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Slovo úvodem 
Tak  hezké a šťastné vánoce! Už je všichni 
potřebujeme. Neošiďte je – a tím nemyslím plné mísy 
nebo počet druhů cukroví – jsou to svátky duchovní. 
Zastavte se, zamyslete a je-li vám hezky v kruhu 
rodiny, řekněte si to. Prostě opravdu šťastné a 
veselé! Pro vás a všechny lidi dobré vůle, jak říká 
klasik. 

Motto 
 „Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš 
vysoké“!   

Říká se . . . 

„Čas je dobrý lékař, ale mizerný kosmetik “. 

„Člověk potřebuje jen tři věci, aby byl na světě 
opravdu šťastný: někoho, koho by miloval, něco, co 
by dělal a něco, v co by doufal.“      Tom Bodett 

„Pokrok nespočívá v tom, že špatná teorie je 
nahrazena správnou, ale takovou, na které to není 
tolik vidět“. 

       

 
Zajímavosti 

Víte, že ? 
• Jaký řidič, takový milenec. Přesně to je výsledek 

dlouholetého výzkumu, který prováděli britští 
psychologové a sexuologové. Jejich zjištění jsou 
jednoznačná - kdo špatně řídí auto, nestojí za nic 
ani v posteli. Podobný názor sdílejí i čeští 
odborníci, ale překvapivě upozorňují na 
skutečnost, že u žen toto pravidlo neplatí 
stoprocentně. Něžnější polovička lidstva totiž 
podle nich nepociťuje za volantem potřebu 
seberealizace tak silně jako muži. 

• Britští vědci chtějí iniciovat celosvětové 
monitorování kosmických těles ohrožujících 
Zemi. Pravděpodobnost srážky s větším tělesem 
je cca 100 000 let a to je faktor, který ve srovnání 
s jinými akutnějšími problémy není moc 
burcující. Ale o to větší by bylo překvapení. Jen 
od r. 1991 zaznamenali Britové průlet devíti 
větších těles ve vzdálenosti do 800 tis. km, tedy 
dvojnásobné vzdálenosti Země Měsíc. Již těleso o 
průměru 1 km by napáchalo vážné globální 
škody. 

• Manželky jsou častěji ochotny darovat ledvinu 
svému muži, než naopak. V USA ze zkoumaného 
vzorku 35% žen darovalo svou ledvinu muži, 
zatímco jen 6,5% mužů ji darovalo své ženě. 
Příčina není jasná, ale jelikož hlavním živitelem 
bývá muž, žena chce zřejmě takto přispět k jeho 
brzkému uzdravení. 

• Nejnižší průměrný věk je v Sierra Leone (25,9 
roku) a nejvyšší v Japonsku (74,5 roku). 

• Američané jsou vstřícnější pokroku a tedy také 
geneticky modifikovaným organizmům a 
potravinám. I tam je však posuzují tři státní 
instituce. Ministerstvo zemědělství musí 
zodpovědět otázku „Je bezpečné takové 
organizmy pěstovat“? Úřad pro léky a potraviny 
(FDA) otázku „Je bezpečné takové plodiny jíst“? 
a konečně Agentura pro ochranu životního 
prostředí otázku „Je takový organizmus bezpečný 
pro životní prostředí včetně člověka“? Přes 85% 
geneticky modifikovaných organizmů 
schválených pro pokusy představuje kukuřice, 
bavlník, brambory, sója, tabák a rajčata. 

• 92% Čechů ví, co je Internet, máme cca 600 tis. 
uživatelů. 31% by rádo hlasovalo o volbách  přes 
Internet, až 15% Čechů je ochotno se oženit 
prostřednictvím Internetu a 1% dokonce i bez 
předchozího osobního seznámení. 

• Znáte i-čas? Vymyslel ho Nick Hayek Jr. u fy 
Swatch (Šv.). 24 hodin dělí na 1000 beatů (taktů). 
Referenčním místem není Greenwich, ale sídlo 
firmy ve švýc. Bielu, což je stejné časové pásmo 
jako ČR. i-čas je internetová obdoba světového 
času. @0000 je půlnoc a @280 našich 6:43. Už 
se vyrábějí i i-časové hodinky. 

