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Ta, která si rozumí:
přestaň se obviňovat ze svých chyb
a odpusť si

Napsala Lenka Urban
Jsem průvodkyní na cestě za sebepoznáním a
lektorkou empatické komunikace.
Ukazuji lidem, jak se přes pochopení vlastního
prožívání spojit s prožíváním druhého
a vést upřímné, obohacující rozhovory, naplněné
vzájemným porozuměním.
2017 © lenkaurban.com

 Nemusíš se trápit minulostí,
kterou už nejde změnit.
 Nemusíš litovat věcí, které jsi
udělala nebo neudělala.
 Nemusíš o sobě pochybovat.

Bud’ Tou, která si rozumí…
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Prohlášení: V tomto eBooku jsem nechala kus sebe. Věnovala jsem mu mnoho hodin. Respektuj
prosím to, že jakékoliv šíření eBooku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno
autorským zákonem.
Pokud bys o něm chtěla dát vědět svým přátelům nebo lidem, o kterých si myslíš, že se jim může
hodit, udělej to prosím tak, že je odkážeš na mé stránky lenkaurban.com, odkud si budou moct eBook stáhnout.
Ber prosím na vědomí, že veškeré informace, obsažené v tomto eBooku, jsou postaveny na mých znalostech,
zkušenostech a informacích, které jsem získala ze studia a praxe Nenásilné komunikace Marshalla B. Rosenberga.
Jakékoliv úspěchy i neúspěchy plynoucí z toho, jak tyto poznatky využiješ, jsou plně ve Tvé zodpovědnosti.

Nesouhlasíš se mnou?
Přeju si, aby Tě má doporučení inspirovala a abys v tomto eBooku našla odpovědi na své otázky, které Ti pak pomůžou
najít řešení pro svá témata.
Je ale možné, že s Tebou moje názory a doporučení nebudou rezonovat, nebudeš s nimi souhlasit a možná Tě i naštvu.
To je v pořádku, máš na to právo 
Budu moc ráda, když mi napíšeš, jak se Ti eBook líbil, v čem Ti pomohl anebo co Ti v něm chybělo na email:
empatie@lenkaurban.com.
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Vítej Ty, která se zajímáš,
připravila

jsem

pro

tebe

krátký

manuál

na

práci

se

sebeobviňováním. V následujících řádcích ti vysvětlím, proč
máme tendence obviňovat se z chyb, hněvat se na sebe, cítit

tom, co děláš, ale taky Ti pomůže osvobodit se od minulosti,
kterou si mnohdy nevědomě neseme s sebou jako těžký batoh
na zádech, a která nám odebírá kus životní energie.

vinu či nespokojenost ze svých rozhodnutí nebo činů a jak to

Pokud

celé ovlivňuje náš život a soužití s našimi blízkými.

pravidelně, resp. vždy, když budeš litovat svých rozhodnutí,

Ukážu ti, jak právě proměna sebe-obviňování v pochopení
motivů svých činů vede ke znovunalezení důvěry sama v sebe
a v sebejistotu, kterou pak můžeš vložit do svých budoucích
rozhodování a činů.
Říkala jsi, že tě lidé nerespektují. Tím pádem ani tvé nápady
nebo plány nepovažují za důležité, mění je podle sebe.
Neberou Tě vážně a Tvé slovo má jen malou hodnotu.
Podléháš snáze kritice od ostatních a pochybuješ o sobě,

budeš

praktikovat

osm

transformačních

kroků

nebudeš se bát jít do hloubky svého prožívání a naučíš se
vnímat to, co se děje uvnitř Tebe, staneš se Tou, která si
rozumí.
Díky sebe-empatii, což je dovednost, která se prolíná všemi
osmi kroky, zvládneš transformovat své chyby v ponaučení a
dokážeš si odpustit vše, za co se na sebe ještě dnes zlobíš. A
uvidíš a hlavně zažiješ, že si lidé najednou daleko více váží
Tvého slova, doslova Tě „vidí“ a respektují Tvůj názor.

protože máš pocit, že oni „to všechno“ tak nějak vědí lépe,

Přeji Ti dostatek chuti a odhodlání na této sebe-empatické

než Ty.

cestě a mnoho osvobozujících objevů.

Pochopení pozadí celého toho „divadla“ a osvojení si osmi
transformačních kroků Ti nejen navrátí pevnou půdu pod
nohami - získáš postupně zpět svou sebedůvěru a jistotu v

2017 © lenkaurban.com
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Moje cesta k porozumění
Mám radost pokaždé, když zvládnu pozorovat příjemné i
nepříjemné emoce ve svém těle a naslouchat jejich vzkazům.
Vnímám je jako své učitele a průvodce. A i přes slzy bolesti nebo
trápení jsem za ně vděčná, protože díky tomu vím jistojistě jednu
věc. Když je cítím, vím, že jsem naživu.
Díky tomu, že si dovolím nahlížet pod povrch prožívaných emocí, se
cítím klidnější a vyrovnanější. Méně mě rozhodí slovní útoky
druhých lidí, neberu si je tolik osobně jako dřív. Naopak. Jsem
chápavější vůči ostatním i vůči sobě.
Ale ne vždycky jsem své emoce zvládala tak jako dnes

Velkou část života jsem žila tím, že jsem nepříjemné pocity
potlačovala, aniž bych si uvědomovala, o jak cenné informace
přicházím a jak moc škodím svému tělu. Důvod byl jednoduchý.
Měla jsem z nich strach. Dávaly mi totiž najevo, že v mém životě
nebo v konkrétní situaci není něco v pořádku, že bych měla něco
změnit, udělat jinak nebo být více proaktivní. To pro mě tehdy
znamenalo velkou nejistotu a riziko, které jsem se častokrát
neodvážila podstoupit. Obávala jsem se, že svým rozhodnutím
někomu ublížím, že ztratím jeho náklonnost. A tak jsem raději
ubližovala sobě.
Slzy překrývala úsměvem, hněv klidem a bezradnost horečnatou
aktivitou. Ignorovala jsem svůj vnitřní kompas, který mi jasně
ukazoval, kterým směrem se vydat, abych naplnila potřeby žádající
o mou pozornost.

2017 © lenkaurban.com
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Byla jsem expertem na potlačování pocitů a potřeb

Tím, že jsem nedokázala zpracovávat své emoce, neuměla jsem
ustát ani emoce svého okolí, hlavně svých blízkých. Bála jsem se jich
– těch emocí i lidí. Když plakala moje kamarádka, utěšovala jsem ji
tím, že jsem její situaci zlehčovala nebo odváděla pozornost jinam.
Dělala jsem šaška a rozesmávala ji jen proto, abych zamaskovala
svou bezradnost a nepohodlí, které jsem u toho pociťovala – ale to
jsem si uvědomila až později. Čím zranitelnější člověk byl, tím
agresivněji jsem se chovala, jako bych mu zakazovala cítit
nepříjemné emoce - stejně jako jsem to zakazovala sobě.
Tělo mě donutilo naslouchat svým pocitům

V době, kdy se mi nejvíce dařilo jak v pracovním, tak osobním
životě, se ze mě stal onkologický pacient. Chodící diagnóza s číslem
a s otazníkem v budoucnosti. Představa neplánované smrti mi
rozjasnila mysl a zintenzívnila pocity tak, že už se prostě nedaly
ignorovat.
Rakovina mě přiměla otevřít se konečně svému prožívání a začít
zkoumat svůj svět emocí. Přijala jsem nemoc jako lekci, která mě
má naučit poznávat sama sebe, svůj vnitřní svět a dodat mi odvahu
sdílet své prožívání s druhými.
Když je student připraven, učitel se objeví

