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1.

Jak být v osobním životě 
šťastný a jak vytvářet 

harmonické vztahy

Nedávno jsem poskytoval konzultaci muži, který byl 
v těžké depresi, protože od něho žena odešla k jinému  
a nechala mu na starosti jejich dcerku. Tento sportovec 
a úspěšný podnikatel byl zcela zdrcený a byl ztělesně-
ním neštěstí…

Bylo zapotřebí několika setkání a konzultací, aby 
se jeho stav zlepšil.

Samozřejmě že toto je extrémní příklad, ale přesto 
si určitě dokážete představit člověka, jenž má problé-
my se vztahy v rodině, v práci, s přáteli… Je takový 
člověk šťastný a úspěšný? Ne, není to možné.

Představte si, že byste mohli mít obrovský přepy-
chový dům, pět aut, nejlepší oblečení a lahodné jídlo, 
ale byli byste sami na neobydleném ostrově. Souhla-
sili byste s tím? Sotva.

Mnozí lidé však kvůli tomu, že neumí komuniko-
vat, nepovažují vztahy s druhými lidmi za svou priori-
tu. Mohou dokonce žít v obrovském velkoměstě a mít 
mnoho známých, ale přitom se cítit osaměle…

Jednu z největších bolestí můžete druhému způso-
bit právě skrze váš vzájemný vztah, zvláště to platí 
vůči člověku, s kterým jste si blízcí. Buddha říkal, 
že slovem lze i zabít. Nic tak neraní jako křivé slovo 
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blízkého člověka, a někdy dokonce jen pohled nebo 
intonace hlasu.

Většinou platí, že jak se člověk chová k druhým, 
zvláště k těm, s nimiž si je blízký, tak se chová i k so-
bě.

Mnoho lidí ví, že vztahy jsou velmi důležité, ale 
málokdo je dokáže správně rozvíjet!

Především je velmi důležité pochopit, že vztahy 
jsou velmi citlivé a cenné.

Ve vztazích není nic bezvýznamné! Nevšímavost, 
křivé slovo nebo dvě minuty hněvu mohou zničit de-
setileté přátelství nebo dlouhé a šťastné manželství.

Andrew Marshall, známý britský poradce, který se 
zabývá rodinnou a manželskou problematikou, tvrdí, 
že většinu rodin ničí právě drobnosti: „Domnívám se, 
že spíše než vzniku milostného trojúhelníku nebo du-
ševní krize je třeba se obávat malých výbuchů hněvu, 
drobných neshod, skrývaného zklamání a postupně se 
rozvíjejícího pocitu odcizení. To jsou skuteční zabijá-
ci rodinných svazků.“

Mnoho lidí kdysi uchvátil Dale Carnegie, díky je-
hož knihám si miliony lidí zlepšily své vztahy, a tedy 
i kvalitu života. Jeho doporučení však napomáhají ší-
ření pokrytectví a strojenému povrchnímu kontaktu: 
usmívej se, dělej dojem, že posloucháš, říkej to, co 
chce druhý slyšet, nehádej se…

Jestliže se nechováme upřímně, ale s lidmi manipu-
lujeme kvůli zištnému cíli, pak člověk možná dosáhne 
svého, ale ve skutečnosti naprosto prohraje.

Slova a chování druhého člověka tvoří z toho, jak 
ho vnímáme, jen 10–15 %. Určitě jste již zažili, že 
přestože jste se bavili s kultivovaným člověkem, který 
se hodně usmíval a skládal vám komplimenty, bylo 
v setkání s ním něco, co se vám nelíbilo, a vůbec se 
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s ním nechcete setkat znovu. Samozřejmě existuje  
i opačná situace.

Je tomu tak proto, že hlavní komunikace probíhá 
na podvědomé úrovni, kde víme jeden o druhém vše. 
Jestliže je člověk plný temnoty, egoismu, chamtivosti 
a závisti, pak se může snažit ze všech sil, ale dlouho-
dobé šťastné vztahy nedokáže vybudovat, v nejlepším 
případě se mu podaří někoho jen dočasně okouzlit.

