Editorial
Váení pøátelé,
také chodíte do práce s pøíjemným pocitem, e vás to baví?
A pøilo vám nìkdy na mysl, e i láska k práci má svá rizika?
Èlovìk si to uvìdomí, kdy vypadne ze zaitého stereotypu, odstøihne se od e-mailù a vypne pracovní mylenky. Jak velká
oblast mozku najednou potemní? A co tam zùstává?
Chtìla bych mít astnou rodinu, ale také se chci realizovat. O konfliktech práce versus rodina se nahlas pøíli nemluví, ale o co niternìjí problém, o to palèivìjí. Spoleèenský status spojený s kariérou se stává diktátem a dìti se ptají po mamince èi po babièce. Jak z takového dilematu ven?
Trénink posiluje, neèinnost oslabuje
Mozek je nejen velínem naich mylenek, ale pøedevím ivým
orgánem. Neurospojení, která aktivnì vyuíváme, se neustále
posilují, aby byla rychlejí a výkonnìjí. V hudbì nebo ve
sportu kadý laik pozná, e se zlepuje, ale dá se to poznat
v práci? Zkusme si pro lepí názornost èást mozku vyuívanou
hlavnì v pracovním procesu nevìdecky oznaèit jako pracovní
mozek. Jeho logicko-analytické obvody potøebujeme k soustøedìní, dlouhodobému plánování a racionálnímu plnìní
úkolù. Èím více pracujeme, tím více logicko-analytických
spojení aktivujeme a rozvíjíme. Pracovní mozek roste a sílí
a zvyuje se jeho výkonnost.
To zní jako dobrá zpráva, jene Výzkumy potvrzují, e expanzí pracovního mozku zároveò potlaèujeme rozvoj dùleitých spojení, která vyuíváme ke zpracovávání veho, co se
nás osobnì týká. Øíkejme této èásti autobiografický mozek. Potøebujeme jej, abychom dokázali vnímat sociální potøeby svoje
i ostatních a uvìdomovat si vlastní emoce. Pokud aktivujeme
pracovní mozek, autobiografické okruhy se vypínají. Dlouhodobou neèinností se dokonce podle pravidla use it  or loose
it jejich dalí rozvoj brzdí. Jako kdybychom nad sebou a nad
svým ivotem ztráceli kontrolu.
Dominující pracovní mozek
Dominantním vyuíváním pracovního mozku snadno dosáhneme hluboké koncentrace na plnìní úkolù. Cítíme se skvìle,
protoe nás netrápí úzkostné mylenky. Stává se z nás výkonný
stroj zamìøený na dosaení dlouhodobých cílù. Firma chválí,
odmìòuje a tleská, ale kvùli své váni pro práci mnozí manaeøi èi experti, kteøí rozvíjejí pøedevím obvody logicko-analytické (plánování, strategie), ZTRÁCEJÍ SAMI SEBE.
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Kdy mají autobiografické okruhy pøevahu
Pøíliným pøemýlením o vlastní osobì naopak masivnì posilujeme rozvoj autobiografických okruhù, èím si zároveò sniujeme schopnosti logicko-analytického pøemýlení. Úkolovì
orientované okruhy se v mozku vypínají a nae výsledky za
moc nestojí. Následná kritika  kterou jsme si zaslouili 
nadále sniuje nai sebedùvìru. Toèíme se ve spirále podceòování vlastní osoby, K DEPRESI JEN KRÙÈEK.
Správnou cestou
Cestu k rovnováze popisuje lidová moudrost v mnoha pohádkách, které ale mají jedno spoleèné. Vydat se do svìta. Podle
mých zkueností není tøeba jet pøes sedmero království, úplnì
staèí vyjet si na poøádnou dovolenou. Na chvíli se zastavit.
Ztiit. Sesbírat kousky sebe, které jsme cestou poztráceli. Poddat se blahodárné lenosti. Zapátrat hluboko uvnitø, zdali má
nae cesta hlubí smysl kromì doèasného útìku, který vyadoval odvahu zamknout kanceláø.
Ovem k takovému rozhodnutí je tøeba víc odvahy ne jen
zavøít za sebou dveøe. Utlaèovaný autobiografický mozek toti
dostává pøíleitost se zviditelnit a okamitì jí vyuívá. Stínosti, které na mì chrlí, nejsou nikterak pøíjemné. Prý se mi práce
infiltrovala do soukromí, do rodiny, do ivota. Práce, jídlo,
spánek na zotavenou, abych se mohla vrhnout do dalí práce.
Baví mì to, naplòuje mì to. A okrádá mì to o mou pravou
identitu.
Váeò ivota
Kdy jsem byla jetì nezávislou studentkou, trávili jsme veèery
hlubokými filozofickými debatami o naich duích. Dneska se
svých pøátel sotva stihnu zeptat: Jak se má? nebo Co dìlá?.
Na otázky: Z èeho má nejvìtí radost? Na co se tìí?, ale u
nezbývá èas. Ráno vstávám s pocitem  Hlavnì to vechno
stihnout! Dnení doba je rychlá a záleí pouze na nás, jak dokáeme balancovat na tenkém lanì rovnováhy mezi prací a sociálními potøebami svými i naich blízkých.
Na co já se nejvíc tìím? Pravdu? Nejvíc se tìím, a zároveò se bojím, co se stane, a budu smìt opustit pracovní kolotoè a stanu se paní svého èasu. Mìla bych se na to pøipravit.
Jednou, a pøijde èas, mi moji nejblií vystaví úèet, jakou jsem
byla dcerou, matkou èi babièkou. Doufám, e nebudu mít na
náhrobku nápis: Byla skvìlá manaerka komunikace. J
Pøeji vám barevný podzim plný pøíjemných pocitù,
Lenka Nováková

