
            Kořeny zloby a nenávisti 

 

         Naše společnost je sociálně i názorově rozdělená a psychicky těžce nemocná. Stačí 

se jen zaposlouchat do zlobných a nenávistných útoků i komentářů v televizním pořadu 

„Máte slovo“ anebo se podívat na diskuzní stránky na internetu, kde se i naprostí 

ignoranti „zasvěceně“ vyjadřují k umění, ke sportu, k politice apod., a slušně vychovaný 

člověk je doslova ohromen a současně i zhrozen záplavou převážně anonymní hrubosti, 

sprostoty, zášti, zloby a sžíravé nenávisti. Kde se to v těch lidech bere? Kde jsou kořeny 

takové zloby, nenávisti a přitom i zbabělosti, když se tito „odvážně diskutující“ nedokáží 

ani poctivě představit? Jak je možné, že v takovém extrémním záporném emočním 

předlaku (stálém vzteku a z něho pocházející strasti) dokáží sami se sebou žít? Vždyť 

jejich každodenní zloba a nenávist je musí těžce psychicky poznamenat, neboť „zvyk je 

železná košile“. Tyto záporné emoční přetlaky (strast) se proto mnohdy projevují i 

fyzickým násilím vůči jiným lidem a jelikož se většinou jedná o muže (hrubé, sprosté a 

nenávistné však dokáží být i ženy, které navíc disponují i lstivostí a zákeřností), jejich 

zlobou trpí nejen jejich manželky, družky a děti, ale i sousedé a ostatní občané, bez 

ohledu na to, v jakém jsou poměru k dotyčnému zuřivci. V důsledku nezvládnuté zloby 

proto došlo už nejen k mnohým vraždám v afektu, ale i k masové vraždě v Uherském 

Brodě, úmyslně způsobeným výbuchem byl zbořen dům, ve kterém zahynuly i nezletilé 

děti, vystrašený a zmanipulovaný důchodce se pokusil vykolejit vlak, opakovaně dochází 

k „vybržďování“ a napadání ostatních účastníků silničního provozu (a to i se zbraní) a 

naposledy se exekucí ohrožení občané pokusili vyhodit svůj dům do povětří i s exekutory 

a policisty. Kolik záporně vnímaných vnějších podnětů stačí k tomu, aby se z normálního 

člověka stal nejprve hulvát, poté násilník a nakonec nebezpečný šílenec?  

 

       „Bezprostřední agresivita – popudlivost – přebývá nesporně mnoha, příliš mnoha 

lidem. Je dána nadbytkem emotivity a individuální nevyváženosti. Někdy to může být i 

chorobou a patologickými dispozicemi.“ 

   (Vladimír Levi – Já a my; Nakladatelství Mladá fronta - Edice Kolumbus 1976, str.218)  

 

         I když je nutno poctivě přiznat, že na rozdíl od předcházejích desetiletí či dokonce 

staletí jsme doslova zaplaveni nepříjemnými podněty anebo protichůdnými, matoucími či 

dokonce zcela lživými informacemi, vyvolávajícími neklid i strach, záleží pouze na tom, 

do jaké míry jsme schopni se v nich orientovat, nepodlehnout cílené manipulaci, odlišit 

podstatné od nepodstatného a pravdu od lži a kromě toho ovládnout i svoji závist, 

pocházející ze strastiplné touhy po majetku (pud shromažďovací) a uplatnění v životě 

(pud po uznání). Moudří, zkušení a filosoficky i historicky vzdělaní lidé, povznesení nad 

lidskou hamižnost, závistivost a fantazijní představivost, to mají mnohem snazší, než 

nedovzdělaní, nerozumní, nevědomí, hloupí a naivní „informační konzumenti“, kteří jsou 

bez sebemenšího použití rozumu schopni uvěřit i největším nesmyslům, konfabulacím a 

lžím a vytvořit si z nich svůj vlastní bludný světonázor (nejčastěji se jedná o úkorné teorie 

o celosvětovém, celoevropském, zednářském, židovském anebo zločineckém spiknutí). 

