Kudlanka

JAK SE STÃ•T Å Å¤ASTNÃ•M SNADNO A RYCHLE
ÄŒtvrtek, 23 Ãºnor 2017

Co si budeme nalhávat, vÄ›t&scaron;ina lidí je ne&scaron;Å¥astných. I vy jste ne&scaron;Å¥astní. KlidnÄ› si Å™íkejte, Å¾e zrov
vy jste &scaron;Å¥astní, a já nemám dÅ¯vod vám nevÄ›Å™it, ov&scaron;em &ndash; aniÅ¾ bych chtÄ›l jakkoli sniÅ¾ovat
va&scaron;e &scaron;tÄ›stí &ndash; je to jen tím, Å¾e se jako neuÅ¾iteÄ•né hnidy bezcílnÄ› rochníte v teplounkých výkalech vl
ubohých Å¾ivotÅ¯, hlu&scaron;í a slepí vÅ¯Ä•i v&scaron;em tÄ›m otÅ™esným vÄ›cem kolem nás, jako jsou epidemie, války,
ekologické probémy, hladomory a Zeman.

I tak ale v&scaron;ichni touÅ¾íme po &scaron;tÄ›stí. Existuje jedna staletími a miliony lidí provÄ›Å™ená cesta, jak dosáhnout
&scaron;tÄ›stí. DobÅ™e ji znají v&scaron;ichni, kteÅ™í se nÄ›jakou dobu vÄ›novali východním duchovním naukám. To cestou js
drogy, napÅ™íklad kokain nebo pivo. Sice prý je&scaron;tÄ› nikomu opravdové &scaron;tÄ›stí nepÅ™inesly, ale i tak uÅ¾ celé v
nezi&scaron;tnÄ› pomáhají lidstvu zapomenout, jaké to je být ne&scaron;Å¥astný, a obÄ•as se navíc starají i o to, abychom
nevyhynuli. A kdyÅ¾ jich spotÅ™ebujete fakt hodnÄ› a nejste Keith Richards, tak brzo umÅ™ete a fikanÄ› si tím zkrátíte zbyteÄ
utrpení v tomto slzavém údolí.

Je to k neuvÄ›Å™ení, ale existují lidé, kteÅ™í drogami opovrhují. Místo nich doporuÄ•ují léÄ•it ne&scaron;tÄ›stí pÅ™átelstvím
i docela chápu, pÅ™eci jen drogy dneska stojí spoustu penÄ›z a druhý den se po nich Ä•lovÄ›k Ä•asto probudí v tratoli&scaron;t
vlastních zvratkÅ¯, pÅ™ípadnÄ› v tratoli&scaron;ti cizích zvratkÅ¯, a to se u pÅ™átelství stává spí&scaron; výjimeÄ•nÄ›. Lidé,
místo drog doporuÄ•ují pÅ™átelství, se sdruÅ¾ují kolem v&scaron;elijakých pozitivních webÅ¯, které pÅ™etékají návody, jak se
&scaron;Å¥astným snadno a rychle a mají v logu kytiÄ•ky, motýly a duhu. Tihle lidé mluví jazykem, který osciluje kdesi mezi
poetismem, klingon&scaron;tinou a strojovými pÅ™eklady z Google Translate, a není proto úplnÄ› jednoduché jim porozumÄ›t.
Rád bych vám svÄ›t tÄ›chhle zajímavých bytostí trochu pÅ™iblíÅ¾il, a rozhodl jsem se proto pÅ™eloÅ¾it vám návod na &scaro
z jednoho supersluníÄ•kového webu o osobním rozvoji. Díky tomu mu porozumí úplnÄ› kaÅ¾dý, a ne jenom Jarda Du&scaron;e

