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Byli jsme dob%í lidé.
Pak p%i'lo zlo
a stali se z nás zlí lidé.
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Pro! jsem psal tuto knihu

T!i v"ci m" #tvou.
Za prvé, kdy$ se trápí lidé, kte!í si to nezaslou$í. 
Lidé dob!í, hodní, laskaví, se srdcem na dlani.
Lidé, kte!í nikomu ne#kodí, ale jim okolí ubli$uje.
Lidé, kte!í pak z toho vyvozují, $e asi nejsou dost dob!í.
Tito lidé si nezaslou$í ani tyto my#lenky, ani to okolí, 
které je nedoce%uje, zneu$ívá a nakonec je#t" srá$í.  
Tito lidé by si zaslou$ili obojí zm"nit. Ale k tomu 
nesta&í &ekat a doufat, $e se v#echno zm"ní samo. 
Ka$dá zm"na, která se má udát venku, musí za&ít uvnit!.

A tím se dostávám k tomu druhému, co m" #tve.
„To nejde,“ sly#ím od t"ch dobr'ch lidí. „Nem($eme t"m, 
kdo nás ni&í, !íct: A dost! To sta$í! Víc u" vám nedovolíme!“ 
Prosím p"kn", pro& to nejde?
„Proto$e bychom v t"ch druh'ch o&ích byli za zlé.“
Tak si tito hodní lidé rad"ji nechají ubli$ovat. 
A b"dují, $e v dne#ním sv"t" se nevyplatí b't dobr'mi. 
N"kte!í z nich dokonce zva$ují, $e se rad"ji stanou grázly 
&i mrchami. Proto dobr'ch lidí ub'vá. Jedni se p!idávají 
na stranu zla, druzí zlu ustupují.

„Jiná mo$nost není,“ !íkají mi.
Ne? A co takhle se zlu postavit? 
Co si p!estat nechat ubli$ovat, a zárove% nerezignovat na 
dobré srdce a pomoc t"m, kte!í ji pot!ebují? 
„Bohu$el. U$ jsme takoví. Jiní b't neumíme. B't odli#ní, to 
bychom se museli podruhé narodit,“ namítají a já souhla-
sím. V tom p!ípad" je pot!eba ZNOVU SE NARODIT.
Za&ít nov' $ivot. Jinak myslet, jinak jednat, jinak $ít.
Hned te).
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Jde to. Já to vím. Ne!íkejte mi, $e ne. Slovy Jana Wericha: 
„Ne!íkejte, $e nem($ete, jestli$e ve skute&nosti nechcete. 
P!ijde toti$ &as, kdy budete chtít, ale u$ nebudete moci.“
V#echno jde, kdy$ se chce a kdy$ se ví, jak na to.
*e nevidíte zp(sob, jak na to, je#t" neznamená, $e $ádn' 
neexistuje. Jen to znamená, $e ho máte hledat a aplikovat.
*e nevíte, kde? V této knize se dozvíte, jak na to.

A tím se posouvám ke t!etí v"ci, která m" #tve. Kdy$ mi 
n"kdo d"kuje za SVOU VLASTNÍ zm"nu. 
Moji milí &tená!i, dop!edu Vás $ádám: Ned"lejte to! 
Budete-li mít po p!e&tení této knihy pot!ebu n"komu 
pod"kovat, stoupn"te si p!ed zrcadlo a tam spat!íte 
hrdinu svého $ivota. 
Neple+te m" do sv'ch úsp"ch( a pozitivních zm"n. Ne já, 
to VY jste otev!eli tuto knihu, VY jste na#li odvahu a &as 
ji &íst, VY budete o sv'ch jednotliv'ch krocích p!em'#let 
a za&le%ovat je do $ivota. Bez &ehokoli z v'#e uvedeného 
by k Va#í zm"n" nikdy nedo#lo. 

Já Vás nezm"ním. Vy zm"níte sebe. A je to tak správn". 
Musíte toti$ zjistit, $e to JDE,a $e Vy to DOKÁ*ETE.
Doká$ete to beze m". Ani$ bych u toho musel b't. 
Zakazuji Vám !íkat: „Moje zm"na nastala jen díky n!mu.“ 
Ne. Chci, abyste po do&tení této knihy !ekli: „Rok je pry& 
a já to nemusím znovu &íst. V#echno toti$ vím a d"lám.  
V té knize pro m" u$ nebude nic nového.“

A pokud to za rok je#t" nebudete moci !íct, pokud n"ja- 
kou zm"nu dosud nebudete mít za$itou, vezm"te knihu 
zase od za&átku. V"!te, $e za dal#í rok si u$ zaklepete na 
&elo: „Co$e? N"kdo si nechá ubli$ovat? To já nedopus-
tím! N"kdo se neumí zm"nit? To já doká$u! Jemu n"kdo 
d"kuje? Za co? Na jeho návrzích není nic zvlá#tního!“
To chci. Abyste Znovuzrození u$ nikdy nepot!ebovali...
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Jak !íst tuto knihu 

Neukvapujte se s odpov"dí. ,t"te nejen o&ima. 
Ale také rozumem. A-také srdcem.
Abyste rozumem d(kladn" promysleli, co je pro Vás 
v-$ivot" dobré a-d(le$ité.
Abyste srdcem bytostn" procítili, pro& stojí za to p!eko-
nat v#echno náro&né a-t"$ké, co obsahuje tato kniha.