Pokud pak tito bloudi ještě navíc propadnou zlobě z nedostatku majetku a svého 

společenského uplatnění, a sžíravé závisti vůči lidem, kteří jsou buď zaslouženě anebo 

nezaslouženě společensky úspěšnější než oni, je už „zaděláno“ na zlobou přetlakovaného 

paranoika, který může být společensky nebezpečný.  
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       „Jsou tři značky, výrazy a projevy blouda, mniši, u člověka bláhového, a sice: 

- bloud myslívá věci neblahé a špatné,¨ 

- vyslovuje řečí slova neblahá a špatná 

- a provádí činy neblahé a špatné. 

         Jsou tři značky, výrazy a projevy mudrce, mniši, u člověka moudrého, a sice: 

- mudrc myslívá věci spásné a dobré, 

- vyslovuje řečí slova spásná a dobrá, 

- a provádí činy spásné a dobré.“            (Buddha – 563-483 př.n.l.; Bloud a mudrc) 

 

       „Žádosti dávají vzniknout nenávisti, různicím, nesvornosti, vzpourám, válkám; a 

nezuří jen mimo nás a nevrhají se ve slepém vzteku jen na jiné, ale uvnitř našich duší 

je mezi nimi samý svár a spor. To nutně musí mít za následek život plný hořkosti, takže 

jen mudrc, který se úplně zbavil všech jalových a mylných názorů a spokojuje se jen 

tím, co mu jeho přirozenost dovoluje, může žít bez zármutku a strachu.“ 

                                      (Marcus Tullius Cicero – 106-43 př.n.l.; O nejvyšším dobru a zlu)  

 

       „Kdo zadrží svůj hněv, který náhle vypukl jako rozjetý vůz, toho nazývám 

vozatajem; jiní lidé jenom uzdu drží. Ovládáním potlač hněv, dobrem zlého překonej, 

darem přemáhej lakomce a pravdou lháře.“                                                        (Buddha) 

 

         Mnozí nerozumní, nevědomí a hloupí lidé nezvládají společenskou situaci ani sami 

sebe. Proto jsou stále nespokojení, podezřívaví a zlostní, na všechno nadávají, popudlivě 

reagují i na neškodné vnější podněty (např. i neúspěšné sportovní utkání anebo závod), 

vyvolávají zbytečné spory (převážně sousedské) anebo kolektivní rvačky (sportovní 

„fanoušci“), svojí hrubostí obtěžují své okolí a svými rozmanitými úkornými představami 

se tak dlouho užírají, až jim jednou „rupne v bedně“. Nikdo je však (raději) nesleduje ani 

na jejich chování neupozorňuje příslušné orgány, protože nikdo si nechce „pálit prsty“ a 

nechce být považován za udavače (vždycky se totiž dá zjistit, kdo na někoho něco 

„udal“). Lidé jsou proto vůči sobě převážně lhostejní, svých závistivých, popudlivých, 

agresivních, sprostých, paranoidních a problematických spoluobčanů si raději nevšímají, 

vyhýbají se jim a ze strachu nezřídka nezabrání ani jejich násilným útokům na jiné 

spoluobčany. Ono se totiž může snadno stát, že v důsledku policejní představivosti (i mezi 

policisty se totiž naleznou paranoidně uvažující a obecně nebezpeční fantastové) se 

z oběti může snadno vykonstruovat útočník a z útočníka oběť. 

 

       „Jako vassiká střásá zvadlé květy, tak i vy, mniši, střásejte chtíč, zášť a nenávist.“ 

                                                                                                                                (Buddha) 
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         Protože k lékařům anebo psychologům žádný chorobný vztekloun dobrovolně 

nepůjde (každý pomatenec se totiž považuje za normálního, zatímco za nenormální 

považuje své okolí), preventivními lékaři naší společnosti by měli být politici, kteří by 

naši společnost řídili moudře, uvážlivě a spravedlivě, přísně by dbali na pravdivost 

veřejně poskytovaných informací, neštítili by se uvážlivé cenzury (záleží pouze na vhodné 

argumentaci, která „usadí“ i hloupé a naivní humanisty) a svým příkladným mravným 

chováním by ostatním občanům nastavovali normu, jak by se i oni chovat měli. Situace je 

však naprosto opačná. I mnozí politici jsou totiž permanentně záporně emočně 

přetlakovaní (frustrovaní) a paranoidní, všude vidí politické nepřátele, a pokud ještě 

