
1. KAPITOLA

l
Žijete sO svOjím 

najlePším učiteľOm
l

Rodičovstvo je zrkadlo, v ktorom uvidíte
to najlepšie i najhoršie zo seba; najbohatšie

i tie najdesivejšie chvíle života.
–  M Y L A  A  J O N  K A B A T - Z I N N O V C I

V Indii ich volajú domáci jogíni – ženy a mužov, ktorí neochvejne nasledu-
jú svoju duchovnú cestu a ktorí uprednostňujú rodinný život pred životom 
v jaskyni alebo v ašrame. Zvolili si, že budú rásť a vyvíjať sa cez svoje zážitky 
doma a na pracovisku a prijímať výzvy každodenného života ako prostrie-
dok na transformáciu.

Mnohí z nás uverili, že duchovný rast je vý-
sledkom dennej meditácie, tichého nácviku vší-
mavosti a inšpirácie od múdrych osvietencov. 
No jeden z najväčších učiteľov, od ktorého sa 
môžete najviac naučiť, je sám život pod vašou 
strechou, aj keď (najmä keď) vás niekto „vytá-
ča“ alebo skúša, koľko si ešte môže dovoliť.

V rodičovstve veci veľmi rýchlo nadobud-
nú reálnu podobu. Pochopiť, ako si poradiť, 
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keď vaše dieťa rozleje džús na novej pohovke, alebo ako zvládnuť reakcie, 
keď vaše deti počas dlhej cesty k starým rodičom neprestajne do seba dobie-
dzajú, sa vyrovná pokročilému kurzu osobného rastu.

Vybuchnete alebo ste schopní zostať prítomní a prehlbovať svoju 
schopnosť byť pri tom, „čo sa deje“, a radšej odpovedať než impulzívne 
reagovať?

Skutočná spiritualita sa neodohráva v jas-
kyni na vrchole hory. Je tu dole a utiera tečúci 
nos, hrá sa ešte ďalšie kolo obľúbenej hry alebo 
o druhej ráno kolíše dieťa s kolikou. Vo vedľaj-
šej izbe plače sám Budha. Ako sa k tomu sta-
viate, tak sa to vyvíja a také duchovné to je.

Čo je to učiteľ?

Mnohí z nás sú očarení obrazom svojich synov a dcér ako božsky ustano-
vených učiteľov, ktorí nám môžu pomôcť pretvoriť naše srdcia a duše. No 
kým myšlienka vnímania svojho dieťaťa ako jedného z učiteľov má lyrickú 
svätožiaru, medziprijatím idey nejakého javu a obsiahnutím jeho reality 
je rozdiel.

Naše deti v nás môžu naozaj katalyzovať takú lásku, akú by sme si sami 
ani nevedeli predstaviť. Ale môžu z nás vylákať aj silné prvky nášho tienis-
tého ja, vyniesť na svetlo také aspekty našej povahy, ako sú netrpezlivosť 
a netolerancia, ktoré nás zahanbia a usvedčia.

Kľúčom k tomu, ako žiť v danom okamihu, je udržiavanie rovnováhy; no 
nič tak neotestuje našu schopnosť zostať v rovnováhe ako práve rodičovstvo. 
Výchova detí je všelijaká, len nie pokojná – súrodenecké škriepky, scény pri 
domácich úlohách, hádky o videohry – to všetko sú veci z oblasti rodinné-
ho života, ktoré sú nám dobre známe. Duchaplné pravidlá sa ľahko dostanú 
do rozporu s každodennou realitou s problémovými deťmi. Aj najskúsenejšia 
cvičiteľka jogy sa môže ocitnúť v situácii, keď kričí, vyhráža sa, podpláca alebo 
trestá, hoci si predsavzala, že bude milujúca a pokojná, nech sa deje, čo chce. 

