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Pracujte se!svojí energií

U! ve "trnácti letech, kdy jsem dostala sv#j první diá$, jsem za-
"ala b%t posedlá nepolapiteln%m p$íslibem rovnováhy, tou!ila jsem 
mít "as na v&echno a mít sv#j !ivot pod kontrolou, tak jak to nabízí 
klasick% time management. 

Kdy! jsem byla na univerzit', v!dycky jsem si napsala v&echno, 
co budu ten den d'lat, do "asov%ch blok#, v"etn' jídla a sprchy, 
a(pokou&ela jsem se dodr!ovat svoje pevn' dané plány tak, abych 
to v&echno n'jak zvládla. (Samoz$ejm' se mi to nikdy nepoda-
$ilo.)(

Asi ka!d%, kdo stejn' jako já vyzkou&el v&echny typy diá$#, p$e-
"etl v&echny knihy o time managementu a vyzkou&el v&echny mo!-
né systémy, ví, !e nezávisle na tom, jak dob$e si naplánujete sv#j 
"as, nikdy nebudete mít pocit, !e jste to v&echno stihly. 

Od té doby, co jsem se stala matkou, jsem hodn' zm'nila svá 
o"ekávání a místo soust$ed'ní se na od&krtávání polo!ek ze sezna-
mu úkol# jsem se nau"ila, jak mít víc energie na v'ci, které jsou pro 
m' opravdu d#le!ité. Tenhle posun byl klí"ov% pro moji p$í"etnost 
a &t'stí. 

Díky zji&t'ní, !e moje spokojenost více pramení z(toho, !e jsem 
v(p$ítomnosti, ne! z(toho, !e d'lám více v'cí, jsem se za"ala sou-
st$edit na $ízení své energie místo $ízení "asu. 
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Pro"?(
Proto!e podle Einsteinovy teorie relativity závisí vnímání "asu 

na hmot' a rychlosti objektu, ke kterému vztáhneme m'$ení rych-
losti sv'tla. 

Pokud jako já nejste fyzik, prozradím vám prakti"t'j&í zp#sob, 
jak to vysv'tlit. Více se vztahuje k(na&emu ka!dodennímu !ivotu, 
kde pravd'podobn' nem'$íme rychlost sv'tla. 

Na!e vnímání "asu je relativní. 
Otázkou ale je: relativní vzhledem k("emu? 
Starov'cí )ekové to v'd'li. Pro "as m'li dva r#zné názvy. Chro-

nos popisoval lineární "as, kter% ubíhá danou rychlostí v( dan%ch 
jednotkách, kter%ch máme dané mno!ství. 

Oproti tomu Kairos popisuje "as, kter% se zastavuje nebo zrych-
luje v(závislosti na tom, co se v(tom okam!iku d'je. 

Asi v&echny jsme ve svém !ivot' za!ily rozdíl mezi Chronem 
a(Kairem. P't minut stráven%ch ráno ve front' na kafe bylo asi úpl-
n' jin%ch ne! prvních p't minut, kdy jste dr!ely své novorozené 
dít' v(náru"í. 

Rozdílem v(tom, jak vnímáme "as, je na&e energie, v podstat' 
to, jak jsme p$ítomné anebo v(jaké interakci s("asem v(daném oka-
m!iku jsme. 

Mihaly Csikszentmihalyi napsal knihu o pro!ívání stavu * ow 
neboli stavu, kdy funguje dokonal% koktejl radosti z( akce. Jsme 
v(plném nasazení a $e&íme v%zvu, která je nám &itá na míru, tím, !e 
jsme absolutn' p$ítomné. Kdy! jsme ve stavu * ow, nep$em%&líme 
o("ase. Pro!íváme Kairos – bez"así. 

Zjistila jsem, !e kdy! se soust$edím na svoji energii místo na $íze-
ní svého "asu, mám dost "asu na v'ci, na kter%ch mi opravdu zále!í. 
Pak se tolik nestarám o to, abych stihla v&e ostatní, proto!e jsem tak 
p$ítomná ve svém !ivot', !e se cítím napln'n', ani! bych spojovala 
svoji hodnotu s(od&krtáváním polo!ek na svém seznamu úkol#. 

