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Ptáte se mě, v jakém chci žít světě…. 

 

Svět, ve kterém jsou miliardy lidí, ale miliony mrtvých duší. Pocit udušení a uvěznění. 

Smrt mnoha nevinných tváří. Hořící lesy. Znečištění vzduchu, oceánů i našich srdcí. Slepé 

oči, jež vidí jen krásu ostatních. Zlomená srdce a povrchní láska. 

Stačí   otevřít oči a podívat se kolem sebe. Všichni vypadají stejně, všichni jsou stejní. 

Každý chce milovat a být milován. Už jako malé děti jsme se naučily být závislými na lásce. 

Vlastně přesnější je být závislými na pozornosti a na představě o lásce. S neskutečnými 

představami jsme vyrůstali až do puberty. Myšlenka o lásce nám ztotožňovala štěstí. 

Ovlivňovala nás jako droga. Nutila nás měnit se, zastávat se špatných myšlenek a ztrácet sami 

sebe. Vše jen kvůli tomu, abychom si udrželi svou  představu  štěstí vytvářenou a šířenou ze 

sociálních médií,  nablýskaných výkladních skříní a taky našimi nepřáteli. Stala se z nás 

vyprázdněná chodící těla závislá na bezvýznamném sexu, na litrech alkoholu a na hmotných 

statcích, kterými si dokazujeme  naši hodnotu. Posedlost tím, jak nejlépe zapůsobit na druhé 

lidi znecitlivěla naše srdce. Spánek se stal únikem od reality, ale ty stvůry stále pozorují naše 

nehybná těla a pronásledují nás i do  snů. Občas nám ukážou krásné lži, jindy nás provedou 

bolestí a strachem. Jsme na tom závislí. Nadále se ale topíme v ohni ze strachu, že ztratíme 

lidi a přijdeme o ten pocit lásky, jakmile vyjdeme z kruhu zdánlivého pohodlí.  

Po všechny dny a roky jsme stále doprovázeni špatnými motýly v těle. Rozechvívají 

sice naše nitro, našeptávají, ale následujeme-li je, jako bludičky nás vedou do propasti. Jako 

jed nás paranoidní myšlenky a závist pomalu sžírají. Nevidíme, co s námi dělají všechny ty 

kluby, šperky, drahé oblečení, vybrané lahůdky, a taky potřeba, abychom se díky tomu udrželi 

na svých pozicích. Žijeme cizí sny a pomalu umíráme.  

Jako studentům  je nám připomínáno, jak je důležité vzdělání , které je přípravou pro 

život, pro svět a jeho společnost. Od první třídy  až po pubertu je nám neustále vtloukáno do 

hlavy, jak je důležité vysedět mnoho  hodin denně v lavicích, kdy výsledkem úsilí je pouze 
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papír, který určí hodnotu naší  inteligence. Většina z nás si pod pojmem vzdělávání představí 

nekonečné hodiny strávené zíráním do tlustých knížek, plných čísel, dat a pouček, 

přeplňováním  hlavy bezcennými informacemi a zpracováváním desítek úkolů pro každý další 

den. Naučili nás, že chytrost je umění zapamatovat si různé vzorce, letopočty a  spoustu 

jiných neužitečných informací. Zdá se, že vzdělání  je jen o paměťových hrách.  

Měl tohle na mysli Jan Ámos Komenský, když psal ve světě rozvráceném bídou a 

hrůzami válek svou Obecnou rozpravu o nápravě věcí lidských? Nemyslím si to! Protože nám 

zatím nikdo nepověděl, že se vzděláváme hlavně  proto, abychom se naučili respektovat 

druhé, chovat se uctivě ke každému i sebebezvýznamnějšímu človíčku a nepřihlížet mlčky 

k páchanému zlu a bezpráví. Ty nejdůležitější věci, které nám má vzdělání dát, spočívají v 

kultivaci nitra. Je to kulturní poznání, rozhled, umění tolerance, čestnost a poctivost. Potom se 

nás ale ptají , jak je možné, že zpochybňujeme nynější systém, který nás ale nakonec hodí 

všechny do jednoho  akvárka. Krmí nás stejnými informacemi a očekávají výborné výsledky 

v podobě bezchybně odříkávaných pouček, zatímco někteří umí létat až k oblakům, jiní už 

dokážou vylézt na vysoký strom a pro další je akvárko nedostačující.  

