
Príli!ná orientácia na vonkaj!ie hodnoty, ak"mi je napr. 
vlastníctvo materiálnych statkov, v"kon v práci #i úspech 
v kariére, mô$e pôsobi% ako droga. Jej nedostatok potom 
vedie k pocitu vnútornej prázdnoty, k strachu, nespokojnosti, 
depresii #i agresivite. V snahe zbavi% sa t"chto pocitov ve&a 
&udí následne siaha po alkohole alebo sa stávajú závisl"mi 
na práci, jedle, nakupovaní a podobne. 

Ka$d" #lovek sa vo svojom $ivote skôr #i neskôr stretne 
s nejak"m osobn"m trápením. Utrpenie patrí k $ivotu rovnako 
ako rados% a !%astie. Ka$d" z nás sa musí nau#i% vyrovna% 
s t"m, $e okolnosti niekedy nie sú také, aké by sme si pred-
stavovali a aké by sme potrebovali. Pre osobn" rast ka$dého 
#loveka je tie$ dôle$ité vyrovna% sa s vlastn"mi tienist"mi 
stránkami a nedostatkami. Utrpenie a $ivotné krízy v sebe 

nesú potenciál k osobnému rastu. A$ prijatie toho, $e $ivot 
nie je v$dy tak", ak" by sme ho chceli ma%, a $e ani my sami 
nemáme len príjemné a pozitívne vlastnosti a schopnosti, 
nám umo$ní pohnú% sa v $ivotn"ch situáciách 'alej. 

  Dokonalos! mô"e by! nudná
Ve&mi dôle$it"m pre $ivotné !%astie #loveka je zá$itok 

bezpodmiene#ného prijatia rodi#mi. V detstve je potrebná aj 
rovnováha medzi stanovením hraníc a ponechaním ur#itej 
slobody a samostatnosti zo strany rodi#ov. Hodnota ka$dého 
#loveka spo#íva v jeho jedine#nosti, nie v jeho dokonalosti. 
„Dokonalí“ &udia mô$u by% naopak #asto nudní a pôsobi% 
neosobne. Nedokonalos% a omylnos% sú ve&mi &udské cha-
rakteristiky. Pre du!evné zdravie a pocit !%astia v $ivote je 
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Mnoho &udí sa v dne!nej dobe, v snahe prispôsobi% sa po$iadavkám na!ej konzumnej a na 
v"kon orientovanej spolo#nosti, sna$í nájs% !%astie za pomoci vlastníctva materiálnych statkov a úspe-
chu v kariére. Tí, ktorí $ijú iba pre takého vonkaj!ie !%astie sa v!ak #asto s%a$ujú na pocity vnútor-
nej prázdnoty. Mnohí pre$ívajú krízu v blízkych vz%ahoch, trpia rôznymi strachmi alebo depresiou. 
Iní naopak unikajú do pracovn"ch v"konov alebo do rôznych závislostí.
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dôle$ité, aby #lovek dokázal prija% samého seba takého, 
ak"m je. (i$e aj so svojimi nedostatkami, chybami, t"m, #o 
mu celkom dobre nejde, ale aj so svojimi pocitmi, potrebami 
a názormi. To neznamená, $e by sme sa nemali sna$i% zlep!i% 
v tom, v #om si myslíme, $e by sme sa zlep!i% potrebovali. 
Znamená to v!ak prijatie aktuálnej situácie, toho, $e v danom 
momente mi nie#o nejde, nedoká$em to alebo na to nemám 
silu #i schopnosti. A zárove) prijatie toho, $e ke' sa danú 
vec pokúsim zlep!i%, mo$no sa mi to nepodarí úplne, ale iba 
do ur#itej miery. 

  Doká"em sa ma! rád?
Okrem prijatia seba samého so v!etk"m, #o k tomu 

patrí, je tie$ dôle$ité, aby #lovek mohol ma% samého seba 
rád takého, ak"m je. (i$e, aj ke' s nie#ím nemusí by% sám 
u seba spokojn" a nemusí by% na niektoré svoje vlastnosti 
py!n", aby aj napriek tomu dokázal precíti%, $e je bytos%ou 
hodnou lásky. Ka$d" máme nejaké svoje nedostatky a tie 
sú prítomné, #i sa nám to pá#i, alebo nie. V rámci svojich 
schopností sa mô$eme pokúsi% zlep!i% to, #o sa zlep!i% dá, 
a #o pova$ujeme za dôle$ité. Poznanie seba samého, prijatie 
toho, k"m sme a láskypln" postoj k vlastnej osobe umo$nia 
ka$dému #loveku, aby bol sám sebe dobr"m priate&om a po-
mocníkom. Preto$e, ke' sa nachádzame v pre nás %a$kej 
situácii a práve tam nie je prítomn" nikto, kto by nás povzbudil, 
pochválil, podporil #i porozumel nám v tom, #o pre$ívame, 
e!te v$dy sme tu my sami. Ke' si rozumiem, pre#o je pre 
m)a nie#o %a$ké, pre#o z toho mám strach alebo naopak, 
pre#o ma nie#o hnevá alebo to vo mne vyvoláva zmätok, 
a doká$em samého seba v tejto situácii láskyplne prija%, 
mô$em sa sám povzbudi% a podpori%. Naopak #lovek, ktor" 
samého seba neprijíma takého, ak"m je, má na seba zv"!ené 
nároky a nedoká$e sa ma% rád, si %a$kú situáciu mô$e e!te 
zhor!i% t"m, $e sa sám so sebou nepekne rozpráva, nadáva 
si, alebo vyvíja na seba nátlak neprimeran"mi o#akávaniami. 
Sebaznehodnocovanie, nedostato#ná sebaláska, neuspo-
kojivo zodpovedaná otázka zmyslu $ivota, vyh"banie sa 
pre$ívaniu utrpenia a smútku, ktor" je v niektor"ch situáciách 
primeran", má priamy vplyv na pre$ívanie pocitu !%astia.  

  H$adanie stratenej sebalásky
V prípade, $e je pocit vlastnej hodnoty vá$ne na-

ru!en" a #lovek nedoká$e ma% samého seba rád alebo 
nedoká$e takmer vôbec pre$íva% rados% zo $ivota, mô$u 
by% dôvodom rôzne du!evné zranenia, ktoré utrpel po#as 
svojho $ivota. Tie záva$né mô$u potom v neskor!om $ivote 
vies% k zablokovaniu $ivotnej energie a vitality, k strachu, 
nesamostatnosti alebo k závislosti. Medzi takého záva$-
né du!evné zranenia patrí napríklad zá$itok odmietnu-
tia rodi#mi, zá$itok sexuálneho alebo emocionálneho 
zneu$ívania, sebaodcudzenia #i fyzického násilia, ale aj 
sústavné prehliadanie pocitov a potrieb die%a%a rodi#mi 
a nepripisovanie im dostato#ného v"znamu. Takéto skú-
senosti následne vedú k naru!eniu pocitu vlastnej hodnoty 
a k strate $ivotnej radosti. K spracovaniu t"chto du!evn"ch 
zranení patrí porozumenie tomu, #o sa stalo, a smútenie 
nad t"m, $e sa to stalo. Odsmútenie si pre$itej minulosti 
následne umo$ní #loveku prija% to, #o sa stalo a nie je to 
mo$né zmeni%, a dôjs% k odpusteniu. Je to obvykle zd*hav" 
a bolestiv" proces. +u'om, u ktor"ch je pocit vlastnej hod-
noty vá$ne naru!en", mô$e v h&adaní stratenej sebalásky 
pomôc% psychoterapia. �
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