Je rozd"lena do &ty! &ástí. Do &ty! ro&ních období.
Máme-li toti$ provést znovuzrození, musíme k po&átku. 
,lov"k vychází z p!írody a-je sou&ástí p!írodních cykl(.
Jestli$e s jejich b"hem splyne, u#et!í si mnoho námahy. 
Nepoplave zbyte&n" proti proudu, nechá se jím moud!e 
nést. P!estane se vysilovat n"&ím, &ím se trápit nemusí,  
a zbude mu uvoln"ná kapacita a-síla na v#echno opa&né.
Na to, co d"lá rozum spokojen'm, nikoli utrápen'm.
Na to, co d"lá srdce napln"n'm, nikoli vyprázdn"n'm.

Tato kniha je jen o-jednom jediném roce Va#eho $ivota. 
Za&ít-m($ete hned zítra. Kalendá! je nedatovan'. 
Nestartuje prvním lednem. První t'den Va#eho nového 
$ivota m($e b't kdykoli. Ale pouze dokud d'cháte. 
P!itom Vá# poslední v'dech se s-ka$d'm nádechem blí$í.
Pí#u to proto, $e není dobré ani panika!it, ani marnit &as.
Je dobré vzít rozum i-srdce do hrsti. Nejlépe hned zítra.

,eká Vás padesát dva návrh(, jeden na ka$d' t'den.
Nebojte se jich. Zp!íjemní a-zjednodu#í Vám $ivot.
Zvládnete to. A-i-kdyby ne, i-kdybyste se u-n"jaké zm"ny 
zabrzdili, prosím, uklidn"te se. Hluboce a dlouze prod'-
chejte ten okam$ik. Pro&ist"te si dechem rozum i-srdce, 
vezm"te je znovu do hrsti a-osv"$te si následující !ádky.
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Smlouva se mnou
Oto&ením ka$dé strany této knihy vyjad!ujete souhlas se 
t!emi zásadami. Kdykoli se u n"jakého návrhu zadrhnete, 
v-n"jakém bod" sel$ete, slibte mi, $e budete ctít toto:

1. Nenecháte se odradit !asem zb"vajícím do vypr#ení 
padesátého druhého t"dne. 
Ten &as toti$ uplyne tak jako tak. Ale rozdíl je, kde se za 
onen rok potkáme. 
M($ete b't bu) na stejném míst" jako dnes, proto$e jen 
op"tovn" p!e#lápnete v-tom samém kruhu, anebo m($ete 
b't o-rok dál, proto$e z-toho kruhu kone&n" vykro&íte. 
M($ete $ít stále tent'$ $ivot, anebo u$ nov'. 
M($ete stát dál p!ed branami sv'ch sn(, anebo jimi u$ 
procházet a své sny u$ pro$ívat. 
Prosím, v"nujte SAMI SOB. tento jeden rok. 
Prom"%te ho v-rok Va'í naprosté zm!ny.

2. Kdykoli budete chtít p$ed!asn% skon!it, p$ipomene-
te si, pro! jste za!ali. 
To, $e &tete tuto knihu, má sv(j d(vod. 
Ten d(vod, prosím, hned te) napi#te sem.

CHCI DOSÁHNOUT TOHOTO:

Slibte mi, $e kdykoli to budete chtít vzdát, u&iníte toto:
1) Vrátíte se na tuto stranu. JE TO STRANA 10!
2) Vlastnoru$n! p%e'krtnete slovo CHCI.
3) Vlastnoru$n! p%ipí'ete „U( NECHCI“.
4) P%i pohledu na sv&j záv!r vezmete rozum a srdce do hrsti. 
Opravdu to, co jste CHT)LI, u" NECHCETE?
5) Kdo za Vás tehdy rozhodl to první a nyní to druhé?
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Ne$ knihu de/nitivn" p!ed&asn" zav!ete, odpov"zte mi 
je#t" na poslední otázku. 
„Za&ínám.“ Kolikrát jste si to u$ !ekli?
A kolikrát Vás d!íve &i pozd"ji n"co zabrzdilo a odradilo?
Zajímali jste se n"kdy o to, pro& se to opakuje?

Rozhlédn"te se, prosím. 
Co v#ude spat!íte? Rovnováhu.
Vyvá$enost je daná vztahem dvou protich(dn'ch sil.
Dobro pot!ebuje zlo. Bez zla nemá dobro hodnotu.
Sv"tlo pot!ebuje tmu. Nejhlub#í nocí nejvíce zá!í hv"zdy.
*ivot pot!ebuje smrt. Neb't jí, nevá$ili by si lidé $ivota.
D(le$itost párového principu je z!etelná i na &lov"ku. 
Máme dv" nohy, jenom o jedné bychom nikam nedo#li. 
Máme dv" ruce, je$ okam$it" p!ijdou nohám na pomoc, 
kdy$ se n"která z nich zraní. 
Máme dv" o&i, u#i, &elisti. Dv" poloviny mají na#e srde&ní 
komory i mozkové hemisféry. V#echno je dvakrát. I na#e 
my#lení má dv" &ásti. A jedna druhou pot!ebuje.

