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Ošklivé káčátko

Duše:
To káčátko je takový ničema! Pozvu racky, sejdeme se, 

nakrčíme obočí a povíme lumpovi všechno, co si o něm mys-
líme! Přidají se ještě kavky a sojky, uf, ukážeme mu, trumbe-
rovi! Připravíme takový povyk!

Rozum:
A kachny pozveš?
Duše:
Ty určitě nepřijdou, budou se stydět. A i kdyby, nedokážou 

hanbou a pohoršením ani vykřiknout, budou jen mlčky stát  
a hledět s výčitkou: zplodily jsme ho my. Jak jen země snese 
takové nestydaté káčátko! Víte, dokonale beztrestně vymýšlí 
všelijaké výtržnosti, zloduch! Docela se odvázal, lotr!

Rozum:
No, no, už dost, nějak se ti rozběhla fantazie. O tom se tam 

určitě nemluví, pojďme se raději podívat.

Sofja: Chtěla bych se zeptat, jak se cítíte mezi obyčejný-
mi lidmi? Setkali jste se kvůli svému nadšení někdy s výsmě-
chem? Chtělo se vám přede všemi někdy utéct a schovat se  
ve své ulitě (uf… nejraději bych kurzivou napsala všechna slova) 
a zůstat jeden na jednoho se svým duchovním růstem???????? 
Ať bychom byli sebevíce rozumní a chránění, beztak žijeme 
mezi lidmi… Mezi těmi, koho baví sledovat seriály, tupé vysí-
lání o nějakých Oknech a jiné hlouposti, a kteří přitom člově-
ka, jenž se zabývá jógou, meditací, různými praktikami a ještě 
jakýmsi transurfingem (jejich názvy ani nedokážou vyslovit), 
považují za bílou vránu, ošklivé káčátko či obecně jedince, 
který pomalu, ale jistě vyšiluje? Chtělo by se od všech utéct  
a schovat se ve své ulitě, jenže to je přece nemožné…



69

OVLIVŇOVÁNÍ REALITY VII

Ljelik: A proč utíkat? Pro tvůj věk je to vynikající cvičiště, 
hlavně nemá cenu, abys někoho násilně probouzela, přemlou-
vala něco mu vysvětlovala… Jak bys mohla pochopit, nakolik 
ses od spáčů odpoutala, aniž by ses nad ně povznesla? Samo-
zřejmě to bude nějakou dobu těžké, jenže jinak si neujasníš 
úkol, který spočívá v toleranci a přijetí světa takového, jaký je 
ve všech jeho projevech.

Arnika: Proč bys měla všem vykládat, čím se zabýváš? 
Zvláště pokud víš, že tě nepochopí, proč bys měla něco doka-
zovat, vysvětlovat či dokonce se snad ospravedlňovat?

Un-Dina: Neodsuzuj jejich seriály a tupé pořady, vzpomeň 
si, že ses na ně sama dívala. Ze zkušenosti mohu říct, že lidé 
si na podivíny zvykají celkem rychle a přijímají je jako fakt. 
Není třeba se nikam schovávat ani zalézat do ulity – neutrál-
ně, přejícně se dívej kolem sebe, aniž bys někoho odsuzovala 
nebo se nad něj povyšovala, a rozhodně nebuď dotčená. Po-
kud se tě na transurfing zeptají, povíš jim o něm.

Sofja: No, a o to právě jde, že já je neodsuzuji… Jen se 
ptám: „Proč???“ Proč oni soudí mě? Považují své chování  
za normu a moje za odchylku? Vůbec nejsem slabá a dříve 
jsem na všechny výpady odpovídala, že budu všechny ty kni-
hy číst tak dlouho, dokud mi budou pomáhat žít a jinak přistu-
povat k životu. Nyní už na mě všichni pozorují změny, jelikož 
jsem se z kňoury změnila v optimistu, jenž miluje život. Z té-
to cesty už nesestoupím. Jediné, čeho se mi nedostává, jste vy 
všichni v reálném životě. Pochopte, když se na mě hrne velký 
objem informací, potřebuji je s někým probrat, podělit se o ně. 
Miluji celý svět. A proto chci ze všech udělat tak šťastné lidi, 
jako jsem já. Chci je naučit vidět svět jinak. Někdo mě chá-
pe, zajímá se, ale v zásadě mě vnímají jako mimozemšťanku 
s podivnými názory… A tak jsme tu vlastně dvě… Jedna, kte-
rá je skutečná, dnešní, se svými zájmy a novou komunikací,  
a druhá, včerejší, jež jako by byla jako všichni. Tím, že snižu-
ji důležitost, už brzy budu jen dnešní. Jenže do jisté míry mi  
v tom brání strach.
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Invertor: Takovému posmívání jsem vystavený celý ži-
vot, co si pamatuji. Už když jsem se poprvé dostal do kolekti-
vu jiných dětí a nedokázal jsem se nijak ukázat, hned jsem byl 
terčem odsudků a posměšků.