Vztahy začínají na úrovni duše. Každý z nás chce 
vztah, jenž „vychází z duše“, ze srdce. Jestliže vy sami 
budete takto přistupovat k ostatním, pak vás manžel či 
manželka budou zbožňovat a přátelé, kolegové a pří-
buzní si budou velmi cenit vztahu s námi. Váš život 
se naplní blažeností a úspěch bude všední jev. Nikdy 
nebudete sami, protože v neštěstí vám vždy přijdou  
na pomoc a vaši radost budou sdílet s vámi. Chtěli 
byste právě toto?

Z tohoto důvodu je třeba ve všem a v každém člo-
věku vidět Boha. Vše, co nás obklopuje, je božské  
a božská láska znamená milovat každého jako projev 
Boha.

Je třeba být soběstačnou osobností, jež si váží sebe 
i ostatních, k nikomu ani ničemu není nezdravě při-
poutaná a chápe, že všechny vztahy na tomto světě 
jsou dočasné.

Je třeba sloužit všem, od nikoho nic neočekávat  
a vše dělat nezištně.

Jestliže však vidíte, že člověk je egoista a příživ-
ník, a pokud ho v tomto jeho chování ještě podporuje-
te, pak přestaňte, ale souciťte s ním, posílejte mu lásku 
a přejte mu štěstí.

Mnozí popisují, kolika lidem jen tak pomohli, ale 
oni jim za to nejsou vůbec vděční. Jestliže čekáte 
vděčnost, pak již nejste nezištní. Skutečná láska sto-
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jí nad dualitou tohoto světa. Například jestliže matka 
opravdu miluje své dítě, nikdy mu nedovolí, aby si 
hrálo se sirkami nebo vzalo do rukou nebo do úst je-
dovaté chemikálie, přestože ho kvůli tomu musí udeřit 
po rukou nebo ho pokárat.

Také ve vztazích je třeba někdy ukázat přísnost, ale 
jestliže tak činíte ze srdce, pak to bude všem ku pro-
spěchu.

Je velmi dobré vést si, podobně jako v bance, 
„účet“o stavu vztahu s každým člověkem a neustá-
le bilanci tohoto účtu kontrolovat. Jestliže jste něco 
pro něho udělali, například mu pomohli, pak si zapiš-
te bod. Jestliže jste naopak tomuto člověku způsobili 
starosti, vedli jste si vůči němu nesprávně nebo mu 
uškodili, pak si zapište na účet minus jeden bod.

Veďte si také účet daného člověka: jestliže jste  
od něho něco získali, pak mu dejte bod. Jestliže napří-
klad neplní sliby, nevěnuje vám pozornost nebo vám 
ublížil, pak je to pro něho minus jeden bod.

Snažte se, aby rozdíl těchto dvou účtů byl vždy 
v rozsahu nejvýše tří bodů. Jestliže je rozdíl velký, 
ničí vztahy. Mnozí lidé si stěžují: Tolik toho pro něho 
dělám, tak mu pomáhám, ale on se ke mně chová špat-
ně… 

Přezkoumejte účty: jestliže máte na účtu +10 a člo-
věk, kterému pomáháte, -2, pak je váš vztah odsouzen 
k záhubě. Vychováváte z něho parazita, jenž vás stále 
více nesnáší.

Také může dojít k situaci, že se člověk urazí a ne-
chápe, proč mu nechtějí pomoci nebo proč se k němu 
náhle jeho známý přestal chovat srdečně. Tehdy je 
třeba zkontrolovat účet: kdy naposledy na účtu přibyl 
kladný bod?
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Jsou vaše vztahy harmonické?
Test 1
Jak si počínáte, jestliže musíte někoho o něco po-

prosit nebo někomu něco odmítnout, nejste-li schopni 
prosbu vyplnit nebo věříte, že by to nikomu nepřines-
lo prospěch? Jak se chováte? Klidně poprosíte i odmí-
táte? Pokud ne, pak to znamená, že jste egoista plný 
strachu a nesprávných představ, roste z vás parazit  
a ničíte si život. Takových lidí si málokdo váží, využí-
vají je a opovrhují jimi.

