
 

     Ženy se mě často ptají, jak se mají chovat, když je vztah jejich muže k nim urážlivý, 

hrubý. Pokud se vnitřně cítíte velmi slabá, braňte se zvnějšku, – říkám. Pocítily jste sílu – 

snižujte vnější obranu a snažte se změnit vnitřně. Pocítily jste v sobě ohromné síly – přestaňte 

se zvnějšku bránit a začněte se úplně měnit vnitřně. Tehdy bude váš muž nucen měnit se jak 

zvnějšku, tak i vnitřně. A nejen váš muž, ale i celý svět. 

     Nedávno jsem se díval na televizní pořad o tsunami a zemětřeseních. Vědec v tom pořadu 

hovořil o tom, že není potřeba všechno spojovat s lidským faktorem. Zemětřesení byla ještě 

před tím, než se objevil člověk, a tektonické procesy probíhají podle svých vlastních zákonů. 

Vědec má naprosto pravdu, ale je tady jedna nuance – vliv informační složky. Nyní vám 

řeknu, jak to vypadá. V jedné ze svých knih jsem popsal situaci, spojenou s úředníkem, 

řídícím dost velké území a zodpovídajícím za technický stav objektů na něm. Takže, na jemu 

podřízeném území začaly často vznikat nevysvětlitelné havarijní situace. Jeho přítel přijel ke 

mně a přemlouval mě, abych se jel setkat s tímto člověkem.  

     – Četl tento člověk moje knihy? – zeptal jsem se.  

     – Ne, dokonce ani nezná vaše příjmení. 

     Pokrčil jsem rameny: 

     – Jaký tedy smysl má tam jet? 

     Můj společník se mi podíval do očí: 

    – Odpovím vám čestně. Bojím se, že brzy začnou umírat lidé.  

     – No, dobře, – řekl jsem, – zkusíme to. 

     Setkal jsem se s tím úředníkem a krátce jsem popsal schéma mých výzkumů. Jen se usmál 

místo odpovědi: 

     – Představte si železniční trať a šrouby, které drží koleje. Vy si myslíte, že když se 

pomodlíte, tak šrouby přestanou rezavět a rozpadat se? 

     – Samozřejmě, že ne, – odpověděl jsem. – Šroub bude držet po jemu určenou dobu, dejme 

tomu, pět let, a pak se rozlomí. Ale může se rozlomit, když nad ním bude projíždět první 

vagón vlaku, a může se rozlomit za 30-40 vteřin po tom, co projede poslední vagón. A věřte 

mi, následky budou různé. A může to vyjít tak, že železničnímu dělníkovi se kdoví proč 

zachce ještě jednou projít po nebezpečném úseku a zkontrolovat stav šroubů – a tehdy se 

vůbec nic nestane. 

     V Černobylu v jaderné elektrárně zrušili všech šest stupňů ochrany. Ani jeden terorista by 

to nedokázal udělat. Veškerý systém ochrany a obrany byl orientován na teroristy, zločince. 

Nikdo neočekával, že to mohou udělat vlastní lidé. A proč se to stalo? 

     V roce 1995 začala perestrojka. Krach kolektivního vědomí, vítězství kooperativního 

myšlení. Avšak kooperativní myšlení v jaderné elektrárně je záležitost velmi nebezpečná. 

Lidstvo se o tom přesvědčilo. Ale jaderná elektrárna je nic ve srovnání s tím, co nazýváme 

duší. Myslím, že brzy uvidíme, k čemu povede kooperativní myšlení v této oblasti. 

Nejzajímavější je, že za rok jsem se setkal s člověkem, který mě přivedl k tomuto úředníkovi. 

V minulém roce došlo za určité období k šedesáti haváriím. V tomto roce za stejné období 

nedošlo ani k jedné. Žádná zvláštní opatření nebyla přijímána. Celý kolektiv zůstal na svých 

místech. Ale něco se přece asi stalo. On se s úsměvem na mě podíval, v odpověď jsem se také 

usmál. Asi k něčemu došlo. Někdy trochu měníme vztah ke světu a svět velmi silně mění 

vztah k nám. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

     Beru do ruky poslední vzkaz a pomalu čtu: „Co dává člověku úsměv? Očišťuje ho 

energeticky? Proč se říká, že usmívající člověk je neporazitelný?“ 

     Dívám se na modré nebe za oknem, na dvůr, osvícený jarním sluncem a chce se mi 

usmívat se. Když vidíme slunce, často se nám chce usmívat, protože ho napodobujeme. 

