
Vadí – nevadí 

Aneb o zákonu přitažlivosti trochu jinak 

Již týdny přemýšlím, jak sepsat moje velká životní „aha“. Za poslední roky je jich několik, a proto jsem 

si vybrala trochu neobvyklou formu komunikace. Chci vám totiž ušetřit čas a jít přímo k jádru pudla. 

Proto jsem zajásala v okamžiku, kdy na obrazovce mého notebooku vykoukl citát jedné osbonosti z 

české ezoterické = alternativně-duchovní scény: 

„To, co vám vadí, si k sobě přitahujete a zasloužíte si to, protože jste se sem přišli naučit, aby vám to 

nevadilo.“ 

Začnu snad tím, že tento citát mi už dnes vůbec NEVADÍ. Ráda ho však použiju na to, abych ukázala, 

jak jsem se vymotala z jeho sítě, která mě kdysi polapila. Díky této zkušenosti se vždy snažím 

promýšlet a prociťovat (v srdci a břichu)  podobná tvrzení. Dospěla jsem konečně k závěru, že pravdu 

mohu nalézt jen sama v sobě. Takže pokud věříte, že vám ji může zprostředkovat někdo jiný, tak ani 

dál číst nemusíte. Jde mi jen o to ukázat, jak jsem se konečně vypletla ze sítí podobného programu, 

jaký reprezentuje uvedený citát. 

Ještě jste tady? Výborně, pusť me se tedy do práce (nikoli do analýzy autora citátu!). První část citátu 

zní „To, co vám vadí, si k sobě přitahujete...“ Připouštím, že existuje souvislost mezi tím, co je náš 

opravdový vnitřní problém, a tím, co se nám děje v životě. Existují nejméně dvě různá vysvětlení, 

která potvrzují platnost tohoto tvrzení: 

Jedním vysvětlením je tzv.  zákon přitažlivosti a druhým je Freudova teorie o „nutkavém neurotickém 

opakování“. Ať už jste si zvolili duchovní perspektivu nebo tu freudovskou, tak to v podstatě vychází 

nastejno. Předpokládám, že většina z vás to už objevila a kývá souhlasně hlavou: Ano, přitáhl(a) jsem 

si do života mnoho situací, které jsem nechtěl(a) a vadily mně! Typicky následuje hledání viníka, 

kterého je nutné potrestat – ať už jsme to my sami nebo někdo jiný. S tím souvisí další část citátu: „a 

zasloužíte si to“. 

Dlouho jsem přemítala nad slovem: „zasloužíte si to.“ Opravdu si zasloužíme vše, co se nám v životě 

děje? Opravdu jsme si do svého života přitáhli všechno to, co nám vadí? Tady se nám tvrzení začíná 

poněkud rozpadat. Dovoluji si použít jen selský rozum a ukázat, jak ve mně působí na následujícím 

odstavci:  

Když mi vadí špína, tak si uklidím . Přitahuji si tím snad více špíny do svého života? Ne, nikoli, neboť 

jsem se naučila špínu odstraňovat. Nebo jiný příklad: Vadí mi dost, když mi někdo lže do očí. Vadí mi 

to, a proto si na to dávám pozor. Vadí mi to dokonce daleko více než dříve a to z jednoho prostého 

důvodu. Byla jsem v životě mnohokrát obelhaná a mělo to pro mě katastrofální následky. Zasloužím 

si snad více lhářů ve svém životě jen proto, že mi to vadí? Dle mé zkušenosti, je to právě naopak: 

lháři mi tak vadí, že je dokážu už lépe odhalit a vyhnout se jim velkým obloukem. Navíc oni se mi již 

také vyhýbají, protože se mnou už moc nepořídí! Už na ně nemusím myslet a do života si je 

nepřitahuji. Vím také, že nejdůležitější je, abych nelhala sama sobě.  

A teď zpátky k Freudovi. Pokud má někdo k něčemu přehnaný odpor a je tím doslova posedlý, tak je 

takové chování klasifikováno v psychologii jako symptom, který signalizuje něco daleko vážnějšího a 

traumatičtějšího. Tak například lidé s nutkavou neurózou mytí rukou (obsedantním komplexem). 



Příčina tohoto chování leží v potlačení „špinavých“ emocí a pocitů, které se u daného jedince takto 

snaží vydrat na světlo boží. Je to způsob, jak podvědomí komunikuje s naším vědomím. Rozhodně se 

o tom nedá říci, že si zasloužíme jak takovou reakci, tak i příčinu traumatu! Jste snad přehnaně 

čistotní? Možná se vám vaše podvědomí snaží něco sdělit. 

Co z toho tedy všeho vyplývá? 

Nepochybuji o tom, že si skrze mechanismus „nutkavého opakování“ vytváříme stejné či podobné 

situace. Není to však otázka nějaké zásluhy. A nepřišli jsme se sem naučit, aby nám to nevadilo. 

Naopak. My se musíme naučit, jak si všímat věcí, které nám opravdu vadí a které nás bolí! Nesmíme 

od toho utíkat, ale poznat to, pochopit a tím i změnit svoje vnímání a chování. Někdo to může udělat 

sám, ale většiná z nás potřebuje pomoci. 

Snad ještě musím zmínit, že mnoho terapií se zaměřuje na odhalení myšlenkových vzorců, které jsme 

si vytvořili v dětství, když jsme ještě nebyli schopní hodnotit myšlenky a korigovat svoje emoce.Tyto 

vzorce myšlení a chování nám sice pomohly přežít nepříznivé životní podmínky v dětství, ale pak nám 

způsobují problémy v dospělosti. Bohužel to naše medicína považuje za patologii a dělá z toho 

nemoc. Jaké následky má takový přístup si už sami domyslíte...  

A tady opravdu skončím svoje zamyšlení a dovolím si pozměnit původní citát následovně: „To co nám 

vadí, přitahuje naši pozornost proto, abychom si toho všimli, správně to pochopili a něco s tím udělali. 

Co s tím pak uděláme má následky – a to jsme se sem, mimo jiné, přišli naučit.“ 

Katka Barbour, prosinec 2016 

 

P.S. Kdo si to nedomyslel, tak tady to je: Léta jsem sama sebe vynila za věci, které jsem nemohla 

ovlivnit. Snad proto jsem se potkávala s lidmi, kteří mě v tom utvrzovali. Konečně jsem to pochopila, 

a proto si zasloužím být šťastná.  


