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Část 2

Učíme se milovat

Mnohým se spojení slov učíme se milovat může 
připadat neobvyklé. 

Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. 
Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky Kouzelník 
ze Smaragdového města radil následující cestu: lás-
ka je nade vše. Pokud zjistíš, že v sobě nemáš lásku,  
a přeješ si ji mít – vykonávej činy lásky, i když nejpr-
ve bez lásky. Hospodin uvidí tvé přání i snahu a vloží  
do tvého srdce lásku. 

Část Učíme se milovat zahrnuje drobné črty, scén-
ky z běžného života, eseje a krátké novely rozkrýva-
jící řešení těch nebo oněch úloh založených na du-
chovnosti. Tyto materiály vám pomohou pohlédnout  
na životní situace z duchovní pozice, opustit stereo-
typy a komplexy, získat návyky, rozšířit své možnos-
ti v komunikaci se světem, více se osvobodit a získat 
více štěstí. 

Tady můžete najít také duchovní praxi a jiné činy 
lásky, jež vám pomáhají zamilovat si sebe sama, svého 
bližního i celý svět. 

Koná-li člověk činy lásky, i když bez lásky, získá-
vá zkušenost nových hodnot odpovídajících rozvoji 
lásky. Kromě toho přitom se osvobozuje od vnitřních 
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bloků a komplexů i od překážejících morálních prin-
cipů osamoceného člověka. Člověk se začíná dívat  
na svět jinak a mění se na někoho jiného! Probouzí se 
v něm láska!
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Láska je radost

Láska je radost. Ať tichá nebo jásavá, ale je to ra-
dost! Když člověk miluje, a způsobuje mu to napětí, 
utrpení, ty nebo ony problémy, znamená to, že s jeho 
láskou není něco v pořádku. Je třeba se s tím smířit  
a hledat příčiny těchto potíží, které ničí radost. Nej-
častěji je příčinou to, že zamilovaný zapomíná na to, 
že má milovat i sebe sama. Obětuje se pro lásku, a to 
už není přece nic radostného!

Další, méně běžnou příčinou vymizení radosti z lás-
ky je nedostatek svobody. Zničit radost lásky snadno 
dokáže touha ovládat svůj objekt lásky jako něco, co 
lze vlastnit. Skutečná láska je tam, kde se projevuje 
stejný stupeň svobody. Svoboda a láska jsou dvě stra-
ny mince, které nemohou jedna bez druhé existovat. 
To je také prostor lásky, v němž prostor je svoboda. 

Ztlumit radost v lásce může také to, že jste si vy-
tvořili jakýsi ideál, pod nímž si představujete svého 
milovaného člověka. Tento ideál mohl vzniknout  
na základě osobnosti otce nebo matky, literárních 
či filmových hrdinů anebo dětských dojmů. Je třeba
vidět v milovaném člověku jeho hlubokou podstatu 
(říká se jí také Božská) a z ní vyjít. 

Často nedostatek radosti v lásce hovoří o přítom-
nosti mnohonásobných ústrků a urážek. Příčin ústrků 
může být mnoho, ale jejich prvotní příčina se skrývá 
v pýše. To si musíme zřetelně vyjasnit. Přítomnost ústr-
ků a pocitů uraženosti vypovídá o projevu pýchy a tím-
to způsobem pýcha překrývá vaše vlastní nedostatky. 
Uvědomit si, že v základě pocitu uraženosti leží nějaký 
nedostatek, představuje krok ke snížení a potlačení pý-
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chy, k odstranění pocitu uraženosti a ke zvětšení rado-
sti lásky. 

Láska jako potřeba také ničí radost lásky. Ať mne 
miluje tolik, jako já miluji jeho! Nebo: musí mě zabez-
pečit, vytvořit podmínky a milovat pouze mne, pak 
mu já také věnuji svoji lásku! 

