
Kapitola ôsma
Podľa čoho spoznáme,
aká bolesť sa prebudila

Túto otázku často kladú ľudia, ktorí sa zaujímajú
o svoje bolesti. Už som spomenula, že šanca poradiť
si rýchlo s bolesťou stúpa, ak presne vieme, ktorá bolesť
náš problém spôsobila. Samozrejme, že to nie je
vždy také jasné a vyžaduje to trochu cviku vedieť bolesť
rozpoznať. Teoretické znalosti z nás totiž odborníka
neurobia. Znalosti a techniky si osvojíme a začneme
ich brať ako prirodzené až potom, ako si ich
zopakujeme.
Ak si sa napríklad naučil tancovať čaču, netancuje
sa ti dobre hneď, ako si sa naučil základný krok.
Nebudeš naň musieť myslieť až potom, keď si čaču
viackrát zatancuješ. Akonáhle zacítiš rytmus, nohy sa
ti samé dajú do pohybu bez toho, aby si im musel hovoriť,
čo majú robiť.
S rozoznaním bolesti to vyzerá rovnako. Najlepší
spôsob je naučiť sa používať jednu techniku. V nasledujúcich
etapách preskúmaš túto problematiku
prostredníctvom rôznych príkladov.

Prvá etapa: spoznať ego
Na základe informácii z tretej kapitoly ľahko spoznáš,
kedy ťa ovládlo ego. Automaticky si uvedomíš,
že ťa má pod kontrolou aj vo chvíľach, keď súdiš alebo
obviňuješ seba či niekoho iného a keď myslíš na
minulosť či budúcnosť a pociťuješ pri tom nepríjemné
pocity (strach, nepokoj, pocit viny, zlú predtuchu,
nerozhodnosť, pochyby, hnev a podobne).
Uvediem príklad: v období, keď píšem túto knihu,
je potrebné urobiť doma niekoľko úprav. Pri ich plánovaní
ma napĺňa šťastie, aké to bude u mňa príjemné
a pohodlné, keď to bude všetko hotové. Som sama sebou
a riadim sa svojou predstavou krásy. Plánujem do
budúcna, ale nijaké zlé pocity ma neprepadajú, a preto
viem, že ma ego neovplyvňuje.
Keby som sa však pustila do prestavby, aby som na
druhých urobila dojem a dočkala sa od nich pochvaly,
znamenalo by to, že túžim po uznaní. Ego si myslí, že
je domom, majetkom, peniazmi, znalosťami: vlastne
všetkým, čo môžeme vlastniť. Čím viac s vecami stotožňuje,
tým viac sa bojí, že mu budú chýbať.
Počas úprav by som sa mohla obávať, že mi budú
chýbať peniaze, sklamú ma robotníci alebo že som sa
zle rozhodla. Všetky tieto príklady dokazujú, že mi
rekonštrukcia prináša viac nepríjemností ako radosti,
čo očividne spôsobujú myšlienky môjho ega.
Ak si si nie istý, či sa tvoje ego hlási o slovo, polož



si túto otázku: „Som v tejto situácii pokojný, spokojný
a šťastný? Alebo cítim určitý nepokoj?“
Pozor: treba rozlišovať medzi mentálnou aktivitou
a činnosťou ega. Pokojne sa môže stať, že musíš
pripravovať veľa vecí, a preto musíš viac premýšľať.
V určitej chvíli dokonca môžeš zistiť, že si pripadáš
preťažený a potrebuješ si odpočinúť. Ak sa nebojíš
a nezožiera ťa vnútorný nepokoj, pôjde len o konštatovanie
faktu. V takejto situácii je najlepšie venovať
sa akejkoľvek aktivite, ktorá si nevyžiada žiadne
mentálne úsilie. Ja osobne rada skúšam nové recepty
alebo čítam dobrodružné knihy. Užitočná je aj meditácia,
ale len vtedy, keď si na ňu zvyknutý. Ak to tak
nie je, pravdepodobne svoju mentálnu stránku neupokojíš.

