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Kapitola 24

Slova můžou být mocnější 
než drogy

Děti ze střední školy zvracely za tribunou pří-
mo během fotbalového utkání.

Byla to reakce na drogy? Ne. Byla to reakce 
na nějaká pronesená slova! Ty děti měly žaludeční 
křeče, tělesnou reakci na hlášení veřejného rozhla-
su během hry, že automat na Coca Colu byl roz-
bitý, že nápoje byly otráveny a že některé děti už 
byly odvezeny do nemocnice.

Přesto testy v nemocnici ještě nebyly hotové. 
Doktoři nakonec zjistili, že pár prvních dětí, které 
přivezli, byly všechny ve stejné restauraci a sněd-
ly stejné jídlo, které bylo zkažené. Všechny ostatní 
nemocné děti nebyly otrávené. Byla to jen hyste-
rická řetězová reakce. Automat na Coca Colu byl  
v pořádku. Falešný poplach.

A přesto to zvracení a nevolnost byly „reál-
né“. Zvracení se nyní rozšířilo na obě strany hřiště. 
A bylo způsobeno slovy z veřejného rozhlasu.

Stejný jev můžu pozorovat uvnitř sebe, když 
zvolím jednu větu, a ne jinou. Když přijdu domů 
unavený a strhaný z práce, můžu si myslet „Bože, 
jsem tak unavený. Teď vážně nechci, aby děti zlo-
bily. Chci jen tak vegetovat. Jsem vyčerpaný.“ Tahle 
slova budou mít konečný vliv na mou čilost. 

Nebo se můžu dýcháním povznést o pár pří-
ček na žebříku výš směrem k duchu a můžu si říct: 
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„Jsem příjemně unavený, miluju tenhle svůj život  
a s mými dětmi je legrace. Jsou pro mě vítaným 
rozptýlením po celém dnu práce. Jsou tu, aby mě 
pobavily a potěšily. Vzdám čest své příjemné úna-
vě, ale užiju si všechny ty chvilky a absurdity rodin-
ného života. Budu se smát. Možná si i zatančím.“

Vždy mám volbu. Můžu být pánem svého 
myšlení nebo být obětí svých myšlenek. Oběti zaží-
vají myšlenky jako věci, které se jim dějí, jako kdy-
by byly myšlenky vysílány z Roswellu v Mexiku.

Majitelé usměrňují povahu svých myšlenek. 
(Myšlení začíná zvolenými slovy a větami a tato slo-
va pak načrtnou obrázek, který zapálí ducha.)

Pesimismus je doslova nechutný
Existuje mnoho dalších studií, které potvrzují, 

že slova a myšlenky mají větší moc než drogy. Ně-
které z nich jsou uvedeny v knize The Holographic 
Universe (Holografický svět) od Michaela Talbota. 
Jeho kniha obsahuje důkazy, že lidé s AIDS, kteří 
vykazují „bojovného ducha“, žijí déle než nemocní 
s pasivním přístupem. Lidé s rakovinou také. Pe-
simisté mají častěji chřipku než ostatní. Stres osla-
buje reakci imunitního systému. Lidé, kteří při tes-
tech nepřátelství a agresivity vykazují vysoký počet 
bodů, mají sedmkrát větší pravděpodobnost, že ze-
mřou na problémy se srdcem, než lidé, kteří získali 
málo bodů.

Talbot také cituje studii, která ukazuje, jaký 
vztah má mentální přístup těhotné ženy ke svému 
dítěti a těhotenství vůbec na případné komplikace 
při porodu a na zdravotní problémy, které může 
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mít novorozenec. Její mentální přístup začíná ob-
vyklými slovy a frázemi, které používá. Pokud ve 
svém životě čelí úžasným výzvám a příležitostem, 
její život je plný optimismu a dobrého zdraví. Po-
kud se nesetkává s ničím jiným než s problémy  
a těžkostmi, pak se cítí ráno slabá a večer unavená. 
Myslí si, že popisuje situaci slovem problémy, ale 
ona je vlastně vytváří.

A následují další a další příklady. 
Nápaditý manažer z jedné texaské firmy, kde 

já a můj partner Dennis Deaton pořádáme naše 
kurzy, přišel s nápadem přestat při týmových pora-
dách mluvit o „nich“. Například: „Co po nás chtějí? 
Proč nechápou naše problémy? S jakým druhem 
cenové kalkulace teď chtějí, abychom pracovali? 
Proč nám nepřidělí lepší parkovací místo?“ Od teď, 
jen tak pro zábavu, se tým rozhodl, že slovo „oni“ 
je stejně nevhodné jako h.....

