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Hodno%te prosím

Volby 5

Hodnotit

aneb to jací jsme z nás d"lají na#e VOLBY
Víte p"i&el k nám malinkat' pejsek, &t()átko, resp. jsme ho na&li a tak jsme si ho nechali. Dali
jsme jí jméno Bela, je to fenka. Ta na&e Belinka nám jednou sd(lila zajímavou pravdu
(my&lenku):
Tajemství vnit!ní pohody je uvnit! Tebe.
Pokusme se spole*n( blí#e podívat na tuto pravdu.
Ka#d' by se rád cítil dob"e, vesele, &%astn( atd. Kum&t je v tom, jak si ale udr#et v dne&ní dob(
dobrou náladu. Ráno vstanu a &lápnu do lou#i*ky od Bellu&ky, potom je venku polízanice
(zima a pr&í) a musím jít vyven*it Bellu&ku, stojíme pod st"echou a ani jednomu se nechce na
dé&%. Potom p"ijdu pozd( do práce a *eká na m( „p"ekvapení“ ve form( poruchy (problém$),
práci, která sp(chá a kterou jsem si naplánoval, musím odlo#it. Proto#e porucha je d$le#it(j&í
úkol, musíte odlo#it p$vodní práci, která ov&em také sp(chala. Akce, které jste si domluvili,
neklapnou, proto#e nap". nep"ijel je"áb, kter' jste pot"ebovali, ujede Vám autobus z práce a
#ádn' jin' nejede, dostanete se dom$ a zjistíte, #e p"es den ne&la elekt"ina a máte
rozmrazen' mrazák a znehodnocené potraviny, pokazí se Vám pra*ka. V chodb( najdete
rozházené v(ci, potrhané kusy papíru a jedno malé &t(n(, které se na Vás sm(je. Nakonec
zapomenete, #e jste slíbil, #e p$jdete ve*er naproti partnerce, která se vrací ze slu#ební cesty.
atd. atd. No prost( den blbec (trochu to s ilustrací nálady p"eháníme, ale snad to bude jako
p"íklad dobré).
Paradox je v tom, #e o tom, jestli se rozzlobím nebo ne, rozhoduji jenom já. Právo volby
zachovat *i nezachovat si dobrou náladu z$stává na m( a to je d$le#ité.

