
            Vnitřní 
dítě ve věku 
založení 
traumatu** 
(které se 
v dospělém 
poznámkou nebo 
situací aktivuje) 

 
Vnímání vnitřního 

dítěte, které se přenáší 
na jeho dospělého 

 
Téma 

dané fáze 

 
Čeho se dítěti v dané fázi nedostalo a dostat 

mělo, a co dospělý nyní přehrává ve své reakci 

 
Jaký deficit tím vzniknul 

 
Dnešní pocity dospělého spojené s 
deficitem z dané fáze dětství (tzv. 
vnitřní monolog, myšlenky nebo 

podvědomá přesvědčení). 
Tato prohlášení se aktivují jako strach 
v krizích, při hádkách, konfrontacích a 

konfliktech. 

 
Dítě od 0 do 9 
měsíců 

 
Já jsem ty. 

Dítě se po narození 
vnímá jako pokračování 

své matky, tak, jako 
tomu bylo před 

narozením. Ani po 
porodu není schopno 
vnímat své hranice, 

které by ho oddělovaly a 
odlišovaly od jeho 

matky. Pokud se k dítěti 
chová matka i jen 

náznakem odmítavě, 
stačí i myšlenky, nikoli 

činy, dítě to vnímá, 
zážitek se ukládá 

v paměti a na základě 
něho vznikají vzorce 
budoucího chování 

v oblasti intimity, důvěry 
a partnerství, které jsou 

tímto odmítnutím 
formovány. 

 

 
Základní důvěra versus nedůvěra 

v život, v lidi, v sebe. 
 

Zde se zakládá schopnost navázat 
hluboký intimní a důvěrný vztah. 

Tento vztah a jeho vzorec budeme 
opakovat a přehrávat ve všech našich 
dalších intimních vztazích. Pokud je 
tento vzorec založen na vzájemné 
lásce a úctě, zakládá zdravý vzorec 

vztahů. Pokud tomu tak není, z dítěte 
vyroste dospělí, který se domnívá, že 

si nezaslouží lásku, že mu nikdo 
nepomůže, a že nemá právo k nikomu 

patřit, protože ho nikdo k sobě 
nepustí. 

Tady se zakládá dispozice 
k náhradnímu vztahu s jídlem, 
drogami, sexem apod., který má 
zaplnit prázdnotu z dětství. 

 
Instinktivní spojení s vlastním tělem, 

schopnost uvolnit se a odpočívat. 
 

Tady se zakládá vědomí sebe sama, 
vlastní hodnoty bez ohledu na to, co 

si myslí okolí. 

 
Dítě potřebuje být v této fázi přivítáno na svět 
s největší láskou a matka mu má sama v sobě 

zrcadlit svou láskou je úžasné, dokonalé a vítané 
je. 

 
Matka musí dítě brát s veškerou vážností, dát 

mu pocítit, že a´t se stane cokoli, je tam vždycky 
pro nás. Tady se uspokojuje potřeba být milován 

takový, jaký jsem, být obdivován a přijímán. 
Tady se zakládá potěšení ze vzájemného doteku, 
jistota, matka vás nikdy neopustí atd. Pokud jsou 

v této fázi tyto naše potřeby naplněny, pak je 
nemusíme přehrávat ještě jako dospělí. 

 
Matka, nebo druhá náhradní pečující osoba, 
nebyla cele fyzicky a/nebo vnitřně přítomná. 
Matka se může nad dítětem na oko rozplývat, 
dítě však vnímá její vnitřní energii. Pokud ta je 
vzdálená, nepřítomná, chladná, nepříjímající, 

odsuzující (např. nemá nějak moc velkou hlavu, 
uši? atd.), energeticky uzavřená, dítě je 

energeticky a bytostně ponecháno samo sobě a 
trpí. Primární zážitek, který je zde tématem, je 
oddělení s pocitem ohrožení na hranici života a 

smrti (takto malé dítě bez matky zahyne). 
 

Matka nebyla pečující a neuměla se postarat o 
všechny tělesné potřeby dítěte přesně v ten 
správný čas. Spousta škody byla napáchána 

v době, kdy se děti musely krmit v určitý čas ne, 
když měly hlad. 

 
Pokud není matka intuitivně a instinktivně 

propojena se svým tělem a jeho potřebami, 
totéž se přenáší na dítě. To pak v dospělosti není 

schopno naslouchat svému tělu a jeho 
potřebám. 