V tom čase se mi do rukou dostala kniha Nenásilná komunikace od
Marschalla Rosenberga. Když jsem přečetla první řádky, pochopila
jsem, proč je důležité být v kontaktu se svými pocity a jak
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schopnost vnímat, co cítím a co potřebuji, může změnit můj život k
lepšímu a přinést do vztahů upřímnost a uvolnění.
Filozofie nenásilné komunikace je založena na empatii, která v nás
probouzí soucit a pochopení. A právě empatie mi pomáhala a stále
pomáhá s objevováním toho, kdo jsem, proč reaguji zrovna tak, jak
reaguji a proč cítím zrovna to, co cítím. Pomáhá mi také v tom,
abych lidi přijímala v jejich celistvosti, a umožňuje mi chápat motivy
jejich činů. Nahradila jsem posuzování a hodnocení chování
druhých za zvědavost. Tím se mi otevřel prostor pro naslouchání,
které vede k soucitu a pochopení.
Naučila jsem se přijímat a dešifrovat pocity a pomáhám s
tím i ostatním

Poznala jsem, že skrze pochopení svého prožívání se všemi
emocemi, které se objeví, můžu poznávat a chápat prožívání
druhých lidí. Empatie mi dává odvahu BÝT TADY pro sebe i pro mé
blízké (a nejen pro ně) v PLNÉ PŘÍTOMNOSTI a POZORNOSTI, když
mě potřebují, aniž by mi to bylo nepříjemné nebo mě to
vyčerpávalo. Zároveň prohlubuje vzájemnou důvěru, díky které se
můžeme cítit uvolnění a podpořeni.

Lenka Urban

ohromná léčivá síla, že ji prostě musíme využít, dokud jsme ještě
naživu.
Proto jsem se rozhodla být maximálně autentická a upřímná ve
svém projevu a nechat věci dít se, aniž bych je manipulovala svými
domněnkami.
Rozhodla jsem se, že svým přístupem budu inspirovat ostatní, aby
získali odvahu vystoupit ze své ulity a nabídnout svou zranitelnost
jako dar pro vytvoření spojení mezi sebou navzájem.
Rozhodla jsem se podporovat druhé při obnovování kontaktu s
jejich pocity a potřebami a povzbuzovat je, aby zkoušeli ustát
emoce nejen svých blízkých bez (ne)pomocných berliček, ale
přijmout je ve své surovosti a skutečnosti skrze empatii a
pochopení. Vnímám to jako cestu k uzdravení mezilidských vztahů
a jako způsob, jak se cítit v životě šťastnější a svobodnější.
Chci, aby vaše oči ožily vzájemností a pochopením

Nechci, abys byla smutná nebo se cítila osamělá, i když jsi právě
mezi svými nejbližšími. Chci, aby Tvé oči ožily vzájemností a
pochopením. Někdo z vás ale musí udělat první krok. Buď jím třeba
Ty. A já ti k tomu podám pomocnou ruku.

Empatie jako cesta k uzdravení

Denně v běžném životě i při své práci zažívám skutečnost, že nás
nikdo neučil, jak ustát emoce vlastní ani emoce ostatních. Že to
většinu z nás paralyzuje, zahání do kouta nebo se nedobrovolně a
nekontrolovaně vezeme na cizí vlně emocí. A přitom je v nich tak

2017 © lenkaurban.com
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Ta, která hledá
Tento eBook jsem napsala proto, že ses několikrát zmínila o
tom, že:
 Lituješ minulých rozhodnutí a říkáš si: „NE / MĚLA
jsem…“ …souhlasit s tou nabídkou…
 Hněváš se sama na sebe a obviňuješ se, že jsi něco
mohla udělat lépe nebo jinak a v hlavě ti zní mnohokrát
za den: „NE / MĚLA jsem…“ …jednat podle svých
pocitů…
 Vracíš se ke svým chybám v minulosti, trápíš se jimi a
říkáš si: „NE / MĚLA jsem…“ …mu to říkat…
 Trestáš sama sebe za své chyby a nedokážeš si nic
odpustit. Říkáš si: „NE / MĚLA jsem…“ …mu to dovolit…
 Máš pocit, že si tě lidé neváží, neberou tě vážně a ani
tvé názory – ani tvůj partner, děti, rodiče… a říkáš si:
„MĚLA bych…“ … jim ukázat, že mám svou hodnotu.
Třeba tím, že všechno zvládnu, vše budu dělat dokonale
a správně…

Lenka Urban

 Snadno podléháš kritice a pochybuješ o svých pocitech,
názorech a říkáš si: „MĚLA bych…“ …asi dát na jejich
radu…
 Pochybnosti v tobě vyvolávají strach se rozhodnout a to
tě brzdí a paralyzuje. A říkáš si: „MĚLA bych…“ …ještě
počkat, zjistit si více informací, zeptat se někoho dalšího
na radu…
 Chybí ti energie a síla ustát si svůj vlastní názor a
rozhodnutí, nakonec podlehneš a přizpůsobíš se. Ale
spokojena nejsi, protože víš, že jdeš proti svému
přesvědčení, svým pocitům. A to Tě ještě více
vyčerpává a říkáš si: „MĚLA jsem…“ …poslechnout svou
intuici…
… a že hledáš cestu, jak tomu všemu porozumět a vypořádat
se s tím.
Víš, to, že si někdy říkáme – „Měla jsem nebo neměla

jsem“, znamená, že litujeme volby či rozhodnutí, které jsme
udělali. Případně, že náš čin nebyl z našeho pohledu „dost
dobrý“, nebo správný. Prostě, máme dojem, že jsme udělali
chybu a obviňujeme se za ni.
Jenže každý náš čin je aktivován určitým záměrem, motivací. A
za každým záměrem/motivací nebo pocitem stojí nenaplněná

2017 © lenkaurban.com
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potřeba, která se hlásí o slovo a se kterou mnohdy nejsme ve
spojení, tj. nevíme, že existuje, ale řídí naše prožívání,
rozhodování i činy. A tak jednáme automaticky, instinktivně
nebo naučeně tak, abychom danou potřebu naplnili. Pak se
většinou divíme, že s tím nejsme spokojeni.
Nenaplněné potřeby v nás spouští proces vědomých a
mnohdy hlavně nevědomých úvah a myšlenek s cílem vytvořit
cestu/strategii k jejich naplnění.
Jednoduše řečeno:


Můj žaludek je prázdný.
o

Potřeba je: Naplnit žaludek a cítit sytost.

o

Můj záměr/strategie: Najíst se.

o

Akce: Vezmu jídlo a najím se.

Jenže ve stejnou chvíli je v našem nitru aktivních vícero
nenaplněných potřeb, které se hlásí o slovo stejnou nebo
podobnou intenzitou. A cesty k jejich naplnění se můžou křížit
nebo si někdy odporovat. Tím vzniká vnitřní konflikt - rozpor.
Nakonec jednu z potřeb naplníme za cenu, že další potřeby
zůstanou nenaplněné a my cítíme nespokojenost s naším
činem/rozhodnutím, která je spouštěčem sebeobviňování
různé intenzity, podle toho, jak moc jsme v našich vlastních
očích selhali v minulosti.

