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Úvodní autorovo slovo

Obyčejné a prožité – to je základní pramen 
veškerého vědění.

Ve své praxi jsem se setkával s mnoha lidmi, a to 
jak v běžném životě, tak i na svých četných cestách 
po celém Rusku i zahraničí. Nyní, když si mnohem 
hlouběji uvědomuji vzájemné vztahy, které mezi námi 
vznikly, jsem pochopil, kolik chyb jsem spáchal, někdy 
vědomě a častěji nevědomky. Mýlil jsem se a zároveň 
mátl i ostatní, a tím jsem mnohým lidem způsobil utr-
pení. Rozčiloval jsem se, hněval se, urážel se, bál se  
a posílal do světa zdaleka ne nejlepší vibrace. Nyní 
chápu, že svět mě miloval a milovali mne i lidé, a to 
byla moje záchrana v mnoha mezních situacích. 

A nyní, přes tuto knihu (vyšla ve dvou částech 
– Smysl života a naše role v něm a Učíme se milovat), 
prosím vás o odpuštění: všechny, koho jsem přinutil 
trpět, komu jsem včas nepomohl, koho jsem mystifi-
koval. Snažím se vyjádřit zkušenost se svými chybami, 
vyjevit jejich příčiny, a to s cílem, aby lidé, kteří si je 
přečtou, žili svůj život s menším utrpením a uvědomo-
vali si život. Utrpení není zdaleka ten nejlepší, a hlavně 
jediný způsob, jak získat zkušenosti. Každý může žít 
bez utrpení. Navrhuji žít tak, abyste nevytvářeli pro-
blémy a pouze řešili úkoly, které si sami uvědomujete 
a jejichž řešení můžete vždy najít. 

Nikdo nemá patent na absolutní pravdu – každý 
si nese svou vlastní a může kráčet svou cestou, avšak 
mnohé, co je třeba na této cestě pochopit, je společné 
pro všechny. Proto jsem přesvědčen, že užitek z četby 
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