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Vítám Vás a gratuluji Vám k rozhodnutí učinit první krok k
řešení  náročné vztahové situace! 

Je skvělé, že jste ochotní převzít zodpovědnost za svou bolest! 
Už jen tím jste vykročili na cestu udravení! 

Jsem  ráda,  že  Vás  na  této  cestě  mohu  doprovázet  a  podělit  se  s  Vámi  o
způsoby, jak emocionálního uzdravení dosáhnout. 
Nechť  Vám dobře  slouží  a  přinesou  tolik   úlevy  a  radosti,  které  do  života
přinesly  mně  a  mnohým  dalším,  kteří  už  psali  své  odpouštěcí  dopisy  před
Vámi. 
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Kdo jsem?

Jsem psycholožka a terapeutka. Už téměř 20 let
 provázím klienty na cestě uzdravení vztahů. 
V propojení klasické psychologie s alternativními 
přístupy leží obrovský potenciál, který jsem 
objevila a který může pomoci žít ve zdravých 
a spokojených vztazích i Vám.
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    Prohlášení:  

EBook Odpouštěcí  dopis  jsem vytvořila na základě mnoha opakovaně dobrých a výborných
osobních i klientských zkušeností s touto technikou. Přesto nemohu právně ručit za Vaše vlastní
použití ani Vám očekávanou úlevu plně zajistit.

Doporučení v tomto materiálu jsou určena duševně zdravým osobám. Každý, kdo se rozhodne
doporučení  následovat,  činí  tak  dobrovolně a  nese za své jednání  a  jeho následky plnou
vlastní odpovědnost. Děkuji za pochopení.
 
Tento  eBook  je  mým  duševním  vlastnictvím.  Šíření  nebo  poskytování  třetím  osobám  bez
souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno.

Pokud Vás  technika  Odpouštěcího dopisu  nadchne stejně  jako mě a  budete  se  o  ni  chtít
podělit, budu moc ráda!   Sdílejte odkaz na tuto stránku http://kodytkova.cz/, kde si každý
zájemce může Odpouštěcí dopis ZDARMA stáhnout. Díky!
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O co vlastně tedy jde?

Odpouštěcí dopis je jedna z nejúžasnějších emočně uzdravujících technik, které znám! Pomůže
velmi  účinně  a  velmi  rychle  uvolnit  nahromaděné  emocionální  napětí,  vztek,  bolest,  lítost,
smutek atd. Je to pomoc dostupná kdekoliv a kdykoliv a nepotřebujete víc, než papír a tužku. 

Úžasné na této technice je i to, že se zbavíte emoční zátěže způsobem, která nikomu dalšímu
neublíží - vylít si svou zlost na partnera, dítě, rodiče či kolegyni může totiž mít za následek nejen
to, že se Vám příliš neuleví, ale druhá strana si to na Vás bude navíc dost dlouho pamatovat! 

Málokdo je na tom totiž tak, aby vyslechl naše výčitky a bolest a uměl říct - promiň, mrzí mě, že
se takhle cítíš. 

Většina lidí  se okamžitě začne bránit.  Nenechají Vás ani domluvit a už argumentují,  proč se
mýlíte, že to nikdy neřekli, a pokud řekli, rozhodně to mínili jinak, než Vy to chápete, vysypou z
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rukávu záplavu výčitek, které zas nosí v sobě oni.  Nejen že to mnohdy nepomáhá, ale spíše
přidává další bolest a příležitost ke konfliktu na obou stranách. 

Odpouštěcí dopis tohle nezpůsobí. Naopak. Pročistí vzduch a uvolní Vás tak,
abyste byli schopni problém skutečně řešit, přiměřeně k jeho potřebám. 

Troška  té  teorie....  v  případě  velké  citové  bouře  možno  pro  začátek
přeskočit :)

Odpuštění se mnohým lidem nezdá - proč já mám odpouštět, když to byl druhý, co mi bolest
způsobil?  Někdy máme podvědomě pocit,  že by to  měl vyrovnat ten druhý a ne my. Je moc
příjemné, když to udělá,  ale ne vždy se dočkáme, rozhodně ne vždy tehdy, když to opravdu
potřebujeme.
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Odpuštění  neznamená, že souhlasíme s činem, který nám způsobil bolest, ani že to smažeme, 
jako by se nestalo nic. 

Odpuštění znamená, že ze sebe uvolníme bolest a pak se znovu rozhodneme, jak s tím 
člověkem a s tou situací naložíme. 

Můžeme se samozřejmě rozhodnout, že už se nebudeme s danou osobou stýkat, nebudeme s 
touto firmou už uzavírat obchody, nebudeme tak naivní, abychom si nechali ublížit znovu. 

Rozhodnutí NE ale může být učiněné v klidu, na základě vědomé volby, nemusí to být bolest, 
která za nás křičí UŽ NIKDY!

Hurá do praxe, jak tedy na to?

1.  Odpouštěcí  dopis  můžete  napsat  jedné  osobě,  nebo  jedné  situaci, kde  se  Vaší  bolesti
zúčastnilo lidí více najednou. Pokud byste se snažili do jednoho dopisu napsat všechno všem,
nebude to mít tu sílu. Za jeden den napište jen jeden dopis. Může jich být samozřejmě i více, ale
je lépe rozdělit je do více dní, abyste nepřišli o hloubku očištění a uzdravení, kterou nesou. 
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2. Potřebujete být chvíli sami a pokud nejste zrovna sami, je dobré oznámit svým blízkým, že si
nepřejete být rušeni. Pokud by slyšeli, že pláčete, nepřejete si, aby Vás chodili zachraňovat či
utěšovat.

