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K čemu potřebujeme schopnost zvanou mañana

„Chtěl bych se konečně naučit nechávat za sebou večer svůj psací 
stůl uklizený,“ vzdychne prokurista Petr. „Snad mi tenhle seminář 
o selfmanagementu pomůže být pořádnější.“

„Lepší organizace a k tomu ještě management času by mi také po-
mohly,“ přidává se právnička Sabina. „Potřebovala bych den dlouhý 
48 hodin, abych dokázala zkoordinovat děti, práci a manžela. Nějak 
jsem pořád pozadu a moje tchýně říká, že jsem chaotik.“

Co se musejí naučit Petr se Sabinou? Být výkonnější, pracovat 
rychleji, číst diagonálně nebo lépe organizovat sebe samé? Nic 
z toho, řekli bychom. Oba zvládají hodně a oba dosáhli horní hra-
nice své výkonnosti. Snažit se o víc už by s sebou neslo zdravotní 
rizika. Petr a Sabina se musejí naučit něco úplně jiného: ovládnout 
umění zvané mañana. Jedná se o schopnost cíleně aktivovat para-
sympatikus. Parasympatikus představuje onu část našeho nervového 
systému, s jejíž pomocí získáváme schopnost regenerace, obrany 
a kreativity. Umožňuje nám přístup k sobě samým. Bez jeho akti-
vace se vystavujeme nebezpečí, že už nebudeme schopni rozpoznat, 
co potřebujeme, což ve svém důsledku vede k naší nespokojenosti 
a onemocnění. A přestože možná nyní úspěšně žijeme svůj sen, bez 
zapojení parasympatiku stejně sklouzneme do syndromu vyhoření. 
Schopnost cíleně aktivovat parasympatikus je dnes předpokladem 
pro to, abychom dokázali ve svém životě najít spokojenost a mohli 
si dlouho užívat úspěchu.

ÚVOD 
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Proč říkáme uvedené schopnosti „umění mañany“? Na tento po-
jem připadl Petr, o němž už byla řeč výše. Dlouho přemýšlel nad 
tím, co by mu pomohlo zmíněnou schopnost v sobě probudit a vy-
užít, až mu vytanuly na mysl spokojeně prožité roky, během kterých 
pro svoji firmu řídil pobočku v Jižní Americe. Přesně v 17 hodin se 
tu všechny stroje zastavily. Nikdo nepokračoval v práci – a ve všech 
ostatních firmách to bylo stejné. Pracovní život ustal. Co se nestihlo 
dnes, zůstalo na zítřek. Jednoduše mañana. Zítra je také den. Petr 
vzpomínal na svůj někdejší rituál po vykonané práci, kdy si pokaždé 
s kolegou na jeho verandě nejprve dali punč. Oba muži si opírali 
nohy o zábradlí verandy a přitom se dívali do širé dáli a srkali svůj 
koktejl. Fáze odpočinku byla zahájena, ještě jednou se probraly udá-
losti právě uplynulého dne. A když Petr dopil svůj punč, vydal se 
domů. Nedokázal si vzpomenout, že by v Jižní Americe někdy zažil 
pocit shonu, který byl doma ve Švýcarsku jeho každodenním prů-
vodcem. Petr se v tomto semináři rozhodl, že se nebude učit, jak lépe 
uklidit psací stůl, ale jak sám sobě říci: „Mañana.“ Zatoužil přenést 
náladu večera po práci, jak ji zažil v Jižní Americe, také do Švýcarska. 

Proč právě teď?

Co je spojeno s pocitem shonu a od čeho se chce Petr právem 
osvobodit? Jde o zřejmé věci, které nejsou pro člověka dobré a které 
představují přirozené průvodce života ve shonu: jmenujme zejména 
nejasný pocit ustaranosti, hloubání nad záležitostmi, které se ne-
vyvíjejí podle našeho očekávání, či trvalý pocit, že něco nezvládne-
me. A není to jen Petrův problém. Uvedený psychický stav se stal 
znakem dnešní doby. 

Účastníci semináře o zvládání stresu, který byl určen pro vedoucí 
pracovníky, měli za úkol popsat, jak obvykle ukončují svůj pracovní 
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den. Jestli pěstují něco jako popracovní rituál. Přihlásil se Herbert, 
na rozdíl od jiných účastníků už delší dobu penzista, a promluvil 
o tom, jak si dříve po práci nejprve vypil s kolegy malé pivo v kasi-
nu a pak jel uvolněný domů. To bylo v sedmdesátých letech. Lze si 
docela dobře představit, jak vypadal Herbertův návrat k rodině: děti 
byly vykoupané a čekaly v posteli na pusu na dobrou noc, manželka 
měla večeři už připravenou na stole. Herbert byl většinou přesný. 
Poté následovala volba mezi pouhými dvěma televizními programy. 
V sobotu se umývalo auto a sekal trávník. V neděli dopoledne se 
chodilo do kostela, odpoledne následovala procházka lesem s rodi-
nou a potom přišly na řadu hry jako žolíky nebo prší. Někdo sice 
může tyto aktivity považovat za nudné nebo zpátečnické, skuteč-
ností ale zůstává, že s jednou věcí Herbert neměl problém: dokázal 
každý večer a o víkendech zcela vypnout. 

Představme si stejný scénář v dnešní době. Karel sedí v kanceláři. 
Chtěl by dnes být doma v 19 hodin, aby se tentokrát mohl zúčast-
nit grilování se sousedy, které naposledy k nevoli rodiny zmeškal. 
Vtom mu přichází e-mail z americké mateřské společnosti, která 
oznamuje na 18 hodin 30 minut důležitou telefonní konferenci, jíž 
se musí zúčastnit. Ve Spojených státech bude 11 hodin 30 minut. 
Následuje telefonát domů: „Přijdu později!“ – což není kvitováno 
s příliš velkým nadšením. Na obšírné konferenci je zadán naléhavý 
úkol – výsledek je třeba předložit následující den před zahájením 
pracovní doby (v USA). Přestože Karel sedí jako na trní a chtěl by 
domů, musí se ještě po konferenci pokusit zastihnout kvůli důleži-
tým informacím některé kolegy. Když se ve 21 hodin vrátí domů, 
jsou děti ještě vzhůru a manželka si oddechne. Může teď svěřit děti 
manželovi a konečně si v klidu popovídat se sousedkou. 

Vyčerpaný a s výčitkami svědomí „nepřítomného otce“ se Karel 
věnuje svým potomkům. Dobré pivo se steakem – fantazie. Karel 
tajně a s neklidem tu a tam pohlédne do své e-mailové schrán-
ky, aby zjistil, jestli už dorazily důležité informace. Jakmile se 
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společnost rozejde a všichni odejdou spát, může Karel konečně 
otevřít e-maily a vyřídit svůj úkol, výsledek poté odešle. Teprve 
teď přichází čas na gauč a každovečerní táboření u televize. Tedy 
na sledování obrazovky. Pokud se mu program hned nelíbí – žádný 
problém. Existuje přece ještě 30 dalších. Vlastně je jedno, co dávají 
v televizi, Karel stejně každých deset sekund přepne na jiný ka-
nál. V posteli ještě dostane důležitý nápad, který bude třeba přidat 
k odeslanému příspěvku. Karel tedy ještě jednou vstane, aby poslal 
dodatečný e-mail. Při té příležitosti se podívá i do nových e-mailů 
a ještě na ně také odpoví. 

