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Úvod

Milé čtenářky a čtenáři,

už je to tady! Nejenže vás od října válcují marketingová doporučení, co všechno na
Vánoce nutně potřebujete koupit a kde si na to můžete půjčit, ale v časopisech i na
internetu se začínají divoce rojit rady těch, kdo Vánoce zvládají líp než vy, protože
jsou naprosto v pohodě. Vánoce si podle nich máte především užívat, zbourat zajeté
stereotypy, zastavit se a a dopřát si chvilku pro sebe. Ke všem vánočním povinnostem
a očekáváním vám právě na bedra naložili nový nárok. O Vánocích byste se měli taky
„správně“ cítit. Vánočně. Hlavně žádný stres…

Cítíte  se  z  těch  všech  množících  se  očekávání  zmateni?  Naštvaní?  Znechucení?
Rozpačití?  Nebo  je  vám  to  celkem  jedno,  jen  vám  vadí,  že  vaše  okolí  popadl
předvánoční běs, a vy se ho chcete uchránit? Pojďme si posvítit na to, co dnes pro lidi
a hlavně pro vás mohou znamenat Vánoce. 
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Nejprve se s vámi podělím o to, jak jsem Vánoce ve svých různých životních fázích
prožívala já.

Potom  vám  nabídnu  několik  osvědčených  technik,  kterými  jsem  se  pokoušela  o
Vánocích celkem úspěšně povznést a přivolat si jejich kouzlo. Přibalím k tomu houf
odkazů na různé zdroje, kterých si můžete užít podle libosti.

A nakonec  to  všechno  zpochybním,  protože  –  mezi  námi  –  Vánoce  nejsou  tak
podstatné, jak všichni hlavně v listopadu a prosinci tvrdí.

Na začátek si po pravdě přiznejme, že pro většinu lidí (nemyslím teď děti, i když…)
nejsou  Vánoce  svátky  klidu,  míru  a  pohody,  ale  jednoznačně  jedním
z nejzátěžovějších a nejstresovějších období. Psychicky, zdravotně i ekonomicky nás
mohou naprosto vyždímat. Jsou katalyzátorem vztahových a rodinných krizí. 

Považuju za svůj osobní úspěch, že jsem tohle konečně uznala a přestala na sebe
postupně být tak přísná. Zbavila jsem se ambice Vánoce si užít. Méně je více. Stačí
mi strávit je v takové náladě, v jaké trávím jiné dny roku, což v mém případě není
zase  tak  špatné:-)  Cokoli  lepšího  než  tento  výsledek  vnímám  jako  bonus  navíc.
Spolehlivě přichází tehdy, když se oprostím od nároků a očekávání, jaké mají Vánoce
být. A pro některé lidi, kteří si nemůžou vybírat, v jaké společnosti Vánoce stráví,
může být úspěch je jakkoliv přežít. 

Z celého srdce vám přeju hezký advent i Vánoce. Jestliže pro vás není možné strávit
tento čas hezky, potom vám přeju,  abyste jej  alespoň přežili  a  utržili  co nejméně
šrámů. Ale hlavně vám držím palce, abyste našli odvahu a sílu a umožnili sami sobě
prožít toto období tak, jak chcete vy sami, ne jak to po vás chce někdo jiný. 
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1. Jaké byly moje Vánoce

Dětské Vánoce

Vánoce v raném dětství, tak asi do první třídy, pro mě byly kouzelným, pohádkovým
časem.  Kouzelné  bylo  chodit  za  tmy  venku  po  blyštivém  křupajícím  prašanu
a sledovat rozsvícená světla. Vůně a ochutnávky cukroví, úžasný zářivý stromeček
a  samozřejmě  zázračně  se  zjevující  skvělé  dárky.  Postupně  to  pohádkové  trochu
opadalo a začala jsem mít opravdické starosti, jak ze svého malého kapesného koupit
spravedlivě dárky pro všechny. Dospělí byli chvílemi nervózní a vzteklí, ale co už…
Pro  mě  převládalo  bezproblémové  přijímání  příjemných  překvapení,  volný  čas
a  blbnutí  na  sněhu  nebo  na  ledu.  Nelimitované  zírání  na  telku  a  přecpávání  se
dobrotami. Hurá!
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Pubertální Vánoce

Ostře jsem se vyhraňovala (hlavně v duchu) proti přetvářce a nadměrnému konzumu,
nicméně  jsem  spokojeně  přijímala  materiální  příjemnosti,  abych  vyrovnala  tu
předvánoční hrubou a absurdní buzeraci s úklidem. Na otázku, jako byly Vánoce,
jsem odpovídala: „Normálka!“

