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Jeden ze způsobů, 
jak pěstovat odvahu

Odvaha a duchapřítomnost jsou jedno a totéž. 
Duchapřítomnost znamená ovládnutí ducha. 
Zbabělost a nedostatek sebeovládání jsou také 

skoro totéž. Zbabělost pramení ze spěchu, ze zvyku če-
kat nebo z nedostatku klidu. Všechny stupně úspěchu 
se zakládají na odvaze, ať duševní či tělesné.

Všechny stupně neúspěchu se zakládají na bojácnos-
ti. Odvahu můžete pěstovat a posilovat každou minutu 
a hodinu. Můžete být spokojení, když víte, že všechno, 
co děláte, děláte ze dvou důvodů: 

1. Že tuto věc děláte a že tak, jak ji děláte, roste  
ve vás navěky nová odhodlanost a odvaha. 

2. Tak můžete přemýšlet, když pěstujete odvahu 
– odvahu v řeči, chůzi, při psaní či při jakékoliv jiné 
práci.

Tam, kde je trochu spěchu, je vždy trocha strachu. 
Když spěcháte na vlak, bojíte se, že zůstanete na nádra-
ží, a s tím je spojen strach před jinými alternativami, 
jež by následovaly, kdybyste se opozdili. Když spěcháte 
do společnosti či na domluvenou schůzku, bojíte se, že 
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kdybyste nepřišli včas, mohlo by vás potkat něco nepří-
jemného nebo nějaká škoda.

Tento myšlenkový zvyk naroste spontánně do ta-
kové míry, že úplně ovládne myšlení člověka všude  
a vždycky. Přináší strach ze ztráty, i když se vůbec ne-
musíme žádné ztráty bát. Například někdo spěchá, aby 
doběhl na tramvaj, a přitom cítí a jedná, jako by ho 
měla potkat bůhvíjaká ztráta, kdyby nemohl nastoupit 
právě do tohoto vozu. Ale strach z čekání a důsledků 
opoždění roste jako hora a stává se v mysli takového 
člověka maximálně nepříjemným. Ze stejného důvo-
du může podobný stav spěchu být charakteristický při 
chůzi, jídle i psaní. Zkrátka při všem, co takový člověk 
dělá. Tento zvyk způsobí, že pro něho bude stále obtíž-
nější jednat chladně s rozvahou.

Náladou duše a jejími pohnutkami, jež jsou zdrojem 
všeho toho spěchu a následujících ukvapených činů, je 
strach. Tento strach je pouze jiné jméno pro nedosta-
tek duchovní síly k ovládnutí svého myšlení a ducha 
myšlenek, kterými myslíme nebo jež vysíláme. Je to 
onen druh nevědomého duševního stavu (velmi roz-
šířený), který rodí trvalý stav mysli nakloněný při kaž-
dém nejmenším problému velkým a mylným obavám. 
Tento stav způsobuje zklamání tam, kde to není vůbec 
nutné. Je to otevřená trhlina, jíž vniká stále více a více 
myšlenkového proudu strachu.

Když pěstujete strach z jedné věci, pěstujete a po-
silujete sklon ke strachu ze všech věcí. Když si dovolí-
te sedět půl hodiny ve strachu, že pro vás taxi nepřijede 
včas, aby vás dovezlo k letadlu nebo vlaku, budete mít 
stále větší sklon k obavám při každé banální náhodě 
nebo překážce, která se vám postaví do cesty. Takto 
vzniká myšlenkový zvyk a bude se rozvíjet i při tak-
zvaných maličkostech. Píšete, šijete nebo nějak jinak 
pracujete na tom, co vás maximálně zajímá a při čem 
nechcete být rušeni. Když šijete, sáhnete po nůžkách, 
které vám upadly na zem. Učiníte to v okamžiku, kdy 
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jste netrpěliví, a to křečovitým a rychlým pohybem. Jak 
se říká, vaše myšlení „pracuje“. Nechcete ho odpoutat 
od práce, ale ve své mysli pracujete dál a zároveň sáh-
nete po nůžkách. Uděláte svalový pohyb a tento tělesný 
úkon pro vás bude na okamžik nepříjemný a mrzutý, 
protože nechcete ani na vteřinu vložit do tohoto výko-
nu sílu, již vyžaduje.

