zajímavosti

Krása
(ne)dokonalosti

NAŠE CÍLE JSOU ČASTO PŘEKVAPIVĚ PŘÍMOČARÉ: MÍT
ÚSPĚŠNOU KARIÉRU, SKVĚLÝ VZTAH, ŠŤASTNOU RODINU,
PERFEKTNÍ POSTAVU A POKUD MOŽNO BÝT ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ A VE VŠEM NEJLEPŠÍ. OVŠEM HONBA
ZA PERFEKCIONISMEM NABÍZÍ I STINNÉ STRÁNKY. STRES,
VYČERPÁNÍ I PALČIVÉ POCITY NEDOSTATEČNOSTI. I PROTO
SE INSPIRUJME TRENDY, JEŽ AKTIVNĚ PRACUJÍ S DROBNÝMI
NEDOKONALOSTMI A UKAZUJÍ NÁM, ŽE ŽIVOT JE MNOHEM
PESTŘEJŠÍ VE SVÉ BOHATÉ NEDOKONALOSTI.
TEXT: VERONIKA ZAVŘELOVÁ
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Vnímat vlastní svět
Touha po dokonalých předlohách nás vede k pohledům přes
plot a stýskání si nad lepším odstínem zelené barvy trávy
u sousedů. Skličující závist a zbytečnou nespokojenost
můžeme produktivněji překlopit v pozitivní pohled na to,
co je přímo před námi, i když s mnohými výhradami. Začít
tam, kde jsme, vnímat to, co máme, je základem techniky
mindfulness i přístupů a trendů, jež vnímají realitu nezastřeně
a s uvědoměním si kouzla přítomného i pomíjivého okamžiku.
Slovy kanadského písničkáře Leonarda Cohena: „Praskliny
jsou ve všem, ale jenom tak se může světlo dostat dovnitř.“
Inspirací je také pojetí japonské estetiky wabi sabi, která vůbec
neodmítá odchylky a nepřesnosti. Právě naopak, nachází kouzlo
a krásu v momentech vychýlení či jemné nepředvídatelnosti –
třeba v umění haiku, ikebany nebo interiérového designu.
Tip na knihu: Beth Kempton: Wabi sabi, Jota 2020

2
POJĎTE, BUDEME SI HRÁT!
Hra jako možnost odreagování i způsob vidět svět jiným pohledem
i očima někoho jiného je známá věc. I při jednoduché stolní hře
se můžeme nechat strhnout proudem soutěživosti a soupeřivosti.
Jsou ale také hry, které nabídnou smysluplný program – zábavu,
napětí, záhadu, objevování i trochu ponaučení – pro jednotlivce,
páry i rodiny. Hry, které lze hrát doma i venku, krátce i déle (podle
nálady a časových možností), jen s vlastní hlavou plnou nápadů.
Do téhle kategorie patří například alba Volkynevolky, kde pod
stíracími políčky najdete výzvy nejrůznějšího typu. Stáváte se tak
zároveň scenáristy vašeho příběhu, vašich zážitků a dobrodružství
prožitých po boku těch, které milujete.
Tip: Volkynevolky.cz, @volky_nevolky (3x 18 výzev:
S rodinou, Spolu, Doma)
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VÝHODOU ON-LINE NÁSTROJŮ
JE MOŽNOST OBEJÍT SE
BEZ OSOBNÍHO KONTAKTU,
COŽ DNES ROZHODNĚ NENÍ
ZANEDBATELNÁ POLOŽKA.
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Aplikace,
které pomáhají
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Přemítání nad tím, kde končí
zdraví a začíná nemoc, co
ignorovat, čeho si nevšímat,
čemu naopak věnovat zvýšenou
pozornost a vyhledat odbornou
pomoc může být pro laika bez
lékařského vzdělání pěkně
matoucí. První pomoc nabízejí
nástroje v oblasti digitálního
zdraví, což je v době
(post)covidové více než aktuální.
Tipy na aplikace v oblasti zdraví:
Terap.io – hledání způsobu, jak
(ne)jít na terapii.
uLékaře.cz – největší česká
medicínská on-line poradna.
VOS.health – značka zaměřená
na sebereflexi. Aplikace slouží
jako digitální deník.