Postpubertální Vánoce

Hlavně nekonzumně a alternativně! I když zase ne až zas tak moc – převzala jsem
vzorec  své  tehdejší  tchyně a  tchána.  Čili:  Hlavně jinak,  než  to  bylo doma.  Naše
Vánoce jsou lepší než Vánoce tamtěch! A samozřejmě mi bzinkalo v hlavě kromě
kritických hodnocení okolí taky spoustu starostí, aby ty naše Vánoce byly opravdu
lepší. Což zahrnovalo i ručně vyráběné obaly na dárky. Fakt! Nekecám.
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Postpubertální období vyvrcholilo asi tak v roce 2003 psychózou: „Proboha, jak ty
Vánoce pojmout co nejsprávněji, aby v nich byl obsažen i duchovní aspekt a odkaz
našich  předků?“  Měla  jsem  už  tehdy  roční  holčičku,  tak  jsem  se  cítila  povinna
předávat nějaké ty hodnoty, o Vánocích zvláště. V touze po duchovní dimenzi Vánoc
jsem dokonce kontaktovala křesťanské centrum pro rodinu. Přišla jsem na diskusní
vánoční  večer,  abych  už  konečně  měla  pojetí  Vánoc  „vyřešené“.  Ukázalo  se,  že
křesťané  mi  duchovní  dimenzi  Vánoc nedodají,  protože  na  jejím místě  mají  díru
stejně  jako  já.  Jen  si  to  neumějí  přiznat.  Navíc  mě  šokovala  jejich  naprostá
neschopnost  samostatně  uvažovat  a  vlastně  i  existovat.  Toto  trpké  zklamání  mě
navždy vyléčilo z nesmělých nápadů oslavit Štědrý večer účastí na půlnoční mši.

Single Vánoce

Rozvedla jsem se a dceru mám jeden rok na Vánoce já a druhý rok její táta. Když
jsem sama, zkouším projet novou stopu – single Vánoce. Poprvé jsem z toho měla
obavy, tak jsem si naplánovala program podle toho, co opravdu chci. Mělo to být
cvičení v sebepoznání a v sebelásce. Šla jsem na Štědrý den plavat. Na procházce
jsem  pozorovala  korzující  rodinky  ve  svátečním  a  škodolibě  sledovala  utrpení
především pubescentů a mužské části rodin. Sama jsem vánočně večeřela a popíjela.
Poslouchala Rybovu Českou mši vánoční a všelicos jiného. Koupila jsem si několik
dárků. Rozmístila jsem dárky pro sebe i připravené dárky pro ostatní pod stromeček
a rituálně děkovala a prociťovala vděčnost. Zdálo se mi, že kolem mě celý den proudí
vlna Vánoc, na kterou jsem poprvé nenasedla, ale jejíž dozvuky ke mně doléhají.
Líbilo se mi být jen na kraji té vlny. Snažila jsem se tu novou stopu single Vánoc
vyjet opravdu hezky. A pak jsem pod stromečkem umdlela a poslechla hlas, který mi
říkal: „Nesnaž se tolik! Už toho dnes bylo dost. Seš utahaná jak kotě, tak si odpočiň.
Všechno je v pořádku.“ 
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(Ne)dělám dětské Vánoce

Když jsem byla se svou dcerou, dělala jsem pro ni dětské Vánoce, dokud mi ve svých
12 letech na štědrovečerní procházce neřekla: „Mami, a nemohly bysme vzhledem k
mému i tvému věku pojmout letos ty Vánoce trochu důstojněji?“ No a tak jsme spolu
na  procházce  pozorovaly  korzující  rodinky  ve  svátečním  a  škodolibě  sledovaly
utrpení pubescentů a mužských částí rodin. Poslouchaly u večeře Rybovu Českou mši
vánoční a všelicos jiného. Těšily se z vlastních i  cizích dárků. Koukaly na filmy.
Uondaly se jako koťata…

A co dál?

Možná  bych  někdy  chtěla  vyzkoušet  Nevánoce,  zcela  se  vymknout  ze  vzorců
štědrovečerního itineráře. Jak se o tom mluví ve videu  Single Vánoce.  Ale nevím.
Dárky mám ráda celoročně, Vánoce nevyjímaje, a vánoční jídlo mi chutná. Možná
zůstanu surfovat na kraji vánoční vlny a budu si z ní vybírat pro sebe jen to, co mě
těší.  Uvědomuju  si  přitom,  jaký  jsem  šťastlivec,  že  jsem  se  téměř  vyvázala  z
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rodinných vztahů a mám mimořádnou porci svobody k tomu dělat si i o Vánocích, co
chci. Jasněže jdu vždycky na návštěvu do původní rodiny, ale to je pro mě snesitelný
kraj vánoční surfovací vlny. A nakonec, kdyby se mi tam nelíbilo, jsem už velká a
můžu kdykoliv zdrhnout. Jeden z nejkrásnějších dárků, které jsem si v životě nadělila
a postupně vytvořila, je pro mě tahle svoboda. Jsem za ni upřímně vděčná.
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2. Šťastné a veselé Vánoce – vaše přání a realita