Zapomněli jsme, jak nádherné je ponořit se do knih, jak skvělé je poznávat kulturu 

jiných a jak povzbudivé a vzrušující  je odejít ze světa pohodlí.  Ano, zapomněli. Místo toho 

nám neustále připomínají, že  naším posláním je stát se jednou odborníky s diplomem, a my 

se tak stále nacházíme uvnitř skleněného domu. Každý takový moment nám vnucuje a 

upevňuje tu představu štěstí. Proto se snažíme zaměstnat sami sebe dál od uzavřených stěn. 

Proto jsme závislí na té  představě  lásky, která představuje únik od pocitu, že jsme ovce, že 

patříme jako každý druhý do stejného stáda, do stejného akvárka.  

Vybíráme si nakonec ale sami cestu, která je jednoduchá a vede nás přímo ke krysímu 

závodu. Jsme dříve či později stejně nakonec uvězněni ve skleněném domě,  v pohodlí 

komfortu a v neustálém  jednotvárném cyklu života. Budujeme si v sobě nenávist vůči 

 ostatním lidem. Kdesi hluboko v sobě litujeme, že jsme neriskovali více,  a teď sedíme od 

osmi do čtyři v kancelářích s desítkami jiných lidí, kteří jsou stejní jako my. Ptáme se, kam 

nás dovedly ty naše výborné známky a celý ten systém. Skončili jsme jako krysy běhající v 

kruhu. Pět dní v týdnu trávíme posloucháním příkazů, vyplňováním tabulek a psaním výkazů, 

které stejně nikdo nečte.  A jako důkaz sobě i ostatním, že jsme jinak v naprostém pořádku, 

trávíme zbytek týdne zapomínáním. Nasáváme  do sebe látky, jež nám pomůžou utišit ty 

motýly v sobě. Necháme se strhnout vlnou hlasité hudby a zbytečnými řečmi lidí. 

Ve světě, ve kterém  může být tolik radosti a úžasných zážitků potkáváme jen lidi, ze 

kterých veškerý život byl vysátý. Transformují svou bolest a frustraci do zloby a nevraživosti. 

Drží v sobě smutek a nenávist, kterou přenáší jen lehce, jen dotekem na ostatní kolem. Vždy 

je tu někdo, komu můžeme prokázat, že stojíme na té správné straně.  

Stala se z nás sobecká stvoření, plná nenávisti a bolesti, závislá na momentech 

potěšení. Snažíme se vyškrábat až na nejvyšší  horu, aniž bychom se přitom cítili být sami 

sebou. Naučili jsme se, že klíč k představě štěstí se jmenuje peníze, kariéra, nekonečný obdiv 

okolí a představa perfektního života v pohodlí. Jakmile jsme opilí mocí, využíváme ji k 

zajištění ještě většího  luxusu a ještě více nepotřebných věcí.. Naše představa dokonalého 

života nám splývá s tím,  že nám dává  možnost mít sílu a moc nade vším.  

Zapomínáme být vděční! Být vděční za vše, co máme. Neustále potřebujeme hromadit 

věci, nic nám není  dostačující. Mlčky přihlížíme bezpráví a snadno se necháváme strhnout 



manipulátory a pokryteckými vůdci.  Naše myšlenky a skutky ovládají diskriminace, 

nesnášenlivost, negace. Neuvědomujeme si, že přitom umírají nevinní, zanikají zvířata i 

rostliny, a příroda se ničí. Naše země pomalu umírá, a to jen  kvůli našim neodpovědným 

činům. 

