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Tam,  kde cítím, že byl začátek… 

…píše se rok 2005, je mi 31 let, jsem tři roky ženatý, dva roky v nové práci, po té co jsem 

přestoupil z prestižní pražské střední školy do normalizační mimopražské základní školy. 

Sedím v přízemí dvoupatrové budovy druhého stupně za pracovním stolem. Stolem co mě 

přenechala důchodkyně tělocvikářka s duchem mladé dívky, bohužel smrtelně zasažená 

rakovinou. Zůstal mi po ní jen klíč od kabinetu s okrovým rozlišovačem, který dnes visí na 

mém svazku třiceti klíčů. Na stole si prohlížím reklamní číslo časopisu Prevence.  Chycený 

do pasti maloměsta využívám nabídky dvouletého sebezkušenostního výcviku jako možnosti 

zmizet z dohledu rodiny i práce. Vůbec nevím co to znamená sebezkušenostní výcvik, a pod 

pojmem prevence si představuji jak  lákám děti na florbal, aby je náhodou nenapadlo brát 

drogy. Jako delegovaný školní metodik  primární prevence je tento můj zájem ze strany 

vedení školy podpořen..... 

.....„Opět se mě nechce psát!“ Touto větou jsem začal v pátek  30.11. 2007 psát  výcvikový 

deník. Dva měsíce mě trvalo než jsem začal psát své pocity do deníku. Bylo těžké si uvědomit 

co cítím a ještě to napsat. Co jsem napsal? Třeba to že: 

• Snažím se měnit chování lidí kolem sebe místo toho, abych se snažil měnit chování 

své. 

• Hlídám si  „nějakou“přirozenost místo toho abych se choval tak jak to zrovna cítím. 
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• Plánuji vše rozumem místo toho, abych žil tak jak to cítím: „kousek po kousku.“ 

• Vždy začínám psát deník s nechutí a nakonec jsem  překvapen jak to jde hladce. 

• Nepřipouštím  si svou agresivitu. 

• Stydím  se za svou touhu být vůdcem  a prosadit si svůj názor. 

• Uvědomuji si svou lenost prosadit svou vůli. 

• Překvapuje mě, že moje snaha rozhodnout se sám za sebe je brána jako rebelie. 

• Mám touhu všechny převálcovat a být ten nejlepší. 

• Jako muž jsem si nejistý. 

• Nepřipouštím si své nedokonalosti. 

• Mám nechuť osobního emočního vkladu. 

• Kážu vodu a piji víno. 

• Toužím být vůdcem. 

• Cítím pocit nadřazenosti nad ostatními. 

• Dělá mi potíže uvědomit si, co cítím. 

• Mám strach o otce. 

• Mám pocit, že mi uniká života mezi prsty. 

• Udivuje mi má slepost a nevšímavost. 

• Bojím se ztráty manželky. 

• Opakovaně si potvrzuji své silné stránky. 

• Mám nutkání od všeho utíkat. 

• Chci mít v sobě jasno. 

• Mám potřebu uvědomit si, co vlastně chci, neplnit si jen své představy. 

• Neumím se rozhodnout a vytrvat, matu tím ostatní. 

• Začínám si uvědomovat, že intimita není sexualita. 

• Musím si uvědomit, co vlastně chci. 

 

Co chci sdělit po 12 letech 

Záměrem, který mám na mysli při psaní této práce je předložit obrázek sebe samého, jak jsem 

žil, jaké  vnitřní konflikty jsem měl, co mě trápilo, mé úzkosti a obtíže ve vztazích k druhým 

lidem a k sobě samému. Mé skutečné konflikty a pokusy o jejich řešení.   Mé úzkosti a 

obrany, za které jsem se proti těmto úzkostem naivně schovával. Mé problémy se studem, se 

strachem z neúspěchu, s pocity viny, s citovou osamělostí, s nedůvěrou k druhým lidem a 

k sobě samému. Veškeré informace se  vztahují k mému sedmiletému výcviku. Pokusím se 
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reflektovat mé duševní stavy, které jsem si během tohoto výcviku uvědomoval a v nichž cítím 

svůj osobností posun. Záměrně píši posun a ne růst protože ne vždy jsem během uplynulých 

let měl pocit, že stoupám vzhůru, ba někdy naopak jsem pociťoval, že klesám, ale vždy jsem 

cítil, že se sunu vpřed.  

 

Začnu tedy… 

…tak, že se pokusím zhodnotit své postoje, pocity, myšlenky, touhy a tak různě. 

 

Uvědomil jsem si svou nadměrnou závislost na souhlasu a na přijetí druhých lidí. Svou 

nenasytnou touhu být oblíbený. Svoji podrážděnost, když se mi nedostávalo vyžadované 

pozornosti. Tuto svoji podrážděnost jsem velice často skrýval za postojem, „je mi to jedno“. 

Moje ohleduplnost a ochota pomáhat druhým nepramenila z mé spontánnosti, ale z potřeby 

dělat se dokonalým a být oceňován. Cítil jsem vnitřní nejistotu a obavu z hodnocení mé osoby 

druhými lidmi. Zažíval jsem pocity méněcennosti a nedostatečnosti. Těžce jsem vyjadřoval 

svá přání, styděl jsem se o něco požádat. Bylo my zatěžko udělat něco ve svém vlastním 

zájmu. Nedokázal jsem vyjádřit svůj názor či oprávněnou kritiku. Špatně se my navazovali 

kontakty s lidmi. Nedokázal jsem si stát za svým, zaujmout pevný postoj. Nechal jsem se 

unášet proudem a neměl jasnou představu, co v životě chci. Nedokázal jsem se pustit do 

smysluplné práce.... 