Jaká je nyní skutečná atmosféra adventu a Vánoc v naší zemi? Jak je prožíváme na
kolektivní  rovině? Vojtěch  Franče  postavil  před  několika  lety  na  toto  téma
konstelaci. Vyšlo mu v ní toto:

Nakupování dárků lidi čím dál víc zatěžuje. Mazaně kalkulují, jak skrze poukázky a
obálky s penězi prokličkovat chaosem kolem nakupování dárků co nejsnadněji. Jsou
svým  způsobem  dárků  a  mega-barevných  hogo-fogo  vánoc  „přežraní“  a
„přeustaraní“ a hledají cestu, jak dál. V rostoucí části lidí již klíčí pocit: „Nebylo by
pěkný mít jen stromeček, jenom se navečeřet a podívat se na pohádku? Prostě
JENOM.“ Lidé se cítí schizofrenně mezi oběma postoji, ale většinou se ve stavu
podrážděné nevůle přidají k většině. V budoucnu bude sílit  počet těch, kteří cestu
„Jenom“ začnou prakticky a s pocitem úlevy aplikovat. 

Typický český muž: „Posranej význam Vánoc mě absolutně nezajímá, ale můžu se
natáhnout na sedačku, mám narvaný břicho, všichni mi legálně posluhují; všeho je
spousty. Já se můžu přežrat, protože o Vánocích mi nikdo neříká, že musím hubnout;
to  se  přece  nažerou  všichni.  Takže  já  si  žeru,  popíjím  si.  Děcka  jsou  na  chvíli
spokojený, maj dárky a neotravují. V televizi něco jede; to mě taky nezajímá. Ale já
mám takovej docela klid.“
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Typická česká žena: ustaraná, přisražená, úzkostlivá; chce, aby vše bylo dokonalé.
Zoufalství – „já to zase nestíhám, zase to nebylo dokonalý, příště musím začít už v
září“.   Po vánoční  večeři  přichází  úleva: „už je  zaplaťpánbůh po všem a Vánoce
máme zase  až  za  rok!“  Těší  se,  až  někam „ven,  s  přáteli“ konečně vypadne na
Silvestra.

Děti větří dárky. Nic jiného je nezajímá. Jsou na ně natěšení, ale nakonec jsou i přes
jejich kvantitu a kvalitu poněkud neuspokojení. Srovnávají se navzájem, co má ten
druhý – nemá něco lepšího? Jsou nenažraně, otráveně nespokojení. Přežranost. Ptáme
se:

 „Co skutečně potřebuješ?“

 „Rodiče.“

 „A co bys od nich chtěl?“

 „Abysme byli všichni dohromady.“ 

(Ukazuje gesto, jak všechny objímá a jak je mu hezky z jejich blízkosti.) „Každý
z rodiny je ve své izolované bublině. Máma vaří, otec na pohovce, děti u televize a
tabletu. Otec se přežere, máma má po večeři padla, rozdělí se dárky. Ale všichni jsme
pořád oddělení.  Ale...  to mi vlastně chybí celý  rok.  Na todle  já  fakt  kašlu!“ Hází
dárky do kouta. „Tohodle jsem fakt přežranej.“ A ví, že to nezmění, že tak to prostě
je. Vrací se do svého virtuálního světa her.

Zdroj: http://ografologii.blogspot.cz/2014/12/nejhlubsi-vyznam-zimniho-
slunovratu.html
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CVIČENÍ

Vzpomínejte, jak jste prožívali svoje Vánoce v minulosti. Začněte si ujasňovat, jaké
Vánoce byste chtěli. Odpovězte si upřímně na tyto otázky:

Jak obvykle trávíte Vánoce?

Jaké byly ty poslední? Co se vám na nich líbilo, nelíbilo?

Jaké byly vaše Vánoce v dětství? Co vám vadilo? Co bylo v dětství na vašich 
Vánocích to nejlepší? A co bylo nejhorší?

Co bylo nejhroznější a nejkrásnější na vašich dospělých Vánocích?

Nejhroznější:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Nejkrásnější: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Jaké by Vánoce ideálně měly být? 

Co by se stalo, kdyby takové nebyly? Co by se stalo, kdyby Vánoce vůbec  
nebyly?

Co pro vás Vánoce symbolizují? 

Cítíte se zavázáni dodržovat křesťanské nebo jiné tradice? Komu? 

