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Úvod 

Peníze, peníze, peníze. Každý den toto slovo chtě nechtě slyšíte a pořád 

Vám tak nějak uniká podstata toho jak je získat. Anebo ne?  

Pokud patříte k hrstce vyvolených miliardářů tak tuto „knihu“ 

s úsměvem odložte. Nic nového v ní nenajdete a jistě sami víte, že jen 

vy znáte svůj příběh a taky cestu, která k nim vedla.  

Cesta? Co to ten Quarda zase mele?  

DOST. A nyní se myšlenkou přesuňte do představy, že nemáte nic. Ve 

třech taškách pár svršků, něco málo k jídlu a dál už nic. Žádné bydlení, 

žádný záchytný bod, přátelé co by Vám poskytli přístřeší. Jste sám/a …. 

Je to pravda? Jste opravdu sami? Anebo jsou tu EGO a Rozum? Dva 

blázni, přátelé, kteří jsou podobně zoufalí jako vy sám/a.  

Ne nebudu Vás napínat, ale v době kdy jsem takto žil, mě doprovázela 

vlastně jen jedna klíčová myšlenka: „Nyní se můžeš začít litovat“.  

Úsměvné? Jistě. Ano, byl to paradox, ale jakákoliv myšlenka na chyby 

v minulosti by byla zcela lichá. A vlastně by k ničemu nevedla. Jediné co 

jsem vnímal, byla PŘÍTOMNOST. Ta PŘÍTOMNOST, která je popsaná 

v mnoha knihách, jako je např. Moc přítomného okamžiku. Minulost 

není a budoucnost? Jaká? Je daná?  

STOP. Jistě, že není. Protože nyní sedím u počítače, který jsem, jako tři 

další poskládal z věcí, co jsem našel v elektro-odpadu, u popelnic atd. 

Nemožné? OMYL.  

Proč? Berte to tak, že to ve světě funguje na principu možné/nemožné 

a jen vaše mysl (Rozum, EGO) určuje, zda je to realizovatelné či nikoliv.  
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Ano VŠE JE JEN A JEN VE VAŠÍ MYSLI, v té věci podivného tvaru, která 

mnohým slouží pouze k tomu, aby jim nepršelo do krku.  

Jak to vím? Prostě to vím a takových lidí je v mém okolí mnoho. Jsou to 

lidi co si realitu utvářejí na základě té VIZE pro TELATA. Nerozumíte? 

Ale jo. TELEVIZE, ne?  

Ano můžete pochybovat, nesouhlasit, ale to je asi vše co s tím můžete 

dělat. Pořád tady bude ta hrstka co má a vy co mají holou …. A nebo 

ne?  

Zatraceně vždyť jsem přece říkal, že to máte zavřít a myslet si … 

Možná Vám to přijde zmatené, ale je to tak. Nejsem ten co píše 

krásnou literaturu, kraviny plné toho jak být bohatý, jak se usmívat, jak 

oblbovat hrstku těch dole a cucat z nich peníze které mají sloužit účelu. 

Jakému? KU…A vy mate peníze nazbyt? Chcete je cpát do chřtánu těm, 

co Vám mažou MED kolem úst? Mediím? Lidem co jsou podobně 

zoufalí jako ti co na ně koukají?  

Píše se rok 2018 a vše co bylo je pryč. Každý den se rodím a každý den 

umírám. Umírá to staré já a rodí se nové. Nový Quarda, Xara, prostě 

Cokoliv chcete.  

JSEM, nejsem. Podstata zůstává a je to paradox, pořád to funguje a 

každý den si říkám, že jsem vlastně neměl vůbec žádné problémy a 

nechápu k čemu jsou ti Babišové, Bakalové, Zemanové atd.., kteří jsou 

neustále zmiňovaní v té vizi. Ale to už víte, ne? Prostě jsou to lidi co 

nejsou a nikdy nebudou součástí mé REALITY.  

Takže ZPĚT.  

Začnu vysvětlením.  
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Co je to VV?  

Co je podstatou toho nadpisu? Proč tato další pseudo-kniha? Prostě 

tak.  

VV – Vazební věznice. To, co je pro mnoho lidi synonymem slova 

STRACH.  

Ano, je to tak.  

Někde jsem četl, že NEJRYCHLEJI se rodí STRACH.  

Vlastně už ani nevím, kdo to řekl. Ale je to pravda. Každý den to 

zažíváme… Přijdeme o práci, jsme nemocní atd. Zapněte si NOVU a 

uvidíte, že stačí jen pomyslet a jste strachy …. Ano podělaní. A nebo, 

ne? Tvrdíte, že se NEBOJÍTE?  

Ale nechte toho, kecáte. Vaše EGO opět žvaní a Rozum neměl čas přijít 

s argumentem SMRT. Jak to vím? Prostě to vím. Vyšší dívčí 

(Transformace vědomí 2, T. Keltner). Něco jsem na toto téma už napsal. 

A docela se to svého času četlo. Server „Láska“ (Už je pryč). Peníze a 

MY I (dá se najít) a další. 

Ale proč se opakovat? O čem to má být?  

PRAXE, PRAXE, PRAXE.  

Celý tento blábol píši s jediným záměrem a to ukázat světu, že ty žvásty 

co jsem psal, prostě fungují. A já jsem tím použitelným příkladem. A 

nebo? Nebo prostě kecám …. 

Ne, nechci lhát a nebudu se to ani učit.  

Takže přejdu k praxi.  
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Představte si, že sedíte v base. Na posteli, ne podobné té co byla na 

vojně (mnozí asi vědí o čem hovořím). Sedíte, a nevíte co máte dělat. 

Přemýšlíte kde jste udělali chybu, proč tu jste a zda autor knihy „Čtyři 

dohody“ a „Pátá dohoda“ zažil něco podobného. Ví to? Ví jak se člověk 

cítí v místnosti „pár“ metrů čtverečních, kterou obýváte kolikrát 

s člověkem co Vám nesedí? K čemu jsou ty „bláboly“ jako „Zákon 

přitažlivosti“? K čemu mi to KU…A je? Co mně to má naučit? Bože proč 

JÁ? Proč obviňovat Boha? K čemu KYBALION? Kabala? Bible? A takto 

můžu pokračovat.  

Nejednou slyšíte rozhovor. Rozhovor cikána (Roma, pardóóón) a 

bachaře. Nechápete. Vzájemná lítost. Jeden si stěžuje, že mu neplatí 

přesčasy, jak je chudák finančně nedoceněný a druhý si stěžuje, že je 

MORE nevinný. Rozhovor, který bohužel není jak z filmu. Tak i tak si 

říkáte kdo je větší chudák. Ne, nebudu Vás napínat. Rovný s rovným a 

oba jsou vlastně „OTROCI“. Jeden systému, a ten druhý své hlouposti. 

Toho druhého vlastně oba dva. 

A najednou Vám to dojde. Je to ŠKOLA. Jsou to ony zkušenosti, které 

jsou vlastně nyní pouze v mé hlavě a které Vám tady tak nějak popisuji. 

Je nepodstatné, proč jste tam, jak dlouho, jednou to prostě skončí. A JÁ 

jsem tím živým důkazem. Dnes je to jen úsměvná vzpomínka. Všechno 

je pryč, a i kdyby mně tam klátili do zadnice tak je to jen a jen v mé 

hlavě.  

Proč toto? Podstata zní SMÍŘENÍ. Všechno co bylo, prostě bylo a lítost 

není cesta ven. Cesta je jen a jen smíření.  

Ano je to paradox, ale onen OTČENÁŠ, který byl součástí „Třech vět“ mi 

mnohokrát zachránil kůži. Víra, nevíra, křesťanství, prostě cokoliv 
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chcete. Já jsem praktik a já se neptám. Nejsem nikde organizován a tak 

si můžu dělat, co chci a jak chci.  

Od té doby co jsem tyto věci psal se mnoho věcí, citátů, stalo mou 

podstatou. Třeba to, že co můžu ovlivnit ovlivním, co nemůžu, 

nechávám tak a dál to neřeším. A je jedno jak to dopadne. Prostě co 

bylo, bylo a co jsem POSR..L to jsem …. Prostě je to pryč. A změna 

přichází akcí a je jedno jaká je… Tedy za přítomnosti, že není nabalená 

na lítost/sebelítost.  

Proč? Protože je to negativní emoce.  

„Mám se rád/a“. Krátká větička, která je hluboko zaryta v mém srdci. 

Nebudu se nenávidět, i kdybych měl stát proti celému světu. Sám „Proti 

všem“. Jako další kniha v řadě od pana Švandrlíka.  

Ano na tomto místě si můžou mnozí čtenáři říct: „Co je pravda?“ Kde 

jsou ty peníze? Co je oním klíčem k všude propagovaném naplněním 

našich snů?  

Ale jaké jsou naše sny? Zkuste analyzovat vaše myšlenky. Poslouchejte 

se. Sledujte se. Jako nezávislý pozorovatel. Jako ten co vnímá každé 

slovo, každou větu … 

Je to těžké? No do pr… Takže vy nemáte pod kontrolou ani SAMI SEBE? 

Takže k filmu Matrix. „Poznéj sám sebe“. Pamatujete si kde to bylo 

napsané? Je to prosté. Na de dveřmi pokoje vědmy.  

Takže co jste schopni změnit? Co jste schopní ovlivnit? Děláte věci, jak 

nejlépe umíte (Čtyři dohody). Soudíte se? Proč? A takto můžu 

pokračovat. Takže změnu očekávejte pouze za předpokladu, že berete 
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vše tak jak to prostě je. Jste smíření, a máte věci pokud možno pod 

kontrolou (EGO, Rozum).  

Kecy? Jasně. Takže to zavřete a modrá, červená, zapalte si cigáro a 

pozdravujte zubatou.  

Zdá se Vám to hnusné, odporné, berete si to osobně?  

Je to paradox, ale lidé hovoří o pravdě, ale jak jim něco řeknete o 

sebelítosti tak brečí jako mimina a čekají, že se k nim nějaký DEBIL (jim 

rovný) přidá. Ano opakuji: „soběrovný DEBIL“.  

…….. 

A do prdele. Ten Quarda se zase rozjel. Nečetl „náhodou“ Norbekova? 

Jistě, že četl a proto si neberu servítky. Ani se sebou, ani s nikým 

dalším. Nevšiml jsem si, že by mi někdo při mém početí řekl: „Bude to 

EASY (jednoduché)“. Takto to prostě je.  

Vracím se do přítomnosti. Pivo dopito, jdu jíst další topinku a nejspíš si 

otevřu další pivo. Proč? REALITA vs. Ožralý a nažraný Quarda (Xara, 

prostě votevery you want).  

Jsou věci, které se prostě nezmění a i psychiatrička co bere 7k za pár 

papírů co si vycucá z prstu uznala, že si UŽÍVÁM ŽIVOTA. A to se nejspíš 

nesmí. Nebo smí? No slovy mé ex. Vlastičky asi ne. Ale její věc, můj 

život a já jsem SOBEC (největší na světě) a na názory takových prostě 

NEREFLEKTUJI. Když to vezmu statisticky tak ženských je půl planety a 

přece jen je názor jedné …. naprosto irelevantní.  

Juj, to jsem si naběhl a mnoho opeřenců nyní řve a s oparem u očí 

přestává číst.  
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Takže na začátku každého bohatství je nula. Ano nic, myšlenka, touha, 

nic víc. Ostatně jako u všeho. Chcete partnera/partnerku, nové auto, 

barák/byt, nějakou další kravinu? Prostě na počátku všeho je myšlenka. 

A platí to pro vše. Podstata je jen a jen u touhy, a do jaké míry jste 

rozhodnutý svůj „sen“ realizovat. Vše je pak otázkou času.  

Nevěříte?  

Věřte. 

Moje Ex. by řekla nějaká víra. Ale podstata je opravdu v tom zda 

něčemu věříte či ne a Bůh (Absolutno) s tím vlastně nemá co dělat. A 

nebo má? Vlastně ano, ale na výsledku se tato znalost/informace 

nemusí projevit.  

Nyní se vrátím k praxi. K onomu praktickému příkladu toho, že všechno 

co jsem psal má chtě nechtě nějaký reálný základ. Tedy minimálně 

v tom jak to celé funguje. Vše vibruje, jednou jsi nahoře, jednou si dole 

atd. A takto můžu pokračovat. Prostě sedím, píši a na „začátku“ (před 

půl rokem) tu byl Quarda a měl tři tašky. Obsahem bylo pár svršků, 

ponožky, slipy, mikina, kazeťák, peřina atd. Prostě nic moc. Žádný 

počítač, dvd, televize atd. Jeden obstarožní smartphone, tož vše.  

Asi chápete, a nebo ne? Nyní sedím před monitorem 22“ (LCD) , full HD 

(1080p), za ním dual core, 3GB paměti, ATI grafika, pod stolem další 

dual core, 640GB disk, 4GB paměti, 512 grafárna atd. A takto můžu 

pokračovat… 

 Kabely, světla, plno kosmetiky, repra, sluchátka atd. Mnoho věcí co 

jsem do té doby neměl. Cena? Toto je věc, která se nedá rozumově 

vysvětlit.  Vesměs NULA. A to platí i pro tu plně funkční televizi co 

využívám i jako počítačový monitor.  
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Takže na počátku myšlenka a na konci … 

Třeba tento blábol co píši. Blábol co mně přesvědčuje o tom, že jsem 

nakročil k životu co jsem prostě neznal a co NEEXISTOVAL. 

Zapamatujte si, že malé drobnosti utvářejí ty velké. Ano takto to je. Je 

to jak s radostí tak i se smutkem. Platí to univerzálně u všeho. A pro 

vaše myšlenky obecně. Takže… 

DEJTE SI POZOR NA TO CO SI PŘEJETE (na co myslíte). Ano a jsem zpět 

u merita věci. Vše co si přejete se bezezbytku vyplní. Nevěříte? Takže 

znovu. Posloucháte se? Sledujete co děláte? S jakou Emocí (EGO)? 

S Rozumem (vnitřní soud)? Ono se to lehce řekne, ale divili by jste se 

jaké hlouposti lidé vypustí s úst a kdyby se měly všechny splnit tak by 

leželi (nebo hnili) dávno cca. 2 metry pod zemí.  

Nevěříte? Takže opět. Kolikrát jste uvažovali nad smrtí? Jak žijete? Ale 

nelžete. Protože na mě nezáleží, ale LŽETE JEN A JEN SAMI SOBĚ.  

Takže, abych nezůstal jen u prázdných slov tak si představte, že mám 

udělané topinky. Základem je čabajka, sýr (eidam), horčice, chleba, 

česnek, vajíčka. A na zapití mám 1,5l Krušovice (skrytá reklama). Takže 

jak vidno je to soubor věcí co mám rád a ve výsledku je to něco co mi 

prostě chutná a utváří SPOKOJENOST.  

Na počátku byla myšlenka a na konci tato krmě.  

Proč to celé? Je to prosté. Kdybych byl naštvaný na celý svět, na 

politiku, na uprchlíky atd. tak je to celé jen žrádlo. Ale protože SI 

UŹÍVÁM ŽIVOTA tak je to ve výsledku to co jsem si přál. No a ono se to 

… SPLNILO. A takto se vlastně utváří REALITA z knihy „Tajemství“. 

Pochopitelně je to něco za něco. Ale prozradím Vám „tajemství“. Dělám 

jen to co mně baví a rozhodně je mi nějakých 8 hodin v montovně 
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cizích.  

Divné? Opovrhuji těmito lidmi? Nikoliv. Ale každý si vybíráme svou 

CESTU a moje zkušenost je prostě dál. Nicméně jak vidíte tak žiji a i 

když jsem byl svého času BEZ DOMOVA tak se mám paradoxně lépe než 

v minulosti.  

Takže jdu žrát a pokračovat budu až ….  
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Zrození krále 

Jsem zpět. Střízlivý, najezený a opět ve své podstatě nový. Další den, 

slunce svítí a vše je tak jak má být. Po poněkud kostrbatém úvodu 

postupně v hlavě utvářím koncept této pseudoknihy. Takže … 

Představte si, že jste se právě narodili. Rodiče jsou král, královna a vy 

jste následník trůnu, Bohem dán, prostě ten, jehož osud je vlastně 

předem určený. A nebo ne?  

Je to zvláštní představa, viďte? Co je vlastně OSUD, a co, a nebo kdo 

určuje to, jak se budete v životě mít? Jsou to vaši rodiče? Společnost? 

Stát a nebo … VY?  

Ano, na tomto místě můžete argumentovat, že bláblábblá, ale chtě 

nechtě jste to jen vy. Reagujete na podněty, co přicházejí z venku, 

reagujete na okolí, na lidi, na prostředí a na základě těchto zkušeností 

utváříte svůj život. Čím více, tím lépe. Je to jak s literaturou. Čím více 

toho přečtete, tím více podnětů. A tím i větším míra vlastního 

rozhodnutí.  

„Spravedlnost slouží těm, co si pomůžou sami“ (Film Ďáblice).  

Ano, takto je to i s vaším životem. Nečekejte na ty dva Japonce, 

Samo(a) a Seto(a).  Čím více budete mít sebe pod kontrolou, tím více 

budete mít pod kontrolou i ty ostatní. Nevěříte? Ale je to tak. Ověřeno, 

vyzkoušeno. Jsem praktik a na hlavu si opravdu kálet nenechám. A je 

jedno kdo je nahoře, nade mnou. JSEM „Král“ a i kdyby bylo mé 

„království“ miniaturní a vlastně fiktivní, tak to nikdo nemůže 

zpochybnit. A takto to platí o pro Vás. Jak pro mužské pokolení tak i pro 

to něžné. Tedy řekněme občas.   
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Nyní přejdu opět k tomu „zrození“. Vaší rodiče jsou pro Vás vlastně 

Bohové. Bez nich nemůžete existovat, a když pominu extrémní situace, 

tak jsou to lidé co Vám plní vaše první přání. Křik = požadavek a rodiče 

na základě intuice a jisté míry zkušenosti plní to co si přejete. Je to 

prosté, elementární. EGO = emoce (křik) = výsledek.  

Jednoduché? Ano, takto to je. Naše emoce vlastně utvářejí naše touhy 

a vlastně i naplnění naších tužeb…. Bylo by to prosté, že? Jistě, ono to 

funguje. Do doby než… Než těm „Bohům“ prostě dojde trpělivost a vy 

začnete brnkat na něco čemu se říká „SVOBODNÁ VOLBA 

(ROZHODNUTÍ)“. Proto naše drahá komunita „neviditelných“ dokáže 

parazitovat na tomto systému. A plní si takto všemožné přání bez 

ohledu do jaké míry se rozčilujete. Je to paradox, ale takto fungují i 

politici, paraziti, co skrze svůj Rozum ovládají masy.  

„Opakuj lež dostatečně hlasitě a lidé tomu uvěří“ (A. Hitler).  

Nevím, zda jsem to uvedl přesně, ale vystihuje podstatu REKLAMY. RE 

(opakovat) KLAM (lež) Y. Takže asi chápete, jak je možné, aby lidé 

kupovali zcela neužitečné kraviny a pak se pozastavovali nad faktem, že 

NEMAJÍ PENÍZE. Jenže kde je pravda? Mají peníze na zbyt? A nebo 

nemají? Já bych řekl, že ano. Otázkou kdo ovlivní obsah toho co 

„konzumujete“.  Skrze media v „rukou“ těch co to pochopili. A nebo si 

myslíte, že si Babiš (Bureš, Sorryjako) koupil média náhodou? Pokud 

ANO, tak se divím, že to ještě čtete.  

„Peníze nemají žádnou cenu, když je nepoužijete na dobrý účel“ (Film 

Ďáblice).  

Hezké, co? Opět ty peníze. Jasně, že jo. Ale ty jsou pouze prostředek, 

mediátor, směnná věc a je docela jedno jaká je forma. Problém je 

absence Tvoření. A toto je věc, která mnoho lidem uniká. A pak se diví, 
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že dojdou jednoho dne k totálnímu vyhoření. A pro mnoho jedinců je to 

konečná.  

Dnes už vlastně chápu, proč mnoho lidí skončilo po roce 89 v blázinci 

anebo v kostele. Důvod? Je to prosté. Intuitivně hledali komunitu, která 

by jim dala cíl/směr. Dnes se tomu říká SMYSL ŽIVOTA. Byli zvyklí 

manipulovat s lidmi (nebo byli manipulování), a když ztratili půdu pod 

nohami tak nebyli v kondici, aby se osamostatnili.  

Víte co je paradox? Opravdové peníze mají jen opravdové 

INDIVIDUALITY. Ano, můžete se začít čertit, že jsou takoví, či makoví, 

ale nezpochybnitelným faktem je, že jsou výjimeční. Ač v pozitivním, 

tak v negativním smyslu.  

