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Každý je strůjcem svého štěstí a zodpovědný za štěstí
druhých.

Postoj k životu je důležitým faktorem ovlivňujícím štěstí.

Také marnost může navodit pocit štěstí –
každá chvíle se pro nás stane vzácnou.

Štěstí je uvědomění si sebe sama a nemít při tom strach.

Než začnete hledat štěstí, udělejte si pořádek v hodnotách.

Štěstí je součet více složek a štěstím je,
že vždy alespoň jedna chybí.

Dosažení dna je dobrý fundament na cestě ke štěstí.

Každá smůla se může proměnit v štěstí, jestliže to mohlo
dopadnout ještě hůř.

V neštěstí se každý vybarví. Jedni chtějí pomáhat,
jiní na neštěstí vydělávat.

Nečekejte, až štěstí přijde, někdy stačí ho pojmenovat.

II.

Nejen dobrá doba dělá dobrého člověka,
ale i ve špatné době jsou dobří lidé

Aristoteles defi noval člověka jako animal ridens –
smějící se živočich; je to příznačnější než homo sapiens.

Pro genetické vylepšení člověka je problémem model,
podle kterého by se měl modelovat.

Člověk může vidět svět jen tak,
jak mu to jeho vnitřní obzor dovolí.

Mozek má v programu porovnávat to,
co je v nás, s tím, co je kolem nás.

Než se staneme součástí většího celku,
měli bychom vědět, kdo jsme.

Člověk se cítí vykořeněn, když ztratí citlivost
k době, ve které žije, nebo doba k němu.

Abychom se mohli zorientovat, musíme nejdřív identifi kovat
sebe samé a potom místo, kde se nacházíme.

Jen zakořeněný člověk vidí dopředu;
a dopředu může vidět, vidí-li i dozadu.

Při hledání sobě rovného, nacházíme sebe samého.
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Jsme-li v souladu sami se sebou, nakazíme tím i ostatní.

Čím je doba klidnější a bezpečnější,
tím větším nepřítelem jsme sami sobě.

Přirozeností člověka se už dnes stává jeho umělost –
i lidská práva určují, jakým člověk má být, a ne jakým je.

Člověk se snadno naučí ovládat mobil, automobil…,
ale naučit se být sám sebou mu dělá problémy.

Prohledejte sami sebe, a budete překvapeni, co najdete.

Opuštěný člověk je mezi lidmi sám.
Člověk na pustém ostrově má přírodu.

Čím je svět přelidněnější, tím jsme osamělejší.

Za zklamání nemůže jen realita, ale také očekávání.

Věci, které nelze změnit, nás nutí ke změně našeho postoje
k nim. Změníme-li sebe, nemusíme měnit poměry.

Jsme-li plni pochybností, potřebujeme někoho,
aby nám je vyvracel.

Strach může až zaplněním kalhot donutit používat hlavu.

K někomu se lze přiblížit, jen když sami sebe upozadíme.

I když lidstvo rozdělíme na dvě poloviny,
někteří budou patřit ke třetí.

Na namrzlém kluzkém chodníku jsme si všichni rovni.

Je těžké sjednotit lidstvo, když ho stále přibývá.

Lidi dělíme na moudré, hloupé, hodné…, a také na ty,
co se vezou, a na ty, co to odskáčou.

Nejsme všichni na stejné lodi, spíše na stejném břehu.

V davu se různobarevnost jednotlivců slije do jedné
barvy – osobnost jednotlivce se v davu rozpustí.

Poznáme-li hodně lidí, začne se každý podobat každému.

Veřejnost diskutuje na rozdíl od davu,
který zvěstuje své pravdy.

Strach ze stádnosti je uvědoměním si své identity.

V davu jde mozek na vedlejší kolej.

Ocitne-li se člověk ve smečce,
jeho svědomí ztratí funkci.

