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,,Chceš jít opravdu rychle?
Tak zpomal a soustřeď se.”
-- Tim Fargo
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,,Veroniko, zpomal a najdi rovnováhu.” To byla slova velmi známého a inspirativního psychologa jménem Mihaly Csikszentmihalyi, která mi před několika lety řekl na naší společné večeři
v Berlíně. Byl to pro mě velmi silný okamžik, na který jen tak
nezapomenu. Myslel to opravdu vážně. Tento elegantní stařík
s tenkým hláskem a empatickýma očima mi vzal pero a deník
a začal do něj tato slova psát. V tu chvíli mi začaly téct slzy po
tváři. Měl pravdu. Přes dvacet let jsem se pořád za něčím hnala.
Nejdříve to byly úspěchy ve sportu, pak diplomy, pak kariéra až
nakonec honba za lepším světem. Nakonec mi to však došlo! Došlo mi, že je jedno, zdali chci změnit svět, nebo mít více diplomů
a uznání. Není v tom rozdíl. Stejně pořád jen někam pospíchám.
Mihaly tak ve mě zasel semínko. Myšlenku, která mi změnila život
a důvod, proč tato kniha vznikla.
Myslela jsem si, jak bude můj život šťastný, když budu mít
hodně vědomostí a výsledků nebo když se budu hodně snažit,
abych změnila svět k lepšímu, ale už mi nedošlo, že zapomínám
na kvalitní vztahy se svou rodinou a přáteli. A především, že
zapomínám na své zdraví a na to, co mi říká hlas mého srdce.
Naše tělo nám dává spoustu signálů, když se mu něco nelíbí. Já je neslyšela. Nebo jsem je spíše ignorovala. No a když
to nejde po dobrém, tak to jde většinou po zlém. Dostaly mě
různé nemoci. Nenazývala bych to však nemocemi, ale spíše
nedostatkem lásky sama k sobě. Měla jsem disciplínu, sílu a výsledky, ale už jsem neměla laskavost ke své mysli, ke svému tělu
a ke své duši.
Nejdříve přišly chronické záněty močového měchýře, pak
přišel nádor, deprese, syndrom vyhoření až nakonec přišla
prázdnota. Prázdnota a pocit, že nic nemá smysl.
Pamatuji si okamžik, kdy jsem se po jedné menší operaci
ve Skotsku probudila na lůžku. Otevřela jsem oči a chvilku jsem
nevěděla, kde jsem. Ta specifická vůně nemocnice mi to však
hned připomněla. Potřebovala jsem akutně na malou. Měla
jsem kapačky a nemohla jsem se moc hýbat. Byla jsem extrém-
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ně slabá. Zavolala jsem sestřičku a řekla jsem jí, že potřebuju jít
na záchod. Soucitně se na mě podívala a řekla mi, zdali před
tímto činem nechci prášek na bolest. Asi jsem byla ještě trochu
oblbá, ale nechápala jsem, proč se mě na to ptá. Žádnou extra
bolest jsem zatím necítila. Když jsem přišla na záchod, sedla si
na prkýnko a začala se uvolňovat, tak mi to došlo!
V životě jsem nezažila takovou bolest! Křičela jsem a škrábala zdi okolo sebe. Když si na to teď vzpomenu, přijde mi to
jako z filmu, ale bylo to tak. Byla to bolest, která mi otevřela
oči. Věděla jsem, že takhle to dál nejde. Slíbila jsem si, že už se
tento okamžik nebude opakovat. V tu chvíli jsem se sama sebe
zeptala: „Co můžu udělat pro to, abych převzala zodpovědnost
za své zdraví?“ Tento okamžik nastal dlouho předtím, než mi
Mihyli do mé mysli zasel semínko pomalosti, ale byl to bod
zlomu. Okamžik, kdy jsem se rozhodla, že chci žít jinak. Od té
doby (dnes je to deset let) na sobě zkouším různé experimenty,
techniky a starodávné metody, které mi pomohly k lepšímu duševnímu a fyzickému zdraví.
Ve Skotsku jsem prožila pět let svého života. Studovala jsem
tam na univerzitě v Aberdeenu behaviorální a experimentální
ekonomii. Při studiu jsem pracovala na plný úvazek za barem.
To jsem vždy chtěla. Žít a studovat v zahraničí a u toho pracovat
za barem. Sen se mi splnil, jen trochu jinak, než bych očekávala.
Bylo to pro mě velmi bolestivé období. Období, kdy jsem
si vyzkoušela, jaké to je nemít co jíst. Jaké to je mýt záchody
po stovkách lidí a obsluhovat nejbohatší lidi široko daleko, kteří
vás urážejí a ponižují, protože jste cizinec. Období, kdy jsem si
vyzkoušela, jaké to je, když skoro umřete. Období, kdy jsem
si málem sáhla na život. Je to však období, na které s láskou
vzpomínám. Díky tomuto období jsem se stala silnější. Byly to
příležitosti, které si nekoupíte v žádném e-shopu. Příležitosti,
které mi změnily život. Každý den za ně děkuji.
Když jsem se po pěti letech vrátila zpět do své země, do České republiky, byla jsem úplně bez peněz, bez kontaktů a bez vize
co dál. Věděla jsem jen, že chci změnit svět k lepšímu. Také jsem
věděla, že nemůžu pracovat pro žádnou korporaci. Díky svému
vzdělání jsem měla mnoho korporátních nabídek, ale když jsem
do těchto firem nastoupila, přepadla mě úzkost. Věděla jsem, že
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sice nemám peníze, ale že svoji duši prodat nemůžu. Tím nechci
říct, že pracovat pro korporace je špatné. Jen by to bylo špatné
pro mě, pro moje srdce, které mi říkalo, že tudy ne. Měla jsem
však víru. Víru v sebe sama, že to dobře dopadne.
A dopadlo? No, našla jsem si práci snů. Tedy spíše jsem si
začala všímat příležitostí, které mi pomohly si svoji práci snů
vytvořit. Začala jsem pracovat pro jednu vzdělávací společnost,