žádné nemají, tak si je vymýšlejí nebo cíleně vytvářejí a svým voličům lživě předstírají, 

jak s těmito „nepřáteli státu“ v jejich nejbytostnějším zájmu ze všech sil bojují. I pro 

klidné povahy je pouhé pozorování a poslouchání těchto demokraticky zvolených 

„spasitelů národa“ obtížně stravitelným utrpením, protože to, jak se chovají a co 

vypouštějí z úst, rozhodně nevzbuzuje pocity libosti. Mnozí z nich jsou doslova 

bacilonosiči zla a rozsévači hrubosti, sprostoty, lži, zloby, závisti a nenávisti, kteří by 

sami potřebovali psychologickou anebo psychiatrickou léčbu, ne-li přímo nucenou 

hospitalizaci v uzavřených a v přísně střežených odděleních psychiatrických léčeben. 

Tohle že je národ Jiráska, Šafaříka, Jungmanna, Palackého, Nerudy, Dvořáka, Smetany, 

Masaryka a jiných velikánů české kultury a politiky?  

 

                    „Krásně promluvená řeč nese ovoce, je-li spojena s činy,  

                      tak jako nádherný, krásně zbarvený květ, jestliže nádherně voní.“ 

                                                                                                                                (Buddha) 
 

         Mnozí vysoce postavení politici se neopírají ani o své pozitivní povahové vlastnosti 

(které žádné nemají), ani o osvědčenou dobrou pověst (kterou také žádnou nemají), ale 

opírají se o masu důvěřivých, zmanipulovaných anebo zfanatizovaných přívrženců, kteří 

ve své nevědomosti, hlouposti a zaslepenosti vůbec nejsou schopni pochopit základní 

pravidla stabilizované občanské společnosti. A protože lidé nerozumní, nevědomí, 

nemravní a hloupí vždycky početně převažovali nad těmi vědoucími a mravnými (věděli 

to již Buddha, Hérakleitos, Sókratés, Platón aj.), kteří s jejich pochybnými idoly 

nesouhlasili, byli lidé vědoucí a mravní vždycky největšími nepřáteli mocných, na ně se 

snášela jejich zloba a proto byli skandalizováni, vyháněni, popravováni i vražděni. 

Motivace i nenávist dnešních mocných vůči lidem vědoucím a mravným zůstala stejná, 

změnily se pouze metody jejich společenské likvidace. 

 

         Příznačným pro tuto situaci je tento výrok jednoho z nejproslulejších antických 

filosofů, Hérakleita z Efesu (asi 544-484 př.n.l.): 
 

       „Slušelo by se Efeským, aby se všichni dospělí oběsili a zanechali město 

nedospělým, neboť vyhnali svého nejzdatnějšího muže, Hermodóra, říkajíce: „Z nás 

nebudiž nikdo nejzdatnější, anebo budiž jinde a u jiných!“ 

                             (F.Ch.Kessidi – Hérakleitos; Nakladatelství Svoboda 1985, str. 32,152)  
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Poznámka:  

         Na žádné právnické fakultě se nedozvíte, že podle historika Strabóna (64 př.n.l.-21 

n.l.) vyhnanec „Hermodóros podle všeho sepsal Římanům některé zákony“. Předpokládá 

se, že se usídlil v Římě a podílel se na tvorbě pověstných Zákonů dvanácti desek. 

Potvrzuje to i římský historik Plinius Starší (23-79 n.l.), podle kterého byla Hermodórovi 

v Římě postavena socha. Jsem si jist, že ani jediný student ani jediné právnické fakulty 

v naší republice to neví – a patrně to nevědí ani mnozí profesoři práva.     

