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Poďte hlbšie nazrieť do oblasti prekonávania seba, aby ste

vedeli, ako pracovať s pračlovekom v sebe. Je silnejšı́ ako vaša vôľa

a odhodlanie. Boj s nı́m máte vopred prehraný. Je to fakt, nie mýtus.

Podkôrie je jasným vı́ťazom. Ale dá sa s nı́m efektı́vne pracovať, aby

ste ho upokojili a využili jeho silu. Nebudeme bojovať, ale spolupracovať.

PO STOPÁCH PRAČLOVEKA
Pračlovek nám zanechal odkaz o prežitı́. Sme vyzbrojenı́

inštinktom prežitia a zachovanı́m rodu. Bez inštinktov by ste dnes
nečı́tali túto knihu. Bez stratégiı́ prežitia, ktoré sa tvoria vo vašom

tele na základe vašich životných skúsenostı́, by ste emocionálne neprežili.

Všetko je vytvorené tak dômyselne, že vás to chráni bez

vášho vedomia a vôľového úsilia. V stotine sekundy dokážete znehybnieť, utiecť alebo zaútočiť bez zdl�havých úvah. Telo jednoducho
vie, čo má urobiť, aby ste prežili. Až následne šedá kôra mozgová
prisúdi vášmu správaniu nejaký zmysel a nájde zdôvodnenia, ktoré
vás viedli k danému správaniu.

Stres prežı́vate v tele. Práve preto výrazne ovplyvňuje reč

tela. Bežne je regulovaný z podkôria, ktoré je rýchlejšie ako vedomá
voľba. Pri práci so stopami pračloveka vo vás sa postupne naučı́te

zvládať stres a jeho prejavy v reči tela vedomou prácou s dychom,
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postojom a telovými schémami.

Prejavy stresu sú badateľné a skúsené oko ich vidı́ aj

v jemných záchvevoch a prejavoch. To najdôležitejšie je, ak chcete
efektı́vne regulovať stres a jeho prejavy, naučiť sa udržiavať svoj
nervový systém v pocite bezpečia.

Mnohı́ ľudia sa domnievajú, že výkon podajú len pod stre-

som, dokonca, že stres ich motivuje. Je to pravda iba do istej miery.

Nervový systém je najvýkonnejšı́, najflexibilnejšı́ a najprispôsobivejšı́, keď je v rovnováhe. V tomto stave dokážete všetky znalosti

a vedomosti s ľahkosťou využı́vať. Flexibilný nervový systém sa po
prvotnej stresovej reakcii rýchlo a efektı́vne vráti do pokoja. Nie je
strnulý, naopak, dosahuje vysokú mieru flexibility.
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Pocit bezpečia u seba môžete pestovať vedomou prácou

s kinesférou (pozrite si prvú kapitolu) a postojom vitruviánskeho muža. Tým postavı́te základ domu. Práca s telovými schémami,

o ktorých si povieme neskôr, sú múry. Vytriasanie, ktoré vás v najbližšı́ch dňoch čaká, je prı́jemným osvieženı́m počas náročnej práce
na zmene vašich návykov a odstraňovanı́ následkov stresu.

Teraz nahliadnime cez okno do jednej z tisı́c mı́tingoviek

počas neprı́jemnej porady alebo náročného obchodného rokovania,

či pracovného pohovoru. Niekedy ľuďom v týchto situáciách vypovedá telo. Aspoň to tak vnı́majú. Nevedia, ako majú reagovať, sú
v strese a strácajú kontrolu nad vlastnou rečou tela. C� ervenajú sa,
trasie sa im hlas, potia sa im ruky, nekontrolovane klopkajú nohou
alebo šťukajú perom. Je vám to známe?

C� o sa v týchto situáciách deje vo vašom tele? Všetky vyššie

spomı́nané prejavy sú prejavmi stresu a nepohodlia

(subjektı́vne

prežı́vaného nebezpečenstva), na ktoré telo spontánne reaguje

a snažı́ sa vás vrátiť späť k rovnováhe. Najčastejšie reaguje dvoma smermi: zvýšenı́m alebo znı́ženı́m aktivity. K prejavom zvýšenej
aktivity patrı́ nadmerné potenie, chvenie rúk či nôh, pochodovanie

z miesta na miesto, pohojdávanie nôh, búšenie srdca, intenzı́vnejšie prekrvenie istých častı́ tela (začervenanie). Na druhej strane
môže telo zareagovať znı́ženou aktivitou, spomalenými reakciami,
„oknom” či výpadkom myšlienok, stuhnutı́m, zakliesnenı́m nôh do
stoličky, prepadnutı́m hlavy medzi ramená a zdvihnutým obočı́m

alebo vyrazenı́m dychu, či jeho výrazným skrátenı́m. Tieto reakcie
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sú spoločné pre ľudı́ na celom svete a hovoria o tom, že situácia, do

ktorej ste sa dostali, momentálne prekračuje vaše zdroje: schopnosti, zručnosti či skúsenosti, buď reálne, alebo to len tak subjektı́vne
prežı́vate.

ADAPTAČNÉ SPRÁVANIE
Chcela by som však upriamiť vašu pozornosť aj na subtı́l-

nejšie formy, akými sa prejavuje nepohodlie. Veľakrát ho môžete
spozorovať u seba alebo u iných v tzv. adaptačnom správanı́, ktoré
nasleduje vždy po podnete, ktorý vás znepokojil.

Adaptačné správanie vám pomôže upokojiť sa po tom, čo

ste zažili niečo neprı́jemné. Deti si vložia do úst prst, u dospelých

môžeme vidieť obhrýzanie ceruzky, fajčenie, žuvanie žuvačky.

Dieťa sa utı́ši v náručı́ rodiča a pohladenı́m. Dospelý sa tı́ši sebadotykom: siaha si na zátylok, dotýka sa krku, hrudnı́ka, stehien, hrá

sa so šperkami. Uvedomte si, že pohrávanie s vlasmi, hodinkami,
urovnávanie kravaty, úprava odevu, to všetko sú reakcie tela, ktoré

spontánne vznikajú po situácii nepohody alebo vyvedenia z miery.

Tieto prejavy nepatria medzi výrazne viditeľné prejavy stresu, ale
sú prejavmi nepohody.

Takéto adaptačné správanie si zaslúži pozornosť a overenie,

čo ste vy alebo druhá strana vnı́mali ako neprı́jemné a znepokoju-

júce. Položte si otázku: „Prečo sa tento človek potrebuje upokojiť?“
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