Jakými z těcho pěti
způsobů si blokujete
vaši skutečnou
vnitřní sílu?

V tomto krátkém textu nejde o úplný a vyčerpávající výčet, toho co lidem brání být plně sami sebou. Píšu tu o
tom, s čím se lidé potýkají ve svých každodenních životech, jsou to věci relativně snadno vypozorovatelné, věci,
kterých jsou si často vědomí, ale nevědí co vlastně s nimi, kde začít, čeho se chytit. Níže vyjmenovávám pět
hlavních překážek a tyto překážky na sebe do značné míry navazují, nejprve úplně stručně:
Nemáte jasnou vizi pro svůj život nebo vědomí svého poslání. Bez velké zastřešující vize, která by vás vedla
životem a ukazovala základní směr, kudy máte dál kráčet se stále znovu ztrácíte, bloudíte, zkoušíte chvíli to a
chvíli ono, snažíte se spíše řešit co se na vás zrovna valí, než že byste vědomě kráčeli za svým snem,
naplněním, vizí....
Chybí vám rozhodnost. Možná vám jde každodenní běžné rozhodování. Ale rozhodli jste se jasně a
vědomě následovat svou velkou životní vizi? Není snadné vydat se naplno svou vlastní cestou. A pokud
svou vizi ani neznáte, není ani možné udělat velké a vědomé rozhodnutí.
Máte problém se soustředit. Nejen že je současný svět zahlcený vyrušováním doslova ze všech stran.
Součástí problému je i to, že často ani nevíte, na co se skutečně soustředit, protože váš život je tak plný
informací, lákadel, notifikací, reklam, emailů, nabídek a možností. Pokud nemáte jasnou vizi a nerozhodli
jste se ji následovat, je téměř nemožné jít životem vědomě a soustředěně.
Chcete, ale nevíte jak. Toto je spíše omezující přesvědčení o svých schopnostech a možnostech, než
pravda. Emocí ukrytou pod slovy "Já nevím jak." je strach. Když máte svou vizi a rozhodnete se za ní naplno
jít, cesta se začne postupně ukazovat jakoby sama. "Jen" je třeba vykročit.
Nemáte potřebnou podporu od lidí okolo sebe. Nebo si to alespoň myslíte. Každý člověk potřebuje na
cestě za svým životním posláním další lidi, se kterými bude sdílet, od kterých se nechává vést a také ty, které
případně sám vede dál. Pomáháme si a podporujeme se navzájem, každý z nás má něco hodnotného, čím
může přispět. Společenství a spolupráce jsou základy úspěchu druhu homo sapiens.

1

My lidé, úplně všichni, máme obrovskou a úžasnou vnitřní sílu. Jenže jen málo z nás dokáže odemknout
svůj skutečný potenciál a využít ho pro vytvoření života, který znamená ve světě rozdíl.
A tím rozdílem nemusí být tak obří věci, jako založení soukromé společnosti, která dopraví prvního člověka na
Mars nebo vyřešení problému hladu v zemích třetího světa. Může to být ono, ale platí i to, že se rozhodnu být
tím nejlepším rodičem, jakého by si mohlo dítě vysnít, i když jsem třeba sám nedostal všechnu lásku, péči a
podporu, kterou bych jako dítě potřeboval. ....Nebo že se stanu lékařem, který vždy v naprosté otevřenosti a
lásce udělá cokoliv je třeba, abych pomohl svým pacientům být zdraví a šťastní, i kdyby tím třeba utrpěl můj
příjem nebo bych se stal terčem kritiky či posměchu mých kolegů...... Můžu se stát hasičem, který bude tak silný,
zdatný, pozorný a rozhodný, že bude vždy na tom správném místě, pomůže v tu nejdůležitější chvíli, bude vždy
přítomnou oporou pro své kolegy a kamarády a povede ostatní vlastním příkladem...... A pro někoho to může
být, že najde cestu, jak autistickým lidem umožnit plnohodnotnou komunikaci a zapojení se do běžného
života……
Může to být vlastně cokoliv tvůrčího a smysluplného. Hlavním měřítkem je, že do toho dáte celé své srdce a
využijete všechny své síly, abyste toho dosáhli. Protože ať už si pro sebe zvolíte cokoliv, když v tom dosáhnete
nejvyšší možné úrovně, jste prospěšní zdaleka nejen sobě nebo své rodině, ale i mnoha a mnoha lidem okolo vás.
Na cestě za svým naplněním a za svou silou se nutně utkáte se svými pochybami, slabostmi a strachem. V
průběhu této cesty, pokud se rozhodnete se na ni vydat, se otevřete úplně novým možnostem, které byste jinak
neviděli, najdete mnoho nečekaného a budete mít možnost pomoci spoustě dalších lidí. Čím si tedy vlastně
nejvíc bráníte v tom, abyste svou skutečnou sílu opravdu a naplno využili a stali se tak tou nejlepší možnou verzí
sebe sama?

