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spôsobov, ako si
zvýšiť sebavedomie
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Stratené alebo rokmi utláčané sebavedomie sa DÁ znova
vybudovať. Slovo sebavedomie, je odvodené od slova seba –
uvedomenie. 

Buduje sa sebaspoznaním, zvedomovaním si svojej hodnoty
a prijatím samej seba, so silnými aj slabými stránkami. 

Nie je to rýchly proces a naozaj to chce prácu na sebe. Preto
nebuď na seba prísna, ak si sebavedomie, sebahodnotu a
sebalásku nevybuduješ za týždeň. Od dieťaťa tiež nebudeš
chcieť, aby z perinky skočilo hneď na nohy. Proste vieš, že na
to potrebuje svoj čas. 

A takto je to aj u tvojho sebavedomia. Dopraj tento súcit a
pochopenie aj sama sebe.

Ja som kedysi mala veľmi nízke sebavedomie. Tvárila som sa,
aká som super-sebavedomá, ale v skutočnosti to bolo len
maska. Myslela som si, že som sebavedomá, keď sa správam
arogantne. Arogancia nie je sebavedomie.

Sebavedomie som absolútne nemala. Mala som plno
komplexov a potrebu si niečo neustále dokazovať. V
dospelosti som si tieto komplexy ťahala so sebou. Cítila som
sa nesebavedomo, podceňovala som sa a nevážia si samú
seba. 

Skutočne sebavedomá žena pozná svoju hodnotu. Nad
nikým sa nepovyšuje a ani neponižuje.

Chcem, aby si vedela, že ani sebavedomie nie je jedna
rovnaká priamka, ani 100% od rána ako sa zobudíš, až po
večer ako ideš spať. 

Tvoje sebavedomie môže kolísať a je to v poriadku. Hlavne,
ak robíš niečo nové alebo vykračuješ zo zóny komfortu.

Ja na svojom sebavedomí pracujem už niekoľko rokov.
Verím, že týchto 7 spôsobov, ti bude takisto nápomocných
ako mne :)



Zázračné otázky Sebapoznania:
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Na stupnici od 1 (žiadne sebavedomie), po
10 (zdravé sebavedomie), kde sa aktuálne
so svojím sebavedomím nachádzaš?

Čo potrebuješ na to, aby si sa dostala o 2 - 3
čísla vyššie? 

Čo by si vo svojom živote robila inak, ak by
si bola zdravo sebavedomá?

Aké 3 veci ti bránia cítiť sa sebavedomo? 

V akých 3 situáciách sa cítiš sebavedomo?
Čo to spôsobuje? 

Čo stratíš, ak sa nestaneš sebavedomou
ženou?

Kvôli čomu je tomu tak?

Predstav si svoj život o 12 mesiacov. V čom
by mal byť iný?



1) Talenty a silné stránky
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Silné stránky a talenty nie sú vlastnosti z jasného neba,
ktoré zrazu po 30 rokoch v sebe nečakane “objavíš” a
zmení sa ti život  Veľa žien to takto očakáva.

Ja som nebola výnimka. Platila som si koučingy, robila
som si testy osobnosti. Dookolaaaa. Výsledky, mi
ukazovali stále to isté – empatia, aktívne počúvanie,
sociálny typ… Ale počkať, veď o tom som už vedela,
nejaké iné talenty nemám? Očakávala niečo nové,
prevratné, o čom ešte neviem.

Vieš čo mi nakoniec pomohlo?

Zastaviť sa a uvedomiť si, že toto sú moje silné stránky
a nemá ich každá žena, ako som si myslela. Úúúplne
som ich prehliadala, pretože som ich brala ako totálne
prirodzenú vec. 

Možno sa niečo podobné deje aj tebe. Hľadáš a pritom
ich máš pod nosom.

Silné stránky sú taký balíček vrodených zručností,
talentov, nazbierané skúsenosti, veci, ktoré rada robíš
každý deň, len si ich neuvedomuješ, neprikladáš im
dôležitosť. Ako ja predtým.

Vďaka spoznaniu svojich silných stránok, sa budeš cítiť
sebavedomejšie. 

A bonusom je, že si ľahšie nájdeš prácu, ktorá ťa bude
emočne napĺňať a budeš sa cítiť šťastnejšie. 



2) Ty na prvom mieste
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Nie, naozaj to nie je sebecké. Teda, pokiaľ sa k ostatným
nebudeš správať povýšenecky.

