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PRVÁ K APITOLA

Nesna!te sa

Charles Bukowski bol alkoholik, sukni"kár, notorick& gambler, gro-
bian, lakomec, prí#ivník a ke' mal naozaj zl& de(, aj básnik. Prav-
depodobne by bol posledn&m "lovekom, od ktorého by ste si p&tali 

radu do #ivota alebo by ste na$li o (om zmienku v nejakej motiva"nej 
literatúre. 

A práve preto je ideálne za"a% u(ho.
Bukowski chcel by% spisovate!om. Dlhé desa%ro"ia ho v$ak odmietali 

v$etky "asopisy, noviny, odborné periodiká, agenti aj vydavatelia. Zhod-
ne tvrdili, #e jeho práca je hrozná, nemá $t&l, pí$e o nechutn&ch veciach, 
zvrátenostiach. A ako sa zamietacie odpovede kopili, %archa tohto sve-
dectva o zlyhaní zatlá"ala Bukowského "oraz hlb$ie do depresie, v ktorej 
mu jedin&m kamarátom zostával alkohol a ktorej sa u# po zvy$ok #ivota 
nedokázal zbavi%.

Cez de( pracoval ako triedi" listov na po$te. Platili ho mizerne a vä"-
$ina t&ch pe(azí $la na ch!ast. To, "o zostalo, skon"ilo vo vreckách stáv-
kov&ch agentov na dostihoch. Ve"ery a noci trávil v spolo"nosti svojej 
ob!úbenej pálenky a ob"as na%ukal nejakú báse( na o$úchanom písacom 
stroji, ktor& u# tie# mlel z posledného. )asto sa stávalo, #e sa ráno budil 
na zemi a vôbec si nepamätal, ako sa tam dostal.

Takto pre$lo tridsa% zúfal&ch rokov pozna"en&ch alkoholom, dro-
gami, gamblerskou vá$(ou a ob"asn&m pote$ením v podobe náv$tevy 
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bordelu. A potom, ke' Bukowski prekro"il pä%desiatku a mal za sebou 
#ivot pln& zlyhaní a sebapoh*dania, celkom ne"akane o(ho prejavil zá-
ujem ist& redaktor malého nezávislého vydavate!stva. Nemohol mu za 
prácu ponúknu% bohvieko!ko pe(azí ani s!úbi% ve!k& predaj. Na$iel v$ak 
v sebe vo"i tomu beznádejnému pijanovi "udesnú náklonnos% a rozhodol 
sa da% mu $ancu. Bolo to vôbec po prv&krát, ke' Bukowski dostal reálnu 
príle#itos% nie"o dokáza% a do$lo mu, #e sa to u# nemusí opakova%. Re-
daktorovi teda napísal: „Mám dve mo#nosti – zosta% na po$te a zblbnú% 
z toho alebo by% doma, hra% sa na spisovate!a a hladova%. Rozhodol som 
sa hladova%.“

Po podpise zmluvy dal Bukowski za tri t&#dne dokopy svoj prv& ro-
mán. Nazval ho Na po!te. Na stránke, kam spisovatelia pí$u venovania, 
bolo napísané: „Túto knihu nevenujem nikomu.“

Nakoniec sa z Bukowského stal románopisec a básnik. Vy$lo mu $es% 
románov, stovky básní a z jeho kníh sa predalo viac ne# dva milióny v&-
tla"kov. Jeho popularita prekonala o"akávania v$etk&ch naokolo, najmä 
v$ak jeho vlastné.

Príbehy, ak&m je ten Bukowského, sa stali #ivnou pôdou na na$e zdô-
vodnenia úspechu. Bukowského #ivot zosob(uje americk& sen: "lovek 
ide za svojím cie!om, nikdy sa nevzdáva a nakoniec si splní aj tie najod-
vá#nej$ie sny. Je to v podstate film, ktor& "aká na nato"enie. Pri po"úvaní 
tak&chto príbehov zvyknú !udia hovori%: „Vidí$? Nikdy to nevzdal. Nikdy 
sa neprestal sna#i%. V#dy veril sám v seba. Vytrval napriek nepriazni osu-
du a dokázal skvelé veci!“

Mo#no vás potom trochu prekvapí, #e na Bukowského náhrobnom 
kameni sú vyryté tieto slová: „Nesna#te sa.“

Vidíte, po"ty predan&ch v&tla"kov a ani sláva nepomohli, Bukowski 
zostal celo#ivotn&m lúzrom. A dobre to vedel. Za svoj úspech nev'a"il 
akémusi bájnemu odhodlaniu zví%azi%. Naopak, uvedomoval si, #e na to 
nemá, prijal to a otvorene o tom písal. Nikdy sa nesna#il prekro"i% svoj 
tie( a by% niek&m in&m. Jeho genialita nie je v tom, #e sa dokázal vzoprie% 
ne#i"livému osudu alebo sa drinou dosta% a# na vrchol literárneho neba. 
Práve naopak. Bola to jeho celkom oby"ajná schopnos% by% vo"i sebe to-
tálne a bezpodmiene"ne úprimn& – a predov$etk&m vo"i najtemnej$ej 
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stránke svojho ja – a o svoje zlyhania sa bez váhania "i pochybností 
podeli%.

