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Nejhorší na lži není to, že ji považujeme 
za pravdu, ale to, že čím více lží slyšíme 
či říkáme, tím spíše už nerozpoznáme 
pravdu. Co si druhý myslí? Jak vnímá 

náš vztah? Nosí masku? Co můžeme čekat?

Kniha Petra Casanovy odhaluje tři kořeny lži. 
Ukazuje, jak lhaní postupně mění vztah i kaž- 
dého v něm, ať je to dospělý, či dítě, zatímco 
ona sama, lež, zůstává stejná jako vždycky: 
Stačí jedna lež, a můžeme přijít o důvěru.  
Stačí jedna lež, a můžeme ztratit pověst.  
Stačí jedna lež, a v pochybnost se změní 
všechny pravdy, které jsme dosud vyslovili. 
Stačí jedna lež, a umře Láska v druhých i v nás. 
A to všechno pro…  
Pro co vlastně?

L.E.Ž. 

Víš, kolik 
masek 
vídáš?



Právě jste otevřeli
ukázku z knihy L.E.Ž.

Dalších 300 stran
naleznete v knize,

kterou můžete
zakoupit zde. 

https://firstclass.cz/produkt/lez/
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Kam se pod!la láska?
Ne"íkej, #e um"ela.

Láska nekon$í p"irozenou smrtí.
Lásku zabíjejí t"i vrazi.

Jmenují se Lhostejnost, Ego a%&luklost.
L. E. &. mají spole$ného rodi$e. 'ábla.

Proto je le# tak slizká, ale i tak bolestná. 
Tak lehce jde z%úst a%tak (patn! ze srdce.
P"itom kdy# nám 'ábel, otec v(ech l#í, 

n!co sd!luje, ani trochu nel#e. 
'ábel v#dy "íká pravdu.

Pravdu o%$lov!ku.



LHOSTEJNOST
PRVNÍ VRAH LÁSKY:

I.
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Problém #1:
V!O"EKÁVÁNÍ

L.E.!.
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Motto:
Uzdrav se p!ed tím, 
ne" bude# mít d$ti, 
aby se jednou Tvé d$ti 
nemusely uzdravovat z%toho, 
jak lhostejn& jsi rodi'.

Japonci v!"í, #e v$ichni máme t"i tvá"e.
Jednu vystavenou pro cizí lidi. 
Druhou p"ipravenou pro blízké. 
T"etí schovanou jen pro sebe.
Tu t"etí nikomu jinému neukazujeme.
Co# ale neznamená, #e ji nikdo jin% nezná.

ZNÁT T!

„Nev!" mu... L#e Ti... Ublí#í Ti...“ 
Nem!"il jsem je$t! ani centimetr, kdy# jsem to cht!l zavo-
lat. Varovat mámu. 
Ale ne"ekl jsem nic. Cht!l jsem #ít. Cht!l jsem se narodit.
Kdyby máma znala pravdu, mo#ná by m! zabila.

Dovolte, abych se p"edstavil. Moje jméno bude Emilián. 
Máma u# ví, #e je t!hotná. Táta je$t! ne. 
Není to jedin% rozdíl v neznalostech mezi nimi.
Táta je #enat%. Máma to je$t! neví. Ov$em já ano.
Vím v$e, co se t%ká mého táty. Jsem p"ece v%ta#ek jeho Já, 
extrakt jeho esenciálních rys&. Ale také jsem u# sou'ástí mé 
mámy, do jejího# vají'ka jsem pronikl a v n!m# se rozvíjím. 
A tak jsem cel% táta, a p"itom cítím s mámou.

