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SEBEOBRAZ    

ANEB JAK VNÍMÁM  A HODNOTÍM 
SÁM/A SEBE: 
 

 při mluvení – ústním projevu  
 jakou dávám sob ě hodnotu  
 jak mne vidí ostatní 

  
Sebeobraz je souhrn myšlenek, p řesvědčení a pocit ů, které 
vůči sob ě člověk vytvá ří. Tento sebeobraz vás bu ď 
podporuje v tom co chcete d ělat nebo vás sabotuje.   
 
Co tím myslím? Když máte o sob ě mínění, že „jste 
k ni čemu“ tak vás toto nepodporuje ve schopnosti být 
sebevědomým řečníkem či řečnicí. Když si v ěříte a máte 
sebeobraz „jsem obdivuhodná/ý“ , budete si mluvení 
s lidmi užívat. 
 
PŘIJMĚTE NOVÉ LEPŠÍ MYŠLENKY, KTERÉ 
PODPOŘÍ VÁŠ NOVÝ OBRAZ ZE SEBE: 

 
  PRÁVĚ V TUTO CHVÍLI JSEM V POŘÁDKU 
TAKOVÁ/Ý JAKÁ/Ý JSEM   

 
 JSEM DOSTATEČNĚ V POŘÁDKU A…  

…..nemusím se snažit být lepší, n ěco víc 
…..dělat se lepším než si myslím , že jsem   
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PSYCHOLOGICKÁ ČÁST PROBLÉMŮ S MLUVENÍM 
 
CO JE TO SEBEOBRAZ  A  JAK  VZNIKÁ? 
 
Sebeobraz je souhrn myšlenek, p řesvědčení a pocit ů, 

které v ůči sob ě člověk vytvá ří. Na základ ě tohoto  
obrazu se chováme v ůči sob ě i vůči ostatním. 

 
Když p řicházíme na sv ět a postupn ě rosteme, stále nás obklopují naši 
vychovatelé, ti co nás hlídají, vychovávají, usm ěrňují. I oni mají sami své 
vlastní problémy, myšlenky a  emo ční projevy. Na základ ě jejich myšlení a 
následném chování: 
 
 
1) kopírujeme jejich vzor  a přebíráme jejich myšlenky a názory (maminka se 
nepřijímá a p řed zrcadlem si říká co je na ní a na jejím t ěle špatného – dít ě 
se naučí kritizovat negativn ě samo sebe - vytvá ří si samo o sob ě negativní 
hodnocení a navíc si myslí, že to tak je správné) 
 
 
 2) hodnocením našich vychovatel ů - oni nám říkají každý den:  Co máme jak 
dělat a když to ned ěláme p řesně jak nám to řekli, tak nás hodnotí jako že 
jsme bu ď špatní, neschopní, zlí, neposlušní nebo jinak nep řijatelní. My jako 
malé děti tomuto hodnocení uv ěříme a přijmeme je za své, i když 
nevypovídá nic o naší skute čné hodnot ě. Naše chování nejsme my! My jsme 
celistvá bytost a nejsme naše chování! 
 
 
3) naší vlastní zkušeností:  když se nám p řihodí nep říjemná událost – n ěkdo 
nás poníží, zesm ěšní nebo neusp ějeme tak jak jsme cht ěli, ud ěláme svou 
vlastní zkušenost o tom, kým se v tuto chvíli cítím e být a na základ ě této 
zkušenosti o sob ě vytvo říme přesvědčení = sebeobraz. 
 
 
 
VÝSLEDEK…. 
To co si o sob ě myslím, jsem o tom p řesvědčen/á že je to pravda a TO KÝM 
SI MYSLÍM, ŽE JSEM, jsou jen tyto myšlenky o sob ě (některé nejsou 
dokonce ani moje vlastní ale p řevzaté) a z těchto myšlenek vychází pocity, 
jež vůči sob ě chováme. Na základ ě těchto myšlenek a pocit ů děláme akci, 
výsledné naše zacházení se sebou i na venek v ůči jiným lidem.  
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Příklad našeho Honzíka:  
Jak si stvo řil o sob ě obraz „Jsem nešika“  
 
Když ješt ě chodil do školky, rád jezdil na t říkolce. Ale jednoho dne z t říkolky 
spadl na kopi čku posekané trávy a jeho oble čení bylo celé zelené od 
kousí čků trávy a dokonce ji m ěl i ve vlasech. D ětem to p řipadalo legra ční, že 
se trefil akorát na tuto kopi čku a také, že je celý zelený a tak se tomu smály.     
             

Honzík ale nev ěděl, že se sm ějí celé situaci, že je legra ční trefit se na 
kopici trávy a vypadat zelen ě, ale vyhodnotil to jako osobní záležitost, že se 
smějí jemu, cítil se zesm ěšněný a ud ělal o sob ě přesvědčení, že neumí 
správn ě jezdit a že „ jsem nešikovný “.  Od té doby, i když m ěl moc rád 
tříkolku, ve školce na ní už nejezdil. Protože si vyt vořil ve své mysli 
sebeobraz „jsem nešikovný“ ve spojení s t říkolkou a d ětmi (více osob), na 
základě tohoto obrazu vytvo řil strategii pro sebe aby se mu už nesmáli a 
necítil tak bolest z pocitu ponížení „nejezdit na t říkolce ve školce“ 
 
 
Na základě vlastní zkušenosti a hodnocení sebe sama, vytvořil Honzík svůj 
sebeobraz „nešiky“. Na základě tohoto obrazu se začal chovat vyhýbavě tříkolce 
ve školce.  Už sám sobě nedovolil vychutnat si  to, co měl rád a rád by dělal. Jeho 
přesvědčení o sobě, že je nešika, mu pomohlo k tomu aby se vzdal své zábavy. 
Zároveň ze strachu, aby ostatní o n ěm nevěděli , že je „nešika“ a aby se mu 
nemohli vysmát vytvo řil svou strategii  pro jízdu na tříkolce „už nikdy nejezdit 
před ostatními“. 
 
