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Blogy 2022 – to nejlepší 

Výběr blogů z roku 2022, to nejlepší dle autora. Zařazeno do jednotlivých kapitol: 
povídky, Covid, ptákoviny, spiritualita.  

 

Povídky  

 

Globální klecový velkochov?  

Fiktivní dialog dvou kamarádů, Honzy a Pepy. Oba žijí ve stejném světě, ale vnímají ho každý jinak. Tak se 
jednou při pivku rozpovídají.  

Pepa radostně pozvedne půllitr „tak na zdraví a na to, že ten Covid konečně končí a my budeme zase 
normálně žít“. Honza si přiťukne: „tím bych si nebyl tak jistý, žít budeme, ale v takovém globálním 
klecovém velkochovu“. 

Pepa nechápe. „Kdo jako? Slepice?“ „Ne, lidi“.  „Tak to přece není, to by lidi lidem nikdy neudělali. To jsou 
konspirace. Hlouposti. Lidi jsou přece rozumní, to by nikdy nedopustili. Vždyť jsme zrušili klecové 
velkochovy slepic, zrušili jsme hranice, ostnaté dráty. Máme volnost pohybu, svobodu a liberální 
demokracii. To by nám přece v televizi řekli, kdyby něco takového hrozilo. Naopak teď se rozvolňuje a 
vracíme se do života“, rozpovídá se Pepa. 

„Jo, jo, slepicím jsme tu svobodu dali, ale my si ji necháme dobrovolně vzít a v televizi ti to neřeknou, stále 
nás krmí strachem, teď nám jen trochu povolili, nechali nás vystoupit z malé klece a ocitli jsme se jen 
v kleci velké“, filosofuje Honza.  

„To mi teda vysvětli, jak to myslíš?“ „Copak ty to nevidíš? Nevidíš všechny ty lži, manipulace, to směřování 
ke ztrátě svobody, cenzuru a propagandu?“ diví se Honza. „Na jednu stranu se rozvolňuje, to je ten cukr 
a na druhou stranu už si připravili bič, pandemický zákon“. 

„Hele vole, já se nechci bavit o politice, obraťme list“. „Chtěls to vysvětlit. Ale máš pravdu, nemá to smysl. 
Ty to ještě nevidíš, budeš si to muset prožít. Jednou k těm vnějším mřížím té globální klece dojdeš.“ 

„Hm, s tebou se fakt nedá mluvit, konspirátore“, vyřkne Pepa se šibalským úsměvem. „S tebou taky ne, 
kovidisto“ rozchechtá se Honza. 

„Tak si dáme ještě jedno“, navrhne Pepa, Honza přitaká a houkne na číšníka. „Co plánuješ na víkend? Jdeš   
demonstrovat?“ ptá se Pepa. „Ne, chci jet na chatu, má být hezky. Tak si dáme asi lyže nebo běžky, dokud 
je na horách sníh. A co Ty?“ 

„No já, jako obvykle. Pojedeme nakoupit do Prahy a stavíme se za dcerou, zetěm a vnoučkem. Nebo 
přijedou oni k nám? Teď nevím, to si hlídá žena s dcerou. Já si hlídám hlavně fotbal, v televizi, nebo, když 
je tady zrovna zápas a jsme u nás, jdeme se podívat se zeťákem“  

„Koukám, že máš víkendy jak přes kopírák. Už si byl na fotbale v Praze?“ „Jednou jsme byli se zeťákem na 
Spartě s Teplicema, ale moc jsem si to neužil, já jsem Slávista.“   

„A nechceš to změnit? Nechceš jet s námi na chatu, na hory?“ „Nemám ani běžky, ani lyže, ale na jaře 
nebo v létě bych jel na kolo, nebo nějakou túru, pokud bych mohl“. 

„No jasně, domluvíme se“. „A nevleze Ti do toho nějaká demoška?“ „Fakt si neřídím osobní život podle 
termínu plánovaných demonstrací. Navíc byl jsem jednou, a ještě ne v Praze. Demonstrace na obranu 
svobody podporuju a považuji je za důležité, ale nemám moc rád davy a potřebuju se nabíjet v přírodě a 
sportem, abych mohl žít, a hlavně to vydržet v práci.“ 
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„Já myslel, že si ten zanícený antivaxer a na žádný demošce nemůžeš chybět“. „Fanatiky nesnáším, ani na 
jedné straně a proti očkování obecně nejsem, jen jsem se nenechal očkovat proti Covidu a rozhodl se 
vyčkat. Měl jsem k tomu své pochybnosti a z hlediska zdraví jsem necítil potřebu“. 

„A to ti jako nevadilo, že nikam nemůžeš?“ „Tak zpočátku vadilo, ale smířil jsem se s tím a našel si jinou 
zábavu. Více jsem chodil do přírody. Tolik kilometrů jako za Covidu jsem nikdy předtím neušel. Nakonec 
jsem neušel ani Covidu a asi mám výbornou přirozenou imunitu, neboť to proběhlo lehce, a tak jsem 
dokonce získal ten Covid pas o prodělání nemoci“. 

„To já se očkovat nechal, žena jančila a chtěl jsem mít klid a moct chodit do hospody. Nevadí ti to?“ „Co 
by mě jako mělo vadit, každý se přece rozhoduje sám za sebe, porovná si pro a proti a nějak se rozhodne. 
Jsme lidi. A měli bychom se spojovat a ne rozdělovat“. 

„To máš pravdu“ „A láska je důležitější, jedině ta může tu neviditelnou globální klec rozpustit. Zaplatíme?“ 

„Ne, dáme ještě jedno! Poslyš, slyšel jsi tenhle vtip?“ Pepa poví vtip, vzápětí si Honza vzpomene na další. 
Při třetím závěrečném pivu se už nefilosofuje, vypráví se fóry a sem tam se ozve hlasitý smích. 

 

HLP čili hluboký lidský příběh 

Známe to všichni, chce-li nás někdo dojmout a zároveň zahrát na naše city, abychom otevřeli peněženku 
a pomohli, přednese nám nějaký hluboký lidský příběh.  

Přitom to zas až tak není nutné, protože události jako tornáda, zemětřesení, povodně, války vyvolávají 
soucit s postiženými lidmi jaksi automaticky, vždy se zvedne vlna solidarity a lidé jsou většinově ochotni a 
schopni pomoci sami o sobě.  

Nicméně následující HLP je smyšlený. První HLP si asi už zažívají ti, kteří mají hluboko do kapsy (důchodci, 
především ti, kteří žijí sami, matky samoživitelky, aj.). Osobně si myslím, že to bude pokračovat dál a do 
problémů se dostanou i ti lépe situovaní. A o tom je můj HLP. Možná už nějaké takové HLP probíhají i v 
reálu a pokud ti, kteří to mohou pozitivně ovlivnit v tom smyslu, aby se podobné HLP neodehrávaly, nic 
neudělají, pak se jistě budou odehrávat takové smutné příběhy ve větší míře. Bude to přesně tak, jak je 
uvedeno v jednom rčení „chytrému napověz, hloupého trkni“. 

Pan Josef pracuje jako střední kádr v úspěšném podniku, je ve středním věku (45), má dvě děti na druhém 
stupni základky, žije v celkem spokojeném manželství, manželka vaří ve školní jídelně.  

Hmotně zajišťoval rodinu on. V práci před časem postoupil, dostal významně přidáno, a tak se s manželkou 
rozhodli, že opustí byt v paneláku a na hypotéku si pořídí domeček za městem. Byt v paneláku pronajímají, 
hypotéku mají fixovanou, žijí si opravdu slušně. 

Dům postavili, zkolaudovali a před rokem se stěhovali. Původně namontovali plynový kotel, pak pro jistotu 
(přece jen začaly být s plynem potíže) ještě zainvestovali do tepelného čerpadla.  

Přišla inflace, zvýšení úrokových sazeb, energetická krize, zdražení všeho, co je k životu potřeba. Dokonce 
v podniku se mluví o omezení výroby a propouštění. Za půl roku končí fixace hypotéky, v paneláku museli 
zdražit poplatky za energie a nikdo neví, jak to bude dál. Nájemníci jim přestali pravidelně platit, musí 
z nich peníze dolovat. 

Jak přežijí druhou zimu v domečku? Dodavatel zdražil plyn a aby toho nebylo málo i elektřinu. A do toho 
nedávno přišel dopis z práce. Rušení místa a výpověď po dovolené, ke konci srpna. Díky silným odborům 
dostane půlroční odstupné. Co teď budou dělat? 

Zatím si řekli, že to zkusí nějak vydržet, když to nepůjde, budou se rozhodovat, co prodat? Byt v paneláku 
ve městě nebo dům ve vsi zatížený hypotékou? V části vesnice je víc podobných novostaveb, jejichž 
majitelům oznámili, stejně jako panu Josefovi, že jejich místo se po dovolené ruší.   

Ráno tady zahlédl vysokého šéfa z podniku Helmuta. Přijel mercedesem s pár lidmi, vystoupili a rozhlíželi 
se po domech. Už si asi vybírají budoucí letní sídlo, povzdechl si Josef a cítil, jak začíná rudnout vzteky.  
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Poplach: prominentní pacient se probudil 

Sci-fi příběh, samozřejmě smyšlený, kde o spekulace není nouze. Povídka je psaná v češtině, nicméně 
z lokace ve Švýcarsku se dá usuzovat, že se začíná v (curyšské) němčině. 

Tajná psychiatrická klinika v horách nedaleko Curychu. Je prvního srpna 2022, 7:30 ráno. Vyděšená 
sestra vběhne do kanceláře primáře a volá „on se probudil“, primář na ni káravě pohlédne „kdo se 
probudil?“ „Ten VIP pacient z oddělení číslo 5“. „Aha, jdu tam hned s Vámi“. 

Pacient je zmatený, nic si nepamatuje a na něco se snaží zeptat. Jenže mluví personálu neznámou řečí, 
tak mu nikdo nerozumí. Primář přikáže setře, aby ho hlídala a jde si do kanceláře zatelefonovat. 

Ví, co má dělat, nejprve vyndá z trezoru obálku, kterou rozpečetí, je v ní telefonní číslo. Na něj zavolá. Na 
druhé straně už vědí a než primář stačí něco říct, ozve se striktně: „jen odpovídejte na mé otázky ano 
nebo ne. Probudil se? Je zmatený a nic si nepamatuje?“ „Ano, probudil se a zdá se, že je zmatený a nic si 
nepamatuje“. „To nevíte, Vy, psychiatrická špička?“ „Nemohu to potvrdit, mluví řečí, které 
nerozumíme“. „Vlastně ano, pochopitelně, je to Čech. Hlídejte ho, posíláme tam našeho agenta“. 

Po pár hodinách vstupuje agent do pokoje, odvolá primáře a sestru, nasadí úsměv a spustí docela 
obstojnou češtinou: „dobrý den pane, nic se nebojte, jste v dobrých rukou a mě se můžete ptát“. 

„Kdo jsem? A kde to vlastně jsem?“ „Jste významná osoba, jinak byste nebyl na této super klinice ve 
Švýcarsku“. „Co sakra dělám ve Švýcarsku?“ „Léčíte se, ztratil jste paměť a byl jste několik měsíců 
v umělém spánku“. „Proč?“ 

„To Vám nyní vysvětlím. Na co si vzpomínáte ze svého života?“ „Byl jsem, … byl jsem snad … politik?“ 
„Ano, byl jste politik, ve své zemi jste vyhrál volby a stal se premiérem. Pomohli jsme Vám k vítězství“. 
„Cha cha, to jako jak?“ „Poradili jsme Vám se spojit, na hlavního protivníka jsme včas vytáhli Panama 
papers, tak dlouho jsme to omílali v médiích a podařilo se ho oslabit. Navíc všechny malé strany skončily 
před branami Sněmovny“. 

„Vzpomínám si, že jsme slavili vítězství a ano, sestavoval jsem vládu“. „V tom jsme Vám tak trochu 
pomáhali, potřebovali jsme svými věrnými obsadit ministerstva vnitra, obrany a zahraničí. Dál jsme Vám 
nechali volnou ruku. Mile jste nás překvapil a do vlády nevzal žádného kompetentního ekonoma. Pak 
jste dostal od našich lidí seznam úkolů, které jste začal plnit, ikdyž to zpočátku docela drhlo a objevil se 
velký odpor, zejména proti pandemickému zákonu a korespondenční volbě: to dosud vyřešené nemáte“.  

„Už si vzpomínám, pak do toho přišla válka na Ukrajině, jel jsem do Kyjeva“. „Hm, to jsme po Vás ani 
nechtěli, ale nakonec Vám to vyšlo, na lidi to zapůsobilo“. 

„Ale jak jsem se tedy ocitl zde? A co ta válka, už skončila? A jak?“ „Válka Vás teď nemusí zajímat. Chcete 
vědět, jak to bylo dál? Mám pokračovat?“ „Jistě, pokračujte“. „Tak tedy jako hrdina jste přijel do 
Bruselu, tam jste si přečetl další úkoly a tady jste se šprajcnul, že prý plyn potřebujete, že ho nechcete 
od Němců výrazně dražší, že chcete elektřinu za vaše ceny ne předražené z burzy, že nemůžete podpořit 
konec spalovacích motorů a jaderných elektráren, že doplácíte na emisní povolenky a že se obáváte, že 
hospodářství klekne a lidi vás vyženou“. „To si myslím stále“.  

„No vidíte, takhle jsme to nemohli nechat. Ještě v Bruselu jsme Vám píchli injekci, která Vás na dlouhou 
dobu uspala a také způsobila ztrátu paměti.“ „Proč se tedy snažíte, abych si vzpomněl, kým jsem byl a co 
jsem dělal?“ 

„K tomu se dostaneme. Převezli jsme Vás sem, odebrali Vám Vaši DNA, doufám, že tušíte, že věda 
v mnohém pokročila a dnes již dokáže stvořit dokonalé klony, které se dají báječně naprogramovat. 
Takže u Vás doma vládne bio robot, Váš dokonalý klon. Potřebovali jsme trochu času, informovali o Vaší 
nevolnosti a domácím léčení v Bruselu a u vás doma pro jistotu vyvolali korupční skandál u Vašeho 
koaličního partnera, abychom od Vás odvedli pozornost. Mimochodem máte skvělého ministra vnitra, 
který se toho ujal“.  
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„Dobře, ale proč jsem tady? Tedy, co se mnou hodláte udělat?“ „Víte, on ten Váš klon časem zastarává a 
přestává být dokonalý, navíc už je doma dost směšný a trapný a vy jste pronárod smějících se bestií, tak 
se obáváme, že už ta hra nepůjde déle udržet. Ještěže ten klon se teď častěji díky předsednictví zdržuje 
v Bruselu. Navíc Vaší manželce a ostatním příbuzným se zdáte čím dál divnější. Proto se nám hodí, že jste 
se probudil a vrátíte se na své místo. Už je to tak rozběhlé, že nemůžete nic zkazit“.  

Tak se prominentní pacient, když se následujícího dne prospal a nabral energii, vrátil 3. srpna domů, 
promluvil si se ženou a dalšími rodinnými příslušníky, vylíčil jim svůj neuvěřitelný příběh a poradil se 
s nimi. Nazítří se objednal u pana prezidenta, a ještě týž večer podal do jeho rukou demisi celé vlády. 
Nově jmenovaná úřednická vláda opravdových odborníků snad ještě zachrání, co se dá. 

 

Covid – pokračování  

Jak je to s těmi respirátory? 

Premiér má Covid. Nic neobvyklého. Existuje ještě někdo, kdo ho vůbec neměl? Ke komu se stále vrací, ač 
je třikrát očkován? Napadá mě mnoho otázek. 

Myslím si, že Covid měla naprostá většina populace, avšak věřím, že jsou jedinci, kteří ho neměli vůbec. 
Bez ohledu na očkování jsou tací, kteří jím prošli dvakrát, někteří i víckrát. Tomu všemu rozumím. 

Celkem chápu i to, že ačkoliv je dnes respirátor povinný jen v dopravě, v sociálních službách a 
zdravotnických zařízeních, vidím i lidi v obchodech, kancelářích, dokonce i na ulici, kteří ho nosí. Ze svého 
pohledu se tomu trochu divím, ale mám pochopení a respektuji to. 