LHOSTEJNOST
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HOVORY S "ÁBLEM

Táta je lhá". Vím, #e to pova#uje za normální a p"irozené. 
A má sv%m zp&sobem pravdu. Kdy# mu (ábel na$eptával, 
a) mámu od za'átku jejich známosti klame, argumentoval: 
„Neboj, nebude$ jedin%. Lhát je nejen normální a p"iroze-
né, ale dokonce prosp!$né a pot"ebné.“
(ábel popisuje le# jako strategii p!e"ití. Lhát podle n!j zna-
mená p!edstírat s úmyslem získat v%hodu 'i chránit se p"ed 
nev%hodou. „Rozhodni se pro le#,“ vábí (ábel. „Ohnutím 
slova si p"isoudí$ úsp!chy, kter%ch jsi ve skute'nosti nedo-
sáhl, schopnosti, jimi# ve skute'nosti nedisponuje$, vlast-
nosti, které ve skute'nosti nemá$, zisky, jich# jsi ve skute'-
nosti nenabyl. Zm!nou slova m&#e$ b%t, k%mkoli chce$. Po 
jaké masce tou#í$?“
Táta cht!l b%t v#dy dobr% chlap, p"ítel. A tak mu (ábel dal 
takovou masku. Táta se tvá"il jako p"ítel, ale zradil. Cítil se 
zle. Ale (ábel tu byl znova a "íkal mu: „On si to zaslou#il.“
„To není pravda,“ oponoval táta.
„Není d&le#ité, jestli je to pravda. Le# je Tv&j obrann% me-
chanismus. V!" mi, #e zradit kamaráda je v#dy jednodu$$í, 
jsi-li p"esv!d'en, #e si to zaslou#í. Ano, je to sebeklam, ale 
chrání T! p"ed sv!domím a du$evní 'ástí Tvé identity. Tou, 
která Ti "íká, #e ses nezachoval správn!. Její vinou chápe$, 
#e jsi podvedl sám sebe, ale sebeklam Ti umo#ní odpustit si, 
vid!t sv!t i #ivot jen v tom sv!tle, které Ti vyhovuje. Udr- 
#í$ si tak vnit"ní $t!stí a radost. Ka#d% 'lov!k si o sob! rád 
myslí, #e je hezk%, chytr%, vtipn%, vzd!lan%, úsp!$n%, nebo) 
pak se mu lépe #ije. Pamatuj: Se l"í se lépe "ije,“ $pitl.

(ábel m!l mocnou "e'. Její nejsiln!j$í bod: „Lhát nem&#e 
ka#d%. Schopnost lhát je p"ímo spojena s inteligencí.“
(ábel tvrdí, #e 'ím chyt"ej$í je tvor, tím spí$e vyu#ívá le#; 
jeho metoda je tím propracovan!j$í a odoln!j$í v&'i odha-
lení. „Le# zkrátka znamená víru, #e jsem chyt!ej#í ne" Ty.“
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„Proto#e jsi (ábel a já 'lov!k?“ znejist!l táta.
Odpov!dí mu byl smích. „I 'lov!k m&#e b%t (ábel.“
„Stejn! tak 'lov!k m&#e b%t B&h?“ "ekl táta.
(ábel si odplivl. „*lov!k je sou'ástí p"írody, sou'ástí l#i.“
„P"írodu vytvá"í le#?“
„Jist!!“ usmál se (ábel. „Copak si myslí$, #e le# je vynále-
zem 'lov!ka? Ach, Ty hloup%...“
Na'e# p"ilnul k tátovi. *ichal, 'ichal, a# se rozchechtal.
„Jsi pln% bakterií – pln% l#i. P"irozeností bakterií je p"ed-
stírat, #e jsou sou'ástí hostitelského ústrojí.“
„Aby je neodhalila imunita,“ p"isv!d'il táta.
„Nebo hmyz "ádu Phasmatodea. Stra$ilky. P"irozen! se vy-
dávají za v!tve a listy. Copak nezná$ mimikry chameleon& 
a chobotnic? Neví$, #e predáto"i podvád!jí svou ko"ist? Co 
teprve dravé ryby rodu Anomalopidae? Zneu#ívají +uores-
cen'ní, sv!télkující bakterie k p"ivábení men$ích ryb,“ vy-
po'ítával ,ábel, komu v$emu se vyplatí klamat – za pomo-
ci prom!n tvar&, barev, pach&, zvuk&. 
„Ned!lají to z rozmaru,“ odtu$il táta.
„Jist!#e ne,“ p"ik%vl (ábel. „Je to jejich p"irozenost, samo-
z"ejmost, ale i cesta k p"e#ití. Pamatuj: Le" je nutnost.“
Táta se o$íval. Nebyl je$t! pora#en%. Ale brzy se stal.
(ábel mu toti# p"edstavil krále lhá"& v p"írod!. 
„A# polovina v$ech druh& kuka'ek má vlastní reproduk'ní 
cyklus zalo#en% na l#i. Pot"ebují lhát, aby p"esv!d'ily cizí 
pta'í matku, #e jejich vejce nakladené do jejího hnízda i poté 
vylíhnut% kuka''í potomek jsou ve skute'nosti její vlastní. 
Aby se to poda"ilo, musí matka-kuka'ka snést takové vej-
ce, které bude ostatním vejcím v hostitelském hnízd! po-
dobné velikostí, tvarem i barvou. Sou'asn! musí jedno p&- 
vodní vejce z hnízda odnést, schovat 'i zni'it, aby cizí mat- 
ka nepojala podez"ení rozdíln%m po'tem vajec.“ 
(ábel pokra'oval zapálen!, fascinovan% tímto ptákem.
„Kuka'ky mají le# prokazateln! v genech. Mlád! narozené 
v cizím hnízd! je toti# schopno okam#it! p"esv!d'ovat ne-
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vlastní matku, #e si zaslou#í nejvíce pé'e ze v$ech mlá,at. 
Doká#e zbarvit sv&j zobák tak, aby byl jasn!j$í, na pohled 
zdrav!j$í, a hlásal: ,Mámo, tady! Do m! se vyplatí investo-
vat!‘ Zárove- je kuka''í mlád! schopné naposlouchat zvuk 
sv%ch neprav%ch sourozenc& a záhy pochopit, jak sk"ehotá 
mlád! hostitelského ptáka, kdy# nejvíce hladoví...“
(ábel p"eru$il "e'. Zadíval se na tátu. „P"esta- o l#i pochy-
bovat. Lidé jsou chyt"ej$í ne# v$echny ty jmenované druhy 
dohromady. Mají sv&j vlastní zp&sob lhaní a l#ou v!dom!.“ 
(ábel toho "ekl tátovi dost. Jen jedno ne. .e lidé mají také 
nástroje k pochopení toho, #e se je druh% pokou$í obelhat. 
Mají pro to cit. 
Ten v$ak doká#ou p"ebít rozumem. P"íb!hem, kter% si v mo-
ment! odhalené l#i za'nou vypráv!t. Sv%m vlastním vymy$- 
len%m p"íb!hem sebeklamu, kter%m z pasti l#i nevyjdou.
Jako moje máma.

