
Na nervy 
Vnitřní rodina

Laskavý a nenásilný přístup nejen k řešení potíží, 
ale i k růstu nás samotných



● Miluj se!
● Pracuj na sobě!
● Přestaň dělat tohle a začni 

dělat tohle!
● Zaveď nové návyky!
● Konec prokrastinace!



Ale KDO vlastně?
KDO je to ten, kdo 
říká, že se máme 
změnit? 



Internal Family Systems 
- Vnitřní rodina
Dick Swartz 
psychiatr, systemik a 
řešení schizofrenie



Chci být vždy spolehlivý, perfektní 
vs.
když se něco nepovede, rozkopu vše 
kolem sebe 
Já? Nebo více já?



IFS
Cesta se stát sám sobě 
léčitelem a leaderem, ne obětí
Cesta k přijímání a tvoření 
života se soucitem a zažívání 
BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY



● Nejsme jedním člověkem
● Nemáme JEDEN charakter
● Jsme složeni z částí, které žijí 

skrze nás
● Já je pozorovatel vnitřní rodiny 

bytostí
● Které řídí naše chování
● Neuvědomujeme si, jak moc 

jsou navzájem jiné



Naše bytosti vznikají jako 
pomocníci pro přežití v 
bezpečí, nejčastěji právě v 
dětství



Bytosti jsou v paměti

Implicitní vs. Explicitní



Představte si…
Partner Vám něco řekne, zklame Vás to a 
reakcí je naprostá emoční lavina
Co se to děje? 

Emocionální Flashback
(vřískání a povyk byla jediná možnost, jak v dětství 
připoutat pozornost a vazbu od Vaší rodiny - 
probudila se Bytůstka…a my o ní nevíme)
Prožíváme vzpomínku na naše emoce, ne emoce 
samotné 



● Explicitní paměť - hippocampus - 
zařazuje do časové linky, vytváří 
narativ - ve stresu zahlcený, nemůže 
pracovat

● Implicitní paměť - zkušenostní 
paměť, svalová paměť - bezčasí a 
místo pro stále žijící bytosti, děti

Příklad - matka, která žárlí na úspěch dítěte a dítě se naučí 
snižovat své IQ v přítomnosti ženy



Naše bytosti jsou vlastně děti. 
Touží po blízkosti a touží po 
přijetí.

Jen tím, že se pohybují mimo 
kontext nám v životě přispívají 
velkou měrou k utrpení.



Systém vnitřní rodiny

● Zraněné dítě (vyhnanec)
● Strážce - zabraňuje vyjít dítěti ven 

(např. odmítání, agresivita, 
závislosti)

● Krizový manažer - hasič, když 
přeci jen vyjde ven (projekce, 
pozice oběti, obviňování ostatních)



Nacházíme se ve dvou stavech

1. Daleko od bolesti dítěte - v roli strážce
2. Blízko dítěte - v roli vyhnance

potřebujeme vytvořit TŘETÍ STAV



První krok k praxi

Identifikace s Částí a naše skutečné JÁ



Identifikace vs. láskyplné pozorování

● Abychom k něčemu mohli vytvořit vztah, 
musíme být DVĚ bytosti

● Je nutné se laskavě od bytosti, části, oddělit



Co je naše skutečné JÁ?
● Schwartz: naše skutečné já je mysl volná 

od blokujících myšlenek
●  A kde je?
○ poznáme podle zvědavosti a soucitu
○ Stav při meditaci



Bytosti se často objevují v roli našeho já i 
během IFS procesu
Poznáme podle odmítání, prožitků bolesti, 
argumentace

KLÍČOVÁ OTÁZKA: JAK SE CÍTÍM, KDYŽ TUTO 
BYTOST POZORUJI?



Druhý krok k praxi

Laskavé pozorování, přijetí a rozhovor



Všechny části jsou DOBRÉ!!! 
Chtějí vztah, blízkost, jsou 
to děti!
(vs. nechci na sobě…změň 
své návyky…)



ZAČÍNÁME VŽDY 
STRÁŽCEM



Abychom se dostali dál, je nutné navázat se strážcem 
VZTAH.
1. Láskyplně a se zvědavostí jej POZOROVAT.
2. OSLOVIT
3. PODĚKOVAT, OCENIT, BÝT S NÍM
4. ZEPTAT SE, KOHO CHRÁNÍ
5. ZÍSKAT SVOLENÍ SE S DÍTĚTEM SPOJIT

BEZ TOHO NELZE POKRAČOVAT DÁL



Konečný krok 

Láska k vyhnanci



Vyhnanec je dítě, které prožívá 
bolest a my jej nechceme

(dítě, které prožilo emoce, které nedokázalo 
zvládnout, a tak bylo odsunuto jako něco “Už 
nikdy”)



Při kontaktování dítěte se objeví primárně velmi 
silné EMOCE
POTŘEBUJEME S NIMI BÝT
POZOROVAT JE A DÍTĚ PŘIJMOUT

pomoc: nejsou to aktuální emoce, je to 
vzpomínka na emoce A JÁ JSEM POZOROVATEL, 
NOSITEL VZTAHU



NAVÁZÁNÍ VZTAHU
● SOUCIT
● VZÍT JEJ NA JINÉ MÍSTO - 

VIZUALIZACE
● STÁT SE MU RODIČEM



JAK ZAŘADIT DO ŽIVOTA?

PRAXE



● Oddělení se od částí, abychom 
je mohli mít rádi

● Pozorovat také části, bytosti, 
na druhých a mít s nimi soucit

● cvičit bytí v JÁ
● vybrat si jednu bytost a s ní 

komunikovat



Démoni

děkujeme