Co mi ale hlava nebere jsou záběry politiků v respirátorech. Jsou to záběry (či fotografie) archivní neboli 
ilustrační, nebo jsou na živo? Tiskové konference vlády, přímé přenosy z Poslanecké sněmovny a živé 
vysílání politických debat opravdu nesleduji, ale na internetu na mě vykukují politici v respirátorech. 

To navozuje otázku, na níž odpovědět neumím. Je snad Poslanecká sněmovna prostředek hromadné 
dopravy nebo zdravotnické zařízení či sociální služba? Jak jinak si vysvětlit fotky poslanců v respirátorech 
v době, kdy už je nemusíme nosit? Jde buď o archivní (ilustrační) fotografie nebo se ve Sněmovně 
respirátory stále nosí. Pakliže se tam nosí, ikdyž už se nosit nemusí, je tu otázka „proč?“. Protože jsou na 
to poslanci zvyklí a netřeba zažitý zvyk měnit? Nebo si to poslanci nějak „zapomněli“ odhlasovat? Např. 
kdyby měli povinnost nošení respirátorů zanešenou přímo v jednacím řádu. A na těch pár měsíců do 
podzimu nestojí za to měnit zvyky ani předpisy.  

Jsme připraveni, tvrdí vláda. Hlavně má připraveny nástroje, které se hodí i na potírání neposlušnosti. Jako 
pandemický zákon, nouzový stav a další v tichosti připravuje. Bude je potřebovat, pokud se lidé začnou 
bouřit. Zadlužení, hladoví, nezaměstnaní lidé se stanou zoufalými a mohou začít dělat zoufalé věci. 

Vláda neřeší, jak je uklidnit a prosadit věci, které by jim mohly pomoct, ale má už připraveny nástroje, jak 
je zklidnit. A nejspíš začne těmi náhubky. Možná to nebudou jen respirátory. 

Dva roky s Covidem a současná válka na Ukrajině změnily známý starý svět. Už nemá smysl na něm lpět, 
je už nenávratně ztracen.    

Připravme se. Čeká nás pěkný fičák. Trénujme odolnost a soudržnost (zejména mezi těmi, kteří si vzájemně 
důvěřují). Obojího bude zapotřebí. Bude platit moudro: „co tě nezabije, to tě posílí“? 

Posilnění a zocelení lidé budou zapotřebí pro obnovu světa. Doufám, že to přežijí hlavně lidé mírumilovní, 
odvážní a laskaví. Pak je naděje, že opravdu stvoříme lepší boží svět na Zemi. Přeji to svým potomkům.  
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Odložme respirátory! 

Radí někteří odborníci. Jiní odborníci (a mediální mainstream) to mají za nezodpovědnou lumpárnu, která 
nás zase přivede do neštěstí.  

Ti by nejraději uzavírali všechny a všechno, očkovali taky všechny od miminek po stoleté a nejlépe 2-3 x 
ročně a respirátory odložili snad jen na noc. To jsou „vítači“ nově upečeného a schváleného „Panda-
zákona“. 

Patřím mezi ty druhé „vítače“, kteří podporují odborníky navrhující odložení respirátorů. Já ho sice odložil 
již dávno, ale vítám, pokud to bude konečně oficiální. Jsem respirátorem zhnusen, jsem na něj už nějak 
alergický a jsem šťastný, že ho převážně mít nemusím. Pracuji sám ve velké kanceláři, doma a venku ho 
samozřejmě nenosím a zvykl jsem si chodit převážně tam, kde ho striktně nevyžadují. 

Pokud ho někde striktně vyžadují, pak někdy z toho prostoru vycouvám, nebo si z nějaké kapsy (či tašky) 
vytáhnu zmuchlanou roušku a tu si na chvíli nasadím. Obvykle velmi brzy putuje aspoň pod nos a na místě, 
kde musím mít roušku, se zdržuji opravdu minimální dobu. 

Je mi smutno z toho, že potkávám na ulici, v obchodě, v hromadné dopravě krásné mladé ženy, kterým 
často dvě třetiny obličeje zakrývá maska. Nevzhledný respirátor a je mi úplně jedno, že je sladěn s dalším 
oblečením, že jde často o módní doplněk. U mě naprosto nevkusný a hnusný doplněk. Ale když to holt 
někdo musí mít na obličeji, ať to má. Je to konečně jeho volba.  

V respirátorech a rouškách ztrácíme především úsměv, ženy část své krásy. Skrývají před námi své krásné 
nosíky, rtíky a zoubky. A to je nesmírná škoda. 

Nějak jsem si nevšiml, že by se ženy za respirátorem usmívaly. Ty bez respirátoru venku na ulici a v přírodě 
se občas usmějí, a to je fajn. Svobodomyslní lidé „náhubek“ většinou nenosí nebo jen proto, aby si mohli 
v klidu nakoupit, tedy aby předešli buzeraci. Ale neměli by se lidem v respirátoru smát. Ovšem laskavým 
úsměvem lze pohladit. 

Jaká však bude reakce člověka v respirátoru na laskavý úsměv člověka bez respirátoru je už jiná věc. 
Zaslepený a bojácný člověk i toto může považovat za výsměch či posměch. Pokud sleduje v televizi 
politickou věrchušku a vybrané mainstreamové vědce (všechny v respirátorech) a bezmezně jim důvěřuje, 
pak respirátor neodloží, dokud mu to oni neřeknou. 

Nakonec pokud se tak stane, půjde o změnu z musíš na nemusíš, ale můžeš, když chceš. Čili dosud jsi měl 
nařízeno respirátor nosit, od teď už ho nosit nemusíš, ale nikdo ti nebude bránit v tom, abys ho nosil. 
Navíc tví „guruové“ ti ho doporučí nosit i nadále. 

Tak počítám s tím, že stále budu potkávat lidi v respirátoru, ikdyž ho nebudou muset mít. A budou mezi 
nimi i mladé krásné ženy se zahalenou půlkou obličeje a zakrytým úsměvem. Jaká škoda. Estetická jistě. 

Mám za ty dva roky zafixována tato hesla: „moje rouška chrání tebe, tvoje mě“ a „respirátor chrání víc než 
rouška“. Z toho jsem si odvodil, že respirátor má především chránit mě a rouška především druhé. A když 
dávám přednost ochraně druhých před svojí ochranou, logicky upřednostním roušku (když ji druzí budou 
po mně vyžadovat).  

Jinak samozřejmě upřednostňuji „nahoře bez“, tedy na (nejen) mém ksichtě. Má to jednu velkou výhodu: 
nasazený respirátor venku nebo v autě (kdy v něm jede člověk sám) jednoznačně identifikuje člověka 
vyděšeného, který je za to vládou chválen, dáván za příklad. Dělá vše pro své zdraví (tím, že špatně dýchá 
a vdechuje své vlastní zplodiny zpět?), je tak ohleduplný k druhým a nesobecký. Pro mě je takový člověk 
ztracen ve svém strachu. Dříve by skončil s úzkostnou poruchou u nějakého psychologa, terapeuta.  

Naopak zdravý člověk, který se o sebe stará, žije, jak umí, je za bezohledného sobce a viníka všech potíží 
jenom tím, že si odmítne vzít respirátor? A ještě mu za to hrozí likvidační pokuta? 

Smutek a strach jsou vibračně dost nízké emoce. Hněv je sice vibračně vyšší emoce než strach, ale nic 
neřeší, chce to postoupit k odvaze, neutralitě, humoru a lásce.  
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Pandemický zákon a cenzura svědčí o netrpělivosti, strachu a snaze udržet si moc u vládnoucích elit. 
Budeme mít konečně dostatek odvážných, ochotných a láskyplných lidí, abychom s tím u nás pohnuli? Aby 
mohli v klidu odejít na smetiště dějin i s tím svým nelidským systémem?  

Nebo je budeme svým strachem a hněvem stále podporovat, tj. budeme se jich bát, nebo jim nadávat? 
Dávat tomu energii a pozornost a tím udržovat jejich sílu? 

Vezměme si z Havla, kterým se zaštiťují, jeho disidentské období, tedy „Moc bezmocných“. Na to „vláda 
Havlova odkazu“ oslněna jeho prezidentstvím a jeho glorifikací Západem, poněkud zapomněla.  

 

Dozvěděl jsem se, že jsem mentálně zaostalý 

Ti, co se odmítají očkovat, nemají mentální kapacitu, aby pochopili očkování. Tato (nebo podobná slova) 
někde vyřkl MUDr. Kubek, alias prezident České lékařské komory a já jsem si toho někde na internetu 
všiml.  

Byl jsem (podobně jako necelé dva nebo skoro tři miliony mých spoluobčanů) tímto na dálku nejvyšším 
představitelem stavovské organizace lékařů v podstatě prohlášen za mentálně zaostalého. 

Tedy za blázna. Hurá, jsem blázen. Konečně si toho někdo všiml. Jako oficiálně retardovaný nejsem 
zodpovědný za své činy a nemohu vykonávat odpovědnou práci. Asi bych měl být posouzen, zda mohu žít 
na svobodě a někdo z rodiny nade mnou převzít patronát. Tzn. stát se mým opatrovníkem. 

Manželka to být nemůže, ta je (jak vyplývá z výše uvedeného prohlášení pana prezidenta) na tom úplně 
stejně. Tak by nás mohly mít v opatrovnictví naše děti. 

Ty jsou inteligentnější, protože to na rozdíl od svých rodičů pochopily. Tak co s námi? Zbaví nás funkcí, 
zaměstnání a nechají nás na svobodě? Nebo nás zavřou do blázince? 

Dají nám invalidní důchod na hlavu, nebo nás zaměstnají v nějaké chráněné dílně? Trochu mi to 
připomnělo starý nekorektní vtip, jak přijde Pepíček (tehdy ze zvláštní školy) domů a maminka se ptá: „tak 
Pepíčku, co jste dneska dělali ve škole? Pívali. Tak zpívali a co dělala paní učitelka? Plakala. A co jste zpívali? 
Až nás budou miliony!“ 

No, a to se právě doktoru Kubkovi stalo. Stále jsou nás ještě miliony. Bláznů jedněch neočkovaných. Proč 
ty blázny nenechat na pokoji a nutit je do očkování? Kladu si bláznivou otázku. 

A spolu s Varlem Frištejnským (mentálně zaostalým kolegou) se ptám: „jak můžeme sníst psy, když žádné 
nemáme? Místo psů zapřáhněte mě.“ Odbočil jsem si k Cimrmanům, ta má otázka je však podobně prostá 
jako Varlova: „proč máme být všichni očkovaní? Vždyť, když budou i neočkovaní, budeme moct 
v budoucnu porovnat, kdo je na to líp. Ale když žádní očkovaní nebudou?“ 

Jsem jen blázen, šašek počmáranej, mentál, retard, neberte mne vážně. Na to tady máme opravdový 
inteligenty, kapacity, autority, ti vědí, co máme dělat. A když je budete poslouchat, rozhodně vám nehrozí, 
tak jako mně, že budete diagnostikováni jako mentálně zpozdilí jedinci. 

 

Koroňáček se opět dere na výsluní 

Celkem nenápadně, ale poměrně vtíravě si koronáček zase vynucuje aspoň trochu té mediální pozornosti. 
Probíhá jakási letní vlnka, kterou má na svědomí jakási nová varianta. 

Také se nám nedávno pochlubil novinář Kmenta, že chytil Covid v létě. Nezapomněl vyřknout mantru, že 
to probíhá dobře, protože je třikrát očkovaný. A poděkoval Pfizeru a vědě. 

Nějak pozoruji, že proděláním Covidu „se chlubí“ zejména očkovaní. Tedy dozvídáme se o Covidu převážně 
u očkovaných.  

A co ti neočkovaní? Proč se také nechlubí? Proč se o nich nepíše, jak to (ne)zvládají? Tak si, říkám, že  
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a) Nechtějí se o tom vůbec bavit 
b) Stačili mezitím tiše zemřít 
c) Žádný Covid nedostali 

Svým způsobem jsou správně všechny odpovědi. Tak si je rozeberme. 

Ad a) Proč se o tom bavit? Vždyť jsem si jen trochu zakýchal, zasmrkal, přišlo mi, že to bylo normální 
nachlazení, na testu jsem nebyl, tak co. Nebo něco ve smyslu: jo bylo to těžké, proležel jsem týden 
v posteli, ale přežil jsem to a aspoň na čas získal imunitu a protilátky, a to považuji za lepší než se nechat 
očkovat. A kromě toho, proč se tím vůbec chlubit?  

Ad b) Je možné (spíše pravděpodobné), že část neočkovaných, převážně těch, kteří za svůj život a své 
zdraví nepřijali zodpovědnost a ani se o své zdraví přiměřeně nestarali, už mezi námi nemusí být.  

Ad c) Tato odpověď mi přijde s velkou pravděpodobností nejčastější. Existuje část neočkovaných lidí, která 
za své životy, svá rozhodnutí a zdraví zodpovědnost přijala. Stará se o své zdraví, imunitu, kondici a 
psychickou odolnost. Ví něco o psychosomatice, vhodném životním stylu, snaží se předejít chronickému 
stresu. Preferuje radost ze života, pozitivitu, humor a životní optimismus. Covid nedostali a ani ho neřeší. 

V podstatě pro tuto malou část obyvatelstva této země je poměrně obtížné stát se nemocným. Jen si 
představte lidi, kteří poslední léta nebyli vůbec nemocní. Jsou takoví, není jich moc, ale existují. 

Tak se nám to v médiích zase rozjíždí. Nejlepší fór na tom je, že to řádí v příkladně proočkovaných zemích 
jako je např. Portugalsko, které nám bylo dáváno za vzor. A jak to vypadá ve Švédsku, které je známé svým 
jiným přístupem?  

O tom se taktně mlčí. Tam asi Covid neřádí, a hlavně se z něj nepodělají. Tak se, prosím, tady u nás také 
nepodělejme. *)  

Jak říkal Zdenek Troška u Honzy Dědka na Sychrově: vnitřní klid začíná třemi slovy: „seru na to“. **) 

Covid jako nemoc nezlehčuji, rozhodnutí se očkovat či ne, je na každém z nás. Ale na ten manipulující, 
zastrašující a citově vydírající covidismus vám (milá média a politici) z vysoka …. však víte. Dělám to pro 
svůj vnitřní klid. 

Pozn. *) vyjádřil bych to expresivněji, ale raději jsem zvolil jiné (v)hodné slovo,  **) Zde jde o přímou citaci 
řečeného, to jsem si nedovolil měnit. 

 

Jak se správně ptát? 

Nejlíp se umí ptát malé děti. Ty jsou zpravidla zvídavé, poznávají svět a ptají se. Nejhůř se snad umí ptát 
ti, kteří by to měli mít v popisu práce, novináři.  

Mladá novinářka (N) se ptá na ulici. Vyhlédne si postaršího pána (P) a spustí na něj své otázky. 

N: Dobrý den, mohu se Vás na něco zeptat? 

P: Ano, ptejte se. 

N: Víte o tom, že vláda zahájila očkování 4. dávkou proti Covidu? 

P: Ano. 

N: Už jste se zaregistroval? 

P: Ne. 

N: Kdy se tedy hodláte zaregistrovat ke 4. dávce? 

P: Nikdy. Já se ke 4. dávce zaregistrovat nemohu. 

N: Lékař Vám to nedoporučil, že? 

P: Ne, s tím lékař nemá nic společného. 
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N: Měl jste nějaké problémy s předešlými dávkami?  

P: Ne neměl.  

N: Tak proč odmítáte 4. dávku? 

P: Já ji ale neodmítám, já jen říkám, že na 4. dávku jít nemohu. 

N: Promiňte, ale tomu nerozumím. 

P: Přitom je to tak prosté. Položte mi správnou otázku a pak mé odpovědi budete rozumět (pán se 
začíná bavit). 

N (znejistí) Jakou správou otázku? 

P: Jakou asi. To ví přece každé malé dítě (usmívá se pán). 

N: (přemýšlí a cítí se být tím hrubiánem, který ji nechce odpovědět, uražena) Už nejsem dítě, tak to asi 
nevím. 

P: Ale no tak, už jste to kouzelné slůvku jednou použila. Proč asi nemohu jít na 4. dávku? 

N: Proč? 

