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Moja celistvosť

Ak naberiete odvahu povedať „zbohom“, 
život vás odmení novým „vitaj“.

~ Paulo Coelho

„S om celá, celistvá. Nie som iba polovičkou niekoho iného.“ Tieto 
slová som vyriekla na pódiu v Duluthe v Minnesote, kde ľudia na-
priek veľmi nízkym teplotám prišli na moju prezentáciu a podpi-

sovanie kníh. Ako nevydatá tridsiatnička som konečne zistila, že nemusím byť 
súčasťou páru, aby som sa cítila celistvá. Iste, jedného dňa sa možno budem 
chcieť vydať, mať rodinu, ale to neznamená, že až vtedy začnem žiť. Žijem 
šťastne už teraz.

Naučila som sa to na základe vlastných skúseností, že ten najpevnejší vzťah 
každého z nás je ten, ktorý prechovávame k sebe. V ten večer som bola poctená 
tým, že sa môžem o svoju cestu nájdenia seba samej podeliť s inými. 

Zvyčajne začnem rozprávať o Edovi. Takmer dvadsať rokov ovládal môj ži-
vot. Hoci som jeho týranie postupne začala nenávidieť, dlho som nedokázala 
nájsť dosť sily na to, aby som sa ho vzdala. Ed ma presvedčil, že ho potrebujem, 



aby som sa v živote nestratila, pričom mi neustále zrážal sebavedomie, naprí-
klad krikom „Si tučná!“ alebo „Celé si to domotala – ako vždy!“

V tejto fáze, keď rozprávam o Edovi, mnoho ľudí v publiku začína zvyčaj-
ne prikyvovať, lebo aj oni zažili či zažívajú niečo podobné. Iste, nerandíme 
s rovnakým chlapom, ale všetci bojujeme s jedením a kilami. Keď som mala 
dvadsaťdva rokov, začala som sa liečiť z anorexie a neskôr z bulímie, kde ma 
naučili, aby som tieto choroby nazvala „Ed“, čo je skratka z anglického „eating 
disorder“ (porucha príjmu potravy, doslova: porucha jedenia). K tejto poruche 
som sa začala správať ako k vzťahu, nie ako k chorobe či stavu. 

Časom som sa postupne naučila rozlišovať Edov hlas od toho svojho a objavovať 
svoje jedinečné myšlienky a osobnosť. Hoci som si svoju chorobu nevybrala, začala 
som veriť, že sa môžem rozhodnúť vyliečiť sa. Niekedy som mala pocit, akoby som 
toto rozhodnutie musela v každom momente robiť stále odznova. Mojím najobľú-
benejším príslovím je jedno japonské: „Sedemkrát spadni, osemkrát vstaň.“

Čo sa Eda týka, spadla som viac než tisíc a sedemkrát. Ale to nie je podstat-
né, lebo s podporou odborníkov aj tých, čo ma majú radi, som dokázala tisíc 
a osemkrát vstať!

Dnes, hoci som nikdy nebola vydatá, sa považujem za šťastne rozvedenú – 
s Edom. Ale to nie je rozprávkový koniec príbehu. Vyliečila som sa a zotavila, 
ale nezanevrela som na život. Najzrejmejšie to bolo vtedy, keď som stretla Mar-
ka. Mala som dvadsaťsedem rokov. 

Netrvalo dlho a úplne som kvôli nemu stratila hlavu. Bola som doňho taká 
zbláznená, že som si nevšimla, že alkohol, ktorý mu každý večer tečie dole hrd-
lom, vypaľuje v našom vzťahu poriadnu dieru. Bola som však zaslepená láskou 
a dokonca som prijala aj jeho ponuku na sobáš. Ligotavý prstienok na prste ma 
úplne oslepil a ja som nevidela, aká je pravda. Lenže po niekoľkých týždňoch, 
čo som ho nosila, som si s hrôzou uvedomila, že sa chystám vydať za muža, 
s ktorým nie je po siedmej večer reč. Presne také hrozné boli v mojich očiach 
Markove výpadky každý večer. (Často si ani nespomenul na rozhovor, ktorý 
sme viedli, ani keď sa týkal niečoho dôležitého.)

