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Před dvěma lety mi Facebook změnil běh dní.
To věřím zná každý, kdo k němu přičichl a

oblíbil si ho. Vtáhl mě do svých neviditelných
pavučin a držel, aniž bych si to uvědomovala.

Jednoho prázdninového dne jsem se rozhodla
pro změnu. A ejhle, tolik jsem toho objevila! 

Pokud se neznáme, jsem Veronika Mašínová a
všechno, úplně všecičko se o mně dozvíte na

mém webu www.veronikamasinova.cz

Tady jen zmíním to důležité, aby vám
následující řádky dávaly smysl.

Jsem máma samoživitelka 3 dětí a k tomu
podnikám. Živím nás prodejem zdravotních

bot přes e-shop www.obuv-botky.cz.     

Začátkem roku 2015 jsem své podnikatelské
aktivity rozšířila a to mj. díky kurzu Podnikání z

pláže. Baví mě vytvářet produkty, které
podnikání zjednodušují. Proto vznikla ,

Kreativní pomocník pro každého,

on-line kurz Pod pokličkou (ten je úplně zdarma) 

a pravidelné natáčení Extrovek.

Škola pro podnikatele,
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Ještě chci říct, že následující řádky v žádném případě nejsou smyšlené a nejedená se o
fiktivní příběh. :-)

Nicméně. Jsou to mé osobní zkušenosti a poznání a v žádném případě je nevydávám
ani nepovažuji za dogma. Přesto myslím, že mají co říct a mohou hodně inspirovat a

vést k zamyšlení. 

Pokud byste mě chtěli kontaktovat, klidně na e-mailu:
napis@veronikamasinova.cz.

TRUTH
100%
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FACEBOOKOVÝ PŮST
ANEB TÝDEN BEZ PŘIPOJENÍ

Chtěli byste slyšet, jaký jsem měla absťák? Nebo jak jsem bojovala s temnými démony strachu
a nutkání? Nebo naopak jak jsem byla super happy a šťastná, že můžu být mimo tuto sociální
síť? Všechno pěkně popořádku a určitě se sluší nejdříve říct, co vlastně tomuto rozhodnutí
předcházelo a pak to vše následné dá smysl i vám.
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NA POČÁTKU BYLO....

V únoru 2015 jsem začala studovat kurz Podnikání z pláže, který měl zásadní vliv na můj život.
Jedním z nich bylo rozšíření o aktivity na Facebooku. Do té doby mnou sporadicky
navštěvovaná sociální síť se postupně stávala mým druhým domovem. Se spolužáky z kurzu
byla vytvořena podpůrná skupina, kde to žilo dnem a nocí. Nejen, že jsem si tam mohla
kdykoliv přijít pro radu a konzultaci, ale také jsem velmi rychle přivykla na sledování příspěvků
ostatních, často velmi zajímavých a inspirativních. S oblibou jsem se také začala zapojovat,
komentovat.

Součástí úspěšného podnikání aktivita na sociálních sítích je. Tomu se zkrátka nevyhnete.
Potřebujete si budovat komunitu svých fanoušků, komunikovat s nimi a být v kontaktu. A i když
mi to stále není vlastní a vytváření obsahu na FB fanpage je pro mě dřina a nutnost, nikoliv
přirozené flow a zábava, bojovala jsem a snažila jsem se.

NAPLNO!
ROZJELA SVŮJ ŽIVOT NA FACEBOOKU

A  t a k  j s e m  j a k  z  o s o b n í h o ,
 t a k  b y z n y s o v é h o  h l e d i s k a
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UŽ NA POČÁTKU ROKU 2016, TEDY ASI ROK PO VSTOUPENÍ
DO KURZU PODNIKÁNÍ Z PLÁŽE, MĚ OBČAS NAPADALA
MYŠLENKA, ŽE CHCI ZPÁTKY SVŮJ ŽIVOT PŘED KURZEM.