 
Pokud dítě nebylo matkou bez výhrady 

přijímáno jako nejúžasnější a nejmilovanější 
bytost na světě, vzniká narcistický komplex, 

z něhož plyne potřeba dospělého, aby mu druzí 
potvrdili, že je dobrý, skvělý, že má hodnotu, 
pravdu, atd. Dospělý s tímto stigmatem hledá 

sebepotvrzení vně sebe, na rozdíl od těch, 
kterým se v dětství takového přijetí dostalo a 

jsou sami sebou zcela vnitřně naplněni bez 
ohledu na souhlas či nesouhlas okolí. 

 
Dále je tímto (i jen vnitřně) chladným chováním 

matky založena nezdravá závislost dítěte na 
budoucích partnerech. Vnitřní dítě tohoto věku v 

dospělém totiž přehrává strach, že je matka 
příliš daleko a ono bez ní zahyne. Proto jsou 
dospělí s tímto otiskem v duši extrémně a 

nezdravě závislí na partnerovi a žijí s kontinuální 
hrůzou, že je opustí. 

 
Bez instinktivního spojení s vlastním tělem 

člověk jí, když nemá hlad, nepije, když má žízeň, 
pokračuje v práci, když už je vyčerpaný, atd. 

 

 
Nemám právo na život. 

Nejsem milován/-a. 
Nejsem přijímán/-a. 

Kdo by mě mohl chtít. 
Všichni se mi smějí. 

Jsem na obtíž. 
Každého jenom obtěžuju a otravuju. 

Štítí se mně. 
Bojím se intimity. 

Bojím se lásky a vztahu kvůli bolesti, 
která s ní určitě přijde. 

Nezasloužím si… . 
V krizích je moje  

holá existence ohrožena. 
Ach, kdo mi pomůže… Jsem na všechno 

sám/-a. 
 
 Bojím se, že mě opustí.  
To nepřežiju. 
To nezvládnu. 
Bojím se. 
Proboha, jak to dopadne. 
Vypadám hrozně. 
Nestojím za nic. 
Nic neumím (pořádně). 
Zase jsem se přepracoval/-a. 
 
Opačný kompenzační mechanismus 
Já jim ukážu. 
Nikoho nepotřebuju. 
Nezáleží mi na něm/ ní. 
Všechno to zvládnu bez vaší pomoci 
(negativně). 
Obejdu se bez lásky. 
Dejte mně všichni pokoj. 
 
To všechno je vlastně volání o lásku a 
přijetí. 
 

 
Věk založení 
traumatu** 
(které se 
v dospělosti 

 
Vnímání vnitřního 

dítěte, které autenticky 
přehrává jeho dospělý 

 
Téma dané fáze 

 
Čeho se dítěti v dané fázi nedostalo a dostat 

mělo, a co dospělý nyní přehrává ve své reakci 

 
Jaký deficit tím vzniknul 

 
Dnešní pocity dospělého spojené 

s tímto deficitem z této fáze dětství 
(tzv. vnitřní monolog, myšlenky nebo 

podvědomá přesvědčení). 



aktivuje 
poznámkou nebo 
situací) 

Tato prohlášení se aktivují jako strach 
při hádkách, konfrontacích a 

konfliktech. 

 
Dítě od 9 do 18 
měsíců 
 
Stadium 
objevování 
 
Dítě od 18 měsíců 
do 3 let 
 
VĚK BATOLETE 
 
Stadium 
separace / 
oddělení od 
matky 
- od závislosti k 
samostatnosti 
 
 

 
Já jsem já. 

 
 

V této fázi se si dítě 
začíná postupně 

uvědomovat, že není 
svou matkou. 

Vydává se na cestu 
objevování a zakoušení 

světa. První kroky 
směrem ke světu. Plazí 

se, dotýká se, 
ochutnává, je zvídavé a 

zvědavé. Pokud byla 
v předcházející fázi 
vybudována zdravá 

důvěra v život, dítě se 
bez bázně vydává na 

průzkum okolního světa. 
Tato inkorporační fáze, 

kdy se dítě snaží do sebe 
pojmout všechno kolem 
sebe, zakládá u jedince 
pro budoucnost jeho 

ochotu a odvahu 
k tvůrčímu projevu, 

tvůrčímu riziku a 
dobrodružství. 

 
Samostatnost, zdravý stud oproti 

zahanbení a hanbě. 
 

