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“Skrze bolest a nezískání toho, co chci a očekávám, se mohu nejvíce naučit o sobě samém, a tak mohu r<st”  
Charles Whitfield - lékař, spisovatel (1938)

Při	této	technice	postupuj	krok	po	kroku,	dej	si	čas.	Využívej	při	ní	sílu	představivos=.	

Připrav	si	k	sobě	přesvědčení,	které	chceš	začít	měnit.	Napiš	si:	

OMEZUJÍCÍ	PŘESVĚDČENÍ,	KTERÉ	CHCI	OPUSTIT	JE:	

NOVÉ,	UŽITEČNÉ	PŘESVĚDČENÍ,	KTERÉ	TO	STARÉ	MŮŽE	NAHRADIT	JE:	
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1.	krok	-	cesta	do	středu	

Udělej si klid a čas jen sám/a pro sebe. Najdi si pohodlné místo a usaď se v něm. 

Zavři si oči a zhluboka dýchej. Po klidném čase nech svou mysl, aby si přestavila jak kráčíš lesem a klidnou krajinou. Jdeš 

plynule a je ti dobře. Cítíš vůni lesa a květin. Nadechuješ tu čistotu a svěžest. Vychutnáváš si ten klid a čaj jen sám/a pro sebe. Po 

čase dojdeš na nádhernou louku, která je zalitá sluncem a vůní čerstvých květin. Uprostřed louky je poskládaný kruh z kamenů. 

Cítíš, že tento kruh je posvátným místem. Je to místo jen pro tebe, nikdo jiný zde není. Uvnitř kruhu hoří oheň a vedle něj stojí 

zrcadlo v pěkném ozdobném rámu. Prohlížíš si toto místo a vnitřně s ním navazuješ kontakt. 

S úctou dojdeš až k tomuto místu a vidíš vstup do kruhu, který je označen dřevěnou deskou, na které je vyrytý nápis “Vítej, jsi na 

místě, kde se zhmotňují přesvědčení.”
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2.	krok	-	přesvědčení	jako	šaty	

Pomalu vstup do kruhu, posváteného prostoru. Rozhledni se v něm, seznam se s ním. Vnímej jaké je to být uvnitř. 

Naciť se na své staré přesvědčení, které chceš změnit a opustit. Můžeš si ho i vyslovit nahlas, jako by to byla pravda. Představ si ho 

jakoby to byly tvoje šaty, které máš na sobě a podívej se na sebe do zrcadla. Oděv může vypadat jakkoli - mohou to být běžné šaty, 

staré hadry, kostým z nějaké hry, ale i třeba nějaký předmět. Ať vidiší cokoli, přijmi to. TAK TO TEĎ PROSTĚ JE. 

Vnímej jaké to je, když máš na sobě tyto šaty svého přesvědčení. Jaké jsou? Jak se v nich cítíš? Jak ti padnou, jak jsou ti příjemné?

Zaměř se na své tělesné prožitky v tomto oděvu.
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3.	krok	-	opusVt	staré	přesvědčení	|	šaty	

Nyní je čas se vědomě rozhodnout, jak s tímto přesvědčením, které symbolizují tvé šaty naložíš. Buď k sobě pravdivý/á a 

utentický/á a odpověz si na otázku: 

Chci si tyto šaty ponechat, i když již pro mě nejsou nijak užitečné? 

Nebo jsem připraven/a je opustit, rozloučit se s nimi? 

Pokud jsi připraven/a se s šaty rozloučit, svlékni si je. Nech je spadnout na zem, řádně všechny části oděvu.  Postupuj pomalu a 

buď k sobě laskavý/á. Poodstup pak 2 kroky od šatů a vnímej jak ti teď je. Možná budeš cítit úlevu ale mohou se vynořit i pocity 

nejistoty nebo strachu. Dej všemu, co přichází prostor, umožni ať se to děje. 

Až budeš připraven/a seber oděv ze země a hlasitě s úctou k němu prones tyto slova: “Děkuji ti za to, jak jsi mi v životě posloužil. Už 

jsem z tebe vyrostl/a a dál tě již potřebovat nebudu. Svůj úkol jsi splnil, děkuji. Nyní tě posílám zpět do prázdnoty, od kud jsi 

přišel.” Pokud cítíš, že k tomuto prohlášení chceš říci ještě něco, udělej to. 

Až budeš připraven/a vezmi oděv a s úctou ho polož na oheň. Sleduj jak hoří, dokud zcela neshoří. Dej průchod a prostor všem svým 

pocitům, které se v tobě vynořují.  

Vnímej jaké to je, když je nyní přesvědčení pryč z tvého života. Do prostoru, který je nyní vytvořen hluboce vydechni.
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4.	krok	-	nové	šaty	

Nyní jsi vytvořil/a nový prostor, prostor pro nové šaty. Ale je zcela na tobě, zda chceš situaci ponechat takto - být bez šatů.  

Pokud chceš zkusit vnést do svého života nové a užitečné přesvědčení, které ti bude pomáhat žít lepší život. Nyní je ten prostor. 

Stoupni si před zrcadlo a nech svou představivost ať sama vynoří nové šaty pro tebe. 

Nahlas si můžeš řícti své nové přesvědčení, které sis zapsal/a na začátku této imaginace.  

Pokud se nové šaty vynoří, seznam se s nimi na svém těle. Vnímej jaké to je, prohlédni se v zrcadle a vnímej nové šaty každou 

buňkou svého těla. A dej si čas na seznámení. Zapoj svoje tělo, udělej pohyb ve svých nových šatech. Můžeš si třeba zatančit. 

Pokud se šaty nevynoří, i to je správné a přijmi to, že tak to teď je a je to správné.
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5.	krok	-	návrat	z	cesty	

Měj na mysli, že nové přesvědčení je jako nové šaty. Zamysli se, kdy bude pro tebe dobré si je oblékat. V jakých situacích ti bude 

užitečné. Najdi si způsob jak se pak v reálném životě spojíš se svými šaty až je budeš potřebovat. 

Pomalu se připrav na opuštění posvátného místa. A jen si uvědom, že je to tvé místo a můžeš se na nějk kdykoli vrátit až budeš 

chtít opět odstranit svá stará přesvědčení, která už nechceš, protože ti neslouží a neposilují tě.  

Až budeš připraven/a, pomalu se vydej k místu, kterým jsi vstoupil/a do kruhu. Po cestě s pokorou poděkuj tomuto místu a sobě, že 

jsi prošel/a změnou. Po opuštění kruhu se vrať do reality všedního dne opět stejným způsobem - projdi přes voňavou louku plnou 

květin a les, který voní čistotou a lesními plody. Cestou vnímej své nové šaty a užívej si, že je máš na sobě.
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