P: No vidíte, konečně správná otázka a tady je má odpověď. Na čtvrtou dávku jít nemohu, protože jsem 
nebyl ani na první. 

N: Vy nejste očkovaný? 

P: Jsem, ale proti Covidu ne. To Vás ani nenapadlo, že? 

N: To mě opravdu nenapadlo.  

P: Vidíte, ptáte se s předsudkem, podle svého přesvědčení. Nechtěl jsem Vás urazit, ani vyvést z míry, ale 
když Vy jste se tak roztomile do toho kolotoče otázek zamotala a já čekal, zda se mě zeptáte na to, proč 
nemohu na 4. dávku či zda jsem vůbec očkovaný. A k tomu jsem Vás musel dovést. Tak se omlouvám. 

N: Nemáte za co pane, já jsem kráva, že mě to vůbec nenapadlo a že jsem se tak hloupě ptala. 

P: Ale ne, nejste, jste jen zaujata svým přesvědčením a asi Vás učí návodné otázky, ale Vy jste díky své 
zvídavosti začala přemýšlet a k položení té správné otázky jste došla. Děkuji za dotazy a na shledanou.  

N: Já děkuji Vám za odpovědi a poučení. Na shledanou. 

 

 Už jsem měl dávno zemřít 

To si může říkat stoletý stařec, který pochoval i své děti a zbyly mu jen vnoučata a pravnoučata. Svůj čas 
pravděpodobně tráví v domově pro seniory, příp. pokud to síly všem dovolí u někoho doma ze svých 
příbuzných. 

Jenže si něco podobného mohou říkat i mladí lidé, kteří jsou v depresi, a kteří neunášejí svůj život až tak, 
že si na něj sáhnou, nebo o tom uvažují.  

Hodně se téma smrti rozvířilo v souvislosti s Covidem a očkováním. Dokonce až tak, že někteří z obou stran 
polarity (očkovaní/neočkovaní) předpovídali smrt těm druhým. Kvůli covidu lidé umírali a byť se o tom 
moc nemluví, smrt úřadovala i v řadách očkovaných. 

Každý podstupuje určitou míru rizika a každý je tak nějak přesvědčený, že se rozhodl správně. Pokud se 
rozhodl sám za sebe, a ne na něčí nátlak. Osobně jako příznivec alternativní medicíny, psychosomatiky, 
člověk, který nebere žádné prášky a k doktorům nechodí, jsem se rozhodl neočkovat, zpočátku spíše 
vyčkat, jak se to vyvine a dát přednost potřebnějším.  
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Když se to vyvíjelo směrem k nátlaku na očkování, přiznám se, že v té chvíli jsem se zatvrdil. Narážel jsem 
v rodině (mimo manželky) na bariéru nepochopení, protože všichni ostatní byli rozumní a očkovat se 
nechali. Covidem jsme si pak v rodině prošli téměř všichni, někteří očkovaní i víckrát. 

Zatím žiju, jsem zdráv a vesel, přičemž jsem (dle některých) už žít neměl. Žijí i mí očkovaní příbuzní, kromě 
maminky, která loni zemřela (ne však na covid). Je v podstatě humorné, že vládní představitelé (vesměs 
propagátoři vakcinace) nedávno covid měli (Fiala, Stanjura, Nekula, nevím, zda někdo další).  

Jak popisoval premiér, nebyla to procházka růžovým sadem a nezapomněl zmínit, že naštěstí je třikrát 
očkovaný a že si nedovede představit, jaké by to bylo, kdyby očkovaný nebyl.   

Kdyby totiž neplatí, to nikdo neví. Pokud existují neočkovaní a není jich úplně zanedbatelné množství, pak 
by do budoucna mělo být srovnání. Jenže chorob, na něž můžete zemřít, je, a navíc důvěra v lékaře a 
farmaceutický průmysl je u velké části lidí naprosto neotřesitelná.  

A prokázat, že za úmrtí může vakcína je téměř nemožné. Takže nám zbývá snad jen přát si vzájemně život 
a pevné zdraví bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme proti covidu očkovaní. Rozhodně bychom si neměli 
přát něčí smrt (jak to někteří naprosto snadno činí na sociálních sítích) jen proto, že máme na danou věc 
rozdílný názor. A rozhodli jsme se tak, jak jsme se rozhodli. 

Jsem zastáncem široké svobody projevu (vč. hloupostí a cynického nekorektního humoru), neberu si věci 
osobně a v podstatě mě máloco dokáže urazit, nerozhodí mne ani např. takovýto citový výlev: „jak to, že 
ta svině neočkovaná ještě neumřela?“  

Na to bych měl následující odpověď: „vím, že umřít jednou musím, ale co nemusím, je splnit někomu jeho 
přání, abych umřel“. Možná v zimním období covid či vakcínu předčí zima a hlad. Inu, paní smrtka má 
široký výběr.   

Snažme se o to, abychom žili a přáli si vše dobré, aby především přežila lidskost, protože to je základ lidské 
pospolitosti a vzájemnosti. Bez ní to nejde. Resp. jde, ale není to k žití (aspoň ne pro mě).  

Až přestane fungovat stát (což při delším blackoutu opravdu hrozí), pak se budeme muset spoléhat sami 
na sebe, vzájemnou soudržnost, svépomoc a lidskost, což bylo (a snad stále ještě je) doménou venkova.  

Rozhodně bych v této době více věřil dobrovolným hasičům z Horní Dolní než někomu ze Strakovky či 
Kavčích Hor (nehledě na to, že v případě delšího a rozsáhlejšího blackoutu vysílat nebudou). Také bych se 
raději vyskytoval na venkově než ve městě (o velkoměstě nemluvě). 

 

Ptákoviny 

Zakáže ministr vnitra Apríl? 

Prvního dubna. Svátek svatého Apríla. Ten den je povoleno vše. Sranda musí bejt, i pěkně nekorektně. Tak 
rychle do toho než to pan ministr vnitra, potažmo vláda, zakáže.  

Jsme připraveni! (uniklo z Úřadu vlády) 

Bezpečnost 

Z hlediska bezpečnosti státu a pro boj s vnějším nepřítelem máme dvě nejnebezpečnější zbraně: 

a) elitní politickou jednotku, která neohroženě navštívila přímo bitevní pole. Navíc u nás bez jediného 
výstřelu zlikvidovala nepřátelské dezinformační weby.  Tak výkonnou jednotku bychom měli vyslat rovnou 
do velitelství nepřítele. Kdo jiný zajistí zatčení hlavních velitelů a jejich eskort přímo před mezinárodní 
tribunál? Jedině naši neohrožení minstři vnitra, obrany a zahraničí. Samozřejmě v čele s premiérem. 

b) naše nejobávanější zbraň? Jmenuje se VŘSŘ 007. Je to naše největší bomba a vybuchuje okamžitě. 
Cvičně denně na sociálních sítích a též už bouchla přímo v ruské státní televizi.   

Zkratka je samozřejmě vytvořena ze začátečních písmen názvu. Zbraň se jmenuje: Velká Řiť Starosty 
Řeporyjí. 
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Epidemie 

Po dvou letech jsme přijali Covid do kategorie běžných respiračních onemocnění. Vracíme se 
k normálnímu medicínskému řešení, už žádná diskriminace, žádné covid pasy, žádný pandemický zákon. 
Žádné vnucování vakcinace, žádné respirátory. Koronavize už přestaly vysílat, Kubek, Flégr a Hořejší se na 
obrazovkách už neobjeví. Maximálně hrozí jen lokální hygienická opatření jako dříve.  

Energie 

Už žádný nákup námi levně vyrobené elektřiny na evropské burze za několikanásobně vyšší ceny. Nejdřív 
zajistíme levnou energii našim občanům, našemu průmyslu a zemědělství. Ukončíme kšeftování 
s emisními povolenkami. 

Plyn zajistíme za přijatelné ceny, aby nekrachoval náš průmysl a zemědělství a lidé v bytových domech 
nemuseli mrznout, příp. je čekala návštěva exekutora. Na příští zimu přes léto naplníme všechny zásobníky 
po okraj. Začneme postupně realizovat plán nezávislosti na ruském plynu. Nebudeme zavírat uhelné 
elektrárny a doly, spustíme dostavbu jaderných elektráren a dokud bude nezbytné po určitou omezenou 
dobu dovážet ruský plyn, dohodneme se na tom.  

Potravinová soběstačnost 

Nevyvezeme ani zrno pšenice, bude potřeba u nás, aby se stabilizovala cenová úroveň. Vyhlásíme (i kvůli 
vysokým cenám za dopravu) zóny zásobování z okolí do max. sta kilometrů. Podpoříme české zemědělce 
a díky tomu udržíme sociální smír a zabráníme hladomoru. 

Svoboda  

Svoboda je nedílnou součástí naší civilizace. Její nedílnou složkou je i svoboda projevu. Zaručíme i svobodu 
po projevu, neboť svobodné projevy budou pouze ty námi schválené. Lidi osvobodíme od projevů 
rozvracečů, pochybných existencí, zaprodanců a ztroskotanců. Naši liberální demokracii a svobodu si 
rozvracet nedáme. 

Je ale možné, že se vloudila chyba a v textu kapitoly o svobodě zůstal původní návrh z dílny Ministerstva 
vnitra. Vláda (dle našeho zdroje) návrh upravila a měl by znít takto: 

Svoboda je nedílnou součástí naší civilizace. Její nedílnou složkou je i svoboda projevu. Zaručíme i svobodu 
po projevu. Nebudeme rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi, nebudeme zakazovat a vypínat 
žádné informační zdroje, věříme, že si naši občané udělají obrázek sami.  

 
Chvilka nekorektní (covid) poezie 

Napadá mne leccos, tak se z toho občas vypisuji, ale básnické střevo moc nemám. Jsem takový spíš 
depresivní básník. Je to na mě už dlouhý a únavný, jsem z toho asi v depresi, když mne napadla báseň.  
 
Flégr, Kubek, Hořejší,  
strašáci vezdejší, lidi nekonejší 
a z Covid-vizí, nikdy nezmizí, 
protože jim nejsou cizí. 
 
S Fajzrem v těle si lebedí 
kráčí v čele těch, co vědí. 
Jsou to vědci kovaní, 
propagují očkování. 
 
Jejich plány rozorá 
Hnízdil, Beran, Šinkora. 
Co si o tom myslet mám? 
Na čí stranu se přidám? 
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Omlouvám se vakcíně, 
Dávám přednost vagíně. 
 
Co se stalo v naší krajině? 
Covid zmizel díky Ukrajině. 
Z Moskvy přišel velký chlad, 
Zmizení Covidu jediný je klad. 
 
Jak se vyhnout depce?  
Jde to kupodivu lehce, 
stačí přijmout vizi:  
vypni televizi! 

 

LalaLand 

Divný název, že? Je to aktuální alternativní název naší země. Jistě známe Kocourkov, Hulvátov, 
Absurdistán. Opravdu hezké české názvy. 

LalaLand netřeba ani překládat. Oficiálně používáme Českou republiku a zkráceně Česko. A proč vlastně 
LalaLand? 

Protože je to aktuální, a dokonce už máme pro tento název i hymnu:   

Tralala, holala, Fiala, Síkela, Nekula, Prymula. Samá nula, chytrá jak mula. 

A jako refrén použít „babaléjo la Lalaland“ (dle známé písně Petra Kotvalda – Mumuland) 

 

Nad dopisy diváků 

My starší pamatujeme pořad československé televize, který se snad jmenoval tak, jak je uvedeno v názvu. 
Dnes se spíše píší otevřené dopisy a publikují se veřejně na internetu. 

Jako téměř každý člověk, který má doma televizi, platím „výpalné“, tedy tzv. koncesionářský poplatek. Co 
za to mám v době, kdy si i na společné anténě mohu naladit cca 50 různých programů? Přitom ty vysílací 
kanály často nabízejí podobné zboží a dost často takovou žumpu, inu jsou to přece kanály.  

Zbavit se televize nejde, to bych se musel zbavit i manželky a to nechci. Že bych napsal do České televize?  
Třeba by mé nápady ocenili. 

Vážený pane generální řediteli, zamýšlím se nad možnou kultivací programu České televize tak, aby si mě 
přitáhla zpátky a já nevyhazoval peníze oknem, resp. je neposílal do té Vaší žumpy. Představuji si to asi 
takto: programy Sport (ČT 4), Umění (ČT Art), Příroda (ČT 2) a Nostalgie (ČT 3) určitě zachovejte, dokonce 
byste je mohli i rozšířit. 

Prosím o zrušení hororového kanálu ČT 24 a radikální úpravu vaší jedničky, tedy ČT 1. Ta by měla diváky 
kultivovat. To ale vyžaduje opravdu významné změny, úplné překopání programu. Pokud chcete dále 
vysílat sadistické pořady pro masochisty typu Otázky Václava Moravce, Máte slovo, 168 hodin, Události, 
zprávy apod., důrazně žádám nevysílat tyto psychicky vysilující odporné pořady před 22 hodinou večerní, 
kdy slušní lidé chodí spát, ovšem hltači takového porna jsou ještě vzhůru. 

Dále bych ponechal večerní program pro filmy, příp. inscenace a krátké seriály. Občas se vám i něco 
povede, co stojí za to vidět. A když už to stojí ty peníze, které Vám platím, ať si také něco užiju.  

Začal bych vysílání až odpoledne v 17 hod. velmi pozitivním jedinečným kultivačním programem, ale o tom 
až později. Před tím doporučuji vysílat kdysi tak oblíbený „monoskop“. Určitě s hudbou, aby to nebyla 
taková nuda, vrátil bych se k televizním přestávkám: kočičkám, pejskům a Krkonoším. Také by mohly oku 
ladit záběry na stromy, tekoucí potůček a hořící oheň.  
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Obzvlášť nyní by se mnoho doma mrznoucích lidí mohlo zahřát pohledem na televizi. K tomu bych zařadil 
i nějaký pořad o vaření, aby se mohli i případně virtuálně najíst. 

Co jsem myslel tím kultivačním programem? Už jste takový kultivovaný výchovný pořad pro celou rodinu 
na jedničce měli, jenže jste ho přesunuli jinam, do jiného času a na jiný program. Je to Večerníček, pane 
řediteli. To by byl váš nejzáslužnější počin návrat Večerníčku na jedničku. A ne ledajaký návrat. Ale návrat 
triumfální. Večerníček by měl dostat aspoň dvě hodiny vysílacího času denně. To byste z nás vychovali 
kulturní a kultivovaný národ. 

Abych nezapomněl na zábavu a humor. Tu vtipnou lze najít nejvíc na ČT Nostalgie, ale třeba taková Star 
Dance, která běžela nedávno na jedničce svůj potenciál jistě má. Jen to kazily ti ptakoještěři v řadách 
diváků, příliš to připomínalo zprávy a tiskové konference vlády (a je jedno zda té minulé, či současné).  

Ani na Silvestra byste nemuseli tápat a ztrapňovat se. Stačilo by z archívu vytáhnout Českou sodu, navíc 
by se našinci vzdělali v němčině při sledování pořadu „Alles Gute“. 

Vážený pane řediteli napsal jsem Vám, jakou televizi bych za své peníze chtěl. Pokud byste mé nápady 
realizovali, rád bych si i třeba deset korun připlatil, ať nežeru. 

S pozdravem Večerníčku zdar! Váš bývalý a snad i budoucí divák. 

 

Titulovaný! 

Titulovaná bývala (a je) šlechta: od vladyků a zemanů, přes knížata, hrabata, vévody až ke králům a 
císařům. Dnes to už znají jen v monarchiích, většina z nás z historie, knih a také z návštěv hradů a zámků. 

Také sportovci bojují o tituly. Ty jsou ovšem nestálé. Tak třeba fotbalový nebo hokejový klub vyhraje ligu. 
V tomto roce získal titul. Jsou kluby, které sbírají titul za titulem, ale jsou také kluby bez titulu, či s titulem 
ojedinělým, nebo si již desetiletí na titul nesáhli. 

Ještě když Benátky neměly krytý zimní stadion, chodil jsem se dívat na hokej „na rybník“ bez střechy. 
Tenkrát (a po letech zase bude) hrál A tým Benátek druhou ligu (třetí nejvyšší). Z amplionu se ozýval 
zvláštním hlasem zvláštní člověk. Nikdy nezapomenu, když nám oznámil: „branku vsítil hráč domácích číslo 
šest, Inženýr Adolf Beznoska“.  

