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ASERTIVITA - ANEB JAK SE BRÃ•NIT PITOMCÅ®M
ÃšterÃ½, 22 listopad 2016

Také se vám stává, Å¾e kdyÅ¾ vás nÄ›jaký mizera na&scaron;tve, aÅ¥ jiÅ¾ na úÅ™adÄ›, v obchodÄ›, v práci víte tu správnou
odpovÄ›Ä• na jeho hulvátství, aÅ¾ kdyÅ¾ uÅ¾ jste venku na schodech nebo doma, kdyÅ¾ to pokoÅ™ení líÄ•íte rodinÄ› nebo p
Na tohle jsem byla dlouho expert, stojíc uÅ¾ za dveÅ™mi jsem se ptala sama sebe : &bdquo;ProÄ• jsi sakra neÅ™ekla, Å¾e ..

Tahle ta moje &bdquo;nepohotovost&ldquo; mÄ› &scaron;tvala celé roky. V prostÅ™edí mÄ› známém, u tÄ›ch, které znám
dobÅ™e, se mi to nestávalo, tam jsem na&scaron;la pohotovou repliku nebo bonmot ihned. KdyÅ¾ mÄ› ale pový&scaron;ená
referentka finanÄ•ního úÅ™adu vyhodila se slovy: &bdquo;Srovnejte si to v hlavÄ›, pak v papírech a pokud se vám to povede,
o Ä•emÅ¾ silnÄ› pochybuji, pÅ™ijÄ•te. ÄŒasu ov&scaron;em uÅ¾ moc nemáte, no, vynecháte-li holiÄ•e, tak to moÅ¾ná
stihnete.&ldquo; Vypadla jsem z její kanceláÅ™e a je&scaron;tÄ› jsem jí za to podÄ›kovala. Tahle tuna sádla (na hlavÄ› kvÄ›ták,
mastný obliÄ•ej házel prasátka jak zrcadlo), mÄ› utÅ™ela jak malou holku a já mÄ›la vztek, dÄ›sný vztek. Ne na ni, ale na sebe
Tehdy jsem se rozhodla, Å¾e s tím musím nÄ›co udÄ›lat.
UvÄ›domila jsem si, Å¾e uÅ¾ roky jsem Ä•lenem spolku
&bdquo;PÅ˜EPRINT&ldquo; (PÅ™ekrásné, prudce inteligentní), kde, dalo by se Å™íci, je hlavní postavou MáÅ™í, která by moh
asertivní chování vyuÄ•ovat. Ano, ona byla ta pravá, na koho se obrátit. &bdquo;No, kdyÅ¾ jsi z nich podÄ›laná, tak se
nediv,&ldquo; pravila MáÅ™í na mé náÅ™ky. &bdquo;Je na tobÄ› totiÅ¾ vidÄ›t, jak se bojí&scaron;. Narovnej hÅ™bet, najdi oÄ
nepÅ™ítele, zabodni a neuhni! A do nÄ›j. NejlaskavÄ›ji, jak to ty dokáÅ¾e&scaron;, s hubou od ucha k uchu.&ldquo;
Å½e b
pravdu ? Jdu na to.
První obÄ›tí mého &bdquo;asertivního&ldquo; chování byl doktor na pohotovosti. Patrikovi bylo
&scaron;patnÄ›, zvracel a teplota mu stoupala. Vybral si pátek veÄ•er. Vlasta, rodinný lékaÅ™, se tenkrát válela na KubÄ›
(zatímco její muÅ¾ tam pomáhal Castrovi budovat socialismus). V sobotu mu bylo uÅ¾ mnohem hÅ¯Å™, teplota neklesala.
VydÄ›&scaron;ená jsem ho naloÅ¾ila do auta a jela na pohotovost. V Ä•ekárnÄ› nebyla ani noha. NesmÄ›le jsem zaklepala na
nápis &bdquo;Neklepat !!!&ldquo;. KdyÅ¾ jde dítÄ›ti o Å¾ivot, tak na nápisy ka&scaron;lete.
Za pÄ›t minut vykoukla sestra.
SdÄ›lila jsem jí potíÅ¾e mého syna: &bdquo;Musíte poÄ•kat, ale pojÄ•te dál.&ldquo; Vypsala papír. Ordinace poÅ™ád zela
prázdnotou. &bdquo;PoloÅ¾te ho sem.&ldquo; Ukázala na bílé kanape, které nevidÄ›lo Ä•istící prostÅ™edek od Velké Å™íjnov
Dala jsem pod dítÄ›, cvakající zubama, deku. Sestra zaklepala na dveÅ™e za ordinací. Nic.