 

O světě kolem nás. 
Žijeme v rušné době a i když se nám nevede 
špatně, přesto se občas zamýšlíme nad 
směrem kterým se ubírá svět ve svém stále 
překotnějším vývoji. Byly naplněny ideály 
demokratických revolucí posledních století? I 
když do jisté míry ano, tak rozhodně ne pro 
všechny obyvatele naší planety. Ostatně 
v době jejich formulace měla planeta jen 
zlomek jejich počtu a obávám se, že také 
reformátoři měli na mysli především tehdejší 
„civilizovanou“ část světa. Tedy tzv. 
euroamerickou kulturu. Je však tato kultura 
vycházející z křesťanství a racionálních 
renesančních myšlenek, preferující rozum a 
technologii nad emocemi a duchovním 
rozměrem, která zrodila demokracii, tím 
univerzálním receptem pro celý svět? Je ji 
možno implantovat v tak odlišných 
prostředích jako muslimské země, africká 
kmenová společenství nebo čínská 
socialistická společnost? Má šanci udržet si 
svoji světovou prioritu nebo se bude naopak 
za čas zahanbeně zodpovídat za stav, do 
kterého svět přivedla? Ostatně populační 
exploze v neeuroamerické kulturní oblasti a 
naopak populační deprese zde brzy 
významně změní demografickou  strukturu 
Evropy i Severní Ameriky. Snad jen USA 
dosud tento problém zvládaly a dokázaly 
imigranty již v další generaci přetavit 
v pravověrné Američany. Ale s narůstajícím  
hispánským prvkem se to již tak nedaří. Pak 
bude naše kultura chtě nechtě ředěna a 
rozmělňována nově příchozími prvky. Teď 
se nám to podvědomě nelíbí, ale nemusí to 
být nutně negativní vliv. 
 Také naše demokratická civilizace 
vyzrává. Sílu vojenskou postupně nahradila 
síla ekonomická a konflikty se odehrávají 
elegantněji a bez krveprolití. Ostatní 
důsledky války ale často zůstávají – rozpad 
společnosti a chudoba. Je vůbec možná 
plná svoboda v chudobě? Bez dostatku 
příležitostí se možný prostor tak drasticky 
zúží, že je nakonec stejný, jako v totalitní 
diktatuře, kde ale navíc bývají direktivně 
zajištěny jisté bazální mechanizmy. 
Podmínkou vychutnání si svobody je 
zajištění základních životních potřeb. Třetí 
svět nevnímá problém jako nedostatek 
svobody, ale jídla. Na druhé straně je 
pravda, že státy s vyšším stupněm 
demokracie lépe zvládají rozvojové 
problémy a úskalí korupce, než ty 
autoritativní. 