Nejde udělat kompromis? Co by se stalo, kdybyste odmítli spolupracovat? Byl 
by váš benefit z toho příjemnější než nepříjemné následky vašeho odmítnutí?
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3. Umění odmítnout cizí Vánoce

Samozřejmě,  že  nejlepší  a  vlastně  i  jediná  schůdná  cesta  pro  uchování  zdraví  je
přijmout všechno, co ve svém životě máte. Z vlastní zkušenosti vím, že je to mnohdy
těžké a pro mě to byla a je práce na dlouhá léta. Velmi mi v tom pomohl a pomáhá
rituál přijetí a jeho pravidelné praktikování. Přijetí ale neznamená, že byste si měli
nechat od svého okolí všechno líbit. Stejně tak důležité je umět si vymezit vlastní
hranice a osobní prostor. Doporučuji tento postup:

1. Přijměte to, co už ve svém životě máte. Úplně všechno. Vím, jak je to těžké.
Pro začátek to zkuste přijmout aspoň trochu. To je vaše sklizeň. Ovoce vašich
minulých činů.

2. Uvědomte si a vnímejte, jak vám vaše sklizeň chutná. Co se vám líbí? Co vám
vadí? Přiznejte si, co právě teď přijmout nedokážete. Zkuste přijmout aspoň to,
že to nedokážete přijmout. Zkuste přijmout své negativní emoce, které to ve
vás vyvolává.

3. Podle toho jednejte. Vaše jednání v přítomnosti je  vaše setba do budoucna.
Podporujte to dobré, změňte to špatné, je-li to možné. Není-li možné změnit to
špatné, platí bod 1. Nebo jinak: Při sklizni buďte pokorní a přijímající, při
setbě buďte odvážní a vybíraví.

Nabízím vám inspiraci pro vaši další setbu. Je z knihy Umění změny (zdroj je přesně
uveden níže). 

Do  poradny  přišla  mladá  farmářka  Helena  –  za  týden  chce  letět  na  dovolenou  
s  manželem,  třemi dětmi,  tchyní  a  dědečkem. Má z toho hrůzu.  Bude se  muset  
o všechny starat, bude naprosto přetížená. Letenky už jsou koupené… Na otázku,  
z čeho má největší obavy, odpověděla, že z tchyně: „Pořád mi něco navrhuje, svými
návrhy mě úplně zasypává.“

Dostala doporučení: „Uzavřete sama se sebou vnitřní dohodu: Vyhovím jen každé
druhé  radě  nebo  požadavku  od  tchyně,  polovinu  jich  odmítnu.“  Následovalo
praktické  cvičení  s  terapeutem,  který vystupoval  v  roli  tchyně.  Dával  ženě  jeden
návrh za druhým a jejím úkolem  bylo každý druhý návrh odmítnout:
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 Heleno, už jsi zabalila krém na opalování?

 Ne, ještě ne, ale díky. Udělám to.

 Heleno, už jsi uvažovala o tom, že bychom si na pláži mohli udělat hezký 

piknik?

 Půjdeme všichni do restaurace a každý si dá, co bude chtít.

 Heleno, máš u sebe lístek na lázeňskou promenádu?

 Ano, díky, už jsem na to myslela.

 Heleno, máš pro vnoučka tu nafukovací matraci?

 Ne, matraci si ponese vnouček sám.

Tak to šlo dál. Dvacet návrhů ve dvaceti minutách a stále střídavě jeden návrh přijatý
a druhý odmítnutý. Pak byla klientka úplně bez dechu. Řekla: „Teď mám tolik síly, že
mi může tchyně vlézt na hrb. Pojedeme na Mallorcu!“

Zdroj: Rudolf Stross. Umění změny, Portál, 2011, s. 280–281
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CVIČENÍ

Použijte  předchozí  techniku a  dobře  se  připravte  na to,  že  vás  druzí  o  Vánocích
zahrnou  svými  požadavky.  Z  následujících  žádostí  každou  druhou  odmítněte.
Nezapomeňte být u toho čitelní: Když žádost přijmete, řekněte na začátku: „Ano, ...“
Když  odmítnete,  začínejte:  „Ne,  ...“ U  přijímání  i  odmítání  buďte  klidní,  ba
přívětiví:-)  Odpovídejte  vždy  jen  jednou  větou.  Nic  partnerovi  nevysvětlujte,
neobhajujte svůj postoj. 

Doporučuji vám provádět cvičení ve dvojici, váš partner nahazuje repliky a oslovuje
vás jménem, vy odpovídáte a cvičíte hlavně odmítání. Nebo si následující otázky či
jejich varianty podle vaší potřeby nahrajte předem a procvičujte tuto techniku pomocí
diktafonu nebo diktafonové aplikace z mobilu či tabletu. Nebo použijte tohle moje
video https://www.youtube.com/watch?v=A9OCn0b75bw&t=142s asi od 9:51.

