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Dovolená jako nemoc?
Nepřipustit si nepracovat
Onemocnění by se dalo přirovnat k dovolené.
Anebo dovolená k onemocnění. Proč? Odpočinek
na dovolené si z různých důvodů nemusíme chtít
připustit, stejně tak, jako nemoc.
text Monika Tutterová foto Archiv autorky
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ami víme, kolik lidí chodí nemocných
do práce a obtěžují ostatní. Dovolenou
bychom si měli připustit a neměli
bychom se jí bránit a brát ji na lehkou
váhu. Podívejme se na fakta, kolik
lidí se vrátí z dovolené a je okamžitě
nemocných… Uvědomění, proč nemoc přichází, jde
ruku v ruce s uměním, jak relaxovat na dovolené.
Jak to? Porovnejte sami v následujících bodech z mé
knihy „I Am the Captain: A Guide to Succeed the
First Hours and Days of Starting Own Business“
(2014), která se zabývá rozdíly mezi tím být zaměstnán a prvními dny a měsíci vlastního podnikání.
Týden nemoci mi poskytnul tato uvědomění:
Můžu zrušit schůzku, když potřebuji.
Lidé, se kterými jsem se měla sejít jsou na stejné
úrovni jako já, jsme rovnocenní. Není to ten pocit
jako kdybych měla zavolat a zrušit schůzku se
šéfem a přemýšlet, jaké dopady to bude mít na mou
práci až se vrátím do zaměstnání.
Nebudu sáhodlouze psát o předpřípravě odjezdu na dovolenou, o zapnutí automatické odpovědi
v e-mailu v době nepřítomnosti. To všichni ví a tuší.
Přípravě je nejlepší se věnovat i měsíc dopředu. Komunikace a odsouhlasení očekávání hotové práce
po návratu je stejně důležité jako vytvoření zadních
vrátek pro případ nouze. Pro tuto možnost je dobré
identifikovat někoho, s kým se spojíte minimálně
každý třetí den. Matka je tou nejlepší osobou, protože každý dvakrát zváží, zda je problém tak velký,
aby obtěžoval něčí matku. A vy si můžete s klidem
užívat dovolenou.
Čas je relativní!
I když jsem chtěla sebevíc, tělo mě nenechalo
pracovat. Není kam spěchat. Co se stane, když se
schůzka přesune o jeden týden??? NIC! Nestalo se
vůbec nic. O nic jsem nepřišla! Nic mi neuteklo.
Opravdové uvědomění si, že nic neuteče je jedno
z nejdůležitějších poznání. Pochopení a uvěření
faktu, že můžete být nepostradatelní. Zní to jako
bychom ztráceli svou jedinečnost, ale není to tak.
Alespoň uvidíte, jak je vaše firma schopna pracovat
i ve vaší nepřítomnosti.
Neumím odpočívat
Myslím tím pasivně odpočívat, prostě nic nedělat. Myšlenky na práci se mi stále honily hlavou.
Usměrňovala jsem je tak, že jsem si řekla, že se
chci soustředit POUZE na své tělo. Na uzdravení
a dodání energie. Po pár dnech se mi podařilo, že
jsem opravdu vůbec nepřemýšlela o práci. Myšlenky
se rovnou zabývaly zdravím a tím, co bych mohla
pro sebe a své uzdravení udělat.
Jak zastavit myšlenky? Pro toho, kdo má telefon
neustále připevněný k ruce a nemůže se vzdát myšlenky, že by se odpojil, zkuste se zamyslet co vaši
spolucestující? Jak moc jsou rádi, když vidí, že je
vnímáte napůl? Můžete namítnout, že máte během
dovolené každý den vyhrazenou hodinu, kdy si
vyřizujete všechny e-maily a telefonáty. Ale myšlenky na práci, a to, co jste se dozvěděli, ve vás stejně

zůstanou. Dobrou zprávou je, že po pěti dnech se
dostaví opravdový relax.
Styl práce
Můj styl práce byl, že jsem se snažila hnát dopředu
všechny své nápady a realizovat je najednou. Přirovnala bych to ke koňům na dostihové dráze. Koně
jsou mé nápady. Můj styl práce tkvěl v tom, že jsem
chtěla udržet všechny koně na stejné úrovni. Jakmile jsem posunula jedním, přešla jsem na druhého,
pak na třetího atd. A pak zase od začátku tak, aby
byli všichni koně na stejné úrovni na okruhu.
Každý chceme mít věci pod kontrolou, dobrá
příprava zajistí pocit čistého svědomí. Až vyzývavě
vypadá myšlenka automatických odpovědí a přesměrování všech e-mailů v době nepřítomnosti do
koše. Kdo si troufne napsat e-mail ve znění: „Emaily zaslané po dobu mé nepřítomnosti nebudou
nikdy přijaté“, a nastavit v programu automatické mazání zpráv? To je výzva! Kolegové a klienti
nejspíše budou zkoušet e-maily, ale po dvou dnech
přestanou. Pro zajištění čistého svědomí je dobré
poslat připomínku o odjezdu týden až dva předem,
kdy budou mít všichni možnost vše projednat včas.
Hlavně myslete na sebe
Představte si, jaké by to bylo nabrat novou sílu
a energii do práce v rámci čtrnácti dnů u moře či
na horách? Dovolená by měla být minimálně dva
týdny dlouhá, protože až po prvním týdnu tělo
a mysl opravdu „vypne“.
Z vlastní zkušenosti vím, že trvá pět dní, než se
přestanu stresovat. První tři dny je tělo vytržené
ze svého prostředí a nějakým způsobem chce zpět.
To vzbuzuje napětí a tlak. Postupem času přijde
uvědomění, že dovolená nebude trvat tři dny, ale
dvanáct dní. Mysl se postupně začne soustředit více
na využití času na dovolené a méně na pracovní
úkoly. Na ty zůstane nakonec hodina času každý
druhý či třetí den.
Změna prostředí napomůže k vytržení z každodenního stereotypu, a přiláká nové podněty, které se
po návratu bezmezně vyplatí. Nové nápady, perspektivy, spousta energie, a to je přece k nezaplacení.
Opravdová regenerace také zaručí, že po dovolené
nebudete potřebovat další týden nemocenské.
Jak nebýt po návratu hned unavení
Mozek je úžasný nástroj. Jedna z mnoha jedinečností je, že si umí spojit vůně, zvuky a další podněty,
i když o to neusilujete. Je dobré toho využít v po
dovolenkovém stadiu kdy myslíme na to, jak výborně
jsme se měli u moře, a jak dávno nám to přijde.
Zaměřme svou pozornost na dnešek, na tady a teď
a umocněme si z dovolené pocit klidu, pohody, radosti. Jednou cestou jak toho docílit je vzpomenout
si na nejmocnější zážitek z dovolené a ten potom
potažmo přenést do kanceláře i mimo ni. Například
koupit si vonnou svíčku, či aroma sprej, který má
stejnou vůni jako mělo vaše tělové mléko po opalování a zavzpomínejte, jak jste se měli. Nebo si nahrát
píseň, kterou jste na dovolené slyšeli. Okamžitá
mozková asociace je neuvěřitelná. ✕
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Mysl se
postupně
začne
soustředit
více na
využití času
na dovolené
a méně na
pracovní
úkoly. Na
ty zůstane
nakonec
hodina času
každý druhý
či třetí den.

