
ti a domácí v zení

Již od mali ka jsem byl doma svojí matkou neustále v zn n a dlouho jsem nev l, pro .
Jen  si  p edstavte,  že  je  vám  v  rozmezí  10  až  12  let  a  ven  m žete  chodit  pouze  na  dv
hodiny a za jakýkoliv p estupek dostáváte okamžit  bez milosti týden domácího v zení.

Pon vadž si rodi e nevybíráte a rodíte se do svého domova bez možnosti srovnání ostatních
domácností a kvalit rodi , p ipadalo mi, že ten m j domov je normální. Teprve v dosp losti
mi  došlo,  že  jsem  byl  neustále  týrán  zákazy  a  nesvobodou  a  k  tomu  ješt  veden,  že  ctít
rodi e  je  má  povinnost.  Tak  jsem  vlastn  ctil  tyrany,  kterým  bylo  úpln  jedno,  co  jejich
potomek prožívá ve 2+1 s bratrem o 9 let mladším.

Kdyby ale moji zroditelé v li o Emo ních rovnicích a programování mozku, rad ji by spolu
bec nebyli a pokud ano, dali by m  do d tského domova. Dnes vím, že by mi tam bylo

lépe a že bych si do života odnesl lepší programy v mozku.

Jenom díky Emo ním rovnicím jsem se mohl z tyranského p edur ení životního stylu dostat
a našt stí díky emo ním zápis m vím p esn , co se mi jako malému všechno d lo. Nic moc,
necht jte to ani v t dopodrobna. Neustále nevrlá matka, která nem la ani dostatek sil si
se mnou hrát, si vybíjela sv j špatný vztah s otcem na mn . Stálé zákazy, stálé p íkazy,
stálá  nesvoboda,  stálé  vý itky.  I  když  si  z  toho  nic  moc  v dom  nepamatuji,  p i  hledání
Emo ních rovnic jsem se na všechno upamatoval. Mozek si totiž musel odn kud ty záv ry
ud lat.

Já jsem ale za nic nemohl a p esto jsem neustále musel snášet tresty a sed t doma v tšinu
svého  d tského  života.  Nebylo  zastání  ani  komu  to  íci,  nebyl  nikdo,  kdo  by  m  z  mého
pekla vysvobodil. Dokonce jsem se musel i p iznat k tomu, co jsem neud lal, aby mi skon il

sí ní kasárník. Pamatuji si, že jsem jednou u jedn ch známých vylil své zhroucené emoce
a oni šli matce lehce vy init. A víte, co jsem si slíznul doma? Ani se neptejte. Smrš  vý itek,
jak jsem si mohl v bec danou v c dovolit n komu sd lit.

Rozhodn  si  nemyslete,  že  malé  d ti  mají  malý  mozek.  Naopak!  V  jejich  v ku  je  mozek
neju enliv jší. Vše, ím procházejí, vnímají a iní si z toho své záv ry. Ne ty záv ry, které
vy chcete, aby si u inily!

Pokusím se vám nastínit, jak m j mozek vyhodnotil domácí v zení a jak se to projevovalo
v mém život  o mnoho let pozd ji.

Zkuste si p edstavit d tský mozek s normální touhou poznávat. D tské nadšení nemá meze
a d ti zcela p irozen  jdou a poznávají, nechávají se lehce unášet do všeho. Stejn  takový
byl  m j  mozek,  ale  najednou  zjistil,  že  má  mnoho  omezení.  Že  by  cht l  jít  ven,  ale  že
nem že pro trest v zení. Takže co mu zbude? Chodil doma kolem dokola a hledal innosti,
které by jej zaujaly. Pon vadž je ale doma t chto inností omezený po et, za nete se nudit.

 U  m  to  bylo  tak,  že  jsem  m l  své  vypozorované  innosti,  které  jsem  pak  za al  to it
dokola, abych se nudou nezbláznil. Když už po n kolika kolech bylo všechno nudné, upadl
jsem do letargie a koukal n kolik hodin z okna.



hem to ení t chto innosti jsem nap íklad znal dopodrobna veškerý obsah všech šuplík ,
opisoval televizní program, pletl medv dovi šálu, sepisoval jízdní ád vlak  podle toho, jak
jsem je pozoroval z okna, odhadoval po et vagón  nákladních vlak , sestavoval imaginární

ídu  z  plyšových  zví átek  a  psal  s  nimi  písemné  práce,  které  jsem  pak  jako  pan  u itel
oznámkoval. No prost  schíza domácího v zení a nudy.

Asi  chápete,  že  11  letý  kluk  pot ebuje  lítat  mezi  kluky,  mít  hromady  podn  a  nadšení.
Toto  mi  však  bylo  up eno.  Nic  z  toho  jsem  nezažil  a  abych  se  nepomátl,  musel  jsem  si
vytvo it náhradní život v domácí base. Jak to m j mozek dokázal? Následovn :

1. Povýšil nesmyslné na smysluplné.

2. Již nudné innosti se nutil opakovat znova.

3. Blížící se nudu p ekonával protahováním práv  probíhající innosti.

4. Neustálým p emýšlením o tom, co bude d lat, až ho daná innost p estane bavit.

5. Hledáním innosti i tam, kde by ji nikdo nehledal.

6. Vytvá ením imaginárního sv ta u m  v mozku.

Z t chto situací vznikly desítky Emo ních rovnic jako nap íklad: To samé se dá d lat znova,
stále hledám n co nového, innosti doma mohou být p edem odsouzeny jako nudné,
innosti bych si m l hledat, zkouším d lat cokoliv, zdroj nadšení nemusí být, zdroj nadšení

se m že vytratit a desítky dalších.

A nyní si zkuste tyto ER nahrát do Emila a podívat se, jak bude prožívat sv j život. U m
to  dopadlo  tak,  že  se  mi  zcela  vytratil  smysl  života,  p itom  jsem  ho  neustále  hledal
v  innostech,  které  jsem  již  p edtím  d lal.  N kolik  týdn  m  dusilo  prázdno,  které  bylo
úpln  stejné  jako  to,  co  jsem  m l  doma  v  jedenácti.  Ve  sv  plném  svobody  jsem  sice
mohl  d lat  cokoliv,  ale  m j  mozek  si  neum l  najít  to,  co  by  mu  p ineslo  to,  co  hledal  -
nadšení.

Prolezl jsem mnoho prací a nakonec zjistil, že jsou nudné a stejn  jsem se do nich pozd ji
vracel. Mozek mi neustále hlásil strach z nudy a tak jsem propadl neustálému plánování a
hromad ní aktivit s p edstihem. Vymýšlením inností, které na m j život m ly nicotný efekt.

Znova jsem si uv domil, že v tomto sv  se to s nikým nemaže. Co máš v hlav , to se ti
bude zobrazovat ve tvém život . Tvé jevišt  bude nastaveno p esn  podle toho, co se ti do
hlavy dostalo, když jsi byl malý. Ješt  o tom pochybujete? Já už jsem p estal.