Hovorí sa, že učiteľ sa objaví vtedy, keď je študent pripravený. Veľakrát 
som zistila, že ak som pripravená rozšíriť si svoje horizonty intelektuálne, 
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psychologicky či duchovne, objaví sa príležitosť, ktorá je akoby božsky ria-
dená a umožní mi natiahnuť sa, rásť a učiť sa. Lepšie povedané, nie vždy sa 
chcem natiahnuť, rásť a učiť sa! Namiesto toho sa skôr cítim, akoby som bola 
nedobrovoľne zapísaná do triedy, po ktorej netúžim!

Keď ide o rodičovstvo, zdá sa, že hoci sme sa vedome nezapísali do „kur-
zu“, ktorý ponúkajú naše deti, aj tak sa ocitneme donútení (pozvaní?, do-
staneme príležitosť?) hlboko rásť a dospieť. V tomto zmysle verím, že naše 
deti sa môžu stať našimi najväčšími učiteľmi. Zatiaľ čo mať dieťa si zámerne 
nevyberáme preto, aby sme si mohli liečiť rany z detstva alebo stali sa lepšou 
verziou nás samých, pravdou je, že tieto príležitosti – a s nimi tisícky ďalších 
– prichádzajú na svet už s našimi deťmi.

Možno budeme konfrontovaní s vlastnou netrpezlivosťou a budeme sa 
učiť spomaliť, keď nás batoľa na prechádzke žiada, aby sme ovoňali každý 
kvietok pri chodníku. Alebo sa môžeme učiť statočnosti, keď prežívame so 
svojím dieťaťom nočné mory a pritom objavíme, že vieme byť primerane 
milí a milujúci aj po sérii bezsenných nocí. 

Rovnako dôležité sú spôsoby, ktorými nám deti pomáhajú pracovať pri 
nedokončených veciach. Možno spoznávame menej lichotivé aspekty nás 
samých, keď naše dieťa odkladá domáce úlohy. Začneme si uvedomovať – 
ak sme ochotní –, že my sa podobne previňujeme pri odkladaní niektorých 
menej radostných úloh. Alebo si môžeme pripadať, akoby sme sa pozerali do 
zrkadla, keď naše mierne frustrované dieťa vyvádza od zlosti, kedykoľvek sa 
niečo nedeje podľa neho. Tam sme v „živých farbách“, pripomenúc si chvíle 
z našej minulosti (možno takej nedávnej ako toto ráno!), keď sme vybuchli, 
lebo nebolo po našom.

Niekedy sú lekcie, ktoré nám dávajú naše deti, jemné a milé; naši malí nás 
učia dať a prijať viac lásky, ako by sme si boli pomysleli. No niektoré pova-
hové črty dieťaťa na nás často kladú obrovské nároky. Možno prenášame na 
svoje deti vlastné potreby, keď sa cítime v bojovej nálade od rána do večera 
a nemôžeme ich prinútiť, aby sa správali spôsobom, ktorý premôže náš strach 
a nervozitu. Na konci každého dňa padneme vyčerpaní do postele a hrozíme 
sa nasledujúceho rána, keď sa musíme zobudiť a robiť to všetko znova.

Pri stimulácii ľudí považujem za účinné, keď si nás dvoch predstavuje-
me v stave pred inkarnáciou – ako odtelesnené duše, ktoré cítia len čistú, 
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bezhraničnú lásku jeden k druhému. (Je to len myšlienka; na to, aby ste mali 
z toho úžitok, nemusíte veriť v reinkarnáciu. Stačí, keď budete so mnou 
chvíľku hrať túto hru a sledovať, či je tá predstava užitočná.)

Obraz nás dvoch, ktorí sa rozprávame (akýmkoľvek spôsobom, akým sa 
dve odtelesnené duše môžu rozprávať!) o tom, čo by sme sa chceli učiť v na-
sledujúcom živote. „Ja sa chcem učiť trpezlivosti,“ hovorí moja duša. „Nuž, 
ja by som si chcela prehĺbiť svoju schopnosť prijímať lásku a starostlivosť,“ 
povie moja priateľská duša. „A čo tak toto? Ja sa vrátim ako tvoje postihnuté 
dieťa. Ja sa budem učiť plnšie prijímať lásku a ty budeš mať príležitosť učiť sa 

trpezlivosti.“ „Platí!“ A tak sa začína to, čomu 
Caroline Myss* (prednášateľka a intuitívna 
liečiteľka) hovorí posvätná zmluva – zmluva, 
ktorú máme s pre nás významnými ľuďmi vo 
svojom živote, riadiaca presné okolnosti, ktoré 
nás majú viesť k tomu, aby sme sa stali tým, 
čím sa máme stať.

