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DO HÃ•JE, KAM SE TO PODÄšLO???
NedÄ›le, 18 bÅ™ezen 2018

Máte nÄ›jaký návod na hledání? Speciální postup? KdyÅ¾ nÄ›kam zaloÅ¾íte brýle, klíÄ•e, mobil... Myslím, Å¾e neexistuje Ä•lo
obÄ•as nÄ›co nehledá. NÄ›kdo výjimeÄ•nÄ›, jiný &bdquo;kaÅ¾dou chvíli&ldquo;. ProtoÅ¾e jsem mezi tÄ›mi &bdquo;Ä•astými
hledaÄ•i&ldquo;, na&scaron;la jsem jakýs takýs návod. TÅ™eba se vám bude hodit. Nebo vy máte jiný, lep&scaron;í? Sem s
ním!

Pokud klíÄ•e, mobil, brýle ukládáte na jeden konkrétní vÄ›&scaron;ák nebo poliÄ•ku, je velmi pravdÄ›podobné, Å¾e tam nÄ
budou. Anebo nÄ›kde poblíÅ¾. &bdquo;VÄ›ci mohou po domácnosti putovat, ale vÄ›t&scaron;inou se nedostanou dál neÅ¾ 45
centimetrÅ¯ od svého pÅ¯vodního umístÄ›ní. Ale tenhle malý pÅ™esun mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit, Å¾e jsou neviditelné&hellip;
Z
vzpomenout, kdy jste naposledy danou vÄ›c mÄ›li. NeÅ¾ se pustíte do hledání, vzpomeÅˆte si, kdy jste naposledy danou vÄ›c
mÄ›li v ruce, aÅ¥ uÅ¾ &scaron;lo o telefon, brýle, nebo druhou náu&scaron;nici. Zde je nÄ›kolik trikÅ¯, které vám pomohou:
Postupujte logicky. Pokud &scaron;lo o nÄ›co praktického &ndash; telefon, nebo brýle, zamyslete se nad tím, kdy jste
naposledy s nÄ›kým volali, nebo kdy jste si potÅ™ebovali nasadit brýle. VzpomeÅˆte si, kde v&scaron;ude jste byli od té doby
co jste svoji vÄ›c ztratili. AÅ¾ budete mít pÅ™edstavu o tom, kdy jste danou vÄ›c ztratili, napi&scaron;te si seznam v&scaron;ec
míst, na kterých jste od té doby byli. Pokud jste byli doma, bude to snadné. Pokud jste ale byli na rÅ¯zných místech po
celém mÄ›stÄ›, bude to hor&scaron;í. V&scaron;echna místa, na kterých jste byli, si napi&scaron;te na papír.
Zamyslete se.
NeÅ¾ zaÄ•nete svoji vÄ›c hledat, mÄ›li byste mít Ä•istou hlavu. Zde jsou dvÄ› vÄ›ci, které vám pomohou se lépe soustÅ™edit:
VzpomeÅˆte si, jak jste se cítili, kdyÅ¾ jste danou
vÄ›c ztratili. Pokud jste &bdquo;to&ldquo; napÅ™íklad ztratili po jednání se
&scaron;éfem,
vzpomeÅˆte si, na co jste bÄ›hem toho mysleli a moÅ¾ná vám to pomÅ¯Å¾e
vzpomenout si, kde by to
mohlo být.UvolnÄ›te se a myslete pozitivnÄ›. KdyÅ¾ budete
na&scaron;tvaní a rozru&scaron;ení, nebudete schopni se
soustÅ™edit a nebudete mít &scaron;anci
najít svoji vÄ›c. Podívejte se do kapes a prohledejte nejbliÅ¾&scaron;í okolí. Lid
pÅ™i hledání Ä•asto pÅ™ehlíÅ¾í místa, na kterých se vÄ›ci schovávají. MoÅ¾ná nemáte pocit, Å¾e ztracenou vÄ›c najdete nÄ
ale pÅ™esto byste nejprve mÄ›li prohledat kapsy, obleÄ•ení a penÄ›Å¾enku. KdyÅ¾ nebudete mít &scaron;tÄ›stí, podívejte se
batohu, do kabelky, nebo do ta&scaron;ky.
Nehledejte pouze v kabelce nebo v batohu &ndash; vysypejte
MÄ›li byste hledat také v autÄ›. Podívejte se hlavnÄ›

si obsah na zem a prohledejte ho poÅ™ádnÄ›.

pod sedadla.