Na#e silné Já racionáln" ví, po &em tou$íme.
Na#e slabé Já emocionáln" hledá d(vody, pro& nechtít to, 
po &em tou$íme.
Na#e silné Já zoceluje, kdykoli p!ekoná slabé Já.
Na#e silné Já tedy ke svému sílení pot!ebuje slabé Já.
Tak jako my v#ichni pot!ebujeme pr(#vihy, pády a prohry. 
Hlavn" ony toti$ vedou k na#emu zlep#ení.

„Kon&ím.“ Kdy$ s tímto záv"rem podléháme slabému Já 
a vzdáváme to, co ve skute&nosti chceme, &iníme tak jen 
proto, $e nevíme, kdo je na#ím úhlavním soupe!em.
Není to na#e slabé Já. 
Je to &ty!písmenn' nep!ítel. 
ZVYK.
Nep!ítel, ze kterého pouze pot!ebujeme ud"lat p!ítele. 
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Slabé Já to s námi nemyslí zle, jedná pudem sebezáchovy. 
Nechce smrt, nechce ohro$ení, proto chce bezpe&í. 
A bezpe&í znamená „hlavn" se nesna$it o n"co nového“.
Cokoli nové je neznámé, tudí$ to m($e b't i nebezpe&né.
Proto, kdykoli se rozhodneme pro zásadní $ivotní zm"nu, 
&eká nás boj se $eleznou ko#ilí. Slabé Já ji odmítá sundat. 
Nehodlá p!eprat zvyk. Ale jen po ur&itou dobu. Dokud si 
ze své $ivotní zm"ny nevytvo!íme zvyk nov'.

Na#í nejd(le$it"j#í hodnotou bude &as. Ten &as, jen$ bude 
stále více pracovat ve prosp"ch na#eho nového zvyku. 
Chce to jen vydr$et. Zatnout zuby a p!eprat star' zvyk. 
Slabé Já nám nechce ublí$it. Proto ho sta&í ka$dodenním 
opakováním návrhu jen ujistit, $e my nejsme v nebezpe&í, 
$e víme, co d"láme. Tak se stane, $e co na za&átku pro n"j 
bylo NEZVYKLÉ, se po t'dnu stane OBVYKL0M.
Slabému Já se zalíbí nov' zvyk, uvidíte. Av#ak mu musíte 
sv'm siln'm Já pomoci.
Nesmíte vzdát to, co je pro Vás d(le$ité. Vzdáte-li to, ne- 
pom($ete si. Klesne Va#e sebed(v"ra a ochota pokusit se 
o to je#t" n"kdy v budoucnu. Slabému Já dáte v"t#í moc.
A tak neztrácejte dobrou energii. I kdy$ sel$ete jednou, 
t"#te se, $e to p!í#t" vyjde. Tím posílíte silné Já.

Vytvá!et nov' zvyk p!irozen" znamená vystavit se riziku 
neúsp"chu. Zkou#íte-li n"co nového, chvíli trvá, ne$ se to 
povede a ne$ si to osvojíte. Na tom není nic #patného.
Selhání je v lidském $ivot" nevyhnutelné, ba správné. 
,lov"k musí ob&as selhat, proto$e není neomyln'. 
A-také musí prohrávat, aby si poté o-to víc vá$il vít"zství. 
Av#ak k-tomu musí – po porá$ce – pokra&ovat.
Vzdát se je sv'm zp(sobem nejsnaz#í. Vzdát se znamená 
„nemuset u$ nic“. P!ejít do pohodlnosti. Z(stat na míst", 
nepoznat nové barvy a-chut" $ivota, v&etn" t"ch temn'ch 
a-ho!k'ch, spojen'ch s-dal#ím díl&ím neúsp"chem. 
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„Prohrát a vzdát to“ je projev slabého Já. 
„Prohrát a-nevzdat to“ je projev silného Já. 
Kterému z nich chcete dát v"t#í moc? 
To není moje dilema. To je Va#e volba.
P!ekonávejte slabé Já, kdykoli se Vás pokusí zastavit. 
Pochopte jeho p(sobení jen jako test, zkou#ku, trénink 
silného Já. P!ivítejte to jako p!íle$itost nab't v"t#í sílu. 
Slabé Já pat!í k-Va#emu $ivotu, proto$e Vás &as od &asu 
musí prov"!it. Slabé Já je pochybnost. Nic víc, nic mí%.
Pamatujte to slovo: P!ichází Vás PROV.1IT, ne porazit. 
Podlehnete-li slabému Já, oslabí Vás. 
P!ekonáte-li slabé Já, posílí Vás.
Co z toho chcete? 
Zamyslete se, prosím, nad STRANOU 10 je#t" jednou.

