
Máme nádej
Táto veta sa mi potvrdila ako pravdivá:
Keď niekoho súdim, nikdy ho nevnímam
ako celistvú bytosť.
Hlboko vo vnútri si to uvedomuje každý z nás.
Keď niekoho odsudzujem, nikdy nevidím
túto osobu ako celok. Pozerám sa iba na určitý jej
aspekt. Keby som mal príležitosť spoznať tohto
človeka v jeho celistvosti, celý jeho doterajší život,
všetky jeho utrpenia, nešťastia, sny a snahy, potom
by som ho nemohol súdiť alebo sa mu vysmievať.
Nemusí sa mi páčiť jeho správanie, ale budem ho
chápať.
Vidieť celok je niekedy tá najťažšia vec. Jednoduchšie
je zamerať sa iba na istú obmedzenú
časť a tú odsúdiť.
Nie je ľahké zmeniť tento pohľad a konať
inak. Ale aspoň máme nádej.

Predsudky voči druhým
Keď niekoho podceňujem alebo som voči nemu
zaujatý (či už je to dieťa alebo dospelý), v skutočnosti
tým ubližujem iba sám sebe.
Odsudzovaním druhých oslabujem sám seba.
Strácam radosť zo života aj dobrú náladu. Cítim sa
zle a klesá aj moja telesná imunita. (Dá sa to dokázať
na hladine bielych krviniek.)
Keď začnem na niekoho myslieť v zlom, chytám
sa do pasce. Zisťujem, že je ťažké naplno sa
danej osobe otvoriť. Zisťujem, že sa jej neviem otvorene
pozrieť do očí. Začnem sa jej pohľadu vyhýbať.
Začnem sa od nej dištancovať. Cítim sa zle
a previnilo. V hĺbke duše viem, že som sa odlúčil
od toho najlepšieho, čo je vo mne. Už nikdy sa tomuto
človeku nebudem môcť pozrieť priamo do
očí bez toho, aby som mal nepríjemný pocit viny.
Netvrdím, že je to jednoduché. Netvrdím, že
sa mi darí žiť bez kritizovania a obviňovania druhých,
napriek tomu však platí:
Moje predsudky voči druhým v skutočnosti
zraňujú a oslabujú len mňa. Keď sa tak správam,
necítim sa dobre.

Ten, kto opovrhuje druhým, sám nemôže byť
šťastný.
Pritom každý útok na druhého človeka, či už
myšlienkou, slovom alebo činom, je určitou formou
sebaobrany. Jej cieľom je vyhnúť sa pohľadu
na seba samého.
Práve poctivý pohľad sám na seba je však nesmierne
dôležitý. Ak na sebe vidím niečo, čo sa mi
nepáči, nemusím sa za to obviňovať. Stačí to s pochopením
prijať (a ak treba, postarať sa o zmenu).



Samozrejme, ak prijmem sám seba, budem
vedieť ľahšie prijať druhých.
Čo ak tým sústavným obviňovaním a napádaním
druhých v skutočnosti vydávam svedectvo
sám o sebe?!
Odsudzovaním druhých toho odhaľujem veľa
o sebe.
Každému niekedy prichádzajú na um negatívne
a zaujaté myšlienky o druhých.
Otázkou je, čo s takýmito myšlienkami spravíš.
Preto keď sa pristihneš, že niekoho obviňuješ
alebo súdiš, v duchu si predstav, ako naňho ukazuješ
prstom. Všimni si, že síce ukazuješ jedným prstom
naňho, ale tri prsty mieria na teba!