1. Nemáte vizi
Mít jasnou vizi poskytuje obrovské možnosti a výhody. Kdo má vizi, tak:
Ví, proč je vlastně na tomto světě, proč žije tento život
Chápe život svůj i celé společnosti v mnohem širších souvislostech
Ví, co a proč má dělat nejen dnes, ale třeba i za měsíc, za rok, možná i za mnoho let
Je soustředěný (o tom více později)
Získává sílu odvahy a motivace (oboje ve skutečnosti vychází z našeho vlastního nitra, nemá smysl
čekat, že až někdy v budoucnu budu mít odvahu a motivaci, tak….)
Jednotlivá životní rozhodnutí dávají hluboký smysl, jsou zastřešena něčím, co je přesahuje
I když na začátku celé cesty má ještě omezenou sílu a energii, tak už se zdroji, které má aktuálně k
dispozici dobře hospodaří a využívá je moudře a smysluplně
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2. Jste nerozhodní
Ať už se cítíte rozhodní nebo nerozhodní, tak jádro rozhodnosti je v tom, že ze všeho nejdříve se rozhodnete
najít či vytvořit svou životní vizi. A poté se vždy znovu a znovu rozhodujete žít a tvořit v souladu s touto
vizí. Dokud nemáte žádnou jasnou vizi, tak
buď děláte svá rozhodnutí na základě okamžitých pocitů a nálad, často náhodně nebo bez hlubšího
smyslu a návaznosti
nebo se necháváte rovnou unášet proudem, tím co se děje okolo nebo kam vás vedou ostatní lidé.
V každém případě ale nejdete svou vlastní cestou, nevyužíváte svou skutečnou sílu, své unikátní talenty a
dary. Tedy možná ano, ale zdaleka ne naplno. Dříve než můžete začít využívat svou skutečnou vnitřní silu,
je třeba udělat jedno zcela zásadní rozhodnutí - že se opravdu vydáváte na svou cestu, končíte se životem, ve
kterém se necháváte posuzovat a hodnotit od ostatních, ve kterém se necháte vést náladou okolí nebo těmi
nejdůraznějšími okolo vás.

3. Nesoustředíte se
Žijeme ve světě, který nás rozptyluje mnonásobně víc, než kdy v minulosti. Klesá naše schopnost udržet
pozornost. Čím více je rozptýlená naše pozornost, tím méně samozřejmě uděláme. Zásadní součástí
problému je to, že se z bezpočtu možností ohledně prakticky všeho v životě ztrácíme natolik, že se dále
prohlubuje naše schopnost se vůbec rozhodnout, co je v důležité, natož abychom to soustředěně vykonali.
Prokrastinace je všeobecný problém. Jsme zaměření na okamžité potěšení (např. liky na FB, sladkost když
jsme unavení nebo nám je těžko, další díl seriálu na Netflixu....). Neurověda přitom říká dnes už jasně, že naše
závislost na rychlé odměně (dopamin v krvi) znamená z dlouhodobého hlediska nárust vyčerpanosti, nudy,
otupělosti, nesoustředěnosti a dokonce deprese. Jsme v začarovaném kruhu a mnoho z nejchytřejších mozků
světa pracuje ve jménu zisku z reklamy na tom, aby se naše závislost ještě prohloubila.
Vystoupit z tohoto kruhu můžeme tak, že se rozhodneme jít za svou vizí, určíme si v životě jen několik málo
priorit a vydáme se soustředěně na cestu zpátky k sobě.
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4. Chcete, ale nevíte jak
Jestli existuje jeden masově rozšířený zabiják lidských snů, je to otázka "Ale jak?", která přímo plyne z
podvědomého přesvědčení, že když nevíme jak, nemůžeme začít. Když už si dovolíme začít snít, hledat a
tvořit svou vizi, odněkud z nitra se ozve ta otázka. Jenže ono nejde o to, že nevíme jak, ta otázka je jednoduše
řečeno převlečený strach, že to nedokážeme, že nejsme dost dobří.
Řešením ovšem není "vědět jak". Řešením je mít vizi v souladu s vaším srdcem a duší, tuto vizi vidět a cítit. A
potom?
Začněte se ptát sebe sama, jaké máte talenty a schopnosti, které můžete využít už teď, jaké jednoduché
věci na cestě za svou vizí můžete udělat už dnes
Najděte si pár lidí, kterým věříte a mluvte s nimi o tom, podpoří vás, pomůžou, přinesou nápady
A hlavně začněte dělat hned teď něco reálného - jasnost, detaily, odvaha, motivace, schopnosti a
dovednosti - to všechno přijde jako výsledek toho, že už teď něco děláte. Nikdo se nenarodil jako mistr,
mistrem se stává ten, kdo se rozhodne začít, trénuje, zkouší, kazí věci ....a hlavně vždy vstane a jde dál....

