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Pro některé je toto dost ožehavé, či dokonce kontroverzní téma. Většina lidí 

opravdu řekne bezpečné „Dělej si co chceš, aniž bys omezoval druhé.“ Takový 

výklad však s sebou nese velké nebezpečí, které můžeme pozorovat v akci 

například ve Spojených státech amerických.  

Pro ty, kteří nevědí, o co jde, se to pokusím přiblížit. Zaměříme se na druhou 

část již zmíněného výkladu svobody, a to konkrétně pasáž, ve které se píše, že 

nesmím druhého omezit. Na první pohled se zdá neškodná, že? Nenechte se 

však zmást kvítkem této růže, neboť jí co nevidět narostou ostny, a to pořádné. 

Nepřijal jsi na volnou pracovní pozici příslušníka nějaké etnické menšiny jen 

proto, že nebyl dost kvalifikovaný? Jsi rasista. Jsou ženy na tvém pracovišti 

zastoupeny v menšině? Jsi sexista. Odvážil ses vyslovit, že existují jen dvě 

pohlaví? Jsi xenofob a pravděpodobně tě čeká mediální lynč. Tomu se říká tzv. 

diktatura menšin. A rozhodně to není svoboda.  

Svobodný člověk nemůže žít v žádné diktatuře. Svobodný člověk musí žít 

v monarchii. Neboť každý svobodný člověk musí být králem svého života. Jeho 

život je jeho království a jako každý správný král se musí postarat o prosperitu 

svého království. To se však lehko řekne, ale obtížně realizuje. Když chci být 

pánem svého života, zavazuji se k veliké odpovědnosti; k odpovědnosti dělat 

královská rozhodnutí a přijímat vše, co ta rozhodnutí mohou přinést. Co tedy 

udělá z rozhodnutí rozhodnutí královské? Inu, každý moudrý král vidí možné 

následky svých rozhodnutí, vše pečlivě zváží, a nakonec se i rozhodne. Až se tak 



stane, musí si za svým rozhodnutím stát, může připustit chybu, ale stále to byla 

jen jeho volba. Král, za kterého rozhoduje někdo jiný, není žádný král.  

Královské rozhodování je velice těžké, neboť ten, kdo tak chce učinit, musí mít 

na vědomí tři základní skupiny zákonů. První skupina je asi naprosto zřejmá, 

zákony, které platí všude a vždy. Například gravitace, akce a reakce atd…, další 

jsou společenské zákony, které snad nemusím představovat a v poslední řadě 

zákony osobní. Tedy mé hranice. Ty jsou opravdu důležité, protože každé 

mocné království musí mít pevné hranice. Zahrnuje to všechno od toho, co  

spadá do mého království, jak se chovám k ostatním panovníkům a jak je, nebo 

není přípustné, aby se oni chovali ke mně. Když má člověk v osobních zákonech 

jasno a má pevné hranice, jen málo lidí se je odváží překročit. 

 Pro královské rozhodování je také důležité přijmout fakt, že neexistuje žádné 

správné ani špatné rozhodnutí. Některé rozhodnutí nás posune blíže svému cíli, 

a některé nás od něj oddálí. To však neznamená, že to je špatné rozhodnutí, 

neboť jsme právě získali nesmírně cennou zkušenost, kudy cesta nevede. Každé 

království je unikát a každý má také úplně jiný cíl. A dostaneme se k němu 

jedině technikou pokus-omyl. Jinak řečeno, stojíme-li na křižovatce v labyrintu, 

jen málokdy se dostaneme na správnou cestu, aniž bychom před tím 

prozkoumali ostatní slepé uličky.  

Proto nemůže být nikdy pánem svého života ten, kdo vnímá chyby jako 

neúspěch. Je pravda, že se nám moderní společnost snaží vsugerovat tezi 

„dělání chyb je špatné“ už mnoho let, ale když budeme naslouchat zdravému 

rozumu, přijdeme na věci, na které moderní vědy nebudou znát odpověď.  Když 

si totiž myslím, že udělat chybu je špatné, z čeho mám obvykle největší obavu? 