Není tedy divu, že Herbertovo vyprávění vyvolalo u mladších 
účastníků semináře hlasitý smích, zčásti posměšný, zčásti mož-
ná i trochu závistivý. K životnímu způsobu ze „starých dobrých“ 
časů se každý může stavět, jak chce. Spíše předem určený rytmus 
všedního dne však měl v každém případě jednu výhodu: podněty 
k přechodu na aktivaci parasympatiku přicházely zvenčí pravidelně, 
nebylo nutné se o tuto záležitost starat. 

Dnes se standardy změnily. Stupňovaná efektivita je nejvyšším 
přikázáním. To, co vypadá jako pauza nebo zahálka, se považuje 
za zbytečnou ztrátu času, který by bylo možné využít lépe. Seminá-
ře o zvládání stresu, o managementu času i sebe samého si kladou 
za cíl poradit účastníkům, jak využít čas ještě efektivněji, jak být 
ještě rychlejší. Do akce je přitom nasazován vždy sympatikus, proti-
hráč parasympatického systému. Sympatikus přitom představuje tu 
část nervového systému, který nás uschopňuje bojovat a prchat. Pod 
vlivem napětí sympatického nervstva jsme rychlí, efektivní a jako 
na běžícím pásu odškrtáváme položky ze seznamu věcí, které je 
třeba udělat. Pokud se však z tohoto jednání stane trvalý stav, bude 
parasympatikus zcela utlačen. Už se nebude schopen prosadit. 

Dříve byly fáze aktivování parasympatiku určovány zvenčí, ať už 
se jednalo o nedělní bohoslužbu, popracovní rituály nebo o oblí-
bené zvyklosti, jakými bylo například vydatné mytí a leštění auta 
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o víkendech. Na dovolené nebylo možné nikoho zastihnout, pro-
tože neexistovaly mobilní telefony. Parasympatikus tak měl šanci 
dělat svoji práci. Dnes je možné aktivovat tonus v sympatiku hravě, 
snadno a kdykoli: když jsme on-line, když kontrolujeme e-maily 
či když hrajeme hry na mobilním telefonu. Dokonce i víkendům 
dominují termíny – například nejrůznějších aerobikových, fotba-
lových či hudebních aktivit našich dětí. Podle dnešních zvyklostí 
se očekává účast na důležitých telefonních konferencích i během 
pobytu na dovolené. 

To všechno může působit za určitých okolností napínavě a mo-
derně, ovšem jeden problém mají lidé jako Karel zcela jistě: je pro 
ně stále těžší vypnout a jednou se necítit jako na útěku. Poslední 
rezervoár parasympatiku našich dní ostatně právě bere za své. Brzy 
bude možné používat mobil dokonce i v letadle. 

Stres navzdory snaze o „Work-Life-Balance“

Zvládnout takové množství úkolů a termínů je obtížné, proto se 
také koncentruje veškeré další vzdělávání na ještě větší efektivitu 
při zacházení s naším časem. Systematicky provozujeme trénink 
sympatiku – a parasympatikus zůstává nepovšimnut. Mnozí lidé 
proto nepotřebují absolvovat další seminář o zvyšování efektivity. 
Místo toho se musejí naučit cíleně aktivovat svůj parasympatikus. 
Jeho trénink potřebují. 

Trvalý stres, který s sebou přináší dlouhodobější aktivace sympa-
tiku, má totiž své následky. Jestliže dnes dominují nemocem psy-
chosociální diagnózy, jde o důsledek jednostranného zdůrazňování 
sympatiku v naší společnosti. 80 procent lidí dnes už nechodí k lé-
kaři kvůli poranění, vysoké teplotě či chorobám orgánů, nýbrž kvůli 
problémům se spánkem, špatné imunitě a kolísání nálady. Jedná se 
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veskrze o stavy, k jejichž napravení je kompetentní právě parasym-
patikus. A protože hlavní zdroj trvalého stresu je tradičně spatřován 
v práci, byl už dávno formulován požadavek na nalezení rovnováhy 
mezi prací a volným časem, tedy na vytvoření „Work-Life-Balance“. 

Mnozí lidé tento problém pociťují. Jistá známá firma zabývající 
se výrobou čajů prodává heřmánkovo-fenyklovou směs pod ná-
zvem „Něco jiného – pondělní čaj“. Zjevně existuje množství lidí, 
kteří se na začátku týdne budí s tak nepříjemnými myšlenkami, že 
je snaha o jejich zapuzení vede k zalití heřmánkovo-fenyklovým 
čajem místo obvyklé ranní kávy. Pokud je to skutečně tak, potom 
se mnozí nacházejí v povážlivém rozpoložení. Vyhlídka na pondělí 
přináší strach, probouzí obavy ze selhání nebo působí – už při 
pouhém pomyšlení na pracoviště – napětí v týlovém svalstvu. Být 
tomu tak ovšem nemusí – a kvůli zdravotním důvodům ani nesmí. 
Každá práce má své dobré i špatné stránky, to je normální. Pokud 
ovšem vyhlídka na začátek týdne trvale vyvolává povážlivé pocity, 
je na čase něco podniknout. 

„Ale já přece něco podnikám!“ volá právnička Sabina, o které byla 
řeč v úvodu. „Vím, že si potřebuju vytvořit ‚Work-Life-Balance‘, 
abych dokázala zacházet se stresem. Každé ráno cvičím jógu!“ Po-
máhá to Sabině, aby byla méně stresovaná? V případě Sabiny vede 
požadavek, aby jakožto dvojnásob zatížená matka navíc pěstovala 
vyrovnávací ‚Work-Life-Balance‘, k opačnému efektu. Pokud si 
chce ráno Sabina zacvičit jógu, musí vstávat v 5 hodin 30 minut, 
protože o šesté už je třeba vzbudit děti. Jóga je báječná věc – po-
kud ovšem nepůsobí dodatečný stres tím, že jednoduše nezapadá 
do časového harmonogramu. Pozitivní efekt, který s sebou idea 
‚Work-Life-Balance‘ má nést, se u Sabiny zcela vytrácí. S jógou je 
ještě stresovanější než bez ní, neboť jí bere 30 minut spánku. 

Jak se to mohlo stát? Sabina sice cítí, že něco v jejím životě není 
v pořádku, vyvozuje však špatné závěry. Stupňuje nároky na sebe 
samu stále výš, místo aby se pokusila brát život volněji. Vidí řešení 
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ve zvýšené aktivitě, ale řešení se ve skutečnosti nedostavuje. Pro 
Sabinu proto jóga není příležitostí k uvolnění, ale pouhou další po-
ložkou na seznamu činností, které má vykonat. Tím cvičení ztrácí 
účinek. Místo aby ‚Work-Life-Balance‘ znamenalo synonymum pro 
uvolnění, stává se pro Sabinu zátěží. To, co Sabina potřebuje ještě 
předtím, než se rozhodne, jak si uspořádá poměr mezi prací a od-
počinkem, je naučit se umění mañany. V takovýchto případech, 
kdy máme narůstající pocit, že nám vlastní život proklouzává mezi 
prsty, a kdy jsme stále stresovanější a nespokojenější, ačkoli zjevně 
děláme všechno dobře, potřebujeme zejména z psychologických dů-
vodů naučit se umění mañany. Teprve skrze ně je totiž možné získat 
schopnost pocítit, co skutečně chceme – a možná pak zjistíme, že 
momentálně nepotřebujeme vůbec nic dalšího kromě svého klidu 
a spokojenosti s ním. Lidé v trvalém stresu ztrácejí přístup k sobě 
samým a honí se za cizími cíli, z nichž ale nemají žádný prospěch. 
Tato tematika je ostatně doložena spolehlivými psychologickými 
studiemi. My se jí budeme zabývat ve druhé kapitole. 