Slzy, ktoré som v tichosti prelievala, a zmätok a nepokoj, o ktorých sme 
nikdy nerozprávali, mi pripadali ešte horšie než tie jeho výpadky. 

Znova som bola na dne a vtedy som pochopila, že potrebujem pomoc. Avšak 
na rozdiel od minulosti som sa nevrátila k Edovi. Nastúpila som na terapiu, vy-
hľadala podporné skupiny a obrátila sa na rodinu a priateľov.
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Aby vznikol vzťah, na to sú potrební dvaja. K našej skaze som prispela aj ja, 
takže som sa potrebovala obrátiť na svoje vnútro a pracovať na zmene. Mark 
však pomoc odmietol. Z vlastnej skúsenosti predošlej liečby som vedela, že nič 
sa nezlepší, ak sa budem snažiť viac než on. Zničená z poznania, čo musím uro-
biť, som si nebola istá, či to dokážem. Na rozdiel od Eda, teraz sme plánovali 
skutočnú svadbu, v skrini mi viseli biele šaty, ktoré čakali, kým si ich oblečiem. 
Našťastie, pozvánky sme zatiaľ nerozposlali. 

V jeden daždivý jarný deň, keď sme boli v Markovom dome, som mu podala 
zásnubný prsteň so slovami: „Milujem ťa, ale nemôžem si ťa vziať.“ Nikdy ne-
zabudnem na jeho pohľad, jelenie oči vo svetle reflektorov, prsteň mu prekĺzol 
pomedzi prsty a dopadol na tvrdú podlahu. 

Keď som od neho odchádzala, dážď zosilnel a prúd mojich sĺz stekajúci 
po lícach tiež. Ako môže vzduch voňať takou čerstvosťou, keď život v mojom 
vnútri vyhasol?

Nevyhasol, to je jasné. Po čase som sa začala uzdravovať. Toto však nie je 
príbeh Popolušky, v ktorom nakoniec príde princ s črievičkou, ktorá jej ako 
zázrakom sadne. Aj keď... aj v mojom prípade mi nakoniec vošiel do života 
niekto, kto pri mne stojí v dobrom aj v zlom. Volá sa Jenni a som to ja sama. Za-
milovala som sa do nej. Myslím si, že táto naša cesta lásky sa už nikdy neskončí, 
lebo každý deň sa učím niečo nové. Sľúbila som si, že pri nej budem stáť za 
každých okolností, v chudobe aj v chorobe, a budem ju ochraňovať. Dokonca 
som si spísala aj manželský sľub! Je v ňom aj prísľub, že budem správne vyživo-
vať svoje telo a dušu, že budem randiť bez toho, aby som v tom vzťahu stratila 
samu seba, že si budem jednoducho užívať, tešiť sa a zabávať sa. A nech to znie 
akokoľvek čudne, prednášanie na verejnosti k tejto zábave patrí.

Tú prednášku v Minnesote som zakončila posolstvom o nevzdávaní sa – bez 
ohľadu na to, čo sa vám postaví do cesty. Na zdôraznenie niektorých dôležitých 
záverov často používam príklady. Teraz som zdvihla nad hlavu vyše päťdesiat 
zamietnutí svojej žiadosti o zváženie vydania svojej prvej knihy, ktorú som na-
zvala, ako inak, Život bez Eda. A potom som jedno po druhom púšťala na 
podlahu, keď som z každého odmietnutia prečítala aspoň pár dôvodov, prečo 
konkrétny vydavateľ považuje môj rukopis za nepublikovateľný. 

