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DOBRÝ DŮVOD PRO VÝPOVĚĎ 
 

 

Už ho zase sleduje. Co jí vadí teď? Že se zdržel tři minuty patnáct na 

záchodě? Že prohodil šest a půl slov s kolegyní? Že se zastavil v ku-

chyňce? Petr zmáčkl tlačítko kávovaru. Pod tryskou jemně zasyčela 

pára a potemnělým prostorem se rozvoněla káva. Z okolních 

kanceláří sem doléhalo ševelení hlasů. Petr uchopil hrnek s  horkým 

pressem a stočil pohled ze dveří ven. Mezi pc monitory stála ona    

a švitořila s účetní. Obě si ho měřily pohledem. Jeho tělem problesk-

la zlost. Pomlouvá ho! A zrovna, když finišuje! Už tři noci nespal a je-

ho noční svět zaplavila čísla, tabulky a data. Usilovně  z nich lovil 

kvóty prodeje v příštím kvartále. Čísla se mu zjevovala i na tabul-

kách čokolády, kterou si průběžně dobíjel energii. A včera se 

dokonce přistihl, jak analyzuje etikety potravin, když si kupoval 

večeři. Jeho analytický mozek pracoval na plné obrátky. A ona 

zase analyzuje jeho. Zírá na něj a stále si cosi zapisuje. Minule ho   

na poradě napadla, že ji snědl sušenky. Copak tušil, že sušenky     

na stole v kuchyňce nejsou erární? Kdyby věděl, že jsou její, ani by 

se jich netkl. A možná by do nich přisypal  jed! Cítil se vyčerpaně. 

Už s ní takto bojuje tři měsíce. Dotáhne kvartál a jestli se to nezmění, 

končí. Dá výpověď. A pak si mě sleduj, jak chceš, "krávo"! Cítil, jak 

se mu ulevuje. 

 

  

JAK ZÍSKAT 

NADHLED? 

Existují životní situace, 

ve kterých se necítíme 

komfortně a hledáme 

z nich cestu ven. Čas-

to jsme však příliš 

zakukleni ve svých 

emocích, pocitech či 

názorech , a tak volí-

me řešení, která nás 

mohou po čase mrzet. 

Utíkáme ze vztahů, 

domovů či pracovišť, 

abychom konečně 

našli pomyslné štěstí   

a klid. Jistě, útěk může 

být často nejlepší 

řešení, ale možná je tu 

i škála dalších 

možností, které nás     

ani nenapadly. 

Metoda, nazvaná Hra 

na přítele ti je může 

odhalit nebo ti potvrdí 

řešení, které tě přita-

huje, ale nemáš na 

něj dost odvahy. 

Metoda může nahradit 

"přítele na telefonu", 

nebo hned několik 

přátel na telefonu. 

TÉMA DNE: 

Sebekoučování. Když 

nevíš, co dělat, když 

nevíš, jak to udělat, 

když hledáš 

vyrovnaný postoj . 
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 TECHNIKA:  HRA NA PŘÍTELE 

 

01 PŘÍPRAVUJI  TÉMA 

 

Pokud hru hraješ poprvé, zařiď si, aby tě nikdo 

nerušil. Připrav si vytištěný pracovní list. Uvolni se  

a jednou větou formuluj téma, které chceš 

rozlousknout. 

Například: Mám změnit práci?Jak vyřešit vztah      

s partnerkou? Nedaří se mi najít způsob, jak 

zhubnout. Jak se zbavit dluhů? 

 

02 DÍVÁM SE JINÝMA OČIMA 

 

Vytvoř si seznam osob různého charakteru. Z po-

čátku možná využij seznam v pracovním listě. Až si 

metodu osvojíš, vybereš si osoby tak, aby to s te-

bou ladilo. Nyní jdi v seznamu na první osobu  a 

podívej se na svou situaci jejíma očima:  

 

JAK BY MOU SITUACI VIDĚL...? 

 

JAK BY PODOBNOU SITUACI ŘEŠIL...?  

 

CO BY MI PORADIL...? 
  

Například:  

 

Jak by mou situaci viděl grónský cestovatel? 

Jak by podobnou situaci grónský cestovatel řešil? 

Co by mi grónský cestovatel poradil?  

Odpovědi si poznamenej. 

 

     V této chvíli nic nehodnoť,  

     ber to jako zábavnou hru.  

 

 

Přejdi k další osobě v seznamu osob a přátel. Zpr-

vu projdi všechny varianty, aby sis vyzkoušel, co ti 

vyhovuje, 

 

VARIANTA1: DÍVÁM SE NA TO ZÁBAVNĚ 

 
Pokud máš smysl pro humor, ptej se na radu 

televizních hrdinů: Jak by tvou situaci viděl Kačer 

Donald? Poručík Columbo? Oblíbený televizní 

hrdina?  

Přestože tato varianta působí  nesmyslně, může ti 

být finálně přínosná. Zkus odhalit čím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTA: S BLÍZKÝMI   
 

Do seznamu osob, kterých se "vyptáváš" můžeš 

zařadit i ty, ke kterým máš emoční vztah a vnímáš 

 je přátelsky. Jak by podobnou situaci řešil můj 

otec? Setra? Matka? Sousedka? Co můj nejlepší 

kamarád? Možná se zde dostáváš do emočnější 

roviny, ale proč ne, pokud ti to vyhovuje. 

