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Tuto knihu jste si zaplatili – naãerpejte z ní
sami pro sebe co nejvût‰í uÏitek.
K tomu nûkolik pokynÛ
Tato kniha není knihou v˘chovnou, spí‰ naopak. V˘chovné knihy vycházejí z toho, Ïe lidé mají b˘t s jejich pomocí
vychováváni k nûãemu, co pokládají za správné ostatní.
Tato kniha se naproti tomu zab˘vá pﬁedev‰ím moÏnostmi,
jak se mÛÏeme vychovávat sami, abychom nebyli tak závislí na druh˘ch.
Kdo se svûﬁí vychovateli – aÈ je to uãitel nebo nûkterá instituce – ten hledá nûkoho, kdo mu ﬁekne, co si má myslet a ãemu smí vûﬁit.
Svou vlastní zodpovûdnost mÛÏe pak v pﬁípadû potﬁeby
pﬁesunout na autoritu, které se podﬁídil. MÛÏe u ní hledat
pomoc a bude milostivû pﬁijat. Cenou za toto vlídné pﬁijetí je právû podﬁízení a zaﬁazení se.
Vypadá to, jako bychom Ïili v dobû, v níÏ je velkou potﬁebou hledání ochrany ve zdánlivém bezpeãí spoleãnosti.
„Zdánlivé“ bezpeãí proto, Ïe v této spoleãnosti pﬁece existuje mnohem více protivenství neÏ sounáleÏitosti. Jen lidé
oddávající se iluzím si tuto skuteãnost zastírají.
Na druhé stranû je dnes ale také doba, v níÏ jsou slabosti
vÛdcÛ, autorit a institucí odhalovány. Vychází najevo, jak
nejistí jsou lidé, kteﬁí stále hovoﬁí o tom, jak peãují o na‰e
dobro a vedou nás ke ‰tûstí a míru.
Tato kniha je urãená v‰em, kteﬁí si jednoho dne nechtûjí vyãítat, Ïe nepodnikli nic, aby si pomohli sami. TotiÏ toho
dne, kdy budou nuceni konstatovat, Ïe je nechali na holiãkách lidé, v jejichÏ pomoc doufali.
Kniha je rozdûlena do devíti lekcí. V kaÏdé z nich je zpracována jedna oblast, která nás mÛÏe ve vlastní v˘chovû
posunout o krok kupﬁedu. Pﬁedev‰ím jde o to vzbudit u ãtenáﬁÛ porozumûní pro pﬁedloÏen˘ problém a poukázat na
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jisté souvislosti. Souãasnû jsou v kaÏdé lekci nabídnuta
praktická ﬁe‰ení.
DÛleÏité je od zaãátku porozumût tomu, Ïe se nejedná
o knihu dobr˘ch tipÛ, jak a co si mÛÏe ãlovûk odvyknout.
Je to spí‰ program pro v‰echny dÛleÏité oblasti na‰eho Ïivota.
Pokud tento program pﬁizpÛsobíte sv˘m potﬁebám, pak
byste mûli b˘t schopni pomoci sami sobû. AÏ tedy budete
ovládat základy vlastní v˘chovy, nemûlo by pro vás b˘t obtíÏné najít ﬁe‰ení problémÛ jako napﬁ:
• odvyknout kouﬁení;
• postavit své manÏelství na úplnû jin˘ základ nebo dokonce uskuteãnit nevyhnuteln˘ rozchod;
• pﬁekonat strach ze zkou‰ky;
• rozplánovat si rozumnû Ïivot na léta, která vám je‰tû zb˘vají.
VÛbec pﬁitom nehraje roli, kdo jste, co jste, jak jste staﬁí. Nikdo by se nemûl nechat odradit napﬁíklad tímto absurdním argumentem: „Jsem pﬁece uÏ moc star˘ na to,
abych se je‰tû mohl zmûnit.“ JestliÏe je vám právû sedmdesát a poãítáte je‰tû s nûkolika lety na tomto svûtû, máte
samozﬁejmû právo na to, abyste tato léta proÏili tak svobodnû a ‰Èastnû, jak je to jen moÏné. K velk˘m omylÛm
na‰í doby patﬁí, Ïe rádi pﬁem˘‰líme v pﬁíli‰ velk˘ch rozmûrech. Co není velké, to nebereme váÏnû. Velké my‰lenky, velké fráze, velké sliby. Myslíme „pro budoucnost“,
dûláme si starosti „o cel˘ svût“, oãekáváme „splnûní Ïivotních snÛ“.
Mûli bychom se nauãit návratu do svûta reality. Mûli bychom si váÏit hodin a dnÛ a dûlat v‰echno pro to, abychom
byli kaÏd˘ den ‰Èastní a svobodní. Pak bude na konci na‰ich dnÛ ná‰ Ïivot opravdu naplnûn˘ a ‰Èastn˘.
Také o podobné záleÏitosti jde v této knize.
