esta te trp t nep íjemné pocity

„I malá dírka v zubu se jednou stane bolestnou“
Všichni nosíme v hlav velmi citlivý naviga ní systém. Již od narození máme zapsány
informace o svém talentu, o svém poslání i o svých hlavních touhách a p áních. Všechny
tyto informace nám poskytují vodítko k cíli, u n hož bychom se m li ve svém život
ocitnout. Sm ujeme-li k tomuto cíli, prožíváme vnit ní klid a pohodu, uchylujeme-li se,
mozek i t lo nám hlásí nep íjemné pocity a tlaky.
Lidský informa ní systém je v podstat dokonalý po íta . Pracuje s informacemi, které
má k dispozici, a vyhodnocené je p edává našemu v domí, abychom podle nich
korigovali svoji cestu.
Veškeré nep íjemné pocity jsou vždy d sledkem srovnání aktuálního prožitku se zápisem
v hlav , jinými slovy mozek srovnává aktuální situaci s tím, co má zaznamenáno jako
cht ní, touhu, návyk nebo p ikázání.
Je proto velmi d ležité odkrýt své touhy a p ání a správn nasm rovat svoji životní cestu,
osvobodit se od zavád jících návyk a p ikázání.
Návyky, p ikázání, p esv
ení o správnosti nám ale byly všt peny jinými osobami a
kulturou a v mnoha p ípadech se diametráln liší od našich vlastních tužeb a p ání. Kv li
mto vklad m se opakovan ocitáme v situacích, které jsou nám nep íjemné a divíme
se, jak jsme se do nich dostali. Jsme se svým životem nespokojeni a tiše proklínáme své
ítomné prožitky, a neuv domujeme si, že jsme se do nich dostali vlastním p in ním.
Všechna svá rozhodnutí jsme kdysi ud lali dobrovoln a díky nim jsme tam, kde jsme.
Poj me tedy spole
prozkoumat mozek, a zjistíme, jaké zápisy obsahuje. Budeme-li je
znát, m žeme si je uv domit a pracovat s nimi.
Mozek t ídí všechny p ijímané informace do ty oblastí a v t chto oblastech i p emýšlí a
srovnává: oblast práce, pen z, vztah a zdraví. Všechny informace, které vnímáte, se
vždy dají za adit do jedné z nich. Budeme se proto snažit získat navigaci práv pro n .
i t íd ní informací dochází k jejich ohodnocování na stupnici 0 až 10, kde 0 je nejhorší
možné a 10 je to nejlepší, co si v dané oblasti dokážete p edstavit.
Tak si zkusme vzít oblast zdraví. Popište n kolika v tami tuto oblast, jak se v ní vidíte a
cítíte. Své pocity ohodno te pat ným íslem.
íklad: V oblasti zdraví mám 20 kilogram nadváhu, nezdrav jím a nesportuji, i když
jasn vím, že tímto zp sobem skon ím špatn . Vysedávám zbyte
u televize a stresuji
se zbyte nostmi. Ob as trpím nespavostí díky dlouhodob ne ešeným konflikt m v práci.
Sv j pocit v tomto kvadrantu ohodnotím íslem 6.

Stejn si zhodno te další t i oblasti. Tak si sestavíte jasný popis své sou asné situace.
Nyní si položte otázku: „Co musím v daném kvadrantu ud lat, abych se vyhoupl z
aktuální hodnoty na desítku?“ Mozek vám jasn za ne diktovat v ty. Ty si zapisujte. Jsou
pro vás vodítkem na vaší cest k p íjemnému životnímu stylu. Je jasné, že se k nim
nedostanete p es noc. Ale pamatujte si, necháte-li je bez povšimnutí, bude vám mozek
stále hlásit chybu. Životní cesta je každému jasn daná a nerespektováním vnit ního
kompasu skon íte na smrtelné posteli s pocitem zbyte nosti.
Ze sloupce, kde máte desítky, si vytvo te sv j životní plán a slibte si, že jej nep estanete
uskute ovat, dokud se nedostaví výsledky.
Pokud se chcete více dozv
t o svém nastavení a p vodu svých návyk , odhalte si své
emo ní rovnice a zastavte se n kdy na našem seminá i Jak na nep íjemné myšlenky.
Stáhn te si pom cku v MS Excel 2003: Pracovní list pro 4 oblasti
te si i Pro se necítíme stále v pohod ?
Odhalte své emo ní rovnice
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