Případ Sabiny je zcela evidentní. Každý může vyvodit, že její 
život směřuje ke kolapsu, pokud si v něm neudělá zásadní pořádek 
a nenaučí se hledat vlastní cesty ke spokojenosti, nezávislé na duchu 
doby. Osoby, kterým se vede stejně jako Sabině, mají však tu vý-
hodu, že je tlak jejich trápení nutí jednat. Existuje však ještě druhá 
skupina kandidátů na parasympatický trénink, která je vzhledem 
k okolnostem dokonce ještě více ohrožená než Sabina – těmto li-
dem se totiž na rozdíl od ní vede přímo oslnivě. Právě lidé, kteří 
vlastně žijí svůj vlastní sen, kteří jsou v povolání velmi spokojení 
a úspěšní a kteří se při zmínce o ‚Work-Life-Balance‘ jen zlehka 
pousmějí, protože si na takové téma připadají příliš dobří a silní, 
by však měli dbát na svůj parasympatikus. Pokud jej totiž vůbec 
neaktivují, mohlo by jim to rovněž přinést problém. Zdá se vám, 
že to zní absurdně a škarohlídsky? Dříve než tuto knihu odložíte, 
přečtěte si ještě příběh Tobiáše. 

KZ0191_blok.indd   11KZ0191_blok.indd   11 26.1.2012   14:08:1526.1.2012   14:08:15



Úvod 

12

Na rozdíl od Sabiny se Tobiáš necítí svojí dvanáctihodinovou 
pracovní dobou stresovaný. Vždycky chtěl vykonávat náročné po-
volání, aby mohl cestovat po světě a jezdit hezkým autem. Nyní 
mu je 34 let a stal se čerstvým seniorpartnerem jedné velké firmy, 
která se specializuje na poradenství v podnikání. Je o něm známo, 
že dokáže efektivně a inteligentně vyřešit komplikované případy. 
Kromě toho se jako amatérský sportovec také prosadil na meziná-
rodních závodech v triatlonu, kde dosáhl pozoruhodných umístění. 
Všechno prý bylo otázkou dobře zvládnutého managementu času. 
Tobiáš se cítí fit, je na tom dobře – působí téměř euforicky. Jenže 
sotva odjede na dovolenou, onemocní. Proto první týden dovolené, 
jak říká, hned škrtá a odjíždí nanejvýš na dva týdny nebo vůbec. 
V případě Tobiáše se jedná o předzvěsti zdravotních problémů, 
které mohou vést až k vyhoření, a sice – poněkud ironicky – právě 
proto, že se mu daří tak dobře. Tobiáš uskutečnil svůj životní sen, 
a přesto je kandidát na vyhoření. Ve třetí kapitole se budeme více 
věnovat medicínskému pozadí tohoto zdánlivého paradoxu. 

Dobrá zpráva, kterou tato kniha přináší, je, že „mañanu“ je mož-
né se naučit. Jak, to se dozvíte ve třetí části knihy. A na závěr čtvrté 
části pak zapřemýšlíme nad tím, proč by větší rozšíření této schop-
nosti mohlo být požehnáním pro celou společnost. Objasněme však 
nejprve, co umění mañany vlastně přesně znamená.
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ČÁST I. – CO JE UMĚNÍ MAÑANY

1 Jak se prožívá stav mañany?

Cítím se spokojeně, právě teď

Jak stresovaná a cizími cíli motivovaná Sabina, tak euforický Tobiáš 
potřebují pravidelně prožívat takový stav vegetativního nervového 
systému, který by jim umožnil psychologické sebeurčení i zdravotní 
regeneraci. Jak se takový stav prožívá? Vědkyně a vědci z Japonska 
sestavili dotazník na měření schopnosti, která v Asii tvoří součást kul-
tury v mnohem větší míře než v Evropě či v USA. Jedná se o schop-
nost nic nedělat a nic nechtít. Pár otázek z tohoto dotazníku by nám 
mohlo napomoci ke zjištění, zda uvedenou schopností disponujeme. 
Na kolik z následujících tezí můžete sami za sebe přikývnout?

Je nádherné být na světě. 
Cítím se spokojeně, právě teď. 
Beru věci takové, jaké jsou. 
Miluji jen tak se procházet, bez určitého cíle. 
Rád/a prožívám, že jednoduše jenom jsem.
Jsem vděčná za to, že jsem se narodil/a. 

Schopnost přeorientovat se z všednodenního provozu do takového 
stavu, kdy dokážeme uvedené teze odsouhlasit, je umění mañany. Bez 
této schopnosti se vystavujeme nebezpečí, že se staneme nespokojený-
mi diváky vlastního života, nebo dokonce oběťmi vlastního úspěchu. 
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Kdo si přeje začít vnášet více pocitu mañany do svého života, 
musí mít nejprve představu o tom, jak by se měl stav, o kterém ho-
voříme, projevovat. Můžeme jej totiž prožívat i tehdy, aniž bychom 
takové rozpoložení vědomě hledali. Sama si takovéto pocity pama-
tuji ze svého dětství. Například když jsem seděla schovaná v koruně 
stromu a četla si některou z knížek Karla Maye. Tu a tam jsem si 
přitom vložila do pusy sladkou třešni ze stromu a pro zbytek světa 
jsem byla neviditelná. Vůně horkého dřeva a listí, sluneční světlo 
filtrované stínem větví i dojem, že sedím v kokonu, ve mně dávaly 
vzniknout stavu, pro který mě nenapadá lepší slovo než „blaho“. 
Pocit blaženosti v každém případě vzniká v těle, nemá tedy nic 
společného s rozumovou úvahou. Blaho je pocit jedna ku jedné. 
Blaho cítíme, blaho nemyslíme. 

Znáte onen fenomén, kdy mají mnozí lidé zapotřebí se mno-
homluvně ujišťovat o tom, že se jim právě daří dobře? „Není nám 
spolu dobře?“ ptají se pak na terase restaurace na pláži jeden dru-
hého. „Jak je to nádherné,“ vzdychají, když jedou v Benátkách 
na gondole. Mnozí se pokoušejí své rozpoložení dokumentovat 
pomocí fotografií nebo MMS a jsou zpětně ujištěni o tom, že se jim 
vede dobře, teprve tehdy, když druhým ukáží svoji kořist v podobě 
fotografií a sdělí jim své zážitky. „To jsme byli na Machu Picchu, 
říkám ti, něco úchvatného. A tady vidíš Haralda s jednou rolnicí. 
S jakým málem si tihle lidé vystačí… A vždycky jsou tak přátelští, 
vidíš, tady mu darovala brambory…“ Sama mám přítele, který 
o svých cestách začal informovat na blogu. 

Rozhodně nikomu nechci upírat právo na to, aby s druhými sdí-
lel pocit vlastního blaha. Každopádně nekladete si i vy pokaždé, 
když u sebe nebo u jiných zaregistrujete takovéto chování, otázku: 
k čemu takové demonstrování vlastního štěstí? Je jeho cílem zpro-
středkovat vlastní radost i ostatním a umožnit jim, aby ji sdíleli? 
Nebo slouží zpětnému potvrzování, protože dotyčný blaho ve sku-
tečnosti necítí, ale pouze myslí? Když parasympatikus pracuje, 
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blaho cítíte. Šíří se v těle, a když už je přítomné, pozorujete to zcela 
přesně. Nemáte pak potřebu někoho o něm informovat. 

