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Deväť slov, ktoré môžu zmeniť 
náš život

Americký spisovateľ Dale Carnegie bol 
presvedčený, že duševný postoj človeka 

je tou neznámou, ktorá určuje jeho osud. Rím-
sky filozof to zhrnul do deviatich slov: „Náš život
je taký, akým ho urobia naše myšlienky.“ Ľudia 
môžu zmeniť svoj život iba tým, že zmenia svoje 
myšlienky. D. Carnegie uvádza poučnú historku 
jedného zo svojich žiakov, ktorý sa pod ťarchou 
starostí nervovo zrútil.

„Robil som si starosti úplne so všetkým: že 
som veľmi chudý, že mi padajú vlasy, že nikdy 
nezarobím dosť peňazí na to, aby som sa mohol 
oženiť, že nikdy nebudem dobrým otcom, že mi 
utečie dievča, ktoré som si chcel zobrať, že ne-
vediem dobrý život. Robil som si starosti s tým, 
čo si o mne druhí myslia. Robil som si starosti, 
pretože som sa domnieval, že mám žalúdočné 
vredy. Už som nemohol pracovať, tak som dal 
v práci výpoveď. Napätie sa vo mne stupňova-
lo, až som nakoniec pripomínal parný kotol bez 
bezpečnostného ventilu. Tlak bol natoľko veľký, 
že niečo muselo povoliť – a aj povolilo. Ak ste sa 
ešte nervovo nezrútili, modlite sa k Bohu, aby 
vás toho ušetril, pretože žiadna telesná bolesť 
nemôže prekonať tú nesmiernu bolesť strádajú-
cej duše.
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Moje zrútenie bolo tak ťažké, že som nedo-
kázal hovoriť ani so svojou rodinou. Ani som 
neovládal svoje myšlienky. Bál som sa a aj pri 
najmenšom zvuku som vyplašene vyskakoval. 
Všetkým som sa vyhýbal. Často som sa bez zjav-
nej príčiny rozplakal.

Každý deň bol pre mňa deň plný agónie. Mal 
som pocit, že ma všetci opustili – aj Boh. Bol som 
v pokušení skočiť do rieky a so všetkým skonco-
vať.

Namiesto toho som sa rozhodol odísť na Flo-
ridu v nádeji, že zmena prostredia mi pomôže. 
Keď som nasadal do vlaku, otec mi odovzdal list 
a vyzval ma, aby som ho otvoril až na Floride. Na 
miesto som dorazil uprostred turistickej sezóny, 
a pretože som nemohol zohnať hotel, najal som 
si miesto na spanie v jednej garáži. Snažil som sa 
získať prácu na nákladnej lodi v Miami, ale nemal 
som šťastie. Svoj čas som teda trávil na pláži. Na 
Floride som bol možno ešte nešťastnejší ako 
doma, a tak som otvoril list, aby som si prečítal, 
čo mi otec napísal. Bolo tam: ,Synak, si 1 500 míľ 
od domova a necítiš sa o nič lepšie, alebo vari 
áno? Vedel som, že ti lepšie nebude, pretože si 
si zobral so sebou práve tú jednu vec, ktorá je 
príčinou všetkých tvojich problémov – a to si ty. 
Tvoje telo aj tvoja duša sú úplne v poriadku. Ne-
zdolali ťa situácie, do ktorých si sa dostal, ale to, 
čo si o nich myslíš. Človek je taký, ako zmýšľa vo 
svojom srdci. Až si toto uvedomíš, synak, vráť sa 
domov, pretože v tom momente budeš vylieče-
ný.´
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Otcov list ma nahneval: hľadal som súcit a nie 
poučovanie. Bol som tak rozzúrený, že som sa 
vtedy na tom mieste rozhodol, že už sa domov 
nikdy nevrátim. Keď som ten večer prechádzal 
jednou bočnou uličkou v Miami, narazil som na 
kostol, kde práve prebiehali bohoslužby. Preto-
že som nevedel, kam inam by som išiel, zamie-
ril som dnu a počúval kázeň na tému: ,Ten, kto 
ovládne svojho ducha, je silnejší ako ten, kto 
ovládne mesto.´ To, že som sedel v posvätnom 
prostredí Domu Pána a načúval rovnakým myš-
lienkam, ktoré uviedol otec vo svojom liste, mi 
vyhnalo z mozgu všetko to nahromadené svin-
stvo. Prvýkrát v živote som dokázal uvažovať 
jasne a rozumne. Uvedomil som si, aký blázon 
som bol. Až ma šokovalo, keď som sám seba 
uvidel v pravom svetle: pokúšal som sa zmeniť 
celý svet a každého človeka v ňom, pričom je-
diná vec, ktorá potrebovala zmeniť, boli moje 
myšlienky.

Druhý deň ráno som si zbalil veci a vyrazil do-
mov. O týždeň som už bol späť v práci a o štyri 
mesiace neskôr som sa oženil s tou dievčinou, 
pri ktorej som sa bál, že mi utečie. Dnes sme 
šťastná rodina s piatimi deťmi. Boh bol ku mne 
milostivý tak po stránke materiálnej, ako aj 
mentálnej. V čase, keď som sa zrútil, som robil 
nočného vedúceho oddelenia s osemnástimi 
zamestnancami. Dnes som vedúci výroby kar-
tónu a mám pod sebou štyristopäťdesiat ľudí. 
Vediem oveľa plnší a priateľskejší život. Myslím, 
že teraz už dokážem oceňovať skutočné život-
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né hodnoty. Keď sa mi do života snaží vkradnúť 
úzkosť (ako sa to stáva každému), poviem si, že 
je potrebné znova zmeniť myslenie, a všetko je 
zrazu v poriadku.

