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Bohatství podle zenu

„Cíl a prostředek jsou podmíněné pojmy, vy-
myslel si je člověk. Stvořitel je neznal. Vytvoře-
né je samo o sobě cílem. Život není cíl ani pro-
středek. Život je dar.“ 

Henrich Heine

Život nemá cíl. Samotné používání slova cí-
levědomost je neslučitelné s filozofií zenu, zen je 
vychutnávání si bezcílnosti. Jaký cíl má květina? 
Jaký cíl má východ slunce? Za jakým účelem jste 
tady? Pro člověka, jenž žije podle pravidel zenu, cíl 
neexistuje. Podívejte se do hlubin podstaty – tam 
vůbec není cíl. Pokud by tam byl, pak byste byli 
závislí, potom by existovalo předurčení, jež byste 
museli vyplnit. A nemuseli byste mít úspěch. Veške-
rý pohyb směrem k cíli vytváří možnost neúspěchu  
a úspěchu, ale pokud neexistuje cíl, nikdo nemůže být 
neúspěšný. Kamkoliv přijdete, je to přesně to místo, 
kam jste měli přijít. Ať vaše loď dopluje kamkoliv, ať 
teče řeka kamkoliv, vždy je to správný směr.

Pokud máte nějaký směr, pak vstupujete do kon-
fliktu s mnoha směry. Nenásledujte žádný určitý 
směr, neusilujte o nic. To však neznamená, že bude-
te popírat přání. Pouze to znamená, že byste se měli 
radovat z každého přání, z každého okamžiku. Ať 
už narazíte na cokoliv nebo se setkáte na své cestě 
s čímkoliv – milujte, buďte přátelští a otevření. Ne-

vznášejte žádné požadavky a námitky na existenci, 
jinak budete trpět.

Všichni ti, kteří žijí v utrpení, v něm žijí z jed-
noduchého důvodu – předpokládají, že musí usku-
tečnit určitý cíl, misi, musí dosáhnout určitého 
úspěchu, musí uspokojit určitou ambici. Nedosáh-
nete-li toho – a nemáte-li více šanci toho dosáh-
nout – zabřednete do utrpení. Ale dokonce i tehdy, 
pokud ho dosahujete, nemá žádný význam – bude-
te nešťastní. Budete nešťastní, protože pokud jste 
dosáhli vytouženého cíle, vidíte, že jste ve skuteč-
nosti nedosáhli ničeho. Najednou jste nejbohatší 
člověk na světě, ale náhle zjistíte, že jste obklopeni 
všelijakým nepotřebným haraburdím.

Nedokážete žít, pokud se budete snažit zbo-
hatnout. Budete bohatší, jestliže žijete. Prožívejte 
každý okamžik co možná nejintenzivněji a budete 
bohatší. Je-li však smyslem vašeho života pouze 
bohatství, pak to bude vždy zítra, pozítří… a pro-
mrháte všechny tyto cenné momenty. Každým oka-
mžikem budete chudší a chudší.

Zapomněli jste jazyk života a to je vaše jediná 
nouze. Neexistuje jiné bohatství kromě umění pro-
žívat každý okamžik a nestarat se o minulost, jež 
stejně už více nebude, a neobávat se budoucnosti, 
která zatím nenastala. Prožijte ho! Až ten okamžik 
přijde, budete ho opět prožívat. Ve svém zítřejším 
životě budete mnohem výkonnější, pokud intenziv-
ně prožíváte život dnes. V tom okamžiku, kdy bytí  
a nebytí je ekvivalentní, jejich přítomnost a jejich 
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nepřítomnost jsou najednou totožné. Jste toho nato-
lik účastni, že skoro chybíte, nebo naopak vy nato-
lik chybíte, až jste totálně účastni.

V okamžiku, kdy už nejste více, jste stále. Jak-
mile již nejste více, ztělesňujete celou neomeze-
nost existence. Jestliže nemáte přání, jste naplněni, 
ale nejde o to, aby bylo splněno přání. Nemáte-li 
přání, pokud jste se naučili umění zůstávat v oka-
mžiku, jste seberealizováni. A jestli nic neděláte, 
vaše činy jsou završeny.

Pouze nečinnost může být završena, protože ja-
kékoliv konání musí být nezavršitelné, neexistuje 
člověk, který by byl schopen něco završit. Zavr-
šenost náleží k vysněnému světu, život se skládá 
z nejrůznějších nezavršení. Musíte si vážit neza-
vršeného – nejen v ostatních, ale i v sobě samém, 
vždyť i osvícený vrhá stín.

Kochejte se vínem života a vaše nádoba nezpust-
ne. Zen zná jedno víno a vy ho musíte vyzkoušet. 
Je to víno, jež přichází díky mlčenlivé radosti, me-
ditativnímu jásání, uvědomění si sebe sama. Nemá 
nic společného s přáním a nemá ani nic společného 
s cílem. Každý den, kdykoliv dosáhnete vrcholu 
svého vnitřního bytí, kde je vše mlčenlivé, kde do-
konce nemůžete říct, že jste čistá neomezená účast 
a přítomnost – vzniká neuvěřitelné opojení. Sufijci
to nazývají božským opojením.

Radost přichází pouze tehdy, když chápete, že 
celek nemůže mít žádný cíl. Části mohou mít cíle, 
ale celek žádný cíl nemůže mít.