2017 © lenkaurban.com



Vybrala jsem si k jídlu smažák s hranolkami a
tatarkou.
o

Potřeba cítit sytost je naplněna

o

Zároveň cítím plnost a je mi těžko na
žaludku. Energie klesá, chce se mi spát,
začínám cítit výčitky.



Uvědomuji si, že moje volba byla chybná, zlobím se
na sebe a říkám si: „Neměla jsem to jíst.“

PROČ?
Protože chceme dělat správné, dokonalé činy, uspokojit
všechny, vyhovět všem. Mít jistotu, že to, co děláme, je to
nejoptimálnější (stav, který vůbec neexistuje – to je ten
paradox).
PROČ?
Tak detailní odpověď na to, proč chceme mít jistotu, že naše
rozhodnutí bude to nejoptimálnější, ok, nejlepší, by byla
hoooodně dlouhá, ale zkusím ji pro Tebe zjednodušit tak, aby
stále byly vidět souvislosti. Detailněji se o tom rozepisuji
v dodatku na konci eBooku:
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Důvodem, proč se na
sebe
zlobíme
a
trestáme za chyby
v rozhodnutích,
je
hlavně to, že nám
MOC
ZÁLEŽÍ
na
vztazích
s naším
okolím – na vztazích
s rodiči, partnerem,
dětmi, kamarády, kolegy, atd… a nechceme si je pokazit.
Chceme mít prostě harmonické vztahy. Pěkná a silná potřeba.
Impulsem pro naplnění této potřeby je pradávný instinkt
přežití – zákon evoluce.
A my ženy tuto potřebu vnímáme velmi intenzivně – možná už
to teď cítíš, nebo to ucítíš, až se začneš více pozorovat. Na
svém blogu jsem publikovala článek – Proč je pro ženy důležité
vyléčit se z mateřského zranění – a je přesně o tom, proč nám,
jako ženám, TAK MOC záleží na vztazích. Dokonce až tak moc,
že raději ublížíme sobě, než bychom měly ublížit druhému.
Na podvědomé úrovni instinkt přežití kontroluje naše
připravované kroky a koriguje je tak, aby bylo zachováno
přežití. Výsledkem je, že naše jednání odráží ve větší nebo
menší míře fakt, že naše činy/rozhodnutí ovlivňují prožívání
ostatních, tj. lidí, na kterých nám záleží. A my si moc
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přejeme, abychom je ovlivňovaly dobře, abychom přinášely
radost a spokojenost (viď, mami, tati?)…
JENŽE!
Jenže my mnohdy dopředu nevíme, jak se věci budou dál
odvíjet po našem činu nebo rozhodnutí. Můžeme se jen
domnívat. Prostě, každé naše rozhodnutí s sebou nese určitou
míru rizika, že následek, který z něj vyplyne, nám nebude moc
„vonět“.
Pokud se ovšem nejedná o opakovanou chybu typu: Vím, že je
mi po smažáku zle. Vždy to tak je. A stejně si ho dám. A přesto
– i v opakovaných chybách se dá najít důvod a řešení, aby se
příště neopakovalo.
Zároveň si pojďme uvědomit, že to, co my vnímáme jako
negativní pro druhé, pro ně vůbec negativní být nemusí. Na
takové zhodnocení je třeba hodně dlouhý časový úsek a řekla
bych, že nám moc nepřináleží hodnotit, co je dobré a co zlé.
Útěchou nám budiž to, že když se budeme rozhodovat z lásky,
ne ze strachu, anebo podle intuice, našeho vnitřního
přesvědčení, tak se budou dít věci, které budou ku prospěchu
všem (jak píše Caroline Myss ve své knize Anatomie ducha).
Věci se fakt nedějí náhodou a my lidé, si vzájemně udílíme
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životní lekce, abychom se z nich poučili a zhodnocovali tak náš
lidský rod (další zákon evoluce).
…např. je chyba opustit partnera, který pije a bije mě? Pomůžu
mu více, když s ním zůstanu anebo když od něj odejdu? A co je
lepší pro mě?

Lenka Urban

Prostě - Ta část nás, jejíž potřeby nebyly uspokojeny, se
zlobí na tu část nás, jejíž potřeby uspokojeny byly.

Možná si říkáš, jak se dostat k těm potřebám - jak je najít?
Teda já doufám, že si to říkáš, protože právně u nich leží klíč
k naší sebeúctě a sebelásce! 

Vždy po jakémkoli rozhodnutí nebo činu zažíváme jeho
následek. Ten v nás vyvolá buď příjemný pocit – jsme se svým
činem spokojeni a posíleni nebo je tento pocit nepříjemný –
jsme polekaní, znechucení, nespokojení, zklamaní a oslabeni.
 Můžeme cítit vinu, protože si myslíme, že jsme udělali
něco špatně. Litujeme. Říkáme si: „Měla jsem nebo
neměla jsem“.
 Nebo cítíme stud, protože si myslíme, že JÁ jsem
špatná. Obviňujeme se, zlobíme sami na sebe. Říkáme
si: „Měla jsem nebo neměla jsem“.
To vše ještě hodně dlouho po události. Mnohdy jsou tyto
pocity tak nepříjemné, že je potlačíme do nejtemnějších
koutů našeho vědomí a taky těla! A žijeme s pocitem, že je
vše uzavřené. Ale není a ono to tam kvasí a ovlivňuje nás to
v dalších rozhodováních, aniž bychom o tom věděli. Tak bacha
na to – může to vyústit až ve fyzickou nemoc, něco o tom vím.
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Ta, která cítí
Asi pravděpodobně patříš mezi ženy, které byly vychovávány
v mužském světě – tedy světe, kde se logika a rozum
upřednostňoval před intuicí a pocity. Projev citu byl vnímán
jako projev slabosti a snaha o uspokojení vlastních potřeb
jako projev sobectví.
Krása našeho ženství spočívá právě v emocích a v intuici. Naše
ženská síla není v hlavě, ale je schovaná ve tmě a pohodlí naší
pánve – v naší děloze. Tam se ukládají nezpracované a
potlačené emoce. Tam se rodí naše sebeúcta. Odtud pramení
naše láska. A to vše v propojení se srdcem. Hlava je fajn,
potřebujeme ji, o tom žádná. Avšak spojení srdce – pánev, je
naše podstata. 
Protože žijeme v hektické době, kde je myšlení
upřednostňováno před cítěním, jsme částečně a někdy úplně
odpojeny od našeho zdroje síly a intuice. Naše matky nám
nepředaly vědění o moudrosti ženského cyklu a ženského
těla, nenaučily nás respektovat jeho proměny, kdy jsme
přirozeně aktivní, citlivé, tvořivé nebo unavené. Bohužel,
mnohdy nám nechtěně předaly spíše negativní vztah k ženství.

Lenka Urban

v nás živého, co si žádá pozornost, jaké potřeby nejsou
naplněné. A jsme tady – u dveří, za kterými leží naše potřeby.
Hlavou je nevyšťouráme, prostě, musíme sednout na zadek a
cítit, nechat se vést pocity až k nim.
Našla jsem způsob, jak zjistit, jaké motivy nás vedou
k rozhodování nebo k činům, kterých třeba později litujeme.
Způsob, který umí uvolnit část Tvé životní energie, která
zůstala zaseknuta v minulosti tím, jak si ji neustále připomínáš,
nebo z ní čerpáš a urychlit tak odpuštění sobě, které samo o
sobě vede k léčení na tělesné i duševní úrovni.
A já se o něj s Tebou za pár řádků podělím.
Než budeme pokračovat dál, dovolím si s tebou sdílet pár tipů,
které mi pomáhají zklidnit se a cítit samu sebe, protože to
považuji za klíčové pro získání co největšího užitku ze všech
sebepoznávacích cvičení.

