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Nesnažme sa napodobňovať 
šťastný život niekoho iného

V rozprávke sa hovorí, ako išiel chudob-
ný sedliačik do mesta na trh predať hus. 

Štyria miestni mladíci, ktorí sa radi smiali 
a žartovali, sa rozhodli, že si z dedinského 
hlupáčika urobia srandu. Pristúpil k nemu 
prvý mladík a pýta sa: „Hospodár, za koľko 
predávaš tú kačicu?“

„Akú kačicu?“ mračí sa hospodár. „Ne-
vidíš, že je to hus?“

„Aká hus?! Pretri si oči! Predávaš kačku 
a chceš, aby ti za ňu zaplatili ako za hus? Ty 
si mi ale chytrák! Hľadaj si hlupákov, mňa 
neoklameš,“ povedal mladík a išiel preč.

Onedlho prišiel k sedliačikovi druhý 
vtipkár: „Koľko chceš za svoju kačicu?“

„Vy ste sa vari na mňa dohodli!“ vykrí-
kol hospodár. „Alebo si taký slepý? Predá-
vam hus, rozumieš?“

„Akáže hus?“ čuduje sa mladík. „Čo to 
pletieš, gazda. Vypil si ráno priveľa pálen-
ky, alebo si ešte nevytriezvel od včerajška? 
Koľko chceš za tú kačicu?“
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„Zmizni odtiaľto!“ skríkol sedliačik. 
„Sám sa radšej preber. Predávam hus, nie 
kačicu!“

O nejaký čas k nemu prichádza tretí hu-
morista. Opakuje sa rovnaký rozhovor, ale 
tentoraz sa hospodár nerozčuľuje a nekričí, 
ale s istou nedôverou sa pozerá na svoju hus. 
Otáča ju zo všetkých strán a v duchu uvažu-
je: „Nie je to skutočne kačica, ako ľudia ho-
voria?  Nie je  možné, aby som mal jediný 
pravdu a všetci ostatní sa mýlili.“

Nakoniec pristúpi k sedliačikovi štvrtý 
mladík a hovorí: „Hospodár, za koľko pre-
dávaš kačicu?“

Sedliak stojí a mlčí. Nevie, čo má odpo-
vedať.

„No tak, koľko chceš za svoju kačič-
ku?“

„A koľko dáš?“ opatrne sa opýta predá-
vajúci.

Vtipkár poťažkal v ruke hus a povedal: 
„No, kačička nie je veľmi tučná, je stará. Viac 
ako zlatku nedám. Tak čo, dojednané?“

„Dojednané,“ s povzdychom odpovedal 
sedliačik.

Zobral zlatku a pomaly sa vliekol z trhu 
domov. „Čo to bolo? Snáď nie som chorý? 
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Možno, že mi pred smrťou prestáva hlava 
myslieť?“ rozmýšľal v duchu hospodár.

V tom ho dobiehajú naši štyria mladíci, 
dávajú mu dve zlatky a hovoria: „Tu máš, 
hospodár, ešte dve zlatky za tvoju hus. Ne-
hnevaj sa na nás, iba sme žartovali. My sme 
sa pobavili, ale nech je to pre teba ponauče-
nie: ľudí počúvaj, ale riaď sa vlastným rozu-
mom.“

Čo by sa stalo, keby každý z nás bez-
myšlienkovito a bez reptania urobil všetko, 
čo nám radia iní ľudia, napríklad rodičia 
alebo priatelia? Ako je známe, matka alebo 
otec zle neporadia. Moja mamička chcela, 
aby som sa stal obchodníkom. Myslela si, že 
sa obchodníci nemajú v čase krízy zle a ur-
čite nehladujú. To je pochopiteľné. Keď ako 
dedinské dievča prišla do neznámeho mesta, 
doslova bojovala o prežitie. Keby som počú-
vol svoju matku, pravdepodobne by sa môj 
osud vyvíjal inak. A vy, drahí čitatelia, by ste 
teraz nedržali v rukách túto knižku.

Ako múdro povedal George Bernard 
Shaw: „Moja najcennejšia rada: nikdy sa ne-
riaďte radami, ani touto.“ Vôbec vás nevy-
zývam, aby ste si zapchávali uši a nepočú-
vali cudzie skúsenosti. Ten, kto nás miluje, 
nám skutočne neporadí nič zlé. To však ne-
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znamená, že sa musíme jeho radami riadiť. 
Zapamätajte si, že zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia ponesieme my a nie naši radco-
via. Nesnažme sa napodobňovať život nie-
koho, kto sa na prvý pohľad zdá byť bezsta-
rostný a šťastný. Narodili sme sa preto, aby 
sme prežili vlastný život, nech už je šťastný 
alebo nešťastný.
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Pustime cudzieho vrabca 
a hľadajme svojho holuba!