 

 

         Všichni totalitně uvažující politici především usilují o to, aby národ rozdělili a jeho 

jednotlivé skupiny poštvali proti sobě. Je to prastará osvědčená metoda a již od dob 

Caesarových je stále úspěšně užíváno pravidlo „Rozděl a panuj!“ (Divide et impera!). 

Proto jsou některé skupiny obyvatelstva chváleny, jiné haněny a neustále jsou vymýšleni 

nejrůznější „nepřátelé lidu“, na které se svedou všechny společenské problémy. Protože 

se zvětšují i sociální rozdíly, přibývá nejen lidí na pokraji chudoby, ale i lidí opravdu 

nuzných, kteří jsou trýznivými pocity, zlobou a nenávistí doslova přetlakovaní. Ani jediný 

politik přitom dnes neřekne (protože to ani neví), že „rovnost je nejvlastnějším znakem 

spravedlnosti“ (M.T.Cicero), protože ani nechápe, že v zájmu stability společnosti musí 

stejnou měrou měřit bohatým i chudým, aby tak byli oboustranně a smysluplně chráněni 

jedni před druhými.   
 

         Lež, polopravdy a manipulace prosákly celou naší společností. Nejsnazší pořízení 

je s lidmi nerozumnými, nevědomými a hloupými, kteří snadno „naletí“ na lži, 

polopravdy, lichotky i podbízení, vzdělání si nikdy nevážili a vzdělanými lidmi opovrhují, 

protože i samotní politici vzdělání a vzdělance s oblibou zesměšňují. Naproti tomu 

nejtěžší pořízení je s lidmi filosoficky vzdělanými a samostatně myslícími (vzdělání a 

inteligence nejsou totožné a i „vzdělanec“ se může snadno projevit jako hlupák), pokud 

ovšem také nejsou chorobně zištní, úplatní, mocichtiví a zlu přizpůsobiví. 
 

         Moudří a uvážliví lidé  byli vždycky největšími nepřáteli mocných, ať už to byli 

náboženští představitelé, fašisté, komunisté anebo demokrati. V našem nedávném 

totalitním režimu byli takovými nenáviděnými vzdělanci např. „pravicoví oportunisté“, 

„podvratné kontrarevoluční živly“ a „prožuklí neduživí intelektuálové“, v dnešní 

pseudodemokracii jsou to „pražští kavárníci“, „lepšolidé“, inženýrci, doktůrci, 

profesůrci, vědátoři apod., jejichž vzdělání i profesní postavení je ze strany nejrůznějších 

mocichtivých populistů zlehčováno, zesměšňováno a proti kterým je štván zmanipulovaný 

dav, osobním příkladem mnohých politiků cíleně vychovávaný k hrubosti, spostotě a 

„siláckému“ („lidovému“) primitivnímu vyjadřování. Výrazným znakem každé totality 

anebo blížící se totality (pseudodemokracie) proto vždycky bylo, je a stále bude úmyslné 

vyvolávání nenávisti vůči lidem „nebezpečně“ vzdělaným a moudrým (nikdy ovšem vůči 

lidem bohatým anebo nepoctivě zbohatlým, neboť i těch je mezi politiky příliš mnoho), 

protože jejich vzdělanost a moudrost popuzovala ty, kteří tyto vědomosti a mravní kvality 

neměli, ač by se jimi velice rádi pyšnili. Vládci proto vždycky měli spíše v oblibě šašky a 

pochlebovače než filosofy a vzdělance, protože žádný vládce kolem sebe nesnese lidi, 

kteří jsou moudřejší než on a dokonce (ta drzost!) mají vždycky pravdu. 
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         „Týž výrok, pronesený mudrcem, může být potrestán smrtí, ale pronese-li jej šašek, 

vzbudí to takové veselí, až je to k nevíře.“   

                                                 (Erasmus Rotterdamský – 1466-1536; Chvála bláznovství.) 
 

                          „Nevíš, jaký je to vládce? Podívej se na jeho rádce!“  

                                                                                                  (Sün-c´- asi 313-238 př.n.l.) 

