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1. KAPITOLA

STĚŽUJU SI, TEDY JSEM

Lidé vymysleli řeč, aby mohli uspokojit 
svou hlubokou potřebu si stěžovat.

LILY TOMLINOVÁ

S
tejně jako většina lidí i vy proplouváte mořem negativity 
a stížností.

Právě tak, jako si ryba možná 
ani neuvědomuje, že ji obklopuje 

voda, ani vy si možná neuvědomuje-
te všechny ty stížnosti, které slyšíte 
a říkáte. Stěžování je natolik součástí 
toho, kdo jsme, že je těžké poznat, 
co stížnost je a co není.

Slovník Merriam-Webster defi nuje „stěžovat si“ jako „vy-
jádřit zármutek, bolest nebo nespokojenost“.

Podle defi nice je tedy stížnost třeba vyjádřit. Někteří 
příliš horliví účastníci jednadvacetidenní výzvy se snažili 
přehazovat si fi alový náramek při každé negativní myš-
lence. Problém je v tom, že podle vědců nás napadá zhru-
ba 70 000 myšlenek denně. Snaha monitorovat veškeré 
myšlenky je marná. Vyzkoušejte jednodušší osvědčený 
postup: přestaňte si stěžovat, a vaše myšlenky postupně 
zpozitivní.

stěžovat si: vyjádřit 
zármutek, bolest 
nebo nespokojenost

AKADEMICKÝ SLOVNÍK 
MERRIAM-WEBSTER
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Svou mysl můžete brát jako výrobce a ústa jako zákaz-
níka. Výrobce dodává zákazníkovi negativní myšlenky, zá-
kazník si je kupuje a dělá z nich stížnosti. Probíhá to násle-
dujícím způsobem: výrobce (váš mozek) vytvoří negativní 
myšlenku, kterou si zákazník (vaše ústa) koupí tím, že ji 
vysloví ve formě stížnosti. Když zákazník přestane kupovat 
to, co výrobce nabízí, bude se muset výrobce přeorientovat 
na něco jiného. Když si přestanete stěžovat na to, co vám 
připadá špatné, a začnete mluvit o tom, za co jste vděční 
a co si přejete, přimějete svého výrobce – mozek, aby otevřel 
novou výrobní linku.

Když se zavážete k tomu, že všechno, co vypustíte z úst, 
bude pozitivní, vaše mysl si začne víc uvědomovat svoje po-
zitivní zkušenosti a začne je využívat jako surový materiál 
na výrobu pozitivních myšlenek. Tím pádem se změní celé 
nasměrování vaší mysli. Vaše pozornost se zaměří na to, co 
chcete, a to je důležité, protože to, co chcete, tím také začne-

te přivolávat. Navíc se přestanete tolik 
zabývat negativními nebo náročnými 
aspekty svého života, a tím také snížíte 
frekvenci jejich výskytu.

To, co nazýváte skutečností, se změ-
ní. Zní to až příliš jednoduše, ale tak to 

O H L A S Y
Tak jako většina z těch, co se pustili do nestěžovací výzvy, jsem 
velmi rychle zjistil, kolik z toho, co běžně denně lidem říkám, 
jsou ve skutečnosti stížnosti. Poprvé v životě jsem se opravdu po-
slouchal a slyšel jsem se, co říkám o své práci, jak si naříkám na 
to, co mě bolí a trápí, jak se rozčiluju nad politikou a nad situací 
ve světě a jak nadávám na počasí. Byl to šok, když jsem si uvědo-
mil, kolik mých slov obsahuje negativní energii – a to jsem se při 
tom pokládal za velice pozitivního člověka!

MARTY POINTER, KANSAS CITY, MISSOURI

Neexistuje žádná 
skutečnost, jenom 
určité vnímání. 
A svoje vnímání 
můžete změnit.
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funguje. Neexistuje žádná skutečnost, jenom určité vnímání. 
A svoje vnímání můžete změnit.

Stížnost od konstatování odlišuje energie, kterou daná 
promluva vyjadřuje. „Dneska je horko,“ je konstatování fak-
tu. Pokud stejnou větu – „dneska je horko“ – předchází těžké 
povzdechnutí, je to stížnost. V knize Nová země to Eckhart 
Tolle shrnuje následujícím způsobem: 

Stěžování bychom neměli zaměňovat s upozorňováním na chybu 
nebo nedostatek, který si přejeme napravit. Vzdát se stěžování 
neznamená spokojit se se špatnou kvalitou nebo špatným cho-
váním. Můžeme říct číšníkovi, že nám donesl studenou polévku 
a že je potřeba ji přihřát. Pokud se držíme daných faktů, která 
jsou vždy neutrální, není v tom naše ego. Stížnost by byla: „Jak se 
opovažujete servírovat mi studenou polévku…?“ 

Stížnost vyjadřuje negativní energii. Většina stížností im-
plicitně říká buď „To není fér!“, nebo „Jak je možné, že se to 
stalo zrovna mně?!“ Ten, kdo si stěžuje, má pocit, jako by se 
něco nebo někdo proti němu spikl a na domnělý útok reagu-
je stížností. Stížnost je protiútokem, reakcí na domnělou ne-
spravedlnost. Prosté pojmenování skutečnosti má neutrální 
charakter a jeho cílem je informovat posluchače (nikoliv mu 
nadávat nebo vyčítat).

Jeden člověk z Bosny mi napsal 
e-mail, že jeho zemi zná bohužel 
celý svět kvůli válce. Jeho přáním 
bylo, aby se teď proslavila tím, že 
si v ní lidé už nebudou stěžovat. 
„Zatím jsem ještě nezvládl nestě-
žovat si celých jednadvacet dní 
za sebou,“ psal. „Pokaždé klopýt-
nu zhruba u čtvrtého dne a mu-
sím začít znovu od začátku, ale 

Stížnost je protiútokem, 
reakcí na domnělou 
nespravedlnost. 
Prosté pojmenování 
skutečnosti má 
neutrální charakter 
a jeho cílem je 
informovat posluchače 
(nikoliv mu nadávat 
nebo vyčítat).
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zjistil jsem, že už teď jsem mnohem šťastnější….MÁ TO TAK 
FUNGOVAT?“

Hlasitě jsem se rozesmál.
Měli bychom prozradit, že to je vedlejší účinek. S tím, jak 

si přestáváte stěžovat, stáváte se zároveň šťastnější. Možná by 
naše webová stránka a přebaly mých knih měly mít varování: 
„POZOR! POKUSY NESTĚŽOVAT SI MŮŽOU VÉST KE SPON-
TÁNNÍMU VÝSKYTU ŠTĚSTÍ!“

Lidé, kteří absolvují jednadvacetidenní nestěžovací vý-
zvu, velmi často uvádějí, že se cítí výrazně šťastnější dost 
dlouho před tím, než se jim podaří nestěžovat si dvacet jedna 
dní po sobě.

