MUDr. Pavel Mokrej, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Práce vám neoplatí lásku (8. èást)
Pùjdu, kam chci a nikdy mì nedoenou
musím jen pøiznat, oplakat, zapomenout
já pùjdu, kam chci a nikdy mì nedoenou
musím jen zapomenout.
Radùza

Blíí se Vánoce, hektický konec roku.
Shon a spìch doma i v práci. Dùleitost
práce jaksi obraznì narùstá - démon
fiskálního roku velí ve stihnout, dokonèit, uzavøít. Vidina pomyslného pøedìlu Nového roku nám káe dokonèit resty
valené pøed sebou jako Sisyfovy balvany.
Atmosféøe navíc pøispívají krátké dny.
Vstáváme do tmy a za tmy se i vracíme
z práce. Tíha celého svìta leí právì na
nás.
Ale je to opravdu tak? Vykonáváme
tak podstatnou a nezastupitelnou èinnost
pro lidstvo? Pokusme se støízlivì odpovìdìt - ano, prakticky kadá práce je dùleitá, ale doopravdy by se s ní zastavil svìt?
Popravdì vlastní práci nakonec nejvíc

Myslel jsem na Tebe, autor: MUDr. Pavel Mokrej
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oceòují a obdivují ti, kdo ji dìlají - take
pøi støízlivém pohledu zjistíme, e to nejsou politici, kdo hýbe svìtem; e není
pravda, e vekerá lidská èinnost je moná
pouze díky investorùm; i bez módních
tvùrcù by eny dokázaly vyjádøit svou
osobnost; spravedlnost je docela dobøe
moná i bez právníkù a dokonce ani lékaøi
nezachraòují tolik ivotù, jak sami rádi
vìøí.
Jistì vichni dìláme nìco uiteèného
a prospìného - ale je to jediný smysl naeho ivota?

A má to vùbec nìjaký smysl?
Otázka smysluplnosti existence je pro kadého z nás nesmírnì dùleitá. A u si to
pøipoutíme nebo nikoli, je v naem konání trvale pøítomna. Mnohokrát za den se
o nìèem vyjadøujeme má to vùbec smysl , nebo tohle smysl má, proto je to
dùleité . Pøekvapivì snadno se rozhodujeme o smysluplnosti malých vìcí, rutinních èinností nebo kadodenních zábav. Otázka po smyslu ivota nám vak
pøipadá odtaitá jako téma pro velké filosofy - mudrce vzdálené naemu vednímu
svìtu. Není sloité pochopit, proè tomu
tak je - není to snadná otázka, nemá jedinou odpovìï pro nikoho z nás. Rozdíly
nebudou jenom mezi rùznými lidmi, kadý
z nás bude vidìt v rùzných dobách jiný
smysl a dùvod pro své úsilí. Znamená to
vak, e bychom se mìli odpovìdi skuteènì vzdát?

Vídám se se svými vzpomínkami, autor: MUDr. P. Mokrej

Se vím, co dosud víme, je nám jasné,
e práce snadno poskytne pocit smyslu.
Její význam, pravidla, hodnoty i kultura
jsou jasné. Svìt práce je vìtinou pøehledný. Dává jasná mìøítka úspìchu, rùstu a hodnoty.
Pokusme se na ve podívat z jiné strany. Zamyslete se a vyprávìjte svùj ivotní
pøíbìh. Udìlejte to, jako byste se pøipravovali na psaní vlastního ivotopisu. Pokud vám to pomùe, pite si poznámky, co
vás napadá. Zaznamenejte události minulosti, souèasnosti i budoucnosti. Máte
naprostou volnost, jak daleko do minulosti nebo budoucnosti chcete jít. Mùete si
pøedstavovat svùj pøíbìh i z pohledu jiného èasu - napø. doby, kdy budete chtít odcházet do dùchodu, nebo se vrate do
koly a promýlejte svoji budoucnost, nìkdo dokonce preferuje tvoøit svùj pøíbìh
jako nekrolog. Moností je celá spousta.
Je jenom na vás, jak a kdy zaènete, je vak
nutné zkusit pøíbìh nastínit celý. Dejte si
na èas, vìnujte tomu klidnì i víc dní - vracejte se k tomu, co u jste ve svém pøíbìhu zaèali. Uvaujte o tom, co jste opravdu
proili i o tom, co jste proít chtìli a co26