Test 2
Kolik lidí jste udělal/a šťastných za poslední den, 

týden, rok nebo za celý život?

V naší civilizaci se lidé snaží být bohatí, známí, se-
xuálně hyperaktivní, žít konzumně a využívat všechny 
a všechno. Hodnota vztahů se omezuje na „potřebné“ 
známosti a toho, kolik lze z těchto vztahů získat vý-
hod.

Jeden velmi duchovně pokročilý mnich dal man-
želské dvojici tuto radu: „Nezapomínejte, že ve vzta-
zích je velmi důležité více dávat, než dostávat, neboť 
prospěchářství a sebestřednost rychle zničí jakýkoli 
vztah.“

Také je nutné mít na paměti, že do vztahů je tře-
ba investovat neustále. Například jestliže chcete být 
zdraví, pak se musíte pravidelně správně stravovat  
a věnovat se fyzickým aktivitám. Tak je tomu ve všech 
oblastech života, a zvláště to platí pro oblast vztahů.

Investovat do vztahů znamená:
1. Plnit sliby
2. Pamatovat si důležitá data přátel a příbuzných  

a nezapomenout jim poblahopřát.
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3. Co nejrychleji se omluvit, jestliže jste se dopus-
tili nějaké chyby nebo člověku uškodili, dokon-
ce i tehdy, necítíte-li se vinni.

4. Pozorovat, co říkáte a co vyjadřujete mimikou, 
upřímně se usmívat a být zdvořilý a laskavý.

5. V žádném případě nevznášet námitky, a naopak 
co nejvíce děkovat.

6. Umět vyslechnout druhého a cizí názor o sobě  
a být přístupný k názorům ostatních.

7. Dávat a přijímat dárky a nikdy nepřicházet  
na schůzku nebo na návštěvu bez dárku, třebaže 
jen malého.

8. Být oddaný svým blízkým.
9. K nejdůležitějším pravidlům patří nikdy o nikom 

nemluvit špatně za jeho zády. Spíše je třeba brá-
nit reputaci člověka v jeho nepřítomnosti nebo 
mlčet. Musíte se tak chovat ve vztahu k jakému-
koli člověku, a zvláště k tomu, s kým vás pojí 
blízký vztah. Takovýmto nevhodným chováním 
způsobíte, že člověk, s nímž o tom mluvíte, vám 
přestane důvěřovat.

Většinu vztahů zničí právě tento poslední bod… 
Zdá se vám to složité? A studovat léta nějaký obor, 
přestože pak dané vědomosti třeba vůbec nevyužijete, 
je snadné? Nezapomínejte, že kvalita života závisí 
na kvalitě vztahů s druhými lidmi.

Jestliže něco stavíte nad vztahy (třeba peníze, 
kariéru, zdraví nebo principy), pak to znamená, že  
za nějakou dobu ztratíte nejen to, čemu dáváte před-
nost, ale zničíte i vztahy a ještě hlouběji se pohroužíte 
do chladné černé osamělosti bez lásky.

Podle ájurvédy člověk v životě postupuje správ-
ným směrem, jestliže je každý den stále šťastnější  
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a šťastnější a jestliže se jeho vztahy s druhými lidmi 
zlepšují. 

Vytvářejte harmonické vztahy založené 
na lásce a buďte šťastní!

Podněty k zamyšlení
1. Abyste úspěšně naplnili své poslání, musíte  

ze všech sil pomáhat druhým lidem na jejich cestě. 
Jestliže pomáháte druhým, pomáháte sobě. Vytváření 
a udržování vztahů s druhými lidmi se naruší, pokud 
hýčkáte vlastní jedinečnost do té míry, že jste svým 
egocentrickým světem zcela pohlceni.

