
Jizvy z minulosti necháváme rad ji v klidu

V  d tství  získáme  80%  všech  informací,  podle  kterých  si  budujeme  sv j  další  život.
Žijeme  sami  se  sebou  a  myslíme  si,  že  všechny  naše  prožitky  jsou  jenom  naše  a  že
ostatní prožívají zaru en  to samé jako my. Jasn , nemáme srovnání. Nem žeme si na
chvilku zalézt do hlavy n koho jiného a podívat se na sv t jinýma o ima.

astokrát  se nám p ihodí,  že nedokážeme p ekonat bezmocnost p ed autoritou v práci.
Máme-li  p edstavit  sami  sebe,  rad ji  se  n kam  schováme.  Ze  strachu  z  budoucnosti
hromadíme  majetek  a  trávíme  mnoho  asu  v  práci,  abychom  se  perfektn  zajistili.
Budujeme kariéru a jsme úsp šní, a stejn  si p ipadáme nicotní a ženeme se dál a dál.
Toužíme po p íjemném vztahu, a stále se nám neda í jej najít i spole  vytvo it.

Všechny tyto bolesti prožíváme jen proto, že se nám kdysi v minulosti zapsaly do hlavy
ur ité zkušenosti a postupem doby se p em nily na jizvy. Dnes, aniž si to uv domujeme,
nechceme prožívat své bolestivé zkušenosti znova.

Stará jizva s názvem „Mámou mohu být ponížen“ anebo „Odmítnutí bolí“ nás
pronásleduje  p i  všech  jednáních.  Máme-li  o  n co  požádat  a  nejsme  si  jisti,  zda  naší
žádosti bude vyhov no, mozek nám produkuje nep íjemné myšlenky. Ze strachu prožívat
tuto d tskou bolest znova se vzdáme svého požadavku a rad ji se spokojíme s tím, co již
máme.

Jsme-li výše postavení a na našich bedrech leží odpov dnost prezentovat výsledky firmy,
žeme  se  setkávat  až  s  panickým  strachem,  jak  to  dopadne.  Pe liv  si  proto

ipravujeme  slovo  od  slova,  abychom  byli  neporazitelní.  V  hloubi  duše  sice  cítíme,  že
bychom  se  rádi  chovali  p irozen  a  bez  velké  p ípravy  prezentovali  své  výsledky,
navzdory všem touhám však nakonec stejn  podlehneme strachu a snažíme se perfektn

ipravit na všechny možné argumenty. P itom pouze nechceme op t prožít dávno
uloženou bolest z posm chu a ponížení, pokud n co nevíme.

Pokud se naši rodi e hádali o peníze a stále jsme se jako d ti bály, kdy zase vypukne
nep íjemná debata, že je n eho málo a co všechno si jako rodina nem žeme dovolit,
jist  máme ve své hlav  uloženou nep íjemnou jizvu že: „Diskuse o pen zích p ináší
bolest“ nebo „Pen z m že být málo“. Tyto skryté jizvy nás vždy povedou k urputnému
boji s obsahem naší pen ženky. Žádný obnos na ú tu nám nebude dost vysoký. A  už
máme sto tisíc nebo milion úspor, vždy nám hlava bude hlásit strach a v žádném p ípad
nebudeme své pocity sdílet.

Pokud jsme se jako d ti dostaly do situací, kdy nám rodi e nepochválili naše d tské dílo,
zapsala se nám “pravda“ ve form  „Jsem nic“  nebo „A  ud lám cokoliv, je to málo“ nebo
„Pochvala jen tak nep ijde“. Abychom tyto bolesti nemuseli v dosp losti prožívat, znova
se budeme snažit je eliminovat p ehnanou touhou po úsp chu a zviditel ováním své



práce.  Ur it  se nám poda í  dosáhnout svých cíl ,  m že se ale stát,  že si  od své hlavy
stejn  vyslechneme, že je to málo, a že bychom m li dosahovat více.

Osobn  jsem znal jednoho lov ka, který skoro 24 let budoval svoji kariéru. Da ilo se mu
a vystoupal na žeb ku firmy na p ední místa. Pracoval dnem i nocí a nast ádal skoro
miliardu dolar . V 53 letech mu léka i zjistili rakovinu a za t i m síce nebyl mezi živými.
Kam  se  po  celou  dobu  hnal  a  k  emu  mu  to  všechno  bylo,  když  si  ovoce  svých  snah
nesta il ani užít…?

Nebojte se proto prozkoumat své jizvy. Jak je najdete? Zkoumejte své strachy. Ptejte se
sami sebe, eho se bojíte. Vypište si jednotlivé strachy na papír a ptejte se, kde vznikly.
Na záv r si ov te jejich opodstatn nost a zjistíte, že mnohé z nich jsou fiktivní.

Dobrým zp sobem, jak tyto strachy natrvalo odstranit, je odhalit a opravit si své Emo ní
rovnice.

© Napsal ing. Aleš Kalina
Kou  v oblasti osobního rozvoje
(práce, peníze, vztahy, zdraví)
Email: kalina@mujkouc.cz
www.mujvztah.cz
www.foto-mluvi.cz
www.mamdepku.cz

Tento lánek m žete využít pro své pot eby, pokud
uvedete  informace  o  autorovi,  jeho  email  a  odkaz  na
www stránky.
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