Pokud jste ztratili nÄ›jaký &scaron;perk, svleÄ•te se.
MoÅ¾ná vám náu&scaron;nice spadla do obleÄ•ení. Pokud máte
dlouhé vlasy,
pÅ™edkloÅˆte se a protÅ™epejte si je.

Vydejte se po svých stopách. ProjdÄ›te v&scaron;echna místa, na kterých jste byli od chvíle, co jste svoji vÄ›c ztratili. Pokud
jste ji ztratili pÅ™ede&scaron;lý veÄ•er, zajdÄ›te do barÅ¯ a restaurací, ve kterých jste byli. MÅ¯Å¾ete jim zavolat, ale mÄ›li byst
radÄ›ji zajít osobnÄ› pro pÅ™ípad, Å¾e byste svoji vÄ›c na&scaron;li sami.ProjdÄ›te si v&scaron;echny ulice, kterými jste &scar
od
doby, kdy jste danou vÄ›c ztratili. Je to trochu Ä•asovÄ› nároÄ•né, ale stojí
to za to.
PoÅ¾ádejte o pomoc. Budete to mít snadnÄ›j&scaron;í, kdyÅ¾ vám nÄ›kdo pomÅ¯Å¾e. KdyÅ¾ budete hledat s je&scaron;tÄ› s
bude to vÄ›t&scaron;í zábava a moÅ¾ná vám to pomÅ¯Å¾e zjistit, kde se va&scaron;e ztracená vÄ›c nachází.
Podívejte se
úplnÄ› v&scaron;ude. AÅ¾ projdete v&scaron;echny cesty, kterými jste &scaron;li, budete se muset zaÄ•ít dívat v&scaron;ude
moÅ¾nÄ›. ObraÅ¥te naruby své auto, svÅ¯j pokoj a celý byt. ZaÄ•nÄ›te hledat napÅ™íklad pod postelí, v kapsách obleÄ•ení
atd.Podívejte se pod pol&scaron;táÅ™e na gauÄ•i.Podívejte se do sloÅ¾ek s dokumenty, které Ä•asto
otvíráte.Podívejte se
za postel, za stÅ¯l i za skÅ™íÅˆ UkliÄ•te. Pokud jste si jistí, Å¾e jste danou vÄ›c ztratili doma, ale nemÅ¯Å¾ete ji nikde najít, pÅ
hledat a zaÄ•nÄ›te uklízet. OdsuÅˆte v&scaron;echen nábytek a ukliÄ•te i poslední. MÅ¯Å¾ete si dÅ¯kladnÄ› uklidit také v autÄ›,
nebo ve skÅ™íÅˆce.PÅ™ekvapí vás, kolik toho pÅ™i úklidu najdete. Dejte si pauzu. Pokud jste frustrovaní a máte pocit, Å¾e sv
vÄ›c nikdy nenajdete, mÄ›li byste si dát pauzu. PÅ™estaÅˆte se na chvíli zabývat hledáním a moÅ¾ná si brzy uvÄ›domíte, kam
danou vÄ›c zaloÅ¾ili. (Pokud tu vÄ›c opravdu potÅ™ebujete a hledáte ji uÅ¾ nÄ›kolik dní, moÅ¾ná bude na Ä•ase koupit si nov
NAKONEC NÁVOD, JAK TOLIK &bdquo;NEZTRÁCET&ldquo; BuÄ•te organizovaní. Nejjednodu&scaron;&scaron;ím
zpÅ¯sobem, jak pÅ™edejít ztrátám, je být organizovaný a mít pÅ™ehled o svých vÄ›cech. Organizovaný Ä•lovÄ›k vÅ¾dy ví, kde
vÄ›ci. Zde je návod, jak toho dosáhnout: UspoÅ™ádejte si celý svÅ¯j Å¾ivot, od plochy poÄ•ítaÄ•e
aÅ¾ ke skÅ™íni s obleÄ