Nyní otázka: „Kdo jim dal tuto moc?“ Já bych řekl, že my sami. Právě 

tím, že pořád tak nějak očekáváme, že za nás někdo něco … A opět ti 

Japonci. Takže klíčem chtě nechtě je to, že se naučíme ovládat sami 

sebe. A ti druzí prostě jen zrcadlí naše chování.  

Opět se opakuji? Jistě. Představte si šutr, obyčejný kámen, skálu a vedle 

ní EGO-istiského člověka. Co udělá? Zvedne ji? Bude do „Vás“ kopat? Já 

bych řekl, že NE. Tedy je do doby než řeknete „DOST“ a dáte jasně a 

asertivně najevo, že to NEBUDETE DÁLE AKCEPTOVAT. A dál se jen 

odkážu na své oblíbené „JEDNOU a DOST“ (dá se dohledat). Je to 

paradox, ale nadávky a anonymní vyhrožování nic nezmění. A je jedno 

jak dlouho si budete takto počínat. Nechápete? Ale nechte toho. Jistě 

jste se x-krát přistihli, že nadáváte na někoho a toť vše. Skutek utekl. 

Jste nepřítomni a vytváříte jen virtuální situaci, ve které jste za hrdinu. 

Tedy jen ve své představě. Na víc se nezmůžete. Jak ten uřvaný malý 

čoklík co řve a to je vše. Poznáváte se?  

A do haj—u. Příjdu, až budou nastavovat zrcadlo.  
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Je to paradox, ale lidé rádi argumentují s tím, že snesou pravdu a 

pohled do „zrcadla“ je zvedne ze židle. Ne, nic si neberu osobně. A 

pokud se v tom „náhodou“ poznám, tak je asi na čase to změnit. A 

nebo ….  

Tedy já to tak praktikuji. Položím si elementární otázku: „Co tě žere?“. 

A pak jen sleduji zda se tato situace opakuje. Pak to analyzuji a nakonec 

to …. Nepoznáváte to? Je to prosté. Viz kniha „Transformace vědomí I“ 

(T. Keltner).  

 „Střípky“ znalostí z knih utvářejí mou praktickou zkušenost. Žádný 

Facebook, Twitter atd. Povrchní znalosti nechávám plebs. Jsem „Král“ a 

ten je prostě výjimečný. Ano, je to tak. Výjimečnost není daná místem 

zrození, ale tím do jaké míry přetvoříme svou podstatu k obrazu svému. 

Ke své spokojenosti. K našemu ŠTĚSTÍ.  

Ano, je to paradox, ale poslední dobou slýchávám stále častěji, že JSEM 

ŠTASTNÝ ČLOVĚK. A i kdybych přemýšlel nad tím co nebo kdo je za tím, 

tak dojdu ke stejné odpovědi: „JSEM TO JÁ“. Proto jsem v minulost tak 

rád kladl svým „čtenářům“ na mysl, že „BUĎTE SOBCI, NEJVĚTŠÍ SOBCI 

NA SVĚTĚ“. Není to myšleno ve zlém. Ale když si připravím jídlo, 

vytvořím něco na co jsem pyšný atd., tak kdo je na prvním místě?  

Pokud uvažujete nad někým jiným tak nechápu proč to čtete.  

Možná si nyní říkáte, že to všechno znáte a, že je opakuji dokola to co 

víte. Jistě. Jakmile dojdete k určité míře poznání tak zjistíte, že jsou 

takové knihy do jisté míry velmi podobné. Jenže.  

„Není každá mozaika, jen hromadou kamení?“ (M. Xara) 

Podstata je v tom, do jaké míry jste schopni realizovat vaší představu. A 

na začátku je to vlastně vždy stejné. Je to jako když udělá dítě „První 
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krok“. Možná vnitřně cítí, že je to známé. Lidé přece chodí. Není to nic 

složitého, ale BEZ AKCE NENÍ REAKCE“ a pokud jisté věci nevyzkoušíte 

tak můžete dokola žít jen v bludu a v oné sebelítost, že DRUZÍ mají a vy 

ne a bláblábláblá.  

Ne není to ve výjimečnosti, v nějakém talentu, ale jen v našich činech. A 

asi se budu opakovat, ale za ty jste zodpovědní jen a jen VY. Už ani 

nevím, kde jsem to četl, ale svého času jeden docela bohatý člověk řekl, 

že JE DOKONALE PRŮMĚRNÝ. Takže kde je ten klíč? Co otevírá tu 

pomyslnou pokladnici ke škváře? K penězům? Zlatě atd.?   

Tuto „kapitolu“ ukončím podobně jako tu předcházející. Jdu žrát. Ano 

„Život je otázkou priorit“ a pro někoho je bohatství v tom být 

spokojený a pro někoho iluzorní pohled na výpis z účtu. A chtě nechtě 

jen já (vy) určuji, jak naplním svých pověstných 24 h, než ulehnu 

k spánku, z něhož se budu nejspíš probouzet do dnešního dne. 

Nechápete?  
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Život v denních přihrádkách 

Ano, život je iluze, dnešek je dnešek a i zítra bude ve své podstatě opět 

dnešek. Nevěříte? Tak si „zítra“ položte otázku, zda je zítřek. A dojdete 

k tomu, že je vlastně jen dnes, s tím, že máte v paměti informace o 

předešlém dni. No a to je základem názvu této kapitoly a vlastně celé 

knihy „Moc podvědomí“.  

Proč to píši? Protože je to „věc“ z které se dá v případě nějakého 

problému neuvěřitelně těžit. Když máte problém tak se vlastně 

„zamkněte“ do přítomnosti. Minulost není a budoucnost? Proč se 

bojíte? A čeho? A toto mně vlastně „pomohlo“ když jsem byl na ulici. A 

to se chtě nechtě zpochybnit nedá. A v kontextu s tím jsou všechny 

problémy naprosto malicherné. Nevěříte?  

Tak si to zkuste.  

Ne, nebudu Vás napínat, ale existuje něco, co nás prostě chrání, ať 

chceme nebo ne. A já tomu říkám Absolutno/Bůh/Vyšší moc atd. Něco 

se nedá popsat. Ale nebýt toho tak už nežiji a nebo nemám co jíst. Což 

se vlastně říct nedá. Takže je tu jen a jen ta čistá zkušenost a ta je 

úžasná a ve své podstatě nepřenositelná. Byť ruku na srdce v určitých 

chvílích nepříjemná. Jenže … Celé to trvalo vždycky jen chvíli a i v těch 

okamžicích jsem si opakoval svou mantru „Bůh nám nikdy nedá 

zkoušku, kterou by jsme nezvládli“ a, že své „děti“ bezmezně miluje. 

Ostatně jako rodiče, kteří hledí na své narozené dítko aniž by tušili jaké 

„překvapení“ je čeká. A, že to někdy stojí opravdu za to. Stačí si 

stoupnout v supermarketu trochu bokem a sledovat jak funguje dětské 

EGO. Není to legrační? Jak děti zrcadlí své „tvůrce“?  

Takže přestanu plácat a uvedu takový příklad. Mám nějaký neřešitelný 

problém. Nevím co dál a žere mně to. První co udělám je, že si položím 
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otázku zda jsem to schopen okamžitě vyřešit a zda se to dalo změnit. 

Většinou následuje nějaký vnitřní soud ve smyslu „Kdyby byly v ři.i 

ryby…“. Takže je to sice „hezká“ představa, ale cestování v čase je 

příjemnější k něčemu co ještě není. A co si přejeme. Než k nějaké 

iluzorní situaci v minulosti. Takže začnu analyzovat možné řešení a 

připravím si i nejhorší možnou variantu. A je to paradox, ale když se 

smíříte s tím nejhorším tak je realita většinou o poznání jiná. Po chvíli 

analyzování se smířím a řeším to co se dá řešit. A k té situaci se už 

nevracím. Beru to jako zkušenost a slovy co bylo, to bylo přejdu 

k něčemu užitečnému. Třeba k práci, k uklízení atd. Asi to znáte, že 

„Dělání, dělání, všechny smutky zahání….“ Nevím, jak se to lidem 

povedlo, ale ve slově Úklid je slovo KLID. A nevím jak u Vás, ale u mě to 

funguje. A jak už jsem v úvodu uvedl, žiji o poznání jinak/lépe než by se 

mnohým lidem mohlo v dané situaci zdát. Pochopitelně s tím, že jsem 

se posunul o poznání dál.  

A nyní si naběhnu. Tedy možná.  

Vezměte si nějaký čistý papír A4 a na rub napište co se Vám za loňský 

rok povedlo, v čem jste se posunuli a na líc to co se nepovedlo, co 

musíte změnit, nějaké cíle atd. A pak můžete přemýšlet nad tím, zda 

nežijete jen v JEDNOM DNI. A kdyby jste usnuli a vzbudili se třeba za 

rok, co by se vlastně změnilo.  

Překvapení? Ale proč? Co jste čekali? Že to píši pro nějaké atrofované 

bučící OVČANY? Bééééé… A nebo pořád věříte, že přijde nějaký blázen 

a řekne „Tak a nyní budeš žít a do smrti nic nedělat“. Houby.   Možná 

naivně očekávám, že ta „hrstka“ čtenářů nějak chápe o co mi jde.  

„Nejtěžší věcí v business-e je obklopit se schopnými lidmi“ (autor, ani 

nevím, ale je to pravda)  
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Něco tu chybí, nemyslíte? Jistě. Říká se tomu VIZE. Nějaká vaše 

představa toho co chcete dosáhnou, nějaké předem nadefinované cíle, 

které si pokud možno budete denně opakovat.  

Jak to dělám? Asi to znáte. Je to tuším z knihy „Tajemství“. Napíši si na 

papír nejdůležitější věci a ty si umístím např. na ledničku atd. Ty 

nejdůležitější věci si můžu hodit jako pozadí plochy PC monitoru.  

Asi otázka na „mně“. Co tam mám já? Je to prosté. Na pozadí je nyní 

Concorde, občas tam bývá Harrier. Na nalezených losech (takové ty 

škrabací) mám v rámečku (opět nalezený) další věci.  

Jsou reálné? Jistě, pokud nejsou splněné tak jsou to jen a jen SNY. Jenže 

… 

„I zdánlivě zbytečná chůze může přinést něco, co si přejeme“ (M. 

Xara) 

Na tomto místě můžu uvést docela reálné příklady toho, jak to funguje.  

- Počítač. Věc, která mně docela trápila. Možná do doby než jsem 

začal postupně nosit z procházek různé kabely, elektroniku atd. 

Pak se to najednou otočilo a já jsem přinesl díky mému 

kamarádovi počítač. Ano možná může následovat: „On byl tím….“. 

Omyl. Byl to jeden z lidí co prostě prohledávali popelnice a od 

něho jsem ledasco pochytil. A on byl vlastně jen ten co mi to 

pomohl donést. A pak už to jelo. Další a další a skrze kabel mně to 

přitáhlo do firmy Okay a já jsem tam na zemi viděl něco jako 

monitor. A pak následovalo mé známé: „Líná huba hotové 

neštěstí“ a já jsem si takto donesl věc, která mně opět přesvědčila 

o tom, že náhody NEEXISTUJÍ (pro zájemce kniha Kabala nebo 

Kybalion).  
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- Harrier. Už jsem nastudoval několik manuálů a věřím, že bych byl 

schopen s klidem „odpilotovat“ simulátor. A to podotýkám, že 

jsem o letadlech věděl asi to, že jsou. A každá znalost se počítá. 

Věřte tomu.  

- A takto bych mohl pokračovat. Od toho co píšu počínaje až po ty 

nástěnné hodiny co jsem si dotáhl včera. A, že jich bylo…. 

„Pomíjím“ toho medvídka, kterého proslavil R. Attkinson (Mr. 

Bean). 

A možná by se dalo říct, že i ta píseň, kterou nyní slyším (Olga Lounová, 

K výškám, Album Rotujici nebe) je tím jasným důkazem. Anebo opět 

náhoda?  

„Co ví ryba o vodě, v které plave celý život“ (A. Einstein) 

Ach to EGO. Ale já to prostě jinak neumím a po tom čím jsem si prošel 

mi přijdou některé věci prostě samozřejmostí. Je to jako s každou 

znalostí. Ze začátku máte nějakou představu, pak přijde období 

daří/nedaří/nejraději bych se na to… a pak se to zlomí. A vy jen lížete 

smetanu. Tu Smetanu (Z Novy)? A nebo mám na myslí … Ano toto je 

můj humor. A vlastně součást toho co jsem taky psal „Kouzlo“ (Keep 

smiling). A věřte nebo ne, funguje to. Jágr by mohl povídat. A co 

myslíte, že bylo na začátku? Chtěl hrát hokej a dnes je na vrcholu. A 

nebo … No je tady jedno, ale. Ale ti znají Kybalion ví své.  

A to je věc, která se dá taky využít. 

„Co je nahoře, je i dole“ (Kybalion) 

Krátká větička co mi vlastně změnila celý život a i kdyby se stalo, co se 

stalo budu jen kroutit hlavou. Minimálně nad zkušeností co jsem si 

prošel a která mi ukázala možnosti, která tato doba přináší. A to VŠEM. 
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Ano, bez vyjímky. I vy se můžete svést na „vlně“ této změny ve 

společnosti a využít svůj potenciál. Nevěříte? A je to tady zas. Proč to 

potom čtete?  
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Láska a Tvoření 

Proč se vracím k něčemu takovému? K čemu to celé? Není to jen 

součástí nějakého Brain Washing-u?  

Svou podstatu nezměníte. Jediné co můžete změnit je náhled na 

manipulaci a je jedno v jaké formě. Ano, může následovat dotaz: „Není 

i toto určitý druh manipulace“? Jistě, máte pravdu. Taky jsem tento 

dotaz v jednom mail-u dostal. Nicméně kdo je nad věcí? Ten kdo ví jak 

to funguje a umí to využít, a nebo ten co je jen „konzumentem“? Ten 

co denně „sosá“ z televize, z letáků ze supermarketů, s předem 

propočítaného rozložení zboží atd.? Nechápete?  

Jistě, všechno se to děje náhodou. A zákazník je ten kdo je na pierestálu 

toho všeho, že? A zazvonil zvonec a … 

Podstata je prostá. Jakmile pochopíte, jak to funguje, budete to denně 

sledovat, tak z toho můžete těžit. A třeba se bavit tím jak se někteří 

pozastavují nad tím, že kdyby všichni.  

A jsme u toho. Všichni? OMYL. Takto lidé fungují pouze ve formě 

davové psychózy. Je to vidět po volbách. Ta až komicky naivní víra, že ti 

politici jsou tu pro nás. Ano, můžete namítnou, že je celá ta 

problematika docela složitá. A budete mít pravdu. Proto se zde 

zaměřím jen na to elementární co můžete změnit. A tím je to, co 

děláte. Vaše profese a vlastně vaše podstata.  

To první ovlivníte tak, že máte EGO a Rozum pod kontrolou. Detaily 

vynechám, protože toto bylo „tématem“ toho co jsem svého času již 

psal a co se snad ještě někdy (možná v upravené formě) objeví. To 

druhé?  

A do pr… Přece víte, co děláte? A nebo ne? A od toho se odvíjí i vaše 

VIZE. Jde prostě o to vědět, za čím „jdete“, a co je onou pomyslnou 
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metou. A toto není přesně dané. Proto jsem i já svého času se zájmem 

sledoval, jak se posouvám a s tím i moje představy o tom jak chci žít, 

s kým atd. Tak trochu to připomíná film „Forest Gump“: „Život je jako 

bonboniéra …“. Podobné to bylo s literaturou. Rozhodně by mně na 

„začátku“ nenapadlo, že budu číst ku příkladu knihu - Myslete na velké 

cíle (Donald J. Trump, Bill Zanker). 

Na druhou stranu je to dobře, protože každý krok (byť sebemenší) je 

lepší než plytká vize stát na pomyslném vrcholu světa. Nemluvě o tom, 

že každá ta fáze šla v pořadí toho jakými „zkouškami“ jsem procházel. A 

každá zkušenost následovala „těžší“ a „těžší“. V analogii použiji 

vzpírání. Na začátku taky nebudete zvedat stovky kg. A podobné je to i 

s penězi.  

„Ten kdo neumí hospodařit s málem, prošustruje bez užitku jakýkoliv 

balík“ 

A tady opět narážím na užitečnost určitých znalostí o vlastní sebe-

zodpovědnosti. Která je chtě nechtě velké části populace naprosto cizí. 

Ale je to špatně?  

„Pro někoho poklad, pro někoho odpad“ (L. Alenka, NJ) 

I když se to zdá poněkud zmatené, podstata je daná. Ano, na jedné 

straně duchovní poznání a na druhé totální absence tvoření. Nevěříte? 

Tak si zkuste vysledovat, jakým způsobem žijí ti pomyslní guru-ové a 

pochopíte, proč opět tolik lidí končí v blázinci.  

Důvod? Na jedné straně realná část a na druhé ta virtuální. Něco jako 

Gausova křivka. Realná a Imaginarní část. A ta musí být tak nějak 

vyrovnaná. Pokud není, tak časem následuje vnitřní soud, a nebo ztráta 

kontaktu s realitou a opět vnitřní soud.  
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Toto bylo součástí mého poznání, že „Všechno souvisí se vším“ a, že 

počítačový a technický svět kopíruje ten virtuální a naopak. A proč ti 

nejvyšší myslitelé na světě tíhli k víře.  

„Víra ve své schopnosti je krokem k nemožnému“ (M. Xara) 

Ano na jedné straně možné a na druhé nemožné. A kdyby to nebyla 

pravda tak by to byla snad jediná věc, která by nebyla v dualitě. A 

paradoxně by to popřelo vše co je naší (a nejenom) podstatou. Proto 

bylo jen otázkou času, kdy zjistím, že jsou mé koníčky vlastně takovým 

pilířem, bez které bych nebyl schopen existovat.  

Všechny ty duchovní věci jsou vlastně jen jako součást poznání, ke 

kterému bych chtě nechtě asi stejně došel. Všechny ty analogie 

s růstem, cestou atd., které jsou naprogramované do naší podstaty. A 

stačí poslouchat ty užvaněné politiky a pochopíte, že je vše jen o tom 

„SE NEBÁT“.  

Takže pozor. Na vašem místě bych si dal pozor na přehnané 

„experimentovaní“ s těmi duchovními věcmi, protože pak může 

následovat něco, co Vás rychle vrátí na zem … 

„A každému jsem na této točně říkal….“ Ano, je to tak. Vzpomeňte, jak 

dopadli někteří propagátoři moderního náhledu na život a jak potichu 

zmizeli. Třeba pod palbou různých zablokovaných mail-ů, SPAMů atd. A 

proč? Prostě proto, že umí jen žvanit, žvanit a žvanit a zase jen žvanit. A 

skutek utek. 

A, že mi to taky jde?  

Stručně řečeno by měla být zkušenost a pak praxe, tj. přetavit tyto 

znalosti v něco užitečného. Říká se tomu „Produktivita“ a zájemci si 
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můžou tyto věci nastudovat v knize „7 návyků skutečně efektivních lidí“ 

(Covey).  

Na tomto místě uvedu krásný příklad, toho proč tito lidé končí tak 

neslavně. Nebo slavně? Oslavně? A záleží na tom? Jistě, že ne. Protože 

v okamžiku kdy začnete řešit ty druhé tak jste automaticky v tom 

bludném kruhu. Ti druzí … Začnete je řešit, nevíte pomalu nic o jejich 

minulosti, přítomnosti a už vůbec ne, o jejich budoucnosti. Protože tu si 

chtě nechtě vytváří každý sám. Svými činy, skutky. A platí to bezezbytku 

pro všechny. A nyní asi lidé co jsou duchovně „dál“ zpozorní. …  

Nejsou v okamžiku, kdy si vytvářejí tunu domněnek vlastně 

nepřítomní? Jistě, BINGO. Ostatně podobně jako když máte nastavený 

limit množství paliva v letadle na určitou úroveň a v okamžiku když 

palivo dosáhne této úrovně, se ozve „BINGO“. Proč? Je to prosté. Pilot 

ví, že musí začít přemýšlet jak doplnit palivo a, že má určitou rezervu. 

V analogii je to podobné v autě. Kdy se Vám rozsvítí kontrolka rezervy.  

A co se stane, když se začne „bavit“ něčím nepodstatným? Třeba 

vládou? Parlamentem? Našimi nepřizpůsobivými atd.? A nebo tím, že 

pomáha druhým dosáhnou své pseodúrovně „Jak být bohatý?“  

Příkladem budiž stav kdy jsem oním pilotem letadla a letuška příjde 

s nějakým požadavkem od ubrblaného cestujícího? Co udělám? 

„BINGO“, „BINGO“.  