Druhá etapa: rozpoznanie prežívaných
emócií
Na rad prichádzajú ďalšie otázky:
• „Čo v tejto situácii cítim?“
• „Na ktorom mieste môjho tela sa tieto emócie nachádzajú?“
• „Čoho sa pri sebe najviac obávam?“

Svoj nepokoj nemôžeš vyliečiť, ak si ani neuvedomuješ,
že ho pociťuješ.
Zo skúsenosti viem, že väčšina ľudí má problém
odpovedať na tieto otázky. Tí, ktorí sa naučili vnímať,
čo sa v nich odohráva, tvoria výnimku. Väčšina rodičov
to nevie naučiť svoje deti, lebo ani oni si s tým
nevedia rady.
Uvediem teraz zoznam zo seminára Ako rozvíjať
svoje cítenie, ktorý organizuje naša škola. Pomôže ti
zistiť, ako sa cítiš.
Odporúčam ti, aby si si ho v náročných situáciách,
v ktorých chceš spoznať svoje emócie, pomaly prečítal.
Čím viac emócií nájdeš, tým hlbšie prenikneš do
svojho vnútra a tým viac zvýšiš svoju šancu na uzdravenie.
Ak budeš toto cvičenie pravidelne opakovať,
postupom času už nájdeš odpovede oveľa rýchlejšie
a aj bez zoznamu.
…

Tretia etapa: odsúdenie, obvinenie, reakcia
„Koho v tejto situácii odsudzujem alebo obviňujem?“
Ak sa obviňuješ a pociťuješ pri tom najmä strach,
spôsobila to reakcia na bolesť odmietnutia a/alebo
opustenia. Ak sa odsudzuješ a zároveň sa hanbíš, reaguješ
tým na bolesť poníženia.
Ak obviňuješ človeka opačného pohlavia a hneváš
sa na neho, zavinila to bolesť zrady, a teda maska
ovládajúceho typu. Svoj hnev či vzburu môžeš buď
naplno prejaviť, alebo zostanú skryté v tvojom vnútri.
Aj keď ich potláčaš, pripravuješ pomstu či odkladáš



zrážku na neskôr, tvoje trápenie hrá stále významnú
rolu. Skutočnosť, že ho v sebe potláčaš, len zosilňuje
tvoje vnútorné utrpenie. Čím viac budeš so svojím
vyjadrením váhať, tým hrozí väčšie nebezpečenstvo,
že sa tvoj problém zhorší.
Ak obviňuješ seba či osobu toho istého pohlavia
a hneváš sa, ovplyvňuje ťa bolesť krivdy a spolu
s ňou maska nepoddajného typu človeka. Správaš
sa zrejme tak, že seba ospravedlňuješ alebo obviňuješ
druhého. Tvoja reakcia môže byť buď okamžitá,
alebo si ju môžeš schovávať, lebo veríš, že ju vyjadríš
neskôr. Aj keď ju však schovávaš, je čitateľná
v tvojich gestách, očiach a na tele alebo sa dá vycítiť
z tvojho potláčaného hnevu.
Vďaka tomu, že zistíš, koho obviňuješ či odsudzuješ,
si rýchlejšie uvedomíš, aká bolesť je aktívna.
Masku, ktorú si si nasadil, odhalíš aj pomocou svojho
správania, ktorým sa chrániš pred bolesťou. Okrem
zoznamu pocitov by si si mal niekoľkokrát prečítať aj
opis postojov a správaní spojených s bolesťou, ktoré
nájdeš v prvej kapitole, a aj podrobnejšie vysvetlenie
v piatej, šiestej a siedmej kapitole.

Nezamieňajme si odsudzovanie
s bolesťou
Teraz sa vrátim k faktu, že je kľúčové oddeliť odsudzovanie
od bolesti, aby si mohol určiť, akú masku
nosíš.
Zoberme si príklad Renée, ktorá má problémy so
svojím nadriadeným. Nevšíma si ju a nepozrie na ňu
ani vo chvíli, keď sa s ňou rozpráva. Očividne dáva
prednosť jej veľmi peknej kolegyni. Renée dennodenne
prežíva v robote stále silnejšie emócie a trápi
sa aj po návrate domov. Nedokáže vypustiť z hlavy,
čo sa deje. Do jej myšlienok prenikla Canta.
• „Nechápem, prečo sa ku mne takto správa po tom
všetkom, čo som pre neho urobila.“
• „Prečo chváli Suzanne, keď mu viac pomáham
ja? A prečo mu Suzanne nepovie, že by mal pochváliť
mňa? Ona však dokonca prijíma jeho slová
so širokým úsmevom na tvári. Je to pokrytecké!
A ešte mi aj často rozpráva, aké má šťastie, že
so mnou pracuje. Hovorí to určite len preto, aby
ma mohla aj naďalej využívať.“
• „Okrem toho zostávam v robote vždy dlhšie ja,
keď je treba. Zdá sa, že nikoho ani len nenapadne
opýtať sa Suzanne, či nechce aj ona pracovať
nadčas.“
• „Dnes to bol už vrchol! Dovolil si povedať, že mi
to svedčí, a pritom si ma zmeral od hlavy po päty.
A potom na mňa obidvaja s úsmevom pozerali.
Bola by som mu povďačná, keby bol radšej ticho,