Toto je to pravé tajomstvo Bukowského úspechu: absolútne ho netrá-
pilo, #e si zbabral #ivot. Mal úspech v pa#i. Dokonca aj v "ase najvä"$ej 
slávy sa na "ítaniach svojich básní objavoval totálne opit& a urá#al !udí, 
ktorí si ho pri$li vypo"u%. Stále sa odha!oval na verejnosti a pokú$al sa 
dosta% do postele ka#dú #enu, ktorá mu pri$la do cesty. Sláva ani úspech 
z neho neurobili lep$ieho "loveka. A ani tú slávu "i úspech nedosiahol 
t&m, #e by sa stal lep$ím "lovekom.

Osobnostn& rast a úspech idú "asto ruka v ruke. To v$ak e$te nezna-
mená, #e sa nedajú od seba oddeli%.

Sú"asná kultúra je posadnutá nereálne pozitívnymi o"akávaniami: 
+ite $%astnej$ie. Bu'te zdrav$í. Sta(te sa $ampiónmi, lep$ími ako tí ostat-
ní. Bu'te chytrej$í, r&chlej$í, bohat$í, viac sexy, ob!úbenej$í, v&konnej$í, 
zaslú#te si viac obdivu aj viac závisti. Bu'te dokonalí, nech vás ostatní 
#erú, uká#te im, #e nemáte problém vydávi% e$te pred ra(ajkami dvanás%- 
karátové zlaté tehli"ky a pred odchodom do práce sa vzorne rozlú"i% so 
svojimi dva a pol potomkami a vybozkáva% svoju fotogenickú man#el-
ku. Potom nasko"te do vlastnej helikoptéry a odfr"te venova% sa d#obu, 
ktor& vás tak fantasticky nap,(a, lebo ve' v$etko, "o robíte, jedného d(a 
zachráni túto planétu.

Ke' sa v$ak na moment zastavíte, aby ste o tom trochu poprem&$!ali, 
prídete na to, #e v$etky tie konven"né #ivotné múdra, otravne pozitív-
ne a premotivované pou"ky typu pomô" si sám vám vlastne ukazujú, "o 
v$etko vám e$te ch#ba. Nastavujú svetlo reflektora na to, "o vnímate ako 
svoje osobné nedostatky a zlyhania a ukazujú na ne prstom. Bif!ujete sa 
frázy, ako zarobi% viac pe(azí, lebo veríte, #e ich e$te nemáte dos%. Zízate 
na seba v zrkadle a utvrdzujete sa v tom, akí ste krásni, preto#e veríte, #e 
e$te nie ste dos% krásni. Hltáte rady o tom, ako ma% úspe$né rande alebo 
fungujúci vz%ah, lebo kdesi vnútri cítite, #e vás predsa nemô#e niekto 
chcie% tak&ch, akí ste. V hlave si premietate prazvlá$tne projekcie vlastnej 
úspe$nej budúcnosti, preto#e prítomnos% pova#ujete za zlyhanie.

Je smutnou iróniou, #e táto fixácia na pozitívne veci – na v$etko, 
"o je lep$ie, "o sa vymyká priemeru – nás v za"arovanom kruhu v#dy 

N E S N A # T E  S A
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privádza k tomu, "ím nie sme, "o nám ch&ba, "ím by sme by% mali, no 
nepodarilo sa nám to. Ve' napokon nikto skuto"ne $%astn& netrávi "as 
pred zrkadlom, aby presvied"al sám seba o vlastnom $%astí. On $%astn& 
jednoducho je.

V Texase existuje príslovie „Najmen$í pes $teká najhlasnej$ie.“ Se-
bavedom& "lovek si nemusí dokazova% svoje sebavedomie. Bohatá #ena 
necíti potrebu o svojom bohatstve presvied"a% ostatn&ch. Bu' nejakí ste, 
alebo takí nie ste. A ak trávite "as s hlavou v oblakoch a snívate svoje sny 
o kraj$ej budúcnosti, opakovane a podvedome sa utvrdzujete v realite, #e 
takí "i onakí nie ste.

V$etci naokolo a ich nale$tené reklamné spoty by vás radi presved"ili 
o tom, #e k!ú"om k dobrému #ivotu je prestí#nej$í d#ob, nabl&skanej$ie 
auto, atraktívnej$ia partnerka alebo bazén na dvore. Svet vás bombar-
duje odkazmi, #e cesta k $%astiu vedie cez viac, viac, viac – kupujte viac, 
vlastnite viac, zarábajte viac, u#ívajte si viac, bu$te viac. Odv$adia! na vás 
vkuse kri"ia, aby ste chceli úplne v$etko. Chcite novú telku. Chcite lep$iu 
dovolenku, akú majú kamo$i v práci. Chcite najnov$í typ trávnika. Chcite 
najmodernej$iu ty"ku na selfie fotografie.

Pre"o je to tak? Dovo!te mi háda%: lebo ak chcete viac, niekto sa na 
tom pekne nabalí.

