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Nevybočuj z řady 

„Narodili jste se jako originál,
tak neumírejte jako kopie.“

John Mason 

Proč je tak obtížné dosáhnout opravdovosti? 
Ale hlavně, proč je to tak obtížné právě pro 
vás? Toto není obvinění ani odsudek, ale dů-

ležitá otázka. Pokud si dokážete tuto otázku upřímně 
položit i zodpovědět, aniž byste se odsuzovali (a to je 
pro většinu z nás velmi těžké), tak jste již na správ-
né cestě, abyste dosáhli opravdovosti a nakonec byli 
sami sebou. 

Rodíme se neopravdoví? Ne, to bych neřekl! Tak 
kde se tato potíž s opravdovostí bere? Je velmi obtížné 
vysvětlit, kdy a jak ztrácíme autentičnost, ale na naší 
cestě k opravdovosti to musíme důkladně probrat. 
Nevěřím sice, že jsme pouhé oběti okolností, ale bez-
pochyby jsme ovlivněni kulturou, v níž žijeme, lidmi 
okolo nás i naším vnitřním založením. 
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Tato první část knihy se zaměřuje na to, proč je pro 
nás tak obtížné žít opravdově, přičemž se soustřeďuje 
na některé společenské, rodinné a osobní vlivy – myš-
lenky, pocity, postoje, názory, rozhodnutí a volby  
– jež nám brání v dosažení opravdovosti. Každý z nás 
je jedinečný a každý čelí vlastním vlivům a výzvám, 
ale mnoho z těchto prvků je univerzálních. V první ka-
pitole se tedy podíváme na kulturní rovinu a v té druhé 
se pustíme do osobnější, více psychologické roviny. 

K opravdovosti nás nikdo nevede 
ani nepovzbuzuje 

Od okamžiku, kdy jsme přišli na tento svět, jsme 
okamžitě začali být „vzděláváni“. Doktoři, porodní 
asistentky, sestřičky, rodiče, členové rodiny a další 
lidé, které potkáme během vůbec prvního dne svého 
života, se o nás začínají starat a zároveň nás učit svým 
pravidlům, postupům, názorům, vírám a domněnkám 
o tom, jak svět funguje a jak by věci měly být. Jakožto 
otec dvou dcer (starší Samanthě jsou tři roky a holčič-
ce Annarose ještě není ani rok) jsem si tohoto procesu 
velmi dobře vědom a chápu jeho nezbytnost. Kdyby-
chom se o své děti ještě mnoho let po jejich narození 
nestarali, nemohly a nedokázaly by přežít. Zde nachá-
zí jeden ze stěžejních konfliktů, jimž všichni čelíme 
– totiž jak máme vědět, kým vlastně my sami jsme, 
když se o životě učíme skrz přefiltrované pohledy lidí, 
co nás vychovávají, a z kultury, v níž žijeme? 

Tento kurz přežití, jehož se nám dostává během 
dětství i celého života, je navíc často v přímém roz-
poru s naší touhou a schopností být opravdoví. Přímo  
i nepřímo jsme učeni, abychom „nevybočovali z řa-
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dy“, doslovně i přeneseně. Mnoho faktorů a společen-
ských institucí v naší kultuře toto chování buď spouští 
nebo podporuje, a některé dělají obojí. Podívejme se 
na některé z nejvýznamnějších příkladů těchto vlivů, 
a na to jak a proč nám brání v tom, abychom mohli 
vědět a být, kým skutečně jsme. 

Rodina 
Ať už pocházíme z rodiny, která je považována 

za „zdravou“, nebo naopak za „dysfunkční“, větši-
na z nás se ve své rodině nenaučí, jak být opravdoví.  
Ve většině případů se vlastně naučíme přesný opak. 
Proč tomu tak je? Protože pro většinu lidí v našich ro-
dinách, stejně jako pro mnoho lidí na celém světě, je 
obtížné žít opravdově (mimochodem uvidíte, že toto 
téma se v průběhu této kapitoly, části i celé knihy 
neustále opakuje). Navíc ve většině rodin, a to i těch 
„zdravých“, se najde spousta nevyřešených problé-
mů, konfliktů a nevyjádřených emocí, jež mají velký 
dopad jak na každého jednotlivého člena rodiny, tak 
na celek. Ve svých rodinách proto vytváříme určitý 
mechanismus, v němž každý z nás hraje vlastní roli 
založenou na letech nevědomých myšlenek, pocitů  
a chování. Tyto role nám i ostatním členům rodiny 
často způsobují mnoho bolesti a frustrace a vůbec nám 
nepomáhají v tom, abychom byli sami sebou. 