Toto štěstí se samo násobí, protože šťastní, lidé oproti ne-
šťastným přitahují pozitivnější lidi, radostnější zážitky a víc 
příležitostí. Díky tomu jsou ještě šťastnější, a tak přitahují do 
svého života ještě víc dobrého a tento báječný koloběh po-
kračuje dál a štěstí dál narůstá.

Vědci tvrdí, že když získáváme určitou dovednost, pro-
cházíme přitom čtyřmi stadii. Chcete-li se stát člověkem, kte-
rý si umí nestěžovat, budete si muset těmito fázemi také pro-
jít, a žádnou z nich bohužel nelze přeskočit, má-li být změna 
trvalá. V závislosti na vašich dosavadních zkušenostech bude 
každá fáze jinak dlouhá. 

Čtyři stadia získávání dovednosti jsou následující:

1. Nevědomá neschopnost
2. Vědomá neschopnost
3. Vědomá schopnost
4. Nevědomá schopnost

Momentálně se nacházíte ve fázi nevědomé neschopnos-
ti. Neuvědomujete si, jak moc si stěžujete (nejste schopni si 
nestěžovat). Průměrný člověk si možná stěžuje patnáctkrát 
až třicetkrát za den, ale vy teď ani nevíte, jestli jste na spodní 
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hranici tohoto průměru nebo na horní, nebo někde úplně 
mimo stupnici.

Žena, která vstává v noci z postele, se kopne do palce 
u nohy o noční stolek. Celým tělem jí projede ostrá bolest, 
takže refl exivně vykřikne: „auu!“ Když nás něco bolí, je doce-
la normální bolest vyjádřit. Mnoho lidí to však má obráceně 
– říkají „au“ a hledají, kde by je co mohlo bolet. Vzdychají 
a naříkají, jak to mají v životě těžké a kolik mají problémů, 
a pak se diví, když se jim ty jejich starosti množí. Když zavolá-
te „au“, nějaká bolístka se vždycky najde. Když si budete stě-
žovat, budete mít čím dál tím víc příležitostí k dalším a dalším 
stížnostem. To je zákon přitažlivosti v praxi. Až projdete vše-
mi čtyřmi stadii získávání dovednosti, bude stěžování šťastně 
za vámi a vy už nebudete mít potřebu říkat „au“ a hledat jeho 
příčinu. Budete si přitahovat radost a nikoliv bolest.

V „Ódě na vzdálenou Eton College“ má Thomas Gray 
často citované sousloví „blažená nevědomost“. Než se z vás 
začne stávat člověk, který si nestěžuje, žijete v blažené nevě-
domosti, protože si neuvědomujete, jak často si stěžujete. Pak 
procházíte bouřlivým obdobím uvědomování a transformace 
a nakonec dosahujete skutečné blaženosti.

Nevědomá neschopnost je určitý stav bytí právě tak jako 
ostatní fáze.

Odtud každý začíná svoje pokusy o zvládnutí jakékoliv 
nové dovednosti. Ve fázi nevědomé neschopnosti jste čistý 
potenciál připravený dokázat veliké věci. Máte před sebou 
novou dobrodružnou cestu. Stačí se po ní vydat, celou jí pro-
jít a stát se mistrem, který doká-
že žít bez stížností, a sklízet ne-
spočet odměn s tím spojených.

Lidé se ptají: „Chcete říct, že 
už si nikdy nebudu smět na nic 
postěžovat?“

„Řiď se pravidlem, že i když 
tě někdy přemůžou chmury 
nebo malomyslnost, 
nebudeš to dávat najevo 
tím, že si začneš stěžovat.“

SAMUEL JOHNSON
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Na to odpovídám: „Samozřejmě, že si můžete stěžovat.“ 
A říkám to ze dvou důvodů:

1. Nejsem tady od toho, abych vám nebo komukoliv jinému 
říkal, co má dělat. Kdyby to tak bylo, snažil bych se vás 
změnit, a to by znamenalo, že jsem se zaměřil na něco, co 
se mi na vás nelíbí. Byl bych s vámi nespokojený, a tím 
pádem bych si vlastně stěžoval. Takže si můžete dělat, co 
chcete. Je to čistě vaše volba.

2. Někdy má smysl si postěžovat.

Než začnete mít pocit, že jste v bodě č. 2 pro sebe našli dob-
rou skulinu, všimněte si slova „někdy“ a také si vzpomeňte, že 
já a tisíce lidí na celém světě strávilo dvacet jedna dní v kuse, 
tj. tři plné týdny za sebou nebo také 504 hodin v řadě bez 
jakýchkoliv stížností. Žádné stížnosti, absolutně žádné, tečka. 
Když jde o stížnosti, tak „někdy“ znamená „velmi vzácně“.

Pokud budeme zcela upřímní, pak takové životní událos-
ti, které by nás nutily vyjádřit zármutek, bolest nebo nespo-
kojenost, jsou opravdu velice vzácné. Samozřejmě, že jsou 
na světě lidé, kteří prožívají skutečně těžký život, a každý tu 
a tam čelí něčemu náročnému.

Přesto však žijeme v době, kterou lze v celé historii lidstva 
označit za nejbezpečnější, nejzdravější a nejbohatší. A co dě-
láme? Stěžujeme si.

Není to nic nového. Před ně-
kolika sty lety napsal Benjamin 
Franklin: „Tím nejubožejším 
oceněním veškerého pohodlí, 
v jakém žijeme, jsou neustálé 
stížnosti.“ V době, kdy to Fran-
klin psal, lidé neměli elektřinu, 
aspirin, penicilin, klimatizaci 

ani tekoucí vodu a kanalizaci v domech, nemohli cestovat 

„Tím nejubožejším 
oceněním veškerého 
pohodlí, v jakém žijeme, 
jsou neustálé stížnosti.“

BENJAMIN FRANKLIN
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letadlem a neměli k dispozici tisíce dalších moderních vy-
možeností, kterým dnes říkáme nezbytnosti a pokládáme za 
samozřejmé. Přesto měl pocit, že by jeho současníci měli cítit 
větší vděk za to, jak dobře se mají. Franklinova generace toho 
měla mnohem míň, než máme my, ale tehdy i dnes si lidé 
umí najít přehršel důvodů ke stížnostem.

