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Poutník
časopis Obce unitářů v Brně

Šest barev duhy poutník v očích má
a sedmou stále hledá.
Jen upřímná pouť ke Světlu
mu k šesti sedmou přidá.
Závoj mámení když dodoutnal,
ze Zdroje Pravdy srdce pije,
ten poutník, který Cestou nezklamal,
sedmerou barvou lásky žije.
Obr.1. Zoodiak - Krajina Berana_ _ _ _ _ _ _ _ obálka, s.1
Obr.2. Zoodiak – Ryby-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obálka, s.2
Obr.3. Zoodiak – Beran _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ text, s.1
Obr.4. Pelikánova oběť _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ text, s.31
Výše uvedené kresby - Jarmila Plotěná
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Probuďme se opět do jara
Vítejte! Kde nebo kam? No přece, do jara. Že je vám to povědomé,
že “nic nového pod Sluncem“. No právě, že „nic nového“a „vše již tu
bylo“. Čtěme pozorně, neboť to “opět“ je podstatné. Ano, jaro se vrátilo, již tu loni, předloni, .... atd. bylo a je tu opět. Totéž jaro, totiž tentýž
„jev“, ale vždy jiné jaro. Od toho minulého se různé věci udály, různé
změnily. Ohlédneme-li se v čase, můžeme sami sebe uvidět loňského
jara nebo toho před ním a před ním... Svádí nás to porovnávat, hodnotit,
radovat se nebo litovat? Odolejme, jen pozorujme: Veliký kruh ročních
dob se otáčí, nás (třeba přes veškeré naše snažení, zrychlování či brzdění) dle Zákona světa vezdejšího sebou unáší a o roční cyklus bohatší do
předešlých jevů navrací. Inu, je to jako když nějaká rostlina v přírodě
vyraší každým rokem na stejném místě nebo se rozrůstá alespoň někde
opodál. Jestliže nepřijde nějaký násilný zásah do jejího života, tak se to
s příchodem každého jara opakuje. Znám místa takových bylin a květin
ve svém okolí a s příchodem jara už čekám, že zase...Uvědomujeme si,
jak veliký je ono “opět“ a “zase“ dar? Zázrak cykličnosti, moudrý zákon přírody.
Co s tím? Že se nás to netýká, protože je přece nutno splnit do toho
a toho to a tam to také a ještě další? Čas přírody je však cyklický a na
termíny dávané lidmi nedbá. Právě vnímání cyklického času je nutným
krokem k opětovnému nabytí rovnováhy v současné civilizaci. To platí
jak pro lidstvo jako celek, tak jednotlivě pro nás jako vyvíjející se lidské bytosti, pro mír mezi lidmi a mír s přírodním prostředím. V tomto
smyslu se cykličnost přírody chápe jako “ženský přístup k životu“. Náležejí k němu takové vlastnosti jako pozvolnost, uvolněnost, plynulost.
Tedy opak hektického uspěchaného, vpřed se deroucího a hlavně na
výkon a výdělek zaměřeného životního stylu.
Potřeba alespoň náznaku tohoto přístupu je dnes citelná v celé civilizované společnosti: na školách, ve firmách, dokonce i v náboženských
organizacích, tedy ve výchově a vzdělávání, výrobě a obchodu i v náboženství. Ano, i do oblasti náboženství pronikl fenomén hektičnosti
a spěchu: Jen víc, jen dál, jen rychleji! (Je to paradoxní, zvláště z toho
důvodu, že právě náboženství, nejen filosofie, by se mělo ptát především po smyslu, což ve chvatu a stíhání termínů není dost dobře možné:
Tedy až stihnu, splním, shromáždím, našetřím, atd., atd. ... co dál?)
Avšak ani v přírodě nenajdeme nikde rašit filosofické či náboženské traktáty o smyslu veškerého toho nádherného cyklického dění. Ona
sama sobě je krásou, tvorbou, neustále obnovovanou nadějí a životem,
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který však zná své meze. Nezná ono “patriarchální pojetí“: „Buď expanduješ, běžíš stále kupředu, rosteš nebo zahyneš“. Žádný strom neroste do nebe, rostlina, která by přerostla svoje přirozené rozměry, by
se zlomila a zahynula. Obrovitá zvířata, jak známo, vyhynula, obrovské
celky zanikly, veliké sbírání věcí a shromažďování zbytečností včetně
zbytečných informací je nepraktické, neupotřebitelné a nakonec člověka zahltí. O tom všem nás názorně poučuje např. pohádka „Hrnečku
vař!“ A jak nám připomíná ve svém textu Mgr. Klapetek (uveřejněném
již kdysi v Poutníku), jediným východiskem z té přemíry kaše bylo
„Hrnečku dost!“ Kdo heslo zapomněl, byl v “pěkné kaši“. Naše civilizační valící se kaše toto spásné zvolání přímo životně nutně potřebuje,
neboť činí tak, jako by nevěděla a příroda nám neukazovala, že zcela
zákonitě existují cykly: období růstu a období prosperity a expanze, po
kterém vždy následuje fáze návratu životní síly zpět ke kořenům, odkud
pak může začít obnova a začátek nového cyklu (jak si někdy naznačujeme a uvědomujeme při našem středečním zdravotním cvičení: “Jsem
strom...“). Znalost a přijetí cykličnosti času v přírodě nám může pomoci
najít cestu k sebepoznání, zastavení v nesmyslném spěchu a prožitek
přítomné chvíle TADY a TEĎ.
Pomoci nám v tom může např. připomínka dávných svátků spjatých s přírodou. Ale to již bude před velikonočními svátky, tedy velkým
připomenutím učení Toho, který přicházel s pozdravem „Pokoj vám“,
důležitým v Jeho době – o co nutnějším v době současné. Téma “mír v
duši“ a jeho hledání je také námětem většiny prozaických i básnických
textů v tomto čísle Poutníka.