Život je přepych, 
člověk si však vymyslel 

chudobu

„Utěšuje mě, že boháč není nikým jiným než 
chudákem s penězi.“

William Claude Fields

Setkávají-li se lidé se skutečným učitelem al-
chymie hojnosti, ptají se, proč je jeho život napl-
něn štěstím, světlem a prosperitou. Život znamená 
hojnost, bohatství ve všech možných rozměrech. 
Jednoduše se podívejte na svou existenci. Myslí-
te si, že je ubohá? Podívejte se na miliony květin,  
na jejich libou vůni; podívejte se na spousty hvězd, 
které člověk dosud nedokázal spočítat. Pouhým 
okem můžete vidět maximálně tři tisíce hvězd, a to 
je skoro nic, vždyť existují také tisíce galaxií, jež 
se dále rozpínají. Podobně jako se rozevírá kvítek 
a jeho okvětní lístky se rozvíjejí od středu, i ves-
mír nepřetržitě rozkvétá, otevírá se, kvete a k to-
mu všemu dochází neuvěřitelnou rychlostí. Lidé 
nevědí, proč žijí, neboť nikdy nežili. Ano, narodili 
se, jenže nestačí se jenom narodit, aby byl člověk 
živý. Budou žít jako rostliny a budou si myslet, 
že žijí. Jednoho dne zemřou, ačkoliv vůbec nežili. 
K těmto zázrakům dochází bez přestávky na celém 
světě – lidé, již nikdy nežili, umírají – to je přece 
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neuvěřitelné. Ale stává se to každý den. Mnozí to 
zjistí v okamžiku své smrti a říkají: „To je divné, 
poprvé jsem pochopil, že mi život utekl mezi prs-
ty.“

Jestliže žijete, pak proč žijete? Abyste milova-
li, abyste dostávali radost, abyste zakoušeli nad-
šení – protože proč bychom vlastně obecně jinak 
žili? A co je to bohatství? Je to jednoduše řečeno 
způsob, jak si udělat život radostnější, pohodlnější  
a naplněnější. Je to možnost, jak dávat více dárků 
své milé, více se vydávat na cesty do svého vnitř-
ního vesmíru a po vnějším světě. Je to možnost, 
jak pomáhat lidem vytvářet dobro a slavit život.

Miliony lidí žijí, aniž kdy viděly východ slun-
ce nebo podivuhodné obrazce vytvořené oblaky, 
aniž se kochaly tajemnou září měsíce. Miliony lidí 
nikdy nepozvednou oči k nebi, k jeho velkolepos-
ti. Slovo „žít“ znamená pouze jedno: žít mnoho-
rozměrným životem… hudba, poezie, modlitba, 
malířství, metafyzika, meditace… to vše je pře-
pychová hostina, učiněné lukulské hody pro duši. 
Nebuďte přívrženci žebráctví a nuzoty, skloňte se 
před přepychem bytí. Vskutku existovat, být, to je 
ten největší přepych a rozkoš. Tam, kde stačí je-
den kvítek, rozkvétají miliony květin. Cožpak jste 
někdy pocítili, že existence je skoupá, že Bůh je 
lakomý?

A možná i existují lidé, kteří si kladou otáz-
ku: „K čemu je tolik hvězd? K čemu je přepych  
a nádhera? Nestačilo by toho všeho trochu méně? 

K čemu je tolik ptáků, zvířat, lidských bytostí?“ 
Jak jim odpovědět na tyto otázky? Pouze jedno 
víme přesně: rozvodněná řeka existence se ne-
vměstná do žádných břehů, zaplavuje všechen 
vesmír vodami hojnosti. Existence zdaleka není 
ubohá, není v ní žádná bída. Chudobu vynalez-
li sami lidé. To lidé jsou odpovědni za chudobu  
na světě.

Kde se bere toto uctívání žebráctví? Kde se 
vzalo uctívání utrpení? Je tu pouze pro uspokojení 
chudého člověka, proto, aby pocítil, že ačkoliv je 
chudý, je v situaci, kterou ostatní ctí. Jde jednoduše 
o způsob manipulace s lidmi, a proto tím, že odsu-
zovali bohatství a vyzdvihovali chudobu, vládnou-
cí nedovolili chudým zbohatnout, ale umožňovali 
bohatým získat ještě větší majetek.

Bohatí to chápou velice dobře: „Jen si odsuzuj-
te, vůbec nic to neznamená, ve skutečnosti je to 
i třeba.“ Odsuzování oddaluje vzpoury a revolu-
ce. Programy chudoby se v kolektivním vědomí 
zakořenily tak hluboce, že se lidé bojí peněz jako 
čert kříže. Dokonce pokud získávají bohatství, 
podvědomě se ho snaží zbavit, rychle ho rozhazují 
a utrácejí za kdejakou hloupost, jako by je pálilo 
v rukách. O jaké programy jde? Usilovně se šíří 
názor, že bohatí nebudou vpuštěni do království 
Božího. Většina bohatých je mnohem vzdělanější 
než chudí, je mnohem vychytralejší a ani trochu se 
nebojí, že přijde o království Boží. Bohatý může 
chodit do kostela klidně jenom proto, aby ukázal, 