Jen velmi málo našich stížností (pokud vůbec nějaké) má 
za cíl zlepšit naši situaci. Je to jen takové „sluchové znečiště-
ní“, které škodí našemu zdraví a duševní pohodě.

Prověřte sami sebe. Když si stěžujete (vyjadřujete zármu-
tek, bolest nebo nespokojenost), máte k tomu pokaždé váž-
ný důvod? Stěžujete si často? Nebo spíš voláte „au“ a hledáte 
bolístku?

K tomu, aby byl člověk šťastný a žil podle svých představ, 
potřebuje mít práh pro to, kdy je na místě vyjádřit zármutek, 
bolest nebo nespokojenost, nastavený hodně vysoko. Příště, 
až si budete chtít na něco stěžovat, zeptejte se sami sebe, jest-
li se ta vaše situace náhodou nepodobá tomu, co jsem zažil já.

Seděl jsem doma ve své pracovně a psal. Dům, ve kterém 
jsme tehdy bydleli, stál u ostré zatáčky, díky níž museli řidiči 
hodně zpomalit, ale kousek za domem už končila obec, takže 
auta mohla zrychlit až na 90 km/h. Kvůli zatáčce se auta ko-
lem našeho domu šinula šnečím tempem, ale hned za námi 
řidiči obvykle šlápli na plyn a prudce vystartovali ven z měs-
ta. Obráceným směrem naopak rozjetá auta u našeho domu 
prudce brzdila, aby vybrala ostrou zatáčku. Nebýt té zatáčky, 
byla by silnice před naším domem dost nebezpečná.

Bylo teplé jarní odpoledne a krajkové záclony se rytmicky 
vzdouvaly ve větru. Najednou jsem uslyšel zvuk, který mě 
okamžitě vytrhl z práce. Byla to hlasitá rána a hned za ní 
zoufalý jekot. Spíš než křik člověka to však připomínalo ry-
kot zvířete. Každý člověk má svůj jedinečný hlas a právě tak 
zvíře. Hned jsem věděl, o koho jde. Byla to naše fenka Ginger, 
dlouhosrstý zlatý retriever.
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Nevěděl jsem, že psi umí křičet. Přisuzujeme jim spíš jiné 
zvuky: štěkání, vytí, kňučení – to ano, ale křik? A přesto teď 
Ginger křičela. Přecházela silnici před naším domem a srazilo 
ji auto. Ležela uprostřed vozovky a třásla se bolestí ani ne pět 
metrů od mého okna. Vykřikl jsem, proběhl obývacím poko-
jem a hnal se ven z domu. Hned za mnou běžela naše dcera 
Lia, které tehdy bylo šest let.

Dorazili jsme k Ginger a hned jsme poznali, že je vážně 
zraněná. Předními tlapami se snažila vstát, ale zadní ji vůbec 
neposlouchaly. Znovu a znovu křičela bolestí. Ze sousedních 
domů se sbíhali lidé, aby se podívali, co se to děje. Lia tam 
stála jako přimražená a jen dokola opakovala: „Ginger…Gin-
ger…Ginger.“ Po tvářích jí stékaly slzy a padaly na blůzu.

Rozhlížel jsem se a hledal řidiče, který Ginger srazil, ale 
nikoho jsem neviděl. Pak jsem zahlédl nákladní auto s přívě-
sem, které bylo už na kopci za městem a určitě jelo mnohem 
rychleji než devadesátkou. I když přede mnou ležel náš pes 
v zoufalé agonii a vedle stála usedavě plačící dcerka, myslel 
jsem v té chvíli jenom na toho, kdo to naší Ginger udělal. 
„Jak může někdo něco takového udělat a ujet?“ zlobil jsem 
se.  „Přece musel zpomalit, aby projel tou zatáčkou… Určitě 
ji viděl a viděl taky, co se stalo!“

Naskočil jsem do našeho auta a vyrazil tak prudce, až jsem 
za sebou nechal rýhu ve štěrku a zvířený prach. Devadesát, 
stodvacet a pak stočtyřicet kilometrů za hodinu, hnal jsem se 
nerovnou silnicí za člověkem, který srazil psa naší Lii a zbaběle 
ujel. Jel jsem tak rychle, až jsem měl pocit, že se mi auto nad 
hrbolatou vozovkou místy vznáší ve vzduchu. Trochu jsem se 
už uklidnil a uvědomil si, že kdybych se teď tou šílenou jízdou 
zabil, bylo by to pro všechny ještě těžší než samotné zranění 
Ginger. Vzdálenost mezi mnou a řidičem náklaďáku se zmenšo-
vala, a tak jsem zpomalil natolik, abych mohl auto lépe ovládat.

Řidič zabočil na příjezdovou cestu k domu, aniž by mu 
došlo, že ho pronásleduju. Zastavil a vystoupil. Na sobě měl 
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obnošenou košili a špinavé džíny. Umaštěnou baseballovou 
kšiltovku s jakýmsi rádoby vtipným nápisem měl naraženou 
hluboko do sluncem spáleného čela. Zastavil jsem smykem 
hned za ním a vyřítil se z vozu. „Srazil jste mi psa,“ ječel jsem 
na něj. Muž se otočil a zkoumavě se na mě podíval. Jako kdy-
bych mluvil nějakou cizí řečí.

Krev se mi vařila v žilách a nevěřil jsem vlastním uším, že řekl 
to, co jsem slyšel: „Všiml jsem si toho… Co s tím chceš dělat?“

Trvalo pár okamžiků, než šok z jeho slov trochu odezněl. 
Když jsem byl znovu schopen slova, vykoktal jsem ze sebe: 
„Co-cože? Co jste to řekl?“ Usmál se, jako kdyby poučoval 
nepozorné děcko a pak znovu zopakoval, pomalu a zřetelně: 
„Vím, že jsem ti srazil psa… Co přesně s tím chceš dělat?“

Vzteky se mi zatmělo před očima. V duchu jsem před se-
bou znovu uviděl Liu, jak se svěšenými ramínky pláče nad 
Ginger, která sebou na zemi škube bolestí. Obrázek, který 
jsem viděl ve zpětném zrcátku, když jsem odjížděl.