Přejeme na četbu klidný čas i místo, třeba někde už v rozmrzlé přírodě.
Jarmila
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Všem členům Brněnské obce unitářů, kteří se narodili v březnu
a v dubnu
VŠE NEJLEPŠÍ!

3.3. Jitka Stejskalová
11.3. Michaela Bucková
15.3. Zdeněk Peterka
23.3. Zdeňka Červená
7.4. Pavel Padalík
10.4. Vladimír Sedláček
Pavel Sedlák

Velký indický vědec J. C. Bose
(Z autobiografie Svámího Jóganandy přeložil Pavel Sedlák)

Z wikipedie:
Džagadíščandra Bose (anglickou transkripcí nejčastěji uváděn
jako Jagadish Chandra Bose, 30. listopadu 1858 – 23. listopadu
1937) byl bengálský přírodovědec, archeolog a spisovatel. Studoval
v Kalkatě a v Británii, později působil jako profesor fyziky v Kalkatě.
Ve fyzice se zabýval šířením radiových vln a mikrovln, přičemž jako
první člověk použil polovodič k detekci radiového signálu. V biologii
přispěl především k výzkumu rostlin mj. jako vynálezce crescografu,
přístroje na měření růstu rostlin, a jako odborník na fyziologii rostlin.
Založil experimentální vědu v Indii a patřil k prvním spisovatelům science fiction. Byl povýšen do šlechtického stavu a je po něm pojmenován kráter na Měsíci.
„Bezdrátové vynálezy Jagadiše Chandry Boseho předcházely
vynálezům Marconiho."
Zaslechl jsem tuto provokativní poznámku, když jsem procházel
kolem skupiny profesorů zaujatých vědeckou diskusí. Lituji toho, že
snad byla mým motivem rasová hrdost. Nemohu popřít svůj horlivý
zájem o důkazy, že Indie může hrát vedoucí roli nejen pouze v meta4

fyzice, ale také ve fyzice.
„Jak to myslíte, pane?"
Profesor ochotně vysvětloval:
„Bose byl první, kdo objevil bezdrátové spojení a přístroj pro detekci lomu elektrických vln. Ale indický vědec své vynálezy nevyužil
komerčně. Brzy obrátil svou pozornost od anorganického světa k organickému. Revoluční objevy, které uskutečnil jako fyziolog rostlin,
dokonce překonávají jeho radikální výsledky, kterých dosáhnul jako
fyzik."
Zdvořile jsem poděkoval svému mentorovi, který dodal:
„Tento velký vědec je jedním z profesorů mého bratra na Presidency College.“
Druhého dne jsem tohoto mudrce navštívil v jeho domově, který
byl poblíž mého bydliště na Gurpar Road. Dlouho jsem jej obdivoval
z uctivé vzdálenosti. Vážný a samotářský botanik mne mile pozdravil.
Pohledný, i po padesátce silný muž s hustými vlasy, širokým čelem
a roztržitýma očima snílka. Přesnost v jeho tónu odhalovala celoživotní
vědecké návyky.
„Nedávno jsem se vrátil z cesty k vědeckým společnostem na Západě. Jejich členové jevili velký zájem o můj vynález, kterým demonstruji nedělitelnou jednotu všeho života. Boseho kreskograf má
obrovské desetimilion násobné zvětšení. Mikroskop zvětšuje pouze
v násobku několika tisíců, přesto vnesl do biologické vědy oživující
hnací sílu. Kreskograf otevírá nevyčíslitelné vyhlídky."
„Udělal jste mnohé, pane, abyste urychlil obětí Východu se Západem neosobními pažemi vědy."
„Byl jsem vzdělán v Cambridgi. Jak obdivuhodná je Západní metoda podrobení veškeré teorie svědomitému experimentálnímu ověřování! Tato empirická procedura šla ruku v ruce s darem introspekce,
který je mým východním dědictvím. Toto spojení mi umožnilo rozetnout mlčení dlouho nesdílných říší. Grafy vyzrazené mým kreskografem jsou i pro největší skeptiky důkazem, že rostliny mají citlivou nervovou soustavu a pestrý emocionální život. Láska, nenávist, radost,
strach, potěšení, bolest, vzrušivost, apatie a nesčetné reakce odpovídající daným stimulům jsou u rostlin stejně univerzální jako u živočichů."
„Jedinečný puls života ve všem stvoření se mohl zdát před vaším
příchodem pouhou poetickou představou, profesore! Jeden světec, se
kterým jsem se setkal, nikdy netrhal květiny. Mám snad okrádat růžový
keř o jeho hrdost v kráse? Mám snad drze napadnout jeho důstojnost
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svým hrubým zásahem? Jeho sympatická slova jsou vašimi objevy do
písmene potvrzena!"
„Básník má s pravdou intimní vztah, zatímco vědec se k ní přibližuje nemotorně. Přijďte se někdy podívat do mé laboratoře na nevyvratitelné svědectví kreskografu."
Vděčně jsem při svém odchodu pozvání přijal a odporoučel se.
Později jsem se doslechl, že tento botanik opustil Presidency College
kvůli plánům na výzkumné centrum v Kalkatě. Když byl Boseho Institut otevřen, navštívil jsem dedikační bohoslužby. Stovky nadšenců rozebíraly premisy. Byl jsem okouzlen uměním a duchovní symbolikou
nového domova vědy. Všimnul jsem si, že jeho přední brána byla starodávný pozůstatek dávného chrámu. Za lotosovou fontánou byla socha
ženské postavy s loučí, vyjadřující indický respekt k ženě jako věčné
nositelce světla. V zahradě se skrýval malý chrám zasvěcený Noumenonu za všemi vědami. Myšlenka boží netělesnosti byla sugerována absencí jakéhokoli oltářního obrazu.