Článek se bude věnovat titulům akademickým a z titulu humoru. Tak prosím „titulované“, aby ho nebrali 
moc vážně. Tím titulem, který nosí i bývalý hokejový obránce Benátek, který to dotáhl na náměstka 
primátora Mladé Boleslavi a též byl jednu dobu poslancem, se mohu honosit i já. Nás Inžů je poměrně 
dost, jsou to většinou ekonomové a technici (strojaři, stavaři, chemici aj.).  

Také profesionální vojáci bývali (a asi i jsou) inženýry. My „absolventi“ vojenských kateder (zv. špagáti) 
jsme na vojně přezdívali „lampasákům“, že to jsou „inženýři pořadového kroku“. Ale pak jsme se dozvěděli 
(od jednoho nadporučíka, co s námi hrál na vojně divadlo), že např. existuje titul Inženýr kolové a pásové 
techniky.  

I vědecké tituly lze sbírat a dotáhnout to na docenta, profesora. Předtím se člověk ještě obvykle stal CSc., 
což byl kandidát věd ale hojně se užívalo pojmenování: Celkem slušný cikán. Také býval vyšší level Doktor 
věd: DrSc. A dnes je to ten oblíbený vědecký titul za jménem PHD, tedy pí ejdž dý, aby to znělo správně 
vědecky. 

Existuje taková posloupnost: student se musí orientovat ve skriptech a čas tráví v knihovně. Asistent musí 
vědět, kde najde knihovnu. Docent musí vědět, kde je asistent a profesor, kde je docent. 

Vedle inženýrů jsou magistři Mgr, kterým se obvykle říká magoři. Ono třeba takový major magor (mjr. 
Mgr.) už je někdo. Dřív byla paní magistra ta paní v lékárně.  

Dříve byly tituly jako promovaný pedagog, promovaný fyzik, promovaný biolog, promovaný filosof, 
promovaný právník apod. Např. náš učitel filozofie na vysoké nám řekl: já jsem tady jen promočený filosof, 
doktorát jsem si dělal jinde. Tak, aby nebyli jen samí „promočení“, přiznal se jim titul Mgr.  
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Tento tiul je jakýmsi mezistupněm. Je to víc než nový titul bakalář Bc (blbec) a míň než doktor. Jde se tedy 
od blbce přes magora k doktorovi. A ti mohou být také různí: MUDr., JUDr., MVDr., RNDr., PHDr., 
PharmDr. a nejlepší je doktor politických věd: RSDr: tomu se říkalo „rozhodnutím strany doktor“. 

Pak jsem objevil titul DiS za jménem. Říkal jsem si, že to asi bude „disciplinovaný student“, pak jsem se u 
jedné držitelky tohoto titulu dovzdělal, že jde o diplomovaného specialistu, absolventa Vyšší odborné 
školy.  

Ani výše uvedené tituly nestačí. Máme ještě další tituly související s korporátním managementem a 
právem. Jsou to MBA (Master of Business Administration) a také LL.M. 

Na MBA už jsem slyšel hlášku od jednoho profesora, který si postěžoval: máme na ústavu novýho šéfa, je 
Malej blbej agresivní a má na to titul. LL.M. mi připomíná, že by to mohl být „loajální loupežník, ale jen 
malej“. 

Profesor (několikanásobný) Maxmilián Kašparů je v Česku člověk s nejvíce akademickými tituly. Sám se ale 
tituluje „nepřizpůsobivý občan“. 

Posledním titulem, který mne napadl, je titul udělovaný Spolkem Sysifos: Bludný balvan. MUDr. Hnízdil 
mu vymyslel i akademickou zkratku BlB. Tímto titulem bych se rád honosil, ale nemohu, nebyl mi udělen. 

Ale třeba se jednou dočkám, pak bych na vizitce mohl mít Ing. J.T. BlB, také nepřizpůsobivý občan. 

 

Ulítlí úžasňákovi  

Tak si zase jednou ve svém blogu pohraju s češtinou a pomocí úžasného „u“ se projdu mezi generacemi a 
pokusím se vystihnout jaká přídavná jména od „u“ by mohla generace charakterizovat. 

Udřená a ukázněná generace: jejích zástupců už žije málo, jsou to ti, kteří pamatují druhou světovou válku 
a kterou kromě války ovlivnil únor 1948. Část z této generace byla uvědomělá, velká část se učila 
ukázněnosti, neboť neukáznění byli ohroženi na životě. Také někteří lidé z této generace udávali. Část 
neukázněných utekla za hranice. Této generaci byla ve většině blízká dřina fyzické práce a dokázala si najít 
své štěstí a naučila se číst mezi řádky. 

Uvolněná a následně ubitá generace: děti narozené ve válce a těsně po válce. Tito lidé prožili báječná 
uvolněná 60. léta a k jejich konci dostali v srpnu 68 přes držku. Tato generace byla taky úžasná 
(nepřekonatelná umělecká tvorba) a následně uvězněná v normalizaci. 

Uvolněná a úspěšná generace: děti narozené převážně v 60 a 70. letech. Tato generace lidí vyšla 
z uvěznění a následně se z okovů uvolnila v listopadu 89. Pak byla tahounem 90. let, která byla divoká, ale 
jinak úspěšná. Založilo se mnoho firem, hodně se toho vybudovalo a také začalo ztrácet. Mohlo se také 
utrácet, neboť se k nám dostalo hodně zboží. Dnes generace padesátníků a šedesátníků, generace, která 
prožila část života v socialismu, a hlavně prožila ten listopadový předěl, může srovnávat.   

Následují generace, které se vzájemně dnes prolínají a samozřejmě se jejich charakterizace mění s věkem.  

Uštvaná a unavená generace. Je třeba vydělat na hypotéku, je třeba tohle mít a tohohle dosáhnout, 
někam to dotáhnout. Tak jsou lidé tím uhonění a nemají čas. Na děti, na sebe, na radost. 

A vyrůstá nám generace dětí, na které rodiče neměli čas a ony měly všechno. Do života jim vstoupila a 
ovlivnila je doba mobilová, internetová, doba (a)sociálních sítí. A máme tu generaci ubavenou a unuděnou 
z neustálé zábavy, neukotvenou díky nenastaveným mantinelům, nešťastnou a lenivou.  

A přichází budoucnost. Zatím to vypadá na generaci ustrašenou, uočkovanou, uléčenou, téměř 
udušenou. To nejsou moc dobré vyhlídky.  

Ale třeba pod tím současným „drcením“, kdy se z lidí nakonec vymáčkne to nejlepší jako z citrónu, se zrodí 
generace úžasná, uvolněná a udatná. Učená a moudrá, udávající nový směr, upřednostňující spolupráci, 
mírové soužití a sounáležitost, usmívající se. Utvářející nový svět, přirozený svět. 
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Už to raději ukončím. Mohl bych se upsat. Pomalu mě to udolává a kromě toho, už jsem asi to „u“ úplně 
vyčerpal. 

 

Spiritualita 

 

Být vědomě zdrženlivý 

Snad se mi to v životě i vyplácí. Nechci jednat rychle a zběsile a vnímat věci černo-bíle. Snažím se jednat 
pomalu a klidně. Je to zdravější životní tempo a také se říká, že trpělivost růže přináší. 

V zásadě tím vědomě házím vidle do zběsile rychlého společenského systému. Zpomalování rychlosti, o to 
tu jde. Nemá smysl proti systému bojovat, on je totiž na boji založen a všem nám ho vnucuje. Poslední 
roky stále bojujeme, vyhlásili jsme boj proti suchu (jak bychom dnes byli za sucho rádi), pak (marný) boj 
proti koronaviru, proti antivaxerům, probíhal boj proti Babišovi, Zemanovi, Trumpovi, probíhá boj proti 
dezinformacím a v současnosti ten reálně nejsmutnější a nejhorší boj: ruská vojenská invaze na Ukrajinu.  

Systém (resp. režim) není nepřítel, jen není k žití, ztrácí se v něm svoboda a lidská důstojnost. Také 
rovnováha a rozmanitost. Rychle a zběsile postupuje digitalizace, kontrola, cenzura, byrokracie. Proti 
tomu se zvedá vlna odporu. Tím, že lidé proti systému otevřeně bojují, dávají mu energii a pozornost, čímž 
ho nevědomky posilují (či spíše udržují při životě), protože tu energii a pozornost potřebuje. Ze systému 
se bojovným odpůrcům vrací zpět akorát tak tvrdší represe. 

Obyvatelstvo se dělí na takové tři nesourodé skupiny. Nejvíce jsou vidět a slyšet aktivní podporovatelé a 
aktivní odpůrci. To jsou ti „černí“ a „bílí“, kdy každá skupina vidí samu sebe v té lepší barvě (bílé barvě 
dobra). Pak je taková velká skupina, která nemá vyhraněný postoj, kterou tyto boje (aspoň některé) míjí. 
V ní jsou i ti, kteří neprovokují, tj. nestaví se na viditelný odpor, ale zároveň režim nijak nepodporují.  

V podstatě svou „aktivní“ (vědomou) pasivitou a ignorací režim malými každodenními krůčky rozleptávají. 
Tato skupina má tendenci se časem zvětšovat, jak roste úsilí vrchnosti udržet si moc za každou cenu (tj. 
postupné zavádění totalitního systému). Postupně na jedné straně odpadá část aktivních odpůrců, stávají 
se pasivnější až přejdou do pasivní rezistence, tedy ignorance režimu, ale současně na druhé straně klesá 
i aktivní podpora režimu, protože i tady přechází část podporovatelů z aktivity do pasivity, až nakonec 
režim vědomě ignoruje.  

Hlavní příčinou je, že lidé ztrácí důvěru v systém (režim) a jeho představitele. Začali pochybovat o 
důvěryhodnosti informací, neboť zřeli trhliny. Nedostávají odpovědi na své otázky, kromě jediné 
odpovědi: „nepátrejte, neptejte se, dodržujte opatření, nepřemýšlejte o jejich nelogičnostech, a hlavně 
nám věřte, protože to s vámi myslíme dobře“.   

Pokud je většina vědomých ignorantů, kteří režim nesytí svou pozorností a nedávají mu svou energii, 
kterou si uchovají pro svůj vlastní život sice v systému (režimu), ale bez jeho podpory, režim „umírá“ na 
nedostatek energie. Jednoho dne se sesype jako domeček z karet. Žádný režim není věčný. 

Jinými slovy se na to dá dívat asi takto: část lidí je „ztracených“, zhypnotizovaných režimem, část je 
„probuzených“, tj. ti, kteří se režimem zhypnotizovat nedali, přičemž část se staví na odpor a další část se 
snaží režim ignorovat a pak je část „spící“ a čeká se až se „probudí“. Až jim konečně dojde, že v tomto 
„prolhaném“ systému nechtějí (nebo nemohou) své životy žít tak, jak by si přáli, a nějak se ke svému 
„probuzení“ postaví.  

Ideální je, jedná-li se o probuzení i „spirituální“ ve smyslu „vnitřního božství“, ne nějakého vnějšího „guru“ 
(sekty), příp. i jakékoli církve vedené zaslepenými dogmatiky nebo dokonce fanatiky. Takto probuzený 
člověk je ochoten a schopen nahradit svůj strach odvahou a následně hlavně láskou. 
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A to je naděje a zároveň východisko. Takto to vnitřně cítím. Nemá smysl opravovat přežilý vertikální 
(centralistický) systém, ale podporovat posilování té horizontální složky systému, toho obyčejného 
praktického lokálního života, života v rodinách, v sousedských komunitách, kde každý něco umí a může 
přispět. Říká se tomu svépomoc. Není to jen o hlavičkách, ale taky ručičkách. 

 

Čas se odpoutat 

Od čeho? Copak jsem něčím spoután? Nezdá se to, ale jsem. Egem. Myšlením. Společností. Sítí 
nekonečných norem, předpisů, zvyků. A hlavně svým strachem.  

Strachem o život, strachem ze smrti, strachem o blízké. Strachem z nemoci, z nedostatku, z bídy, ze změny. 
Strach není cestou života, strach je cestou smrti, nebo aspoň umrtvení života. Tedy ten úzkostný strach 
krmený z mysli. Ten přirozený strach je život zachraňující, objeví se v reálném nebezpečí a je to „automat“, 
který bleskově vyhodnotí naši okamžitou reakci. Je to ten „ještěrčí mozek“, který velí k útěku nebo útoku. 

Osobně jsem z mnoha strachů již odpoutaný a jsem smířený. Dovedete si představit, že existuje někdo, 
kdo se nic nedozvěděl o Covidu? Nebo dokonce, že někdo neví nic o válce na Ukrajině? Myslíte si, že to 
dnes v globálním světě přemíry informací ani nejde, se to nedozvědět?  

Já si to představit dovedu. U nějakých „necivilizovaných“ domorodců v pralese. U sebe už hůře. Sice se 
bráním sociálním sítím, aplikacím, internetu v mobilu, ale mobil k volání, posílání zpráv a fotografování 
používám, dívám se i občas na televizi, internet musím používat i v práci, zejména emaily a informace 
z webových stránek. Samozřejmě mám internetové bankovnictví a používám platební kartu. Dokonce si 
„pěstuji“ blog a webové stránky. 

Nedokázal jsem si dříve představit, že bych žil bez mobilu, bez internetu, televize, bez bankovního účtu a 
platební karty. Ale už si to představit dokážu. Jen je potřeba vymyslet jak na to. Abych přežil. Asi 
nejdůležitější věcí pro mne bude vzdálit se od Prahy. Těch 30 km od konce Prahy je málo, to je dnes takové 
pražské předměstí. Neblahý vliv Prahy se vzdáleností postupně klesá. Je to zejména přesvědčení, které 
reflektuje velkoměstské prostředí centrální moci bílých límečků a které je prostřednictvím centrálního 
vládnutí, tj. legislativy a byrokracie, vnucováno všem ostatním. V tomto případě aspoň mám kam odejít. 

Tou další podmínkou by mohl být předčasný důchod. Ale vydržím to ještě těch pár let? A mám na to? 
Finančně asi jo, navíc jsem poměrně skromný. Co mentálně? Asi ještě ne úplně. Je tu otázka zdroje obživy, 
předání funkce. Chci, aby to fungovalo i po mém odchodu. Citově? Citově jsem vázán na své blízké, od 
nichž se „odpoutat“ nechci. Ale jinak cítím, že potřeba odpoutat se od systému u mě narůstá. 

Sice nepracuji v korporátu a velím si sám, ale roste počet „průšvihů“ alias „výzev“ a za těch pár let narostla 
byrokracie příšerným způsobem. A to mě ubíjí.  

Proto se snažím ze systému (který mi nesvědčí) postupně „odpoutávat“. Jsme totiž spoutáni jakýmisi 
neviditelnými pouty, které nám (resp. mnohým z nás) nedovolují se ze systému odpoutat. Máme rodný 
list, občanský průkaz, účet u banky, auto, televizi, počítač, mobil. Někteří mají hypotéky, nějaké dluhy. A 
hlavně je to práce, zdroj obživy většiny z nás.  

A teď se od toho všeho „odpoutejte“ a zažívejte svobodu a radost. Že je to těžké? Ano, je. Svoboda často 
přijde právě s tím odpoutáním se, kdy děláme věci „nerozumné“, třeba v době zamilování se, nebo si 
prostě hrajeme jako malé děti a z té hry máme i radost. V životě můžeme spousty věcí ovlivnit sami a záleží 
na nás čemu všemu chceme věnovat svou pozornost a energii. Část té pozornosti věnuji své práci (obživě), 
ale mimo ni se věnuji sobě a svým blízkým. V té době jsem zpravidla víc od systému odpoutaný a také pro 
něj méně viditelný.  

Ono už takhle jsem málo viditelný, protože nelezu na sociální sítě. Veřejně virtuálně sdílím jen tento blog, 
své webovky a samozřejmě mám své oblíbené stránky.  
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Také moc nikam nevolám a nepíšu a ono se mi to vrací. Jsou i víkendové dny, kdy mi nikdo nevolá a ani 
nepípne SMS za celý den. A takový den považuji za „blažený“. Jsem divnej a ti divní jsou systémem 
tolerováni, protože ten jim nerozumí, ale zároveň je nemá (úplně) ve své moci. 