Budete-li se v neslušné společnosti chovat slušně,
nezískáte si oblibu.
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Jedni dělají vše, co je v jejich silách,
jiní nedělají nic, ale umějí o tom krásně vyprávět.

Zdravá společnost vypudí nepoctivce na okraj.

Kompromis ke kompromisu, lež ke lži…
a je z nás zloděj nebo udavač.

Jestliže neumíme říci Ne, jakou asi hodnotu
může mít naše Ano.

Podpis toho, kdo se bojí podepsat, má hodnotu strachu.

Lidé, které si lze koupit, jsou bez záručního listu.

Některý člověk má takovou cenu, že bychom dali nevímco,
aby nebyl.

Když něco za něco stojí, tak to po nás také něco chce.

Špatnou pověst si můžeme přivodit špatnou interpretací světa.

Mříže na oknech jsou obrazem mentality lidí.

Své soukromí si nejvíc chrání ti, jejichž soukromí
nikoho nezajímá.

Člověk dělá to, co mu přináší uspokojení;
od světců až po zločince.

/na str.23 dopis Sušice/
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Ne příjmy, ale investice do druhých mluví o velikosti člověka.

Dosáhnout něčeho bez obětování něčeho jiného nelze.

Když jste lepší, závidí vám; musíte být ještě víc lepší,
aby k vám závist nedosáhla.

Vlastní úspěch vidíme jinak v soukromí a jinak
na veřejnosti – na veřejnosti ho zveličujeme.

S křiklouny vlastního já se diskutuje nejhůře.

Někdo si zvětšuje svoji osobnost tím,
že si dává nohy na stůl.

Budete-li svoji slávu uhánět, uteče před vámi;
sláva se umí připomenout sama.

Někdo je do síně slávy uveden, někdo uložen.

Úspěch se musí opírat o názor, jinak je to jen náhoda.

Neúspěchy se s odstupem času stávají veselými historkami.

Úspěšný člověk by měl mít od sebe odstup;
jinak ztratí rovnováhu.

Člověk víc vydrží, když k tomu má důvod. Myslí-li si,
že je už u konce svých sil, tak je v polovině.

Silný člověk není kategorický; neříká své myšlenky
s vykřičníkem.

Někdy až velká bolest prověří naši sílu.

Kdo přehnaně tvrdí, že může, tak nemůže.

Nevěnujeme-li něčemu dostatečnou pozornost, zeslábne to.

Člověk, který chce všechno, také všechno riskuje.

Překonáním komfortu se utužuje vůle.

Odhodlání vůli posiluje.

Dobrá vůle bez zkušenosti může vyznít negativně.

S většími možnostmi přicházejí i větší rizika.

Kde je dovoleno hrát podle pravidel, 
musí být také dovoleno vyhrávat.

Jednou vyhrát není žádné umění, může to být jen náhoda;
umění je vyhrávat.

Kdo neví, jestli vyhrál, či prohrál, vystavuje se destrukci
způsobené pochybnostmi.

Sport umožňuje pochopit pravdu skrze vlastní tělo.
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Box je podívaná pro sadisty; boxer se snaží soupeře
uvést do bezvědomí.

Některý sport je jen ritualizovaná agresivita.

Při lezení po horách jsou naše vlastnosti pod lupou.

V horolezectví se přátelství utužuje horolezeckým lanem.

Až návrat horolezce dolů je dobytím vrcholu.

Už samotná existence záchranářů inspiruje k většímu riskování.

V adrenalinovém sportu nejde o vítězství, ale o přežití.

Je-li sport čistý, nemůže být vrcholový;
je-li vrcholový, není čistý.

Dnešní společnost akcentuje prvenství – být jedničkou;
sportovci ho často dosahují dopingem, ženy plastickou
operací...

Málokterý kůň chce při dostizích vyhrát,
takovou úchylkou trpí lidé, kteří na nich sedí.

Jakmile se jednou postavíme na stupně vítězů,
musíme se z toho vyspat.