Za dal&scaron;ích patnáct minut
vykráÄ•el ze zadních dveÅ™í doktor. Vypadal jak Trautenberg, rukama si Å¾moulal rozespalé oÄ•i, na vousu mÄ›l je&scaron;tÄ
Ä•ást snídanÄ›. DítÄ› se rozeÅ™valo.
&bdquo;UklidnÄ›te ho.&ldquo; Zavelel. Hladila jsem Å™voucí dítÄ›, leÄ• marnÄ›. Léka
v sloup a poslal mÄ› sednout si. Trautenberg, místo, aby se zaÄ•al staral o mé &bdquo;umírající&ldquo; Å™voucí dítÄ›, klesl na
za svým stolem a tupÄ› na nÄ›j zíral.

&bdquo;Nepodíváte se na nÄ›j ?&ldquo; ZaÄ•ala jsem nesmÄ›le.&bdquo;Jo, aÅ¾ se uklidní.&ldquo; Vydloubl si poslední
ospalek z oka. A já zaÄ•ala být &bdquo;asertivní&ldquo;. Vztek mi bublal mezi srdcem a hrtanem.&bdquo;Pane doktore,
mohu se na nÄ›co zeptat?"&bdquo;Hmm.&ldquo; &bdquo;ProÄ• dÄ›láte tuhle práci ?&ldquo; Vykouzlila jsem pÅ™es vztek,
nÄ›co, co mÄ›lo být úsmÄ›v.&bdquo;Co ?&ldquo; vykulil na mÄ› prÅ¥avá oÄ•ka.&bdquo;Víte, nezlobte se, ale na vás je vidÄ›t,
jak vás to tady nebaví a jak vás ti pacienti serou a jak jsou vám ukradený.&ldquo; To jsem asi trochu pÅ™ehnala, lekla
jsem se. &bdquo;Já být vámi, tak se na to tady vyka&scaron;lu a dÄ›lám nÄ›co, co mÄ› bude bavit. TÅ™eba prodávat boty,
nebo tak nÄ›co.&ldquo; Chrlila jsem ze sebe takovým tempem, Å¾e to zaujalo i mé dítÄ› a to pÅ™estalo Å™vát. KdyÅ¾ se neb
maminka, tak se asi nemusím bát ani já, usoudilo.&bdquo;No Å¾enská co ....&ldquo; UÅ¾ stál.&bdquo;Paní!&ldquo;
postavila jsem se taky. &bdquo;Jméno si pÅ™eÄ•tÄ›te na tom papíÅ™e co vám dala sestÅ™iÄ•ka.&ldquo; DítÄ› jsem zabalila d
a zamíÅ™ila ke dveÅ™ím. &bdquo;Kam to jako jdete ?&ldquo; Ptal se uÅ¾ nasupený doktor.&bdquo;K lékaÅ™i, váÅ¾ený, to d
nemocné, víte.&ldquo; Vykouzlila jsem milý úsmÄ›v. Tedy doufám, Å¾e tak vypadal.&bdquo;Musíte uznat, Å¾e nemáme
lehkou práci, jsem tu uÅ¾ dvanáct hodin ...&ldquo; ZaÄ•al smíÅ™livÄ›.&bdquo;Já mám nemocné dítÄ›, mám o nÄ›j strach a
va&scaron;e problémy mÄ› momentálnÄ› nezajímají. OstatnÄ› vám bych uÅ¾ nesvÄ›Å™ila ani na&scaron;e morÄ•e.&ldquo;
PÅ™iznám, byla jsem ponÄ›kud hysterická, ale kdyÅ¾ jde o mé dítÄ›, navíc korunního prince celého rodu, tak sedlám konÄ› a
jdu do boje. &bdquo;UkaÅ¾te dejte mi ho.&ldquo; A neÅ¾ jsem se nadála, vzal mi ho z náruÄ•e a poloÅ¾il na kanape. A
najednou to bylo: "OtevÅ™i pusinku, táááák, teÄ• se nám chlapák nadýchne, sestro EKG, &scaron;ikula, ty siláku..."
Po pÅ¯lhodinÄ› peÄ•livé prohlídky, injekci gamaglobulinu, vypsal tÅ™i recepty. DoporuÄ•il mi studené zábaly nohou a:
&bdquo;Kdyby nÄ›co, tak sestra vám dá Ä•íslo a zavolejte. Jsem tu do veÄ•era.&ldquo; Na rozlouÄ•enou mi podal ruku, na
kterou by, podle mého, mÄ›l mít zbrojní pas.
