
Poďme si zopakovať, ako sa dá zistiť, že si si
práve nasadil niektorú masku, aby si sa chránil.
Ak je aktivované zranenie z odmietnutia, použiješ
masku únikového typu. To znamená, že chceš ujsť od
situácie alebo osoby, pri ktorej by si mohol zažiť odmietnutie.
Bojíš sa, že spanikáriš a budeš sa cítiť bezmocný.
Túžiš byť neviditeľný, stiahneš sa, uzavrieš
sa do seba, budeš sa snažiť nepovedať alebo neurobiť
nič, čo by mohlo vyprovokovať ešte väčšie odmietnutie
zo strany druhých. Maska ti nahovára, že nie si
dosť dôležitý či hodnotný a že nemáš právo existovať
tak, ako iní.
Ak je aktivované zranenie z opustenia, pestuješ
si masku závislého typu. Pod jej vplyvom si ako malé
dieťa, ktoré si vynucuje pozornosť. Si presvedčený,
že sám nič nezvládneš. Si stále v strehu, aby ťa druhí
neopustili alebo ti neprestali venovať pozornosť. Za
týmto účelom môžeš dokonca aj ochorieť alebo si
vyrobíš rôzne problémy, len aby sa ti dostalo pomoci
a podpory.
Ak je aktivované zranenie z poníženia, nasadzuješ
si masku masochistického typu. Pod jej vplyvom
zabúdaš na svoje potreby a myslíš len na potreby druhých.
Staneš sa dobrým, veľkorysým, vždy ochotným
človekom, pripraveným slúžiť, aj ak je to nad svoje
sily. Preberáš zodpovednosť, záväzky a povinnosti
druhých, a to skôr, ako ťa o to niekto vôbec požiada.
Robíš všetko preto, aby si bol užitočný, a nemusel sa
cítiť pokorený a ponížený. Tiež si podvedome zariaďuješ
život tak, aby si bol neslobodný. Vždy, keď je
tvoje jednanie motivované strachom, že by si sa za
seba mohol hanbiť alebo že sa budeš cítiť ponížený, je
to znamenie, že práve používaš masku.
Ak je aktivované zranenie zo zrady, vytváraš si
masku ovládajúceho typu. Pod jej rúškom začneš
byť nedôverčivý, skeptický, neustále v strehu, autoritatívny,
netolerantný a prehnane náročný. Snažíš sa
všetkým dokazovať, aký si silný. Nikto si k tebe nemôže
nič len tak dovoliť. Rád rozhoduješ za druhých.
Za každú cenu si potrebuješ udržať svoju povesť, aj
keby si mal kvôli tomu klamať a všelijako kľučkovať.
Zabúdať na svoje potreby. Chceš, aby ťa ostatní pokladali
za spoľahlivého a dôveryhodného. Tiež sa rád
staviaš do role sebavedomého svetáka, hoci v skutočnosti
o sebe často pochybuješ.
Ak je aktivované zranenie z krivdy, vznikne maska
nepoddajného typu. Tá z teba robí chladného, necitlivého,
suchárskeho, skostnateného človeka. Ešte aj
tvoje telo a pohyby sú stuhnuté. Si prehnaný perfekcionista.
Často sa rozzúriš, si netrpezlivý a prehnane
kritický, a to aj voči sebe samému. Si veľmi náročný
a nedbáš na svoje hranice. Vždy, keď sa príliš kontroluješ



a ovládaš, keď si sám voči sebe tvrdý, je to
znamenie, že práve používaš masku.
Masky si nasadzujeme nielen vtedy, keď sa bojíme,
že nás niekto zraní, ale aj keď sa obávame, že
by sme sami mohli niekoho zraniť. Naše jednanie je
tak stále motivované buď potrebou lásky, alebo strachom
z jej straty. Naše správanie v takých chvíľach
nezodpovedá tomu, kým naozaj sme. Doslova se zmeníme
na niekoho iného. A keďže správanie diktované
maskami si vyžaduje námahu, následne máme nároky
a očakávania aj voči druhým.
Zdrojom našej vnútornej pohody by pritom malo
byť to, čo sme a čo robíme, nie pochvala, uznanie,
vďačnosť či podpora druhých.

Znovu si pripomeňme, že ego sa snaží naše zranenia
neuveriteľne ľstivo skrývať. Ďalej uvádzam
spôsoby, ako sa každý charakterový typ necháva
zmiasť egom:
Únikový typ si nahovára, že sa vzorne stará o druhých
aj sám o seba, aby necítil odmietnutie.
Závislý typ sa rád hrá na nezávislého a každému
vykladá, ako je mu dobre samému a ako nikoho nepotrebuje.
Masochistický typ sám seba presviedča, že sa
veľmi rád obetuje pre druhých a že to v skutočnosti
zodpovedá jeho potrebám. Nahovára si, že všetko je
v poriadku, a ospravedlňuje osoby alebo situácie, ktoré
ho ponižujú.
Ovládajúci typ je presvedčený, že nikdy neklame,
vždy dodrží slovo a že sa nikoho či ničoho nebojí.
Nepoddajný typ rád rozpráva o tom, aký je spravodlivý,
ako nemá žiadne problémy, a tiež sa rád opája
predstavou, že má veľa priateľov, ktorí ho berú takého,
aký je.