Pavlo, už jsi sehnala dárek pro tátu?

Už jsi přála k Vánocům tetě?

Je potřeba zajít ještě tento týden na hřbitov, počítám s tebou ve středu.

Musíme ještě udělat pět druhů cukroví, večer tě potřebuju.

Už jsi objednala to víno? Potřebujeme aspoň 5 litrů.

Na víkend si nic neplánuj, jdeme navštívit tetu, urazila by se, že k ní o adventu 
nepřijdeme.

Musíš vymyslet, co dát k Vánocům dětem, už jsi byla v hračkářství?

Jak to vypadá s oknama? Už je všech 6 umytých?

Nemáme v pokoji žádnou výzdobu. Kdy to hodláš dělat?

Sehnala jsem na pozítří lístky na vánoční koncert, potřebuju, abys šla se mnou.

Na Štědrý den nemůžeš být takhle učesaná, udělej si lepší účes.

Obleč si raději ty šaty, tohle nevypadá dobře.

Vypni už ten notebook a tablet, o Vánocích to není vhodný.

Proč se se mnou nedíváš na telku? Jsem tu sama.

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
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4. Kéž se vám všechna přání splní 

Když už po předchozím cvičení víte, co na Vánoce rozhodně nechcete, můžete se
zaměřit  na něco obtížnějšího.  Na to,  co opravdu chcete.  Využijte  období  Vánoc
k tomu, abyste si ujasnili, po čem v životě doopravdy toužíte. Ptejte se sami sebe:
„Co chci  od  života? Jaké  je  moje  nejhlubší  přání?  Co chci  právě  teď? Jak  bych
chtěl(a) strávit tento den? Jak chci žít za rok?“

Podle Vojtěcha Frančeho nese Štědrý den (a okolní dny také) zvláštní energii:

Stav vytržení z běžné reality umožňující vhled a vidění „za“, člověk si může přát,
přivolat si, co si přeje, do života (Z nebes, ze sféry potencialit, sem na zem, shůry
dolů). V  tento den to jako by jde snadno a samozřejmě, s tím, že  člověk před
sebou vidí i cestu „za rohem“, která k tomu vede (...) Stav poskytující vize, extázi.
Magické překročení všech hranic mezi světy a všedních dní.

Zdroj: http://ografologii.blogspot.com/2014/12/nejhlubsi-vyznam-zimniho-
slunovratu.html
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Můžete zkusit využít tuto vánoční vlnu a svézt se na ní. Vzpomenout si na to, jaké
byly vaše dětské Vánoce, oživit v sobě jiskérku toho nejzázračnějšího z nich a znovu
v sobě kouzlo Vánoc vykřesat. Hodně lidí vzpomíná na Vánoce ve svém dětství jako
na jediné opravdové, kde kouzlo a pohádka byla, a vzpomínají nostalgicky, lítostivě,
s  přesvědčením, že už to nemůžou zažít,  že  Vánoce jsou jen pro děti.  V českém
prostředí se pěkné dozvuky této atmosféry projevují v mimořádné oblibě vánočních
pohádek.

Možná  by  to  mohlo  být  pro  vás,  i  když  už  jste  velcí,  jedno  z  nejpříjemnějších
naladění, v jakém se Vánoce dají prožívat. Mě do něj hezky uvádí pohádka Polární
Expres. Líbí se vám tohle pojetí Vánoc? Pokud ano, pravděpodobně se ozvalo vaše
vnitřní  dítě  a  volá  na  vás,  abyste  mu splnili  jeho přání.  Chcete-li  mu umět  lépe
naslouchat  a  kultivovat  svůj  vztah  k  němu,  můžete  se  přihlásit  na  individuální
workshop Vnitřní dítě. Srdečně vás do něj zvu.
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CVIČENÍ

Jestliže  chcete  zvýšit  pravděpodobnost,  že  se  vaše  přání  splní,  přidejte  k  němu
vděčnost.  Doporučuje  to  Rhonda Byrne,  autorka  knihy Kouzlo,  s  jejíž  pomocí  si
v  denních  úkolech rozvržených do 28 dní  můžete  intenzivně procvičit  vděčnost,  
a tím ji mnohokrát znásobit. Pocítila jsem to sama na vlastní kůži (píšu o tom v této
recenzi)  a  dodnes  se  ke  cvičením z  Kouzla  pravidelně  vracím.  O Vánocích  vám
doporučuji vyzkoušet cvičení Kéž se vám všechna přání splní a Kouzelná hůlka.