 
Honzík na tuto událost v pr ůběhu času samoz řejmě zapomn ěl. Na st řední 
škole si jeho spolužáci ud ělali řidi čák na motorku a hecovali Honzíka, aby si 
ho ud ělal také. Honzík sice na jednu stranu po motorce to užil, ale n ějak mu 
nešlo se p řihlásit a ani se mu necht ělo jít si motorku pro sebe vybrat. 

Proč? 
 
Jeho podv ědomí stále žije stejné pocity spojené se sebeobraze m „jsem 
nešikovný“ p ři jízdě na tříkolce a p řed více osobami. On si samoz řejmě 
neuvědomoval, co mu zp ůsobuje tu nechu ť se do motorka ření pustit, ale 
jeho podv ědomí si vyhodnotilo podobnosti: 

 tříkolka – motorka  
 více osob: d ěti ze školky – kluci ze t řídy  

…a spustil se program automatického chování a pocit ů provázející 
sebeobraz „jsem nešikovný“. Jeho již vytvo řená strategie  ze školky „už 
nikdy nejezdit p řed ostatními “.zafungovala jako automatický program 
v podv ědomí a spustila se v okamžiku podobnosti okolností.   
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ZÁLUDNOST NAŠEHO SEBEOBRAZU 
 
NEVĚDOMÉ  VYTVÁŘENÍ 
V době vzniku sebeobrazu (nyní již víte, že to jsou myšlenky o nás samých a 
pocity s nimi spojenými) většinou ani nevíme, že si ukládáme nějakou myšlenku o 
sobě, natož abychom ji prozkoumali, zda je vůbec pravdivá!  
 
AUTOMATICKÝ PODVĚDOMÝ PROGRAM 
Časem již zapomeneme ve vědomé mysli, co se nám přihodilo, ale naše 
podvědomí s tímto sebeobrazem pracuje dál a vytváří naše způsoby chování, 
ovlivňuje naše rozhodování i motivaci k různým našim cílům. Funguje tedy jako 
nevědomý automatický program myšlení a chování. 
 
ZVYK  VNÍMAT  SE  NEGATIVNĚ 
Protože vědomě nevíme, že jsme uvěřili myšlence cizích lidí (hodnocení od nich) 
a ani nevíme, že naše přesvědčení o nás v situaci svého vzniku je nepravdivé 
(přehnané, zkreslené, negativní a nás nepodporující), přijali jsme tento svůj 
sebeobraz jako FAKT. Jsme zvyklí se k sobě chovat podle svého sebeobrazu a 
jsme zvyklí, že se ze sebe cítíme špatně. Sice se nám to nelíbí a způsobuje nám 
to problémy v životě, ve vztazích, v práci, v sebevyjádření a sebehodnocení, ale 
tak moc jsme s naším sebeobrazem sžití, že jej už ani nevnímáme. 
 
JAK SOUVISÍ  VÁŠ  SEBEOBRAZ  S  MLUVENÍM? 
 
Pokud vám nejde mluvit cizím jazykem, na veřejnosti nebo s druhými lidmi tak jak 
byste chtěli, máte ve svém podvědomí o sobě vytvořený sebeobraz, který: 
 

 obsahuje negativní myšlenky a přesvědčení o tom kým jste a kým se vidíte 
být   

 vytváří ve vás negativní pocity ze sebe, když máte promluvit a projevit sami 
sebe 

 vytváří automatický podvědomý program jehož výsledkem je vaše chování a 
reakce v situacích, kdy máte promluvit 

 

 
Co teď s tím? Jak najít ten sebeobraz, který mi 
brání mluvit uvoln ěně, s radostí a sebev ědom ě? 
 
A jak zm ěním sv ůj sebeobraz?  
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TERAPEUTICKÁ ČÁST – EFT V PRAXI 
 
Změna sebeobrazu je jednoduchá. EFT je skvělým nástrojem 
pro tuto změnu vnímání sebe a zacházení se sebou k lepšímu. 

„Neexistují žádní pokažení lidé , 
jenom… 

fungují prostřednictvím zraněných a pokažených myšlenek.  
 

A jak najít ten konkrétní obraz o sobě – tu konkrétní myšlenku, která mi 
brání cítit se sebejistě a sebevědomě při mluvení?  
 
I toto je jednoduché. Ačkoliv jsou tyto informace uloženy ve vašem podvědomí, vy 
jste v neustálém kontaktu se svým podvědomím skrze vaše pocity! 
 
Jdeme do akce: 
Vybavte si sebe v nějaké situaci, kdy jste měli promluvit. Vím, už jste si vyťukávali 
své pocity dříve v předchozích lekcích, takže byste se měli cítit nyní o něco lépe a 
to je skvělé, protože již nejste tolik zavaleni svými negativními pocity jako „jsem 
malá holka“, „strach z neúspěchu“. „fyzické projevy stresu z mluvení“. Přesto 
zůstává nějaké nepříjemno.  
 
