
Vzájemná inspirace

Benátky nad Jizerou  

Jsou lidé, kteří inspirují druhé, 

především svou radostnou tvorbou

Ing. Jan Tichý



Inspirace

 Vzory, autority

 Poznání, moudrost

 Dualita, polarita,

 Rovnováha, soulad

 Tvorba reality, čtyři dohody

 Minulost, budoucnost, přítomnost (tady a teď)

 Staré a nové paradigma, chaos a řád



Vzory 

 Rodiče (prvotní bozi na světě)

 Učitelé, spolužáci, kamarádi

 Sportovci, umělci, vědci, kazatelé, filozofové



Autority 

 Autority posloucháme 

(nebo je poslouchat nechceme)

(příp. svůj přístup během

života přehodnotíme)

 Pozitivní motivace: chceme být jako oni, 

dokázat to, co oni

 Vnucování, může vést k závislosti, nebo 

naopak k odporu, rebelii



Poznávání 

 Nápodoba, hra

 Učení se

 Sebevzdělávání

 Zdroje: knihy, internet, lidé

 Cíl: vědět, znát a umět



Filozofie, náboženství

 Víra

 Naděje 

 Láska

 Výklady světa, poznání, přemýšlení, názory, 

postoje, úhly pohledu

 Také manipulace



Moudra, přísloví, citáty

 Žádný strom neroste do nebe

 Co kdo zaseje, to sklidí

 Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se 

neponižuj



Moudra, přísloví, citáty

 Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce 

hledá důvod

 Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili 

druzí tobě 

 Žij a nech žít!



Jan Werich

 Na jedno jsem vždy věřil. Že nás pánbůh udělal všechny stejné. 

Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný od 

neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se 

potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se 

neudusili

 Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. 

Možná že toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, že má 

šikovnější ruce, možná že má větší bicepsy.

 Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho 

udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí.

 Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají 

rádi lidi.



Moudra, přísloví, citáty

Relativita dobra a zla:

 Cesta do pekel je dlážděna dobrými 

úmysly

 Všechno zlé je k něčemu dobré 



Polarita, dualita

 Svět je vlastně „magnet“, plus a mínus

 Pól – protipól 

 Vše má svůj opak, 

rub a líc, 

každá mince má dvě strany



Rovnováha

 Jak na polaritu? 

 Nadhled 

 Rovnováha, harmonie, soulad

 Zlatý střed



Tvoříme si realitu?

 Myslíme, smějeme se, pláčeme…

 Máme obavy, bojíme se

 Bojujeme 

 Máme rozum, ale i emoce, pocity (příjemné i 

nepříjemné)



Tvoříme si realitu?

 Pozitivní emoce: radost

 Láska 

 Radost a rovnováha = zdraví

 Negativní emoce, pocity

 Pocit křivdy, viny, studu … nenávist, závist, 

hněv, smutek, strach = nemoci, bolesti



Tvoříme si realitu?

 Ano, realitu kolem sebe si tvoříme svým 

přístupem k životu

 Máme nějakou svoji přirozenost, své talenty

 Možná i své místo na Zemi

 Můžeme si svobodně zvolit (aspoň částečně), 

zda budeme žít s radostí a láskou, nebo se 

trápit se strachem 



Psychosomatika

Zdraví je, 

když jsou v rovnováze                                     

všechny složky:

 Bio (fyzické tělo, buňky)

 Socio (vztahy, rodina, přátelé) 

 Psycho (psychika)

 Spirit (spiritualita, víra, naděje)

 Energie 

 (proudění „životní“ energie, čakry)



Čtyři dohody

1. Nehřeš slovem, miř slovem přesně

Slova mohou povznášet, ale i zraňovat, 

Negativní působení je jako jed, zaklínadlo

Buď obezřetný a važ svá slova



Čtyři dohody

2. Neber nic osobně

Pokud si vše budeš brát osobně, zblázníš se      

z toho, a ubližuješ tím jen sám sobě,

Vystup z toho, odpusť 



Čtyři dohody

3. Nevytvářej si žádné domněnky

Představy, očekávání, zklamání

Podle sebe soudím tebe,

Nedorozumění, nepochopení

Nevíš, zeptej se a mluv pravdivě, upřímně



Čtyři dohody

4. Dělej vše jak nejlépe umíš 

Žádný učený z nebe nespadl,

Učit se, poznávat, praktikovat a znát,

Někdy se člověk necítí dobře a neudělá to stejně 

tak, jako, když je v dobrém rozpoložení



Minulost, přítomnost, 

budoucnost

 Z minulosti si máme vzít poučení, abychom 

neopakovali stejné chyby

 Přítomností si tvoříme budoucnost

 Nezabývejme se tím, co bylo a co bude, 

ale tím, co je !



Tady a teď

 Život se odehrává tady a teď

 V daném čase a daném místě

 Nemůžeme být na více místech najednou, 

ale můžeme být „duchem nepřítomní“

 Můžeme uvíznout ve „virtuální realitě“



Rozmanitost

 Rozmanitost 

 Každý jsme jedinečný

 Široká škála názorů, úhlů pohledu 

 Nádhera přírody, rostliny, živočichové



Rovnováha

 Princip rovnováhy

 Harmonie, soulad 

 Extrémy a střed

 Gaussova křivka

 Zlatý řez 



Přirozenost 

 Přirozenost

 Muž a žena

 Přirozeností člověka je hledání radosti  

(Jan Werich) 



Chaos a řád 

 Řád: 

Zákon, pravidla, přírodní zákony, cykly, 

evoluce, desatero

Společenská smlouva 

 Chaos:

Bourá staré a uvolňuje cestu novému



Tvorba a služba 

 Tvorba:

Talent, radost z tvoření, dávání (sebe) druhým 

 Služba:

Potřeba být užitečný

Služba má mít smysl

Sloužit s radostí, láskou



Staré paradigma

 Svět je jako stroj

 Potřebuje řídit, udržovat, promazávat, 

dodat energii (palivo), není 100% účinný, 

 Má dobu životnosti



Nové paradigma

 Planeta je živý organismus

 Potřebuje, abychom ji ctili, měli respekt ke 

všemu živému, neničili ji, neplundrovali

 Samořídící proces, ustálení rovnováhy, 

úcta k životu a jeho cyklu: vznik, růst, zrání 

a zánik (pořád dokola)



Nové paradigma

 Planeta je živá



Inspirace

 Jak inspirovat?

 Být sám sebou, na nic si nehrát, 

nepřetvařovat

 „Vyzařovat“ energii, nevnucovat

 Prostě být a tvořit 



zdroje

 Moudrost předků

 Vlastní zkušenosti a prožitky

 Internet (vč. „alternativních webů“)

 Ilustrační obrázky z internetu (obrázky na 

seznam.cz) 



Inspirace

 Děkuji za pozornost a nechte se inspirovat

 A tak vytvoříme ráj na zemi