v budoucnu jetì chcete. Zdá se vám to
sloité? Moná, ale úsilí se vyplatí.
Pokusím se vám to ponìkud usnadnit.
Pøedevím se pokuste vzpomenout si na
záitky, které pro vás mají velký význam
v minulosti a které povaujete za dùleité
pro svùj souèasný ivot. Pøiøaïte svým
vzpomínkám emoèní hodnotu - jsou pozitivní, nebo negativní, nebo obojí?
A v èem jsou právì takové? Co má pro
vás mimoøádný význam v souèasnosti
a jak vás to ovlivòuje? Jaké události v budoucnu oèekáváte? Které z nich si pøejete
a kterých se obáváte? Kteøí lidé vás v minulosti ovlivnili? Jaký byl jejich vztah
k vám? Jací jsou nebo byli? Mají stále vliv
na vá ivot? Jaké emoce v souvislosti
s nimi proíváte? Je to radost, lítost, smutek, rozpaky, hrdost, uspokojení apod.?
Jaké jsou vae oèekávání do budoucna?
Jaký vliv na vás budou mít lidé ve vaem
ivotì? Jsou ve vaich budoucích plánech nìjací dosud neznámí lidé - napø.
noví partneøi apod.? Jací by mìli být - jaké
byste je chtìli mít? A co byste spoleènì
chtìli zaít? Jaké cíle v budoucnu máte?
Chcete se sami nìjak zmìnit? Jaká zmìna
by to mìla být a co by mìla pøinést?
Otázek, které si lze poloit v souvislosti se ivotním pøíbìhem kadého z nás, je
nekoneènì. Snad vás navrený smìr inspiroval k dalím, které jsou specifiètìjí
a blií vaemu vlastnímu vyprávìní.
Svùj pøíbìh si promyslete, evokujte minulost a pøedstavte budoucnost, nyní se
pokuste si jej sami pro sebe znovu pøevyprávìt. Potom si polote otázku, v èem vidíte smysluplnost svého pøíbìhu? Pokud
jste se v minulosti zabývali inventáøem
hodnot, mùete své odpovìdi jetì konfrontovat s výsledky tohoto zamylení.

lení, zda je pro tyto hodnoty prostor pouze v pracovní rovinì, a jakým zpùsobem
ovlivòují vae vztahy? Zda napøíklad rodina hodnotí vá pøínos pouze optikou
výe pøíjmu, nebo zda má vìtí hodnotu
èas, který vìnujete dìtem apod. Je dobré
se ptát, co nám mùe poskytnout materiální blahobyt a jaké obìti jsme ochotni poloit na oltáø jeho nabytí.
Mùe být velmi tìké najít jiné aspekty
smyslu existence, ne jsou moderní modly
- úspìch, seberealizace a blahobyt. Ale
i pokud opravdu vyznáváme jenom je proè ne, kadému podle jeho gusta - není
snadné neklouzat pouze po povrchu. Pokud pomýlíme napø. na úspìch, je tøeba
chápat, e se jedná o pøevánì individuální kategorii, která souvisí s tak individuálními hledisky jako je talent, zájmy a vidìní
sebe sama. To platí i pro seberealizaci
a materiální blahobyt. Blií pohled nám

ukáe, e obecná mìøítka nám mnoho nepomáhají. Pro málokoho (spí pro nikoho,
ale jistotu nemáte nikdy ) je ideální ivot
jako z reklamy na prací práek. Proto se
stává, e èlovìku, který nepronikl pod povrch, se stále vtírá pocit, e to jaksi není
ono. Tady je na místì dùkladný pohled do
vlastního nitra.