Dovolte si cítit toto nepříjemno. Kde je v těle – na konkrétním místě nebo na více 
místech těla? Jaký je to pocit? Není třeba nyní více rozebírat tento pocit , ale je 
důležité jej vnímat ! A položte si následující otázky… 
 
Tyto otázky, které si položíte v sou časném pocitu z nep říjemné 
situace, vám dají p říležitost uvid ět  své sebehodnocení, sv ůj 
sebeobraz: 
 
Jaký/á jsem v tuto chvíli? 

Jaké p řesvědčení o sob ě v tuto chvíli mám? 

Jaký jsem svou hodnotou, dovedností, schopností? 

Kým se cítím být  tady v této situaci? 

Vaše odpov ědi si napište – jsou NASTAVENÍM pro EFT! 
  
Většinou to bývá v každé jedné nepříjemné situaci jen JEDNO 
NEGATIVNÍ PŘESVĚDČENÍ!    Jeden sebeobraz. 
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Co není p řesvědčení o sob ě, tedy sebeobrazem?  
Určitě si mimo jiné odpovíte například: jsem smutná/ý, naštvaný/á, 
zklamaná/ý…toto jsou následné emoce, které vyplývají z vašeho 
vnímání sebe a toho, co se vám v té situaci děje a samozřejmě je třeba 
je také vyťukat dle postupu EFT procedury. Tím, že vyťukám tento 
pocit-emoci, zmizí jen to, co vyťukám.  
 
Co je p řesvědčení o sob ě, co je sebeobraz?   
Je to HODNOCENÍ KÝM JSEM V TUTO CHVÍLI. To jak hodnotím sám 
sebe já na základě této konkrétní zkušenosti nebo jak mě hodnotí druzí 
lidé v tuto chvíli. Na toto hodnocení se nabalují další myšlenky a 
emoce, které se uvolní zároveň s vyťukáním svého přesvědčení o sobě. 
 
Například:  
Vybavila jsem si situaci z minulosti, ale protože v mém podvědomí ji prožívám a 
cítím jakoby se děla nyní, používám v gramatice přítomný čas. (Můžete si vybavit 
také situaci, která se teprve stane, i toto si vaše mysl představuje jako přítomnost, 
takže máte  z ní pocity, i když se ještě nestala!) 
 
Mám promluvit na přednášce. Už se lidé scházejí a mně najednou začne být 
špatně od žaludku, udělá se mi nevolno. Cítím tento pocit ve svém břiše a zeptám 
se sama sebe. Kým se cítím v této situaci být?  Odpověď přichází… pocitem 
nebo myšlenkou: „cítím se být malou holkou “ 
 
Mám svůj sebeobraz: „cítím se být malou holkou“ 
 
!!! NEHODNOTÍM !!!  Zda je správný tento sebeobraz, zda je to pravda. 
Pokud mi tuto odpověď podvědomí dalo a já se tak cítím, pak je to vždy pravda 
v té konkrétní situaci a v mém automatickém podvědomém programu! 
 
Vědomě vím, že jsem teď dospělá a nejsem malá holka, ale můj sebeobraz 
uvnit ř, mé podv ědomí to práv ě v tuto chvíli neví! Tam jsem „malá holka“.   
 
A také se odvíjí od tohoto sebeobrazu mé další pocity a myšlenky... jsem 
nekompetentní, neměla bych tu být, strach že jim to neřeknu správně, strachy jak 
zareagují, budou mě chtít poslouchat, strach z jejich kritiky, oni jsou lepší …apod. 
 
Tyto následné myšlenky a pocity však samy zmizí, kd yž změníte sv ůj 
sebeobraz . A to je výhoda, že nemusíte zťukávat úplně každý nepříjemný pocit. 
Tím, že najdete svůj sebeobraz a změníte jej, odpadne spoustu nepříjemných a 
negativních pocitů i myšlenek o sobě i o ostatních lidech a také spoustu 
nepříjemných projevů v chování, rozhodování.    
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VARIANTA A)  
„cítím se jako malá holka / malý kluk“ 
 
PODLE ZÁKLADNÍHO PROCESU EFT  – vhodná pro lepší zacílení na jeden 
pocit, může současně během této terapie přijít i uvědomění si jakými situacemi je 
tento pocit podporován, proč jej žijete a to pomůže dále nejen celkovému 
pochopení vašich problémů, ale také lepšímu uvolnění tohoto nežádoucího pocitu. 
 
 
Každý máme své jedinečné a originální obrazy - přesvědčení o sobě. Zde tedy 
uvedu ten nejčastější pro ukázku práce s ním. Pokud jej nemáte, použijte základní 
EFT proceduru na ten váš. 
Prociťte svůj sebeobraz a dovolte si cítit to nepříjemno, je to nejrychlejší způsob 
jak to může odejít. 
Jak silné je vaše p řesvědčení, jak moc je pravda, že jste……………………. 
jaké SJS na škále 0-10 cítíte? 10 je maximum nep říjemna/ vaší pravdy, 0 
znamená že jste skv ělí a v po řádku takoví jací jste. 
 
POLARIZACE - ťukat na karate bod (malíková strana ruky) a současně říkat. 
 