aby som nemusela počúvať podobné nezmysly.
Toto nebol jeho prvý kompliment za tie dva roky,
čo pre neho pracujem.“
• „Myslím, že odtiaľto odídem. Už mám dosť toho,
ako ma stále ponižujú a odmietajú.“
Renée by mohlo ľahko napadnúť, že tieto bolesti
zasahujú jej bolesť poníženia. Aj keď jej však pripadajú
ako poníženie, v skutočnosti sú aktivované úplne
iné bolesti.
Začneme s jej nadriadeným. Svojím správaním
v nej prebúdza bolesť odmietnutia, ktorá súvisí s maskou
únikového typu, keďže Renée v jeho prítomnosti
nereaguje a všetko v sebe tají. Odchádza a uzatvára
sa sama do seba. Pravdepodobne si ani neuvedomuje,
ako veľmi sa v hĺbke svojej duše odsudzuje.
• „Je samozrejmé, že nie som ani zďaleka taká pekná
ako Suzanne. Som taká škaredá, že ma vôbec
neprekvapuje, že dáva prednosť jej.“
• „Prečo som taká zbabelá a nepoviem mu, ako veľmi
mi jeho správanie ubližuje? Dnes som mu na
jeho akože lichôtku mohla odpovedať: ,Ďakujem
za všetky tie dni uplynulých dvoch rokov.  ʻ Viem,
že je to sarkastické, ale aspoň by som ukázala,
že nie som zbabelec, ktorý len znáša posmešky
ostatných.“
• „Už miliónkrát som si sľúbila, že poviem nie,
keď ma požiada, aby som pre neho niečo urobila,
zatiaľ čo Suzanne telefonuje, pilníkuje si nechty,
a akonáhle sa šéf objaví, predstiera, že pracuje.
Prečo nedokážem dodržať svoj sľub? Som nula.“

Renée sa ustavične odmieta a nechá Cantu, aby ju
presvedčila o pravdivosti všetkých týchto hlúpostí.
Svoj postoj nebude schopná zmeniť, dokým nepochopí,
čo pre popieranie skutočnosti, ktorá jej bráni
cítiť utrpenie, naozaj prežíva. Pozerá sa len na to, čo
sa odohráva mimo ňu. Okrem toho nedokáže ani do
úvahy vziať myšlienku, že by nadriadený mohol byť
s jej prácou spokojný, a preto trvá na tom, že sa bude
ujímať tých najdôležitejších úloh. A nevidí ani ďalší
dôkaz jeho spokojnosti, ktorým je fakt, že ju nevyhodil.
Odmietnutie, ktoré prežíva so svojím šéfom „kopíruje“
odmietnutie, ktoré prežívala v detstve, prípadne
v dospievaní so svojím otcom či učiteľom mužského
pohlavia pri písomkách alebo vyučovaní. Bolesti
odmietnutia a krivdy pôvodne súvisia s rodičom toho
istého pohlavia. Jednako ich však môže neskôr prebudiť
aj rodič (alebo aj iný človek) opačného pohlavia.
Vieme, že tu ide o prípad, v ktorom namiesto toho,
aby sme odsúdili druhého, obrátime výčitky proti
sebe. Odmietame sa alebo sa odsudzujeme, že sme
nespravodliví.



Ak by Renée svojmu nadriadenému odpovedala
uštipačne, bolo by to pre bolesť zrady. Dokazovalo by
to, že nechápe, prečo šéf, prejavujúc jej toľko dôvery
zverovaním jej tých najvýznamnejších úloh, nemôže
preukazovať uznanie a lichotiť jej.
Bolesti citového rázu sa spájajú s pocitmi, ktoré
sme si prežili v detstve. Bolesti profesijnej povahy
súvisia s akoukoľvek podobou výuky.
Skutočnosť, že sa Renée Suzanne nepostaví, pramení
takisto s jej bolesti odmietnutia. Pociťuje voči
svojej kolegyni nespravodlivosť, ale jej bolesť odmietnutia
je natoľko silná, že zostáva nepoddajným
typom človeka. Keby sa prestala ovládať a nechala
by svojmu hnevu pred kolegami voľný priebeh, prevládla
by nad odmietnutím bolesť krivdy.