2. Navázání blízkého vztahu s člověkem, ke kte-
rému nepociťujete žádné city, jen kvůli tomu, abyste 
nebyli sami, vede k ještě větší osamělosti. (Michael 
Newton – kniha Osudy duší)

3. Je lepší mít sto přátel než sto rublů.
4. Velmi často si lidé začnou cenit druhého člověka 

nebo vztahu s ním, až ho ztratí.
5. Nedávno jsem četl komentář jednoho známého 

psychologa k závěrům mnohaletých výzkumů, který 
národ je nejinteligentnější: „V podstatě vývoj civili-
zace nezávisí tolik na průměrném IQ jako na sociální 
inteligenci. Schopnost vytvářet efektivní komunikaci 
(vztahy), navazovat kontakty a učit se od druhých ci-
vilizací je záruka rozkvětu národa.“

1. Čtyři roky jsem chodila s chlapcem a v tom-
to vztahu jsem doufala nalézt lásku a vzá-

jemné pochopení, ale přišlo rozčarování. Rozešli 
jsme se v době, kdy mi zemřel otec a zesílily mé 
spory s rodinou. Ve stejném období jsem se po-
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týkala i s nezdarem v profesní oblasti (nepoda-
řilo se mi složit závěrečnou zkoušku na vysoké 
škole). Toto vše mi podlomilo důvěru ve vlastní 
síly a propadla jsem sklíčenosti. Nikoho neviním, 
možná jsem musela projít všemi těmito životní-
mi lekcemi, ale velmi Vás prosím, abyste mi po-
mohl a poradil mi, jak mám svou situaci zlepšit. 
Nacházím se v dlouhodobé depresi, pokouším se 
sice držet, ale už nemám sílu. Chtěla bych znát 
Váš názor na můj problém. Jaký je v tomto životě 
můj karmický úkol?

Na Vás se přesně hodí výrok, že Bůh zkouší přesně 
tolik, kolik člověk dokáže vydržet. Podle horoskopu 
jste silná osobnost a v souladu s tím také dostáváte 
silnější rány. Nebojte se však, protože za dva měsíce 
se vše zlepší a za tři roky Vám začne nové příznivé 
období ovlivněné Merkurem. Z Vašeho horoskopu je 
velmi dobře vidět, že budete mít rodinu i skvělé děti, 
jestliže si to ovšem sama nepokazíte potraty a svým 
psychickým stavem (například depresemi). O depre-
si jsem se nezmínil náhodou. Měsíc máte spojený 
s Kétu a Saturnem, což znamená, že máte sklon cítit 
se osaměle a podléhat depresím. Skleslost, nechuť žít  
a ztráta sebedůvěry mohou zničit i tu nejšťastnější bu-
doucnost… 

Je tak snadné věřit si, jestliže se nám vše daří  
a ostatní nás chválí, ale zachovat klid a sebedůvěru 
za situace, kdy se vše hroutí, to svede jen málokdo  
– takové lidi pak ostatní nazývají hrdiny nebo veli-
kány. Jedním z Vašich karmických úkolů je rozvi-
nout pozitivní vztah k životu. Nejprve je třeba, abyste 
procítila následující slova: „Vše, co se děje, je k lep-
šímu.“ Jestliže je člověk přesvědčený, že je pouze 
tělem a ničím víc, pak je pro něho obtížné přijmout 
„dárky“ osudu jako nemoci, finanční problémy nebo
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neúspěchy v osobním životě. Čím je však duchovní 
úroveň člověka vyšší, tím více vše přijímá s vděčnos-
tí. Přesvědčení, že jsem věčná duše, dočasně vtělená  
do tohoto těla, odráží pravdivé vnímání reality. Vše, 
co s námi v tomto současném životě probíhá, jsou 
úkoly kladené vesmírem, jejichž cílem je, abychom 
očistili své vědomí a přiblížili se k Bohu.