Celebrita je osoba, o které každý ví, ale neví, co umí.

Rozdíl mezi hrdinou a celebritou je, že hrdina se dělá
sám svými činy, a celebritu vytvářejí média.

Osobnost dozrává, celebrita zhasíná.

Nemáme-li protivníka, neumíme ani pořádně oslavovat.

Po vyhraném mistrovství světa v hokeji chodí opilci zabaleni
do státní vlajky ulicemi a křičí: Jsme mistři!

Některá povolání si člověk nevybírá, povolání si vyberou jeho.

Horší než nemít práci je mít jí hodně a nemít čas
na autentický život.

Sabotážemi během dvou totalit se Češi odnaučili
poctivě pracovat.

Nejsou-li bez práce koláče, nemohou být ani řízky.

Řemeslníka nenajdeme na internetu, ale v hospodě.

Některé věci lze dělat jen profesně, ne lidsky.

Porozumíme-li odborníkovi, jsme už napůl odborníky.

Specialista umí o známé věci mluvit slovy, kterým nerozumíme.

Jen diletant věnuje práci víc energie, než je třeba.



28 29

Nástroj je prodlouženou rukou, kterou ovládá hlava.

Archeologie je v podstatě hrabání se v odpadcích.

Historik a prognostik se od sebe moc neliší – oba odhadují.

Dobrý věštec a prognostik budoucnost nepředvídá,
jen ji odvozuje z dob minulých.

Historie je věda popisující události, které si nikdo nepamatuje.

Teolog jen věří, co je pod námi, geolog to umí zjistit.

Pošťáci jsou v žebříčku důvěryhodnosti na předním místě –
nic nechtějí a vždycky něco přinesou.

Truhláři se prý dožívají vyššího věku, protože jsou stále
ve styku se dřevem – kusem přírody.

Sběratel nezaplňuje prázdný prostor,
ale pro sbírku prostor vytváří.

Psycholog a politik se při hledání pravdy
musí spokojit s pravděpodobností.

Chcete-li se o sobě něco dozvědět, musíte za psychologem
nebo poslouchat za dveřmi souseda.

S kým se nepohádáme, o tom se nedozvíme všechno.

Odpuštění je někdy totéž jako porušení zákona.

Lidé často odpouštějí těm, kterých se bojí.

Odpustit neznamená zapomenout,
ale přestat se tím trápit.

Metr je stejný, jen měřítko na některé lidi se různí.

Špiněním druhých se sami ušpiníme.

Rusové i na dopisní obálku píší jméno adresáta
až na konec – tak si váží člověka.

Kdo druhého ponižuje, snaží se ho dostat pod svoji úroveň.

Někdy si s oblečením svlékáme i sebevědomí.

Mlčení k nepravostem je návodem k dalším.

Lidé berou zákaz vážně, pokud jsou přesvědčeni
o jeho smysluplnosti nebo vědí, že je někdo kontroluje.

Zakazováním pomáhají jen rodiče, lékaři a dopravní značky.

Prozradíme-li na sebe negativní věc dřív, než to udělá někdo 
jiný, anulujeme ji.

Někteří lidé jsou až opilstvím více zdůrazněni.
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Jen alkohol v určitém množství přivádí člověka dovesela.

Stud je varující předvídavost člověka,
aby neztratil svoji tvář – své já.

Když se za své dílo nestydíte před sebou ani před světem,
pokračujte v něm.

Dělejte vlastní chyby, jinak vás budou soudit za cizí.

Zkušenost je dárek, který jsme dostali,
přestože jsme chtěli jiný.

Jen přenosná zkušenost přežije – stane se obecným 
majetkem.

Synonymum pro krizi je šance, ale kdo má příliš mnoho
šancí, může je prošancovat.

Nejdisciplinovaněji drží krok s dobou lidé,
kteří nevidí dopředu ani na půl kroku.