Každé naše dieťa nám ponúka príležitosti 
na konfrontáciu tmavých a zaprášených zákutí 
v našich dušiach a srdciach tým, že vytvára tie 
správne podmienky, vyvolajúce taký druh uče-
nia, ktorý nás oslobodzuje od starých vzorov 
a umožňuje nám žiť život, ktorý je expanzív-
nejší a viac nás napĺňa. Ďalej nasleduje dyna-
mický príbeh jednej matky a dcéry.

Len požiadajte

Catherine mala dve dcéry, štrnásťročnú Ellu a šestnásťročnú Shay. „S obi-
dvoma svojimi dievčatami vychádzam dobre – sme si veľmi blízke. Ale 
ak mám byť úprimná, Shay je tak trochu lajdáčka. Necháva v kúpeľni 
na podlahe uteráky, po celej izbe má rozhodené oblečenie a nikdy bez 
pripomenutia po sebe neumyje riad. Jej správanie ma vie naozaj rozčúliť. 

* Autorka bestsellerov Archetypy a Anatómia ducha (pozn. prekl.).
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Už sme o tom hovorili, ale bez toho, žeby som ju vyhrešila, si po sebe 
neuprace.“

Catherine pokračovala: „Včera som ju veľmi milo požiadala, aby si upra-
tala izbu, lebo prídu hostia na večeru. Kým som s ňou hovorila, ledva na mňa 
pozrela, potom prevrátila očami a povedala: ‚Mama, veď oni nepôjdu do 
mojej izby! Uvoľni sa! Si taká nervózna, keď tu máme nejakých ľudí.‘ Vzkypel 
vo mne hnev; tak veľa pre ňu robím! Prečo nemohla urobiť kvôli mne ani 
takú maličkosť?“

Chvíľu som načúvala a potom som sa Catherine spýtala: „Ako reagovali 
vaši rodičia, keď ste vyslovili nejaké želanie alebo požiadavku? Vypočuli si 
vás a zobrali to na vedomie, alebo si to nevšímali?“

Hneď mala odpoveď. S náznakom sarkazmu povedala: „Keď som mala 
požiadavku? Ja som nesmela mať požiadavky. To sa v našej rodine ne-
stalo. Keď som mame alebo otcovi povedala, že nechcem robiť to, čo mi 
hovoria, pozreli sa na mňa, akoby som bola šialená, a povedali mi, aká 
som sebecká. Veľmi rýchlo som sa naučila, že nemám žiadať o to, čo ch-
cem, a v tejto roli pasažiera som zostala vo všetkých svojich dôležitých 
vzťahoch vrátane manželstva.“

Povedala som Catherine, že mám poruke analógiu. „Poznáte tie naráža-
júce autíčka v zábavnom parku, však? Nuž, všimla som si, že niektoré deti 
nasadnú do autíčka a zamrznú. Nikdy nesedia za volantom automobilu a ne-
chápu princíp jeho uvedenia do chodu šliapnutím na plyn, takže len sedia 
uprostred dráhy a ostatní divokí jazdci do nich narážajú.“

„Potom sú tam deti s druhým extrémom. To sú tie, ktoré zošliapnu pedál 
na podlahu a nikdy ho nepustia. Krútia volant všetkými smermi, všade za 
pár sekúnd do niečoho narazia. V oboch prípadoch títo mladí vodiči ne-
vedia, ako primerane stláčať plyn. Buď sa vôbec nepohnú, alebo sa plnou 
rýchlosťou bezohľadne rútia vpred.“

Vysvetlila som, že mnohí ľudia bojujú s tým, aby si vyžiadali to, čo chcú 
alebo potrebujú. „Niektorí z nás zostávajú pasívne tichí; nežiadajú o nič a cí-
tia sa nepovšimnutí, nedôležití a plní zlosti.“