která měla stejnou vizi jako já. Udělat svět lepším místem pro
další generaci. Líbily se mi jejich hodnoty a mladí lidé, kteří mi
byli v mnoha ohledech velmi podobní. Začala jsem dělat to, co
mě baví. Každý den byl pro mě výzvou a skvělým učitelem.
Trvalo to pár let, než se vše začalo opakovat. Moje tělo mi opět
začalo dávat signály, že takhle už to dál nejde. Nechápala jsem
proč! Vždyť přece měním svět k lepšímu, dělám to, co mě baví,
tak kde je zase problém? Dlouho jsem si to nechtěla přiznat, tak
to za mě vyřešil syndrom vyhoření.
Jednoho rána jsem se vzbudila a cítila v srdci prázdno. Bylo
mi zle. Šla jsem na záchod a nějakou dobu jsem zvracela. Ta
prázdnota byla nekonečná. Jako by moje duše shořela. Jako
by tam nebyla. Byl to strašný pocit. Takový je syndrom vyhoření, Tvoje duše doslova vyhoří. Celý den jsem jen tak seděla
a koukala před sebe. Nezmohla jsem se vůbec na nic. Chtěla
jsem utéct. Někam hodně daleko. Věděla jsem, že to ale není
řešení.
Pak jsem uslyšela, jak někdo hází kamínky na mé okno ze
zahrady. Byl to sensei, můj učitel kenda. Honza. Nechápala
jsem, co tady dělá, ale otevřela jsem okno. Řekl mi, že kolegové
po mě vyhlásili pátrání, jelikož ví, že v noci běhám s mečem po
lesích. Báli se, jestli se mi něco nestalo. Pustila jsem ho dovnitř.
Honza se na mě soucitně podíval, objal mě a pak si jen tak vedle
mě sedl a jen tak tam se mnou byl. Nic jsme neříkali. Nebylo co.
Jen tak jsme seděli v tom božském tichu. Je až neuvěřitelné, jak
tento okamžik, kdy jste obklopeni božským tichem, léčí.
To byl pro mě další bod zlomu. Věděla jsem, že opět musím
něco změnit, že chci žít jinak. Trvalo mi to ještě rok, než jsem dokázala udělat nějaký praktický krok. Stihla jsem ještě odletět do
San Franciska, zadlužit se a pak z práce s holým zadkem odejít.
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Opět to byla výborná škola, na kterou nezapomenu. Odešla jsem
s heslem: „Štěstí přeje odvážným.“
To byl báječný krok. Znáš ten pocit, kdy prostě něco musíš
udělat, jen nevíš proč? Prostě víš, že něco víš, jen nevíš, jak to
víš? Tak to byl přesně tento okamžik. Věděla jsem, že jestli neodejdu, tak moje duše mi to dá zase sežrat. Když jsem odešla,
byla jsem jako Alenka v říši divů. Jako by se vše začalo dávat
do pohybu. Potkávala jsem lidi, kteří mi pomohli s budoucími
projekty. Dokonce se i někteří z nich stali mými patrony, dali mi
nějaké peníze, abych přežila, a hlavně svou podporu a důvěru.
Dali mi naději, že vše zvládnu.
No a nakonec jsem potkala Honzíka. Muže, který má skoro
dva metry, pevné a zdravé vlasy jak z toho nejlepšího módního
časopisu, nádherné oči a nádherný hlas. Muže, který je úplně jiný než já, ale má stejné morální hodnoty. No a na tom se
dá dobře stavět, že jo? Je to člověk, kterého si nesmírně vážím
a kterého nesmírně miluji. Člověk, se kterým mohu tvořit a být
sama sebou.
Díky Honzovi jsem mohla na dostatečně dlouhou dobu vypustit páru. Byl mi neskutečnou oporou už od úplného začátku.
Dovolila jsem si skoro jeden celý rok nic nedělat. Dostávala jsem
se z toho svého uspěchaného života. Člověk si ani neuvědomí,
jak je unavený, až když si dá delší dobu voraz. Trvalo mi několik
měsíců, než jsem se dostala do stavu, kdy mi bylo dobře, kdy
jsem přestala být unavená a kdy jsem se začala zase cítit svěží
a zdravá. Stále jsem však neměla peníze a ani jsem nevěděla, jak
si je vydělám. Jen jsem nemohla jít pracovat pro někoho jiného.
Věděla a cítíla jsem, že musím ještě chvilku vydržet a že to přijde. Jen jsem nevěděla co. Už to byl skoro rok, kdy jsem jen tak
chodila po lesích, koukala na mravence a meditovala. Už to byl
skoro rok, kdy jsem nedělala vůbec nic. Pro mnoho z nás nedělat vůbec nic je velkou výzvou a můžu Ti říct, že to výzva byla.
Nedělat nic. Prostě jen tak být a nechat život plynout. Nenechat
se zviklat pocitem, že nemáš peníze a že přece musíš něco dělat.
To jsou ty životní paradoxy.
Po roce skoro nicnedělání a jen tak čumění jsem však cítila, že jsem si vyčistila hlavu. S čistou hlavou se dějí velké věci.
Odjeli jsme s Honzou na tři měsíce do Portugalska. A tam to
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začalo. Jednoho rána, kdy jsem se probudila spolu s čistým
mořským vzdouškem, jsem měla velké nutkání vzít si notebook
a začít psát. Nevěděla jsem, co vlastně píšu, prostě jsem nemohla přestat. Psala jsem každý den spoustu hodin, až jsem
nakonec napsala tuto knihu.
To byl okamžik, kdy mi to zase došlo! Došlo mi, že psaní
je způsob, jak komunikovat se světem. Psaní je pro mě léčivou
medicínou, která mě dělá živou. Psala jsem už odmalička. Jen
jsem na to na několik let zapomněla. Když se na svůj život zpětně podívám, vím, že vše se dělo proto, aby tento okamžik mohl
nastat.
S touto knihou přišla i cesta. Cesta, na které se v této uspěchané době neustále učím síle pomalosti. Semínko, které kdysi
v Berlíně Mihaly zasel, začalo pomalu růst.
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„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“
-- Marcus Aurelius