A hoci prosperite naozaj nemám "o vytknú%, problém s t&m, ak chce-
te stále viac, je, #e to $kodí vá$mu du$evnému zdraviu. Spôsobuje to, #e sa 
neprimerane upínate na povrchné a fejkové veci, #e svoj #ivot premrháte 
nahá(aním sa za ilúziou $%astia a spokojnosti. K!ú"om k dobrému #ivo-
tu nie je chcie% viac, ale menej, chcie% len to, "o je skuto"né, prítomné 
a dôle#ité.

Pekelná slu!ka spätnej väzby
V hlavách si nosíme jedného chrobáka, ktor& je tak& zákern&, #e z neho 
jeden mô#e zo$alie%. Nech sa prihlási ten, komu nasledujúci príklad znie 
povedome:

Zo#iera vás predstava, #e budete musie% niekoho vo svojom okolí 
konfrontova%. Ste z toho celí chorí a za"nete si klás% otázku, pre"o vás 
to tak #erie. No a tak vás za"ína zo"iera% aj to, "e vás to tak zo"iera. 
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Preboha! Dvojnásobné zo#ieranie! Pekne krásne vám zo#ieranie nad 
vlastn&m zo#ieraním spôsobuje $al!ie zo#ieranie. Pomoc! To chce 
panáka!

Alebo povedzme, #e nedoká#ete ovláda% svoj hnev. Vytá"ajú vás tie 
najstupídnej$ie a najnepodstatnej$ie veci na svete a vy neviete pre"o. 
A fakt, #e vás to tak !ahko vytá"a, vás samozrejme tie# vytá"a. V stave 
tohto malicherného hnevu vám dôjde, #e vás táto vytá"acia mánia pre-
menila na povrchného a zlomyse!ného "loveka a je vám z toho nani". Je 
vám z toho tak ve!mi nani", #e vás to vytá"a. Len sa na seba pozrite: ste 
vyto"ení z toho, #e ste vyto"ení pre svoje vyto"enie. Ja na to dlabem. Kde 
je nejaká stena? Potrebujem si do nie"oho udrie% a to hne'!

Alebo si stále robíte starosti, aby ste sa zachovali správne a za"ne 
vám robi% starosti, ko!ko si robíte starostí. Prípadne si vy"ítate ka#dú 
chybu, "o spravíte, a# si za"nete vy"íta%, #e si to tak vy"ítate. Alebo ste 
smutní a osamelí tak "asto, #e len pomyslenie na to vás e$te viac rozo-
smúti a znásobí vá$ pocit osamelosti.

Vitajte v pekelnej slu"ke spätnej väzby! Stavím sa, #e vám ju nemusím 
ve!mi predstavova%. Mo#no ste do nej spadli práve v tejto chvíli: „Je#i-
$ikriste, zas tá pekelná slu"ka. Pre"o sa do nej ja, debil, stále zamotám. 
Mal by som s t&m nie"o robi%. Preboha, cítim sa ako debil, ke' si hovorím 
debil. Mal by som sa presta% naz&va% debilom. Ááááá, dofrasa! A je to tu 
zas! Vidíte? Som tak& debil.“

Neber si to tak k srdcu, kamo$ko. Ver "i never, tvoje trápenie úzko 
súvisí s t&m, #e si hovoríme !udské bytosti. Len pár zvierat na planéte má 
schopnos% vyprodukova% nejakú serióznu my$lienku, ale zato my, !udské 
bytosti, sme dostali do vienka skvel& dar generova% my$lienky o vlastn&ch 
my$lienkach. A tak mô#em prem&$!a% o tom, #e si na YouTube pozriem 
nejaké video Miley Cyrus, aby som vzápätí prem&$!al o tom, #e musím 
by% padnut& na hlavu, ak chcem pozera% videá Miley Cyrus na YouTube. 
Ach, ten zázrak menom !udské vedomie.

 Pozrime sa na podstatu problému s uvedomovaním si vlastn&ch 
my$lienok. +ijeme vo svete, ktor& vychoval celú generáciu !udí presved-
"en&ch o tom, #e pre#ívanie negatívnych pocitov typu hnev, strach, vina 
nie je vôbec v poriadku. Presvied"ajú nás o tom zázraky konzumnej 

N E S N A # T E  S A
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kultúry a sociálnych médií, ktoré nám umo#(ujú dáva% na obdiv vlastné 
#ivoty a porovnáva% ich so #ivotmi v$etk&ch ostatn&ch naokolo. Ve' "o 
vidíte, ke' sa prihlásite na Facebook? V$etci do radu si, dofrasa, u#ívajú 
pekne namakan& a vzru$ujúci #ivot! Aha, osem !udí malo tento t&#de( 
svadbu! A "o ten $estnás%ro"n& chalanko v telke, "o k narodeninám do-
stal ferrari? A tamtomu tíned#erskému géniovi práve cinkli na konte dve 
miliardy dolárov za aplikáciu, ktorá vám na záchod automaticky doru"í 
toale%ák v momente, ako sa vám ten star& minie.

To v$etko sa vám deje pred o"ami, zatia! "o vy tr"íte doma a "istíte 
chrup svojej ma"ke. A nedoká#ete sa zbavi% depresívnej my$lienky, #e vá$ 
#ivot je e$te viac nahovno, ako ste si pôvodne mysleli.

Pekelná slu"ka spätnej väzby prerástla do epidémie, ktorá spôsobu-
je vä"$ine z nás nadmern& stres, neurózy a pocit zmaru nad vlastnou 
neadekvátnos%ou.

