Ako začať

Doprajte si pauzu v premýšľaní o osobe
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alebo udalosti – nechajte si odstup. Ochráni
vás to pred vyčerpanosťou. Zamestnajte sa tým, čo odpúta vašu pozornosť od

problému a pri čom si oddýchnete či už aktívne, alebo pasívne.
Potom príde poznanie, že sa dokážete zdržať trestajúcich výrokov, reptania a nepriateľského správania.
Nasleduje trpezlivosť – v praxi je to veľkorysosť a súcit,
ochladenie emócií.
Pridajte vypúšťanie z pamäti: vedome sa odmietajte udalosťou alebo
človekom zaoberať. Zmyslom je nechať veci na pokoji, hoci zabudnúť neznamená urobiť zo seba niekoho so stratou pamäti.
Vedomé zabudnutie znamená, že máte zatlačiť niečo do úzadia. Je to aktívny proces, nie pasívna snaha. Určité veci nechajte na pokoji, neatakujte
sa opakovanými myšlienkami, obrazmi a emóciami.
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Zámerne sa dištancujte od problematických udalostí, od posadnutosti,
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a tak si vytvorte priestor na vznik nových skúseností, nad ktorými premýšľajte. Nevracajte sa k tým starým.

Čo všetko sa
vo vašom živote
zlepší, ak dokážete
odpustiť iným,
ale aj sama sebe
Možno ste nevedeli

● Odpustiť a vzdať sa toho, čo nás trápi, nie je
kapitulácia.
● Aj keď nám niečo niekedy pripadá neodpustiteľné, čo nám niekto urobil, odpustenie nie je
pre ostatných. Odpustenie je pre nás.
● Odpustiť neznamená zabudnúť. Je to pamätanie si bez hnevu.
● Ľuďom neodpúštame preto, že by si to zaslúžili, ale preto, aby sme netrpeli, keď si spomenieme na to, čo nám urobili.
● Vďaka odpusteniu môžeme fungovať v pokoji
napriek tomu, čo sa nám stalo.
● Odpustenie je prejavom sebalásky.
● Všetci mávame svoje dôvody, prečo nemôžeme odpustiť. No ak uzavrieme istú etapu či
problém, ak dokážeme odpustiť pomyselným
vinníkom, môžeme sa radovať z toho, že sme tu
a teraz a žiť svoj život najlepšie, ako dokážeme.

Protijed na hnev a bolesť
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● Na kus čistého papiera si napíšte, čo vás nahnevalo, ponížilo, zranilo – a potom ho spáľte.
● Zasmejte sa samy sebe. Koktail smiechu s trochou irónie dokáže zázraky.
● Aj keď neviete extra kresliť, namaľujte si obrázok, ako cestujete preč od niekoho, kto vás ranil,
nahneval či inak sa vás dotkol.

ako a prečo nás niečo znepokojuje.“ Proces prijatia a odpustenia je podľa odborníčky na vzťahy nesmierne mocný a robí v medziľudských
vzťahoch zázraky. „Kto prijal a pochopil seba,
prestal sa kritizovať a súdiť za každú drobnosť,
ten takto dokáže nazerať aj na ostatných.“ A to
je pri budovaní a udržiavaní harmonických medziľudských vzťahov kľúčové. „Neznamená to
pritom, že máme meniť seba – stačí, ak zmeníme uhol pohľadu na okolnosti a pochopíme,
že všetci robíme, čo vieme, a pritom sa učíme.
Dôležité je učenie a náš postoj, že akceptujeme
ľudí takých, akí sú,“ zamýšľa sa odborníčka.

Dôležité vedieť
Skutočné odpustenie nie je záležitosťou
jedného dňa. Chce to čas a vytrvalosť,
pretože k zmene musí dôjsť aj na úrovni
nášho podvedomia.

Dokážete odpúšťať?
Majka, (61),

vedecká
pracovníčka
– Mám problém
s odpúšťaním a keďže to
viem, snažím sa veľmi dlho tolerovať
konfliktné situácie, prípadne sa
im vyhnúť, ak sa dá. Myslím si, že
odpustiť znamená aj zabudnúť,
alebo skôr potlačiť nepríjemné
spomienky na konflikt a vidieť alebo
dúfať v nápravu. Ani po niekoľkých
rokoch neviem presvedčiť samu seba
a dotyčnému odpustiť úplne. Vo vnútri
to jednoducho nejde na 100 %.

ANKETA

Silvia, (37),

redaktorka pre varenie
NČpŽ
– Ani neviem, či som sa hnevala
dlhšie ako 30 minút. Väčšinou
vybuchnem a potom už je pohoda. A opäť ani
neviem, či mám niekomu čo odpustiť. Trochu
dlhšie mi trvalo, kým som sa naučila rešpektovať druhých ľudí. Ich názory, pohľady na mňa
a pravdaže aj najväčší svár, našu rodinu. Hnev,
nenávisť a ticho určite nič nevyriešia, mám
radšej čistý stôl. A preto sa snažím všetko riešiť
v danom momente a neprenášať si zlobu a smútok čo i len o jeden deň dlhšie. A tobôž nie do
nového roku. ■
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