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„Neptejte se, co může vaše země udělat 
pro vás, uvažujte spíše o tom, co můžete 

vy udělat pro svou zemi.“

John F. Kennedy (Druhorozený)

Kapitola sedmá

To nepůjde;
něco tomu chybí:
Druhorozený
Jen klid, Druhorození. To zvládneme a pořád vám ještě 

zůstane dost času na to, abyste zastali více práce a mohli 
řešit problémy světa.

Mezi lidmi s tímto pořadím narození je spousta spisova-
telů, umělců, učitelů, redaktorů, prognostiků, malířů pokojů 
a tesařů. Jakákoli práce, jež vyžaduje smysl pro detail, bude 
pro Druhorozeného jako stvořená. Klíčovým slovem je zde 
dokonalost. Druhorození si potrpí na pořádek  a všechny své 
„věci“ mají vždy velmi pečlivě uspořádané.

Vaši přátelé, kteří vás nutí, abyste se u nich zouvali pře-
de dveřmi, kteří zjevně nikdy nenaslouchají vašim dobře 
míněným radám a kteří vám vždy seberou smítko z trička, 
se bezpochyby chovají jako Druhorození.

Jedna stálá klientka Cliffa Isaacsona mu vždy před za-
početím konzultace během několika minut srovnala věci  
na stole. Všechny tužky shrnula na jednu stranu, knihy na-
skládala na sebe a úhledně uspořádala papíry. Žena byla 
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přesvědčená o tom, že si Isaacson nechal na stole nepořá-
dek záměrně jen proto, aby ji rozčílil. Druhorození zkrátka 
vidí trávu růst.

Následující test je určen všem Druhorozeným, kteří se 
nemůžou rozhodnout, zda se tato kapitola opravdu vztahuje 
i na ně. Vezměte si k ruce poznámkový blok a tužku – bez-
pochyby ji máte pečlivě ořezanou. Bude užitečné, jestliže 
si uděláte pár poznámek. Buďte k sobě poctiví. Když se 
budete sami nad sebou zamýšlet, uvědomte si, že cílem  
této knihy není nikoho a nic kritizovat. Předkládá jen nový 
úhel pohledu na sebe sama, díky němuž lépe porozumíme 
vlastnímu jednání, reakcím a způsobu života. Mimoto se dá 
předpokládat, že si přitom užijete skvělou zábavu. Takže 
už nezbývá než se pustit do díla.

Pamatujte na to, že stačí, aby se na vás hodilo alespoň 
pět bodů z následujícího výčtu. Vychutnejte si to a nebojte 
se s úsměvem na tváři postupovat vpřed.

Osobní charakteristika Druhorozeného 

• Máte pocit, že druzí dělají všechno lépe než vy.
• Máte pocit, že druhým nezáleží na vašich pocitech.
• Zaměřujete se na detaily.
• V některých oblastech jste perfekcionisté, v jiných na-

opak ne.
• Nedáváte průchod svým citům.
• Nemáte rádi tlachání.
• Máte rádi účetnictví, ale ne matematiku.
• Jste umělecky založení.
• Vyhledáváte na všem chyby.
• Připadá vám obtížné někoho pochválit.
• Chronologicky jste druhé, šesté, desáté nebo čtrnácté 

dítě v rodině.
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Nebyl to zábavný test? Vítejte v báječném, tvořivém svě-
tě Druhorozených, kde se rozhodně nebudete nudit. Jak jste 
si už pravděpodobně všimli při pročítání základů teorie po-
řadí narození v kapitole třetí, Druhorození dostali do vínku 
mnoho, přemnoho dobrého. Doporučujeme, abyste si tyto 
stránky znovu nalistovali a oživili si jednotlivé body.

Přehledná tabulka vám umožní prozkoumat osobnost 
Druhorozeného z nadhledu. Tento typ osobnosti, jež se vy-
značuje smířlivou  povahou, se začíná vyvíjet ve velmi út-
lém dětství. Jakmile jej poznáte důkladněji, možná si uvě-
domíte, že je to přesná charakteristika vašeho bratra.

