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Pozitivní myšlení

Co je to myšlenka? Neexistuje 
na materiální úrovni, již pře-
devším vnímáme. Nemůžeme 
se jí dotknout ani ucítit její 

vůni. Myšlenka je pouze produkt rozumu, 
jenž je zaneprázdněn zpracováním infor-
mace. Jaké myšlenky naplňují naše vědomí, 
v mnohém závisí na našem morálním a fy-
zickém stavu.

Negativní myšlenky vyvolávají odpoví-
dající emoce a pocity. Zlobíme se, jsme ner-
vózní nebo uražení pouze tehdy, je-li toto 
chování podporováno myšlenkami. Občas 
se nám zdá, jako by nás bez příčiny zaplavila 
vlna smutku nebo sklíčenosti. Ve skutečnos-
ti jsme zachytili myšlenku, že je nám špatně,  
a tu jsme si nestále přemílali v mysli. Aby-
chom změnili svůj vnitřní stav k lepšímu, 
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stačí se pouze vzdát tohoto masochismu  
a přemýšlet o něčem pozitivnějším.

Samozřejmě se snadněji radí, jak zvlád-
nout apatii a dostat se z deprese, než to usku-
tečnit. V hovoru je vše jednoduché a prosté. 
Pouze my sami jsme odpovědní za to, jaký 
život žijeme. Vše negativní v nás i kolem nás 
je výhradně dílo nás samých. Pevně jsme se 
rozhodli, že nás zajímá šťastný život, a proto 
se celé naše vědomí a podvědomí musí na-
směrovat tak, abychom toho dosáhli.

Je dobré nehodnotit, jakou škodu ne-
gativní způsob myšlení přináší, a věnovat 
maximální pozornost způsobu, jak může-
me přitáhnout do svého života více radosti, 
lásky a bohatství.

Je třeba prozkoumat své názory na velmi 
mnoho věcí. Nezapomínejme, že jakouko-
li situaci lze posuzovat z různých hledisek 
a ve všem je třeba hledat něco dobrého. To 
všichni dávno znají a je jim to jasné, ale jed-
na věc je chápat to a souhlasit s tím a zce-
la jiná dokázat to provést. Nemáme jinou 
možnost než se naučit být ve vztahu k živo-
tu pozitivnější.
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Měnit můžeme jen sebe. Hloupé přání, 
aby se svět točil podle nás, nevyhnutelně 
vede k tomu, že jsme neustále nespoko-
jení. Kdyby se vše měnilo podle toho, jak 
chceme my, pak by vzhledem k chronické 
nestálosti, která je člověku vlastní, na Zemi 
panoval naprostý chaos. Základní princip 
pozitivního myšlení spočívá ve volbě světa, 
jenž bude kolem nás, a respektovaní světa, 
který si vybrali druzí.

Lidé vždy nevidí totéž. Například jest-
liže se běžný člověk podívá do popelnice, 
uvidí jen hromadu odpadků, ale žebrák na-
jde mnoho užitečného, co může sníst nebo 
prodat ve sběrně. Problémem mnoha lidí 
je, že jejich rozum je přeplněn předsudky  
o uspořádání světa. Zažité stereotypy jim 
nedovolují přiznat si, že to oni sami vytvá-
řejí celý vesmír.*

Neexistuje jiná realita než ta, 
která je v nás samých.

Hermann Hesse

* V Eugenice na téma vytváření reality vlastní energií 
vyšla výborná kniha s vloženým DVD Co my jen víme?! 
(2011)
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Abychom prožívali život, jaký si přejeme, 
je potřeba zaměřit se na své nitro a nelpět 
na představách o okolním světě, jež jsme si 
během let vytvořili. Je nutné si uvědomit, 
že dnes jsme v takové situaci, jakou jsme 
si zasloužili. Vesmír je nezaujatý, a jestliže 
jsme přesvědčeni, že je naší cestou nepře-
tržité překonávání překážek, pak se s námi 
nebude přít, dokazovat nám opak a v reakci  
na stálé naříkání nad nedostatkem peněz nám 
nepošle bohatství. Navíc nám dává možnost 
zcela si své strádání „užít“. Vždyť je pouze 
na našem rozhodnutí, zda jsme šťastní, nebo 
nešťastní, bohatí, či chudí a zdraví, nebo ne-
mocní. Jiná věc je, že tato volba je neúmysl-
ná. Je třeba se probudit a ujasnit si svou volbu 
nejen ve svých činech, ale i myšlenkách.

Náš život je takový,
za jaký jej považujeme.