Vychutnávaj si čas pre seba. Bez výčitiek! Nikomu
nepomôžeš tým, že sa rozdáš pre druhých. Asi poznáš,
ako to funguje v padajúcom lietadle – najprv nasaď
masku sebe a potom zachraňuj ostatných. Tam by si
bola tiež sebecká?

Dnešná doba je rýchla, uponáhľaná, s tlakom na výkon.
Ženy potrebujú oddychovať a načerpať sily. Len z
plného pohára môžeme dávať ostatným. 

Byť v mužskej energii je fajn a treba ju využívať, na to ju
máme. Lenže my ženy potrebujeme aj oddychovať a
načerpať sily. Dostávať sa do našej prirodzenej ženskej
energie.

Oddýchnutá žena je lepšia na seba aj na svoje okolie.
Určite to poznáš, aká si, keď už proste melieš z
posledného.

Spoznaj zdroje svojej sily a radosti. 

Môže to byť masáž, zrušenie stretnutia s večne sa
sťažujúcou kamarátkou, ktorá ťa oberá o energiu,
odmietnutie ďalších nadčasov a prácu cez víkend (ak
bežne cez víkend nepracuješ), kozmetické procedúry,
joga, brušné tance, prechádzka, horúca vaňa s
levanduľovým olejom, čítanie kníh, objednanie pizze
deťom namiesto varenia, korčule, maľovanie, hudba,
sadenie kvetov…

Dôležité je, aby si odchádzala s dobrou náladou a
radosťou. Máš na to právo a nenechaj si to nikým vziať!



3) Denník úspechov a vďačností
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Rýchlo zabúdame na naše úspechy, ale dokonale vieme,
čo všetko sme pokazili a čo ešte nemáme.

Nečudujem sa, pretože to pramení už z nášho detstva.
Ak sa ti niečo nepodarilo, okamžite prišiel trest alebo
doučovanie.

Napríklad: donesieš 3 jednotky a 1 štvorku. Aká je častá
reakcia rodiča? „Mohla by si popracovať na tej štvorke.“ A
začína sa tvoj vnútorný monológ, že ešte stále nie si
dobrá ani úspešná.

Toto naprogramovanie ostáva aj v dospelosti.
Sústreďujeme sa na to, kde nie sme dobré, čo nám
nejde, čo musíme zlepšiť a makáme na našich slabinách.

Možno si počula kritiku častejšie ako pochvalu.

Mne osobne pomohlo, keď som si začala svoje úspechy
zapisovať do zošita. Vytvorila som si svoj Denník
úspechov.

Keď som si ich spätne čítala, cítila som sa šťastnejšie a
sebavedomejšie. 

Uvedomila som si, aká som vlastne šikovná a že sa mi
plno vecí podarilo.

Skús si každý večer zapísať úlohy, ktoré si si splnila a
situácie, ktoré sa ti podarili. Či už si na ne veľmi hrdá
alebo len trošičku, všetko si zapíš.

Ak k týmto situáciám zapíšeš aj veci, za ktoré si v živote
vďačná, garantujem úspech.

https://www.andreawinslow.sk/vdacnost/


4) Odstráň to, čo ti na tebe prekáža
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Hovorí sa, že sa máme mať radi také aké sme. Prijať sa
aj so slabinami. Áno, spomínam to dokonca aj v úvode.
Ale niekto si to vysvetlí po svojom. Prestane sa o seba
starať, zakrpatie a ostane stáť na mieste. A ide sa
obhajovať sebaláskou.

Sebaláska podľa mňa to neznamená prestať sa starať
o svoje fyzické a duševné zdravie. A byť proste taká,
aká som. Sebaláska je, že urobím pre seba to najlepšie,
pretože si to zaslúžim a mám sa rada.

Ak ti niektoré tvoje "slabosti" nevadia a nijako
negatívne neovplyvňujú tvoj život, je to v poriadku a
nemusíš to meniť. 

Ale ak ti prekážajú a vplýva to na tvoju celkovú kvalitu
života, je fajn na ich popracovať (alebo delegovať,
závisí od toho, čo to je).

Aj mne pomohlo to, keď som popracovala na veciach,
ktoré mi na mne prekážali.

Vadili mi moje kilečká navyše. Tak som začala
pravidelne cvičiť, upravila stravu a výrazne som
schudla. 

Delegovať môžeš veci, ktoré ti v práci nejdú a vieš ich
presunúť na niekoho, koho to bude silná stránka
(napr. predaj, telefonovanie...).

