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V období, kdy  
nám připadá, že  

ztrácíme  
kontrolu nad  
našimi životy,

se snažíme získa 
t kontrolu nad  
něčím jiným.



Možná se snažíte držet krokve  
škole, plnit

povinnosti vpráci nebo udržovat  
přátelství a rodinné vztahy. To  
může mít za následek pocit  

úzkosti a je možné, že budete  
cítit, že zkrátka nejste dost dobří.



Možná jste si pro sebenastavili  
příliš vysoké standardy. Cítíte

se pod neustálým tlakem,musíte  
být nejlepší. Chcete, aby všechno  
bylo perfektní a neustále hledáte  
způsoby, jak toho dosáhnout.To  

může mít za následek pocit  
úzkosti nebo dokonce selhání.



Občas tyto pocity  
mohou vést k  

nutkání ovládat neb  
o kontrolovat  

ostatní.



Nemusí se vždy jednat o nekalý  
záměr. Může se jednat oposkytování  

rad, posedlost jinými lidmi nebo  
sledování jejich chování. Toto jednání

se pro vás stane způsobem, jakzvládat  
úzkost nebo pocity nedostatečnosti.

Nicméně, bez kontroly se tyto impulsy  
mohou stát nebezpečnými
a změnit se v manipulaci,  

kontrolování, a dokonce i šikanu.



Je znepokojivé, že výzkum provedený ve Spojenémkrálovství  
zdůraznil několik osobnostních rysů,které

mají jednotlivci náchylní hrozbě radikalizace a jednou znich  
je potřeba ovládat a kontrolovatostatní.



Tendence popsaná výše z vás může  
udělat ideální cíl pro nebezpečné lidi,se  
kterými se můžete setkat online. Mezi  
ně patří tzv. groomers, radikalizátoři a  

náboráři pro extremistické skupiny.Tito  
jedinci a skupiny se zaměřují na mladé  

lidi s touto tendencí a využijí
vaší touhy ovládat druhé. Mohou vám  
nabídnout vedoucí roli a slíbit autoritu.



To může představovat příležitost dopřát si chování, které je jinak  
považováno za neoblíbené. Ale je důležité vidět věci v  

souvislostech. V tomto scénáři jste vyten, který je
řízen a budete oceněni pouze, pokud se budete držet  

ideálů stanovených extrémistou. Existuje nespočet dalšícha
lepších způsobů, jak vést, ovlivňovat a inspirovat druhé. K  

dispozici je také nepřeberné množství podpůrnýchslužeb, které  
vám pomohou zvládat svou přehnanou touhu po kontrole.



Zde je několik tipů, jak efektivně řešit potřebu ovládat
a kontrolovat ostatní, abyste se mohli chránit před online  

hrozbami a nebezpečími.



No.1
Přečtěte si informace oúzkosti  
a jak s ní pracovat.Raději než  
bojovat s  pocity nejistoty tím,  

že sezaměříte na jiné
lidi, zjistěte, odkud tytopocity  

pocházejí a jak s nimi
pracovat. Pomoc můžetehledat  
v literatuře nebo u odborníka, ale  

ujistěte se,
že získáváte informacez  
důvěryhodných zdrojů.



No.2
Sledujte své chování.Pokuste  

se aktivně ledovat
své chování po celý den  
a zastavte sami sebe,

když budete mít touhuněkoho  
kontrolovat. Položte si otázku,  

proč to děláte a jaký vliv to  
může mít na druhou osobu. V  

průběhu času získáte více  
empatie, což zlepší vaše  

chování a interakce.



No.3
Meditujte. Posaďte se nebo si lehněte do  

pohodlné polohy. Zhluboka se nadechněte a  
zavřete oči. Zklidněte svůj decha

soustřeďte se na jeho rytmus. Zaměřte se na  
nádech a výdech, všimněte si, jak se

vám naplňuje hruď vzduchem a  
cítíte mírné pohyby ramen. Snažte se to

dělat každý den po
dobu pěti až deseti minut. K dispozici je  

spousta aplikací, které vám s tím pomohou.
Meditace je široce uznávána jako  

prostředek, jak se vypořádat se stresem a  
úzkostí azlepšit emocionální inteligenci.

Postupem času vám pomůže uvolnit  
se a upustit od potřeby ovládat a  

kontrolovat.
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