Jak se dá ztratit zdravý úsudek

Zdravý úsudek pot ebujeme všichni a je pro život d ležitý. Pot ebujeme se um t správn
rozhodnout, pot ebujeme v
t, kdy, s kým a jak sv j život správn žít. Se správným
úsudkem dokážeme d lat dobrá rozhodnutí, dokážeme hled t na sv j život p es správné
brýle a eliminovat tak množství nep íjemných myšlenek a stresu. Život od nás vyžaduje
správná rozhodnutí. Rozhodujeme se, kde budeme pracovat, co budeme studovat,
jakého životního partnera si vybereme, kolik pen z chceme mít, s jakými p áteli budeme
trávit as, komu se vydáme a komu ne.
Zjiš uji však, že mnoha lidem zdravý úsudek v život chybí. Nev dí, jakou školu mají
studovat, nev dí, jak odhalit sv j talent, nev dí, jak si správn vybrat svého životního
partnera, nev dí, jakými p áteli se obklopit, a z stávají sami. Správný úsudek nám totiž
íká, jak co nejlépe využívat své pracovní schopnosti, jak a kde studovat svoji školu, jak
budovat své nejlepší vztahy a jak bohatnout.
Pot ebujeme se na vše, co d láme, dívat správn . Jak je to ale možné, že lidem dnes
správný úsudek chybí? Jdou životem, pochybují a nev í si. Nev dí p esn , co cht jí,
neznají své místo, a tak si od své hlavy astokrát vyslechnou zcela destruktivní
myšlenky, že život je k ni emu, že nev dí, pro tady jsou, že neznají smysl svého života
a smysl svého pozemského putování. Jak je možné, že jinak zdrav vypadající jedinec
neumí zdrav usuzovat?
Destruktivní a protich dné zápisy, které brání našemu mozku init zdravý úsudek, jsme
pochytali již jako malé d ti v r zných situacích, z nichž si dnes již nic nepamatujeme.
Pouze cítíme, že nám zdravý úsudek schází nebo že jsme v život již ud lali mnoho
špatných rozhodnutí, nad kterými nyní roníme slzy a ptáme se, jak jsme se v bec do
chto situací mohli dobrovoln dostat?
Když jsme byli malí, tak nám íkávali: „To ale nemáš pravdu, v ci v život jsou jinak.“
íkáš to sice dob e, ale my si myslíme, že by to m lo být takto.“ Klasické rodi ovské
i. Co to ale pro malý d tský mozek znamená? N co cítím, n co n jak vidím, myslím si,
že je to správné, ale rodi e to vidí jinak. Pokud tedy rodi e a okolí za ne nezdrav
pou ovat své potomky, dochází vlastn k negaci jejich názoru bez hlubšího vysv tlování,
a tudíž se do d tského mozku zapisují pochybnosti o vlastních ur ujících názorech.

Další s oblibou rodi i používaná v ta: „Tento kamarád je pro tebe špatný, s tím se
nestýkej, ten není pro tebe, tento lov k nám bude d lat jenom ostudu.“ Op t se zkuste
vžít do malého d tského mozku. Mám zde svého kamaráda, kterého mám rád, se kterým
je mi dob e, a p itom od svých nad ízených, v tomto p ípad rodi , slyším, že není
dobrý. Jak si to m j malý mozek má vysv tlit? Asi tak, že m j názor, moje cít ní a vid ní
sv ta je špatné.
astokrát jsme i jako d ti slýchali: „Tato celá rodina je špatná a rad ji se s nimi
nebudeme stýkat a rad ji se jim budeme vyhýbat.“ Malý nezaujatý d tský mozek, který
všechno vnímá zcela up ímn , z tohoto druhu informací bývá zmatený. Jestliže p ece
koho mám rád a n kdo vypadá p íjemn , jak m že být špatný? Op t dochází k zápisu,
který je v protikladu s d tským a pozd ji i dosp lým pohledem na v c. A co t eba, když
jsme si hráli s hra kami nebo stav li hrad nebo jsme si etli i malovali a slýchali jsme od
svých rodi : „Taky bys už kone
mohl d lat n co jiného!“ nebo: „Tohle je ošklivé,
rad ji to ud lej takto!“, nebo: „Podívej se támhle na toho, ten to d lá dob e! Ale ty,..?“
Mám osobní zkušenost, kdy jsem jako sedmiletý kluk p inesl své matce první pampelišky
a dozv
l jsem se, že ona ty kv tiny nechce, že o n nestojí a a je klidn vyhodím
pry . Co si malý mozek o své matce, o lásce a o náklonnosti zapsal?
Emo ní rovnice, které z t chto situací mohou vznikat, jsou: Nev ím si. Nejsem dost
dobrý. V ci mohu vid t jinak. M j úsudek m že být podlomen. Nevím, kdo je pro m
dobrý.
U každého lov ka d tský v k pomine. Informace, které jsme si ale b hem tohoto
tského asu naskládali do hlavy, nám již nikdo b hem našeho života nevymaže.
V dosp losti se pak nesta íme divit, kam se ztrácí náš úsudek, pro se na v ci díváme
astokrát jinak než ostatní, pro si na v ci nedokážeme ud lat jasný názor a pro nám
kolísá sebev domí. Není to proto, že bychom byli špatní, že by náš život byl špatný, ale
proto, že n kdo nám b hem našeho života do hlavy vložil informace, které se zobrazují v
našem dosp lém život . Chci se rozhodnout jít doprava, ale má vlastní hlava velí doleva.
Chci íct toto, ale mozek velí, rad ji ml . Chci tohoto partnera, a p itom se sám uvnit
nedokážu rozhodnout, zda je to ten správný. Prožívám zmatek. Ne proto, že by m j
mozek byl špatný, ale proto, že v n m mám naskládané pokyny, jejichž p sobením
mozek, jako centrální emo ní po íta , nedokáže jednozna
odsouhlasit vytoužený
sm r. Co s tím? Vylovit z n j zápisy n kolik desítek let staré a ov it jejich správnost.
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