 

VARIANTA 2: S AUTORITAMI   
 

Jak by se tvou situaci viděl tvůj oblíbený profesor? 

Kněz? Soudce? Policista? 

 

VARIANTA 3:  SÁM SE SEBOU 
 

Představ si, že jsi nezávislý pozorovatel děje, který se 

odehrává před tvýma očima. Jak vidím situaci já, 

když ji z povzdálí pozoruji? Co bych sám sobě  

jako svůj nejlepší přítel poradil?  

 

Všechny odpovědi si poznamenej. 

 

03 VYBÍRÁM SI  ŘEŠENÍ  
 

 

Nyní si projdi odpovědi a označ ty, které s tebou 

nejvíce ladí. Kdo ti nejlépe poradil? Už víš, jak  

svou záležitost vyřešíš? Našel jsi radu, "svůj" postoj? 

 

http://www.lifegames.cz/wp-content/uploads/2020/04/Pracovní-list-LG-1.pdf
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DOBRÝ DŮVOD PRO LÁSKU 
 

 

 Už ho zase šmíruje. Co mu vyčte dnes? Že čůral o dvacet sekund déle, 

než je republikový průměr? Že se díval z okna třicet sekund na veverku? 

Petr sklesle koukal ven ze dveří kuchyňky a pozoroval, jak ona diskutuje     

s účetní a mezi řečí na něj zírá. Co by na to řekla jeho zesnulá maminka? 

Asi totéž co za života. Že ženské jsou potvory a je třeba si na ně dávat 

pozor. Do jaké kategorie asi maminka řadila sama sebe? Napadlo Petra. 

ale ihned myšlenku opustil. Nějak by se však k tomu postavit měl. Začíná 

to být nesnesitelné. Včera četl příbéh grónského cestovatele. I ten se 

nacházel v nesnesitelných podmínkách, i když trošku jiného charakteru. 

Co by mu vlastně takový grónský cestovatel poradil? Hele chlape, 

pořádně se vyspi, uklidni se a pak jednej. Koneckonců je to docela hezká 

ženská. Sedni si s ní a na rovinu ji řekni, jak to máš. Podle reakce poznáš, 

jestli se s ní dá rozumně mluvit nebo ne. Petr vystrčil hlavu z kuchyňky. 

Opravdu je to hezká ženská? Asi ano. I když grónskému cestovateli by 

připadala každá ženská hezká. A pak je tu ještě jedna zásadní otázka.  

Co by jako nejlepší přítel poradil on sám sobě? Přestaň to řešit. Okamžitě 

mu blesklo hlavou. Dotáhni čísla prodeje, dej si dobrou večeři, zajdi        

do sauny. Uvolni se! Užívej život a občas se usmívej. I na ni! Jakou va-

riantu z oněch tří rad si nakonec Petr vybral. Co myslíš? Maminčinu, 

grónského cestovatele nebo tu poslední "sám sobě přítelem"? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KDYŽ DVA 

VIDÍ TOTÉŽ, 

NEVIDÍ VŽDY 

TOTÉŽ. 

Pokud dva lidé    

na tomtéž místě 

pozorují tutéž 

situaci, mohou ji 

vidět rozdílně. 

Někoho situace 

rozčílí, někoho 

pobaví, jiného se 

ani netkne. A po-

kud  by ses zeptal, 

co si o tom myslí, 

dozvíš se zase 

různé názory. Je to 

vždy o úhlu pohle-

du. Technika Hra 

přítele tě obohatí   

o kaleidoskop 

různých úhlů 

pohledú na tvoji 

záležitost. Možná 

pochopíš, že tu 

nejde o to, který 

názor je správný, 

ale o to, ke 

kterému v dané 

chvíli inklinuješ. 

JAKÁ JE 

TVOJE 

ZKUŠENOST? 

 

 

KONTAKTY: Jana Kaspar 

jana.kaspar.main@gmail.com 

http://www.lifegames.cz 

 

ZPĚTNÁ VAZBA VÍTÁNA! 

 

PŘÍŠTĚ: Nedaří se ti zhubnout? Změnit nežádaný zvyk? 

Nastartovat životní změnu? Nastartovat projekt? Čeká 

tě inspirace, jak začít právě teď a tak, aby tě to bavilo. 

Nejsme tu proto, abychom trpěli, ale abychom žili! 



Autorská práva. Na veškerý obsah newslettru se vztahují autorská práva. 

 

Vyloučení odpovědnosti. 

 

LifeGames je série příběhů a vzdělávací celoroční program v oblasti mentálních technik a slouží ke zvýšení  

kvality tvého života. Nikdo však nezná tvou životní situaci lépe, než ty sám, takže mentální techniky zkoušíš  

vždy  svou vlastní odpovědnost a bereš na sebe veškeré důsledky svého konání, a to i v dobrém slova  

smyslu. Je dobré upozornit na fakt, že některé mentální techniky na tebe nemusejí mít žádný vliv, jiné  

zásadní. Je to velmi individuální záležitost. Mentální techniky v žádném  případě nenahrazují odbornou  

lékařskou péči. Doporučení: Pokud jsi v péči odborného lékaře, konzultuj vhodnost či nevhodnost použití  

mentální techniky s lékařem. 

 

 


