
Jak ztratit všechny zájmy najednou?

Dnes mi jeden klient (48 let) vypráv l sv j p íb h:

„Pon vadž jsem byl talentovaný a všestranný, mohl jsem se v novat tém emukoliv.
Miloval  jsem  sporty,  a  tak  jsem  neváhal  a  za al  trénovat  na  maraton  a  sou asn  se

ipravovat na závody na kole. Miloval jsem zp v, a tak jsem se p ihlásil do p veckého
sboru a založil si vlastní kapelu, pro kterou jsem skládal vlastní repertoár. Netrvalo
dlouho a s kapelou jsme objeli celou republiku a s p veckým sborem organizovali i turné
po Evrop .“

„Na  škole  jsem  miloval  chemii  a  matematiku,  tak  jsem  se  p ihlásil  na  olympiády,  a
dosahoval dobrých výsledk . Je pravda, že na to m la vliv i šikovná paní chemiká ka,
která po svém odchodu zanechala v celé t íd  jizvu, a mé nadšení pro chemii upadlo. Rád
jsem byl mezi lidmi, a tak jsem se stal vedoucím a postupn  i hlavním vedoucím mládeže
na táborech. Bavilo m  sestavovat programy pro mladé, i když jsem v té dob  sám ješt
mladým také byl. Hnala m  dop edu touha dávat dobré a u it lidi pohodov  žít.“

„Aby toho nebylo málo, denn  jsem cvi il  na kytaru a klavír a již v 15 jsem byl pozván
bez p ijímacích zkoušek na konzervato , abych rozvinul ješt  více sv j talent a dokázal,
co se ve mn  skrývá.“

„Ve 20 jsem neváhal  a p ihlásil  se do kurzu rétoriky,  pon vadž se mi dostaly do rukou
nahrané kazety r zných ník  a já p ímo propadl  tomuto um ní oslovit  lidi  p íb hy a
moudrými slovy.“

„M j talent a touha zachytit pomíjivé vyvrcholily koupí nového fotoaparátu, na který jsem
šet il  skoro  dva  roky,  abych  mohl  fotit  p epychové  fotografie  a  ukazovat  lidem  krásy

írody a jejích zm n b hem roku.“

„O prázdninách jsem u kamaráda m l tu možnost p ichnout ke stavebnictví, a tak jsem
se nau il základ m stavby, obkládání, zavád ní elekt iny, sestavování odpad  a jak
správn  pokrývat st echu a stav t lešení. Dokonce i najatí zedníci byli mojí prací nadšení
a nechali se slyšet, že by m  vzali mezi sebe. Žel se tak nestalo, pon vadž jsem
nastoupil na vysokou školu a po p ti letech ji zdárn  dokon il.“

„Touha vést lidi rozhodn  nebyla využívána pouze na táborech, ale i p i letních brigádách.
Sám pan vedoucí na pošt  byl ochoten m  jmenovat svým nástupcem, pokud bych po
ukon ení studia cht l nastoupit na výsluní poštovního byznysu.“



„Sport, zp v, hudební nástroje, rétorika, fotografování, vedoucí pozice, stavebnictví a
dokonce i p átelství skon ilo jedním dnem – dnem svatebním. Špatná volba životního
partnera uhasila veškeré mé talentové vlohy a život se rázem prom nil ve zcela jiný styl.
Vztahová nekompatibilita s nev stou ze m  ud lala jiného lov ka. Již žádny zp v, nikdo

 neslyšel  koncertovat,  neklapala  záv rka  fotoaparátu,  p ibral  jsem  20  kilo,
zbankrotoval, nemohl jsem se uchytit v žádném zam stnání a p išel o hromadu pen z.
Dnes si dovolím tvrdit, že p i volb jiného životního partnera, bych takto neskon il.“

Tento lov k se na m  obrátil, abych mu pomohl najít jeho Emo ní rovnice, aby mohl
za ít  znova úsp šn  žít  a navázat na to,  co p ed svatbou ztratil.  Na záv r mi nezbývá,
než  vám  dát  dobrou  radu:  Pozor  na  toho,  s  kým  jdete  do  života! Prov te si ho a
nenechte se od nikoho ošálit! S tím lov kem totiž budete žít vy a ne ti, kdo vám tak
skv le radí.
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