Ne, nebudu Vás napínat. Odpovím: „Mně to NEZAJÍMÁ“, mám svých 

problémů DOST. A pokud se budu věnovat něčemu jinému tak se stane 

něco co je pro mě klíčové a co mi „unikne“. Paradoxně pak nechápu 

proč se tak stalo. A jsem opět u toho: „JSEM MIMO“.  

Ano, toto jsou věci, které se nestále prolínají a kolikrát i já jsem 

v situaci, že si musím neustále připomínat Čtyři dohody, Pátou dohodu, 
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Moc podvědomí, Transformaci vědomí, Autohypnózu atd. Prostě 

mnoho znalostí, které jen praktikuji v praxi. Pochopitelně s tím, že 

„Dělám vše, jak nejlépe umím „ (Čtyři dohody).  

Ostatně toto je výhoda literatury, poznání, obecně. Nevytváří se za 

„den“ a tudíž má trvalejší platnost, než ty plytké věci co se šíří skrze Net 

(youtube, mail-y atd). Mám čas si ty znalosti dávat do souvislosti s tím, 

co denně zažívám a pozorovat posun.  

Takže opět: „Kam jsem se za rok posunul?“. Pamatujete? Realná část 

vs. ta virtuální. Něco co jsem udělal vs. to co jsem např. nastudoval. 

„Láska vs. Tvoření“. Alfa a Omega. Rozum a EGO + naše podstata.  

„Odvážný není ten co se nebojí, ale ten co jde dál i když se bojí“ 

(Zabijáci dávných časů, dokument). 

Obecně platí, že se člověk asi mnohokrát ocitne na křižovatce zvané 

„pochyby“. Ale tak i tak si alespoň já říkám: „Lepší taková zkušenost, 

než žádná“. Lepší si říkat, že jsem to zkusil a pak vycházím z nějaké 

zkušenosti než dokola omílat: „Ti druzí…“. Takže je paradoxem i krach 

lepší než jakékoliv závěry, že kdyby byly … A u mě to prostě fungovat 

nemůže.  

Co v takovém případě dělám já?  

Prostě „Jdu něco užitečného dělat“. Protože ti dva Japonci, ne a ne. 

Obrazem mi budiž jeden bezdomovec, který již druhý den sedí na 

lavičce před domem, který nyní obývám. A takový obraz opravdu sdílet 

nechci a nebudu. Ne, nechci a nebudu ho řešit. Je to JEHO VOLBA. 

Nejsem a nikdy nebudu SPASITEL a ani tuto roli suplovat nebudu.  
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Tak i tak vím, že zítra už tam třeba nebude. Ostatně ani já za tímto 

oknem. Zbude jen zkušenost a úsměvná vzpomínka na lidi co si jdou za 

svým OSUDEM…. SMRTÍ.  

Nelíbí? Takže znovu: „Každý je svým štěstím strůjce, je svéprávný a 

tudíž má možnost SVOBODNÉ VOLBY“. A neříkejte, že to není pravda. 

Protože pak lžete jen sami sobě. Konec kapitoly.  
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Společně to dokážeme 

Na tomto místě by pozorný divák zaklel: „Co to ten Quarda ku**a zase 

mele? 

Ano, naprosto přesně. Každý člověk bez vyjímky, který v životě uspěl, 

byl obrovskou INDIVIDUALITOU a žádné pohádky „ovčí babičky“ tady 

prostě nefungují. A platí to bezezbytku i pro mě. Všichni byli a jsou 

srdcaři a každý neúspěch pro ně funguje jako hnací motor. Jistě znáte 

to kvantum motivačních videí, hudby atd. A nevím jak vy, ale nikdy 

jsem si nevšiml, že by tam zaznělo něco jako béééééé. Podobně jako to 

video na seznam.cz které jsem před chvíli viděl s nějakými 

Svobodovými, kteří tam propagovali nějakou islamskou sra**ku s tím, 

že stát na to neposkytne grand, navzdory tomu, že to vyhrálo nějakou 

cenu blábláblá.  

Ale miláčkové moji. Opravdu si myslíte, že se většinový názor 

nereflektuje v tom co se kolem děje?  Takže pokud jste tak dobří tak si 

najděte jinou cestu. Podobně jsem se choval i já v době když mně 

mazali až se z cenzorů kouřilo. A myslíte si, že mně to nějak trápilo? 

Houby, našel jsem si jiný způsob. A vždycky bylo vidět, že lze najít cestu 

„kam“ dál.  

Takže pokud máte nějakou ideu tak hurá do toho. Mail-ujte, SPAMujte, 

otravujte lidi. Máte pak neuvěřitelnou zpětnou vazbu (feedback) z které 

se pak dá do budoucna neuvěřitelně těžit. Jako příklad budiž nějakou 

holčinu co vzala mé články ze server-u, narvala to do wordo-vského 

dokumentu a poslala mi to jako přílohu. Nyní s tou ideou pracuji, a i na 

tomto je vidět, že jdu prostě dál. Další „kniha“, další myšlenky, 

zkušenost atd.  
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Televizi občas čeknu zda se něco nezměnilo a jedu dál. Ňáky gumový 

špunt, kulatý nesmysl a podobné ***** mně nezajímají. Proč? Protože 

by mně to zdržovalo od věci, co mají smysl.  

Jistě, tady se asi nějaký **** zvedne ze židle. Ale SorryJako zajímá mně 

takový jedinec? Bude v řadě těch úspěšných? POCHYBUJI. Vidím to tak, 

že bude žít svůj „superden“ za hlasitého „Kdo neskáče není Čech, hop, 

hop, hop“. A pokud ho někdo nekopne do zádale tak se bude 

maximálně litovat. Tečka.  

Takže: Chytrý člověk si svůj den plánuje, ví přesně jak využít svůj den a 

snaží se o maximální využití dne, s tím, že si na konci analyzuje, co se 

povedlo a co ne. A platí to i pro takové drobnosti jako je osobní 

hygiena, vaření atd. atd. Protože tím to začíná a končí.  

Nevěřili by jste jak mnoho jedinců nezvládá základní hygienické návyky 

a pak se diví, že se k nim lidé chovají jako k sobě „rovnému“.  

„Prase bude přitahovat jen prase“  

Ano toto je základem „Zákonu přitažlivosti“. Rovný k rovnému. Pokud 

nevěříte tak si zkuste vysledovat jaké jedince nejčastěji potkáváte. A 

pokud máte problém, tak můžete přemýšlet jak změnit své návyky. 

Pochopitelně vyjímky vytvářejí zkušenost. Ale nemělo by to být 

PRAVIDLEM. Tedy minimálně po dlouhou dobu. Pak je něco evidentně 

špatně. Stěžujete si? V duchu vyhrožujete? Není akce, není reakce. A 

změnu vytvoříte pouze akcí. Takže dám najevo, že se mi to nelíbí a 

prostě po takovém praseti uklidím. A věřte nebo ne. Toto je větší trest 

než jen prosté nadávání. Páč si to případný rocht (z knihy „Kruanova 

dobrodružství“) vezme osobně. A záleží mi na praseti?  

„Jedinou osobu, kterou změníte, jste pouze vy sami“ 
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Realita. Ostatní Vás pouze reflektují. Změna musí přijít z vaší strany. 

Opět příklad. Můj partner mi nadává a já to musím snášet. Jistě. Pokud 

se nebráníte a nedáte jasně najevo váš nesouhlas tak si na Vás bude 

přirozeně vybíjet energii (EGO). Pokud máte své EGO pod kontrolou tak 

víte co máte udělat. I za cenu jistého nesouhlasu. Protože upřímně 

nevím jak vy, ale já mám rád, když mně druhý RESPEKTUJE a ne se po 

mně vozí. Kdo by chtěl suplovat oslíka? I á, i á, i á… 

„Nic si neberu osobně“. Taky jsem si tím prošel a dnes jsou v pr…li 

docela nepříjemní jedinci. Prostě „slovo“ dalo „slovo“. Ne, nebudu Vám 

mazat med kolem úst. Musel jsem dotyčné uvést do patřičných mezí 

s tím, že jsem jim dal jasně najevo …. „KONEC DISKUZE“.  

Opět další dovednost. Vědět kdy to utnou. Protože prodlužování 

zbytečné diskuze je jen přilívání oleje do ohně.  

 „Hádám-li se 5 minut s debilem, tak se hádají debilové dva.“ 

Opět dovednost, která z Vás dělá individualitu. Pochopitelně je to 

balancování na ostří nože a chce to něco si nastudovat o asertivní 

komunikaci. Výjimkou jsou někteří vouřadové, kteří začnou šermovat 

tím, že … No a pak otáčím diskuzi jinam. Proč bych jim bral iluzi o tom, 

že „Mají“ pravdu.  

Jistě se můžete pozastavovat na týmovou spolupráci. A budete mít 

pravdu. Ale i tam platí jasně stanovené pravidla priorit. A toto jsem 

naprosto přesně vysledoval u Japonců. Nejdříve jsou mé povinnosti a 

pak to ostatní. A není nic lepšího než si jasně plánovat svou práci. 

Analýza, pak práce.  

„Líná huba, hotové neštěstí“.  



32 
 

Svého času jsem měl docela problém. Neuměl jsem určit kde je ta 

hranice. Otravuji, zdravě se zajímám o to, co je třeba dělat atd.  

Upřímně tato hranice je iluzorní. V jedné firmě mně to zlomilo „vaz“. 

Ale mnohé mně to naučilo. VYHODILI MNĚ. Díky Bohu. Protože kdybych 

se na to díval z druhé strany tak je mi příjemnější člověk co předhodí 

problém než ten co je neuvěřitelně aktivní, ale jeho výsledná práce je 

na …. Komunikace je základem všude a asi víte, že „Není na světě 

člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“.  

Toto vše z Vás chtě nechtě dělá tu individualitu. JSTE SÁM.  

Nelíbí? Takže opět příklad. Co je lepší, sám v Audi A8 a nebo narvaná 

tramvaj Vám podobných? Nevím jak vy, ale já mám jasno.  

Ovšem neplést si pojem s průjmem. INDIVIDUALITA neznamená 

arogantní EGO-istický jedinec, ale ten co jasně určuje pravidla. A umí 

dát jasně najevo, kde jsou ony hranice.  

Na tomto místě si můžete opět říct, prázdná slova, nic víc. Navíc od 

člověka, o kterém víme lautr ho***o. Takže nyní k meritu věci: „Co je 

pro Vás důležité?“ „Je to znalost nějakého ču**a a nebo sami/a sebe?“ 

Nevím jak vy, ale já se bezezbytku řídím:  

 

„Neřešte ty druhé, ti mají plnou hlavu Vás“.  

Takto to prostě je. Většina lidí se raději zajímá o ty druhé, protože je 

jejich život nudný a nezajímavý a oni neví jak z toho ven. Proto na tom 

tak rádi profitují periodika jako je AHA, Blesk, iHojte atd. Vlastněné 

SorryJako kým? Takže opakuji: „Nevím kdo je to Babiš a ani mně 

nezajímá“. Raději budu své myšlenky házet „na papír“ a analyzovat co 

dělám než řešit béékoviny. Pochopitelně proti gustu žádný deputát. Ale 
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pak se nedivte, že máte pořád holou … znáte to s tím letadlem? 

Nezřítilo se, ale zprdelilo.  

Jak z toho ven? Prosté. Naučte se dělat si radost. Elementární, ale 

účinné. Tedy pro mě určitě. A platilo to i v době co mi ukradli byt i 

s kompletním vybavením. Nějaká paní Beata Houšťávová, Antonín 

Pustějovský, Zdeněk Bartoš, tetovaný exekutor se smartfounem 

(chytřejším než byl on sám) a jistě byli v pozadí i další. Ale „Nic si 

neberu osobně“ A jedu dál. Protože upřímně k čemu by mi byl život, 

kdybych měl v hlavě takové ču***y a 3,14**če co pochopili, jak to 

funguje.  

Nevěříte? Ale věřte. Jakmile si „vysníte“ dělat hov**o a krást, tak věřte 

nebo ne, budete tím. Pochopitelně s výjimkou než narazíte na sobě 

rovné.  

A toto je důvod proč neřeším žádné nehody, vraždy atd. Anebo si 

myslíte, že se to děje náhodou? OMYL. NIC SE NEDĚJE NÁHODOU (viz 

Kabala).  Je to „Zákon přitažlivosti“.  A i literatura co jsem načetl mně 

přesvědčuje o tom, že jsou takoví co „mají“, ale v reálu jsou to chudáci. 

A tady se o bohatství opravdu hovořit nedá. Tedy ducha minimálně. A 

tělo je obrazem ducha a jejich život moc závidihodný taky není. I když si 

to můžete myslet.  

Ano, můžete si říct, že je tady z mé strany určitá zášť. A můžete mít 

pravdu. Nicméně pravdou je to, že s odstupem času vnímám tyto 

události jinak a časem jim budu paradoxně vděčný. Mně to posune a 

oni? Ne, jejich level (úroveň) mně opravdu zajímat nebude.  

„Vidím mrtvé lidi, nevědí, že jsou mrtví …“ 
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To je věc, kterou jsem se docela naučil. Šestý smysl, intuice atd. 

Minimálně v tom, že si tím utřiďuji myšlenky a přidávám další 

zkušenost. Která by prostě nebyla.  

Chceš tím říct …? 

ANO. I ty mrtvoly můžou mít svou užitnou hodnotu, byť sekundárně a 

nevědomky. Protože platí… 

„Men can be destroyed but not defeated“ (Muž může být zničen, ale 

ne poražen, Stařec a Moře). 

Už jsem to tu uvedl, lepší je taková zkušenost než žádná. A věřte nebo 

ne, ale ten časový prostor za to prostě stojí. Nemluvě o tom, že 

pochopíte jak „Zákon rytmu“ (Kybalion) funguje. A to je k nezaplacení. 

Jako bonus víte, jak jednat ve vyhrocených situacích jakou je 

konfrontace s policií, se soudci atd. A vše vnímáte jako zkoušky (viz 

„kniha“ Láska), které dáváte hravěji a hravěji. Prostě zkušenost, která 

se opakuje je snadnější a snadnější. Byť by se zopakovala. Což se 

v extrému vlastně už nestalo.  

A abych jen „nevařil“ z vody uvedu příklad, když jsem denně chodil pro 

vodu do studánky v době kdy jsem byl „na ulici“ A v kontextu s tím jsem 

slyšel v rádiu hlášení o závadnosti takovéto vody. Prostě bubububu. 

Náhoda?  

„Nejhorší smrt je z vyděšení“ a opět něco o té sebelítosti … 

Důležité je dodat, že jsem se snažil, aby šlo moje tvoření tak nějak ruku 

v ruce. Byť by to mohlo být lepší. Ale poslední dobou se vracím zpět 

k programování, k návrhu hw atd. a tak se můžu „chlácholit“ faktem, že 

když už nic tak aspoň jsem něco načetl. A pochopitelně i napsal.  

„A co je doma, to se počítá, pánové“  
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Třeba z posledních je to kniha „Nejbohatší muž v Babyloně (G. S. 

Clarson), kterou jsem spolu s nádhernou koženou „taškou“ našel 

v popelnici. Vidíte to? Už to ze mě leze. Omyl, ani netušíte jaké věci 

vlastně denně zažívám. A přitom stačilo opustit tu zónu pseudopohodlí 

a tu klec do které jsem se paradoxně sám zavřel.  

Dopl.:  

Kdyby mi někdy někdo řek … (Johny Machette & Ezy, RAOP) 

Ano, kdyby mi někdo řekl, že budu nyní sedět na novém masážním 

koženém křesle, které jsem dostal zadarmo (spolu s pěnou na holení a 

žiletkami) tak bych se jen začal smát. Jsou prostě věci, co se rozumově 

vysvětlit nedají. A i když bych přesně znal podstatu toho, jak jsem ho 

získal, tak i tak by se mi to zdálo docela nepravděpodobné.  

A takto je to prostě ze vším. Otázka individuality a toho, že se prostě 

nebojím, a beru věci tak jak jsou. Někdo se mně zeptá co chci a já ….   

Na jedné straně jsem přišel o svou židli k počítači a masážní podložku a 

na druhé straně získal něco mnohem lepšího. No, není život úžasný? 

Můžu se neustále vracet k lidem co mně o něco připravili a nebo se 

prostě zaměřit na to co mně zajímá, na sebe, na své schopnosti, 

dovednosti, na svou práci, koníčky, prostě na všechno co mám rád. A ty 

hlupáky nechat tak, neživit je ani myšlenkami.  

Zdá se Vám to nemožné?  Takže pokračujte v té své sebelítosti a k tomu 

co píši už se raději nikdy nevracejte. Hezký den.  
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Ježek v kleci 

„Sny se můžou plnit, ale nikdo nás neučí jak“ (Linkolnská střední, film) 

Ne nadarmo se říká, že je po bitvě každý generál. A všelijakých radilů je 

na světě opravdu nepočítaně. Ale kde je ta cesta? Která je ta pravá? A 

opravdu vede tam, kde se chceme dostat? Tj. za naší vysněnou metou?  

Podobně jako mnoho lidí předemnou a patrně i za mnou, jsem si x-krát 

kladl otázku, zda to co dělám je správně. Faktem zůstává, že jsem se 

naučil dokonale jednu věc. Ať jsem udělal v minulosti cokoliv tak už to 

nezměním a vlastně nemá cenu to příliš řešit. „Co bylo, bylo“. Lidé se 

mění, já se měním a to co považuji za správné dnes nemusí platit zítra.  

Co má platnost? Nevím jak vy, ale pro mě je to má profese. Jsem 

technik, programátor a má práce mi poskytuje dostatek prostoru pro 

seberealizaci ať to vše dopadne jakkoliv. Takže jestli Vám můžu radit 

tak si najděte něco (tedy za předpokladu, že to ještě nemáte) co Vás 

„naplní“ i v době kdy se nedaří realizovat např. to co děláte nyní. Proč?  

Je to prosté. Otevíráte si tím možnosti. Ano, můžete namítnout, že se 

tím budete fragmentovat na všechny strany. Pravdou nicméně je, že 

Vás to může vyvést z krize. A posloužit to jako takový základ něčemu co 

chcete dělat později.  

Třeba já se takto učím věci kolem letecké techniky, učím se různé 

technologie, programovací jazyky atd. A vlastně i psaní tohoto mně 

nějak posouvá. Doporučuji nezahazovat jakoukoliv příležitost, která Vás 

může v budoucnu paradoxně posunou k tomu, co jste si vysnili. Protože 

… 

„Jak jde o seňorinu, rovnou řežu“ („Tajemství hradu v Karpatech“).  



37 
 

Jakmile bych příliš přemýšlel nad tím, co dělám tak se nikam 

nedostanu. Takže raději udělám totální hloupost než se pozastavovat 

nad tím co si kdo myslí. A vlastně i nad tím co si myslím já sám. Paradox 

viďte?  

Ale kde je ta hranice mezi Rozum-em, EGO-em a naší intuicí?  

Vlastně z toho může vyjít totální mišmaš a ztratím se i v tom co tady 

píši. Ale co je lepší? Napsat totální hloupost anebo nic s tím, že budeme 

čekat, až to bude DOKONALÉ? A bude to někdy? Podobně tady můžu 

uvést příklad toho jak moje dřívější partnerka Vlasta argumentovala, že 

až to pochopí úplně …. A bude to někdy?  

„Nejdříve se učím chodit a až později běhám maraton“  

Nicméně nezahazuji tu druhou možnost. Ale chtě nechtě jako ten co 

píše, musím projít nějakou fází. A jakákoliv sáhodlouhá úvaha je 

NAHO**NO.  

Chcete-li tak se můžete podívat na ty úspěšné a popřemýšlet na tím 

proč je řada z nich označovaná za psychopaty. A víte proč? Protože, 

takový člověk ve své podstatě kašle na sebereflexi a nějaké 

sebezpytování toho co udělal blbě. A rozhodně z toho nemá nějakou 

morální kocovinku jak zaznělo ve filmu „Nestyda“. Prostě „Bude to 

oříšek“. Tak i tak jsem se nikdy v životě moc nepídil po tom co si např. 

ženské o mně myslí.  

Jejich věc. JSEM jaký JSEM a jen já vím jaký JSEM. A pracují s tím co 

vidím, slyším a co mi prostě vyvstane na „Rozum“. A jen blázen by se 

v tom nějak patlal.  

To je taky důvod, že mám období, že se věnuji jen práci, období kdy si 

čtu nějaké věci, kdy píši atd. atd. Ale přemýšlet na tím?  

Proč proboha?  
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Takto jsem vlastně překonal i 52 dní ve vazební věznici kde jsem mohl 

argumentovat, čím jsem chtěl. Tak i tak jsem se dostal do křížku 

s psychology a s dalšími felčary. A vůbec jsem s tím neměl problém. Vy 

NIC pro mě, zapomeňte na spolupráci.  

Ta samotka, kterou jsem si díky tomu „vysloužil“ vlastně přišla vhod. 