Na$i starí rodi"ia to nerie$ili. Ke' sa niekto v t&ch "asoch cítil pod psa, 
pomyslel si: „Prepánajána, dnes sa fakt necítim vo svojej ko#i. Ale "o u#, 
tak& je #ivot. R&chlo naspä% k senu, nech je na voze, k&m sa nerozpr$í!“

Ale dnes? Sta"í, aby vás prepadla mizéria na necel&ch pä% minút a u# 
sa na vás rúti asi 350 obrázkov mega!%astn#ch &udí "ijúcich si ten svoj 
mizerne ú"asn# "ivot a vy jednoducho neviete uniknú% pocitu, #e nie"o 
s vami nie je v poriadku.

A práve táto posledne menovaná "as% spôsobuje na$e problémy. Cí-
time sa mizerne preto, #e sa cítime tak mizerne. Trápia nás v&"itky za to, 
#e si nie"o vy"ítame. Hneváme sa na seba za to, #e sa hneváme. Zo#iera-
me sa preto, #e sa nie"ím zo#ierame. 'o je to preboha so mnou?

Na tomto mieste sa dostávame k tomu, pre"o je také kriticky dôle#ité 
ma% veci v pa#i. Pre"o práve to zachráni svet pred skazou. A podarí sa 
to v'aka tomu, #e v rámci tohto procesu prijmeme fakt, #e svet je jedna 
ve!ká smrad!avá #umpa a je to tak v poriadku, lebo to nikdy nebolo a ani 
nebude inak.

Ak máte veci v pa#i, krásne sa vyhnete pekelnej slu"ke spätnej väzby 
a poviete si: „Cítim sa totálne pod psa, ale koho to zaujíma?“ A potom, 
akoby mávnutím zázra"ného prútika vytiahnutého spod tej pomyselnej 
pa#e, sa prestávate nenávidie% za to, #e sa cítite tak mizerne.
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George Orwell raz povedal, #e ak chce "lovek vidie%, "o má pred 
nosom, musí sa o to sna#i%. Nu# teda, rie$enie ná$ho problému so stre-
som a úzkos%ou le#í práve tam – pred na$ím vlastn&m nosom, no my 
ho nezbadáme, lebo e$te musíme dopozera% porno a reklamu na posil-
(ovaciu ma$inu, ktorá je totálne nani", pri"om prem&$!ame, pre"o si to 
rad$ej v tejto chvíli nerozdávame s fe$ákom "i fe$andou s tehli"kami na 
bruchu.

Na sociálnych sie%ach sa vysmievame !u'om, ktorí rie$ia malicher-
nosti, no skuto"n&m vinníkom tohto stavu je ná$ vlastn& úspech. -ta-
tistiky o zdravotn&ch problémoch spôsoben&ch nadmern&m stresom, 
úzkostn&mi stavmi a depresiou v priebehu uplynul&ch tridsiatich rokov 
prudko stúpli aj napriek tomu, #e v$etci máme doma telku s plochou ob-
razovkou a potraviny si objednávame cez internet. Prí"ina krízy, v ktorej 
sme sa ocitli, u# nie je v materiálnych istotách. Ide o existenciálnu a du-
chovnú krízu. Nazhroma#dili sme si to!ko debiln&ch vecí a ponúka sa 
nám to!ko rôznych príle#itostí, #e u# ani nevieme, "o máme od to!kej 
rozko$e chcie%.

Existuje nekone"né mno#stvo vecí, ktoré sa dnes dajú vidie% "i po-
zna%, no to zárove( znamená, #e existuje aj nekone"né mno#stvo spô-
sobov, ako sa "lovek mô#e presved"i%, #e na nie"o nemá, #e na to jedno-
ducho nesta"í, #e veci nie sú také dobré, aké by mohli by%. A to nás vo 
vnútri pomaly, ale isto za#iva vy#iera.

Chcem vám poveda%, "o je choré na t&ch drístoch typu „rob toto 
a bude$ $%astn&“, ktoré ste za uplynulé roky ikskrát "ítali na Facebooku, 
a "o e$te málokomu do$lo:

Tú!ba po vä"#om mno!stve pozitívnych skúseností je 
sama osebe negatívnou skúsenos$ou. A iróniou je, !e pri-
jatie negatívnej skúsenosti sa samo osebe stáva pozitívnou 
skúsenos$ou.

Chápem, #e je to totálna haluz. A preto vám dávam trochu viac "asu, aby 
ste si ju v hlave pomaly rozmotali a pre"ítali si to znova: potreba pozitív-
nej skúsenosti je negatívnou skúsenos%ou a prijatie negatívnej skúsenosti 

N E S N A # T E  S A
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je pozitívnou skúsenos%ou. Filozof Alan Watts túto tézu naz&val aj „zá-
konom spätného chodu“. Ide o predstavu, #e "ím úmornej$ie sa sna#íte 
cíti% dobre, t&m menej spokojnosti vám to priná$a, preto#e nahá(a"ka 
za nie"ím iba potvrdzuje fakt, #e vám nie"o na jej za"iatku ch&balo. )ím 
viac sa nahá(ate za statkami, t&m viac sa vnímate ako chudobní a nehod-
ní !udia a to aj napriek tomu, #e vlastne zarábate majland. )ím viac sa 
zúfalo sna#íte pôsobi% sexy a atraktívne, t&m $erednej$í si pripadáte bez 
oh!adu na svoj skuto"n& fyzick& v&zor. )ím viac ba#íte po tom by% $%astní 
a milovaní, t&m osamelej$í a ustráchanej$í sa cítite, hoci #ijete obklopení 
blízkymi !u'mi. )ím duchovnej$ie chcete pre#íva% svoj #ivot, t&m viac do 
seba zah!aden&m a povrchnej$ím "lovekom sa stávate na ceste k tomuto 
„osvieteniu“.

