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Miluju svůj život 
 

Každý člověk na tomhle světě žije dvojí život. Někteří si to uvědomují, ale bohužel 

některým to nedochází. Jeden je ten, který žijeme pro ostatní lidi,  a ten druhý, to  je naše 

doopravdické „ já“. Když se tyto dva životy střetnou, rozpadneme se. Proč? Protože v tom 

prvním životě se snažíme být někým, kým lidé okolo nás chtějí, abychom byli. Zatím co 

v tom druhém životě víme ve svém vědomí, že tím někým se stát nikdy nemůžeme. Jak se ale 

zbavit strachu z toho nejoblíbenějšího lidského zločinu –  z očekávání, které si pro nás ostatní 

vytvořili? Nejdříve bychom si však měli položit otázku:  Proč se vlastně snažíme být někým, 

kým nejsme?  

V podstatě my se přetvařujeme, abychom uspokojili lidi kolem nás a zapadli do této 

společnosti. Snažíme se být tím, kterého má každý rád a obdivuje ho. Čím déle se 

přetvařujeme, tím více usilujeme o to, aby nikdo nepoznal naše skutečné „ já“.  Je to unavující 

až vyčerpávající. Všichni jsme zřejmě slyšeli příběh o Ikarovi, který vzlétl příliš vysoko a 

poté se zřítil do moře. Můžeme to uvést u tohoto  příkladu. Jednou se stane, že sice 

vylétneme, ale hned spadneme. Nebudeme vědět, jak pokračovat dál, protože budeme na dně.    

Na tomto světě žije více jak 7 miliard lidí. Přeci nemůžeme mít 7 miliard tváří, 

abychom uspokojili všechny. Hypoteticky,  i  kdybychom toho však přesto dosáhli, byli 

bychom spokojení? Nejde totiž  o naši rodinu, přátele ani o ostatní lidi okolo nás. Jde  o nás!  

Má to pak vůbec cenu? K čemu se vlastně snažíme, aby byli spokojení druzí, když nakonec 

nejsme spokojeni sami se sebou? 

 

Neměli bychom si nic nalhávat. Protože všichni víme, každý z nás to ví, co chceme, 

jací doopravdy jsme. Nikdo jiný kromě nás to ale neví. My však  lžeme sami sobě. Protože 

nechceme sami sebe přijmout. Protože víme, jak je to hrozné být takovými, jací jsme. Protože 

se bojíme být odstrčeni od komunity, od těch druhých.  A proto se snažíme být osobností, 

která splňuje představivost a očekávání ostatních. Proto si nalháváme, že jsme spokojeni 

s takovým životem. Ale doopravdy nejsme. Ani částečně. Protože potlačování vzteku, 

smutku, radosti, trápení a dalších emocí, které chováme v sobě, nám ubližuje. Ničí nás to tak 

pomalu, že si toho ani nevšímáme. Ale i kdybychom si toho uvědomili, budeme stejně raději  

tuto bolest ignorovat. Protože nakonec, kdybychom si měli vybrat  jestli žít život takový, jací 

doopravdy jsme, jestli být člověkem, jakým jsme uvnitř nebo takovým, jakým nás chtějí mít 

ostatní,  tak  si stejně vybereme druhou možnost. Tu, která se od nás čeká.  Protože to vypadá 

a působí lépe na okolí i na nás. Protože tím odmítáme svoji osobnost, se kterou nejsme 

spokojeni. 

 

Ale proč nedokážeme akceptovat sami sebe? Protože než se něco rozhodneme udělat, 

musíme nejprve věřit sami sobě. Je důležité, abychom pochopili a uvědomili si, jací jsme. 

Cokoli co si myslíme, že jsme, je projevem našich myšlenek, emocí a vědomí. Jenomže jsme 

více, než si uvědomujeme. Jsme vzácnější a tajuplnější. Za vrstvami tajemství se skrývá to, co 

doopravdy chceme a kým doopravdy jsme. Abychom mohli přijmout sami sebe, musíme 

odpouštět a porozumět. Abychom mohli postupovat dále,  musíme být schopni zanechat vše, 

čeho se obáváme. Čím více budeme nezištní, nesobečtí, tím chápavější bytostí se budeme 



stávat.  Teprve potom  bude snadné porozumět lidem kolem nás, a hlavně sobě samým. 

Všechno je jen o přijímání. Přijímání všeho, co máme v současnosti. A nehledat nic jiného. 

Musíme být vděční za všechno. I vzdát se něčeho znamená přijmout. 

 

Ráda bych chtěla ukončit tuhle úvahu povídáním o sobě. Narodila jsem se v Chebu, 

v České republice, ale své krásné dětství jsem strávila ve Vietnamu, ve městě Bac Ninh, 

nedaleko Hanoje. Je to velmi hezké místo. Bylo tam  i  jezírko s nádherně barevnými 

 květinami okolo něho. Ráda jsem se dívala na noční oblohu plnou hvězd a snila o tom, o čem 

asi sní každé dítě. „Až vyrostu, stanu se hrdinkou a zachráním tento svět.“  Když jsem se zase  

vrátila do Čech, bylo mi asi 8 let. V té době jsem se začala starat o to, jaké názory mají ostatní 

lidi  na mě a učila se pozorovat svůj život jejich očima. Přestala jsem se koukat na oblohu, na 

hvězdy. Přestala jsem snít. Naopak, snažila jsem se splnit očekávání jiných lidí. Brzo  jsem 

naslouchala už ne sobě, ale slovům svého okolí. Nikdo mě ale neoslovil. Ani já ne. Zavřela 

jsem oči, srdce přestalo bouchat. Takto jsem ztratila sama sebe. Stala jsem se chodícím tělem, 

které ovládali lidé kolem mě.  

 

Ale kdesi hluboko ve mně byl jakýsi hlas, který mi šeptal: „Vzbuď se a poslouchej 

sama sebe.“ Uvědomila jsem si, že všechno, co jsem byla nucena dělat, bylo bezvýznamné. 

Mým snem nebylo stát se lékařkou ani právničkou. Nechtěla jsem být spoutaná a reagovat 

pouze na rozkazy, kterými mne řídí druzí.  Chtěla jsem být sama sebou.  

 

Včera jsem se dopustila spousty hloupých chyb, které bych už nikdy neudělala. Ale i 

tohle včerejší „já“ jsem „já“. Dnes jsem tím, kým jsem doopravdy, se všemi svými omylyi a 

vadami. Zítra možná budu o něco rozumnější, možná se dopustím méně chyb, nebo naopak 

třeba budu dělat chyby větší a jiné,  a budu mít spousty obav. A přesto to  budu stále  „já“. 

Všechny moje nedostatky a nedokonalosti jsou taky tím, kým jsem. Nahrazují ty nejzářivější a 

nejjasnější hvězdy v souhvězdí mého života. Jsou mnohem krásnější, nežli mé úspěchy. 

Zdokonalují můj život. A proto miluju toho člověka, kterým jsem v minulosti byla, stejně 

jako toho,  kterým v současnosti jsem a taky toho, kterým si přeji, abych v budoucnosti byla. 

 

 

 

 

 


