
Chvíle a místa, která nám zbyly

Mnohé myšlenky, �innosti, stavy a v�ci se u v�tšiny dnes žijících lidí staly tak zvaným „normálním 
životem“. P�edstavme si tedy ponejprve, které to jevy si �lov�k (p�ezdívaný opovážliv� �lov�k rozumný) 
p�ivlastnil a s kterými se také sžil, �astokrát až do té míry, že si dlouho není schopen sám uv�domit takové své 
po�ínání. �lov�k dvacátého století skute�n� vynalezl mnohé, zásadn� zm�nil sv�j život a také výrazn� narušil 
vyvážený chod P�írody samotné, jež je samoz�ejm� vyvážená stále, avšak zp�sob jakým tak �iní, tedy ony 
výkyvy a abnormálnosti, jsou politováníhodné. Copak nového si �lov�k vymyslel, že v�dom� i nev�dom� škodí 
sám sob�, druhým a P�írod�?

Otev�eme-li každý z nás své o�i a podíváme-li se pak kolem sebe, spat�íme to, na co se nyní ptáme. 
Zapojíme-li poté nejenom sv�j rozum, ale také své srdce (což nutno �íci není dneska zcela samoz�ejmé, nebo� 
po n�kolika stoletích nadvlády rozumu, jenž se zejména projevoval v podob� v�d, lidé nejsou zvyklý a mnohdy 
jsou zmatení v použití rozumu i srdce a jejich vzájemné spolupráce za vedení jich samých, onoho �lov�ka), 
zapojíme-li tedy tyto naše dva orgány (naše nástroje k poznávání a k tv�r�í �innosti), pak m�žeme velice 
snadno spat�it nové cesty, jak vše napravit, a hlavn�, jak zm�nit své vlastní chování, abychom již nikomu 
neškodili. P�ipome�me si však nejd�íve n�které jevy, jež nás v sou�asnosti obklopují a mnohé z nás trápí.

Z myšlenek m�žeme jmenovat ty nejzhoubn�jší, jako jsou nenávist, lhaní, podvody, zneužívání, 
pomstychtivost a tak dále. Všechny tyto a další myšlenky se zhmot�ují a zapl�ují poté sv�t kolem nás, vidíme 
pak války, vražd�ní, ovládání „slabších“ „siln�jšími“, prostituci, drogov� závislé. Lidé se pak stávají sami 
svými otroky a jsou v��n� bez nálady, smutní, utáp�jí se v chronických depresích a dokonce proplouvají svým 
životem bezduše, neznají a nepátrají po smyslu svého života. Druhotným zhmotn�ním myšlenek takovéhoto 
�lov�ka jsou veškeré v�ci, jež jej obklopují, tedy a� už jsou to betonové krabice, v nichž žije, plechové 
konzervy, v nichž se dopravuje a umírá, technika a elektronika, jež nahrazují jeho život a daleko spíše jej 
odvádí od života �i jej �iní závislým, než aby mu pomáhaly; nebo a� to je vzduch, voda �i potraviny, na nichž 
hlavn� je lidské t�lo závislé, tedy t�i základní stavební kameny, jež však takovýto �lov�k prom�nil v špinavou a 
mrtvou vodu, zamo�ený vzduch a potraviny bohaté na chemické, nep�írodní a evidentn� nezdravé, �lov�ku 
škodící složky. 

Tedy tento skromný vý�et jev�, jenž je vskutku zlome�kem celkového po�tu, zde jmenuji z jednoho 
jediného d�vodu. Chceme-li již kone�n� obnovit p�vodní krásu P�írody, být š�astní ze svých život�, darovat 
svým d�tem to, za co m�žeme být pyšní a to, co je nejvíce rozradostní, chceme-li být takovýmto �lov�kem, je 
nutné (a myslím si, že nevyhnutelné), abychom si uv�domili, co bylo spácháno (svoji minulost), pou�ili se z ní 
a za�ali tak po malých kr��cích spole�n� napravovat škody a vytvá�et nový ráj na zemi (obrátit se ke své 
p�ítomnosti), pak jedin� dosáhneme toho, že jakékoliv místo na naší Zemi bude kouzelné a opravdu živé 
(spat�íme budoucnost, jíž si nyní ve svých hlavách a srdcích sníme).

Práv� jsme si postavily základní kámen pro naši úvahu, na n�mž, jak pevn� v��ím, každý z nás 
postavíme nový spole�ný radostný obraz budoucnosti.