Zdravý stud udává zdravé hranice. 
Zahanbení a hanba ničí duši. 

 
Tady se také začíná učit „držet“ a 

„pustit“. A to jak z hlediska tělesného, 
kdy se učí jíst, mluvit, chodit, hrát 

s hračkami, samostatně vyměšovat, 
atd., tak pro budoucnost z hlediska 

psychologického: kdy něco 
pustit/opustit a nesetrvávat u 

něčeho, co není zdravé (vztah, práce, 
prostředí, atd.) K tomu všemu je 

zapotřebí naučit se dobře rozlišovat, 
kdy něco pustit a kdy u něčeho zůstat. 
Paralela s vyměšováním pustit doma 

na nočmíku a podržet např. v 
obchodě). 

  
Dítě se učí udržovat emoční 

rovnováhu. 
Jeho tendence k samostatnosti je 

extrémní a může se proto chovat jako 
malý diktátor, protože ještě nemá 
nástroje, jak své tendence zvládat. 

Rodič musí být v tomto období přísný, 
pevný a trpělivý. Tvrdé usměrňování 
zanechává těžká traumata, viz dále. 

 
Na konci věku 3 let se dítě naučilo, že 
nikdo není dokonalý, ani ono samo, 
ani rodiče, že se může kvůli tomu 
zlobit, ale že rodiče tam pro něj 
vždycky zůstávají, i když mu nedají 
všechno, co chce. Učí se, že všechno 
se neustále proměňuje, že jeden den 
je veselé, jindy smutné. Dospělí, kteří 
mají zraněné vnitřní dítě z tohoto 
období, se naopak nechovají smířlivě, 
ale jsou velmi nepřizpůsobiví a 
absolutističtí. 
 
V této fázi se zakládají osobní hranice. 
Tady si poprvé uvědomujeme, že Já 
jsem Já. Proto se dítě začíná 
vymezovat slovy: „Ne.“, „Já sám/-a.“, 
„Nechci.“ Reaguje tak zvláště na 

 
Dítě potřebuje oba rodiče, matku i otce. Naučí se 
od nich vzorec, jak pracovat s hněvem a jak řešit 
konflikty. Pokud tuto disciplínu rodiče nezvládají, 
dítě od nich převezme jejich destruktivní vzorec. 

Jemné osobnosti se pak budou konfliktu bát a 
stanou se z nich oběti. Silnější „nátury“ budou 

„herdekbaby“ nebo násilníci. 
 

Tady se také dítě učí od rodičů vyjadřovat své 
pocity a city. Pokud jsou rodiče uzavření, bude 

v budoucnosti toto dítě stejně uzavřené, protože 
nebude mít vzor, jak se citové otevřenosti a 

sdílení naučit. Pokud budou rodiče předstírat a 
lhát o svých pocitech a citech, jejich dítě tento 

vzorec převezme. 
 

Dítě v této fázi chce všechno co je příjemné. 
Musí se v této fázi naučit, že nemůže dostat 

všechno, co chce, a z toho vyplývá, že má právo 
se na matku/otce zlobit. Pokud rodiče za tento 
projev nespokojenosti dítě trestají, protože ho 
považují za nevhodný, z dítěte vyroste dospělý, 
který se bojí říci, co chce, aby nebyl potrestán a 

zavržen.  
Něco chtít pro něj znamená, že bude opuštěn 
(potrestán), pokud je za svůj odpor tvrdě 
trestáno. Pokud rodiče dítě proti jeho odporu, že 
něco nedostane, nechají trpělivě vyzlobit, pak 
z dítěte vyroste dospělý, který je vnitřně silný a 
umí si zdravě a sebevědomě říci o své. 
 
Dítě se učí rozvíjet zdravou vůli a disciplínu, což 
je opět učení se rovnováze mezi „držet“ a 
„pustit“ (např. pracovat a odpočívat). Pokud 
není jedinec v dětství správně v tomto směru 
veden, nebude život dospělého v rovnováze a 
půjde z extrému do extrému (všechno nebo nic). 
Opět kopíruje vzorec chování svých rodičů. 
 
Vůle je také síla ega, která umožňuje dospělému 
vyjádřit své emoce a ohradit se (postavit se sám 
za sebe), když je to vhodné (když vás někdo 
předběhne ve frontě) a umět se ovládnout, když 
to není vhodné (policie vás právem zastaví při 
překročení rychlosti). Dovoluje si říci „Ne.“ sám 
sobě i druhým bez pocitů viny. 
 