 Ačkoliv moderní státy jsou uvnitř 
organizovány na právním systému, 
v mezinárodním měřítku převládá pravidlo 
ekonomické síly. Je možné i zde nadřadit 
hledisko právní a hledat k rovnosti lidí před 
zákonem uvnitř státu analogii reálné rovnosti 
států v rámci světového společenství? 
Cítíme, že to hraničí s utopií. Výroba ve 
velkém, tedy globálně, je ekonomicky 
nejvýhodnější, lidstvo stojí nejmenší 
náklady, umožňuje nejnižší koncové ceny 
pro zákazníka a tím i největší odbyt. Na 
druhé straně se tím ale omezuje konkurence 
a různost trhů i výrobků. Navíc je iluzorní si 
myslet, že bohaté státy budou ochotny vzdát 
se velké části svého bohatství ve prospěch 
celku. Ostatně představte si, jak by dopadlo 
referendum i v naší zemi, které by chtělo 
zvýšit daně o několik procent ve prospěch 
světové chudoby. Světový konsensus je 
možný jen k odvrácení nejhorších 
momentálních katastrof, ale nikoliv pro 
významné snížení rozdílů. Rozumem jsme 
totiž nadáni jen jako jednotlivci, ale nikoliv 
jako celé lidstvo. Ale podívejme se na to i 
z druhé strany. Nepřipomínají snahy o boj 
s chudobou a vyrovnání rozdílů v životní 
úrovni jakousi analogii s reálným 
socializmem uvnitř státu. Potlačení 
bohatých, kteří ovládali efektivní výrobu, 
velká míra přerozdělování a nivelizace vedly 
nakonec ke ztrátě produktivity a 
zainteresovanosti lidí na efektivitě a 
inovacích – k hospodářské zaostalosti. 
Nehrozí toto i humánně a spravedlivě 
uspořádanému světu, kdy prostředky 
dostávám nikoliv proto, že jsem se o ně 
zasloužil, ale proto, že jsem? Ten rozdíl 
v produktivitě spolu se sílou populační 
exploze by mohl v budoucnu právě 
znamenat rozdíl v přežití a smrti hladem. 
Svět nezná pojem bankrot státu, ten může 
těžko vyhlásit bankrot a začít znovu. Snad 
jen některé revoluční převraty se tomuto 
pojmu blíží. Ale i po nich je zpravidla 
nezbytná existence jakéhosi ideologického 
sponzora pro hospodářské překonání 
porevoluční agonie. 
 Žijeme ve světě, který se explozivně 
vyvíjí. Dnešní překotný vývoj stírá i 
generační spory, které měly významnou 
stabilizační roli. Dědové i otcové jsou nuceni 
vstřebat novinky a názory svých dětí, 
identifikovat se s nimi a začít je aktivně  
používat. A to i několikrát za život. Tak se 
často přijatelným stává i to, co by jinak 
neobstálo v delší generační kritice. Často 
není čas zkoumat, je-li to či ono dobré či 
špatné, ale jak zvládnout se tomu 
přizpůsobit, než to bude zítra nahrazeno 
zase něčím dalším. V důsledku tohoto 
překotného vývoje už často nemůžeme 
použít ani stará kriteria k jeho hodnocení. 
Pojmy ztrácejí svůj starý obsah a nové 
pojmy se ještě nevžily nebo nevyprofilovaly 
k všeobecné přijatelnosti. A co je horší 
takové pojmy jako pravda a morálka se 
relativizují a bagatelizují. Všechno lze 
zesložitit a zpochybnit protiargumenty. A lidé 
začínají přijímat, že svět je takový jakým se 
jeví být a že nezáleží ani tak na tom, co 
děláte, ale co se o vás píše a povídá.   



Stáváme se součástí jakéhosi víru, který 
neustále zrychluje svoji rotaci a někam nás 
táhne. Jaká je prognóza do budoucnosti? 
Přesto, že mám rád nejen život ale i 
technickou civilizaci a že jsem z krátko a 
střednědobého hlediska (100-200 let) 
optimista, cítím, že to nakonec nemůže 
skončit jinak, než katastroficky. Však také 
stav ekosystému, ve kterém se dominantně 
přemnoží jeden druh – homo sapiens, a 
začne rozvíjet svoji technickou civilizaci na 
úkor všeho okolo mi z nadhledu nezávislého 
pozorovatele připadá značně podivný, spíše 
jako slepý nepovedený výstřelek. Co tedy 
má lidstvo dělat? Pokusit se zatavit 
nezastavitelné  a reformovat 
nereformovatelné a nebo se snažit 
dosavadním způsobem dožít svoji epizodu a 
dát pak  přírodě šanci k znovunastolení 
rovnováhy? Je to tak trochu jako s tím 
Skotem, co padal z mrakodrapu a v každém 
patře si říkal „Zatím je to dobré“. Jára 
Cimrman by k tomu podotkl, že to je tak 
jediné, co s tím dá dělat.  VH 
 