„To som ja,“ ponúkla sa. „Toto je môj životný príbeh – od detstva, cez 
manželstvo a rozvod. Skoro som sa naučila, že ak som požiadala o to, čo 
chcem, ľudí v mojom okolí to len rozčúlilo.“

Ž i j e t e  s O  s v O j í m  n a j l e p š í m  u č i t e ľ O m  5



6 O s v i e t e n ý  r O d i č

„Iní ľudia si vyžadujú to, čo chcú, „paľbou“ zbraní, odpovedala som. „Po-
rážajú ostatných okolo seba a presadzujú si svoje bez ohľadu na to, ako ich 
urazia.“

„Tak,“ povedala som, „boli by ste ochotná pozrieť sa na túto situáciu 
s vašou dcérou z inej perspektívy? Mohli by ste ju chápať ako učiteľa, ktorý 
vám zadáva vynikajúcu úlohu? Budete pripravená učiť sa, ako požiadať o to, 
čo chcete, spôsobom, ktorý odráža pochopenie, že vaše priania sú rovnako 
oprávnené ako priania ľudí okolo vás?“

Catherine mlčala. Všetky stopy sarkazmu boli preč, keď mäkko povedala: 
„Fíha! Áno. Nastal čas, aby som sa učila požiadať o to, čo chcem.“

Odpovedala som: „Tým, že sa pozriete na 
to, prečo vás správanie vášho dieťaťa tak hlbo-
ko zasahuje, máte príležitosť liečiť niečo z dáv-
nej minulosti a rásť do zdravšej a celistvejšej 
verzie svojho ja.“

Catherine bola na dobrej ceste. Naša spolu-
práca sa posunula od riešenia neporiadnosti jej 
dcéry k liečeniu vlastného smútku, ktorý cítila 
ako malé dievča, pričom vtedy usúdila, že jej 
túžby a potreby nie sú dôležité – pocity, ktoré 
dávno pochovala. Pomohla som jej pochopiť, že 
prudkosť, s ktorou pristupovala k Shay, aby ju 
donútila spolupracovať, bola výsledkom projek-
cie jej túžby na dcéru – nenaplnenej túžby po-
znať, že jej vlastné priania a potreby sú dôležité.

Vysvetlila som, že nie je povinnosťou našich 
detí naprávať nás. V čase, keď k nim prichá-
dzame so svojimi strasťami a zúfalstvom, ony 
už v skutočnosti rozmýšľajú po svojom. Intui-

tívne chápu, že nie sú povinné správať sa tak, aby liečili akékoľvek rany, ktoré 
sme si priniesli z predošlých vzťahov. A tak sa môže stať, že zlé správanie na-
šich detí sa naozaj stane darom, pretože ak sme ochotní pozrieť sa do svojho 
vnútra namiesto toho, aby sme na deti prenášali vlastné zranenia, môžeme 
pracovať so svojimi nedokončenými emocionálnymi záležitosťami.

Naše deti intuitívne 
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Povzbudzovala som Catherine, aby bola jednoducho bdelo pozorná pri 
akýchkoľvek pocitoch, ktoré sa objavia, keď sa stretne s dcériným odporom. 
„Praktizujte vedomie bez posudzovania a venujte priestor akýmkoľvek emó-
ciám, ktoré sa namiešajú – nech sa prejavia. Buďte smutná alebo nahnevaná. 
Buďte zmätená alebo ustarostená. A potom trebárs znova smutná. Nechajte 
pocity, nech sa vami preženú bez cenzúry a regulovania.“

„Lokalizujte, kde vo svojom tele zažívate to, čo cítite. Je ten pocit silný? 
Ostrý? Kolísavý? Jednoducho dovoľte tomu, čo zažívate, byť – bez toho, aby 
ste emócie zväčšovali alebo zmenšovali. Svoje pocity láskavo pomenujte: 
‚V mojej hrudi je smútok. Je silný, jednotvárny a tmavý. A teraz je tam hnev. 
Veľmi ostrý a prudký. Pozdĺž celého môjho tela!“