I přestože mám pocit ze sebe jako bych byla malá holka,  i  tak se mám rád/a a 
přijímám se. 
I přestože se cítím být malou holkou, i tak se můžu přijmout a mít se rád/a. 
I přestože jsem pro sebe malá holka v tuto chvíli, mohla bych vyrůst a cítit se lépe. 
 
SEKVENCE EFT: 
Nyní budeme ťukat na EFT body a u každého bodu vyslovte nahlas „jsem malá 
holka“ 

 
 
Obočí:                     jsem malá holka 
Strana oka:             jsem malá holka 
Pod okem:              jsem malá holka 
Pod nosem:            jsem malá holka 
Brada:                     jsem malá holka 
Klíční kost:              jsem malá holka 
Pod paží:                jsem malá holka 
Palec:                     jsem malá holka 
Ukazováček:          jsem malá holka 
Prostředník:           jsem malá holka 
Prsteník:                jsem malá holka 
Malík:                     jsem malá holka 
Karate bod:            jsem malá holka 
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Stále buďte zaměřeni na tento pocit-přesvědčení o  sobě „jsem malá holka“ za 
současného provedení GAMUT: 
 
Nepřetržitě ťukejte na bod GAMUT (mezi záprstními kostmi malíku a prsteníku) a 
provádějte následující: 
 
1. zavřete oči 
2. otevřete oči 
3. pohled vpravo dolů a zpět 
4. pohled vlevo dolů a zpět 
5. kruh opsat očima na jednu stranu 
6. kruh očima na druhou stranu 
7. popěvek (na la la la nebo kousek písničky) 
8. Počítání 1,2,3,4,5,6,7 
9. popěvek 
 
Další kolo ťukání na meridiánové body 
s prohlášením: 
 
Obočí:                     jsem malá holka 
Strana oka:             jsem malá holka 
Pod okem:              jsem malá holka 
Pod nosem:            jsem malá holka 
Brada:                     jsem malá holka 
Klíční kost:              jsem malá holka 
Pod paží:                jsem malá holka 
Palec:                     jsem malá holka 
Ukazováček:          jsem malá holka 
Prostředník:           jsem malá holka 
Prsteník:                jsem malá holka 
Malík:                     jsem malá holka 
Karate bod:            jsem malá holka 
 
Pomalý hluboký nádech a výdech. Je také dobré se napít čisté vody. 
 
Zkontrolujte svou intenzitu SJS, či jak moc je pro vás ještě pravda „jsem malá 
holka“ a jak se změnila energie ve vašem těle, když nyní myslíte na svoji situaci, 
kterou jste si na začátku vybrali. 
 
Pokud již pocit „jsem malá holka“ zcela vymizel, gratuluji vám, odstranili jste váš 
sebeobraz, který vám bránil cítit se a vystupovat jako SEBEVĚDOMÝ ŘEČNÍK / 
ŘEČNICE.... všimněte si, že spolu s tímto sebeobrazem vymizely i nepříjemné 
další pocity a myšlenky. 
Jestliže ještě zbývá nějaká intenzita sebeobrazu, ťukejte znovu celé toto kolo 
s heslem „zbývající (nebo zbytek)pocitu  jsem malá holka“ 
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VARIANTA B)        „MUSÍM  BÝT  DOKONALÁ/Ý“ 
 
POKROČILEJŠÍ TECHNIKA EFT  – zaměřuje se komplexněji na možné projevy i 
příčinné souvislosti spojené s pocitem „NEJSEM DOST…“  a přetransformovává 
negativní vidění/cítění SVÉHO SEBEOBRAZU na  pozitivní, posiluje sebedůvěru. 
 
Přesvědčení o sobě „musím být dokonalý/á“ vyplývá z přesvědčení o sobě - tedy 
ze sebeobrazu   „nejsem dost“ … 
… dobrá/ý, perfektní, dostatečná/ý a musím být, jinak….se nestane co chci, 
nedostanu co potřebuji, neudělám správně… 
Tlak na sebe abych dosáhl/a dokonalosti je strategie, která nám má zajistit, že 
budeme lepší, výkonnější, hodnotnější, schopnější a tím získáme to, co chceme.  
 
Já musím být dokonalý ...  a stejn ě nejsem nikdy dost  
Také znáte ten vnitřní tlak, který vás NUTÍ snažit se být někým jiným než jste?   
Většina lidí, která vlastní tento pocit zároveň říká, že se pod tímto pocitem skrývá 
přesvědčení: nejsem dokonalý, nejsem dost dobrý, jsem neschopný, nemožný, 
méněcenný, nic neumím, jsem k ničemu a…pouze když takový nebudu:  
dostanu více lásky, pozornosti, zasloužím si přijetí a uznání ostatních(rodičů) i 
sebe, dosáhnu úspěchu, BUDU DOBŘE MLUVIT... 
 
Někdo vnímá tento princip ve všech oblastech svého života a někdo jej má jen 
v jedné oblasti. Například: 
  
V partnerském vztahu  je to přesvědčení, že když nebudu dokonalý, nikdo mě 
nebude opravdu chtít, milovat nebo si nezasloužím respekt partnera.  
 
V pracovní oblasti  může vytvářet přesvědčení typu „musím být dokonalý, jinak si 
nezasloužím peníze, postup, pozornost klientů a lepší práci“.  
 
V oblasti komunikace a mluvení  vám může tento tlak na sebe způsobovat 
zábrany typu: nemůžu mluvit dokud nebudu mít dost znalostí, zkušeností, 
vědomostí, rétorických dovedností nebudu vědět lépe jak na to, neřeknu to nikdy 
správně, dokud nebudu skvělý psycholog abych věděl jak správně oslovit 
lidi…apod. 
 
