
ZLOBOR VO MNE
Načo je nám HNEV a ako sa s ním vysporiadať.

Z cyklu: Lekcie od koní

Daniela Tejkalová



Hnev je jeden zo základných emočných systémov, ktoré máme spoločné s

ostatnými cicavcami. Zvieratám hnev pomáha milióny rokov, tak asi užitočný je:-)  

Počas práce s ľuďmi a koňmi, ale aj z osobných skúseností, som si uvedomila, ako

málo my ľudia o vlastných pocitoch vieme. Neučí sa o tom v škole, ani o tom

nehovoria v médiách. Tak nejako všetci predpokladáme, že je to "jasné", veď
každý predsa vie čo cíti a prečo a aj čo s tým. 

Lenže ak by to tak bolo, tak nie je toľko frustrovaných a nahnevaných ľudí všade

okolo nás. A neboli by asi terapeuti a psychiatri a možno ani väznice také

vyťažené a deti, dospelí i rodičia takí nahnevaní kvôli hnevu okolo nich. Viditeľne

je však o tom asi málo informácií a lavína nahnevaných a nespokojných ľudí

narastá a len naberá na intenzite.

Určite existujú odborné publikácie, aj nejaké "kurzy", kde o pocitoch hovoria

zodpovední a vzdelaní ľudia a kde sa dá potrebné pochopenie seba samého

doplniť. Ja sa za odborníka nepovažujem, ale praktický život ma všeličo naučil a

mne osobne sa veľmi uľavilo poznaním toho "samozrejmého". Bolo by možno

škoda, aby som si to nechala len pre seba a tak zdieľam to, čo pomohlo mne a

pomáha mi každý deň. Lebo HNEV jednoducho existovať bude, kým budeme žiť
na Zemi. Len sa s ním musíme spriateliť, aby nám alebo iným neškodil. Podobne

ako so Šrekom:-)

O HNEVE V SKRATKE
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Napätie a nervozita, triaška, červeň na tvári, nepríjemný pocit v bruchu

Útok - fyzický alebo slovný (namiesto obrany)

Zúrivosť, krik 

Nuda a apatia alebo aj smútok (keď nevidíme riešenie)

Úzkosť, vzrušenie, nedôvera (keď cítime nečestnosť na druhej strane)

Frustrácia, bezmocnosť (keď sa nám nedarí dosiahnuť cieľ)

Hnev je jeden zo základných emočných systémov, ktoré máme spoločné s ostatnými

cicavcami. Zvieratám pomáha prežiť a my sa s ním rodíme tiež. Ak sa s ním naučíme

pracovať aj my ľudia, ideálne už v detstve, získame užitočný nástroj pre celý náš život. 

A keď sa nenaučíme, čo s ním? Tak s ním môžeme mať  v dospelosti problém... aj ľudia

okolo nás. Vládu nad nami preberá nezrelý Zlobor v nás. Riešenia však existujú.

Na čo je vlastne HNEV?

Hnev, podobne ako ostatné pocity, je hlavný komunikačný nástroj tela, ale aj duše.

Pomáha chrániť to, čo je pre jedinca dôležité - životný / osobný priestor (fyzický alebo

aj ne-fyzický), život samotný, zdroje potrebné k životu a zdravie seba alebo vlastných

potomkov a v prípade ľudí aj idei, sebaobraz, zvyklosti, pohodlie, nápady či energiu.

Čo s nami robí HNEV?

Hnev nás núti k aktivite a vyriešeniu situácie ("postarať sa o seba", ochrániť to, čo je pre

nás dôletižé ). Máme chuť brániť sa - fyzicky alebo slovne či iným prejavom. Ak

nahromadená enerergia nie je spracovaná, môže uviaznuť v nás a hnevať nás ešte dlho

(časom aj v podobe rôznych chorôb).

Ako sa HNEV prejavuje? Varianty hnevu:

Čo je HNEV?
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Je potrebná určitá aktivita - fyzická alebo duševná, aby som pocit spracoval/a. 

Kým vyviniem nejakú aktivitu, potrebujem hlavne dýchať, čím hlbšie a

pokojnejšie, tým lepšie... a zvedomiť si dôvod hnevu ("o čo tu ide?").