Dokážete si představit „spoutaného“ Jardu Duška? Já tak akorát v nějaké filmové či divadelní roli. 

 

Duševní hygienou k osvobození mysli 

Býváme v zajetí mysli. Mysl nám myslí neustále. Produkuje myšlenky každou chvilku. Ponouká nás. Tak 
reaguj člověče! Co si o tom myslíš?  

Jak to vyřešíš? Musíš na to pořád myslet! Copak nevidíš, co se děje? Proč sis o tom něco nepřečetl, proč 
ses nedíval na zprávy, abys byl informovaný?  

Proč bych se měl dívat na zprávy? Protože to je důležité. Protože tam ti poradí, co si o tom máš myslet. A 
protože ti to radím já, tvá jedinečná mysl. 

Nesmysl. Ty si jen vymýšlíš. Myslím si to. Což znamená, že s prominutím ho.no vím. Když o tom tak 
přemýšlím, vymyslel jsem, že tě, má drahá mysli, osvobodím.  

Jak a od čeho? Nechám tě odpočinout, nebudu ti dávat tolik podnětů, zejména těch strašidelných, aby ti 
to tam tak nešrotovalo, co by se mohlo stát, co se určitě stane a ty mi pak přitáhneš do života nějaké 
neštěstí. Copak si neslyšela nic o zhmotňování myšlenek?  

Tak tě prostě přeprogramuju z negativních myšlenek na pozitivní. To jako jde? Jde. Nejprve vypnu svou 
pozornost k tvým alarmujícím, děsuplným a burcujícím myšlenkám, pak převedu svou pozornost jinam. 
Ke kráse, k tichu, klidu, šťastným pocitům. Nechám tě odpočívat a nedovolím ti už mnou manipulovat a 
citově mě vydírat.  

Už pár let provozuji duševní hygienu. Nedívám se na politické debaty, nesleduji zprávy ani komentované 
zpravodajství. Samozřejmě se zprávy ke mně dostanou. Většinou ty včerejší, už zastaralé, už se staly a 
nejdou odestát.  

Místo negativních podnětů poskytovaných své mysli, poskytuji veskrze pozitivní podněty svému tělu: 
cvičení, pohyb, dýchání, studenou sprchu a trochu zdravější rozmanitější stravu. 

Je fakt, že nyní už moc neotravuješ. Jednak nemáš moc podnětů, a jednak se časem každá mysl unaví, když 
moc myslí. Možná už si taky přišla na to, že nemyslet je svým způsobem osvobozující. 

Takže jsem tě vlastně osvobodil. Už nemusíš tolik myslet a díky tomu mám větší klid na duši. Nakonec 
jsem se osvobodil i já. Z role otroka své mysli.  

A také jsem tě naučil vystoupit z role mého otrokáře. Vím, že nějakou roli hrát potřebuješ a nesmíš 
chřadnout. Vím, že myšlení bolí, obzvlášť když seš v roli trpitelky. To pak bolí i celé tělo. 

Jasně, že potřebuješ odpočinek, jakož i mé tělo, ale taky potřebuješ pracovat, tj. myslet. Jen přepni ten 
mód z role otrokáře a trpitele, na roli pomocníka a inspirátora. 

Jo, občas se ti povede, že tě napadne něco praktického, něco, co mi vyřeší problém, zkrátka vymyslíš něco, 
co mi pomůže. To je fajn, protože se učíš mě už neovládat, ale sloužit mi. 

To víš, že tě potřebuju. Ale hlavně jako pomocníka a za to zasloužíš mé díky. Ale už ne jako otrokáře a 
vládce nade mnou. Ikdyž vím, že se o to budeš pokoušet. Je to nakonec tvá přirozenost. Ale já už se nedám. 
Máš to marný. 

Tak mi přišel na mysl tenhle malý nesmysl, který však má svůj smysl, narozdíl od nesmyslné války. Kdy 
konečně skončí ti, kteří války potřebují, a proto je i vyvolávají? Tak dlouho se hystericky a virtuálně válčilo 
s Ruskem, až Rusko vyvolalo válku skutečnou. Přáli jste si válku? No, tak tady ji máte! Zhmotnila se. Už si 
přejete mír? Už jste se poučili? Už jste to pochopili?  
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Ruská agrese je samozřejmě odsouzeníhodná, statečný odpor Ukrajinců obdivuhodný, pomoc lidem, kteří 
prchají před válkou, je nutná a potřebná. Jen není povinné sledovat 24 hodin denně válečné události a už 
vůbec ne o tom něco denně naplkat na svůj blog (či profil na sociální síti).  

Užívejme si jarního sluníčka a přísunu vitamínu D, v bunkru slunce nesvítí. Nám tady o život nejde, válka 
tu není, jen ten těžší život, který nás čeká, s ní souvisí.  

 

Fyzicky unaven, psychicky odpočatý 

Když ouřada o víkendu fyzicky maká, tak ho bolí celé tělo. To tělo dostalo zabrat, jarní zahradní práce totiž 
není žádné šolichání. 

Ono to rytí, pletí, sázení, hrabání a zalévání zas tak náročné není, ale když to ještě doplníte dalšími 
činnostmi jako pěším výletem, řezáním, štípáním a pálením dřeva, pak jste z toho příjemně unaven. 

Ještě vám k tomu koncertují ptáci a bohužel se nepřetržitě ozývá typické duc-duc z nedaleké technopárty.  
Před tou nonstop produkcí duc-duc nemůžete uniknout, ale při práci ji ani nevnímáte.  

Nakonec navečer se na chvilku ponoříte do chladivé vody jezírka, smyjete upocenou špínu dne a je vám 
báječně na těle, ale hlavně na duši.  

Navíc neřešíte žádný telefon, email, pracovní problém. Díky té fyzické únavě i přes to ducání krásně spíte. 
Druhý den ráno se přivítáte se sousedy z vedlejší vesnice, dáte si s nimi kávičku a pokecáte.  

Ptáky nejen slyšíte krásně zpívat, ale také je pozorujete. Už při příjezdu zjistíte, že vám nějaký pták na 
verandě na trámu nad lavičkou postavil tři hnízda vedle sebe. Jedno bylo nedokončené, takže nemáte 
problém se ho zbavit. Druhé opatrně sejmete a přestěhujete na haldu dřeva, třetí necháte, jestli náhodou 
tam někdo přilétne. 

A náhodou jo. Zjevila se tam kosice, která s námi poobědvala. Zatímco my jsme si dávali na verandě gáblík, 
ona seděla v hnízdě nejspíš už na vejcích. Pak zmizla, pak si zase přilétla sednout. No a pak jsme odjeli a 
bude mít od nás teď nějaký čas pokoj.  

A když se z verandy podíváte na stromy na březích potoka, uvidíte občas do těch děr zalézat špačky 
(nejčastěji), ale i žlunu a strakapouda. A to se ptáci ještě producírují po louce (nejvíc drozdi, kosi a špačci), 
hodně jich vidíte přelétat a na větvích. Od sýkorek přes holuby, káňata po volavku. Rybníček už navštívily 
kachny. 

Tak jsem si užil víkend, sic fyzicky znaven, ale psychicky svěží. Doma nás přišla večer navštívit dcera, 
podívat se na náš nový obývák a připít si na to. Krásný klidný radostný víkend a v pondělí ráno měl drsně 
přivítal ten náš matrix v práci. 

Po devíti hodinách pracovní reality toho mám plné brejle a nejradši bych zahodil občanku, telefon a zmizel 
tam, kde mi ještě včera bylo tak moc dobře. Hlavním úkolem je přežít dny všední a nezbláznit se z toho. 
Nevím, jak kde, ale připadá mi, že v tom pracovním matrixu se vše řídí následujícím bonmotem: „plníš 
ochotně nesmyslné příkazy? Dostaneš další!“ 

Tak sic neochotně, ale přesto plním „příkazy“ otravné byrokracie, protože se tomu moc vyhnout nelze. 
Hned ráno jsem si napsal položky „úkolů týdne“ a už jsem si i dnes něco odškrtl. Aspoň malá radost. Ovšem 
s radostí ze zasazení cibule a pozorování drozda se to nedá srovnat. 

Kdysi jeden můj bývalý kolega v mém prvním zaměstnání definoval dva vrcholy (orgasmy) pracovního dne. 
Jsou to oběd a odchod.  

Jo, vždy je něco, na co se člověk může těšit. 
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V radostné izolaci?  

Žiju v dobrovolné izolaci a jsem v ní šťastný. Ne, nejsem poustevník a ani být nemohu a ani nechci. 
Setkávám se s lidmi, s některými moc rád, s jinými méně rád. 

Ale nejradši se s nimi setkávám tváří v tvář, případně si voláme, píšeme emaily a samozřejmě se virtuálně 
setkávám s lidmi tady na blogu. S těmi, co mé výmysly čtou a někteří je i komentují (pochvalně i 
nechvalně). Toto je můj prostor pro virtuální setkávání. 

Jiný nepoužívám. A protože nepoužívám facebook (v současnosti vůbec), a ani dříve jsem tam moc 
nechodil a ani jsem neměl zájem si ho pořídit, byl jsem kdysi ukecán kvůli jedné akci (2017), pak jsem ho 
asi rok využíval, ale opravdu mě to nebavilo. Spíš mě to odradilo.  

Možná i proto, že jsem ho měl názorově otevřený „od Šumavy k Tatrám“ a mohl tak pozorovat, co dnes 
upřednostňují lidé, kteří se potkali jako mladí před více než třiceti lety (1987). Bylo to sice pestré, někdy 
dost povrchní, ale dost často názorově vyhrocené. Přičemž většinově šlo o mé kamarády. A já na tom 
facebooku cítil, jak se jim vzdaluji, jak nepotřebuji a ani nechci řešit to, co tady oni řeší. Tak jsem tiše 
odešel. Pravda, asi 2x jsem to zrušil, ale protože se k profilu přidala manželka a ten byl pak společný, profil 
se obnovil a používá ho ona (čas od času).  

Tak si žiju bez facebooku a jsem izolován od jeho negativ (zkreslené sociální bubliny a samozvaní kontroloři 
„správného“ obsahu), ale i pozitiv (sdílení hezkých zážitků, fotek apod.) A určitě bych byl rychleji „v 
obraze“ i co se týče třeba informací ze svého okolí a mohl třeba rychleji reagovat na nějakou výzvu např. 
k pomoci.  

V malém si to virtuálno realizuji zde na blogu. Tady jsem sám sebou, sice nemám tak velký dosah, jako 
bych měl ve spojení s FB, na druhou stranu tu nemám tolik „nezvaných“ hostů, jako bych mohl mít na FB. 
Dovedu si představit, že za některá svá krátká vyjádření (glosy, které „skrývám“ na svých webovkách) bych 
byl často banován.  

Ono pro ty „checkery“ je těžší najít si a hlídat blog, privátní webovky, dá se říci, že určitou námahou je i 
napsat a poslat email. Takže jsem takto trochu chráněn, ale určitě i izolován, protože opravdu nevím, co 
se na tom fejsu děje. Navíc čtenost mého blogu (o webovkách nemluvě) je poměrně marginální, tak 
předpokládám, že „checkery“ ani nezajímám, že jsem pod jejich rozlišovací schopností. 

Nicméně s FB mám zprostředkovatele, manželka si k němu našla lepší vztah, protože tam nachází inspiraci 
(k tvorbě, k práci s dětmi), a tak mě občas informuje a někdy i ukáže něco na tabletu. 

Jinak se rád „izoluji“ na chatě. Ale to není izolace, tam se setkávám s jinými lidmi, je to jen taková občasná 
radostná izolace z místa trvalého pobytu. I v místě trvalého pobytu se dá „izolovat“, stačí si sám (nebo se 
psem) vyrazit na procházku, sednout na kolo a vyjet.  

Pracovní čas trávím mezi lidmi a s lidmi, doma se též se ženou sejdeme, povídáme si a žijeme spolu, spolu 
také trávíme většinu času i na chatě. Setkáváme se v rámci rodiny, s pár kamarády, na akcích, na výletech.   

Zkrátka „izolace“ mi slouží ke zklidnění, k nalezení harmonie, jako prevence stresu. Mám štěstí na to, že 
neumím být klasický „závislák“. Proto jsem se nikdy nestal ani kuřákem, alkoholikem, gamblerem, 
narkomanem, workoholikem apod. Tak nejsem závislým ani na facebooku a jeho lajcích, protože ten 
dopamin a další přísun endorfinů si zajišťuji jinak. Ani ne tak v souladu se svým egem, ale v souladu se 
svou duší, což je trvalejší, a ne tak návykové, resp. takový návyk nevede ke škodlivé závislosti, ale k radosti 
duše.   

Jistě, palec nahoru v diskusi pod blogem potěší (tady si mé ego také přijde na své). Ale původní tvorba 
vychází více ze srdce, někdy i z ega, ale srdce pak obrušuje hrany. Jsem rád, že se blog někomu líbil a tomu 
dotyčnému stálo za to mi o tom napsat. Funguje to podobně jako na tom fejsu a vůbec v životě, někomu 
se to líbí, jinému ne. Máme prostě jiný vkus a většinou souzníme s tím, co se líbí nám. 

Chápu, ajťáci jako Bill Gates a Mark Zuckerberg ze mě asi nemají radost. Nápodobně, já z nich také ne. 
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Když netlačíte na pilu … 

… a necháte věci volně plynout a ony se skutečně stanou. Chce to nemít čas řešit všechno, moc 
nepřemýšlet, nebát se něco ani neřešit a věnovat se tomu, co cítíte, že Vám dává větší smysl. 

A tomu druhému nevěnovat příliš pozornosti. Pracovat v režimu tady a teď a být bdělý. Nějaký problém 
se třeba vyřeší sám. Pokud jste zvolil zpočátku špatné řešení, bude se Vám to opakovaně připomínat a po 
čase se otevře cesta.  

Byl jsem předsedou družstva druhý rok, když se objevil člověk s nabídkou dělat nám servis výtahů. Byl mi 
celkem sympatický, nabídku jsem schoval a nevyužil. 

Výtahy fungují, mezinárodní korporátní firma je přece spolehlivá. Spravuje ty naše výtahy drahná léta. 
Jenže přišlo horké jaro a léto a zasekávaly se nám výtahy. Nebyl snad den, kdybych nevolal servis, vč. 
víkendů.  Po třech týdnech oprav, kdy se stávalo i to, že servisák odjel a za dvě hodiny už výtah opět 
nejezdil a musel přijet znovu na opravu, mě to přestalo bavit.  

Našel jsem složku a kontakt na nového výtaháře a přemluvil ho, ať se jde se mnou na to podívat, jestli 
najde chybu a výtahy opraví na mou zodpovědnost. Tak se stalo, šikovný chlap objevil problém, odstranil 
ho a výtahy začaly šlapat, resp. nezastavovaly se. Navíc mi vše vysvětlil a ukázal ve strojovně, podle něj 
byla chyba ve stykačích, které byly předimenzovány a způsobovaly vypnutí výtahů. Faktem je, že potom 
už jsem víkendové telefonáty neměl.  

Samozřejmě firma na to přišla, ale já je tam odmítl pustit a něco dělat, dokud budou vedra a dokud to 
fungovalo. V září se trochu ochladilo a byli jsme dohodnuti na návštěvě a prohlídce s tím, že budu přitom. 
Jenže v dohodnutý termín nikdo nepřijel, pak se u mě ukázali druhý den a že to už spravili. Tak jsem se 
vypravil do kabiny sám a zjistil, že vyměnili stykače od nového výtaháře, ale nedali tam ty své původní, ale 
stejný typ, který tam dal náš zachránce, ale nové.  

Takže jsem to chápal jako podvod, domluvil se s novým výtahářem, projednali jsme to v orgánech 
družstva, ukončili smlouvu s korporátem a uzavřeli smlouvu s fyzickou osobou. Jak se později ukázalo, bylo 
to nejlepší rozhodnutí, které jsem ve funkci udělal. Ostatně mám radši místní živnostníky a malé firmy než 
nějaké velké korporace.  