Co vám říká o sobě tento pocit, že MUSÍTE BÝT DOKONALÍ? Jaké přesvědčení 
nebo strach z čeho….vás nutí k strategii, že se musíte snažit být lepší než jste? 
 

TIP: 
       Vaše odpovědi se nemusí týkat jen oblasti komunikace a mluvení.     
     Využijte tento skript i na jiné vaše oblasti. Když se přijmete takoví jací 

  jste právě teď, celkově se uvolníte a dovolíte si projevovat sebe 
s oceněním, KÝM JSTE PRÁVĚ TEĎ. 
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A přitom… 
Není nic, co by zastavilo pohyb dop ředu víc, než snaha být dokonale 
perfektní!  
1) dosáhnout dokonalosti je nemožné 
 
2) tato "pot řeba" pochází z vnit řního pocitu, že není dost , takže je to bezedná 
propast, kterou nelze vyplnit  snahou o dokonalost  
 
3) tento váš tlak Vás vy čerpává a uvrhuje do stavu deprese  z nenapln ěné 
dokonalosti  a k ještě většímu úsilí, jež nikdy nedojde ocenění, protože vždycky 
půjde něco udělat lépe, jinak, dokonaleji, vždycky bude situace, kterou jste mohli 
zvládnout lépe, měli jste to dopředu vědět, někdo jiný byl lepší… 
 
 
Naštěstí tlak perfekcionismu reaguje na EFT. A jakmile si dopřejete uvolnění tlaku 
k dokonalosti, uleví se vám a uvidíte zlepšení vaší hojnosti, růstu, sebeocenění i 
v projevech vaší komunikace a mluvení na veřejnosti. 
 
Sami si totiž svou snahou o dokonalost bráníte otevřít hojnosti a sebepřijetí. Místo 
abyste se otevřeli tomu, co chcete HNED teď, snažíte se dosáhnout svého cíle s 
pocitem, že teď si to ješt ě nezasloužíte , že se musíte pořádně snažit, pořádně si 
něco protrpět, uvědomit a teprve až budete dokonalí, dostatečně uvědomělí a 
poučení, dovolíte si ocenit sami sebe, přijmout lásku, být úspěšní a šťastní. 
 
Základní EFT fráze pro vaši úlevu v následující ve třech kolech. 1. negativní, 
2.připouští změnu a 3. pozitivní.  
 
Často jsou na začátku ťukání lidé přesvědčeni, že tato snaha o dokonalost jim 
pomáhá a nutí je dosahovat lepších výsledků. Mají iluzorní představu, že bez 
tohoto tlaku na sebe, by nedosáhli ničeho, nedělali by nic. Pravdou ale je, že když 
zmizí tento tlak na dokonalost, začnou se soustředit na to, co DOOPRAVDY chtějí 
a co je zevnitř naplňuje, ne na to jací si myslí že by měli být.  
Snaha přizpůsobovat se myšlence o tom „jaký bych měl být“ (s přidruženými 
výčitkami že takový nejsem) vede mimo jiné i k pocitu „nejsem sám sebou a nežiji 
svůj život“ A v tom je velký rozdíl. Když si dáte tu možnost dělat to, co vyjadřuje 
KÝM skutečně jste a dovolíte si vidět své přednosti, budete mnohem úspěšnější, 
radostnější, uvolněnější, zdravější, přitažlivější a hlavně SAMI SEBOU. 
 
Nyní se vciťte do svého pocitu, jak velký tlak na sebe vytváříte, když víte, že máte 
promluvit v %. Na škále 0%- 100% znamená 100% maximum nepříjemna, 
maximum tlaku k dokonalosti a pocitu, že nejste dokonalí zároveň. 0% znamená, 
že jste v pořádku takoví jací jste a nemusíte dosahovat žádné dokonalosti. Toto 
určení je důležité abyste mohli sledovat u sebe změnu. 
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1. EFT NASTAVENÍ – VĚTY pro vyťukávání   
  
Zatímco ťukáte na karate bod, opakujte tyto věty nahlas (můžete pozměnit slova, 
aby se shodovala s vaší přesnou situací). Muži si převedou slova do mužského 
rodu. 
 
"I když  se cítím jako nemožná a oddaluji důležité věci, rozhodla jsem se přijmout 
sama sebe tak jako tak." 
 
"I když mám tlak na sebe, že musím být dokonalá, rozhodla jsem se vážit si sebe 
a přijmout se taková jaká jsem, bezpodmínečně." 
 
"I když už dopředu očekávám, že budu kritizovaná, rozhodla jsem se milovat a 
přijmout se právě teď, taková jaká jsem." 
  