3. I&kdy' Vás díl!í slabost p$em('e, za!nete zase znovu. 
Stojíte na prahu nejd(le$it"j#ího roku svého $ivota. Roku 
POSILOVÁNÍ. Co t'den, to úkol. Co úkol, to &inka. 
Ani jednu nebude lehké nosit cel' t'den v-hlav" a-srdci. 
Ov#em já se nezab'vám lehk#mi v"cmi. Zab'vám se tím, 
co v-$ivot" stojí za to. A-to lehké nikdy není.
Slibte mi, $e k-sob" budete trp"liví. Za padesát dva t'dn( 
si pod"kujete za to, kam jste zvládli dojít. Co v#echno jste 
dokázali p!ekonat. Kolik slabostí jste nechali za sebou. 
Pro cel' Vá# $ivot.
Uv"domte si, $e u$ samotn' st!et se slabostmi Vás posílí. 
I-díl&í prohra, po ní$ budete pokra&ovat dál. Nikdy toti$ 
neza&ínáte znovu od nuly, ale od zku#enosti. Od zku#e-
nosti se svou slabostí. 
I-za&ít znovu je projev síly &lov"ka. 
D(kaz, $e nad ním slabost nezískala moc.

To jsou t!i zásady této knihy. Pokud se rozhodnete oto&it 
stránku, p!ijímáte v#echny d(sledky rizika, $e práv" dne#- 
ním dnem za&al nejd(le$it"j#í rok Va#eho $ivota.



První období
ZIMA
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P!íprava

Na za&átku b'vá tma.
Tma jménem Nev!domost. Tak$e nevíte, co d"lat.
I tma jménem Nevidomost. Tak$e nevidíte cestu.
Víte jen, co chcete, a vidíte jen, $e se toho trochu bojíte.
Toto dvojí polo#ero p!iná#í úzkost. Jako zima se sv'm p!í-
li# krátk'm denním sv"tlem.

Takto se v"t#inou za&íná. N"kdo s tím ani nic ned"lá. Ne-
!e#í svou úzkost, ona se tudí$ prohlubuje. A$ se stane ne-
snesitelnou. To znamená, $e ji jednoho dne u$ nem($ete 
déle snést. Musíte n"co ud"lat, n"co zm"nit.
Ale nevíte jak. 
,ím za&ít. 
Jak pokra&ovat. 
Obest!e Vás strach, bezmoc, chlad, mráz, ztuhlost.
A-p!itom víte, $e to takhle nejde dál.

Toto je p!irozená první fáze. Projdeme jí v-souladu nejen 
s-psychologií a psychoterapií, ale hlavn"-v souladu s psy-
choimunologií. *e jste ten t!etí pojem nikdy nesly#eli?
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Psychoimunologie je obor, kter' prokázal p!ímou souvis-
lost mezi stavem lidské psychiky a-stavem lidské imunity. 
Ni&íte-li si dlouhodob" svou psychiku, d!íve nebo pozd"ji 
si podlomíte i své t"lesné zdraví. 
V"nujte, prosím, pozornost, nepatrnému sl(vku. Zvratné-
mu zájmenu si. Zdraví Vám z psychického pohledu nepod-
lomí nikdo druh'. Podlomíte ho sami sob!.
Proto vznikla tato kniha. Abyste za&ali pro zdraví, to du-
#evní i-to t"lesné, d"lat víc. Va#e du#e i-t"lo si to zaslou$í.

Jist" jste ji$ sly#eli pojem psychosomatika. Psyché je latinsky 
du'e, soma je latinsky t!lo. Psychosomatika, v-souladu s-psy-
choimunologií, !íká, $e du#e a-t"lo jsou spojené nádoby. *e 
musíme pe&ovat o-obojí. Není zdravé posilovat jen jednu 
nohu, máme-li dv". Vyvedli bychom sami sebe z-rovnováhy.

Zimou za&ínáme i proto, $e toto ro&ní období je v(bec nej-
k!iklav"j#í ukázkou odpojení moderního &lov"ka od p!íro-
dy. Zatímco v#echno $ivé tvorstvo nap!í& p!írodou se prá-
v" v-zimní etap" ukládá ke spánku a-odpo&inku, moderní 
&lov"k se z chamtivosti rozhodl pro opak. Pro nejv"t#í stres, 
blázn"ní a-sebevy&erpávání. Vánoce v-jeho moderním po-
dání jsou v#echno, jenom ne svátky klidu.
A-tak ud"láme opak. Uklidníme se. Odpo&ineme si. 
V-tomto po&áte&ním období si „pouze“ ujasníme, co vlast-
n" chceme i-nechceme. U$ tím za sv'm snem vykro&íme.