Dych ma dostáva bližšie k sebe, harmonizuje frekvencie srdca a jeho tep a

zabraňuje zúrivosti/agresii, ktorú môžeme neskôr aj oľutovať. Preto dýcham

zhlboka a pomaly... až kým nie som vedome „pri sebe“. 

Uvedomím si, ČO musím chrániť? Aký môj priestor/ hranice boli prekročené?

Ako ich viem chrániť, posilniť či opraviť? Zvládnem to sama/sám, alebo

potrebujem pomoc? Ako to viem urobiť konštruktívne/efektívne?

Ak ide o fyzický útok, potrebujem sa brániť. Využijem silu inštinktov. Ak mám

čas pripraviť sa vopred, tak hľadám spôsob, ako to urobiť efektívne.

Ak cítim nečestné správanie druhého človeka (pocit, že niečo tu „nesedí“...  

 je to „divné“), precítim, o čo mu naozaj ide? Aké pocity a zámery schováva

(možno aj nezámerne)? Čo s tým viem urobiť ja, z mojej pozície?

Ak cítim frustráciu, znamená to, že aktivita, ktorú robím, nie je efektívna.

Potrebujem nájsť spôsob, ako to robiť inak. Ak neviem ako na to, požiadam   

 o pomoc.

Čo robiť, 

keď cítim HNEV?
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Ak sa hnevá vaše alebo iné dieťa (alebo aj iný dospelý, kôň či iné zviera), je

fajn postupovať veľmi podobne, ako v prípade, keď HNEV zavládne vo vás.

Pokojný DYCH a vedomá POZORNOSŤ pomôže dieťaťu ustáť nával pocitov a

upokojiť exponovanú myseľ aj telo. Začnite sebou, dýchajte pomaly a pokojne

a pomôžte aj dieťaťu upokojiť dych a upriamiť pozornosť na to, čo sa deje.

Menšie deti (cca do 7 rokov) nedokážu nával pocitov zvládať sami, preto

potrebujú vašu oporu a porozumenie. Postupujte rovnako, ako by ste

postupovali u seba a zistite predovšetkým to, "o čo tu ide". Čo potrebuje dieťa

chrániť alebo prečo útočí? Je požiadavka oprávnená, alebo nie? Čo s tým vie

urobiť samo dieťa alebo ako mu môžete pomôcť?

Väčšie deti sú už schopné sebareflexie a väčšieho seba-uvedomenia, no ak sa

dostanú do víru svojich emócií, tiež potrebujú vašu pomoc, aby situácii

porozumeli a svoj pocit mali pod kontrolou.

Podľa miery toho, ako vás hnevá ("vytáča") hnev vášho dieťaťa (či iných ľudí

alebo zvierat) môžete zistiť, do akej miery ste vysporiadaní s vlastným

hnevom. Čím viac vás to hnevá, tým menej prijímate svoj vlastný hnev a malý

Zlobor vo vás preberá vedenie. Hľadajte riešenie, čo s tým a buďte deťom

príkladom, ako hnev počúvať, ale nenechať sa ním ovládnuť. 

Čo robiť, 

keď sa HNEVÁ dieťa?
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Čo sa s tým dá

robiť?

Čo mi môže brániť  

používať HNEV 

 konštruktívne?

Nedostatok sebaúcty (neverím, že som

hodná/ý chrániť "svoje kráľovstvo“). 

Obava, že svojim prejavom ublížim

druhej strane. 

Nedostatok zručností ako komunikovať
efektívne / poradiť si v danej oblasti . 

Presvedčenie, že útok ohrozí moje

presvedčenie (vieru, zvyklosti, seba-

obraz, postoje) a budem musieť niečo v

živote zmeniť. 

Spomienky / program z minulosti alebo

z detstva (napríklad zakázaný alebo

nevhodne použitý hnev a pod.).

Posilňujem prirodzenú vieru v seba, svoj

sebaobraz a schopnosti.

Hľadám spôsob, ako nastoliť rovnováhu

(ochrániť seba a neublížiť druhej strane).

Doučím sa potrebné zručnosti.

Prehodnotím, zmením alebo upevním

svoje presvedčenie.  Pripustím zmenu, ak

mi zmena má pomôcť cítiť sa lepšie.

