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Co je pro Vás největší bohatství v životě?
Říkáte: Zdraví?
Tak si představte, že ho postrádáte.
Znamená to, že jste chudí – že Váš život už nikdy nemůže být bohatý?
Nebo jsou tím největším bohatstvím podle Vás peníze?
Tak si představte, že jste právě o většinu peněz přišli.
Znamená to, že Váš život už nikdy nemůže být naplněný?
Nebo je to pro Vás štěstí?
Tak si představte, že se k Vám osud otočil zády.
Nebo k Vašim blízkým, na kterých Vám záleží.
Znamená to, že je nutné život odepsat?
Jistěže ne.
Zdraví, majetek a štěstí mají jedno společné:
Nejsou v naší plné moci.
Můžeme je v příštím okamžiku ztratit, i bez své viny.
I lásku – konkrétně člověka, kterého milujeme anebo on nás.
I momentální smysl svého života, pomoc, podporu,
jakýkoli opěrný či záchytný bod,
který stojí vně naší osoby.
A přece to SKUTEČNÉ největší bohatství můžeme mít nadále.
Zachovat si ho nebo ho ve svém životě obnovit.
A dokonce tímto bohatstvím můžeme vyčarovat zpět právě zdraví, peníze a štěstí.
TO není kouzlo, a přece je to div.
TO není zázrak, a přece jej v přírodě není schopen každý.
Člověk TÍM je obdařen.
TÍM, co může mnohé špatné obrátit v dobré.
TÍM, co může naplnit i život nemocného, chudého, nešťastného.
Mám pro Vás dobrou zprávu: Na tomto světě je někdo, kdo Vám toto bohatství přeje.
Chce, abyste ho našli, anebo – pokud jím už disponujete – abyste ho neztráceli.
Protože TO dělá život plnohodnotným životem.
Je to Radost.
Člověk, který nemá radost, vnímá svůj život jako chudý, i když chudý není.
Zdraví, peníze, štěstí, jako by nic z toho neměl. Myslí si, že k radosti potřebuje víc.
Přitom k radosti, tomu bohatství srdce a duše, je zapotřebí relativně málo.
Budu Vám vyprávět o osmi klíčích potřebných k jeho odemčení.
Nespěchejte, prosím, se čtením. Přemýšlejte nad mými slovy.
Radost nespočívá v tom dobrém, co se Vám momentálně děje,
ani v tom špatném, co se Vám momentálně neděje, ale v tom,
co vnímáte, co si uvědomujete a jak o tom přemýšlíte.

B
FC CESTA

B

yly doby, kdy jsem
se necítil šťastný.
Myslel jsem, že je to
místem, kde žiju.
Odjel jsem daleko od něj.
Nepomáhalo to.
I na dalších místech
jsem postrádal štěstí.
Prostřídal jsem těch míst
tolik, až jsem si začal myslet,
že je to ne místem, ale dobou.
Nebylo to dobou, v níž žiju.
Jednoho dne jsem totiž na
svých cestách spatřil úsměv.
Co jeden, spousty.
Překvapilo mě to – byl jsem
daleko od pohodlného života.
Ale čím dál jsem od něj byl,
tím byly úsměvy větší,
širší a četnější.
»
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idé tam neměli tak snadný
život, jako jsem měl já,
a přitom se usmívali.
Neměli ani velké majetky,
ani velké dluhy. Měli jen holý život,
ale s ním byli – k mému zděšení –
dostatečně spokojeni.
Usmívali se pořád – ať pracovali,
nebo odpočívali.
Jak je to možné? ptal jsem se.
Proč nejsem šťastný já, ale oni?
Proč oni nezávidí mně, ale já jim?
Proč ne já, ale oni kladou otázku:
„Chceš se usmívat jako my?“
Proč, když i já mám svůj život,
spokojený nejsem?
»
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„C

o to máš?“ zvolala a brala mi to z ruky.
„Počkejte, to je cenné,“ bránil jsem
svůj přenosný počítač i telefon.
Požádal jsem ji, ať se nejprve usadí.
Pak jsem všechno spustil.
Očekával jsem její úžas, ale ona dostala záchvat smíchu.
„K čemu to je?“ zalykala se humorem.
„Abych byl ve spojení s lidmi…“
Udiveně pohlédla na mě, pak na displej.
Viděla tam obličej mnou volané osoby.
Ale nehýbala se, nemluvila. Byla to jen fotografie.
Načež z krabičky zazněl hlas té osoby.
Ta žena poprvé zvážněla. Viděla „lidský pokrok“.
Co je to být „ve spojení s lidmi“ – a přitom sám... »
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„V

íš, jak vypadá SKUTEČNÉ spojení s bytostmi?“ ukázal mi pastevec.
Při obejmutí zvířete se úplně rozplynul v radosti.
Byl to neskutečný moment.
Jako by i oko zvířete na tu chvíli ztratilo divokost a zračilo duši...