„Nie ste odborníčka v danej oblasti.“
„Nikdy sa vám to nepodarí, ste primladá, veď ja sám som sa ocitol v živote 

na dne viackrát, než je počet písmen v tomto liste.“



„Som tu preto, lebo zakaždým som sa otriasla a vstala,“ povedala som prí-
tomným. „Zakaždým, keď ma niekto presviedčal, že nie som dosť dobrá.“

Som! Iste, ostali mi jazvy a šrámy od Eda a Marka a ďalšie mi ešte pribudnú. 
Ale aj tak si zakaždým s úsmevom a šťastne poviem: „Som, aká som, a taká som 
celá, celistvá.“

~  J e N N i  S c h A e f e r
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Prestávka 

Skutočne šťastný človek je ten, kto sa dokáže 
kochať scenériou aj počas obchádzky.

~ neznámy autor

J edným z najnezabudnuteľnejších filmov zo všetkých úžasných diel, kto-
rých DVD mám uložené v obývačke, je Americká krása. Jednou z mo-
jich najobľúbenejších scén je, keď Lester Burnham, ktorého hrá Kevin 

Spacey, vojde do drive-inu reštaurácie s rýchlym občerstvením a slušne po-
žiada o žiadosť o prijatie do zamestnania s vysvetlením: „Hľadám najmenšie 
možné množstvo zodpovednosti.“ Od júna 2011 do apríla 2013 som robila to 
isté. Vtedy som nevykonávala svoju prácu učiteľky tanca a osvojila som si novú 
identitu „partnerky“ v párovom tanci so Starbucksom. Prvá vec, ktorá ma za-
razila, boli komplikované recepty na výrobu nápojov. Dokonca som si kúpila 
zápisník, aby som si doň niektoré poznamenala, kým sa ich naučím, čo, som 
si istá, bolo zdrojom všeobecného veselia všetkých mojich kolegov. Napríklad 
také karamelové macchiato, to prekliate macchiato ma vedelo poriadne roz-
hodiť – často som zabudla na espresso na záver. Ani so studenými nápojmi to 



nebolo jednoduchšie. Celé leto som všetky smoothie pripravovala s vanilko-
vým práškom namiesto proteínového prášku, ktorý som mala podľa receptu 
použiť; ospravedlňujem sa každému, kto dostal moje smoothie pripravované 
v lete 2011. 

A stále si dokážem živo vybaviť paniku, ktorá sa ma zmocnila pri pohľade 
na zoradené šálky a rad ľudí predo mnou. Cítila som sa, akoby som sa ocitla 
v epizóde zo seriálu Milujem Lucy, kde má hrdinka ako robotníčka v továrni 
zabaliť čokolády, ktoré prichádzajú na páse k jej stanovisku – ibaže napchať si 
všetky nápoje pod blúzku, aby som sa vyhla kritike nadriadeného, sa v mojom 
prípade nedalo zrealizovať. 

Napriek všetkým výzvam, ktoré ma čakali v Starbuckse, čas, ktorý som tam 
strávila, považujem za „predĺženú dovolenku“. A presne to aj bola, prestávka 
v preberaní zodpovednosti za iných ľudí. Takmer dva roky som mala prácu, 
ktorá si nevyžadovala žiadne plánovanie vopred, nemusela som nikam telefo-
novať, posielať žiadne e-maily, žiadne nekonečné hľadanie hudby, kostýmov, 
nápadov. Nebola som zodpovedná za nič okrem toho, aby som sa ukázala na-
čas v práci a poskytla zákazníkom úctivú a primerane vhodnú službu. Neho-
voriac o tom, že na večeru som už bola doma s rodinou – veľká novinka pre 
všetkých, ktorí sa živia tancovaním. 

Ale možno najväčším prekvapením pre mňa bolo, že som nadviazala pria-
teľstvá s ľuďmi, ktorí boli v úplne inej životnej fáze ako ja, lebo zväčša mali 
o desať či dvadsať rokov menej. Po mesiaci či dvoch, odkedy som začala 
pracovať v Starbuckse, som začala dostávať pozvánky na večierky, kde sa 
hrali mládežnícke hry ako fľaša či sochy. Bola som na pikniku v parku, v ka-
síne, na komediálnych stand-upoch, karaoke či na zábavnom večere, počas 
ktorého veľmi opitý kolega pôvodom z Latinskej Ameriky hovoril o diele 
Dr. Seussa a všetci ďalší spolupracovníci sa náramne zabávali na jeho ťaž-
kostiach s výslovnosťou. 