Žijeme ve světě, kde se lhostejnost a sobectví staly charakteristikou takřka každého 

z nás. My všichni jsme se přitom narodili s touhou poznat svět, milovat a být milován a 

zažívat pocity extáze. Jsme lidé. Je pro nás přirozené, že chceme víc, že pohrdáme a soudíme 

druhé. Děláme chyby a opakujeme je. Avšak to, co děláme s hněvem a neukojitelným chtíčem 

je už naše volba. Špatné myšlenky, jež vypustíme z úst, jako kulky dopadají na druhé, na 

celou společnost, na náš svět. V něm už není místo pro lidskost, protože jsme to jen my, kdo 

drží tu pistoli. Po soumraku, který přichází a  kdy je vše u konce, stále jsme to jen my a naše 

rozhodnutí, kdo stál za tím výstřelem. To, že máme bolest v sobě, neznamená, že můžeme 

ubližovat ostatním.  

Svět je ohrožený a my neustále hledáme záminku, proč se chováme tak, jak se 

chováme. Myslíme jenom na to, co jsme ztratili a na věci, jež jsme nedostali. Stejně jako 

lidstvo v době Komenského i dnes bloudíme v labyrintu světa a ráj srdce nenacházíme.  

Všichni trpíme. Jsme smutní, protože neustále pronásledujeme svou vnucenou  

špatnou  představu štěstí. Očekáváme, že radost a štěstí  je dokonalost. Vzhled, majetek, moc. 

Ale i když to všechno máme, radost nepřichází. Přitom klíč ke štěstí leží celou dobu před 

námi, na dosah. 

Ptali jste se mě, v jakém světě chci já žít. Mnozí se domnívali, že má odpověď bude 

znít: ve světě bez bolesti a problémů a plném radosti. Avšak tak to přece nefunguje, že ne? 

Vždy tu bude utrpení, vždy tu budou problémy, jež nikdo nemůže ovlivnit, vždy tu budou ty 

odporné nabídky, protože tahle poptávka nikdy nezmizí.  Klíčem, jak z toho ven,  je naučit se 

být vděčný, tolerovat jiné a vzdělávat se. Vypadá  to jako jednoduchá věc. Jako by z nebe 

padaly jen osvěžující kapky deště, bez bouří a záplav. Samotné kapky by však  nedokázaly 

smýt špatnost z povrchu země. 

Pravdou je, že vděčnost a pokora učí člověka být velkorysým. Jakmile si uvědomíme, 

že vše, co máme, je dostačující, budeme umět dávat a neočekávat nic nazpět. V umění 

tolerovat a akceptovat rozdíly každého z nás spočívá  odpověď na nenávist a války.  

Učme své děti a přátele, že jsme všichni jedné  krve a myšlenek. Odložme veškeré 

sobectví a mějme ohled a úctu k  rozmanitosti jazyků, národností a náboženství. Uvědomme 

si, že každý člověk stejně jako my  prochází labyrintem světa, aby našel ráj v srdci. 

Prostřednictvím skutečného  vzdělávání otevírejme svoji mysl porozumění vnějšímu  světu. 

Ať nápady a myšlenky rostou nádherně a divoce, ať naše imaginace přinese hojnost nejen naší 

budoucnosti, ale i dalším generacím a ať zaléváme naší mysl vědomostmi, a to až do konce 

našeho života.  

Myšlenka perfektního světa je znamenitá, ale bez zármutku a bolestí nepozná člověk 

pocit blaha a radosti. Proto chci žít ve světě, kde lidé začnou milovat přes všechnu tu nenávist 

a chyby. Chtěla bych žít  mezi lidmi,  kteří umí bez postranních úmyslů prostě jen ze své 

lidskosti  každý den pomoci někomu, kdo to potřebuje.. Ať naše posedlost tím, být milováni 

nás naučí, že láska je v nás, že dokonalost neexistuje a klíč otevírající tu klec, ten skleněný 

dům, držíme po celou dobu v ruce my.  



 

Sobectví – myslet na lidi,přírodu 

pansofie 

 

 

 

the selfish ones -> using power to abuse 

„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“ 

No longer wants to be educated, just passing grades and that is all 

 

 

Addicted to pain 

Finding happiness in alcohol 

 

  

 