 
2. VYŤUKÁVÁNÍ A PROHLÁŠENÍ NA BODECH 
 
 
***Negativní pocity ze sebe*** 
 
 
Obočí:   "Musím být dokonalá, i když možná nikdy nebudu, pořád se o to snažím." 
Strana oka:  "Vím, že budu kritizovaná, když  nebudu mluvit perfektně." 
Pod okem:   "Mluvení jde vždycky udělat lépe a já chci mluvit dokonale." 
Nos:             "Nemohu  promluvit, pokud nebudu dokonalá" 
Brada:         "Mám pocit úzkosti, pokud nejsem dokonalá ve svém vyjadřování." 
Klíční kost:  "Nechci říkat nic, dokud to nebude perfektní." 
Pod paží:     "Uvízla jsem, protože nepromluvím dokud nebudu perfektní." 
Karate bod: "Ještě nejsem perfektní a nechci být kritizovaná ... a tak radši 
                     nepromluvím" 
 
 
Obočí:                „Musím se hodně snažit abych to zvládla bezchybně“ 
Strana oka:        „Mám o sobě pochybnosti a musím se snažit být dokonalá“ 
Pod okem:         „Nechci se ztrapnit“ 
Pod nosem:      „A nechci aby zjistili, že nejsem dost dobrá“  
Brada:              „Někdy mě až zahlcuje ten tlak, že musím být dokonalá“ 
Klíční kost:      „A někdy jsem jak ochromená, nemohu promluvit, dokud nebudu 
                        dokonalá“ 
Podpaží:        „Chtěla bych to říct správně a přitom nemůžu“ 
Karate bod:   „Ale co kdybych nemusela být nejdřív dokonalá než něco řeknu?“ 
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*** Nyní zamyšlení nad řešením *** 
 
Obočí:            „Nejsem dost dobrá a nemohu si dovolit mluvit“ 
Strana oka:    „Cítím se jako malá holka a nejsem dost kompetentní“ 
Pod okem:     „Všichni hned uvidí jak ještě nejsem perfektní“ 
Pod nosem:    „ No a co? Jsem jenom člověk a učím se mluvit a prezentovat“ 
Brada:            „Mohla bych být k sobě laskavější, vždyť dělám pokroky“ 
Klíční kost:     „Stydím se za sebe, že nejsem dokonalá“ 
Pod paží:       „Možná nemusím být ale perfektní abych byla i tak dost dobrá“ 
Karate bod:   „Zaměřovat se na své nedostatky mě svazuje a omezuje a já jsem   
                       se rozhodla jít dál“ 
 
Obočí:        "Zajímalo by mě, proč se bojím pohnout kupředu?" 
Strana oka: "Možná jsem myslela, že musím být perfektní, co když ale nemusím?" 
Pod okem:   "Já vím, že se necítím ještě jako skvělá řečnice, no a co?" 
Nos:        "Mám pocit, že nejsem dost dobrá a je únavné se snažit o nemožné." 
Brada:     "Co kdybych ale nemusela být perfektní a dokonalá?" 
Klíční kost: "Co kdybych dovolila sobě už teď cítit se dost dobrá abych mohla 
                    mluvit tak jak chci a potřebuji?" 
Pod paží:  "Mám v úmyslu přijmout všechny mé části tady a teď, i když možná 
                  nejsem dokonalá" 
Karate bod: "Oceňuji sebe za všechno i za mé nedostatky, jsou to jenom 
                      zkušenosti a různé úrovně růstu, nic víc." 
 
***Pozitivní zaměření*** 
 
Obočí:         „Rád bych věděla za co si všichni zaslouží úspěch a dovolí si mluvit “ 
Strana oka: „Možná oni nemusí být nejdříve dokonalí, aby promluvili…prostě se to 
                    učí stejně jako já“ 
Pod okem:  „Rozhodla jsem se věřit, že jsem v pořádku taková jaká jsem“ 
Nos:            „Vážím si příležitostí k růstu v mém životě “ 
Brada:        „Miluji vidět a oceňovat své dovednosti a schopnosti mluvit“ 
Klíční kost: „Jsem vděčná za všechny nové příležitosti k mluvení“ 
Pod paží:    „Dovoluji si vážit si sama sebe takové jaká jsem teď“  
Karate bod: „To co teď umím a jak mluvím je výsledkem mých lekcí. A já oceňuji 
všechny lekce, které jsem se doteď naučila a vítám další ve svém životě pro svůj 
růst bez podmínek“ 
 
Obočí:  „Mám právo být nedokonalá, jsem jenom člověk“ 
Strana oka: „Dovoluji si být nedokonalá“ 
Pod okem: „I když nejsem dokonalá, možná jsem dost dobrá tak jako tak“ 
Nos:    „Život je jako učební proces a mluvení také“  
Brada: „Co když jsem v tuto chvíli přesně taková jakou mě ti druzí potřebují?“ 
Klíční kost: „I oni se vyvíjí a rostou zkušenostmi“ 
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Pod paží: „Kdybychom byli všichni už dokonalí, nemohli bychom růst. Možná je 
                   dobře, že jsem právě taková jaká jsem“ 
Karate bod: „Vzhledem k růstu nás všech jsem dokonalá ve své nedokonalosti“ 
 
 
Obočí:     „Mám právo být dokonalá a mám právo být i nedokonalá“ 
Strana oka: „Jsem jenom člověk a dovoluji si být nádherně  nedokonalá“ 
Pod okem: „Možná je moje nedokonalost právě znakem dokonalosti a růstu?“ 
Nos:    „Život je jako učební proces a mluvení také“  
Brada: „Každý den mám nové příležitosti udělat něco lépe, mluvit sebevědoměji“ 
Klíční kost: „Rozhodla jsem se přijmout se taková jaká jsem a oceňovat se za 
                   pokrok, který právě teď dělám“ 
Pod paží: „Dovoluji si cítit se v pořádku taková jaká jsem teď a nemusím se dělat    
                  lepší abych si dovolila promluvit uvolněně a sebevědomě.“ 
Karate bod: „Vážím si sebe, oceňuji se taková jaká jsem a volím si cítit se jistě a 
                      klidně při mluvení s ostatními lidmi“ 
 
 
HLUBOKÝ NÁDECH A VÝDECH.   Napijte se čisté vody.  
Pokud se vám točí hlava, dýchejte zhluboka, je to následek pozitivní změny a 
přílivu ozdravné energie.  
 
