



Sou!asnou situaci, jako tu dne"ní, ve které vládne 
zm#na a zárove$ paral%za, je"t# nikdo z nás neza&il. 
Tato situace nás vyz%vá k tomu, abychom jednak 
zvládly své nejistoty a zárove$ p'e"li k nov%m návy-
k(m.  )ím déle trvají zákazy vycházení, karanténa a 
nekone!né, strach nahán#jící zprávy, tím více také 
stoupá míra psychické zát#&e. Tak&e zatímco si v 
sou!asnosti v"ichni desinfikujeme ruce, je na"e 
psychika vystavena vn#j"ím útok(m bez jakékoliv 
ochrany. Jak tedy m(&eme o!istit a imunizovat 
psychiku? 

Abychom v"em v sou!asné krizové situaci poskytli 
trochu pomoci, smyslu a náhledu, vyvinuli jsme mal% 
svépomocn% „Do it your self“ karetní set. VNIT*NÍ - 
+IVOT. Hra se skláda ze 40-ceti VNIT*NÍCH karet a 
40-ceti karet +IVOTA, které se dají kombinovat a& na 
1.600 v#t, které aktivují vnit'ní sílu a porozum#ní. Na 
jedné stran# mohou tyto v#ty podpo'it konkrétní stra-
tegie 'e"ení. Na druhou stranu se tyto v#ty orientují 
na základní lidské pot'eby bezpe!í, autonomie, vzta-
hu a sebehodnoty. VNIT*NÍ-+IVOT funguje tedy 
sou!asn# jako prevence krize a zárove$ jako krizová 
intervence – jednodu"e, prakticky a doma.  

Jak na to: 

✴ Stáhn#te si PDF, vystiskn#te a rozst'íhejte karty 

✴ Formulujte vlastní, posilu$ující v#ty. Aktivujte své 
vlastní psychické obrany proti nejistot# a strachu 
tak, &e si z nich vytvo'íte mantru. 

✴ Jest# v#t"í ú!innosti dosáhnete tím, kdy& v#ty 
vyslovujete nahlas a pravou rukou si pod levou 
kli!ní kostí krou&íte ve sm#ru hodinov%ch ru!i!ek 
(tato haptciká stimulace ve spojení s vyslovením 
v#ty nahlas je efektivní intervencí z PEP, procesu 
embodimetáln# zam#'ené psychologie od Mi-
chaela Bohneho). 

✴ Karty lze vyu&ít jako zálo&ku do knihy, kterou 
p'áv# !tete. Nebo je m(&ete pov#sit na zrcadlo. 
Nebo je opisovat. Cílem je, &e si tyto v#ty pravi-
d#ln#  p'ipomínáte a uv#domujete. 

✴ Pokud &ijete s rodinnou nebo s n#k%m jin%m, 
m(&ete také karty pou&ívat k tomu, abyste spolu 
o va"ich aktuálních starostech mluvili a vym#$o-
vali si své dasavadní zku"enosti. 

✴ Pro va"e osobní nápady na v#ty jsme v PDF p'i-
dali pár prázdn%ch karet. 

✴ Sdílejte tento odkaz také s rodinnou, p'áteli, ko-
legy, aby se tyto posil$ující v#ty mezi lidmi co 
nejvíce roz"í'ili 

✴ T#"íme se na fotky va"ich osobních karetních 
sad a na feedback k va"emu VNIT*NÍMU – +I-
VOTU. 

P'ejeme vám u& jen, abyste z(stali zdraví, jak na t#le, 
tak na duchu a tento znepokojující !as dob'e p'eko-
nali. 

Va"e Sabine Ebersberger a Michael Bohne. 

D#kujeme srde!n# Monice Köppen a Marcele Vranek 
za p'eklad textu a karet. 

www.innen-leben.org 
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Upozornění: Kdo pomocí posil$ujících v#t o"et'uje sv(j zám#r, tak to koná 
na svoji vlastní zodpov#dnost. Pou&ívání posil$ujících v#t  není náhradou 
profesionální lé!by v p'ipadech on#mocn#ní, která ji nutn# vy&adují.
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VNITŘNÍ – ŽIVOT 
Posilňující věty v nejisté době. 

DIY- souprava karet  
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 INSIDE  INSIDE 

I kdy! jsem v aktuální 
situaci na hranici 

sv"ch sil, 

I kdy! se cítím 
bezmocn# a vydán na 

pospas, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! se nem$!e 
chodit ven, 

I kdy! m# padá strop 
na hlavu, 

I kdy! si d#lám starosti 
o sebe a svoje 

nejbli!%í, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! musím své 
chování v mnoha 
situacích zm#nit, 

I kdy! se mi nic 
neda&i, tak jak jsem si 

p&edstavoval(a), 

I kdy! se bojím o svoji 
existenci, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! se cítím od 
svého spole'enského 

prost&edí od&íznut, 

I kdy! mi p&ipadá 
velmi t#!ké se v 
sou'asné situaci 

strukturovat, 

I kdy! mám strach, co 
bude dál, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! nevím, jak 
dlouho tato situace 

potrvá, 

I kdy! mi chybí moje 
práce a moji kolegové, 

I kdy! jsem v této 
situaci  bezradná("), 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! ted nemám ani 
pon#tí, jak bude 

vypadat moje 
budoucnost, 

I kdy! nevím, jak to 
bude ve %kolce a ve 
%kole pokra'ovat, 

I kdy! se cítím 
uv#zn#n(a), 
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 INSIDE    INSIDE  INSIDE 