konci kaÅ¾dého dne pÄ›t minut uklízejte a
vracejte vÄ›ci na své místo. Zbavte se nepoÅ™ádku a vÄ›cí, které
nepotÅ™ebujete. MÄ›li byste mít pouze vÄ›ci, které potÅ™ebujete. PravidelnÄ› kontrolujte, zda máte v&scaron;e. KdyÅ¾ budete
nÄ›kde s pÅ™áteli, nebo se budete chystat na leti&scaron;tÄ›, napi&scaron;te si seznam pÄ›ti nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích vÄ›cí,
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musíte mít u sebe a nÄ›kolikrát dennÄ› si zkontrolujte, Å¾e je máte. Nemusíte tím být posedlí, staÄ•í se podívat, zda
máte
v&scaron;e, co potÅ™ebujete mít.
NespÄ›chejte. KdyÅ¾ nebudete zbyteÄ•nÄ› spÄ›chat a nebudete stále chodit nÄ›kam poz
nebudete ztrácet vÄ›ci tak Ä•asto. MÄ›li byste si dopÅ™át na v&scaron;e dost Ä•asu a stihnout si v rychlosti zkontrolovat, zda
máte v&scaron;e, co potÅ™ebujete. KdyÅ¾ nebudete spÄ›chat, budete uvolnÄ›nÄ›j&scaron;í a
nebudete riskovat, Å¾e nÄ›c
spÄ›chu ztratíte. Pokud nÄ›kde sedíte a chcete odejít, ohlédnÄ›te se, abyste mÄ›li jistotu, Å¾e jste tam nenechali nic leÅ¾et. P
s sebou nosíte spoustu men&scaron;ích vÄ›cí, nemÄ›li byste na to zapomínat.
Tipy VÅ¾dy si dÅ¯kladnÄ› zkontrolujte, zda
v&scaron;e, co máte mít.NebuÄ•te na&scaron;tvaní ani frustrovaní &ndash; nemohli byste se
soustÅ™edit a svoji vÄ›c byste
nena&scaron;li.Nevzdávejte se, kdyÅ¾ svoji vÄ›c nenajdete bÄ›hem nÄ›kolika
minut. Hledejte dál a moÅ¾ná najdete i to, co
jste pÅ¯vodnÄ› vÅ¯bec nehledali!Hledejte s pomocí baterky. OÄ•ima v podstatÄ› jen procházíte
prostÅ™edí, takÅ¾e je snadn
pÅ™ehlédnout nÄ›co, co máte pÅ™ímo pÅ™ed sebou.
VezmÄ›te si tedy baterku a hledejte metodicky. Dívejte se pouze do
kuÅ¾elu
svÄ›tla. Detektivové nepouÅ¾ívají baterky proto, aby lépe vidÄ›li, ale aby se
soustÅ™edili na detaily.NÄ›kdy ztra
vÄ›ci najdete na neoÄ•ekávaných místech.
NezapomeÅˆte se podívat do kredence, do mrazáku, pod stÅ¯l atd. NevÄ›Å™ili
byste, jak na jak neuvÄ›Å™itelných místech se ztracená vÄ›c mÅ¯Å¾e ocitnout&hellip;DÄ›lejte si pravidelnÄ› pÅ™estávky, abys
nebyli zbyteÄ•nÄ›
pÅ™íli&scaron; ve stresu.

Tak nevím, myslíte, Å¾e by to pomohlo? Já osobnÄ› najdu ztracené vÄ›ciaÅ¾ kdyÅ¾ to vzdám.Asi se nade mnou smilují.:-)))
d@niela
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