Proslov, který měl Bose k této velké příležitosti, by mohl být pronesen ústy některého z dávných inspirovaných rišiů (=světců).
"Věnuji dnes tento Institut nejen jako laboratoř, ale také jako
chrám." Jeho uctivá vážnost se jako nevititelný plášť snesla na celé auditorium. "Při provádění svých výzkumů jsem byl nevědomky zaveden
na hranici mezi fyzikou a fyziologií. Ke svému překvapení jsem zjistil,
že hranice mizí a styčné body mezi říšemi živého a neživého splývají.
U neživé hmoty jsme zjistili všechno možné, s výjímkou netečnosti;
chvěje se při souboji mnoha sil."
„Zdá se, že univerzální reakce podřizuje kov, rostlinu a zvíře stejnému zákonu. Vykazují v zásadě ty samé jevy únavy a deprese, s možností zotavení a povznesení, jakož i trvalou necitlivost spojenou se smrtí. Naplněn úžasem nad tímto ohromujícím zevšeobecněním, jsem
s velkou nadějí oznámil Royal Society své, pomocí pokusů prokazované, výsledky. Ale přítomní fyziologové mi doporučovali, abych se omezil na fyzikální výzkumy, ve kterých byl můj úspěch nepochybný, místo
vměšování se do jejich hájemství. Nevědomky jsem vkročil do sféry
mně neznámého kastovního systému a porušil tím jeho etiketu."
„Také byla přítomna podvědomá teologická předpojatost, která si
plete nevědomost s vírou. Často se zapomíná, že On, který nás obklopil
svým neustále se vyvíjejícím tajemstvím stvoření, do nás vložil také
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touhu klást otázky a rozumět. Po mnoha letech nepochopení jsem dospěl k poznání, že život oddaného stoupence vědy je nevyhnutelně naplněn nekonečným bojem. Je na něm, aby zasvětil svůj život jako vášnivou oběť — aby byl nepohnut co se týče ohledu na zisk nebo ztrátu,
úspěch nebo selhání."
„Časem vedoucí světové vědecké společnosti přijaly mé teorie
a výsledky a uvědomily si přínos indického příspěvku vědě. Může něco
malého nebo omezeného uspokojit indickou mysl? Nepřetržitou živou
tradicí a vitální znovuoživující silou se tato země stále znovu přizpůsobovala nesčetným proměnám. Mezi Indy vždy vyvstávali ti, kteří odolali naléhání současné hodiny, aby v životě hledali nejvyšší ideály — nikoli pasivním odepřením, ale aktivním bojem. Slaboch, který odmítnul
tento konflikt, nezískal nic, neměl ani co odepřít. Jedině ten, kdo usiloval a zvítězil, může obohatit svět tím, že mu věnuje plody své vítězné
zkušenosti."
„Práce, která je již prováděna v Boseho laboratoři ohledně odezvy
hmoty a neočekávaných objevů v oblasti života rostlin, nám otevřela
velmi rozsáhlé oblasti výzkumu ve fyzice, fyziologii, v medicíně, zemědělství a dokonce i v psychologii. Problémy dosud považované za
neřešitelné byly nyní přeneseny do oblasti experimentálního výzkumu."
"Avšak velké úspěchy jsou dosažitelné jen s nekompromisní přesností. Proto ta velká rota supercitlivých přístrojů a zařízení, které jsem
sám navrhnul, které dnes před vámi stojí ve vstupní hale. Všechny vám
vyprávějí o dalekosáhlých snahách dostat se za podvodná zdání k realitě, která zůstává neviděná, o stálé dřině, vytrvalosti a vynalézavosti vyžadované pro překonání lidských omezení. Všichni tvořiví vědci vědí,
že pravou laboratoří je mysl, kde zpoza iluzí odhalují zákony pravdy."
„Přednášky, které zde budou probíhat, nebudou pouhým opakováním znalostí z druhé ruky. Budou oznamovat nové objevy, demonstrované poprvé v těchto prostorách. Díky pravidelnému publikování práce
Institutu zasáhnou tyto Indické příspěvky celý svět. Stanou se veřejným
vlastnictvím. Nebudou vydávány žádné patenty. Duch naší národní kultury vyžaduje, abychom byli navždy svobodni od využívání znalostí
pro pouhý osobní zisk."
„Dalším mým přáním je, aby zařízení tohoto Institutu bylo pokud
možno dostupné pracovníkům ze všech zemí. V tomto se pokouším navazovat na tradice své země. Již v hluboké minulosti, před dvaceti pěti
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staletími, přivítala Indie ve svých starobylých univeritách v Nálandě
a Taxile žáky ze všech částí světa.
„Navzdory tomu, že věda nepatří ani Východu ani Západu, ale je
ve své univerzálnosti spíše mezinárodní, má Indie zvláštní dispozice,
aby pro ni byla velkým přínosem.* Planoucí indická představivost, která
může ze zdánlivě protichůdných faktů vydobýt nový řád, se legitimuje
díky svému návyku koncentrace. Toto omezení uděluje sílu udržovat
mysl zaměřenou na nekonečně trpělivé hledání pravdy."
* Starodávným Hinduistům byla dobře známá struktura hmody.
