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PRINCIP BARONA PRÁŠILA

Jak se za pačesy vytáhnout z bažiny 

„Z bažiny? O jaké bažině to mluvíš? Já ti tady vykládám o svých 

problémech a o tom, proč se cítím poslední dobou tak mizerně, 

a ty blábolíš o nějaké bažině? Deláš si ze mě legraci?“ Marina se 

na svého bratra Tobiáše, se kterým onoho deštivého listopado-

vého odpoledne seděla v malé hamburské kavárničce už přes 

hodinu, nechápavě zamračila. Setkali se po dlouhé době a ona 

mu celkem rychle vylíčila, že v jejím životě už poměrně dlou-

ho nic nefunguje tak, jak by si představovala. To, že přestala 

cvičit, vzdala dietu a hned zase přibrala pár kilo navíc, by ješ-

tě bylo nejmenší. Manželství s Johnem jim taky neklapalo: byl 

neustále ve stresu, choval se náladově a reagoval podrážděně. 

Vůbec se nestaral o domácnost a nechával všechnu práci jen na 

ní. Každou chvíli se hádali o úplných nesmyslech a upřímně 

řečeno – rozpačitě sklopila oči – ani v posteli už to nebylo nic 

moc. A k tomu se Alex, její dvanáctiletý syn, poslední dobou 

dost zhoršil ve škole, doma neustále vysedával před počítačem, 

jako by ho nezajímalo nic než střílečky a fotbalový simulátor, 
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a už s ní skoro vůbec nemluvil. Kdyby se jí aspoň v práci dařilo 

tak jako dřív... Ale od té doby, co ji při posledním povyšování 

přeskočil Sentheimer, ačkoli měla jednoznačně lepší kvalifikaci 

než on, už ani ze své práce nemívala tak dobrý pocit jako dřív. 

Pořád jí někdo házel klacky pod nohy a nedávno ke všemu ješ-

tě přišla o svého nejlepšího zákazníka.

„Víš, Tobiáši, poslední dobou jsem opravdu frustrovaná. 

Vlastně už ani nevím, na co bych se měla těšit a jak se z celé té 

mizérie mám vyhrabat.“ Bezradně se zadívala na svého staršího 

bratra a v duchu zadoufala, že jí snad poradí. Zrovna on totiž 

patřil mezi lidi, kterým se dařilo přes všechny těžkosti a nepří-

zeň osudu, a taky už jí v minulosti svou moudrostí několi-

krát pomohl překonat její problémy. Tentokrát to ovšem nějak 

nezabíralo, protože z rad, které dostala, nebyla vůbec moudrá. 

„Marino, ty už jsi opravdu až po uši v bažině. A v takovém pří-

padě zbývá jen jediné řešení. Musíš se naučit vytáhnout sama 

sebe za pačesy ven, jako to udělal baron Prášil.“

„Poslyš, deláš si ze mě legraci? Tak na to opravdu vůbec 

nemám náladu!“ Zlostně po něm blýskla očima, ale Tobiáš se 

jen zasmál, zavrtěl hlavou a konejšivě jí položil ruku na rame-

no. „Uklidni se, já tě naprosto chápu. Chápu, jak se cítíš, a moc 

dobře vím, jak snadné je v takové situaci uvěřit, že kdyby tohle 

a tohle bylo jinak, vedlo by se mi mnohem líp. Kdybys byla 

hubenější, kdyby vám to s Johnem klapalo, kdyby se Alex líp 

učil, kdyby tě povýšili, a tak dále, a tak dále... No, potom by 

se ti určitě dařilo o něco líp, anebo přesněji řečeno, nebylo by 

ve tvém životě tolik věcí, které bys mohla považovat za pro-

blém. Ale promiň, řeknu ti na rovinu: Momentálně je to prostě 

tak, jak to je, a jediná otázka zní, jak se s tím vyrovnáš. Všich-

ni máme v životě dvě kolečka, kterými můžeme otáčet. Jed-

no reguluje, co je vně, a druhé, co je uvnitř. Můžeš se pokusit 



9

změnit něco na světě kolem sebe, ale s lidmi to bude mnohem 

těžší než při zařizování bytu. Anebo můžeš změnit svůj přístup, 

svůj úhel pohledu na věci, což bývá často mnohem účinnější – 

dokonce se pak kolikrát změní i věci ve vnějším světě. A přes-

ně o tom jsem mluvil, když jsem ti prve říkal, aby ses vytáhla 

z bažiny za pačesy.