Z ostatních. Co si o mně ostatní pomyslí? Budu vypadat jako hlupák a tak dále. 

S takovými myšlenkami nedělám rozhodnutí, které by bylo nejlepší pro mě, 

nýbrž dělám medvědí službu svému image. Je to, jako bych v již zmíněném 

labyrintu měl neustále za zády velký dav lidí, kteří by hlasitě bučeli pokaždé, 

když bych vešel do slepé uličky. Snažil bych se uspokojit dav tak moc, že bych 

úplně zapomněl na svůj původní cíl a kvůli nervozitě bych dělal ještě více chyb, 

které by vedly k větší nervozitě, která by vedla k více chybám… 

Kdyby stejným labyrintem zároveň procházel někdo, kdo nemá za zády žádný 

dav, měl by větší pocit svobody? 

Nechám svobodného čtenáře, ať odpoví. Kladu mu však na srdce, aby se 

postaral o své království, ty ostatní už mají panovníka. Aby zvážil klady a zápory 



každé strany a přijal jejich následky jako součást svého panství. Aby vztyčil 

hlavu, když ho jeho rozhodnutí přece jen zavede do slepé uličky. A aby 

pamatoval, že jediný neúspěch, jediná chyba, která existuje, je už znovu nevyjít 

z té slepé uličky a nezkusit to znovu. Co se však ohleduplnosti týče, měl by být 

velice opatrný.  Protože když se znovu zaměřím na již zmíněnou pasáž „nesmíš 

nikoho omezit“, tato fráze je velice škodlivá. My totiž žijeme s ostatními lidmi 

vedle sebe a každý chceme něčeho dosáhnout. Je to, jako bych byl rostlina 

v záhonu plném ostatních rostlin. Chci růst, chci co nejvíce nahoru. Nejen, že 

chci být rozvinutá rostlina, chci ale dostatek potravy. Té se mi dostává ze 

slunečních paprsků, musím být tedy co nejvýše. Když rostu, nevyhnutelně však 

zastíním jiné rostliny. Když budu růst a rozvíjet se, mé kořeny začnou pomalu 

ale jistě dusit ostatní rostliny. Ale když odmítnu ostatní omezit, odříznou mi 

přístup od slunce zase oni. Kdybychom rostli všichni stejně, nezbylo by místo 

ani pro jednoho z nás a všichni bychom zemřeli, ale kdyby nikdo z nás vůbec 

nerostl, kdybychom se spokojili s minimem? Pohyb je základ pro život a kde 

pohyb ustane, zavládne rozklad, smrt a nakonec zánik. 

Proč by ale žádná z těchto možností nemohla fungovat? Protože bychom museli 

růst stejně, spotřebovat stejné množství sluneční energie, zkrátka být stejný 

druh rostliny, je to prosté. Naneštěstí život je všechno, jen ne prostý. Každý 

z nás je totiž úplně jiná rostlina, roste jinak a jinam, hloubku kořenů má zcela 

odlišnou, stejně jako velikost potřeby být co nejblíže slunci.  

Na cestě ke svému cíli, ať už je jakýkoli, se není možné nedostat do konfliktu. Ať 

už se ho rozhodnu vyřešit diplomacií, nebo agresí, vždy ho musím nějak vyřešit, 

abych mohl pokračovat. Někdy je moudré ustoupit, někdy je potřeba „zvítězit“, 

ale nikdy není moudré ustupovat pokaždé. Žádný panovník, který dovolí 

ostatním králům dělat si, co se jim zlíbí s jeho zemí, není označován za hodného 

ani za dobrého člověka. Sám totiž není nic jiného než slabý král, který se není 

schopen kloudně postarat o svou zemi. 

Co tedy znamená být svobodný? 

Znamená to být král, vzít plnou zodpovědnost za své panství a spravovat ho, jak 

nejlépe umí. To je všechno, jednodušší už to být nemůže. Až na to, že to to je 

jedna z nejtěžších věcí. Někdo se učí být králem celý život, někdo se jím nikdy 

nestane. Hlavní ovšem zůstává fakt, že nikdy není pozdě. 

 


