
Netrapte se otázkami „Co když“

Už  jste  se  n kdy  ocitli  v  nep íjemném  koloto i  otázek  za ínajících  „Co  když…?“  Tyto
vysilující otázky produkuje náš mozek zcela automaticky, a v tšina z nich nemá žádný
jiný význam, než p inášet trápení. Chodí do hlavy bez našeho dovolení, a pon vadž mají
vysokou prioritu, zabýváme se jimi ihned.

Tyto otázky produkuje mozek díky své funkci ochra ovat nás od nep íjemných zážitk .
Bylo dokázáno, že 90% mozkových fikcí  „co když“ se nikdy nestalo.  Pro  se jimi  v bec
zabývat?

ináším vám n kolik t chto otázek i rad, jak se s nimi vypo ádat. Když to zvládnete, váš
den se stane p íjemn jším a nebudete se muset v novat ešení situací, které se stejn
nikdy nenastanou.

Co když m  vyhodí z práce?

Pokud vás trápí  myšlenka tohoto typu, napište si  d vody, pro  by tomu m lo tak být a
zamyslete se nad jejich v rohodností. Nakonec zajd te za svým nad ízeným a ov te si,
zda se vaše obavy zakládají  na pravd . Vždy se dá najít  ešení,  abyste se stali  lepšími
pracovníky, a pokud firma opravdu plánuje snížení stav , tak si za te v as hledat jinou
práci.

Co když m  partner opustí? Co když jsem pro partnera nevyhovující?

To  se  samoz ejm  m že  stát,  ale  v  mnoha  p ípadech  to  záleží  práv  na  vás.  Op t  si
napište  argumenty,  které  vám  hlava  nabízí,  a  ov te  si  jejich  pravdivost  u  partnera.
Pokud zjistíte,  že jsou n které z nich pravdivé,  vždy se dá najít  cesta k vylepšení  nebo
ukon ení vztahu. Dlouhodobá tolerance t chto myšlenek vede ke ztrát  sil a nedostatku
vztahové pohody.

Co když zchudnu?

astá nep íjemná myšlenka mnohých z nás. Bojíme se o svoji finan ní budoucnost
zvlášt  ve sv ,  kde zadluženost je normálním jevem. Náš jediný p íjem je závislý na
zam stnavateli a kdo ví, jak to s ním dopadne. Op t je dobré si napsat argumenty hlavy,
které nás v t chto situacích napadají, a ov ovat si jejich pravdivost v realit . Rozhodn
je na míst  nau it se zákon m hospoda ení s pen zi alespo tením knih od Roberta
Kiyosakiho,  Roberta  Allena  a  Suze  Ormanové.  Znalosti  o  pen zích  a  jejich  správ
poskytují klid v duši i vlastní nadhled nad situacemi.

Co když onemocním?



Pokud vám mozek posílá tento druh otázek, pak se ptejte, co d láte pro své zdraví a pro
byste m li onemocn t práv  vy? Pokud pracujete na své fyzické a psychické kondici, není

vod se bát nep íjemných onemocn ní.  Pokud se p esto obáváte,  ptejte se své hlavy,
pro  vám tyto strachy posílá, a prozkoumejte, zda jsou opodstatn né.

Co když jsem opravdu ošklivá?

Nikdo na sv  není  hezký nebo ošklivý.  Každý se n komu líbí  a každý jedinec má pro
koho  svoji  krásu.  Nepropadejte  proto  strachu  a  nízkému  sebev domí.  Když  však

s tímto pohledem na sebe budete neustále žít, p inese vám pouze nep íjemné pocity, že
tomu tak skute  je.

Co když prod lám?

Tuto otázku si pokládá každý investor. Strach z prod lku se dá ovládat a pracovat s ním
je  dovednost  jako  každá  jiná.  Váš  ustrašený  mozek  se  vás  snaží  ochránit  p ed  vlastní
vykonstruovanou fikcí, která vás ale nikam nep ivede. Vzniklý strach vám bu to zabrání
v dobré investici, nebo vás p ivede k prod lku. Dopl te si proto vzd lání v oblasti
investi ního plánování a nau te se ovládat strach správou rizikových faktor .

Další otázky v podobném stylu:

Co když um u?

Co když se mi nepoda í zhubnout?

Co když jsem opravdu blbej?

Co když m  nikdo nebude chtít?

Jist  bychom jich mohli napsat stovky.

Propadat obavám, že by se n co mohlo stát v budoucnosti, je nesmysl. Projd te si fakta
a ov te si vždy danou v tu, zda je skute  pravdivá.

Strach  je  vysoká  emoce  a  má  tendenci  se  uskute ovat.  Zbavte  se  proto  strachu  a
pravdivost myšlenek si ihned ov ujte v realit !
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