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Motivace vlastní osobnosti - jak 
vyvolat imponující dojem           

Věra Strnadová           
 

     Pokud chceme motivovat vlastní osobnost, zlepšit osobní prezentaci ve společnosti a 
vyvolávat přirozený, imponující dojem, můžeme se zaměřit na rozvoj následujících šesti 
prvků: 

1. držení těla,  
2. postava,  
3. dobrá tělesná kondice,  
4. svalové napětí a výraz obličeje,  
5. sebeúcta,  
6. styl oblékání.  

 
 
      1. Držení těla 
Cvičení:  
Šest stupňů k perfektnímu držení těla / při tomto cvičení stále volně dýchejte 
- Postavte se vzpřímeně, ramena uvolněná, paže volně visí podél těla.  
- Nejdříve celkově uvolněte svaly. Dobré držení těla neznamená nadměrně vypjatá 
pozice.  
- Zatáhněte hýždě, abyste narovnali páteř. Tím se také zatáhne břicho.  
- Napněte hýždě a zploštěte břicho, jako byste očekávali úder - ochrana před bolestmi v 
kříži a automatické zlepšení držení těla.  
- Držte ramena ve správném úhlu, ani je nehrbte dopředu, ani je nestahujte strnule 
dozadu.  
- Rozšiřte svůj hrudní koš mírným povytažením těla do výšky, přitom brada je postavena 
rovnoběžně s podlahou.  
Na chvilku zůstaňte takto zpevnění, pak mírně při výdechu svaly povolujte, ale už 
zůstaňte vzpřímení.  
Můžete si představit, že jste loutka a v obou uších máte provázky. Hlavu pak máte jako 
balón vznášející se nad krkem. Hlava nesmí být zakloněna dozadu, jinak by vás mohly 
bolet svaly na krku. Při správném držení těla se váha soustředí na břicho.  
Špatné držení těla vzbuzuje spíše negativní pocity, správné držení vám naopak přidá více 
sebevědomí a nejméně dva centimetry na výšku. Vysocí lidé bývají považováni za lépe se 
prosazující a úspěšnější než menší jedinci. 
 
      2. Postava 
Jak úspěšně zhubnout 
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- Vyvarujte se radikálních diet. Omezujte ve své stravě tuky a cukry pozvolna.  
- Pijte velké množství vody, držíte-li dietu. Je třeba vypít tři až čtyři litry vody denně.  
- Nikdy neberte léky pro podporu diety, pokud nejste vážně nemocní.  
- Jestliže hned napoprvé nebudete mít úspěch, zkuste jinou dietu.  
- Dávejte pozor na svačiny mezi hlavními jídly. Jezte raději ovoce než vysokokalorické 
čokolády.  
Stanovení ideální váhy (index hmotnosti BMI)  
BMI = hmotnost_v_kg / (výška_v_metrech)2 
 
      Hodnoty od 20 do 25 jsou normální, od 26 do 30 značí nadváhu, nad 30 indikují 
závažnou obezitu. 
 
      3. Dobrá tělesná kondice 
Pravidelným cvičením můžete snížit nejen svou váhu, ale také zvýšit svoji tělesnou 
kondici. Dojde také k zpevnění svalů a celkovému zlepšení. Každodenní 20minutové 
cvičení stimuluje pozitivní náladu a zabraňuje depresím.  
Maximální tepovou frekvenci při cvičení si spočítáte odečtením vašeho věku od 220.  
Bez kondice : maximální puls 50 % výsledku.  
Střední kondice : maximální puls 65 % výsledku.  
Výborná kondice : maximální puls 75 % výsledku.  
Výzkumem bylo dokázáno, že posilování svalů zvyšuje sebeúctu a sebevědomí. 
 