Také jsem začal spolupracovat s jinými instalatéry a topenáři, protože zkrátka udělali nám to, do čeho se 
jiným vůbec nechtělo. A objevili se také „náhodou“. Sousedka, která mě prosila, abych jí někoho poslal a 
mě se to nedařilo, si vzpomněla na jednoho, jen se zeptala, zda si mu může říct. Pak se chlubila, že už to 
má konečně hotové a já ji požádal, ať mi na něj dá kontakt. 

Rád si dělám věci po svém. Tak, aby fungovaly. Něco se daří více, něco méně. Jen nemám rád tu 
byrokratickou buzeraci. Ale zjistil jsem, že mnozí úředníci a právníci taky ne. Ikdyž dělají pro stát, nebo 
díky legislativě státu mají zajištěný výdělek, obvykle ho nemilují. A to platilo i v době před-covidové. 

Podařilo se nám více využívat SW, zavést webové stránky, založit Společenství vlastníků, zlikvidovat 
chátrající objekt skladu a prodat pozemek městu. Bez práce to samozřejmě nešlo, ale faktem je, že to přes 
srdce funguje líp než přes hlavu. Zkrátka, když jste pokorní, lidští, nezapomínáte používat ta kouzelná 
slůvka (prosím, děkuji) otvírající lidská srdce, tak to jde mnohem hladčeji, než když si něco vynucujete, či 
se bojíte. A to jsme se ještě museli vypořádat s krachem Bohemia Energy, to také byla výzva a museli jsme 
být trpěliví.  

Ale už mi chybí motivace do dalších let, do dalšího volebního období. Jistě, stále bude co dělat, domy 
stárnou a potřebují neustále něco. Končí nám první pětiletý mandát. V tom druhém už bych to chtěl 
v druhé polovině pomalu tlumit a najít si nástupce. Můj sen je pracovat dva, tři dny v týdnu, zaučit 
nástupce a jakmile přijde můj čas hupky dupky do důchodu, i třebas předčasného.  

Pak již budu opravdu dělat jen to, co mne baví a nebudu muset uzavírat kompromisy s matrixem, proto, 
abych se uživil. Nějakou případnou brigádu nevylučuji, pokud bych měl nedostatek financí. Ale jen Bůh ví, 
jak to celé bude. Já se snažím žít podle následujícího: jaký si to udělám, takový to mám. 
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Když přichází záblesk prázdnoty 

Když člověk ztrácí smysl v tom, co dělá, čím se živí. Přestává ho to bavit, už ho to tolik nenaplňuje. Začíná 
si obhajovat, proč by měl zůstat, před problémy se přece neutíká. 

Má přece zodpovědnost, může se na to soustředit, protože to vše nesmyslné a nadbytečné už opustil. Živí 
mne to, je to stále užitečná služba lidem, dává mi stále ještě smysl. Ale jak dlouho to vydržím? Jak dlouho 
vydržím řešit záležitosti, které jsem nezavinil a před nimiž nemohu utéct? Nebo snad mohu?  

Vím, že lidé jsou různí, že se nezavděčím všem, že s některými lidmi se úplně míjíme, v oblasti svých zájmů, 
svého přístupu, životního stylu, v pohledu na svět. Vím, že všem nepomohu, a dost možná ani nechci. 
Nebo spíš jejich problém nepovažuji za prioritní.  

Jistě, když se někomu valí sračky ven ze záchodu, je třeba to řešit ihned, ale když si někdo stěžuje, že mu 
nejdou některé televizní programy, které ani neznám, ale většina mu jde, pak ani nemám chuť to nějak 
řešit. Dobrá, ale to jsou věci, s jejichž řešením (resp. zprostředkováním řešení, či nějakou radou), se na vás 
obrací lidé, kteří mají nějaký reálný technický problém. 

Jenže, když mi problémy způsobí stát, resp. jeho úředníci, jeho nově zaváděné předpisy, jeho 
nedostatečná či naopak přehnaná regulace, jsem z toho unavený. Nemusel bych řešit např. problémy 
s krachem Bohemia Energy, kdyby ji stát nedovolil pohltit našeho původního dodavatele a kdyby stát 
dokázal ohlídat její praktiky prodeje energií.  

Nemusel bych lidem (a sám sobě) zvyšovat zálohy na teplo, teplou vodu a elektřinu, kdyby vláda dokázala 
šlápnout na brzdu a něco s těmi závratnými cenami udělat. A tohle mě opravdu otravuje, vysiluje, stresuje. 
Mohu sice pod tlakem podávat větší výkony, ale k čemu mi to je? Co z toho mám mít? Hrdost, že jsem to 
dokázal? Lepší pocit ze sebe? Na to vám sere Bílej Tesák. Mně to zkrátka za ty nervy, stres, čas strávený 
prací navíc nestojí. A proč mám řešit problémy, které primárně způsobil někdo jiný, a u nichž já neumím 
odstranit jejich příčinu, jen ze své pozice musím řešit důsledky? 

A tak mě napadá, že po nějaké delší době ke mně pomalu vstupuje „prázdnota“, takový ten pocit, proč se 
máš trápit, kvůli čemu? Dobře, nechceš utíkat a strkat hlavu do písku. Není to tvůj styl. Ale sám dobře víš, 
že před sebou neutečeš. Možná už brzy nastane čas jít dál, zvědavě otevřít jiné dveře. Zatím je to v mlžném 
oparu, zatím ještě plníš svůj úkol tady.  

Ale, co když už nastal čas, aby otěže po tobě převzal někdo jiný a ty ses posunul dál. Víš, že ty dveře se 
jednoho dne otevřou, že nemá smysl tlačit na pilu. Ale také víš, že musíš být bdělý, abys ty dveře nepřešel, 
abys jen nenakoukl a vrátil se zpět.  

Zkrátka jsi pořád na cestě a víš, že tě na ní doprovází rozum a cit, ego a duše, že je třeba je mít v rovnováze, 
nebát se změny (krok do neznáma) a nelpět na starém známém. Vlastně každá změna začíná takovým tím 
uvědoměním si, že tohle už nechceš, že tě to vysiluje a hledáš, co by tě naopak posílilo.  

Možná, že mě posílí i to, když zůstanu na místě, kde jsem dosud. Nespěchám, netlačím. Když ty dveře 
minu, nemusí se nic stát a pak je lepší, když zůstanu tam, kde jsem. Avšak záleží na tom, jaké pocity ve 
mně vyvolají situace, které přijdou, co mi ty situace dají, jak je následně pochopím. Může to být lekce, 
zkušenost, poznání. 

Pak možná (takto trknut a s pocitem již velké prázdnoty) se rozhodnu otevřít nové dveře a vstoupit. Prostě 
provést tu změnu, ke které mě to donutilo.  

Vím naprosto jistě, že to nebudou dveře velkého korporátu, státního úřadu, politické strany, také to 
nemohou být dveře, za kterými je vyžadována velká zručnost či umělecký talent.  

Také vím, že za těmi dveřmi musím cítit svobodu, laskavost, soulad a dostatek čerstvého vzduchu, přírody.  
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Jednostranný rozhovor s dubem 

Máme na pozemku velký dub. Byl svědkem naší kultivace pozemku, kdy jsme nejprve vytrhávali kopřivy, 
postupně odvezli nahromaděné dřevo, založili přírodní kompost. 

A nakonec se pustili na části pozemku bývalého rybníku do realizace přírodě blízkého biotopu, alias 
koupacího jezírka. 

Přirozeně byl statný dub svědkem časů dávno minulých, časů, kdy se na rybníku v zimě bruslilo, kdy z něj 
voda poháněla mlýnský náhon. Jo, kdybych uměl komunikovat se stromy, nechal bych si vyprávět příběhy, 
které dub za svůj život pamatuje. Jak to tam vypadalo a co se tam pod ním dělo před desetiletími. 

Tak jsem pohladil jeho kůru a v duchu začal mluvit: „ahoj dube, dovol mi, abych se o tebe opřel zády a 
strávil tady chvilku s tebou“. Na svolení jsem nečekal, ale aspoň jsem ho slušně požádal a opřel se zády o 
jeho mohutný kmen.  

Nechal jsem na sebe působit zapadající sluníčko, zpěv ptáků a zvuky přírody a přivřel oči. Mlčeli jsme, tedy 
já jsem nemluvil nahlas, jen v duchu (v myšlenkách) jsem dubu poděkoval, že jsem rád, že je tu s námi a 
že pokud tady budu, tak mu v žádném případě neublížím, ale vzhledem k tomu, že tu tak často 
nepobývám, musím jeho ochranu nechat na něm a na přírodě.  

Popřál jsem mu ať se mu daří, ať nestrádá a hlídá (nám) to tady. Ze své výšky má určitě přehled. Už si 
nepamatuji, zda jsem ještě něco říkal, ale to hlavní jsem mu určitě sdělil. 

A co na to statný dub? Mohl bych napsat, že na znamení porozumění mezi námi moudře pokýval svou 
mohutnou korunou, neboť mírný větřík mu ji samozřejmě načechrával.  

Byla to příjemná chvilka, cítil jsem se báječně. Taková, řekl bych, společná meditace s dubem. Ten krásný 
strom obdivuji, vím, že mi nepatří, jen si roste na pozemku, jehož jsem dle zákonů naší lidské civilizace 
spolumajitelem.  

Podle přírodních zákonů mi byl tento kousek země propůjčen k užívání a tvoření v souladu s přírodou. Tak 
to prostě mám, a tak spolutvoříme. Já dávám prostor přírodě a ona mně. Nebojujeme spolu. Aspoň si to 
myslím, ikdyž sekám trávu, hrabu listí, pleju záhony, ryju, vozím bioodpad na kompost, z něhož občas 
vozím zase na záhony vytvořený humus. 

Dub na mě shlíží z výšky a co si o mém marném snažení myslí, už nechávám na něm. 

 

Pouta, okovy a pavučina 

Když přicházíte na svět jste nespoutaní, ale také bezbranní a závislí na svých rodičích. Ať máte rodiče 
jakékoliv, plně se jim jako miminko odevzdáváte a plně jim důvěřujete. 

Je to na našem světě zařízeno tak, že se rodíme rodičům, kteří jsou zpravidla spoutaní především 
soudobými společenskými pravidly a zvyky. A svá pouta nám vědomě či nevědomě předávají. Současně 
jak rosteme si nasazujeme neviditelná pouta až jsou z toho okovy. Ztrácíme hravost, spontánnost, 
nahrazujeme to povinnostmi (ve škole, následně v práci), ale zároveň (aby se to vyrovnalo) chceme nějaká 
práva a zábavu. 

Tak do pěti let jsme žili spontánně, byli jsme hraví, veselí, a hlavně nás zpracovávali (vychovávali) rodiče a 
prarodiče. Mnozí již od tří let chodili do školky a tam je začal zpracovávat systém, ve školce většinou ukázal 
tu laskavější tvář, více hravou, tvořivou a nenásilnou. Pak nastoupil vzdělávací systém a povinná školní 
docházka. A jsme dospělí. 

Vstupujeme do dospělosti dokonale spoutáni, máme za sebou úspěchy/neúspěchy ve škole, jsme naučeni 
tomu, jak se chovat ve společnosti, máme naučeno se toho a onoho bát. Někdo už je na prahu mládí 
rozpolcen, někdo k tomu teprve časem dospěje, jiný až na sklonku života, či vůbec. 
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Čas mládí, čas důležitosti, čas ega. Čas práce, čas ukázat schopnosti, čas budovat kariéru a získat majetek. 
Ale tam někde v koutku se krčí malá nespoutaná dušička, která „křičí“ a člověk (jeho ego) ji neslyší. Protože 
slyšet ji může jen v tichu a klidu. Jenže duše se chce prosadit, chce, aby se člověk odpoutal, aby byl šťastný 
jen proto, že JE. Tak mohou přijít rány osudu (vyhoření, nemoci, nehody), zkrátka události, které člověka 
zastaví a on má pak možnost přemýšlet, jestli nemůže žít jinak.  

Najednou začne rozumět své duši a pustí si ji do života, začnou se mu nabízet jiné pohledy, hledá a 
rozšiřuje své poznání, začne si všímat i více svých pocitů a při rozhodování bere v potaz kromě analytického 
rozumu i svůj pocit, zda je příjemný, či nepříjemný. Postupně se zbavuje svých pout, odpoutává se z toho, 
že není důležité vědět, co si o něm myslí druzí, že se nemusí nikomu zavděčit, že nemusí říkat to, co chtějí 
druzí slyšet. Může zkusit třeba žít čtyři dohody a ty zdánlivě pevné okovy začnou jedna po druhé praskat. 
Začne pochybovat o zprávách, přestane se na ně dívat a začne hledat jiné pohledy. Přestane si sám sobě 
něco nalhávat a začne být upřímný, opravdový, k sobě a tím i okolí. 

Člověk cítí, jak se odpoutal a osvobodil. Najednou už ale nechce dělat to, co dělal, někteří lidé mu odejdou 
ze života, ale vstoupí do něj jiní. Dělá hlavně to, co činí jeho duši radost. Nicméně ze systému neuteče a 
sobě samému už vůbec ne. Jednou ho jeho myšlenky a skutky dohoní. 

Když se člověk osvobodil z jedněch pout, neznamená to, že si nemůže dobrovolně nasadit pouta jiná a že 
už je nespoutaný. Kolika lidem se to stalo. Osvobodili se z ega materiálního, ale propadli egu duchovnímu. 
Nebo jednodušší příklad: mnohé ženy se osvobodily od své obezity, ale za to (uspokojeny svým zhubnutím) 
propadly anorexii. Ikdyž nepůjdete z jednoho extrému do druhého, rozhodně nemůžete tvrdit, že jste 
nespoutaní. Máte tu jemné předivo zdánlivě slabých pout. Ale tato pouta jsou nejsilnější, je mnohem těžší 
se z nich odpoutat než z těch na pohled pevných. Je to taková pavučina, jeden den ji vymetete, další den 
je tu znova. 

Co třeba vztah k autoritám? Učitelům, lékařům, vedoucím? Učíte se zkušenostmi. Mě vrtalo hlavou, proč 
moje maminka sužovaná nemocemi se léčením (prášky) nejen že vůbec neuzdravuje, ale její stav se po 
těch letech naopak významně zhoršil. To mne přivedlo k pohledu psychosomatiky a k tomu, že zdraví je 
hlavně moje zodpovědnost a že důležitou roli hraje, jak se cítím. Že nemoc a bolest je signál těla, něco 
s tím člověče udělej.  

A pak jsou tu vztahy, i z těch toxických se člověk odpoutává těžce, ale nedokáže se zpravidla odpoutat od 
vztahů k milovaným osobám. Protože za ně cítí určitý díl zodpovědnosti. To mohou být dávno dospělé 
děti, které mají již svou zodpovědnost, jak naloží se svými životy, ale také partner, kolegové v práci, 
sousedi.  

Svou roli tu hraje lidskost.  A také ta jemná citová pouta. Pokud tam větší roli hraje láska, respekt a úcta, 
pak si takováto pouta můžeme ponechat. Důležité je si uvědomit, že svůj život žijeme každý sám za sebe. 
S plnou zodpovědností. I s těmi neviditelnými pouty. 

 

Srovnávání se 

Porovnáváme se a srovnáváme se. Přijde nám to normální a přirozené. Začne to v rodině, ve škole, nějak 
nás to doprovází celý život.   

Ono je nám to srovnávání se neustále vnucováno. A není to samozřejmě jen špatné, ono nám slouží 
k poznání. K takovému celoživotnímu vzdělávání, ke sbírání střípků do mozaiky na naší životní cestě. A 
zejména pak k poznávání sebe sama. 

Může z toho vyplynout spoustu negativ, ale přes ně se můžeme dostat k pozitivům. Negativní je to 
vnucované, především rodiči a společenským prostředím. Mnohé děti od rodičů slyšely: „podívej se na 
spolužáka, jak je hodný, jak se dobře učí a ty zlobíš a neučíš se“, nebo „musíš pořádně trénovat, abys byl 
nejlepší a mohl sis dovolit vydělávat sportem“, „musíš studovat, abys byl někdo a hodně sis vydělal“.  

A na problém je zaděláno, pokud dítě nemá talent na sport, na studium, ale je šikovné na něco jiného, ale 
nedostane příležitost svůj talent rozvíjet. A pak je tu ta touha po majetku a dokonalém vzhledu.  
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Srovnávání se s modelkami často vede k mentální anorexii a bulimii, srovnávání s vnadnými celebritami, 
spolužačkami, kamarádkami často dožene ty méně přírodou obdařené pod kudlu plastického chirurga.   

