PEKNÝ DEN...

A: Dobré ráno, ako sa máš ? Dnes je prekrásny deň.
B: Ale ani nehovor , je to všetko na figu.
A: Prečo ? Ja sa mám dnes fantasticky , čo sa Ti stalo ?
B: Vieš, počúvala som správy. V Ugande upálili 30 ľudí.
A: Je mi to ľúto, ale to ja naozaj nemôžem ovplyvniť, a preto
radšej počúvam cestou v aute príjemnú hudbu.
B: Vieš a ešte k tomu cestou do práce mi prebehla cez cestu
čierna mačka a potom som videla pri ceste zabitého psíka.
Bolo mi ho tak ľúto... tí šoféri sú naozaj sebeckí
a bezohľadní.
A: Ja som cestou do práce zase vnímal tie prekrásne stromy
pri ceste a vychádzajúce slnko. Obloha bola úžasná .
Tie oblaky ako sa kúpali v tých slnečných lúčoch.
B: To sa Ti ľahko povie , ale keď ma od rána bolí hlava ...
Prečo asi osobu „B“ z dialógu bolí hlava ? Čo si vyberá zo
svojho okolia ? Čo vníma ? Na čo je naladená ? Čo vyžaruje
do okolia? Ako sa s danou osobou pracuje ? Koľko musíte
mať energie aby ste ju denne ťahali z jej bahna?
Denne stretávame všetci osoby typu „B“, radi by sme im
pomohli , ale pokiaľ niečo nepochopia oni samy
a „neuvidia,“ nedá sa im pomôcť.
Páčilo sa mi prirovnanie v jednej knihe, že o to, čo má človek
v hlave, sa treba starať. Niekto tam má nádhernú záhradu
s kvetinami, pekne upravené hriadky, ostrihané stromky.
Niekto má svoju záhradku plnú buriny, nezmyslov, tŕnia
a chorých polámaných stromov.

Pridám ešte jeden dialóg:
A: Dobré ráno, mám fantastický projekt. Zákazník potrebuje
vyvinúť veľmi užitočné meracie zariadenie.
B: Tam bude určite nejaký zádrhel. Určite nemá na to
peniaze.
A: Má aj peniaze, je to super a ešte s potenciálom predaja.
B: Tam bude asi technický problém.
A: Nie, už som to prepočítal, dá sa to skonštruovať.
B: To by už určite niekto spravil, keby to bolo také
jednoduché.
A: Vidíš , nespravil, prišli za nami.
B: No dobre a kedy to chceš robiť, veď na nič nie je čas.
A: Pozri, ten projekt, čo robíme pre tú firmu XY, čo neplatí,
by sme mohli prerušiť.
B: V žiadnom prípade, tam už sme blízko výsledku.
A: Ale oni neplatia a počul som, že skrachujú.
B: Nebudem skákať z projektu na projekt ako opica. Chcem
najprv dokončiť jedno a potom sa začať zaoberať druhým.
Pokiaľ nemáš čo robiť, choď otravovať niekoho iného.
Prajem všetkým osobám typu „A“ pekný deň a veľa
trpezlivosti, vytrvalosti a energie.
Osobám typu „B“ prajem skoré pochopenie
a uzdravenie.
S pozdravom,
Ľubomír Mach
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