
• Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy 
   bychom nepotřebovali, protože však     
  dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. 
• Kdy je potřeba mluvit o omluvě? 
• Za napětím v manželství bývá často 
   neochota se omluvit.  
• Dobré vztahy se vždy  
   vyznačují ochotou  
   omluvit se, odpustit si  
   a smířit se. 







• většině lidem záleží nejvíce na tom, aby omluva  
   byla upřímná  
• Vyjádření lítosti je základní nezbytností     
  dobrých vztahů. 
• Lítost se soustředí na to, co jsme udělali,  
   nebo neudělali. 
• Řeč těla – soulad slov a těla 
• Nesmí zaznít „ALE“…tys´ mě vyprovokoval…  
• Kdykoliv začneme přesouvat vinu na druhého   
   mění se omluva v útok!  
• Útok nikdy nevede k odpuštění a smíření. 
 



Opravdu lituji toho, co jsem udělal. 

Moc lituji, že jsem zklamal tvou důvěru,                    
že jsem ti způsobil tolik bolestí. 

 Je mi velice líto, že jsem byl tak necitlivý.  

 

Člověk, který vyjadřuje lítost, se soustředí na 
své vlastní jednání, lituje, že druhému svým 
jednáním ublížil. 

 
 



• Přiznat chybu mívá co do činění s vědomím  
    vlastní hodnoty  
• Přijmout zodpovědnost za svá selhání.  
• Nepřesouvat odpovědnost na druhého.  
               
                              Výroky přebírající odpovědnost: 
                                             • Vím, že jsem jednal 
                                                 špatně. 
                                             • Udělal jsem velkou  
                                                 chybu. 
                                              • Neměl jsem s tebou  
                                                 tak mluvit. 

                                                                                                  
 
 



• Odškodnění za učiněné příkoří 
• Urážkou či ublížením poškozený něco ztrácí 
• POTŘEBUJEME ZNÁT ODPOVĚĎ NA OTÁZKU – MILUJEŠ 
MĚ JEŠTĚ? 
• Neměl jsem takto jednat…„Jak ti mohu dokázat, že tě 
mám stále ještě rád?“ 
• Budete-li mluvit jazykem lásky svého partnera – bude 
vaše snaha o nápravu úspěšná! 
        Výroky týkající se nápravy: 
• Mohu udělat něco, abych odčinil(a), 
   co jsem způsobil(a)? 
• Vím, že jsem ti ublížil (a), a rád(a)  
bych nějak nahradil(a) bolest, kterou  
jsem ti způsobil(a). 



První jazyk lásky: SLOVA POTVRZENÍ: … jsi skvělá v těch  
šatech …jsem ti moc vděčný… to jídlo bylo fantastické…  
                                                     jsi opravdu úžasný… 
 
                                           Druhý jazyk lásky:  SKUTKY SLUŽBY: – činy  
                                           hovoří hlasitěji než slova…vysát pokoj, umýt  
                                           nádobí, vynést odpadky…vyprat prádlo… 
 
 
Třetí jazyk: PŘIJÍMÁNÍ DÁRKŮ – dárek říká, myslel na mě. 
…děti trhají pampelišky… manžel přinese růže… 
 
                            Čtvrtý jazyk: SOUSTŘEDĚNÁ POZORNOST:   
                             věnovat čas jen pro partnera… třeba jen v rozhovoru… 
 
                             Pátý jazyk: TĚLESNÉ DOTEKY – polibek, 
                             držení se za ruce, poplácaní po zádech, 
                             pohlazení. Omluva bez dotyku jim připadá  
                             neupřímná. 
 

 



• Bez opravdového pokání mohou slova omluvy  
   narážet na hluché uši. 
• Pro mnoho lidi je jádrem omluvy pokání. 
• Je důležité vyjádřit vůli ke změně. 
                Vyjádření skutečného pokání: 
• Opravdu se chci změnit. Vím, že nebudu dokonalý,  
   ale rozhodně se chci pokusit začít se chovat jinak. 
• Zklamal jsem tě, protože jsem jednal jako dřív.  
   Co bych měl udělat, abys mi mohl  
   opět začít důvěřovat? 
• Příliš dlouho jsem byl zvyklý  
   takhle jednat. Chci se změnit,  
   ale vím, že to nebude snadné. 



• Proč je prosba o odpuštění tak důležitá?  
1) Prosba o odpuštění některým lidem dokazuje,                 
     že opravdu stojíte o to, aby se vztah plně obnovil. 
 
2) Prosbou o odpuštění dokazujete, že jste si vědomi  
     svého pochybení, že jste ublížili druhému. 
 
3) Pokud požádáte o odpuštění, kladete budoucnost  
    vašeho vztahu do rukou toho, jemuž jste ublížili.  
    On pak stojí před volbou, zda odpustí či neodpustí.  
    Budoucnost vztahu stojí a padá jeho rozhodnutím. 



 Je mi líto, že jsem s tebou tak mluvil, udělal 
jsem chybu a prosím o odpuštění. 

 Vím, že jsem tě hluboce zranil, lituji toho, 
prosím, odpusť mi to. 

Nechtěl jsem tě zranit, ale asi jsem to 
udělal. Prosím, můžeš mi odpustit? 

 

 Prosba o odpuštění je zvlášť těžká pro lidi, kteří 
jsou silnými osobnostmi se sklonem k ovládání. 

 

BEZ ODPUŠTĚNÍ  

JE ŽIVOT DOPUŠTĚNÍ! 
 



1. otázka – Co od druhého očekávám,  
                     že řekne nebo udělá? 
2. otázka – Co mě na té situaci mrzí nejvíce? 
3. otázka – Když se omlouvám, který jazyk  
                    považuji za nejdůležitější? 
 
• Když se lidé vědomě rozhodnou se neomluvit, 
mívá to tragické následky.  
• Mnozí lidé se své svědomí vytrénovali tak, že 
vždycky svedou vinu na někoho jiného. Jejich 
svědomí je pak natolik necitelné, že si svoji  
vinu nejsou schopni uvědomit. 
• Nejste-li ochotni se omluvit, ve skutečnosti 
hluboce zraňujete lidi, kteří jsou ve vašem  
životě důležití. 
 



Co děti potřebují vědět? 
1. Jsme zodpovědní za své jednání - za svá slova i činy 
2. Naše jednání se týká i druhých – když prokopnu míč 
oknem a rozbiji i lampu – je maminka smutná… 
3. Život má svá pravidla…mohou se však měnit… 
např. u stolu při jídle se nemluví…u nás ano… 
4. Omluva obnovuje přátelství 
5. Potřebují se naučit mluvit jazyky omluvy… 
Jako rodiče máme být dobrým příkladem –  
a máme se omluvit dětem… 
např. za ostrá slova… 

JEDNEJME S DRUHÝMI TAK, JAK BYCHOM CHTĚLI,  
ABY DRUZÍ JEDNALI S NÁMI! 

 



• přikrýt, odejmout, prominout a jednat  
   laskavě. 
• Jako je vzdálen východ od západu, tak od 
   nás vzdaluje naše nevěrnosti. Žalm 103, 12 
• Odpuštění ruší odcizení a umožňuje nám,  
   abychom měli s Bohem společenství. 
• Odpuštění není pocit, ale rozhodnutí  
   odstranit bariéru, aby vztah mohl dále  
   růst.  
• V odpuštění se skrývá moc – moc vlít  
   do vztahu nový život.  
• Omluva je prosba o odpuštění.  