Musíme si pomáhat
Èasto se stává, e otázky po smyslu jsou
dùvodem latentních konfliktù s partnerem
- ostatnì nemusí zùstat u latentního konfliktu - rozpor mùe vyústit i v tìké krize
a rozchody. To souvisí mimo jiné s tím, e
o názoru na smysluplnou existenci vìtinou partneøi mluví málo - vední dny obvykle servírují jiné otázky. Ale vnímání
rozdílù v ivotním postoji je stále pøítomné, a pokud nerozumíme hloubce a obsa-

Nové rámce
Pokud si následnì poloíte otázku, k èemu
je takové nároèné cvièení dobré, pokuste
se definovat, èeho si v ivotì ceníte, jaké
jsou vae cíle a dùvody o nì usilovat. Jak
hluboce máte tyto vìci promylené?
A hlavnì - co je ve vaem ivotì spojeno
s prací a co nikoli. Jaké zdroje smysluplnosti nalézáte ve vztazích s lidmi mimo
práci, jaké jsou vae zájmy, které nejsou
spojené s pracovním výkonem a postavením? V øadì ohledù spojených s prací,
jako je sociální status, výdìlek, uplatnìní
a osobní rozvoj, je potom na místì zamy-

Nepøítel mylenek, autor: MUDr. Pavel Mokrej
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hu tìchto rozdílù, mùe být i velmi tíivé.
Nepochopitelné jednání a chování partnera lze po nìjakou dobu pøehlíet nebo s
urèitým vypìtím tolerovat. Ale je to moné trvale? Nebo alespoò dlouhodobì?
Odpovìï jistì znáte.
Komunikace je v takových pøípadech
obzvlátì obtíná. Cítíme-li se rozmrzelí
a napø. dlouhodobì zanedbávaní partnerem, který se pøíli uzavírá do svého pracovního svìta, není snadné o vìci hovoøit
bez negativních emocí. Pokud ale zahrneme partnera výèitkami a budeme podnìcovat jeho pocity viny nebo apelovat na
vnitøní imperativy typu mìl bys být lepí,
pozornìjí, citlivìjí a , vytváøíme naopak spíe tlak, který partnera zahání dále
do bezpeèné profesionální zóny.
Pro úspìnou komunikaci a pøilákání

partnerù k jiným aktivitám je vhodné najít
takový pøístup, který umoní nekonfliktní
komunikaci díky sluèitelnìjímu úhlu pohledu. Pokud máte napø. pocit, e vá mu
pøed vámi utíká do práce a skrývá se za
dùleitostí svého poslání, aby nemusel
trávit spoleèný èas jinými aktivitami, pokuste se promyslet ostatní hlediska - moná se vás snaí pøedevím zabezpeèit
a zlepit vai situaci. Proè o tom takto nemluvil? Napøíklad proto, e to povauje za
samozøejmé, a e tento cíl je pro nìj zcela
prioritní. Mùe mít pocit, e takto investuje do vztahu to nejlepí a v míøe, která silnì pøevýí cokoli jiného. Dokázala byste
v takovém pøípadì mluvit o vztahu k práci
smíølivìji a ve vìtí pohodì hledat cesty
ke zmìnì spoleèného ivotního stylu?
Podobnì je pro mue výkonovì orien-