Bažinu vytvářejí tvé negativní pocity a myšlenky. Tím, že 

změníš svůj přístup, se ti snad podaří zacházet jinak s věcmi, 

které tě teď zatěžují, a snad pro ně najít i nějaké řešení. A to 

můžeš udělat jenom ty sama! Nikdo jiný. Ty sama se musíš na-

učit dívat se na věci jinak, a tím se, obrazně řešeno, vytáhnout 

z bažiny svých potíží za vlastní pačesy jako legendární baron 

Prášil. Ačkoli něco takového není fyzicky možné, psychologic-

ky to je nejenom možné, ale v podstatě je to jediné možné řeše-

ní, jak se vypořádat s vlastními problémy. Nemá smysl naříkat 

a doufat, že někdo přijde a vyřeší za tebe tvoje vlastní problé-

my, i když to tak spousta lidí dělá. Znáš bažinu lítosti?“ Teď už 

se i Marina musela usmát. Jasně, že ji znala... a jak!
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Malá psychologie bažiny

Co se tedy přesně míní tou „bažinou“? Vnitřní bažina je tu 

pochopitelně myšlena jen jako metafora, obrazné vyjádření 

negativních pocitů a emocí, vnitřních nesnází a zklamání, kte-

ré se u každého z nás čas od času objevují a často brání tomu, 

abychom žili spokojený a naplněný život. Pocit uvíznutí v baži-

ně se může projevovat jako podrážděnost, nedůtklivost nebo 

vztek, jako lítost, smutek či bolest, jako bezmocnost, bezrad-

nost a sklíčenost, jindy zas jako zoufalství, beznaděj, rezigna-

ce nebo deprese, někdy i jako hysterie či panika. Všichni zná-

me tyhle stavy, tyhle okamžiky, kdy nás podobné pocity pohltí 

a začnou ovládat naše myšlení i jednání, až máme pocit, že už 

se jich nikdy nezbavíme, ačkoli bychom to moc rádi udělali. 

V takovou chvíli se nám zdá, že jsme uvízli v bažině. Často jde 

jen o chvilkové pocity, které rychle zase přejdou a my na ně 

zapomeneme, ale někdy mohou takové stavy trvat tak dlouho, 

až se z nich stane výchozí stav mysli daného člověka. Potom už 

může být čím dál těžší se z bažiny dostat ven, zvlášť když nám 

nezbývá než vytáhnout se z ní sami. V extrémních případech, 

tedy u výjimečně hlubokých a nebezpečných bažin, se dokonce 

může stát, že už se člověk nedokáže vytáhnout za vlastní pače-

sy a je odkázán na pomoc ostatních. V takových případech bývá 

namístě povolat záchranáře, kteří mají s pohybem v bažinách 

zkušenosti a které nazýváme také terapeuty (k tomu víc na 

stránce 187 a dále). Ale ve většině případů, a o ty nám v téhle 

knize půjde především, se člověk dokáže z bažiny dostat vlast-

ními silami. Kromě toho (a na to se často zapomíná) ani záchra-

náři člověka nevytahují z bažiny sami – jen mu poradí, jak se 
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pořádně chytit za pačesy, aby se dokázal osvobodit sám. Vytáh-

nout se ven z bažiny je zkrátka něco, co za nás nemůže udělat 

nikdo jiný. Musíme to zvládat sami – a pořád dokola! A proto 

platí: Čím dřív se naučíte sami vytáhnout, tím rychleji a snáz 

se vám to podaří. Tím spíš dokážete překonat strach z bažin, na 

které v životě možná narazíte. A tím spíš se vám podaří do té 

příští nezapadnout. Možná jsme se o bažinách měli učit už jako 

děti, ale bažinopis bohužel ve školách nemá své místo, ačkoli 

je pro všední život mnohem důležitější než přírodopis, země-

pis, matematika nebo chemie. Ale to už je jedno, protože právě 

držíte v rukou knihu, s jejíž pomocí můžete rychle dohnat, co 

vám ve škole neřekli. Naštěstí nikdy není pozdě!
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Vznik bažiny

Jak tedy vlastně bažina vzniká a jak se do ní člověk dostane? 

Většina lidí si myslí, že za tím stojí určité vnější události. Ne-

úspěchy, nehody, odloučení nebo nemoc samozřejmě mohou 

způsobit, že člověk naprosto pozbyde svou vnitřní rovnováhu 

a propadne se hluboko do bažiny negativních emocí. Ale tyto 

vnější okolnosti nejsou samy o sobě příčinou bažinové nála-

dy. Většinou si svou bažinu totiž vytváříme sami. Jinak řečeno: 

Bažina není nevyhnutelná REAKCE na určité události, nýbrž 

naše KREACE, vycházející z našich vlastních negativních vzorů 

a úhlů pohledu.

Už jen tím, že si tohle uvědomíme, získáváme mnohem vět-

ší manévrovací prostor. Můžeme znovu pevně sevřít kormidlo 

ve vlastních rukou a převzít odpovědnost za způsob, jakým se 

vyrovnáváme s nesnázemi života. Pak záleží jen na nás, jaký 

přístup si zvolíme (= kreace), namísto toho, abychom se jen 

přizpůsobovali (= reakce). Je zajímavé, že oba termíny se sklá-

dají ze stejných písmen, jen písmeno K se přesouvá ze středu 

na jeho začátek.

