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Kdo miluje, nepočítá polibky

Kdy se nejvíce radujeme? Když milujeme. 
Láska představuje nejvyšší radost a nejsil-

nější energii, jaké je schopna vstřebat lidská duše. 
Zkušenosti (sebepoznání, znalost lidí a světa)  
a odpovědnost jsou důležité, ale jen láska jim 
dodá moudrost. Bůh se od ďábla liší tím, že kro-
mě zkušeností a odpovědnosti překypuje láskou. 
I ďábel je zkušený a odpovědný, ale není v něm 
láska.

Anglický spisovatel Adam J. Jackson* tvrdí, 
že až dosáhneme konce svého života, jediné, 
co bude mít nějaký význam, bude  láska, kterou 
jsme darovali nebo získali. Na svou cestu do dal-
šího světa si můžeme vzít s sebou jen lásku, nic 
víc. Lidé jsou schopni vydržet v životě mnoho 
těžkostí, přesto jsou šťastní, ale bez lásky žít ne-
mohou. Láska je ten největší dar v životě, proto-
že mu dává smysl. Díky ní má cenu žít.

Můžeme prožít život v přepychu, zakoušet 
nejvytříbenější a nejrůznější tělesné, smyslové  
a intelektuální požitky, aniž bychom poznali sku-
tečnou radost. I když nás obklopuje blahobyt, 
jestliže v srdci nemáme lásku, radost nepozná-
me. Jak se naučíme lásce?

* Od Adama J. Jacksona vydala Eugenika knihu Obrat k lepší-
mu (2012) – pozn. překl. 
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V jednom současném podobenství se vypráví  
o mladé ženě, která si jednou postěžovala matce:

„Maminko, už nejsem schopna dál snášet svého 
muže. Přestal si mě vážit a chápat jako manželku  
a ženu. Nevzpomínám si, kdy mne naposledy objímal, 
líbal, říkal mi lichotky nebo daroval květiny. Když  
o tom začnu hovořit, jen se rozčílí a začne nadávat. 
Myslí pouze na svoji práci. Asi mě přestal milovat.“

„A ty si ho vážíš? Chápeš ho?“ zeptala se matka.
„To zrovna!“ odpověděla dcera. „Tak podle tvé-

ho názoru on se může zlobit a já nesmím? Jak se on 
chová ke mně, tak se já chovám k němu! Jestliže si 
mě neváží, proč bych si měla vážit jeho? Když mi ne-
chce rozumět, proč bych mu měla prokazovat laska-
vost?“

„Potom, dceruško, nečekej zázraky. Ty teď opa-
kuješ po muži jeho chyby jako zrcadlo, ale manželka 
může na rozdíl od zrcadla odrážet nejet to, co vidí, 
ale i to, co není v muži na první pohled vidět. Pokud 
je žena hodná, pak se i muž bude snažit, aby byl las-
kavější. Jestliže mu žena projevuje úctu, potom si  
i muž váží ženy. Když žena vyjadřuje lásku, muž ji 
bude milovat. Žena musí pomáhat muži, aby uviděl 
své dobré vlastnosti.“

„Co mám dělat?“
„Zapomeň na to, že ti něco dluží. V nešťastném 

manželství se lidé snaží vyvážit své úsilí: kolik snahy 
vynaloží pro štěstí a zachování manželství jeden, to-
lik udělá i druhý. Ve šťastném manželství není pro 
matematiku místo, protože kdo miluje, polibky ne-
počítá. Tak miluj a važ si svého muže, na kolik ti sta-
čí síly. A pamatuj si, že to neděláš pro něho, ale pro 
sebe. Vždyť chceš být přece šťastná? Musíš se naučit 
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radovat ze svého rodinného života. Jestliže svého 
muže budeš milovat, půjde ti to snadno. Pokud ho 
nemáš ráda, řiď se mou radou a znovu si ho zamilu-
ješ.“*

„Cože? Dokonce i když z lásky nic nezbylo?“ s údi-
vem se zeptala dcera.