Zkontrolujte vaši situaci, kterou jste měli na začátku a podívejte se, jak se změnily 
vaše pocity ze sebe. Jak se změnila energie a náhled na vás samé? Jestliže ještě 
zůstalo nějaké % SJS vašeho tlaku na sebe, použijte tento skript tolikrát, kolikrát 
je třeba. 
 

Výsledkem a správným zpracováním SEBEOBRAZU by měl být pocit 
“JSEM V POŘÁDKU TAKOVÁ/Ý JAKÁ/Ý JSEM.“ 

 
 

TIP:      Každý, kdo chce být úspěšný řečník/řečnice,  mít  hojnost a peníze,    
            naplněné vztahy, zdraví, kariéru nebo sportovní výkon, si myslí, že 
            potřebuje být NĚKÝM LEPŠÍM, více umět, více vědět "Jak na to". 

Ale to není pravda! M ůžete mít ty nejlepší informace k dispozici a 
pokud vás nebudou podporovat vaše mentální a emocio nální 

zdroje-VÁŠ SEBEOBRAZ, budete sabotovat sami sebe.  
Pokud se chcete ve svém životě posunout dále a myslíte to se sebou vážně, 
vyhoďte  a nahraďte váš emocionální  a myšlenkový odpad, osvoboďte se ze 
svého vězení NEGATIVNÍHO SEBEOBRAZU, z vězení nepřijetí, méněcennosti  a 
neúspěchu. 
 
Protože VY a váš život za to stojíte!  
Jste n ěkdo, kdo je daleko v ětší než vaše myšlenky o vás a vaše pocity!  
Jste TVŮRCI svých myšlenek a pocit ů.  JSTE TVŮRCI SVÉHO ŽIVOTA! 



15 

EFT kurz „Sebevědomý řečník“  © Alice Bláhová-2014   www.eft-cb.cz   EFTCentrumCB 
 

VARIANTA C) 
 
INDIVIDUÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PRO ROZSÁHLEJŠÍ  ZMĚNU   
 
Nyní již máte předchozí zkušenosti s EFT. Zde vám nabízím návrhy a tipy různých 
oblastí, kdy vznikaly nejvíce vaše přesvědčení o sobě, vaše sebeobrazy a 
automatické podvědomé programy, jež vám nyní brání nejen v mluveném projevu, 
ale hlavně v sebepřijetí a sebevědomí. 
 
KOUČOVACÍ OTÁZKY K NALEZENÍ VAŠEHO SEBEOBRAZU   
 
Předkládám  různé okolnosti, kdy nejčastěji vznikají naše negativní sebeobrazy. 
Vyberte si z nabídky to, co vás nejvíce osloví, ať už pocítíte odpor, vztek nebo 
lítost… či cokoliv, co ve vás nejvíce zarezonuje a použijte EFT proceduru. Můžete 
se sem vracet pravidelně a postupně tak změnit svůj sebeobraz na pozitivní a vás 
podporující i v dalších oblastech vašeho života. 
 
 
DŮLEŽITÉ OTÁZKY, KTERÉ SI  KLADETE PRO NALEZENÍ SVÉHO  
SEBEOBRAZU: 
 
JAKOU/JAKÝM SE V TÉTO SITUACI VIDÍM (CÍTÍM) BÝT?  
 
JAKÉ MÁM O SOBĚ MÍNĚNÍ, KÝM NYNÍ JSEM? 
 
JAK HODNOTÍM SEBE JÁ SÁM, JÁ SAMA? 
 
JAK MNE HODNOTÍ OSTATNÍ? 
 

  při mluvení – ústním projevu 
   jakou dávám sob ě hodnotu 
   jak mne vidí ostatní 

 
 
1) Rodi če v dětství a dospívání: 
  
Slýchávali jste n ěco jako: 
 ,,Stále jen  mluvíš“  ,    „Ty neumíš mluvit? Nevíš co se říká?“,   
Ty jsi ale... neschopný/ hloupý/ ,  k ničemu/ tohle nezvládneš“ , 
  „Radši nemluv, když se neumíš……vyjádřit, chovat, když děláš …“ 
 
„Musíš se snažit aby z tebe něco bylo, jinak…..(jinými slovy teď z tebe nic není, 
ale když se budeš snažit, tak možná někdy bude)   
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Jak se chovali  rodiče  ohledně mluvení a jak jste se z toho cítili vy? 
Chováte se podobně? A jak se přitom cítíte? 
 
Byl váš sourozenec u rodičů oblíbenější, uměl se lépe vyjadřovat nebo mu více 
naslouchali? Jakými jste se cítili být v tu chvíli?  
 
 
2) Škola 
Ve škole hodnotí náš výkon dennodenně a je na nás vyvíjen tlak abychom byli co 
nejlepší, protože když nejsme nejlepší, tak nejsme jen průměrní, ale jsme rovnou 
nedostateční. 
 
Prožili jste situaci, kdy jste se cítili osaměle, zesměšněni, šikanováni, vyloučeni, 
nesprávně ohodnoceni apod.? Jaký sebeobraz jste ve škole při nepříjemné situaci 
před ostatními nebo s vyučujícím vytvořili? 
 