Prosím, nepodce%ujte toto &tvrtletí. 
Orientace v-tom, co v-$ivot" chcete a-co nechcete, je stejn" 
d(le$itá jako Va#e následné kroky. Mají-li toti$ mít smysl 
Va#e kroky, musejí vést správn'm sm"rem. A-proto si po-
t!ebujete uv"domit t!i d(le$itá fakta:
Kde jste. Tedy kde je Vá' start.
O*$em sníte. Tedy kde je Vá' cíl.
Co chcete a*co nechcete. Tedy mantinely Va'í cesty.
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Zamyslete se, prosím, nad v'chozí situací, v-jaké jste.
*e Vás n"co bolí? *e Vás to trápí? *e je to nesnesitelné? 
To je v-po!ádku. 
Proci+ujete bod, ve kterém nechcete z(stat. 
Je dobré si pamatovat #patné pocity, které nyní pro$íváte. 
Budete mít motivaci se do nich u$ nikdy nevrátit a-vzdálit 
se jim co mo$ná nejvíce.

A-nyní se prosím zamyslete nad /nálním stavem, po kte-
rém tou$íte.
Vci+te se do n"j, jako byste se v-n"m u$ nacházeli. 
Je Vám jen hezky? Nebo se ve Vás mísí t"#ení se a-zklamá-
ní, $e v-tom bod" je#t" nejste? 
I-to je v-po!ádku. 
Získali jste druhou motivaci. Po té negativní (co u" nechci 
nikdy cítit) tu pozitivní (co chci n!kdy cítit).
M($ete mi to doslovn" popsat?

Co v#echno cítím te) – v&nevyhovující p$ítomné situaci:
1.

2.

3.

Co v#echno chci cítit pak –&ve vysn%né budoucí situaci:
1.

2.

3.
Tímto jste zadali do navigace start a-cíl.
Zb'vá stanovit cestu.
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Tu de/nují dva mantinely, mezi kter'mi se budete dr$et.
Prav' mantinel (od rozumu) se jmenuje Co v'echno chci.
Lev' mantinel (od srdce) se jmenuje Co v'echno nechci.

Napi#te mi, prosím, sv(j hodnotov' $eb!í&ek:

Co v#echno chci:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Co v#echno NEchci:
1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nu$e, Va#e vnit!ní navigace zná start i-cíl.
Dokonce vyzna&ila i mantinely Va#í-cesty, klí&ové pro Va#i 
psychoimunologickou pohodu. Ani to ale nesta&í.

Kdy$ stojíte na nástupi#ti vlakové stanice a-chcete dojet do 
cíle, co myslíte, $e je to nejd(le$it"j#í?
B't na nástupi#ti v&as? Ne.
Znát správn' sm"r jízdy? Ne.
Vystihnout vlak, sm"!ující do správné cílové stanice? Ne.
Nejd(le$it"j#í je v(bec do toho vlaku NASTOUPIT.

Mnoho lidí ví, kde je i-kam se cht"jí dostat. 
V"dí, co by m"li ud"lat i-co by d"lat nem"li. 
A-p!ece do vlaku nenastoupí. 
N"kte!í nenajdou odvahu. Jiní nenajdou sílu.
Mnohdy nev"!í v-sebe. Ob&as v-n" nev"!í druzí.

Vy v#ak stojíte na nástupi#ti proto, abyste nastoupili.
Pokud si po!ád nejste jisti, d(v"!ujte mi a-oto&te stránku.
Povím Vám jeden d(le$it' p!íb"h.
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Zimní p!íb"h
Marie

Sta!ilo

Nav#tívila m" $ena jménem Marie.
Trp"la syndromem poslu'ného $lov!ka.
Plnila v'hradn" pot!eby druh'ch, svoje v(bec.
Neum"la si dovolit myslet taky na sebe.
Domnívala se, $e jí to musejí dovolit ti druzí.
Ale ti jakoukoli její svobodu nerespektovali.

Dokud m"la man$ela, musela tu b't pro n"j.
Dokud spolu vychovávali d"ti, musela tu b't i pro n".
Kdy$ od ní man$el ode#el a d"ti vylet"ly z hnízda, byli tu 
Mariini rodi&e. Stárli, musela tu b't pro n".
Kdy$ její d"ti povily Marii vnou&ata, musela tu b't pro n".

Ka$d' z jejího okolí v"d"l, $e Marie je v$dy k dispozici. *e 
obstará, za!ídí, pohlídá. Nebyla ale pravda, $e Marie niko-
mu nedokázala !íct NE. Sama sob" !íkala NE neustále.

Tolik se jí líbil zájezd, na kter' ji lákala kamarádka. Jen$e 
d"ti pot!ebovaly samy na dovolenou. Bez vnou&at. Tak jim 
Marie vy#la vst!íc.
Tolik se jí líbil plakát divadelního p!edstavení, jen$ vid"la 
na pouli&ním pouta&i. Oslovil ji i neznám' mu$, zda by ji 
na tu hru mohl pozvat. Ale zrovna telefonovali její rodi&e. 
„Nikam ve&er necho). Pot!ebujeme, abys nám nakoupila.“
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Tisíckrát m"la Marie pochopení pro druhé.
Druzí pro ni pochopení nem"li nikdy.
„Od &eho jsi dcera? Tumá# úkolní&ek a starej se!“
„Od &eho jsi babi&ka? Tumá# vnou&ata a hlídej!“
A Marie se nikomu nevzep!ela. Nejde to, myslela si.