Cvičení  Kéž se vám všechna přání splní využívá k přitahování toho, co si přejeme,
afirmace a  imaginaci a  posiluje  jejich  účinnost  tím,  že  k  nim přidává  prožitek
vděčnosti.  Nejenže  si  představujeme,  po  čem  toužíme,  ale  co  nejvíc  za  to
prociťujeme vděčnost, i když to ještě nemáme.

„Vděční  musíte  být  předtím,  než  něco  dostanete,  není  to  pocit,  který  se  dostaví
potom, co se něco dobrého přihodí.“ (Kouzlo, s. 138)

„Vděčnost je vakcína, protijed a antiseptikum.“

John Henry Jowett (1864-1923)
PRESBYTERIÁNSKÝ KAZATEL A SPISOVATEL

Postup

1. Vyberte 10 největších tužeb, přání ve vašem životě, z různých oblastí (vztahy,
domov,  zdraví,  peníze)  nebo  z  jedné  oblasti  vašeho  života,  kterou  chcete
změnit (práce, úspěch…).

2. Vytvořte seznam vašich 10 hlavních přání, jako by se už splnila. Např.:

Děkuji, děkuji, děkuji za skvělé známky při zkouškách.

Děkuji, děkuji, děkuji za ty nečekané peníze, které jsem dostala a kterých je  
přesně tolik, abych si mohla k Vánocům koupit vytoužený luxusní dárek.

Děkuji, děkuji, děkuji za dokonalého partnera a za skvělou dovolenou u moře, 
která byla mou nejkrásnější dovolenou v životě.
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1. přání

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

3. Proberte každé z nich a odpovězte si na otázky:

Jaké emoce by ve mně probudilo, kdyby se mi sen splnil?

Komu bych o splnění svého přání řekl(a) jako prvnímu a jak bych to udělal(a)?

Jakou velkou věc bych udělal(a) jako první, kdyby se mi přání splnilo? Detaily.

4. Znovu přečtěte každé přání nahlas a zdůrazněte 3× slovo děkuji. Aspoň minutu
se věnujte každému svému snu.

Zdroj: zpracováno podle Rhonda Byrne, Kouzlo, 2013, s. 137–144
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5. Osamělost, zvlášť o Vánocích

Někteří  lidé  používají  Vánoce  jako  „tester“ kombinovaný  s  vydíracím
prostředkem: „Když se mnou nechceš být na Vánoce, tak mě nemáš rád!“ Často se
podvolíme tlaku okolí a na Štědrý den jsme s někým, s kým být nechceme, a trávíme
ho tak, jak nechceme. Proto upřímně pochybuju, jestli můžou Vánoce jako měřítko
„opravdovosti“ něčích citů sloužit. Vynutíte-li si něčí přítomnost poukazováním na
to, že jsou přece Vánoce a o Vánocích mají být lidé spolu (i kdyby se měli navzájem
pozabíjet),  a  že  na Vánoce  nemá být  nikdo sám,  bude ten člověk stejně  duchem
nepřítomen a vás to neuspokojí.

Pokud trpíte osamělostí, je to váš problém celoživotní, ne jen vánoční. Na Vánoce se
všechno ještě vyostří a vy svoji osamělost pociťujete o to bolestněji. Jestliže jste na
Vánoce nedobrovolně sami, pravděpodobně s vámi nikdo nechce být a asi má pro to
svůj  dobrý  důvod.  Jestliže  jste  celý  život  kašlali  na  vyhledávání  blízkých  lidí  a
nepečovali dostatečně o vztahy s ostatními, nemůžete se divit, že jste teď osamělí.
Jestliže jste na mezilidské vztahy měli nízké nároky a stačilo vám, že s vámi někdo
bydlí,  aniž byste  si  byli  blízcí,  cítíte  se možná právě teď (třeba i  na Štědrý den)
osaměle uprostřed rodiny nebo v manželství. 
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Co s tím?

1. Přijměte to. Je to vaše sklizeň za dlouhé roky života. Nebo to zkuste přijmout
aspoň trochu. Nebo začněte tím, že přijmete, že vám to teď nejde přijmout.

2. Hledejte to,  co byste  opravdu chtěli.  Ptejte  se na  to  sami sebe pravidelně
 a opakovaně. Využijte ke snadnějšímu hledání odpovědí kouzelný čas Vánoc –
kapitola 5 Kéž se vám všechna přání splní.

3. Zvedněte zadek a něco pro splnění  svých přání  udělejte.  S tím vám žádná
kapitola nepomůže. To musíte sami.

4. A možná by vám přece jen mohla pomoci trocha motivace. Podívejte se na tato
videa  z  Youtube  kanálu  Cesta  z  deprese:  Osamělost,  Právo  na  lásku,
Seznamování pro plaché introverty, „Sociální fobie“ a Single Vánoce.