tovaných en prospìnìjí pochopit, e
jejich partnerka nemusí být chladná, kariéristická potvora. Patrnì spíe usiluje
o vìtí seberealizaci, èasto hlavnì proto
se ujiuje o svých schopnostech a své
hodnotì. Podobnì jako mui upevòují
svùj sebeobraz pomocí role úspìného
ivitele, èlovìka, který dosáhl uznávaný
spoleèenský a ekonomický status, eny
bývají spíe orientované na osobní rozvoj, na potvrzení vlastní schopnosti a tím
vlastní hodnoty. Dùsledky bývají podobné. V podstatì pozitivní proces - motivace
k rozvoji a postupu - se mùe pøehoupnout na svou temnou stranu destruktivních a nedosaitelných nárokù k sobì,
které ve svých dùsledcích mohou vést
k workoholismu nebo jinému nutkavì
neurotickému chování.
Pokud jsme tedy schopni zmìnit úhel
pohledu na partnerovu fascinaci vlastní
prací a kariérou, na nìco, co se obvykle
pøi prvním pohledu jeví jako sebestøednost a sobectví nebo lhostejnost, vytvoøili jsme nové zarámování. Utvoøili jsme obraz, ve kterém je prostor pro oba. Tím neøíkám, e technika nového rámce je to, e
pocukrujeme nìco nestravitelného. To by
byl samozøejmì nesmysl, který by ve
svém dùsledku vedl k jetì bolestnìjím
problémùm v pozdìjí dobì. Podstatou je,
e ve spoleènì pøijatelnìjím obraze jsme
schopni nalézat cesty k produktivní komunikaci o problému. Pokud nejsme
schopni vytvoøit základ pro komunikaci
obsahující porozumìní, pochopení a pøátelství, nebudeme schopni nic konstruktivnì vyøeit. Kritika a konfrontace v tomto pøípadì nevede k úspìchu - mùe jen
doèasnì modifikovat vzájemné chování.
Uvìdomme si, e partner k tomu, aby se
mohl nìjak mìnit, nepotøebuje nai kritiku,
ale lásku.

Být s druhými

Jaká jsi vlastnì bývala?, autor: MUDr. Pavel Mokrej

28

Labor Aktuell 04/06

Pokud se u nás projevují pøíznaky fixace
na práci v jakékoli podobì a my bychom
chtìli nastolit nìjaký hygieniètìjí vztah
mezi námi a kariérou, mùe nám opìt pomoci ná semifiktivní ivotní pøíbìh. Jak?
Pokusme se pomocí interpretace mylených záitkù a u ze souèasnosti, minulosti nebo budoucnosti pøemýlet o oblastech naeho já, které nejsou prací infiltrovány a které jsou tak dostateènì silné,
e se mohou stát zdrojem naeho zakotve-

ní mimo pracovní pole.
Je zøejmé, e silné ukotvení mohou poskytnout pøedevím vztahy s druhými lidmi. Partneøi, pøátelé, dìti a známí, ti vichni
nám mohou aktivnì poskytnout energii
potøebnou k tomu, abychom se vyvázali
z bludného kruhu kariéry, nebo se od nìj
odpoutali natolik, e nabudeme rovnováhy v podstatných ohledech ivota.
Co vak pro to musíme udìlat my
sami? Pøedevím je nutné se zamyslet nad
lidmi ve svém ivotì. Málokterý workoholik toti doel tak daleko, e ztratil vekeré
blízké a zùstal se svou prací v úplném
osamìní. Naprostá vìtina z nás má nìjaké nabourané vztahy, ale obvykle nás obklopuje dostatek lidí, kteøí jsou ochotni
svùj vztah s námi zlepovat. Kdo je nám
tedy nejblíe? Komu chceme vìnovat
nìco ze sebe?

být sám se sebou
Jedním z aspektù nezdravé vazby k práci
je omezená schopnost sdílení emocí. Pracovní prostøedí to po nás neádá, spíe
naopak, kdo dokáe být dostateènì uzavøený a obrnìný, spíe uspìje. Práce nás
èasto uèí ignorovat spoje pocity. Èasto
své emoce registrujeme, ale na vìdomé
úrovni je potlaèujeme a nevnímáme nebo
nechápeme jejich význam.
V této souvislosti nám pomùe porozumìní tomu, jak jako bytosti fungujeme.
Emoce nejsou pouze duevními stavy, nejedná se o nìco abstraktního, co má svùj
obraz pouze v hlubinných strukturách
mozku. Emoce mají svoji fyzickou sloku.
Vnímání tìlesných pocitù je proto velmi
uiteèné, pomùe nám opìt navodit pochopení pro to, co jsme se nauèili potlaèovat.
Zkusme malé cvièení: pøedstavte si nìjakou neobvyklou a pùsobivou situaci napøíklad jdete uprostøed temné noci lesem bez baterky. Pokuste se plnì vít do
své pøedstavy. Co cítíte? Jaké tìlesné pocity zaíváte? Jak intenzivní jsou? Jak
dlouho trvají? A který z nich je nejdelí
a nejvýraznìjí? Soustøeïte se na schéma
své tìlesné odezvy. A nyní se vrate ke
svému pocitu. Co pøesnì cítíte? Pøevládá
strach, napìtí, ostraitost, nebo nìco úplnì jiného? Jak pùsobí temná noc v temném lese právì na vás? A nakonec - jaký
máte pocit ze svých pocitù? Stydíte se, e
jste pocítili úzkost nebo slabost? Pokud