Dokážu si také vybavit pocit blaženosti ze svého dětství, který se 
dostavoval, když jsem čerstvě vykoupaná vklouzla do postele ve své 
oblíbené noční košili s růžovými kytičkami. Kromě toho jsem měla 
podobný pocit, když venku pršelo a já jsem seděla v teplém pokoji. Bla-
ho ve mně rovněž vyvolávala bramboračka a buchty s jablky. A když si 
do mé postele lehla předoucí kočka, pomohla mi k pocitu blaha i ona. 

Z důvodů, které sama ještě nedokážu zcela objasnit, se tento pocit 
časem ztratil. Někam se mi poděl. Snad to souvisí s přicházením 
dospělosti. Když máme před sebou maturitu, už nám k rozptýlení 
starostí, jestli jsme se na ni naučili dostatečně, nestačí kytičkova-
ná noční košile ani vydatná koupel. Dny se zdají kratší, paralelně 
k tomu se stále prodlužuje seznam úkolů a povinností. Jakmile za-
čneme studovat, vynoří se problémy s financemi. Finanční problé-
my představují pro pocit blaha absolutní jed. Pak se přidají starosti 
s láskou, mrzutosti s pronajímatelem, auto musí na technickou 
kontrolu, nahromaděné láhve zase do kontejneru na sklo a tak dále. 

Když dospějeme, začnou nám stále přibývat nesplněné úkoly, 
a to jednoduše kvůli skutečnosti, že kompletně celý všední den 
musíme zvládnout zcela sami. A počet všedních dní se zdá neko-
nečný. A i když jednoho dne skutečně vykonáme všechno, co jsme 
si předsevzali, pořád ještě existuje možnost přemýšlet o tom, jestli 
už bychom neměli udělat pořádek v krabici s krémy na boty. Pocit 
blaha se pak už zase najednou rozplyne. 

Znovuobjevení blaženosti 

Znovu jsem objevila pocit blaha prostřednictvím svého manžela. 
Je umělec, malíř. Naše první společná dovolená měla proběhnout 
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v Benátkách. Měla jsem v hlavě – bůhví proč – představu měšťácké 
dovolené s osvětovým programem. Představa jednoduše vězela v mé 
hlavě, nikdy jsem si tuto možnost sama aktivně nezvolila. „Tak se 
to prostě dělá,“ odpověděla bych, kdyby se mě někdo zeptal, proč 
to musí být právě takto. 

A co že jsem dělala? Inu, naplánovala jsem dovolenou tak, že 
si moje přípravy nezadaly s přípravami v generálním štábu. Na-
plánovala jsem všechno. Stačilo to ovšem předem zabránit vzni-
ku jakéhokoli pocitu blaha. Pořídila jsem si cestovního průvodce 
po Benátkách a za pomoci mapy města jsem si připravila přesnou 
trasu, kterou jsme měli během našeho osmidenního pobytu absol-
vovat. Koupila jsem i kuchařku s recepty benátských specialit a se-
psala seznam jídel, které bezpodmínečně musíme ochutnat. Zařadit 
do svých plánů jsem nezapomněla ani výstavu dějišť z detektivek 
Donny Leonové či bary a restaurace, kde se měla zdržovat postava 
z autorčiných příběhů, komisař Brunetti. 

Můj muž absolvoval naplánované penzum po dva dny společně 
se mnou. Třetího dne došlo ke změně, vidím to jako dnes. Oběd-
vali jsme v malé restauraci přímo nad jedním z benátských kanálů. 
Espresso bylo vypité, sklenice vyprázdněné. „Zaplatíme?“ zeptala 
jsem se a už už jsem se chtěla otočit po obsluze, neboť můj plán 
počítal s přesně daným odpoledním programem. „Ne, počkej,“ řekl 
můj muž. „Jak – počkej?“ Byla jsem podrážděná. „Ano, jednoduše 
jednou počkat. Hned neodcházet. Prostě zůstat sedět.“

„A co dělat?“ „Nic,“ řekl manžel a ponořil se do hlubokého ml-
čení. 

Ovšem, moje láska byla mladá, a to je člověk s druhým zajedno. 
A tak jsem čekala, co se bude dít. Nestalo se nic. Můj muž tam 
seděl a hleděl do vody v kanálu. Jednoduše jen tak zíral před sebe. 
Začala jsem být neklidná a nesvá. Přijeli jsme snad do Benátek, 
abychom jen tak zírali do kanálu? Zbývalo ještě navštívit tolik pa-
láců, absolvovat tolik okružních jízd vaporettem, pak tu byly ještě 
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skleněné bubliny, výstava Balthusových obrazů v Palazo Grassi, 
ostrov Giudecca… 

Už jsem to na židli déle nevydržela. 
„Dobře, půjdu se teď porozhlédnout po okolí. Můžeš tu zůstat 

sedět, já se sem pak vrátím.“
„Udělej to,“ utrousil, víc nic. 
Když jsem se po půlhodině vrátila zpátky, zjistila jsem, že si me-

zitím objednal sklenku vína a že pořád ještě zírá. Bylo pro mě ab-
solutní hádankou, co to ten člověk vlastně dělá. Dnes, s odstupem 
času, to vím. Pocítil blaženost a věděl, jak si ji vychutnat. Já jsem 
naproti tomu nevěděla už ani teoreticky, o jaký pocit jde. 

„Sedni si, dej si víno a zůstaň prostě sedět,“ doporučil mi. Víno 
a polední vedro moji akčnost utlumily. Pak jsme seděli u kanálu 
ještě dvě hodiny, odpolední program byl stejně podlomený. A pak 
se poprvé po dlouhé době znovu probudilo blaho i ve mně. Pro 
zbytek dovolené se stal pocit zvaný mañana nejvyšší prioritou. Už 
jsme si neprohlíželi Benátky podle plánu, nechali jsme se unášet. 
Jednoduše jsme jen tak pobíhali. Když jsme chtěli někde zůstat 
sedět, zůstali jsme sedět, když jsme chtěli pokračovat v chůzi, šli 
jsme dál, když jsme se chtěli podívat do kostela, vešli jsme dovnitř. 
Kočka, pes, pelargonie v plechovce, šňůra na prádlo s ponožkami, 
obchod v okně s odloupávající se barvou, vůně z kanálu, pusa, po-
hlazení, popocházení, slunce, stín. Myšlení bylo vypnuté. A co bych 
měla říkat víc –  přirozeně, že jsme objevili způsobem mého muže 
ta nejpodivuhodnější zákoutí, která bychom s mojí turistickou ma-
pou nikdy nenašli. 

Na tomto místě bych se s vámi ráda podělila o zážitek z jednoho 
pozoruhodného komiksu, jehož tématem je stav mañany – auto-
rem obrázků je Japonec. Komiks má název „Procházející se muž“ 
a odehrává se téměř beze slov. Ukazuje muže, který se vydá na pro-
cházku krajinou, okolím svého bydliště. Další sekvence ukazují 
jakoby mimochodem scény blaženého manželství. Klidně, přátelsky 
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a vnímavě kráčejí muž a žena společně kolem. Ani náznak přirovná-
ní k hysterickému chování, které projevují dámy ze „Sexu ve měs-
tě“. Ti dva prostě prožívají blaho. A jako čtenáři tohoto komiksu 
v žádném případě nemusíme mít pochybnosti, zda ono japonské 
manželství přetrvá. Co ovšem vzešlo ze vztahů dam z americké te-
levizní série, dobře víme.