Tak jak tedy zvládnout svoji energii? 
První v'cí, kterou je pot$eba ud'lat, je zjistit, kde nám energie 

nejvíce uniká. Jako pracující matka máte mo!ná pocit, !e je va&e 
energie omezená a na konci dne úpln' spot$ebována. 
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Ale tak to b%t nemusí. 
V't&inou existují jeden nebo dva hlavní h$í&níci, kte$í nám 

v(!ivot' vysávají energii. Kdy! p$ijdeme na to, jak tyto díry ucpat, 
dramaticky se zlep&í i v&echny ostatní oblasti na&eho !ivota. Pro-
to!e !ádná oblast na&eho !ivota neexistuje sólo. Jsou propojené. 
A i kdy! by po nás ná& patriarchální pracující sv't cht'l, abychom 
v&echno rozd'lily a p$edstíraly, !e jednotlivé oblasti !ivota se na-
vzájem neovliv+ují, není to tak. V&e je propojeno. Prost' to tak 
je. 

Pro za"átek tady uvádím nejd#le!it'j&í oblasti !ivota, které mo-
hou b%t primární vysava"i energie. Pro"t'te si je a podívejte se, kte-
r% z(nich by mohl b%t pro vás tím nejv't&ím.(

• Va&e kariéra(
• Vá& partnersk% vztah 
• Vá& úzk% rodinn% kruh 
• Va&e &ir&í rodina
• Va&i p$átelé
• Va&e zdraví 
• Va&e duchovnost 
• Va&e , nance(

Jakmile identi, kujete, co z vás nejvíce vysává energii, je "as po-
no$it se trochu hloub'ji do toho, co p$esn' vás v(této konkrétní ob-
lasti vysává. 

Nap$íklad:(

• Kariéra: Je to tím, !e je va&e &éfová skoro nesnesitelná tím, jak 
jedná s(vámi a s(ostatními kolegy?(

• Partnersk% vztah: Je to tím, !e vá& partner vypadá ne&-astn' 
a(nezdá se, !e by na tom cht'l n'co m'nit? 

• Va&e &ir&í rodina: Pot$ebuje vás va&e matka p$esp$íli& a je na 
vás závislá, aby si uspokojila své emocionální pot$eby? 
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To, co vám v hlav' nasko"í jako první, je pravd'podobn' ono. 
Nemusíte se kontrolovat. Dejte na vnit$ní pocit. Nikdo jin% vám 
neuvidí do hlavy a nezjistí, !e si myslíte, !e je to práv' on, kdo z(vás 
primárn' vysává energii. Toto není informace pro ve$ejnost.

Dobrou zprávou je samotné uv'dom'ní, !e vám n'jaká kon-
krétní oblast va&eho !ivota odsává energii. .asto to sta"í k tomu, 
aby se v'ci daly do pohybu. Mo!ná zcela bez námahy zm'níte své 
chování, vnímání celé situace nebo dynamiku v(dané !ivotní oblas-
ti jen díky tomu, !e u! víte, !e vás vysává. 

Nikdy v&ak neu&kodí p$ilít do tohoto o"istného ohn' trochu pa-
liva. Proto je práv' te/ vhodná doba identi, kovat jeden jednodu-
ch% krok, kter% by vám pomohl ut'snit tu díru. 

A op't, první instinktivní volba je v't&inou správn'. 
A pokud nevíte, tady je pár p$íklad#: 

• Pokud jste vy"erpané v(práci a &tve vás &éfová, m#!ete se 
podívat na to, co v(jejím chování ve vás spou&tí n'co z(va&í 
minulosti. Mo!ná, !e kdy! odhalíte ten spou&t'", nebude 
u! vás ona tolik &tvát. Také jí m#!ete dát laskavou zp'tnou 
vazbu nebo si za"ít hledat jinou práci. 

• Pokud vá& partner vypadá ne&-astn' a nechce s(tím nic d'lat, 
m#!ete vytvo$it nov% zvyk, kdy zkusíte n'co, co zv%&í vá& 
vlastní pocit &t'stí – procházku, nov% recept nebo sledování 
oblíbeného po$adu. 

