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Negativní události si objednáváme sami
Prvním způsobem je nekontrolované objednává-

ní událostí, které vůbec nepotřebujeme. Jak k tomu 
může dojít? Existuje mnoho možností. Neustále opa-
kujeme myšlenky, v nichž si objednáváme takovou 
budoucnost, jaká nám naprosto nevyhovuje, ale přesto 
ji dostaneme.

Vyskytují se u vás názory typu: „Nic mi nevyjde“, 
„Nikdo mi nic nedá“, „Narodili jsme se, abychom 
trpěli“, „Na mně nic nezáleží“, „Nic nelze změnit“, 
„Všechno je zbytečné“? Pokud ano, sami si objedná-
váte nepříjemnosti a strasti! Vaše myšlenky plodí pa-
sivitu a očekávání neúspěchu. To, co očekáváte, dříve 
nebo později dostanete.

Pokud chcete situaci změnit, musíte nejprve změnit 
své myšlenky! To je první a zdánlivě nejjednodušší 
krok, avšak jen málo lidí se ho odhodlá udělat, a to 
dokonce i pokud zažili případy, kdy za pěknými myš-
lenkami následovaly příjemné události. Lidé se bojí 
změn a ze všech sil se drží toho, co mají (ať je to jak-
koli hrozné nebo neradostné). Nepokoušejí se udělat 
ani jednoduché kroky ke změně svých myšlenek, jež 
jejich nepříjemnosti vyvolávají. A to mají vytoužené 
cíle a úspěch tak blízko!

Existuje i jiný způsob, jak si objednat nepříjem-
nosti. Lidé například říkají, že Bůh trestá lakomce  
a závistivce. Opravdu Bůh zasahuje do našeho života, 
nebo se takoví lidé trestají sami? Podívejme se na cha-
rakteristické myšlenky závistivce – jsou jednoduché: 
„Proč ten člověk má lásku, zdraví, auto (a tak dále)  
a já to nemám?“ První část věty jednoduše konstatuje 
fakt, že někdo něco má. Druhou částí se životu posílá 
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mocný vzkaz, ve kterém je výslovně vyjádřena myš-
lenka: „Nemám, nemám, nemám!“ Čím častěji závidí-
te, tím častěji vysíláte životu zprávu, že něco nemáte. 
Takto si objednáváte budoucnost, v níž nebudete mít 
věci, které si přejete. Nejprve si objednáváte a potom 
sami své přání realizujete – prostřednictvím zahálky, 
nečinnosti nebo ignorováním možností, jež vám život 
může poskytnout prostřednictvím okolních lidí. Bůh 
nemá potřebu zasahovat do života závistivého člově-
ka, protože takový člověk sám sebe trestá svými myš-
lenkami.

Totéž se vztahuje na lakomce. Jejich typická myš-
lenka zní: „Proč má ten člověk hodně peněz a já 
málo?“ Ve skutečnosti tím říkají: „Mám málo peněz, 
mám málo peněz, mám málo peněz.“ Má pro Boha 
cenu vměšovat se do života lakomého člověka, který 
si svými myšlenkami utváří budoucnost, s níž potom 
není spokojený?

Ani když nejste závistivci či lakomci, neznamená 
to, že si náhodou neobjednáváte třeba chudobu. Vzpo-
meňte si na své myšlenky, když procházíte kolem 
výlohy drahého obchodu nebo se díváte na reklamu 
v drahém časopise: „To není pro mě, nemůžu si to 
dovolit, a tak se bez toho obejdu.“ Nevysíláte tehdy 
životu právě takový vzkaz? Vysíláte a životu nezbude 
nic jiného než vám toto přání splnit.

Samozřejmě, že poslední tvrzení vyvolá u mnohých 
čtenářů rozhořčení. „Ale já opravdu nemám peníze  
na drahé nákupy, tak proč si prohlížet to, co si nemo-
hu koupit? Mám si kazit náladu? Teprve až budu mít 
peníze, tak si to budu prohlížet.“ Takové námitky ob-
vykle uvádí mnoho lidí, jsou to však mylné názory. 
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Pokud mnohokrát prohlašujete, že si něco nemůžete 
dovolit, sami si tuto situaci vytváříte. Pokud se tímto 
vnitřní nastavením řídíte, nevědomky si vybíráte práci 
za nízkou mzdu, která vám nikdy neumožní, abyste 
si mohli koupit nějakou drahou věc. Život je nakonec 
nucen tuto naši objednávku vyřídit. Je možné danou 
situaci změnit? Ovšem, k tomu je však třeba změnit 
své názory.