Sami si zkuste provést následující pokus
Pokuste se b't &%astní za n(koho jiného, t"eba za souseda nebo za kolegu v práci nebo
prove+te rozhodnutí, a% se t"eba „Josef“ na&tve.
Nejde to? Nejde to ani v jednom p"ípad(? Jak je to mo#né? ,e by na tom n(co bylo?
V&imn(te si, jak *asto "íkáme: dnes m( na&tvala ú"ednice na po&t( nebo "idi* v autobusu.
-íkáme taky „ne&tvi m( po"ád“ nebo „ty v(ci m( &tvou“. V&imn(te si oné ILUZE, p"enést
zodpov(dnost za svou &patnou náladu a lépe "e*eno za svou &patnou VOLBU na ú"ednici na
po&t(, "idi*e autobusu, na n(koho jiného nebo n(jaké v(ci.
Zde bych si dovolil podotknout, #e v t(chto situacích nejsme k sob( up"ímní a rádi podléháme
ILUZI na&e ji# dob"e známého „EGA“ (Ty za nic nem$#e&, to p"ece on m(l ("idi*) mít dost
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drobn'ch, aby Ti vydal z 500-stovky, kdy# si kupuje& jízdenku za 10 K* atd. atd.).
Celá scéna (my&leno b(#ná #ivotní situace) je sehrána tak, aby v nás vyvolala pat"i*né vnit"ní
konflikty a tudí# pat"i*né pot"ebné energie, bohu#el NEGATIVNÍ (je po nich shá)ka). Vnit"ní
konflikt se stále hromadí a hromadí. Silou v$le se sna#ím ovládat a potla*ovat ony negativní
energie. Ovládáme se, ovládáme se a energie se hromadí a hromadí, jak v tlakovém hrnci.
Ovládáním (silou) se sna#íme energie udr#et pohromad(, a# pak sta*í malinkat' impuls,
nap"., Vás n(kdo p"edb(hne u Váhy v supermarketu, kdy# zrovna stra&n( moc sp(cháte a
tlakov' hrnec s energiemi praskne (povolí) a energie se rozlijí. Táááááák a je to venku. No jó,
pak se energie uvolní a *lov(k se nesta*í divit, „*eho je schopen“ (co se v&echno stalo v
negativním slova smyslu).
Jist( si ka#d' vzpomene na n(jakou podobnou událost, kdy se v n(m stup)ovala negativní
energie a# do hranice, kdy *lov(k povolí a ROZHODNE SE (ano rozhodne se – není to omyl) k
emocionálnímu v'levu.
Jednou jsem "ekl mám(, „Zase jsi m( rozzlobila“ a ona odpov(d(la „Já ne, sám jsi se rozzlobil
a svádí& to na m(“. Dnes mi pomalu dochází, co mi vlastn( sd(lila a jak stra&nou pravdu m(la.
Ano opravdu si uv(domme, #e za na&í náladu, a% dobrou nebo &patnou, si m$#eme sami,
POUZE SAMI. Ano opravdu ROZHODUJEME o tom, zda budeme veselí nebo zlí. Chcete d$kaz?
D$kaz najdete v p"edchozím pokusu, viz. v'&e. Pokud nev("íte, je to Vá& problém, ten kdo
nechce uv("it (pochopit), tak mu nepom$#e ani milión d$kaz$, nato# jeden.
Jist( by se dalo oponovat klasickou #ivotní situací, máte &patnou náladu a vstoupíte do
místnosti, kde je vesel' kolektiv lidí, po chvíli se Va&e nálada za*íná zlep&ovat a nakonec se
za*nete také smát. Pozn. Autor$: (Stejn( to funguje i opa*n( (pokud se ov&em necháte svést)).
Ov&em není to zp$sobeno tím, #e je za Vás onen kolektiv vesel' nebo n(kdo z kolektivu je za
Vás vesel', ale tím, #e jste se naladili, resp. ROZHODLI jste se naladit na jejich obrazn( "e*eno
„notu“ (pozitivní energii).
Je to jako, kdy# ladíte rozhlasovou stanici, víte, #e EVROPA2 vysílá na 99,3 FM a IMPULS na
100.5 FM, ale Vy ROZHODUJETE o tom, kterou stanici si naladíte a stejn( tak je to i s náladou!
Zde máte opravdu osud ve sv'ch rukou a zále#í pouze na VÁS, jakou ud(láte VOLBU. A to jací
jsme (nap". veselí *i smutní atd.), z nás d(lají na&e VOLBY a ne nikdo jin'.
A proto se dá "íci, #e: Tajemství vnit"ní pohody je uvnit" ka#dého z nás a je to na&e VOLBA,
kterou si zvolíme.
V&e je otázkou „nabídky“ a „poptávky“. V&echno kolem nás, lidi, #ivotní situace, zví"ata,
rostliny, atd. si m$#ete p"edstavit jako pouhé nástroje slou#ící k navození ur*itého druhu
nálady. Jsou to jako by „prodejci“ dobré *i &patné nálady.
Pro lep&í pochopení pou#iji p"íklady z p"edchozího textu. !lov(k, kter' Vás p"edb(hne u váhy
v supermarketu, kdy# zrovna moc sp(cháte, je „prodejce“ &patné nálady a naopak vesel'
kolektiv lidí v místnosti je „prodejce“ dobré nálady. Na Va&í VOLB. zále#í, jaké „zbo#í“ si
„koupíme“ (vybereme nebo zvolíme), zda dobrou náladu *i &patnou. Stejn( jako v obchod(,
kdy si koupíte (vyberete nebo zvolíte), co se Vám líbí a co se Vám nelíbí, si prost( jednodu&e
ne-koupíte (ne-vyberete nebo ne-zvolíte), tak stejn( m$#ete postupovat s tím, zda zvolíte
dobrou nebo &patnou dobrou náladu.
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Druhá $ást problému
Tímto se dostáváme pomalu k druhé *ásti problému, kde se zamyslíme – co s tím d(lat.
1. V%dy na tyto skute$nosti myslete (viz. p"edchozí text). Vybavte si tento problém v
p"ípad( sebemen&ího nár$stu negativních emocí. M! pomáhá, kdy" si zopakuji v uchu
„kouzelnou v!tu“ na#í Bellu#ky – Tajemství vnit$ní pohody je uvnit$ tebe.
2. Okam%it" se nala&te na n"co hodn" pozitivního. Na ka"dého p%sobí pozitivn! n!co
jiného, p$edstava #t!&átka, hro#íka, kv!tiny, krajiny, atd., n!co, co ve Vás vzbuzuje pocit
euforie. Nefixujte se prosím na n!jakou blízkou osobu – v p$ípad! ztráty Vám to m%"e
zp%sobit nep$edstavitelné problémy.
Nejlep&í zp$sob je zasmát se nad absurdností situace – ve své podstat( s odstupem *asu
zjistíte, #e v&echny tyto situace jsou absurdní a #e je to v&echno p(kná &a&kárna. Smích, by%
nucen', je v'born' zp$sob, jak se p"enést p"es tuto krizovou situaci. Na tuto techniku nás
p"ivedl *lánek v *asopisu MEDIUM, *íslo 3 z b"ezna 2003, ro*ník XIII s názvem Co doká#e
úsm(v na tvá"i a rovná ch$ze?!
Sám jsem si "íkal, to je p"ece nemo#né smát se, kdy# mi je „pod psa“. Doslova je to tak "íkajíc
„proti srsti“ zk"ivit obli*ejové svaly do úsm(vu, kdy# nám je bídn(.
Je to mo#né. Zprvu musíte doslova silov( p"inutit své obli*ejové svaly vymodelovat grimasu
podobnou úsm(vu a tuto grimasu si zachovat na co nejdel&í dobu. Jeliko# se p"í*í Va&e
„grimasa úsm(vu“ s Va&í vnit"ní náladou, nevydr#í Va&e &patná nálada dlouho (nemá toti#
dále #ivnou p$du) a nálada se uklidní do normálu a pomalu se za*ne zlep&ovat.

