da jménem odpo inek

„Na smrtelné posteli nechce být nikdo o hodinu déle v kancelá i“
V lednu letošního roku jsem plánovala, jak si užiji b eznovou exotickou dovolenou u
mo e. Nekonala se, moc práce. V dubnu jsem sama sob slíbila, že v lét budu odpo ívat
a užívat si slunnou Itálii. Ne týden, ale nejmén
trnáct dní, jen vinice a my. V ervenci
jsem usoudila, že o prázdninách jezdí na dovolenou každý, a tak bude lepší pracovat.
V zá í jsem kone
vyrazila, hurá! Ale jen na 5 dní, je hodn práce. Po návratu z úžasné
írody, hor a klidu sedím u ranní kávy a p ipadám si jako blázen. Nejsem ani odpo atá,
ani veselá. Mé t lo se ani nestihlo nastavit na odpo inek, natož si jej užít. A práce? Na tu
mám te poslední chu . Koukám ven na krásné podzimní slunce a proklínám své
rozhodnutí. Jak se to jen mohlo stát?
A tehdy jsem si uv domila, že správn si naplánovat a užít odpo inek není žádná lehká
c. A to ne z hlediska složitosti válení se a rovnom rného opalování u mo e. Je to
innost náro ná z hlediska naší psychiky. Ta nám asto práv v oblasti odpo inku a
relaxace lže, p edkládá zkreslené argumenty a tím nám odepírá n co tak báje ného, jako
je pohoda a klid.
Dovolenou pot ebuje každý
Když jsem za ala budovat svoji kariéru, pracovala jsem dvanáct hodin denn . D lala
jsem všechno, v etn uklízení kancelá e, a také jsem v ní jednou p espala na zemi.
Myslela jsem si, že mé t lo i mysl to prost zvládne a dlouhou dovolenou i relaxaci
v saun nepot ebuji. Tenkrát jsem se nepou ila ani z nadváhy, ob asných nemocí, ani ze
stresu. Když jsem za ala podnikat, slíbila jsem si, že až firmu vybuduji, budu odpo ívat.
Pracovala jsem trnáct hodin denn a alespo relaxovala v saun , sportovala, už se o
sebe starala. Vytoužená dovolená však trvala maximáln p t dní. Až po poslední
zkušenosti jsem si jasn uv domila, že dovolenou prost pot ebuji. A to po ádnou, stejn
jako každý.
Dovolená musí být dlouhá
Za p t dní ani za týden si nikdy po ádn neodpo inete. První dny na dovolené je vaše
hlava ješt v práci a u problém . tvrtý až šestý den si zvyká na nové prost edí. Až
druhý týden si za ínáte užívat a máte as p emýšlet. Poslední dny už op t mysl
ipomíná návrat a hromadu e-mail ve schránce. Proto neplánujte dovolenou na dny, ale
na týdny.

Na dovolené se musíte mít dob e
Šet it na dovolené je holé bláznovství. Jak chcete odpo ívat a relaxovat n kde, kde se
vám nelíbí, je tam špína a špatn tam va í? Vybírejte si dovolenou po ádn s rozmyslem
a bu te ochotni do ní investovat. Nebudete tak muset každý den poslouchat vlastní hlavu
s negativními narážkami, a také nebudete prožívat paradoxní touhu co nejd íve se zase
vrátit do kancelá e, v níž trávíte celý rok a t šíte se v ní na dovolenou.
Na dovolené musíte ochutnávat
Stejn tak si musíte na dovolené dop át hojnost jídla a pití. Nevozte si doma p ipravené
zásoby, dejte si národní specialitu, pobavte se s místními lidmi(pokud vám to jazyk
dovoluje), ochutnejte vše, co zem nabízí!
Na dovolené se dále poznávejte
Dovolená je ideální možností, jak více poznat sebe, stejn jako partnera. Vaše mysl se
nezaobírá všední inností, má více asu. Také vás potkají odlišné situace, mohou p ijít
nové konflikty. Pokud se již orientujete v emo ních rovnicích, dob e sledujte, kdy vaše
nálada klesá. Zavzpomínejte si také, jak jste trávili dovolenou v d tství, a zda probíhala
s rodi i v pohod .
Neposlouchejte vlastní hlavu
i plánování dovolené vás vaše vlastní hlava m že oklamat, stejn jako m . Díky tomu,
že je pro vás v dané chvíli nejd ležit jší podnikání, vlastní myšlenky vám nedovolí
plánování delší i dražší dovolené. Takové myšlenky jsou ale kontraproduktivní a
nep inesou vám nic jiného, než krátkou nebo zkaženou dovolenou a nulový odpo inek.
Až si tedy budete p íšt plánovat dovolenou, bu te sami k sob „p ísní“. Práce vám
nikam neute e a šéf, zam stnanci nebo klienti se obejdou chvíli i bez vás. Peníze
vyd láte, a nebo je ušet íte jinde. Ud lejte si na sebe as a dop ejte si to nejlepší.
Protože si to zasloužíte. Život p ece není o sezení v kancelá i a stresu. Je mimo jiné o
poznávání krásy, zemí, chutí a všeho dobrého. Mimochodem, pro koho jiného by to tu na
planet bylo, než pro nás všechny?
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