Inu, pokud se bratr vždy snažil urovnávat rodinné spory 
a vynakládal úsilí na to, aby spolu všichni dobře vycháze-
li, pak o něm můžeme mluvit jako o Druhorozeném. Tento 
typ osobnosti se vyskytuje v každé rodině – a každá rodina  
ho potřebuje. Druhorození bývají citliví na projevy hněvu ; 
pokud jde o přístup k problémům, uplatňují převážně logiku  
a s oblibou všechno hodnotí. Dítě v jejich nitru je zanedbá-
váno.

Ještě předtím, než se vydáme po stopách psychologic-
ké historie Druhorozeného, pouvažujte o těchto několika 
klíčových charakteristických rysech, díky nimž se Druho-
rození liší od zbytku světa. Tyto pocity, emoce, činy a myš-
lenky, společné všem, kdo patří k tomuto typu osobnosti, 
se mohou projevit mnoha různými způsoby. Je třeba mít  
na paměti, že ne každý Druhorozený se bude vyznačovat 
stejnými rysy. Každý z nás si bez ohledu na to, k jakému 
typu osobnosti patří, uchovává svou vlastní individualitu.

Rysy osobnosti Druhorozeného

• Je perfekcionista.
• Používá logiku.
• Hodnotí.
• Usiluje o smír.
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• Je citlivý vůči projevům hněvu.
• Řídí se pravidly.
• Je přísný rodič.
• Má velkou sebekázeň .
• Je čestný.
• Je rozhodný.
• Je vstřícný k přátelům.
• S oblibou udržuje domov i kancelář uklizené.
• Dokončuje to, co začne.
• Je silně emotivní.
• Často opravuje druhé.
• Ze všech typů osobnosti je u něho nejpravděpodobněj-

ší, že přestane kouřit nebo pít, případně že si udrží nějaký 
užitečný návyk, například cvičení.

Tento soupis rysů osobnosti Druhorozeného rozhodně 
není úplný, ale poslouží nám jako určitý odrazový můstek. 
Důkladně si ho projděte a v jeho světle prozkoumejte sami 
sebe, případně jiné Druhorozené.

Jedna Druhorozená matka  z města na americkém Stře-
dozápadě se od Cliffa Isaacsona dozvěděla, že její chrono-
logicky nejstarší syn  je psychologicky Druhorozený. Tento 
chlapec byl přesnou kopií své matky, což částečně zapříči-
nil její vliv. Jakmile žena pochopila, že prvorozený syn má 
ve skutečnosti osobnost Druhorozeného, změnila k němu 
přístup. Předtím se – stejně jako mnozí jiní – po léta řídila 
zažitou představou o chronologickém pořadí narození.

Chlapec se projevoval jako silný vůdce, ale jeho téměř 
až posedlost v některých věcech pro ni byla vždy velkou 
záhadou. Její syn si pokaždé všiml, když přemístila tyčinku 
jeleního loje, kterou měl na nočním stolku, nebo když za-
řadila knihu do knihovny, kde měl všechny tituly srovnané 
v abecedním pořádku, na nesprávné místo.

„Vždycky jsem ho brala jako prvorozeného a nikdy mě 
nenapadlo, abych ho srovnávala se sebou, prostě proto, že 
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byl nejstarší,“ vyprávěla žena Isaacsonovi. „Vždycky jsme 
měli skvělý vztah, ale jakmile jsem pochopila, že má osob-
nost Druhorozeného a tolik se mi podobá, ještě víc nás to 
sblížilo. Také jsem dokázala mnohem lépe porozumět jeho 
smyslu pro humor .“

„Snažte se vyvarovat sporů. Kdykoli to bude  
možné, přesvědčte své bližní, aby přistoupili  

na kompromis. Připomeňte jim, že ten, kdo v rozepři 
zvítězí, je ve skutečnosti často poražený  

– alespoň pokud jde o výdaje a ztracený čas. Pokud 
se právník snaží o urovnání sporů, může vykonat 

mnoho dobra. A i tak bude mít stále dostatek práce.“

Abraham Lincoln (Druhorozený)

Jedna z prvních věcí, které tato matka udělala, bylo to, že 
řekla synovi, aby ráno nestlal postel. „Cože?“ opáčil překva-
peně. „To ji mám nechat takhle rozházenou?“