Rovněž platí, že jsme šťastní natolik, nakolik to 
umožní náš rozum! Můžete se o tom přesvědčit na-
příklad na představení hypnotizéra, který například 
lidem tvrdí, že jedí chutné a sladké mango, ale dá jim 
ostrou cibuli. Lidé se lačně zakousnou do cibule a po-
chutnávají si na každém soustu. Potom jim dá sladkou 
broskev s tím, že je to syrová řepa. A lidé ji okamžitě 
s odporem vyplivují. Problém je v tom, že v našem ži-
votě často vzniká negativní vztah k nejrůznějším vě-
cem, a právě tento vztah je pravý viník deprese.

Například před chvílí mi zavolal můj student  
a s pláčem na krajíčku sděloval, že ho propusti-
li z práce, a poprosil o naléhavou konzultaci. Znal 
jsem jeho horoskop, a tak mě to velmi potěšilo. Již 
před rokem jsem mu řekl, že ta práce není pro něho 
vhodná, a on mi dával za pravdu, protože skutečně 
tu práci neměl rád – měl špatné pracovní podmínky 
a malý plat. Znamenala však pro něho zdroj obživy, 
a tak v ní zůstával. Bál se změn. Nelze však něco zís-
kat, aniž by se něco neobětovalo. Přesto vnímal své 
propuštění jako velké neštěstí, dostal se do deprese  
a zcela ztratil sebedůvěru. Takovéto jednání je jeho 
volba. Volba přístupu k jakékoli záležitosti závisí pou-
ze na nás. Například banka, v které jste měla uloženy 
peníze, zbankrotovala. Byla to Vyšší vůle a tu nemů-
žete nijak ovlivnit. Ovlivnit však lze, jak budete danou 
situaci vnímat – to závisí pouze na Vás! Můžete se 
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dostat do deprese, myslet si, že Vám celý svět křivdí, 
nebo si říci: „No a co? Jsem přece naživu a zdravá.“ 
Je velmi důležité, jak situaci vnímá rozum. Nejprve 
se musíte naučit, jak se optimisticky naladit, což zna-
mená soustředit se pouze na to dobré, co máte. Tolik 
bohatých a slavných lidí má vše, co je libo, ale přesto 
se dostanou do deprese a skončí jako narkomani nebo 
alkoholici. Místo toho, aby se zamysleli nad tím, co 
vše mají, se zaměřují na to, co nemají. Nezaměřujte 
svou pozornost tolik na své problémy, ale řekněte si: 
„Není mi ani třicet a jsem zdravá a rozumná.“ (Je to 
vidět z Vašich otázek i horoskopu.) Zaměstnejte svou 
aktivní povahu sebevzděláváním, sportem nebo třeba 
pomocí druhým a nenechávejte si čas na depresi. Ge-
orge Bernard Shaw řekl: „Tajemství neštěstí spočívá 
v tom, že člověk má volný čas, kdy přemýšlí o tom, zda 
je šťastný, nebo ne.“ Nezapomínejte ani na následující 
moudrost: „Dva se dívají přes mříže. Jeden vidí bláto 
a druhý hvězdy.“ Snažte se vidět hvězdy! Tehdy vaše 
hvězda zazáří v plné síle. Přeji vám, abyste uspěla!

2. Jsem zoufalá. Zdá se mi, že jsem se sama 
zahnala do slepé uličky. Velmi bych chtěla 

pochopit, co musím udělat, co je třeba napravit 
a jak na sobě pracovat, abych své problémy vy-
řešila. Je mi už skoro 29 let, ale dosud nejsem 
vdaná. Lidé, kteří si mě chtějí vzít, se mi nelíbí: 
zpravidla jsou mladší než já a je třeba je „posta-
vit na nohy“, ale na to nemám čas. Muži, kteří se 
mi líbí, mě neberou vážně a známost s nimi končí 
po druhém setkání. Mám šanci, že se vdám, vy-
tvořím normální rodinu a budu mít děti? Také mě 
znepokojuje má profesní budoucnost. Mám vyš-
ší pedagogické vzdělání, ale ve své specializaci 
nemám šanci sehnat zaměstnání. V jaké oblasti 
bych se měla profesně realizovat?