Nepovinná četba
Neustálé novinky knižního trhu nás zásobují tipy a tituly,
jak všechno zvládnout, vypořádat se s lecjakou nástrahou
pracovního i soukromého života, vyzrát na všechny
a na všechno. Až je těch rad na jednoho příliš. Není
potřeba přidávat do svého života další prvky stresu. Občas
nemusíme brát každou radu ani sebe třeskutě vážně.
Umět se povznést nad své vlastní nedokonalosti a občas
dát věcem a událostem volný průběh a nechat okolnosti
plynout bývá často k nezaplacení. K tomu třeba poslouží
trochu jiné literární tipy, které jsou inspirací, abyste někdy
uměli brát sami sebe s patřičnou nadsázkou.
Knižní tipy:
Jan Menděl: Uprdelismus, Euromedia Group 2021
Mark Manson: Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le,
Nakladatelství Omega 2017
Veronique Vienne: Umění nic nedělat –
A jak mít čas pro sebe
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zajímavosti
K TĚLU POZITIVNĚ
Současný trend body positivity rozhodně
nikoho nenabádá, aby rezignoval
na pohyb, vyváženou zdravou stravu
a zvesela se poddal přílivu karanténních
kil se slovy „vždyť na tom přece už
nezáleží“. Vše je mnohem komplexnější,
nejde o pouhé číslo, na které ukazuje
ručička osobní váhy. Sebepřijetí
a sebeláska nejsou prázdná hesla
z Instagramu, ale zásadní kameny
zdravého přístupu ke svému tělu, ať
už se aktuálně vyskytuje v různém
„obalu“. Skvěle toto téma shrnuje
Ridina Ahmedová ve svém podcastu
Sádlo. Na základě osobních zkušeností
s životem v těle, které už od dětství
neodpovídá normám, bez obalu otevírá
téma psychického zápasu s vlastní váhou,
a především pak váhou názoru okolí.
Rozhodně stojí za poslechnutí
Tipy:
Podcast Sádlo, wave.cz/sadlo
Kniha: Kathryn Nicolai: Neděje se nic
zvláštního,
@nothingmuchhappenspodcast

5

8
40

6

Až naprší

Čekáte s životem „až někdy,
na pak, na potom“? A co se
děje v mezičase? Pokud chcete
s něčím začít, není potřeba
čekat na ideální podmínky.
Jistotu, že nastanou, nemáme
nikdy. Věčným čekáním a uměle
vytvářenou nejistotou se jen
ochuzujeme o možné zážitky.
Jít plavat lze i s pomyslnými
pár kily navíc, zahrát si
na hudební nástroj můžeme
i s dávno uplynulými hodinami
„zušky“, malovat a výtvarně se
vyjadřovat se dá, i když nám
učitel na základní škole tvrdil, že
lépe by kreslila i jeho kočka. Ten
správný moment na každodenní
radosti, byť v lehce nedokonalé
podobě, je teď.

7

PERFEKTNÍ? NE, DĚKUJI!
Touha po absolutní dokonalosti je často natolik paralyzující, že nás odrazuje od pomyslného
prvního kroku. Není namístě se neustále ujišťovat, že se na cestě nic nepokazí, protože chyby
se zcela jistě objeví. Podle Deepa Patela, autora knihy A Paperboy’s Fable: The 11 Principles of
Success: „Pokud se obklopujeme těmi, co občas i zariskují, máme tendence toto chování také
přejímat a nepřešlapovat na místě.“ Perfekcionisté mohou být sami sobě největšími nepřáteli.
Vědí, že mají schopnost podat výkon, ale za určitou cenu, jako je extrémní množství času nebo
pocity vyhoření. Cesta ze začarovaného kruhu je pomocí nastavení priorit, sebepéče, schopnosti
nastavování hranic, utišení vnitřního kritika nebo nemít na všechny stejně vysoké požadavky.
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Výchova, rodinné a kulturní vzorce
nebo osobnostní nastavení nám mnohdy
předestírají, že co jsme jednou začali,
je potřeba vždy a za všech okolností
dokončit. Již započaté není možné
opustit, musíme setrvávat do úplného
závěru, neodcházet od rozdělané práce,
od nedokončených úkolů. Dotahovat
a nevzdávat se je chvályhodná vlastnost.
Ale každá mince má dvě strany. V záplavě
vjemů a podnětů v podobě sociálních
sítí, nabídky streamovacích služeb,
v moři produktů a při dni trvajícím
stále pouhých čtyřiadvacet hodin není
na škodu se naučit říkat ne, pokud pro
sebe nenacházíme (přidanou) hodnotu.
Opravdu nemusíme dočítat každou
rozečtenou knihu, dodívat se na celý
seriál, sledovat rostoucí množství
instagramových účtů. V těchto případech
nejde o plýtvání, ba právě naopak, jedná
se o uvědomělý přístup ke zdrojům
a vlastnímu času.

NE!

Začínat a ne(do)končit