„Ano, miláčku,“ přikývla a hodila polštář na zem.
„Ale to bych nesnesl, mami,“ ohradil se chlapec s plá-

čem na krajíčku. Matka ho objala a vysvětlila mu: „Jen 
chci, abys viděl, že na tom, jestli máš nebo nemáš ustlanou 
postel, vůbec nestojí svět.“

Chlapec měl ve zvyku vždycky pečlivě zastrčit každý 
cíp pokrývky, srovnávat si boty do úhledné řady a dělat 
úlohy měsíc dopředu. Projevoval také zvláštní smysl pro 
humor. On sám nejspíš rozpoznal, jaký je typ osobnosti, 
ještě předtím, než jeho matka vyhledala Cliffa Isaacsona.

„A co ty, mami?“
„A co já?“
„Taky si rozházej svoji postel.“
„To snad nemyslíš vážně?“ zasmála se.
„Víš, kolik je ve vzduchu mikrobů? Ještě by mi tam na-

skákali.“
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A pak že si s teorií pořadí narození neužijete dost legrace! 
Tato matka uplatnila své nové poznatky tak, že porozuměla 
myšlenkovým pochodům svého syna  a přiměla ho, aby sám 
sebe nahlédl v jiném světle. Všimla si, že poté, co se jí chlapce 
podařilo několikrát přesvědčit, aby nechal neustlanou postel, 
už mu to nedělá tak velký problém – i když až do dnešního 
dne udržuje své lůžko den co den v dokonalém pořádku.

Druhorození v sobě mají od samého počátku soutěživého 
ducha, protože jejich Prvorozený sourozenec jim ztrpčuje ži-
vot na každém kroku. Když přijdete do rodiny se dvěma dětmi 
s těmito typy osobností, okamžitě si všimněte, že Prvorozený 
s oblibou mluví za Druhorozeného. Zeptáte-li se mladšího dí-
těte: „Jak se jmenuješ?“ starší dítě odpoví dřív, než stačí jeho 
Druhorozená sestra otevřít pusu. „Jmenuje se Ráchel, chodí 
do třetí třídy a ráda si hraje s panenkami.“

Prvorozený se snaží Druhorozeného ve všem předstih-
nout. Když například ukazuje Druhorozený dědovi a babičce 
novou hračku, můžete se vsadit, že jeho starší sourozenec se 
za okamžik objeví s něčím větším a lepším, aby strhl veške-
rou pozornost na sebe. Takové soupeření může mít snadno 
za následek, že Druhorozený začne trpět pocitem nedosta-
tečnosti a zášti vůči Prvorozenému. Zatímco Prvorozeného 
trápí pocit, že kvůli mladšímu sourozenci  přichází o lásku 
svých rodičů, Druhorozený trpí tím, že s ním Prvorozený  
ve všem soupeří.

V takovém soupeřivém prostředí vzniká u Druhorozené-
ho představa, že nic z toho, co dělá, není dost dobré, protože 
ho ve všem předčí jeho starší sourozenec. Nezní vám snad 
povědomě výroky typu „Jsem větší než ty,“ nebo „Já už cho-
dím do první třídy,“ nebo „Tohle jsem dostal loni k narozeni-
nám.“ A ubohý Druhorozený to všechno musí snášet.

Vedle Prvorozeného, který se neustále dere dopředu  
a ovládá každý aspekt v životě svého mladšího sourozence, 
bude Druhorozený trvale podléhat pocitu méněcennosti. 
Pokud dostane Druhorozený ve škole dvojku, Prvorozený 
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se bude chlubit svou jedničkou. Když dá Druhorozený do-
hromady fotbalový tým, Prvorozený ho vytvoří také a dá 
si obzvlášť záležet na výběru hráčů. Když se Druhorozený 
s velkou pompou chystá na svůj první večírek, začne Prvo-
rozený líčit zážitky z posledních tří skvělých akcí.