Tehdy nad kanálem v Benátkách jsem ještě k tomu, abych v sobě 
utlumila napětí sympatiku, dokázala vypnout vnitřní turbínu a po-
skytla parasympatickému nervstvu možnost dělat svou práci, potře-
bovala víno. Mnozí lidé z této příčiny sahají po alkoholu. Na tom 
není nic zavrženíhodného, pokud zároveň disponujeme i jinými 
možnostmi, jak stopnout sympatikus. Nebezpečí hrozí jen těm, 
kteří se snaží dosáhnout klidu výhradně pomocí alkoholu. V tako-
vých případech hovoříme o „narkóze sympatiku“ (viz kapitolu 4). 
Železné pravidlo zní: měli bychom disponovat pěti různými, dob-
ře vyzkoušenými a spolehlivě fungujícími možnostmi, jak utlumit 
sympatikus a aktivovat parasympatické nervstvo. Alkohol přitom 
klidně může být jednou z variant, ale pouze jednou z mnoha dalších.
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ČÁST II. – DŮVODY K ZÍSKÁNÍ UMĚNÍ MAÑANY

2 Psychologické důvody k získání umění mañany

O psychických tlustokožcích a tenkokožcích

Je schopnost získat umění zvané mañana vrozená, nebo ji mohu 
trénovat? Obojí je pravda. Zčásti je vrozené, zčásti je lze získat. 
Následně se zaměříme na jeho jednotlivé stavební kameny. Za-
stavme se nejprve u osob, jimž je umění prožívat mañanu vro-
zené. Je skutečností, že existují lidé, kterým tato schopnost byla 
jednoduše dána do kolébky. Takto obdařené osoby zná každý. 
Jsou jako skála v příboji. Nic jimi nemůže otřást. V situaci, kdy 
všem ostatním už hrozí nervový kolaps, mají tito lidé nervy jako 
drátěné provazy. Lidé se zmíněnou schopností mají značně vyšší 
toleranční práh vůči stresu, neklidu a starostem, než činí prů-
měrné hodnoty. Máme co do činění s psychickými tlustokožci. 
Jejich systém identifikující stres jednoduše spíná později, než je 
tomu u jiných lidí. 

Stejně jako je tomu vždy v souvislosti s osobními vlastnostmi, 
má také existence psychického tlustokožce své výhody a nevýhody. 
Výhoda spočívá ve faktu, že tito lidé prožívají stres méně než druzí. 
Nevýhodou pak je, že často zůstávají klidní ještě ve chvíli, kdy už je 
vlastně delší dobu důvod k obavám. Právě ve společenském životě 
psychičtí tlustokožci, imunní vůči stresu, často dosahují vrcholo-
vých pozic, protože právě oni dokáží nejlépe zacházet se zmatky, 
které s sebou takové zaměstnání přináší. Ovšemže se stále znovu 
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také vyskytují případy, které ozřejmují, že vedoucí osoba včas neroz-
poznala vleklou krizi, a následkem toho firma skončila v insolvenci. 
Zde se silná kůže ukazuje jako nevýhoda, jako příčina skutečnosti, 
že byly přehlédnuty varovné signály. V každém případě však mají 
psychičtí tlustokožci tu výhodu, že jsou od přírody vybaveni schop-
ností zvanou mañana. 

A pak samozřejmě existují také psychičtí tenkokožci. Mají velmi 
nízký práh tolerance vůči stresu. Stačí jen docela málo a tito lidé 
slyší svůj vnitřní alarm. Dělají si velké starosti, přičemž si vytvářejí 
i odpovídající myšlenky. Pociťují starosti, když v ranních novinách 
narazí na znepokojující článek. Cestou na nádraží mají starost, že 
by mohli zmeškat vlak, a tím pádem přijít pozdě na ranní pra-
covní schůzku. To by mohlo rozladit kolegyni, na jejíž důvěru je 
jeden přece odkázán při realizaci velkého letního projektu. A pokud 
psychický tenkokožec vlak šťastně stihne, může si začít dělat sta-
rosti, zda vlak dorazí přesně na čas, konec konců do toho vždycky 
může něco přijít. Třebas nějaká porucha nebo výpadek proudu. To 
všechno přece už jeden zažil. A je vůbec DVD s prezentací sku-
tečně v aktovce? Tenkokožec v ní začne znovu hrabat, v rychlosti 
přehlédne hledanou složku a teprve po vyčerpávajících minutách 
hledání si může úlevně vydechnout. Všechno je na svém místě, 
všechno je v pořádku. 

Úleva však trvá jen krátce, protože právě volá kolegyně na mobil 
a sděluje, že dochází ke změně pořadí vystupujících – tenkokožec 
už nebude vystupovat jako čtvrtý, ale jako šestý, protože před něj 
bylo třeba zařadit kolegu z Anglie, který potřebuje stihnout leta-
dlo. Čas na optimální představení vlastních myšlenek tak bude 
jistě příliš krátký, posluchači už budou vyčerpáni, řečník také, už 
nebude čas zodpovědět dotazy a celá námaha bude k ničemu. Čte-
nářky a čtenáři patřící mezi psychické tenkokožce výše popsaný 
stav dobře znají. Ustaraná nálada trvá vlastně po většinu běžného 
pracovního dne, fáze bezstarostnosti jsou v něm rozesety jen velmi 
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spoře. Skutečný hazardér mezi tenkokožci ostatně zvládne dělat 
si starosti i na dovolené. Pitná voda může obsahovat nebezpečné 
choroboplodné zárodky, hotelový pokoj páchne po švábech, zpá-
teční let dosud nebyl objednán a speciální krém proti úpalu leží 
zapomenutý doma. Žádný předpoklad k tomu, aby se tenkokožec 
přenesl do stavu mañany a konečně dělal to, co se o dovolené má: 
relaxoval a znovu si dobil baterie. 

Naděje pro tenkokožce

Vlastnost spočívající v imunitě vůči stresu a zachovávání klidu 
i v situacích, kdy ostatní mají už delší čas okousané všechny nehty, 
je vrozená a zůstává zachovaná po celý život. Patří k takzvaným 
pevným osobnostním znakům a lze ji dobře měřit dotazníkovým 
šetřením.5 Neexistuje tedy pro tenkokožce už žádná naděje? Jsou 
odsouzeni k tomu, aby celý život strávili pod temným hrozivým 
mrakem? Něco takového není nutné. Nabízí se možnost, jak pocitu 
ohrožení uniknout. Během života v nás nejsou vrozené vlastnosti 
pevně zafixovány. Předem sice udávají určitý rámec, my však mů-
žeme skrze svůj charakter toto hrací pole našeho jednání v dětství 
nebo dokonce později v dospělosti aktivně rozšiřovat, abychom byli 
lépe vyzbrojeni vůči životním požadavkům a nesnázím. 