Lpěním na starých dobrých časech budoucnost nevylepšíme.

K některým rozhodnutím nedocházíme, ale dožíváme.

Vyhledáváme jen takové informace, kterým chceme věřit.

Při očekávání mnohdy slyšíme i nevyslovené.

/na str.3l dopis Jirkov/
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Je-li pocit jistoty moc jistý, začne nudit.

Zvyk se může z klícky stát vězením.

Lenost je odpočinek ještě před vykonanou prací.

Pohodlnost je zloděj – vykrádá naši duši.

Trpělivost je čekání podepřené nadějí.

Charaktery se pijí už s mateřským mlékem.

Některé charaktery jsou nezlomné, protože jsou gumové.

Emocionální pravěk může v našem intelektu napáchat spoušť.

Dobré skutky se šíří jako kruhy na vodě –
jeden člověk může ovlivnit celý svět.

Pochvala je nejkrásnějším dárkem s nulovou pořizovací
hodnotou.

Jdeme-li do sebe, jdeme tím i pro jiné.

Pochvala od některých lidí má stejný účinek jako pozvracení.

Zásady jsou věci soukromé, které vnucujeme jiným.

Čest je spíše pubertální projev; důstojnost je dospělá.

Při prokazatelném přehmatu se slušný člověk nevymlouvá,
ale omlouvá.

Kdo spadne do díry a nekřičí „Pozor je tu díra!“,
není poctivý.

Naplněním přání ostatních si zároveň uskutečňujeme
vlastní.

Přeteče-li naše sebekritika, zasáhne i lidi kolem.

Morálka se musí opečovávat, nedá se našetřit.

Kdo nemá mravní zákon v sobě, musí mu ho hlídat
farář nebo policajt.

Mravní pohoršení je někdy nerozeznatelné od závisti.

Člověk má oproti jiným živočichům dar nadhledu,
proto je jeho nejvyšším privilegiem odpovědnost.

Lidství spočívá mimo jiné i v tom, že neděláme vše,
co bychom mohli.

Pokora před světem není ušlápnutost,
ale odvaha přiznat si své místo v něm.

Svědomí je náš dozorce – je moudřejší,
čím jsme zkušenější.
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Zákon a svědomí se někdy nekryjí, a cítíte-li,
že zákon je proti dobru, porušte ho.

Svědomí je mlčenlivé volání – je indikátorem dobra a zla.

Lítost je rozum, který do cíle nedoběhl včas.

Srdce se nemýlí tak často jako hlava.

Gratulace je někdy totožná s litováním.

Závist je úzkost z toho, že někdo je lepší.

Opakem závisti je přejícnost – pokud někomu zrovna
nepřejeme, aby ho ranila mrtvice.

Když se na svět budeme dívat pesimisticky,
svět se bude pesimisticky tvářit.

Optimista vidí i na hřbitovech místo křížů plusy.

Pro pesimistu je špatné ještě horší,
pro optimistu není špatné tak úplně špatné.

III.

Přátelům se neradí, přátelům se pomáhá

Bližní je ten, kterého nám desatero přikazuje milovat
a který se chová tak, abychom přikázání porušovali.

Přátelství je jako pilíř, o který se můžeme opřít
a on neuhne.

Nejen přátelé, ale i nepřátelé jsou našimi učiteli.

Přátelství není na prodej, proto někteří zůstávají bez přátel.

Náš přítel je člověk, od kterého si můžeme půjčit,
ale větší přítel je ten, kterému můžeme půjčit my.

Ze všech druhů koukání je nejkrásnější zahledění.

V dnešní době, která si říká materialistická, víme,
že láska není hmota, přestože pořádně nevíme, co to hmota je.

Láska je na první pohled jednoduchá, a každým řešením
se komplikuje.

Víra zmůže hodně, ale láska víc.

Kolísáním mezi láskou a nenávistí člověk přelévá
svoji energii na jednu nebo na druhou stranu.




