sobě mám mezery, díky za tipy... a můžu přemýšlet dál nad tím jak naplnit pocit bezpečí, přijetí a lásky, jejichž nenaplnění 

ovlivňuje můj život.”

“Pro mne byla důležitá informace, že mé pocity jsou důležité jako ostatních, že se za ně nemám stydět, a že si mám uvědomovat své potřeby.”

“Mně se líbilo hned na začátku si uvědomit tu hřejivou chvilku, kdy jsem měla radost - myslím, že bych se nad tím měla zamýšlet častěji, abych v těch 

špatných chvílích měla dost vzpomínek na ty dobrý chvíle.”

“Je fajn uvědomit si, že jsem stejně důležitá, jako druzí ... děkuji, budu se těšit zase někdy příště!”

“Zaujalo mě cvičení Ruku na srdce. Děkuji za schůzku! ♥”

“Dobrá je myšlenka vytvoření si místa,kde právě nemůžeme být.”

“Byl to moc příjemný večer, Těším se někdy na viděnou :-)”

“Moc děkuji, bylo to příjemné a přínosné. :-)”



Závěrečné cvičení
● Co soucitného bych mohl říct nebo udělat právě teď?

● Co by mi poradil člověk plný soucitu?



Tipy, kde hledat další informace 

www.nevypustdusi.cz

http://www.nevypustdusi.cz


Tipy, kde hledat další informace o péči o sebe a duševní zdraví

www.opatruj.se

http://www.opatruj.se
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