 

....K řadě lidí jsem se snažil chovat přátelsky, ale ve skutečnosti jsem vůči nim cítil nenávist. 

Nikdy jsem si nepřipustil, že můžu cítit nenávist k vlastní matce. Nemohl jsem přece 

nenávidět někoho, koho mám rád, který pro mě tak moc znamená a tolik toho pro mě udělal. 

Přesto jsem vůči ní cítil strach a bezmocnost, to vše doprovázeno pocity viny. Pocity viny za 

porušení pravidel stanovených matkou. Neodvažoval jsem se ji dát najevo svou zlobu.  Bylo 

pro mě snadnější si tuto zlobu vybíjet na bezbranných zvířatech. Přesto se můj potlačený hněv 

vůči matce stal součástí mých celkových pocitů ve vztahu k ní. Pocítil jsem, že díky mému 

vnitřnímu neklidu a nespokojenosti, dokáže i nepatrné podráždění u mě vyvolat neúměrnou 

agresivní reakci. Přepadali mě pocity malosti, bezmoci, opuštěnosti a nedůvěry vůči lidem 

kolem sebe. Uvědomil jsem si svou slabost a tendenci přenechávat odpovědnost za můj život 

druhým. Toužil jsem po skutečném přátelství, ale kvůli mé nedůvěře v lidi jsem nenechal 

nikoho přiblížit k mému skutečnému já. Ani sám sebe.... 

...Mé chování, které jsem považoval za přátelské bylo ve skutečnosti povýšené a arogantní. 

Moje upřímnost nebyla upřímností, ale agresí. Raději jsem omezoval své potřeby, než abych 
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byl závislý na druhých. Často jsem znevažoval před ostatními sám sebe, abych se vyhnul 

tomu, že by to mohl udělat někdo jiný. Naproti tomu jsem ale cítil sebe samého za 

nejdůležitějšího na světě. Neustále jsem se zabýval potřebou sebepotvrzování. Uvědomil jsem 

si protichůdnost svých potřeb.... 

 ...Často jsem  si připadal jako osamělá duše, která toho moc nechce, která stojí o trochu 

uznání a čekal na politování od ostatních. Byl jsem přesvědčen o své jedinečnosti. Vůbec 

jsem si neuvědomoval své skryté nepřátelství k ostatním, náročné požadavky vůči nim a sklon 

házet vinu za to jak se cítím na druhé. Toužil jsem po lásce druhých lidí, ale sám jsem je 

nedokázal milovat.... 

 

...Objevil jsem pevnost, stálost a spolehlivost citu, který je mezi mnou a manželkou. 

Uvědomuji si lásku i ve chvílích, kdy spolu máme konflikt. Dříve jsem nebyl schopen 

fungovat, když doma panovaly nějaké neshody.... 

... Nikdy mě nenapadlo rozhodovat se podle toho co chci já . Vždy jsem si rád dělal co jsem 

chtěl, cítil jsem v tom velkou svobodu a činnosti, které jsem musel dělat, jsem dělal nerad a 

s odporem. Poznal jsem, jak moc jsem pyšný, zranitelný a náladový. Vždy jsem toužil být 

součástí nějaké party. Nikdy jsem však necítil s lidmi v partě jakoukoli sounáležitost. Měl 

jsem pocit, že se svoji individualitou do žádné party nepatřím. Žádná parta mě nebyla dost 

dobrá, vždy jsem se cítil morálně nad ní. 

 

Kde jsem teď? 

Stále hledám čistou, prostou upřímnost k sobě samému a ke svému životu.  

 

Hledám sám sebe, jaký opravdu jsem, bez podceňování a přehánění. Snažím se být připraven 

nést důsledky svých činů a rozhodnutí.  

 

Jsem si vědom poznání, že je na mě samotném, abych řešil své potíže a nečekal na ostatní, 

osud či čas, aby je za mě vyřešili.  

 

Nevylučuji přijetí pomoci, ale naopak jsem připraven vyhledávat veškerou pomoc, která je mi 

dostupná. Uvědomuji si však, že ani ta nejlepší pomoc zvenčí mě nepomůže, jestli se sám 

nerozhodnu provést se sebou konstruktivní změny.  
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K druhým lidem se pokouším chovat pravé pocity, respektovat je a nevyužívat je pouze 

k naplnění mých cílů. Práce se pro mě stává důležitější, než uspokojování mé ješitnosti. ...  

 

Získávám vnitřní jistotu a užívám si sounáležitost s ostatními lidmi kolem mě. Za největší cíl 

si kladu uvědomění si svých skutečných pocitů, abych si dokázal určit směr života. 

 

Tam,  kde cítím, že je konec… 

…je vlastně zase začátek. Píše se rok 2011, je mi 37 let, jsem deset let ženatý, devět let ve 

stejné práci. Sedím v přízemí dvoupatrové budovy druhého stupně základní školy za 

pracovním stolem a hledám si pro sebe supervizora. Stolem co mě přenechala důchodkyně 

tělocvikářka s duchem mladé dívky, bohužel smrtelně zasažená rakovinou. Stále mám po ní 

ten klíč od kabinetu s okrovým rozlišovačem, který dodnes stále visí na mém svazku třiceti 

klíčů. Vzpomínán na její slova: „Jsou věci, které musíme udělat. Záleží však jen na nás jestli 

je uděláme rádi, nebo neradi.“ Já už dnes vím, že štěstí, radost a láska jsou schovány v této 

její větě. 

 