Podívejte se na tohle: 
Statické údaje o amerických rodinách 
-  Podle sčítání lidí z roku 2000 pochází více než 

60 % všech amerických dětí z rozvedených ro-
din. 
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-  Podle Americké lékařské společnosti se v 72 % 
amerických domácností nachází osoba se závis-
lostí. 

-  Podle průzkumu společnosti Harris z roku 2006 
přiznává 33 milionů (tedy 15 %) dospělých ame-
rických občanů, že se stali obětí domácího nási-
lí. Šest z deseti dospělých navíc tvrdí, že osobně 
zná někoho, kdo zažil domácí násilí. 

Mnoho z důležitých rozhodnutí, jež činíme, jako 
třeba kde žít, jakou následovat kariéru, jaké nábo-
ženství či duchovní stezku si vybrat, pokud vůbec, 
s kým žít v milostném vztahu a koho si nakonec vzít, 
zda mít děti, a kolik, za co utrácet peníze, koho volit  
ve volbách nebo jak se o sebe starat, je významně 
ovlivněno členy naší rodiny, a to bez ohledu na náš 
věk, jestli jsme s nimi v pravidelném kontaktu, jak da-
leko od nich žijeme a v některých případech i to, jestli 
jsou ještě naživu. 

Mnoho lidí slepě následuje hodnoty a přesvědčení 
svých rodin, ale především v posledních padesáti le-
tech se v naší západní společnosti najdou se i tací, kte-
ří odmítli názory svých rodin a dávají zřetelně najevo, 
že si vše dělají po svém. 

Bez ohledu na to, na kterém konci tohoto spektra se 
nacházíme, je zřejmé, že naše rodiny hrají obrovskou 
roli v naší schopnosti či neschopnosti být opravdo-
ví. Většina z nás se proto při každém rozhodnutí, jež 
činíme, nevědomky ptá sama sebe: „Co na to řekne 
má rodina?“ Během dětství a dospívání jsme pro své 
přežití všichni vyžadovali, aby nás rodina zahrnovala 
láskou, uznáním a přijetím, ale mnoho z nás se tímto 
způsobem chová i dnes, kdy to již obvykle není za-
potřebí. Další lidé tuto potřebu zavrhli již před roky  
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a zamítají subjektivní vzpomínky na hodnoty i názory 
své rodiny. 

Jak rosteme a vyvíjíme se, mnoho z nás se učí 
oprostit od své rodiny, ale pak navážeme nové vztahy 
– s manželi a manželkami; se svými vlastními dětmi. 
Je to stejná hra, liší se jen herci. Když toto děláme  
(a dělá to, byť nevědomky, většina z nás), tak v žád-
ném z případů nejsme schopni naplno vnímat a pře-
mýšlet sami za sebe. Dovolujeme tak skutečným  
i domnělým očekáváním ostatních, aby nám diktova-
la, kým jsme, co můžeme dělat a jací „máme“ být. 

Sám se každou chvíli přistihnu, že to dělám. Za-
tímco sedím a píšu tuto knihu, všímám si, že citli-
vost mého přirozeného „filtru“, který mi napovídá, co 
můžu a co nemůžu říct, je zesílená, zvláště co se týče 
mé rodiny. Pomyšlení na to, co si moje máma, man-
želka, sestry, tety a strýcové, vzdálení příbuzní, mé 
dcery (až budou dost staré) i ostatní pomyslí o tom, co 
píšu, ovlivňuje to, co jsem ochoten zde říct. 

Pokud si to uvědomíte, učiníte první krok k tomu, 
aby se vám navrátila vaše moc a stali jste se více sami 
sebou. Naše rodiny jsou první a často nejvýznamnější 
silou v našich životech, jimž dovolujeme odebrat nám 
náš opravdový hlas a naší skutečnou moc. Ve většině 
případů jsme byli a stále jsme pod vlivem přímých i 
nepřímých požadavků svých rodin, abychom nebyli 
sami sebou, ale stali se někým, za koho nás ony chtějí 
mít a kým bychom dle nich měli být, nebo alespoň 
abychom nebyli někým, za koho by se museli stydět. 