„Vyhnite sa racionálnym pokusom svojho ľavého mozgového laloka zaho-
voriť vlastné nepohodlie. Odolajte pokušeniu urobiť to – či už pre dcéru alebo 
špecifickú situáciu. Jednoducho si všímajte to, čo prežívate. Buďte trpezlivá. 
Emócie vami prejdú a budete sa cítiť lepšie. Jediná cesta von vedie,skrz‘. Je to 
proces smútenia nad hlasom, ktorý ste nemali, nad empatiou, ktorú ste ne-
dostali, a nad bolesťou, ktorú ste vnútorne pociťovali bez prejavenia.“ 

Toto bol a je veľmi hlboký proces. Nie je to jednoduché ani rýchle. Všet-
ky rany potrebujú priestor na dýchanie, aby sa liečili. Pri prechode týmto 
procesom vám odporúčam, aby ste boli k sebe milí a trpezliví aj vtedy, keď 
začnete skúšať nové spôsoby prístupu k dieťaťu, keď obnoví vašu starú bo-
lesť. S opatrnosťou môžete začať liečiť proces i seba.

Catherine si dovolila smútiť nad tou časťou seba, ktorá sa bála vyjadriť 
jej priania, a bola pripravená vyskúšať nové spôsoby, ako o niečo svoje diev-
čatá požiadať. Podelila som sa s ňou o to, čo som raz počula povedať Diane 
Sawyer, keď sa jej pýtali na tajomstvo úspechu jej dlhého manželstva. Odpo-
vedala: „Skoro som zistila, že kritika je naozaj mizerný spôsob, ako o niečo 
požiadať. Takže... len požiadajte!“ 

Štyri spôsoby interakcie

Pokiaľ ide o naše interakcie s inými ľuďmi, všeobecne patríme do jednej 
zo štyroch kategórií. Sme buď pasívni, agresívni, pasívno-agresívni alebo 
asertívni.
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Pasívnym spôsobom reagujeme vtedy, keď potláčame to, čo v skutočnosti cíti-
me, a predstierame, že je všetko v poriadku. Keď sme pasívni, hovoríme áno vtedy, 
keď myslíme nie, potreby iných kladieme pred svoje vlastné a hrozíme sa toho, aby 
sme „nešli niekomu proti srsti“. Pasívni rodičia sa obávajú, aby nerozčúlili svoje 
deti, zúfalo chcú, aby ich mali rady, a preto podľahnú ich požiadavkám.

Keď sme agresívni, vtedy ideme na naše deti s hrozbami a zastrašovaním, 
aby sme ich donútili konať našu vôľu. Možno to navonok vyzerá efektívne – 
zlé správanie sa zastaví – ale tento prístup nás vyjde dosť draho. Deti k nám 
necítia blízkosť, lebo pre ne nie sme emocionálne bezpeční. 

Pasívno-agresívni rodičia ovládajú svoje deti cez hanbu a vinu. Možno 
nie sú zjavne agresívni, ale ich zákerné obviňovania a manipulácie ich deťom 
extrémne škodia vo vývine vnímania seba samého. Tieto deti sa cítia byť 

neprimerane zodpovedné za potreby a šťastie 
svojich rodičov namiesto toho, aby boli v sú-
lade so sebou. Ak poviete: „Zdá sa, že si jediné 
dieťa v našej rodine, ktoré nevie, ako správne 
prestrieť stôl,“ tak svoje dieťa len zahanbíte. 
Alebo ak poviete: „V noci som ani oka neza-
žmúrila, lebo som rozmýšľala, ako zaplatím 
ten školský výlet, na ktorý chceš stoj čo stoj 
ísť,“ dieťa sa musí cítiť vinné. Takéto spôsoby 
sú pri komunikácii s deťmi veľmi nezdravé.

