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Hodno&te prosím

Volby 5

Hodnotit

Byli jsme parta kamarád% s partnerkami na spole'né dovolené. B#hem dovolené se mi asi tak
po dvou a$ t(ech dnech stalo, $e jsem za'al nenávid#t partnerku jednoho mého kamaráda,
lidov# (e'eno za'ala mi lézt na nervy. Do)lo to tak daleko, $e mezi námi do)lo ke konfliktu. Na
'as se to uklidnilo, ale má nenávist stále neuhasínala, sna$il jsem se ji tlumit, ale ne)lo se ji
zbavit. Za'al jsem p(em")let pro' m# ona $ena tolik vytá'í, co my na ní tolik vadí a pro'.
Vadilo mi na ní, $e se sna$ila b"t za ka$dou cenu st(edem pozornosti, jednala velice
emocionáln# a$ afektivn#, v)echno znala, v)echno v#d#la nejlíp, v)ude byla (prost# brouk
Pytlík). I kdy$ jsem zjistil, co mi na ní vadí, stejn# jsem ji stále nenávid#l a nemohl jsem se
tohoto pocitu zbavit.

Zásadní zlom nastal, kdy# jsem za$al hledat odpov"% na otázku – pro$?
Zjistil jsem, $e ony její )patné vlastnosti, které jsem na ní tolik nenávid#l p(ímo souzní se
mnou, lépe (e'eno souzní s m"mi )patn"mi vlastnostmi. P(i)el jsem na to, $e ona $ena mi
ukazuje mé vlastní chyby jako zrcadlo, $e se dívám na sebe a podv#dom# vnímám své
nedostatky. Ona nenávist pramenila z „disharmonie“ mezi podv#dom"m vnímáním, $e
pozorované nedostatky jsou mé vlastní a z iluze EGA, $e tyto nedostatky jsou její, tudí$ je ji
nutno nenávid#t a tudí$ není nutno s t#mito nedostatky nic d#lat (jednoduché, ale
krátkozraké (e)ení iluze Ega nemyslíte?). Jak jsem uvedl ono druhé (e)ení je velice pohodlné a
nic ne(e)í.

No jo, ale co s tím?
Nic prost# jsem poslechl podv#domí respektive intuici a p(iznal jsem si v)echny chyby, které
mi ta $ena ukazovala. A ejhle. Nenávist se ztratila, za'al jsem ji mít zase rád, dokonce se jako
mávnutím kouzelného proutku vztahy mezi námi urovnaly.
A jaké je mo$né vysv#tlení tohoto zá$itku. Vysv#tlení m%$e b"t takové, $e ona $ena na sebe
„dobrovoln#“ (ani$ by si to v#dom# uv#domovala) vzala roli osoby „zrcadla“, aby mi mohla
ukázat prakticky mé nedostatky a riskovala mo$nost, $e ji m%$u za tuto slu$bu pro mne
nenávid#t. Ale, kdy$ si tyto souvislosti uv#domíte, p(ijdete na to, $e tato $ena pro mne ud#lala
neocenitelnou slu$bu, za kterou ji pat(í mé v(elé díky místo nenávisti.
Takto a jinak „nám cel" sv#t slou$í“. „Cel" sv#t je tu proto, aby nám slou$il“. Slou$í nám
respektive slou$íme si navzájem tím, $e se jeden od druhého u'íme, $e jeden druhému
ukazujeme chyby toho druhého. U'íme se v)ichni stejn#, nikdo není d%le$it#j)í, chyt(ej)í a
dokonalej)í. Sna$te se pochopit, $e lidé, kte(í v nás vyvolávají pocity nenávisti, k(ivdy, poní$ení
a r%zné jiné pocity, které nám vadí, to d#lají, proto$e to prost# d#lat musí, aby nám mohli
slou$it.
Ale pozor na Ego, lehce by se $lov"k mohl nechat svést na &patnou cestu. Tady bych
pou$il frázi „Nikdy nepodce*uj nep(ítele“. Jak k tomu m%$e lehce dojít se pokusím nastínit v
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následující 'ásti „Aneb jak lépe sná&et kritiku“.
Poznámka autora:
Proto mo!ná mezi nejbli!"ími je spousta nesvár# a v"e probíhá dost intenzivn$, dá se toti!
p%edpokládat, !e na základ$ „hlub"ích pozitivních cit#“ se nám poda%í p%ekonat prvotní iluzi
EGA. Ale p%iznejme si pravdiv$, kdo z nás k tomu tak p%istupuje – není to dost divné?