Úsměv – to je výdej lásky a energie, tedy, přibližuje nás k Bohu. Ne náhodou apoštol říkal: 



„Vždy se radujte.“ Čím více se člověk orientuje na bezpečí, stabilitu, tím méně často se 

usmívá. Upřímnost pomáhá být vnitřně bezbranným a pomáhá usmívat se a milovat.   

    Nedávno mi jedna žena poslala vzkaz: „Říkáte, že mám být upřímná. Takže jsem 

následovala vaše slova, přišla jsem do práce a řekla vedení všechno, co si myslím. V důsledku 

toho mě přeřadili na nižší pozici a teď mě neustále utiskují. Co na to mohu odpovědět? Za 

prvé, jakákoliv přednost musí být vyrovnávána svým protikladem. Možná musí být upřímnost 

vyrovnávána zdravým rozumem. Za druhé, upřímnými musíme být v citech, ale myšlenky je 

možné přidržet. Člověk neupřímný, skrývající své city, vytváří jejich vnější imitaci a přestává 

se rozvíjet. Jeho vnější, emocionální obrana rok od roku roste, ale duše kostnatí, tj. 

nepozorovaně z ní mizí láska, energie a úsměv. Člověk může prožít celý život 

se zkostnatělými emocemi. Nejprve se imitací stávají city a potom se v imitaci mění samotný 

život. Emocionální upřímnost, vnitřní bezbrannost nás nutí vydávat stále více lásky a energie. 

Jen vnitřně bezbranný člověk je připraven přijmout Boží vůli. Právě o tom hovořil Ježíš 

Kristus: „Tomu, kdo tě udeřil do jedné tváře, nastav i druhou.“ Není to výzva k pasivitě. 

Vnitřně pokorný člověk může být mnohem aktivnější v dosažení cílů, úmyslů, změně 

okolního světa, než jiní. Vnitřní bezbrannost, otevřenost vůči Bohu a lásce naplňuje duši 

energií a umožňuje člověku být aktivním zvnějšku. Přebytek energie se často dostává ven 

skrze radost, úsměv, smích. Zamysleme se, co je to humor? Vidíme, že se člověk dostal do 

neočekávané, nepředvídatelné situace, podvědomě zkoušíme tuto situaci na sobě a dochází 

k výdeji energie, nezbytnému k obraně. Ale protože skutečná situace neexistuje, a energie se 

uvolnila, osvobozuje se skrze úsměv a smích. Čím je situace nesmyslnější a neočekávanější, 

tím větší výbuch radosti a veselí zažíváme. Všechno, k čemu se stavíme velmi vážně, nás dělá 

závislými. Proto vážně se musíme stavět jen k Bohu. Nesmíme se zříkat lásky, kterou nám 

poslal, nesmíme ovládat tento cit, nesmíme ho diskreditovat, zabíjet ve své duši a duších 

jiných. Ke všemu ostatnímu se musíme stavět s humorem. Nic nestojí za to, abychom trpěli a 

litovali.  

     V Rusku je nyní situace tragická – smutná a směšná zároveň. Lidé podvádějí, zabíjejí, 

kradou, zříkají se všeho svatého, a to jen proto, že se nenaučili správně myslet, převrátili 

systém hodnot, starají se jen o tělo na úkor duše. Ale zároveň je cítit předtucha nového. Země 

se postupně probouzí. Signál „Zachraňte naše duše“ zní z novinových stránek a obrazovek 

stále častěji.  

     Vesmír je holografický a jednotný ve své struktuře. Dokonce droboučká část obsahuje 

v sobě všechno celé. Tedy ve své podstatě každý z nás nejen svým chováním, ale i svými 

myšlenkami a city může nejen zlikvidovat okolní svět, ale i zachránit ho. A možná, že není 

nutné čekat na poslední den, abychom se začali modlit a stali se jinými. 

 

 

     Svět je nádherný. Je nádherný v každém svém projevu, je nádherný ze své podstaty, neboť    

je Božský. A protože jakákoliv situace vede k lásce a Bohu, v žádné situaci nemáme právo 

zříkat se lásky.      