Zapomněly jsme si najít čas na zpomalení a setrvání v klidu,
ve kterém můžeme balancovat, hodnotit a hlavně cítit, co je
dobře a co ne. Cítit, kam nás naše intuice chce vést. Cítit, co je
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Ta, která žije ve svém těle
Už od dětství jsem se setkávala s jednou „super“ hláškou: „To
tě přece nemůže bolet.“ Slýchávala jsem ji jako malá, když
jsem si rozbila koleno, nebo když mi paní doktorka dávala
injekci. „Neplač, to přece tolik nebolí, jen to trochu štípne.“ A
od doktorů to slýchávám i v dospělosti: „Ten zub vás přece
nemůže bolet.“ Jak to sakra ten doktor ví? Tak jsem já blbá
hysterka a předstírám, že cítím bolest? Obrázky za statečnost
se už stejně nedávají….
Naučila jsem se ve svém
těle potlačovat, někdy
dokonce úplně ignorovat
bolest. Dlouholetý výcvik
to byl. Účinný. A stejným
způsobem jsem se naučila
potlačovat své emoce –
byly totiž nežádoucí…
„Velká holka už nebrečí.“ „Nemáš důvod se zlobit. Mám Ti ho
dát?“ Prostě jakási „vnější vyšší autorita“ mi začala říkat, co
mám cítit a jak moc mě co má bolet. A já poslechla. Zatnula
jsem zuby a držela. Bolest i pocity. V sobě. Až jsem s nimi
postupně ztratila kontakt. Kontakt se svým tělem, se svými
pocity a potřebami. Co Ty? Znáš? 

2017 © lenkaurban.com
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To bylo moje období temna. Ale i to jednou skončí. U mě
zájem o mé tělo nastartovala rakovina. No jo, budíček - děkuji.
Moc Ti přeji, abys Ty nikdy tak daleko nezašla.
Zájem o tělo mě přivedlo ke studiu tradiční čínské medicíny.
Díky ní jsem pochopila souvislosti mezi tělem, orgány,
emocemi, myslí a … činy, rozhodováním a prožíváním.
Pochopila jsem, jak důležité je vhodně vyživit tělo jídlem,
pohybem, relaxací a pečovat o svou psychiku.
Dovolím si jedno malé vypozorování. Kolem mě a včetně mě, je
spousta žen, které se cítí unavené, bez energie, nedokáží se
soustředit, tvořit, radovat se ze života. Někdy je to lepší a jindy
horší. Cítíme se občas duchem jakoby mimo. Nedokážeme
dlouho poslouchat sebezajímavější vyprávění naší blízké
přítelkyně, držet tempo s dětmi, užít si s manželem intimní
chvilky…
Jednou z příčin může být chudokrevnost. Tím, že každý měsíc
menstruujeme a mnohdy adekvátně neodpočíváme, se nám
netvoří kvalitní krev. Krev není vyživená energeticky ani
stopově. Výsledkem je pasivita a únava. Ta může vést až
k depresím. Energetické výdaje jsou dnes tak velké a potraviny
ztrácejí svou výživovou hodnotu, prostředí je znečištěné,
myslíme více hlavou – to samo o sobě bere mega energie a
tělo nemá odkud brát.
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Podle čínské medicíny se na krev váže duch HUN. Pokud mu
krev „nechutná“, tj. je špatně vyživená, tak od nás utíká, což se
projevuje tak, že jsme duchem mimo, ulítáváme. Vše nám trvá
dlouho, nemá to tak nějak šťávu. Energie začíná stagnovat,
únava se prohlubuje.
Pokud jsi ve stejné situaci, zkus prozkoumat svou životosprávu:









Co jíš a kolik živin ti to přináší?
Nad čím přemýšlíš a jak moc?
Hýbeš se?
Jak často jsi na čerstvém vzduchu?
Máš čas sama na sebe?
Jak odpočíváš?
Co Tě nejvíce dobije a posílí?
Jakou máš menstruaci?

Mě nejvíce posílí a dobije tanec. Intuitivní spontánní tanec.
Rozhýbu krev, okysličím ji, dodám energii. Tanec je jednou
z technik meditace, která tě dostane z mysli, tedy z hlavy do
těla. Někdy potřebuji tancovat hodinu, abych „dosedla“,
někdy mi stačí 15 minut.
 Tanec je jednou z možností, jak se můžeš naladit na své
vnitřní prožívání a pocity těla.
 Další aktivní formou je Kundalini meditace nebo aktivace
těla pomocí tance pěti rytmů Gabrielle Roth.
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 Nauč se cvičit asány Mohendžodára nebo si najdi cvičení
na aktivaci pánevního dna
 Dýchej. Soustřeď se na svůj dech – alfa omega klasické
meditace
 Prociťuj si spojení pánev – srdce. Nádech srdcem, výdech
do pánve/dělohy
 Najdi si to, co ti nejvíce vyhovuje, zkoušej, ochutnávej,
vybírej si
Nebo vyzkoušej níže uvedenou meditaci, kterou jsem nedávno
našla na internetu a teď ji sama praktikuji:
Pohodlně se posaď, zhluboka se nadechni a vydechni. Zavři oči.
Uvědom si své tělo, pozoruj plynutí myšlenek. Začni si
představovat, že veškerá energie, která se takto projevuje v
hlavě, začíná pomalu sestupovat dolů. Anebo si představ, jak
Tvá zmenšenina sestupuje pomalu z hlavy dolů do dělohy. Po
schodech, výtahem…
Teď se zaměř svou pozorností na dělohu. Vnímej, že ji máš.
Pozoruj své pocity. Jaké to je, dát své děloze soustředěnou
pozornost?
Několikrát se zhluboka nadechni a vydechni. Představuj si, že
dýcháš dělohou. Postupuj velice pomalu, vychutnej si každý z
pocitů, nezapomeň u toho dýchat, hlubokým a pomalým
dechem. Stačí 2 -3 minuty. Každý den. 
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Ta, která ví
Prosím, neudělej tu stejnou chybu, kterou jsem několik let
dělala já. Podcenila jsem sílu spojení svého vědomí s tělem.
Byla jsem většinou v hlavě, řešila myšlenkami převlečenými za
pocity. Myslela jsem si, že cítím, ale ve skutečnosti jsem jen
myslela. Hlava dominovala, tělo se vezlo, až se svezlo do
stavu, kdy odmítlo mé já vést dál.

Lenka Urban

Omyl. 100 dní za sebou jsem meditovala a návyk si
nevytvořila. 21 dní jsem nejedla potraviny s cukrem a dneska
je zase jím – i když v mnohem menší míře. Začala jsem
pravidelně cvičit, tělo si libovalo, cítila jsem se skvěle – a i přes
výhody jsem přestala. Spadla zpátky do stavu před. A znovu
začala od začátku. Několikrát. To vše je sebepoznávací cesta.
Prostě, bez chyb se nedá vyrůst. 

Naučila jsem se meditovat, chodila na jógu, seděla v klidu a
rozjímala, ale stále to bylo spíše o předstírání zklidnění, než o
klidu a spojení samotném. Úspěšně jsem obelhávala sama
sebe. Až mi jednou jedna moudrá žena řekla, že nejsem vůbec
ve svém těle, že to, co cítím je zlomek toho, co bych cítit
mohla. Wow. Tak to se mě dotklo. Iluze mého meditačního,
zklidněného já, se rozplynula.