R
e
a c ek c er e a

A když pochopíme, že jsme si bažinu z veliké části vytvořili 

sami (jak přesně se to děje, si vysvětlíme už za chvilku), pak se 

můžeme rychleji chytit za pačesy a vytáhnout se z ní ven.
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Zpočátku nebývá nic příjemného, když si člověk uvědomí: 

„Svou špatnou náladu a vztek si vytvářím jen já sám! Nemo-

hou za to ani nepředvídatelné události, ani chování jiného člo-

věka – ne, záleží jen na mně, jak s tím naložím. A když se roz-

zlobím, je to proto, že jsem se právě rozhodl, že se budu zlobit! 

V tom případě je hněv moje volba, ale nikdo mě k němu nenu-

tí, ba co víc, nikdo mě k němu ani nemůže nutit – nikdo na svě-

tě! Jak se zachovám je čistě v mé moci, záleží to jen na mně.“ 

Takže když se rozčiluju, je to tím, že jsem reflexům, pevně ukot-

veným v mém nervovém systému, dovolil, aby se vyřádily. Ale 

ještě dříve, než tyhle reflexy začnou působit, mám možnost se 

rozhodnout, že si vytvořím jiný úhel pohledu, a pak reagovat 

odpovídajícím způsobem. Což sice může být obtížné (později 

si podrobně ukážeme, jak to přesně funguje), ale ovládnutím 

této schopnosti se můžeme úplně vyhnout pádu do bažiny. Je 

to schopnost vyhýbat se bažinám, svým způsobem jakési pre-

ventivní „vytahování sebe sama za pačesy“. Nemusíme se při 

tom emocionálně namočit ani umazat od bahna, naše nálada 

zůstane nezakalena.

Tak se například může přihodit, že někdo, říkejme mu třeba 

pan X, jednoho krásného večera dobře naladěn usedne se svou 

milovanou ke stolu v restauraci, ovšem číšník se u jejich stolu 

neobjeví a nepřijme jejich objednávku v časové lhůtě, kterou 

pan X považuje za přiměřenou. Když se číšník konečně objeví, 

je pan X pravděpodobně už špatně naladěn, protože má obec-

ně problém s tím, když se v podniku setká s pomalou či jinak 

nedostatečnou obsluhou. Pokud následuje další nepřiměřeně 

dlouhé čekání na objednané nápoje, může se stát, že se rozčílí, 

že vrchnímu ztropí scénu a možná dokonce tenhle „mizerný“ 

lokál vztekle opustí, následován svou zcela ohromenou part-

nerkou. Možná se následně pohádají i mezi sebou, protože ona 
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si dovolí označit jeho chování za trochu „přehnané“, nebo se 

dokonce toho „chudáka“ číšníka zastane – a večer končí kata-

strofou. Pan X uvízl hluboko v bažině. Vinu za to – aspoň po-

dle jeho nejhlubšího přesvědčení – nenese nikdo jiný než ten 

„idiot“ číšník. On sám je proti tomu nikým – dokonce ani jeho 

milovanou – nepochopenou „obětí“ všech vnějších okolností. 

Z toho také vyplývá pocit, že rozhodně za nic nemůže. Tuto 

svou verzi událostí pan X nazítří svěří svému nejlepšímu příte-

li, kterému si postěžuje. A když ho přítel ujistí, že mu „napro-

sto rozumí“, a potvrdí mu jeho pocit, že se stal obětí vnějších 

okolností, ponoří se pan X ještě hlouběji do bažiny vší nespra-

vedlnosti světa.

Pozoruhodné je, že svět s celou touhle záležitostí nemá 

téměř nic společného. A klidně se také mohlo stát, že by pan X 

i přes své zažité zvyklosti zareagoval úplně jinak, respektive že 

by si vytvořil úplně jiný úhel pohledu: Kdyby si dával pozor, 

mohl si všimnout, co se právě děje, a uvědomit si, že se zas 

dere na povrch jeho starý vzorec vzteklého chování. V tu chví-

li by býval mohl okamžitě změnit strategii i své chování. Mož-

ná by se mu dokonce podařilo zasmát se nad vlastní nervozi-

tou, uvolnit se, vzít na vědomí, že si ho číšník zatím nevšiml 

nebo že se zrovna baví s kolegou, a pak na sebe klidným tó-

nem upozornit. Vytvořil by si nový úhel pohledu a díky němu 

by dokázal číšníka zdvořile požádat, zda by si mohli objednat. 

Tím pádem by se do bažiny vůbec nedostal, nebo by jen zlehka 

„líznul“ její okraj.

Závěr: Většina našich bažin jsou naše vlastní výtvory. Exis-

tují ovšem i bažiny, do kterých býváme „vehnáni“ se stádem, 

nebo do kterých jsme doslova „vtahováni“. Platí staré příslo-

ví, že vrána k vráně sedá. A když všichni ostatní žijí v bažině, 

tak to přece nemůže být zas tak hrozné, vlastně to ani není 