Joker: Postupně se začínám přijímat taková, jaká jsem, 
přičemž zatím bojuji s různými deficity z minulosti, které se 
evidentně doplňují. Vše se srovnává, takže i celý svět začínám 
přijímat takový, jaký je. Chápu vaše starosti, sama jsem jimi 
prošla. Všechno začíná u vás samých. Měním se já, mění se 
svět. Všechno má svůj čas.

Sofja: Někde jsem četla, že nikdy lidem není třeba říkat, co 
nechtějí slyšet. To je pravda! To znám! Ale beztak se mi moc  
a moc chce ostatním pomoct. Dočítám třetí knihu transurfingu
a jsem nadšená. Je tu všechno… Je tu klíč ke šťastnému živo-
tu. Chci na něj nalákat co možná nejvíce lidí!!!!!! Už hodně 
dní vysedávám na fóru, čtu knihy a zároveň se snažím pro-
niknout k synovi. Říkám mu, že čím dřív přijme pravdu, tím 
šťastnější si vybuduje život. Ukazuji mu příklady malinkých 
zázraků, jež se mi začaly dít, všechno je ovšem marné.

Těžko se smiřuji s tím, že každý má svou cestu. Moooc 
bych si přála, aby se mým blízkým žilo snáze a pohodlněji 
než mně. Jaká škoda, že jsem člověka, který by mě k tomu 
všemu přivedl, nepotkala dříve. Prošla jsem si problémy, kdy 
mi bylo ukrutně zle, jenže tehdy se nikdo neukázal… Měla 
jsem jen knihy… Už uběhl rok, co hučím do sestry. Poma-
lu, ale jistě nyní začíná číst, ptát se mě, naslouchat… Zdá se 
mi, že i tak budu dostávat přes pusu, protože jestli si z dese-
ti lidí vyberou správnou cestu dva nebo tři, i to bude dárek. 
Jen kvůli těm osmi ostatním bych tak často nejraději zmizela 
do podzemí…

Kys: Proč bys měla lidi učit, jak mají svět vidět jinak??? 
V tom je celý půvab – každý z nás jej vidí jinak. Z vlastní zku-
šenosti můžu říct, že totéž se dělo mně. Snažila jsem se svým 
blízkým otevřít oči, ospravedlňovala jsem se za svůj světoná-
zor, prostě jsem se ještě máchala v té kaši, ovšem potom jsem 
se uklidnila. Je to můj život a nikdo jiný ho za mě neprožije.  
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A tamto je jejich život. Nechci jim ho žít. Vše se utišilo, za-
padlo na své místo a všichni jsou zticha a spokojeni. Naslou-
chej své dušičce, dělej to, co se jí líbí. Jestliže je ona spokoje-
ná, pak je spokojen i svět kolem tebe. Však uvidíš…

Landyš: Zaposlouchej se do šumu hvězd… Potřebuje ně-
kdo kromě tebe tvoje nápady? Samozřejmě, že ne! Proto nech 
být svoje pokusy udělat svět šťastným. Ať si každý žije tak, 
jak se mu chce…

Lotos: A to ošklivé káčátko… Proč musí být takové a není 
krásnou labutí? Já například žiji v absolutní harmonii se svým 
okolím, i když se od dětství nechovám jako ostatní a často 
porušuji obecně přijímané normy. A nic se neděje, vše je v po-
řádku. Jen někteří se občas diví: „Jak to dokážeš?“

Pilot: Nastupuji do autobusu, vstupuji do vozu. Nejsou 
tam skoro žádná prázdná místa. Místo na sezení vzadu v kout-
ku mě neuspokojuje, takže si sedám na volné místo vedle čer-
nošky. Podíval jsem se na ni, byla mi velmi sympatická, ale 
bylo na ní něco neobvyklého. Vyjeli jsme ze zastávky a za ně-
jakou dobu volá někomu na mobil a začíná mluvit… krásnou 
ruštinou. Ticho stále smutně nechává někoho komunikovat. 
Nejspíš někoho zamilovaného. Jedeme dál.