Když to nechcete udělat spontánně, bude každý vý-
kon nepříjemný a mrzutý, protože nebylo vysláno dost 
síly na to, aby byl proveden v klidu. Je to snaha vykonat 
něco svým slabým tělem. Máte tu moc dodat okamžitě 
svoji sílu do každého svalu, abyste tento výkon provedli 
lehce a příjemně. Tato schopnost poslat sílu do každé 
části svého těla se bude zvětšovat, když ji budete tré-
novat. Přitom můžete vykonat mnohem více a udělat 
všechno lépe, když budete trénovat rozvahu, protože 
rozvaha může být rychlá jako myšlenka; podle toho, 
jak je v tomto směru mysl vycvičena.

Když zvedáte špendlík nebo si zavazujete tkaničku  
u boty se spěchem, děláte to nejen s mrzutostí, ale i s oba-
vami, že vás to na okamžik připraví o nějakou radost. Při-
tom jste opět otevřeli svoje myšlení myšlenkovým prou-
dům strachu, že něco ztratíte.

Trénování odvahy začíná v trénování rozvahy, a to 
začíná takzvanými maličkostmi. Rozvaha a odhodla-
nost jsou právě tak úzce spojeny jako strach a spěch. 
Jestliže se vhodně naučíte ovládnout své duchovní síly 
při dělání zanedbatelných věcí, pak zjistíte, že takovéto 
ovládání je mnohem snadnější při všech úkonech, kte-
ré vykonáváte.

Jestliže analyzujeme, v čem spočívá náš strach, zjis-
tíme, že se ve svém myšlení chceme neúměrně zaměst-
návat nějakou věcí, z níž máme obavy. V této chvíli je 
však třeba se tím zabývat pouze málo. V každém jed-
nání – při každém úkonu – musíme udělat najednou 
pouze jeden krok. Je pak třeba tomuto výkonu, tomuto 
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jednomu kroku, věnovat jenom určité množství síly, 
které je nezbytné, a nic víc.

Čím více cvičíme svoji mysl soustřeďovat se pouze 
na tento jeden krok, tím více zvětšujeme svoji schop-
nost vysílat všechnu duchovní sílu najednou jedním 
směrem. Taková síla se vztahuje na každé takzvané 
nejmenší chvilky všedního života a má být přitom po-
užívána.

Takto se stane rozvaha a rozvážná činnost naším 
zvykem, takže v jistém smyslu si ani nebudeme uvědo-
movat, že jsme rozvážní, právě tak jako když jsme se 
cvičili v protikladném a nesprávném směru a neuvědo-
movali jsme si, že používáme myšlenkovou formu, jež 
nás nutí do spěchu.

Bázlivost je často výsledkem toho, že se dívá-
me na příliš mnoho obtíží a problémů najednou.  
Ve hmotné skutečnosti se máme zabývat najednou 
pouze vždy jedním problémem.

Jestliže nás čeká nějaká nepříjemná debata s drs-
ným, nervózním a panovačným člověkem, pak jsme 
náchylní zaměstnávat svoji mysl celou takovou rozmlu-
vou a představujeme si, že nás už pohltila. V mysli pak 
vidíme, že bude krajně nepříjemná a mrzutá. To jsme 
si možná mysleli dnes ráno při obléci. Ale tehdy bylo 
naším jediným úkolem se vhodně oblékat. Nutným 
krokem k této rozmluvě bylo právě se vhodně obléct, 
to znamená co nejlépe. Možná, že to zaměstnávalo naše 
myšlení při snídani. Ale v té době bylo naším prvořa-
dým úkolem jíst a mít z jídla co největší potěšení.  Čím 
klidnější jsme při jídle, tím silnější bude naše chuť a tím 
více duchovní síly dá jídlo našemu tělu.