      4. Kontrola svalového napětí - jak zůstat uvolněný 
A/ Cvičení pozvolné relaxace 
Najděte si nějaké klidné místo, pohodlně si lehněte nebo sedněte a paže nechte volně 
viset podél těla.  
Soustřeďte se na své tělo, zavřete oči a myslete na své ruce. Představujte si, že jsou 
teplejší a těžší. Postupně zapojte i paže a ramena. Hlouběji zapadáváte do podložky, až 
jste čím dál tím více uvolnění. Při každém výdechu si představte, že napětí opouští vaše 
tělo a utíká ven z místnosti. Poté se stejně soustřeďte na nohy a nakonec na svaly v 
obličeji. Uvolněte víčka, čelist a jazyk a představujte si, jak napětí mizí pryč.  
Uklidněte se a představte si sami sebe v nějaké příjemné situaci – například v přírodě, 
kam se rádi vracíte.  
Nyní si představte náročné jednání, které vás v nejbližší budoucnosti čeká. Přeneste se 
do místa jednání a představte si všechno, co se tam bude dít, všechny zvuky, lidi a 
situace.  
Na závěr se znovu vraťte do přítomného okamžiku, zahýbejte prsty na rukou i na nohou, 
zvolna se hluboce nadechněte a dlouze vydechněte, otevřete oči.  
B/ Cvičení bleskové relaxace 
Pokud se hodně obáváte nějaké situace, zvolte těsně před ní tento postup:  
Najděte si nerušené soukromí. Posaďte se a úmyslně napněte VŠECHNY větší svaly. 
Dělejte to tímto způsobem:  
- Pevně sevřete pěsti a pokuste se tlačit zadní stranu zápěstí směrem k ramenům. 
Současně stáhněte pevně ramena, zhluboka se nadechněte a zadržte dech, zploštěte 
břicho, jako byste očekávali úder, natáhněte nohy i prsty u nohou. Abyste napjali svaly v 
obličeji, intenzivně se zamračte, stočte oči nahoru, sevřete zuby a špičku jazyka tiskněte 
na patro. Máte-li pevnou oporu za hlavou, tlačte hlavu dozadu, abyste napjali šíjové svaly. 
- Držte všechny svaly napjaté, než pomalu napočítáte do pěti, pak rychle napětí uvolněte. 
Nechte ruce volně viset podél těla, klesnout ramena, uvolněte břišní svaly. Uvolněte 
spodní čelist, narovnejte obočí a jazyk nechte volně ležet v ústech.  
- Několikrát se zhluboka nadechněte a při výdechu pociťujte, jak napětí odchází z těla 
ven.  
Toto cvičení lze provést během méně než 30 sekund a jeho výsledek je velmi účinný. 
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Zároveň při něm uvolňujeme svaly obličeje, které míváme často zbytečně napjaté.  
Výraz obličeje: přirozený a upřímný úsměv pomáhá k vnitřnímu pocitu štěstí a zároveň 
nám otevírá cestu k srdcím druhých lidí. 
 
      5. Zlatá pravidla vysoké sebeúcty 
Člověk se nerodí s pocitem vlastního já, ale vytváří si jej v průběhu svého života. Děje se 
tak v interakci s vnějším prostředím, zejména s jeho sociální složkou. Následující pravidla 
vám pomohou získat ke své osobnosti patřičnou úctu.  
- Mluvte o sobě pouze pozitivně, neponižujte se. Je velice účinné napsat si všechny své 
dobré osobní i vzhledové vlastnosti. Jakmile o sobě začnete pochybovat, podívejte se na 
tento seznam.  
- Vymyslete si nějakou frázi, která zastaví vaše negativní úvahy o sobě samém / např.  
“ Každému se někdy něco nepodaří, příště to zvládnu určitě lépe“/.  
- Zbavte se všech hořkostí a nenávistí k druhým: roztrpčení škodí mnohem více vám než 
jim.  
- Po každé významné akci zhodnoťte sami sebe: 

oceňte pozitivní věci, které jste řekli nebo udělali;  
poté přemýšlejte o zajímavých věcech, které jste řekli nebo udělali, a vyhodnoťte, 
které z nich budete moci využít v budoucnosti;  
teprve na konci se můžete zabývat negativními prvky: ty si zapamatujte, abyste se 
jich mohli příště vyvarovat.  

- Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zbytečně kritičtí a negativní.  
- Udělejte si seznam věcí, které vás těší, a alespoň jednu z nich si dopřejte do sedmi dní. 
- Před spaním si opakujte 7x jednu z následujících nebo obdobných vět. Místo teček 
doplňte svoje jméno: 

„Já, …, mám naprosté právo na štěstí a spokojenost.“  
„Já, …, jsem přístupný lásce.“  
„Já, …, jsem svobodný a kdokoli jiný je svobodný též.“  
„Já, …, jsem si jist svojí vlastní energií a silou.“  
„Já, …, věřím svým pocitům a nápadům.“  
„Já, ..., mohu odpočívat a nechat život klidně plynout.“  
„Já, …, jsem hoden důvěry a respektu.“  
„Já, ..., mohu dosáhnout všeho, co jsem si předsevzal.“  

 
 
      6. Úspěch skrytý v oblékání 
Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván. Dale Carnegie 
Jak vám vhodné oblečení pomůže prosadit se 
- MUSÍTE zajistit, aby to, co máte na sobě, působilo dojmem potřebným pro dosažení 
vašich záměrů. Například když hledáte práci a nevíte, jaké oblečení se v dané organizaci 
nosí, zkuste postávat před jejich sídlem a pozorovat lidi, kteří vcházejí a vycházejí.  
- NESMÍTE nosit pouze černé barvy. Černá je totiž považována za velice negativní a 
mohli byste vzbudit dojem nedůvěryhodné osobnosti.  
- MUSÍTE být umírnění ve způsobu oblékání. Nenoste křiklavé barvy či nápadné vzory, 
pokud to přímo nevyžaduje organizace.  
- NESMÍTE mít nic v horní kapse saka. Pera, brýle, atd. jsou znamení prohrávajícího; 
jediné, co můžete v náprsní kapse mít, je čistý složený kapesník.  
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- MUSÍTE pečlivě zvážit, zda budete nosit vousy nebo delší vlasy, pokud pracujete v 
obchodní organizaci. V těchto organizacích totiž vousy a dlouhé vlasy mohou vyvolávat 
negativní reakce.  
- MUSÍTE pečlivě vybírat brýle, pokud se bez nich neobejdete. Správné obroučky totiž 
mohou zvýraznit vaše příjemné rysy a naopak potlačit ty méně atraktivní.  
- NESMÍTE přehlížet detaily: 

špinavé, okousané nebo neupravené nehty,  
nezdravá pleť,  
špatně vyčištěné boty.  

 
 
      Závěr 
Specifickým rysem osobnosti je vědomí vlastního já. Já je základem integrace a 
koordinace všech psychických funkcí. Lze je chápat jako subjekt i objekt. Identita – 
ztotožnění se sebou samým - se vytváří jako výsledek prožívání a uvědomování sebe 
sama, své jedinečnosti i její kontinuity. Tělesná, psychická a sociální identita tvoří jeden 
celek. Sebepojetí je představou o sobě samém, zahrnuje sebehodnocení, míru 
sebedůvěry i sebeúcty. Sebepojetí se rozvíjí po celý život, prochází vývojově 
podmíněnými proměnami. 
 
      K zamyšlení:  
Mládí není určitý věk života – je to stav ducha, vitalita mysli, převaha touhy po 
dobrodružství nad sklonem k pohodlnosti. Stárneme jen tehdy, když se vzdáváme svých 
ideálů. Ať sedmdesát nebo sedmnáct: v každém živém srdci je láska k zázraku, nadšený 
úžas nad hvězdami a nad nebojácným setkáváním s událostmi. Žije v něm neutišitelná, 
dětská touha po něčem novém, co přijde dál, po radosti a hře života.  
Nossrat Peseschkian: Příběhy jako klíč k dětské duši.  
(Praha : Portál, 1999.)  
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      Poselství :  
Věřte si! Důvěřujte svým schopnostem! Bez obyčejné víry ve své vlastní síly nemůžete ani 
dosáhnout úspěchu ani být šťastnými. Se zdravou sebedůvěrou však můžete uspět.  
Norman Vincent Peale 
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