Principem  odpouštěcího  dopisu  je  totiž  hlavně  to,  že  dáte  volný  průběh  svým  emocím.
Problémem totiž nejsou emoce,  problémem jsou zadržené,  potlačené a nevyjádřené emoce,
které se ve Vás nastřádaly. Pokud jste v pohodě, zvládáte je držet pod pokličkou. Pokud jste ale v
zátěži, nemáte dost energie na držení pokličky nad nechtěnými emocemi a ty se často proderou
ven  jako  bouchnutý  kotel  v  nejméně  vhodnou  dobu  a  také  dost  často  ne  úplně  vhodným
způsobem.

Pokud Vám to pomůže v uvolnění, zapalte svíčku, pusťte si příjemnou hudbu, ale není to nutné,
stačí i jen ticho bez svíčky.

3.  Začněte psát  dopis  úvodním oslovením  Milá,  milý  X  nebo Y,  chci  ti  odpustit že: a  nyní
začněte psát všechno, co Vás bolí, mrzí, štve a kvůli čemu se zlobíte. Opravdu VŠECHNO. Dovolte
si  pustit  do  dopisu  všechnu  tu  bolest  a  dovolte  si  cítit  všechny  emoce,  které  se  vynoří.  Je
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dovoleno plakat, křičet, bušit do polštářů. Z vlastní zkušenosti vím, že některá témata člověka
napadají průběžně znovu a znovu a proto pokud se bolest vynořuje opakovaně, opakovaně ji i
napište. Třeba i pětkrát! Teprve když už se zklidníte, nitro prázdné, už Vás nic nenapadá, tak
ukončíte dopis poslední větou: A přes to všechno, chci ti odpustit. 

4.  Dopis vložíte do obálky a nikomu ho neposíláte, ani nedáváte přečíst!  Odložíte ho na den
nebo dva na místo, kde ho nikdo jiný nenajde. 

5. Druhý den nebo trochu později si dopis znovu vezmete, ještě jednou přečtete a ještě jednou
procítíte. Většinou při prvním psaní jde emocí hodně a při druhém čtení už jen trošku. Po tomto
druhém  čtení  dopis  spalte! Pozorujte,  jak  papír  a  vše  na  něm  napsané  odchází  do  světla
plamene, s přáním, ať se stane, co se stát má, s odevzdáním do dobra pro všechny strany.  A je
to HOTOVÉ! 

6.  Užijte si pocit úlevy a uvolnění, který se ve Vás začne rozléhat a s čistou hlavou se teprve
rozhodněte,  co s  tím člověkem nebo situací  dál.   Rozhodujte  se tak,  jak  se opravdu chcete
rozhodnout, už nejste tlačeni bolestí do nejrychlejšího řešení i za cenu ztrát. 
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Dobrá zpráva navíc:   
Velmi často zjistíte,  že člověk, kterému jste dopis psali,  ačkoliv neměl o ničem takovém ani
tušení, také na Vás a minulou situaci reaguje lépe, přijde s návrhem řešení nebo s příznivou
zprávou. Ověřeno praxí, je to skoro vždycky tak! 

Ovšem i kdyby se nestalo z druhé strany nic, Vám se uleví 

a to je hlavní. Máte navíc od nynějška navždy v záloze 

techniku, kterou můžete použít opakovaně, v různých 

situacích a k různým lidem a už ten pocit, že v případě 

vztahové nouze vím, co mi pomůže, je pocit, který

rozhodně stojí za to!

Pár praktických tipů, než začnete:
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Pište  opravdu  na  papír.  Obsah  z  počítače  se  sice  také  dá  po  napsání  smazat,  ale  nehoří!
Proměna popsaného papíru v oheň má své emocionální i energetické kouzlo. 

Pište, když jste v kontaktu s emocemi, když cítíte bolest, kterou potřebujete uzdravit. Stejně
kvůli tomu asi pořádně nemůžete usnout, tak klidně ještě dnes večer nebo v noci. Naordinovat si
psaní v době, kdy na to za týden budete mít více času, nemusí znamenat větší úspěšnost, pokud
mezitím emoce potlačíte... 

Zkuste napsat dopis i sobě! Každý máme okamžiky, na které nejsme úplně pyšní a odpouštěcí
dopis nám může pomoci uvolnit i hněv na sebe za tato selhání.

Co je dobré ještě vědět:
Odpouštěcí  dopis  funguje  skvěle  jako  řešení  jednorázové  těžké  situace  nebo  uvolnění
dlouhodobější minulé zátěže. 
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Pokud žijete v náročném vztahu, který trvá a ještě trvat bude: 

Rodiče ani děti si člověk neodpáře, partnerství, zejména ve kterém jsou děti, také nejde ukončit
či spravit ze dne na den - tak vězte, že  Odpouštěcí dopis může prospět a mnohdy také hodně
prospěje. Celkově ale bude nejspíše potřeba na vztahu a na sobě dále pracovat.

Mohu Vám nabídnout  i další pomoc a podporu!  
Na  stránkách  www.kodytkova.cz najdete  více  o  kineziologii,  psychoterapii,  autopatii  a
požehnání ženského lůna, najdete tam i kontakt a můj příběh cesty k sobě.

Přeji vše dobré a těší mě, že svět se stane zas o kousek šťastnějším
místem i díky Vám! Vážím si toho.
Ať se daří! JK
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