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HOW TO LET GO JAK ODPUSIT
xistují  ty i  skupiny  lidí,  kterým  pot ebujete  ve  svém  život  odpustit,  pokud  usilujete  o  
zm nu svého dosavadního života a myslíte ji dostate  vážn ... 

Odpustíte-li t mto ty em druh m lidí, umožníte si tak zárove  žít v plné p ítomnosti – tady a 
te  a budete schopni si pln  vychutnávat svého sou asného života plni radosti bez toho, 
aby se Vaše mysl potulovala n kde v minulosti.  

 

VZTAHY RODI I…

Prvními lidmi, kterým pot ebujete bezpodmíne  odpustit, jsou Vaši rodi e...  

 už Vaši rodi e žijí, i jsou již mrtví, pot ebujete jim odpustit každou chybu, kterou si myslíte, 
že ud lali p i Vaší výchov .  

Chápu, n kte í rodi e se skute  dopustili mnoha chyb p i výchov  a možná to byli zrovna 
ti  Vaši.  Na druhou stranu pokud dovolíte sami sob , abyste jim odpustili,  budete ve svém 
život  moci pokro it o krok dále... 

ijdete  totiž  o  svou výmluvu,  pro  n co nem žete ud lat  i  zvládnout,  která  stav la  na 
tom, že jste tak „prost  byli vychovaní“... 

Pokud je pro Vás v tuto chvíli složité pln  a bezpodmíne  odpustit, p inejmenším byste 
svým rodi m m li být alespo  vd ni za to, že Vám dali život. Oni Vás zde p ivedli. Pokud 
jste spokojeni, že jste naživu, m žete jim postupn  krok za krokem odpustit vše ostatní…  

Nikdy  už  si  tedy  ohledn  svých  rodi  nest žujte,  nebo  se  nevymlouvejte  se  na  chyby,  
kterých se p i Vaší výchov  dopustili. Rad ji si umožn te pokro it ve svém život  a odpus te, 
aby Vaše mysl  nebloudila v daleké minulosti,  se kterou tak jako tak nem žete již  nic více 
ud lat.   

Mnoho návšt vník  mých seminá  po této rad  navštívilo své rodi e nebo jim alespo  
zatelefonovali a ekli jim, že jim vše odpoušt jí...  

E 
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asto tento zcela jednoduchý akt kuráže a charakteru m l zásadní vliv na jejich vzájemné 
vztahy – vztahy mezi nimi osobn  a jejich matkou a otcem. Od tohoto dne dále se pstupn  
stali dobrými p áteli a nap tí, které mezi nimi p etrvávalo mnoho let, se postupn  za alo 
rozpoušt t až nakonec dosáhli plného usmí ení, což trvalo do konce jejich život . 

PAMATUJTE: Neodpustíte-li svým rodi m, pak navždy z stanete pouze dít tem…  

Blokujete tak sami sob  svou vlastní šanci vyr st a stát se plnohodnotn  žijícím dosp lým, 
protože pokra ujete v pohledu na sebe sama jako na dít , které je odkázáno na druhé, i 
dokonce ješt  h e jako na ob t.  

Držíte-li své negativní myšlenky mén cennosti i hn vu naživu, ubližujete tím nejvíce sami 
sob . Jednak tak, že se okrádáte o zna ný kus št stí, stejn  jako se p ipravujete o možné 
požehnání a  už v oblasti vztah  s dalšími lidmi, s opa ný pohlavím i v oblasti financí a 
profesní kariéry.  

Pokud Vaši rodi e zem ou bez toho, abyste jim odpustili, bude Vás to obt žovat po zbytek 
Vašeho vlastního života. Spolkn te své ego a odpus te jim. Zloba není cesta, jak m žete 
dojít napln ní a života, jaký chcete skute  žít… 

 

BLÍZKÉ OSOBNÍ VZTAHY…

Další lov k nebo osoby, kterým pot ebujete odpustit, jsou lidé z Vašich manželských vztah  
nebo vztah  nemanželských, které Vám jednoduše nefungovaly i skon ily nezdarem.  