Na opačnú stranu spektra by som mohla dať svoje privilégium praco-
vať s bodrým kolegom, ktorému tiahlo na deväťdesiatku! Tento pozoruhod-
ný džentlmen, rovnako ako ja, vnímal pôsobenie v Starbuckse ako prestávku 
v riešení rôznych osobných problémov. Každé ráno, keď vošiel do kaviarne, sa 
postavil k dverám, nasadil úsmev, spieval a dve hodiny osobne vítal každého 
zákazníka. Nedokážem presne vyjadriť jeho ohromnú silu, múdrosť a optimiz-
mus, ktorými nás tak veľmi inšpiroval. Keď mal rozlúčkový večierok, povedal 
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vetu, ktorú si odvtedy opakujem, aby som na ňu nikdy, nikdy nezabudla: „Už 
to, že žijete, znamená, že ste úspešní.“ 

To najlepšie, čo som si zo svojho pôsobenia v Starbuckse odniesla, nebo-
la hrdosť, akú som cítila, keď sa ľudia zahľadeli cez lesknúce sa sklo vitrínky 
s múčnikmi (čo je aj tak dosť čudné, lebo som ho zabudla utierať), ale skôr to, 
ako mi to pomohlo precitnúť z depresívnej hmly a znova sa napojiť na moju 
schopnosť tešiť sa zo života. Naskytla sa mi možnosť zastaviť sa a porozmýšľať 
o tom, čo sa deje v mojom živote, v dôsledku čoho som konečne mohla uvidieť 
oblasti, v ktorých bolo potrebné niečo zmeniť. 

Potom už zmeny prišli samy. Začalo sa to príležitostným vystupovaním bý-
valej profesionálnej tanečníčky, ktorá si náhodou otvorila štúdio v mojom su-
sedstve. Prišla do kaviarne, aby nakúpila nejaké občerstvenie, a spoznala ma. 
Dvakrát mi ponúkla, či by som u nej nechcela učiť. Ja som slušne odmietla a na 
oplátku som jej ponúkla dvojitú porciu šľahačky. 

Na jar 2013 som si obliekla zelenú zásteru s logom Starbucksu a snažila sa 
spamätať z vyčerpania, ktoré sa nahromadilo po narodení môjho druhého die-
ťaťa. Ako sa ukázalo, vyplatilo sa, lebo moje zdravie sa zlepšilo, dopísala som 
svoj rukopis a po čase mi tanec začal znova chýbať – vďakabohu, že som vedela 
o mieste, kde ma chcú!

Môj príbeh sa končí oveľa optimistickejšie, než skončila postava z Americkej 
krásy. Keď sa hmla krízy stredného veku, v ktorej sa Lester Burnham ocitol, 
začala rozplývať, z novej životnej zmeny sa, žiaľ, dlho netešil. 

Ale pretože ja mám šťastie na susedov, môžem sa bez obáv pohnúť vo svo-
jom živote ďalej takým spôsobom, aký mi vyhovuje. Dnes, pretože som si pev-
ne stanovila hranice toho, čo dokážem zvládnuť nielen ako učiteľka tanca, ale 
aj ako autorka a matka, som jednou z tých šťastlivcov, ktorí môžu robiť to, čo 
ich baví, a baví ich to, čo robia.

A nedokážem si predstaviť krajší dar než uvedomenie si, že to, ako teraz 
žijem, je prenádherný dar. 

Vďaka ti, Starbucks, za prestávku na kávu.

~  L u c y  L e m A y  c e L L u c c i
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Svoju spoločnosť 
mám rada

Keď cestuješ sám, si zodpovedný sám za seba  
a to je nevyhnutné na to,  

aby si zistil, čoho si schopný. 