41

Škola 
První den školky jsem si oblékl vínový polyeste-

rový oblek a vysoké hnědé šněrovací boty s šedivou 
připínací kravatou. Ale nemyslete si, má matka mě 
opravdu milovala a starala se o mě. Dodnes tvrdí, že 
jsem na tomto oblečení sám trval, ačkoliv si jsem jis-
tý, že z něj sama musela být nadšená. Končila 70. léta 
a má starší sestra Lori zbožňovala Bee Gees, Shauna 
Cassidyho a disco, takže si myslím, že jsem si tento 
zvláštní módní výstřelek vybral pod jejím vlivem. Ne-
jsem si úplně jistý, jestli jsem tehdy byl sám sebou, 
nebo ne, ale bezpochyby to byl naprosto jedinečný čin 
a fotky z toho dne jsou ohromně zábavné. Nicméně 
ten první den ve školce se mi ostatní děti smály, já 
se cítil hloupě a naučil jsem se něco, co mi vydrželo 
velmi dlouho a ještě dnes si na to občas vzpomenu: 
Udělej cokoliv, jen ať se ti nikdo nesměje! 

Myslím si, že něco takového se v určitou chvíli  
na počátku svého života, a obzvláště pak ve škole, 
naučí většina z nás. Výuka je pochopitelně nesmírně 
důležitá a v naší kultuře k ní má naštěstí většina lidí 
přístup zadarmo. Bohužel jsme si ze školy všichni od-
nesli také zážitky s ostatními dětmi i dospělými, jež 
nás po duševní a citové stránce negativně ovlivnily. 
Náš vzdělávací systém často naprosto selhává, co se 
týče duševního a citového vývoje, čímž ale nechci říct 
nic špatného o kvalitě samotné výuky. 

Věřím, že většina vyučujících i rodičů má jen ty 
nejlepší úmysly. Ale pro většinu lidí pohybujících se 
školním prostředí (tak jako pro většinu všech žijících 
lidí) je obtížné chovat se opravdově a už jen každo-
denním sledováním dospělých a ostatních dětí kolem 
nás se často doslova „vycvičíme“ v tom, jak žít faleš-
ně. 
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Dnes panuje již mnohem větší povědomí o důle-
žitosti takových věcí, jako je uspořádání pokoje, cvi-
čení, stravování a výživa, duševní i emoční pohoda, 
kreativita, různorodé způsoby učení a podobně, a zdá 
se, že situace se nadále zlepšuje. Vždyť většina z nás, 
dnes dospělých lidí, vzpomíná na to, že když jsme vy-
růstali a chodili do školy my, tak jsme ve třídách trčeli 
v řadách a učili se nazpaměť spousty informací a dat 
prostě proto, že tak se to vždycky dělalo, a protože 
dodržování těchto věcí často určovalo úroveň školy 
a třeba i její financování. Na některých školách to tak 
bohužel chodí i dnes. 

Takové prvky výchovy, jako je kázeň, učení se, 
pravidla, bezpečnost a podobně, je bezpochyby dů-
ležité doma i ve škole zachovávat, jenže egoistický 
způsob výuky postavený na zastrašování, který se  
v některých školách dodnes uplatňuje, nás nevedl 
k tomu, abychom přemýšleli sami za sebe a vyjádřili 
své skutečné emoce. Neposkytl nám potřebné nástro-
je, s jejichž pomocí bychom mohli přijít na to, kým 
vlastně jsme, co chceme a co je pro nás podstatné. 

Někteří lidé tvrdí, že škola má sloužit jinému účelu 
a že potřebné vzdělání v oblasti citů a společenských 
záležitostí by mělo pocházet z domova. Nicméně kvůli 
množství času, jež děti tráví ve škole, velkému počtu 
relativně dysfunkčních rodin a zvýšenému finančnímu 
tlaku vyvíjeném na moderní rodiny, aby déle pracova-
ly a své děti nechávaly s ostatními, se za ta léta ško-
la stala ještě vlivnější, co se týče dopadu na duševní  
a citový vývoj dětí a dospívajících. 