Ud"lejte si mal' pokus
Pozorujte hodinu lidi kolem sebe a *árkujte si kolik lidí potkáte „zakabon(n'ch“ a kolik
„vysmát'ch“ (zd(síte se v'sledku).
Hráli jsme s Ev*ou takovou hru. Kdo se nebude smát (bude p"isti#en, #e se neusmívá) dostane
*árku. !árky jsme psali na nást(nku. Za ka#dou *árku potom ka#d' zaplatí 1 K*. Zprvu jsem
navrhoval za *árku 10 K*, ale to jsem opravdu netu&il, kolik jich vyfasuji za den, za chvíli by mi
nesta*ila v'plata.
Po *ase jsme zjistili jednu velice zajímavou v(c. Po n(jaké dob(, hodin(, dvou, dni, kdy se
stále sna#íte usmívat, nás za*aly bolet obli*ejové svaly. Zjistili jsme, #e na úsm(v dlouhodob(
nejsme zvyklí, usmívat se bylo pro nás nep"irozené. Po n(jaké dob( tréninku se to za*alo
pomalu zlep&ovat a „grimasa úsm(vu“ se stávala mén( náro*nou na udr#ení. Sv(te div se,
*asem jsme zjistili, #e se lépe p"ená&íme p"es b(#né ka#dodenní „stresové“ situace.
Zjistíte, #e si *asem za*ínáte vybudovávat odstup od toho, co se d(je kolem Vás a Sv(t Vám
za*ne p"ipadat legra*n(j&í.
Ve své podstat( jde o postupné vytrénování „podmín(ného“ (nevíme jak to jinak nazvat)
reflexu „smíchu“. Kdy v p"ípad(, #e se Vás zmoc)uje nep"íjemná nálada (energie), za*nete se
smát (vnit"n(), by% zpo*átku nep"irozen(. Touto energií „smíchu“ vyblokujete p"icházející
(úto*ící) negativní energii, která Vámi projde, jako Vy procházíte vzduchem a „nedotkne“ se
Vás (nebude mít na Vás vliv). Stanete se v$*i ní imunní. Ideální stav, tj. ve&keré info-emoce z
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okolí nás míjejí z pohledu vnit"ního cít(ní a stále si udr#ujeme veselou mysl i ducha.
Jedin( tak se ubráníte &patné nálad( a zachováte si odstup (nadhled) od situace.

Záv"r
V("te nám, boj se &patnou náladou pomocí síly (v$le) je vy*erpávající a marn', v#dy
prohrajete. !ím v(t&í silou budete chtít udr#et své emoce, tím v(t&í silou se budou chtít
uvolnit, stejn( jako pára v tlakovém hrnci. Budete zdokonalovat materiál hrnce, zv(t&ovat
tlou&%ku st(ny hrnce, atd. a stejn( dosáhnete jednou maximálního kritického tlaku, kdy hrnec
povolí a pára se dostane ven. Je jedno, jestli máte hrnec na 2 MPa nebo na 20 MPa nebo na
200 MPa, stejn( nejde udr#et tlak do nekone*na a jednou se v&e unaví. Stejn( jak s tlakov'm
hrncem je to s námi, za tlak páry si dosa+te emoce a za tlou&%ku st(ny si dosa+te sílu v$le.
Doufám, #e jste pochopili, co jsme se Vám sna#ili tímto *lánkem sd(lit.
P"ejeme Vám mnoho „grimas smíchu“ a srde*ného úsm(vu.
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