Vra�me se k názvu naší úvahy (Chvíle a místa, která nám zbyly), abychom se od n�j odrazili a 
pokra�ovali tak v našem rozjímání. Tedy chvíle; tomuto slovu rozumím jako výrazu pro odpo�inek, pokoj �i 
�as na nás samé, �as, kdy m�žeme v klidu rozjímat (snad tak, jak �iníme nyní) o svém život�, o svých 
�innostech, kdy m�žeme „filosofovat“ (pou�ovat se ze svého života a hledat tak nadšen� moudrost), v kontextu 
s dnešním zp�sobem života by to snad znamenalo i �as na v�ci, jimž se pro náš „moderní život“ (usp�chaný, 
ustaraný, neš�astný, nucený – více �i mén�) nem�žeme v�novat, tedy �as na své blízké, p�átele i rodinu. 
Chceme-li žít ve spole�nosti, jaká v sou�asnosti napl�uje naše m�sta, musíme se velice snažit, abychom 
dosáhli takovýchto chvil, nebo� �lov�k se neúm�rn� zatížil povinnostmi, jež jej odvád�jí od skute�ného života. 
„Moderní život“ tak zp�sobuje, že sv�domitý student je v��n� pono�ený v u�ení, teoriích a od života 
odtažených pou�kách a pravidlech (student pak nemá on�ch chvilek, kdy samostatn� uvažuje a p�emýšlí), že 
rodi� t�žce zvládá spole�ností dané nároky na výchovu a zabezpe�ení rodiny (rodi�e nemají chvil na skute�n� 
láskyplnou a osobní výchovu svých d�tí), že lidé v�bec zatížení prací, nároky, informacemi a manipulacemi 
žijí jakoby ani nežili – bezduše. Op�t jsem se pono�il do neblahé skute�nosti, jež nás obklopuje, a zahrnul vás 
t�mito myšlenkami, snažím se však podnítit vás k tomu, aby následující návrhy, mé sny v lepší zít�ek, 
probudily i ve vás onu pot�ebu zm�n, nebo� �lov�k, jenž nic nepot�ebuje (myslí si, že nic nepot�ebuje), také nic 
nechce, a naopak �lov�k, jenž v�dom� a smyslupln� žije sv�j život má p�ed sebou cíle, jichž neustále dosahuje, 
a dál si klade nové cíle, po dosažení t�ch p�edešlých.

Nyní se odrazíme podruhé a ješt� výše od názvu naší úvahy. Zamysleme se totiž nad tím co to 
skute�n� znamená „místa, které nám zbyly“. Nebo� místa kolem nás je stále stejn� jako p�ed tisíci lety, míníme 
nejspíš místa, v nichž jsme bytostn� rádi, v nichž jsme vpravd� š�astni, v nichž na�erpáváme jakousi životní 
sílu, inspiraci pro naše následující kroky, v nichž také m�žeme trávit naše chvíle (takové, jaké jsme si výše 
popsali). Vychází mi z toho, že takovýmto místem myslíme p�írodu, takovou jakou m�žeme stále spat�it 
v n�kterých civilizací nenarušených oblastech naší zem�, lesích, polích, jakou v nepatrných zlomcích skute�né 
krásy oné p�írody m�žeme spat�it za svým m�stem, jakou však v daleko v�tší kráse spat�íme v zemích naší 



�inností zdánliv� nenarušenou. P�írodu �lov�k odjakživa vyhledával a radoval se z ní, vždy� �lov�k sám je 
sou�ástí P�írody. Pravda, �lov�k je stvo�ením v mnohém výjime�ný, avšak rovnost je jedním z p�írodních 
zákon�, jež všechny tyto výjime�nosti udržuje v souladu. Mám dojem, že jsme na naši Mati�ku Zemi 
zapomn�ly a své zraky jsme od ní �astokrát odvrátili, ukryli jsme se tak do již výše zmín�ných betonových 
krabic a um�lých, železných a elektrických královstvích; ve skrytu duše však stále hledáme živá místa, jež nám 
jsou v mnohém podobná a jež nás toliko napl�ují.

Uv�dom�ní naší pot�eby t�chto chvil a míst nás povznese k prvním zm�nám. Paulo Coelho nás svými 
slovy nabádá k on�m prvním kr��k�m: „Každé hledání za�íná št�stím za�áte�níka. A vždycky kon�í zkouškou 
dobyvatele.“ Proto, cítíme-li uvnit� nás onen neodbytný pocit pot�eby n��eho nového, smysluplného a 
napl�ujícího, za�n�me u t�ch zdánliv� nejmenších v�cích, totiž, chceme-li naši p�írodu kolem nás povznést ke 
své p�vodní kráse, �i�me tak v každém svém �inu, dokonce i v každé své myšlence. Odpov�zme si sami, zda 
máme právo v�dom� zacházet se všemi v�cmi, jež si koupíme (je skute�n� nutné míti své osobní auto, veškerou 
elektroniku, chemické a nezdravé potraviny?), zda m�žeme v�dom� rozhodovat (kterého politika zvolit, jezdit 
autem, autobusem, kolem �i chodit p�šky, prosed�t u televizních obrazovek hodiny a hodiny �i v�novat �as 
svým blízkým nebo knihám?), zda smíme v�dom� tvo�it a vybírat si své myšlenky (utáp�t se v lítosti �i vlídnou 
myšlenkou se pochválit, popírat �i p�ijmout skute�nost, nadávat �i hledat lepší �ešení, nudit se �i vytvo�it sv�j 
sen, jenž pak naplníme a uskute�níme, dívat se na katastrofické filmy a prop�j�ovat jim tak sílu své myšlenky 
�i op�t se pono�it do p�edstav o krásném a pravdivém život�?). M�že každý z nás (Vy, �tená�i) rozhodovat sám 
o sob�?