Od chvíle, kdy začneme ve třech letech chodit  
do školky, až do osmnácti, kdy maturujeme na střední 
škole, stráví každý z nás ve škole průměrně patnáct 
let. Při předpokladu, že jdeme do školy průměrně 
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180krát za rok na šest hodin denně, za sebou budeme 
mít v době maturity přes 16 000 hodin školní docház-
ky nebo též dva roky života – a to ani nezapočítávám 
čas strávený na univerzitě nebo postgraduálním studi-
em. Stačí, když řeknu, že během let, které nás formují, 
trávíme ve škole ohromné množství času. 

Bez ohledu na to, kolik nám je let nebo kde jsme 
vyrůstali, se většina z nás ve třídě i mimo ni nauči-
la opravdu mnoho, a to jak dobrého, tak i špatného. 
Ale vhledem k tomu, že vzdělávací systém často po-
strádá různé účinné nástroje, jež by nám vyjasnily, 
jak skutečně přemýšlet, cítit, vyjádřit se a vypořádat 
se s životní realitou, většina z nás se naučí prostě jen 
následovat pravidla a pamatovat si spousty informací.  
Ve škole před nás postaví dlouhý seznam společen-
ských norem, kterými se buď řídíme, nebo je na cestě 
životem odvrhneme. 

Nejsem odborník na vzdělávání a uvědomuji si, že 
příležitosti a výzvy se na různých školách a v různých 
prostředích výrazně liší, ale vím z vlastní zkušenosti, 
z časů, kdy jsem vyrůstal a chodil do školy jako dítě, 
ale i z pozdější doby, kdy jsem jako starší navštěvo-
val přednášky na uznávané Stanfordově univerzitě, že  
ve škole se nikdy příliš nedbalo na to, aby se žáci  
a studenti naučili, jak být sami sebou, jak suverénně 
vyjádřit své přesvědčení či jak žít svůj život opravdo-
vým způsobem. 

Organizovaná náboženství 
Organizované náboženství je v naší kultuře dal-

ší mocnou silou a institucí, jež může mít negativní 
dopad na naši schopnost být sami sebou. Je pro mě 
trochu ožehavé mluvit a psát o tomto tématu, proto-
že nechci nikoho urazit. Každý z nás má na duchovno  
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a na roli Boha či náboženství v našem životě své 
vlastní názory a pro většinu z nás jsou tyto názory 
a přesvědčení posvátné. Organizovaným nábožen-
stvím v naší kultuře můžete být významně ovlivněni  
i v případě, že v Boha nevěříte, nepatříte k organizo-
vanému náboženství a ani jste nikdy nechodili do kos-
tela, synagogy, mešity, nebo na duchovní shromáždě-
ní jakéhokoliv druhu. 

K duchovní cestě jakéhokoliv člověka chovám vel-
ký respekt a porozumění a stejně tak si vážím všech, 
kdo žádného Boha neuznávají či věří, že Bůh neexis-
tuje. Já osobně naprosto upřímně věřím, že „všechny 
cesty vedou k Bohu“. Paradoxně si ale také myslím, 
že organizované náboženství je instituce, jež lidi může 
hluboce poškodit a poškozuje, a to především ve vzta-
hu k opravdovosti. 

Před několika lety jsem slyšel, jak dr. Wayne Dyer 
říká: „Všechno to, co pochází od Boha, nás spojuje, 
zatímco všechno to, co pochází z ega, nás rozdělu-
je. Organizované náboženství, které již po genera-
ce rozděluje většinu světa, tudíž pochází z ega, a ne  
od Boha.“ Byl jsem těmito slovy úplně šokován. Pa-
matuji si, jak jsem se rozhlížel okolo, zda jsou i ostat-
ní tak ohromení. Ale nezdálo se, že by na to lidé ko-
lem mě nějak výrazně reagovali. Obrátil jsem se tedy 
na svou manželku Michelle a řekl: „No ne, nemůžu 
uvěřit, že to řekl – vždyť by z toho mohl mít potíže.“ 
Ačkoliv jsem vlastně souhlasil s tím, co řekl, tak v dů-
sledku toho, že jsem byl určitým způsobem „vytréno-
ván“, jsem si okamžitě a zcela automaticky pomyslel: 
„Vždyť to je rouhání.“ Wayne Dyer, jenž je jedním 
z nejvýznačnějších duchovních učitelů naší doby  
a jeden z mých osobních oblíbenců, pronesl hlubokou 
pravdu, která ve mně našla silnou odezvu. Ale na zá-
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kladě zakořeněných představ o tom, co je „přijatelné“ 
o náboženství říct, jsem byl zaskočený. 