Jedním ze šesti systémů indické filosofie je Vaišešika, což se odvozuje ze
sanskrtského kořenu visesas, "atomová individualita". Jedním z předních vykladačů Vaišešiky byl Auluja, také zvaný Kanada, "pojídač atomů", zrozený před 2800 lety. V článku ve věstníku East-West v dubnu
1934 bylo podáno vědecké shrnutí Vaišešiky: „Ačkoli je moderní "atomová teorie" obvykle považována za nové odvětví vědy, již dávno ji brilantně vysvětlil Kanada, "pojídač atomů". Sanskrtské slovo "anus" může být korektně pokládáno jako "atom" v pozdějším řeckém významu
"nerozdělený" nebo "nedělitelný“. Jiné vědecké výklady v pojednáních
Vaišéšika z doby před naším letopočtem nalezly:
(1) pohyb jehel k magnetům
(2) cirkulaci vody v rostlinách
(3) akášu nebo éter, inertní a bez struktury jako bázi pro přenos
subtilních sil
(4) sluneční oheň jako příčinu jiných forem tepla
(5) teplo jako příčinu molekulárních změn
(6) zákon gravitace zapříčiněné vlastností inherentní zemským
atomům, která jim dává jejich přitažlivou sílu nebo je táhne dolů
(7) kinetickdou povahu energie; příčina má vždy kořeny ve vydávání energie nebo distribuci pohybu
(8) univerzální rozpuštění v důsledku dezintegrace atomů
(9) vyzařování tepla a světelné paprsky, nekonečně malé částice
směřující všemi směry nepředstavitelnou rychlostí (moderní teorie
"kosmických paprsků")
(10) relativita času a prostoru - "Vaišéšika přisuzuje původ světa
atomům v jejich podstatě, tj. jejich konečným zvláštnostem. Na tyto
atomy bylo pohlíženo tak, že obsahují neustálý vibrační pohyb ...“
Nedávné objevy, že atom je miniaturním solárním systémem, by ne8

byly žádnou novinkou pro staré filosofy Vaišéšiky, kteří také definicí nejmenšího úseku (kála – perioda, kterou atomu zabere překročení jeho vlastní jednotky prostoru) redukovali čas na jeho nejzazší
matematický koncept.“
Při závěrečných slovech vědce stouply do mých očí slzy. Cožpak
vskutku není "trpělivost" synonymem pro Indii, zatracující stejně čas
a historiky?
Zanedlouho po otevření jsem výzkumné centrum opět navštívil.
Velký botanik vědom si svého slibu mne vzal do své tiché laboratoře.
„Nyní napojím svůj kreskograf na tuto kapradinu; zvětšení je
ohromné. Pokud by byl šnečí pohyb zvětšen ve stejných proporcích, toto stvoření by se jevilo podobně rychlé jako expresní vlak!"
Můj pohled byl nedočkavě upřen na obrazovku, která odrážela
zvětšený stín kapradiny. Neznatelné pohyby života byly nyní jasně
vnímatelné; rostlina před mým udiveným pohledem velmi pomalu rostla. Vědec se dotknul vrcholku kapradiny kovovým proutkem. Rozvíjející se pantomima se náhle zastavila, aby obnovila svůj výmluvný rytmus, jakmile byl proutek odstraněn. „Nyní jste viděl, jak jsou jakékoli
jemné vnější zásahy škodlivé pro citlivé tkáně,“ poznamenal Bose.
„Dívejte se; nyní aplikuji chloroform a poté podám protilátku.“
Působení chloroformu zastavilo veškerý růst; protilátka jej znovu
oživila. Gesta rozvíjení rostliny mne přitahovala k obrazovce s větším
nadšením, než "filmová" zápletka. Můj společník (zde v roli zloducha)
probodnul část kapradiny ostrým nástrojem; přerušované chvění indikovalo bolest. Když částečně proříznul žiletkou stonek, stín se divoce
zatřepal a poté se zklidnil konečnou interpunkcí smrti.
„Když jsem poprvé chloroformoval vzrostlý strom, dosáhnul jsem
úspěšné transplantace. Takoví lesní monarchové obvykle umírají velmi
brzy poté, co byli přesazeni." Když Džagadiš vyprávěl o tomto život
zachraňujícím manévru, šťastně se usmíval. „Grafy z mé jemné aparatury prokázaly, že stromy mají oběhový systém; jejich mízní pohyby
odpovídají tlaku krve v tělech živočichů. Stoupání mízy není vysvětlitelné na mechanickém základě, jak se to obvykle prezentuje, například
pomocí kapilárního vzlínání. Tento jev byl kreskografem identifikován
jako aktivita živých buněk. Peristaltické vlny vycházejí z válcové trubi9

ce, která se stromem táhne až ke kořenům a slouží jako skutečné srdce!
Čím hlouběji vnímáme, tím zřetelnější jsou důkazy, že každou formu
v rozmanitosti přírody propojuje jednotný plán."
Velký vědec ukázal na další Boseho přístroj.
„Ukážu Vám pokusy s kouskem plechu. Životní síla v kovech reaguje nepříznivě nebo prospěšně na stimuly. Inkoustové značky budou
registrovat různé reakce." Ve vysokém zvětšení jsem pozoroval graf,
který zaznamenával charakteristické vlny atomové struktury. Když profesor aplikoval na plech chloroform, vibrační zápisy ustaly. Obnovily
se, když se kov pomalu dostal do původního stavu. Můj společník použil dávku jedovaté chemikálie. Simultánně s chvěním konce plíšku jehla do grafu dramaticky zaznamenala úmrtní zprávu.
„Boseho přístroje prokázaly, že kovy, jako je ocel používaná na
nůžky a stroje, podléhají únavě a že periodickým odpočinkem obnovují
svoji výkonnost. Životní puls v kovech je vážně narušen nebo dokonce
uhašen aplikací elektrických proudů nebo vysokého tlaku." Prohlížel
jsem si v místnosti četné přístroje, výmluvné svědectví neúnavné geniality. „Pane, je politováníhodné, že vývoj masového zemědělství není
urychlen vyšším užitím vašich úžasných mechanizmů. Cožpak by nebylo možné využít některé z nich pro rychlé laboratorní experimenty, které by mohly indikovat vliv různých hnojiv na růst rostlin?" „Máte pravdu. Příští generace budou používat nesčetné Boseho přístroje. Vědec ve
své době zřídka získá odměnu; radost tvořivé služby postačuje." S výrazy bezvýhradné úcty jsem neúnavného vědce opustil. „Může kdy být
udivující plodnost jeho génia vyčerpána?", pomyslel jsem si. S léty nezaznamenala žádný útlum. Poté co vynalezl složitý "rezonanční kardiograf", se Bose pustil do rozsáhlého výzkumu nesčetných indických rostlin. Byla tak odhalena nečekaná farmakopea (lékopisy) užitečných
drog. Kardiograf je zkonstruován s bezchybnou přesností, která indikuje v grafu setiny sekundy. Rezonanční záznamy měří infinitezimální
pulzace rostlin, živočichů a struktury člověka. Velký botanik předpověděl, že použití jeho kardiografu povede k vivisekci na rostlinách místo
na živočiších.