Je to pocit, ak& som mal, ke' som s acidom v #ilách krá"al k domu, 
no ten sa mi "ím 'alej, t&m viac vz'a!oval. Áno, "ítate dobre, práve som 
vám v'aka halucináciám spôsoben&m LSD opísal svoju filozofiu $%astia. 
Mám to v pa#i.

Ako vravel existencialista Albert Camus (a som si pomerne ist&, #e 
on v tom "ase na LSD nefi"al): „Nikdy nebude$ $%astn&, ak neprestane$ 
pátra% po tom, v "om spo"íva $%astie. Nikdy nebude$ skuto"ne #i%, ak 
neprestane$ h!ada% zmysel #ivota.“

Alebo sa to dá poveda% aj jednoduch$ie:
Nesna# sa.
Viem si predstavi%, "o si teraz myslíte: „Mark, fakt mi od vzru$enia 

tvrdnú bradavky, ako si to tu "ítam, ale myslí$ to vá#ne, #e si nemám 
kupova% to auto, na ktoré si odkladám? A "o tá postavi"ka do plaviek, 
pre ktorú u# mesiace nejem? Ve' uznaj, tá posil(ovacia ma$inka nebola 
práve najlacnej$ia. A "o ten ve!k& dom pri jazere, o ktorom stále snívam? 
Ak tie veci budem ma% zrazu v pa#i, tak nikdy ni" nedosiahnem. A to 
predsa nechcem, no nie?“

Som rád, #e sa p&tate.
V$imli ste si niekedy, #e "ím menej vám na nie"om zále#í, t&m lep$ie 

vám to ide? Alebo #e práve "lovek, ktor& do dosiahnutia nie"oho investo-
val najmenej, to nakoniec získa? Alebo #e ak sa kone"ne o nie"o presta-
nete tak idiotsky sna#i%, v$etko dopadne tak, ako má? 
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)o to má znamena%?
Na zákone spätného pôsobenia je zaujímavé práve to, #e nemá 

v názve to slovo „spätn&“ náhodou. Ma% veci v pa#i funguje naopak. 
Ak h!adanie pozitívneho je negatívna skúsenos%, tak sna#i% sa o nie"o 
negatívne nakoniec vyprodukuje "osi pozitívne. Boles%, ktorú si spôso-
bujete v telocvi"ni, sa mení na pevnej$ie zdravie a energiu. Neúspech 
v biznise vedie k lep$iemu porozumeniu toho, "o si vy#aduje úspech. 
Priznanie si vlastn&ch neistôt z vás paradoxne robí sebavedomej$ieho 
"loveka, ktor& pri%ahuje in&ch. Rany spôsobené úprimnou komuniká-
ciou otvárajú cestu k najvä"$ej dôvere a úcte v medzi!udsk&ch vz%a-
hoch. Utrpenie, ktoré so sebou priná$ajú strach a úzkos%, vo vás posilní 
odvahu a vytrvalos%.

Mohol by som pokra"ova%, verte mi, no myslím si, #e si rozumieme. 
V!etko, (o má v "ivote nejakú hodnotu, sa získava prekonávaním negatív-
nych skúseností, ktoré s t#m súvisia. Ka#d& pokus tieto negatívne zá#itky 
obís%, potla"i% ich alebo ignorova%, sa vám vráti. Obchádzanie utrpenia je 
iba 'al$ou formou utrpenia. Obchádzanie zápasu je zápasom. Popieranie 
zlyhania je zlyhaním. Skr&vanie nie"oho, za "o sa hanbíme, je tie# istou 
formou zahanbenia.

Boles% je prirodzenou sú"as%ou #ivota a ka#d& pokus vytesni% ju je 
nielen odsúden& na neúspech, ale navy$e spôsobuje de$trukciu, lebo so 
sebou strháva v$etko ostatné. Ak sa sna#íme obchádza% boles%, znamená 
to, #e jej venujeme príli$ ve!a pozornosti. Naopak, ak doká#eme ma% bo-
les% v pa#i, sme neporazite!ní.

Mne v #ivote zále#alo na mnoh&ch veciach a# prive!mi. No rovnako 
mi na mnoh&ch nezále#alo vôbec. No a ako hovorí básnik o tej „ceste, po 
ktorej som ne$iel“, podstatné nakoniec bolo to, "o som mal, takpovediac, 
na háku.