B#T V O$EKÁVÁNÍ

„Jsem v o'ekávání.“ Kdy# tu v!tu máma s radostí vyslovila, 
mínila tím: „Jsem t!hotná.“ Ve skute'nosti máma v o'eká-
vání byla i du$evn!. O'ekávala toti#, #e táta zareaguje stej-
n! – s radostí.
Záhy pochopila, #e její o'ekávání zp&sobilo problém.
.e i fakt, #e je t!hotná, znamená problém.

„Co#e?“ zpra#il ji táta jedovat%m pohledem. „.ertuje$? Na- 
ra/'ilas to na m!? Zapome- na to! Dít!te se zbav!“ 
Práskl dve"mi a máma z&stala jako opa"ená.
„Co to bylo? Kdo to byl?“ Tátu nepoznávala.
Jak% paradox!
Práv! v té chvíli to toti# kone'n! byl on. Autentick% on.
Ale máma tomu neuv!"í. Spustí si v hlav! smy'ku sebekla-
mu. „To nem&#e b%t pravda. Ur'it! se to vysv!tlí...“
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INTUICE S DÍT!TEM

„Nev!" mu... L#e Ti... Ublí#í Ti...“
Copak jsem to mám! mohl vnuknout, kdy# se táta po n!-
jaké dob! ozval a „omluvil“?
„Nemyslel jsem to vá#n!,“ pop"el to, co ve skute'nosti vá#-
n! myslel. To jediné, co za dosavadní vztah myslel vá#n!.

Nebude mi z toho dob"e – z mého vlastního ml'ení a spo-
luviny. A tak dob"e v t!hotenství nebude ani mám!.
Jsem sice biologick%m produktem táty a l#i, ale ka#d% dal-
$í den m! víc a víc pojí s mámou. M&#e za to pupe'ní pou- 
to. Tím m! toti# máma stále víc #iví a m!ní. Nazp!t se tím- 
té# poutem sna#ím #ivit a0m!nit i0já ji. Ona mi dává #ivot 
a já se sna#ím o toté#.
N!kdo tomu "íká hormonální zm$ny v t$hotenství. Ale jde 
o mnohem víc. Nastávající matka mnohem víc vnímá, cítí. 
Není divu, kdy# v jejím nitru roste dal$í bytost – dal$í cit, 
dal$í touha #ít, dal$í zdroj informací.
A tak se v nastávající matce zesiluje intuice, ten vnit"ní hlas 
„odkudsi“, kter% "íká, co je správné, i kdy# mo#ná bolestné.

N!kdo jin% na mém míst! by to mo#ná mám! prozradil. 
„Nev!" mu... L#e Ti... Ublí#í Ti...“ Já to nedokázal.
Snad proto, #e bolesti m!la u# moc. Ale mo#ná tato sebe-
obhajoba je spí$e sebeklam. Mám! jsem prost! lhal.
Cht!l jsem p"ijít na sv!t. Cht!l jsem, aby ji nenapadlo vzít 
si #ivot, a se sv%m #ivotem vzít i ten m&j. 
Ale mo#ná i mn! n!co po$eptalo: „Ned!lej to.“ A nebyl to 
(ábel. Spí$e B&h. P"íroda.