Začal jsem mít pocit, že dívka potřebuje pomoc. Náhle 
jsem uviděl celý obrázek – rusky hovořící černoška. Vzác-
ná kytice nejrůznějších potenciálních problémů. Plus smutek, 
který z ní čišel.

Brzy budu vystupovat a v tom mě napadá, že bych s ní 
pohovořil o transurfingu. Takové věci nedělám, zatím (!) se 
nepřidávám k lidem na ulici, ovšem tentokrát si myslím, že 
když duše nešumí proti, tak proč ne? Vytahuji z tašky knihu 
(je to Stupeň III: Vpřed do minulosti!), otvírám ji tak, aby byl 
vidět obal. Pár sekund předstírám, že si čtu. A potom se oné 
dívky ptám, jako bychom se spolu již dávno znali:

„Četla jste tuhle knihu?“
„Ta je příliš složitá. Raději si přečtěte Castanedu.“ (Byť je 

to divné, její povědomí o tématu mě ani nepřekvapilo.)
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„Podle mě je tato kniha mnohem lepší, mně se v každém 
případě moc líbila.“

„Jestli ji budu číst, budu muset pravidelně docházet k psy-
chologovi.“

„Naopak vás to této nutnosti zbaví. Máte internet? Pro za-
čátek se podívejte na její stránky.“

„V rodině, kde bydlím, internet sice mají, ale já ho nepo-
užívám.“

Odmlčeli jsme se. Začínám se dívat z okna, abych zjistil, 
kde přesně se nacházíme a jestli jsem nepřejel svou ulici. Ne-
dokážu se zorientovat, a tak se ptám řidiče:

„Doufám, že jsme ještě nepřejeli (mou ulici)?“
„Bohužel, příteli, přejeli.“
Zastavuje, vystupuji, ani jsem se s dívkou nerozloučil.  

I tak už jsem zabrousil moc daleko.
JohnGo: Samozřejmě taky nemám problém, ovšem nasta-

la jistá konkrétní situaci. Mám ženu (žijeme spolu přes osm 
let), jež je do morku kostí materialistka. Ať se věnuji čemu-
koli, vše považuje za sektářskou literaturu. Skutečnost, že 
zakladatelé některých sektářských proudů jsou uznávanými 
hvězdami světové vědy, ji nejen nepřesvědčuje, ba dokonce 
ji rozčiluje, byť jde o jedince, kteří to dotáhli na profesory  
a akademiky. Samozřejmě mi nemůže v ničem bránit, ale při 
každé vhodné příležitosti se snaží rýpnout si do mě. Takové 
kyvadlo je dobré, mluvím vážně, tak totiž člověk nepovolí. 
Takto tedy žiji… Raduji se.

Vladimír: Ale proč bychom měli tohle všechno někomu 
vykládat??? Prostě se tomu sami věnujte a těšte se ze života. 
Mně osobně nestojí za to, abych kvůli svému drobnému zá-
jmu někomu něco vykládal a ještě navíc mu něco dokazoval. 
Pokud se mě někdo zeptá, jak to všechno zvládám a dělám, 
prostě mu vrazím tři knížky a řeknu: „Čti.“ Jestli někoho do-
stanou příbuzní či známí, sami jste tím vinni. Od té doby, co 
jsem začal transurfing (a ještě něco k němu) praktikovat, svět 
kolem mě se výrazně změnil a stal se mnohem přátelštějším 
a poddajnějším. Myslím, že kdybych začal všechny své zná-
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mé o něčem přesvědčovat, měl bych mnohem víc problémů. 
Už slyším ohlasy, že lidi se mají zle a je třeba pomoci jim, aby 
vystoupili ze špatného kruhu. A tak se vás v souvislosti s nimi 
táži: „Podle čeho jste se rozhodli, že je jim zle??? Kde berete 
jistotu, že právě vy víte, co mají oni dělat??? Možná jim vaše 
rada přinese ještě větší újmu??? Kdo jste? Bůh, že rozhodu-
jete, co je dobře a co špatně??? Každý odpovídá jen za sebe  
a veškeré problémy pocházejí zpravidla z dobrých záměrů, 
kde je jim cesta vymožena – sami to znáte.