Ur"ite vo svojom okolí poznáte niekoho, komu bol cel& svet ukrad-
nut&, no nakoniec dokázal ú#asné veci. Mo#no ste aj vy v istom bode 
svojho #ivota na v$etko ka$lali, no potom ste sa vytiahli. )o sa m(a t&ka, 
do mojej siene slávy momentov, ke' som mal veci v pa#i, patrí rozhodnu-
tie odís% po $iestich t&#d(och zo zamestnania vo finan"nom sektore a za-
lo#i% si vlastn& internetov& biznis. Zaradil by som tam aj nápad preda% 
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takmer v$etky svoje veci a pres%ahova% sa do Ju#nej Ameriky. Trápilo ma 
to? Ani najmenej. Zbalil som sa a dovidenia.

Podobné momenty, ke' sa rozhodneme neobzera% sa za sebou, po-
zna"ia ná$ #ivot asi najviac. Radikálna zmena v kariére, spontánny nápad 
odís% z vysokej a prida% sa k rockovej kapele, rozhodnutie da% kone"ne 
kopa"ky tomu úchylnému frajerovi, ktorého ste viackrát na"apali prome-
nádova% sa po byte v pan"uchách.

Ma% veci v pa#i znamená pozera% sa zo"i-vo"i t&m najhrozivej$ím 
a najnáro"nej$ím #ivotn&m v&zvam a napriek tomu kona%.

Uvedomujem si, #e ma% nie"o v pa#i sa na prv& poh!ad mô#e javi% ako 
nenáro"n& prístup k #ivotu, nenechajte sa v$ak pom&li%, lebo na druh& 
poh!ad v tom uvidíte plnú ta$ku burgerov. Sám nechápem, "o táto meta-
fora vlastne znamená, ale mám to v pa#i. Plná ta$ka burgerov mi znie ako 
dobr& nápad, tak zosta(me pri tom.

Vä"$ina z nás sa #ivotom prediera ako zamínovan&m územím, lebo 
si robí zbyto"né starosti v situáciách, ktoré si to absolútne nezaslú#ia. 
Necháme sa rozhádza% drz&m predava"om na benzínke, ktor& nám vydal 
v jednocentov&ch minciach. Zabolí nás, ke' zru$ia na$u ob!úbenú reláciu 
v telke. Mrzí nás, ak sa nás v práci nikto nesp&tal, ak& sme mali víkend.

A zatia! "o nám rastie dlh na kreditkách, ná$ pes nás nezná$a a po-
tomok fetuje metadon na zemi v kúpe!ni, my sa necháme vyto"i% pár 
drobn&mi a smútime za seriálom Raymonda má ka"d# rád.

Teraz vám nie"o prezradím. Jedného d(a v$etci zomrieme. Áno, 
viem, #e to nie je #iadna novinka, ale chcel som vám to len pripomenú%, 
ak ste medzi"asom zabudli. Vy a v$etci, ktor&ch poznáte, budú "oskoro 
m*tvi. A v "ase, ktor& vám zostáva medzi touto a tamtou chví!ou, je po"et 
vecí, ktor&m prisúdite nejakú dôle#itos%, pomerne limitovan&. Presnej$ie, 
ve!mi limitovan&. A ak sa budete zaobera% v$etk&m a v$etk&mi bez zjav-
ného dôvodu alebo dokonca nedobrovo!ne, tak potom vám z toho za"ne 
pekne hraba%.

Ma% veci v pa#i je vlastne ve!mi jemn& druh umenia. Cel& koncept 
znie mo#no bláznivo a asi ma pova#ujete za idiota, no hovorím tu v pod-
state o tom, #e sa treba nau"i% rozli$ova% a vybera% si veci, na ktor&ch 
vám zále#í a tie, ktoré vám mô#u by% ukradnuté, a to na základe poctivo 
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definovan&ch osobn&ch hodnôt. A toto je sakramentsky %a#ké. Vy#aduje 
si to celo#ivotnú prax a disciplínu. Navy$e, "lovek v tom "asto zlyháva, 
bu'te na to pripravení. Na druhej strane, neviem, "i existuje e$te dôle#i-
tej$í zápas v #ivote, ako je tento. A je celkom mo#né, #e je to vlastne ten 
jedin# zápas v na$om #ivote.

Lebo ak vás trápi v$etko a v$etci, nadobudnete pocit, #e máte v&sost-
né a stále právo na vlastn& komfort a $%astie a #e v$etko musí by% v#dy 
presne tak, ako to, doparoma, chcete vy. A to je choré. Zo#erie vás to 
za#iva. V ka#dej nepriaznivej okolnosti budete vidie% krivdu, v ka#dej v&-
zve zlyhanie, v ka#dej preká#ke osobn& útok a v ka#dom sklamaní zradu. 
Uzavriete sa do svojho malicherného pekla ve!kosti va$ej lebky, budete 
prska% ponosy, #e vy na to máte právo a zaslú#ite si to, budete sa to"i% 
v za"arovanom kruhu svojej osobnej pekelnej slu"ky spätnej väzby, kopa% 
no#i"kami a napriek tomu sa nikam nedostanete.

Ma"  veci v pa#i je jemné umenie
Ke' sa povie „ma% veci úplne v pa#i“, vä"$ina !udí si predstaví ist& druh 
stoickej !ahostajnosti, skalu, ktorá odolá v$etk&m náporom vetra. Vidia 
pred sebou osobu, ktorej sa ni" nedotkne a nikoho si nepripustí k telu.