Marcus Aurelius

Naprosto není důležité, zda je myšlenka 
vědomá nebo podvědomá, protože jestli-
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že je negativního charakteru, pak má ne-
vyhnutelně vždy škodlivý vliv. Neodbytné 
myšlenky, předsudky a patologický strach 
nejen ničí náš současný život, ale také do něj 
přitahují stále více nežádoucích událostí.

Z tohoto důvodu je základním úkolem 
naučit se být bdělý. Jakmile cítíme, že se 
trápíme, je nutné hned začít sledovat prů-
běh svých myšlenek, nehodnotit to, co pro-
bíhá, a zřetelně si uvědomovat, že negativní 
emoce ještě nikdy nic nepomohly vyřešit. Je 
obtížné to provést, protože jsme zvyklí bro-
dit se ve svých strádáních. Jestliže se velmi 
silně litujeme, nedokážeme se na situaci po-
dívat s nadhledem. Když se později probu-
zená soudnost bude znovu dožadovat svých 
práv, bude obtížné pochopit, jak nám tato 
očividná absurdita mohla řídit život.

Jak se tedy vyrovnat s myšlenkami, které 
stále tvrdí, jak je nám špatně a že se celý svět 
spiknul proti nám nešťastníkům? Uvědo-
mění si přítomnosti takovýchto myšlenek 
nám sotva pomůže zbavit se jich.

V tom je právě problém. Není nutné se 
jich násilně zbavovat. Aby nás samy pokor-
ně opustily, je třeba je jen ignorovat. Přiznat 



31

si, že se nyní objevily. Smířit se s tím, že pod 
jejich vlivem cítíme jim odpovídající emo-
ce. Ignorovat je a chápat, že je nesmyslné je 
dále podněcovat a stimulovat jejich rozvoj.

Jestliže začneme bojovat a budeme chtít 
znepokojující myšlenky záměrně vytěsnit, 
pak se určitě střetneme s problémem odpo-
ru. Čím intenzivněji něčemu vzdorujeme, 
tím silnější to je. Pozitivní vztah k životu  
od nás vyžaduje čas a úsilí. Podstatné je zvo-
lit správný způsob, jenž nás dovede k naše-
mu cíli.

 Každý člověk má své představy o ideál-
ním životě. Neexistuje ani nemůže existovat 
jedno jediné pravé štěstí, které by uspoko-
jilo potřeby všech lidí. To, co jeden člověk 
vnímá jako štěstí, může být pro druhého 
nevyhovující, nebo dokonce nepřípustné. 
Ale vnější svět se nás často snaží přesvědčit 
o opaku.

Jde o problém konzumní společnos-
ti, jejž ještě umocňuje vědeckotechnický 
pokrok. Každý den se nám snaží konzum 
vnutit něco, co nás má udělat šťastnými: „To 
je on! V prodeji je automobil vašich snů. 
Podívejte se, jaký je skvělý! Vždyť jste vždy 
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snili jen o něm. Jestliže si ho koupíte, všech-
ny vaše problémy zmizí.“ Každý den jsme 
zaplaveni reklamou, která nám vnucuje, co 
pro nás znamená štěstí a co ze všeho nejvíce 
chceme. 

Nejstrašnější je, že to na většinu lidí 
působí. Uměle vštípené hodnoty úspěšně 
ohlušují náš vnitřní hlas, jenž jen velmi ob-
tížně proniká do vědomí skrz silnou vrstvu 
zotročujících přání.

Abychom přehlušili vnitřní hlas, lze celý 
život proběhat od jednoho vnuceného stere-
otypu k druhému a nechápat, proč tato ne-
nasytná lačnost nedokáže zahnat náš hlad. 
Je třeba přestat „hltat“ harampádí „nezbyt-
né“ pro život, které nám otevřeně vnucují 
výrobci.

Nebudeme probírat, jak se stalo, že nám 
od dětství vštěpují chamtivost, závist a ne-
nasytnost, protože to je samostatné a roz-
sáhlé téma. V této knize se nebudeme vě-
novat sociologii ani psychologii. Všimně-
me si pouze, co vše nám brání soustředit se  
na konkrétní důležité cíle.

Bez jasné představy o tom, co opravdu 
chceme, není možné dosáhnout duševní-



33

ho klidu. Důvodem je i to, že pro člověka je 
usilování o seberealizaci přirozené. Je velmi 
důležité nezapomínat, že musíme rozvíjet 
svůj vnitřní potenciál, a nikoli slepě toužit 
po prožití cizího života, jenž pouze odráží 
imaginární prestiž, módu či trendy.

Občas se velmi obtížně hledá rozdíl mezi 
tím, co skutečně chceme, a tím, co je nám 
vnucováno. Například já bych chtěl být ře-
ditelem zeměkoule, ale přitom nedokážu ří-
dit ostatní ani přijmout zodpovědnost s tím 
spojenou. Získal bych tak nezměrné bohat-
ství a velkou moc.