• A pokud je to va&e emocionáln' náro"ná matka, m#!ete jí 
nastavit hranice – $eknete jí, !e ji milujete a !e si musí najít 
jinou cestu, jak nasytit své emocionální pot$eby mimo vá& 
vztah. 

Te/ ne$íkám, !e ucpávání va&í energetické díry bude snadné. 
Ale bude to STÁT ZA TO, proto!e energie, kterou u&et$íte, namísto 
aby skon"ila v("erné dí$e va&eho !ivota, nekone"n' zlep&í v&echny 
jeho ostatní oblasti. 

Nastavení hranic va&í matce najednou zp#sobí, !e budete mít 
více energie a budete chtít znovu navázat na své ka!dot%denní cvi-
"ení. 
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Kdy! investujete do vlastního &t'stí, místo abyste lily !ivotní sílu 
pouze do va&eho partnera, získáte elán k(tomu, pustit se do romá-
nu, kter% jste v!dycky cht'ly napsat. 

A víte co? Investovat energii do oblastí, které vás povznesou, 
místo vycucnou, vás nabije je&t' v't&í energií. Kdy! se nau"íte vní-
mat svoji energii jako vzácn% zdroj, jak%m je, zvládnete toho více za 
mén' "asu. Bude vám jasn'j&í, co má prioritu, a $eknete ne tomu, co 
ji nemá. A tím se dostanete do této krásné vzh#ru stoupající spirály, 
kde získání více energie vede jednodu&e k(tomu, !e se cítíte ener-
gi"t'j&í – a tak dál!(

Propojení s!cykly

Také jsem zjistila, !e úpln' zázra"n' p#sobí, kdy! p$izp#sobím 
své aktivity a témata jednotliv%ch t%dn# fázím svého cyklu (nebo 
cyklu M'síce, pokud zrovna nemenstruuji). Dává mi to pak dosta-
tek energie na v&echno d#le!ité. Jak u! jsme zmi+ovaly, !eny jsou 
cyklické bytosti, a kdy! za"neme pracovat v(souladu se sv%mi cykly, 
místo abychom s(nimi bojovaly, napojíme se na svoji superschop-
nost zhmotn'ní a tvo$ení.(

Na&e t'la jsou tak moudrá. Jak%koli druh úkolu, kter% pot$ebu-
jete ud'lat, se bude hodit do jedné ze "ty$ fází va&eho menstrua"-
ního cyklu nebo shodného m'sí"ního cyklu. A kdy! za"nete sv#j 
program upravovat podle svého cyklu, zjistíte, !e máte na ka!d% 
úkol k dispozici mnohem více energie, kdy! ho d'láte ve správném 
období. 

To samoz$ejm' neznamená, !e máte 100 procent sv%ch aktivit 
plánovat na odpovídající fázi. Takto !ivot nefunguje. Existuje p$í-
li& mnoho prom'nn%ch, neznám%ch a objevují se neo"ekávané 
v'ci. 

Ale kdy! se pokusíte naplánovat si alespo+ 10 a! 20 procent 
v&ech ideálních aktivit do fáze, která je pro n' optimální, budete 
p$ekvapené, jak rychle je zvládnete i jak napln'n', místo vy&-ave-
n', se budete cítit. 
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Tady je rychlé shrnutí fází menstrua"ního cyklu s(odpovídající-
mi m'sí"ními fázemi, které m#!ete pou!ít, pokud nemenstruujete, 
a(typy aktivit, které se pro tyto fáze hodí:  

• Folikulární fáze / dor#stající M'síc: za"ínat nové v'ci, 
brainstormovat, plánovat 

• Ovulace / úpln'k: propojovat se, b%t vid't, spolupracovat, 
komunikovat 

• Luteální fáze / ub%vající M'síc: zam'$it se na detail, 
dokon"ovat projekty, dotahovat v'ci 

• Menstruace/nov: odpo"ívat, vyhodnocovat a zkoumat

U! pouhé sledování va&eho cyklu a m'sí"ního cyklu tak jako 
v(technice #1 zázra"n' zv%&í va&i schopnost mít více energie. Nebu-
dete toti! pl%tvat energii na sebemrska"ství za to, !e se cítíte n'ja-
k%m zp#sobem, kdy! je úpln' p$irozené se takto v dané fázi cyklu 
cítit. 