 

 

         Pokud se ovšem začneme zabývat kořeny zloby a nenávisti, musíme se opět vrátit k 

Buddhovi, který jako první analytický psycholog došel k závěru, že všechna naše hnutí 

mysli jsou výsledkem představ, jejichž povaha je tvořivá. Až do současné doby přitom 

nikdo nedokázal lépe formulovat podstatu našich pocitů (emocí). Představy o naší 

existenci, našem postavení ve společnosti i všech okolních jevech a událostech se totiž 

nikoli pouze zpravidla, ale téměř vždy výrazně rozcházejí s objektivní realitou (pravou 

skutečností). Buddha též pochopil, že tvořivé představy převážné většiny lidí jsou 

žádostivé. Touha po majetku, moci a životním úspěchu je totiž silně motivační, zatímco 

nedostatek majetku, moci a společenského postavení je silně traumatizující (zdroj závisti, 

zloby a nenávisti). Čím větší má tedy člověk vědomosti, zkušenosti i míru sebeovládání, 

tím úplněji skládá svoji mozaiku poznání a tím snadněji se dokáže vyrovnat i s působením 

nepříznivých okolností; naproti tomu nevědomý hlupák (kterých je mnohem více) 

nahrazuje vědění, zkušenosti a sebeovládání pocity, mylnými představami, vírou anebo 

neskonalou důvěrou v nepoctivá, záludná a lživá slova dovedného náboženského nebo 

politického manipulátora.   
 

         Obecně platí zkušenostní poznatek, že pokud činnost nějaké osoby anebo okolní 

děje, jevy anebo události neladí s našimi představami o tom, jaké by měly být anebo jak  

by měly vypadat, vzniká nelibost (též rozladěnost - mírná záporná emoce), která se při 

opakování obdobných neladících podnětů mění ve zlost (vyšší záporná emoce) a postupně 

nabývá nenávistného emočního přetlaku (extrémní záporná emoce). Stačí si jen 

poslechnout některé sportovní fanoušky, jak běsní při opakované prohře jejich mužstva a 

jakými slovy častují jeho trenéra. 

 

         Takto psychicky postižený člověk má zlost na všechny a na všechno; stále nadává, 

se vším mlátí, do všeho kope, vnitřně zuří, za řízením vozidla řve, troubí a dělá neslušné 

posunky, je okamžitě připraven ke slovnímu anebo fyzickému útoku (a to i se zbraní) a 

pro sebe i své okolí je soustavným zdrojem vysokých záporných emocí. Existuje bezpočet 

rodin, které jsou takto postiženy chováním některého ze svých členů – nejčastěji mužů 

alkoholiků (dlouhodobý historický jev) anebo vnuků toxikomanů (jev moderní) – a to již 

ani nehovořím o řádících sportovních fanoušcích, opileckých a násilnických tlupách 

anebo o permanentně vzteklých řidičích (tzv. nehodářích), kteří každodenně vytvářejí na 

silnicích obecně nebezpečné prostředí.  
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         Představy a emoce (pocity) jsou základem naší existence i vnímání sebe sama.  

Z jednoho chybně vnímaného podnětu vzniká mylná představa, z ní pak vzniká mylná 

představa další, pak další a tak se z našeho mylného vnímání objektivní reality i sebe 

samotného mnohdy postupně stává realita fiktivní, mylná a nepravdivá, která vyvolává 

různě intenzivní záporný emoční přetlak, vyúsťující v neuvážená rozhodnutí, slova i 

skutky. Stamiliony lidí žijí v bludu o sobě i okolním světě, nekriticky poslouchají prolhané 

politiky, kazatele a věrozvěsty, věří naprostým nesmyslům (politickým i náboženským), 

vytvářejí si bludné konstrukce o konci světa, rozmanitých spiknutích, ufonech, vesmírných 

flotilách apod., demonstrují, nadávají si, rvou se anebo dokonce mezi sebou válčí, budují 

si podzemní kryty, hromadí zbraně i potraviny, všechny své rodinné příslušníky cvičí ve 

střelbě apod. Celý svět je plný fantazírujících a záporně emočně přetlakovaných pošuků, 

kteří ve svých myslích tvoří rozmanité představy, velice často plné zloby a nenávisti – a 

jaká je jejich dlouhodobě poškozovaná mysl, takové jsou i jejich skutky.  