N!kdy je t!#ké rozeznat, co je (ábel a co B&h. (ábla toti# 
máme spojeného s peklem – spalujícími plameny a bolestí. 
Ale tím, co v #ivot! nejvíce bolí, je n!kdy pravda. I p"íroda 
sama. Máma to poznala, kdy# jela na sál.
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Je dob"e, #e na to #eny nejsou samy. .e v porodním procesu 
jsou úzce spjaté s dít!tem, ale také s p"írodou a ona s nimi.
Mámy toti# s porodem, a já byl jako dít! u toho, 'eká ne-
p"edstavitelná bolest. A0lidsk% rozum nesná$í bolest. P"iro-
zeností lidskému rozumu je naopak vyh%bat se 'i vzpírat se 
bolesti. Ka#dému rozumnému 'lov!ku p"ipadá nerozumné 
dobrovoln! podstupovat bolest. 
Mámy musejí... Jinak by nikdo z nás nep"i$el na sv!t. Jinak 
by lidsk% rod vym"el. A s0ním 'ást pozemského #ivota. *ást 
Matky p"írody. *ást Boha.
Proto s po'átkem mate"ství p"irozen! zesiluje intuice, ten 
hlas #ivota, p"írody, kter% #enu den za dnem posouvá mezi 
Bohy-Stvo"itele. Na samém prahu její bolesti #ena vykoná 
zázrak. Porodí nov% #ivot. 
V ten moment lidská matka zcela splyne s Matkou p"íro-
dou a stane se sou'ástí procesu Tvo"ení. V ten moment je 
Matkou p"írodou samou, proto#e i Matka p"íroda s0nep"ed- 
stavitelnou bolestí, ale sou'asn! i0láskou protla'uje semeno 
(rostliny) skrze (zeminu) l&no Zem!, stejn! jako máma m! 
samotného skrze své vlastní l&no. 
Bolest kombinovaná s%láskou. To je p"íb!h p"írody, #ivota, ale 
také 'lov!ka. Tak by se mohl jmenovat p"íb!h i mé mámy. 
Av$ak nejen její. 
Máma toti# nebyla jedinou #enou v tomto p"íb!hu.

POD MASKOU SÁM SEBOU

„Dít!te se zbav!“ Od chvíle, kdy táta toto za"val do prásk-
nutí dve"í, a# do chvíle, kdy se táta za svá slova „omluvil“,  
krá'el z mámina bytu dom&.
Doma bylo tam, kde na n!j 'ekala jeho man#elka. Ta, o ní# 
máma nev!d!la a která nev!d!la o mám!.
Ne# táta odemkne dve"e jejich bytu, vychladne. A hlavn! 
se vrátí do své masky. Do masky pro svou man#elku.
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M&j táta m!l mnoho masek. V$echny si nasazoval proto, aby 
pod nimi mohl b%t sám sebou. Neru$en! sám sebou. 
Kdyby toti# táta #ádnou masku nem!l, okolí by ho takové-
ho, jak% pod vlivem (ábla byl, nemuselo p"ijmout.

Kdy# táta poznal mámu, vnukl mu (ábel, aby mám! nep"i-
znával, #e je #enat%. 
„Nem&#e$, nesmí$! Jí p"ece m&#e vadit, #e jsi #enat%. Neza-
'ala by si s Tebou. A Ty chce$, aby si s Tebou za'ala.“
Táta vnit"n! p"ikyvoval. 
„Proto k ní nem&#e$ b%t up"ímn%. Nesmí$!“
Od toho okam#iku m!l táta p"ed mámou masku osam$lého 
a%nemilovaného mu"e. 

Ani jedním nebyl. M!l man#elku, která ho milovala. 
On ji v$ak nemiloval. A nemiloval ani mámu.
Táta, jak (ábel popsal, byl s man#elkou jen „nap&l $)astn%“. 
„Proto by sis m!l najít milenku. Takovou, díky které bude$ 
úpln! $)astn%!“ navád!l (ábel.
„Toto je ona,“ ukázal na mámu. „Ta Ti to vyplní. I s ní bu- 
de$ jen nap&l $)astn%. “
A kdy# vid!l tátu v rozpacích, spustil své ,ábelské po'ty. 
„Nap&l $)astn% s jednou #enou plus nap&l $)astn% s druhou 
ve v&sledku znamená b%t úpln! $)astn% s ob!ma.“
Tak to tátovi vysv!tlil (ábel. 
Ve skute'nosti táta nebude $)astn%.
1)astn% bude jen (ábel sám, jak 'lov!ka p"evezl.
Ale tak u# to b%vá.