STYDĚLA JSEM SE ZA NI A BYLA JSEM S TOHO HODNĚ
ROZMRZELÁ. VĚDĚLA, JSEM, ŽE TO NENÍ PRAVDA. ZMĚNA,

KTEROU MI KURZ PŘINESL, JE OBROVSKÁ A NELITUJI TOHO
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM.

TAK KDE SE TO VE MNĚ BRALO? PROČ? CO JE ZA TÍM?

NEMOHLA JSEM TOMU DLOUHÉ MĚSÍCE PŘIJÍT NA KLOUB A
MYŠLENKA SE VRACELA ZNOVA A ZNOVA. BYLO TO

TRÝZNIVÉ A SMUTNÉ...
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A TAKHLE TO POKRAČOVALO...

Na podzim 2015 jsem vstoupila do pokračovacího
kurzu, tzv. „na střední“. To mělo za následek přidání do
druhé FB skupiny. V únoru byl pak otevřený kurz
Podnikání z pláže 2016 a jako člen TOP 10 2015 jsem
dostala přístup i tam. A k tomu jsem se za ten rok a půl
intenzivního žití na Facebooku stala členem dalších
několika skupin a moje řady přátel se rozrostly doslova
o stovky. Neskutečný nárůst a progres pro někoho, kdo
ještě před 18 měsící o Facebooku téměř nevěděl....

A nyní je čas se vrátit k opakující se myšlence: „Chci
zpátky svůj život.“  Přicházela od počátku roku 2016 a
gradovala.

Velká krize přišla v květnu, kdy jsem v sobě vnímala obrovský tlak, který neodcházel.
Pojmenování pravým jménem přišlo až v červenci. To jméno zní: 

A vzápětí přišlo i „logické“: „Blbost. Mám to pod kontrolou. Kdykoliv můžu být off. A potřebuju
tam fungovat. Mám tam fanpages a zodpovědnost s nimi spojenou. Mám tam aktivity. Lektory.
Skupiny. Přátele....“ 

JSEM ZÁVISLÁ. JSEM ZÁVISLÁ NA FACEBOOKU.
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ZÁVISLOST
VYPADALA?

JAK U MĚ TAKOVÁ T o  v á s  b u d e  z a j í m a t .T ř e b a  s e  v  t o m  n a j d e t e .

První, co jsem udělala po probuzení, bylo zapnutí mobilu a skočení na FB. Pročítala jsem
upozornění a pak nové příspěvky na zdi (a že jich bylo!). Hodina uplynula ani jsem
nevěděla jak. Vstávala jsem de facto kvůli tomu dřív a ještě že mi budík vždy po 10
minutách připomněl, že se blíží kritický čas, kdy už fakt musím vstát a jít udělat snídani a
vypravit děti. Každý, doslova každý den jsem začínala čtením facebookových příspěvků. O
víkendu to bylo i déle než hodinu.
Při nejbližší možné příležitosti jsem na Facebook skočila znova. Buď jen v mobilu a nebo
při PC v práci. Moje výkonnost v kanceláři byla stále rušená odbíháním na Facebook. Byly
dny, kdy jsem jen a jen komunikovala s přáteli a moje vlastní práce stála. Chtěla jsem
pomoct, být k dispozici. (A tohle byl taky jeden z největších strachů, se kterým jsem
bojovala.)

Xkrát denně jsem si kontrolovala zprávy, na které jsem dlouze a ihned odpovídala.
Komentovala jsem a nabízela svou pomoc a rady. 
Dávala jsem přednost brouzdání na FB před jinou aktivitou. 
A namlouvala jsem si, že to můžu ovládat. 
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ROZUMOVÉ
ARGUMENTY?

JAKÉ BYLY MÉ

P r o  a k t i v i t u   n a  F a c e b o o k u

Mám tam zodpovědnost (fanpages, lektory, přátele).

Potřebuji být v obraze okolo některého dění (skupiny, přátelé).

Hledám tam příspěvky, které mohu sdílet na svých fanpages (sdílet jiné články,
posty apod.).