âtenáﬁ by v‰ak od ní nemûl oãekávat pohodlné návody
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a recepty. Pﬁedkládan˘ program sebev˘chovy by mûl pﬁispût
k probuzení samostatného my‰lení a povzbudit i k dûlání
chyb. Vlastní chyby jsou niãím nenahraditelnou zku‰eností.
Následujících devût lekcí není vytvoﬁeno podle Ïádného
pﬁísného systému. Nûkteré pokyny se opakují víckrát. Stále znovu je v rÛzn˘ch souvislostech poukazováno na ten ãi
onen dÛleÏit˘ poznatek. Soustavné opakování a trpûlivé
cviãení jsou pﬁedpoklady toho, Ïe se dokáÏeme zmûnit, odloÏit staré zvyklosti a osvojit si nové.
Sebev˘chova – co pod tím máme rozumût?
Mám tím na mysli, Ïe se osvobodíme od zábran a kli‰é,
které nám byly v‰típeny v˘chovou, ale neodpovídají pﬁedstavám, jaké sami o sobû máme. Sebev˘chova by tedy mûla
b˘t chápána jako proces vlastního osvobození a sebeuvûdomûní.
Stále znovu budete v následujících lekcích nacházet poukaz na obû základní my‰lenky kaÏdé osobní promûny:
1. Poznání. Prvním pﬁedpokladem zmûny je poznat, co
chceme a jak toho dosáhneme, a identifikovat se s tímto poznáním.
2. ZpÛsob provedení. Druh˘m pﬁedpokladem zmûny je vûdût,
jak sami sebe pﬁimûjeme k uskuteãnûní sv˘ch pﬁedstav.
To, co se doãtete v této publikaci, nemá nic spoleãného
s vûdou. Kniha také nepﬁedstírá, Ïe je vûdecká. Je to prostû praktická Ïivotní zku‰enost z období ‰estaãtyﬁiceti let.
Pro praktické Ïivotní zku‰enosti pﬁece neexistují Ïádné pouãky nebo dogmata, ty se nab˘vají kaÏd˘ den nanovo.
Otázkou je, jak se stavíme ke zku‰enostem, které na nás
kaÏd˘ den ãekají. Zda se dûsíme nepﬁedvídatelného nebo
zda sebevûdomû odoláváme nejtvrd‰ím ranám osudu, protoÏe jsme na nû pﬁipraveni.
„Pomoz si sám, stejnû ti nikdo jin˘ nepomÛÏe“ je mojí
tﬁetí knihou po „Manipulovat – ale správnû“ a „Nebojte se
egoismu“. V‰echno jsou to pokusy o povzbuzení ãtenáﬁe,
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aby objevil sám sebe a udûlal ze svého Ïivota to nejlep‰í,
ãeho je schopen.
Rok po vydání „Nebojte se egoismu“ mi napsal jeden ãtenáﬁ ze Salcburku: „VáÏen˘ pane Kirschnere! Pﬁeãetl jsem si
Va‰i knihu. Se v‰ím nesouhlasím. Ale to málo, co se na mne
hodilo, staãilo k tak radikální zmûnû mého Ïivota, Ïe v budoucnosti va‰e rady uÏ potﬁebovat nebudu.“
To byl potû‰iteln˘ dopis pro autora, kterému by bylo velmi líto, kdyby jen jedin˘ ãtenáﬁ shledával úÏasné v‰echno,
co stojí v jeho knihách. V kaÏdém pﬁípadû doufám, Ïe také
tentokrát dostanu nûjak˘ dopis podobného druhu.
Je‰tû bych vás chtûl upozornit, na co byste mûli dávat pﬁi
ãetbû knihy pozor:
• Nechte si na studium dost ãasu. Pokud se vám nûjak˘
pokyn nebo návrh bude zdát zajímav˘, neodkládejte jeho
pouÏití nebo vyzkou‰ení, a to ani na pﬁí‰tí den. OkamÏitû
odloÏte knihu a zaãnûte shromaÏìovat zku‰enosti. Je lhostejné, zda budete pokraãovat ve ãtení za hodinu nebo
aÏ za t˘den. DÛleÏité je, jaké vlastní zku‰enosti v meziãase udûláte.
• Ani jedin˘m slovem, ani jedinou ﬁádkou by v této knize
nemûlo b˘t „vyuãováno“. Nic tu nepodléhá principu soutûÏe. Pokud budete mít u nûkteré formulace dojem, Ïe
vám je nûco vnucováno – nepﬁipusÈte to. Bylo by nesmyslné chtít se osvobodit od v˘chovy vydíráním za pomoci
jiného druhu vynuceného chování. UÏ nikdy bychom nemûli pﬁestat s odstraÀováním nátlaku a pomocníky by nám
mûly b˘t fantazie, radost a pﬁesvûdãení.
• Jedno byste v‰ak mûli vûdût: âím víc ‰tûstí a svobody poÏadujete, tím víc pro to musíte udûlat. Metodám sebev˘chovy se lze nauãit, ale nejde to samo od sebe. Kdo chce
zvládnout kaÏdodenní Ïivot ke své spokojenosti, ten
musí b˘t ve formû. Musí se dennû cviãit v umûní ‰Èastného Ïivota.
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