Tátu povede tak, aby se nehodlal rozvést ani b%t své man-
#elce v!rn%. 
„Jen tak bude$ úpln! $)astn%,“ pravil (ábel. „Bez man#elky 
nebo milenky bude$ znovu jen nap&l $)astn%m.“ 
A táta tou#il po celém $t!stí. Cht!l obojí, v$echno. 
(ábel chce v#dycky pouze v#echno.
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Z!o#ekávání
ke zklamání
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U#et!i se polovi'atého "ivota.
Chop se toho, co není vysn$né,
ale skute'né a pravé.

VYBRAT SI PRÁV! TEBE

„Nev!" mu... L#e Ti... Ublí#í Ti...“
Pro' jsem vlastn! ty v!ty m!l mám! vnuknout? Pro' je ne- 
byla schopna vycítit vlastní intuicí?
Odpov!dí je minulost.

Máma odmali'ka vyr&stala v prost"edí, pro které „nikdy ne- 
byla dost dobrá“. Okolní lidé v ní vytvá"eli a prohlubovali 
pocit, #e její hlas není d&le#it% a0nemá b%t sly$et. 
Její dosp!lé vztahy p"irozen! obsazovali mu#i, kte"í ji leh-
ce p"esv!d'ili, #e její názor je $patn%, hloup% a nepodstatn%. 
Nepot"ebovali na to vynalo#it zvlá$tní námahu. Jste-li celé 
d!tství vychováváni v tvrzení, #e „nic neznamenáte“, v!"íte 
pak v dosp!losti ka#dému, kdo s Vámi tak nakládá.

Mám! (ábel rád $eptal: „Nestojí$ za nic.“
Ale máma (ábla poznala – nebylo jí s ním p"íjemn!. P"í-
jemn!ji jí bylo samotné. A tak se vztah&m po'ala vyh%bat. 
Získala zam!stnání jako servírka v0restauraci, kde se cítila 
vlastn! p"irozen!. O názor ji nikdo ne#ádal a její #ivot b!#el 
podle toho, co cht!li hosté.
Zvykla si b%t nic. Ale také poznala, #e kdy# se usmívá, pro 
n!koho ob'as znamená n!co – n!kdo ji ob'as ocení.
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(ábel se v$ak mámy nevzdal. Rád ji zpochyb-oval. 
„Pro' myslí$, #e jsi od tohoto strávníka dostala $t!dré spro- 
pitné a od jiného ne?“
Máma nev!d!la.
„Nejspí$ se dost nesna#í$, aby s Tebou v$ichni byli spokojení. 
Musí$ se víc sna#it, víc usmívat, víc posluhovat. Ukazuj víc 
své dobré srdce. *ím lépe se k lidem bude$ chovat, tím lépe 
Ti lidé budou oplácet,“ chechtal se (ábel, zatímco máma 
poznávala, #e to není pravda.
Sna#ila se mít co nejlep$í srdce. Sna#ila se v$em vyhov!t.
V#dy se v$ak na$el n!kdo, kdo si jí ani pak nevá#il. N!kdy 
to byl host, jindy byl (ábel v jejím nad"ízeném.
Máma, posedlá (áblem, byla zoufalá. Za$la tak daleko, a# 
se za"ekla, #e se ke ka#dému bude chovat naprosto stejn!. 
Bez rozdílu. I tak reakce druh%ch byly rozdílné.
N!kdo ji peskoval tu za nedosolenou, tu p"esolenou polév- 
ku, a'koli byla v po"ádku, jin% se nad polévkou mile usmí- 
val, by) byla nedosolená 'i p"esolená.
(ábel mám! ne"ekl, #e reakce druh%ch lidí nem&#e spojo-
vat se #ádn%m o'ekáváním. Jak se toti# lidé chovají, to zá-
le#í v#dy na nich. Na jejich nálad!, pot"eb!, v%chov!, vzd!-
lání, hodnotách. Ne"ekl to mám!, proto#e v!d!l, #e p"ijde 
táta. A cht!l, aby si jeho milé chování vzala osobn$. Aby si 
myslela, #e jeho milé chování je dané tím, jak ú"asná je.