Nep$estává m' &okovat, kolik "asu tráví !eny sebekritikou za 
to, !e se polovinu m'síce cítí více pono$ené do sebe. Na&e kultura 
nás nau"ila, !e bychom m'ly b%t cel% m'síc zam'$ené ven, proto!e 
oslavuje spí&e mu!ské rysy ne! !enské, a b%t více zam'$en% sm'-
rem ven je mu!sk% rys. (Nezapome+te, !e toto není jen o mu!ích 
a(!enách. Nap$íklad já jsem !enou, která má tendenci b%t zam'$ená 
sm'rem ven. Tento konkrétní mu!sk% rys mám velice siln%.) 

Ale luteální a menstrua"ní fáze va&eho cyklu (nebo ub%vající 
M'síc lunárního cyklu mezi úpl+kem a novem), tedy celá polovina 
m'síce, je období v't&ího pono$ení se do sebe. A tento "as pro ná& 
vnit$ní sv't je nesmírn' cenn%! Je to období, kdy m#!eme velmi 
dob$e dokon"ovat projekty a získat d#le!ité vhledy z( kombinace 
na&í logiky a intuice.(V období menstruace ná& mozek nejlépe pro-
pojuje ob' hemisféry.

P$edstavte si, !e máte v(práci projekt, kter% bude vy!adovat n'-
jak% brainstorming a plánování, spolupráci s(ostatními "leny t%mu. 
Naplánujete nápady na papír, dáte jim formu, která bude pro va&i 
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spole"nost u!ite"ná. Ne! se projekt posune do dal&í fáze, bude po-
t$eba také provést n'jak% pr#zkum. 

Nebylo by kouzelné, kdybyste místo tlaku proti tomu, jak se 
aktuáln' emo"n' a fyzicky cítíte, uctily svou energii a vypracovaly 
r#zné "ásti tohoto projektu v( r#zn%ch fázích cyklu b'hem 28 dní 
tak, abyste byly vyrovnané a mohly vyu!ít energii, kterou va&e t'lo 
nebo vesmír práv' v(tu chvíli za!ívá? 

Propojení se se sv%m t'lem a vesmírem ohledn' toho, v( jaké 
fázi va&í cyklické p$irozenosti práv' jste, je jedním z(nejchyt$ej&ích 
zp#sob#, jak d'lat mén', ale mít více, a zcela jist' je to i jeden z(nej-
chyt$ej&ích zp#sob#, jak za!ít to, !e máte na v&echno dostatek ener-
gie. 

Kdy! za"nete sledovat svoje zku&enosti s(r#zn%mi dny a fázemi 
va&eho (nebo m'sí"ního) cyklu, nasbíráte "asem velmi dobré infor-
mace o tom, jak se v(r#zná období va&eho plus minus 28denního 
cyklu cítíte.

Kdy! se podíváte na údaje ve va&em denním plánova"i za po-
slední t$i m'síce a nap$íklad zjistíte, !e 20. den va&eho cyklu byste 
v!dy nejrad'ji byly o samot' a d'laly práci, která nevy!aduje, abys-
te s(n'k%m mluvily, m#!ete jít místo plánování sch#zek a spole"en-
sk%ch událostí naproti úsp'chu tak, !e p#jde o pracovní den, kdy 
budete pracovat o samot'. 