Když Ti tady píšu, aby sis vybrala jednu ze zmiňovaných
meditací (ano, i tanec je meditace) a fakt ji dělala každý den,
nebo tak často, jak ti to momentální nastavení dovolí, tak to
nedělám proto, abych „zabila“ dalších pár stránek v eBooku,
vypadala důležitě a prorocky. Já už teď vím, že TO je CESTA,
jak si porozumět skrze tělo, ne skrze domněnky v hlavě. A i
přesto, že to vím, že mám tu zkušenost, občas i já z té cesty
sejdu. To se stává. A stane se to i Tobě. A je to v pořádku. Čím
více zkušeností budeš mít, tím méně z cesty budeš scházet.

Začala jsem od znova – tancem. Protancovala jsem se
k meditacím, k sezení v klidu, kdy už zapojuji i tělo, ve kterém
jsou uložené cenné informace, které ví, cítí a radí mi. Cítím
v něm energii, která mi ukazuje rozdíl mezi předtím a teď.

Chci Tě tímto podpořit, abys vykročila a začala se učit cítit své
tělo, své emoce, své potřeby. A zdokonalovala se v tom. Den,
co den. Jedině tak budeš schopna zažít plný potenciál
zmiňovaných osmi transformačních kroků a nejen jich.

Moje chyba, na které jsem vyrostla a poučila se z ní, byla, že
jsem důsledně nepraktikovala cvičení, které jsem dostala od
svých moudrých učitelů. Myslela jsem si, že „už tam jsem“, ale
nebyla. Myslela jsem si, že mi stačí udělat to pár krát a bude
to.
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Ta, která si naslouchá
* Úvod do sebe-empatie *
Protože spolu nejsme v osobním kontaktu a já nemůžu
reagovat okamžitě na Tvé otázky nebo naopak odpovědi,
považuju za důležité uvést Tě nejprve do světa rozpoznávání
pocitů a potřeb.
Ono zase, chce to dlouhodobější praxi, než si to člověk zažije
pod kůži, nicméně věřím, že stručný úvod do sebe-empatie
s krátkými cvičeními a příklady z mého života Ti pomůže se
v tom dobře zorientovat a připravit Tě na samotný zlatý hřeb
celého našeho putování tímto eBookem. 
8 transformačních kroků vychází z konceptu Nenásilné
komunikace Mashalla B. Rosenberga. Marshallovo dílo je pro
mne velkou inspirací, bez něj bych nebyla tam, kde jsem dnes.
O tom žádná. 
Cíl je daný: rozpoznat svou skutečnou nenaplněnou potřebu
nebo potřeby.

Lenka Urban

1. Naučit se objektivně pozorovat prožívanou situaci bez
kritiky, posuzování, hodnocení nebo domněnek – tj.
odosobnit se, co nejvíce to jde.
2. Tím vznikne jakési vakuum, ve kterém budeš schopna
odlišit své myšlenky (co si myslím, že cítím) od
skutečných pocitů.
3. Jakmile zachytíš své skutečné pocity, dovedou tě
neomylně k nenaplněným potřebám.
4. Poslední krok nenásilné komunikace je tvorba prosby o
naplnění potřeby respektujícím způsobem. Tento krok
momentálně vynechám, protože jej v daném postupu
nepotřebujeme.
1. POZOROVÁNÍ
Objektivní pozorování situace – lehké? Vůbec. Vyrůstali jsme
v prostředí zaměřeném na porovnávání se, soutěžení,
hodnocení dobré x špatné. Naučili jsme se vyjadřovat
posuzujícím, hodnotícím, kritizujícím způsobem. Máme to až
ve dřeni našich kostí. Jenže k tomu používáme naši mysl a ta
velmi ráda vytváří různé domněnky, dramata, fabuluje,
fantazíruje a tím nám totálně zkresluje prožívanou realitu.

Cesta k cíli bude následovná:

2017 © lenkaurban.com
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☼ Krátké cvičení č. 1:
A. Podívej se na sebe do zrcadla a popiš, co vidíš:

Lenka Urban

C. Teď si vybav nějakou mírně emočně zabarvenou situaci,
kterou jsi nedávno zažila. Mírně proto, aby to napoprvé
nebylo tolik náročné. Popiš, jak se v dané situaci pozoruješ. Piš
o sobě ve třetí osobě:

----------------------------------------------------------------------------------Asi jsi napsala něco ve stylu: „Vidím středně vysokou ženu
s hnědými krátkými vlasy, červenou sukní, modrou halenkou a
sandály. “ To je pozorování.
B. Teď popiš samu sebe v určité situaci. Co děláš, jak se
chováš.

----------------------------------------------------------------------------------Já bych napsala: „Jsem nezodpovědná kráva, protože jsem si
zapomněla doma mobil. Místo vybírání nejvhodnějších náušnic
na poslední chvíli jsem si měla před odchodem zkontrolovat,
jestli mám všechny věci. Teď sedím v autobuse do Prahy, celý
den budu bez mobilu, a klienti se mi nedovolají. “

-----------------------------------------------------------------------------------

Anebo: Lenka strávila 10 minut hledáním náušnic a pak odešla
z domu bez mobilu.

Já bych napsala: „Vidím ženu hrbící se za počítačem, která
nervózně něco ťuká do počítače.“

Cítíš v té první větě to drama a emoce? A hlavně sebekritiku a
sebe obviňování? Pomůže mi to nějak?

Jenže ve skutečnosti nejsem vůbec nervózní, naopak, užívám
si psaní eBooku a pohupuji se na fit balónu. Takže pojem
nervózně už znamená hodnocení a je subjektivně zabarvené –
pryč s ním.

Druhá věta mi dává prostor nacítit se na skutečné emoce,
které jsem ve vztahu k situaci cítila. Už nepřemýšlím o tom,
jaká jsem a co z toho bylo, ale co skutečně prožívám.

2017 © lenkaurban.com
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2. POCITY
Cítím, že jsem nezodpovědná (a ještě se cítím jako kráva).
Mimochodem, už jsi někdy viděla nezodpovědnou krávu?
Ale k věci: TO NENÍ POCIT. Jsem stále v hlavě. Je to myšlenka
převlečená za pocit. Nebo jinak: je to moje interpretace
pocitu, který je za tím.
Pojďme níže: Kde prožívanou situaci cítím v těle? V čem se mi
odráží?
Zavírám oči a vnímám tělo. Cítím nepříjemný tlak na hrudi.
Všímám si jej. Co je to za pocit?
☼ Krátké cvičení č. 2:
Vybav si situaci z prvního kroku, kterou jsi popsala v bodě C a
rozpomeň se na emoce, které ji doprovázely. Kde v těle je teď
cítíš? Nikde? Zkus, dýchej, soustřeď se na tělo. Dýchej – kam
se schovaly?