PRVNÍ PR%&VIH: V KONTEXTU

„Co byste mi doporu'ila?“ "ekl táta nad jídelním lístkem.
Na to je$t! byla vycvi'ená. Sd!lila pokrm, kter% kucha" po-
t"eboval prodat.
„Skute'n!?“ zasko'il ji táta. „Ochutnala jste? Jaké to bylo?“
Na to u# p"ipravená nebyla. Na to od d!tství nebyla zvyk-
lá. N!komu OPRAVDU zále#í na jejím názoru.
„Tak já na Vás dám!“ odzbrojil ji nakonec.
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Táta jedl, pil, ptal se, zajímal a byl jako nikdo p"edtím. Tak 
jin%. Tak laskav%, zdvo"il%. „S dobr%m srdcem,“ napadlo ji, 
samotnou s dobr%m srdcem.  „Je mi n$'ím tak blízk%...“
Nev!d!la, #e ji objímá (ábel.
„Neumíte si p"edstavit,“ "ekl táta, „jak smutn% je osam!l% 
#ivot. Po"ád sám, na cestách,“ díval se do jejích o'í. (ábel 
v n!m pragmaticky sledoval zorni'ky, zda a jak reagují.
Z toho poznal, kdy máma zrcadlí. Tedy kdy táta "íká práv! 
ta slova, která máma ráda sly$í. V!d!l, #e v takovém slov! 
'i kontextu nalezl dal$í klí' k odem'ení brány její d&v!ry, 
respektive jeho d&v!ryhodnosti u ní. 
S ka#d%m roz$í"ením zorni'ek v!d!l, #e promlouvá nikoli 
k rozumu, ale k srdci – k jejímu dobrému, a tudí# k"ehkému 
místu. Ka#dé srdce je k"ehké tam, kde je$t! není uzdravené. 
Kde p"i doteku zazní bolest. Jako tehdy, kdy#...

„Ne, umím si to p"edstavit,“ vyhrkla máma.
Bingo! Brána otev"ena. Tak"e tato "ena je osam$lá, citlivá na 
lásku a opu#t$ní...
Táta ji vzal za ruce.
„Vida, máme tolik spole'ného,“ "ekl slovy (ábla a nezau-
jatého poslucha'e by to zatahalo za u$i. Mámu ne. Máma 
u# nevnímala rozumem. Nerozpoznávala pravdu a le#.
„Neumíte si p"edstavit, jaké to je…“ – na jednu stranu.
„ Máme tolik spole'ného…“ – na druhou stranu.
Protimluv ve dvou po sob! jdoucích v!tách by pro rozum 
byl d&kazem (áblovy hry s mámin%m srdcem. D&kazem 
manipulativního hledání emocionální struny, po jejím# na-
lezení u# m&#e lhá" d!lat s ob!tí cokoli.
Táta tu strunu objevil: Máma se nikdy pro nikoho necítila 
b%t d&le#itá. Stále jen kole'ko v0soukolí. 
A0tak si táta natla'il na obli'ej masku 'lov!ka, pro kterého 
byla nejen d&le#itá, ale p"ímo nepostradatelná.
„Miluju T!,“ $pitl. „Jsem s0Tebou tak $)astn%. .ijme spolu!“
Bo#e! Máma se rozplakala radostí. (ábel ji m!l v moci.
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S odstupem 'asu si máma nemohla odpustit, pro' ji v&bec 
nenapadlo polo#it otázku: „A nejsi #enat%?“
Jen#e ona automaticky o'ekávala, #e #enat% není.
Jak to (ábel dokázal?
První pr&$vih, spojen% s automatick%m pozitivním o'eká-
váním, se v psychologii naz%vá kontextov&. Jde o schopnost 
lhá"e lhát tak, abyste o pozadí jeho slov nepochybovali.
Dovolíte p"íklad?
Jist! pro Vás nebude znamenat v!t$í problém odpov!d!t na 
otázku: Kolik zví!at od ka"dého druhu vzal Moj"í# na palu-
bu své Archy p!ed Potopou sv$ta?
Sly$ím Vás vyk"ikovat: „P"ece pár! Od ka#dého druhu jed-
noho samce a0jednu sami'ku.“
Promi-te, takovou hloupost myslíte vá#n!?
Moj#í$ p"ece #ádnou zv!" na lo, neodvád!l. To byl Noe.

Pro' jste tedy odpov!d!li tak rychle a tak chybn!?
Proto#e lidsk% mozek se rád chová automaticky. Rychlou 
automatickou odpov!dí si $et"í zbyte'nou námahu. Pro' by 
m!l o stejné otázce znovu d&kladn! p"em%$let, kdy# m&#e 
správnou odpov!, vyhrknout po p"e'tení pár slov?
Sta'í, aby si mozek spojil zv$! + Archa + Potopa a okam#it! 
mu nasko'í Bible. Biblick% kontext automaticky "íká, #e na 
Ar#e p"i Potop$ byla zv$!, pravdivost kontextu je tak valido-
vána, ov!"ena, a my pova#ujeme otázku za fakticky opráv-
n!nou a0správn! polo#enou, jakkoli je nesmyslná.