23

https://www.youtube.com/watch?v=zfBNzB_9MYM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=WGr73y5j0zg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=vSPJBnmS7_E
https://www.youtube.com/watch?v=Im0usBzqf18&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=ldAKenE8qd4&t=334s


6. Cvičení Kouzelná hůlka

To, jak se cítíte a kam se bude ubírat váš život, ovlivňují lidé a okolnosti kolem vás
jen částečně. Rozhodující je váš postoj. Definuje vás ne to, co do vás vchází, ale to,
co z vás vychází. Vy sami svým postojem a jednáním utváříte svoje vyzařování. Na
ně pak reagují lidé tím, že je jim s vámi dobře, nebo nepříjemně, a proto vyhledávají
vaši  přítomnost,  nebo  se  vám  naopak  vyhýbají.  Doporučuji  vám usilovně  denně
pracovat na kvalitě vašeho vyzařování. 

Dobrá zpráva je, že nástrojů k tomu máte více. Patří k nim i cvičení Kouzelná hůlka,
založené na tom, že přejete  druhým dobro.  Jestliže  jste  o  Vánocích zůstali  sami,
můžete:

1. Zaujmout roli oběti a zahrnout ostatní lidi a svět vůbec výčitkami a požadavky.
Vyzařovat sebelítost, ukřivděnost, hněv, uraženost. Nárokovat si lásku, čas a
pozornost.  Když  se  nad  vámi  někdo  smiluje  a  část  z  toho  vám  poskytne,
můžete  vší  silou  vyzařovat  další  sebelítost,  ukřivděnost,  hněv,  uraženost  –
a  nevděčnost  a  kritiku,  že  jste  dostali  málo.  Tímto způsobem můžete  stále
silněji odpuzovat všechny lidi, kteří ve vaší blízkosti ještě zůstali, až zůstanete
úplně sami. Roztočíte spirálu stále negativnějšího vyzařování a budete se cítit
hůř a hůř.

2. Nebo můžete druhým lidem něco nabídnout – své příjemné vyzařování. Když
vysíláte podporu, dostanete podporu. Když vysíláte lásku a vděčnost, dostanete
totéž.  Ne sice nutně  hned a  stejnými cestami,  ale  dříve nebo později  se  to
projeví. A nejlepší na tom je, že  když budete upřímně přát zdraví, štěstí,
úspěch, lásku druhým, přivoláváte je také sobě. Automaticky tím vylaďujete
svoje emoce k těm vyšším a harmoničtějším. Když přejete druhým, prospíváte
tím sami sobě. Zvyšujete kvalitu svého vyzařování a začínáte být pro ostatní
atraktivnější. 
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Toto je jeden ze způsobů, jak být intenzivně s druhými, i když právě sedíte
o Vánocích sami doma. Kdykoliv na někoho pomyslíte s láskou, vděčností,
přáním  všeho  dobrého  nebo  třeba  jen  se  sympatií,  kdykoliv  toto  někomu
vysíláte, natahujete mezi vámi krásnou zlatou nehmotnou nitku. Nitky vztahů
jsou nataženy i v nehmotných světech a vlastně hlavně tam. Vztahy existují na
emocionální  úrovni  více  než  na  materiální.  Jestliže  jste  dlouhodobě  v  něčí
fyzické  přítomnosti  a  není-li  přitom  mezi  vámi  natažena  hustá  síť
emocionálních  a  myšlenkových  vláken,  žádný  skutečný  vztah  nenavážete.
A jestliže mailujete nebo telefonujete a nebo třeba jen myslíte na milovaného
člověka,  s  nímž  máte  upředenou  hustou  zlatou  síť  krásně  vyzařujících
emocionálních vlákének, může to být tisíckrát výživnější než přímá konverzace
s někým, kdo je vám vzdálený. O Vánocích nemusíte být sami, přestože jste
fyzicky sami. Záleží jen na vás.
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CVIČENÍ

1. Vyberte si 3 osoby, na kterých vám záleží a které potřebují zlepšit své zdraví,
zvýšit úroveň svého štěstí nebo bohatství nebo se mít v nějaké oblasti  a nebo
ve všech oblastech dohromady lépe. Použijte foto těchto osob.

2. Vezměte obrázek první z nich, zavřete oči a minutu si představujte, že se tomu
člověku  daří  lépe,  že  o  tom  dostáváte  zprávu.  Představujte  si,  že  vám
zatelefonoval nebo že vám dobrou zprávu říká osobně. Prociťujte opravdovou
radost  a  vděčnost,  že  se  mu  daří  lépe,  jako  by  se  to  už  stalo.  Když  do
vizualizace zahrnete sami sebe a svoje emoce, její účinek se znásobí.