Bohužel pro mě jim to za nějaký čas došlo.  

Toto je takové mé Hobby. Jsem magnet na pitomce a rád si dělám 

nepřátele/problémy. V analogii použiji jednu notoricky známou hru 

Diablo II, kterou jsem vlastně nikdy nedohrál.  

Paradox? Melu to něco o „Zákonu přitažlivosti“ a pak mám kolem sebe 

toto. Není to můj obraz? Jistě, ale taky zkušenost. A tak převýší vše. A 

paradoxně i všechny ty duchovní pitomce, ano pitomce co tak rádi 

tvrdí, že když je zavřou do basy tak si „Nic nevezmou osobně“. KECY 

v KLECI. Vezmou. Ale protože tím neprošli tak rádi melou páté přes 

deváté.  

Nebo si snad někdo naivně myslí, že jsem byl z VV odvázaný a říkal jsem 

si, že je to fajn?  

„Každý rub má svůj líc“  

Při zatýkání jsem si sebou nevzal brýle a tak jsem se paradoxně ocitl 

v situaci, že jsem si měl možnost v reálu ověřit to o čem píše Norbekov 

(„Jak se zbavit brýlí). A divili by jste se, ale tak nějak už ty berle 

nemusím. Takž jsem těm bachařům, policajtům atd. paradoxně vděčný. 

„Máš strach? Jdi do toho“. 

Takto to aspoň praktikuji já. Ať vědomě tak i podvědomě. A s odstupem 

času se směji lidem, co mají strach chodit v noci po ulici atd. To samé 

platí i pro vězení. Dá se to přežít, a jakmile překonáte určité období tak 

se to stejně začne otáčet. A takto můžu pokračovat se svou zkušeností 



39 
 

života na „ulici“. Pár dní to řešíte a pak zjistíte, že to má své výhody. 

Třeba to, že nemusíte denně do montovny atd. A, že i mukli (viz kniha 

„Prezidentův vězeň, Škutina) jsou jen lidi.  
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Kdo věří, najde 

Ať chceme, nebo na, vše se točí kolem víry. A je úplně jedno zda věříme 

v Boha, Absolutno, Vesmír, Stát či cokoliv co jde mimo naší představu.  

Je to podobné jako hledat čtyřlístky. Taky můžeme popírat jejích 

existenci, podobně jako existenci čehokoliv co v realném světě 

nezahlédneme. Ale položme si nyní elementární otázku: „Existuje 

cokoliv z toho kvanta věcí co jsme v minulost viděli, a co nyní nemáme 

tzv. v zorném úhlu?“ Tj. pracujeme jen s tím co si pamatujeme? 

S Rozumem?  

Co anebo kdo nás přesvědčuje o té existenci? Ano, je to jen a jen náš 

Rozum. Protože ten pracuje jen ze zkušeností, kterou si pamatuje. Jako 

databáze počítače. Není záznam, NEEXISTUJE.  

Takže opět, co anebo kdo nás přesvědčí o tom, že se splní něco co jsme 

si přecevzali? Tj. to co náš Rozum bezproblému utluče tím kvantem 

argumentů?  

Nebudu Vás napínat, Jsme to my. Jen my. Protože pokud budeme mít 

proti sobě sebe tak máme na své straně dokonalého bojovníka. Cokoliv 

co uděláme on bezproblému odhalí a POUŽIJE PROTI NÁM.  

Proto tak rád upozorňuji na LEŽ. Ta se staví vždy proti nám. Podobné je 

to i s vnitřním soudem, předčasnými závěry atd.  

„Řekni, že něco nejde a najde se blázen co to neví, a udělá to“ 

Ano, takto to je miláčkové moji. Nevěříte v existenci čtyřlístků a přece 

jsou. Nevěříte, že se dá vydělat mnoho peněz a přece tu jsou lidé co 

mají neuvěřitelné množství prostředků a vše co si VYSNÍ.  
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Takže na čem je podstaven tzv. SEN? Ano, je to VÍRA. Ať chceme nebo 

ne.  

Víra, která mně vyvedla před brány věznice, bez ohledu na to, že se na 

mně všechny ty baby vykašlaly.  

Víra, která mně vyvedla ze „spárů“ života na ulici, bez ohledu na to, že 

to vypadalo mnohdy všelijak.  

Víra, která mně přivedla k počítačům, monitorům atd. s kterými, 

navzdory minimálním množství finančních prostředků, funguji.  

A takto můžu pokračovat.  

Na začátku byla představa, víra a na KONCI. A takto je to se vším, ať 

chcete nebo ne. Proto tak rád píši, že je to můj SEN, moje REALITA a 

taky to co jsem schopen ovlivnit.  

Je to stejná víra, která vede dítě k dovednosti jako je chůze. Kde 

myslíte, že to vidí? Kde myslíte, že zahledne možnost postavit se tzv. na 

vlastní?  

Kde vidí mládě orla možnost létat?  

Asi znáte tu „bajku“ o orlovi co se narodil mezi slepicemi. Schválně si 

položte otázku: „Dojde tomu orlu, že není slepice?“ „Najde v sobě sílu, 

stát se tím čím se vlastně nevědomky narodil?“.  

Věřte nebo ne, ale JEDNOHO DNE MU TO DOJDE. 

Jednoho dne si všimne, že je jiný a, že mu ty slípky s tím kvokáním 

prostě lezou na nervy. Podobně jako mi lezou na nervy ti tzv. 

„bezdomovci“ s kterými nyní žiji. Ty sebedestruktivní trosky, s cigárem 

v hubě co žijí pořád v tom svém PEKLE.  
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Které si paradoxně vytvořili oni SAMI.  

Takže má cenu řešit ty ostatní? Chcete být stejní? Anebo chcete využít 

svůj potenciál a třeba ty znalosti co jsem tady uvedl?  

Pokud se nudíte tak si pusťte film „Zamilovaný profesor“ s Ediem 

Murphym a mrkněte se na tu pasáž kdy si říká: „Já na to mám“, „Já na 

to mám“.  

Co to je? Je to motivační „pokřik“, autohypnóza, autosugesce, součást 

víry, kterou má v hlavě jako svou podstatu. Podobně jako má v hlavě 

svého LOVE-a. Ano Lásku. Svou podstatu. Ostatně i vy ji máte v sobě. Ať 

chcete, nebo ne.  

A řádek po řádku vás opět vedu k samostatnosti. A nebo si myslíte, že 

to píši zase NÁHODOU? Boží prostato.  

„Věřím ve čtyřlístky, věřím v sebe, každý den jsem bohatší a bohatší, 

má zkušenost roste a roste, podobně jako roste moje bohatství“. 

(opakujte minimálně 5x) 

Podobně jako když zasejete semínko, semínko pochybnosti. Chrobáka 

do těla parazita, Nea do těla Smith-a, který nyní kouká jak se mění. Jako 

když princezna Fiona (Shrek) měnila svou podstatu a rozbila prokletí, 

které do sebe paradoxně zasela ona sama. 

Nevěříte? Ale takto to je. Koho pořád přesvědčovala, že je zakletá? 

SEBE. Ano, takto to je. Vy jste ten první a vlastně i poslední, který Vás 

denně poslouchá a který vlastně plní co si přejete.  

„JSEM TLUSTÁ, NIKDO MĚ NEMÁ RÁD, NEMÁM PENÍZE ….“ 
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No a můžete v tom pokračovat, jistě vymyslíte ještě mnoho podobných 

blábolů. A pak si zapalte cigárko a pozdravujte v PEKLE.  

Nelíbí?  

A nebo čekáte, že se zvedu ze židle a budu Vás kopat do ŘITI? Smůla, za 

mě to udělá někdo jiný. Váš ROZUM. „BINGO“.  

Je to neuvěřitelné jak do Vás vidím co?  

„NE JÁ TOMU NEVĚŘÍM, TO NENÍ PRAVDA, PUSŤTE MĚ VEN“.  

Tak utíkejte, běžte, utečte sami před sebou, pokud možno na konec 

celého světe. Ale za zádelí budete mít toho největšího parchanta. 

Pořád, pořád. SEBE. Protože já jsem součást Vás, jako ten parazit co 

hlodá, hlodá a pořád rozkládá vaši osobnost, která se podobně jako 

Vaše EGO vzpírá.  

 

DOST, DOST, DOST.  

Vidíte? Pořád to umím. Dobrou noc.  
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V jednoduchosti je síla 

Na tomto místě vysvětlím způsob, který se prolíná skrze celou tuto 

„knihu“ a nejenom tuto. Řekněme pro blázny, co to tak nějak dali a 

ocitli se až ZDE. Ti ostatní nejspíše někde běhají s fixní myšlenkou, že 

větší blábol nikdy nečetli.  

„Racionální lidé mají možná pravdu, ale jen blázni mění svět“  

Tento citát jsem si vypůjčil od bývalého šéfa Microsoftu a tak nějak 

vystihuje to, co dělám.  

Představte si, že jsem např. Bender. Takový Robot ze seriálu Futurama. 

Nyní se pokusím ohnout/zlomit kus nějakého kovu, tyče atd. Takže na 

začátku myšlenka. „Chci to ZLOMIT“.  

Jak na to? Způsob, který použiji je docela známý. Budu to namáhat 

ohybem (možná krutem) tak dlouho až to povolí.  Je jasné, že to půjde 

ze začátku ztuha. Tomu kusu KOV-u to bude asi ukradené a bude si 

„myslet“ své. Podobně jako jeden dnes už nejspíš neexistující youtuber. 

Vidíte to? Kam jsem až zašel?  

Jak docílím kýžené změny?  

Tak za prvé, vykašlu se na to, že to NEJDE. To si můžu říct na konci, ve 

fázi kdy rezignuji, ale bylo by pošetilé to tvrdit na začátku. Začnu. 

Nejdříve čtenáře tak nějak navedu. Čím větší hloupost, tím lépe. Nějaká 

vulgaritka taky neuškodí. Proč? Protože nudné literatury je v knihovně 

plno a co Vám to v reálu dá?  

Nevím jak vám, ale já mám rád něco co má nějaké praktické využití. Tj. 

to co např. generuje prachy, věci, krámy, hlouposti, kterými se chtě 

nechtě rád obklopuji. Nechci a nebudu si hrát na nějakého mnicha co 

žije s hadrem na zádeli a všechny přesvědčuje o tom, že je to GOOD. 
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Jasně, opice si taky umí oloupat banán, ale samotná dovednost ze mě 

INDIVIDUALITU asi těžko udělá.  

A nebo jo? Že bych to zkusil naopak?  

Konec legrace. Nyní vyjdu ze své znalosti jak funguje EGO, Rozum a tak 

nějak moje intuice. Dá se to naučit, chce to trochu praxe a hlavně to 

chce se NEBÁT. Za tu dobu co píši, jsem zvyklý na to, že … 

„Jakmile to přečte minimálně jedna osoba, jsem spokojený“.  

Takže pokračuji. Kopírovat věci co se dají najít jinde je taky možné, ale 

čím více toho přečtete, o to více máte potřebu tomu dát trochu sebe. 

Pochopitelně se snažím držet se obecných znalostí, které jsou řekněme 

neměnné. Proto si kontroluji tyto věci i skrze ostatní „zdroje“. Čím více, 

tím lépe. Do toho sleduji. Pochopitelně hlavně sebe. Pak sleduji okolí a 

analyzuji platnost toho co píši a nebo co jsem psal. Příkladem budiž 

KYBALION, KABALA atd. Nějaké znalosti z BIBLE a pak ta hromada 

dalších duchovních zdrojů. Občas vidím jak se tyto věci objevují i 

v technické literatuře, ve filmech, v pohádkách atd. Sleduji REKLAMU, 

čtu si letáky, dívám se jak fungují supermarkety, obchod všeobecně atd. 

Na toto téma bych mohl napsat taky mnoho, ale raději uvedu zdroj než 

se ocitnou v situaci, že to čtenář špatně pochopí . Nemluvě o rozsahu. 

Důležitý je funkční základ, než tuna „vaty“.  

Zde vidíte, že se i kniha dá „zabalit“ do těch kni„HOVEN“. To je další 

oblast. „Slovotvorba“. Taky zajímavá oblast k analýze. Bohužel s tím, že 

se pak fragmentujete na všechny světové strany a důsledek je ztráta 

REALITY (viz výše).  

Takže se vrátím k tomu podstatnému. K tomu proč to vypadá, tak jak to 

vypadá. Takže všechny ty věci mají jasně patrnou část, kde tzv. zatlačím 
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a pak povolím. Proto si můžete myslet, že jsem blázen, že se to 

neustále mění a nemá to vlastně ani hlavu ani patu.  

Jenže … 

Jak chcete docílit změnu? V zavedených „vodách“. Jak přeprogramujete 

něco co se prostě vnitřně brání? Co popírá vše na co příjde?  

„Naslouchám a pochybuji“ (Pátá dohoda).  

Problém je v tom, že v době kdy to píši pracuji opravdu mnohdy se svou 

intuicí a až na konci můžu říct zda je to pravda a nebo jsou tam jisté 

nepřesnosti. Toto je vlastně problém jakékoliv knihy. Svého času bych 

některé věci taky popřel, ale s větším rozsahem znalostí vnímám 

mnoho věcí jinak. A platí to i na komunikaci směrem ven. Tj. lidi kolem.  

„Pořád se učím“ 

To neznamená, že se nesnažím o nějaký koncept. A, že střílím od boku. 
Třeba ta předešlá kapitola vzešla ze dvou knih: „Spontánní vyléčení“ ( 
Andrew Weil) a „Hypnotické světy“ Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi). 
Pozorný čtenář (nebo ten co to celé četl) může namítnou, že tyto knihy 
jsou i o něčem jiném. Jistě. Ale je třeba si uvědomit, že je náš 
myšlenkový pochod mnohdy složitější než jen nějaká kapitola z toho co 
„náhodou“ zahlédneme. Nemluvě o faktu, že způsob „CTRL+C“, 
„CTRL+V“ nemá moc užitku bez celkového pochopení toho co děláme. 
Tedy za předpokladu, že chceme nějakou další užitnou hodnotu a ne 
jenom slepé kopírování něčeho, čemu vlastně ani sami nevěříme.  
 
Vidíte? VÍRA.  
 
Toto je vlastně problém když mně napadne něco začít psát. Je to 
dlouhodobější záležitost a samotná myšlenka „BEZ KONCEPTU“ by mně 
dostala do pekla. Byť jsem na tom v době vzniku přemýšlel.  
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Tak i tak si nějakou zpětnou autoreverzní zkontroluji to co jsem psal a 
pak se rozhodnu, co tam nechám a co půjde pryč. Důvod je prostý. Asi 
víte, že mazat je snadnější než něco napsat.  Takže ve výsledku píši co 
mně napadne a pak to reviduji.  
 
Na tomto místě Vás asi napadne, proč o tom píši?  
Toto jsem vysledoval v knihách jiných autorů, že tak dávají vlastně 
najevo, že je ta kniha živý útvar a, že je s tím autor svázán. A, že to není 
jen nějaká hromada faktů a dál už nic. Přece jen knihy píšou lidé a ne 
ROBOTi.  
Příkladem budiž jedna kniha (Beletrie) co jsem četl ve vazbě. Autor se 
na začátku zamýšlel nad podstatou tématu na kterém byl vystaven celý 
příběh. Něco ve smyslu, že už bylo vše napsáno.  
 
Cimrmanovsky řečeno: „Autor popírá sám sebe“.  
 
Celý ten vývoj bych mohl v analogii naroubovat na vývoj mých audio 
komponent. Taky mám ze začátku nějakou představu, něco zkouším, 
píši si, čtu atd. A krok za krokem se posouvám dál. A zpětně si pak 
říkám co je užitečné, co zůstane jen zkušeností a co se dá použít do 
budoucna. Pak Ivo Toman (Inistink Zabijáka, Taxus Learning atd) tomu 
říká „Kanibalizace“. A podobné je to i s tímto. Podstata vychází z mé 
knihy „Láska“ a ostatní jsou další zkušenosti, co jsem načetl atd. A 
pochopitelně i nějaká míra sebereflexe. Jak to na mně celé působí.  
 
„Ať chci nebo ne, pořád budu ten první co to čte“ 
 
To je to co beru vždy na zřetel. Pokud se to líbí mně tak se to může líbit 
někomu dalšímu. Pokud se mi to nelíbí … Tak to prostě změním.  
 
Nyní se vrátím zpět k tomu podstatnému. Takže nejdříve se snažím 
zaujmout. Vložit do čtenáře podvědomě informaci o mně (už se stalo) a 
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pak jedu dál. Paradoxně i ti co to odložili NIKDY nevymažou 
z podvědomí to co bylo vlastně podstatné, SEBE.  
V kontext-u s tím bylo toto to nejdůležitější na mé „knize“ s názvem 
„Láska“. Čtenář se k tomu mohl vrátit. Je to jak když procházíte 
knihovnou a ať chcete nebo ne tak se Vám do hlavy ukládá vše co máte 
v zorném poli a to včetně detail-ů na které si vědomě ani 
nevzpomenete. Proto se vlastně takto vracím ke knihám co mi jen tak 
„Cvrnkly do nosu“. 
 
A opět toto je primárně obrovský rozdíl mezi těmi, co jsou „Přítomní“ a 
ti co ne.  Ten přítomný tak nějak vidí více a vlastně má paradoxně větší 
štěstí.  
Jako s těmi čtyřlístky.  
 
Podobně jsem teď pojedl koláčky co jsem „dostal“ a v koši jsem našel 

kožený diář, který se dá zužitkovat na poznámky toho co chci na 

internetu stáhnou atd.  

Na tomto místě se možná ušklíbnete, ale když to vezmete v globálu tak 

jaký je rozdíl mezi tím co najdete a koupíte?  

Překvapím Vás. V mnohých situacích vlastně žádný. Charity odebírají 

neprodané zboží, lidé ho pak mnohdy házejí do koše a je docela jedno 

v jakém stavu, doby expirace atd. Rozdíl je pouze v tom jak na to celé 

nahlížíte.  

Pro pobavení tu uvedu příklad toho co dělal svého času jeden kamarád. 

Seděl na židli u kanálu. V ruce otvírák, basy piva a ty pak následně lil do 

kanálu. Důvod? Prostě se prošvihla expirace a supermarketu by bylo asi 

zatěžko to rozdat. Dovedete si to představit? Upřímně nechtějte znát 

pozadí to co se děje kolem. Platí to pro banky, pojišťovny, nadnárodní 

firmy, supermarkety atd. atd. Pak budete teprve čumět.  
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Ale bacha z této cesty není cesta zpět. Už se nemůžete vrátit. I kdybyste 

chtěli.  

Představte si, že stojíte na křižovatce. Vlastně poslední. Rozcestník, 

který ukazuje směrem k život-u a ke smrti. Kam půjdete?  

Nelžete sami sobě. Pokud si zapalujete další cigárko …  

Víte co je paradox? Takoví tam vlastně chtějí. Každý den se pomalu 

sunou a nepřijde jim to divné. Jako otrok, který pomalu kráčí směrem 

k oprátce, ke gilotině, kterou si vlastně nevědomky vyrobil sám. Jako 

Krabat (Čarodějův učeň), který dostal příkaz … 

„Vykopéj si hrob Krabate, čeká tě mistrovská zkouška“.  

Co se stane? Je to prosté. Zkuste to. A máte BAN jak vyšitý. Takto 

fungují periodika jako je aktuálně.cz, iDnes.cz a mnoho dalších pouze 

pod jinou doménou a jiným Babišem, Bakalou atd. 

A nebo si opravdu myslíte, že se to děje náhodou? Že ti novináři vlastně 

neví co dělají? A tu tunu sraček jak z Černé kroniky, plné emocí píšou 

jen tak? Že jsou tak hloupí, nesvéprávní? Jako ty opičky co slouží 

systému a nevidí si ani do ři..i?  

Chápete?  

Ano, důvodem je rozhýbat vaše atrofované mozky, které jste používali 

pouze k radosti těm nahoře. Ať jste chtěli nebo ne.  

„Ano jako všichni jste se narodili do otroctví….“ 

Podstata tkví v tom, že až určitá míra poznání z Vás udělá jiného 

člověka, s jiným myšlením a toto je vlastně rozdíl mezi těmi co mají 

peníze a těmi co po nich jen sní. A mnohdy marně.  
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„Peníze jsou jen směnný prostředek, nic víc, nic míň“ 

Něco o tom vím. Proto vlastně nevidím rozdíl mezi knihou, co jsem si 

koupil za peníze a tou co jsem našel v popelnici. Mezi krásnou koženou 

taškou co jsem našel anebo koupil. A takto můžu pokračovat. A jako 

vývojář o tom něco vím. Protože ruku na srdce jsou věci, které mají 

naprosto jinou hodnotu v okamžiku kdy je vyvíjíte a jinou v regálu 

nějakého obchodu. Byť řekněme kvalitativně jinde.  

