cosmo psycho

Měla byste

ustupovat?
Empatie je superschopnost. Že se umíte dívat na svět očima druhých,
ještě neznamená, že se musíte řídit jejich pocit y nebo potřebami.
Hranici mezi hodnou a v yužívanou holkou našla Bára Topinková.

t

aky jste už slyšela, že
teroristům se nesmí
ustupovat? A co mamince,
která to s vámi myslí tak
dobře? Nebo kamarádce, co zrovna
potřebuje vaší pomoci o trochu víc,
než se vám zdá milé? Hledáte-li,
kde končí citový teror a kde začíná
přijatelná míra pomoci, vítejte
na lekci moderní empatie.

Samý expert na vcít ění?
„Empatie je velice důležitá vrozená
schopnost, kterou během života
ještě zdokonalujeme. Její nízká
úroveň přináší do života problémy,
navíc si empatii ne každý vědomě
pěstuje,“ otevírá téma psycholožka
Radka Loja, Radkaloja.cz.
Doporučuje, ať si sama vyzkoušíte
malý sociální experiment: Zeptejte
se kohokoli ve svém okolí, jestli se
považuje za empatického. Většina
lidí vám bez váhání odpoví, že ano!
„Kdyby každý byl tak empatický, jak
si myslí, nevzniká mezi lidmi tolik
nesnášenlivosti, nedorozumění
a problémů. Spousta lidí se plete:
Místo opravdového vcítění v druhém
vidí, co nemají sami zpracováno,“
vysvětluje odbornice na lidskou
psychiku. Být empatická totiž
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„ Rá d a b yc h
t i p o m o h l a,
ale spěchám
d o m ů ko u ka t
n a s e r o š.”

neznamená, že druhého trumfnete
stylem: „Jó, covid, ten jsem taky
prodělala, to si dej čaj s citrónem
a máš vyhráno.“ Ani že kamarádce,
která se vám svěřuje s problémy
ve vztahu, začnete sdělovat dojmy
z nádherného rande s novým
objevem. „Kognitivní empatie
znamená, že porozumíte situaci
daného člověka. Pochopíte jeho
názor, i když s ním nesouzníte.
Neutnete ho v diskusi, nezačnete
se hádat, jen ho vyslechnete a oba z té

názorové výměny odejdete se ctí,“
přibližuje psycholožka.

Tvoje bolest = moje bolest?

Vnímat odlišnosti a nehádat se kvůli
nim je tedy jedna věc. Druhý krok?
Naladit se na ostatní, aniž byste se
přitom nechala zneužívat. „Kolegyně
byla na štíru s plněním úkolů. Když
mě požádala o pomoc a já jí náhodou
nemohla vyjít vstříc, vysílala tak
hmatatelně nepříjemné
vlny po celém officu, až
jsem jí raději vyhověla.
„Na každý váš
vztahov ý ústupek Dlouhodobě se to dusno v
kanceláři nedalo snášet,
by mělo připadat
takže jsem jí pomáhala i
pět radostí!”
na úkor včasných
příchodů domů,“ popisuje
účetní Monika svou svízel s jednou
citovou vyděračkou. Vrháte-li se
na pomoc druhým, třebaže sama
máte naloženo až až, viňte přírodu.
„Studie prokazují, že při pozorování
bolesti blízké osoby se nám v mozku
aktivují stejné struktury, jako
bychom bolest prožívali my sami.
Náš soucit má neurologický základ
a nelze se mu jenom tak vyhnout,“
objasňuje Radka Loja ono silné
nutkání zachránit kolegyni. Dodává
však důležitou věc: Že dokážete
správně vnímat pocity druhých lidí,
vás ještě nezavazuje k tomu, abyste
musela automaticky jednat podle
nich. „Schopnost empatie berte
jako svou výhodu, ale jen vy sama
si pak můžete vybrat, jak se
zachováte. Záleží vám na dotyčném?
Pomůžete mu přesně tak, jak cítíte,
že to potřebuje. Ráda jinými lidmi
manipulujete? Potom své empatie
využijete, abyste je dostala tam, kde
je chcete mít,“ ilustruje dvojsečnost
empatie psycholožka.

Nestíhám, nechci, nebudu
Pokud zatím jasně vyřčené „NE“
chybí ve vašem slovníku, zamyslete
se nad tím, proč se mu bráníte.
Bojíte se konfrontace? Ztrapnění?
Nedotáhnete odmítnutí do konce,