SUPERDOVEDNOSTI:
Pomalost. Pozornost. Hloupost.
1. KAPITOLA: Pomalý experiment géniů
Naučíš se tajemství světových inovátorů.
(1 technika)
2. KAPITOLA: Tvrdý trénink pozornosti
Naučíš se nemyslet.
(5 technik)
3. KAPITOLA: Nevíš
Jak být hloupý, ale moudrý.
(1 technika)
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„Všechno je stvořeno dvakrát, jednou v mysli
a podruhé v realitě.“
-- Robin S. Sharma, autor knihy Mnich,
co prodal svoje Ferrari
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„Stromy, které rostou pomalu, přinášejí nejlepší ovoce.“
-- Moliére

Proč pomalý experiment géniů: Postupně objevíš, co se v Tvojí hlavě schovává za poklady. Najdeš řešení jak létat.
Jak na to: Uděláme si spolu jeden konkrétní experiment.
Co se tím naučíš: Zpomalit.
Celý život řešíme nějaké problémy. Vždy tomu tak bylo a vždy
tomu tak bude. Někdy řešíme práci, někdy peníze, firmu, někdy
lásku, zdraví nebo smysl života. Často si ale nevíme rady s jejich
řešením. Kolikrát však úplně stačí jen trochu zpomalit a podívat
se na svůj problém z jiného úhlu.
Naučím Tě jeden experiment, díky kterému si vytrénuješ
svoje inovativní myšlení. Inovativní myšlení Ti pomůže poznat,
jaké poklady v hlavě skrýváš a něco s nimi udělat. Nezáleží ale
na tom, zdali vymyslíš projekt velký jak raketoplán, nebo si jen
vyřešíš něco, co Tě vnitřně trápí a najdeš tak způsob, jak hyperloop přeletět. V každém případě tak objevíš nový způsob, který
Ti dá na Tvůj problém nebo výzvu jiný pohled.
Jakmile člověk zpomalí, bude se rychleji posouvat. Je třeba ale zpomalovat pomalu. Když jedeš jako
hyperloop 10 000 km/h a prudce zastavíš, tak to nebude nic příjemného. Záleží tedy na tom, jakou jedeš rychlostí. Vždy zpomaluj tak, abys šel o kousek dál za svoje hranice.
Jak ale na to? Jak vlastně zpomalit? Jak se to dělá? Začneme
tím, že se podíváme, jak svou mysl využívali světoví inovátoři
a géniové a naučíme se tak první krok, který nám se zpomalením pomůže.
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Chceme-li změnit svět, musíme nejdříve poznat svou mysl.