Tak je to s0ka#d%m usp!chan%m emocionálním záv!rem p"i 
pou#ití správn%ch klí'ov%ch slov. (ábel to ví. Proto navedl 
tátu k poznání máminy emocionální struny rodinného #t$s-
tí, lásky a%souzn$ní, je# nikdy nepoznala a v#dy jí chyb!ly.
(ábel tátovi prozradil, #e je to struna, p"es ní# bude mámu 
ovládat. Která ji u'inila emocionáln! citlivou. Která "íká, po 
'em tou#í, a pokud to dostane, ud!lá v$echno pro to, aby to 
u# neztratila. Ta struna se naz%vá Bez tohoto u" nechci "ít.
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DRUH# PR%&VIH: V OMLOUVÁNÍ

Emocionální struna je jako jizvení. Nejd"ív bolest, ale pak 
hojení. Drnkat na tu strunu v$ak je jako drá#dit uzdravu-
jící se jizvu. Vyvolávat bolest i nad!ji hojení, ale nikdy úpl-
n! nedovolit, aby se zahojila. Práv! to umí le#.
Pou#ívání správn%ch (áblov%ch slov pro pofoukávání má-
miny bolístky zp&sobilo, #e mámu v&bec nenapadlo zpo-
chybnit to, #e by táta nemusel b%t ten prav%. Mluvil rajsky 
jako nikdo p"edtím. Mluvil jako prav% partner.
Proto mámu ani nenapadlo, #e by mohl b%t #enat%. Copak 
by #enat% mu# takto mluvil?
Tím (ábel obsadil i máminu mysl. Zatímco táta vyu#íval 
kontextovou metodu, máma tonula v omlouvání.

To kdy# se táta odml'el v n!kter%ch fázích dne nebo t%dne. 
Nebo kdy# m!l o ka#dém víkendu nebo Vánocích „práci“. 
Nebo kdy# se od mámy za podivn%ch okolností vytrácel. 
Nebo kdy# se zamotával do vysv!tlení, pro' zm!nil názor 
a rychle odchází, a'koli je$t! p"ed p"ijetím 'ísi SMS zprá-
vy tvrdil, #e s mámou z&stane dnes dlouho.

„Jsem s Tebou tak $)astn%,“ "íkal a nahrával jí na sme', aby 
se tedy zeptala: „Tak pro' se mnou dál nejsi?“
„Nejrad!ji bych od Tebe neodcházel,“ #vanil, ale máma se 
zase nezeptala: „Tak pro' ode m! odchází#?“
„Jsi to nejd&le#it!j$í, co mám,“ bezosty$n! lhal a máma zno-
vu nevid!la p"íle#itost se zeptat: „Tak pro' je pro Tebe stá-
le d&le#it!j$í n$co jiného nebo n$kdo jin&?“
Táta tvrdil mám!, #e je jeho prioritou, ale mám! nedo$lo, 
#e priority neb%vají v #eb"í'ku na posledním míst!.
Mámu nenapadlo, #e by ji táta vodil za nos. A pokud ji to 
napadlo, tu my$lenku zahnala. M!la p"ece to, po 'em v#dy 
tou#ila a 'eho se jí v dosavadním #ivot! nedostávalo. M!la 
to na dosah a u# si to necht!la dát vzít – svou hloupostí. 
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Ano, (ábel jí $eptal, a) rad!ji nep"em%$lí, a) se nepou$tí do 
roztá'ení kol rozumu. A) v!"í sv%m pocit&m. 
„Copak je Ti s ním zle? Podívej se do jeho tvá"e. Zeptej se 
sama sebe: Opravdu ho chci na$tvat? Opravdu ho chci od 
sebe odehnat? Nemiluji ho snad? Není to ta osoba, po ní# 
jsem cel% #ivot tou#ila a nyní ji mám? Není to ta osoba, se 
kterou jsem cht!la strávit cel% zbytek #ivota? Nejsme spolu 
$)astní? Není na m! hodn%? Neza#ili jsme u# dost krásn%ch 
chvil na to, aby m! p"esv!d'il, #e ho nemohu ztratit? Není 
snad pro m! d&le#ité mít toho mu#e ve svém #ivot!? Mu-
sím ho provokovat, o'ekávat od n!j víc? Pro' rad!ji nep"i-
jmu, co je, pro' nepoci)uji v!t$í vd!'nost a0pot!$ení z0ka#-
dé chvíle, kterou máme to $t!stí spole'n! trávit? V#dy) ten 
mu# mohl b%t jinde s0n!k%m jin%m, ale te, je tady s Tebou, 
vybral si T!! To Ti nesta'í?“

