
	  
	   	  

Verte si a uvidíte, !o  v
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Predstavte si, !e by sme v"etky vyzerali 
a cítili rovnako. Tie isté miery, zvy-

ky, úsmevy. Pá#ilo by sa vám v takom-
to svete? Uniformita je mo!no dobrá 
v armáde a polícii, kde v"etko fungu-
je na povel a ka!dé vybo#enie z radu 
je neprípustné. V be!nom !ivote má-
me slobodnú vô$u a mô!eme sa te"i% 
z na"ej jedine#nosti a originality. Nemu-
síme prija% diktát médií, nemusíme sa po-
doba% na diev#atá z tituln&ch stránok. Nie 
je na"ou povinnos%ou by% ako ostatní a to, 
!e sme iné, nie je na"e zlyhanie.

Bu!te sama sebou
Mnoho !ien sa e"te ani dnes neodvá!i prejavi% 
naplno to, aké naozaj sú. Zdá sa nám to príli" 
trúfalé, máme strach z odmietnutia, z toho, !e 
nás okolie odsúdi. Pritom t&m, ktor&m na nás 
zále!í, na"e pravé ja ur#ite nepreká!a. A stoja 
tí ostatní vôbec za to? Moja priate$ka Vierka 
ma cel& !ivot prekvapuje stále nov&mi cie$mi, 
ktoré takmer v!dy dosiahne. Uva!ovala som, 
pre#o je taká úspe"ná, ako to, !e z nej vy!aruje 
taká pozitívna energia a "%astie, #o je za t&m. 
A dospela som k záveru, !e to nie sú !iadne 
#ary, to len celkom jednoducho verí vo vlast-
né sily a schopnosti. Áno, je to tak. Ak si samy 
neveríme, ako nám potom mô!u veri% ostatní?  

Pre"o si neveríme
Pod$a motivátorky a DOVE kou#ky Janette 
'imkovej mô!e by% nízke sebavedomie v&sled-
kom zá!itkov z detstva a vplyvov prostredia. 
„Vedomie vlastnej hodnoty a sebaúcty je v"ak 
ohrozené aj vtedy, ke( sa cítime obzvlá"% zra-
nite$né, napríklad pri strate milovanej osoby, 
zmene práce, pre pocit nadbyto#nosti alebo 
dlhotrvajúce zdravotné problémy,“ vysvet$uje 
odborní#ka a dodáva, !e svoj podiel na sebaúc-
te majú aj frustrácie a du"evné zranenia. Sme 
pocitové bytosti a v"etky zmeny na nás dolie-
hajú ako enormná zá%a!. Vo chvíli, ke( máme 
oslabené vnútorné zdroje sebaúcty, okam!ite 
sa to prejaví na na"om zní!enom sebavedomí.

Prí"ina alebo následok?
„Sebadôvera nie je povahov& rys, ktor& by bol 
raz nav!dy dan&, aj ke( ist& základ pre) nájde-
me v na"ej osobnostnej typológii,“ prezrádza 
kou#ka Dove. „Ve$a závisí od toho, #i je nízka 
sebadôvera prí#inou alebo následkom problé-
mov, ktoré s )ou súvisia. Ke( máme napríklad 
dlhodobé partnerské problémy, stres v práci, 
vyhrotené vz%ahy, naru"ené zdravie, potrebu-
jeme za#a% najskôr rie"i% tieto problémy a seba-
dôverou sa mô!eme zaobera% potom.“

Nemusíme sa pá"i# ka$dému
Ako odpoviete na otázku, #i sa musíte pá#i% ka!-
dému? Ak va"a odpove( znie NIE, gratuluje-
me. *ah"ie sa zbavíte potreby stále nie#o na sebe 
a druh&ch kritizova%. Ke( na tom trochu za-
pracujete, prestanete kopírova%, #o vám niekto 
podsúva, a doká!ete sa na veci pozrie% z nadh$a-
du. Prekona% psychickú nepohodu z my"lienok 
o vlastnej nedokonalosti sa dá. Treba si prefor-
mulova% my"lienky o sebe z negatívnych na re"-
pektujúce tvrdenia. Je toti! lep"ie venova% sa to-
mu, z #oho máme rados%, ako sa trápi% nad t&m, 
pre#o nepasujeme do nejakej "ablóny.

!o doká"e  

Mantra na zvládnutie 
ka$dodenného stresu
Zjednodu%ujte si $ivot a nesna$te 
sa v%etko kontrolova#. Neplytvajte 
energiou na veci, ktoré nemô$ete 
ovplyvni#. Spoma&te, iba tak si mô-
$ete vychutna# dôle$ité udalosti. 