Asertívni sme vtedy, ak sme tým, čo ja nazývam kapitánom na lodi života 
našich detí. (Viac o tom v 2. kapitole.) Pri tomto moduse udržiavame zdra-
vé hranice so svojimi deťmi tým, že im dovolíme, aby mali svoje potreby, 
túžby, pocity a záľuby bez toho, aby sme ich považovali za zlé, ak náho-
dou neharmonizujú s tými našimi. Nevyžadujeme si, aby nás naše deti mali 
rady, a neobávame sa ich nešťastia, lebo vieme, že keby sme riešili všetky ich 
problémy, oslabovali by sme tým vývoj ich pružnosti. Naše deti vedia, že ich 
milujeme pre to, kým sú, a nie pre to, čo môžu pre nás urobiť alebo ako sa na 
nás budú ostatní pozerať pre ich výsledky.

A keď sme asertívni, sme schopní uznať, že naše deti nechcú robiť to, o čo 
ich žiadame, bez toho, aby sme ich sťažnosti brali osobne alebo vystupňovali 
tento nesúlad do mocenského boja. Vieme sa vcítiť do ich pozície, dovolíme 
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im cítiť to, čo cítia, ale zároveň sa nezdráhame stanoviť hranice, ktoré ich 
môžu rozhorčiť.

Moja práca s Catherine sa najskôr zameriavala na pomoc zvládnuť jej 
smútok, pretože nikdy nemala sladké a láskyplné detstvo. Bol to bolestný 
proces, ale ona vytrvala a cez svoje staré pocity sa statočne preniesla.

Potom sme trénovali asertivitu. Keďže nemala takmer žiadnu skúsenosť 
s asertívnym správaním – či už v detstve alebo v manželstve –, toto územie 
bolo pre ňu nezmapované. Zažili sme však aj veľa zábavy; zahrali sme si sce-
náre, v ktorých si cvičila vyjadrenie svojich želaní neagresívnym spôsobom 
(stláčajúc plyn až k podlahe), pasívne (súc zamrznutá a tichá) alebo pasívno-
agresívne (použijúc zahanbenie a údery pod pás). Catherine milovala pocit, 
keď vyslovila svoje potreby asertívne.

Výsledkom práce s týmto emocionálnym balíkom bolo, že Catherinine 
požiadavky stratili črty ostrosti a zúfalstva, a Shay tak ľahšie súhlasila s tým, 
čo matka od nej žiadala. Catherine uplatňovala postup kráčania po boku 
svojej dcéry (čo nazývam 1. čin rodičovstva), keď dala Shay vedieť, že jej 
neporiadok v izbe už nepovažuje za taký dôležitý. „Možno si myslíš, že od-
kedy je to tvoja izba, mala by si mať právo mať veci po svojom.“ Keďže Shay 
sa cítila pochopená a rešpektovaná svojou mamou, zaujala menej obran-
ný a viac prijímajúci postoj. „Bohužiaľ, srdiečko,“ pokračovala jej asertívna 
mama, „vzhľadom na to, že ma naozaj obťažuje prísť do tvojej izby a vidieť 
všade pohodené oblečenie, pričom ja som tá, ktorá platí nájomné, bola by 
som rada, keby si sa viac snažila udržiavať ju v poriadku. Chcem, aby si kaž-
dý večer pred spaním venovala päť alebo desať minút tomu, že si poodkladáš 
veci. A bolo by ohromné, keby si sa vždy uistila, že kúpeľňu nechávaš v ta-
kom istom stave, v akom si ju našla – čo znamená, že tvoje použité uteráky 
nájdu cestu ku košu na bielizeň!“

Prv než Catherine objavila, čo leží pod povrchom jej zvýšenej citlivosti 
na záležitosť s dcérou, buď „držala svoju nohu mimo plynu“ (pasívne ne-
hovorila nič, ale potláčala hnev a zlosť), alebo „dupla na pedál“ (agresívne 
vybehla na svoju dcéru s kritikou a hnevom).

Tým, že si vybrala vidieť svoju dcéru ako učiteľa, ktorý jej ukladá úlohu 
znova získať svoj hlas a s rešpektom požiadať o to, čo chce, pocítila dokonca 
väčšiu blízkosť k Shay. A aj dom bol viac uprataný!
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