Rodiče, kteří nemají zdravě vyvinutou vůli, buď 
neumí říci „Ne“ nebo říkají „Ne“ pořád. Nebo své 

 
Ztráta rovnováhy. Nebo spíše zameškání 

příležitosti si rovnováhu osvojit, naučit se jí. Pro 
všechna zatížení, která se do dítěte v této fázi 

vtiskla se dá použít vzorec: držet a pustit. To jest 
setrvávat u destruktivního chování sebe sama 

nebo druhých ke mně oproti skoncovat 
s takovým chováním nebo opustit lidi, kteří mne 

zneužívají, ubližují mi. 
Takový dospělý je pak buď přehnaně hodný 
nebo přehnaně zlý, dokonalý Dr Jekyll a Mr 
Hyde, a to v krátkých nebo delších etapách. 

 
Duchovní trauma – popření sebe sama, popření 

Já jsem. Rodiče vtiskli dítěti svým chováním, 
svou výchovou, manipulací a kritikou vědomí, že 
dítě není v pořádku, že není dobré takové, jaké 

je. 
 

U dítěte je založena toxická hanba. Ta říká, že 
všechno, co se tě týká, co cítíš, co děláš, co si 
myslíš, je špatně. Vložili do tebe kód, že jako 

lidská bytost jsi defektní. 
 

Osvojení vzorce chování s nedostatkem vůle a 
disciplíny zakládá chování delikventa. Tento 
dospělý jedinec chce dostat to, co chce za 
každou cenu bez ohledu na důsledky. Není 

schopen přijmout zodpovědnost za své 
nezodpovědné chování. 

 
U dítěte se zakládá nutkavá potřeba mít všechno 

pod kontrolou. Tím jak je manipulativním 
nátlakem svých rodičů nuceno se neustále 

vtěsnávat do chování, které pro ně není 
přirozené, stává se z dítěte opatrovník svého 

okolí, který má naprogramováno, že jediné, co 
musí a je správné, je dělat všechno proto, aby 

druhé potěšilo. Zde povstává kritika k sobě 
samému i k druhým. 

 
Tady vzniká základ pro závislosti všeho druhu. 
Dítě nesmí říci „Ne.“, proto tento přetlak řeší 
jako dospělý tím, že ho zají a přejí se, aby se 

otupil; nebo to zapije, a stane se z něj alkoholik; 
nebo utratí všechny peníze a nebo se stane 

závislým na sexu, či drogách. 
 

Vnitřní dítě tohoto dospělého je osamocené a 
opuštěné a má tendenci se izolovat. Jen o 

 
Nemám na to. 
Bojím se toho. 
Nestojím za to. 

Nezasloužím si to. 
Nikdy se mi to nepodaří. 

To nezvládnu. 
Je to riskantní. 

Je to nebezpečné. 
 

To si nesmím myslet. 
To nesmím říkat. 
Co si to myslím! 

Co to říkám! 
Jsem hrozný/-á! 

To jsem ale idiot, blbec, kráva… 
Při útoku: To zvládnu. Vydržím to. Je to 

moje chyba. Za všechno můžu já. 
To je jedno. 

Na tom nesejde. 
Musím být skromný/-á, ohleduplný/-á. 

Mně se nechce ... (něco udělat). 
Nebo naopak: Musím, musím, musím… 

Každý si do mě kopne. 
Jsem chudák. 

Když udělám to a to, nebo budu 
takový/-á a takový/-á, on/- udělá to a 

to, nebo se změní. 
Co jsem to za člověka. 

Nenávidím se. 
Nejradši bych se neviděl/-a. 

 
To jsou ale idioti, blbci, krávy… 

Nenávidím to! 
Nesnáším to! 
Kašlu na to! 

Všichni jsou mně ukradení! 
Udělám to a basta. 
Jste proti mně nuly. 

Nikoho nebudu poslouchat! 
Budu si dělat co chci! 

 
 
 
 
 
 
 
 



požadavky rodičů. Odděluje se od 
matky a rodičů, ale stále pod jejím 
dohledem. Jeho vazba na matku 
zůstává stejná, jen si začíná 
uvědomovat, že není prodloužením 
své matky, a proto musí oponovat, 
aby si toto vědomí upevnilo. 

