
OU

N EUTAPEJTE
SE VE SMUTKU

Utápět se vědomě ve smutku je jako
stát dobřovo|ně v ka|uži'

přičemŽ vedle vede suchá cesta'

Mnoho z vás má jedinečnou vlastnost prohlubovat a rozměI-

ňovat svůj smutek. Umíte vědomě navodit atmosféru' kdy jste

se cítili zranění, a utápět se v ni'

V tento moment začnete generalizovat své pocity a skutky

v negativním tónu. Vědomě se utápíte v tom, Že se k vám vaše

okolí chová zle, nikdo si vás neváží a vŽdy vše děláte špatně.

TomáŠ Baťa takové pocity také zaŽíval. Zejména na začátku

svého podnikání a při prvních velkých nezdarech' Sám to na

z1wal obdobím ,,jedovaté Medusy... Doslova: ,,Bjwaly časy, kdy

,jsem se cítil, jako bych bojoval s Medusou' která otravova]a

moji mysl. KdyŽ se mi podařilo Zabít ]ednoho hada z k]ubka'

které měla na své hlavě, objevili se další' silnější a.jedovatější.

Rozhodl jsen se s ní nebo.jovat, rozhodl jsem se její jedova

té hady nezabíjet' ale zároveň je také nekrmit. Umřeli hlady.

Těmi hady rozumím slova lidí' která jsem se o sobě dozvěděl
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