Náboženství může být krásné vyjádření duchov-
na, lásky, sounáležitosti a oddanosti. V naší kultuře  
i po celém světě je náboženskými skupinami vyko-
náváno mnoho dobrých skutků. Zároveň si ale mys-
lím, že náboženská doktrína, uspořádání a dogmata 
v mnoha případech potlačují naši kreativitu, náš vý-
raz, a v důsledku též naši opravdovost. Existuje tolik 
smutných a bolestivých příběhů o lidech, kteří byli 
hrozným způsobem zneužiti příslušníky či vůdci své 
vlastní náboženské skupiny. A v průběhu let jsem  
od členů rodiny, přátel a klientů slyšel bez přehánění 
tisíce méně dramatických příběhů o tom, kolik stra-
chu, studu a viny v životě pocítili v důsledku toho, co 
se naučili nebo vyslechli v kostelech a chrámech. 

Sám jsem vyrůstal v určitém zmatku, co se týče 
vztahu k náboženství a duchovnu. Můj táta byl vycho-
ván jako žid a máma jako katolička, ačkoliv ani jeden 
z nich své náboženství příliš nepraktikoval, a několik 
prvních let mého života jsme pravidelně nechodili ani 
do kostela ani do synagogy. Několik let poté, co se 
naši rozvedli, když mi bylo asi pět let, vzala máma 
mě a mou starší sestru Lori do luteránského kostela 
sv. Pavla v naší čtvrti, protože ve středu večer nabízeli 
jídlo zdarma a program pro děti, a mé svobodné mámě 
to navíc poskytlo příležitost setkat se s dalšími dospě-
lými. V sedmi letech jsem byl pokřtěn (takže jsme se 
mohli stát oficiálními členy církve) a poté jako teena-
ger jsem prošel přijímacími přednáškami a nakonec 
byl „přijat“ jako luterán. 

Jako dítě a dospívající jsem s Bohem, Ježíšem ani 
celou tou duchovní záležitostí necítil žádné osobní 
spojení. Chtěl jsem, ale všechno se mi to zdálo zkost-
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natělé, zastaralé a podivné. Nedokázal jsem pochopit, 
jak a proč to vůbec souvisí se mnou, mým životem 
nebo životem obecně. Klíčový okamžik v mém vzta-
hu k organizovanému náboženství pro mě nastal bě-
hem jedné z přijímacích přednášek. Přihlásil jsem se  
a zeptal se otce Merkela, našeho pastora a učitele: „Jak 
mám vědět, že luteránství je to ‚správné‘ náboženství? 
Když si mám jedno vybrat, tak si chci být jistý, že si 
vyberu to ‚správné‘. A protože znám lidi vyznávající 
jiná náboženství, jako je třeba můj táta, který je žid, 
znamená to, že ti si vybrali ‚špatně‘?“ 

Otci Merkelovi bylo něco přes třicet a církvi sloužil 
teprve několik let. Byl touhle otázkou od poněkud po-
výšeného třináctiletého kluka, který vlastně ani moc 
na tyto přijímací přednášky nechtěl chodit, lehce pře-
kvapen. Nepamatuju si už přesně, co mi otec Merkel 
odpověděl, a zpětně trochu lituji, že jsem toho chudá-
ka tak zaskočil. Jsem si jistý, že na mou otázku odpo-
věděl, jak nejlépe mohl, a zřejmě mluvil o významu 
víry, ale ať už řekl cokoliv, mě to neuspokojilo. Do-
spěl jsem k závěru, že kdyby Bůh existoval, On, Ona 
nebo Ono by pravděpodobně neshlížel shůry na Zemi 
na nás na všechny a nesmál se té většině lidí, kteří si 
vybrali „špatnou“ verzi organizovaného náboženství. 

Ideály a záměry většiny organizovaných nábožen-
ství, tedy náboženská nauka a její praktikování, jsou 
krásné, úžasné a pro život důležité. Ale zkušenost  
s organizovaným náboženstvím a jeho vlivem na naší 
společnost, jakou většina z nás stejně jako já prožije, 
bohužel v naší touze být sami sebou a žít opravdově 
zdaleka není tak nápomocná a posilující. 
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