„Srovnávání záznamů vlivu léku podaného současně rostlině a živočichovi ukázalo překvapivou shodu výsledků," upozornil. „Vše co je
člověk, již bylo předznamenáno v rostlině. Experimenty na rostlinách
přispějí ke snížení lidského utrpení." Po letech byly Boseho pionýrské
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práce prokázány jinými vědci. Práci prováděnou v roce 1938 na univerzitě v Columbii zhodnotily New York Times následovně: Během několika uplynulých let bylo zjištěno, že když nervy přenášejí mezi mozkem
a jinými částmi těla zprávy, tak jsou generovány nepatrné elektrické
impulzy. Tyto impulzy byly změřeny jemnými galvanometry a milionkrát zvětšeny moderními zesilovacími přístroji. Až dosud nebyla nalezena uspokojivá metoda pro studium průběhu impulzů podél nervových
vláken v živočiších nebo člověku, což je dáno velkou rychlostí, s kterou
tyto impulsy cestují. Doktoři K. S. Cole a H. J. Curtis oznámili objev,
že v dlouhých jednotlivých buňkách sladkovodní rostliny nitella, která
se často používá v akváriích, se šíří při excitaci elektrické vlny ve všech
ohledech kromě rychlosti podobným způsobem jako u živočichů nebo
u člověka. Zjistilo se, že elektrické impulsy v této rostlině jsou mnohem
pomalejší než u živočichů. Tento objev byl proto využit vědci v Columbii jako prostředek pro pomaluběžné snímání průchodu elektrických
impulsů v nervech. Rostlina nitella by se tak mohla stát svého druhu
Rosettskou deskou pro rozklíčování přísně střežených tajemství blízkých samotnému rozhraní mysli a hmoty.
Básník Rabíndranáth Thákur byl blízkým přítelem idealistického
indického vědce. Jemu sladký bengálský pěvec adresoval následující
řádky: *
Ó poustevníku, zvolej pravými slovy
toho starého starého hymnu zvaného Sáma;
„Povstaňte!
Probuďte se!"
Volej k člověku chlubícímu se tradicí šáster,
kvůli pedantickému hašteření neužitečnou,
Volej k tomu pošetilému chvastounovi, aby pokročil
na tváři přírody, této širé země.
Vyšli toto zvolání ke skupině svých žáků;
společně obkružte tvou ohňovou oběť
nechť se všichni shromáždí. A snad i naše Indie,
naše starodávná zem ať se k sobě vrátí.
Ach, vrať se ještě k vytrvalé práci,
k povinnosti a oddanosti, ke svému transu
upřímné meditace, ať usedne ještě
jednou vyrovnaně, bez chamtivosti, bez svárů, čistá.
Ach, ještě jednou na svém vznešeném místě
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a na pódiu, jako učitelka všech zemí.
* z bengálského originálu do angličtiny přeložil Manmohan Ghosh,
ve Viswa-Bharati.
Poznámka autora překladu: Přiznám se, že když jsem poprvé četl
tento text, vznikla ve mně otázka, jestli zde Jógananda nebyl ovlivněn
svojí láskou k Indii, jestli J. C. Boseho trochu nepřechválil. I když
kreskograf ve své době významně dokumentoval sounáležitost rostlinné
a živočišné říše, současná věda jde jinou cestou. Když jsem si však našel článek o J. C. Bosem na anglické wikipedii, poněkud mi poklesla čelist. Tento vědec a vynálezce hloubkou svého záběru nepochybně předčil své současníky. V době, kdy se Marconi zabýval bezdrátovou telegrafií, zkoumal Bose (z dnešního hlediska nepředstavitelně primitivními
prostředky) mikrovlny, protože ho zajímalo “rozhraní mezi světlem
a rádiovými vlnami“. Ze stanoviska elektroinženýra mohu potvrdit, že
Boseho pionýrská práce v oblasti mikrovln dalece předstihla úroveň
tehdejší vědy a techniky. Mám podezření, že tato Boseho práce mohla
mimo jiné přispět i k tomu, že měla Británie na začátku druhé světové
války funkční radar. Ve svém obdivu k J. C. Bosemu Jógananda nepřeháněl.
Kabír

Básně
Kabír (žil v letech 1440 až 1518)

Indický mystik, básník a světec, ke kterému se dodnes hlásí asi deset
milionů věřících. Má se za to, že celý život žil ve Váránasí (Benárés).
Přízvisko al-Kabír znamená v arabštině „velký“, jeho učení syntetizuje
tradici súfismu (byl adoptován muslimskými rodiči) a indické bhakti
jógy, jejíž učení silně ovlivnil. Jeho verše nacházíme i v základním
svatém textu sikhů, knize Guru Grant Sahib. Kabír silně kritizoval jak
muslimy, tak hinduisty za jejich víru založenou na pouhém formálním
uctívání a absenci náboženské tolerance, za což byl oběma stranami
pronásledován. Jeho nejznámějším překladatelem z hindštiny je
Rabíndranáth Thákur. Kabírovy básně dodnes patří k nejhezčím
počinům duchovní poezie vůbec.