Podmíněná láska nikdy nepřinese skutečnou ra-
dost. Potřeba roste, rostou i nároky…

Velikou radost přináší pouze bezpodmínečná lás-
ka!
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Víra a láska

V poslední době se začalo hodně mluvit o víře. V co 
věří ti, kteří hovoří o víře? Pochopitelně že v Boha! 
Jestlipak se ale všichni hlouběji zamysleli nad biblic-
kými slovy: Bůh je láska!? Pronikli všichni do pojmu 
Boha? Zdaleka ne všichni. Odsud pramení mnohá 
nedorozumění a problémy. Proto, abychom ještě více 
procítili lásku a hlouběji si uvědomili pojem Bůh, po-
kuste se například během měsíce říkat místo slov Bůh 
a Hospodin slovo láska! Velice důležité to je pro ty, 
kteří se považují za věřící lidi a často tato slova pou-
žívají. 

Pak i víra získá reálné rysy – bude to víra v lásku! 
Jakmile člověk získá víru i lásku, může se v jakékoliv 
situaci opírat o stav lásky k sobě, k lidem i ke světu 
jako celku. Pak se i kolem něj bude všechno rozvíjet 
na principech lásky. 

Náboženství a duchovní učení se snaží přeměnit 
víru v lásku vírou v toho či onoho boha. Tady pramení 
kulty, různá dogmata a bludy. Zde se skrývá příčina 
existence ohromného množství náboženství, sekt, 
konfesí, proudů… Protože každý věří ve svou modlu, 
dává jim vesmírnou úlohu. Jedni věří v Buddhu, další 
v Jehovu, v Krista, a ještě jiní v Alláha… Ale Bůh je jen 
jeden – je to láska!

K tomu, abyste si lásku hlouběji uvědomili, pro-
nikli jiným prožitkem lásky, vám nabízím, abyste  
po určitou dobu nahrazovali slovem láska slovo Bůh. 
Tímto způsobem dojde ve vědomí k neuvěřitelným 
procesům. Můžeme například často slyšet slova: Bůh 
mě potrestal. Raději zkuste říct: láska mě potrestala. 
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Uznejte, že to zní divně. Postupně si k těmto pojmům 
utvoříte hlubší a uctivější vztah a ve vědomí se usku-
teční podivuhodné metamorfózy. 
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Ženo – kdo jsi?

Scéna ve vlaku. Je ráno, cestující se probouzejí  
a vstávají. Muž si odešel do kuřáckého prostoru za-
kouřit a jeho manželka rychle sklízí prádlo, obrací 
matrace a chce je dát na horní lůžko. Říkám jí: dovol-
te, abych vám pomohl. Ona odpovídá: jsem zvyklá, 
že si všechno dělám sama. S obtížemi zvedá matra-
ce, shodí přitom hrnek s čajem a střepy potom musí 
uklidit. 

Bohužel je mnoho podobných scén, kdy žena pře-
bírá mužskou práci. Postupně, nepozorovaně pro 
sebe a své okolí na sebe postupně bere stále více  
a více povinností. A najednou jí nezbývá nic jiného než 
na sebe vzít celý provoz rodiny, a ještě si na přesča-
sech vydělávat víc než manžel. Když na sebe nabalí 
všechny povinnosti, začne ještě dělat ve chvíli, kdy 
už je nejhůř, manželovi scény za to, že on nic nedělá. 
Ale kdo ji nutil k tomu, aby věci byly právě tak? Už  
od dětství je takový. Tak proč sis ho brala, když je ta-
kový? Milovala jsem ho a myslela si, že se změní. Ale 
to jsi měla dělat od samého začátku, nepominout se-
bemenší detail, věnovat se výchově jeho i sebe. Vždyť 
jsem mu to řekla už tisíckrát, křičela jsem na něho, 
plakala… Ale zkusila jsi to s něžností, láskou, ženskou 
mazaností?

Ovšem že je jednodušší udělat si něco sama než 
se snažit vymyslet moudré řešení, být krásná a učit 
se milovat, to znamená být ženou! Tato práce je od-
měněna dobrým zdravím, rodinným štěstím, man-
želovou kariérou i skvělým osudem dětí. V opačném 
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případě manžel a pak i děti visí ženě na krku a ona se 
mění na upracované, sedřené zvíře…

Jakoby na podporu řečeného scéna ve vlaku pokra-
čovala. Vrací se manžel a začíná se převlékat. Sundá si 
kalhoty a věší je ženě na krk. Ta si toho nevšímá a dál 
si čte v časopise…

Ach, ženo, jak jsi velká a různorodá! Můžeš být, 
kým se ti zlíbí: ženou, naloženým valachem, věšákem 
– vším, čím budeš chtít být!