Sofia: Vykládala jsem o transurfingu kolegyni. Přečetla si 
ho a líbil se jí, jenže navenek se nic nezměnilo. Zvláště její 
stesky na život mě provázejí neustále. Dokonce si toho ani 
nevšímá… A chce, abych je s ní prožívala a abych ji podporo-
vala… Někdy mě to tak rozčiluje. I když vím, že lidi je třeba 
přijímat takové, jací jsou. Ovšem někdy je to jaksi složité…

Lotos: O tom mluvím. Nechce-li naslouchat – čím a jak jí 
lze pomoci? Akorát že mě to věčné skuhrání nerozčiluje, po-
něvadž prostě odejdu a s lidmi, již narušují mou harmonii, se 
přestanu stýkat. Možná to není docela správně (strkám hlavu 
do písku jako pštros?), nicméně je to jednodušší.

Evgenija: To je fakt, že pro tebe je to tak dobře. Každý 
odpovídáme jen za sebe. Jestliže nám je dobře, náš svět se 
naplňuje radostí a láskou, jež předáváme svému okolí (tedy, 
je-li připraveno je přijmout). Proto buďme šťastnými a zdra-
vými egoisty!

Lotos: Hurá! Právě proto jsem si transurfing oblíbila! A to 
mi celý život (hlavně v dětství) za egoismus spílali (i když mně 
to bylo popravdě úplně fuk).

Sarina: Přidávám se a s výše uvedeným souhlasím … Po-
kud v okolí postřehnou kvalitní změny na vás nebo ve vašem 
životním stylu, začne se jich pár zajímat, jak jste k nim do-
spěli.

Rozum:
Co je, ptačí tribunál se ruší?
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Duše:
Ano, teď už vím, že je třeba zorganizovat společnost na 

ochranu ošklivých ptáků, zvířat a také lidí. Oni totiž vůbec 
nejsou oškliví, ba naopak jsou nešťastní, protože je nikdo 
nechápe. Všichni dohromady se budeme kolem malého hlu-
páčka scházet (ale pozor – se zavřenými a přejícími zobáky)  
a budeme ho hodnotit.

Strážce:
Hlavně se sami nesmíte změnit v odpadlíka. Proto je nut-

né, abyste vždy a všude dodržovali první princip transurfingu:
dopřát si být sám sebou a ostatním totéž. To kyvadla vám na-
řizují, abyste jej porušovali. Živí se přece energií konfliktů, 
a tak vás provokují. Člověk musí být opravdu vzhůru, aby to 
pochopil. A pokud si okolí přeje ještě se prospat, ani nestojí 
za to ho budit.

Navrhuji vám provést zajímavý experiment. Až si někdy 
sami sebe uvědomíte ve spánku, zkuste okolním virtuálním 
osobám vnutit, že se jedná o sen. Ani slovu neuvěří a nebudou 
vás brát vážně. Totéž se děje ve snění za bdění. Všichni ne-
jsou připraveni si uvědomit, že se jejich život od nevědomého 
snění liší jen málo. Ale za to není třeba nikoho soudit. Sa-
mozřejmě se dotyčné můžete pokusit zburcovat, avšak nemá 
cenu, abyste jim své nazírání na svět vnucovali, a už vůbec 
nepočítejte s tím, že vás pochopí. Spokojte se s tím, že váš 
vlastní život se stal vědomým, je to ohromný úspěch.

Život bez kyvadel

Duše:
Kdy půjdeme konečně na houpačky? Bez kolotoče není 

život!
Rozum:
Osobně upřednostňuji nikoli nejapné motání – kroužení 

na kolotoči, nýbrž promyšlenou jízdu autem s nějakým cí-
lem.
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Duše:
Dobrá, tak z prostoru variant vybírám auto radosti.
Rozum:
Co je to zač?
Duše:
Prostě se do něj můžu posadit, kdykoli se mi zachce, a můžu 

se radovat z čehokoli a kdykoli se mi zachce. Nepotřebuji k ve-
selení žádné důvody, ani neznám žádná omezení radosti. Jenom 
ty budeš brzda – to ti jde dobře.