Podľa významného britského filozofa a spi-
sovateľa Bertranda Russella sa nesmieme 

báť toho, že sa náš názor niekomu bude zdať 
zvláštny, pretože akýkoľvek názor bude určite 
niekým považovaný za veľmi čudný. Všetci 
ľudia nemôžu byť našimi priateľmi a taktiež 
nemôžu ani rovnako zmýšľať, aj keby sme sa 
o to snažili čo najviac. A je to vôbec nutné? 
Svet je krásny práve tým, že každý človek 
môže slobodne myslieť a rozhodovať sa.

„Nikdy sa nebojte ísť vlastnou cestou. 
Nájdite si ju a riaďte sa ňou bez ohľadu na 
to, kam vám sľubuje, že vás dovedie,“ vyzý-
va britská spisovateľka Eileen Caddy.* „Ne-
podliehajte pokušeniu ísť v stopách iných 
ľudí, pretože stopy, ktoré zanecháte na svo-
jej vlastnej ceste, budú videné najlepšie.“

Samozrejme, ak budeme myslieť, hovo-
riť a jednať ako všetci ostatní, patriť k ne-
jakej skupine alebo spoločnosti, zabezpečí-
me si tak viac menej relatívnu bezpečnosť. 

* pozri Otváranie dverí do vnútra: E. Caddy, Eugenika 2012
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Okrem toho je to ešte aj výborná príležitosť 
preniesť zodpovednosť za svoj život na cu-
dzie plecia. Ale dovoľte mi, aby som položil 
rečnícku otázku. Je lepší vrabec v hrsti alebo 
holub na streche?

Správna odpoveď môže vyzerať aj takto: 
ako pre koho. Ak si pes bude myslieť, že je 
zbytočné pestovať kapustu, zajac s tým ťaž-
ko bude súhlasiť. Každý si vyberá sám, čo je 
pre neho lepšie, pretože vychádza z potrieb 
a úrovne rozvoja svojej duše.

Zdanlivo platí príslovie: Každému, čo 
jeho je. O čom sa teda dohadujeme? Nezá-
leží totiž na tom, čo je lepšie, záleží na evo-
lúcii. Tento základný zákon vesmíru, ktoré-
mu je podriadené všetko živé, znie: každá 
duša musí rásť, vyvíjať sa, učiť sa láske aj 
zodpovednosti a získavať novú energiu do 
svojich jemnohmotných tiel. Ak duša žije 
podľa princípu – do toho ma nič nie je, mňa 
sa to netýka a len aby z toho niečo nebolo, 
nezískava úplne všetko, kvôli čomu prišla 
na Zem.* Prežije fádny život, počas ktorého 
iba uchováva telo a nervy v pokoji, a potom 
sa vracia domov, do jemnohmotného sveta, 
s prázdnymi rukami.

* pozri knihy M. Newtona: Cesty duší, Osudy duší, Vztahy 
duší, Učení duší, Proměny duší a Život mezi životy, Eugenika 
2002-2011
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Čo z toho vyplýva? Iba to, že pravda je 
zrejme na strane človeka, ktorý sa usiluje 
o holuba na streche. Preto si dodajme odva-
hu, zbavme sa pochybností a buďme sami 
sebou. Čo pre to musíme urobiť? Americký 
spisovateľ David Deida radí, aby sme robili, 
čo nám napovedá srdce, hlbšie vnímali svoje 
vedomie, otvorili sa a žili so srdcom na dlani. 
Musíme si uvedomiť, ako žiť s láskou a bez 
okovov, zabudnúť na strach a nebáť sa ísť 
dopredu, aj keď nevieme, čo nás tam čaká.  
Buďme verní svojej hlbokej láske, darujme 
život ako lásku a neschovávajme svoje srdce 
v bezpečí. Vlastná úprimnosť otvorí srdcia 
všetkých naokolo. Takáto sloboda je najdô-
ležitejšia zo všetkých duchovných disciplín.

Rozmýšľajme, jednajme a žime tak, ako 
nám nariaďuje srdce a napovedá svedomie, 
ale ostatným sa netrápme. Vrabec v hrsti je 
ľahká korisť, ale ťažké bremeno, pretože 
ho nemilujeme. Pusťme vrabca na slobodu 
a snažme sa chytiť svojho holuba na stre-
che.