Jist� se již opakuji, avšak ješt� pro jednou zde chci zd�raznit, že veškeré jevy dnešní spole�nosti, jež 
jsou výše popsány (holá konstatování smutné a šedivé skute�nosti života dnešního �lov�ka), nám mají sloužit 
k pochopení a pou�ení, tyto myšlenky zde byly použity, aby se staly naším nástrojem poznání – hybnou pákou 
k �ekávaným zm�nám. Jakékoliv jiné používání t�chto myšlenek by bylo (v��i pravd� a moudrosti) nesmyslné 
a �lov�ku škodlivé. Není snad podn�tn�jší (a nemén� radostn�jší) v�novat své myšlenky tomu, co chceme 
vytvo�it, tedy krásné a živé P�írod�?

Nyní kone�n� p�icházíme k on�m sn�m a p�edstavám, na n�ž jsem mnohokrát odkazoval. Op�t vás 
vyzívám, abychom se všichni spole�n� zamysleli nad tím, v jakém sv�t� bychom cht�li žít. Naše p�edstavy 
nemusí být shodné, ba mohou být pom�rn� rozdílné, avšak pokud se již naše uv�dom�ní projeví také v našich 
myslích, pomalu, ale jist� se vydáme k rozší�ení „chvil a míst, jež nám zbyly“ k „chvílím a míst�m, jež nás 
obklopují“. Vždy� pokud se „pouhý“ francouzský lid v roce 1789 rozhodl vrátit si svobodu a rovnost, jež jim 
byla sebrána, co dokáží lidé na celém sv�t�, rozhodnou-li se vrátit se k P�írod�, již toliko pot�ebují? P�estanu-li 
já používat nesmyslné výdobytky dnešní „civilizace“, dopomohu napln�ní našeho cíle, p�estanete-li vy také 
používat pro vás nesmyslné výdobytky dnešní „civilizace“, náš cíl se p�ed námi zjeví v plné své kráse, a 
p�estaneme-li takto celé lidstvo, dosáhneme našeho cíle.

Na�rtnu zde obrysy milé budoucnosti, snad, aby jste byli více inspirováni, snad, abychom skute�n� 
naplnili sv�j sen. 

Lidé jsou otev�ení všem skute�nostem kolem sebe, nic nepopírají, vše p�ijímají, pou�ují se a radostn� 
se vyvíjejí, zárove� je pro každého �lov�ka zcela p�irozené pono�it se ob�as do hlubin své duše a hledat 
odpov�di na své otázky. Lidé již žijí vyrovnan� a proto opoušt�jí betonové prost�edí a v�bec všechny 
nepot�ebné a škodící v�ci p�edcházející technické doby, n�kte�í odcházejí do p�írody, na venkov, aby zde 
zakládaly své rodinné statky, na nichž by žili zcela nezávisle a navíc by p�stovali plodiny naprosto zdravé 
(navíc obohacené energií, již žádná hromadná geneticko-chemická výroba dát nedokáže) v p�ebytku a mohli 
tak m�stským lidem poskytnout tolik pot�ebné jídlo. Lidé ve m�stech napravují vše nedokonalé ve svém okolí, 
stále více a více zjiš�ují, že mnoho v�cí, kv�li nimž jejich p�edci šíleli a ni�ili si životy, již nepot�ebují, celá 
P�íroda se tak rychleji ozdravuje a obnovuje, nebo� již není toliko ni�ena a ubíjena. Vzduch i voda jsou stále 
�ist�jší. Stále více rodin, jež pe�ují o své statky tvo�í stále více kousí�k� ráje, nebo� na statcích se obnovil vztah 
�lov�ka s �lov�kem a také si �lov�k kone�n� op�t osvojil svoji úlohu, pe�uje o vše živé kolem sebe a vede 
p�írodu k nezávislosti, vyrovnanosti a kráse, k p�írod�, jež slouží �lov�kovi, jenž jí je za vše vd��en a chová se 
k ní s pokorou a láskou.

Na záv�r zde nabízím slova, jež napsal Antoine de Saint-Exupéry, slova, která, pokud možno, 
chápejme alegoricky (pod liškou si tak snad p�edstavme cokoliv jiného živého, p�írodu samotnou…). „‘Známe 
jen ty v�ci, které si ocho�íme,‘ �ekla liška.‘Lidé už nemají �as, aby n�co poznávali. Kupují u obchodník� v�ci 
úpln� hotové. Ale pon�vadž p�átelé nejsou na prodej, nemají p�átel. Chceš-li p�ítele, ocho� si m�!‘“

12.3.2005, David Šeterle