Lotos: Půl měsíce dovolené můžu v podstatě označit  
za život bez kyvadel. Skutečně to tak bylo. Nedívala jsem se 
na televizi, mobil jsem vypnula, na net jsem mrkla jen něko-
likrát a jen proto, abych si stáhla přání k novému roku a zá-
roveň taky nějaká poslala (jiné zprávy jsem nečetla). Kolem 
vládlo kouzelné počasí, palmy, slunce, moře, jachty, v hotelu 
all inclusive (to znamená, že když jsem dostala chuť, skoči-
la jsem se najíst, napít, ovšem nechtělo-li se mi, prostě jsem 
nešla), personál byl maximálně kvalifikovaný, stýkala jsem 
jen s lidmi, kteří mi byli příjemní. A z toho všeho… Začalo 
mi být nijak.

31. prosince jsem se vzbudila s myšlenkou, že mě znepo-
kojuje to, že mě nic neznepokojuje! Přišla jsem na snídani 
a začala jsem dotírat na nově získané přátele, jestli je něco 
znepokojuje? Ukázalo se, že jedna nechala kočku u sousedky 
a teď si dělá starosti. Druhý musí splácet úvěr a třetího trápí 
situace v zaměstnání. A já nic. Je až hrozné to psát, ale zdá se, 
že i kdyby se něco přihodilo rodinným příslušníkům, nijak by 
mě to neovlivnilo (i když samozřejmě nedej bože).

Jenže je taky pravda, že mě ani nic zvlášť nenadchlo – no 
co, palmy, no co, moře, a co, koupu se v lednu. A co? A nic 
– zůstávám bez emocí, bez přání… Prázdnota. Pro mě je tohle 
rozpoložení poněkud divoké a hlavně nezvyklé. Ne, ovšemže 
jsem s národem slavila, do tří jsem poskakovala na diskotéce, 
ale jaksi nezúčastněně, ne tak jak dřív – s plnými kapsami po-
citů a emocí. A co jsem se vrátila, nic mi nepřináší potěšení, 
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nic se mi nechce. Dokonce můj cíl potemněl. Obecně řeče-
no probíhá cosi nepochopitelného. Už si říkám, že se možná 
potřebuji zamilovat, poněvadž pak by se snad emoce znovu 
obnažily? Nebo jsem tak zamrzla na bruslích? Prostě jsem po-
chopila, že život úplně bez kyvadel je smutný. Takže je třeba 
nějaké vzrůšo, jinak hrozí stav bodu nula, tedy prázdnoty.

Taky jste někdo zažil podobnou situaci, kdy vás nic nezne-
pokojovalo? Pokud ano, jak jste na ni reagovali? A je vůbec 
nutné usilovat o to, aby se nás nic nedotklo (jak učí transur-
fing)? Mně se nyní zdá, že ne…

Zvjezdulja: Osobně se domnívám, že transurfing neučí 
nezakoušet žádné emoce. Jen musíš rozeznávat své pocity  
od toho, co je vyvolává. Ignoruj nepříjemné události a raduj 
se z dobrých.

A ano, byly situace, kdy mě nic neznepokojovalo. V obdo-
bích deprese. Ležíš na posteli a jako by se nedělo nic špatné-
ho, ale ani dobrého. A nic se ti nechce a nic ti nevadí. Myslím, 
že je potřeba vstát a začít aspoň něco dělat – pak se hned ob-
jeví i přání.

