
AKO BYŤ MENEJ ZRANITEĽNÝ
Predpokladajme, že platí:
Keď sa cítim nahnevaný alebo sa na
niekoho rozčúlim, svedčí to o tom, že som si
nesprávne alebo nedostatočne vysvetlil skutočnosť.
Ak sa na niekoho hnevám, znamená to,
že sa sústreďujem iba na istý typ správania tejto
osoby. To ja som si vybral, že sa zameriam
na to, čo ma rozčuľuje a narušuje moju rovnováhu.
Teda sa stávam obeťou svojho postoja
k inému človeku a spôsobu, ako si jeho správanie
vykladám a vnímam.
Niekto iný by sa na túto osobu pozeral
inak. Ale aj ja som si mohol vybrať, že sa na ňu
budem pozerať inak, alebo že si jej správanie
vysvetlím iným spôsobom. V takom prípade
by som na ňu reagoval inakšie. Zásadne vždy
platí, že:
Ja sám som zodpovedný za to, ako sa
rozhodnem, že si vysvetlím veci, ktoré vidím.
Opýtajte sa samých seba: Môže sa človek,
ktorý vás rozčuľuje, stať vaším učiteľom?
Vaším osobným trénerom? Alebo, ak chcete,
vaším osloboditeľom?
Uvediem príklad z vlastného života.
Stretol som sa s jedným mužom. Sedel
priamo oproti mne s rukami prekríženými na
hrudi a bol nedbalo opretý. Prehodil si nohu
cez nohu a rýchlo ňou pohojdával. Myslel som
si o ňom, že je arogantný a ľahostajný.
Začali sme sa zhovárať, ale z nejakého
dôvodu som bol schopný vnímať iba jeho
nohu, kývajúcu sa hore-dolu. Vnímal som, že
moje vnútorné napätie narastá. Hlas som mal
odrazu menej zreteľný a prirodzený. Bol som
stuhnutý, nedokázal som sa uvoľniť. Cítil som,
že situácia začína naberať nesprávny smer, dokonca
som dostal strach.
Čo sa stalo? Bol som obeťou svojho
vlastného vnímania tejto osoby a jej reči tela.
Tá jeho hojdajúca sa noha! Ako formu obrany
som si zvolil agresívne myšlienky. „Čo si ten
muž vlastne o sebe myslí? Čo je to za typ? Tiež
by sa mohol správať slušne!“ (Začal som ho
odsudzovať, a to ma trochu vyviedlo z miery.)
Ale v tom okamihu som si spomenul na
túto myšlienku:
Keď sa cítim nahnevaný alebo sa na
niekoho rozčúlim, svedčí to o tom, že som si
vysvetlil skutočnosť nesprávne alebo nedostatočne.
Môže to byť aj v tomto prípade pravda?
Mohol som tohto muža zle odhadnúť? Pomaly



som si v duchu povedal: „Pevne som sa rozhodol,
že sa budem na tohto muža pozerať novým
a odlišným spôsobom.“
Spočiatku sa mi do toho veľmi nechcelo,
ale znova a znova som si v duchu opakoval toto
tvrdenie, pokiaľ som sa s ním plne nestotožnil,
a potom mi preblesla hlavou úplne nová myšlienka.
„Čo ak ten muž mal strach zo schôdzky
so mnou a aj z toho, čo mu hovorím? Akú obrannú
úlohu alebo silovú pozíciu si zvolil?“
Zrazu som celú situáciu videl inak. To
ja som reagoval (ako obeť) na jeho arogantnú
masku, ktorá nebola ničím iným, než spôsobom
obrany. Túto pravdu o tom som predtým
nevidel. Tak som v duchu rozmýšľal: „Mám
schôdzku s mužom, ktorý má z nejakého dôvodu
z nášho stretnutia veľký strach.“ Keď som
túto pravdu pochopil, uľavilo sa mi.
Tento muž mi poskytol možnosť, aby
som o ňom niečo pochopil a aby som uvidel
za jeho maskou a pózou skutočného človeka.
Okrem toho mi umožnil, aby som odhalil niečo
nové aj sám o sebe.
Ak som schopný vidieť celú situáciu po
novom, toto stretnutie pre mňa predstavuje veľkú
príležitosť a tento muž sa môže stať mojím
učiteľom. Preto som si v duchu opakoval, že:
„Mám tu schôdzku s mužom, ktorý má
z nejakého dôvodu z nášho stretnutia veľký
strach.“
Došlo mi, že tá jeho póza aj držanie tela
sú vlastne volaním o pomoc. A kto by napádal
človeka, ktorý prosí o pomoc? Všetka hrôza
sa zrazu rozplynula a namiesto toho sa dostavil
príliv radosti. Rozpoznal som jeho strach
– a svoj tiež.
V pokoji sme pokračovali v konverzácii.
Muž stále sedel oproti mne s prekríženými rukami,
nedbalo opretý o kreslo, a stále pohojdával
nohou. Ale ja som teraz už videl niečo iné.
Videl som muža sediaceho na stoličke oproti
mne, ktorý mal z nejakého dôvodu strach a celým
svojím držaním tela prosil, aby som mu
pomohol. Áno, bolo to volanie o pomoc!
Moje pocity sa zmenili. Zmizol môj pohŕdavý
obranný postoj. Teraz s tým mužom súcitím
a chápem, že sme spolu v súlade, ako to
malo byť od začiatku. Som úplne vyrovnaný.
A to je fantastické!
Môj hlas začal vysielať úplne odlišné
signály a vibrácie. O chvíľu som sa pokúsil
pozrieť tomu mužovi do očí. Vedel som, že to