Tantrická přání 
Někdy je dobré se zastavit a zamyslet se 

nad "Životem" 
 

 Můj přítel otevřel zásuvku prádelníku své 
manželky a vyndal z ní balíček zabalený do 
hedvábného papíru. Nebyl to ledajaký balíček, 
ale balíček s krásným spodním prádlem. Odhodil 
papír a prohlížel si hedvábí a krajku. "Toto jsem jí 
koupil, když jsme byli poprvé v New Yorku. Od té 
doby uběhlo asi 8 nebo 9 roků. Nikdy si to 
neoblékla. Chtěla si To nechat na zvláštní 
příležitost. A teď, myslím si, že přišel ten 
moment." 
Přiblížil se k posteli a položil prádlo k ostatním 
věcem, které chtěl poslat do pohřebního ústavu. 
Jeho žena právě umřela. Když se ke mně otočil, 
povídal. "Neschovávej nic na zvláštní příležitosti, 
každý den, který žiješ, je výjimečný." Stále ještě 
myslím na jeho slova, neboť změnila můj život.   
 Dnes čtu daleko víc než předtím, a 
uklízím daleko míň. Sedím na své terase a 
vychutnávám přírodu bez toho, aby jsem si 
všímal buřinu v zahradě. Strávím víc času s mojí 
rodinou a s mými 
přáteli a méně času v práci. Pochopil jsem, že 
život je sbírka zkušeností, kterou je třeba chránit. 
Od nynějška nic neschovávám. Používám denně 
moje křišťálové skleničky. Když se mi chce, 
obléknu si svoje nové sako, když jdu nakupovat 
do supermarketu. I moje  oblíbené vůně 
používám vždy, když mám na to chuť, 
nenechávám je na svátky.  
Věty jako "Jednoho dne ..." zmizely z mého 
slovníku. Když se to vyplatí, chci věci hned a chci 
je vidět, slyšet, vnímat a chci je dělat. Nejsem si 
celkem jistý, co by dělala manželka mého přítele, 
kdyby věděla, že tu už zítra nebude. 
"Zítra" – slůvko, co bereme až příliš často na 
lehkou váhu. Myslím, že by zavolala ještě své 
rodině a blízkým přátelům. Možná by zavolala i 
dalším přátelům, aby se udobřila, anebo omluvila 
za spory. Myšlenka, že by ještě šla na večeři do 
čínské restaurace se mi velice zamlouvá, čína 
byla totiž její oblíbené jídlo. To jsou ty všechny 
malé neudělané věci, které by mne velice rušili, 
kdybych věděl, že jsou moje dny spočítány. 
Znervózňovalo by mne, kdyby jsem už neměl 
vidět přátele, s nimiž jsem se chtěl ještě "jednoho 
dne" potkat. Znervózňovalo by mne, kdyby jsem 
nenapsal dopisy, které jsem chtěl "jednoho dne" 
napsat. Znervózňovalo by mne, kdyby jsem 
neřekl dost často své milé, jak ji mám rád. Nyní 
už nepromeškám nic. Nic, co může přinést 
radost a úsměv do mého života, neodsouvám a 
neschovávám na pozdější dobu.  
Říkám si, že každý den je něco zvláštního, ... 
Každý den, každá hodina, každá minuta jsou 
něco výjimečného.  
  
 Až dostaneš tuto zprávu, tak ji pošli 
lidem, které máš rád, a neříkej si, že to uděláš 

"jednoho dne", nebo to už možná neuděláš 
nikdy... 
 Tato tantra pochází ze severní Indie. Jsi-
li pověrčivý, nebo ne, ušetři si pár minut a 
všechno si přečti. Souhlasíš ? Tato tantra 
obsahuje pár zpráv, které Tvé duši udělají dobře. 
Je to jedna TOTEM TANTRA, která přináší 
štěstí. Byla poslána i Tobě. Přešla už minimálně 
desetkrát kolem světa. 
  
