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Když jsem se před Novým rokem toulal  
 po městě a pozoroval rozzářené výlohy, 

množství lidí na ulicích i v obchodech – lidí, na nichž 
byly vidět starosti, ale zároveň nadšení, oduševně-
lost a radost, pomyslel jsem si: proč se vlastně každý 
rok děje stále totéž? Stále jeden a tentýž předsváteční 
shon, který se zmocňuje absolutně všech lidí bez roz-
dílu pohlaví, věku a společenského postavení? Každý 
se snaží připravit na svátky: Chystá pohoštění, naku-
puje dárky, ale hlavně očekává něco nového… Jako 
by kouzelník rozsypal nad Zemí nějaký zvláštní prá-
šek, kterého se lidé nadechnou, začnou žít nadějemi na 
něco lepšího než dosud a ze všech sil se na to připravo-
vat. Ale vždyť se zdánlivě nic zvláštního neděje. Pro-
stě jen změna čísel v kalendáři, nic víc. Čas se neřídí 
lidským shonem, ten se počítá z hlubšího stavu lidské 
společnosti, a kdyby lidé nový rok vůbec nevítali, stej-
ně by čas nepřerušil svůj běh. Dokonce i Nový rok je 
relativní pojem. Některé národy jej slaví na jaře a jiné  
na podzim. Nezávisle na tom však lidé po tisícile-
tí očekávají Nový rok a připravují se na něj, jako by 
doslova v okamžiku změny letopočtu mělo zapůsobit 
nějaké kouzlo. V čem tedy to kouzlo spočívá?

Tak tedy, největším kouzelníkem je láska! To její 
energie naplňuje v předsvátečních dnech prostor kolem 
nás. Ale proč k tomu dochází? Myslím, že příčinu je 
třeba hledat v tom, že lidé se na svátek těší, a tím se 
jim zlepšuje nálada, zapomínají na drobné urážky a růz-
né potíže, jejich stav se celkově zlepšuje, a jsou tedy 
přístupnější energii lásky. Sami se podvědomě mění 
ve zdroje lásky, třebaže nevelké. A čím víc je mezi lid-
mi veselí a radosti, tím víc lásky se objeví v prostoru.
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Pro každého člověka je nový rok možností ob-
novy, chcete-li, druhého zrození. Aby však byl člověk 
připravený přijmout tuto obnovu, musí se osvobodit od 
starého haraburdí, které se mu nakupilo v duši. Mnohé 
národy zachovávají obyčej vyhodit poslední den v ro-
ce z domu všechno staré. Myslím, že je to pozoruhod-
ný zvyk, který má hluboký duchovní smysl. Máme-li 
však určit, co už přešlo do kategorie „staré“, a co ještě 
ne, musíme řádně prohlédnout všechno, co je v domě. 
Prohlédnout a posoudit z pozice současnosti. Co mys-
líte, neměl by člověk totéž udělat se svým životem, se 
svým charakterem a se svým vědomím? Nemusí to být 
každý rok, ale třeba jen několikrát za život? Ne! V kaž-
dém případě je třeba to udělat každoročně. Pomyslete, 
oč lehčí bude život, zvykne-li si člověk zbavovat se 
pravidelně haraburdí v duši. Kolik získá volného místa, 
jež může být zaplněné láskou. Kolik objeví možností 
k přijímání nového, neprobádaného, krásného. Pod-
vědomě vždycky každý člověk pociťoval, že takovou 
inventuru je nezbytné udělat, aby do jeho života mohlo 
vstoupit všechno to nové. Z toho pochází to všeobecné 
vzrušení před novým rokem.