 
 

Ano a Ne ve vztahu k jednomu tématu neustále 
mění, často manipulativně „Když uděláš to, tak 
Ano/Ne. Tady se zakládá u dítěte sklon 
k manipulaci 
 
Kromě toho dítě začne popírat samo sebe, aby 
dostalo to, co chce. Takže v dospělosti už žije 
život někoho jiného, jen aby dostalo, po čem 
touží. Dítě se přestane nahlas smát, pokřikovat, 
„zlobit“, být nepořádné, atd., buď proto, že za to 
něco dostane, anebo proto, že mu rodiče 
vtloukají do hlavy, že je to špatné a že se má za 
své chování stydět. Tady se zakládá také toxický 
stud, hanba za své přirozené potřeby a chování. 
 
Když fáze oddělení proběhne zdravě, děti si 
začnou vytvářet vlastní hranice. 
Pokud ale rodiče hranice postrádají, nemůže si je 
vytvořit ani dítě, protože dítě opět přejímá jejich 
vzorec chování. 

 

samotě cítí, že má hranice. Nikdo ho nemůže 
zranit, když je samo, ani ho k ničemu nutit, co 

samo nechce. 
 

Protože se vnitřní dítě nenaučilo stanovit si své 
hranice, přes které nikoho nepustí, a pokud je 
někdo překročí řekne „Ne“,  ani se nenaučilo 

rovnováze mezi „držet“ a „pustit“ reaguje na to 
tím, že je lakotné s skoupé v oblasti peněz, citů, 
emocí, chvály, lásky. Nebo se naopak v těchto 

oblastech chová naprosto nekontrolovaně jako 
„puštěné z řetězu“ bez rozumu a zodpovědnosti. 

Rozdává a rozdá úplně všechno, včetně sebe, 
materielně i psychologicky. Může se pokoušet to 
řešit přílišnou a tvrdou disciplínou u svých dětí 

nebo naopak nevymezením pevných hranic. Tak 
se koloběh, kterým samo prošlo, opakuje. 

 
Všichni ti, kteří byli jako děti v tomto období 
zraněni a traumatizováni, zažívají problémy 

v partnerství. Od mírnějších po ty nejtěžší jako je 
domácí násilí. 

 
Vnitřní dítě ve 
věku založení 
traumatu** 
(které se 
v dospělém 
poznámkou nebo 
situací aktivuje) 

 
Vnímání vnitřního 

dítěte, které autenticky 
přehrává jeho dospělý 

 
Téma dané fáze 

 
Čeho se dítěti v dané fázi nedostalo a dostat 

mělo, a co dospělý nyní přehrává ve své reakci 

 
Jaký deficit tím vzniknul 

 
Dnešní pocity dospělého spojené 

s tímto deficitem z této fáze dětství 
(tzv. vnitřní monolog, myšlenky nebo 

podvědomá přesvědčení). 
Tato prohlášení se aktivují jako strach 

při hádkách, konfrontacích a 
konfliktech. 

 
Dítě od 3 do 6 let 
 
Setkání s dobrem, 
zlem a ošklivostí 
 

     

 
Dítě od 6 do 12 
let 
 
Posuzování ze 
strany vrstevníků 

     

 
Dítě od 12 do 15 
let 
 
Učení se práci s 
nepříjemnými 
pocity 
 
 
 

     

      



Dítě od 15 do 18 
let 
 
Budování 
vlastního já 
 

 
Dítě od 18 do 21 
let 
 
Most k dospělosti 
 

     

 

* V této knize bohužel není dostatek prostoru pro to, abych zde uvedla podrobný postup, ale pokud podobné stavy zažíváte, doporučuji vám knihu Cathryne Taylor: Uzdravte své vnitřní dítě, aneb Jak se zbavit své minulosti. Tam najdete 
přesný popis všech potřebných kroků, řešení a léčení pro všechny vývojové fáze vašeho vnitřního dítěte, které vám pomohou se s tímto obdobím vyrovnat a své vnitřní dítě uzdravit. Když své vnitřní dítě uzdravíte, nejenže přestanete být 
v moci svých negativních přesvědčení souvisejících s danou vývojovou fází, ale získáte více síly, energie a radosti ze života. 
 
** Slovo trauma se zde nevztahuje k intenzitě zážitku, ale k zážitku, který energetický systém daného dítěte/jedince nezpracoval. Může se jednat o zážitek, který by u jiného jedince proběhl bez povšimnutí. 