Radí

kou!ka Dove

'imková
Janette

Neexistuje jeden druh !eny. 
To sa nám len vä"#ina 
reklamn$ch sloganov sna!í 
vsugerova%, aké máme by%, 
ako vyzera%, ako sa 
správa%, "o jes%, pi%, kam 
chodi% a "o si myslie%...

!peciálny projekt

Áno Nie
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o  v!etko sa zmení vo vá! prospech
 sebavedomie?! 

Tri naj odporú!ania do "ivota exkluzívne 
pre !itate#ky Nového $asu pre "eny 1 2 3             Oslobo!te sa od 

         star"ch zvykov a obáv
Hlb!ie vcítenie sa do seba vám 
pomô"e pochopi#, "e za v!et-
k$m, %o robíte, je tú"ba obo-
hati# vlastn$ aj cudzie "ivoty. 
Pragmatizmus tohto postoja 
spo%íva v odhodlaní zamie&a# 
„musím“ za „chcem“ – je to 
jeden zo spôsobov, ako za"íva# 
pocity slobody a !#astia. 

                   Smelo sa 
               spo#ahnite
           na svoje dary
Verte tomu, "e máte %o 
ponúknu# a vkladajte to do 
v!etkého, %o robíte – 
a nemusia to by# "iadne 
ve'ké skutky, sta%í, ak vám 
dávajú zmysel a robia vás 
!#astnou. Aktívne vyu"ívajte 
svoje schopnosti, vedomosti 

a intuíciu. Uká"te, %o 
je vo vás, a pritom 
bu(te v"dy priprave-
ná u%i# sa nové veci. 
Nedajte sa nikdy od-
radi# t$m, %o si myslia 
ostatní – vá! názor 
je dôle"it$ a vy sama 
najlep!ie viete, %o je 
pre vás dobré. 

                Nadchnite sa
              pre zmenu
Rozdúchajte v sebe iskru 
nad!enia pre nie%o, v %o 
veríte alebo %o máte rada 
a postupne vás to dovedie 
k tomu, %o vám skuto%ne 
v "ivote dáva zmysel. Nastav-
te si vlastn$ systém hodnôt 
a pozitívne laden$ch cie'ov 
– budú vás posúva# dopredu 
a nedovolia vám vzda# sa 
skôr, ne" prídete do cie'a. 
Cho(te za t$m, po %om tú"ite 
a zdolávajte obmedzujúce 
presved%enia, ktoré vás 
brzdia. Skuto%ne platí, "e to, 
%o si doká"ete predstavi#, 
doká"ete aj realizova#. 
A nezále"í na tom, ak$ ve'k$ 
projekt si vymyslíte, ve'kos# 
mu dávate vy sama. Sta%í, 
ke( do neho vlo"íte celé svo-
je srdce. O

Vedeli ste, 
!e my !eny... 
... padáme do pasce porovnávania 
a súperenia, a to nás pripravuje 
o vnútornú spokojnos%?

... neveríme, "e sme také, aké 
máme by%, a to nám komplikuje 
"ivot?

... sa bojíme "i% pod#a seba, aby 
sme nepri&li o priate#ov a uznanie 
okolia?

Ako zmeni% vnútorné 
pre"ívanie 
�� Existuje mno"stvo kníh o tejto 
téme, vyberte si niektorú a pozorne 
si ju pre&tudujte.
�� Sledujte semináre na internete, 
tzv. webináre, napríklad 
www.timemanagement.sk,  
www.onlinemagazin.sk, 
www.e-zeny.sk, www.rodinka.sk, 
akosiuvaritzdravie.sk.
�� Nav&tevujte kurzy, ktoré sa zaobe-
rajú posil'ovaním sebavedomia.
�� Niekedy je efektívnej&ie obráti% sa 
na odborníka. Ten vám pomô"e 
zmeni% poh#ad na seba aj svoje 
okolie.  
�� Nesta!í iba pozna% teóriu, 
rozhodujúce pre "elan( efekt je 
ka"d( de' robi% veci inak. 
�� Stratégia pri be"n(ch problé-
moch: Ke) sa pristihnete 
v negatívnej zóne, h#adajte na 
situácii nie!o pozitívne, platí 
staré známe, "e v&etko zlé je na 
nie!o dobré. 
�� Uvedomujte si svoje emócie, 
usmer'ujte ich a udr"iavajte na 
pozitívnych hodnotách. 
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