Zaječel jsem. „Tak pojď!“
„Cože?“ zeptal se se sarkastickým úšklebkem.
„Pojď!“ opakoval jsem. „Braň se… Já tě zabiju!“
Před chvilkou jsem se sám div nezabil při tom, jak jsem 

se ho snažil dohnat. Rozum mě naštěstí přiměl, abych přibrz-
dil. Jeho arogantní a pohrdavé chování tváří v tvář tomu, že 
zranil, a možná smrtelně, naši milovanou Ginger, mě však 
připravilo o veškeré zbytky rozumu.

Jako dospělý jsem se nikdy s nikým nepral. Nevěřím ve 
vyřizování účtů pomocí pěstí. Ani jsem nevěděl, jak na to. 
Ale chtěl jsem toho muže opravdu zabít. Byl jsem vzteky 
nepříčetný. A bylo mi úplně jedno, jestli za to skončím ve 
vězení.

„Já se s tebou rvát nebudu,“ řekl. „A jestli mě praštíš, zaža-
luju tě za ublížení na těle.“

Stál jsem tam dál s rukama v pěst zdviženýma před hrud-
níkem a připravený bojovat.
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„Pojď!“ vyzýval jsem ho.
„Trhni si,“ procedil mezi zuby a ukázalo se, že mu jich už 

moc nezbývá. „Do toho nejdu. Jen si to zkus, a uvidíme se 
u soudu.“

Otočil se ke mně zády a pomalu se loudal pryč. Já jsem 
tam stál, celý jsem se třásl vzteky a cítil, jak se mi krev vaří 
čirou zlobou.

Nepamatuju si už, jak jsem se dostal domů. Nepamatuju 
se, jak jsem Ginger zdvihl ze země a vezl k veterináři. Pama-
tuju si jen, jak voněla, když jsem ji naposledy držel v náru-
čí, a jak tiše zakňučela, když jí veterinář dával injekci, která 
ukončila její utrpení. „Jak může někdo udělat něco takové-
ho?“ ptal jsem se pořád dokola a polykal hořké slzy.

Několik dalších nocí jsem nemohl spát. Pořád mě proná-
sledoval mužův křivý úšklebek. Jeho „Vím, že jsem ti přejel 
psa… Co s tím chceš dělat?“ mi neustále znělo v uších. V du-
chu jsem si do všech podrobností představoval, co bych mu 
udělal, kdybychom se začali prát. Ve svých představách jsem 
byl super hrdina bojující se zlosynem. Někdy jsem si přimy-
slel baseballovou pálku nebo jinou zbraň a šel jsem do něj, 
až měl opravdu dost. Vracel jsem mu to, co udělal mně, Lie 
a Ginger.

Třetí noc, kdy se mi nedařilo usnout, jsem vstal a začal si 
psát do deníku. Skoro hodinu jsem se vypisoval ze svého zou-
falství, bolesti a nespokojenosti a pak jsem napsal něco, co 
mě samotného překvapilo. „Ti, kteří zraňují, jsou zranění.“ 
Přečetl jsem si to, co jsem napsal, jako kdyby to psal někdo 
jiný, a nahlas vyslovil: „Cože?“

Moje pero znovu napsalo: „Ti, kteří zraňují, jsou zranění.“ 
Zůstal jsem sedět v křesle, přemýšlel a při tom poslouchal cvr-
čky, kteří oslavovali jarní noc. „Ti, kteří zraňují, jsou zranění? 
Co to má společného s tím gaunerem?“

Postupně mi začalo svítat a pochopil jsem to. Člověk, kte-
rý mohl tak lehkovážně zranit milovaného rodinného psa, 
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zřejmě nikdy nepoznal lásku zvířete. Člověk, který mohl 
odjet od malé plačící holčičky, zřejmě nikdy plně nepoznal 
lásku dítěte. Člověk, který se odmítá omluvit za to, že zranil 
srdce celé rodiny, má zřejmě vlastní srdce sám mnohokrát 
zraněné. Skutečnou obětí v tomto příběhu je onen řidič. Za-
choval se jako padouch, ale jeho chování bylo výsledkem 
jeho vlastní hluboké bolesti.

Dlouho jsem tam jen tak seděl a vstřebával svůj objev. 
Pokaždé, když jsem vůči tomu muži pocítil hněv a vzpomněl 
si na bolest, kterou způsobil, myslel jsem také na bolest, se 
kterou on sám musel denně žít. Po nějaké době jsem si všiml, 
že se mi zpomaluje dech a že jsem uvolněnější. Zhasnul jsem, 
lehl si a za chvilku tvrdě spal.

stížnost: vyjádření zármutku, bolesti nebo nespokojenosti

Během této zkušenosti jsem cítil zármutek. Ginger přišla 
k našim dveřím před pěti lety na venkově v Jižní Karolíně. 
Nebyla první zatoulaný pes, který se objevil u našeho prahu, 
ale náš pes Gibson všechny předešlé zahnal. Ginger nechal 
z nějakého neznámého důvodu být. Na Ginger bylo něco 
zvláštního. Podle toho, jak se chovala, jsme se domnívali, že 
ji někdo nejspíš týral. A protože se bála hlavně mě, usoudili 
jsme, že jejím trýznitelem byl nejspíš muž. Až zhruba po roce 
mi opatrně začínala důvěřovat. V průběhu dalších let se mi 
stala opravdovou přítelkyní. Po jejím odchodu jsem cítil hlu-
boký zármutek.

Další, co jsem cítil, byla bolest. Bolelo to až do hloubky 
duše. Kdo má děti, ten ví, že bychom raději vzali veškerou 
bolest na sebe, jen aby naše děti nic nebolelo. A vědomí, jak 
Lia trpí, moji bolest násobilo.

Navíc jsem cítil hlubokou nespokojenost. Byl jsem na-
štvaný, že jsem toho chlapa neztloukl, ale kromě toho jsem 
se taky zlobil na sebe, že jsem se nechal tak unést a chtěl ho 
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zbít. Styděl jsem se, že jsem jen tak odešel, ale styděl jsem se 
i za to, jak jsem ho pronásledoval.

Zármutek, bolest, nespokojenost.
Když ten člověk srazil Ginger, byly tyto emoce zcela na 

místě. A připadalo mi oprávněné vyjádřit to, co jsem cítil. 
Možná že jste ve svém životě zažili někdy něco podobné-
ho. Prošli si obdobně náročnou situací. Naštěstí jsou tak 
traumatické chvíle v našem životě vzácné. Stejně vzácné by 
mělo být i stěžování (vyjadřování zármutku, bolesti nebo 
nespokojenosti).