(ábel se stará o to, aby ob!ti lhá"& ovládla zvlá$tní n!mo-
ta, ale také hluchota a0slepota. 
Le# je toti# sly$et. A hlavn!, le# je vid!t. Je vid!t na rozpo-
rech mezi slovy a0'iny. Co lhá" "íká, neodpovídá tomu, co 
d!lá. Slova a 'iny lhá"e si proti"e'í. K tomu, aby ob!) pro-
z"ela, to v$ak nesta'í.
Je tu p"ece emocionální struna. Ta jizva, která zabolí, kdy# 
lhá" zpo'átku málo, poté hodn! zadrnká. 
„Prost! m&j #ivot –0po"ád na cestách,“ tvrdil táta zpo'átku.
„Mám je$t! jiné starosti. P"átele, rodi'e, blízké,“ vymlouval 
se pak. „Ne, seznámit T! s nimi zatím nemohu. A# pozd!-
ji. Kdy? A# bude správn% 'as. A ten v tuto chvíli není.“
A# p"i mámin! naléhání vyjekl: „Pozor! Takhle si u# vztah 
tedy nep"edstavuji!“ Jako by "ekl: „Chce$ se rozejít?“
V!d!l, #e máma zmlkne. Rozchod si nemohla dovolit.
A tak se nau'ila ml'et. A rad!ji tátu rovnou omlouvat.
„Má toho moc. Mohu za n!j b%t vd!'ná. Kdy# jsem na n!j 
'ekala cel% dosavadní #ivot, po'kám je$t! dal$í t%den.“
P"i'em# jí omlouvání vlastn! ani ned!lalo potí#.
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Omlouvání je druh%m pr&$vihem, spojen%m s pozitivním 
o'ekáváním. Pro dobré srdce, jaké m!la máma, je omlou-
vání naprosto p"irozenou samoz"ejmostí. A to nejen proto, 
#e máma necht!la b%t opu$t!na, ale také m!la dostate'n! 
pozitivní p"edstavivost.
Kdykoli mámu zabolelo srdce, po#ádalo promptn! rozum, 
aby se pokusil tuto bolest z momentálního zklamání nebo 
zran!ní od táty n!jak uti$it. To znamená: Vymyslet takové 
vysv!tlení, které by tátu pozitivn! omlouvalo a ne'inilo bo-
lestnou p"ítomnost je$t! t!#$í.
A dobr% rozum mám! pomáhal. Jeho p"edstavivost doká-
zala v tátovi vid!t p"esn! takového mu#e, jakého si máma 
p"ála. A tak máma bez v%hrad p"ijímala cokoli. I kdy# táta 
nep"i$el, by) to mám! slíbil, mámin rozum na$el milující 
od&vodn!ní. Ne proto, #e by to byla pravda, ale proto, #e si 
máma p"ála, aby to byla pravda. Kdy# si 'lov!k n!co sku-
te'n! hodn! p"eje, doká#e si to i p"edstavit tak sugestivn!, 
#e mu to p"ipadá jako pravda. 
A tak se stalo, #e táta nebyl tím jedin%m, kdo mám! lhal.
Máma se metodou omlouvání nau'ila lhát sob! také.
(ábel se chechtal u# dvojnásob...

V$echno, co (ábel tátov%mi ústy "íkal, byl jen sen. V$ech-
no, co si máma (áblov%mi vizemi p"edstavovala, byl taky 
jen sen. Ale máma ten sen milovala a0cht!la, aby pokra'o-
val. A táta taky. Oba se vlastn! zdáli $)astní. Jen#e zdání je 
jen klam. Klam je sen. A sen se d"íve 'i pozd!ji rozplyne.
V p"ípad! mámy se to stalo v den, kdy se náhodou dozv!-
d!la o tátov! man#elství. 
Ot"áslo to s ní. 
Nev!d!la, co d!lat. 
Co d!lat s informací, #e je tu dal#í "ena, jiná ne# ona.
Toho dne máma p"estala mluvit. Za'ala p"em%$let o to víc. 
A tak se jí mohl de/nitivn! zmocnit (ábel.
Na ten moment toti# 'ekal.
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