Tyto d rné vztahy mohou být tak intenzivní a tak nahán jící hr zu Vašim pocit m Vaší 
sebed ry a sebeúcty, že m žete být rozzlobení, plní zášti a nepromíjející sm rem k t mto 
lidem po celé roky…  

Nicmén  pot ebujete být alespo áste  odpov dní. Vezm te do rukou svou osobní sílu 
a integritu a ekn te: „Já jsem odpov dný.“ A potom odpus te druhé osob  a nechejte ji i 
jeho odejít ze své mysli – opus te minulost.  

ekn te slova: „Odpouštím mu/ji za vše a p eji, aby se mu/ji da ilo dob e.“ 
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Pokaždé když tato slova zopakujete, negativní emoce vložené v pam ti, se budou snižovat 
a  po  ur ité  dob ,  kdy  toto  jednoduché  cvi ení  budete  provád t  na  pravidelné  bázi,  
budou pry  zcela a navždy.   

 

DOPIS

Mnozí mí absolventi kurz  zjistili, že „dopis“ je klí em k tomu, aby se byli schopni oprostit od 
svých negativních emocí, které se jich drží a asto je ovládají v nejmén  vhodných 
životních situacích a to navždy. Je to velmi ú inná technika, která Vás m že osvobodit od 
pocit  zlosti a zášti, které máte spojeny s n kterými svými vztahy v minulosti, tém  
bezprost edn ...  

Tady je, jak to funguje: Sedn te si a napište druhé osob , té, které chcete odpustit a 
chcete, aby se mezi Vámi zlepšily vztahy, dopis odpušt ní.  

Dopis se skládá ze t í ástí… 

1. Nejprve ekn te: „Odpouštím ti za vše, co jsi ud lal/a za to, co mi ublížilo.“ 

2. Poté napište popis nebo seznam každé jednotlivé v ci, ohledn  které jste na 
daného lov ka ješt  stále nazlobení, cítíte nenávist i záš . N kte í lidé v této druhé 

ásti svi ení napíší mnoho stránek – a to je v po ádku, nebra te tomu.  

3. etí ást zakon ete slovy: „P eji ti, aby se ti vedlo dob e.“ 

Poté vložte dopis do schránky a vho te dovnit . V tomto momentu, byste m li ucítit velký 
pocit úlevy a nekone ného vnit ního osvobození...  

Mimochodem, nebojte se o to, jak druhá osoba (ta která dostane dopis), bude reagovat.  

Popravd ,  to  není  Vaše  starost.  Vašim  cílem  je  osvobodit  sama  sebe  od  emocionálních  
nános , které Vám ztrp ují život a brání Vám žít v p ítomnosti. Vaším cílem by m lo být získat 
sv j vlastní klid mysli a získat nádherný život, který te  leží p ed Vámi. 

Postarejte se o sv j život, ostatní lidé se postarají o ten sv j... 
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ZA TE ZNOVU BEZ EDSUDK ... 

etí osoba, které pot ebujete odpustit, je kdokoliv jiný ve Vašem život , kdo Vás n kdy 
v minulosti zranil a  už to bylo jakýmkoliv zp sobem... 

Odpus te a nechejte své emoce odejít...  

Odpus te každému svému šéfovi, který se k Vám nechoval dob e, obchodnímu partnerovi, 
který Vás podrazil i nesplnil to, co slíbil, p íteli, který se k Vám oto il zády i Vás nepodpo il, 
podvodníkovi nebo zrádci, který Vám kdy zp sobili zármutek jakéhokoliv druhu. 

Za te ve svém život  znovu a bez p edsudk  – odpus te a zapome te.  

ist te jméno a vzpomínku na každého z nich tím, že vyslovíte: „Odpouštím mu/ji za vše a 
eji mu/ji vše dobré.“ 

Opakujte  toto  prohlášení  pokaždé,  když  myslíte  na  osobu  nebo  situaci,  se  kterými  máte  
spojeny negativní emoce i vzpomínky a opakujte toto cvi ení tak dlouho, dokud všechny 
negativní emoce s touto osobou nebo situací spojené neodejdou...  