Jakmile zpomalíme, uvidíme věci, které jsme dosud neviděli.
Uslyšíme slova, která jsme dosud neslyšeli. Ucítíme život tak,
jak jsme ho dosud necítili. To je život, který stojí za to žít.

Když je naše mysl klidná, je v ní soucit a láska. To je okamžik,
kdy je naše srdce otevřené, a tím se nám otevírá celý svět.

Cítíme-li vnitřní neklid, pak se jen tak posaďme a seďme v tichu.

V tichosti bydlí Bůh.
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Teď si dej šálek čaje
a nech mě chvilku na pokoji.
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„Dýchej, je to zadarmo!“
-- Wim Hof

SUPERDOVEDNOSTI:
Vnímání svého těla. Síla. Uvolnění.
4. KAPITOLA: Spánkové inženýrství
Něco málo o kvalitním spánku a cestování v lucidních snech.
(3 techniky)
5. KAPITOLA: Ledová síla
Proč se zajímat o dýchací cvičení a otužování.
(1 technika)
6. KAPITOLA: Stresík
Huhuhu.
(3 techniky)
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„Výzkum snů je úžasný obor. Vše, co děláš, je, že spíš.“
-- Stephen LaBerge, psycholog
v oblasti vědeckého studia lucidního snění
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„Nebojím se smrti, bojím se nežít naplno.“
-- Wim ,,ICEMAN“ Hof
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„Dělej ty věci, kterých se nejvíc bojíš, a strach Ti uhne
z cesty.“
-- Elliott Hulse