Mgr. Anna Vachudová
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Až jednou navštívíte Indii, nezapomeňte si vyhradit potřebný čas
pro návštěvu Benáresu. Je to starobylé indické město, které požívá
velké úcty jak v očích pravověrných hinduistů, kteří by rádi dokokončili svou pouť životem právě v tomto posvátném městě, tak
i v očích buddhistů, neboť to bylo právě v Benáresu, kde GAUTAMA
PROBUZENÝ roztočil kola své spásné nauky.
Banáres přitahuje však i džinisty a sikhy. Nesmí nás proto udivit,
že v tom to městě najdeme stovky různých chrámů a svatyň, které
se zde zachovaly z nejrůznějších dob. Je tu i moderní chrám, který
byl vybudován až po druhé. světové válce, a je zasvěcen Velké Matce INDII.Tento chrám byl otevřen v roce 1945 za přítomnosti Mahátmy Gándhího. Nenaleznete tu sochu Šivy či Durgy, ale velkou,
z mramoru vytesanou mapu, zobrazující plochu asi jednoho aru.
Představuje Indii – Bhárat ganarádžja.
Budete-li v Banáresu, udělejte, si ještě malý výlet k nedalekému
jezeru Lahar Talao. Na břehu tohoto jezera naleznete malou svatyni
zasvěcenou benáreskému rodáku, tkalci a básníku K a b í r o v i.
Opodál stojí hrobka, v níž odpočívají tělesné pozůstatky tkalce Alího,
jenž byl KABÍROVÝM otcem nebo pěstounem. Položte za mě do
svatyně Kabírovi květ či ratolest, aby tato svědčila, že jsou na světě
lidé, kteří si jej váží a na něj nezapomínají, i když od jeho úmrtí uplynulo tolik let (zemřel r. 1518, nar. 1440).
Nepodaří-li se vám za mne položit zelenou snítku či květinu do
Kabírovy svatyně k uctění jeho památky, pak nechť alespoň tyto
řádky zůstanou malým pomníčkem na jeho počest v daleké zemi, kde
též jedno srdce se zachvělo, když jeho majitel pročítal Kabírovy písně.
Z archívu OUB, věnováno památce Rev. Miloše Mikoty
Cesta Lásky
Cesta Lásky vane zvláštním způsobem.
Není zde chtění ani nechtění.
Ego jednoduše zmizí v okamžiku, kdy se Jej dotkneš.
Radost na Něj pohledět je tak nesmírná,
že se jen ponoříš
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a plaveš kolem jako ryba ve vodě.
A pokud někdo potřebuje hlavu, milující vyskočí,
aby ji obětoval.
Pověz mi, Bratře
Pověz mi, Bratře, jak překonat Máju?
Přestože jsem se zbavil svého pásu
nadále zůstávám zavinutý v šat.
I když jsem přestal zavinovat šat,
mé tělo se v něm stále ukrývá.
Stejně tak, když jsem se vzdal vášní,
vidím, že zášť je stále přítomna.
A když jsem překročil i ji,
vidím ve svém nitru stále nenasytnost.
A když má nenasytnost vymizela,
pýcha a nadutost ihned přispěchaly.
I když se mysl odpoutá a vyžene Máju,
lpění na slovech však stále nekončí.
Kabír praví, „Poslouchej mne, milý sádhu! Pravdivá cesta je k nalezení
jen zřídkakdy.“
Když nastal Den
Když nastal Den,
Den, pro nějž jsem žil a zemřel.
Den, který není v žádném kalendáři.
Mraky obtěžkané Láskou
mne zaplavily svou bujnou hojností
a na duši v mém nitru nenechaly nit suchou.
Náhle i poušť kolem mě zarostla zelení.
Říše, v níž přebývá můj Milovaný
Ó druhu můj, ta říše,
v níž můj dokonalý Milovaný žije,
ta nezná srovnání.
Není tam štěstí ani neštěstí,
pravda ani nepravda,
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hřích nebo ctnost.
Nepanuje tam den, nepanuje tam noc
ni Luna, ni Slunce
jen záře beze světla.
Není tam poznání či meditace
zpívání manter či pokání,
slova Véd nebo knihy.
Ni dělání, ni nedělání, držení či odcházení.
To vše zmizelo.
Žádný domov či bezdomoví, vnitřek či vnějšek,
mikrokosmos či makrokosmos, nic z toho tu nenalezneš.
Pět základních živlů ani Trojici neuvidíš,
nevyslovený zvuk Šabad v roli pozorovatele také ne.
Není zde kořen, květ, ni větev ni semeno
či ovoce krášlící strom,
prvotní zvuk Óm,
s dechem synchronizované Sóham,
To či Ono – nic z toho zde není;
i samotný dech je tu neznámý.
Zjistil jsem, praví Kabír,
že Tam, kde je můj Milovaný,
není zhola nic.
Kdokoli spatří, co zde naznačuji,
dosáhne cíle vysvobození.
Přebývá-li Bůh
Přebývá-li Bůh v mešitě, komu pak patří tento svět?
Žije-li Ráma v obraze, který uzříš na své pouti,
kdo pak ví, co se stane bez něj?
Hari je na východě, Alláh na západě.
Hleď do svého srdce, neb tam
najdeš Toho, komu říkáš Ráma či Šiva;
všichni muži a ženy
na tomto světě jsou
Jeho živoucí podobou.
Kabír je dítětem Alláha i Rámy:
On je můj učitel, On je můj Pán.
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Kde panuje jaro
Kde panuje jaro, Král ročních období,
tam volně hudba sama sebou zní,
tam proudy Světla plynou do všech směrů,
však málo těch, jež dosáhli toho břehu!
Kde miliony Krišnů se sepjatýma rukama stojí,
kde miliony Višnuů své hlavy k zemi kloní,
kde miliony Brahmů pročítá Védy,
a miliony Šivů mizí v kontemplaci,
kde miliony Indrů obývá nebesa,
tam nalezneš nesčetné mudrce i božstva.