 

         Od starověku přitom zaznívají hlasy mudrců, vyzývající lidi k filosofickému vzdělání 

a racionálnímu myšlení, které však nebyly nikdy vyslyšeny. Samotné označení člověka 

„homo sapiens“ (člověk rozumný) je totiž pouhým výsledkem naivně humanistických 

představ antropologů, neboť převážná většina lidí je rozumu vzdálená (homo amentus) 

anebo rozumuprostá (homo dementus). Myšlení a mravné uvažování jsou totiž mnohem 

obtížnější než myšlení odmravnělé (zejména žárlivé, závistivé, bezcitné a zištné), 

nemyšlení, pocity a víra. Vždycky tomu tak bylo, stále tomu tak je a stále tomu tak bude. 

K potvrzení těchto slov lze uvést těchto několik citátů: 

 

 

         Přivedl otec syna k filosofu Aristippovi, aby ho vyučil vědám. Podivil se, jak mnoho 

peněz učitel za vyučování žádá. „Tolik?“ řekl, „za to bych si mohl koupit osla.“ „Tak si 

ho kup,“ povídá filosof, „budeš mít dva.“ 

          (Na veselé struně. Výbor z antického humoru; Nakladatelství Svoboda 1971, str.62)       

 

 

       „Po Kristovi nepotřebujeme vědychtivost, po evangeliu nepotřebujeme bádání.“ 

                                                                    (Quintus Septimius Tertullianus – 160-230 n.l.) 

 

       „Pro dobro víry musí být zničeny knihy. Víra stoupala rychle a lehce, když ještě 

nebylo knih, nebylo rozumu, nebylo učených hádek.“ 

                                                                                   (Girolamo Savonarolla – 1452-1498) 

 

       „Rozum je děvka ďáblova; rozum je třeba zabít a jenom věřit, věřit a věřit.“ 

       „Každý, kdo chce být křesťanem, nechť odtrhne svůj zrak od rozumu.“ 

       „Rozum ať je vyhuben u všech křesťanů.“                       (Martin Luther – 1483-1546) 

 

       „Obětujme rozum Bohu.“                                               (Ignác z Loyoly – 1491-1556) 
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         Pokud se tedy zamyslíme nad kořeny zloby a nenávisti, pak opřeme-li se o tisícileté 

historické zkušenosti, je závěr jediný - spočívají v nevědomosti, nerozumnosti a hlouposti, 

ze kterých pak vyrůstají bludné myšlení, mylné představy, žádosti a touhy, neuvážená a 

zlá rozhodnutí, neuvážená a zlá slova i neuvážené a zlé činy. Věděli to již filosofové a 

mudrcové ve starověku, říkali to, psali o tom, a stejně to bylo málo platné, protože po 

všechny časy platí zkušenostní poznatek, že poučovat hloupé je nejen zbytečné, ale i 

nebezpečné (Indická učebnice moudrosti Paňčatantra anebo Patero ponaučení). 

 

                                „Zkušenost je nejlepší učitelkou všeho.“ 

                              (Experientia optima rerum magistra est.) 

 

                 „Kořenem zla je nevědomost.“                              (Konfucius – 552-479 př.n.l.) 

 

                „Hloupost je dnes všeobecnou chorobou krajin pod nebesy. 

                  Je největším neštěstím lidských tvorů. 

                  A převelikou pohromou jejich žití.“                       (Sün-c´ - asi 340-245 př.n.l.) 

 

               „Slepotou je raněn tento svět a jen málokdo prohlédne.“ 

                                                                                               (Buddha – asi 563-483 př.n.l.) 