Vnútorné zranenia sa liečia rovnako ako telesné
rany. Stalo sa ti už niekedy, že si nevydržal, kým ti
z tváre nezmizne nejaká vyrážka, takže si si ju vytláčal,
ale výsledkom bolo len to, že vyrážka ti na tvári
ostala dlhšie? To isté sa stane, ak nemáme dostatočnú
dôveru v liečivú moc nášho vnútra. Aby mohol akýkoľvek
problém zmiznúť, treba ho najprv prijať, venovať
mu bezpodmienečnú lásku, a nie hneď sa začať
horúčkovito pokúšať zbaviť sa ho.
Hlboké vnútorné zranenia treba najprv rozoznať,
a následne láskyplne prijať.
Bezpodmienečne milovať znamená prijať niečo
aj v prípade, že s tým nesúhlasíme alebo to celkom
nechápeme.
Bezpodmienečne milovať svoje zranenia znamená
akceptovať, že vznikli z nejakej príčiny, že si si ich ty
sám vytvoril s cieľom pomôcť si. Treba si uvedomiť



určitý aspekt svojej osobnosti, ktorý sa ti možno nepáči.
Tieto „vyrážky“ totiž chcú upútať tvoju pozornosť,
aby si si uvedomil, že sa možno bojíš v nejakej situácii
stratiť tvár a že tento strach ti bráni byť sám sebou.
Tento prístup ti umožní možno sa „vyrážke“ dokonca
poďakovať. Tvoje „vyrážky“ zmiznú oveľa rýchlejšie,
ak si ich s láskou prijal a pochopil ich význam.

Uvedom si, že všetko, čoho sa obávaš zo strany
druhých alebo čo im vyčítaš, robíš aj ty im, a dokonca
i sám sebe.
Tu je niekoľko príkladov, ktoré ukazujú, do akej
miery človek niekedy dokáže ubližovať sám sebe:
Ten, kto trpí odmietnutím, živí svoje zranenie zakaždým,
keď si nadáva, že je nanič, alebo keď z nejakej
situácie ujde.
Človek trpiaci opustením prehlbuje svoje zranenie
zakaždým, keď nechá tak nejaký projekt, na ktorom
mu záležalo; zakaždým, keď „sa opustí“, keď sa o seba
dosť nestará a nedožičí si pozornosť, akú potrebuje.
Odstrašuje druhých tým, že sa na nich príliš upína,
a podvedome si to vždy zariadi tak, že ich napokon
stratí a ostane opäť sám. Týra aj svoje telo tým, že si
podvedome priťahuje choroby, aby získal pozornosť.
Osoba, ktorá má problém s ponížením, živí svoje
zranenie vždy, keď sa pred niekým poníži či zhodí,
keď sa ponižujúco porovnáva s druhými, keď si nadáva,
že je tučná, nie dosť dobrá, slabá a podobne. Ponižuje
sa aj nosením oblečenia, ktoré jej nepasuje, a tým,
že si ho často zašpiní. Trápi svoje telo prejedaním sa.
Týra sa preberaním zodpovednosti za druhých, takže
potom nemá čas a priestor pre seba.
Ten, kto trpí zranením zo zrady, udržiava svoje
zranenie pri živote tým, že sám seba klame a nedodržiava
záväzky voči sebe samému. Trestá sa tým, že
chce robiť všetko sám, pretože nikomu neverí. Ak sa
aj odhodlá zveriť zodpovednosť niekomu inému, prehnane
ho kontroluje, takže mu aj tak neostane žiadny
voľný čas.
Ten, kto trpí krivdou, len toto zranenie prehlbuje
tým, že je sám na seba príliš náročný. Nerešpektuje
svoje limity a zbytočne sa tak vystavuje stresu. Je
voči sebe nespravodlivý, pretože sa prehnane kritizuje
a nevidí svoje dobré vlastnosti alebo to, čo robí dobre.
Vo všetkom hľadá chyby a to, čo nie je dokonalé, mu
kazí náladu. Okrem toho týra sám seba tým, že si nevie
ničím urobiť radosť.

Tak, ako je dôležité prijať svoje zranenia, treba
prijať aj masky, ktoré vytvorilo naše ego v snahe
chrániť nás. Treba si poďakovať za to, že si si dokázal
vypestovať masku, ktorá ti vlastne pomohla prežiť.



No dnes ti táto maska spôsobuje viac škody než
úžitku. Treba si uvedomiť, že dokážeš žiť, aj keď si
zranený. Už nie si malé dieťa, ktoré svoje zranenia
nevedelo zvládať. Teraz si dospelý, skúsený a múdry.
Máš iný pohľad na život a si rozhodnutý mať rád sám
seba.