Aneb jak lépe sná&et kritiku
Jsou t'i varianty v p'ístupu v p'ípad" kritiky
a. oklepu se a nic se ned#je – tzv. hro)í k%$e
b. zamyslím se nad tím, co je mi (e'eno s tím, $e vnit(n# p(ípadn# vn#j)kov# se nesna$ím
poukazovat na chyby kritizujícího
c. zamyslím se nad tím, co je mi (e'eno a za'nu se bránit argumenty nap(. Ty taky, apod.

Problém typu a)
!lov#k je obrn#n tzv. „hro)í k%$í“, ucítí kritiku, ale rychle se ot(epe a pokra'uje dál ve
vy)lapan"ch kolejích. Jenom$e problém je v tom, $e si neuv#domuje jak velk" blok má, blok,
p(es kter" se nem%$e dostat dál. Nem%$e se dozv#d#t pravdu, kde d#lá chybu.

Problém typu b)
Je je)t# zvlá)& d%le$it" v tom, $e sice navenek dávám najevo, $e to beru a chápu, ale vnit(n# se
mé EGO urazilo a vzniká vnit(ní nap#tí.
Je d%le$ité si to uv#domit a p(iznat, proto$e jinak se postupn# vnit(ní nap#tí s'ítají ve vztahu
ke kritizujícímu a ani$ bych si uv#domil co se d#je – za'ínám kritizujícího postupn# nenávid"t
– ov)em skryt#. Za'ínám si (jako kritizovan") pe'liv# sledovat chování kritizujícího a v p(ípad#
náznaku mého pocitu zneu$ití, (omezení osobní svobody a svobodné volby), si tuto situaci
zapamatuji a ulo$ím do archivu své pam#ti. Za'ínám si pe'liv# sledovat jeho chování i k
ostatním a pokud zjistím n#jak" rozpor z mého pohledu, okam$it# to dám najevo s pat(i'nou
d%le$itostí - kone'n# ho mohu set(ít, (ve v#t)in# p(ípad% je zde cítit i dosti velk", tak(ka
nep(im#(en" pocit agrese – co$ samoz(ejm# kritizovan" cítí a v#t)inou se vnit(n# pozastavuje
nad tím, co je d%vodem).
Ani$ bych si uv#domil, skoro úpln# zapomínám na n#které obecné zákony vesmíru (v)ichni
jsou d%le$it#j)í ne$ já + pomáhat druh"m znamená hlavn# pomáhat sob# apod.). Mé vnit(ní
nap#tí tímto zp%sobem neustále roste. Ov)em sám jsem se chytil do pasti, kdy$ jsem dovolil
svou kritiku a te+ se stydím (íct dost - mohl bych vypadat jako salát a to nechci. Má agrese se
postupn# zvy)uje a za'ínám p(es po'áte'ní nad)ení k dané osob# stále víc a víc se uzavírat a
bránit se. V#t)inou tím, $e hledám rozpory u dané osoby (kritizujícího), sna$ím se vést diskusi
tak, abych m#l navrch - samoz(ejm# se navenek stále chovám nap(. jako velk" obdivovatel
nebo uznávám jeho autoritu ve vztahu zku)enosti, p(ehledu, znalosti apod.
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Nicmén# mezi ob#ma vzniká ur'ité nap#tí, které je dáno citov"m vnímáním této dvojice. Oba
si uv#domují, $e zde n#co nehraje.