už dokážem. Pohľad som mal pokojný, moja
pohŕdavosť a strach sa vytratili. Tak prichádza
oslobodenie.
Teraz som pred sebou videl muža, ktorý
ma prosil o pomoc takým spôsobom, na aký bol
zvyknutý. Hovoril som s ním pokojne a otvorene
– a stala sa zvláštna vec. Trvalo to iba
niekoľko sekúnd a jeho noha sa zrazu prestala
kývať!
Platí, že iný človek môže byť mojím učiteľom.

ÚVAHY
V príklade uvedenom v predchádzajúcej
kapitole som pri stretnutí spočiatku reagoval
ako obeť. Vnímal som sám seba ako subjekt
napadnutia. Inými slovami, vybral som si nešťastie.
Keby ten muž bol iný, bolo by všetko
iné… Tento príklad jasne ukazuje, že:
Nebol som nahnevaný alebo rozčúlený
z dôvodu, o ktorom som si myslel, že som.
Prečo som teda bol taký popudený?
Rozrušilo ma to, že som si vybral, že
budem vnímať mužove vystupovanie a reč
jeho tela ako útok na moju osobu. Došlo k tomu
preto, že som si nesprávne vyložil reálnu
situáciu. Nevidel som, že ten muž mal strach.
Zranila ma moja vlastná interpretácia prebiehajúcej
udalosti. Problém nebol niekde mimo
mňa. Problém sa v skutočnosti ukrýval v mojom
vnútri, v mojom vlastnom myslení. Stratil
som cit pre prítomnosť a pocit šťastia – pretože
som sa rozhodol, že druhého odsúdim.
Mojou úlohou však nie je, aby som ho
súdil. Mojou úlohou je prijať zodpovednosť za
to, aký s ním budem mať vzťah. Jediné, čo môžem
zmeniť, je zmeniť sám seba a svoj prístup
k druhému človeku.
Nájdite si voľnú chvíľku a pomaly čítajte:
Môžem zmeniť to, ako vnímam sám
seba.
Môžem zmeniť to, ako vnímam ostatných.
Ľudia sa zmenia, ak ich začnem vnímať
inak.
Svet sa zmení, ak ho začnem vnímať
inak.
Tieto slová sú veľmi dôležité.
Čím jasnejšie som schopný vnímať bolesť
iných ľudí a počuť ich volanie o pomoc,
tým ľahšie sa ubránim pocitu ublíženia, vyvolanému
pohŕdaním a aroganciou, čo je postoj,
ktorý druhá osoba zaujíma zo strachu ako obranný



prostriedok. Čím jasnejšie to vidím, tým
som slobodnejší a menej zraniteľný.
Naučil som sa, že:
Všetok strach je iba volanie o pomoc.