Najděte svůj sebeobraz v situacích kdy:  
Stalo se vám někdy, že byl celý kolektiv proti vám?  
Ponížil vás někdy někdo před celým kolektivem vaší třídy? 
 
 
3) Nadřízený v práci, ve řejnost 
Stydíte se mluvit před lidmi nebo na veřejnosti?  
Jaký sebeobraz-jaké přesvědčení o sobě ve vás podporuje tento stud? 
 
Máte strach z telefonátů s neznámými lidmi?  
Máte strach abyste nepotkali cizince na ulici, který by vás oslovil? 
Mluvíte před lidmi a je vám to nepříjemné? 
 
 
4) Stud: 

 Vždycky jsem se sdytěl/a,   budu se stydět 
 Stydím se za sebe jak vypadám 
 Stydím se mluvit 
 Stydím se, když na mě koukají 
 Stydím se, když mě poslouchají 
 Stydím se vyjádřit, co si myslím, co cítím 

 
 
 
5) Strach z kritiky 
 Čeho se obávám, že o mně řeknou? Co si o sobě myslím jaký jsem, že by to o 
mně mohli říci druzí lidé? Kdo vás nejhůře zkritizoval? 
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Zaměřte se nyní na vaše negativní pocity ohledně mluvení ať už cizím jazykem 
nebo na veřejnosti nebo s jedním člověkem. Můžete si vybavit konkrétní situaci, 
ve které jste již prožili podobné pocity nebo si představte teprve tu, která vás čeká 
a vy se již teď cítíte nepříjemně. 
 
Položte si koučovací otázky. 
 
To, co si odpovíte, si zapište a postupně odťukejte.  
 
 
Samozřejmě máte více negativních zkušeností, všichni jsme chodili do školy, 
máme zkušenost od rodičů a nikdo nás neučil, jak se sebou zacházet, abychom 
podporovali sami sebe a zároveň měnili to, co nám uvnitř mysli škodí. Začněte 
tím, co je pro vás nejvíce bolestivé nebo u čeho naleznete nejvyšší SJS. 
 
 
 
Vše, co si odpovíte, je vaším nastavením pro EFT pr oceduru . 
 
  

 
   Vaše odpovědi si napište do pracovního sešitu abyste se   
 později mohli vrátit k tomu, na čem ještě bude třeba zapracovat 
 a také pro pozdější kontrolu vašeho pokroku. Uvidíte svou 

změnu nejen při mluveném projevu, ať už plánovaném nebo 
neočekávaném, ale také zpětnou kontrolou, co jste už odťukali. 

 
 
  
 
Vliv vašeho sebeobrazu je tak rozsáhlý, že jeho změnou a  

„uzdravením“ pocítíte obrovskou změnu ve vašem sebevědomí, 

sebehodnocení, zlepší se vaše sebehodnota, vyjadřovací schopnosti, 

pocity z mluvení a ze sebe při mluveném projevu. Pozitivní změny se 

mohou projevit tak ve všech oblastech vašeho života. 
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 NA ZÁVĚR  PÁTÉ  LEKC E: 
 

PROŠLI  JSTE  DALŠÍ VĚTŠÍ  EFT  TERAPIÍ  PRO 
ODSTRANĚNÍ  PŘESVĚDČENÍ, MYŠLENEK A SVÝCH 

NEGATIVNÍCH  POCITŮ ZE SEBE. ZAMĚNILI JSTE SVŮJ 
AUTOMATICKÝ PROGRAM  NEGATIVNÍHO SEBEOBRAZU  

NA POZITIVNÍ, KTERÝ VÁS NYNÍ BUDE PODPOROVAT 
V TOM, CO CHCETE. BUDETE SE PŘI MLUVENÍ CÍTIT VÍCE 

NAD VĚCÍ, SEBEVĚDOMĚ A UVOLNĚNĚ. 
 
 
VÝBORNĚ, GRATULUJI VÁM.  
 
ZVLÁDLI JSTE O VELKOU ČÁST UZDRAVIT VAŠI  MYSL I POCITY!  
 

Výsledkem bude vaše nové silné,  
odvážné a schopné Já . 

(nyní už o velký kus a bude to stále lepší a lepší) 

 
 

MLUVENÍ PRO VÁS MŮŽE BÝT DOBRODRUŽŠTVÍ A HRA. 
KAŽDÝ ČLOVĚK PŘIROZENĚ POTŘEBUJE PROJEVIT SÁM SEBE, KÝM JE, 

SVOJI TVOŘIVOST, NADÁNÍ, KVALITY.  
MLUVENÍ PATŘÍ K JEDNOMU Z TĚCHTO PROJEVŮ. 



19 

EFT kurz „Sebevědomý řečník“  © Alice Bláhová-2014   www.eft-cb.cz   EFTCentrumCB 
 

PROJEVIT SÁM SEBE POZITIVNÍM ZPŮSOBEM 
ZNAMENÁ ZAŽÍT SÁM SEBE V EXTÁZI. 

 
 
 

 

 
 

Děkuji, že vám na sobě záleží. 
 
 

Děkuji, že chcete mluvit, cítit se a vystupovat 
sebevědomě. 

 

 
A děkuji i za vaše zpětné reakce a případné 

dotazy k této lekci. 
 

 
S  ÚCTOU  VAŠE   
 
Alice Bláhová  
 