Podobné je to i s knihou. Jakou hodnotu má kniha, kterou napíšete a 

kterou si někdo přečte a tou co si koupíte?  

Jistě, asi není každý v kondici psát, takové iluze si nedělám a vlastně ani 

nechci. Ale nebylo by hezké kdyby všichni dělali to co je baví?  

Řeknete nereálné. Vyvedu Vás z omylu. Znám mnoho lidí různých 

oborů co je práce baví, byť to okolí kolikrát nechápe. A jedná se i o 

práci stereotypní a únavnou. Jak se říká 100 lidí, 100 názorů. A to je to 

co nás dělá tak vyjímečné. Každý jsme chtě nechtě jiný.  

Nenajdete na světě dva stejné lidi, byť byste chtěli. Duchovně 

pochopitelně. Proto je všude takové nepřeberné množství všeho. A 

každý z nás vlastně jen hledá. 

„Takže co je to Matrix?“ „Co je to Bůh?“ „Co je to Absolutno?“ 

Vlastně jako takto kniha. Všechno a vlastně nic. Pro někoho cesta, cíl, 

pro někoho jen hromada nesmyslných slov. Pro někoho motivace, pro 

někoho něco k zamyšlení a pro mě?  

To by jste chtěli vědět co?  
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Prostě něco čím se bavím, nic víc, nic míň. Vlastně je to takový Audio 

Transport, pouze v jiné formě. Něco co bude nebo nebude sloužit 

svému účelu.  

Chcete něco užitečného?  

Víte co je to ta „dívčí vyšší“ (Transformace vědomí II“, T. Ketler)? 

Cestování v čase? Kdy se svezete na svých Emocích (EGO-u)?  Je to něco 

co se dá naučit. Ale pouze za předpokladu, že se „odpoutáte“. Prostě se 

myšlenkou přesunete někam co Rozum popře, do vysněné 

budoucnosti. Vlastně mu nic jiného nezbývá. Ale jediné co nemůže 

popřít Váš posun a tím pádem je v pasti. Nemůže popřít něco, co se už 

stalo a tudíž nemůže za určitých okolností popřít ani to co se stane.  

Říká se tomu Božský paradox. Jakmile to pochopíte tak vlastně 

„uvidíte“ něco co se stane. A čím větší míru emocí tomu dáte, tím máte 

vlastně větší jistotu, že se tak stane.  

Je to jako  když máte nějakou neMOC a najednou víte, že je na jedné 

straně „Nemožnost“ a na druhé „Možnost“. Podobně jako ruce. Jedna 

levá, druhá prává.  

Pamatujete? „Červená nebo modrá?“ 
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Bojím, bojím 

Toto téma je na tolik závažné, že jsem se rozhodl mu věnovat celou 

tuto kapitolu.  

Zažíváme to asi všichni denně. Strach ze ztráty zaměstnání, ztráta 

střechy nad hlavou, strach o rodinu a mnoho dalších.  

Ano můžete milionkrát argumentovat tím, že se nebojíte, ale až na 

„prahu“ dané zkušenosti můžete jasně konstatovat, že tomu tak není. 

Příkladem budiž práce hrobaře, který ví, že jsou asi životní etapy, 

kterým se chtě nechtě nevyhne ani on.  

Ale upřímně je smrt oním největším „bubákem“? Já bych řekl, že ne. 

Důvodem je to velké množství různých sebevražd a to kvantum forem 

sebepoškozovaní a hazardováním se životem. Ať vědomé tak i 

podvědomé. Protože ruku na srdce jsou asi věci, kterých se bojíme více. 

A to jsou elementární věci, jako je jídlo a střecha nad hlavou.  

Že to tak není? Takže buď lžete anebo máte zrovna plný bachor 

s přesvědčením, že to tak bude napořád. OMYL.  

„Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně“ 

Tímto Vás nechci rozhodně strašit. Ale pravdou je, že jsou věci 

v kontextu s hladem a bezdomovectvím opravdu malicherné. Tedy 

s jednou vyjímkou, totální ztrátou svobody. A tím nemám na mysli 

nějaké manželství s EGO-istickou/ým kravkou/volem, ale vězení. Pak je 

tu ještě jeden strašáček velký jako vesmír a tím je neMOC. Je libo 

rakovinku?  

Opět zdůrazňuji, že cílem tohoto není zasévaní strachu. V tomto jsou 

mistři světa novináři a média obecně. Pochopitelně za asistence 
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felčarů, politiků a dalších parazitů. Ano parazitů. Protože ruku na srdce 

ukažte mi felčara co má opravdový zájem o to, aby jste byli zdraví.  

Že takového znáte? Takže gratulace, že ho pozdravuji a má můj obdiv, 

že jej zdravotní pojišťovny nenechaly pojít hlady. Protože takový felčar 

má asi nejeden problém. A to buď s výběrem pacientů anebo 

s prázdnou ordinací.  

Takže co je vlastně podstatou strachu obecně? Vlastně pouze vaše 

mysl, nic víc, nic míň. Samotný fakt, že se nedokážete konfrontovat se 

situací, které Váš Rozum nerozumí. Ať skrze smysly, nebo skrze vaše 

tělo obecně.  

Nyní uvedu takový krásný příklad toho, čemu nemusíte rozumět. 

Jednoho dne se rozhodnu, že udělám takový test své vůle. Lehnu si 

doprostřed silnice. Pochopitelně ne příliš frekventované. Dálnice by 

byla asi docela šílenstvím. Nepopírám, že celá ta myšlenka není, ale je 

to demonstrace a tak se smířím s faktem, že mě něco zajede.  

Pokračuji. Takže si lehnu a jsem smířený. Vím, že je má smrt vlastně 

určená. Nikoliv náhodou, ale mým šíleným rozhodnutím. Prosté, 

jednoduché. Pojede auto a KONEC.  

Prosté, viďte? Bylo by, kdyby. Záleží na mnoho okolnostech, které 

prostě chtě nedokážeme ovlivnit. Za prvé nás někdo může dříve 

zahlédnout, zavolá policii. Dotyčný řidič bude bdělý a zastaví. Pak nás 

náležitě seřve a my můžeme takto pokračovat. Tedy v druhém případě 

možná.  

Takže co je podstatou tohoto? Ať chceme nebo ne, něco nás chrání. 

Bylo by to hodně prosté a řekněme, že by se to „Bohu“ nelíbilo. Ten 

Bůh je vlastně prezentován případným pozorovatelem, policií, řidičem 
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atd. Nějakou „entitou“ zvanou lidi. A jak víte je tento termín asi docela 

obecný.  

No, opustím silnici a pro demonstraci to stačilo. Nebudu pokoušet 

„OSUD“.  

„Osud není ve hvězdách, ale v nás“ (W. Shakespeare) 

Vlastně celá má situace, v které žiji je jasnou ukázkou jedné „věci“: 

„Kdyby mně to mělo zničit, tak už se tak dávno stane“.  

A vlastně to je podstatou strachu obecně. Každá věc co se Vám stane je 

pouhopouhou zkušeností. Ať se Vám zdá ta situace sebešílenější.  

Časem totiž zjistíte, že se dá ze všeho dostat. A čím větší extrém, tím 

užitečnější zkušenost. Ve výsledku zjistíte, že navazují jedna na druhou 

a pořadí je jako by dané. Jako vteřiny před katastrofou. Něco co bylo 

krásně patrné ve filmu „Final Destination“. Nádherná ukázka 

přítomnosti, vyvedená trochu do extrému.  

To je věc, kterou jsem vypozoroval sám na sobě.  

„Ať je to co se děje sebešílenější, existuje cesta ven“ (M. Xara) 

Další dovednost. Kdykoliv přemýšlím nad svým „strachem“ začnu 

analyzovat sebešílenější scénař tak dojdu ke stejnému závěru: „Když se 

to stane tak se s tím chtě nechtě vypořádám“. A nebo … 

Anebo mně to prostě zničí.  

Takže zpět k příkladu s cestou. Co je horší? Smrt a nebo vyděšení? 

„Kdo se bojí nesmí do lesa“.  

„Nejhorší smrt je z vyděšení“. (R. Richter) 
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Takže, abych nevařil jen z vody mám pro Vás úkol. Zajděte v noci do 

lesa. Pokud možno tam zůstaňte co nejdéle. Projděte se a pak se vraťte.  

A věřte nebo ne, je to zkušenosti k nezaplacení. Zejména k faktu, že si 

tam cvičně zavřete oči a budete takto přemítat nad svým strachem.  

Máte v gatích? A nebo jste za hrdinu? Takže šupky dupky a pak 

sejdeme se u další kapitoly. Hezký den.  

A ještě takový dodatek. Pokud přemýšlíte nad tím jakou to má 

souvislost s bohatstvím, tak docela prostou. Pokud se bojíte tak budete 

mít vždy holou řiť. Páč se brzy najde někdo vychytralý, kdo si toho 

zajíčka ušáčka strčí do klobouku. A je docela jedno jak vypadá. Protože 

toto je v nás chtě nechtě tak nějak naprogramované. Někdo se cítí jako 

myš, zajíc, někdo jako osel, beran a někdo jako lev. A ruku na srdce 

ukažte mi lva co žije zavřený v bytě a hrdinsky u počítače (knihy) tvrdí, 

že se nebojí ničeho.  

„Já se nebojím, já se nebojím, jen když příjde vlk….“ (Jen počkéj zajíci, 

seriál) 

Dopl:  

V souvislosti s tím virtuálním příběhem ohledně té silnice jsem se před 

nedávnem setkal reálně s člověkem, který se rozhodl podobný čin 

realizovat. Řekněte si blázen. Bezpochyby. A upřímně i já se někdy 

podivuji jak lidé rádi hazardují se svým životem, vyhrožují sebevraždou 

apod. Ale dost tohoto. Předmětem není analýza prostoduchých jedinců, 

ale demonstrace reálné situace. Takže říkejme mu pan Lukeš.  

Tento pán se ocitl na charitě jako mnoho lidí na základě své hlouposti. 

Totální netáhlo, invalidní důchod na hlavu a takto bych mohl ve výčtu 

jeho „dovedností“ pokračovat. Tedy možná ne na hlavu, ale ruku na 
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srdce vše začíná a končí v naší hlavě, a tento člověk má asi očividně 

nějaké to issue (problém) navíc. No a po pár dnech tady začal všechny 

kolem přesvědčovat jak se má chudák blbě a, že ho život nebaví a bez 

televize by umřel. Prostě klasika. Rovný k rovným. Takových by se tady 

našlo asi víc.  

To mně přivádí k myšlence „Co tady KUR**A ještě dělám?“. Jenže, 

stejně jako vězení i tento hnus jednou skončí. Takže zpět.  

No a spolu s tím začal hovořit o tom, že to ukončí a vběhne pod první 

jedoucí kamión. Why not? (Proč ne?). Moc jsem ho nesledoval, ale 

první den to „uzavřel“ s tím, že 2 hodiny čekal u silnice a vytoužený 

kamión ne a ne jet. Možná se opravdu Bůh smiloval nad řidiči a uštědřil 

tak někoho o jednu „podívanou“ méně.  

Pokračování. Další možností byly nějaké prášky. Prý výsledek taky 

nenaplnil očekávání. Prý se poblil, po**al, bylo mu neuvěřitelně špatně, 

ale výsledek opět nula.  

Nabízí se otázka. Chtěl si s ním „Bůh“ kazit den? Asi ne. Nicméně po 

další diskuzi s jedním spolubydlícím jsem se dozvěděl, že svůj záměr 

„vypropagoval“ i směrem k lidem co to tu celé „vedou“. Good Idea. 

Tedy za předpokladu, že by chtěl skončit v blázinci. Což reálně hrozí.  

Takže to uzavřu s tím, že opravdu nechci a neminím takové řešit, byť 

přinášejí nějaké to poučení navíc.  

 

„Nikoho nelituji, nikoho nesoudím“  

Každý je tak nějak zodpovědný za to jak žije a i když natáhne brka tak 

není důvod k nějaké sebedelší lítosti, byť by byly okolnosti jeho smrti 
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sebepodivnější. Nikdo z nás jeho/její život nežije a už vůbec nevidí do 

jeho palice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Já na to mám 

Así znáte tu píseň. A pokud ne tak si zapněte tu teletí věc (viz výše).  

„Já na to mám, tu si poskočím, tu si vyskočím … A když někdy prachy 

dojdou tak to ještě nehoří, zastavím se za maminkou, ta mně ráda 

podpoří…“ 

A jsem u toho. Na jakou zkur**nou banku to je?  

„A až Vás pak uvidím houpat se na větvi tak Vám můžu říct, že Vám 

nic nezaplatili“. (Posel z Liptákova, Vizionář) 

Ne, nebudu Vás soudit, že si půjčujete, že si to navíc „pojistíte“ nějakou 

tou pojistkou proti platební neschopnosti atd.  

To je trend dnešní doby a lidi na to prostě slyší. Hrubě řečeno, ti 

prostšího ducha co nechápou, že … 

„Dluhy vytvářejí jen dluhy“. (M. Xara) 

A nebo si někdo myslí, že dluhy mohou generovat zisk? Ano, je tu jedna 

vyjímka. Nulová hodnota a zisk na straně bankovních „domů“ a jejich 

majitelů. A nevím jak vy, ale tito lidé mně opravdu nezajímají. Tedy 

minimálně v tom, že je nechci živit. Jsou to paraziti. A můžou mně 

klidně zažalovat a já jím to u soudu zopakuji. A podepíši.  

„Chci to hned“ 

Tuto větičku jsem si s prominutím (nebo laskavým dovolením) vypůjčil 
z knihy „7 návyků skutečně efektivních lidí“ (Covey). A je pravdivá 
natolik, že bych ji tesal do kamene.  
 
„Dobrý sluha, špatný pán“ 
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Ano, hovořím o našem EGO-u. A toho jsou si ti „nahoře“ dobře vědomi 
a proto je každá druhá reklama na léky nebo na nějakou tu půjčku. 
„Brain Washing“. Ano vypereme Váš Rozum, který Vás pak ve finále 
zničí.  
Ruku na srdce opravdu věříte tomu žvástu, že jste schopni úspěšně 

provozovat business, když začínáte s dluhy? Že to jinak nejde?  

Jistě, že jde, ale půjčka musí být položená na opravdu dobrý business 

plán s tím, že budete mít pořád ruku na vašich genitáliích. Tedy ne tu 

vaši, ale ta ruka bude toho „ústavu“, který Vás bude chtě nechtě za ty 

genitálie tahat až budete kvičet jako podsvinče. A prosit.  

Pozdě. Finanční gramotnost, chcete-li zodpovědnost je alfou a omegou. 

A pokud máte problém doporučuji knihu „Nejbohatší muž v babyloně“ 

(již jsem o ni hovořil).  

Je paradoxní, že jsem do poslední chvíle žil bez bank, výběr do nuly a 

světe div se, žiji i bez nich. Tedy na rozdíl od mého bývalého spolužáka 

co si půjčil peníze u České spořitelny a dnes má na krku exekuci.  

Důvod? Podnikaní. Takže řekněme žádné nesmyslné dovolené, 

elektronika atd.  

Tady vidíte, jak si můžete snadně naběhnout.  

Jak už jsem uvedl výše, nechci a nebudu nikoho soudit. Dnes je taková 

doba a ti nahoře moc dobře pochopili jak se vydělávají peníze.  

Otázka zní zda jste to schopni i vy. A řekl bych, že o Vás jde především, 

ne?  

Ještě malé odbočení. Na nedávném školení o finanční gramotnosti mi 

lektorka sdělila, že z mého hlasu pozoruje určitou sebe-ublíženost a 

zášť směrem k pojišťovnám a bankám. Bezpochyby měla kus pravdy. 

Proto jsem ji to nerozporoval. Někdo si prostě ten sosák namočit chce, 
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a tak proč mu bránit a stát jako „zátaras“ před kupou hnoje. Hodně 

štěstí a dobrou chuť.  

„Nejdříve jsem já, pak já, pak zase já, pak dlouho nic a pak ti ostatní“  

Abych nebyl tak nechutně pesimistický tak doporučuji, aby jste se 

naučili dělat si malou radost. Já to řeším nějakým zákuskem (jednou za 

čas), nějaké to pivo atd. Pochopitelně vše pod kontrolou a až na základě 

uvážení, že si to řekněme zasloužím.  

A nebo si jen tak sedněte a pozorujte lidi kolem. Nevěřili by jste jak to 

dokáže člověka povznést. Celé to uvědomění, že oni jen životem bloudí 

a vy paradoxně  ŽIJETE. Je to jako sedět uprostřed světa vše se točí 

kolem Vás. Uprostřed hurikánu kdy stačí jen natáhnou ruku a máte to, 

na co pomyslíte. Ten vír chtě nechtě sebou nese vše. Vaše touhy, sny, 

věci materiální i ty duchovní.  

„Každá cesta má svůj cíl a každý cíl je vlastně začátkem cesty nové“ 

(M. Xara) 

Jakmile to pochopíte tak zjistíte, že si můžete nadefinovat vše, a krok 

po krokem kráčet ke všemu co si vysníte.  

Je to paradox, že se člověk myšlenkou točí kolem jedné věci: „CO 

BUDE…“.  

A víte to?  

Těžko. Takže jediné co můžete je změnit přítomnost. A to jak na to, už 

nechávám na Vás.  

Hezký den. 
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Absence prohry 

Při pročítání výše zmíněné knihy (Covey) mně napadla věc, která se tak 

nějak váže na vše co děláme. A tím je podstata jakéhokoliv „soutěžení“. 

Tj. sledujeme druhé a tímto „měřítkem“ se poměřujeme.  

Já tvrdím, že je to celé špatně. Těžím z toho, co se nabízí a to co je pro 

druhého špatně může být pro mě přínosem.  

Asi znáte ten vtip o těch dvou „poutnících“ na poušti jak se vydají každý 

na jednu stranu hledat vodu s tím, že ten druhý konstatuje, že našel 

velbloudí trus a je ho tam dost.  

Co je podstatou? Nesnažte se za každou cenu naroubovat jednu „věc“ 

na tu druhou. Tzn. Není voda, ale co když řeším vlastně i jiný problém?  

Třeba známý fakt, že je na poušti v noci zima a ten trus dobře hoří a dá 

se zužitkovat jinak?  

 

Proč to zmiňuji?  

Snažte se na všem hledat to pozitivní. Byť Vás ta „věc“ v daném 

okamžiku „SE*E“ (štve).  

Příklad. Mám nepříjemného šéfa. Není to vlastně příležitost k tomu se 

učit asertivnímu jednání, k tomu si „Nebrat věci osobně“? Naučit se 

brát tuto zkušenost jako jistý druh „sebeovládání“? Tzn. Jak na mně 

jeho útok působí? Proč se rozčiluji? Co mi vadí? Je to jeho přítomnost? 

Jeho tón v hlase? Jak se cítím v okamžiku kdy je již pryč? Proč jsem 

„součástí“ již neexistující reality? Tj. nepřítomný? A takto můžu 

pokračovat.  

Dalším příkladem může být nepříjemný spolubydlící. Řešení? Nic 

nepomáhá? Ale jistě, je tu jedno řešení. Přestat s ním komunikovat. 
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Jakkoliv. Nezdravím ho, obcházím ho jako statické předměty a vůbec 

mně nezajímá. Jako by nebyl. Časem zmizí. Věřte nebo ne, ale totální 

nezájem lidi v okolí kolikrát štve. Ne ty vyrovnané. Ti to neřeší, ale 

právě ty EGO-istické co si myslí, že jim bude každý sloužit a, že se kolem 

nich točí celý svět.  

Časem zjistíte, že jsou ty události vlastně ojedinělé a pokud se opakují 

tak jste vlastně již předem vítěz a vůbec nic Vás nepřekvapí.  

„Všechno je tak jednoduché jak chceme a naopak“.  

Jakmile přestanete s poměřováním a zaměříte se hlavně na sebe tak 

zjistíte, že se mění i lidé ve vaší realitě. Nepříjemných událostí je méně 

a jsou vystřídané klidem. A naopak čím více jste rozhádaní tím se to 

více reflektuje v okolí.  

Proto některé lidi vytáčí i ti jedinci, kteří v reálu „nedělají nic“. Tj. žádná 

reakce z jejich strany.  

„Nikomu nezávidím“ 

Protože v určité chvíli zjistíte, že vlastně není co závidět. Život těch 

nahoře není tak idylický jak by se na první pohled mohlo zdát. A věřte 

nebo ne, ale i nečinnost může člověku přinést zoufalství. Jste jak ve 

zlaté kleci. Na jedné straně fajn, ale nevím jak vy, ale mně by k smrti 

ubilo kdybych měl na co se podívám a to je vše. Z mé strany nulová 

činnost.  

