I.
Velikost člověka se odvozuje od velikosti světa
v něm.
Nestane se dokonalým, kdo se nesnaží být dokonalejším.
Člověk se stane osobností tím, že přeroste to, čím je,
a vyroste v to, čím být má.
Není nutné překonávat ostatní, stačí, když si dáme cíl
překonat sebe sama.
Aby člověk našel sám sebe, musí kvůli tomu někdy
procestovat celý svět.
Každý odněkud jsme, a jsme-li daleko od domova,
naše kořeny se ozvou.
Souhlasíme-li s názorem někoho jiného, souhlasíme
se svým názorem, který řekl někdo jiný.
K sebepoznání nám víc než přítel pomůže nepřítel –
nepřítel je upřímnější.
V zrcadle se vidíme jinak, než nás vidí ostatní –
v zrcadle se předvádíme sami sobě.
Člověk má jen jednu pravou tvář; ostatní jsou účelově
motivované přetvářky.
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Abychom se viděli s odstupem, může to za nás udělat
někdo jiný.
Člověk chce vědět, jak to je; ostatním živočichům
stačí výsledek.
Každý člověk má nějakou filozofii; buď ji vymyslí,
nebo přebere od jiných.
Člověka překypujícího otázkami odpovědi nečekají,
musí si je vybloudit.
Naše křestní jméno nám může dodat energii, ale selže-li
člověk se silným, energickým jménem, selže dvakrát.
Při prvním úspěchu nám plácají po ramenou,
při druhém říkají, že je to také dobré; ale při třetím
už dělají, že neexistuje.
Člověk víc vydrží, když má pravdu.
Statečný snáší rány osudu, ale statečnější se s nimi popere.
Člověk druhé napadá, aby v nich potrestal své špatné já.
Stát si na svém člověka posiluje a dělá nepřátele.
Rozpor mezi tím, co myslíme a co říkáme, nám podráží nohy.
Nemáme-li v sobě pevný bod, konto v bance nás nezachrání.
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Hodnoty některých lidí se pohybují mezi nebem a zemí.
Hodnoty jiných se vejdou do kapsy.
Když vás někdo napodobuje, buďte rádi; bankovky nízké
hodnoty nikdo padělávat nebude.
Originalita osobnosti je mnohdy jen neschopnost
být jako ostatní.
Talentovaní se někdy až doladěním ocitají na jeho kladném
pólu. Pytlák se například může stát hajným, kriminálník
policajtem, přerostlý student učitelem…
Dobrého člověka mají rádi nejen lidé a zvířata, ale i rostliny.
Čím víc jsou lidé dobří, tím větší špatnost je vidět
na špatných.
Jakmile se dobro začne vyplácet, začne se znehodnocovat.
Sebeobětování může toho, pro koho se obětujeme,
demoralizovat.
Kdo nechce pomoci, raději lituje.
Dělicí čáru mezi dobrem a zlem kreslí naše svědomí –
svědomí je moc nad mocí.
Vyslechnutí dobrého slova může stovky let působit
v evolučním vyladění.
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Kdo děkuje, uctívá druhého a vylepšuje si své ego.
Morálka hraje ve společnosti větší vylaďovací roli než represe.
Politikou disidentů není touha po moci, ale po morálce.
Vzdát se oprávněného důvodu ke stížnosti je jedna
z definic odpuštění.
Pokora nesnižuje lidskou důstojnost, ale posiluje lidskou
velikost.
Člověk je jako slovo, které dává smysl až ve větě –
spojením s jinými.
Pocit, že vás někdo potřebuje, je pro život důležitější
než fakt, že si můžete koupit, co vás napadne.
Ani ta nejhumánnější organizace vás neumí vzít za ruku;
to musí udělat člověk.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Pan primátor MUDr. Pavel Bém