Vůbec přitom nesejde na tom, že Prvorozený toho možná 
dokáže víc jen proto, že je prostě starší. Druhorozený si bude 
ve srovnání s ním tak jako tak připadat neschopný. Mnoho 
Druhorozených často říkává: „Nic neumím udělat pořádně,“ 
nebo „Ať se snažím, jak chci, stejně to nezvládnu tak, jak 
bych chtěl.“ Někteří Druhorození se celý život potýkají s po-
citem méněcennosti jen proto, že v dětství dospěli k závěru, 
že ať se snaží sebevíc, stejně nedosáhnou vytoužené mety. 
Naproti tomu jiným se zážitky z raného dětství daří překo-
návat s vědomím, že možné je naprosto vše.

Jak se Druhorozený vyrovnává
s pocitem méněcennosti

Zážitky z dětství často vyvolají u Druhorozených před-
stavu, že nic není možné udělat dokonale. V hlavě jim probí-
há následující myšlenkový pochod: „Tímhle se raději nebu-
du zabývat, protože to dokáže skvěle někdo jiný, ale pustím 
se do něčeho jiného a tolik se v tom zdokonalím, že budu 
nejlepší na světě.“ A tak se z Druhorozeného stává perfekci-
onista, ovšem jen v několika málo oblastech.

V práci se budou Druhorození snažit o to, aby dovedli 
k dokonalosti každý detail. Většinou proto inklinují k za-
městnáním, v nichž na detailech záleží, protože se jim tak 
otevírá cesta k dokonalosti, po níž tolik touží.

Mnoho Druhorozených včetně Isaacsonova vlastního 
syna  velmi těžce ponese, když se spletou při kreslení nebo 
udělají chybu při psaní úlohy. Někdy nestačí jednoduše po-
užít gumu. Druhorozený často vyhazuje stránku za strán-
kou, dokud se text nebo kresba neobejde bez gumování.
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Druhorození kupodivu neuplatňují perfekcionizmus 
v každé oblasti svého života. Například vrchní část sekre-
táře je dokonale srovnaná, zatímco v zásuvce se spodním 
prádlem panuje naprostý chaos. Když vyrazí Druhorozený 
chlapec na basketbalový trénink, nejspíš bude mít perfektně 
vyčištěné botasky a všechny věci v brašně budou úhledně 
srovnané, ale v jeho pokoji bude všechno vzhůru nohama.

Druhorození se mnohdy nedokážou zbavit pocitu méně-
cennosti, ani když dosahují vynikajících výsledků. Stále se 
nad nimi vznáší stín jejich arogantního staršího sourozen-
ce. Touha po dokonalosti může být natolik intenzivní, že se 
sen v nějaké oblasti promění ve skutečnost.

Není divu, že pro Druhorozené je tak těžké někoho po-
chválit. Podvědomě si totiž přejí budit ve druhých stejný po-
cit méněcennosti , jakým trpí vinou svého okolí oni sami.

Druhorozený většinou neřekne: „Odvedl jsi skvělou 
práci,“ ale spíše: „Raději jsi měl udělat to nebo ono.“ Je 
ovšem pravda, že i Druhorozený se někdy dokáže překonat 
a vyslovit uznání , ale jen za předpokladu, že se cítí spoko-
jený sám se sebou.

Ten malý bručoun nemůže, jak se zdá, zapomenout na to, 
že slovo „slitování“ bylo pro Prvorozeného od jeho nejra-
nějšího dětství vždy velkou neznámou. Druhorozený vyrůs-
tá v představě, že jeho staršímu sourozenci  ani v nejmenším 
nesejde na jeho citech a že mu jde jen o jediné – strhnout 
všechnu pozornost na sebe. Pokud některý z rodičů nebo 
někdo jiný ustoupí požadavkům Prvorozeného a začne si 
mladšího dítěte méně všímat, nabude Druhorozený dojmu,  
že o jeho city se nezajímají ani dospělí.

V důsledku toho začne Druhorozený své pocity potla-
čovat. Raději nechce cítit nic, než by se nechal vyvádět 
z míry svým arogantním sourozencem. Dojde k závěru, že 
emocím je třeba se vyhýbat za každou cenu, což v kombi-
naci s pocitem méněcennosti vytváří základ jeho osobnosti 
podle pořadí narození.
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