V oněch hlubinách květů a santalové vůně,
tam můj Pán,
odhalil sám Sebe.
Eva Švecová

Mír v duši, mír ve světě
Malý Luděk seděl s tatínkem u stolu a upřeně jej pozoroval. „Copak je, Luděčku?" ptal se tatínek. „Tati, kde máš tu harmoniku?" „Jakou
harmoniku?" divil se otec. „No, přece jsi říkal mamince, když se zlobila, že musí pořád po tobě uklízet, aby měla v sobě harmoniku, jako ty."
„Aha, ty myslíš harmonii, usmál se chápavě otec." Luděk byl sice
zklamán, že neuviděl harmoniku, ale přesto ho zajímala i ta harmonie.
A začal vysvětlovat, že když člověk nic špatného neudělá, nemusí se
bát, má dobrou náladu, protože ho nikdo netrápí a když má dosti peněz
na jídlo i na nádherné dovolené a je zdravý, to je potom taková pohoda,
které se říká harmonie.
Uplynulo několik roků, a tatínek se změnil. O harmonii již nemluvil, spíše se v duchu strachoval, aby nevyšlo najevo, že si přišel nesolidním způsobem k větší finanční částce, a aby manželka nepřišla na to,
že jí byl nevěrný. Vždyť ji měl rád. Byl stále zasmušilejší a roztržitý,
zapomnětlivý a pro své okolí přestal být tím spolehlivým pilířem. Dobrý přítel v zaměstnání se ho tázal po příčině této změny. Dosti nerad
a velice nekonkrétně mu naznačil své obavy. „Nu," usmál se přítel, „na
to je nejlepší rada, uvést vše do pořádku a uleví se ti. Uvidíš, zkus to,
hodně štěstí."
Dalo mu hodně práce, nežli vypracoval plán, jak nepozorovaně
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částku vrátit, což se mu podařilo a velice si oddechnul. Cítil se o něco
lépe.
Tak, ještě však zbývalo přiznání manželce. Obával se, že ji ztratí.
Dal si termín, že do oslavy jeho narozenin bude již čistý, bez tajemství.
Když se ho tázala, co by chtěl k narozeninám, odpověděl "odpuštění".
A pak následovaly těžké chvíle, plné oboustranného bolu, ale nakonec
ten dárek přece jen dostal. Opět se mu vracela do života jistota, stal se
opět tím spolehlivým pilířem, ba ještě pevnějším než dříve.
Po dvou letech harmonického života, přišla nečekaná rána. Narodil
se mu druhý syn, měl však tělesné postižení. Nemohl unést tu lítost
a uraženou otcovskou pýchu, ani v zaměstnání neřekl plnou pravdu.
Před manželkou se sice držel, ale bol a soucit ho sžíraly. Po nějaké době
přinesla manželka domů knížku, kterou ji darovala kamarádka. Velice ji
zaujala, a občas něco přečetla nahlas i jemu. Příliš ho to nezajímalo.
Bylo tam o Bohu a Jeho lásce, o nějakých poznáních. Proč bych se měl
učit poznávat nějakého Boha. Když opravdu je, tak proč je tak krutý
a poškodil mého syna, který za nic přece nemůže - uvažoval. Neušlo
mu však, že manželka již není tak zarputile zarmoucená, ale je celkově
veselejší a při ošetřování malého se dokonce usmívá...
Nevěděl si sám se sebou rady. Nedokázal se oprostit od pocitu
křivdy a Boží nespravedlnosti. Cítil svou beznaděj, a nikde nemohl najít útočiště, kde by mohl vylít své srdce. Svěřil se opět se vším zcela
pravdivě svému příteli. Ten se usmál, plácl ho přátelsky po rameni
a oznámil mu: „Kamaráde, vidím, že ti chybí poznání Boha, a vůbec,
chybí ti spousta poznání o opravdovém Životě, měl by ses trochu
přiučit, hned bys mluvil jinak."
A smutný táta hned zaprotestoval „No jo, tobě se to mluví, nic tragického jsi neprožil, ale pro mne jsou tvá slova něco jako těšínská
jablíčka, určená pro slabé ženy, ale ne pro tvrdého, reálně smýšlejícího
chlapa."
Kamarád mu vyprávěl o svých těžkých životních zkouškách, o krizových situacích, které musel zvládnout. Když se tedy smutný táta divil, jak je možné při tom všem si zachovat hlavu a nepropadnout depresím, dodal: „To je právě ten mír v duši, který jen tak lehce nelze získat." To jej nadchlo a zatoužit poznat to, co dosud nepoznal. Kamarád
jej seznámil s lidmi, kteří s ním hovořili o nesmrtelnosti duše, o jejím
dalším životě, o nutnosti záměny sebelásky za lásku pravou, o Božím
plánu s lidmi i o poznání Boha a Cesty k Němu.
