
Úvod !lánky P"íb#h oby$ejného $lov#ka aneb Ach jó, to ponau$ení

P!íb"h oby#ejného #lov"ka aneb Ach jó, to ponau#ení
Hodnocení u%ivatel&: 0 / 5 Hodno'te prosím Volby 5   Hodnotit

Je b#%n( den, $tvrtek. !tvrtek je pro Ev$u dlouh( den, má odpoledne kurs n#m$iny, tak se
vrací dom& a% ve$er. P"ed n#m$inou se stavuje je)t# na náv)t#vu k babi$ce. Ráno jezdíme
spole$n# do práce autem, kdy m# Ev$a vysadí v práci a potom pokra$uje dál do své práce.
Jeliko% je $tvrtek, vracím se dom& autobusem a Ev$a ve$er autem.

Je 14:35, jsem v práci (v 15:10 chci jet autobusem dom&) a najednou zvoní telefon. Ozvala se
Ev$a, %e má pro m# pot#)ující zprávu, %e p"ijede dom& d"ív.

P"edpokládal jsem, %e kdy% volá v tuto hodinu a sd#luje mi pot#)ující zprávu, %e p"ijede dom&
d"ív, %e mi tím chce nazna$it, a' nejedu dom& autobusem, %e si m# vyzvedne (jako obvykle v
jiné dny).

„A v kolik p"ijede)?“, ptám se. „No nevím, nem&%u to zcela p"esn# "íct, odpadla mi n#m$ina“,
"íká Ev$a v telefonu.

V tom se ve mn# (vnit"n#) zvedla vlna „hn#vu“ – na základ# p"edchozího p"edpokladu – a
pomyslel jsem si: „Tomu "íkám dobrá odpov#*, te* nevím, jestli mám jít na autobus nebo si
m# vyzvedne v práci“. Sna%il jsem se vnit"n# potla$it v sob# první nával hn#vu, ale moc se mi
to nepovedlo (Ev$a to poznala). +íkám jí: „No a m&%e) mi aspo, "íct p"ibli%n#, v kolik
p"ijede)?“ „Pro$ se zlobí), Sluní$ko?“, tak mi n#kdy Ev$a "íká, „chci zajít je)t# k babi$ce na
náv)t#vu, u% jsem s ní byla domluvená ne% jsem se dozv#d#la, %e odpadne ta n#m$ina“.
„Myslela jsem, %e bude) mít radost z toho, %e budu d"ív doma“.

Te* mi to bylo jasné, kdybych chvíli po$kal, dozv#d#l bych se zbytek informace a to, %e chce jít
stejn# k babi$ce, i kdy% n#m$ina odpadla. Z toho by jasn# vyplynulo, %e pro m# nep"ijede a
mám jít na autobus. B#hem cesty v autobuse mi to do)lo a p"ed vchodem jsem se u% smál
celé situaci. Pro sv&j pocit sebed&le%itosti, kter( ve mn# vyvolal otázku, zda pro m# p"ijede do
práce, jsem ji% nebyl schopen vnímat (cítit) zbytek informace a zasekl jsem se hned na za$átku
(vytvo"il jsem si blok) a dr%el se této p"edstavy jako buldok. Po v#domém potla$ení (i kdy% ne
zcela povedeném) jsem byl aspo, trochu schopen vnímat zbytek informace, kter( zm#nil
úpln# p"edchozí obsah. To je ten problém, kdy% si $lov#k nevyslechne informaci a% dokonce,
nedozví se to d&le%ité, co je na konci a pochopí tuto informaci jinak. Viz. film, kdy koncové
rozuzlení p"ed$í za$átek a zvrátí dosavadní pr&b#h filmu díky záv#re$né point#. V %ivot# jde
ov)em v drtivé v#t)in# o takovéto filmy ("e$eno p"enesen#).

Pointa
No vidíte, a tak n"jak podobn" #lov"k p!eslechne sv$j „vnit!ní hlas“ a pak lituje, %e ho
neposlechl. Bohu%el u% se to nedá zvrátit. &ance je neodkladn" pry#.

S pozdravem Eva a Josef alias Bubuláci
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