„Respect myself, respect yourself“ (Respektuj sebe, respektuji tebe).  

V prvé řadě musím respektovat sebe, tj. to co dělám, kam směřuji. Pak 

lze očekávat něco z druhé strany.  



63 
 

Je velkou chybou marně očekávat respekt od druhých když trpíme 

neustálým stihomamem. Prostě nejdříve se pochválím sám a ve 

výsledku mně pochválí minimálně jedna osoba. Není to dobrý základ? 

Ano je v tom kus narcizmu, ale co lze očekávat od druhých, když si 

postavíte proti sobě sebe? Asi víte kam mířím.  

Znovu opakuji TOLERANCE je mýtus, který do nás zasévají ti druzí 

(média). Tolerance = ústupek, k ničemu nevede. Navíc se dá tolerance 

nějak „vymoct“, respekt nikoliv. Nikdy nebudu respektovat něco co je 

mi proti srsti, i kdyby se dotyčný po***l a nebo dělal ve vzduchu třeba 

kotouly.  

„Kolik lidí si na smrtelné posteli přeje, aby byli bývali strávili více času 

v kanceláři – nebo sledováním televize“?  

Můžete si na to vzpomenout, pokaždé když budete chtít sledovat 

zprávy nebo něco podobně „hodnotného“. 
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Quo vadis? 

Na tomto místě bych chtěl zmínit krásné slovo NEÚSTUPNOST.  

Co to, ale znamená? Pochopitelně v praktickém životě?  

Má to nějakou souvislost s beraní povahou? S mečem v ruce sochy 

spravedlnosti? A nebo obecně s tím, že ctíme určité zásady?  

Ve své podstatě to souvisí se vším. Je to vlastně vaše hodnota, devíza. 

Ale pouze za předpokladu, že víte zatraceně, co děláte.  

V analogii má každý váš „nepřítel“ Achillovu patu. Jde jen o to ji najít a 

zasáhnout. Ale za předpokladu, že DOKONALE znáte sebe. A víte, jaké 

jsou vaše silné a slabé stránky.  

Pamatujte si na ten nápis nade dveřmi vědmy z filmu Matrix? Viz výše… 

Příkladem, jste EGO-ističtí (viz předešlá kniha)a občas přemítáte nad 

mírou toho, zda to jste učinili, bylo správně či ne. Prostě nejdříve střílím 

a pak se ptám.  

Někdy je to výhodné a jindy ne.  

Opět v analogii boje dávám nepříteli ČAS. A v případě, že máte 

„natrénováno“ jde tato věc vlastně proti Vám.  

Takže přejdu k něčemu řekněme hodnotnému, co jsem již „nastínil“ 

v předešlé kapitole.  

Někdo nám ublížil, chová se nepříjemně a není to věc, které by byla 

ojedinělá. Co dělat?  

Je to prosté, ale chce to silnou vůli.  
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- Analyzujeme potřebu (směrem k sobě) takového člověka. Tj. 

k čemu je nám dobrý? Potřebujeme jeho „služby“? Je to náš 

zaměstnavatel? Atd.  

- Ve výsledku můžeme dojít k tomu, že je nám vlastně k ničemu a 

jeho „SMRT“ by nás vlastně nikterak nezarmoutila. 

Zdá se Vám to kruté?  

Ale nechte toho. Určitě máte ve své „REALITĚ“ nějakou tu KU**U a 

minimálně virtuálně přemýšlíte, že by bylo občas dobré kdyby nebyl/a. 

Takže jak na to?  

Ukončíte komunikaci. NAVŽDY. Přestanete ho/ji vlastně vnímat, 

obcházíte ho/ji, nezdravíte ho/ji, vlastně pro Vás přestává existovat. 

Jako by nebyl/a. Jako by umřel/a. Je tu jen něco co se mu/ji podobá, ale 

to chtě nechtě zmizí. Jako smrad pukavce, nebo „produkt“ tchoře. 

Majitelé fretek asi ví o čem hovořím. ;)  

Zdá se to těžké? OK.  

Takže v tom pokračujte. Držte si ho/ji u těla a tvařte se jako naoko jeho 

kamarád/ka. Jistě si s ní/m užijte ještě hodně „ZAJÍMAVÉHO“.  

Bonusem pro ty co to pochopí a „uplatní“, je fakt, že takový člověk 

prostě zmizí z reality. Proč? Protože toto prostě NEVYDRŽÍ.  

Můžete si to vyzkoušet sami na sobě. Přestaňte se sami se sebou bavit. 

Že to nejde? Jistě, že to jde. Jde o to „Být přítomný“ (viz kniha Láska 

nebo Transformace vědomí atd.).  

Ne, nejde o to si ze sebe, nebo z někoho udělat nepřátele. Prostě jde o 

to se naučit OVLÁDAT.  
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Ruku na srdce, s koněm taky moc nediskutuji. Prostě slouží. A když to 

nejde? Asi víte, kam mířím. Říká se tomu metoda „CUKR a BIČ“.  

Nedávno jsem na toto téma vedl diskuzi a pořád si myslím, že na 

některé lidi toto funguje nejlépe. Takový Řecký model v praxi. (z Řecka 

to pochází). 

Ještě takový dodatek k přikladu viz výše.  

PIJAVICE svého „hostitele“ na oko miluje a tak může změnit strategii. 

Začne se chovat jinak. Jenže … 

Lidé se z principu moc nemění a většinou se jedná o cílenou komedii na 

kterou reaguji tak, že na oko povolím a pak se v klidu vrátím do režimu 

NEEXISTUJE. Pak většinou následuje návrat k původnímu modelu 

chování.  

Protože… Ruku na srdce, lidé se mění, ale pouze za předpokladu, že 

chtějí. Ale takového člověka poznáte a s ním nebudete řešit extrémní a 

vyhrocené situace. Podobně jako s již zmíněnými jedinci.  

A na to navážu tou neústupností.  

„Vždyť on sráborka couvá“ „Beran vždycky couvá když se rozbíhá“ (film 

Bobule). Prostě takto to je. 

ŠESTÁ DOHODA (Třeba Quardova): „Buďte sobečtí a neustupujte!, 

řiďte se svým SRDCEM“ .  

Pokud se chcete přesvědčit, jak to může vypadat v praxi tak se mrkněte 

na film GLADIÁTOR. A hlavně na tu scénu kdy ho vedou na „popravu“.  

Odkud přiletěl ten meč?  
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Je to důležité? Nikoliv. Prostě tam byl a on ho prostě využil. Ostatně 

stejně jako já využívám zkušenosti, kterými si procházím a možná ještě 

x-krát projdu.  

Co řící „závěrem“?  

„STOKRÁT OPAKOVANÉ COKOLIV SE STÁVÁ PRAVDOU“ 

Takto to prostě je. Jakmile se z toho stane zvyk tak je jen a jen otázkou 

času kdy se probudíte a jste … 

Prostě cokoliv chcete. Neexistují limity, neexistují hranice, ty jsou jen 

v matematice a vlastně ani tam ne. Jsou stejně virtuální jako to co 

myslíte, že nejde.  

Hypnoza, autohypnóza, opakování, zvyk, představa, že děláme to, co 

chceme a následná realizace jsou věci co fungují.  

Nevěříte?  

Budiž světlo. T. A. Edison údajně vyzkoušel tisíce variant nefunkční 

žárovky než našel „klíč“ k té funkční. A toto je prostě to odlišuje ty co 

mají, umí od těch, co jen a jen žvaní.  

A pokud ještě pořád pochybujte tak před pár dny jsem absolvoval 

školení na mělké dovednosti, asertivitu atd. A ve finále jsme byli 

rozděleni na dva týmy. A hádejte, kdo byl LEADER?  

Paradoxně mi za to ještě ve finále děkovali, kdy jsem bravůrně nadhodil 

nějaký virtuální business plán, přidal sebeprezentaci a celé to 

„předved“ před početným obecenstvem. A jak myslíte, že se to stalo?  

SAMO? Boží prostato. :-D :-D 
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Úspora 

Opravdu jste přesvědčeni, že se stane úspora ziskem? Pokud ano, 

vyvedu Vás s omylu.  

Nic takového se neděje. Proč? Protože každá úspora zcela logicky vysílá 

signál o NEPOTŘEBĚ. A jak uvedu také níže, spotřeba vytváří potřebu. 

Je to tak. Příkladem může být jídlo. Co se stane, když něco sním? Zcela 

automaticky vytvořím spotřebu. Tj. jídlo zmizí a já se zcela logicky 

uchýlím (dřív nebo později) k „hledání“ další krmě. Je to přirozené. 

Prostě klasická lidská potřeba.  

Vrátím se zpět. Co se stane, když to jídlo bez užitku vyhodím, 

nespotřebuji? Klasika. Nějak nemám potřebu se po něm poohlížet.  

Důvodů může být mnoho. Nechutná mi to. Trucuji atd. Opravdu by jste 

se divili kolik lidí se jídlem za něco trestá. Viz oblíbený pořad Jste co 

jíte.  

Takže použiji svou známou znalost autohypnózy a zaměřím svou 

pozornost na úsporu. Co se stane? Prostě TO NECHCI a takto uspořené 

prostředky slouží jinému účelu.  

Jenže … Jakému? Víte to? Máte to předem dané, naplánované? A nebo 

si myslíte, že peníze jsou jak Bony a Tuzex je jediný obchod kde se dají 

utratit? (Pozn. Bony, Tuzex sloužily za totáče jako taková forma 

směnného systému, lze dohledat).  

Upřímně má zkušenost mně tak nějak vede k tomu, že přílišné lpění na 

tom kolik ušetřím mně dovede do stavu, že nevidím přes světlo tmu. 

Netvrdím, že by jste si neměli dělat finanční  rezervu. Ale běhat ke 

každému spotřebiči, sledovat kolik uspoříte, když nejde je cesta do 

pekel. To samé platí o vytápění atd. Ve výsledku zjistíte, že se ty peníze 
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pouze přesunuly k nájemci, MÚ, realitce a vy máte stále HO**O (holou 

zadnici). Ostatně příkladem budiž jeden „krásný“ plagát na Kooperativu 

(pojištění).  

Takže kde spořit a kde ne?  

Rozhodně se nesnažte lpět na banalitách. A rovnou se podívejte na 

výdaje, jako jsou banky, pojišťovny, naše „drahé“ popelnice (auta) a 

uvidíte, že pitomé gumy a pojistka Vám dají takovou pálku, že si 

koupíte vynikající boty a skvělou bundu. A rozhodně si tyto věci užijete 

více než nic neříkající výdaje směrem k obchodu se strachem.  

Pomíjím takové drobnosti jako je vynikající postel s kvalitními 

matracemi, které Vám poskytnou více potěšení než celé auto 

dohromady. Zejména k faktu, že stojíte někde v koloně, protože se 

opravuje silnice atd.  

Že to nejde?  

Nevím jak vy, ale pro mně je zajímavější nová kniha, než celá 

Kooperativa dohromady. A to i k faktu, že by mně patřila. Jako, že bych 

to nechtěl ani zadarmo.  

Na závěr použiji takovou oblíbenou analogii.  

Stojíte uprostřed potoka a sbíráte oblázky. Ty tak nějak používáte, 

házíte na břeh. Jenže co dělat když jich chcete více?  

Je to prosté. Musíte z toho potoku vylézt a najít něco většího, řeku. A 

to i za okolnosti, že budete muset změnit své návyky. Tj. nalézt jiný 

způsob jak ty oblázky získat. Máte jiný zdroj. Jde o to najít způsob 

jeho využití.  
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Bolí to? Ale každá změna bolí. Rozum bude vždy lpět na zavedeném a 

hájit tyto pseudohodnoty i za cenu vlastního sebezničení. Nevěříte? Tak 

se mrkněte na rok 1929 a na počet lidí co to prostě nevydrželi a 

spáchali sebevraždu. A přitom šlo pouze o to pustit toho pitomého 

holuba. Nebo vrabce? A záleží na tom?  

Anebo si myslíte, že lpění na starých návycích je řešení? Pokud ano. 

Přeji hodně štěstí.  

„Mohu ti pouze ukázat dveře, vstoupit do nich musíš ty sám“ (film 

Matrix) 

„Vůbec nejtěžší rozhodnutí nejsou ta, kdy jde o svět, ale u toho co 

rozhoduje“ (film Dobří holubi se vracejí) 

„Tak dlouho člověk klepe na dveře, až je mu otevřeno“ M. Xara  
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Na hromnice … 

Asi znáte film „Na hromnice o den více“. Ale všimli jste si někdy jeho 

analogii se skutečným životem? Ten věčný stereotyp v kterém mnoho 

lidí žije? Poznáváte se? 

Zkuste analyzovat své dny. Jsou jeden jak druhý? Stereotyp, který 

začínáte nenávidět? A nebo ne?  

„Každá změna je prospěšná“ 

Ano, člověk co takto žije, je v křesťanství nazýván „BLOUD“. Žije na 

základě tzv. náhody, jako loďka bez kormidla, bez někoho kdo by ji dal 

směr. A podvědomě vlastně žije dle toho, co diktují druzí.  

„Myslíš si, že ti to někdo dovolí?“ (E. Lorman)  

Je to už mnoho let co jsem dostal tuto zvláštní otázku ve vztahu se 

svým rozvojem, s učením. Tj. aktivitami, kterými jsem svého času 

vyplňoval mezery, když jsem pracoval v té či oné firmě. Znalosti, které 

sloužily mé práci, ale i takové co mi napomáhaly v rozvoji v dalších 

věcech (koníčky atd.).  

Myslíte si, že je to nemožné?  

Omyl. Možné je vše. Jen vy tomu dáváte prostor. A jak velký je opět 

ovlivňujete vy sami. Pochopitelně něco za něco.  

Proč o tom hovořím? Protože je zde riziko, že se tzv. vyvážete z davu a 

budete některým lidem „trnem“ v oku. Ale otázka zda chcete celý život 

lézt druhým do … a nebo si i za cenu jistého nepohodlí vyšlapat cestu 

vlastní.  

Takže opět.  
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„Opusťte tu ulitu „NEJDE“ a naplánujte si činnost, které Vás bude 

posouvat dál. I jiným směrem. Může to být cokoliv. Pravidelné 

procházky, čtení knih, analýza toho co děláte, malování, psaní atd. 

Kreativitě se meze nekladou.  

„Změna přichází akcí“ 

A rozhodně to nemá co dělat s tím co si myslí druzí, nebo to, že jsou 

lepší. Upřímně vždycky budou lepší. Ale to mi přece nemůže bránit 

v tom se realizovat v tom, co mě baví.  

Příkladem budiž zmiňovaná malba. Neříkám, že maluji, ale s údivem 

pozoruji jak se tím baví druzí. A ruku na srdce taková sebeprezentace 

byť pofiderního dílka je k nezaplacení. Proč?  

Protože to, že si někdo klepe na čelo ještě neznamená, že to nemůžeme 

dělat. A na kom ve výsledku záleží?  

Příkladem budiž můj audio vývoj, za který jsem svého času slízl nejednu 

kritiku. A co myslíte, že jsem udělal? Zřídil jsem rubriku „Jak se to nemá 

dělat“ v audio sekci jednoho serveru, a tam jsem postupně sdílel své 

zkušenosti. S odstupem času jsem se podivoval na tím, co jsem srze 

tyto zkušenosti dokázal. Podobně jako toto psaní. A následná 

komunikace s různými lidmi.  

A čím myslíte, že to začalo? A nebo si myslíte, že jsem byl na počátku 

v kondici psát knihy?  Vyvíjet audio?  

Podobně se nyní bavím studiem letadel. A na konci …  
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Myslete na velké cíle 

Už to tady jednou zaznělo. A rozhodně jsem si tento nadpis kapitoly 

nevybral z knihy od nynějšího amerického prezidenta D. Trumpa 

náhodou.  

Co je podstatou? Je to prosté. Čím větší cíl si v duchu nadefinuji, tím dál 

se mohu dostat. A i v okamžiku neúspěchu si mohu říct, že jsem skončil 

např. v půli cesty. A pořád to bude víc než menší cíl a jeho případný 

nezdar.  

„Neúspěch je potřeba vymýtit“ „Lidé uvěří až v úspěch“ (A. Hitler) 

Ano i tento velikán měl nějaký cíl, byť se na konci ocitl zřejmě někde 

jinde než v úvodu svého života očekával. Ale … 

Ruku na srdce, co je lepší? Krach a nebo békot ukřivděného OVČANA, 

že on nepatří mezi ty tzv. zloděje a, že mu celý svět ublížil, že je tu jistá 

nespravedlnost a, že béééééééééééé?  

„Šeci kradnů“ 

Asi víte odkud toto pochází. Ale co je v globálu podstatné? Znovu to 

zopakuji.  

Jakékoliv osočování většiny automaticky zahrnuje i toho kdo podobný 

výrok vysloví. A v tomto případě říkám: „Nejsem VŠICHNI“. A proto se 

tak rád vyhýbám superlativům typu všichni, všechno, Bůh, stát, město 

atd. Protože ať chci nebo ne tak jsem automaticky součástí takového 

tvrzení.  

Co z toho plyne?  

Všimněte si: „To jsou, ale debilové…“ „stát nás okrádá…“ „Pane Bože za 

co?“ A takto můžu pokračovat.  
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Proto je tak docela užitečné povědomí o významu obecného celku 

jakým je např. Absolutno, Vesmír, Bůh, Stát, Svět, Země, Město atd. 

Ať chceme nebo ne, tak jsme součástí tohoto všeho a podobné 

osočování vlastně vyjadřuje něco, čemu se asi těžko vyvarujeme.  

„Podle sebe, soudím tebe“. „Pro hlupáka každý hlupák“.  

Prostě lidé jsou individuality a to, že potkáme jednoho DEBILA, ještě 

neznamená, že jsou takoví všichni. A nebo si opravdu myslíte, že jsou 

všechny ženy stejné, muži atd.?  

 

Pokud ANO tak jste lidově řečeno v PRD**I. Páč slovo INDIVIDUALITA 

uslyšíte jen z doslechu. A ty prašulky zmizí stejně rychle jak se objevily.  

Je to jako říct BOHU: „Já to nechci“ bez uvědomění si toho, že to máte 

pořád na zřeteli a, že o tom byť v jiném významu pořád hovoříte.  

Takže znovu: „Pozor na to co si přejete“  

Takže jak z toho ven?  

Načtete si něco z knihy „Transformaci vědomí“ a pak své myšlenky 

posuňte např. do představy po čem opravdu toužíte.  

Nefunguje?  

„DOST“, „DOST“, „DOST“ a toto opakujte tak dlouho než to zmizí. 

Anebo použijte „Otčenáš“ apod. Různé věty vyjadřující naše přání jsou 

také na místě. Jde prostě o to využít tuto NEPŘITOMNOST ve prospěch 

nás samotných.  

Vypadá to prostě, ale rozhodně nezaškodí tyto „cvičení“ neustále 

opakovat. Podobně jako si já skrze tyto věty připomínám věci dávno 

„vyřčené“.  
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„Opakování je matka moudrosti“.  

V principu to funguje podobně jako když se obklopujete věcmi co se 

nám libí. A nemusí to být zrovna již zmíněná Audi A8, ale drobnosti 

které máme rádi. Pro každého je to individuální a rozhodně neexistuje 

univerzální model.  

Pro někoho to může být tuna plyšáků a pro někoho tuna elektroniky, 

knih, prostě věcí co používáme a co nám dělají radost.  

Podotýkám RADOST, nikoliv plní potřebu nějakého nesmyslného 

hromadění. Hranice opravdu neexistuje a i já se občas přistihnu, že to u 

mě vypadá jako u vetešníka. Ale co je vlastně komu do mě, no ne?  

Napadám mně další taková věc. Hovořte o svých snech. Nebojte se říct 

o své představě svým přátelům. Neberte si osobně i připadnou negaci. 

100 lidí 100 názorů. A každý má jinou představu, sen.  

Proč to uvádím? Za nějaký čas jsem začal slyšet: „Ty jsi na ty AUDI“ atd. 

A není nic krásnějšího než uvědomění toho, že mně tak lidé začínají 

vidět.  

„A je jen otázkou času kdy mně tak uvidí v reálu“.  

Ať se to zdá prosté, ale víte co je nejtěžší?  

PŘESVĚDČIT SAMI SEBE!!! 

Ne ty druhé, ale sami sebe. Protože ruku na srdce. Kdo je větší nepřítel? 

Je to někdo druhý? A nebo jste to vy SAMI? Toto je věc na kterou jsem 

přišel úplně na začátku. Pro mnohé lidi je to tak známé, a stejně se 

budou do nekonečna hádat a řešit naprosté nedůležité nesmysly. A 

z kým se vlastně ve finále hádají? Koho přesvědčují o své pravdě? Jsou 

to ti druzí? Poznáváte se z diskuzí?  
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Proto jsem se tak málo zúčastňoval diskuzí. Nepotřebuji přesvědčovat 

druhé o své „pravdě“. Ta bude vždy RELATIVNÍ.  