5. Nemáte podporu
Realita je taková, že býváme obklopení lidmi, kteří jsou na tom v mnoha ohledech jako my. Hledáme si
většinou sobě rovné, lidi, se kterými si rozumíme a můžeme sdílet starosti a strasti života. Je to pochopitelné a
hluboce lidské, je v tom ale jeden problém. Pokud kolem sebe nemáme vzory, které jsou o hodný kus před
námi v tom, čeho bychom třeba jednou rádi dosáhli nebo jací bychom v některé oblasti sami chtěli být, nikdo
nás netáhne vzhůru.
Naopak se všichni vzájemně držíte tam, kde už jste, snažíte si tam udělat pohodlí a čekáte, že se to nakonec
nějak vyvrbí.
V horším případě můžete mít kolem sebe dokonce i lidi, kteří váš stahují dolů.
Pokud ale chcete využívat svou sílu, své dary a talenty, potřebujete kolem sebe alespoň pár lidí, kteří jsou v
tom či onom dál než vy. Neznamená to, že jsou nějak lepší, jen už se prostě s něčím ve svém životě utkali a
uspěli. Takoví lidé obvykle rádi pomohou dalším dokázat to samé.
Není možné hned zrušit všechny vztahy, ale je možné začít hledat lidi, kteří vám na vaší cestě pomohou.
Každý potřebuje přátele, spolupracovníky a učitele či mentory, pokud chce sám najít a plně využít svůj
vlastní potenciál.
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Co tedy s tím?
Co cítíte u jednotlivých bodů? Schválně se neptám, co si o tom myslíte, protože naše mysl se nás snaží udržet v
bezpečí naší komfortní zóny. Co cítíte? Pokud u něčeho cítíte obzvláště silné souznění nebo odpor, jedná se o
oblast, na kterou byste se měli nejvíce zaměřit.
Přikládám odkazy na články o tom, co pro vás případně můžete udělat koučování, metoda Cesta nebo proč je tak
těžké něco opravdu změnit.
Jestli uvnitř cítíte, že je čas se posunout, najít zdroj své skutečné energie, radosti a lásky, objednejte se na hluboký a
léčivý rozhovor, který vám pomůže vidět, kde, co a proč vás opravdu drží mimo dosah zdroje vaší skutečné síly.

Průzkumné sezení zdarma ZDE
Na společném setkání půjdeme hlouběji do některého s těch témat, abyste ho mohli začít léčit a posouvat svůj
život tam, kde byste ho opravdu chtěli mít. Možná je pro vás čas přestat se držet zpátky, váhat a pochybovat.
Těmto sezením říkám průzkumná nebo seznamovací, tempo a hloubka práce je vždy uzpůsobená potřebám
konkrétního člověka. Vaše možnosti jsou ve skutečnosti omezené jen tím, co si umíte představit a připustit si, co je
pro vás reálně možné. Všechny limity se dají posunout či změnit, každý sem přišel žít a zářit, ne přežít a vyčkávat.
Případné další možnosti toho, co aktuálně nabízím zdarma najdete ZDE
Pokud jste u čtení cítili, že se něco uvnitř vás děje, je to dobré znamení, že se děje něco, s čím by bylo zdravé
nějakým způsobem pohnout. Obzvláště v dnešním nejistém světě platí, že nejlepší investice je do vás samých.
Investujte trochu svého času do sebe sama, svého růstu a rozvoje. To je něco, co se vám vrátí zpátky mnohokrát.
Jsem průvodcem na cestě zpátky k sobě a miluju to co dělám. Milujte také svůj život a to co děláte.
Na mých stránkách najdete něco ze zkušeností práce se mnou. Zde něco z ohlasů na mé online akce:
"Měla jsem pocit, že umíš hezky tvořit během krátkého času vzájemně se podporující komunitu..... Umíš hodně
dobře motivovat, nadchnout. Každý Tvůj workshop vlívá nadšení do žil. Napříč tématy podporuješ sebe-vědomí a
sebe-důvěru. Energizuje to a zároveň vrací scházející klid.
Blanka F."
"Ahoj. Včerejší workshop byl super.... Začátek, sjednocení skupiny se ti hezky povedlo a ještě jsi nám dal čas
zpracovat své individuální záležitosti...... Moc se mi líbí, že jsi na začátku řekl i něco o sobě, že tě to přiblíží k
posluchačům a ukáže, že nejsi mistr světa, ale obyčejný smrtelník a lenoch jako my všichni. A časově jsi to měl
dobře rozvržené i s pauzou. Kdyby takhle prezentovali lidi u nás v nóbl firmě, byl by to velký krok kupředu. Ono
se to nezdá, někdo takto prezentuje přirozeně, někdo se musí učit, ale je to velký kus práce a ještě téma do
účastníků necpat, ale nabídnout a k tomu lidsky. Fakt se ti to povedlo
Martin M."
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