„Ano, dceruško. Budeš-li někoho milovat nebo 
ne, závisí jenom na tobě, protože láska je v nás sa-
mých. O tom, koho budeš milovat, rozhoduješ jen ty 
sama.“

Tento rozhovor se může zdát někomu trochu 
nereálný. Avšak poslechněme si historku, kterou 
vyprávěl na jedné ze svých přednášek známý 
americký psycholog Elliot Aronson:

„Jednou ke mně do ordinace přišla krásná a vel-
mi rozrušená žena. Nebyla mladá, ale ještě zdaleka 
ne stará. Mohlo jí být asi kolem čtyřiceti let. Byla 
tak nervózní, že ze začátku nemohla ani mluvit. Mu-
sel jsem ji dlouho uklidňovat. Jak se během dalšího 
hovoru ukázalo, její manžel, bohatý a úspěšný pod-
nikatel, přijal novou sekretářku. Podle jejích slov to 
byla krásná a naprosto nestydatá holka. Před týd-
nem, aniž by předem ohlásila svou návštěvu, zastihla 
manžela a sekretářku, jak se líbají v jeho kanceláři. 
Následoval skandál, po němž se několik dnů hádali, 
rozbíjeli nádobí, vyhazovali oblečení a podobně.

‚Chci se se svým mužem rozvést!‘ oznámila mi. 
‚Ale ne hned, až potom. Chci, aby ho to bolelo a do 
konce života na to vzpomínal s hrůzou. Chápete mě, 

* viz Umění milovat: A. Někrasov, Eugenika 2011 
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doktore? Jestli mi poradíte, jak to mohu udělat, ne-
budu litovat peněz a královsky se vám odvděčím.‘

Odpověděl jsem ji: ‚Znám jeden spolehlivý a mno-
hokrát prověřený způsob, jak se pomstít. Je skutečně 
ďábelský svou věrolomností a mazaností.‘

‚Co je to?‘ zvědavě se mne zeptala. ‚Co musím 
udělat?‘

‚Musíte v nejbližší době...,‘ udělal jsem pauzu, 
abych zvýšil její pozornost, ‚zahrnout svého muže 
komplimenty. Začněte ho chválit a děkovat mu za ja-
kýkoliv laskavý nebo dobrý skutek, projev pozornos-
ti z jeho strany, sebemenší péči, pomoc, trpělivost 
nebo štědrost, prostě za každou drobnost. Existuje 
jeden geniální výrok: Každý z nás je pro svého psa Na-
poleonem. Proto jsou psi tak oblíbení.*

Váš manžel se vedle vás musí cítit jako Napoleon 
– nejvýznamnějším, nejdůležitějším a nejmilovanějším 
člověkem na světě. Jakmile toho dosáhnete, tehdy za-
žádejte o rozvod. Způsobíte mu tak pekelnou bolest!‘

Žena mi poděkovala a odešla. Téměř dva a půl 
měsíce se vůbec neozvala. Už jsem si začal myslet, že 
moje metoda nezabrala. Až jednou ráno jsem ji uviděl 
v čekárně. Ta žena byla šťastná. Všechno prozrazovalo 
její štěstí – zářící oči, pružná chůze i přirozený úsměv, 
jenž nemizel z jejího krásného, ba dokonce omládlé-
ho obličeje. Předávala mi šek na velmi slušnou částku  
a začala mi bouřlivě děkovat.

‚Mám z vás radost,‘ řekl jsem jí. ‚Už jste požádala 
o rozvod nebo se teprve chystáte?‘

‚Jaký rozvod?‘ upřímně se podivila krasavice. 
‚Nikdy se nerozvedu. Svého muže velmi miluji.‘“

* Autorem výroku je britský spisovatel Aldous Huxley – pozn. 
překl. 
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Život je oceán a duše plachetnice, 
štěstí a neštěstí představují 
příznivý vítr nebo protivítr

Podle jednoho arabského přísloví rozumná 
žena přidává cukr do všeho, co říká muži, 

a odstraňuje sůl ze všeho, co muž říká jí. Láska 
je vždy shovívavá a odpouští. Je velkodušná  
a trpělivá. Láska je ještě kouzelná, protože dělá 
zázraky s těmi, kteří milují, ale i s těmi, kdo je mi-
lován.