Vy ist te svou mysl a najednou Váš život bude o mnoho leh í, protože už sebou nebudete 
nuceni vlá et emociální nános. 

 

OSVOBO TE SE 

tvrtou a zárove  poslední osobou, kterou pot ebujete odpustit, jste Vy samotni...  

Pot ebujete zcela odpustit sami sob  za všechny ty hloupé, nesmyslné, zlé, h íšné, 
bezohledné nebo kruté v ci, které jste kdy ud lali nebo ekli komukoliv jinému nebo také 
sami sob ... 

esta te nosit tyto své minulé chyby stále sebou. Pamatujte, že to bylo tehdy, kdežto dnes 
je dnes...  

Už jste si vytrp li dost, je na ase postoupit dále. 
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emýšlejte o tom tímto zp sobem...  

Když jste dané v ci i chyby (ohledn  kterých se stále cítíte špatn ) v minulosti ud lali, tak 
jste nebyli takovou osobou, jakou jste dnes. V daném konkrétním ase jste jednoduše byli 

kým jiným. Byli jste zcela jinoou osobou – jednoduše mladší a mén  zkušenou. 

Vlastn  jste ješt  nebyli své skute né já... to, jaké jste dnes. 

Byli jste pouze nezralou verzí osoby, kterou jste se stali postupem asu díky zkušenostem a 
zážitk m, které jste nasbírali a prožili postupn . P esta te tedy sami sebe trestat za n co, k 

emu došlo v minulosti, kterou již jednoduše nem žete žádným zp sobem zm nit a ani tak 
nepom žete tomu, aby se kdokoliv jiný cítil lépe.  

Pot ebujete postoupit o krok dále a za ít skute  žít...  

Jednoduše sami sob ekn te: „Odpouštím sám/sama sob  za všechny chyby, kterých 
jsem se dopustil/a. Jsem správný lov k a budu mít skv lou a báje nou budoucnost.“ 

Kdykoliv máte za to, že se daná událost nebo situace opakuje, pov zte sami sob : „Zcela a 
pln  si odpouštím a v dom , pln  a cele se p ijímám.“ 

A  potom  pokra ujte  ve  svém  život .  Zam ujte  se  na  budoucnost  rad ji  než  na  svou  
minulost a nedívejte se zp t. Dívejte se rad ji na to, kam jdete než na to, kde jste byli.  

Nakonec – pokud jste n komu ud lali n co, co mu/ji ublížilo a stále se za to cítíte špatn , 
žete vždy jít za danou osobou nebo alespo  zvednout telefon i napsat dopis a omluvit 

se.  

ekn te dané osob , že je Vám líto to, co jste ud lali nebo ekli a omluvte se.  

 už bude jeho nebo její reakce pozitivní a p ijímající nebo negativní a odmítavá, na tom 
až  tolik  nezáleží.  Pamatujte,  že  na to  nemáte žádný vliv,  ale  máte plný  vliv  na to,  jak  se  
budete cítit dnes a po zbytek svých dní... 

Samotný akt pokání, vyjád ení lítosti osvobodí Vás samotné... 
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AUTOROVI
rian Tracy je p edseda p edstavenstva a 
generální editel spole nosti Brian Tracy 
International,  spole nosti  specializující  se  na  
vzd lávání a rozvoj jednotlivc  a organizací. 

Brianovým cílem je pomoci Vám dosáhnout Vaše 
osobní a podnikatelské cíle rychleji a jednodušeji než 
jste si v bec kdy dokázali p edstavit.  

Brian Tracy konzultoval s již více než 1000 firmami a 
mluvil k více než 5.000.000 lidí ve více než 5.000 
rozhovorech a seminá ích jak po celém území USA a 
Kanady, ale i v dalších 40-ti zemích po celém sv . 
Jako hlavní ník každoro  osloví více než 250.000 lidí ro . 