Syndrom poslu'ného $lov!ka b'vá spojen se syndromem hla-
dového srdce. S postrádáním lásky. 
Rodi&e ji odmala u&ili: „Poslouchej. Jinak T" nikdo nebude 
mít rád. Kdo poslouchá, je poslu#n'. Kdo !íká NE, je ne-
poslu#n' a nikdo ho nemá rád. Koho nikdo nemá rád, je 
sám. B't sám je zlé. B't sám znamená neb't hodn' – ne-
b't hodn' lásky. Neposlu#ní lidé nejsou hodní. Proto jsou 
sami a ne#+astní. Poslouchej, a bude# #+astná.“
Malá Maru#ka cht"la b't #+astná a necht"la $ít bez lásky. 
Proto se sna$ila b't co nejhodn!j'í hol&i&kou. ,ekala na p!í-
kazy a-pak je co nejposlu'n!ji vyplnila. Aby ji lidé m"li rádi. 
Aby v jejich o&ích nebyla za zlou. Aby se neocitla sama.

Problém byl, $e se #+astn" necítila. Lidé ji „b(hvípro&“ rádi 
nem"li. ,ím samoz!ejm"ji jim byla k-dispozici, tím mén" 
si toho vá$ili. Její „Ano, ud"lám to“ ztratilo pro lidi hodno-
tu, o&ekávali to, po&ítali s tím. Naopak kdy$ se jednou po-
kusila vzep!ít, zlobili se. Nic ne$ „Ano“ !íct nesm"la. 
Brali ho jako automatické, normální, v#ední. 
P!estali za n"j d"kovat. 
Za samoz!ejmé se p!ece ned"kuje.

A tak Marie $ila bez lásky i bez vlastního $ivota.
Druzí si jí nevá$ili, a&koli se pro n" celá ob"tovala.
Nebyl to paradox. Z pohledu psychologie platí, $e ob"tu-
jete-li se dál pro lidi, kte!í si Va#í ob"ti nevá$í, za&ne Vám 
chyb"t láska nejen zven&í, ale i zevnit!. Jak byste si mohli 
sami sebe vá$it, jestli$e si Vás nevá$í ti, kte!í jsou pro Vás 
d(le$ití? A tak p!estanete mít sami sebe rádi. 
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Marii trápilo, $e si jí nikdo nevá$í. Ale také to, $e neví, jak 
z toho ven. Otázky, je$ ona tak samoz!ejm" pokládala dru-
h'm, z jejího okolí na její adresu nikdy nezazn"ly. „Co po-
t!ebuje# Ty? O-&em sní#? Jak Ti s tím m($eme pomoci?“
Nikdo se jí nezeptal.
Nikdo se o-její pot!eby nezajímal.
Kdekdo s-ní naopak jednal tak, jako by sv(j &as a-sv(j $ivot 
ani nem"la mít.
Marie to akceptovala. Nedokázala !íct: „A dost! To sta&í!“
A$ to jednoho dne za ni provedl $ivot sám.

Marie se zhroutila. Nepamatovala si nic, jen mdlo, rozma-
zan' sv"t a ticho. Kdy$ procitla, vyka#lávala krev. Léka!i jí 
po dlouh'ch vy#et!eních oznámili smutnou zprávu.
„Jste v pozdním stádiu rakoviny. Máte poslední t!i m"síce 
$ivota.“

V-Marii se v-tom okam$iku smísily mnohé negativní po-
city. Vztek i lítost. Spílání druh'm i vy&ítání sob". Bezmoc 
i úzkost. To jediné, co v té chvíli cht"la, bylo neuskute&ni-
telné: p!eto&it cel' $ivot znovu na za&átek a-od základ( ho 
zm"nit. U$ nikdy se neob"tovat pro ty, kdo ji ob"tovali.

„Sv"t je jako supermarket a $ivot je jako mince,“ !ekl jsem 
Marii. „Sv(j $ivot m($ete utratit, za co chcete, ale m($ete 
ho utratit jenom jednou.“ 
Jak jsem to $ila? Pro co jsem promarnila v#echen sv(j &as? 
Tak zn"ly otázky, které stup%ovaly její hn"v, kdy$ se vrace-
la od léka!e. Svolala celou rodinu. Alespo% v té chvíli o&e-
kávala ú&ast a soustrast. Marn".
V#ichni rodinní p!íslu#níci toti$ byli v #oku, ale...
„Kdo nám bude hlídat d"ti?“ vyhrkli její potomci.
„Kdo nám bude uklízet a nosit nákup?“ vyhrkli její rodi&e.
Teprve kdy$ se Marie rozplakala, shromá$dili se kolem ní.
„Má#-li poslední t!i m"síce $ivota, u$ij si je,“ dovolili jí.
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Kdy$ m" Marie nav#tívila, o&i se jí smály.
Podávala mi doporu&en' dopis, podepsan' onkologem.
Omlouval se. Popletli v'sledky. 
Marie m"la nezhoubn' nádor. A k tomu neuv"!iteln' ko-
mentá!. „Pet!e, mn" to nevadí,“ mávala lejstrem, „já u$ to-
ti$ tu rakovinu nepot!ebuju.“

Zní to divn", ale Marie pot!ebovala rakovinu k tomu, aby 
kone&n" !ekla: „A dost! To sta&í!“
Kdy$ se toti$ o omylu léka!( dozv"d"la rodina, Marii za-
&al zase vyzván"t mobilní telefon a p!icházet SMS zprávy 
typu: „Kde jsi? Má# tady úkolní&ek, vnou&ata. Starej se!“
Marii se smály o&i, kdy$ ten dot"rn' p!ístroj p!ede mnou 
sprovodila ze sv"ta.