S čistým svedomím môžem vyhlásiť, že som 
rád za moje vtedajšie zrútenie, pretože som tak 
dostal príležitosť prostredníctvom tvrdej skúse-
nosti zistiť, akú moc majú naše myšlienky nad 
našou dušou aj telom. Dnes už dokážem prinú-
tiť svoje myšlienky, aby pracovali pre mňa a nie 
proti mne. Už viem, že otec mal pravdu, keď 
hovoril, že moje utrpenie nespôsobujú vonkaj-
šie okolnosti, ale to, čo si o daných okolnostiach 
myslím. Keď som si to uvedomil, bol som vylie-
čený – a vyliečený som už ostal.“
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Kde hľadať liek proti strachu?

Rozčúlenie, starosti, neistota, nespokoj-
nosť, žiarlivosť, závisť, zlosť, hnev, pe-

simizmus, slabošstvo a sklesnutosť – to všetko 
sú deti jedného otca: strachu.* Ak sa človek po-
važuje za smrteľné telo obdarované rozumom, 
predstavuje pre neho každý, kto je silnejší, krajší, 
statnejší alebo úspešnejší, živú výčitku a poten-
ciálnu hrozbu pre jeho život a blahobyt. Preto-
že nemôže existovať v spoločnosti nezávisle na 
ostatných ľuďoch, žije neustále v strachu. Zby-
točne sa trápi a vysiľuje najrôznejšími obavami, 
a tak spotrebováva väčšiu časť svojej vnútornej 
energie. Pri jej rozumnejšom využití sa mohol 
stať vynikajúcim umelcom, filozofom, učiteľom,
spisovateľom alebo jednoducho osobnosťou, 
akou mal byť podľa plánu Boha. Táto energia by 
mu mohla darovať veľa hodín, dní aj rokov preži-
tých v láske a radosti.

Takíto ľudia málokedy bývajú skutočne šťast-
ní, a pokiaľ šťastní sú, tak iba krátkodobo. Ich 
prchavé šťastie totiž takmer úplne závisí na von-
kajších príčinách a okolnostiach, ktoré sú, ako je 
známe, veľmi nestále.

Pokiaľ si myslíme, že sme vysoko vyspelý mo-
zog (intelekt) obdarovaný telom, tiež sme zrani-

*pozri O emocích: Osho, Eugenika 2011
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teľní a strach sa nás dotýka. Rozumnosť a raci-
onalita nás zbavujú iba niektorých druhov stra-
chu, ale rozhodne nie všetkých, napríklad stra-
chu zo smrti, samoty alebo neúspechu. Šťastie 
intelektuálov je tiež neisté, pretože je zakalené 
strachom.

Kto nemá strach? A hlavne, ako sa môžeme 
zbaviť strachu? Kým si odpovieme na položené 
otázky, pripomeňme si, že človek ako trojjedi-
ná bytosť má telo, rozum a dušu. Fyzické telo 
a rozum sú dočasné, ale duch (základ duše) 
predstavuje veličinu stálu a večnú, ktorá nemá 
hranice obmedzujúce jej rast.

Ľudia, ktorí sa spájajú s telom, sú veľmi ne-
šťastní. Ale ten, kto sa spolieha na rozum, je 
v podstate rovnaký nešťastník. Prečo? Pretože 
ich základné životné hodnoty sa sústredia vý-
hradne na dočasné telo a rozum. S chorobou ale-
bo úmrtím tela a rozumu strácajú zmysel svojho 
života, svojho úsilia a snahy. Chcú žiť naplno, pre-
tože sa domnievajú, že čím viac zážitkov zakúsia, 
tým šťastnejší, pestrejší, bohatší a zmysluplnejší 
bude ich život. A skutočne bude? Veď srdce ani 
seba neoklameme, iba ak začneme hlas srdca 
potláčať alkoholom, drogami, adrenalínom, šia-
lenou honbou za peniazmi, blahobytom, slávou, 
mocou, cestovaním alebo fyzickými pôžitkami. 
Všetky tieto náhrady šťastia však neliečia strach, 
ale iba na nejaký čas otupia bolesť.

Ani vedecký pokrok a činnosť pre blaho všet-
kého ľudstva nezachránia človeka pred stra-
chom, ak sa zaoberá vedou a zachraňuje celý 
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svet, a pritom sa riadi iba svojím rozumom. Ľud-
ský rozum je schopný dať zmysel a účel všetké-
mu okrem vlastnej existencie, pretože nemôže 
človeka zbaviť strachu. Čo nás teda môže zbaviť 
strachu?

Liek proti strachu je ukrytý v nás samotných. 
Nachádza sa v našom srdci (nemám na mysli fy-
zický orgán, ale to, čo srdce symbolizuje – naše 
skutočné Ja, našu dušu). Ako sa liek proti stra-
chu volá? Veľmi jednoducho a krásne – Boh.

Americký psychológ a spisovateľ Timothy 
Leary vysvetľoval pôvod ľudského strachu na-
sledujúcim spôsobom. Ak sme tu z vôle Boha, 
uberáme sa k Bohu. Ak sme tu slepou náhodou, 
ľudský rozum logicky usudzuje, že naša cesta 
nikam nevedie, a tak vzniká strach z budúcnos-
ti. Skutočne, pokiaľ sa uberáme k Bohu, sú pre 
nás všetky pozemské problémy a utrpenia iba 
dočasné nepríjemnosti.