S některými mám už vybudovanou komunikaci jen přes FB
chat. 

Sbírám tam inspiraci (pro sebe, podnikání).

Je fajn někomu pomáhat. 
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DÉMONY
STRACHU

S JAKÝMI

J s e m  b o j o v a l a ?

Že MUSÍM být k dispozici (lektorům, přátelům). Že není správné ani zodpovědné zmizet a
nebýt tam. Neuměla jsem přestat, vypnout, nebýt tu pro druhé. Snažila jsem se, ale prostě
to nešlo. Byl to už tak velký pocit 'být k dispozici', že jsem ho nebyla s to překonat. 
Další věcí, která mě vedle tohoto strachu a pocitu ovládala, byla myšlenka, aby mi něco
neuteklo. Uznávám, že ve skupinách okolo Podnikání z pláže je občas dost důležitá
aktivita, diskuze nebo nabídka. Ale ne životní. Jenže k tomu jsem musela nejdřív dojít.
Musela jsem si tento strach NĚCO DŮLEŽITÉHO MI UTEČE nazvat pravým jménem, abych
mu mohla dát šanci se zmenšit a odejít. 
Hodně silným strachem také bylo: Co tedy budu dělat, když nebudu na FB? Zdá se vám to
padlé na hlavu? No ale mělo to své kořeny a logiku. Často jsem přišla odpoledne z práce
unavená, pobyla jsem s dětmi, postarala se o to, co bylo třeba. A přišlo hluché místo. A co
jsem udělala. Vzala mobil a už sjížděla upozornění a zeď. Proč? Ptala jsem se tisíckrát. Proč
tohle dělám? A odpověď nebyla až tak složitá (a teda ani tak moc zajímavá :-)). Prostě jsem
byla unavená a neměla jsem sílu na nic jiného, než sedět na židli nebo na gauči a pročítat
balast, který mě nenutil přemýšlet ani pracovat. Mohla jsem se odreagovat, pobavit,
inspirovat. To je přece legitimní, to je OK. Neměla jsem sílu si číst, šít, řešit resty, nechtělo se
mi, byla jsem prostě unavená a tak jediná činnost, která mi ten čas mohla příjemně vyplnit a
nestála mě žádnou aktivitu, byl čas na Facebooku.
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Ale  už  to  hlodalo .  Hledala  jsem  řešení .  Přišla  jsem  s  tím ,  že  budeme

s  dětmi  každý  všední  den  odpoledne ,  když  přijdu  z  práce ,  bez

elektronických  zařízení  (to  byl  červen  2016) .  Bylo  to  super .  Tohle

bych  určitě  doporučila ,  protože  to  svědčí  i  puberťákům  ;-) .  Otevřel

se  nám  každý  běžný  všední  den  nádherný  prostor  být  spolu ,  hledat

aktivity ,  které  budeme  dělat .  A  to  i  když  jsme  byli  unavení .  Když

jsem  já  byla  unavená  :-) .  Nahradila  jsem  odpolední  brouzdání

výzvou  a  časem ,  být  s  dětmi  a  dělat  něco  j inak .  Ten  čas  byl

stanoven  do  20  hodin  večer .  A  musím  říct ,  že  někdy  byla  pěkná

fuška  ho  vyplnit  :-) .

ALE NEBYLO TO ŘEŠENÍM

MÉHO PROBLÉMU
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Na začátku července se myšlenka chci svůj
život zpátky opět přihlásila o slovo. Ale
tentokrát jsem se dlouze ptala Co to
znamená? Co přesně to znamená? A
najednou jsme viděla obra jménem
Facebook, jak mě vysává, ovládá, určuje
trávení času. Viděla jsem vnitřním zrakem
život před a život po. A najednou jsem
porozuměla, o co jde. Byla to tak veliká
úleva.