Hned v pondÄ›lí jsem dámÄ› na finanÄ•áku poloÅ¾ila papíry na stÅ¯l: &bdqu
to je. Na nic jsem nepÅ™i&scaron;la, nic jsem nena&scaron;la. Na to jsem prostÄ› pÅ™íli&scaron; blbá. JedinÄ› vy jste ta osoba
která odhalí v&scaron;echny chyby a nedostatky. DÄ›kuji pÅ™edem.&ldquo; NeÅ¾ staÄ•ila odpovÄ›dÄ›t, popÅ™ála jsem jí
s americkým úsmÄ›vem hezký den a vypadla z kanceláÅ™e s tím, Å¾e spÄ›chám, protoÅ¾e jdu k k tomu holiÄ•i...
UÅ¾ hez
z úÅ™adu nic nepÅ™i&scaron;lo. Dáma urÄ•itÄ› na&scaron;la co hledala, spí&scaron; nehledala nic. Jen mÄ›la touhu nÄ›koho
nakopnout, protoÅ¾e nÄ›kdo tÅ™eba pÅ™ed chvílí nakopl ji.
PÅ™i tÅ™etí reklamaci rádia jsem si vystála v Elektroworldu
frontu:&bdquo;Jo, po&scaron;leme to technikÅ¯m.&ldquo; Pravil ten za pultíkem a zaÄ•al vyplÅˆovat mÄ› dÅ¯vÄ›rnÄ› známý
formuláÅ™.&bdquo;Omyl mladý muÅ¾i, nepo&scaron;lete,&ldquo; Å™ekla jsem klidnÄ› s úsmÄ›vem. &bdquo;Já to rádio totiÅ¾
nechci, je to potÅ™etí a já k téhle znaÄ•ce ztratila dÅ¯vÄ›ru, chtÄ›la bych zpÄ›t peníze.&ldquo;&bdquo;To nejde, to musí posoud
technici.&ldquo; OpáÄ•il mladý muÅ¾.&bdquo;Dle reklamaÄ•ního Å™ádu to jde.&ldquo; OpáÄ•ila jsem já. &bdquo;VraÅ¥te mi
many a je to vyÅ™ízeno, to rádio nechci.&ldquo;&bdquo;Paní za vámi stojí dost dlouhá fronta, vy ty lidi zdrÅ¾ujete.&ldquo;
Nedal se.&bdquo; To je mi opravdu moc líto, ale pokud mi dle reklamaÄ•ního Å™ádu nevrátíte peníze, ta fronta bude
je&scaron;tÄ› del&scaron;í.&ldquo; Bylo hodinu do zavÅ™ení. &bdquo;Platí vám pÅ™esÄ•asy?&ldquo; Mile jsem se
usmála.&bdquo; Ne. Ale technici musí ..&ldquo; Pokusil se. PÅ™eru&scaron;ila jsem ho. &bdquo;Nemusí váÅ¾ený. Podívejte
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já mám Ä•asu dost. BuÄ• lísteÄ•ek k pokladnÄ›, nebo si budeme spolu Ä•íst v reklamaÄ•ním Å™ádu.&ldquo; Milý úsmÄ›v.
&bdquo;Rozhodnutí je na vás. Ta fronta roste, vám tu roste, nepÅ™íjemné. Vidím to na pÅ™esÄ•as.&ldquo;ZaÄ•al vyplÅˆovat
formuláÅ™ na vrácení penÄ›z. Pán za mnou se ozval: &bdquo;To bylo lep&scaron;í neÅ¾ v kinÄ›. Vy teda máte nervy.&ldquo;
Smál se. Je&scaron;tÄ› Å¾e nevidÄ›l, Å¾e zbytky mých nervÅ¯ jsou nÄ›jak divnÄ› za&scaron;modrchané klubko kdesi hodnÄ› n
Ano, nebát se hlásit se o svá práva, nebát se Å™íci, co chci a co nechci, a hlavnÄ› na tom trvat. Narovnat záda, hlavu
nahoru a dívat se pÅ™ímo do oÄ•í, neuhnout. A usmívat se, i kdyby se chtÄ›lo Ä•lovÄ›ku Å™vát a ronit krokodýlí slzy.
Zkrou&scaron;ený, bázlivý a nejistý Ä•lovÄ›k bývá snadnou obÄ›tí tÄ›ch, kteÅ™í si potÅ™ebují spravit své vlastní po&scaron;mo
sebevÄ›domí na druhých lidech. Díky Májenko. Funguje to! ERMA (Pozn. red.: super, co Å™íkáte?)
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