Srovnávání vede k dalším negativním jevům, souvisejícím s touhou po majetku, po kariéře či moci. A tak 
mohou ti méně majetní závidět těm více majetným, přičemž ani nemusí být co. Protože může být často 
cennější vlastní záhumenek, na němž se dá něco vypěstovat (příp. i postavit) než luxusní vila zatížená 
nesplatitelnými dluhy. Závidět lze ledacos a lze si přát i negativně, tj. aby sousedovi ta koza chcípla. 

Z toho srovnávání mohou vyrůst i další negativní jevy jako sebevraždy, vraždy, loupeže, závislosti na 
škodlivinách (cigarety, alkohol, drogy a další). Častější jsou ty méně dramatické, ale též negativní jevy, jako 
je přetvářka, pokrytectví, povyšování, pohrdání, ponižování, šikana. 

Srovnávání může ale vést i pozitivním směrem. Je to samozřejmě v osobnostním nastavení, a to může 
změnit jen ta jediná osoba sama. Nikdo jiný to za ní neudělá. A v tom je to jednoduché, ale zároveň strašně 
těžké. Když vidíte člověka, který se usmívá, je šťastný a není ani bohatý, možná vás to naštve. Nezdravě: 
budete z toho smutný, budete se vztekat a litovat se. Jste zkrátka v tom módu oběti. To vždy najdete 
spoustu viníků a spoustu výmluv. 

Nebo se naštvete zdravě. Na sebe. A začnete hledat. Jako první věc je nutné si začít klást otázky. Proč on 
je šťastný a já ne? Co já dělám špatně? Proč se mi nedaří? Proč, když mám víc, jsem já ten nešťastný? Pak 
na ty otázky hledat odpovědi. Venku i uvnitř sebe. Po chvíli se můžete ptát jinak. Co mám udělat, co mám 
změnit? Zjistíte, že víte, co se vám nelíbí, víte, co nechcete dělat, s kým vám je a není dobře. Tak seberte 
odvahu a řešte to. Udělejte první krok. Po něm následují další. Už prvním krokem se vydáváte na cestu, 
která vás osvobodí od srovnávání, od obav typu „co by tomu řekli lidi?“ „Co chce druhý slyšet, co mám 
říkat, abych nenarazil?“  

Osvobodíte se od pomluv. Nebude vás zajímat, co si o Vás druzí myslí. A oni přestanou pomlouvat, když 
svou ne-reakcí tomu nedáte svou pozornost a energii. Nebo nepřestanou, ale k Vám už se to nedonese. A 
ikdyby, tak si z toho vůbec nic neděláte. 

Tak jste se na začátku porovnal, a to srovnání Vás motivovalo ke změně. Vy jste se změnil, a tím se změnila 
Vaše realita, protože se více usmíváte, hrajete si, jste šťastnější, než jste býval. I přesto, že se Vám zrovna 
daří hůř než předtím. 

Jo, srovnáváme se. Někdo to potřebuje k leštění svého ega, jiný k utvrzování se ve svém přesvědčení, 
strachu, sebelítosti, někoho to ale nakopne a doslova probudí k jinému životu. 

Ne nadarmo se říká „změň sebe a změníš celý svět“. 

  

Údolí smrti a údolí života 

Je to samozřejmě nadsázka, ale za „údolí smrti“ považuji sledování televize a internetu, za „údolí života“ 
pobyt v přírodě.  

Sledujete-li „údolí smrti“, jste jí doslova pohlcen. Nejde jen o detektivky, krváky, horory, ale též o zprávy, 
politické debaty. Vysílání o Covidu je především o smrti. Je to totiž mediálně boj s virem na život a na smrt. 
Bojte se smrti a zachraňte si život. Jako bychom měli povinnost smrti utéct, byť víme, že před ní nikdo 
neuteče.  

Vím, že musím zemřít a taky vím, že z „údolí smrti“ musím často odejít, ne proto, abych utekl smrti, ale 
pro to, abych vůbec žil. Tak odcházím do „údolí života“ načerpat životní sílu a účastnit se života. Dýchám, 
dívám se, pohybuji se, žiju.  

V neděli jsem byl v údolí života skoro čtyři hodiny. Ranní procházka, když ještě nebylo tak větrno, trvala 
asi dvě a půl hodiny. Projít jsem se šel sám. Šel jsem kolem Jizery směrem na Kochánky, prošel les Slepeč 
a pak se po silnici vrátil do města. Cestou jsem mohl pozorovat spousty ptáků, ukázala se mi i veverka, 
zajíc a srnky. Zaslechl jsem už jarně trylkovat kosa.  
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Cestou jsem mimo město žádné lidi nepotkal, ani ne moc lidí ve městě. Bylo totiž krátce po osmé ranní, 
když jsem vyšel a vracel jsem se před jedenáctou, to už jsem lidi potkával. 

Odpoledne jsem šel se psem k tůním. Byli jsme venku něco přes hodinu. Většinou jsme potkávali pejskaře, 
ona to je oblíbená trasa pejskařů. „Údolí života“ pokračovalo i doma, protože nás navštívil syn a v podvečer 
ještě dcera s partnerem. Tak se vesele povídalo, když pak dcera s přítelem odešli domů, povečeřeli jsme 
se synem a pak si zapnuli to televizní „údolí smrti“. 

A to doslova. Běžel výborně zpracovaný seriál „Devadesátky“ s pokračováním příběhu orlických vražd. 
Neděli jsem tedy strávil při životě, protože v přírodě to žije a když při tom člověk ujde asi 12 km pěšky, je 
sice příjemně unaven, ale zároveň nabit energií a endorfiny získal z přeletu strakapouda, hejna sýkorek, 
poletujících sojek a šplhající veverky.  

To se s lajky na fejsu vůbec nedá srovnat. Tedy v mém případě podivína, který na fejs nechodí, a tak mu 
ban uděluje sám.  Kdybych tam psal to, co píšu sem, pak bych asi banován byl. Takže za mě „zlatej idnes“ 
a poděkování adminům.   

Ta krása „údolí života“ překryje „údolí smrti“ a pak i po těch „Devadesátkách“, na které se ovšem dá dívat, 
usnete jak dudek. 

 

Svobodu doprovázenou zodpovědností 

To chci. Základem je svoboda projevu a samozřejmě i po projevu. Nechci cochcárnu, nějaké hranice (limity) 
platit musí, ale rozhodně nechci svobodu řízenou z centra.   

A ještě k tomu kontrolovanou vykladači „jediné pravdy“, kdy nějaký novodobý svazák v roli mocného 
vládního úředníka mi nařídí, co mohu a nemohu říkat a psát. 

Narazil jsem na vyjádření Stanislava Bernarda, majitele rodinného pivovaru v Humpolci: „čím více je 
společnost svázaná byrokracií, nesmyslnou politickou korektností a nesvobodou, tím méně životaschopná 
je. Zkusme na to nezapomínat, dokud ještě není úplně pozdě“. 

Vnitřní svobodu mi nikdo vzít nemůže, ta vnější je neustále ukrajována a lidé se tomu přizpůsobují. 
Neříkají, co si myslí, raději mlčí, přijali autocenzuru. Někteří se s tím nespokojí a otevřeně za svobodu 
projevu bojují.  

Nemusí se otevřeně bojovat, rebelovat, nevím, zda není lepší tomu nevěnovat pozornost. Mám svobodu 
se nezúčastnit vnucovaných her a akcí, za něž se v manažerských pozicích globálních korporátů udělují 
plusové body, zvláště, když hlasitě tleskáte, protože se pak cítíte být lepšími, morálně nadřazenějšími. 
Ovšem neúčast, netleskání, to už je mínus. Mám svobodu žít si po svém, ale za to také přijímám 
odpovědnost a samozřejmě nesu následky. 

Žít přirozeně, jedno-duše, řídit se přírodními zákony, být upřímný, tj. mluvit tak, jak mi zobák narostl, 
nepřetvařovat se, respektovat druhé, ale řídit se svým rozumem a citem a podle toho jednat. Tomu říkám 
svoboda. 

Přebujelá byrokracie jde jednoznačně proti tomu, je složitá, vše trvá neúměrně dlouho, je to strašně 
nepružný systém, když potřebujete jednat pružně a rychle, musíte zavést nouzový či výjimečný stav. Ten 
je však zneužitelný. Chcete mít právo, pořádek, bezpečí, prosperitu, tak neustále zpřesňujete a zpřísňujete 
normy a předpisy a k tomu vymýšlíte nové. Svázali jste život nesmyslnými a zbytečnými pravidly. Čeho jste 
tím dosáhli? Právního chaosu, nepořádku, nebezpečí, krize a bídy.  

Výsledek je ale přesně opačný, než jste zamýšleli, pokud jste tedy opravdu nezamýšleli výsledek, k němuž 
se dospělo. Jste přesvědčeni, že pácháte dobro, ale výsledkem je něco jiného. Výsledkem byrokracie je 
neživotaschopnost, nepružnost, takže více byrokracie to ještě více přidusí, zabetonuje.  

Z toho je pak těžká cesta ven. Jenže to svým způsobem posiluje odpor, čelit klimatické změně musíme 
přizpůsobením, respektem k přírodě a lidem, změnou svého chování, tj. sami od sebe méně 
spotřebovávat, méně plýtvat zdroji.  
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Ať chceme nebo ne, příroda nás k tomu donutí. Green deal je byrokraticko-politicko-byznysový projekt, 
který navíc prosazován zaslepeně, ideologicky, přináší daleko víc škod než užitku.  

Byrokraté mají potřebu řídit a kontrolovat. Přebujelý systém se neobejde bez digitalizace. A vše se navíc 
rozšiřuje do spousty dílčích oborů, medicína, právo, až přes detaily nevidíme celek a souvislosti. Právník 
už se neobejde bez zdigitalizované databáze předpisů a jednotlivé instituce nabízejí různé interaktivní a 
inteligentní formuláře. A myslíte, že nám to zjednodušuje práci? 

Práci by to určitě zjednodušilo, kdyby formuláře byly jednoduché, pochopitelné a opravdu inteligentní. Je 
tolik centrálních databází, registrů apod. Jsou funkčně propojené? Proč, např. na portálu justice, nemůžete 
jen prodloužit členství lidí ve výboru SVJ, kteří dále pokračují v dalším funkčním období, musíte je vymazat 
a znovu zapsat? To mi hlava nebere, to IT z principu neumožňuje, nebo je to jen vlastnost tohoto portálu 
a požadavek právníků? Tváří se to jako inteligentní (smart) řešení, přitom je to spíše debilní. Z mého 
pohledu zcela určitě. Celá ta digitalizace vede k demenci, k zhloupnutí. 

Snažme se bránit svobodu, ve svobodné společnosti je život, v přírodě je život a ten je nejlépe funkční, 
pokud je zachována diverzita a vlastností přírody je, že se ustaluje do dynamické rovnováhy. Člověk je 
součástí přírody, ne pán tvorstva, což je totožné s pojmem hrobař přírody. Jenže příroda je mocnější.   

Ale vraťme se ke svobodě a společenskému dění. Naplní se brzy slova Thomase Jeffersona: „když se tyranie 
stane zákonem, vzpoura se stane povinností?“ Náš premiér jako nejlepší evropský signalista, nám již 
otevřeně signalizuje náraz do zdi. Ten asi bude nutný a tím bude vynucená skutečná a nevyhnutelná 
změna. Probuzení z hypnózy a tím změna myšlení a chování, šetrné využití přírody místo drancování, 
spolupráce a respekt, místo soupeření a nenávisti. Temná alternativa budoucnosti se již ukazuje na 
otevřené scéně.  

Předpokládám, že se za oponou už pracuje na zárodcích nové společnosti, neboť Velký Reset už vyšel na 
otevřené jeviště mezi herce, které režíroval ze zákulisí. V zákulisí je ale další Režisér a někteří herci 
v představení se s ním spojili a hrají po dohodě s ním. Sice pokračují v té profláknuté hře, která je už 
samotné nebaví, ale vědí, že se cosi chystá a mají za úkol hrát dál. Nejsou již však v roli užitečného idiota, 
ale fíkového listu.  

Proč fíkový list? Ten zakrývá, co je skryto pod ním a zatím se hraje hra na Velký Reset, jen to finále bude 
v režii Velkého Režiséra a přijde jako blesk z čistého nebe.  Jakou z těchto rolí má náš premiér? Užitečného 
idiota hraje tak skvěle, až to vypadá podezřele. Že by byl nakonec tím fíkovým listem? Upřímně, nemyslím 
si to, ale rád bych se mýlil. 

Že se Příroda a Země bude bránit na to bych si i vsadil (konečně je to vidět), že nelze pokračovat ve 
společenském systému, který směřuje do záhuby, je jisté. Jaké jsou boží plány ví jen Bůh. Láska zvítězí, 
když ji přijmeme a nebudeme se jí bát. 

 

Těžká doba? 

Stále stejné naprogramované reakce. Té negativity je příliš. Toho strašení je neúnosně. Stres už se nedá 
zvládat. STOP! 

Zastavte se. Protáhněte se, dýchejte. Nebo se sbalte (pokud můžete) a jděte ven. Tento text jsem pojal 
jako nevyžádané rady: jak se psychicky nesesypat a zmírnit stresovou zátěž. Že to nejde? Jde, ale chce to 
změnu přístupu. 

Pořiďte si deníček a pište si, co vás během dne na jedné straně naštvalo, co vás děsí, ale na druhé straně, 
co vám přineslo radost. Nasměrujte se od stresu a naštvání k radosti.   

Po nějaké době si prohlédněte seznam položek a podtrhněte si, jaké položky můžete sami okamžitě 
změnit. A zjistíte, že něco určitě změnit můžete a zmírnit tak míru stresu. 

Třeba vás iritují zprávy a politické besedy, začnete běsnit a dáte si panáka, nebo otevřete lednici a pořádně 
to zajíte. Co by se stalo, kdybyste se na zprávy přestal dívat? To můžete zkusit. Vymyslete si a praktikujte 
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místo toho jinou činnost, třeba si čtěte, zacvičte si, poslouchejte muziku, věnujte ten čas, který věnujete 
ze zvyku zprávám, sami sobě. Časem se uvolníte, po panáku už sahat nebudete, nevybílíte večer ledničku 
a nepůjdete spát s plným žaludkem, ale už budete večeři pěkně trávit. 

Štve vás premiér, prezident, ministr? Dobře, ale co tím získáte? Krátkodobě se vám uleví, pokud si u telky 
zanadáváte. Jenže ten žaludeční vřed, nebo infarkt si přivodíte vy sám. Stejně víte, že geopolitiku sami 
nijak neovlivníte, ale můžete ovlivnit svůj život.  

Stresuje vás práce? Nepříjemný šéf nebo kolega? Odvážíte si promluvit o tom, co vám vadí? Odvážíte se 
z práce odejít jinam? Odvážíte se sám sebe zastat? Pokud ne, zkuste se s tím smířit, nedusit to v sobě, 
protože jednoho dne hrnec přeteče, rupnou nervy, nebo se zhroutíte. Prásknete za sebou dveřmi, nebo 
vás odveze záchranka. Zkuste to řešit včas. Kariéra a peníze nestojí za zničené zdraví. 

Potřebujete stresovou zátěž něčím vykompenzovat. Jděte do přírody, ven a nechte mobil doma. Něco 
tvořte, vyrábějte, malujte, zpívejte si, pište. Stýkejte se s lidmi, s nimiž je vám příjemně.  

Zažívejte drobné radosti. Třeba s malými dětmi, domácími mazlíčky, v přírodě pozorujte stromy, květiny, 
motýlky. Procházejte se, cestujte, sportujte pro potěšení, hrabejte se v hlíně, kuťte něco v dílně. Dopřejte 
si čas proto, co vás baví, co vás činí šťastnými. Hned teď, nečekejte až … děti vyrostou, půjdu do důchodu, 
vyléčím se, splatím hypotéku, auto, našetřím ….. Najdete tisíce výmluv až jednou už žádné „až“ nebude.  