Již  více  než  30  let  studuje,  zkoumá,  slovem  i  písmem  oblasti  lidskiého  zájmu,  jako  je  
ekonomika, historie, obchod, filozofie a psychologie. Je nejprodávan jší autor s více než 
50-ti knihami, které byly p eloženy do desítek jazyk  po celém sv . 

Napsal a produkoval více než 500 audio program  a video program , v etn  celosv tov  
nejprodávan jší Psychology of Achievement (Psychologie Úsp chu),která byla p eložena 
do více než 20-ti jazyk . 

Brian  mluví  pro  firemní  a  ve ejné  publikum  na  témata  osobní,  ale  i  profesního  rozvoje,  
etn  vedoucích pracovník  a zam stnanc  v mnoha nadnárodních amerických 

spole nosti náležící do Fortune500.  

Jeho seminá e na témata Vedení, Prodej, Sebeúcta, Cíle, Strategie, Kreativita a sychologie 
úsp chu poslucha m p ináší okamžité zm ny a dlouhodobé výsledky. 

Brian  cestoval  a  pracoval  ve  více  než  80  zemích  na  šesti  kontinentech  a  mluví  ty mi  
sv tovými jazyky.  

B
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Je š astn  ženatý a má ty i d ti a krom  toho, je také aktivní ve své komunit  a národních 
záležitostech, a je prezidentem t í spole ností se sídlem v Solana Beach, Kalifornie. 

Brian je také prezidentem Brian Tracy University, spole nosti, která pomáhá jednotlivc m a 
podnik m všech velikostí dosáhnout osobních a profesních cíl . 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se program  Brian Tracyho a jeho vzd lávacích služeb, 
prosím zašlete e-mail na Support@BrianTracy.com nebo volejte 1-858-436-7300. 

Chcete-li se o Brianu Tracym dozv t více, navštivte prosím: 
www.briantracy.com/AboutBrian. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se program  Brian Tracyho a jeho vzd lávacích služeb, 
prosím zašlete e-mail na Support@BrianTracy.com nebo volejte 1-858-436-7300. 

 

Brian Tracy International 462 
Stevens Ave. Suite 305 

Solana Beach, CA 92075 
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EKLAD TOHOTO EBOOKU
VÁM ZAJISTILA KOMUNITA
OSOBNÍHO ROZVOJE
Kdo jsme? 

Jsme komunita osobního rozvoje, která pomáhá 
jednotlivc m rozvinout jejich nekone ný potenciál a 
dosáhnut svého vlastního Mistrovství tak, aby 
praktickým výsledkem tohoto procesu osobního 
rozvoje byl nekone ný život bez hranic...  

Posláním komunitního webu ŽivotBezHranic je pomoci každému jednotlivci dosáhnout 
mistrovství života, prost ednictvím neustálého osobního rozvoje a každodenního 
zlepšování... 

Je to Váš život. Žijte jej tedy. S vášní. Používejte sv j potenciál...  

Jedin  Vy jste odpov dní - žádné výmluvy! 

Co od nás m žete dále získat? 

Krom  tohoto ebooku, který jste práv  do etli máte možnost stáhnout si n kolik dalších 
ebook  z rozli ných oblastí života, které Vám pomohou ve Vašem dalším osobním rozvoji... 

Registrujte se (http://bit.ly/eQhbMn) nebo se p ihlaste ke svému ú tu pod svým 
uživatelským jménem a heslem (http://bit.ly/fKVnV6) a stáhn te si další ebooky z naší 
rozší ující se sbírky: http://www.zivotbezhranic.cz/zdarma/blog.html  

Nebo si jednoduše objednejte emailový program Risorgimento Challenge: 
http://bit.ly/KHnuzI 
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Spojte se s námi... 

Pokud se Vám líbí to, co vytvá íme, pak neváhejte a sta te se našimi fanoušky na sociálních 
sítích a pomozte nám tak ší it naše poslání:  

• https://www.facebook.com/ZivotBezHranic.cz  

• https://twitter.com/ZivotBezHranic    

• http://www.youtube.com/user/ZivotBezHranicLive  