8. června 2010

Vážený pane primátore,
v neděli dne 6. června 2010 při jízdě vlakem z Veleslavína na Masarykovo nádraží v Praze jsem si umazal kalhoty. Spolucestující mne informoval, že tam přede mnou seděla Vaše paní se zabláceným pozadím –
prý po nějakém tréninku na horském kole.
Prosím o sdělení, kam mám donést Vaší paní k vyprání své kalhoty.
10
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Někteří vědci se nám snaží namluvit, že altruismus
je jen kšeftující egoismus.
Je rozdíl, jestli dar dáváme srdcem nebo hlavou.
Čtvrtina lidstva je spokojená, čtvrtina si stále na něco stěžuje
a zbytek se podle situace připojuje k jedné nebo druhé
skupině.
Lidstvo umí dělat i takové hlouposti, za které se pak
člověk stydí.
Člověk se stydí podle momentální potřeby:
například za svoji minulost, původ, mládí, stáří…
Protože je nás na světě moc, každý může být důležitý
jen chvilku.
Dominantní člověk vás umí i vyslechnout, ale nezapomene
něco dodat.
Pýcha je víra, že jsme víc; ješitnost je snaha na to upozornit.
Člověk s největším množstvím výběru je zároveň člověkem
s nejvíce promarněnými příležitostmi.
Lidstvo se dělí na ty, co dělají problémy, a na ty,
co se je snaží řešit.
Každý dělá, co umí – i ten, kdo neumí vůbec nic.
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Jestli někdo nemůže nebo nechce, výsledek je stejný;
ale toho, kdo nechce, si méně vážíme.
Když člověk musí a baví ho to, je to příjemné musení.
Všechno lidské se dá odpustit, ale co dělat s nelidským?
Člověk má tendenci svá negativa přenechat svému stínu;
ale stín se od nás nehne, jde s námi.
Chceme-li světlo, musíme brát i stín.
Srážka hlavy se zdí je někdy jen upozorněním,
abychom se vzpamatovali.
Špatným chováním vypuzujeme svoji duši z těla –
duše ztratí ve svém těle domov.
Vztek je pro idealistu hřích, pro materialistu nadstavba.
Jsou lidé, kterým nemůžeme věřit ani pozdrav.
Nejvíc se pomlouvá za zády, ale pomluva patří o něco níž.
Lichocení je přetvářka malých, při které se dělají ještě
menšími, než jsou.
Když něco končí, ale ještě neskončilo, a něco začne,
ale ještě nezačalo, pak je to život.
Vědci se snaží život prodloužit, umělci naplnit.
13
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V životě nejsou ani tak důležité výhry nebo prohry,
ale smysluplná práce.
Život se podobá spíše zápasu než tanci.
V životě je moc důležité, aby nedůležitých věcí nebylo moc.
I když se připravujeme na nejhorší, doufáme v to nejlepší.
Když je něco špatné, může to být ještě horší; a když je to
horší, ještě pořád se s tím dá něco dělat.

KANCELÁŘ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Pan prezident prof. Ing. Václav Klaus, DrSc.

17. ledna 2011

Věc: Příspěvek k celosvětovému míru
Vážený pane prezidente,
prostudováním dějinných událostí protkaných nedorozuměními mezi
národy, válkami, terorismem… jsem dospěl k zdánlivě jednoduché, ale
svým dosahem významné konkluzi, že krokem k celosvětovému míru
může být dohoda, aby alespoň hodiny na celém světě ukazovaly stejný
čas. Proto Vás tímto, pane prezidente, žádám o předložení mého návrhu
Radě bezpečnosti OSN.
Vážený pane prezidente, přeji vše dobré, očekávám Vaše pozitivní stanovisko k mému návrhu a jeho kladné vyřízení. Předem děkuji za informaci, kdy bude můj návrh Radě bezpečnosti předložen.
(Dne 29. dubna 2011 jsem pana prezidenta požádal o informaci, kdy
byl můj návrh Radě bezpečnosti předán a zda k němu byly nějaké připomínky. )
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