Pointa je v tom, aby sme tú energiu, čo vkladáme do
trápenia sa nad situáciou a nenávidením sa, radšej
použili na zmenu situácie.



5) Prestaň si vyčítať minulosť
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Všetci máme nejaké neresti z minulosti, za ktoré na
seba nie sme pyšní, ale do kedy si to chceme vyčítať?

Mnoho žien žije stále zakotvených v minulosti.

Vyčítajú si staré chyby, premýšľajú, aké by to bolo, ak
by sa rozhodli inak a preto sa nevedia pohnúť vpred.

A tak strácajú drahocenný čas, ktorý by mohli využiť
na dobré veci a prítomný okamih.

Čo bolo bolo, minulosť nevieme zmeniť. Vieme zmeniť
tu a teraz.

Odpusť si staré hriechy, ťarchy. To už bolo. Prijmi to.

Prestaň sa trestať za chyby, robí ich každý, hlavne ak
robíme niečo nové. 

Pamätaj si, že vždy robíš najlepšie, ako v daný moment
vieš. Ak by si to vtedy vedela urobiť lepšie, urobíš tak. 

No možno si vtedy nevedela. 

Ok. 

Budeš vedieť nabudúce.

Pouč sa z nich a povedz si, ako to nabudúce spravíš
ináč, možno lepšie.



6) Prekonávaj svoju zónu komfortu a strach
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Cesta zo zóny komfortu je nepríjemná, ale je to cesta
rastu. Ak cítiš, že niečo chceš, ale bojíš sa, určite to
sprav (pozor na situáciu, ak niečo nechceš, ale nútiš sa
do toho. Je fajn to odlíšiť).

Čím viac sa prekonávaš, tým ti to pôjde lepšie.

A čím ti to pôjde lepšie, tým viac sebavedomá budeš.
Chce to len čas. 

Ja veľmi často cítim strach a napriek tomu som
odvážna. Ako je to možné? 

Odvaha nie je to, že necítiš strach. Odvaha je, keď to
spravíš aj napriek strachu, ktorý cítiš. 

Strach nás má chrániť pred bolesťou, ktorú sme
zažívali v minulosti a pred nebezpečnými situáciami.
Len niekedy strach až tak nepomáha, ale skôr nás
brzdí. 

Mne veľmi pomáha otázka: Čo najhoršie sa môže stať?
Väčšinou zistím, že ak by sa mi to nepodarilo, nie je to
nič, s čím by som si nevedela poradiť a prichádzajú
plány B.

Ja, introvert robím workshopy, vystupujem pred ľuďmi
a vediem hodiny jogy. Vieš si predstaviť ten stres, prvý
krát vysielať naživo lekciu jogy, vystúpiť na prednáške
pred desiatkami ľudí alebo natočiť a zverejniť prvé
videá?

Prekročenie zóny komfortu lvl expert. Úplne sa
oceňujem, že som sa do toho dokopala. A tam som
vlastne pochopila, že nič hrozné sa nestalo.

https://www.andreawinslow.sk/joga/benefity/


7) Prestaň sa porovnávať
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Zabijak sebavedomia je sústavné porovnávanie sa s
inými. Ona má toto a ja nie. 

Ruku na srdce, ako sa cítiš, keď sleduješ modelky a
influencerky na Instagrame s filtrami? 

Na sebavedomí to veľmi nepridá. Netvrdím, že sa
nemôžeš inšpirovať inými ženami a vedieť to aplikovať
do svojho života svojím spôsobom.

Problém nastáva, keď sa začneš cítiť “menej”. Online
svet vie byť klamlivý, nemôžeš sa porovnávať len s
určitou vystrihnutou časťou. 

A jasné, vždy sa nájde niečo, čo má iná žena lepšie. 

Super cesta k depresii. Opäť, vráť sa k sebe. Porovnávaj
len seba so sebou, kým si bola a kde si sa dopracovala.

Prestaň sa zameriavať na svoje nedostatky a chcieť byť
niekto iný. Nájdi svoju jedinečnosť, proste buď sama
sebou.

Dobrá správa je, že to, čo na druhých ľuďoch
obdivujeme, si môžeme natrénovať aj na sebe.

Ak niekoho obdivujeme, máme to v sebe aj my, len
ešte sme to nerozvinuli.
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Pomôžem ti posilniť sebavedomie, sebahodnotu a
potenciál, ktorý v sebe máš, zistiť, čo ti bráni žiť naplno

a vytvoriť si plán, na tvoj spokojný a úspešný život.
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