Pre "loveka, ktorého citmi ni" neotrasie a v ni"om nevidí zmysel, 
existuje odborn& termín psychopat. Pre"o by sa v$ak chcel niekto podo-
ba% na psychopata, to mi niekto, dopekla, vysvetlite.

)o teda presne znamená ma% veci v pa#i? Pozrime sa spolu na tri 
jemnôstky, ktor&mi toto umenie odlí$ime napríklad od psychopatie.

Jemnôstka !íslo 1: Ma" veci v pa#i neznamená by" $ahostaj-
n%, znamená to by" v pohode s t%m, #e som in%.

Vyjasnime si to. Na !ahostajnosti nie je vôbec ni" obdivuhodné ani pre-
sved"ivé. .ahostajní !udia sú slabosi a strachopudi. Sú prikovaní na svoj 
gau" alebo zlepení s my$ou od po"íta"a. Ono to je vlastne tak, #e !aho-
stajní !udia svoju „!ahostajnos%“ predstierajú práve preto, #e ich vytá"a 
v$etko. Trápi ich, "o si !udia myslia o ich ú"ese, a preto si nedajú námahu, 
aby si umyli vlasy a u"esali sa. Zále#í im na tom, "o si !udia myslia o ich 
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názoroch, a tak sa skr&vajú za sarkazmus a pov&$enecké re"i. Nikoho 
si nepripustia k telu, aby sa mohli cíti% ako jedine"ná snehová vlo"ka 
s osobn&mi problémami, ktor&m nikto in& nedoká#e rozumie%.

.ahostajní !udia sa boja sveta okolo seba a následkov svojich vlast-
n&ch rozhodnutí. A preto #iadne zmysluplné rozhodnutia nerobia. Kr"ia 
sa bez pohnutia v prítmí jamy, ktorú si sami vyhrabali, pohrú#ení do seba 
a do seba!útosti, aby sa nemuseli zaobera% t&mi ne$%astn&mi sériami uda-
lostí naz&van&mi #ivot, ktoré ich okrádajú o ich drahocenn& "as.

+ivot je pes, taká je pravda. V #ivote toti# ni" také ako ma% veci v pa#i 
neexistuje. Na nie(om vám musí zále"a%. Máme to vpísané v génoch, 
a preto sa starostlivosti o nie"o jednoducho nevyhneme.

Otázka potom znie: Na "om by nám malo zále#a%? )o si ako objekt 
svojho záujmu vedome vyberáme? A je mo#né ma% v pa#i to, na "om v ko-
ne"nom dôsledku fakt nezále#í?

Moju mamu nedávno obral o pekn& balík pe(azí jej dobr& kamarát. 
Ak by som bol !ahostajn&, pokr"il by som ramenami, uchlipol si z kávi"ky 
a stiahol si 'al$iu sériu seriálu )e Wire. Sorry, mami.

Vo mne to v$ak vrelo. Na$tval som sa. Povedal som: „Tak to teda nie, 
mami. Zo#enieme si poriadneho právnika a toho hajzlíka si pekne podá-
me. +e pre"o? Lebo to mám v pa#i. Ak bude treba, zni"ím tomu chlapovi 
#ivot.“

To!ko na ilustráciu prvej jemnôstky umenia ma% veci v pa#i. Ak po-
vieme: „Dopekla, dávaj si pozor, lebo Mark Manson má v$etko v pa#i,“ 
nemyslíme t&m, #e Markovi Mansonovi na ni"om nezále#í. Práve na-
opak, chceme poveda%, #e Mark Manson sa nebojí preká#ok na ceste 
k cie!u, je mu jedno, #e na$tve pár !udí, aby vykonal to, "o pova#uje za 
správne a $!achetné. Myslíme t&m, #e Mark Manson je ten t&pek, ktor& 
o sebe pí$e v tretej osobe len preto, lebo si myslí, #e je to tak správne. Má 
to skrátka celé v pa#i.

Práve to je na tom obdivuhodné. Nemyslím si to o mne, nechápavci, 
ale to o prekonávaní preká#ok, ochote odli$ova% sa, by% vyvrhe!om a vy-
dedencom, "estn&m obrancom svojich vlastn&ch hodnôt. To o priprave-
nosti pozrie% sa mo#nému neúspechu do o"í a ukáza% mu prostredník. 
O !u'och, ktorí majú v pa#i nepriaznivé okolnosti, pravdepodobnos% 
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zlyhania alebo mo#nos%, #e sa strápnia "i pustia do gatí. O !u'och, ktorí 
sa zasmejú, no potom si aj tak urobia po svojom. Preto#e vedia, #e tak 
je to správne. Vedia, #e je to dôle#itej$ie ako oni sami, ako ich vlastné 
pocity, hrdos% "i ego. Nevravia: „Mám to v pa#i,“ pri ka#dej príle#itosti 
v #ivote, skôr len pri t&ch, ktoré nie sú dôle#ité. Starosti si rezervujú na 
veci, na ktor&ch skuto"ne zále#í. Priate!ov. Rodinu. Zmyslupln& cie!. Bur-
gery. A príle#itostne na jedno "i dve trestné oznámenia. A práve preto, 
#e svoj záujem venujú iba veciam, ktoré majú zmysel, ostatní !udia im na 
oplátku venujú ten svoj.