A nyní pár tipů na každodenní život: 
• Jez hodně celozrnné rýže. 
• Dej lidem, co očekávají a udělej to 

s vkusem. 
• Zapamatuj si svoji oblíbenou báseň. 
• Nevěř všemu co uslyšíš, neutrať všechen 

svůj majetek a  nespi tak hodně, jak bys 
chtěl. 

• Když řekneš "mám tě rád", řekni to vážně. 
• Když řekneš "je mi líto", podívej se lidem do 

očí. 
• Buď alespoň 6 měsíců zasnoubený, než se 

oženíš (provdáš). 
• Věř na lásku na první pohled. 
• Nesměj se slzám druhých. 
• Miluj hluboce a vášnivě. Můžeš se přitom 

zranit, ale je to jediný způsob, jak žít svůj 
život. 

• V případě sporu zůstaň loajální a neurážej. 
• Neodsuzuj nikoho kvůli jeho druhovi. 
• Mluv pomalu a mysli rychle. 
• Když ti někdo položí otázku, na kterou 

nechceš odpovědět, usměj se a zeptej se 
"Proč to chceš vědět?" 

• Zapamatuj si, že největší láska a největší 
úspěch obsahují odpovídající riziko. 

• Zatelefonuj své matce. 
• Řekni "na zdraví", když někdo kýchne. 
• Když prohraješ, pouč se z toho. 
• Zapamatuj si 3 pravidla: respekt před sebou, 

respekt před druhými, zodpovědnost za své 
činy. 

• Nepřipusť, aby malé nedorozumění pokazilo 
hluboké přátelství. 

• Když zjistíš, že jsi se dopustil chyby, hned to 
naprav. 

• Usmívej se, když telefonuješ. Ten, s kterým 
hovoříš, to pocítí na tvém hlase. 

• Ožeň/vdej se za toho, kdo tě umí rozesmát. 
Až budete staří, bude to důležitější, než 
cokoli jiné. 

• Strav nějaký čas o samotě. 
• Buď otevřený pro změny, ale nezapomeň 

proto na svoje hodnoty. 
• Zapamatuj si, že mlčet je někdy nejlepší 

odpověď. 
• Víc čti a dívej se méně na televizi. 
• Žij dobrý a uspořádaný život. Oceníš to, až 

budeš starší. 
• Věř v boha, ale přesto zamkni pořádně 

svoje auto. 
• Atmosféra plná lásky je doma důležitá. 

Přispěj k ní jak nejlépe umíš. 
• Při sporech doma odpusť svému druhovi. 
• Neprohrabávej se v minulosti. 
• Čti mezi řádky. 
• Předej dál, co znáš, zůstaneš tak 

nesmrtelný. 
• Chovej se přátelsky ke svému okolí. 
• Modli se. 
• Nepřerušuj nikoho, koho máš rád. 
• Starej se o svoje vlastní věci. 
• Nedůvěřuj člověku, který nemá zavřené oči, 

když se s tebou líbá. 
• Objev jednou za rok nějaké místo, na 

kterém jsi ještě nebyl. 
• Jestli dobře vyděláváš, nechej z toho po 

celou dobu, co žiješ, profitovat i ostatní. 
• Někdy je možná pro tebe lepší, když 

nedostaneš to, co velmi chceš. Pamatuj si 
to. 

• Nauč se všechna pravidla, ale někdy je 
můžeš i obejít. 

• Připomínej si, že nejlepší vztah je ten, kde je 
láska mezi dvěma. 

• Partnerství je víc než závislost jednoho na 
druhém. 

• Zaměř svůj úspěch na to, čeho se musíš 
zříkat, abys toho dosáhl. 

• Přijímej lásku a jídlo s důvěrou. 