Ne, drazí. To STA,ILO – vyjád!ila beze slov.
A-nyní bych se mohl já zeptat Vás. Co pot!ebujete k-tomu, 
abyste za&ali SV2J *IVOT, plnit si SVÉ SNY?
Pot!ebujete k-tomu blí$ící se smrt?
Pot!ebujete k-tomu vá$nou nemoc?
Nebo se obejdete bez nich a doká$ete i tak !íct v#emu, co 
Vám ni&í du#evní &i t"lesné zdraví: „A dost! U$ sta&ilo!“?

To je d(vod, pro& dr$íte tuto knihu.
Mo$ná se Vám podlamují kolena, proto$e jste si uv"domi-
li, $e po Vás budu chtít ud"lat n"co, co jste do této chvíle 
nedokázali. Jen$e dokázat to stojí za to, v"!te mi.

Za&ínáte nov' $ivot.
Ani$ byste o-ten dosavadní museli p!ijít.
Ve skute&nosti toti$ sv(j dosavadní $ivot obohatíte o nové 
dovednosti. A nebude to jen v'k!ik: „A dost! U$ sta&ilo!“

Najd"te si, prosím, teplé místo a projdeme si spolu dvanáct 
zimních t'dn(.



ZIMNÍ 
KALENDÁ#

Já a"chlad, 
kter# m$%e 
p&ijít zevnit&



To, "e procházíme ho%k#m obdobím, 
je't! neznamená, "e jednou nedostane 

p%íchu+ ho%ko-sladkou.
Sta$í, "e se jednou moud%e ohlédneme 

za tím, co nám dalo zabrat, co bylo t!"ké, 
ale co se nám také poda%ilo zvládnout 

a*co nás posílilo a*posunulo dál.
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I já mám  
ve skute!nosti dva %ivoty; 

ten druh# mi za!ne, 
jakmile si uv'domím,  
%e doopravdy mám  
%ivot jenom jeden

1. 
t$den

Opakujte si:
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N"kdo !íká, $e $ivot je moc krátk'.
N"komu zase $ivot p!ipadá a$ moc dlouh'.
A-proto se rozhodne si ho dobrovoln" zkrátit.

Máme-li zp!esnit &asov' p!ívlastek pro $ivot, je „krat#í“.
*ivot není dlouh' ani krátk', ale je krat#í. Neustále krat#í. 
S-ka$d'm dnem, kter' uplyne, je o-jeden den krat#í.

Nic nemá tak nedozírnou hodnotu jako &as.
Ani zdraví. I na Titanicu byli lidé zdraví, ale u$ nem"li &as. 
Jakmile nemáme &as, u$ nic pro nás nemá hodnotu.
Ani peníze ne.
*ivot m($eme vym"nit za peníze. Ale pen"zi zpátky ne-
získáme $ivot. 
Peníze jsou k-mání na tolika místech. Ale &as není k-do-
stání v-$ádném obchod".
Pen"z m($eme mít v$dy víc. Ale &asu máme v-$ivot" u$ 
jenom mén".

Pokud si toto uv"domíte, pokud si toto budete opakovat 
cel' první t'den, nau&íte sv(j mozek základní rutin", kdy 
ka$dou okolnost, ka$dou událost, ka$dou p!íle$itost, ka$-
dou zku#enost, ka$d' pro$itek i-ka$dou osobu bude vní-
mat optikou &asu. Bere Vám tento &lov"k &as? Zp!íjem%u-
je Vám &as? Dodává Va#emu &asu smysl, radost, ponau&ení? 
S jeho pomocí sv(j &as zhodnocujete, nebo degradujete?

Nevím, co konkrétn" Vás trápí, po &em momentáln" tou-
$íte nebo co sami v sob" !e#íte. Mo$ná to v-této chvíli je#-
t" p!esn" nevíte ani Vy. Mo$ná to, co dnes pova$ujete za 
d(le$ité, se zítra zm"ní v ned(le$ité. I to se m($e stát.
K zim" pat!í tma a nejistota. Ale sv"tlo se pomalu objeví. 
Sv"tlo, $e „takhle u$ pokra&ovat nechcete“ a-$e byste rádi 
sv(j $ivot zm"nili. Nesp"chejte, prosím, na nic víc. V"nujte 
tento první t'den jen uv"dom"ní hodnoty &asu.
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Chci, abyste pochopili, $e bez ohledu na povahu Va#eho 
problému m($ete s-touto knihou zm"nit sv(j $ivot.
Slovo „m($ete“ je d(le$ité a-je t!eba ho správn" pochopit.
Vyjad!uje nejen Va#i schopnost to dokázat, ale i $e smíte. 
Ano, Vy smíte zm"nit sv(j $ivot.
Nejen$e m($ete, ale p!ímo musíte.
Musíte tu zm"nu ud"lat, proto$e není &as marnit &as.
Vá# $ivot je po!ád krat#í.
Vá# konec se nezadr$iteln" blí$í.
Sv(j $ivot nesmíte propásnout.
Proto$e dal#í u$ opravdu p!ijít nemusí.