Přemýšlíte, jakou změnu by to mohlo udělat? 
Nakonec „oni“ je jen slovo. Ale bylo pozoruhodné, 
jak uvažování ve stylu my-proti-nim zmizelo, když 
„oni“ byli v práci nahrazeni za „my“.

Francouzi mají přísloví: „Ten, kdo tu není, 
vždy něco udělal špatně.“ Toto přísloví je velmi hlu-
boké. Všimněte si, jak člověk, jenž není přítomen, 
je většinou ten, o kterém se nemluví příliš lichotivě. 
Pokud tu lidé nejsou, aby vysvětlili své jednání, oni 
jsou tím, kdo je špatný. Když slovo „my“ nahradilo 
slovo „oni“, ubylo nepřátelství, odcizení a rozčaro-
vání lidí v dalších odborech.

A bylo to jen slovo. 
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Předtím zaměstnanci používali slovo „oni“ té-
měř neustále: „Oni nás to nenechají udělat,“ nebo 
„Oni mě neplatí dost na to, abych to udělal,“ nebo 
„Oni nám nerozumí.“

Nyní říkali: „Proč máme tuhle strategii?“
A když to slyšeli takhle, jejich příští myšlen-

kou bylo: „Pojďme se sejít a promluvit si o tom.“
Onen manažer měl s výměnou tohoto jedno-

ho slova takový úspěch, že si nechal udělat knoflí-
ky se slovem „oni“ červeně orámovaným a přeškrt-
nutým. 

Zaměněním slov a vět, které používáme, 
když mluvíme sami k sobě nebo k druhým, změ-
níme prožitek svého života. Můžeme poodstoupit  
a vidět, jak se doslova odsuzujeme k životům, které 
žijeme. 

„Proč máme tuhle strategii?“ je mnohem sil-
nější otázka než „Proč nám tohle dělají?“ První otáz-
ka vytváří majitele, druhá oběť.

Jsou to prasata, nebo modří rytíři?
Poslouchejte se, jak během dne mluvíte. Vě-

nujte velkou pozornost tomu, když se objeví slovo 
„oni“. Může to být příležitost nahradit ho za slovo 
„my“, a vytvořit tak ve svém životě silnější zážitky.

Tento mučednický způsob uvažování se ob-
jevuje brzy. Projížděl jsem nedávno se svými dět-
mi odlehlou špinavou vesnickou silnicí u Gilbertu  
v Arizoně a na stopce jsme zastavili uprostřed niče-
ho. Moje děti se začaly opovržlivě ptát: „Proč sem 
dali stopku v takové pustině?“

„My jsme ji sem dali,“ řekl jsem.
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„Cože?“
„Oni ji sem nedali, to my.“
„Co tím myslíš, tati?“
„My vytváříme naše vesnice a města. Volíme 

lidi, kteří vybírají lidi, kteří dělají tato rozhodnutí. 
Zavoláme svým zástupcům, když se nám něco ne-
líbí, a oni s tím něco udělají. Řídíme na jedné straně 
silnice, protože jsme se na tom dohodli, abychom 
se vzájemně nezranili. Souhlasili jsme, že na červe-
nou zastavíme. To je náš systém. Všechno tohle je 
náš nápad. Policisté, kterým někteří lidé říkají pra-
sata, jsou lidé, které jsme si my najali za naše těžce 
vydělané peníze. Pracují pro nás. Nejsou proti nám, 
nejsou od nás oddělení. My vytváříme společnost. 
Mimo nás není žádná společnost. My jsme sem dali 
tu stopku. My jsme měli důvod.“

Moje děti ztichly. Nakonec Bobby řekl: „Je 
tohle jeden z tvých seminářů, tati? Pokud ano, tak 
je to skvělé, ale...“ Možná jsem je ještě nepřesvěd-
čil, že neexistují žádní cizí „oni“, kteří se proti nám 
spikli, aby nám ztrpčili život.

Pokaždé, když si uvědomíte, že jste použili 
„oni“, zamyslete se, zda-li by „my“ nebyl účinněj-
ší způsob, jak nahlížet na věci. Po pár výměnách 
budete potěšeni tímto novým zvykem a tím, jak 
vám otevírá svět. Budete jako James Bond s no-
vým přístrojem. Budete hledat příležitosti, abyste 
ho použili.