1. &bdquo;Definujte si, co
znamená mít &scaron;tÄ›stí.&ldquo; Tak tady jde v podstatÄ› o to, Å¾e
radovat se mÅ¯Å¾ete i
tÄ›ch nejobyÄ•ejnÄ›j&scaron;ích maliÄ•kostí, napÅ™íklad Å¾e
slunce svítí, vÄ•ely bzuÄ•í a ná&scaron; prezident dnes odpo
nevydal
Å¾ádné prohlá&scaron;ení.
2. &bdquo;Jste hodni toho být
&scaron;Å¥astni.&ldquo; To znamená, Å¾e nejen vy, ale v&scaron;ichni mohou být
&scaron;tastni &ndash; studovani i nevzdÄ›lani, chytÅ™i i blbi, Ä•erni
i bíli.
3. &bdquo;Pomáhejme ke &scaron;tÄ›stí
ostatním a &scaron;tÄ›stí se k vám bude vracet.&ldquo; To znamená, Å¾e kdyÅ¾
tÅ™eba chcete, aby vám lidi lajkovali fotku toho,
co jste mÄ›li k obÄ›du a vá&scaron; dakfejs, musíte na oplátku lajkovat
jejich fotky obÄ›da a dakfejs. Kdyby si v&scaron;ichni lidi vzájemnÄ›
lajkovali v&scaron;echno, co po&scaron;lou na
Facebook, svÄ›t by mokval &scaron;tÄ›stím.
4. &bdquo;&Scaron;tÄ›stí je setkání
pÅ™íleÅ¾itosti s pÅ™ipraveností.&ldquo; To asi ani není tÅ™eba
doplnil, Å¾e byste se mÄ›li hlavnÄ› pÅ™ipravit na to, Å¾e
vy u toho setkání asi nebudete.

pÅ™ekládat. Jen b

5. &bdquo;NauÄ•te se rozeznávat
&scaron;Å¥astná znamení.&ldquo; Tohle pravidlo znamená naprosto cokoliv
a je
urÄ•ené pÅ™esnÄ› pro ten typ lidí, kterým mÅ¯Å¾ete Å™íct &bdquo;Chce&scaron;-li být
&scaron;Å¥astný, musí&scaron; se
rozli&scaron;ovat skuteÄ•nost od reality!&ldquo; a oni se
o to fakt zaÄ•nou snaÅ¾it.

6. &bdquo;&Scaron;tÄ›stí je jako snÄ›hová
koule.&ldquo; To je taková metafora, která znamená, Å¾e
i malé
&scaron;tÄ›stí na sebe postupnÄ› dokáÅ¾e nabalit dal&scaron;í a dal&scaron;í
&scaron;tÄ›stí, aÅ¾ se z nÄ›j stane obrovitán
&scaron;Å¥astná lavina, která
s sebou strhne v&scaron;echno, co jí stojí v cestÄ›, a pohÅ™bí pod
sebou v&scaron;e Å¾iv
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7. &bdquo;VÄ›Å™te, Å¾e právÄ› vy
máte &scaron;tÄ›stí. Pravda je totiÅ¾ vÅ¾dy to, Ä•emu sami vÄ›Å™íte.&ldquo; Tady se
pÅ™ímo do stÅ™ev radostného Å¾ití: chcete-li být
&scaron;Å¥astní, musíte vÄ›Å™it, Å¾e navzdory v&scaron;em dÅ¯kazÅ¯
máte pravdu
a &scaron;tÄ›stí. Ostatní aÅ¥ si &ndash; va&scaron;emu &scaron;tÄ›stí navzdory &ndash; klidnÄ› Å¾ijí své
upachtÄ›né Å¾ivoty kdesi v reálném svÄ›tÄ›.
---

No, tÄ›ch pravidel bylo ve skuteÄ•nosti deset, ale sedmiÄ•ka mi pÅ™i&scaron;la jako &scaron;Å¥astné Ä•íslo a navíc si ste
nejsem schopný zapamatovat ani tÄ›ch sedm. Proto jsem si místo nich vymyslel jedno jediné, ale zato opravdu funkÄ•ní
pravidlo celoÅ¾ivotní spokojenosti: 1. &bdquo;Poslouchejte hlas
svého srdce a nechte se jím vést.&ldquo; KdyÅ¾ vám
tÅ™eba srdce po&scaron;eptá,
Å¾e lidi, co hledají &scaron;tÄ›stí podle návodu, je potÅ™eba umlátit krumpáÄ•em, tak
prostÄ› jdÄ›te a udÄ›lejte to. Uvidíte, jak hned budete &scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;í. Já
alespoÅˆ urÄ•itÄ›.

JAN FLA&Scaron;KA,
autor je &scaron;tÄ›stím bez sebe
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