Kritizující má pak mo#nost
(byl-li po!ádán o hodnocení kritizovaného)
Stáhnout se do ulity a d#lat, $e je v)echno v po(ádku a nechat kritizovaného a$ si d#lá co
chce - ostatn# snad n#kdy pochopí své chyby a je to jeho problém.

nebo
Poukazovat na jeho chyby za sou'asného chlácholení EGA kritizovaného - nebezpe'í
„medv#dí slu$by“, kdy )ance, $e si kritizovan" vezme slova k srdci a bude se jimi vá$n#
zab"vat je velmi malá. Spí)e naopak m%$e vzniknout komplex, kdy chyby kritizovaného
vyvolávají v kone'ném efektu posílení EGA - ud#lají mu dob(e - i kdy$ na venek to
nep(ipustí).

nebo
Poukazovat na jeho chyby bez chlácholení EGA kritizovaného a riskovat, $e ztratí p(ítele zde je pozoruhodn! faktor vnit'ního boje kritizujícího, kterou variantu zvolit.
Paradoxn# ob# varianty (horní i spodní) jsou )patné ve vztahu najít (e)ení tak, aby se
kritizující nezpronev#(il obecn"m zákon%m - (po$adovanou pomoc neodmítej), tak$e
nemá na v"b#r a tudí$ se musí rozhodnout na základ# sv"ch zku)eností a priorit.

V p'ípad" typu c)
Je pozoruhodn"m efektem, $e kritizovan" postupn# získává názor, $e kritizující to d#lá pro své
pot#)ení, aby se „vytáhl“ jak je dokonal", co$ samoz(ejm# op#t posiluje jeho vnit(ní nenávist –
to se d#je na úrovni podv#domí. Pokud se stane, $e je)t# z okolí si n#kdo sem tam p(ihodí
polínko v okam$iku, kdy kritizovan" má problém se s n#'ím vyrovnat, „je vít#zství jisté“.
Kritizovan" má stále v#t)í a v#t)í problémy se vyrovnávat, u$ ani ne tak s kritikou, jako sám se
sebou ve vztahu vnit(ního nap#tí, které je)t# m%$e b"t zesilováno tím, $e si uv#domí, $e
kritizující m%$e mít pravdu. Nastává postupné odcizování se mezi ob#ma, co$ se samoz(ejm#
projeví i k p(ístupu nap(. na duchovním r%stu.
EGO 'eká na takov" okam$ik s otev(enou náru'í a okam$it# vyu$ívá v)ech mo$ností, které má,
aby kritizovan" m#l pocit, $e je v právu, $e se rozhodl správn#, $e ...
Obvykle nastává sestup z dané cesty, co$ si ani kritizovan" neuv#domí, nebo& je v pevném
objetí svého EGA.

Jak se m(#e kritizovan! tomuto bránit?!
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Chce-li si zachovat sv(j p(vodní postoj ke kritizujícímu.
Hmmmmmmmmm, to je otázka.
Jedna z variant je, $e kritizovan", 'ili já, se zamyslím t(eba nad zví(átkem, které ve m# asociuje
pocit n#hy a lásky - t(eba ko&átko.
Za'nu se tedy dívat na kritizujícího jako na malé ko&átko s pocitem n#hy a lásky. V okam$iku,
kdy op#t za'ínám dostávat „kapky“ (ve smyslu kritiky), vyvolávám v sob# tyto pocity s tím, $e
m%$e to b"t pravda, co (íká, ale stejn# ho mám rád. A$ m# p(ejde vlna EGA, pak si v klidu
rozeberu, v 'em je problém a zaujmu k tomu aktivní, tj. provád#cí p(ístup.
Takto lze ur'it# zamezit r%stu vnit(ního nap#tí a snad i postupnému odbourávání tohoto
vnit(ního konfliktu.
Co si z toho vezmete nebo ne, je Vá& problém - já se sna#ím pouze p'edejít krizi.
Se v)emi „Ko&átky“ se lou'í „Bubuláci“
Eva a Josef
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