Když totiž přijdete věci na kloub a najdete
odpověď na neurčitý tlak, který vás tlačí,
trápí, ochromuje, zdepresivňuje apod., je to
úplně přesný pocit, jako když vám spadne
kámen ze srdce. Rozjasnilo se. Zmatek byl
ten tam. Najednou jsem se v sobě vyznala.
Věci, u kterých jsem tápala, jestli jsou dobré
nebo ne, byly jasné. Najednou jsme přestala
pochybovat, jestli změny,  které mi kurz PzP
od února 2015 přinesl, jsou pro mě plus
nebo mínus.
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A věřte mi, občas jsem byla zmatená, protože jsem ty věci považovala za dobré, ale pod
pláštěm myšlenky Chci svůj život zpátky najednou byly nejasné, nevyhraněné, uváděly mě do
zmatku a smutku. Byla jsem prostě v šeru, neměla jsme jasno.

Až když jsem rozkódovala svou závislost na FB, tak náhle vyšlo slunce v plné síle a já konečně
měla jasno. To, že jsem chtěla zpátky svůj život, byla ve skutečnosti vnitřní hluboká touha po
tom být zase nezávislá. Mít svoji svobodu. Nebýt neustále k dispozici. Odložit tlak musím tu
být. Přestat se dnes a denně hodiny ládovat balastem, cizími myšlenkami a kontrolou života a
aktivit druhých. Tohle byl hlad, který jsem v sobě měla. Tu touhu, přijít do práce a dělat si svoje
věci. Ráno se vzbudit a nic nečíst. Odpoledne mít sílu si hrát nebo pracovat na domácnosti.
Bylo to NÁDHERNÝ. Pravda je totiž VŽDYCKY osvobozující.

Ok, takže jsem poznala pravdu a bylo vše vyřešeno. Néé :-). To je právě to, že to nebývá tak
jednoduché. Teď se ukázalo v plné míře liché mé přesvědčení, že můžu být kdykoliv off.
Teď jsem věděla, že FB je věc, která mě ovládá a mělo být jasné a jednoduché to vyřešit. 

ALE NEBYLO...
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Nastoupily v plné síle strachy. Ty, o kterých jsem psala výše. Byla jsem posraná až za ušima.
Strašně jsem se bála začít žít bez Facebooku. Bez návyků, které jsem si za ty měsíce
vybudovala. Věděla jsem sice, že mám problém a už i to jaký a že ho chci řešit, ale bála jsem se,
že to nedám. Neměla jsem náhradu. Plán, co místo toho. Dokonce ani moje mysl mi nenabídla
žádnou představu, která by mě utěšila, že to zvládnu a jak to asi budu dělat. Jak PŘESNĚ to
budu dělat. A to jsem celá já. Mám ráda plán. Jistotu. Aspoň nějakou. A tady? Jen strach.
Takový, že vše běželo dál při starém.

ALE. ALE. ALE! JAKMILE JEDNOU OBJEVÍTE SVĚTLO, NECHCETE
UŽ TMU. A I KDYŽ VÁS DRŽÍ STRACH, NEVĚDOMOST, OBAVY,

NEJISTOTA, JSTE VÁBENI A PŘITAHOVÁNI SVĚTLEM.

Říkala jsem si, že budu mít disciplínu. Že se omezím. Ale nedokázala jsem to. A pak jsem si
uvědomila, že pokud je někde skulinka, malý prostor, který mi dává svobodu, tak vždy tu
skulinku použiju. Je to jako s vězením. Když vám nechají dveře cely otevřené, nebudete
dobrovolně uvnitř. Půjdete ven. Jediným řešením je ty dveře zavřít. Pak nemůžete nic než
hledat, jak v té cele žít.
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Vzpomínala jsem na některé přátele, u kterých jsem četla status, jak ruší svůj FB účet. Čuměla
jsem na to tenkrát s otevřenou pusou a nechápala. Ale už jsem rozuměla tomu, co asi prožívali
a touze, která byla u nich v nitru – touze po svobodě. Věděla jsem, že svůj FB účet rušit nechci.
Mám tam aktivity, které považuji za dobré a chci je mít dál. Ale nemám disciplínu a kontrolu. A
potřebuju radikální změnu. A pak mě napadlo dát si půst. Jeden týden natvrdo bez FB. Ano, to
bylo to správné řešení. Uprostřed prázdnin, okurkové sezóny, kdy moje neaktivita na FB nikoho
a nic neohrozí, to byl ten správný čas na půst.