„Nejdříve,“ promluvil ke mně, „potřebuješ zjistit, že to, co v životě ze všeho nejvíc chceš,
není ve skutečnosti štěstí. Radost je v životě mnohem důležitější a cennější než štěstí.“
„Jak to myslíte?“
„Štěstí je závislé na vnějších okolnostech, radost ne. Štěstí má většinou své podmínky.
Navíc radost zahrnuje štěstí. Štěstí je součást radosti. Ale radost je cosi VĚTŠÍHO.“
Vzal mě do vsi a ukázal mi ženu, která měla před porodem.
„Pozoruj ji. Všichni se snažíme uniknout bolesti. Je nepříjemná, někdy až nesnesitelná,
nechceme ji. A tato žena ví, že ji čeká bolest, obří bolest provázející porod. Ale odmítá ji?
Ne. Přijímá ji. Bez ohledu na bolest, kterou si projde, bude pak radost této ženy nezměrná,
až bude dítě na světě. Je to jeden z důkazů, že radost může povstat z bolesti i z utrpení.“
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T

en pastevec mě vedl vesničkou
a ukazoval mi nepřebernou
škálu podnětů, které mohou
v člověku vyvolat radost.

Nikdy jsem si neuvědomil, že prožitek
radosti jen začíná u smíchu, například
když slyšíme povedenou anekdotu. Ale
pokračuje překlenutím nepříjemného,
třeba slzami radosti z narození dítěte.
A směřuje až k radostnému pocitu, když
se nám konečně podaří vstřebat to nevydařené, povznést se nad to pokažené,
zkrátka překonat sebe sama.

„Všiml sis,“ pravil muž, „že radost můžeš
cítit i tehdy, když se jinému člověku, jemuž
škodolibě přeješ neúspěch, vskutku nedaří,
i naopak, když se jinému člověku, kterému
od srdce přeješ úspěch, daří?“
Opravdu, i protichůdná může být radost...
„Ale víš, proč ta první, škodolibá, Tě vede
k neštěstí, zatímco ta druhá, přející, ke
štěstí? Proč v životě potřebuješ tu druhou
radost, které my říkáme muditá a jež říká:
Člověče, přeji Ti to dobré a raduji se spolu
s Tebou, jestliže to dobré prožíváš.“
Nevěděl jsem.
Nevěděl jsem, že příroda to zařídila tak, že
člověk je schopen čtyř základních emocí.
Tři jsou nepříjemné. Strach, hněv a smutek.
Jediná příjemná je radost.
Tři proti jednomu.
I proto, když aktivně neusilujeme o radost,
se přirozenou normou našeho života stává
strach, hněv a smutek.
Aktivně usilovat o radost znamená snažit se
najít to, co nám dává radost. A snažit se najít to, co nám dává radost, znamená nedělat
nic víc než zkoumat, co naši existenci činí
uspokojující – čím jsme schopni aktivně
vzdorovat strachu, hněvu a smutku.
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V té části světa, kterou jsem navštívil, lidé
říkají: „Když prožíváte nějakou nešťastnou
situaci, zamyslete se nad ní. Neexistuje-li
způsob, jak ji překonat, nemá smysl se s ní
příliš trápit.“
Oni uvažují tak, že pokud s tou situací jde
něco udělat, jaký je důvod ke sklíčenosti?
A nedá-li se s tou situací udělat nic, pak
k čemu je být sklíčený?
I my to samozřejmě racionálně víme.
Logicky chápeme, že nám přílišné trápení
s řešením nepomůže. A přece se trápíme.
A tito lidé vědí proč. Protože zapomínáme
přemýšlet. Pouze podléháme bolesti.
Přemýšlet v nepříjemné situaci znamená –
pastevec mi to naznačil – porozumět třeba
soucitu. Proto filozofie muditá, přejícnosti
dobrého. Soucítění nabízí cestu ze tmy.
„Jakmile,“ obrátil se na mě, „slyšíš o něčí
tragédii, poté, ať procházíš čímkoli, Tvoje
těžká situace Ti už nepřipadá tak strašná.
Zpočátku si myslíš, že tím pouze odděluješ
svou tragédii od tragédií jiných. Časem ale
dojdeš k poznání, že je to naopak – soucit
nás spojuje, i tragédie nás všechny spojují.
A tak přestáváš být v utrpení osamocený.
Soucítit znamená pochopit, že jsme všichni
propojeni těžkostmi bez ohledu na místo,
kde žijeme, a událost, kterou prožíváme.
A nejen to, jakákoli událost má různé úhly
pohledu, i ten dobrý. Někdo ztratí domov,
ale tato událost mu poskytne příležitost
poznat svět a lidi, které by jinak minul.“

Uvědomil jsem si, jak hluboká je to pravda.
Nebýt svého pocitu nespokojenosti, neocitl
bych se tady, u zdroje spokojenosti.
A kdyby mě nepotkala bolest, neobjevil
bych, jak ji ustát, ba jí příště předejít. □
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