Lenka Urban

Já bych napsala: Cítím smutek, zklamání, bezmocnost,
frustraci. To jsou skutečné pocity.
Teď, když jsem ve spojení s mými skutečnými, prožívanými
pocity se jimi můžu nechat navést k nenaplněným potřebám,
které se skrze tyto emoce hlásí o pozornost.
3. POTŘEBY

Mezi tím, co chci a co skutečně potřebuji, může
být vzdálenost i tisíců světelných let.
Jak jsem psala v úvodu, jakýkoliv čin, myšlenka, rozhodnutí,
chování, jednání, nebo naše prožívání jsou projevem
naplněné nebo nenaplněné potřeby. Poznej své potřeby,
pochopíš sebe a staneš se tvůrcem svého života.
Tak pojďme na to.
☼ Krátké cvičení č. 3:

Napiš si, co cítíš:

Pokračujeme na situaci, kterou sis zvolila na začátku v bodě C.

-----------------------------------------------------------------------------------

Teď, když cítíš, co v tobě daný prožitek vyvolává, aktivuj
v sobě tu nevinnou dětskou zvědavost a chuť objevovat: Jaká
nenaplněná potřeba (nebo potřeby) je s touto situací spojena?

2017 © lenkaurban.com
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Zeptej se sama sebe: Co jsi v tu chvíli nejvíce potřebovala?
Pozor, je opravdu rozdíl, mezi tím, co chceš a co skutečně
potřebuješ. Pro začátek si můžeš tento krok rozdělit na:
a) Co chci?
b) Co skutečně potřebuji?
Můžeš chtít, aby s tebou partner trávil více času. Proč? Co
skutečně potřebuješ? Ve skutečnosti můžeš potřebovat
pozornost, sdílení a blízkost, kterou ti partner nedá, ani kdyby
s tebou trávil celý den, protože neví, že potřebuješ právě TO.
Bude sice fyzicky s tebou, ale bude většinu času datlovat na
telefonu. Budeš spokojená?

Lenka Urban

Tak a teď už víš vše, co potřebuješ, aby ses mohla pustit do
techniky transformace sebeobviňování na pochopení. Jakmile
pochopíš motivy svých činů, věřím, že se za ně přestaneš
trestat a posílíš svou sebeúctu.
Ale dobře, nenechám Tě v tom úplně samotnou. Tady si můžeš
stáhnout tahák pocitů a potřeb, kterými se můžeš na své cestě
inspirovat. 

Seznam_Pocity_potr
eby.pdf

Napiš si, jaké nenaplněné potřeby Tě napadly ve vztahu k
prožívaným pocitům z bodu C:

----------------------------------------------------------------------------------Já bych napsala:
a) Chci vypadat dobře. + Chci bez stresu stihnout autobus.
b)Potřeba č. 1: Je pro mě důležité vypadat sladěně a
upraveně, protože mi to dodává sebedůvěru a jistotu
v komunikaci. Potřeba č. 2: Potřebuji se spolehnout na sebe,
jistotu, kontrolu nad situací a předvídatelnost.
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Ta, která se bere vážně
Pokud ses rozhodla, že tuto techniku skutečně vyzkoušíš a
projdeš všemi osmi kroky, vítej na palubě!  Než začneš,
prosím, zastav svou mysl, udělej si některou z nabízených
meditací/relaxací a snaž se prosím co nejvíce dostat do klidu
mysli a aktivního vnímání těla.
Vybav si situaci, která Tě trápí, lituješ svého rozhodnutí nebo
svůj čin vnímáš jako chybu a popiš ji svými slovy tak, jak ti
huba narostla:

Lenka Urban

Co dítko, to jiné přání. Je to k zbláznění. Přijmi, že to tak je a
že celá ta školka sídlí v Tobě. Představ si své potřeby jako
školku malých neposedných dětí, které chtějí Tvou plnou
pozornost. Přijmi je všechny. S úsměvem. Ne v hlavě, ale
v srdci, v těle.
2. Pozoruj objektivně situaci, která v Tobě
vyvolala prožitek „Ne / měla jsem“.
A zkus si ji popsat nezúčastněně, jako bys vyprávěla o někom
jiném. To je první krok nenásilné komunikace – Pozorování.
Já bych napsala:

Já bych napsala:
Debil, zase jsem si dala ten hnusný, mastný smažák a ještě ke
všemu s hranolkama a tatarkou. No nepoučitelná. No prase, co
ti budu povídat. Je mi ze sebe zle. Nejen, že se teď v zrcadle
vidím 2x větší, ale ještě mi je fakt blivno a jsem celá zpomalená
a zaseknutá. To mě děsně štve, protože jsem chtěla něco
rychle dokončit, abych na to zítra už nemusela myslet.
1. Přijmi fakt, že je v Tobě aktivních vícero, ne-li mnoho
nenaplněných potřeb, které chtějí být uspokojeny. Některé
potřeby jsou nové, jiné si s sebou neseš už od dětství. Je to
jako snažit se vyhovět přání skupině malých dětí, které sotva
umí mluvit a vyjadřují se jen gesty, mimikou a pohybem těla.
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Lenka měla hlad. Potřebovala se rychle najíst a vybrala si
k obědu smažák s hranolkami. Když ho dojedla, rozbolelo ji
břicho a hlava. Ztratila energii a další dvě hodiny se místo na
práci soustředila na bolesti v těle. Nestihla dodělat rozdělanou
práci, kterou musela odložit na další den.
Teď si uvědom a prociť si, čeho lituješ, resp. kvůli čemu se na
sebe zlobíš. Co je to to: „Měla jsem nebo neměla jsem“?
Já bych napsala:
Neměla jsem jíst ten smažák, vždycky mi je po něm zle. Zlobím
se na sebe, protože jsem si teď připravila pár hodin trápení a
únavy. Nestihnu dodělat věci, které jsem měla rozpracované,
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protože se soustředím na trávení místo na práci. Ztratím čas,
který mi už nikdo nevrátí.

Jaké nenaplněné potřeby vycházejí z těchto zažívaných
pocitů?

A ještě ke všemu jsem podrážděná na lidi, kteří si to nezaslouží.

Já bych napsala:

A navíc jsem snědla něco, o čem vím, že mi nedá žádné
pořádné živiny, jen jsem tělo zatížila nezdravým tukem a
sacharidy. Je mi ze sebe zle.

Potřebuji se cítit spokojená a bez bolesti.