I kdy! se musím 
hodn# v#cí vzdát, 

I kdy! vnímám, jak se 
lidi m#ní, 

I kdy! jsem 
vystra"ená(#), !e n$kte%í 

lidé je"t$ vá!nost 
situace nepoznali, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! si d#lám starosti 
o to, jak se bude 

sv#tová ekonomika 
vyvíjet, 

I kdy! se ostatním 
d$le!it"m témat$m 
nev#nuje pozornost, 

I kdy! je atmosféra 
zvlá%tn# odcizujici, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! se zprávy v 
následujících dneh a 

t"dnech nezlep%í, 

I kdy! nem$!u své 
p&íbuzné nav%t#vovat, 

I když nikdo neví, zda 
to náš zdravotní 
systém zvládne, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! se v%ude 
zkou%ky posouvají, 

I kdy! je zákaz 
vycházek sou'asnou 

realitou, 

I kdy! si p&ipadám jako 
ve %patném filmu, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! ta nejistota 
nahání strach , 

I kdy! v sou'asné 
situaci se ráno neví, co 

ve'er p&inese, 

I kdy! ve&ejn" !ivot 
zcela ustal, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! m# m$j strach a 
starosti velmi zat#!ují, 

I kdy! se ob'as velmi 
nudím, 

I kdy! mi to tady 
v%echno leze po&ádn# 

na nervy, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! se mn# osudy 
jin"ch lidí dot"kají, 

I kdy! zprávy z médií 
p&ispívají k %í&ení 
strachu a paniky, 

I kdy! je atmosféra 
doma ob'as napjatá, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

I kdy! sou'asná 
situace zcela rozházela 

moje plány, 

I kdy! v$bec nevím, 
jak mám zam#stnat 
cel" den svoje d#ti, 
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             LIFE               LIFE              LIFE 

pokusím se z toho 
zpomalení !ivota 

vyt#!it to pozitivní. 

v#&ím v to, !e je o m# a 
ostatní dob&e 
postaráno. 

najdu cestu, jak se 
postarám v m"ch 
'ty&ech st#nách o 

svoje zdraví. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

pokusím se z toho 
získat co nejvíc. 

vnímám své pocity a 
mluvím o nich. 

najdu denn# d$vod 
b"t vd#'ná("). 

             LIFE              LIFE              LIFE 

postavím se v"zvám se 
silou a d$v#rou. 

ud#lám to jako Italové 
a zpívám nahlas z 

okna. 

objevím, co v%echno 
nového  m$!u doma 

d#lat. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

vyu!ívám ten voln" 'as 
k úklidu a obnovení 

po&ádku. 

jsem velmi vd#'n" 
t#m, co dr!í systém v 

chodu. 

a zase se potvrzuje, !e 
'okoláda pomáhá 

nejlíp. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

jsem p&esv#d'en, !e 
nastanou lep%í 'asy. 

napí%u zase n#jak" 
dopis, proto!e po%ta 

stále chodí. 

p&isp#ji v rámci sv"ch 
mo!ností  n#'ím 
smyslupln"m. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

uv#domím si, !e jsme 
na tom v%ichni stejn#. 

zjistím si, jak bych 
mohl pomoci jinym 

lidem. 

zve&ejním svoje 
telefonní 'íslo v 

sousedství, aby mi 
mohli sta&í lidé zavolat. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

zeptám se sama(sám) 
sebe, co je doopravdy 

nejd$le!it#j%í. 

nau'ím se zacházet se 
sv"m strachem. 

dám více prostoru 
reflexi a vnit&nímu 

obrácení. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

poznávám, !e i p&es 
ústup do samoty, 
nejsem sám(a). 

mám radost, !e mám 
jednou zase 'as na 

svoji rodinu. 

dám svému dni 
strukturu. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

st#!ovat si  
není &e%ení. 

nikdo mi nem$!e vzít 
m$j optimismus. 

zji%(uji, !e úsm#v a 
humor osvobozují. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

m$!u pracovat z 
domova. 

vym#ním tíhu strachu 
za lehkost. 

zji%(uji, ze od&íkání 
neznamená ztrátu. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

jsem mile 
p&ekvapen(a), kolik 
humoru a soucitu v 

lidech je. 

vytvo&ím si z domova 
vlastní hnízde'ko. 

najdu si zp$sob, jak 
budu s pro m# 
d$le!it"mi lidmi 
komunikovat. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

vyu!iju svoji tvo&ivost k 
p&ekonání v%ech 

p&ekázek. 

vá!ím si sebe samého( 
sama), takového jak" 

jsem (takové jaká 
jsem). 

zvládnu tuto krizi s 
dobr"m pocitem a 
du%evní jistotou. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

jaksi se mi ulevilo, !e 
m$j kalendá& není pln" 

termín$. 

zji%(uji, !e omezení 
osobní svobody vede k 
dobru celé spole'nosti. 

tráva roste dál. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

pokusím se denn# 
ud#lat n#co pro sebe – 
i kdy! to bude jenom 

pár minut. 
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