protože máte strach, že přijdete
o vztah? Podívat se na svět očima
druhého, ale udržet si vlastní hranici,
to se (speciálně v lásce) dá pokládat
za umění. „On by rád šel do kina,
ale vám se tam nechce? Kamarádka
si potřebuje povídat dvě hodiny
o neshodách ve vztahu, ale vy padáte
únavou? Přestaňte být naštvaná,
že ostatní lidé upřednostňují sebe,
prostě jim jen řekněte, že víc času
teď nemáte,“ doporučuje Radka
Loja. Koneckonců, víte o tom,
že i ve vztahu můžete spravovat
své sociální konto ve stylu: „má
dáti – dal“? Podle takzvaného
Gottmanova poměru lidé nevědomě
potřebují pět kladných interakcí na
jednu negativní (protože lidská
psychika nadhodnocuje všechna
negativa). V práci se dokonce hovoří
o poměr tři ku jedné. „Počítejte si
ústupky a kompromisy. Teď něco pro
tebe udělám já, pak pro mě něco
uděláš ty. Ač si to neuvědomujeme,
vnitřně případnou nerovnováhu
sledujeme, a pokud součet mluví
výrazně v náš neprospěch, cítíme se
ve vztahu naštvané a nespokojené.
Oprávněně! Takže si klidně veďte
čárky,“ doporučuje Radka Loja
univerzální pomůcku pro win-win
vztahy soukromé i pracovní.

Kurz y pro mrchy? Nebrat!
Vychází vám součet pozorností
ve prospěch vaší kolegyně? „Potom
máte nárok říct na plnou pusu, že jí
teď nemůžete pomoct! Vysvětlete jí
proč! Bolí vás hlava? Sama nestíháte?
Spěcháte na zaplacenou hodinu
s trenérem? Řekněte to! A dodejte,
že až bude chtít pomoci příště, ať
vás požádá dříve.“ A pokud začne
vytahovat, že ona vám před dvěma
lety taky pomohla sečíst tři čísla
dohromady? „Na fráze ‚to já tenkrát‘
nereagujte. Stále funguje vztahová
kalkulačka – já tobě, ty mně…
Důležité je zachovávat rovnováhu,“
nabádá psycholožka. Jenže co když
odmítnete pomocnou ruku třeba
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WORKSHOP
EMPATIE
PODLE
RADKY LOJA
Čím laskavěji k lidem
přistupujeme, tím lépe
se do nich vciťujeme.
Podle studií nejlépe
empatizujeme s těmi,
co se nám podobají.
Empatii můžete posílit
pomocí meditace zvané
metta bhavana:
1

Soustřeďte se na svůj
dech po dobu několika
minut. Zklidní vás to.
2

Navoďte si pocit
laskavosti sama k sobě.
V duchu si opakujte:
Mohu být šťastná,
zdravá, spokojená.
3

Představte si člověka,
kterého máte ráda,
a použijte věty i pro něj.

spolubydlící, se kterou pak musíte
sdílet společný prostor? Z lehce
protivné holky se vlivem vašeho
„ne“ stane kakabus roku a vy úplně
cítíte, jak na vás přeskakuje její
temná negativní energie… „Nedejte
se! Každý má právo se někdy cítit
nenaladěný, unavený. A některým
lidem se nezavděčíte nikdy, nemají
vás rádi a taky je to v pořádku,“
připomíná psycholožka, že se
nemusíte pro druhé rozdat, abyste
dostála škatulce „hodné a všemi
milované holčičky“. Že nevíte, jak
schopnosti neustupovat dosáhnout?
„Pravidlo první: Nečtěte knihy, jak
být mrcha. Nezabírají. Musíte se
v průběhu života opravdu naučit stát
sama za sebou. Věřit si, vědět, jakou
cenu máte, co umíte, kdo opravdu
jste. Zapracovat na své sebehodnotě
neznamená přečíst si pár knížek,
musíte si to osahat a odžít,“ varuje
psycholožka, ať nedoufáte, že vám

„Zapracovat na své
sebehodnotě ≠ přečíst
si pár roz vojov ých
knížek. Musíte si to
osahat a odžít.”
nějaká self-help knížka zajistí v hlavě
potřebné „cvak“ a vy se probudíte
jako superneústupná. Čeká vás cesta,
během které se krůček po krůčku
naučíte stát na svých nohou, ať už ty
nohy překročí práh vlastního bytu,
vyrazí na cestu kolem světa nebo se
budou kinklat tisíce metrů nad zemí
při seskoku padákem. Dělejte práci,
která vás baví a ve které excelujete,
vybudujete si tím vědomí vlastní
ceny. Stůjte si za svým názorem,
i když vám druzí oponují. Ten pocit,
že nakonec došlo na vaše slova?
K nezaplacení! „Několik let porostete
nahoru a poznáte reálnou cenu svého
času natolik, že si svoje neustoupení
budete umět obhájit nejen před
žadatelem, ale hlavně sama před
sebou,“ slibuje psycholožka.

4

Po chvíli udělejte totéž
pro neutrální osobu.
Třeba paní, co vám ráno
prodává kávu.

„ L a s ka v o s t ?
Po d l e t é h l e
t a b u l k y jsi
n a ř a d ě t y.”

5

Teď přejděte k nějakému
obtížnému člověku
a popřejte i jemu.
Až vás zase pomluví,
připomeňte si, že i on je
lidská bytost, a přijměte
jeho místo ve světě.
6

Nakonec rozšiřte pocit
laskavosti na všechny
bytosti na této planetě.
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7

Jak se cítíte? Významné
myšlenky si zapište.
Ve vašem životě by mělo
ubýt znechucení
a naštvanosti.