Mnohem lepší bude, jestliže budete přemýšlet násle-
dovně: „Ta věc se mi velice líbí, a až budu mít pení-
ze, určitě si ji koupím. Věřím, že tuto věc budu mít.“ 
Taková nebo podobná fráze neobsahuje žádné výraz-
né sdělení, že jste chudí, ale naopak jde o přání zlepšit 
materiální poměry. Pokud nemáte žádné jiné omezující 
názory, k požadované události dojde docela rychle.

Toto všechno se odehrává, pokud si mnohokrát 
opakujeme věty typu: „Nikdy se nevdám“, „Nikdy si 
nenajdu vhodnou práci“, „Nikdy nevydělám tolik pe-
něz“, „Nikdo mě nemá rád“ atd. Tyto naše obavy vy-
sloveně navádějí život, jak nám má pomoci vše zaří-
dit. Pochopitelně, že život naše přání překvapují (jaká 
rozumná bytost by si objednávala nepříjemnosti?), ale 
je nucen je uskutečnit. Člověk si vytváří svou realitu  
a život vždy plní jeho přání, i kdyby šlo o hloupost.

Je zde ještě jedno skryté hledisko, jež spočívá v tom, 
že ze své současné pozice (ať se nám jeví jakkoli pro-
blematická nebo nevydařená), těžíme určité výhody. 
Co máme na mysli? Jaké výhody získává člověk, který 
touží po lépe placené práci, ale nezíská ji? Pokud se 
zamyslíme, najdeme takových výhod docela dost. Lépe 
placené zaměstnání prokazatelně vyžaduje větší zodpo-
vědnost za výsledky práce, a tak pokud člověk tako-
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vou práci nezíská, nemusí převzít žádnou odpovědnost. 
Nová práce může požadovat zvýšení kvalifikace, ale
někdo si není jistý, že to dokáže. Nebo se nechce vzdě-
lávat formou samostudia, mnohem jednodušší je jenom 
naříkat, že je všechno špatné. Lépe placené zaměstnání 
může narušit vztahy s přáteli, vyžadovat více času – je 
nutné, aby došlo ke změně ustáleného způsobu života 
(pivo, domino, rybaření a podobně), což daný člověk 
udělat nechce. Nakonec život vyplní jeho skutečné přá-
ní: nechat všechno tak, jak to je. Přání, jež vyslovil (mít 
více peněz), se tedy nesplní.

Každý z nás si svůj život vytváří sám, ze své sou-
časné situace však má určité výhody, které si často ani 
neuvědomuje. Pokud vám váš život v něčem nevyho-
vuje, nebylo by špatné, kdybyste se nad ním zamys-
leli a zjistili, nakolik jsou pro vás jeho skryté výhody 
důležité a nakolik pevně se svého současného života 
držíte.

Uskutečňujeme své negativní programy
Druhý způsob, jak si vytvořit nepříjemnosti, spo-

čívá v tom, že život naplňuje negativní postoje, jež 
existují v našem vědomí a podvědomí. Lidé jsou totiž 
velice snadno ovlivnitelní a neustále mění chování, 
jež působí na jejich realitu.

Vzpomeňme si například na rodiče, kteří zuřivě 
křičí na své děti: „Jsi k ničemu! Nic nedovedeš! Podí-
vej se na sebe! Po kom jsi? Nikdy se nevdáš! Nikdo tě 
nepotřebuje!“ Takto se chovají rozumné bytosti? Co-
pak chtějí, aby jejich dítě získalo hromadu komplexů? 
Přesně tak se deje.
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Různí vykladači osudu, astrologové, politologové 
a další věštci nám neustále vnucují různé hrůzy a stra-
ší nás jimi. Všechny tyto hrůzy se zapisují do našeho 
podvědomí a my si potom takové události nevědomky 
přitahujeme do života.

Starostliví příbuzní nám vnucují, že se v naší rodi-
ně všichni rozvádějí, všichni umírají na rakovinu nebo 
všichni žijí krátce atd. Jenže komu věříme nejvíce? Sa-
mozřejmě těmto nejbližším starostlivým příbuzným, 
kteří si ovšem vůbec nelámou hlavu tím, co způsobují.

Hromadné sdělovací prostředky nás také neustále 
straší a přesvědčují, jakou zubní pastu si máme koupit, 
pro koho hlasovat a bez jakého léku určitě příští pátek 
zemřeme. Reklamní klipy začínají čarovnými slovy 
typu: „Víte, že v našem organismu žije pět miliard 
choroboplodných mikrobů…?“ nebo něčím podob-
ným. Pokud všem těmto nesmyslům věříme, usazují 
se v našem podvědomí a řídí naše jednání – to zname-
ná, že ovlivňují naši realitu. Tak by měla žít stvoření, 
která sama sebe hrdě označují za rozumná?