Pro většinu lidí však zdrojem stížností nejsou tak hlu-
boce bolestné zkušenosti. Často 
se podobáme hlavnímu hrdinovi 
písně „Žiju si dobře“ Joea Walshe 
– nemůžeme si na nic stěžovat, ale 
stejně si občas, nebo skoro pořád, 
stěžujeme. Neděje se nám nic tak 
hrozného, aby nás to opravňova-
lo k vyjadřování zármutku, bolesti 

a nespokojenosti, ale my jsme už zkrátka zvyklí si stěžovat. Je 
to takový náš zlozvyk, a tak si prostě stěžujeme.

Než jste se vydali na cestu s odhodláním stát se člověkem, 
který si nestěžuje, žili jste možná v blažené nevědomosti 
a netušili jste, jak často si stěžujete a jaký neblahý vliv to má 
na celý váš život. Mnoho lidí si dnes a denně aspoň tucetkrát 
postěžuje na počasí, na svoji drahou polovičku, na práci, na 
to, jak vypadají, na přátele, na povinnosti, na hospodářskou 
situaci, na ostatní řidiče, na svoji zemi a na všechno možné, 
co je zrovna napadne.

Jen málokdo si uvědomuje, jak často si stěžuje. Slova, kte-
rá nám vycházejí z úst, sice slyšíme, ale z nějakého důvodu je 
nepokládáme za stížnosti. Zdá se, že stěžování si je něco jako 
páchnoucí dech – všimneme si, když je cítit z úst někomu 
druhému, ale svůj vlastní dech necítíme.

Stěžování si je jako 
páchnoucí dech. 
Všimneme si, když 
je cítit z úst někomu 
druhému, ale sami 
u sebe ho necítíme.
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Je dost pravděpodobné, že si stěžujete mnohem víc, než 
si myslíte. A teprve teď, když jste se rozhodli pro jednadvace-
tidenní výzvu, si toho teprve začnete všímat. Sotva začnete, 
už si přendáváte náramek z jednoho zápěstí na druhé a do-
chází vám, jak jste zvyklí neustále na něco remcat. V jidiš se 
tomu říká kveč.

Až doteď byste o sobě klidně řekli, že si nestěžujete, aspoň 
ne moc, a mysleli byste to docela upřímně. Určitě jste měli 
za to, že si stěžujete jen tehdy, když k tomu máte pádný dů-
vod. Až si příště zas budete chtít ospravedlnit svoje stěžování, 
vzpomeňte si na příběh o Ginger a zeptejte se sami sebe, jestli 
to, čím právě procházíte, je opravdu tak hrozné. A pak se drž-
te svého odhodlání být člověkem, který si nestěžuje.

Všichni, kdo si nakonec dokázali dvacet jedna dní nestě-
žovat a stali se tak šampiony, mi říkali: „Nebylo to snadné, 
ale stálo to za to.“ Nic cenného 
není snadné. Prosté? Ano. Ale 
úspěšnou osobností se člověk 
nestává „snadno“. Neříkám to 
proto, abych vás odradil, ale 
proto, abych vás inspiroval. Po-
kud vám připadá, že přestat si stěžovat (všímat si svých slov 
a měnit je) je složité, neznamená to ještě, že to není nemož-
né. Ani to neznamená, že s vámi něco není v pořádku. M. H. 
Alderson řekl: „Pokud jsi neuspěl hned napoprvé, jsi na tom 
stejně jako ostatní.“ Jestliže si stěžujete, jste přesně tam, kde 
máte být. Od okamžiku, kdy vám dojde, jak moc si stěžujete 
a že už si dál stěžovat nechcete, můžete začít stížnosti postup-
ně vymazávat ze svého života.

S každou další stížností si zkrátka přendáte náramek a za-
čnete od začátku.

Nedávno jsem s Liou, které je teď už patnáct, jel do Alexan-
drie v Indianě, abychom se tam sešli s Mikem Carmichaelem 
a jeho ženou Glendou. Mike má malířskou a natěračskou 

„Pokud jsi neuspěl hned 
napoprvé, jsi na tom stejně 
jako ostatní.“

M. H. ALDERSON
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fi rmu a před čtyřiceti lety dostal originální nápad. Vzal ba-
seballový míček, vyvrtal do něj díru, otvorem provlékl šňůru 
a přidělal háček. Pak míč namočil do barvy, která mu ten 
den po práci zbyla v kbelíku. Když se příští den vrátil z práce 
domů, namočil ho znovu. A tak to od té doby dělal každý 
den – přišel z práce, namočil míč do zbytků barvy a zavěsil 
ho na háček, aby uschl. Pokaždé, když míč namočil, udělal si 
záznam, kolikátá vrstva barvy to je.

Když vrstev barvy bylo tisíc, jeho malý experiment byl už 
značně rozměrný a původně kulatý míč získal protáhlý tvar, 
jaký mívají některé nádoby s bělidly. Mikea fascinovalo, jak 
jednotlivé vrstvy barvy, z nichž každá měří sotva pět setin 
palce (1,27 mm), při každodenním nanášení můžou vytvořit 
něco tak velikého.

V roce 1977 se Mike rozhodl, že svůj nápad posune ještě 
dál. Vzal nový baseballový míček, vyvrtal v něm mnohem 
větší díru a nainstaloval do ní tlustý kovový hák. Míč zavě-
sil ve své malířské dílně a vyzval rodinu, přátele a všechny 
okolojdoucí, aby míč namáčeli do barvy. Dnes visí před jeho 
dílnou hrdý nápis: „Největší natřený míč na světě“.

Zastavili jsme s Liou u Mikea a vstoupili do místnosti, kde 
dnes míč visí na ocelovém řetězu. Mike stál pyšně vedle své-
ho díla a já zůstal oněměle zírat na obrovský předmět.

Ptal jsem se Mikea, kolik asi váží. Řekl, že před několika 
měsíci objednal jeřáb, aby míč vyzdvihl na náklaďák, aby ho 
mohli zavézt zvážit. Podle profesionální baseballové organi-
zace, Major League Baseball, by baseballový míč měl vážit 
5,25 uncí (0,149 kilogramu). Tento baseballový míč, pokrytý 
desítkami tisíc vrstev barvy, z nichž každá nebyla o moc tlust-
ší než lidský vlas, však na váze ukázal omračujících 3500 liber 
(1588 kilogramů)! Byl jsem naprosto ohromený. Pak jsem se 
zeptal: „A jak je velký?“

Podle pravidel MLB musí mít baseballový míč v průmě-
ru od dvou a sedmi osmin palce do tří palců (do 7,62 cm). 
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To také byla velikost Mikeova míčku bez nátěrů. Mike podal 
jeden konec metru Glendě a natáhl ho tak, abychom viděli. 
„Přes padesát dva palců (132 cm) v průměru,“ řekl se sko-
ro tak širokým úsměvem, jako byl ten jeho míč.