Možná také, že když jsme šli na domluvené místo, 
měli jsme strach z této rozmluvy. Ale v té době jsme 
měli jít a co nejvíc se ze své procházky těšit. Určitě bu-
deme mít radost z toho, když nasměrujeme své myšlen-
ky a svou sílu na to, co právě děláme. Bolest a jakékoliv 
problémy dnes i zítra jsou zaručeny, když odvádíme 
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svoji myšlenku nebo sílu od skutku, který máme udělat 
v tomto okamžiku. Když se oblékáme, když jíme, cho-
díme nebo děláme cokoliv, a přitom myslíme na něco 
jiného, pak děláme současnou práci s odporem. Tak se 
cvičíme v tom, jak dělat z každého úkolu nepříjemnou 
záležitost, a zároveň děláme z obávané věci nepřijem-
nost, protože to, co vysíláme svými myšlenkami jako 
nepříjemnou věc, je skutečnost: je to realita. A čím 
dále pokračujeme v tomto vysílání, tím více to posi-
lujeme a je pak velmi pravděpodobné, že se obávaná 
věc ve hmotném světe uskuteční. Čím víc chceme do-
sáhnout toho, co všichni lidé chtějí a hledají, totiž štěs-
tí, tím víc potřebujeme dokonale ovládat své myšlení 
v každém okamžiku a na každém místě. Jedním z nej-
důležitějších a nutných prostředků, abychom to doká-
zali, je disciplína i v takzvaných drobných nebo všed-
ních záležitostech. Stejná disciplína existuje v armádě  
a začíná výcvikem. Jestliže spěcháte a v nedbalosti pře-
hlížíte takzvané maličkosti, pak snadněji ztratíte svou 
bdělost a ostražitost anebo budete zmatkovat při ne-
očekávaných událostech. A v životě přichází většinou 
všechno neočekávaně.

Je třeba, abychom vždy byli přítomni duchem. Po-
třebujeme být vždy připraveni, abychom ho mohli po-
užít na správném místě a v pravý čas. Ale naše myš-
lenky nejsou tam, kde mají být, protože si zavazujeme 
tkaničku u bot a přitom myslíme na věci vzdálené nebo 
protože si ořezáváme tužku a přitom myslíme na zít-
řejší problémy. Náš duch je nepřítomen, a pokud jsme 
byli celý život zvyklí  hloubat nad vzdálenými problé-
my, bude pro nás obtížné přivést své soustředění zpět  
a naučit se s ním pracovat. 

Naše myšlenky se nezměrnou rychlostí pohybují 
od jedné věci ke druhé. Můžeme se cvičit v tom, aby 
naše myšlenka neustále přeskakovala od jedné věci  
ke druhé, až se pro nás stane nemožným udržet myš-
lenku soustředěnou na jednu věc i na krátkou dobu. 
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A naopak, pěstováním klidu a rozvahy dovedeme sou-
středit své myšlenky na libovolnou věc tak dlouho, jak 
budeme chtít. Dokážeme se dostat do každé duševní 
nálady, kdy budeme chtít, a dostat se do polobdění, jež 
nám dá stejný odpočinek jako spánek. Ale toto jsou jen 
velmi malé schopnosti ze všech možností, které lidský 
duch má. Neexistují hranice jeho vývoje nebo růstu 
jeho síly. A neexistuje žádná věc v naší fantazii, již 
by náš duch nemohl realizovat. Kroky k těmto vý-
sledkům jsou velmi jednoduché a snadné. Tak prosté  
a snadné, že je někteří lidé právě proto zavrhují.

Je nesporné, že tyto duchovní síly a mnohé důsled-
ky, které vycházely z jejich použití, byly před dávnými 
časy známy jen málo lidem. Severoamerický Indián 
nebo příslušník ásijské rasy mají v určitých případech 
duchovní sílu zbavit se všech myšlenek a vyprázdnit 
svoji mysl tak, že jsou nejen necitliví ke každému stra-
chu, ale dokáží znecitlivět vůči tělesnému utrpení i svá 
těla. Byla to síla probouzející tento duševní stav, v ně-
mž Indián odporoval tělesným mukám jako zajatec  
a zpíval píseň smrti, zatímco byl upalován nebo mučen. 
Indián je mnohem klidnější a rozvážnější než většina 
lidí v našem prostředí. To se týká jak duševního, tak 
tělesného života. Protože pěstuje tento klid spontánně 
a žije v mnohem přirozenějších podmínkách než my, 
roste jeho duchovní síla, a tím i nadvláda mysli nad tě-
lem, která dovede odstranit i tělesnou bolest.