Tak se snažte žít v režimu tady a teď, v přítomném okamžiku a nestresujte se z toho, co bude až bude či 
nebude. Situace vám zkrátka přijde do života a vy se s tím budete muset nějak popasovat, nějak reagovat. 
Nastalou situaci neovlivníte, ale ovlivníte svoji reakci na ni. To můžete. 

Něco vás může srazit na kolena. Vy ale vstanete (někdo vám pomůže, poskytne oporu) a postavíte se na 
nohy a vykročíte. Časem zjistíte, že jste tuto lekci, tuto ťafku od života potřeboval. Že jste si sice prošel 
nepříjemnostmi, ale to vás nakonec posílilo a posunulo. 

Každá cesta ke změně začíná prvním krokem. Nebojme se ho udělat. Nejsme v tom sami, ikdyž si tak 
připadáme. Ono to asi jinak nejde, trefně to říká Novak Djokovič: „Stůj za tím, čemu věříš, ikdyž to 
znamená zůstat sám“.      

 

Cesta poslušnosti, cesta rebelství, cesta zoufalství 

Jak jsem slíbil minule, pokusím se nastínit tři různé cesty, z nichž dvě jsou pasivní, jedna aktivní. Jo, a 
aktivní neznamená aktivistická. 

Cesta poslušnosti. Dělám vše, co se mi nařídí. Poslušně a radostně tleskám všemu, co se mi řekne. Klaním 
se a tleskám vlajce duhové, modrožluté, krásné tibetské, modré se žlutými hvězdičkami, …. Zkrátka té, 
která je zrovna v kursu. Před národní vlajkou si odplivnu, protože si ji přivlastnili „ti hnusní náckové“. 

Poslušně si nejméně dvakrát ročně změním pohlaví. Poslušně se budu radovat v průvodu hrdosti, poslušně 
si dojdu pro posilující dávku, jakmile mi zčervená tečka v mobilu. A také si mohu poslušně vybrat svou 
smrt. Poslušně zmrznu, poslušně umřu hlady, poslušně se udusím v respirátoru, poslušně zemřu na x-tý 
covid po y-tý posilující dávce vakcíny. Nebo se z toho všeho poslušně zblázním a vezmu si život sám. 

Předtím si to ještě báječně užiju, poslušně odevzdám veškerý svůj majetek a budu poslušně, ale nesmírně 
digitálně šťastný. 

Cesta zoufalství: doběhly mě složenky, jsem zadlužený, v exekuci, v insolvenci. Denně přemýšlím, zda 
budu dnes jíst nebo topit. Zítra má být větší zima, tak se dnes radši najím, abych si mohl zítra zatopit. Také 
musím něco splatit, aby mi exekutor nezabavil kamna. Poníženě jsem musel žádat o žebračenku, formulář, 
který jsem neuměl vyplnit, mi vyplnila úřednice a padla na to půlka žebračenky. Hele, mám malý kapesní 
nůž. Těš se ty kriple, půjdu a vyřídím tě. Tímhle nožem? Když máš kolem sebe ochranku? Zabili by mě, než 
bych se přiblížil. Musel bych někde ukrást lepší zbraň. A co takhle se na to vykašlat a zabít sám sebe. Mám 
tu ten nůž, nebo prášky? Provaz nemám, neutopím se, protože umím plavat. Pistoli taky nemám, a stejně 
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umřu hlady nebo zmrznu. Ale znám viníka, a protože je nás víc, můžeme si to s ním vyřídit. Pak se zoufalců 
sejde víc a vybouchne papiňák.  

Cesta rebelství. Nebudu bez rozmyslu dělat to, co po mně chcete, je mi to podezřelé, nevěřím tomu, 
pochybuju o tom. Čím víc tlačíte, tím víc tomu nevěřím. Vydržím to. Nemám strach, nemám strach ani ze 
smrti. Odolal jsem nátlaku, vydržel jsem. To mě posílilo. Existují také takoví lidé? Ano, jsou tady, vidím je 
na internetu, najednou se s nimi setkávám i ve svém okolí. Nejsem sám takový blázen. To je fajn. Stojí za 
to se s těma lidma spojit a něco zkusit. Odejít ze systému. Nebo na něm nebýt až tak závislý, nevěnovat 
mu energii a pozornost. Vzepřít se mu. Ani nevím jak, stal jsem se rebelem. Našel jsem cestu k sobě, našel 
jsem cestu k vnitřnímu hlasu, hlasu svého srdce. Srdce je odvážné, umí vést, když seš ochoten ho 
poslouchat a přestaneš naopak poslouchat svou mysl, svého našeptávače: co by tomu řekli lidi? Víš, co 
všechno by se ti mohlo stát? Zavřou tě, vyhodí z práce, jestli neuděláš, co ti nařizují, vzdej to, nekomplikuj 
si život. 

Je to cesta trnitá, jsme jiní, než ti poslušní a zoufalí. Ale razíme cestu, začínáme se spojovat a je jen na těch 
poslušných a zoufalých, zda se přidají, zda najdou odvahu, překonají svůj strach a otevřou se rebelské 
lásce. Ona totiž je rebelská, odvážná, ochotná, radostná, soucitná, pokorná a zodpovědná.  

Cesta rebelství je obtížná, projdeš svými stíny, to tě posílí, že najdeš odvahu a zároveň se zbavíš svých 
stínů tím, že je přijmeš. A teď už to jen necháš na tom řídícím, protože podobné se přitahuje, aby ti přitáhl 
do života podobné lidi a ty ses s nimi spojil. A to je ta evoluce odspodu, kterou sis odpracoval. Cesta 
rebelství je aktivní, přestože může být i tiché rebelství, tzv. pasivní rezistence (odpor). 

Zdánlivě existuje i další cesta, cesta snaživců, obsluhy elit. Tato vrstva patří převážně do kategorie 
poslušných (příp. tzv. vyčůránků) a jsou to konkurenti v postupu výš. Vzájemně se hlídají, intrikují, odhalují 
přeběhlíky a zrádce, předbíhají se v patolízalství směrem nahoru. Elitám poskytují narušenou zpětnou 
vazbu, všichni žijí v tom svém „akváriu“ a vůbec je nenapadne, že někteří lidé žijí jinak, že mají úplně jiné 
problémy. Rebely často zaměňují za zoufalce. 

Poslušní potřebují drába, zoufalci volají po pomstě, po revoluci, po krvi. Tak co, elity, ustoupíte rebelům, 
nebo si počkáte na zoufalce?    

 

Tvořme si šťastnou realitu 

Právě v této době. Době chaosu, zmaru, války, ničivého sucha a dalších přírodních katastrof. Příroda nám 
nastavuje zrcadlo, i procesy, které se dějí okolo nás, vycházejí jaksi z nás. Z našich hlubin, našich temných 
zákoutí. 

Chováme se macešsky k přírodě? Ano, drancujeme ji, bereme si suroviny na naše domnělé potřeby, 
vracíme jí hory odpadků. Hospodaříme a žijeme vůči přírodě bezohledně. Taktéž vůči sobě navzájem. 

Klaníme se zlatému teleti, penězům, což má být proudící energie směny za zboží a služby, které děláme a 
mezi sebou měníme. Ale ty peníze, dnes nějaká digitální čísla na účtech a papírky v peněžence, hrají roli 
posilovače ega. Ten má peníze, má úspěch. Je úspěšný, proto má peníze. A třeba ani nemá, jen má 
majetek, a to na dluh a předvádí se s ním. 

Přichází náraz do zdi. Co s námi otřese, abychom změnili své chování, své myšlení? Abychom se jako 
lidstvo zregenerovali, když jsme pohodlím zdegenerovali? Když jsme vytvořili společnost technologicky 
závislých bio-robotů, domněle nezávislých na přírodě a přírodě nadřazených?  

Přírodní katastrofy nás obvykle pohnou k soucitu, který chvíli vydrží, ale co poučení, poznání? Snaha 
odstranit příčiny, nechybovat stejně poněkolikáté. Nyní se k tomu přidávají ještě katastrofy společenské, 
válka, ekonomická krize, ale především krize morální, ztráta zdravého rozumu, chybí zapojení citu, chybí 
přemýšlení o souvislostech, o příčinách a důsledcích. U elit chybí sebereflexe, respekt k jiným, odvaha 
k činu. Jakási „morální převaha“ elit nemá moc společného s respektem, úctou, tedy s žitou přirozenou 
morálkou, spíš působí jako pokrytectví a povýšenost. 
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Co s tím? Vztekat se, plakat, plivat na ty, s nimiž nesouhlasím? Terapeuticky pomůže se vyvztekat, 
vyplakat, zkrátka to v sobě nedusit a přetlak vypustit. Ale nejlepší je (aspoň já to tak u sebe cítím) ponořit 
se do ticha a pobývat co nejčastěji v přírodě. Bez obtěžujícího mobilu a dalších technických hraček 
k zábavě či k přetížení informacemi.  

Protože zejména v blízkosti přírody jsem tvůrcem své vlastní reality, tvořím v souladu s přírodou, dělám, 
co mne baví, dělám to, co umím, resp. se učím i to, co jsem zatím neuměl, či nedělal. A tak to třeba 
zkouším. 

Dá se to zažívat i v pracovní službě. Člověk se setká i s příjemnými lidmi, otevírají se vám nové obzory, co 
nešlo, najednou jde. Chtělo to jen trpělivost, než se vše uspořádalo tak, aby se to mohlo udát. Obvykle to 
nebylo podle naší původní představy, šlo to více komplikovaně, trochu oklikou, ale přání se splnilo, záměr 
se uskutečnil.  

To, co vysíláte, se Vám vrací. Proto se snažím nevysílat negativní vlny, protože ten bumerang přiletí ve 
chvíli, kdy ho nečekáte. Nehledám viníka, neočekávám, že by za mě někdo něco vyřešil, vím, že se přičinit 
mám sám, že mám sám hledat řešení a najít lidi, kteří mi jsou schopní a ochotní s mým problémem pomoci. 
A takové lidi nacházím.  

Náhoda? Štěstí? Tak bychom to také mohli nazvat. Já tomu dnes říkám synchronicita. Protože vše ve 
vesmíru je energie a vibrace, a vzájemně se přitahuje či odpuzuje. A tak jsou k sobě přitahováni lidi, co se 
potřebují. Někdo potřebuje nastavit zrcadlo, jiný potřebuje s něčím pomoct. 

Má osobní realita je převážně radostná navzdory neradostné době. Zkuste to taky, nelpěte na svém 
přesvědčení, neobviňujte ostatní, upozaďte své ego, vnímejte ticho, které léčí. Dělejte si radost, usmívejte 
se, snažte se vysílat ne kouřové signály, ale pozitivní vlny. Časem se vám to vrátí.   

Člověka charakterizuje lidství, nebojme se lidství a lásky. Pusťme si lásku do života. Strach lidi svazuje, 
láska lidi povznáší a probouzí v nich jejich potenciál, jejich kreativitu. Tvořme si sami sobě laskavou, 
radostnou realitu a budeme šťastni a také zdrávi. Čím více lidí to bude dělat, tím bude společnost 
laskavější, mírumilovnější, více lidská, méně robotická. Proč se lidé vlastně bojí vystrašených robotů 
v čele? Ti v čele se bojí. Mají veliký strach, že se jich přestaneme bát a nenecháme se ovládat. 

 

Své plány Bohu nevykládej 

Proč? Jsou mu k smíchu. Je vševědoucí, a tak ví, co ty nemůžeš vědět. Proto může být všechno jinak, než 
si myslíme. 

Uvažujeme totiž velmi omezeně. Na základě našeho omezeného poznání a našich omezených smyslů. A 
měli bychom si tato naše omezení neustále připomínat. Stačí nám k tomu vědět, že pes má násobně lepší 
čich, kočka se dobře orientuje v noci, netopýr slyší, co my ne. 

Používáme přístroje založené principech ultrazvuku, ultrafialového či infračerveného záření, 
rentgenových paprsků apod. Máme své znalosti, vědomosti, zkušenosti. Ale také strachy, přání, 
přesvědčení, návyky, tradice. Máme rozum a cit.  

Z živočišné říše (jejíž jsme součástí) máme své přirozené instinkty (u mnohých lidských jedinců zakrnělé či 
popírané), ale máme i to božské, čímž se od běžného živočicha lišíme. Jsme vybaveni rozumem, myslíme 
a používáme slova. Ale jsme také vybaveni cítěním, prožíváme pocity, emoce, máme intuici.  

Máme ego a duši. Obojí k životu potřebujeme a obojí by mělo být v nějaké rovnováze. Ideální stav je, 
pokud ego duši podporuje. Duše je to hravé dítě v nás, co žije radostí, co se směje, když je šťastné, nebo 
pláče, když je smutné. Ego je ten rozumný dospělý, který to řídí a má pod kontrolou. Jenže správně je, co 
si myslí, že to řídí a má pod kontrolou. 

Ego se identifikuje s rolí, s významem a je-li přebujelé a staví-li se nad duši je i nafoukané: já jsem Někdo, 
ovšem duše ví, že je „nikdo nebo nic“, jen malá součást vzájemně propojeného celku. Proto na sebe naráží 
hlavně ega, která spolu soupeří, bojují, soutěží, kdežto duše se dokáží spojit a spolupracovat v zájmu celku. 
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Příroda to tak chtěla a stvořila nás jako vzájemně se doplňující rozdílné principy: mužský a ženský. Vztah 
muže a ženy nahlížený rozumem a egem: to je samý rozpor, bariéra nepochopení, soupeření. Zkusme se 
na to podívat duší, srdcem: a najednou máme to nádherné spojení a propojení, Lásku.  

Asi se milovat se všemi nelze, ale můžeme se o to aspoň pokusit. Prvním krokem by mělo být začít 
naplňovat to biblické „miluj bližního svého jako sebe sama“. Pokud se nenávidím, jak mohu někoho 
milovat? Zkuste ze začátku odložit nenávist, začít se tolerovat, pak respektovat, a nakonec mít rád. 

A tak to můžete přenést i do svých vztahů s okolím: někoho budete milovat, jiného aspoň respektovat, 
jiného tolerovat a dalšího si nevšímat. Ale už nebudete nikoho nenávidět a není síla, která by ve vás 
nenávist probudila. Uvědomíte si, že jste sice Nic a Nikdo, ale že jste rád na světě a rád si hrajete. Ale už 
hrajete jen hry, které vás baví a přinášejí vám radost. 

Dávejte si pozor, čeho se bojíte a co si přejete. Jestli věnujete příliš pozornosti svému strachu, strach vás 
bude doprovázet a úzkost vás bude sžírat až to bude nesnesitelné. Řešení? Nepochopené a 
nepochopitelné: sáhnete si na život. Buď se vám to povede, nebo se stane zázrak a jste zachráněn a život 
přehodnotíte. Nebo se toho pustíte a necháte to „koňovi“ a postupně se vyhrabete ze dna.  

A co že jste si přáli? Hodně peněz? Třeba se vám to poštěstí. Vyhrajete ve Sportce, zdědíte majetek. Budete 
umět s tím zacházet, nerozfofrujete to, nepřipraví vás o to někdo? Za jakou cenu vám připadlo dědictví? 
Co když jste zdědil na stará kolena majetek po náhle zemřelém svobodném bezdětném jediném synovi, 
který tu ještě mohl být? To vám asi to dědictví pěkně zhořklo. Říkám si, zda splněné přání stát se 
premiérem našemu současnému premiérovi již také nezhořklo. Ale jak se říká, kdo chce kam, pomozme 
mu tam.   

Období transformace je náročné. Možná, že nás má vše tak vydusit, abychom se pustili a přestali to staré, 
hlavně ten neustálý boj, podporovat. Abychom se přestali bát, nenechali si vnutit to, co bytostně 
nechceme, ubránili svobodu a šířili lásku, která nás přes hory přenese.  

Možná nás čeká „kvantový evoluční skok“ do neznáma, kde nebudeme závislí na jakýchkoli šmejdech, 
spekulantech, překupnících a úřednících. Kde budeme vzájemně spolupracovat, soucítit, žít a tvořit 
v souladu s přírodou, budeme mít k dispozici takové technologie, že žádné jaderné a uhelné elektrárny, 
plynové kotelny již nebudou potřeba. Přejme si to, byť to zní utopicky a neuvěřitelně, budeme-li si to 
vroucně ze srdce přát, proč by se to nemohlo stát? 

 

  

 