A hádejte, co přišlo? Jo, další strach. To nezvládneš. Ty jo, napíšu to tam veřejně a pak tajně
budu někde brouzdat, neudržím se s komentářem a někdo mě „načapá“ (aktivní na FB před 2
minutama :-/). 
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Víte, ono před každým pro vás zásadním a
důležitým rozhodnutím, před tím posledním

krokem,  je velký tlak. A není odpověď a jistota,

že to dokážete. Můžete chtít sebe víc, vyznávat si
to, affirmovat, mít to na papírcích po celém

bytě, ale stejně nemáte záruku, že neselžete. A
právě proto je tak zásadní to neřešit a

nevyčerpávat se zajištěním, plánováním nebo
mít to pod kontrolou. Když víte, co máte udělat
a co potřebujete, nedomýšlejte vždy důsledky,

které ani domyslet nejdou. Nepoddávejte se
strachu a obavám, byť se zdají sebe logičtější.

Věřte. A skočte. 

A tak jsem v úterý 19.7.2016 vytvořila svou
životní událost – týdenní FB půst a zmáčkla

jsem to kouzelné tlačítko 

ODHLÁSIT
19.7.2016
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Ten pocit vám nedokážu předat. BYL  ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚŽASNÝ!!!!! Ten pocit svobody přišel
okamžitě. Hned. Padly všechny strachy, obavy, předsudky a přišel jen pokoj. Hluboký. Nádherný.
A radost. Strašně velká radost. Věděla jsem, že přesně tohle bylo to, co jsem potřebovala. MĚLA
JSEM ZPÁTKY SVŮJ ŽIVOT. Bylo to tak jednoduchý.

Dveře se zavřely. V mobilu i v PC jsem věděla, že i když budu mít chuť na FB jít a i když budu
slabá, jakmile si otevřu kartu Facebooku, nic tam nebude. Jen výzva se přihlásit. A to jsou jako
pevně zamčené dveře. Ztratila jsem i tu poslední skulinku. Nemusela jsem bojovat s tím, zda
juknu (a zůstanu tam dalších několik hodin), ani si omlouvat, že tam potřebuji jít. Ne. Bylo
zavřeno. Nápis: TEĎ NA FACEBOOK NEMŮŽEŠ. OK. No problém. Nemůžu. Nemůžu.

Později jsem na své Fanpage Jsem máma a podnikám četla komentář: „To nedáš.“ Strašně mě
rozesmál. Byl tak upřímný. Ale nebyl pravdivý. Naštěstí.

Ten týden jsem zvládla krásně. A co víc. Překonala jsem strachy a obavy. Získala zkušenost, jak
že to se mnou a mým bytím a nebytím na FB je – nijak, žiju, lidé mě najdou přes e-mail a nebo
jsem si mohla číst jejich zprávy v mobilu v Masangeru, takže bylo možné reagovat a řešit věci,
pokud bylo třeba. Postavila jsem své návyky do jiného režimu a získala jsem tak nový výchozí
bod a přístup na další čas po týdenním postu.

A jak to vypadalo, když jsem se po týdnu opět 

PŘIHLÁSILA?
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KDYŽ JSEM SE
OPĚT PŘIHLÁSILA?