POMÔŽTE MI!
Pozrime sa, čo je to vlastne strach.
Ak sa pokúsim rozpomenúť na okamihy,
kedy som sa cítil vystrašený, nepokojný a nervózny,
musím povedať, že zo všetkého najviac
som túžil po pomoci v akejkoľvek forme. Mojím
najhlbším želaním v takýchto situáciách
bolo: Pomôžte mi!
Človek, ktorý sa bojí, chce pomoc.
To som však v takých situáciách nedokázal
povedať. V tých okamihoch som nechcel
pred ostatnými ukazovať, že som vystrašený.
Nechcel som otvorene ukazovať svoju zraniteľnosť
a zúfalo som skrýval svoju neistotu.
Osvojil som si neprirodzený prístup: tvrdý postoj
a šťastný úsmev. Bol to jednoducho môj
spôsob ochrany. Za túto masku som vkĺzol ako
do ochrannej bubliny a skryl som v nej svoj
strach.
Pravda je, že som urobil všetko, čo bolo
v tej chvíli v mojich silách, aby som náročnú
situáciu zvládol. Ale v daný okamih som sa
žiadnym spôsobom nedokázal ani s ňou, ani
s vlastnou neistotou vysporiadať. (Nasadzovanie
si masky je prostriedok na prežitie v absolútne
nezvládnuteľných situáciách. Mnohí
z nás sa k tomuto kroku uchyľujú, keď sa cítia
úplne bezmocní.)
Ako vyzerá bežná ochranná maska na
skrytie strachu a slabosti? Niektorí si zvolia
masku nepoddajnosti, tvrdosti a arogancie. Iní
si môžu nasadiť masku ľahostajnosti a nedotknuteľnosti
alebo nonšalantnosti. Ďalší ostanú
ľadovo chladní alebo mlčanliví. Tiež silne nalíčená
tvár môže byť pokusom, ako zamaskovať
vnútornú neistotu. Každá maska má jediný účel
– skryť strach, prípadne pravdu. Všetky masky
sú falošným pokusom o vyjadrenie sa.
Prečítajte si a navždy zapamätajte nasledujúce
vety:
Za každou maskou, ktorú vidím, sa
skrýva výkrik o pomoc.
Čím väčšia maska – tým hlasnejšie volanie.
Každá maska, ktorú vidím, skrýva
pravdu o osobe, ktorá ju nosí.
Maska môže človeka aj očariť alebo dokonca



zviesť. Môže ho tiež vyľakať. Ale nie je
možné masku skutočne milovať. Zamilovať sa
môžete iba do skutočného človeka, skrytého za
maskou. Milovať môžeme iba pravdu.

VIDIEŤ PRAVDU
Ak rozpoznám pravdu skrytú za každou
maskou, ostanem pri stretnutiach s druhými
nezraniteľný (ale súčasne vnímavý a sústredený).
Nasledujúce myšlienky sa vám môžu hodiť:
Pevne som sa rozhodol, že sa budem na
ostatných pozerať v novom, úplne odlišnom
svetle.
Za všetkými maskami, ktoré ľudia nosia,
vidím volanie o pomoc.
Nenechám sa ovplyvniť zdanlivou tvrdosťou,
aroganciou alebo ľahostajnosťou, pretože
viem, že to všetko sú iba falošné pokusy
o vyjadrenie sa.
Maska je obrana, za ktorú človek skrýva
svoj strach.
Pri stretnutí s inými ľuďmi majte vždy
na pamäti:
Všetky masky boli stvorené na to, aby
ukrývali rôzne druhy strachu. Sú to prosby
a výkriky o pomoc.
Ak ste schopní vidieť pravdu a pochopíte,
že maska je iba obranné zariadenie na
ukrývanie strachu, ostanete silní. Ak pokladáte
masku za pravdu, stanete sa jej obeťou.
Pokladať ilúzie za pravdu znamená
stratiť silu.
Vidieť pravdu znamená byť silný.
Mám vždy možnosť vybrať si radosť
a duševnú vyrovnanosť a vôbec to nezávisí
od vonkajších okolností.
Napríklad sa na vás v práci alebo doma
niekto nahnevá. Nepríjemným tónom vám povie
niečo, čo je podľa vášho názoru veľmi hlúpe.
Cítite sa urazení a skleslí. Ste teraz obeťou
správania iného človeka.
To už predsa poznáte, však?
Ono totiž nie je vždy jednoduché priznať
si, že: Zakaždým, keď som urazený, nahnevaný,
rozrušený alebo nahnevaný, mám sa niečo
naučiť.
Čo sa mám naučiť, čo to môže byť?
Rozmýšľajte: Čo keď vaše nešťastie
a vašu bolesť vôbec nespôsobila iná osoba, tá,
ktorá sa k vám správala hlúpo a bezcitne? Čo
keď sú vaše pocity spôsobené tým, ako ste si



vybrali, že si vyložíte slová, ktorá vám daná
osoba povedala?