~ neznámy autor

P ozriem sa do spätného zrkadielka, aby som zistila, čo nechávam za se-
bou. Nuž áno – nevidím nič okrem obytného prívesu. Zaberá celý vý-
hľad. Príves mi bude na nasledujúce dva mesiace domovom. „Pozeraj sa 

dopredu,“ napomeniem sa. „Tam je dobrodružstvo.“
Na sedadle spolujazdca mám to, čo mi bude v nadchádzajúcom čase robiť 

spoločnosť: starú prepravku od mlieka plnú máp, nejakých knižných sprievod-
cov a knihu, ktorá toto všetko začala – Míľnik. Je to sprievodca transmagistrá-
lou naprieč Kanadou na Aljašku, čo je moja cieľová destinácia. Chcem sama 
odšoférovať 25 000 kilometrov zo svojho domovského mesta St. Petersburg 
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na Floride, naprieč Kaliforniou až na sever na Aljašku a potom späť cez Chi-
cago a Toronto, kde navštívim svoju rodinu. Moje auto patrí do kategórie re-
kreačných vozidiel, je to ten najvýkonnejší stroj vhodný na náročné cesty na 
severe, kde je trvalo zamrznutá pôda. 

S manželom sme chodievali na výstavy takýchto áut každý rok v januári do 
Tampy, vraj na jednu z najväčších v Spojených štátoch. Už vtedy sme mali de-
saťročné kempingové auto. Síce menšie, ale pre dvoch úplne stačilo. Mysleli 
sme si, že si možno kúpime nové alebo nejaké iné, bez ktorého si nebudeme 
vedieť predstaviť žiť. V reklamných stánkoch bolo mnoho zástupcov s letákmi 
a propagačnými materiálmi rôznych destinácií. Vybrala som si Aljašku, vždy 
som o nej snívala. Vzala som si mapy, sprievodcov, prospekty kempovacích 
miest a moja taška poriadne oťažela. Možno jedného dňa... ale Aljaška bola 
príliš ďaleko a bolo by to príliš náročné... a okrem toho aj pridrahé. 

Na boku niekto predával minuloročnú ročenku Míľnik za desať dolárov. 
Tohtoročný Míľnik stál 35 dolárov. Táto ročenka je považovaná za bibliu pre 
každého, kto plánuje okružnú jazdu po magistrále ALCAN, čo je Aljašsko-ka-
nadská diaľnica. V Míľniku sa dočítate, kde treba natankovať, kde si dávať po-
zor na medvede či kde dostanete tie najlahodnejšie škoricové briošky. Nechce-
lo sa mi priveľa míňať na výlet, na ktorý sa asi nikdy nevyberiem... ale bol to 
môj sen a akosi mi neschádzal z mysle. V hlave som počula mamin hlas. Vždy 
na mňa naliehala, aby som si plnila sny, kým sa dá. „Lebo ak to okolnostiam 
dovolíš, vždy sa nájde spôsob, ako ťa zastaviť,“ vravievala. „Keď budeš na konci 
svojej životnej cesty, nechceš sa predsa obzrieť späť a uvidieť všetky príležitosti, 
ktoré si nevyužila.“

O niekoľko mesiacov nám odišiel starý pickup a museli sme kúpiť nový. 
Zároveň nastal ten najvhodnejší čas na dlhšiu dovolenku. Ak by sme čakali, 
znova by sme skončili so starým autom, ktorému sa už nedá na dlhej ceste plne 
dôverovať. Lenže potom sa manžel nemohol uvoľniť z práce a ja som v tom 
zostala sama. Čo už. Aj tak to bol môj sen a nie jeho. On má radšej teplé pod-
nebie a veľké mestá. Ale pravdou tiež je, že do tejto destinácie by som sa aj tak 
najradšej vybrala sama.