Ruský spisovatel Michail Prišvin si napsal do 
svého deníku: „Člověk, jehož ve mně miluješ, je 
samozřejmě lepší než já. Nejsem takový, ale měj 
mě ráda a já se budu snažit být lepší, než jsem.“  
I to nejtvrdší srdce změkne a bude něžnější, když 
je hřeje teplo něčí lásky.

Ještě jednou si připomeňme, co činí náš život 
šťastným nebo nešťastným úspěšným či neú-
spěšným, radostným, anebo neradostným. Kvali-
tu našeho života určují naše skutky. Jednání závisí 
na pocitech, jež prožíváme. Emoce utvářejí myš-
lenky, ale myšlenky jsou přímým výsledkem naší 
volby: jaký postoj zaujmeme k člověku, události 
nebo situaci, tak budeme i myslet. Jaké budeme 
mít myšlenky, takové pocity začneme prožívat  
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a takové pak bude i naše jednání. A jaké jsou 
skutky, takový je osud.*

Okolní svět samozřejmě také působí na naše 
myšlení a pocity, ale rozhodujeme se sami. Jestli-
že se necháme ovládat vnějším světem, stáváme 
se jeho hračkou a rukojmím. I když se nám poštěs-
tí mít dobré rodiče, přátele, známé, učitele nebo 
prostě úspěch, možná že budeme občas šťastní. 
V opačném případě je náš život ztracen. To však 
neznamená, že nám správná a pozitivní volba za-
jistí radostný život bez mráčků, že se nám vyhne 
neštěstí a naše srdce radost neopustí. Náš po-
zemský, materiální svět obývají nejen uvědomělí 
a charakterní lidé, ale také sobci a zbabělci, kteří 
žijí ve strachu a ještě v životě nepoznali lásku.

Svět je naplněn bolestí, trápením, nespravedl-
ností, těžkými, a občas dokonce krutými zkouška-
mi také proto, že strach stejně jako láska vycho-
vává duše, zejména mladé. Když duše prožívají 
těžkosti nebo bolest, rychleji se učí a dospívají. 
Láska a strach jsou klady a zápory, jež představují 
dvě strany jednoho materiálního světa. Názorně  
o tom vypráví súfijské podobenství o loďce s jed-
ním veslem.

* viz O emocích: Osho, Eugenika 2011 
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Žil jeden moudrý súfí jménem Hasan. Jednoho 
krásného dne se ho žák zeptal: „Chápu, že existuje 
radost, protože Bůh je náš Otec, a tudíž samozřejmě 
musí darovat Svým dětem radost. Proč však existuje 
smutek a neštěstí?“

Právě nasedali do loďky, a tak mu Hasan neod-
pověděl, jen začal veslovat jedním veslem. Loďka se 
otočila.

„Co děláš?“ vykřikl žák. „Jestliže budeš veslovat 
jen jedním veslem, nikdy se nedostaneme na druhý 
břeh. Budeme se točit na jednom místě. Zlomilo se 
ti druhé veslo, nebo tě bolí ruka? Dej mi vesla, budu 
pádlovat!“

„Jsi mnohem chytřejší, než jsem si myslel,“ odpo-
věděl Hasan.

Život je oceán a duše plachetnice, ale štěstí  
a neštěstí představují příznivý vítr nebo protivítr. 
Když duše pluje oceánem života, pociťuje někdy 
radost, jindy bolest, a tak poznává sebe, svět  
i Boha. Rychleji získává potřebné zkušenosti, a tu-
díž si lépe uvědomuje, k jakému břehu musí smě-
řovat její cesta.

Existuje ještě jedna příčina, proč je náš svět 
tak neharmonický. Jeho nevyrovnanost způ-
sobuje nízká úroveň uvědomění lidí. Lidstvo se 
zacyklilo na ekonomice a technologiích, či jinak 
řečeno, na materiálních hodnotách a hmotných 
statcích. Naivně se domníváme, že nové objevy 
ve vědě, medicíně a technice vytvoří ideální svět 
a udělají nás šťastnými. Tak to nikdy nebývá!