Lotos: Tak já na posteli neležela… naopak jsem skákala 
jak koza… Projezdila a prolétala jsem celý Absurdistán. Jen-
že úplně bez citů! V tom je ta hrůza. A to všechno jen proto, 
co jsem se poslední dobou naučila: mě se to netýká, neznepo-
kojuje mě to, kyvadla nechávám promáchnout. A k čemu jsem 
došla… potřebuji vzbudit pozdvižení… potřebovala bych roz-
bít pár talířů… Už dlouho jsem nic takového neudělala…

Prima: To se spíš podobá rozpadu osobnosti z nedostatku 
adrenalinu. Nedokážu si představit, jak může někde zavlád-
nout nuda a jak se mohou vytratit emoce. Naopak je velmi 
zajímavé, ocitnu-li se v pozici klidného pozorovatele, protože 
mohu dění sledovat a učit se. Aspoň já to tak mám, i když 
zatím ne dlouho, nicméně je to opravdu skvělé.

MAGGANGSTA: Není nutno žít bez kyvadel, vyškrtávat 
je ze svého života. Musíte si s nimi hrát! A pak… Je to prostě 
super!!!!!! Připravují člověku všelijaké dárky!!!!!!!!
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Kys: Ještě k tématu. Znovu jsem si kvůli kyvadlům přečet-
la první knížku a zase jsem objevila nové věci! Ukazuje se, že 
kyvadla není nutno ignorovat, spíše je třeba rozeznávat, jaké 
je to kyvadlo a co ode mě chce… a tedy nevydávat energii na-
pravo a nalevo, nýbrž cíleně svým kyvadlům. Jinak nastoupí 
prázdnota, stav volného zavěšení. To jen trocha teorie…

Sofja: Lotosi, všechno je normální! Ještě jednou si přečti 
kapitolu o kyvadlech a zvláště poslední odstavce o vyvěše-
ném stavu. Bez kyvadel je nám hůř než s nimi. Je třeba hledat 
svoje… to, které tě rozproudí, zakroutí, zavrtí… kolem… Po-
třebuješ teď v životě něco nového!

Klarnjet: Tady vidím jeden důležitý okamžik – pochopení 
struktury kyvadel egregorů. Kyvadla jsou v zásadě potřebné, 
ba dokonce přirozené struktury přispívající k rozvoji lidské 
společnosti. Například firmy, banky či rodiny existují pouze 
díky určitým egregorům, jež řídí jejich existenci. Problém 
nastává s přítomností takzvaných destruktivních kyvadel  
a také těch egregorů, jejichž struktura se po splnění jejich role 
nerozpadá, ale kostnatí. Proto není potřeba, abychom se vy-
prošťovali z vlivu kyvadel obecně, nýbrž se s nimi musíme 
učit pracovat a spolupracovat, abychom nepodléhali destruk-
tivním kyvadlům a naopak správně spolupracovali s žádou-
cím kyvadlem. Je možné stát se na nějakou dobu i součástí 
systému nějakého kyvadla, ovšem nikoli slepým šroubkem, 
ale sebevědomým hercem, který dokáže v libovolný okamžik 
opustit scénu inscenace kyvadla.

Jakmile emoce zbavíte veškeré nervozity a neklidu, měli 
byste si začít formovat nový vztah ke světu. V optimálním pří-
padě byste měli prázdnotu nahradit činností na lehkém klad-
ném emocionálním podkladu. Významově mi něco nesedí, 
nedokážu tu větu pochopit. Znamená to, že byste neměli jen 
nezúčastněně hledět na krásné čisté moře, Slunce, palmy…, 
ale měli byste se jimi kochat a stejně tak i životem obecně. 
Tak snadno dosáhnete spokojenosti.

Pokud se člověk stane součástí kyvadla, například něja-
kého kolektivu, usne za bdění a začne fungovat jako šroubek 
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kyvadla, jež se z ochránce a pomocníka může postupně změ-
nit v diktátora. Jiná bude situace, jestliže se stanete součás-
tí kyvadla, ovšem neusnete a naopak z něho vytěžíte nějaký 
užitek. Na jednu stranu nebudete narušovat pravidlo přízniv-
ců kyvadla (nepolezete se svými předpisy do cizího kláštera), 
nicméně na druhou stranu se ani nezměníte v bezduchý ná-
stroj. Z takové spolupráce můžete získat hromadu plusů stej-
ně jako kyvadlo od vás. Minimálně vám nebude zavazet, ani  
na vás jako na vetřelce štvát jiné své členy, maximálně vás 
může něčím obdarovat.