Lebo nastal "as odhali% 'al$iu psiu pravdu o #ivote. Nie je mo#né, 
aby ste v #ivotnom príbehu ist&ch !udí obsadili jednu z hlavn&ch úloh 
bez toho, aby ste in&m !u'om neboli na smiech. Jednoducho to tak nejde. 
Preto#e nie"o také ako #ivot bez preká#ok neexistuje. Nikde ho nenájde-
te. Staré príslovie hovorí, #e nech idete kamko!vek, ste tam. No a to isté 
platí o nepriazni a zlyhaní. Nech idete kamko!vek, "aká tam nieko!ko sto 
kíl hovien, ktoré sa na vás chystajú zosypa%. Ale to je úplne v poriadku. 
Nejde toti# o to, ako sa tej #umpe vyhnú%. Ide o to, ako si nájs% takú, 
z ktorej vyhrabáva% sa bude zábavné.

Jemnôstka !íslo 2: Aby ste dokázali ma" v pa#i nepriaznivé 
okolnosti, musíte ma" najskôr v pa#i nie!o dôle#itej&ie ako 
tie nepriaznivé okolnosti.

Teraz si predstavte, #e ste v potravinách a sledujete, ako postar$ia pani 
vrieska na pokladníka, lebo odmietol prija% jej kupón na tridsa%centovú 
z!avu. Pre"o to pani"ku tak vytá"a? Ve' ide o tridsa% centov.

Poviem vám pre"o: Tá pani pravdepodobne nemá ni" lep$ie na práci, 
ako celé dni doma listova% noviny a vystrihova% v nich z!avové kupóny. 
Je stará a osamelá. Jej deti sú obmedzenci, ktorí ju nikdy neprídu nav-
$tívi%. U# tridsa% rokov nemala sex. Nedoká#e si prdnú% bez toho, aby ju 
nepichlo v chrbte. Z penzie, ktorú si na$etrila, jej u# ve!a nezostáva a je 
pravdepodobné, #e umrie v plienke a v presved"ení, #e je v Tralalande.

A tak zbiera kupóny. Ni" iné jej nezostalo. Len tie prekliate kupóny. 
Zále#í jej iba na nich, ni" iné nemá. Preto ke' ten sedemnás%ro"n& frkan 
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s vyrá#kami odmietne jeden z nich prija% a svoju milovanú registra"nú 
poklad(u bráni tak, ako kedysi rytieri bránili panenstvo svojich dám, 
mô#ete sa stavi%, #e babina sa neudr#í. Otvorí sa nebo a na zem sa znesie 
prietr# krívd, ktoré sa tam hore hromadili osemdesiat rokov, a postup-
ne prejde do krupobitia za"ínajúceho slovami „za mojich mlad&ch "ias“ 
a „!udia kedysi prejavovali vä"$iu úctu“ a podobne.

Problém s !u'mi, ktorí sa starajú takmer o v$etko a svoje starosti 
rozdávajú ako zmrzlinu na poondiatom letnom tábore, spo"íva v tom, 
#e nemajú ni" lep$ie, o "o by sa starali.

Ak sa prichytíte pri tom, ako sa staráte o príli$ ve!a triviálnych 
blbostí, ktoré sa vám otrú o nos – #e vá$ b&val& zavesil novú fotku na 
Facebook, #e baterky v ovláda"i ni" nevydr#ia, #e ste nestihli akciu 
jedno za cenu dvoch mydiel na ruky – tipol by som si, #e sa vo va$om 
#ivote nedeje ni" také, "o by si tú va$u pozornos% naozaj zaslú#ilo. No 
a to je práve ten problém. Nie to mydlo na ruky. Nie ten ovláda" od 
telky.

Od istého umelca som raz po"ul múdru vetu, #e ak "lovek nemá 
vlastné problémy, jeho myse! si automaticky nejaké vytvorí. Som 
presved"en&, #e to, "o vä"$ina !udí – najmä t&ch s lep$ím vzdelaním, 
rozmaznan&ch "lenov strednej triedy – pova#uje za „#ivotné problé-
my“, sú v skuto"nosti iba ved!aj$ie ú"inky stavu, ke' si o ni" dôle#ité 
nemusia robi% starosti.

Z toho vypl&va, #e objavi% nie"o dôle#ité a zmysluplné, "ím si vypl-
níte #ivot, je sná' t&m najefektívnej$ím mo#n&m vyu#itím vá$ho "asu 
a energie. Lebo ak si nie"o zmysluplné nenájdete, za"nete sa stara% o nie-
"o nezmyselné a totálne nepodstatné.

Jemnôstka !íslo 3: Nech si to u# uvedomujete alebo nie, to, na 
!om vám zále#í, si v#dy vyberáte sami.

So schopnos%ou ma% veci v pa#i sa nikto nerodí. )lovek pri narodení do-
stáva do vienka skôr tendenciu nema% veci v pa#i a robi% si príli$ ve!a sta-
rostí. Videli ste niekedy decko, ktoré reve iba preto, #e jeho "iapka nemá 
ten správny odtie( modrej? Presne tak. Nech ide niekam.
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