Bohatý člověk může vymyslet miliardu různých řešení, ale OSEL zůstane 

vždy OSLEM. Aneb.. 

„Naslouchejte sami sobě“ 
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Nepovoluj 

Asi jste byli mnohokrát v situaci, kdy jste přemýšleli nad tím zda to či 

ono bylo správně a zda by nebylo možné ustoupit.  

Nejste jediní. A jak vidíte tak se k tomu vlastně opět vracím.  

Jenže nedáváme tím vlastně té druhé straně do ruky VÝHODU? 

Možnost pokračovat v zavedeném? V tom co je podstatou toho, co 

Vám v minulosti vadilo?  

Asi znáte film „Já to beru šéfe“ a zejména ty pasáže s žárlivostí. Na 

které to vlastně celé vystavěli. Ano je to možná krátkozraké, ale lidé 

jsou vesměs docela jednoduší a ve vyhrocených situacích jednají zcela 

AUTOMATICKY. A rozhodně nelze očekávat, že by se z toho nějak 

poučili.  

„S mafií, teroristy já nevyjednávám“ (M. Xara) 

Psychologie osobnosti je opravdu věc, na které se dá v životě stavět. A 

na lidských vztazích zejména, komunikací počítaje.  

A věřte nebo ne, ale většina lidí chtě nechtě tíhne k EGO-istickému 

jednání. Takže jde v principu o to fungovat jako hromosvod. Nebrat si 

to osobně a nechat to jen tak projet. Podobně jako když se hlavní 

hrdina filmu LimitLess (Všemocný) dostal v „úvodu“ do konfliktu se 

sousedkou. 

Ano sebeovládání je Alfou a Omegou a nezaškodí si to neustále 

připomínat. A neústupnost v tom co považujeme za správné mezi to 

patří.  

Nyní elementární otázka: 

„Co je lepší/horší, být sám a nebo součástí  nějakého většího celku?“ 
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Já mám v tomto jasno. Když jsem sám tak mám sám problém a ten je 

řešitelný. Zkušenost. Zaměřím se na něj a je jen otázkou času kdy najdu 

řešení.  

V případě, že jsem součástí celku tak v okamžiku, že má problém 

společnost, je to řešitelné těžko a mnohdy vůbec. Pořád se tak nějak 

ohlížím na druhé a chtě nechtě mně to stahuje.  

Je to jako když se potápím s lodí.  

Co je lepší? Kus dřeva? A na něm sám? A nebo čekat až někdo něco?   

Takže upřímně raději pustý ostrov a já na něm sám, než sanovat cizí 

problémy a řešit něčí nářek.  

Toto je realita a plyne to opravdu z toho, že je jakákoliv POMOC 

opravdu cestou do pekla.  

V době kdy jsem četl „Transformaci vědomí“ jsem si ani neuvědomoval 

jak je slovo POMOC problematické a do jaké pasti se v případě POMOCI 

dostáváme. Z praxe je známé kolik lidí zahynulo při snaze někoho tzv. 

SPASIT.  

Proto s oblibou používám „rčení“: „Nejsem spasitel, ten tu byl a asi víte 

jak dopadl“. 
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Jasně a přesně  

Asi znáte ono známé … „Uděléj TO, podéj mi TO atd.?“ 

Ano, toto jsou vyjadřovací prostředky prostého a prostoduchého lidu. 

Ano těch co si myslí, že vidí do mysli druhých a zároveň druzí tak nějak 

předpokládají, že okolí ví, co sami chtějí. 

Ale je to pravda?  

„Takže dělejme věci co nejlépe a miřme slovem přesně“  (Nějaké ty 

Čtvrté dohody).  

Pravdou je, že to co nás chtě nechtě může odlišit od druhých jsou 

vyjadřovací prostředky kterými vládneme. Ano to co je na první 

„pohled“ zřejmé když promluví kovaný Speaker (mluvčí) a hospodský 

buranos.  

Ne, nechci tady někoho soudit, ale je to taková kapitolka k zamyšlení. 

Jak se celkově vyjadřujeme. Jak vlastně působíme na okolí. Zda stylem 

„Já jsem nej a ostatní jsou … „. A nebo přemýšlím nad svými slovy.  

„Mlčeti zlato, mluviti stříbro“ 

Můžete namítnou, že líná huba … Jistě, ale je třeba brát na zřetel, že 

většina situací v běžném životě opravdu není o tom nejdřív střílím a pak 

se ptám. A i já se občas zamýšlím nad tím, zda to či ono, co bych chtěl 

vypustit z úst je to pravé vořechové. Přece jen existují přirozenější 

„zákony“ co ty nepříjemné jedince uvedou do pravých mezí a nemusí to 

být nutně mé EGO. Proč se bavit pijavicí, no ne?  

V analogií se možná i ti jedinci co nyní na charitě v NJ obývají kulturní 

místnost promění v nádherné motýly. Teda v ty které hulí jednu za 

druhou a říkali si Ombucman, jistě. Ale jak se říká, o mrtvých jen dobře, 
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a i ti již zmínění to mají za pár. Životním stylem, televize, cigára, žrádlo, 

spánek, nadávání určitě.  

A chci se něčemu takovému podobat? Ne, nebuďte NAIVNÍ. Jsem 

možná blázen, ale nejsem pitoméj. Proto se nenechte zmást těmi 

invektivy co se tu občas objeví. I já se snažím v reálném životě 

komunikovat trochu na úrovni.  
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Žárlím, miluji 

Na jedné straně můžete namítnou, že to nikterak nesouvisí s penězi, ale 

opak je pravdou. Žárlivost a závist, tyto sestry, které jdou tak nějak ruku 

v ruce. Bohužel nebo Bohudík nás provází na každém kroku.  

Ať po stránce peněz, tak po stránce vztahů je najdeme v různých 

formách všude.  

„Za vším hledej ženu nebo peníze“ 

Muž tvoří, žena spotřebovává. Tedy v principu to tak prostě je. Na 

jedné straně potřeba, na druhé spotřeba. Business, zákazník atd. Kde 

je, ale klíč k spokojenosti když ta druhá strana, ne a ne?  

Podobně jsem nedávno četl na stránkách pana Ivo Tomana zamýšlení 

nad tím, že jsou situace kdy je nervózní kupující a prodavač. Jeden chce 

koupit a druhý prodat. A oba mají tak nějak špatný pocit.  

Znáte to?  

A podobné je to se vším. Snažím se ovlivnit druhou stranu a sám mám 

„máslo“ na hlavě. Takže co čekám?  

Koho si „přitáhnu“ když jsem nezodpovědný? Koho si „přitáhnu“ když 

jsem žárlivý? Koho si „přitáhnu“ když mám problém se sebeovládáním?  

Ne, to není sebeobhajoba, jak by si někteří čtenáři mohli myslet, ale 

fakt, že kde není Láska je chtě nechtě Nenávist. A platí to i pro peníze. 

Kde nejsou peníze a zodpovědnost je dřív nebo později chudoba. A 

začíná to duchovní a pokračuje až tou materiální.  

Příkladem budiž jeden bývalý milionář, který se mnou nyní obývá 

budovu, kde nyní jsem. Ne to není soud, to je pouhopouhé 
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konstatování a to, že jen prostě sleduji. Ale pryč od něj, není to moje 

realita, ale jeho a jen on ví proč to tak je a zda je spokojený či nikoliv.  

Jak z toho ven?  

Nevím jak vy, ale já to vnímám tak, že když už nic tak vím na koho se 

můžu na 100 % spolehnout. Ano, jsem to JÁ. A z praxe vím, že cokoliv 

udělám proti tomu, jak to vnitřně vnímám, stejně mě to dožene.  
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Je mi to jedno 

Ano, jedno je kolo u trakače.  A tím to asi končí.  

Ale jaký je skutečný význam toho, že mi na tom vlastně nezáleží? 

Hovořím o tom? Ignoruji to? Nenávidím to? A pořád dokola sebe a 

možná i okolí přesvědčuji o tom samém?  

- Víte, jaký je rozdíl mezi Nenávistí a Lhostejností?  

- Pane Bože, co to Quarda zase mele?  

- Jasně, že to vím.   

- Opravdu?  

Lhostejnost znamená, že to prostě vůbec neřeším. Třeba tak nějak vím, 

že se nějaký pták venku vykálel na silnici, někomu možná na hlavu, a 

tím se probral se své trvalé letargie. Ne ten pták, ale ten dotyčný. Nebo 

si jen tak poskakuje z větve na větev a dává tím najevo, že prostě je.  

Řeším ho?  

Těžko. Většina lidi tupě zírá na televizi, občas se zasměje nějaké té 

moudrosti typu „Co na to češi?“ a nebo si ponadává se zprávami, které 

jim tak nějak páni novináři připravili k obrazu svému.  

Řeší to?  

Jistě, že ANO. A minimálně podvědomě. Protože ruku na srdce vy byste 

opravdu chtěli takto žít?  

Čumět do mobilu a tvářit se velmi „intelygentně“. Co na to okolí? 

Zkoušeli jste někdy zvednou hlavu? Poznáváte se?  

Že je vám to JEDNO?  

Ale nechte toho. Opravdu si myslíte, že lidé co v životě něco dokázali žili 

takto úžasným a „produktivním“ životem? Boží prostato.  
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Víte jak se na to dívám já? Raději dvě věty z nějaké knihy, tři obyčejné 

dřepy, příprava jídla a postel než televize. Protože pořád bude můj den 

produktivnější než koukáním na televizi anebo řešením mobilu. 

Vývojáře pomíjím, ale těch je docela míň, a ti nejspíš ví své. 

Raději budu psát a zpětně analyzovat své myšlenky, dělat si poznámky 

do diáře, než řešit ty druhé.  

Ruku na srdce. Co mi dají? Co z nich budu mít?  

Ano, blábláblábláblá…. 

Ale většina času opravdu není o tom hovořit s někým produktivním, 

někým, od kterého získáte nějaké užitečné informace atd. Že takto 

žijete? 

Jóóóóóóóóóóóó? 

A to jste si našel čas na tento blábol? :D :D :D  

Jasně, že je to rozhodně užitečnější, páč si můžete říct, že podruhé už 

na to nebudete mít sílu a vlastně asi čas. A, že si jej vyplníte něčím 

užitečným a pro vás jistě produktivnějším.  

Takže zpět k tomu je mi to jedno.  

Ne, nedělám si iluze, že i já občas ulítnu k něčemu neužitečnému a 

tomu, že mi je to jedno. Podstata je v tom naučit se sebeovládání, 

plánování a hlavně analýze, toho co se nám povedlo a to co nikoliv. Ale 

PRAVDIVĚ. Protože to, že si o sobě myslíte, že jste superman Vás 

NAHORU nedostane. Cesta je trnitá a ve finále jste stejně SAMI.  

Na závěr takové zamýšlení.  
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Čemu by jste dali přednost?  

 

Švédský stůl, láhvi vína např. výběru z hroznů, nějakým těm svíčkám, 

hezké hudbě a nebo …. 

Nebo truhle plné zlata a drahokamů?  

„Je mi to jedno“. 

Opravdu? Vy pořád nevíte, co chcete? Nemáte v tom jasno?  

Divili by jste jak málo lidí má jasno v tom co od života chtějí. Stačí 

elementární otázka např. na auto. Jaké auto by jsi chtěl? Přesně. Bez 

uvažování. A takto jsem při jednom rozhovoru pokračoval…. 

Ano, řeknete si…. 

Mně to dalo opravdu informaci, že je nutné znát  co chci, protože 

takovou šanci už nemusím nikdy dostat. Nikdy totiž nevíte s kým 

hovoříte a kam to celé povede. A představte si, že máte šanci na 

užasnou práci, na nové auto atd. A vy takto nevědomky zahazujete 

něco co …. 

Zdá se to jako SEN?  

Zdá se to jako NEMOŽNÉ? NEPRAVDĚPODOBNÉ?  

A vy opravdu vidíte do hlavy toho co to říká? Co si myslí? Zda Vás vůbec 

poslouchá? Takže ke komu vlastně hovoříte? Na koho nadáváte? Komu 

se smějete? A jak se vlastně vidíte? V okamžiku kdy vlastně koukáte 

sami na sebe a říkáte si co máte dělat?  

Jak vlastně budujeme BUDOUCNOST? Kdo je na jedné straně a kdo na 

té druhé?  
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Představte si, že máte možnost se potkat sami sebe v přítomnosti. „Co 

si řeknete?“. „Co uděláte?“ „Jak změníte svou budoucnost?“ „Když jste 

z budoucnosti a ten dotyčný je z minulosti, nebo lépe řečeno 

z přítomnosti?“.  

Nechápete? Vaše EGO, Rozum a VY. Ten první není Vázán na ČAS, ten 

druhý žije v minulosti a ten třetí?  

Je to tak. Emoce se užívají pro cestování v čase. Rozum většinou řeší co 

bylo. A VY?  

Pořád nechápete? Takže hurá si něco přečíst, třeba z toho co tu bylo 

výše uvedené…  
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Na dně 

Občas se stává, že se ocitneme tzv. na dně. Příkladem byla již 

zmiňovaná Vazební věznice (VV), bezdomovectví, okamžiky kdy mně 

nesmyslně otravovali lidé z řad naší úžasné, zkorumpované a taky 

neschopné policie (toto jim klidně řeknu osobně) atd. Asi by se toho 

našlo více, ale extrémy byly vlastně jen dva.  

Prvním byla totální ztráta svobody a druhým byla paradoxně totální 

svoboda. Bohužel, nebo Bohudík s možností ovlivnit mnoho věcí.  

„Nejlépe je na dně, hlouběji už člověk nespadne.“  

Nevím zda je tato interpretace správná a kdo to přesně řekl, ale 

podstata je daná. Jde o to, že si můžeme říct, že to může být jen lepší. A 

co je lepší?  

V analogii co je horší? Ztráta všech finančních prostředků anebo jejich 

absence? 

„Kdyby mně to mělo zničit tak už se tak stane“  

Opět se opakuji, ale je to pravda. A připomínám to proto, že logicky 

existuje cesta jak z toho ven.  A pomyslné dno je vlastně jen odrazovým 

můstkem.  

Ano, můžete namítnou „Co když?“ Co když se ta událost zopakuje? Tak 

ji prostě zvládnete levou zadní. Je to zkušenost, co tu byla. A vlastně už 

víte čeho se obávat/nebo ne a jak reagovat. A každá tato událost nám 

v analogii počítačových her dává SKILS (dovednosti). A ty pak v praxi 

využíváme. 

Vlastně se znovu dotýkám toho co tu bylo taky zmíněno a tím je 

STRACH.  
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Na to volně navážu takovým doporučením na film. Ten se jmenuje 

„Příběh kmotra“, ztvárněným O. Vetchým v roli kmotra a L. Vaculíka 

v roli policisty, vyšetřovatele. V případě zájmu můžete popřemýšlet nad 

tím co říkal v tom divadle Kmotr tomu policistovi.  

Takže opustím to plácání a přejdu k praktické ukázce toho co dělat 

v takové situaci. 

 Analyzuji situaci, co horšího se mi může stát? Většinou nic, a 

pokud ano tak na to reaguji až v okamžiku kdy se tak stane. 

 Co můžu změnit? Ovlivnit? Tj. rozhodně nesedět s rukama v klíně a 

začít přemýšlet na tím co mohu ovlivnit. Příkladem budiž první věc 

co jsem řešil v době kdy jsem byl na ulici. Byla to voda. Něco k pití 

a kde ji budu odebírat. Pak jsem si našel nějaké místo kde jsem si 

odložil věci a začal jsem „šmejdit“ po okolí. Tady vidíte, že jsem 

rozhodně neseděl, nelitoval se, nebrečel a všem na potkání 

nevykládal, jak jsou někteří jedinci takoví nebo makoví. Jak mi celý 

svět ublížil atd. 

 Popřemýšlím jaké mi tato situace poskytuje výhody. Vím, že to 

může být těžké, ale rozhodně existují. Např. nemusím do práce, 

ženskou z pracáku v klidu pošlu k šípkům atd. Přece jen argument 

„probudím se, umyji se ve studánce, věci schovám pod strom a 

povalím do montovny“ je docela neprůstřelný. Nemluvě o tom, že 

si můžu schladit své EGO. A jelikož denně žije na ulici mnoho lidí to 

nebude, asi tak neřešitelný problém. Pomíjím jejich chabou mysl. 

A co zvládli oni, zvládnu i já.  

 Plánuji. Přemýšlím nad tím, co budu dělat. Nezahálím.  Zahálka je 

„naftou“ pro náš Rozum, který má tendenci k vnitřnímu soudu. Asi 

znáte tu píseň „Dělání, dělání, všechny smutky zahání…“ (Princové 

jsou na draka). 
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 Nezahazuji možnosti. Tj. někdo mi řekne, že viděl v popelnici to a 

to. Tak se zvednu a jdu se tam podívat. Dává mi to další možnosti. 

Dnes se docela podivuji nad tím co všechno mi popelnice daly. 

Myslíte si, že intenzivně prohledávám popelnice? Vyvedu Vás 

z omylu.  

 Naučte se používat svou intuici (šestý smysl). Divili by jste se kolik 

se člověk dozví o sobě když se pozoruje. Hlavně v kontextu delšího 

časového horizontu. Viz příklad z vodou, který zazněl už v „knize“ 

Láska. Tehdy v kontextu kanystru, který jsem vozil sebou. A takové 

jsem pak paradoxně používal, i když jsem byl na ulici. Takže se 

vlastně vracím k tomu co vše lidé vyhodí. 

 Ptám se. Jak se říká „Líná huba, hotové neštěstí“. Kdo se neptá, 

nezajímá se o nic má prostě smůlu. „Kdo dřív přijde, dřív mele. 

 Snažím se být přítomný. Nepřemýšlím nad tím, co bylo. Přemýšlím 

co dělat nyní. Co bude, bude. Pracuji s tím co JE. 

 Aplikuji „Tři věty“ a další věci. (viz dokumenty Láska, Jednou a 

DOST, Kouzlo). 

 Nesoudím se. Prostě stalo se, stalo se. Divili byste se kolik i 

slavných lidí mělo existenční problémy, žili na ulici, měli hlad atd. A 

dnes?  

 Neřeším druhé. Co je mi po nich. Jejich realita, jejich problémy. 

Vše beru tak jak je. Nejde, nejde. Ty nic pro mě, já nic pro tebe 

atd.  

 Samostatnost. Snažím se žít tak jako bych byl na pustém ostrově. 

Prostě co si nezařídím sám, to prostě nemám. Na to navazuje. 

 Chodím. Šmejdím kolem. Dívám se, procházím se. Jednak si tím 

čistím hlavu a jednak nacházím i užitečné věci. Pochopitelně tyto 

možnosti nelze aplikovat ve vězení, ale i tam se naskýtají různé 
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možnosti, např. psaní „žádostí“ (žiletky, tv, posilovna atd.). To 

z tou televizí berte raději jako vtip.  

 Nejde, nejde. Neřeším to, když se někdo proti mé „činnosti“ 

ohradí. Jeho věc. Zařídím se jinak. Zkouším možnosti.  

 Hygiena, jídlo. Divili byste se kolik lidí i v „reálném“ životě má 

problém s těmito základními věcmi, které jsou alfou a omegou. Že 

to nejde na ulici? Houby. Voda ze studánky, mýdlo a ručník není 

věc, která by se nedala řešit. Pomíjím hypermarkety, benzinky atd. 

Možnosti se dají najít. Jen když člověk chce. A platí to i pro vězení.  

 Zamykám se do „Přítomnosti“. Už to tady bylo. Prostě minulost 

není a budoucnost není daná. Toto pomáhá překonat 

strach/obavy.  

 SEBELÍTOST. Opakuji se? Ale opravdu, přestaňte se litovat. Toto 

k ničemu nevede. Nemluvě o tom, že když máte opravdové peníze 

tak je sebelítost sebevraždou. Jak nahoře tak dole. Pamatujte si, že 

je jedno v jaké situaci se nacházíte, návyky jsou návyky. A platí to i 

pro ty špatné.  

 TREST. Zapomeňte na jakoukoliv formu sebe lynčování. Že to 

neznáte? Ale, nechte toho. Viděl jsem x lidí co se v krizi uzavřeli do 

sebe, odmítali jídlo atd. „Darovanému koni na zuby nehledím“.  

 Půjčky. Zapomeňte. Žádné půjčky. I kdyby jste byli sebevíc v …. 

Toto Vás dostane ještě na větší dno. Nemyslím to co jste udělali. 