Uvedenou otázkou se zabýval osobnostní psycholog Julius Kuhl.6 
Zjistil, že existují mnozí psychičtí tenkokožci, kteří se se svojí vyso-
kou citlivostí vůči zprávám vzbuzujícím pocit starosti naučili zachá-
zet. Schopnost reagovat alarmem totiž v zásadě nepředstavuje vůbec 
špatnou vlastnost. Dokonce nám může v mezní situaci pomoci 
přežít – což samozřejmě platí i u zvířat. Jen si zkuste představit, jak 
by přežilo zvíře v pralese, kdyby nemělo jedinou „anténu“ k zachy-
cování podezřelých zvuků a pachů!
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Špatně na tom jsme až tehdy, když se náš vnitřní alarm už nedá 
vypnout. Pokud trvá alarmující pocit příliš dlouho, nejedná se pro 
organismus už o pomoc nutnou pro přežití, nýbrž o zátěž. Poté 
vyvstává to, co se vědecky nazývá chronický stres. Alarmující pocity 
jsou ostatně pouze tím, co vyplývá z jejich názvu: něčím, co dává 
výstrahu. Poté, co jsme vzali alarm na vědomí, můžeme jej opět vy-
pnout. Stejně jako budík, který nás probudil, čímž splnil svůj úkol. 
Totéž platí pro vnitřní alarm. Vzbudil důvod k obavám, právě tento 
důvod identifikoval. Poté je možno špatný pocit vypnout a v klidu 
a rozvážně hledat řešení a vhodné strategie, jak důvod k obavám 
sprovodit ze světa. 

Zmíněnou schopností mnozí psychičtí tenkokožci vůbec ne-
disponují. Vedou proto život v trvalých starostech. Existuje ale 
dobrá zpráva: každý tenkokožec se může přeučit. Komu nebyla 
kompetence k prožitku mañany dána do kolébky, ten ji může 
natrénovat. Pokud máme štěstí, můžeme se této schopnosti na-
učit velmi brzy od matky a otce, později eventuálně od svých 
vrstevníků ve škole, jako dospělí pak od partnerek a partnerů či 
prostřednictvím vlastního aktivního tréninku. Z vědeckého hle-
diska proto existují dva typy psychických tenkokožců: takoví, 
kteří dokáží svůj vnitřní alarm regulovat sami, a takoví, kteří celý 
svůj všední den tráví za řevu vnitřního varovného zařízení. Tenko-
kožci se schopností regulace mají oproti rozeným tlustokožcům 
dokonce důležitou výhodu: mají jestřábí oko na vyhledávání chyb 
a možných nebezpečí, takže mohou reagovat rychleji než lidé s vy-
sokou odolností vůči stresu. Zároveň však netrpí svojí schopností 
zostřeného vnímání životních okolností, které vzbuzují obavy, 
neboť se dokáží opět přenést do rozpoložení mañany, a to přesně 
tehdy, kdy chtějí.

Proč je tak důležité opět vypnout vnitřní alarm, když je nebezpečí 
identifikováno? Ze dvou důvodů. První z nich vyložíme v kapito-
le o lidském nervovém systému. Druhý důvod je psychologický. 
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Věnovat se mu budeme v příští kapitole. Nejprve si však budeme 
muset poněkud vydechnout, protože povaha věci je komplikova-
nější, než se může na první pohled zdát. 

Vnitřní alarm a přístup k sobě samému 

Jedna moje kamarádka začala po maturitě studovat správní vědu. 
Studovala čtyři semestry, až k postupové zkoušce. Byla den ode 
dne nešťastnější. Nevěděla však, proč. Samozřejmě, zkoušky jsou 
stresující a ne právě přátelští přednášející také dokážou znepříjem-
nit život. Masově pojaté přednášky s nedostatkem míst k sezení 
jsou utrpením. Jenže míra, do jaké byla moje přítelkyně nešťastná, 
značně překračovala normální míru hněvu a nepohody, která se 
projevovala u jiných studentů. Chvíli trvalo, než to sama postřehla. 
A ještě déle trvalo, než zjistila, v čem spočívá problém. Byl snad 
v oboru studia? Nechtěla místo správní vědy studovat filozofii či 
germanistiku? Tím to nebylo, zjistila, když si do zmíněných oborů 
„odskočila“. 

Ale co to tedy bylo? Trvalo ještě další tři semestry, než si uvědomila, 
že vlastně nechtěla vůbec studovat. Chtěla se věnovat gastronomii. 
Proč ji tak dlouho nenapadlo, že je nadšená kuchařka a vynikající 
hostitelka? Jak je možné, že potřebovala sedm semestrů k tomu, aby 
zjistila, že mnohem raději krájí krocana než sepisuje odborné pojed-
nání? Nejsou snad obě tyto činnosti natolik rozdílné, že se z nich musí 
zřetelně odvodit odpovídající záliby a sklony? Rodiče té mé kama-
rádky vždycky říkali: „Jednou bys měla studovat, aby ses měla líp než 
my.“ Toto přání rodičů, které dospívající dívku doprovázelo, dopředu 
plánovalo její život – tak dlouho, až už to dál nešlo. Co se tu stalo?

Existuje určitý proces, který spočívá v přebírání cílů jiných osob, 
vnějších očekávání nebo cizích představ do vlastního já, aniž by 
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přitom dotyčná osoba tuto „obsazenost cizím já“ vůbec zpozorova-
la. Pro tento proces razí psychologové Kuhl a Kazén výraz infiltrace 
já.7 V posledních letech přinesli oba tito výzkumníci na vědeckou 
půdu mnohé nové poznatky o tom, jak k tomuto pozoruhodné-
mu procesu vůbec může dojít. Jak je možné, že se cizí představy 
vplíží do mého vlastního já, aniž bych o tom věděla? To je příšer-
né, nemám pravdu? Jasné je jedno: na psychologické rovině se při 
infiltraci cizího já děje něco podobného jako při chřipce. Vplíží 
se do nás cizí element. V případě chřipky jde o virus, v případě 
infiltrace já jde o cizí cíle. 

A stejně jako se po zdravotní stránce špatně vede lidem naka-
ženým virem, vede se špatně i lidem zahlceným cizími cíli. To lze 
jasně doložit. Životní spokojenost a tělesné zdraví lidí s vysokou 
náchylností k infiltraci cizího já jsou značně nižší.8 Naštěstí se však 
už mezitím ví mnohé o tom, jakým způsobem tato invaze cizího 
já probíhá, takže je možné poskytnout jasné tipy, jak může každý 
jednotlivec nepříjemnému osídlení vlastního já zabránit. Možná už 
tušíte: obsazení vlastního já cizincem má co do činění s vnitřním 
alarmem, o němž jsme hovořili v předchozí kapitole. Alarmující 
pocity totiž zabraňují v přístupu k vlastnímu já. Kdo tráví svůj 
den v trvalém stavu pohotovosti, nemůže zpozorovat vplížení viru 
v podobě cizího cíle. Postupně to objasníme ještě zevrubněji. 

Chcete vědět, jestli vám hrozí nebezpečí, že budete napadeni 
virem cizího cíle? Pak si přečtěte následující teze. Můžete je spíše 
odsouhlasit?

Pocit nadměrného tlaku zpozoruji teprve tehdy, když už se dostaví 
bolest. 

Zdá se mi, že často vůbec nevím, co chci. 
A co následující výroky?

Své vnitřní potřeby dokážu dobře vyjádřit slovy. 
Když jsem nervózní, znám zpravidla důvod. 
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Uvedené teze pocházejí z nového dotazníku, který vyvinul psy-
cholog Quirin, spolupracovník Kuhla.9 Zmíněný dotazník měří 
schopnost cítit, co sami chceme, takzvaný přístup k vlastnímu já. 