Keď si spomeniem na tú výstavu, ako som váhala, či kúpiť vlaňajší Míľnik. 
Veď je to len desať dolárov – musela som sa presviedčať. Vrátila som sa k pre-
dajcovi a tú ročenku som kúpila. Bol to prvý krok v plánovaní môjho megavýle-
tu a celé moje vnútro sa mi od nervozity stiahlo. Zostávali mi len štyri mesiace 



na prípravu, ak som chcela vyraziť na jar. Ale so spomienkou na mamu vo svo-
jej mysli som si po celý čas neustále opakovala: Dokážem to. Uskutočním to. 

Najprv som si musela pripraviť odvoz, takže nové auto prišlo vhod. Potre-
bovalo však niekoľko úprav: zadné schodíky a otvárateľné zadné okno. Keďže 
som ho mala celé pre seba, balenie nebol problém. Zorganizovať si prácu tak, 
aby som väčšinu mohla urobiť cez internet, bolo o niečo zložitejšie. Pracujem 
spolu s manželom a on i naši zamestnanci ma veľmi podporovali (aj keď sa jeho 
priatelia čudovali, prečo ma nechá ísť samu). Pri každej úlohe som si urobila 
časový rozvrh a tiež zoznam všetkého, čo som musela zabaliť: polievky v ple-
chovke, tuniaka a kukuricu v konzerve, ryžu, krekery, arašidové maslo. Pozoro-
vala som predpoveď priemerných teplôt v Anchorage a Fairbankse.

Očakával sa pokles iba na pár stupňov pod nulou, takže som vedela, že po-
trebujem teplé oblečenie, aby som prečkala noc, a niečo ľahké na deň, hlavne 
keď budem prechádzať juhom krajiny. Zo skrine som vydolovala najuniverzál-
nejšie veci. 

Celé plánovanie mi pripomínalo časy, keď som balila veci synovi do tábora, 
ale obálky a známky, čo som pribalila do tašky, neboli určené pre listy pre bab-
ku a dedka. Boli pre mňa, aby som mohla vybavovať nejakú pracovnú poštu, 
ako napríklad posielanie šekov. Ešte stále som nevedela prijať myšlienku, že 
prácu mám nechať doma a plne sa sústrediť na svoj výlet. 

Keď som povedala priateľom, že sa chystám vyraziť na Aljašku sama, niekto-
rí reagovali čudne. Jedna priateľka sa dokonca zamyslela, či sa nejdem stretnúť 
s nejakým bývalým milencom. „Veď nik na svete by nešiel na taký dlhý výlet 
sám,“ povedala. Ďalšia kamarátka sa ponúkla, že mi bude robiť spoločnosť ces-
tou do Kalifornie, kde žije jej syn. Bolo dosť zložité presvedčiť ich, že skutočne 
chcem byť sama. Svoju spoločnosť mám rada.

Zo svojho života som bola unavená, akoby rozpustená vo všetkých jeho čas-
tiach – sčasti to spôsobovala starostlivosť o môjho starého ovdoveného otca, 
sčasti som bola vystresovaná kvôli svojmu synovi dvadsiatnikovi, ktorý ešte 
stále celú noc trávil von a celý deň potom prespal, ale najviac pre to, lebo som 
žila, dýchala, pracovala, skrátka neustále trávila čas so svojím vždy zorganizo-
vaným, systematickým, kontrolujúcim manželom.

Potrebovala som ísť na vzduch. Potrebovala som zistiť, či zostal vo mne aj 
kúsok zo mňa samej. Tešila som sa, ako si budem plánovať každý deň len pre 
seba, ako sa zastavím, kde budem chcieť, a najem sa, keď budem hladná ja! Ako 
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si nastavím vlastný rytmus trávenia času a zotrvám na takých miestach, kde sa 
mi bude páčiť!

A tak sa aj stalo, jedného dňa som vyrazila na cestu. Keď som za chrbtom 
nechala mesto a ocitla sa na diaľnici, odrazu mi to všetko došlo a z plných pľúc 
som zakričala: „Hurá! Idem na Aljaškúúúú!!!“

~  S h e i L A  w A S S e r m A N