Ovšem je-li správné to udělat při každé změně 
letopočtu, jaké vzrušení nastává a jaké přípravy je nut-
né udělat při přechodu do nové epochy? Vždyť jestli-
že se v duši nakupilo tolik harampádí za pouhý rok, 
kolik je ho za tisíc let? Tisíckrát víc ještě nevyjadřuje 
všechno! Ale toto harampádí, jež nám zabraňuje přijí-
mat nové hodnoty, se tříští a láme pod náporem nové 
skutečnosti. Proto je každé střídání epoch pozname-
náno otřesy – válkami, katastrofami a neklidem rozu-
mu. Vždyť čas nezůstane stát! Ten, jak jsem už řekl, 
na člověku nezávisí a mění vnější i vnitřní tvářnost 
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celého lidstva. Je velmi důležité si tento proces uvě-
domovat a snažit se postupovat v souladu s epochou. 
Zbavovat se včas starého a vetchého, a tedy všeho, 
co přežilo svou dobu, včetně starých energií. Vždyť 
nová doba přináší nové energie, nové vědomí a nové 
hlubiny v lidských vztazích. Lidské vědomí musí být 
na tuto změnu epochy dobře připraveno, jinak se bude 
podobat starým měchům, které prasknou, když se  
do nich nalije mladé víno.

My žijeme na přelomu epoch. Navrhuji vám 
tedy, abyste od základů nekompromisně „prohledali“ 
svůj život, vyčistili dům své duše a zbavili jej nepo-
třebného haraburdí. Je to práce těžká, ale velmi bla-
hodárná. Sami pocítíte, oč hlubší a plnější pak bude 
váš život. Až se však budete ohlížet na prožitou část 
života a zkoumat a hodnotit nabyté zkušenosti, musíte 
stále pamatovat na to, že při této důležité práci nesmí-
te nic pokládat za pouhou drobnost. Chci tím říci, že 
bytí nejsou jen lidské činy, ale i názory na svět, myš-
lenky a slova. Ano, ano, slova! Věřte, že slovo vyřče-
né nebo i jen myšlené má kolosální vliv na náš život! 
V předchozí kapitole jsme se společně dotkli jednoho 
slova a viděli jsme, kolik nejhlubších omylů vneslo až  
do dnešní doby do lidského vědomí. To je ono hara-
burdí, jejž je třeba se zbavit. Když jsme lásku zbavili 
onoho nepořádku, jenž se na ní hromadil tisíce let, ob-
jevila se úplně jiná substance. Nyní chci i já něco říci 
o slovech nebo přesněji o jednom rčení, jež slýchává-
me až příliš často.

„Bůh tě potrestá“ – lidstvo opakuje tato slova 
už tak dlouho, že jim začalo věřit. Ale je tomu tak? 
Vždyť Bůh je láska a nic jiného. Může láska trestat? 
Ano, milující rodič může svému dítěti uložit nějaká 
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omezení, aby ho ochránil před nebezpečím. To však 
není trest, jen hranice. Je to nasměrování a poučení, to 
je pravý význam těchto omezení. Jenže trest je prove-
dení rozsudku. Takového rozsudku, který neodpovídá 
závažnosti obžaloby. Avšak Bůh, jenž miluje lidstvo, 
které stvořil – copak by ten vynesl rozsudek a nepo-
skytl viníkovi možnost nějak se ospravedlnit? Pro-
miňte, ale to odporuje samému chápání Boha!

Před chvílí jsem mluvil o tom, že střídání epoch 
vždy provázejí otřesy. Víte, mnozí lidé (domnívám se, 
že takoví budou i mezi mými čtenáři) si myslí, že tyto 
otřesy nejsou nic jiného než Boží trest. Ale vždyť to 
se drtí a láme všechno to staré, ta veteš, to nepotřebné 
smetí, které se lidstvo s úporností mezka pokouší do-
tlačit do nové epochy. Co s tím má Bůh společného? 
Pokušení svalit všechnu vinu na vyšší moc je však příliš 
silné, zejména když to ospravedlňuje naši nečinnost.