Jestliže se budu snažit dosáhnout této 
pozice a nechám se zlákat výhradně posta-
vením a chamtivostí, pak se ve snaze dosáh-
nout svého cíle dostanu do deprese, proto-
že se budu zabývat tím, co se mi naprosto 
nelíbí. Peníze a moc ztrácejí svou hodnotu, 
jakmile si ve srovnání se štěstím začneme 
uvědomovat jejich bezvýznamnost.

Abychom zjistili, co skutečně chceme, je 
třeba vycházet výhradně z vnitřních pocitů. 
Jestliže nám naše činnost přináší uspoko-
jení, znamená to, že tím nemáme pohrdat 
bez ohledu na to, co si o tom myslí ostat-
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ní. V každé profesi jsou profesionálové. Tak 
proč se často snažíme získat práci, která 
se nám nelíbí, jen proto, že ji považujeme  
za prestižní nebo perspektivní, a zároveň 
potlačujeme sny o milované činnosti, jež 
není tak výhodná? Vždyť můžeme všechno! 
Máme před sebou neomezené možnosti. 
Nejdůležitější je víra a cílevědomost.

Jestliže je člověk pozitivní, nezname-
ná to, že musí být chudý. Touha žít dobře 
a pohodlně nijak neodporuje principům 
pozitivního myšlení. Nelze zapomínat  
na to, že snaha mít dobré auto, důstoj-
né bydlení a další materiální radosti není 
v rozporu s morálkou. Něco jiného však 
je, pokud tyto hmotné statky druhému zá-
vidíme. Také je třeba si ujasnit, že všechno  
na světě je relativní, což se týká také hmot-
ného bohatství. Jestliže máte všeho dosta-
tek, a přece dále shromažďujete další a další 
majetek, znamená to, že váš zotročený ro-
zum přestal poslouchat vnitřní hlas.
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To, jaký je člověk, je samozřejmě 
důležitější než to, co člověk má.

Arthur Schopenhauer

Klíčem k úspěchu je naprosto ve všech 
činnostech pochopení a bezvýhradné přijetí 
faktu, že síla uvnitř nás je silnější než jaká-
koli jiná vnější moc. Neexistuje situace, která 
by nemohla být napravena. Neexistuje pro-
blém, jejž by nebylo možné vyřešit. Neexis-
tuje nemoc, kterou by nebylo možné vyléčit. 
Nejstrašlivější nemocí je hloupost. Nutí nás 
věřit tomu, že okolnosti jsou silnější než my. 
Pokud s tím slepě souhlasíme, přestáváme 
vidět záchranné lodě, jež nám život neustále 
posílá. Dokonce jsou pro nás již nepotřeb-
né, protože jsme se smířili s tím, že utoneme. 
Proč ztrácet síly na záchranu, jestliže si lze 
„užívat“ sebelítosti a s posedlostí masochis-
ty opakovaně omílat myšlenku, jak se k nám 
osud chová nespravedlivě a že nás krutě strhl 
do víru utrpení. Díky Bohu je i tato nemoc 
léčitelná.
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Léčí se takto: každé ráno si stoupneme 
tváří na severovýchod a s vnitřním pře-
svědčením si opakujeme nejméně stodva-
cetosmkrát: „Jestliže se opravdu chce, 
všechno lze.“ A bez odkladu začneme jed-
nat. Prostředky a způsoby se vybírají samo-
statně a výhradně individuálně. Výběr se 
uskutečňuje podle následujícího principu: 
co se líbí, to přijímáme a používáme; co se 
nám nelíbí, to nekritizujeme. Hlavní je, aby 
se při výběru spojily dvě věci – aby nám to 
bylo příjemné a aby to bylo pro nás užiteč-
né.

Přestat s ranním autotréninkem lze teh-
dy, jakmile začneme cítit, že původní způ-
sob myšlení v nás ustoupil a konečně nám 
došlo, že jsme pány svého života pouze teh-
dy, když máme vnitřní hlas a vnitřní vní-
mání silnější než vnější.

Jestliže změníme stav svého vědomí  
a upravujeme svůj osud, který díky tomu 
získává radostnější podobu, začíná náš ro-
zum harmonicky ladit s naším vnitřním 
světem. Je totéž možné provést v minulosti 
nebo budoucnosti? Samozřejmě že ne! Mi-
nulost se nenávratně vzdaluje a budoucnost 
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navždy zůstává před námi. Jak je všem zná-
mo, zítřek nikdy nenastane. Takže jakéko-
li změny a proces přeměny života mohou 
probíhat pouze v přítomnosti.