Znovuvynalézání sebe sama začíná na úrovni 
myšlenky. Nenechte vaše myšlenky myslet za vás. 
Poodstupte a pozorujte je. Pozorujte, jak lítá jedna 
za druhou. Pozorujte, jaký vliv mají vaše myšlenky 
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na vaše pocity. Nyní je jemně nasměrujte tam, kam 
chcete, aby zamířily. A pamatujte si, že někdy je 
lepší vůbec nepřemýšlet. Dát si pauzu a nechat to 
chvíli být. Žádný mozek. Žádné myšlenky. 

Znovuvynalézání častěji přichází od žádné 
myšlenky než od nějaké. Dovolte nějaké formě me-
ditace nebo hloubavé modlitbě, aby vás pravidel-
ně vycentrovala. Zavřete občas oči, aby váš mozek 
mohl zaujmout alfa fázi, a dostal se tak z celodenní 
betafáze. Nechte ho odpočinout. Pak se povzneste. 
Budete se cítit jako nový člověk.
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Kapitola 25

Jak se odsuzujeme

Naše energie a nálada jsou vytvářeny jazy-
kem, kterým přemýšlíme. Vliv jazyka je větší než 
vliv drog, což léta dokazují lékařské testy s place-
bem. (Jeden prášek vás zvětší. Druhý zmenší. Co-
koliv doktor o prášku řekne v podstatě ovlivňuje, 
co ten prášek s vámi udělá.)

Nyní vidím, že moje práce s více či méně 
úspěšnými lidmi mě naučila úplně stejnou věc: 
Lidé, kteří jsou produktivní a spokojení se svým 
životem, používají jiný slovník než lidé, kteří mají 
problémy.

Dokonce jsem se dostal do bodu, kdy jsem 
mohl rozmlouvat s lidmi bez toho, abych předem 
věděl, jestli si vedou dobře, nebo ne. Jen tím, že 
jsem poslouchal, jaký slovník používají, jsem byl 
schopný to odhadnout. Někteří mí klienti si začali 
dělat legraci, že je to parapsychologická schopnost, 
ale řekl jsem jim, že je to něco jiného. (Částečně 
proto, že se potřebuju dobíjet více než senzibilo-
vé.) Řekl jsem, že jen poslouchám jejich slova.

Vždy můžete říct, odkud někdo pochází, 
jen podle jazyka, kterým mluví. Někteří pocházejí  
z vlastnictví, někteří z mučednictví. 

Začal jsem si vést zápisník, který jsem plnil 
jazykem úspěšných lidí (které jsem nazval vlastními 
pány) a další vysoký sloupec zápisníků byl plný 
slovníku lidí, kteří byli frustrovaní a potkávali se 
s problémy, to byly oběti. 
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Vlastní páni hodně používali slovo „Můžu“, 
zatímco oběti upřednostňovaly „Nemůžu“. Vlastní 
páni měli cíle, projekty a výzvy, zatímco oběti měly 
problémy, potíže a noční můry. Vlastní páni říkali, 
že jsou zaneprázdnění a oběti říkaly, že jsou něčím 
zahlcení. Vlastní páni „si navrhovali život“, zatímco 
oběti „se snažily přežít“. Vlastní páni byli nadšeni 
změnami na pracovišti, zatímco oběti si dělaly sta-
rosti. Vlastní páni hledali, co by mohli získat z ně-
jaké zkušenosti, zatímco oběti se snažily vyklouz-
nout. Vlastní páni věci plánují a oběti si věci přejí.

Spojení, které jsem viděl mezi mluvou a vý-
konem bylo zajímavé, ale ještě ohromnější bylo po-
zorovat, jak se lidé změní, když začnou používat 
nový jazyk. Problémy se stanou projekty. Práce se 
stane profesí. Manažeři se stávají vůdci. Lidé zača-
li pociťovat svobodu, která osobnost přesahovala: 
svobodu znovu vynalézt svou vlastní realitu. 

Nemáme trvalý charakter, máme měnící se 
sled myšlenek. A tento sled může být přerušen  
a nakonec nahrazen jiným sledem. V baseballu 
můžou někteří hráči pálit z pravé i levé strany. To 
není přirozené. To není, kým jsou. Nikdo se tak 
nenarodí. Ale oni změní svoje uvažování a naučí se 
bez námahy a elegantně pálit z obou stran domácí 
mety. 