To je pryč. Ale vytloukat klín klínem k ničemu není. Naši předkové 

říkali: „Půjčky chodí z plačky“. A z praxe vím, že jakákoliv výpomoc 

je cestou do pekla. Každý sám za sebe. Nikomu nepůjčuji a ani si 

nepůjčuji. A je mi jedno kdo to je. Zda někdo z rodiny, nebo ti tzv. 

přátelé. Neumíte chytat ryby? Tak se to naučte. Tečka.  
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 Myslím jen na sebe. Opět se opakuji. Jsem středem vesmíru a já 

jsem ten co určuje dění kolem. Jakékoliv ohledy jsou v tomto 

směru liché. Nikomu nepomůžu tím, že se dostanu ještě na větší 

dno.  

Jistě by se našlo mnoho dalšího. Nicméně věřte, že „krize Vás naučí“. Je 

to k nezaplacení. A člověk se díky tomu setkává s lidmi, kteří uvažují 

podobně.  

„Kdo křičí, že má málo, má ještě moc“ (J. Hanáčiková) 

Nevím, zda jsem to napsal zcela přesně, ale podstata je daná.  Ten který 

si neváží toho co má zcela logicky ztrácí i to málo. Když si rozebereme 

tuto „autohypnozu“ tak co to říká? „Mám málo, mám málo“. Nic 

neříkající „vzkaz“ který vlastně pouze konstatuje. Vytváří potřebu? 

Nikoliv. Nikde neříká, že potřebuje to či ono. Není tam nic 

hmatatelného. I ta Marfuša z Mrazíka věděla co chce… „Déj mi prachy a 

ženicha“.  

Takže podstata je pořád stejná. I když jsem na dně tak vím pořád co od 

života chci. Nic se nemění.  

„Spotřeba vytváří potřebu“ 

Toto je věc, kterou jsem vysledoval. Když něco spotřebuji tak se 

automaticky tak nějak objeví další věc. Pochopitelně za předpokladu, že 

ji chci. V analogii jsem se před dvěma dny díval na ananas v plechovce a 

včera jsem si vzal na charitě ananasy tři. Ostatní to nemusí a tak zbyly 

na mně. Takže jak jsem výše uvedl, „když něco miluji tak není co řešit“. 

A tak nějak na to „vesmír“ slyší a ty věci se mi prostě objevují v realitě. 

Samy. Ano pro mnoho lidi možná paradox, ale takto to funguje.  
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Takových příkladů jsem zažil mnoho. A i když jsem neměl co do úst tak 

mi stačilo večer předříkat „Otčenáš“ a světe div se, nějak jsem našel 

východisko jak z toho ven. Pochopitelně vždy si můžu říct „Náhoda“.  

„Náhoda neexistuje“ 

Kdybych měl věřit na náhody tak z údivu vlastně nevyjdu. Jelikož je můj 

život o poznání jiný tak se vlastně nedivím ničemu. Ani tomu, že si 

občas otevřu nějakou knihu v supermarketu a tam je …  
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Co peklo… 

Ne nebudu zde rozebírat podstatu Pekla a Ráje. To je předmětem 

jednoho z článků knihy „Láska“. Zde se zaměřím na něco zcela jiného. 

Možná trochu úsměvného, ale mám vyzkoušeno, že to funguje.  

„Co peklo jednou zchvátí, to už nikdy nenavrátí“  

Asi to znáte. Nicméně co to pro mě znamená v praxi? 

Je to prosté. Člověk občas přemítá nad tím, co je správně a co nikoliv. 

V době kdy jsem otáček každou korunu jsem stál x-krát před 

rozhodnutím zda to či ono opravdu nutně potřebuji. Ale jak se 

rozhodnou?   

Naše podvědomí. Znovu opakuji: „Sledujete se“. A uvidíte, že to co Vás 

napadlo jako první, je cesta jak ven z této nerozhodnosti. Pochopitelně 

za předpokladu, že máte EGO a Rozum pod kontrolou a opravdu to 

nevyplývá z nějakého okamžitého poblouznění mysli. Prostě co chytnu 

do ruky jako první. Znovu upozorňuji, není to univerzální klíč ke všemu 

a rozhodně to není cesta, kterou by jste měli aplikovat vždy. Prostě 

užívat jako šafránu. Důležité je „NEŘEŠIT TO“.  

Ano, pak to nesmíte řešit. Prostě jste něco udělali, tečka. I kdyby to 

bylo špatně. Prostě „Příště budeme chytřejší, starouši“.  

„Nebojte se, ono ji u nás nebude zle…“  

Nejspíš znáte toto dnes už pomalu rčení z pohádky „S čerty nejsou 

žerty“. Podstata je skryta uvnitř. Mám ověřené, že se takto chovají i 

lidé. Jako zboží. Vy jej uchopíte a nepustíte. A je vlastně jen otázkou 

času kdy to ten člověk (lidé) vezme za své. Jako když si svého času pán 

vybíral svého otroka. Jako když kupujete firmu se zaměstnanci. Budete 

s těmito lidmi diskutovat?  
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Přemýšlejte.  

Ano, i firma je pouhopouhé zboží, lidé jsou taky zboží, vše na této 

planetě je jen a jen jakási entita, zboží, a pokud si budete brát každou 

prkotinu osobně tak jste lidově řečeno … ve vlastním pekle.  

„Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a vydéj mu to málo 

z bohatství svého…“ 

Pamatujte si, co říkal Trautemberk? „Nebylo tam všechno?“ Ano, takto 

to v životě prostě je. Svět nám dává to co chceme. Něco za něco. 

Analogii naleznete všude. V mnoha knihách, jak českých, tak 

zahraničních, v pohádkách od nás i dálného východu a je jedno zda to 

má formu Aladina či Krakonoše. Všichni něco chceme. Otázkou je  

„Co za to?“ 

„Ničí čin se neztrácí, zpět ke svému pánu se navrací“ (Budhistické 

přísloví) 

Takto je to prostě se vším. Akce střídá reakci a řešit maličkosti nemá 

opravdu cenu. A vlastně to platí i pro ty další věci.  

„Á pán myslel“ „Mysleti znamená ho**o vědět“. (Ze školy) 

Takže rada na závěr. V případě nerozhodnosti používejte intuici, něco 

lapněte a nepřemýšlejte proč to tak je. Nemá to cenu. Ku příkladu jdete 

pro rýži, donesete pivo a ve výsledku si tu rýži koupíte později v akci. 

Mezitím dvě rýže spálíte. A? :D Konec kapitoly.  
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Parazit 

„Vyber si svého parazita“  

Nic Vám to neříká? Ale, nechte toho. Určitě jste nejednou podlehli 

některé z „úžasných“ nabídek mobilních operátorů, bank, pojišťoven, 

internetových providerů, a našlo by se asi mnoho dalších, bazary 

nepočítaje.  Jak už jsem zmínil výše parazit svého hostitele na oko 

miluje. A vlastně není divu. Miluje jeho peníze, pocit toho, že ho ovládá. 

Je to jako obrovské EGO.  

Tato podstata byla popsána v knize „Transformace vědomí“ (T. Kelner). 

A i když pominu existenci nějaké neviditelné entity tak je ten projev tak 

i tak nachlup stejný.  

„Kupujte, nebudou“ 

Prostě ať se hnete kam se hnete uvidíte precizně propracovaný obchod 

se strachem. Něco ve smyslu, že se bez toho prostě neobejdete a 

nemůžete bez toho žit.  

Ale … Zkuste si někdy analyzovat prospěšnost takové „služby“ třeba 

v kontextu toho co Vás většinou stojí jen zlomek, knihy. Najednou 

zjistíte podobně jako já, že vlastně o nic zásadního nepřicházíte a 

možnosti seberealizace jsou o to vyšší.  

Zdá se to paradox? Ale takto to je. Nemám pojistku a místo toho si 

koupím skvělou postel, vynikající boty, kvalitní bundu a ještě zbude.  

Budu vypadat jako vandrák? Jistě pokud máte pocit, že např. auto je 

tím etalonem úspěchu tak doporučuji v té kraksně i umřít. Do ruky si 

strčte nejmodernější smarfoun a budete vždy IN.  
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Na tomto místě si asi řeknete, že hovořím o hruškách a jím (žeru) 

jablko. Opravdu?  

Takže jaké jsou náklady na provoz auta? Jaké na to, aby jste jeli 

k móóóři? Jaké v kontextu se zprávami? Televize, net atd.? A takto 

můžu pokračovat.  

Že Vám připadám jako někdo kdo zaspal dobu?  

Takže znovu. Komu patří tyto „firmy“? A kam odchází zisk? Směrem 

k Vám a nebo někam, vlastně neznámo kam?  

„Zaplať nejdříve sobě“ 

Takže jak z toho ven? Je to prosté. Vždy si přesně zanalyzuji 

prospěšnost takové smlouvy, spočítám si náklady, analyzuji nejhorší 

scénaře a když už se někam uvážu tak chci „INDIVIDUÁLNÍ SMLOUVU“ 

kde je např. uveden, že je možné ji „OKAMŽITĚ“ vypovědět z obou 

stran, bez jakýkoliv dodatečných nároků.  

„Že to nejde?“. Chyba lávky. „Líná huba, hotové neštěstí“. A dnes je 

opravdu doba, že jdu prostě jinam. A jak říkají skauti „Existují vždy 

minimálně 4 řešení“.  

Nevím, zda je to úplně pravda, ale pravdou je, že řešení existuje.  

A i kdyby ne, tak na konci Vám stejně zbude to co má největší cenu. 

Nevíte co to je? Tak přemýšlejte co dal Shrek v „šanc“ v díle „Zvonec 

konec“.  

JEDEN DEN. Pro někoho možná bezvýznamný, ale pro něj?  
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Jméno 

Tato poněkud krátká kapitolka pojednává o elementární záležitosti s níž 

lidé rádi argumentují, ale v reálu se ji mnozí bojí.  

„Mohl bych znát Vaše jméno?“ 

Tak schválně. Zkuste si v duchu zareagovat na tuto hypotetickou 

situaci. Jak byste odpověděli? Měli byste strach? Anebo by následovala 

argumentace typu … „Proč to chcete vědět? A  blábláblá.“ 

Ano, jméno jako obchodní značka. Jméno jako má vizitka, a není důvod 

se toho bát. Nicméně je faktem, že i ta sebevětší „mrcha“ (policie, 

úředník atd.) může na takový dotaz docela ztuhnout. A začít podobně 

argumentovat jak bylo uvedeno výše.  

Takže se to dá použít dvojím způsobem.  

Jak na takový dotaz zareaguji já? Bez emocí a v klidu odpovím. „Jmenuji 

se Marek Quarda“, „Potřebujete ještě nějaký další údaj o mé osobě“. Já 

se za své jméno nestydím, ba naopak. 

Pokud to chci „vyhrotit“, pokračuji. „Dále by mně zajímalo z jakého 

titulu se zajímáte o mou osobu a když už jsme u toho seznamování tak 

bych i já rád znal naopak vaše iniciály“.  

Berte to jen jako ukázku. V reálu se lidé zajímají o Vás spíš v tom 

dobrém, nic dalšího v tom nehledejte. Jak už jsem uvedl, není důvod se 

stydět za jméno a člověk, který se stydí za to, jak se jmenuje má nejspíš 

nějaký osobní problém a nějaké to másilko na hlavě.  

Druhý příklad. Když to použiji já. Důvod? Většinou chci dát dotyčnému 

podvědomě najevo, že jsem pánem situace.  Dostávám ho do poněkud 

nepříjemné situace, z které může začít „couvat“ a nebo se zachová jak 
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jsem uvedl výše (vztaženo ke mně). Pak může následovat konverzace 

v příjemnějším duchu. Lidé co se nebojí svého vlastního jména (paradox 

co?) si většinou docela rozumí. Prostě rovný s rovným.  

Pochopitelně bych mohl ještě doplnit nějaké informace o podávání 

ruky, ale tady bych zabřehl do poněkud obšírnější záležitosti, která jde 

za tzv. Body talking-em (řeč těla). Takže doporučuji dotyčným si něco 

nastudovat o této problematice.  

Závěrem jen takový „mini testík“. Co myslíte, že „sděluji“ komisi při 

výběrovém řízení když jim těsně před usazením sám podám všem ruku. 

Ještě dříve než tak učiní sami, tedy pokud by tak vůbec učinili. Neberte 

to jako nezdvořilost, ba naopak. Kdo je pánem situace?  
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Kámen 

Den za dnem, chtě nechtě, skládáme pomyslnou mozaiku svého světa z 

„kamení“, které denně nalézáme. To kamení představují naše 

zkušenosti. Tyto již neměnné fragmenty pokládáme pečlivě, jeden 

vedle druhého a s odstupem času sledujeme tento obraz.  

Náhodný? Nikoliv. Buď ho za nás vytváří jiní, a nebo ho vědomě (občas 

podvědomě)  vytvoříme my sami. Co je lepší? Náš svět anebo svět co za 

nás vytvoří jiní?  

Jistě je v tom kus pohodlnosti. Nechat se vést a jen sledovat to co se 

děje kolem. Ale co je výsledkem? Je to zklamání? Radost nad 

vytvořeným „dílem“ někoho jiného? Pochybnosti? Sebe nenávist skrytá 

za neméně zoufalým tvrzením: „Oni měli více štěstí, uměli se narodit … 

„ atd.? 

Nevím jak vy, ale i já se kolikrát pozastavují nad tím, zda tyto znalosti 

budou v budoucnu popřeny (pochopitelně mnou samým) a nahrazeny 

něčím jiným. Říká se tomu zkušenost. Otázka zda tyto „kameny“ změní 

svou podstatu.  

Tvrdím, že nikoliv.  

Sokrata se jednou jeho žák ptal, jak lze získat moudrost. Řekl: „Pojď se 

mnou!" a odvedl mladíka k řece, ponořil ho pod vodu a když už zoufale 

lapal po dechu, opět ho z vody vysvobodil. Když se mladý muž zase 

vzpamatoval, zeptal se ho Sokrates: „Po čem jsi nejvíce toužil, když jsi 

byl pod vodou?"„Po vzduchu," odpověděl mladík. Načež mu slavný 

filozof vysvětlil: „Jakmile budeš toužit po moudrosti jako po vzduchu - a 

to tak silně jako tehdy, když jsi myslel, že se utopíš -, dosáhneš jí." 
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Tuto pasáž jsem si „vypůjčil“ z knihy „Moc podvědomí (J. Murphy) a tak 

nějak vyjadřuje to o čem tady hovořím.   

Isaac Newton svého času prohlásil: „Jsem jak malé dítě, hrající se 

s oblázky na břehu moře poznání“. Nevím zda je tato „citace“ přesná, 

ale je na ní kus pravdy.  

Dopl:  

Je to možná paradox, ale i s jistým odstupem stále zjišťuji, že jsou tyto 

věci platné. Podobně jako cesta, kterou byť nevědomky jdeme. A jen 

my určujeme kudy. Zda směrem ke SMRTI (podobně jako jeden co tu 

denně čudí a rozpadá se pod „tlakem“ RAKOVINY) a nebo směrem 

k tomu co děláme, chceme dělat, co si přejeme, jak se realizujeme atd.  

A SMRT? Opravdu si myslíte, že je SMRT jen jakási náhoda? Něco 

hmatatelného a nebo výsledek toho co děláme?  

Nechť si každý odpoví sám.  

A pokud chcete opravdu reálný příklad tak si můžete zanalyzovat 

tvrzení jedné paní v televizi, které nějaký léčitel řekl, že si tu rakovinu 

ve své podstatě přála.  

Na jedné straně řeknete, bláblábláblá. Ale když Vám strčím do ruky 

flašku, cigáro, tunu sladkostí, masných sra**ek s tím, že budete 

v pořádku tak mi taky asi nebudete věřit, co? No a přesto se najdou lidé 

co takto žijí a pak se diví. Koupí si léky s nadějí, že je to vyřešené. 

Nadávají na lékaře, protože on je vlastně ten neschopný. A přitom? 

Přitom pořád koukají do „zrcadla“ a slyší jen to co chtějí slyšet. A nebo 

ne? Boží prostato. Hezký den.  

 



101 
 

Dokonalý svět 

Představte si dokonalého jedince. Někoho kdo by byl hodný vašeho 

obdivu.  

Jaký bude?  

Bude se Vám podobat? Bude se vyjadřovat jako vy? Bude se takto 

chovat? A nebo jste to vy?  

Pokud ano, tak upřímnou soustrast. Proč?  

Protože trocha sebereflexe občas nezaškodí. A pořád je co vylepšovat, 

anebo ne? Takže jak na to.  

Vezmu si papír a nadefinuji si vše co by měl takový člověk mít. Jak po 

stránce materiální tak po stránce duchovní. Déjte si s tím čas a i určitý 

odstup neuškodí. Přece jen budujete ideál a ten nemusí chtě nechtě 

vzniknou za den.  

Že Vás to nebáááá?  

Tak fajn. Chcete být jak ti nahoře a jste liný jako veš? A máte sílu číst 

toto? Nějak si protiřečíte, ne?  

O čem to celé je?  

Je to vlastně představa toho jak se chcete vidět v budoucnu a takto si 

vlastně nadefinujete jasné cíle. Nic tím neztrácíte a pomáhá to si 

specifikovat priority a to co je možné, či nikoliv.  

S – Specifický 

M - Měřitelný 

A - Akceptovatelný 

R - Reálný 

T – Terminovaný 
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Ano, takto se definují cíle. A úzce to souvisí i s tou ideální osůbkou, 

kterou se chceme stát. Jak už jsem zmínil, co má vlastnit. Znalosti, 

dovednosti, věci atd.  

Chceme se naučit nějaký cizí jazyk? Zvýšit svou atraktivitu na trhu 

práce? A takto můžu pokračovat.  

Je to prosté. Představte si sebe na straně zaměstnavatele a sebe na 

druhé straně a zkuste popřemýšlet nad tím čím můžete být pro tu 

druhou stranu zajímavý a proč by Vás měl platit/živit.  

Že je to těžké?  

Jasně, ale pomáhá to odhalovat slabé stránky, na kterých můžete 

pracovat. Protože … 

„Vše je tak silné jako její nejslabší část“ 

Platí to bezezbytku pro vše. Ostýchavost, přílišné sebevědomí, 

přeceňování, podceňovaní se atd. Vše se ve výsledku projeví. A v životě 

celkově.  

Všimněte si, jak jsou ti nahoře v klidu. Pomíjím vyjímky, opravdu tu 

nebudu řešit tu Babišovskou ovci.  

Výběrová řízení opravdu neprobíhá na bázi emocí a čím víc jste v klidu a 

ví která páčka.  

Na to navážu krásným a moderním slovem PROKRASTINACE. Neustále 

odkládání věcí na potom.  

Že to neznáte? OK. 

Takže máte ten seznam?  
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V případě, že ne tak prokrastinujete. A rozhodně si nepomůžete tím, že 

to celé přečtete, zavřete a that’s all folks.  

To je věc, kterou jsem se naučil. Když se mi něco nechce dělat tak to jdu 

udělat a mám klid. Rozhodně nemusím uvažovat nad tím, že to udělám 

pak.  

Co se stane když to neudělám?  

Je to prosté. Je to jak když natáhnete budík na nějakou událost a pak 

budík zazvoní, za 5 minut znovu a znovu a znovu.  

Otravné?  

Ale takto funguje vaše podvědomí, a čím více odložených věcí, tím více 

budíků. A jste nepřítomní.  

Protože v případě, že to udělám to opravdu dále neřeším a v hlavě 

mám „záznam“ VYŘEŠENO.  
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Den 0 

Tuto kapitolu začínám ve své podstatě tím, čím končím. Zavírám za 

sebou pomyslné dveře minulosti, zamykám je a jdu dál.  

Co bylo, bylo a jen zkušenosti, znalosti budou sloužit jako takový nosný 

pilíř toho co bude dál. Ostatní nic. Malicherné spory, žabomyší války, 

bezvýznamní lidé, to vše končí za těmito dveřmi.  

Je nový den, nový rok a ve své podstatě celý svět.  

Ano, můžete, namítnou, že to co je kolem je známé. Jistě, ale proč řešit 

něco co znám? Proč řešit věci, kterými jsem si prošel? V analogii  

šplhám na břeh řeky, a myslíte si, že řeším ten živel co je za mnou? 

S úsměvem na rtu pokračuji dál a i když by se zdál ten úsměv trochu 

vyumělkovaný tak je tu. A není to důvod k radosti?  

Pomyslný den D. Den na který jsem čekal, celý život…  

Zdá se Vám to příliš fantastické, aby to byla pravda?  

Jistě, že je to pravda. A nebo si opravdu myslíte, že toto co je kolem 

bude trvat věčně?  
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Pokračování příště…?  

To jsem měl přece říct, já, ne? Tadidádidádidádidá A TO JE KONEC. 

Ne kecám. Budu to aktualizovat, ale nějaký výstup je lepší než nic.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Marek Xara Quarda, toho času …. Prostě cokoliv chcete.  

 