Hľadám spôsob ako sa s emóciou a

programom vysporiadať po odoznení

situácie (napr. s terapeutom).
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Keď hnev dlho a dôkladne potláčate sami

v sebe, raz vám "prdnú nervy" a všetko

vyletí von. Keď však zlobor sám prevezme

nad vami velenie, môže narobiť kopec

chýb a neskôr svoje správanie olutovať.
Počúvajte zlobrove signály čím skôr a

naučte sa s ním spolu-pracovať. 

Desivý HNEV

Chrániť svoje miesto, život sám, svoje

potreby alebo svojich blízkych či svoje

presvedčenia a idei je dôležité. Inak by

sme neboli sami sebou.  Oceňte zlobrovu

silu a schopnosti, i vôľu zastať sa vás a

spravte si z neho priateľa. Jeho sila vám

môže byť občas veľmi užitočná.

2 tváre HNEVU

Spravodlivý HNEV
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Pomôcka pre zvládanie hnevu (1/2)

V akých situáciách pociťujem potiaže prejaviť alebo spracovať HNEV?

Svoj vlastný, alebo svojich (či iných) detí.

Urobte si na seba chvíľu času a premyslite si nasledovné otázky:

Aký pocit mám z toho, že sa hnevám... alebo keď sa hnevá niekto okolo

mňa (napríklad moje dieťa)? Som s tým "ok", alebo ma hnev hnevá?

Ako sa prejavuje môj HNEV? 
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Pomôcka pre zvládanie hnevu (2/2)

Čo viem urobiť ja sama / sám pre to, aby ma hnev nehneval... aby môj

hnev neublížil iným, ale zároveň mi pomáhal chrániť "to moje"?

Urobte si na seba chvíľu času a premyslite si nasledovné otázky:

Ako môžem pomôcť iným zvládať ich vlastný hnev? Čo k tomu potrebujem

urobiť / naučiť sa ja?

Čo mi pomáha (pomohlo v minulosti) spracovať hnev konštruktívnym /

užitočným spôsobom? Čo z toho môžem využiť aj nabudúce?
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Bola by škoda chodiť svetom ako nahnevaný a nešťastný Šrek, čo poviete? 

Ak vás ešte stále vlastný zlobor hnev otravuje, alebo neviete čo s ním, nájdite

vo svojom okolí niekoho, kto vás vypočuje a zostane nestranný. 

 

Niekedy stačí len priebežne a po malých kúskoch "odpustiť paru z hrnca" a

hneď sa vám bude ľahšie dýchať. V prvom kroku odpustite SEBE, že sa vôbec

hneváte a ideálne aj vašim blízkym. Možno naozaj len niečo potrebujú a

chránia a nevedia ako to dať von. A tak sa hnevajú a kričia. Pomôžete im

pochopiť to. Ideálne je, ak najskôr pochopíte a spracujete hnev vy sami. 

 

Ak stále neviete ako na to, ozvite sa mi a nájdeme spôsob ako na to, 

alebo vás nasmerujem na ďalšiu cestu.  

w w w . D a n i e l a T e j k a l o v a . s k

NEZOSTÁVAJTE V TOM SAMI

Tak ako... darí sa vám priateliť sa so svojim zlobrom? :-)

Ak áno, tak gratulujem!

 

Alebo ešte nie je HNEV váš kamarát?

rozvoj s koňmi - kineziológia - wellbeing coaching

https://www.danielatejkalova.sk/


Páčila sa vám Lekcia od koní

"Zlobor vo mne"?

 

 Ak áno, venujte svoju pozornosť aj koňom 

a darujte im pár eur. 

Budú tak môcť ľahšie pomáhať aj učiť nás, ľudí, 

lepšie pracovať s vlastnými pocitmi... viac

spolupracovať s prírodou (v nás aj okolo nás). 

 

DAR v ľubovolnej sume môžete poslať 

na číslo účtu OZ Čarovné kone

 

SK97 0900 0000 0051 6962 3054

 

do poznámky DAR.

 

 

 

 

 

Ďakujem za všetky ČAROVNÉ KONE

 

 

 

Našli ste chybu? 

Alebo sa vám niečo nepáčilo? 

 

Dajte mi vedieť a uvidíme, čo sa s tým dá robiť.

daniela.tejkalova@gmail.com

Daniela Tejkalová

https://www.carovnekone.sk/