Destruktivní kyvadla pracují podle jiných pravidel – za-
chytit člověka, podrobit si jej, vysát z něj energii, změnit ho 
v baterii. Od nich je třeba utéct. Nechápejte doslova a nehá-
zejte do jednoho pytle kyvadla přirozená a destruktivní.

Arnika: 1. Co to znamená, když kyvadlo není moje, a co 
znamená, že se za ně zachycuji?

2. Kdyby tě to neobtěžovalo, jmenuj několik příkladů při-
rozených kyvadel.

Klarnjet:
1. Řekněme, že ses nechala zaměstnat jako úřednice v re-

alitách. Tam, kde všichni berou úplatky. Pro úplatného úřed-
níka je ta struktura přirozeným kyvadlem, které se udržuje  
na náklady dalších jemu podobných úředníčků a krmí se sbě-
rem energie od úplatných lidí – z jejich strachu, euforie z pe-
něz, z peněz samých (které jsou v podstatě energií). Taková 
kyvadla se obvykle starají o vyšší struktury, jež se skrze ně 
opájejí. Ty ses rozhodla pracovat čestně a svědomitě. Myslím, 
že konec je pochopitelný – sežere tě sama struktura a buď tě 
nahradí, nebo budeš přinucena odejít.

2. Přirozené kyvadlo v přírodě jsou lesy, v lidské společ-
nosti je jím například banka. Pokud v ní nastoupíš, jsi pracu-
jící jednotkou bankovního kyvadla minimálně po dobu, kdy 
tam jsi zaměstnána. Věnuješ-li práci všechny své myšlenky, 
stáváš se jeho prvkem na 24 hodin a přemýšlíš ve stejných 
kategoriích jako ono, takže například konkurenty banky vní-
máš jako své vlastní, přestože ti z nich není ani větší zima, ani 
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teplo, nemluvě o tom, že ani mzda ti kvůli tomu nestoupne 
(tedy, pokud nejsi favoritem).

Lotos: Absolutně souhlasím s tím, že bez kyvadel by život 
vůbec nebyl zajímavý, například pro mě to určitě platí. A je 
pravda, že jedno a totéž kyvadlo může být konstruktivní a zá-
roveň destruktivní, záleží na tom, kdo na něj narazí. Například 
naše noviny jsou pro mě a naše konstruktivní kyvadlo, zatímco 
naši konkurenti se ze všech sil dřou a provádějí různé špinavos-
ti, jelikož pro ně jsme zkrátka destruktivní. Až na to, že svým 
jednáním nám hrají do karet… (Nepamatuji si, kdo to byl, ale 
někdo ze slavných lidi řekl cosi analogického: „Pište o mně, 
co chcete, hlavně pište správně mé jméno.“) Rozuměj špatná 
reklama je také reklama.

Ljel: Jednou v životě jsem zažila to, co bych nazvala 
štěstím (nikoli radostí, blažeností, extází či nadšením). Bylo 
to po Novém roce před dvěma lety. Cosi jsem smolila v ku-
chyni, manžel se díval na televizi, děti se čímsi tiše zabývaly  
ve svých pokojích. Doma vládla pohoda a spokojenost. A na-
jednou mě napadlo: „Tak tohle je to štěstí.“ Byla to myšlenka 
nečekaná a náhlá a mně bylo najednou tak dobře! Nikdy dříve 
ani později jsem něco takového nezažila!

Lotos: Ljelji, a potkalo tě pak takové rozpoložení ještě 
někdy? Jde mi o to, že v jedné a téže domácí situaci (žena 
v kuchyni, muž u televize, děti v pokojích, moře, Slunce, pal-
my…) se lze cítit jak šťastně, tak i nezúčastněně, a… Pocit 
štěstí závisí na něčem jiném, to teď dobře vím. I když dříve mi 
ke štěstí stačilo, abych se ocitla u moře a palem, ale teď ne…

Ještě něco bych chtěla v této souvislosti napsat. Pročetla 
jsem si fórum a uviděla jisté věci, kterých jsem si dříve ne-
všimla.

1. Zdá se mi, že nám často důležitost přesahuje důležitost. 
Takový význam se jí přidává – mami, nepřeháněj.

2. Často se tu jako doporučení uvádějí věty typu na nic  
a na nikoho se nevaž (ze série všechno je mi jedno. zčásti je to 
správně. ale… je to skutečně pravda?
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