Rozvaha v pohybech, při nichž má naše mysl čas 
je pozorovat, nám poskytuje čas přemýšlet o velkých  
i malých životních problémech. Avšak nedostatek tako-
vého tréninku spontánně vyvolává hmotné činy. Tento 
zvyk tak zdomácněl, že se tělo pohybuje dříve, než to 
zpozorujeme. Nemotornost, nedostatek pohotovosti  
a taktu, to všechno je důsledek nadvlády myšlenek, jež 
je způsobena nedostatkem rozvahy a neschopností do-
přát si čas k myšlení nebo ke tvorbě plánů, jak určitou 
věc vhodně vyřešit.
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Člověk zachvácený hrůzou, který má dojem, že je 
loď v náhlém nebezpečí, běhá bezcílně po palubě sem 
a tam. A toto chování těla je přesný obraz jeho dlou-
holetého stavu mysli, v němž jeho myšlenky neustále 
spěchaly od jedné věci ke druhé.

Rozvážný člověk dopřeje své mysli odpočinek  
a podrží a soustředí své myšlenky tak, aby viděl, jakou 
má šanci problém uspokojivě vyřešit. Dva lidé budou 
zvedat špendlík každý jiným způsobem a úplně jinou 
duševní činností a metodou.

Cvičit se v odhodlanosti znamená cvičit rozvážné 
pohyby při každé příležitosti, protože to je podstata 
hromadění a udržení síly v záloze, a nevydávat jí víc, 
než je v tomto okamžiku nutné.

Žádná vlastnost duše není tak užitečná k úspěchu 
v každém podnikání jako rozhodnost. Odhodlaností 
myslím nejen statečnost při činnosti, ale také stateč-
nost v myšlenkách. Ve všedním životě a podnikání je 
mnoho lidí, kteří se neodváží ani pomyslet na nějaký 
krok spojený s finančním výdajem, jenž přesahuje je-
jich průměrné vydání. Při zmínce na podstatně vyšší 
sumu jsou vyděšeni. Z pouhého strachu nechtějí tako-
vou myšlenku ani udržet dost dlouho ve své mysli, na-
tož aby se s ní spřátelili. Kdyby ale tuto duševní činnost 
obrátili a z dlouholetého zvyku před tímto strachem 
hned necouvali, kdyby si dopřáli čas a dovolili této 
myšlence, aby našla místo v jejich duši, brzy by dostali 
myšlenky, jakým způsobem a cestami toto mimořádné 
vydání zhodnotit tak, aby vydělali mnohem víc peněz 
za stejnou dobu, kterou druzí potřebují k podstatně 
menšímu výdělku.

Například řekněte pradleně, jež nedělala nikdy nic 
jiného: „Paní Anno, proč si nezařídíte prádelnu? Kdy-
byste to udělala, vydělala byste mnohem víc peněz.“

„Já a pořídit si prádelnu? Kdepak bych proboha vza-
la peníze na takové zařízení?“ zazní její odpověď.
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V takovém případě se žena této myšlenky nechytí  
a okamžitě couvá ze strachu před tím, co se jí zdá jako 
ohromná suma, která je potřeba. Protože sleduje ten-
to ustrašený postup myšlenek, staví se okamžitě proti 
vašemu návrhu. Myslí jenom na práci za denní mzdu, 
jak je zvyklá u těch, již ji najímají. A tak se tisíce lidí 
ze stejného důvodu bojí myslet na to, jak se dostat  
do nějakého úspěšnějšího, zodpovědnějšího a užiteč-
nějšího pracovního prostředí. Ihned si představují 
všechny možné problémy a z pouhého zvyku se dívají 
jenom na tuto odstrašující fantazii.

