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NEMYSLI NA SLONA! 
Petr Samojský 
 

 

Co je to za hloupou větu, podivíte se asi. Vzpomněl jsem si na ni nedávno v parku. 

V různých obměnách bývá v literatuře uváděna při ukázce toho, jak je těžké na něco 

nemyslet. Schválně si to zkuste. Musíte začít myslet na něco jiného, protože prostě nelze jen 

„nemyslet na slona“. Obdobně také něco nedělat je vážně těžká věc! Zvlášť když se učíte 

něco nového, nějakou novou činnost. Když si začnete osvojovat něco nového, je daleko 

účinnější věnovat se tomu, jak to má správně vypadat než na jaké často prováděné chyby si 

dát pozor. Samozřejmě, řeknete si.  

To přijde samozřejmé a rozumné každému, ale – vraťme se nyní do parku. V parku je 

dětské hřiště a na hřišti děti s rodiči. A pro děti je skoro všechno nové a téměř neustále se 

učí, jenže když budete chvíli pozorovat, co se děje, dost často uslyšíte: „Nešťourej se zase  

v nose!“, „Nelez pořád na tu větev!“, „Neber holčičce tu hračku! “, „Nesahej na to! “, nebo 

ještě lépe:  „Kdy už konečně PŘESTANEŠ ZLOBIT!“ Samé nedělej to. Takový obtížný úkol! 

A to prosím malým dětem! Přitom kolik z těch dospělých samo neumí s něčím přestat, 

ačkoli by třeba rádi... 

Například kouřit. Nebo se přejídat. Nebo trávit celé večery na sociální síti na internetu. 

Nebo cokoli jiného, co bychom chtěli změnit. Skoro každý z nás najde něco takového, co by 

chtěl změnit. V těch chvílích se pak nad námi dospělými ozve náš vnitřní hlas, onen 

zvnitřnělý rodič z dětství, a káravě prstem ukazuje na tu špínu: Fuj fuj, zase jsi… (doplňte 

sami, co se hodí). Ale my už jsme naštěstí dospělí a samostatní, na rodiči nezávislí,  

a můžeme si s klidem říct: No jasně, to bylo špatně, to vím. Hned od zítra to všechno bude 

jinak. A máme štěstí, protože zítra bude vždy zítra! 

Tak nám všem přeju, abychom při tom, co chceme změnit, přestali „myslet na slona“  

a začali žít tak, že staré zlozvyky přirozeně odezní. Abychom namísto „zvnitřnělého rodiče 

v nás“ se dovedli víc ztotožnit s tím, co opravdu chceme. A hlavně – aby se ono zítra 

změnilo na teď. 
 