Nedávno se mi dostala do rukou jedna zajíma-
vá kniha. Jmenuje se Začátek začátků* a jejími autory 
jsou V. J. a T. S. Tichoplavovi. Otevírám ji teď namát-
kou a cituji: „Vždyť všechno ohromné bohatství, pří-
rodní i to, které svou prací vytvořil ruský lid, si mezi 
sebou rozdělila hrstka mocných bez studu a svědomí, 
jen s obrovskými bezednými ‚kapsami‘ v zahraničních 
bankách. Jak se chtějí ospravedlnit před Bohem?“

Na jednu stranu je každé slovo pravdivé. Není 
k nim co dodat. Zaposlouchejme se však do těch slov. 
Co v nich slyšíme? Není to jen prostá informace o tom, 
co i tak všichni dobře víme. Ta slova mají vyvolávat 
určité emoce. Autoři se dotkli citu, který je vlastní 
každému člověku. Lidé trpí nespravedlností a touží  

* Tato kniha vyšla v Eugenice v roce 2006 – pozn. red.
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po obnovení práva a spravedlnosti. Když si člověk 
citovanou větu přečte, rozhořčí se nad nesprávným 
jednáním jiných. Když ale potom dostane „slib“, že 
ty lumpy, kteří se dokázali vyhnout lidské spravedl-
nosti, dozajista čeká Boží trest, zaraduje se! Rozhoř-
čení a škodolibost – to tato pasáž vyvolává. A teď mi 
řekněte, drazí čtenáři, může se člověk, jenž „překypuje 
rozhořčením“ a který se raduje z toho, že někomu se 
v budoucnosti povede velmi zle, podívat na věci stříz-
livě? Vždyť jeho vědomí je zakalené dvěma negativ-
ními emocemi. Má-li dohlédnout až k podstatě věcí, 
musí mít absolutně klidný rozum a milující duši. Jakou 
zkušenost člověk získá po přečtení takovéto knihy? 
Očistí se duchovně, bude lepší, zářivější, laskavější? 
Nic takového! Začne odsuzovat všechny a všechno. 
Odsuzování je však podle všech náboženství ten nej-
těžší hřích! A když už mluvíme o „ospravedlnění před 
Bohem“ – možná se bude čtenář muset sám ospravedl-
ňovat za to, že tak vášnivě a bez okolků odsoudil jiné 
lidi na základě jen jedné jediné knížečky!

Také je třeba nezapomínat, že země, v níž žije-
me, je naše země. My, její občané, ji děláme takovou, 
jaká je. Nejsme tedy také vinni vším, co se v ní děje, 
i tím, že v ní panuje nespravedlnost? Promiňte mi 
nepříjemné přirovnání, ale supi se objevují tam, kde 
je mršina. Všichni jsme vinni tím, co se u nás děje. 
Vzpomeňte si na Dostojevského: „Všichni jsme se 
provinili proti všem.“ Proto příště, až se vám zachce 
přivolat na někoho Boží trest, přemýšlejte, jestli jej 
nepřivoláváte sami na sebe. Jestli nechcete, aby se  
ve vaší zemi, ve vašem městě či ve vašem domě usadi-
lo zlo, nevytvářejte pro ně příznivé podmínky! A když 
už to uděláte, stěžujte si jen sami na sebe.
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To je jen jeden maličký příklad toho, jak si lidé 
zvykli postupovat a přemýšlet. Všeobecně se například 
předpokládá, že náboženství bojuje se zlem (i když  
ve skutečnosti náboženství s ničím nebojuje, jeho úko-
lem by mělo být obnovit spojení člověka s Bohem). 
Bojuje-li však někdo proti zlu, proč zla neubývá? Asi 
proto, že zničení něčeho (včetně zla) je násilí, a tedy 
rovněž zlo. Jevgenij Švarc napsal zajímavou filozofic-
kou povídku Drak. Hrdina se tam zabývá takovouto 
myšlenkou – zabiješ-li draka, riskuješ, že se sám staneš 
drakem. Přesnost této úvahy je ohromující! Draka nelze 
zabít, protože tím na jeho místo přijde jiný. Zlo nelze 
zničit, lze mu jen pomoci přerodit se. Uvedu ještě jed-
no podobenství na toto téma. Na planetě žili dobří lidé, 
kteří dělali jen dobré věci. Žili tam však také zlí lidé  
a ti dělali samé zlé věci. Dobré lidi takový život omr-
zel, a tak zabili všechny zlé…