Na míči bylo červenými číslicemi zapsáno 22.799.
„Co znamená to 22.799?“ zeptala se Lia.
„To je číslo vrstvy barvy, kterou dneska můžete s tátou 

přidat na míč,“ odpověděl Mike.
„Fakticky?“ nadchla se Lia.
„Jasně,“ na to Mike. „Jakou chcete barvu?“
Usmáli jsme se na sebe s Liou a oba zároveň odpověděli: 

„Fialovou.“
Chvíli nato nám už Mike podával malířský váleček na-

močený ve fi alové barvě. Pracovali jsme pečlivě a pilně a než 
jsme rovnoměrně natřeli celý mamutí balon, uběhlo asi čtvrt 
hodiny. Během natírání se nás Mike zeptal: „A co vás dva 
k nám vlastně přivádí?“

Ukázal jsem na fi alový „nestěžovací“ náramek na svém 
pravém zápěstí a pověděl Mikeovi o tom, že je na světě už 
víc jak deset milionů lidí, kteří přijali tuto výzvu. Pak jsme 
mluvili o návycích.

„Návyky řídí náš život,“ řekl 
jsem. „Spoustu věcí děláme jen 
proto, že jsme zvyklí je dělat 
pořád dokola. Z toho, co začíná 
jako jednorázová událost, tak 
jako první nátěr barvy na tří-
palcovém míčku, se může stát 
něco tak ohromného, jako je 
tenhle natřený míč, který váží 
tunu a půl.“

Mike nad tím chvilku přemýšlel a pak poznamenal, že ho 
tato souvislost nikdy nenapadla, ale že to dává smysl. Když 
jsme odjížděli, daroval mi malou kuriozitu. Aby udržel kulatý 

„Návyky se formují 
opakováním činů. Dalším 
opakováním se posilují. 
Je však také možné je 
oslabit nebo zcela zrušit. 
Opakováním protikladných 
činů se vytvářejí 
protikladné návyky.“

MORTIMER ADLER
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tvar míče, musel čas od času odstřihnout zatuhlé útvary, které 
vytvářela stékající barva na spodní straně míče. Kousek, který 
mi dal, byl široký jako stříbrný dolar a tlustý zhruba jako tuž-
ka. Díval jsem se na odštěpek největšího natřeného míče na 
světě a viděl jsem stovky jednotlivých nátěrů tenoučké jako 
list papíru, které dohromady vytvořily jeho mohutné rozměry.

Americký fi lozof, spisovatel a pedagog, Mortimer Adler, 
napsal: „Návyky se formují opakováním konkrétních činů. 
Dalším opakováním se posilují. Je však také možné je oslabit 
nebo zcela zrušit. Opakováním protikladných činů se vytvá-
řejí protikladné návyky.“ Pro většinu lidí se stěžování si stalo 
návykem, který se časem a opakováním jen posiluje. Když 
se však budete snažit si nestěžovat, časem se vám podaří se 
z tohoto návyku vymanit.

Možná vám připadá, že když si projednou v životě ne-
postěžujete, nebude to mít žádný výrazný vliv, ale tím se 
začíná zastavovat proud návykového stěžování, který dosud 
určoval, kým jste. Když se kousnete do jazyku a svou stížnost 
spolknete, přidáváte novou vrstvu barvy na svůj nový návyk, 
který tím uvádíte do pohybu, aby mohl růst a defi novat vaše 
nové já.

Možná pochybujete o tom, jestli dokážete vydržet jedna-
dvacet dní v kuse bez stěžování, ale věřte mi, že to je možné. 
Já sám jsem si původně stěžoval tucetkrát denně, a dokázal 
jsem to. Klíčem k úspěchu je to nevzdat. Znám jednu úžas-
nou starou paní, která stále ještě nosí jeden z původních fi a-
lových náramků, které jsme rozdali. Je už celý otrhaný a vy-
bledlý, ale ta paní trvá na svém: „Nevzdám to, i kdyby mě 
s tím náramkem měli pohřbít.“

Tak je třeba být odhodlaný. Odhodlat se k tomu, že to za 
žádných okolností nevzdáme. Vzpomeňte si, že i když se vám 
nepodaří vydržet si nestěžovat jednadvacet dní v kuse, stejně 
zjistíte, že se mění vaše vnitřní nastavení a vy jste šťastnější. 
Tady je jeden e-mail, který mi přišel:
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Ahoj,
tak jako ostatní, i já jsem začala měnit svoje zaměření. Čekala 
jsem, až mi přijde objednaný náramek, a zatím jsem si na zápěstí 
navlékla gumičku. Díky tomu si lépe uvědomuju, co dělám. Gu-
mičku nosím zhruba týden a zdaleka už si nestěžuju tolik jako 
dřív. Pozoruhodné na tom je, že se také cítím mnohem šťastněj-
ší! A o kolik šťastnější musí být lidé kolem mě (jako například 
můj manžel)! Chtěla jsem na svém stěžování pracovat už dlouho 
a náramková kniha mi posloužila jako impulz, abych své chování 
skutečně začala měnit.

Samotný náramek a to, co představuje, se stalo tématem MNOHA 
rozhovorů, takže jeho mise se šíří mezi lidmi jako OBROVSKÁ 
vlna a SPOUSTA lidí se aspoň zamýšlí nad tím, jak často si stěžu-
jí, takže pak také třeba dojdou k rozhodnutí, že se budou chovat 
jinak. Je úžasné na to jen pomyslet!

JEANE REILLYOVÁ

ROCKVILLE, MARYLAND

Uznávaný rozhlasový komentátor, Paul Harvey, jednou 
řekl: „Doufám, že jednoho dne dosáhnu toho, co svět nazý-
vá úspěchem, a až se mě někdo zeptá, jak jsem to dokázal, 
odpovím: ‚Vstal jsem víckrát, než jsem upadl.‘“ Je to stejné 
jako všechno, co stojí za nějakou snahu: abyste si přestali stě-
žovat, musíte si cestou k úspěchu projít opětovným selhává-
ním. Pokud jste na tom stejně jako většina, tak až se do toho 
dáte, budete zřejmě přendávat náramek z jedné ruky na dru-
hou, až z toho budete celí vyčerpaní a omrzelí. Já jsem svůj 
náramek přendával tak často, až se mi roztrhl a musel jsem si 
pořídit nový. Než jsem si dokázal nestěžovat jednadvacet dní 
v kuse, zlikvidoval jsem tak tři náramky.