Kdy! do hloubky poznáte své energetické vzorce, m#!ete si po-
tom za"ínat organizovat !ivot podle nich a také o nich dát v'd't 
d#le!it%m lidem okolo vás, aby vám mohli pomoci.(

Omezte vy#erpávající vztahy

Existují lidé, ze kter%ch sr&í energie, a lidé, kte$í jsou vy"erpávají-
cí. A n'kdy lidé, o kter%ch jste si d$íve mysleli, !e jsou energi"tí, vás 
nyní vy"erpávají. Neznamená to, !e jsou &patní. Neznamená to, !e 
vy jste &patné. Pouze to znamená, !e tento vztah u! vám neslou!í 
nebo vám neslou!í zp#sob, jak%m se ve vztahu anga!ujete. 
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Pokud chcete mít více energie na v'ci, které jsou v(!ivot' sku-
te"n' d#le!ité, musíte ji p$estat dávat lidem, kte$í ji pou!ívají jako 
svou !ivotní sílu. Oni se musí nau"it, jak kultivovat vlastní !ivotní 
sílu a p$estat vysávat tu va&i. 

Chápu, !e pustit n'jak% vztah se lépe $íká, ne! d'lá. A n'kdy to 
dokonce vypadá nemo!n'. Hlavn' tehdy, kdy! ten "lov'k, kter% 
vám vysává energii, je va&e matka nebo n'kdo, koho jste si vzaly. 
Dobrou zprávou je, !e zatímco n'které vztahy opravdu pot$ebuje-
me ukon"it, sta"í u jin%ch zm'nit jejich dynamiku a energie p$esta-
ne utíkat.

Nejsem psycholo!ka a ani si na ni nehraji v(televizi, ale vím, !e 
kdy! s(n'k%m energeticky tan"íte, máte ur"itou dynamiku. Jakmile 
v&ak zm'níte své chování, ani druhá strana nem#!e tan"it jako d$ív. 
Také musí sv#j tanec zm'nit. 

Jak poznáte, kte$í lidé ve va&em !ivot' vysávají va&i energii? 
Podle toho, !e se po setkání s nimi cítíte vy&-aven'. Na to p$ijdete 
jednodu&e. 

Jsem si jistá, !e zatímco toto "tete, p$ijde vám na mysl klí"ová 
osoba, která je primárním vysava"em va&í !ivotní energie. Zamys-
lete se te/ trochu nad tímto vztahem, a pokud chcete získat extra 
body, vezm'te si deník a n'co si k(tomu napi&te. 

Zeptejte se sebe sama: 

Co konkrétn! m! u této osoby vysává? 
Jaké konkrétní chování vysává moji energii? 
Jakou roli mám v"tomto tanci já? Jakou dynamiku mu dávám? 
Jak bych mohla zm!nit svoji #ást tance, aby se i druhá strana 
zm!nila? 

P$átelila jsem se se !enou, která v(!ivot' pro!ívala samá drama-
ta. Byla temperamentní, byla s( ní zábava, byla vtipná a kreativní 
a(n'kdy m' opravdu bavilo s(ní trávit "as. Ale "asto nastala n'jaká 
dramatická situace, ze které se ona emo"n' hroutila a já se ocit-
la v(roli terapeutky. Ka!dá situace chodila znovu a znovu a znovu 
a(trvalo dlouho, ne! se vy$e&ila. 
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Vá!ila jsem si na&eho p$átelství a necht'la jsem ho jen tak ukon-
"it, tak!e místo toho, abych se s ní „roze&la“, proto!e jsem se za"í-
nala z( na&ich setkání cítit unavená, jsem se rozhodla zm'nit sv#j 
tanec. Kdy! p$í&t' odstartovalo dal&í drama a ona za"ala b%t emo"-
n' nep$í"etná, p$edstavila jsem si, jak si ut's+uji své energetické 
pole, abych byla ochrán'ná p$ed její unikající energií. Naslouchala 
jsem, zatímco jsem neustále udr!ovala svou neviditelnou hranici, 
a pak jsem zareagovala tak, !e jsem $ekla, !e je mi líto, "ím pro-
chází. 

A pak p$i&la klí"ová v'c. Místo abych jí p$izvukovala, jak hrozné 
to je, nebo se ji sna!ila zachránit a vy$e&it problém, jsem se jedno-
du&e zeptala, co s(tím bude d'lat. 