Proč ledová síla: Získáš větší sílu a větší armádu v těle, která Tě
bude chránit před různými nemocemi. Ledová proto, protože se
spolu vykoupeme v ledové vaně.
Jak na to: Naučíš se jednu techniku, jak na to.
Co se tím naučíš: Využívat plně potenciál svého těla.
Jak jsem psala na začátku této knihy, žijeme v době blahobytu.
Doma máme plnou ledničku, teplou vodu a obchody na každém rohu. Zvykli jsme si na takový komfort, že když venku jen
trochu zafouká, tak si vezmeme bundičku nebo svetříček. Je fajn
si blahobyt užívat, ale pokud se jím nechceme nechat sežrat,
pak je třeba ho vyvažovat určitým diskomfortem. Jeden z takových diskomfortů je ledová voda. V této sekci se tak naučíme
tzv. Wim Hofovu metodu. Je to metoda, díky které se dnes lidi
po celém světě dostávají z různých nemocí, včetně chronických
nemocí, depresí, autismu a cukrovky. Jsou to zatím jen příběhy,
nicméně je jich už mnoho. Metoda je vědecky potvrzená. Zatím
ale jen potvrzuje to, že nám zlepší imunitní systém, soustředěnost, vyrovná nám nálady a zvýší vnitřní klid.
Nikoho tyto techniky nenutím zkoušet a určitě se vždy vnímej. Vnímej svoje tělo a svou mysl. Vnímej, co Ti dovolí. Zkoušej
následující experimenty ideálně pod dohledem druhé osoby.
I když Ti tyto níže popsané techniky můžou hodně zlepšit imunitní systém a dlouhodobě i celkové zdraví, nezmiňuji tyto techniky jako náhražku za jakoukoliv léčbu.
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Když člověk dýchá, je naživu. Když člověk nedýchá, naživu není.
Na tom se asi shodneme. I přestože je dech nejzákladnějším
předpokladem pro život, je zadarmo a praktikujeme ho každý
den, tak ho bereme jako něco samozřejmého a nevěnujeme mu
tolik pozornosti. Přitom je zde mnoho dýchacích technik, které
můžeme dělat kdykoliv a kdekoliv. Tyto techniky nám můžou
nastartovat nervový systém za takové hranice, že se v tu chvíli
budeme cítit podobně jako Pepek námořník po pozření špenátu. Celkově stačí opravdu málo k tomu, abychom žili o trochu
zdravější život. K tomu, abychom si vůbec vzpomněli, čeho jsme
jako lidé schopni, nám stačí se jen o trochu víc přiblížit přírodě.
Pro mě je v tomto odvětví nejvíce inspirativním člověkem
Wim Hof.37 Wim Hof tvrdí, že se superčlověkem nenarodil, ale
že se jím stal. Má též přezdívku „Ledový muž“. Je to člověk,
který byl ještě před několika lety považovaný za blázna, co
běhá maratony bez bot jen v trenkách na Aljašce. Například
v roce 2009 byl Hof schopný uběhnout celý maraton v –20 °C
oblečený jen v kraťasech. Je též držitelem dvaceti šesti světových rekordů včetně nejdelší ledové koupele, a to 1 hodiny,
53 minut a 12 sekund.38 Dokonce v jednom experimentu dali
vědci Hofovi injekci s určitým virem, se kterým by se normální člověk vypořádával minimálně čtrnáct dnů. Wim Hof byl ale
schopný si vědomě zvýšit úroveň stresového hormonu kortizolu,
snížit úroveň koncentrace krve v cytokinech (zánětlivé proteiny),
a tím se s virem vypořádat do jedné hodiny! 39 40 To samé během
deseti dnů naučil pár dobrovolníků a dnes už to naučil tisíce lidí
po celé planetě.
Wim Hof si své tajemství tedy nenechal pro sebe a šel za vědci,
aby ho otestovali a potvrdili, že to, co dokáže on, dokáže kaž105

,,Víš, že jsi na cestě za úspěchem, pokud děláš takovou práci,
kterou bys dělal i zadarmo.”
-- Oprah Winfrey

SUPERDOVEDNOSTI:
Sebeuvědomění. Sebeskepticismus. Šestý smysl. Autenticita.
7. KAPITOLA: Sebeuvědomění a smysluplné utrpení
Nejdůležitější superdovednost po pomalosti je uvědomovat si
sám sebe.
(0 technik)
8. KAPITOLA: Síla h*ven
Každá cesta zahrnuje bolest a vagony plné bobků. Některé
takové hromádky nám však ničí život.
(1 technika)
9. KAPITOLA: Intuice
Jak se naučit komunikovat se svou duší skrz svoji intuici.
(1 technika)
10. KAPITOLA: Vytvoř se
Kopírujme méně, tvořme více.
(2 techniky)
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1. KAPITOLA

„Život není o tom, abychom se hledali, ale abychom se vytvořili.”
-- George Bernard Shaw, prozaik
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,,Pokud se pokaždé snažíš být normální, nikdy nezjistíš, jak moc
úžasný můžeš být.“
-- Maya Angelou