Pokud vytrváte, jednoho dne budete před usnutím le-
žet v posteli a mimoděk se podíváte na zápěstí. Poprvé po 
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dlouhých dnech nebo i týdnech si uvědomíte, že ten svůj 
fi alový náramek máte na stejné ruce, jako když jste ráno 
vstávali z postele. Pomyslíte si: „Určitě jsem si dneska někdy 
stěžoval, jen jsem se při tom nepřistihl!“ Budete si v duchu 
znovu procházet celý uplynulý den a uvědomíte si, že jste to 
opravdu dokázali. Celý jeden den jste si vydrželi nestěžovat! 
Celý jeden den v kuse. Dokážete to.

Máte štěstí, protože i když to, co vás čeká, bude obtížné, 
máte na začátku svojí transformace na své straně psycholo-
gickou výhodu. Jedná se o Dunningův-Krugerův efekt, který 
byl pojmenován po dvou vědcích z Cornellovy univerzity. 
Studovali lidi, kteří se snažili naučit nějakou novou doved-
nost. Když se lidé pouští do něčeho nového, ať je to lyžo-
vání, žonglování, hraní na fl étnu, jízda na koni, meditace, 
psaní knihy, malování nebo cokoliv jiného, mají přirozenou 
tendenci myslet si, že to snadno zvládnou. Dunning s Kru-
gerem publikovali výsledky své studie v prosinci 1999 v od-
borném časopise Journal of Personality and Social Psychology 
a na jejich základě došli ke zjištění, že: „Nevědomost bývá 
zdrojem důvěry častěji než poznání.“ Jinými slovy: když si 
neuvědomujete, že je něco obtížné, klidně se do toho pustíte. 
Říkáte si: „To bude snadné,“ a jdete do toho. A přitom začít 
je vždycky to nejtěžší.

Bez Dunningova-Krugerova efektu, kdybyste dopředu vě-
děli, kolik úsilí vás bude stát, než se něco naučíte, nejspíš 
byste to vzdali předem a vůbec do ničeho se nepouštěli. 

Začněte tedy nosit fi alový náramek (nebo jakýkoliv jiný, 
taky si můžete dát do kapsy minci anebo použít jakoukoliv 

jinou pomůcku) a přendejte ho při 
každé stížnosti. Přendejte si ho, 
i když vám to bude připadat těž-
ké, trapné nebo frustrující. I když 
jste si už třeba zvládli nestěžovat 
deset dní, a teď budete muset začít 

Při stěžování se stále 
zaměřujete na daný 
problém, místo abyste 
hledali jeho řešení.
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znovu od začátku. Začínejte znova a znova. Vydržte, i kdyby 
to třeba všichni kolem vás vzdali, nebo vás naopak o mnoho 
dní předběhli. 

Na začátku této kapitoly jsem se s vámi podělil o slov-
níkovou defi nici pojmu „stížnost“. V průběhu posledních 
několika let jsem si vytvořil svou vlastní defi nici: Stížnost je 
energetické vyjádření, které se zaměřuje na daný problém, a niko-
liv na jeho řešení.

Za stížností stojí vždy určitá energie, například typická: 
„Jak se mi něco takového vůbec mohlo stát? Zrovna mně?!“ 
A největší problém stěžování spočívá v tom, že v našem ohnis-
ku pozornosti zůstává to, co je špatně, takže nemáme ani ka-
pacitu na to, abychom se zamysleli, jak danou situaci zlepšit.

Jedna stará anekdota vypráví o dvou řemeslnících, kteří se 
posadili, aby si společně snědli svačinu. První z nich rozbalí 
ubrousek a stěžuje si: „Ach jo, chleba se sekanou… Nesnáším 
sekanou!“ Jeho kamarád na to nic neříká. Následující den 
opět svačí společně. První muž znovu rozbalí ubrousek, na-
hlédne dovnitř a tentokrát ještě popuzeněji prohlásí: „Další 
chleba se sekanou?! Jak já ho nesnáším!“ A tak jako předtím, 
jeho kolega na to nic neřekne. Třetího den si znovu sednou 
ke svačině, první řemeslník rozbalí ubrousek a vybuchne: „Já 
to věděl! Pořád dokola to samé! Chleba se sekanou každý boží 
den! Chci něco jiného!“

Jeho kamarád se ho zeptá: „Tak proč neřekneš ženě, aby ti 
udělala něco jiného?“

První dělník se zatváří překvapeně a odpoví: „Ženě? Ale já 
si svačiny chystám sám!“

Vy, já, my všichni si svoje svačiny chystáme sami. Svůj 
život si utváříme svými myšlenkami a naše slova vystihují to, 
co si myslíme. Vzpomeňte si na slova písně od Eagles Already 
Gone: „Tak častokrát se stává, že žijem v řetězech, a netušíme, 
že máme klíč.“ Jste řetězy připoutaní ke chlebu se sekanou, 
a přitom klíč k nim máte v rukou.
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Jeden kamarád mi popisoval reálnou životní situaci, kte-
rá odpovídá historce s chlebem a sekanou. Vyprávěl mi, jak 

před dvěma lety jeho společ-
nost změnila systém hlasové 
pošty. Všichni zaměstnanci 
mohli přestat vyťukávat kódy 
a pokyny na telefonní kláves-
nici, aby se dostali k hlasovým 

zprávám, a místo toho stačilo, aby zvedli sluchátko a řekli 
„zprávy“. Potom pokračovali dalšími hlasovými pokyny typu 
„odpovědět“ nebo „smazat“. 

„Aspoň tak to mělo vypadat,“ pokračoval můj přítel. 
„Problém je v tom, že ten systém moc nefunguje, a když je 
nějaký hluk v pozadí nebo když nevyslovíme naprosto zřetel-
ně to, co chceme, tak buď vůbec nereaguje, nebo udělá něco 
jiného.“

Pak mi vyprávěl o kolegyni, která pracuje ve vedlejší 
přepážce a mívá problém dostat se ke zprávám. Když řekne 
„zprávy“ a systém na to nereaguje nebo udělá něco jiného, 
začne se ta žena rozčilovat: „Sakra, řekla jsem zprávy!“ Samo-
zřejmě, že takový pokyn je pro automat zcela nesrozumitel-
ný, takže místo zpráv dostává „chleba se sekanou“.