(Na domovské stránce Institutu profesora Kuhla jsou k dispozici 
informace, jak se můžeme sami otestovat: www.impart.de. Text je 
v němčině.)

Je vlastně vůbec zásadně špatné sledovat cizí cíle? Ne bezpodmí-
nečně. Z výzkumu víme už jedno: cizí cíle škodí zdraví jen tehdy, 
když neodpovídají našim potřebám. Pokud člověk sleduje tako-
vý cizí cíl, který neodpovídá jeho potřebám, a navíc pociťuje tlak 
a stres, ocitá se ve špatném stavu tělesném i duševním. Pokud ta-
kový stav trvá delší dobu, dochází k prvním zdravotním obtížím. 
O tom bude podrobněji řeč v kapitole věnované medicínským as-
pektům schopnosti zvané mañana. 

Jak to vůbec může dojít tak daleko, že určitá osoba sleduje cizí 
cíl, který žádným způsobem neodpovídá jejím vlastním potřebám, 
a ještě to vůbec nezpozoruje? Důvod je následující: ona část lidské 
duše, která je odpovědná za naše já, potřebuje k tomu, aby mohla 
pracovat, absolutní klid.10 

Situaci si lze představit na příkladu auta s dieselovým motorem. 
Dejme tomu, že byste takové auto vlastnili – je funkční, prima 
rychlé a čerstvě naleštěné. Pokud do něj natankujete benzín, ne-
pojede. Důvod nespočívá v autu, ale ve špatné pohonné hmotě. 
A podobné je to i s tou částí lidské duše, kterou nazýváme „já“, 
a s klidem. V „já“ jsou uskladněny všechny naše zkušenosti a vzpo-
mínky. Takovéto uskladňování začíná už v těle matky, tedy velmi 
brzy. Kromě toho jsou všechny zkušenosti opatřené hodnoceními, 
která se v případě potřeby projeví jako signály těla.11 

Uvnitř já se veškeré zážitky, které během života získáváme, blesko-
vě otestují, zda – ve srovnání s dosud učiněnými zkušenostmi – jsou 
pro nás dobré, nebo nikoliv. Já si tento postup může dovolit, pro-
tože disponuje obrovskou databankou, která je mnohem rozsáhlejší 
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než v případě nejmodernějšího počítače a po které může velmi 
rychle sáhnout. Já zná všechny potřeby svého majitele či majitelky 
velmi přesně, takže může urychleně rozhodnout, zda návrh, který 
přichází od někoho jiného, odpovídá vlastním potřebám či nikoli. 
Já tedy představuje důležitého lodivoda, pokud se jedná o otázku 
uspořádání vlastního života tak, aby se v něm člověk cítil skutečně 
dobře. 

Stejně jako potřebuje dieselový motor k tomu, aby mohl fun-
govat, diesel, potřebuje já ke své práci jakožto pohonnou hmotu 
klid. Za řevu poplachového zařízení je já vypnuté, takže vedení 
přejímají jiné části psychického systému. Vlastní já osob, které žijí 
s nepřetržitě zapnutým alarmem, protože se naučily regulovat své 
povážlivé pocity, se nemůže nijak vyjádřit. Zmíněné osoby se proto 
ocitají ve velkém nebezpečí, že budou sledovat cizí a jim neodpo-
vídající cíle, a sice aniž by to samy zpozorovaly! Kdo nedisponuje 
schopností zvanou mañana, pro toho je velmi těžké vést spokojený 
život. Bez vnitřního klidu totiž nemůže žádný člověk vědět, co by 
sám skutečně chtěl. Jeho já nemůže pracovat. 

Infiltrace cizího já se nemusí vždy týkat pouze velkých cílů, jako 
tomu bylo v případě studia mojí kamarádky. K této infiltraci může 
dojít i během zcela normálního všedního dne. K tomu se váže hez-
ká příhoda. 

Stalo se to na počátku mého manželství. Byli jsme s manželem 
spolu už natolik dlouho, že jsme si už zvykli dodržovat určité vá-
noční zvyky. Jeden z nich spočíval v tom, že u nás slavili Váno-
ce i manželova matka a jeden z mých bratrů. A také v tom, že 
jsem na Štědrý večer připravila lahodné pohoštění se vším všudy: 
předkrm, hlavní chod, dezert. Sama jsem přitom byla zaměstna-
ná na plný úvazek. A jak každý ví, 24. prosinec býval pracovním 
dnem. Nebylo pro mě proto vždy jednoduché zorganizovat pláno-
vání, nákupy a vaření. Můj manžel mi už vícekrát navrhoval, abych 
přece uvařila něco jednoduchého a tolik se nenamáhala. Vždy jsem 
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se tomu však bránila s poukazem na skutečnost, že přece vařím 
ráda. Což je také pravda. 

Ony Vánoce jsem si tedy usmyslela, že připravím vepřovou pečeni 
v krustě z hořčice. „Jásejte, plesejte, chvalte dny…,“ zpíval chór 
z rádia Bachovo Vánoční oratorium. Přenést se do radostné vánoční 
nálady jsem také měla více než zapotřebí. Protože něco ve mně bylo 
špatně. Už celý den jsem byla podrážděná, vysvětlovala jsem si to 
ale svým obtížným kolegou, na jehož příspěvek do společného člán-
ku jsem už dva týdny čekala a s nímž jsem ráno měla nepříjemný 
telefonát. Připravovala jsem velký kus vepřové pečeně, nádherný 
exemplář. Tahle práce mě za normálních okolností baví – z otcovy 
strany pocházím z řeznické rodiny, která si řemeslo předávala po ge-
nerace. Můj pradědeček měl řeznictví s přilehlým pohostinstvím 
a kuželnou. Zabijačkové speciality a domácí játrovky. Odtud zřejmě 
moje láska k jídlu, vaření a také k nakládání s masem. Hezky jsem 
upravila pečeni a připravila i náležitou marinádu – hořčici, med 
a česnek s trochou mletého pimentu – psychicky jsem však byla 
po celou dobu zjevně nestabilní. Nějak nahlodaná, jak se hezky říká. 

Vtom přišel do kuchyně manžel, postěžoval si, jak už je tu zase ne-
snesitelně horko, a otevřel okno, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch. 

V té chvíli jsem mu chtěla pečeni hodit na hlavu. 
Viděla jsem to zcela zřetelně před svými vnitřními zraky a vidím 

to ještě dnes. Cítím váhu pečeně ve své pravé ruce, vidím dráhu, 
kterou moje paže při hodu opisuje. Vidím letět pečeni a také přesně 
vidím, jak zasahuje mého muže do pravého spánku. 

Chtěla jsem to udělat, ovšemže ano. 
Pár milisekund poté, co se tento obraz vynořil před mým vnitř-

ním zrakem, jsem se zalekla své agrese. Proboha, říkala jsem si, 
vždyť jenom otevřel okno v kuchyni, co je to se mnou? Impuls, 
který jsem pocítila a který mě ponoukal k takovému jednání, neměl 
žádný vztah k chování mého manžela. Navíc – debata o teplotě 
uvnitř bytu představovala v našem vztahu stálici. On se potil, já 
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mrzla. A fakt, že chtěl měnit klima v mém kuchyňském teritoriu, 
bylo možné prostě zaregistrovat jako přehmat. Ale nastartovat kvůli 
němu hned atak vepřovou pečení bylo přece jen příliš. 

Nic jsem na to však neřekla a stáhla se do svého pokoje. Nechala 
jsem kuchyň kuchyní, lehla jsem si na gauč a zírala do zahrady. Co 
to se mnou bylo?