Možná stačí proti zlu bojovat? Nestačí nám snad 
všechna předchozí historická zkušenost, jež říká, že 
žádný boj se zlem nevede ke kladnému výsledku?  
A dostaví-li se nějaké dílčí úspěchy, jsou jen krátko-
dobé a vyvolají ještě větší problémy. Proto si myslím, 
že do nové epochy bychom slovo „boj“ neměli přená-
šet, že v novém životě pro ně není místo. Jestliže jsme 
do nové epochy pozvali vysoce rozumnou substanci  
– lásku, k čemu bychom potřebovali její protipól – boj? 
Dovolte, aby na naší planetě začala panovat láska. Pod 
jejím vlivem se zlo přerozuje a mění. Jen láska může 
svět osvobodit od zla. Dobro nelze nastolit násilím  
– v celé lidské historii je příliš mnoho příkladů, jež 
tuto pravdu dokazují; přesto ji stále mnoho lidí nechá-
pe.
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Příkladů je mnoho, ale vraťme se ke knize Ti-
choplavových, protože u ní jsme začali rozhovor  
o slovech. V citované knize je uvedeno vskutku velké 
množství „Božích trestů“. Vypravuje se tu například 
o králi Herodovi nebo miliardáři Onassisovi, kteří 
napáchali tolik zla, že museli umírat v hrozných bo-
lestech. Autoři knihy to nazývají „trestem“. Předsta-
vuji si, jak příjemná četba je to pro člověka, který se 
zlobí na celý svět: na manželku, na sousedy, na šéfa  
a podobně. Čte o Herodovi, ale sní o tom, jak jeho šéf 
dříve nebo později skončí podle svých zásluh. Víte, co 
vám řeknu? Ano, Herodes, Onassis a mnozí jiní „zlo-
činci“ skončili svůj život velice ošklivě. Jenže kolik 
bylo jiných lumpů, kteří svými zločiny daleko před-
čili samotného Heroda, ale přesto se dožili vysokého 
věku a zemřeli tiše a klidně ve své posteli, obklopeni 
množstvím příbuzných? A na druhé straně kolik spra-
vedlivých zemřelo v takových mukách, před nimiž se 
útrapy krále Heroda jeví jako lehké bolení hlavy. Což-
pak i na ně dopadl Boží trest? Opravdu je nad čím se 
zamýšlet!

Svět není jednoznačný a většina lidí má potře-
bu dělit všechno na černé a bílé. Jsou zvyklí žít jen 
v tomto hodnotovém systému. Bílé pro ně ovšem bude 
břevno ve vlastním oku a černá bude pilina v oku sou-
seda.