3. Otevřete oči a s obrázkem v ruce řekněte:

Děkuji, děkuji, děkuji za ……………….. (čí?) zdraví, bohatství a štěstí.
(lze  podle potřeby obměňovat)

4. Udělejte to i pro další 2 osoby.

Děkuji, děkuji, děkuji za ……………….. zdraví, bohatství a štěstí.

Děkuji, děkuji, děkuji za ……………….. zdraví, bohatství a štěstí.

Zdroj: zpracováno podle Rhonda Byrne, Kouzlo, 2013, s. 221–226
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Závěr

Všimli  jste  si,  že  všechny  tipy  a  techniky  doporučované  ve  cvičeních  jsou
nadčasové? Můžete  si  jimi  zpestřit  nadcházející  Vánoce,  ale  ještě  mnohonásobně
více z nich získáte, když je budete používat pravidelně po celý rok.

To, jak právě teď prožíváte Vánoce, je důsledkem vašich činů, postojů,  myšlenek
a emocí  v celém vašem předchozím životě.  Nejste-li  se  svým životem spokojeni,
pravděpodobnost, že vás čekají úžasné Vánoce, se blíží nule. 

Extrémním příkladem může  být  soužití  s  narcisem či  agresorem.  V tom případě
otázka „Jak přežít Vánoce?“ pozbývá smyslu a vy jste nekompromisně nuceni řešit
„Jak přežít?“ „Když žiju v kleci se lvem, tak mě stresu a permanentní zátěže nezbaví,
když mi tam někdo strčí vánoční stromeček bez ohledu na to, jak moc zlatý řetězy na
něm budou viset.“ (video Bezpečná vina – Jak přežít Vánoce?, od 6:42).

Je  zvláštní,  že  i  lidé,  kteří  mají  svůj  život  celkem  pevně  v  rukou,  najednou
o  Vánocích  pustí  řízení  a  nechají  si  okolím,  obecně  panujícími  představami,
autoritami, konvencemi nebo tradicemi určovat, co mají dělat a jak by jejich Vánoce
měly vypadat. A to i tehdy, když jim to zjevně škodí. Jako by si přestali věřit, že jsou
dost kompetentní a schopní sami si připravit hezký čas v prosinci, ačkoliv v červenci
jim to jde snadno. „O Vánocích se vždy ukáže, kdo je stále uvězněn v roli dítěte,
které musí vyhovět tomu, ,co se obecně dělá‘ a ,co se očekává‘ a ,jaké jsou tradice‘,
místo  toho,  aby  naslouchal  svým  opravdovým  pocitům  a  potřebám.“  (z  článku
terapeutky Marie Hlávkové Vánoce coby zátěžová zkouška).
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Ctít tradice?

S Vánocemi se pojí tradice našich předků. Pokud vám tyto tradice nevyhovují a nic
vám  neříkají,  nemáte  žádnou  povinnost  je  ctít  a  rozvíjet.  Máte  dnes  naopak
nebývalou možnost tradice svobodně odmítnout, aniž byste riskovali exkomunikaci
nebo  smrt,  a  nebo  je  můžete  libovolně  proměňovat  a  přetvářet.  Využijte  této
historicky ojedinělé svobody naší kultury a zkoumejte nezávisle na ostatních, co je
pro  vás  skutečnou  hodnotou.  Tvořte  si  hodnoty  sami,  nebuďte  závislí  na
společnosti, náboženství, druhých lidech, kteří vám je dodají. Možná ano, ale budou
tím sledovat hlavně své zájmy.

Když vaše Vánoce nebudou tradiční, je to v pořádku.

Když budou tradiční, je to v pořádku.

Když to budou takové normální české Vánoce hlavně pro vaše malé děti, je to 
v pořádku.

Když budou úplně jiné, je to v pořádku.

A když se rozhodnete, že žádné Vánoce mít nebudete, je to taky úplně v 
pořádku. 
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Zkuste uchopit kormidlo svého života pevně do rukou i o Vánocích, aspoň trochu
se uvolnit a dělat to, co chcete – slavte, nebo neslavte, uzavřete s lidmi kolem vás
ohledně Vánoc kompromis různé síly podle toho, co je pro vás ještě přijatelné, nebo
žádný  kompromis  nedělejte.  Zkuste  své  Vánoce  odlehčit.  Zbavit  tíhy  těch  všech
historicky nahromaděných očekávání, že se právě ve dnech 24. až 26. prosince musí
přihodit něco naprosto úžasného, nálada musí  být skvělá a vy při tom musíte být
dokonalí.

Ve skutečnosti totiž nejde o Vánoce. Je to mnohem vážnější – jde o váš život. O to,
jak ho žijete a prožijete. Mávám teď svojí kouzelnou hůlkou z kapitoly 6 a z celého
srdce vám přeju, aby vám tento e-book pomohl žít váš život aspoň o kousek líp.
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