Po určité době nastalo zklidnění a mně bylo najednou jasné: ne-
měla jsem vůbec chuť vařit. Byla jsem vyčerpaná, vystresovaná a vy-
šťavená z práce. Odtud plynula moje podrážděnost, líný kolega byl 
pouhá kapka, kterou džbán potřeboval k tomu, aby přetekl. Příčina 
spočívala hlouběji. Ani v nejmenším jsem neměla sváteční náladu. 
Tu jsem ostatně mít ani nemohla, protože moje baterie byly prázd-
né. Nechtěla jsem dnes připravovat pečeni, nechtěla jsem prostírat 
stůl, nechtěla jsem vlastně vůbec stát v kuchyni. O mnoho raději 
bych si lehla na gauč, poslouchala Vánoční oratorium, pila černý čaj 
s příchutí jasmínových květů a choulila se do své měkké tmavě čer-
vené deky. Něco na ten způsob. V žádném případě ale vařit. Vlastně, 
jak mi bylo teď zřejmé, mi příprava vánočního menu nemálo lezla 
na nervy už celá léta předtím. Vždycky jsem byla vystresovaná. 

Ale nikdy jsem to vědomě nezaregistrovala!

Moje matka to dělala stejně

Typický případ infiltrace cizího já. Jak došlo k tomu, že jsem jed-
noduše, bez přemýšlení, opatřovala na Vánoce obrovité menu? 
Odpověď je klasická: moje matka to dělala stejně. A každé Vánoce 
byla nálada v kuchyni podrážděná. Což pro mě bylo normální, 
tak jsem se to naučila. A proto jsem to také dělala stejně, ačkoli se 
takové jednání zcela křížilo s mými vlastními potřebami. Až silný 
impulz v podobě touhy hodit svému muži vepřové na hlavu (jíž 
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jsem naštěstí odolala) mi objasnil míru, do jaké jsem tehdy potla-
čovala své vlastní potřeby. Tím se mi ozřejmilo, co je třeba udělat. 

„Nemám vlastně vůbec chuť dnes vařit,“ vysvětlila jsem svému 
muži poté, co jsem ho požádala, aby si sedl ke mně na gauč. „Jsem 
vyčerpaná a vyždímaná a potřebuju klid, ne další shon.“

„Říkám ti přece už celé roky, že by ses pokaždé neměla tak namá-
hat. Jenže ty mě ovšem neposloucháš.“

Co vám mám říkat. Byla to pravda. Už celá léta mě prosil, aby 
mohl připravit k Vánocům římský hrnec a jako dezert jednoduše 
koupit balení zmrzliny. Jenže já jsem to nikdy neslyšela! Tedy – sly-
šela jsem to, ale jen po akustické stránce. Manželova slova však ni-
kdy nepronikla do mého psychického systému natolik, aby to mělo 
vliv na můj postoj a na moje jednání. Zněla slabě, příliš slabě. Co 
lidská duše všechno nedokáže, neříkáte si také? Proces, o němž byla 
řeč, je znám z psychologie motivace. Jakmile se lidská duše ocitne 
pod vlivem představy určitého cíle, může zpracovávání informací 
začít ovlivňovat takzvaná cílová clona12. Vše, co nesouvisí s cílem, 
se jednoduše ignoruje. Uvedenou schopnost je přirozeně možné 
využít i ke sledování cílů, které jsme si sami vytyčili. Potom se jedná 
o požehnané působení13. Pokud ovšem zaostříme na cíl, který vůbec 
neodpovídá našim vlastním potřebám, může dojít k velkému tlaku 
vyvolanému soužením, a jak jsme viděli, i k manželské hádce. 

Zhluboka jsem vydechla. Úlevou. Polkla jsem doušek čaje. A vza-
la manžela za ruku. 

„A co teď uděláme?“ zeptala jsem se. 
„Pojedu k pumpě a dovezu zmrzlinu. Čokoládovou myš dělat 

nebudeš. Polévka také nebude, udělám salát.“
„Pečeni teď můžu dát do trouby, tak jako tak je už připravená,“ 

přidala jsem se, abych také nějak přispěla. 
„A jako příloha nebudou bramborové knedlíky! Obyčejné bram-

bory budou také stačit, oloupu je. Hotovo. To musí stačit,“ rozhodl 
můj muž. 
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„Dobrá, mohla bych ještě udělat červené zelí.“
Na to jsem se ještě cítila. 
Domluveno. 
Byl to vydařený vánoční den. 
Co se tu stalo? Já sama jsem, jak už jste si jistě domysleli, odma-

lička tenkokožec. Vánoční dny pro mě představují stres. Tenkoko-
žec pod stresem je náchylný ke sledování cizích cílů, protože nemá 
přístup k sobě samému, a tak nemůže zjišťovat své potřeby. Nachází 
se v situaci, kdy se pokouší natlačit do svěrací kazajky, kterou si sám 
ušil, a setrvat v ní tak dlouho, dokud trýzeň nebude tak velká, že se 
projeví v podobě přehnané emoční nebo tělesné reakce. Může jít 
o nervové zhroucení, o nehodu či nemoc. Může se projevit agre-
sí, zuřivostí nebo křečovitým pláčem. Rozbité nádobí, bouchající 
dveře, řvoucí pneumatiky u auta – takové projevy můžeme často 
připsat právě svěrací kazajce, do které jsme se sami napasovali, aniž 
bychom si jí přitom vůbec všimli. Nevšimli jsme si vlastní svěrací 
kazajky! To je právě ono ďábelské na infiltraci cizího já. 

Jak ale znovu zapojit vlastní já do hry? Pokusit se probudit para-
sympatikus. Tehdy, v dobách oné vánoční pečeně, jsem o tom, co 
dnes píšu v této knížce, ještě nic nevěděla. Sofa i čaj jsem vyhledala 
instinktivně. Naštěstí. Nejsem si totiž vůbec jistá, jestli by se mnou 
můj muž zůstal tolik let, kdyby musel o každých Vánocích počítat 
s různými vrhacími střelami. Podobné situace v nás zůstávají natr-
valo, bereme je osobně. 

V této knížce se ještě naučíte mnohé o tom, jak je možné akti-
vovat parasympatikus, abyste si vždy znovu dokázali zajistit volný 
přístup k sobě samým a tím také k vlastním potřebám. Nejde tu 
samozřejmě o to, že byste se od nynějška měli změnit v egoisty. 
Příklad s vepřovou pečení jsem do této knihy vybrala z toho dů-
vodu, že velmi pěkně popisuje cestu, která vede skrze uvědomění 
si vlastních potřeb až k přátelskému a věcně orientovanému jed-
nání. Představte si, jaké by asi byly ony vánoční svátky, kdybych 
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nezvládla sdělit své potřeby klidným tónem. Představte si, že by pe-
čeně opravdu letěla. Které z variant byste dali přednost? Té s rozho-
vorem, nebo té s létající pečení? Dobře jednat může jenom ten, kdo 
precizně zná své potřeby a umí je také srozumitelně sdělit druhým 
lidem. Ostatním zůstává jen hod pečení nebo trvalé sebetrýznění – 
podle temperamentu. Obé však vede k potlačení parasympatiku 
a má nepříznivý vliv na naše zdraví. Nyní jste už jistě napjatí, jak si 
lze toto působení parasympatiku vysvětlit. Následující kapitola je 
proto věnována medicíně.
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