Ale paní Cecilie, která je mnohem rozumnější prad-
lenou, slyší o vašem návrhu a hned se ho chopí. Zakrát-
ko řekne: „Proč bych si prádelnu nezařídila? Druzí lidé 
to také zkusili a vyšlo jim to.“

Žije v této myšlence, mluví o ní a přesvědčí se, jak 
začínali druzí. Čím déle se zabývá tímto proudem myš-
lenek, tím jasněji vidí cesty a způsoby, jakým se do toho 
pustili jiní lidé. Konečně v ní uzraje tato myšlenka tak, 
že udělá první krok k tomuto cíli a pak druhý a třetí,  
a tak se postupně pustí do podnikání.

Člověk bude chladný a duchapřítomný před blíz-
kým a velkým nebezpečím jen tehdy, když bude mít 
duchovní sílu udržet svoji mysl u věci, již má okamži-
tě vykonat. Zbabělec takovou sílu nemá, a proto vidí  
ve své mysli nejenom zdroj nebezpečí, ale ještě řadu 
všemožných problémů, které ho mohou postihnout.

Při takzvaném obyčejném plnění úkolů (například 
při zvedání špendlíku, navlékání jehly nebo otevírání 
dveří) je třeba vydat jen malé množství síly nebo myš-
lenky tak, aby tento úkon byl vykonán dobře, zatím-
co zbytek si podržíme v sobě do zásoby. Nechci tvrdit, 
že by měla být na tento úkon soustředěna všechna síla  
a myšlenka. Je to v podstatě stejné, jako když zvedáme 
nějaké břemeno. Určitě nedodáte tolik síly na zvedání 
jednoho kila, jako když budete zvedat půl metráku. Ale 
při zvedání špendlíku vydáte mnohem víc síly, pokud 
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vaše mysl bude zaměstnána něčím jiným. Protože po-
tom chcete udělat dvě věci najednou – zvednout dvojité 
břemeno.

Nezapomeňte, že všechno, co děláte v mysli, vyža-
duje právě tolik síly, jako by to bylo děláno tělem. 
Lidé, kteří leží ráno v posteli a s hrůzou myslí na snída-
ni, již si musí připravit, nebo na pokoj, který musí ukli-
dit, vykonávají tuto práci ještě v době, kdy leží v posteli. 
Když vydáváte jen tolik síly, kolik je třeba k nějakému 
výkonu, budete pěstovat a neustále posilovat tento žá-
doucí stav mysli, jenž je znám v každé řeči pod výra-
zem „duchapřítomnost a důvtip“. Tato schopnost se 
ve vás postupně vyvine, jakmile se s touto myšlenkou 
spřátelíte a jakmile o ni budete usilovat. To znamená, 
že máte vždy své duševní oči otevřeny do všech stran, 
ať děláte cokoliv. A zatímco se zdá, že se navenek za-
městnáváte jen jedinou činností, je váš duch jako bdělá 
stráž neustále v pohotovosti. V malém zlomku vteři-
ny zpozorujete vše, co se kolem vás děje, a zároveň se 
dovedete rychle rozhodovat, jak jednat při událostech 
jakéhokoliv druhu.

