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První kapitola

PÉČE O SEBE
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Když začneme být laskavější sami k sobě,
můžeme začít být laskavější ke světu.

NEBUĎTE PŘÍLIŠ HODNÍ

které dostávaly pochvalu za to, že jsou „hodné“? Snažili jste se tehdy usilovně být hodní tak, že jste vždy souhlasili
s rodiči, učiteli nebo staršími příbuznými? I když
to bylo někdy těžké, naučili jste se nestěžovat si
a tiše to snášeli? A teď, když jste dospělí, ještě stále cítíte odpovědnost za to, abyste potěšili ostatní? Snažíte se neustále nevyrušovat a nezatěžovat
druhé? Ale když se objeví někdo, kdo vám zkomplikuje život, snažíte se to prostě ignorovat nebo
to vydržet, protože nemáte v povaze dělat nebo
říkat něco, co by se mohlo někoho případně dotknout nebo v někom vyvolat nepříjemné pocity?
B YLI

JSTE JEDNÍM Z TĚCH DĚTÍ ,
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SETKAL JSEM SE UŽ S MNOHA HODNÝMI LIDMI, kteří
trpí depresí, panickými atakami a dalšími emočními poruchami kvůli obtížným mezilidským
vztahům. Takoví lidé bývají většinou mírní, dobře vychovaní a ve vztahu k ostatním starostliví. Je
to ten typ lidí, kteří se obětují a běžně staví přání
jiných lidí nad svá vlastní. Proč, říkal jsem si, se
tak dobří lidé často stávají obětí duševního a citového utrpení?
I já jsem byl jako dítě introvertní a poddajný,
a proto mě často chválili, že jsem „hodný“. Hodný
syn, který nedělá rodičům žádné problémy, dobrý
student, který poslouchá své učitele – všechno, co
jsem se z toho naučil, bylo, že být hodný je dobré.
Když jsem ale odešel na vysokou školu, začal jsem
mít pocit, že být pořád jen hodný by mohl být problém. Když jsem pracoval ve skupině se studenty,
kteří byli chytřejší než já a byly to silnější osobnosti, zjistil jsem, že úkoly, kterým se každý chtěl
tak nějak vyhnout, zbyly vždycky na mě. Neustále
jsem si říkal, že je dobré být prospěšný, ale jak šel
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čas, začínalo mě to už dost stresovat. Když jsem si
vylil srdce a otevřeně si promluvil s jedním starším kamarádem, který byl ve stejném programu,
dal mi následující radu:
„Nejdřív buď hodný sám na sebe a až pak na
ostatní.“
Bylo to, jako by mě zasáhl blesk. Až do té doby
jsem si dělal starosti vždy jen o to, co si o mně
myslí ostatní lidé. Ani jednou jedinkrát jsem pořádně nepomyslel na to, jak se starat sám o sebe
nebo jak se mít rád.
KDYŽ ŘÍKÁME, že je někdo „hodný“, často tím myslíme, že se ten člověk podřizuje vůli ostatních
a není průbojný. Jinými slovy, lidé, kteří dokážou
dobře potlačovat vlastní přání a podřizovat se
ostatním, jsou často označováni jako „hodní“. Pokud mi někdo naslouchá a řídí se mými radami,
přirozeně se mi takový člověk zamlouvá a považuji ho za hodného člověka. Zdá se, že označení
„hodný“ někdy poukazuje na někoho, kdo myslí
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až příliš na druhé, než aby dokázal projevit svou
vlastní vůli.
Ačkoli to tak není vždy, existuje určitý vzorec,
jenž se dá vysledovat v našem vztahu s člověkem,
který nás jako dítě vychovával, ať už to byl kdokoli. Mnoho z těch, kdo se takto drží stranou, vyrůstalo s dominantním otcem nebo velmi cílevědomou matkou. Nebo jako prostřední sourozenec,
kterému se od rodičů dostávalo poměrně málo
pozornosti, což v něm vyvolávalo silnou touhu
získat si rodičovské uznání tím, že je ve všem poslechne. V některých případech, kdy vztah rodičů
samotných není dobrý nebo kdy je dynamika rodiny nějakým způsobem zvláštní, jsou to i takoví
lidé, kteří si vezmou za své zajistit štěstí svých rodičů tím, že budou „hodní“.
Problém však spočívá v tom, že pokud žijeme
podle požadavků druhých, nevědomky opomíjíme svá vlastní přání a potřeby. Pokud jste jako
dítě nevnímali své vlastní pocity, potlačovali je
nebo je nepokládali za důležité, jako dospělí
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nebudete schopni poznat, co byste sami za sebe
chtěli dělat nebo kým jako člověk jste. A pak,
když se setkáte s někým, kdo se k vám chová nečestně nebo vám věci komplikuje – protože nevíte, jak správně vyjádřit vlastní pocity –, vztek,
který by se měl obrátit vůči svému strůjci, zůstane uvězněný ve vás a nakonec se místo všeho obrátí proti vám. „Proč jsem takový idiot, že nedokážu pořádně vyjádřit, jak mi je, že se nedokážu
ani otevřeně ozvat?“
PŘEDEVŠÍM SI PROSÍM ZAPAMATUJTE TOHLE: Vaše
pocity nejsou něčím, co byste měli jen tak ignorovat, ale něčím velmi podstatným. Vaše vnitřní
pocity jen tak snadno nezmizí – jen proto, že se je
rozhodnete potlačit nebo ignorovat. Mnoho psychických problémů vzniká, když se z potlačování
stane zvyk a energie z potlačených emocí si nedokáže najít zdravou cestu ven. Tak jako stojatá
voda začne zapáchat a bude jedovatá, stejné je to
s našimi emocemi.
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Ale ještě není pozdě. Od této chvíle, než se pustíte do toho, co po vás chtějí druzí, naslouchejte
prosím svému vnitřnímu hlasu, který vám říká, co
skutečně chcete. I když cítíte, jak vámi zmítají neustálé požadavky, pokud něco opravdu nechcete
udělat, nesnažte se tím probojovat silou, až byste
se vyčerpali natolik, že si už se situací nedokážete poradit. Místo toho se snažte docílit toho, aby
ostatní pochopili, co cítíte – tak, že to vyjádříte
slovy. Nemějte strach, že když se projevíte, druhý
člověk vás přestane mít rád a váš vztah se tím naruší. Kdyby druhý člověk věděl, jak se skutečně
cítíte, pravděpodobně by na vás nekladl takové
požadavky.
I když všichni říkají „Dejme si všichni kávu,“
pokud vy chcete chai latté, je v pořádku se ozvat
a říct: „Já si dám raději chai latté.“ Máme za to, že
je dobré být hodný na druhé, ale nezapomínejte,
že máte odpovědnost za to, abyste byli hodní nejdříve na sebe.
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