„Jak do sluchátka křičí,“ pokračoval můj přítel s pobave-
ným úsměvem, „tak to celé jen zhoršuje.“ Napil se kávy a pak 
dodal: „A teď přijde to nejsmutnější. Když nám tenhle nový 
systém nainstalovali, a je to už dvacet čtyři měsíců, hned 
jsem zjistil, že moc nefunguje, a tak jsem si to zpátky přepnul 
na manuální ovládání. Dál používám klávesy, abych se dostal 
ke zprávám.

Když jsem tu svou kolegyni slyšel, jak se rozčiluje, řekl 
jsem jí, že se to dá snadno přenastavit zpátky na manuální 
ovládání. Zrovna ječela do sluchátka: „Zprávy, ty jeden zmet-
ku!“ Ani se na mě nepodívala a jen odsekla: „Teď nemám čas, 
přenastavím si to potom!““

„Tak častokrát se stává, 
že žijem v řetězech, 
a netušíme, že máme klíč.“ 

EAGLES, ALREADY GONE
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Můj přítel potřásl hlavou. „To bylo před dvěma lety. Mezi-
tím jsem se jí snad tucetkrát nabídl, že jí to pomůžu přepnout 
zpátky na manuál, a ona mě pokaždé odmítla s tím, že na to 
zrovna nemá čas. Říkal jsem jí, že to je otázka třiceti vteřin, 
ale ona stejně nechtěla. Nemá na to čas, a přitom tráví hodi-
ny a hodiny nesmyslným ječením do sluchátka.

Chápeš to?“ pokračoval, „Každý den jde do práce a při-
tom ví, že ji čeká další boj s hlasovým systémem. Ví, že by 
to mohla vyřešit ani ne za minutu, ale přesto to neudělá. 
Neuvěřitelné!“

Máte už dost chleba se sekanou? Svoji svačinu si den co 
den chystáte sami. Vaše myšlenky utváří váš život a vaše slo-
va ukazují, jak myslíte. Změňte, co říkáte, a změní se i vaše 
myšlení a zlepší se vám život.

Když Ježíš řekl: „Kdo hledá, najde,“ vyjádřil tím univer-
zální princip. Najdete to, co hledáte. Když si stěžujete, vyu-
žíváte nezměrnou sílu svojí mysli k tomu, aby vyhledávala 
to, o čem tvrdíte, že nechcete, ale přitom to k sobě opako-
vaně přivoláváte. A když se znovu přihodí to, co jste pro-
klamovaně nechtěli, ale svým stěžováním přivolali, znovu si 
stěžujete, a tak jen dál přitahujete to, co nechcete. Točíte se 
v začarované „smyčce stěžování“ – sýčkování, stěžování si, že 
se něco stane – negativní zkušenost, stěžování si – negativní 
zkušenost, stěžování si – negativní zkušenost, a tak to jde po-
řád dál a dál.

Albert Camus v Cizinci napsal: „Díval jsem se vzhůru na 
temné nebe poseté třpytivými znaky hvězd a poprvé otevřel 
srdce vlídné netečnosti vesmíru.“ Vesmír se vyznačuje vlíd-
nou netečností. Vesmír, Bůh, Duch, nebo jakkoliv to nazve-
te, je vlídný (dobrý), ale také netečný (indiferentní). Vesmír 
se nestará o to, jestli sílu svých myšlenek vloženou do slov 
využijete k přivolání lásky, zdraví, štěstí, hojnosti a míru, 
nebo jestli si pozvete bolest, utrpení, starosti, osamělost 
a chudobu. Naše myšlenky utvářejí naše životy a naše slova 
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vypovídají o tom, jak myslíme. Když budeme ovládat to, co 
říkáme, a ze své řeči vymýtíme stížnosti, přetvoříme tak celý 
svůj život a přivoláme si to, po čem toužíme.

V čínštině se slovo „stížnost“ skládá ze dvou symbolů 
– „obejmout“ a „ego“. Číňané věří, že stěžovat si znamená 

„objímat svoje ego“. Spojení těchto 
dvou znaků vystihuje velmi moudře 
podstatu stěžování. Když si stěžujete, 
objímáte svoje ego. 

Ego, ke kterému se zde odkazuje, 
není Freudovo ego z jeho tříčlenného 
konceptu složení osobnosti člověka. 
Toto je ego ve smyslu omezeného lid-
ského já, které je odděleno od svého 

nekonečného zdroje.
Když si stěžujete, objímáte svoje ego. Poskytujete podpo-

ru, útěchu a uznání pronikavému hlasu ve vaší hlavě, který 
vám tvrdí, že si nezasloužíte to, co si zasloužíte, omezenému 
egu, které si připadá odtrženo od hojnosti světa. A tak ome-
zujete svou schopnost užívat si blahobytu.

Být v blahobytu, v angličtině „affl uent“, znamená „být 
v proudu hojnosti“. Mohutná řeka dobra stále teče plným 
proudem. Když si stěžujete, odvádíte tím její proud kolem 
sebe tak, aby vás minul. Když budete mluvit jen o tom, co si 
přejete, dovolíte jejímu proudu, aby plynul přes vás a obda-
rovával vás vším svým dobrem.

Až se budete pokoušet vymýtit stížnosti ze svého života, 
budou vás roky, kdy jste byli zvyklí si stěžovat, stahovat k se-
lhání. Je to, jako kdybyste seděli ve velkém letadle a letěli 
směrem na sever. Když pak pilot náhle zatočí na západ, ucítí-
te, jak se vám tělo samovolně naklání doprava, protože tam 
jste velkou rychlostí předtím směřovali. Pokud letadlo nebu-
de znovu měnit kurz, pohodlně se usadíte a žádný tah jiným 
směrem už pociťovat nebudete.

V čínštině se slovo 
„stížnost“ skládá 
ze dvou symbolů – 
„obejmout“ a „ego“. 
Stěžovat si tedy 
znamená „objímat 
svoje ego“.
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S našimi předchozími návyky to je podobné. Když je 
začnete měnit, budou vás strhávat na svou stranu. Vytrva-
le budete přendávat „nestěžovací“ náramek z jednoho zá-
pěstí na druhé, a přitom budete cítit silný tah směrem ke 
svému dřívějšímu negativnímu způsobu vyjadřování. Jen 
pokračujte. Každý okamžik, kdy odoláte pokušení, a každé 
přendání náramku je jedna vrstva barvy, kterou přidáváte 
k tomu, z čeho se časem stane ohromná hybná síla, která 
vám změní život.