Představte si nekonečný vesmír, v němž svítí 
hvězdy, je obíhají planety a někam doneznáma letí 
nekonečné myriády asteroidů. Jak nepatrná se najed-
nou zdá naše Země! Jak bezvýznamné jsou všechny 
naše každodenní problémy! Denně se na naší plane-
tě rodí a umírají miliony lidí. Jenže vesmír si toho 
vůbec nevšímá… Ba dokonce: zmizí-li naše Země,  
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ve vesmíru zůstane všechno jako předtím. Ve skuteč-
nosti jsou však takovéto myšlenky pouhá iluze. Všech-
no na světě je vzájemně propojeno, a proto také první 
křik novorozence má ozvěnu i v těch nejvzdálenějších 
světech. Vždyť vesmír je jednotný organismus. A my 
lidé jsme jednotlivé buňky tohoto organismu. Jenže 
buňky plní obrovskou úlohu! Pro organismus je dů-
ležité, aby jeho buňky byly živé a zdravé. Onemocní-
-li jediná buňka, trpí celý organismus a přirozeně se 
ze všech sil pokouší tuto buňku vyléčit. Víte, co je to 
imunita? Je to schopnost organismu vzdorovat nemo-
cem a obnovovat sám sebe. Bez imunity by lidstvo 
nemohlo přežít. Imunitou vesmíru je harmonie, jejímž 
základem je láska, právě tato živá a vysoce inteligent-
ní substance, která všechno spojuje a všechno rozvíjí 
a svou práci nepřeruší ani na okamžik. Je-li některá 
buňka napadena virem, hned k ní směřuje pomoc. Ta 
se může projevit jako nějaký zápal s vysokou teplotou. 
Všechno je zaměřeno na to, aby se tato buňka uzdra-
vila. Vznikají však přitom bolesti a nepohodlí. Tím 
pak trpí i jiné buňky. Člověk je jedna buňka celistvého 
organismu. Začíná-li kolem něho „stoupat teplota“, 
dostává-li se do „zóny zápalu“, vůbec to neznamená, 
že by ho postihl nějaký Boží trest. Je to jen důsledek 
toho, že se někde blízko (možná přímo v něm) usa-
dil nějaký virus, a také to znamená, že může organis-
mu pomoci k uzdravení. Útrapy, které člověk zakou-
ší, nejsou nic jiného než pokus organismu o vlastní 
uzdravení. Je to mechanismus, jenž člověka zapojuje  
do procesu stvoření.

My všichni tvoříme jednotný vesmírný organis-
mus. A imunita, to znamená harmonie lásky, pokrý-
vá všechny součástky tohoto organismu. Cožpak se 
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může láska rozhněvat na nemocnou buňku, a ještě ji  
i trestat? Představte si třeba takovouto situaci: z nepo-
zornosti jste si pořezali prst. Vezmete kladivo a začne-
te do něj tlouci za to, že vám způsobil bolest? Vždyť 
je to absurdní!

Víra v to, že láska je základem života, že je ro-
zumná a tvořivá a že jejím zdrojem je člověk, staví 
mnohé věci na správná místa. Takové chápání sebe  
a světa představuje nezbytný filtr, který nedovolí pře-
nášet do nových časů starou veteš v podobě takových 
omylů, jakými jsou vžité fráze mrtvých světových ná-
zorů… Pro každého je žádoucí, aby pochopil, že čím 
víc staré veteše dokáže do nového života propašovat, 
tím víc problémů pak bude mít. Nemůže však myslet 
jen na sebe; je třeba nezapomínat, že my všichni jsme 
jeden celek. Vaše osobní problémy zatěžují i jiné lidi.

Takové myšlenky se mi tedy honily v hlavě před 
novým rokem. Chci vám je předložit jako téma k pře-
mýšlení i ke konkrétním činům. Provést například 
před novým rokem hloubkovou revizi svého vědomí 
a napsat si na kousek papíru myšlenky či slova, která 
už nové době nevyhovují. Ale také se postarat, abyste 
je už nepoužívali. Raději ani nečekejte na Nový rok 
– toto se dá udělat i v libovolném jiném období. Já 
například začínám nový rok v září v den svých naro-
zenin. Přátelé mi dokonce zhotovují a dávají speciální 
osobní kalendář, v němž začíná rok v září. Ale ve sku-
tečnosti hodnotím svůj světový názor mnohem častěji 
– v každé knize, při každé besedě, při každém setkání 
a tak dále. Prakticky každý den! To mi umožňuje být 
živý a zajímavý pro sebe samého i pro jiné lidi. Přináší 
mi to neustále rostoucí pocit štěstí.
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