Ale ta chuť měkkého teplého sýru, která se lahodně rozplývá
v ústech, k tomu křupající hranolky s mírně kyselým dovětkem
tatarky, mě uklidňuje, uvolňuje, moje chuťové buňky jásají.
3. Prociť si výsledek svého rozhodnutí a s důvěrou
a klidem se podvol smutku nad ním.
Dovol si prožít lítost. Nad smažákem asi nikdo nebude plakat,
ale určitě se dostaneš do situací, kdy i slza vyskočí. Nechej ji
plynout, poplakej si. Je to v pořádku.
Jaké pocity vzpomínka na výsledek Tvého rozhodnutí/akce v
Tobě teď vyvolává?
Já bych napsala:
Cítím bezmocnost, podrážděnost, frustraci, zlobu i lítost a
smutek.
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o Potřebuji strukturu a pořádek v organizaci práce, cítit se
užitečná a naplněná – přinese mi to spokojenost a radost
ze života.
o Potřebuji mít harmonické vztahy bez konfliktů, dávají mi
jistotu a bezpečí
o Potřebuji mít kontrolu nad svým zdravím, mít jistotu, že
pečuji o své tělo a dávám mu správné živiny – to mi opět
dává pocit bezpečí a jistoty a přináší radost ze života.
o A zároveň si chci užít chuť jídla, které mám ráda a nemít
z toho výčitky a tělesný diskomfort.
4. Popiš, jaké potřeby ses snažila naplnit činem,
který teď považuješ za chybu nebo omyl a které
naopak tímto činem zůstaly nenaplněny.
Já bych napsala:
o Dala jsem si smažák, protože je to rychlé jídlo – chtěla
jsem ušetřit čas, abych stihla dnes vše dodělat a zítra už na
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to nemusela myslet => potřeba efektivity a svobody,
uvolnění
o Dala jsem si smažák, protože mám ráda chuť rozteklého
sýru s mírně kyselou tatarkou a křupavými hranolkami.
Prostě mi to chutná. => potřeba požitku, radosti, uvolnění,
svobody, udělat si radost
o Nebrala jsem v úvahu fakt, že po tomto jídle je mi vždy
těžko a navíc tělo nedostane energii, jakou potřebuje pro
výkon.
5. Prociť si se zavřenýma očima každou potřebu,
kterou sis teď identifikovala – dej jí svou
pozornost:
 Potřeby, které jsi svým činem nenaplnila
o spokojenost, užitečnost, naplněnost, harmonické
vztahy, bezpečí a jistotu, disciplína a jíst to, co mi
dělá dobře
 Potřeby, které jsi svým činem naplnila
o spokojenost, efektivita, svoboda, uvolnění, radost,
požitek
6. Která potřeba je pro Tebe aktuálně
nejdůležitější? Se kterou cítíš aktuálně nejsilnější
pouto?
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o Bezpečí a radost ze života
Může se stát, že máš stejné nebo podobné potřeby v řádku
naplněné i nenaplněné. Ano, potřeba může být stejná, jen
strategie pro její naplnění je jiná.
Jak vnímáš své rozhodnutí teď? Změnilo se něco? Ještě
stále vnímáš své rozhodnutí jako chybné?
Já bych řekla:
Naplnění potřeby bezpečí i radosti ze života skrze dobře, rychle
a efektivně odvedenou práci je pro mě méně důležité než
potřeba cítit se zdravě ve svém těle a mít energii na práci.
Příště dám raději přednost kvalitnímu jídlu za cenu prodloužení
práce. Můj pocit uspokojení bude trvalejší. A smažák si dám za
odměnu v čase, kdy nebudu muset být výkonná.
7. Teď, když znáš své potřeby, co bys udělala
jinak? Jak by ses rozhodla TEĎ?
Pamatuj, že jsme lidské, cítící a omylné bytosti, které se právě
na chybách a omylech učí. Nemá smysl si něco vyčítat nebo se
kritizovat. Naopak – spojením s naplněnými i nenaplněnými
potřebami získáváme cenné informace o nás samotných a o
tom, co je pro nás v našem životě důležité. Smyslem našeho
života, našich činů je poučit se a růst, ne se degradovat.

22

Ta, která si rozumí

Já bych řekla:
Příště si do svého pracovního harmonogramu zapracuji delší
obědovou přestávku a dopředu si rozmyslím, co budu jíst,
případně si s sebou jídlo přinesu už připravené.
Pokud bych byla v úplně stejné situaci – chci ušetřit čas a
věnovat se více práci, vynechám smažák a koupím si jablko a
banán, příp. nějaké smoothie – které mi bude chutnat a budu
z něj mít požitek .

Lenka Urban

Tento postup se dá použít i jako příprava na nějakou akci nebo
rozhodnutí, které se teprve chystáš udělat.
Přenes se do budoucnosti a představ si, že ses už rozhodla a
prociť si, které potřeby tím naplníš a které nenaplníš a jestli Ti
to takto bude vyhovovat nebo ne.  Samozřejmě i zde platí
mé oblíbené: Zkusím, uvidím… 

8. Ujasni si priority svých potřeb a najdi takovou
strategii, která Ti přinese spokojenost se svým
rozhodnutím
Určitě se zanedlouho dostaneš do podobné situace a budeš si
moci v praxi vyzkoušet vědomé rozhodnutí udělat to jinak.
Já bych řekla:
Připomenu si, jak důležité je pro mě zdraví a místo smažáku si
koupím něco zdravějšího. Pokud to nejde, užiju si smažák bez
výčitek s tím, že si vědomě dám „sick“ pauzu a přeplánuji si
práci na druhý den.
Až si postup zautomatizuješ, bude Ti nápomocný níže uvedený
pracovní list, kam si můžeš zaznamenávat své pozorování.
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PRACOVNÍ LIST – strana 1
1. Popiš objektivně situaci: piš/mluv o sobě v třetí osobě, vyhni se kritice a nálepkování.
2. Vyplň:

Čeho lituji
Ne/měla jsem…

Jaké pocity TEĎ ve vztahu
k „ne/měla jsem“ prožívám

2017 © lenkaurban.com

Nenaplněné potřeby skryté za
těmito pocity:

Potřeby, které jsem naplnila svým
rozhodnutím/činem:
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PRACOVNÍ LIST – strana 2
3. Která potřeba je pro mě nejdůležitější:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..

3. ……………………………………………………..

4. Jaká strategie je pro mě nejvýhodnější a přinese mi spokojenost?

2017 © lenkaurban.com
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U mě by to pak mohlo vypadat takto:
Lenka strávila 10 minut hledáním náušnic a pak odešla z domu bez mobilu.

Čeho lituji
Ne/měla jsem…
Měla jsem si zkontrolovat,
jestli mám všechny věci
namísto vybírání náušnic!

Jaké pocity TEĎ ve vztahu
k „ne/měla jsem“ prožívám

Nenaplněné potřeby skryté za
těmito pocity:

Potřeby, které jsem naplnila svým
rozhodnutím/činem:

frustrace, lítost, smutek,

důvěry, spolehnout se na

být vidět krásná, mít ze

bezmocnost, zklamání

sebe, jistoty, kontroly,

sebe dobrý pocit – být

předvídatelnosti

přijatá, spokojená sama se
sebou – tedy v bezpečí.

Prioritizace potřeb: 1. Spolehnout se na sebe, 2. Předvídatelnost, 3. Spokojenost sama se sebou.
Moje strategie, která mi přinese spokojenost: Lépe si naplánuji odchod z domu. Věci, které si chci vzít na sebe, si připravím
dopředu. A než odejdu, udělám si rychlý sken věcí, které potřebuji: Peněženka, klíče, mobil.

2017 © lenkaurban.com
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A je to.
Čím častěji budeš tuto techniku praktikovat, tím hlouběji se
dostaneš. Pamatuj, že velké změny se skládají z malých krůčků.
Proto si z počátku vybírej méně emočně náročné situace a
trénuj na nich. Až techniku sebe-empatie dostaneš pod kůži,
můžeš se pustit do náročnějších témat.
Víš, nechci, abys v tom byla sama. Pokud Tě k této
technice napadnou otázky, nebo budeš mít pochybnosti, nebo
se budeš chtít podělit o své zážitky a zkušenosti, napiš mi na
empatie@lenkaurban.com. Tvoje odezva mi udělá radost.