JAK TO VYPADALO PO TÝDNU

Vlastně se nic tak zásadního nedělo. Pocit, že jsem důležitá a někoho zajímám byl rychle pryč. A vlastně je
to tak dobře :-). On Facebook vám vnutí i falešné vnímání vaší vlastní hodnoty. Když tam něco strčíte a lidé
to lajkují nebo komentují, máte pocit, že je zajímáte a je to milé. Ovšem platí to i obráceně. Žádná reakce?
Oó, propadla jsem se na žebříčku popularity :-D. Trochu přeháním, ale je to tak. Láká nás sledovat, kdo a
jak reaguje na sdílení našeho života, těšíme se na pochvalné komentáře a naopak ty drsnější nás dokáží
naštvat, nebo aspoň rozladit.

DĚLÁM DNES?
A JAK TO

Odhlašuju se. Stále jednoznačně zavírám ty dveře, abych neutekla, kam nemám. Když je musím
otevřít (přihlásit se), pak mám jen omezený čas a tím pádem dělám jen to, co je třeba. Projdu
upozornění, naplánuju příspěvky na fanpages, odpovím, kde je třeba. A jdu zase pryč. 
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Možná si říkáte, že to celé má nějaká negativa. Ano má, ale ani ne tak negativa, jako že je to
občas nepraktické. Např.

NEGATIVA?
MÁ TO CELÉ NĚJAKÁ

Zjistím, že mám u článku na blogu FB komentář a chci odpovědět – musím být
přihlášená.
Chci někde něco lajknout – musím být přihlášená.
Chci si prohlédnou fanpage nějaké webové stránky – uvidím jen kousek, musím se
přihlásit, pokud chci vidět víc.

Ale :-). Zase mnohem víc přemýšlím. Chci fakt projíždět FB toho webu? Fakt to chci lajknout?
Apod.

CO JSEM SI Z CELÉ ZKUŠENOSTI ODNESLA – TAKOVÝ MALÝ SUMÁŘ:
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DALO
CO MI TO CELÉ 

Moje hodnota se neodvíjí od toho, jak se lidé zajímají o mé příspěvky.
Zbystřily se mi smysly, najednou jsem některé své aktivity viděla v docela jiném světle a z
jiného úhlu pohledu.
Přestala jsem sledovat životy druhých a začala víc tvořit svůj vlastní.
Mnohem víc žiju v realitě off než on. 
Jsem pracovně výkonnější.
Někteří lidé, skupiny a druhy příspěvků mě už vůbec netáhnou. 
Než o něčem dlouze diskutovat, je lepší to jít vyřešit a udělat. Tohle mě praštilo do oči hned
poté, co jsem se po týdnu přihlásila. V jedné podnikatelské skupině probíhala obr diskuze o
tom, jak lidé zvládají takové ty nudné, „tiché“, „neviditelné“ činnosti, které se musí v podnikání
dělat, ale nepřinášejí zisk. Taková živá debata! Začala jsem ji číst a jindy bych pročetla všechny
komentáře, sledovala to, čekala na radu a inspiraci a možná bych se i zapojila. Ale teď? Přišlo
mi to legrační. Vím přesně, co tazatel myslel a vím taky, že se ty činnosti prostě dělat musí,
patří k podnikání a než o tom diskutovat, tak to je teda jdu raději udělat (ony diskuzí nezmizí)
a běžím zase ven, do off života. :-) 
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ZÁVĚREM
PÁR SLOV

Tento příběh byl o Facebooku. Ale klidně by mohla být i o jiné sociální síti. Dnes jsou běžnou
součástí nejen našich životů, ale i životů našich dětí. Fotíme a sdílíme fotky v reálném čase na
Instagramu. Twitujeme, chatujeme, seznamujeme se, laškujeme, šťoucháme druhé. Čas trávíme
na svítivých obrazovkách telefonů (někdy až moc chytrých) nebo počítačů. Je to pro nás
přirozené a už si ani neumíme představit, že by to tak nebylo. 

Ale zkuste sobě nebo svým dětem na krátký čas tyto aktivity odepřít. Pak náhle pochopíte, že
příběh, který jsem vám tu upřímně a otevřeně vyprávěla, je 

MOŽNÁ I VÁŠ....
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