Kdy$ mi umíral d"de&ek z tatínkovy strany, byl jsem je#t" 
dít". Snad proto m" fakt, $e umírá, fascinoval. Cht"l jsem 
v"d"t, jaké to je.
Zvídav" jsem se tedy zeptal: „Jaké to je v"d"t, $e umírá#?“
D"de&ek na m" nasm"roval své nep!ítomné o&i – na l($ku 
v-nemocnici v-M"#icích –-a-vrátil mi m(j úder dokonale. 
„A-jaké to je, Pé+o, myslet si, $e neumírá#?“

M"l pravdu a já si to dodnes p!ipomínám.
U$ narozením za&íná cesta ke hrobu. Nejde to zastavit. To 
ostatn" ani není ú&el $ivota. *ivot je jako hodinky. Sm"!u-
je v'hradn" vp!ed. K &emu jsou hodinky, které se zastaví?
*ivot se má $ít. *ivot je zm"na, $ivot jsou barvy, $ivot je 
rozmanitost. A rozmanité jsou i cesty, po kter'ch jdeme. 
Ka$d' &lov"k je jin', tudí$ i-jeho cesta, jeho osud jsou roz-
dílné. Co &lov"k, to jiné poznání.
Jedno v#ak máme v#ichni spole&né. A-v-tom spo&ívá spra-
vedlnost $ivota. 
V#ichni máme stejn" &asu. V#ichni máme dvacet &ty!i ho-
din ka$d' den. Je jen na nás, co s-nimi ud"láme. Je to ná# 
problém, na#e odpov"dnost a-na#e karma. Nikdo jin' ná# 
$ivot ne$ije. 
Cht"lo by se !íct: Ná# $ivot je jen ná#. Ale není to p!esné.
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Relativita $ivota spo&ívá u$ v-tom p!ivlast%ovacím zájme-
nu. Ná'. Ná# $ivot.
Pokud pou$íváme toto spojení a$ p!íli# vá$n", myslíme si, 
$e $ivot vlastníme, $e je na#ím majetkem. *e dokud se ho 
nez!ekneme, dokud se o-n"j sami nep!ipravíme, budeme 
$ít dál. Ne. 
Ve skute&nosti tento $ivot není ná#. Nejsme jeho vlastníky. 
Byl nám jen prop(j&en. A-my ho na konci musíme vrátit.

U$ ve star'ch dobách si v#imli, $e ka$d' &lov"k je jin'. Oni 
!íkali: „Ka$d' má jiné h!ivny.“
H%ivna byla dávná jednotka hmotnosti v-&esk'ch zemích. 
Ka$dému z-nás je p!i narození sv'm zp(sobem navá$eno 
to &i ono. Ka$d' máme ten &i onen talent. V#ichni nemá-
me stejn', ale ka$d' máme n"jak'.
H!ivny jsou jako semínka a-na#ím úkolem je starat se o-n" 
po cel' $ivot. Je pouze na-nás, zda tomu, kdo nás h!ivnami 
obda!il, na konci vrátíme „úhor“, anebo „zahrádku“.

V"nujte proto tento t'den prom'#lení a-proci+ování d(vo-
du, pro& jste tady. Pro& Vám byl dop!án &as, jak'mi h!ivna-
mi jste vlastn" obda!eni, k-&emu jste intuitivn" vedeni, co 
Vás nejvíce napl%uje a-co naopak vyprazd%uje.
Opakujte si: *ivot je jen jeden a-je stále krat#í. Proto nemá 
smysl zbyte&n" se trápit pro n"co, co si tolik Va#í energie 
a-&asu nezaslou$í. Kdykoli se Vás n"co pokusí otrávit, !ek-
n"te si: Stojí mi to za to? Bude na tom za m!síc zále"et? Ne-
marním energii a*$as pro n!co, co ve skute$nosti není d&le"ité?

Podobn" p!em'#lejte o-sv'ch vnit!ních puzeních. O-sv'ch 
sklonech k-lítosti, v'&itkám, sebes$írání.
Zápasíte s-nimi? Zápasíte s-nimi takto u$ dlouho?
Vzpome%te si na psychoimunologii a Marii. STA,ILO.
Pokud cokoli nep!íjemného trvá p!íli# dlouho, u$ to sta&í.
*ivot ne$ijeme proto, abychom ho ne$ili.
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2. 
t$den

Opakujte si:

Co nemám 
ve sv#ch rukou, 
zbyte!n' nosím 

ve své hlav'
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