Aniž by si toho lidé všimli, neustále si navzájem vy-
měňují informace o tom, kolik let mají žít, jaké zdraví 
je třeba mít v určitém věku, o jaký plat si člověk může 
říct atd. Toto všechno vytváří naše vnitřní postoje, jež 
potom uskutečníme! Věšíme na sebe navzájem nega-
tivní programy, které poté nevědomky realizujeme.

Duchovní výchova
Ne všechno je však v tomto světě tak beznadějné, 

jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejspíš totiž 
existuje Někdo, kdo se o nás stará a nedovoluje nám, 
abychom se předčasně zničili v náboženských, poli-
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tických ani jiných stejně důležitých rozepřích. Právě 
On nás patrně stvořil a obdařil nás nesmírnými mož-
nostmi, jež využíváme k tomu, abychom si vytvořili 
různé druhy problémů a těžkostí. V této knize však 
nebudeme řešit, kdo je On a proč všechno toto zosno-
val – to je téma na samostatnou studii.

Třetí způsob, jak si vytvořit životní potíže, se týká 
nedodržování jednoduchých požadavků, které  
po lidech život vyžaduje. Tyto požadavky jsou uve-
deny v různých náboženských pramenech, proto je 
zde nebudeme opakovat, a to tím spíše, že jejich jed-
notlivé verze se často neshodují.

Metodika Rozumné cesty je založena na skutečnos-
ti, že člověk má svobodnou možnost volby. Život po-
skytuje svým „dětem“ možnost bavit se tak, jak chtějí, 
a hrát i ty nejdrastičtější hry, dokud nedostanou rozum. 
Život zasahuje pouze tehdy, pokud člověk nerozvíjí 
svou duchovnost (ale i toto nemusí člověk dělat dost 
dlouho, třeba celý život). V našem pojetí duchovnost 
nesouvisí se zbožností; vždyť vidíme, jak podivně se 
mohou chovat lidé, již jsou opravdu silnými stoupenci 
určitého náboženství (náboženští fanatici).

Podle nás je člověk duchovní, pokud přináší li-
dem dobro, to znamená, že se upřímně stará o sebe  
a své blízké, pomáhá jim, učí je a neposuzuje okolí 
ani sebe.

A právě zde vznikají největší komplikace, protože 
většina lidí nedovede nesoudit – nenaučili je to v dět-
ství.

Jak se dozvíte, zda jste duchovní člověk, nebo zda 
jste propadli posuzování? Je to velice jednoduché. 
Zjistěte, zda projevujete mnoho negativních emocí. 
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Pokud ano a celý váš život je jimi zaplněn, potom po-
rušujete normu, jejíž splnění život po lidech vyžaduje. 
Vždyť co stojí za každou negativní emocí? Stížnosti 
na život, protože neodpovídá vašim očekáváním. Máte 
určitý soubor důležitých očekávání, ale váš život jim 
neodpovídá, a tak se tím trápíte.

Očekáváte například, že váš milovaný vám bude 
každý den nosit květiny, ale on zapomíná i přijít na 
schůzku – nezpůsobuje vám to strašné utrpení? Myslí-
te si, že všichni lidé by měli mluvit jen klidně a uctivě, 
ale váš nadřízený se chová jako hulvát a stále lže, což 
vy nemůžete vydržet. Jste si jistí, že vaše dítě se musí 
skvěle učit, ale ono dostává jen trojky, a tak se na-
konec váš život proměňuje v noční můru. Měli byste 
vážit 60 kilogramů, ale vážíte 80, a to je příčinou vaší 
chronické podrážděnosti. Příliš důležité myšlenky 
(spíše iluze), kterých se lidé drží ze všech sil, se v naší 
metodice nazývají idealizace.

Lidé nechtějí přijmout realitu takovou, jaká je 
– všichni chtějí u okolních lidí a někdy i u sebe něco 
měnit. Většinou se však bohužel nikoho změnit ne-
podaří, a to vyvolává dlouhodobou nespokojenost  
a jiné stejně neradostné emoce. Dochází k posuzování 
– tak se projevuje nespokojenost se světem, jejž jsme 
vůbec nevytvořili. Toto není duchovno, což nám život 
opakovaně připomíná.

Život používá určité speciální postupy, s jejichž po-
mocí nás upozorňuje na nesprávnost našich názorů a 
boří naše idealizace. Existuje minimálně šest způsobů, 
kterými nám dokazuje, že bychom neměli setrvávat ve 
svých bludech.