Jak to dělají? Jak dělají něco, co není přiroze-
né? Nazývám to „výměna předlohy“. Můžete vymě-
nit jakýkoliv model chování (nebo myšlení) za jiný. 
Všechno je to jen neúnavný trénink. Nejste uvěz-
něni na místě. Já nejsem uvězněn na místě. Nejsme 
ztraceni ve vymýšlení si, kým jsme.
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Nikdy nezapomenu na chvíli, když se mi to 
úplně vyjasnilo. Byl to jeden z těch momentů, které 
nikdy nezapomenete. Konzultantka Becky Robbins 
vedla kurz o komunikaci a řekla něco, co spojilo  
a osvětlilo téměř 11 let mé práce v oblasti lidského 
rozvoje:

„Někteří lidé používají jazyk k tomu, aby svůj 
život popisovali, jiní k tomu, aby vytvářeli život, 
který žijí.“

Ano, to bylo přesně ono! V pozadí každého 
činu je myšlenka, zformulovaná do slov, která tvoří 
obrázek. Přišlo mi to jako nový objev, ale věděl 
jsem, že pro všechny to nové nebylo. Bylo mi při-
pomenuto, že už dávno předtím někdo napsal: „Na 
počátku bylo slovo.“ 
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Kapitola 26

Dostaňte se přes to 
nebo se dostaňte z toho

Ve druhém ročníku na střední škole byl Mi-
chael Jordan vyhozen z basketbalového týmu. 

Byl nešťastný a naštvaný, jako by bylo každé 
dítě, které chtělo hrát. Nebyl dost dobrý, aby hrál 
středoškolský basketbal? Absolutně s tím nesou-
hlasil, ale trenér byl trenér. Ale Michael byl zvyk-
lý všechno dobře promyslet, ne jen odkráčet jako 
oběť. Nakonec si položil otázku vlastního pána: Jak 
tohle můžu využít? Jak toho můžu využít? 

Chtěl vědět, co z téhle zkušenosti bude mít, 
ne jestli se přes ni dostane.

Po chvíli přemýšlení se rozhodl trénovat ještě 
mnohem tvrději než dosud. Nebude poražen něčími 
myšlenkami. Nejen že se příští rok do týmu dostal 
zpátky, ale rozhodl se, že začne hrát na úplně jiné 
úrovni. Netrvalo dlouho a jeho hra byla na úrovni, 
kam by se nikdy nebyla dostala, kdyby ho tenkrát 
trenér nevyhodil. Dnes Michael říká, že vyhození 
z týmu bylo rozhodujícím momentem jeho života 
– něco, co ho přimělo, aby se jako hráč znovu vy-
nalezl – jedna z nejlepších věcí, které ho potkaly. 

V roce 1980 byla dcera Candy Lighner v Sacra-
mentu v Kalifornii zabita opilým řidičem. Ten nebyl 
nikdy potrestán. Takže by bylo pochopitelné, kdy-
by se Candy stala celoživotní obětí této události. 
Ale ona se rozhodla nasměrovat svůj vztek na něco 
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konstruktivního, takže založila spolek Matky proti 
řízení pod vlivem. Odmítla být druhou obětí toho 
řidiče. Pokročila od „dostat se přes“ až k „dostat 
z“.

Hlavním výsledkem zvyku používat sebe- 
obětující slovník jako „dostat se přes“ je vyčerpání, 
duševní i tělesné. Život, přes který se musíte dostat, 
je svou povahou přetrvávající boj. Sám vzduch se 
stane zdí z průhledného, tlustého rosolu. Můžete to 
cítit při chůzi – jak si razíte s obtížemi cestu nesne-
sitelnou hustotou života.

Cokoliv vás přenese přes noc
Pocit vyčerpání oběti nakonec vede k nízké-

mu výkonu a depresi. Lidé, kteří se brzy unaví, mají 
větší sklon k nehodám. Začnou se jim dít zlé věci. 
Mají neuvěřitelnou smůlu. Jejich nedostatek energie 
je zbavuje síly dostat se přes kritické situace. Když 
se cítí zle, přestávají tomu věnovat pozornost.

Uklouznou na schodech a zmeškají půl dne 
práce. Zapomenou kufřík na střeše svého auta  
a jedou v ranní špičce se všemi svými dokumen-
ty a poznámkami létajícími ve větru jako vlaštovky 
– trvá jim týden, než znovu nahradí všechny do-
kumenty a karty, o které přišli. Příští ráno vstanou 
a na dálnici špatně odbočí, takže se dostanou do 
čtvrtě, kde je životu nebezpečno. Zajdou za dok-
torem, aby jim předepsal něco na stres a depresi  
– a brzy si vypěstují ošklivou závislost. 

Začínají svoje věty slovy „S mým štěstím...“ 
Jsou to oběti svého vlastního myšlení. 
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