Moje Soukromí! Nešťourat! Nekoukat!
Soukromí, každý ho občas musí mít. Malí, velcí, staří, mladí, všichni potřebují mít soukromí. Měli bychom
respektovat soukromí druhých lidí a oni by neměli zapomínat, že také my máme právo na naše soukromí.
Soukromí má mnoho podob. Chodíte nakupovat do obchodu oblečení? Používáte záchody na veřejně
přístupných místech? Bydlíte v bytě či domě s více lidmi? Platíte složenky na poště? Stojíte dlouhou frontu v
obchodě?
Každý z nás, mě nevyjímaje, chodíme nakupovat do obchodů, do drogerií, supermarketů, řeznictví a ještě do
mnoha míst, kde občas narazíme na frontu, táhnoucí se někdy až k východu. Pokládáte si otázku co má s
frontou v obchodě společného soukromí?
Okolo každého z nás se nachází jakési neviditelné pásmo, kterému říkáme intimní zóna, každý člověk ji má
specifickou, podle toho, jak je otevřený ke svému okolí. Malý kousek prostoru, který je naším soukromím,
třeba právě ve frontě v obchodu.
Budete-li stát ve frontě příliš blízko člověka, který je ve stresu třeba kvůli tomu, že mu za deset minut odjíždí
autobus a nohou nervózně poklepává o zem, připravte se na to, že se může cítit ve vaší těsné blízkosti
ohroženě. Nemůžete se pak divit, pokud se vůči vám ohradí s tím, že máte couvnout a ne se lepit na lidi jako
lepidlo. Nebo se dostanete do situace při placení nákupu u pokladny v samoobsluze, kde se začnete dívat
dotyčnému do peněženky. Tak toto je tedy opravdový vrchol, jestli si tohle někdo z vás dovolí, styďte se!
Rovnou se připravte na to, že pokud si toho dotyčný všimne, nezůstane nejspíše pouze u výrazu na tváři,
který by naznačoval „Co si to jako dovolujete!“, ale rovnou si asi něco poslechnete. I v těchto situacích by
tedy měl každý z nás mít soukromí.
Některá místa jsou k tomu účelu uzpůsobena tím, že v obchodech jsou pro lidi vybaveny kabinky na
zkoušení oblečení, v bankách a na úřadech je vyznačena tzv.diskrétní zóna.
Když bydlíte v domě či bytě s více lidmi, máte každý svou místnost odpočinku a relaxace, kde si můžete
odpočinout od všedních problémů a nejste nikým rušeni. Tedy pokud nemáte otravné sousedy.
V dnešní moderní době dochází navíc k mnoha novým způsobům narušování soukromí. Prostřednictvím
SMS zpráv, nabourávání se do počítačů, kdy dochází k vykrádání účtů, úniku osobních a bankovních údajů,
případně prostřednictvím nevyžádaných zpráv v e-mailu.
Vezměme si takový mobilní telefon. Jistě tušíte, kam směřuji. Nejedná se jen o samotné volání, ale převážně
o textové zprávy a o naše kontakty v mobilu.
Představte si, že by nějaký váš známý, kolega z práce, nebo třeba kamarád ze školy, použil váš mobil a začal
si pročítat vaše SMS zprávy, nebo se pokoušel získat nějaký váš kontakt. To by se vám asi nelíbilo, že?
Pokud se s takovými lidmi stýkáte, měli byste si dávat pozor, protože nikdy nevíte, co se může stát. Nemusí

zůstat pouze u čtení SMS zpráv a prohlížení kontaktů v mobilu. Může se stát, že budou v depresi, budou mít
špatné období a určí si vás jako cíl, kterému uškodí, aby se jim ulevilo. Nebo aby tomu šťastlivci, tedy vám,
umožnili nahlédnout do světa těch lidí nižší a pro nikoho nezajímavé společnosti. Není vyloučeno, že tito
lidé vám s SMS zprávami a kontakty ve vašem mobilním telefonu začnou manipulovat, naruší váš
harmonický vztah s přítelkyní nebo přítelem, zruší vám velice důležitou schůzku, začnou prostřednictvím
vašeho mobilu pomlouvat a vyvolávat konflikty s lidmi. Nemyslete si, takoví lidé existují a musíte se před
nimi mít na pozoru, nebo budete litovat.

Avšak pozor, těm lidem, kterým se zrovna nedaří, trpí depresemi, že je vyhodili z práce apod., takovým
lidem je potřeba, pokud je to alespoň trochu možné, nabídnout pomoc a nikoliv je odbývat a podkopávat
jejich už tak narušenou psychiku.
A na závěr pro úplnost ještě jeden dnes velmi oblíbený způsob zasahování do soukromí.
Redaktoři několika známých nejmenovaných bulvárních časopisů, mají v oblibě šťourat se v soukromí
známých osobností. Většinou jsou to lži a komploty, ale divili byste se kolik lidí tyto bulvární časopisy čte.
Někdo je čte pro zábavu, ale najdou se i tací, kteří jim věří. Takto nabité “vědomosti” pak s chutí rozšiřují
dál. Rozebírají soukromí druhých, aby odvrátili pozornost třeba od toho svého soukromí, nebo zakryli svoji
vnitřní nejistotu.
Pokud jste dočetli moji úvahu až sem, určitě se mnou budete souhlasit, že platí:

“Porušovat soukromí jakýmkoliv způsobem (šťouráním, pomlouváním, dotýkáním se, atd…) je zakázáno.”