 

         Je smutnou skutečností, že to co bylo tehdy „dnes“, je dneškem i ve 21.století. Lidé 

se totiž nezměnili, psychicky jsou stále stejní a stejní budou až do svého vyhynutí. Je totiž 

velice nepravděpodobné, že si tuto úvahu někdy přečte nějaký ministr školství, předseda 

vlády anebo specializovaný europoslanec a zmobilizuje všechny své síly k rozvoji 

společensky stabilizující vzdělanosti, mravnosti a k potlačení neúnosně rozbujelé hrubosti 

a sprostoty. Přesto nelze propadat depresi (záporným emocem, chmurám), i když 

společenský vývoj nelze ani v nejbujnější fantazii označit za pozitivní. Ze zlých kořenů 

nerozumnosti, nevědomosti a hlouposti totiž stále vyrůstají nové, zlé a jedovaté výhonky 

(chamtivost, rozmařilost, poživačnost, sobectví, pýcha, závist, žárlivost, zloba, nenávist 

atd.), které postupně zaplevelují celý svět. Moudrých lidí je stále jako šafránu, avšak 

hlupáci jakoby padali s nebe. Navíc jich ještě statisíce přicházejí z Afriky i jiných 

inteligenčně a vzdělanostně zanedbaných zemí, aby kořeny zla ještě více posílili. 
 

         K potvrzení pravdivosti slov o tvořivé činnosti záporných představ lze uvést 2500 let 

starou Buddhovu řeč „Zášť a její přemožení“. Kdo má mysl otevřenou moudrému a 

ušlechtilému slovu, jistě v ní nalezne inspiraci pro své budoucí správné poznání, 

rozhodnutí, slova i jednání (první čtyři Buddhovy cesty vedoucí k zániku strasti). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

                                                    - 8 - 
 

 

 

 

 

         Tak jsem slyšel: 

 

         Jednou Vznešený oslovil shromážděné mnichy touto řečí: 

 

       „Je devět druhů zášti, mniši, které člověk pociťuje. Kterých devět? 

         V myšlence: „On mi uškodil“ pociťuje zášť. 

         V myšlence: „On mi škodí, 

                                on mi chce škodit, 

                                on uškodil mému milému příteli, 

                                on škodí mému milému příteli, 

                                on chce škodit mému milému příteli, 

                                on pomohl mému úhlavnímu nepříteli, 

                                on pomáhá mému úhlavnímu nepříteli, 

                                on chce pomáhat mému úhlavnímu nepříteli“; 

         v těchto myšlenkách pociťuje zášť a také je i bez veškerého podnětu popuzen. 

 

         Je devět způsobů přemožení zášti, mniši, které člověk volí k přemožení zášti.  

         Kterých devět? 

         V myšlence: „Co mi to prospěje, budu-li myslet, že mi uškodil?“ přemůže zášť. 

         V myšlence: „Co mi to prospěje, budu-li myslet, že mi škodí, 

                                že mi chce škodit,  

                                že uškodil mému milému příteli, 

                                že škodí mému milému příteli, 

                                že chce škodit mému milému příteli, 

                                že pomohl mému úhlavnímu nepříteli, 

                                že pomáhá mému úhlavnímu nepříteli, 

                                že chce pomáhat mému úhlavnímu nepříteli?“; 

         v těchto myšlenkách přemůže zášť a proto není bez veškerého podnětu popuzen. 
 

         To je devět druhů přemožení zášti, mniši!“ 

 

         Tak pravil Vznešený. Spokojeni, těšili se mniši ze slov Vznešeného. 

 

         Nelze spoléhat na to, že nám nějaká nadpřirozená síla pomůže a zlá slova a zlé činy 

za nás napraví. Lidstvo se už dávno vydalo na cestu k sebezničení, ale protože ta cesta 

není přímá, stále je ještě možnost uhnout na cestu jinou a ještě několik set let na 

pokračovat. Jenom se nesmíme nechat vést samolibými slepci, kteří pouze předstírají, že 

jsou bystrozrací.  

 

                      Temnou nocí nad propastí slepec na slepém koni jede (čínské přísloví), 

                      a zástup slepců pošetilých do propasti za sebou vede (doplněk).   

 

V Plzni dne 29.5.2019  

                                                                                                JUDr.Oldřich  H e i n  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