Při jedné příležitosti zjistila slavná anglická herečka 
paní Farren, že rekvizitář zapomněl položit na urče-
né místo kapesník, jehlu a nit a ona nemůže kapesník 
olemovat tak, jak to měla předepsáno ve své roli. Bez 
nejmenšího zaváhání se posadila a napodobovala tak 
přirozeně pohyby a chování švadleny, že většina diváků 
tento nedostatek ani nezpozorovala. Tento čin vyžado-
val sebeovládání, chladnokrevnost, rozvahu, duchapří-
tomnost a odhodlanost. Ale všechny tyto skutečnos-
ti přece jsou také obsaženy v podobném stavu mysli! 
Žena, jež má zvyk se vším spěchat a má těkavé myšlení, 
by toto nedokázala. A já jsem přesvědčen, že když paní 
Farren zvedá špendlík, udělá to mnohem rozvážněji, 
než jak by to udělali lidé, kteří spěchají, nebo lidé s tě-
kavými myšlenkami.
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Dělejte rozhodné pohyby a výkony ve všech věcech, 
a tím si položíte lepší a pevnější základy k morální i tě-
lesné odhodlanosti a rozhodnosti. Ale rozvážné jednání 
neznamená vždy pomalost. Právě tak, jako se myšlen-
ka pohybuje rychlostí blesku, tak také může pohybovat 
tělem, když to okolnosti vyžadují. V tomto případě ale 
myšlenka musí být jasná, plánovitá a musíme ji vidět 
aspoň v obrysech ve své mysli ještě předtím, než dovo-
líme, aby působila na tělo. Vidíme tak myšlenku a ona 
pak působí na svaly, jež šermíř používá při šermování, 
tanečnice při baletu a každý další v každém dokonalém 
umění, ať je to malířství, hudba nebo jiné umění. Toto 
jsou případy, ve kterých je ovládnutí mysli jen částečné. 
Mimo své umění může mít umělec jen málo duševního 
sebeovládání nebo rozvahy. Výsledek toho je, že může 
být nervózní, rozmarný, bázlivý a nevyzpytatelný. Mysl 
je naší obranou, jež má být všestranně vyzbrojena a vy-
cvičena, aby byla připravena na každé překvapení.

Setkáváme se s lidmi vcelku vzdělanými, jejichž mysl 
ale není vycvičena v žádném směru a často je v mnoha 
případech zanedbána. Je mnohem lepší růst vyrovna-
ně a dozrát ve všestrannou osobnost než koncentrovat 
svoji duchovní sílu na jeden talent nebo schopnost. Pak 
se staneme tím, co svět nazývá „géniem“. Vnitřní život 
génia je často velmi smutný a dokazuje, že geniálnost 
mu přinesla jen velmi málo štěstí.

Stovky malých a drobných činů, jako je zvedání 
spadlých předmětů ze země, otevírání a zavírání zásu-
vek, ukládání nebo sahání po předmětech na toaletním 
stolku a úprava různých drobností při oblékání, to vše 
je spontánně vykonáváno v uspěchané náladě mysli, 
zejména když nějaký důležitý předmět zaujímá naši 
pozornost. Potom se všeho rychle chápeme, všechno 
pevně sevřeme, napřahujeme se přitom bez rozmyslu  
a oslabujeme svoje tělo až do krajnosti a nakonec se do-
staneme do jakýchsi obav. Při tomto myšlenkovém ná-
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vyku se snadno polekáme, protože strach a zbabělost se 
nás zmocňují mnohem snadněji, když je tělo zesláblé.

Tohoto zvyku se nezbavíme za den nebo za rok, 
pokud nám diktoval podmínky celý život. Také nemů-
žeme bezprostředně vyléčit duševní ani tělesné nemo-
ci, které z tohoto zvyku vzešly. Můžeme z toho vyrůst 
pouze postupně.

Když budete tyto řádky číst s pocitem, že na tom 
něco je a že některá část mých slov se hodí na váš pří-
pad, pak jste již ve svém léčení začali. Opravdové pře-
svědčení, jež přichází z nitra, nás nikdy neopouští a ne-
přestává nás navádět na správnou cestu a upozorňovat 
na nebezpečí. Někdy se zdá, že je takové přesvědčení 
na roky pochováno, zapomenuto a naše zlozvyky jako-
by rostly víc než kdy předtím. Ale tak to není! Jakmile 
naše přesvědčení zapustilo kořeny, vidíme své omyly 
stále jasněji. Zapomínáme, že byla také doba, kdy jsme 
byli slepí a kdy jsme tyto omyly vůbec neviděli.

Pokud vás tato kniha přesvědčí, že jste dlouho pod-
léhali omylům, nebudu to osobně já, kdo to způsobil 
nebo vás přesvědčil. Já prohlašuji, že to je pravda, která 
se vás zmocnila, a struna pravdy se ve vás rozehrála. 
Přiložím-li zápalku k plynovému hořáku, nevyplývá 
z toho, že bych způsobil plamen. Jsem pouze prostřed-
níkem při zapálení plynu. Nikdo nedělá ani nevynalézá 
pravdu. Pravda je všeobecně rozšířena a patří každému 
jedinci.
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