Útok – strach
Niekedy druhých napádame. Väčšinou nás
potom prepadne strach, keď sa stretneme tvárou
v tvár s tým, koho sme napadli.
Celkove platí:
Vždy budem mať strach z osoby, ktorú som napadol.
Útok nemusí byť iba fyzický, alebo mať podobu
hlučnej hádky. Aj ohováranie je útok. Ponižujúce
poznámky na adresu nejakej osoby sú útokom
na ňu. Rovnako ako irónia, zosmiešňovanie či
obviňovanie...
Akákoľvek negatívna a zlá myšlienka je útočná!
Negatívne zmýšľanie o druhej osobe znamená
útok na ňu.
A zakaždým, keď niekoho napádam, vzniká
vo mne podvedomý pocit viny a hlavne strachu -
strachu z toho, že ten druhý mi útok vráti.
To všetko je nevedomý, narastajúci a zrýchľujúci
sa začarovaný kruh. Tento začarovaný kruh
útoku a strachu je okrem iného vysvetlením podstaty
terorizmu.
Každý môj útok na niekoho ma čoraz viac oddeľuje
od toho, aký by som chcel byť.
Všímaj si to vo svojom každodennom živote.
Všimni si, kedy sa cítiš uvoľnene a kedy stiesnene.
Príklad:
Vojdeš do miestnosti, kde je niekoľko ľudí.
Chysta sa schôdza a ty máš mať prejav. Vtom sa
pozrieš na určitú osobu a pomyslíš si: „Preboha!
Pomoc! On je tu tiež?!“ Niekoho si napadol.
V hĺbke duše nevedomky čakáš útok z jeho strany.
Dostaneš strach. Začneš sa správať obranne. Budeš
sa v tej miestnosti dusiť. Nebude ľahké znova nadobudnúť
duševnú rozvahu
Už nie si slobodný človek. Usadil sa v tebe
strach. Veľmi zreteľne cítiš negativitu v miestnosti
aj vo vlastnom tele.
Snaha udržať to všetko pod kontrolou ťa bude
stáť veľa energie. Pravdepodobne sa začneš cítiť
preťažený a unavený.



Treba sa vyhýbať akýmkoľvek útokom na
druhých.

a budeš sa cítiť lepšie a slobodnejšie.
A čo ak sa nepridáš k ohováraniu, ktorého si
svedkom, ale ani ohovárajúcim nič nepovieš? Aj
keď si to nemyslíš, v skutočnosti si ohováranú osobu
tiež napadol. Zúčastnil si sa útoku v tichosti.
A aj takáto tichá účasť v tebe vyvolá pocit viny.
Od tejto chvíle sa začneš danej osobe podvedome
vyhýbať. Zrejme sa neubrániš negatívnym
pocitom voči nej.
Preto ak za tebou niekto príde a bude ti chcieť
„dôverne“ oznámiť niečo nepekné alebo nevhodné
o druhej osobe, povedz, že to nechceš počuť.
Prijať takého „dôverné“ oznámenie totiž znamená,
že sa sám do istej miery podieľaš na útoku
na danú osobu. Medzi tebou a ňou môže vzniknúť
priepasť a nebudeš sa už v jej prítomnosti cítiť slobodne.
Vždy budem mať strach z osoby, ktorú som napadol.

Moja mienka o sebe
Už sme si povedali, že myšlienky sú tvorivé.
To, čo si myslím o sebe či o niekom inom, sa
postupne stáva skutočnosťou.
Každá moja myšlienka zanecháva určitý záznam
v mojich bunkách.
Ak si ráno poviem: „Dnes bude ťažký deň,“
všetko bude smerovať tomu, aby to tak naozaj
bolo. Moje podvedomie sa naprogramuje negatívnymi
predstavami zodpovedajúcimi negatívnemu
očakávaniu. Podvedomie má tvorivú moc a automaticky
dbá o to, aby skutočnosť zodpovedala mojim
predstavám.
Takže ak dnešný deň naozaj nebude jednoduchý,
môžem si večer „spokojne“ povedať: „No, čo
som hovoril?!“
Ak sa však ráno rozhodnem predstaviť si niečo
celkom iné, vytvoriť si v mysli krásne, pozitívne
obrazy seba samého v rôznych situáciách, bude
môj deň oveľa viac zodpovedať týmto predstavám.
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Moje myšlienky sú naozaj tvorivé. Čítaj pozorne:
Každá moja myšlienka zanecháva pozitívny
alebo negatívny záznam v mojich bunkách.
Je iba na mne, čo si myslím o sebe, o svojom
živote aj o druhých.
Iba ja sám som zodpovedný za svoje myšlienky.

Hnev
Hnev je veľmi nebezpečný.
Netvrdím, že sa nikdy nehnevám. Ani netvrdím,



že hnev či agresivita je niečo zlé.
Neexistujú nijaké emócie, ktoré by boli ušľachtilejšie
alebo lepšie ako druhé. Neexistujú dobré či zlé
pocity. Emócie sú tým, čím sú – emóciami.
Hnev je emócia, ktorá je práve tak v poriadku,
ako iné.
Ide o to, ako so svojím hnevom naložíš.
Všimol som si, že keď som nahnevaný, v skutočnosti
svoju zlosť často prenášam na nevinnú
osobu. To však nie je konštruktívne.
Čo ak platí to to?
Hnev je len pokus, ako niekoho donútiť, aby
sa cítil vinný.
Čo keď to tak naozaj je? Zamysli sa nad tým!