Bylo to, jako kdyby mi poka!dé podávala mísu hoven, a já ji 
jednodu&e okam!it' p$edala zpátky. Dynamika se ihned zm'nila, 
a ne! jsem se nadála, p$e&la kamarádka od tohoto dramatického 
tématu k n'"emu mnohem zábavn'j&ímu a nabitému energií. Od 
té doby se zm'nil cel% ná& vztah a u!ívaly jsme si vzájemnou spo-
le"nost. Nehrály jsme na to, !e ona se hroutí a já se ji sna!ím dávat 
dohromady. Aleluja. Energetická díra ucpána. Toto mimochodem 
funguje i u "len# rodiny. 

M'la jsem i vztahy, které musely skon"it. Zm'nit svou "ást tance 
prost' nesta"ilo. N'kdy tyto vztahy vy&um'ly "asem (to jsem za!ila 
opakovan') a n'kdy bylo zapot$ebí p$ímé, laskavé konverzace. A- 
tak, nebo tak, v!dycky to stojí za tu extra energii, kterou pocítíte, 
kdy! u! ji z(vás ta osoba nevysává. 

Nakonec existují lidé, se kter%mi vztah ukon"it nem#!ete, pro-
to!e jde o rodinu, souseda odvedle, matku nejlep&ího kamaráda 
va&eho dít'te nebo n'koho podobného. V( tom p$ípad' nejprve 
zkuste zm'nit va&i roli ve vztahovém tanci. 

Potom si p$edstavte kolem sebe energetickou bublinu, kdykoli 
jste v(jejich p$ítomnosti, abyste se ochránili od jejich vysávání. (Sta-
"í zav$ít o"i a zhluboka se v aut' p$ed setkáním nadechnout, p$ed-
stavit si kolem sebe sko$ápku nebo bublinu, která vás ochrání. Není 
pot$eba nic zbyte"n' komplikovat.) 
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Zat$etí, omezte "as, kter% s( nimi trávíte. Pokud je nem#!ete 
eliminovat úpln', omezte "as na nezbytné minimum a p$idejte tlu-
mi"e (nap$. lidi, kte$í zmírní danou situaci nebo aktivitu a odstraní 
zam'$ení na tento vztah), abyste byli energeticky více v(bezpe"í. 

Pokud jsou vysava"i energie va&ím velk%m tématem, doporu-
"uji vám i knihu mojí matky na toto téma s názvem Jak se vyhnout 
energetick$m upír%m (Dodging Energy Vampires). Mezilidské vzta-
hy b%vají problematické pro v&echny z(nás, tak!e pokud cítíte, !e 
pot$ebujete podporu, neváhejte se sv'$it do pé"e profesionál#m, 
jako je terapeut nebo v%born% kou", kte$í vám s(t'mito energeticky 
vysilujícími vztahy pomohou. Já jsem v(této !ivotní oblasti m'la v%-
bornou podporu od n'kolika profesionál#, kte$í mi u&et$ili n'kolik 
let zármutk# a dramat. 

Nezapome#te: Ukázat zranitelnost a po!ádat o pomoc není sla-
bost. Je to znak obrovské síly a sebelásky.(

Co si z!toho odnést

Shrnula bych to následovn'. Abyste procvi"ily uchovávání 
energie v(!ivot', bude pot$eba: 

• Identi, kovat oblast, kde vám uniká nejvíce energie. 
• Najít zp#sob, jak zastavit n'které úniky energie. 
• Za"ít synchronizovat své aktivity s(fázemi svého 

menstrua"ního cyklu nebo m'sí"ního cyklu, jak nejlépe 
umíte (v'zte, !e 10 a! 20 procent je ú!asn%ch). 

• Identi, kovat nejv't&í vysava"e energie ve va&em !ivot'. 
• Zm'nit zp#sob, jak%m s(nimi tan"íte. 
• Omezit nebo eliminovat "as, kter% s(nimi trávíte.(

Jakmile za"nete $ídit svoji energii, za"n'te si v&ímat, jak se va&e 
vztahy v("ase prom'+ují. Budete p$ekvapené, jak jinak vnímáte "as 
(a jak ho máte víc), kdy! máte zp't svou energii!(