Ta, která si odpouští
Jakmile se staneš Tou, která si rozumí, dokážeš další úžasnou
věc – povědět to co potřebuješ druhým. Dokážeš vyjádřit a
hlavně vysvětlit druhým své prožívání. Touto schopností
převezmeš zodpovědnost za svůj život. Budeš vědět, proč
děláš to, co děláš a to posílí důvěru v sebe samu a tvou
sebeúctu. Vyzkoušej, uvidíš ;)
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A když už to teda všechno umíš a víš, můžeš jít ještě o krok dál
a stát se Tou, která si odpouští.
Tím, že pochopíš motivy svých činů a rozhodnutí v minulosti,
aktivuješ v sobě krásnou a léčivou energii soucitu. A díky
soucitu si můžeš začít odpouštět vše, co jsi ještě nezpracovala.
Odpouštět nejen na úrovni mysli, ale odpouštět na úrovni
srdce a těla.
Formu odpouštění si můžeš vytvořit podle sebe. Pro inspiraci
s Tebou sdílím své způsoby odpouštění:
 Rituál, kdy si napíšeš „odpouštěcí dopis“ sama sobě a pak
jej obřadně spálíš. Ideálně podpořený novem měsíce.
 Odpouštím do svíčky – sedím před svíčkou, vizualizuji si
sebe ve svém srdci a mluvím k sobě: „Leni, odpouštím
ti….“ a nechávám běžet proces tak, jak se má dít. Že se to
děje poznám podle pocitů v těle – je to prostě cítit. Tak
poznám, že nejsem v hlavě. Cítím smutek, lítost, truchlím,
pláču, odevzdávám, rozpouštím, přijímám. Nechávám
ústa, aby říkala přesně to, co z nich má jít. Vždy mě něco
překvapí.
 Můžeš vyzkoušet i techniku O´ponopono
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Ta, která pokračuje
Děkuji, že jsi věnovala čas a energii
mému eBooku, tedy mně a taky
sobě.
Jsem

ráda,

že

jsem

se

s Tebou

mohla podělit o své zkušenosti a
informace,

které

obohatily

můj

život a stále mi pomáhají na mé
cestě

za

sebepoznáním,

při

komunikaci s ostatními i se sebou.

měsíců, aby se správně vyvinulo a mohlo se přerodit z nitra
ven. Stejné je to u jakékoliv techniky sebepoznání, meditace,
cvičení. Chce to trpělivost, čas a cvičit, cvičit, cvičit.
Proto bych Tě velmi ráda podpořila v tom, abys této technice
dala šanci skrze svou trpělivost a čas, vracela se k ní,
zkoušela, prožívala, ochutnávala. A věř mi, ten účinek se dříve
nebo později dostaví.
Dnes už mám tuto techniku tak zautomatizovanou, že někdy
překvapím sama sebe, že mi jede na pozadí, když se
rozhoduji. A moc mi to při rozhodování pomáhá.

Víš, když jsem tuto techniku poprvé použila, její efekt byl –
nic moc. Možná si taky říkáš, že teda, žádný velký třesk se
nestal. Možná cítíš zklamání. Možná jsi tu techniku ani ještě

Pokud budeš cítit, že potřebuješ podporu, pomoc nebo se jen
podělit o tom, co prožíváš a jak se ti ne/daří s technikou
pracovat, klidně mi napiš na empatie@lenkaurban.com.

nevyzkoušela, jen sis ji přečetla. Věř mi, že děláme podobné

Anebo si můžeme domluvit konzultaci, ať už přes skype nebo

kroky 

osobně v Brně.

U mě to bylo proto, že jsem na to prostě šla tou hlavou (jako,

Moje

hlava je fajn, nic proti ní, nebýt jí, tak nenapíšu tento

https://www.facebook.com/KonecneSiRozumime/

eBook), nicméně každá transformace se děje skrze prožitek
těla, skrze srdce. A vše chce svůj čas. I miminko potřebuje 9

2017 © lenkaurban.com

aktivity

můžeš

sledovat

i

na

facebooku:

Děkuji, že jsi Tou, která pokračuje…
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Dodatek:
 Ať už se dnes individualizmus prosazuje sebevíce, jsme
původem lidé skupinoví. Našim bezpečným domovem
byla tlupa. Abychom v tlupě přežili, museli jsme se
naučit přizpůsobit se potřebám celé tlupy. Vyhovovat.
Jinak by nás tlupa vyloučila a nás by venku sežral
šavlozubý tygr.
 V našich genech koluje pradávný instinkt přežití, to je
ta nejzákladnější potřeba evoluce – přežít, aby přežil
náš druh.
 Jako bezbranné miminko jsme plně závislí na péči naší
tlupy – rodiny. Hlavně matky. Právě naše matka je Tou,
která naplňuje naše potřeby – ať už hmotné jako jídlo,
teplo, sucho, tak duševní – láska, přijetí, bezpečí. Bez
těchto uspokojených potřeb by dítě časem dokonce
mohlo zemřít (jsou na to i výzkumy). Naše přežití je
závislé na lásce a péči naší matky, naší tlupy.
 Jenže – láska má mnoho podob. A my se tu svou
podobu lásku učíme ve své tlupě. A to zrovna nemusí
být forma lásky, jakou opěvují básnici nebo muzikanti.
A co se taky naučíme je, si lásku zasloužit. Potřebujeme
ji, abychom přežili – nezapomeňte.
 Matka s otcem nám předávají takovou podobu lásky a
vzájemných vztahů, jak se to naučili od svých rodičů. To
od svých rodičů získáváme první vnímání sebe sama,
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naší osobnosti. Tím, jak se naše osobnost vyvíjí,
testujeme jejich hranice, ochutnáváme jejich přízeň.
Zjišťujeme, co se jim líbí a co ne. A máme první
zkušenosti s projevováním sebe sama. A vznikají první
vnitřní konflikty.
Náš instinkt nám velí A, ale rodiče velí B. Co si vyberu?
Pokud žiju v prostředí, kde se necítím příliš v bezpečí a
necítím lásku ze strany svých rodičů tak, jak potřebuji (o
tom je celá série knih Garyho Chapmana – 5 jazyků
lásky), půjdu automaticky cestou B s očekáváním, že
rodiče budou spokojeni a já získám lásku. A tak se
naučím přizpůsobovat se své tlupě a potlačovat své
vlastní pocity a potřeby.
Pokud se rozhodnu pro svou cestu, hrozí, že zažiju
nesouhlas rodičů v různých formách. Každopádně
výsledkem bude pocit viny, že ubližuji svým chováním
rodičům a tím pádem je přece nemám ráda – ale já je
přece mám ráda, jen si chci dělat věci po svém… A tak
se stydím a zlobím sama na sebe, protože … mám být
přece hodná a poslušná holčička…
Většina z nás byla vychovávaná na podkladu viny a
trestu. Pocity hanby, studu a ponížení nám jsou blízké.
Naše hodnota se stala závislá na tom, jak nás vnímají
druzí.
Dlouhodobě zažívaný rozpor mezi tím, co cítím a co
potřebuji a co po mě chce moje tlupa, vede k pocitům
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méněcennosti, sebedestrukci, zlosti na sebe a nízké
sebeúctě.
 A protože vnější svět je zrcadlovým odrazem našeho
vnitřního světa, to, jak se k nám chovají lidé v našem
okolí – nám ukazuje, jaký vztah máme sami k sobě.
Když cítím, že mě lidé nerespektují, neberou vážně (a
upřímně, každý z nás touží po tom, aby ho druzí
respektovali, protože je to opět způsob, jak být přijat
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v tlupě a přežít – ach ty instinkty), je to hlavně proto, že
si nejsem já sama sebou jistá a nerespektuji sama sebe.
Má vnitřní nejistota se odráží na nedůvěře v mé návrhy,
v názory v mém okolí.
 Prostě platí – jak moc si vážíš sama sebe, tak moc si tě
váží druzí. Nebo – milovat dokážeš jen tolik, nakolik
miluješ sama sebe. A teď diskutujme 
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