ano, pokuste se zamyslet, proè tomu tak je.
Schopnost spojit své tìlesné a duevní emoce je dùleitým krokem pro porozumìní citùm ostatních. Je známo, e pokud
potlaèujeme schopnost vlastního proívání, je sníena i nae schopnost empatie.
Mnozí lidé sice mají pocit, e je od nich
empatie tak èi onak poadována, proto
o ni na vìdomé úrovni usilují. Výsledkem
vak není skuteèný proitek cizích pocitù,
ale pouze jakési jejich tlumoèení èasto
provázené soucitem a shovívavostí. Jedná se tedy spíe o jakési povýenecké samaritánství, které má s empatií jen málo
spoleèného. Je to obdoba postoje: Vím,
co je pro tebe nejlepí a postarám se
o to.
Pokud ale dokáeme pociovat pravou
empatii, nesnaíme se nutnì druhého zachránit nebo napravit, vnímáme, jak se cítí
a jsme schopni laskavé odezvy.

Neopoutìj mì, Bojovnosti, autor: MUDr. Pavel Mokrej

a být sám sebou
Nezbytný pøedpoklad pro cestu vpøed je
schopnost reálnì poznat své vnitøní hodnoty a názory, a také je dokázat formulovat a vyjádøit. To bývá problém pro øadu
lidí polapených v osidlech práce - jsou toti obvykle v zajetí nutkavého chování.
Vnitøní svìt lidí silnì profesnì exponovaných èasto pracuje s konceptem dokonalého individua - takoví lidé pociují silnou
potøebu dosáhnout svého ideálního obrazu. Laicky zjednodueno - být nejlepí
(obvykle ve vem). Jsou tak pronásledováni svými poadavky, e mají èasto problémy identifikovat se s vlastním obrazem

Cynická poznámka, autor: MUDr. Pavel Mokrej

v zrcadle. Cítí toti vnitøní potøebu být
krásnìjí, tíhlejí, vyí atd. Velmi podobné je to potom s ostatními aspekty
existence - touha mìl bych usilovat o to
být lepí se mìní na imperativ musí být
úspìnìjí, musí pociovat více lásky, musí být nad ostatními, musí, musí . Imperativ pak doprovázejí Sirény
svým zpìvem jsi výjimeèný, jsi pro to
pøedurèen  ale jen jetì musí . Pokud upadneme do tohoto stavu, je pro
nás obvykle u obtíné rozpoznat, e nároky, které si vytváøíme, jsou nereálné,
èasto konfliktní. Vìtinou nám znemoòují
ít teï a odsuzují nás k orientaci na budoucnost, ve které dosáhneme svých ideálù a vechno bude dobré. Nereálnost takové vize je nasnadì.
Pochopitelnì není lehké setøást takovou vnitøní tyranii. V tìkých pøípadech to
nebývá moné bez kvalifikované terapeutické pomoci. Bìnì nám vak postaèí zamylení, zastavení a sebezpytování. Od
pochopení toho, e tyran v nás není jedinou ani nejdùleitìjí souèástí naí osobnosti, vede cesta k rozvinutí tìch ostatních rovin, které uèiní ná ivot snesitelný
a zajímavý u v souèasnosti. Být dobrým
èlovìkem znamená nebýt a nechtít být
nejlepím èlovìkem. Být dobrým èlovìkem znamená porozumìní vlastním hranicím.
Blíí se Vánoce, èas vhodný pro pøíbìhy a pohádky. Nedìlejte z nich svátky
stresu jako jiní, zamyslete se nad svým ivotním pøíbìhem a najdìte cestu k sobì.
29
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