Proč se vytvořit: Kvůli tomu citátu nahoře.
Jak na to: Prozradím Ti dvě techniky, jak na to.
Co se tím naučíš: To nevím.
Autenticita znamená, že se nebojíme být tím, kým opravdu
jsme. Být sami sebou. Být transparentní, upřímní. To někdy
znamená, že jsme i více zranitelní. Bohužel většina z nás si hraje
na to, co není.
Jak často se Ti stává, že chceš něco říct nebo udělat, ale
raději to neuděláš nebo neřekneš, protože máš strach z toho,
jak to ostatní vezmou? Mě osobně se to stává vícekrát, než bych
sama chtěla, a myslím si, že mnoho z nás si to ani nechce připustit. Žijeme ve společnosti, která je hladová po autenticitě. Přáli
bychom si, aby naši vůdci, partneři, rodina a přátelé byli sami
sebou. Aby nám ukázali, kdo opravdu jsou.
Co je ale ještě důležitější, je to, že my sami chceme mít osobní svobodu v tom dělat to, co opravdu chceme. To, kdo opravdu
jsme, bez toho, aniž by nám záleželo na tom, co na to budou říkat
ostatní. Bohužel i když tohle chce většina z nás, tak to málokdo
z nás aplikuje. Je to totiž těžké. Není se čemu divit, když si pořád
myslíme, že nejsme dostatečně dobří, a tak se snažíme sami sebe
napravit a porovnávat s ostatními, jestli to děláme dobře.
Jak ale říkávala Maya Angelou, každý jsme jedinečný.82
Máme možná podobné osobnosti, charaktery, rysy, řeč, názory, ale v jádru jsme všichni do jednoho jedineční. Líbí se mi, co
kdysi řekl Oskar Wild: ,,Buď svůj, všichni ostatní jsou už zabraní.“
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Neznamená to ale, že jsi někdo speciální a výjimečný. Výjimečný neznamená jedinečný. Jedinečný jsi. Výjimečný nejsi. Nikdo
z nás není a je fajn si to uvědomit.
Můžeš být výjimečný v nějaké oblasti, nikoliv ale jako
lidská bytost. Když dneska já nebo Ty umřeš, tak se svět ani
obloha opravdu nepohne. Být autentickým člověkem tedy neznamená, že si budeš o sobě myslet, jak jsi výjimečný. Ne!
Znamená to jen, že budeš sám sebou. Takový, jaký jsi. Přijmeš
sám sebe a budeš s tím pracovat dál. Jsi jedinečný, protože
nikdo jiný na světě není takový jako Ty. To ano, ale neznamená to, že jsi výjimečný. Často totiž někteří lidé tyto dva pojmy
spolu zaměňují.
Na světě je mnoho autentických lidí, ale také mnoho těch,
kteří se autenticity ani nedotýkají. Tím pádem se ani nedotýkají
svého vyššího já. Kopírují jen chování druhých lidí a dělají to, co
si myslí, že by měli dělat. Říkají to, co si myslí, že by měli říkat.
Mají sex takový, jaký si myslí, že by měl být. Nikdy tak nezjistí,
jak jsou úžasní. Přijmout sám sebe takového, jaký jsem, chce
totiž velkou kuráž.
Všude totiž vidíme, jak stačí věřit, dělat to, co nás baví,
a vytrvat. Hlavně nebýt nikdy negativní, musíme být pořád
pozitivní a věřit. To je všechno. Opravdu? Už jsi to zkoušel?
Jaký byl výsledek? Není zas tak těžké pochopit, že každý z nás
prostě nebudeme fotbalovou hvězdou, slavnou herečkou nebo
úspěšným podnikatelem a dobrým rodičem. To je v pořádku.
Ten slavný fotbalista není nic víc ani nic míň, než jsi Ty nebo já.
Umí jen hrát lépe fotbal. Jako člověk je ale na stejné úrovni. Je
to totiž člověk.
Úplně stačí, když si uvědomíš svoji maličkost a obyčejnost
a budeš dělat konkrétní kroky ke zlepšení. Uvědomíš si, že se
nemůžeš porovnávat s nikým jiným než jen sám se sebou. Jsem
lepší člověk, než jsem byl tři roky předtím? Jestli ne, fajn. Chci
to změnit? Ne, taky fajn! Každý z nás jsme jiný, a jakmile si to
uvědomíme, stáváme se svobodnějším člověkem, o krůček více
superčlověkem.
Superčlověkem, který je úplně obyčejný, ale který žije svobodnější život každým dnem. Nepotřebuje se litovat a porovnávat se s ostatními. Nepotřebuje se nadřazovat nebo podřazovat
pod druhými lidmi. Je takový, jaký je, a s tím pracuje.
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Autenticita je o osobní svobodě. Je to o tom být sám sebou.
To, kdo opravdu jsem. Ne ten nebo ta, kdo si myslím, že jsem.
Ale ten nebo ta, kdo cítím, že jsem. Na to se nemůžeme podívat rozumově. Rozum nám může říct, jaké máme silné stránky.
To jsou faktory osobnosti. Osobnost je součást nás, ale není to
my. Autenticita je žít bez masky, nemít masku ve vztazích, práci
a celkově v životě. Vyžaduje to ale kuráž a minimálně další následující faktory:

1.
NEUSTÁLE OBJEVOVAT SÁM SEBE
Být autentickým člověkem je cesta na celý život. Čím více si toho
ale budeme vědomi, tím více se v této superdovednosti budeme
vyvíjet.
Vědět o sobě, znát svůj příběh a co jsme si v minulosti prožili, jaké drama jsme překonali, je důležité. Je to ale jen součást
toho, kdo opravdu jsme. Pokud chceme poznat opravdu, kdo
jsme, musíme jít do hloubky. Mnohem dál. To může být pro
některé z nás děsivé.
Pamatuji si noci, kdy jsem začala jít trochu více do hloubky,
a najednou jsem dostala ohromnou chuť si vzít meč a jít běhat
do lesa. Většinou to bylo večer, protože jsem se konečně zpomalila. Dělala jsem to po dobu jednoho roku skoro každý den.
Často jsem běhávala, abych ze sebe dostala veškerý negativní
stres, který se mi držel ve svalech, ale často jsem šla běhat právě
proto, že jsem pak nemusela čelit svým myšlenkám. Časem mi
právě došlo, že utíkám sama před sebou.
Když jsme ochotni se na sebe opravdu podívat, podívat se,
kdo opravdu jsme, nebo spíše kdo nejsme, jít do hloubky, spojit
se svým vyšším já a nastolit mír, pak můžeme konečně vytvářet
to, co jsme vždy v životě chtěli. Stáváme se svobodnými a neomezenými. Otevíráme se. Jak Eckart Tolle říká ve své knize Nová
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V každém okamžiku, kdy se rozhodujeme, máme nějaký záměr.
Důvod, proč danou činnost chceme dělat. Důvod, proč chceme
něco říct. Pokud náš záměr je někomu ublížit v jakékoliv formě,
tak se nám to též vrátí. To, co do světa dáváme, také dostáváme nazpět. Pokud konáme zlo, vrací se nám zlo bumerangem
nazpět. Zlo má několik forem. Může to být i to, že si sami sebe
nevážíme. Přitom stačí změnit jednu malou věc a můžeme tak
změnit úplně celý svůj život.
Stoikové též posuzovali lidské jednání podle záměru, úmyslu. Nikoliv podle výsledků. Zastávali takový názor, že řádné
jednání je to, které konáme s ctnostným úmyslem. Jestliže něco
děláme jen proto, abychom splnili svou povinnost, tak to není
ctnostný úmysl. Možná kdybychom se na výsledky dívali tímto
pohledem, tak jimi přestaneme být posedlí.
Výsledky jsou samozřejmě důležité, ale neměli by být naším
cílem. To, jaký je prvotní úmysl, záměr, je mnohem důležitější.
Náš opravdový záměr je to, co nás opravdu definuje. To, kdo
jsme. Jakmile si svých záměrů více všímáme, pak jim i více rozumíme. Víme tak, zdali náš záměr je opravdový, pochází od
nás samotných. Od našeho vyššího já. Nebo zdali je to jen ego,
které se ukazuje.

Každé ráno si píši, jaký mám ten den záměr. Když nevím, jaký
je, tak svou mysl zpomalím a zavolám si skrz vysílačku své duši.
Kolikrát jsem přišla na to, že můj záměr byl potěšit druhé. Jakmile jsem na to přišla, tak jsem svůj záměr změnila. Ranní žurnaling mi zabere pár minut a naladí na celý den. Už od rána si
uvědomuji, co je můj záměr, a podle toho se pak celý den odvíjí.
Tvůj záměr může být abstraktní nebo konkrétní, záleží jen na
Tobě.
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