Nenechej si tuto zprávu pro sebe. TOTEM 
TANTRA má být v následujících 96 hodinách 
poslána dál. Pošli dál kopie a sleduj, co se v 
následujících 4 dnech stane. Když nejsi 
pověrčivý, bude to pravda. 
Nyní zbytek... (možná trochu devalvující, pozn. 
red.) Pošleš-li tuto zprávu   0 až   4 osobám a 
tvůj život se viditelně zlepší;      5 až   9 osobám 
a tvůj život a tvoje cíle se zlepší;  9 až 14 
osobám a dostaneš aspoň 5 překvapení v 
následujících 3 týdnech;  15 a více osobám a tvůj 
život se rapidně zlepší a všechno, o čem si snil 
se začne stávat skutečností                 (získáno 
péčí B.K.)  

Isoještěři 
V třetihorách bylo teplo, dostatek kapradin a tak 
není divu, že plazí společenství dobře 
prosperovalo. Trvalo to několik milionů let a 
ještěři si vybudovali po celé planetě vyspělou a 
strukturovanou společnost. Již je dávno netrápil 
hlad, protože si potravu uměli konzervovat a 
vytvářet zásoby. Došlo u nich k dělbě práce a 
začali přemýšlet. Ale jak už to tak bývá některým 
ještěrům se nechtělo manuálně pracovat a 
dlouho trápili své malé mozečky, jak to udělat, 
aby za ně pracovali ti druzí. Až na to jednoho 
dne přišel jeden vypasený šedozelený ještěr. 
Jmenoval se Isosaurus a tak se celému systému 
začalo říkat ISO. Začal hlásat, že není možné jen 
tak něco udělat, postavit nebo ulovit. To by byl 
přece zmatek a anarchismus. Na všechno musí 
být předpis, vše, co se udělá se musí zapsat a co 
se zapsalo zkontrolovat. A on ví, jak na to. Líčil 
idylu světlých zítřků, až bude všechno popsané, 
zapsané a zkontrolované. Tyto myšlenky se 
zalíbily ještěří vládnoucí třídě, protože mít 
zapsané a pospané své poddané a vše co dělají 
se může hodit. A tak se Isosaurus a jeho druzi 
stali nositeli nového ještěřího náboženství. 
Každá rodina musela mít svou příručku jakosti a 
spoustu TOPek, které o nedělích předčítali 
v nových chrámech v jejichž čele byl velký 
pozlacený isoltář a na něm nejvyšší Příručka 
jakosti napsaná samotným Isosaurem. 
Jednotlivým jejím kapitolám se říkalo isongélia. 
Nějakou dobu to fungovalo a isosauři úspěšně 
přibývali na váze. Pak ale začaly problémy. 
Kapacita skladišť potravin najednou přestala 
stačit, protože většinu skladu zabíraly záznamy o 
tom, co se tam kdy uložilo a následně 
vyexpedovalo, kým, kdy a jak mu to chutnalo. 
Také na ještěřích farmách už pomalu neměl kdo 
pracovat, protože všichni zapisovali, evidovali, 
revidovali validovali a auditovali. A tak ještěří 
společenství začalo chřadnout a řídnout. 
S nostalgií ti staří vzpomínali na doby, kdy ještě 
bylo možné si jen tak něco vypěstovat či ulovit. 
Jen jedna farma v té mizérii prosperovala i 
nadále. Vedl a vlastnil ji ještěr malý vzrůstem 
s podivným, těžko vyslovitelným jménem 
Potěmkinsaurus. Ten si udělal takovou velkou 
mnohaset metrovou překližkovou ohradu a na ni 
namaloval titulní strany všech příruček a TOPek. 
V té ohradě si pak spokojeně pěstoval všechny 
ty ještěří lahůdky a dobroty. Neměl k nim sice 
certifikát, ale po večerech se u něj tlačili 
vyhladovělí ještěři a platili zlatem. Tedy dokud 
nějaké měli. Postupně to šlo s ještěry stále více s 
kopce, až nakonec na to ISO vyhynuli. Tedy až 
na rodinu Potěmkinsaura, kterému vymírající 
ještěři začali říkat savec, protože z nich vysál 
poslední zbývající majetek. A tak skončil věk 
plazů a začal věk savců.  VH 
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