Tehdy ještě ani nepomyslel na to, že je skutečně možno dosáhnout
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změny tak dalece, aby mohl své poznatky předávat dále. Když však několikrát poznal Boží řízení a události sám na sobě, došel k pevné jistotě
o Boží existenci a o nutnosti lidských vztahů vůči Bohu. Průběžně sice
informoval rodinu o svých nových znalostech, později o zkušenostech,
když však chtěl Luděk vědět více, dodal: „Kdysi jsi chtěl, abych ti ukázal "harmoniku" a já ti vysvětlil, co to je harmonie. Dnes ti však říkám,
že to byl pohled úzký, vycházející částečně z mé sebelásky. Existuje
však daleko větší hodnota, kterou můžeme získat, a ta se nazývá MÍR V
SRDCI. Může ho získat každý, kdo opravdu chce. K tomu potřebuje ze
začátku nějaké základní informace, které prohlubuje, posléze prociťuje,
až nakonec uzná svrchovanost Boží, probouzí se v něm pokora vůči
Pánu života, důvěra a láska. A když se ještě více zajímá, pochopí i proč
přicházejí do rodiny duše, potřebující očistu, a proto mohou být i různě
poškozené. Otevírá se jim pohled do dalšího života v duchovní říši. Začíná lépe chápat Boží lásku, která nás vede k cíli života duše. Můžeme
se spolehnout, že Bůh jako Láska nás sleduje a máme-li zájem, tak nás
i vede. Především pokorou můžeme Otci dokázat, že Ho milujeme
a s pokorou můžeme přijímat životní těžkosti daleko lépe. Vědomí, že
jsme s Pánem spojeni láskou a že chce pro nás vždy jen to nejlepší, nám
dodává sílu a projevujeme se jako vlastníci MÍRU V SRDCI." Když se
pak Luděk optal, zda by nebylo možno nastolit mír také mezi národy,
odpověděl: „Myslíš, že je každý ochoten podstoupit takovou cestu, kterou jsem dobrovolně podstoupil já? Každý si raději lebedí ve vlastním
teploučku, i když poněkud nemile zavání. Víš, kolik je na světě národů,
kultur, náboženství, a kolik je lidí, kteří nechtějí nic slyšet o tom, že by
měli uznávat nějakou svrchovanou sílu? Oni chtějí být sami sobě pány,
nebo ještě raději pány nad jinými. A takoví se budou rodit vždy. Jedinec
touží po pomstě, utiskovaný národ touží po pomstě. Pokud lidé nedají
Boží zákony lásky na prvé místo, bude těžko dosaženo celkového míru.
Myslím, že zde může pomoci pouze Boží zásah.
Jedině potom může zavládnout MÍR VE SVĚTĚ."
Tímto výkladem ukončil své poučení otec a my se můžeme nad tím
zamýšlet a hodnotit.
Přeji mnoho zdaru, přátelé.
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PhDr. Bohumil Sláma

KHB a TGM o svobodném myšlení
Kap. 3. : Náboženství
Chůvo moje milá, náboženství!
Chtějí tomu, abys stárlo;
hle „Nezešedivíš!“ pravil Pán,
pravil, až mi srdce plápolalo!
Mlado budeš, ať si Slunce zpráchniví,
po něm poplyneš co panna,
červeňoučké líčko nezahalíš;
a když obklopí mne bláznů sbor,
čelo tvoje skvoucí utvoří mi ticho.
Těmito slovy devatenáctiletého Havlíčka započíná velmi případně Zelený vydání jeho spisů. Havlíček po celý život stál v boji
proti klerikalismu a hierarchické církevní správě, a to je důkaz, že
náboženství mu nebylo lhostejné. V článku “Proč jsem občanem“
praví o náboženství a státu toto:
„Nic na světě není tak obyčejné jako to, čemu říkáme: nevidět
pro oči, totiž že člověk si obyčejně nevšímá toho, v čem je a nepozoruje nic z toho, co se kolem něho ustavičně plete. Kdosi nazval
člověka velice trefně zvířetem zvykovým, čímž se vyjadřuje, že si
člověk časem všemu zvykne a nic nemyslí, tak jako by ty věci musely se zrovna tak dít a jako by se ani jinak dít nemohly.
Proč vlastně bylo křesťanské náboženství zřízeno: aby se totiž
mezi lidmi množila láska a poctivost, aby jeden druhého podporoval, aby si člověk toho, čím je povýšen nad zvíře, náležitě vážil -na
to se již nyní málokdo pamatuje, jakož se také skoro vždy zapomíná na tu okolnost, že náboženství není na světě, jako by toho potřeboval Bůh, nýbrž proto, že toho potřebují lidé; zkrátka žiju a má
být ku prospěchu lidstva a ne pro Boha. Je na světě starý a velmi
nebezpečný blud vedoucí k tomu, že člověk i kdyby byl nejhanebnější, jen když se modlí a obětuje svíčičky, sám se sebou je spokojen, a tento blud vyšel z nešťastného obyčeje říkat a učit, že Bůh
stvořil lidi proto, aby jej ctili.
Zrovna tak jako s náboženskými záležitostmi to stojí v tomto
ohledu i se záležitostmi občanskými. Lidé si skrze tolik století
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zvykli šlapat stejným krokem v tom jhu, které jim bylo od chytřejších, ale zlomyslných tvorů pod rozličnými záminkami vloženo na
bedra, také s božím udatným plnomocenstvím, které nyní nazýváme státní zřízení. Člověk zvyklý tázat se při všem proč? a nač?
(bohužel je posud takových mezi námi jen malá část), neví, má-li
se horšit nebo smát, když pozoruje státní zřízení národů počítaných
k civilizovaným.
Kdo jednou postavil na svou korouhev za heslo svobodu a právo, kdo se dal do boje proti všeliké libovolnosti, proti všelikému
utiskování, ten snad nesmí svobodu a právo chtít jenom v jistých
věcech a v jiných dopouštět libovůli a utiskování, neboť jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce
práv.“
Havlíček, chtěje se napřed stát knězem, opustil duchovní dráhu, po velkých duševních bojích, neboť „nevíra, kat můj a ukrutník, zvitězila“. Voltaire zvítězil nad teologií, nikoli ovšem nad náboženstvím. Havlíček se nakonec ustálil na tomto krédě: Víra, naděje a láska.
„Věřím v Krista, syna člověka, učitele našeho, jenž se počal
z Marie (tedy ne Panny), trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován
umřel. Věřím, že jen z nouze a pro židovskou hloupost se jmenoval
božím synem, ale že sedí na pravici boží, věřím. Věřím v svatá obcování, ve věčný život.
Nedoufám v nic, neboť nic z toho, v co doufá Římská církev,
nepotřebuji, a byť bych potřeboval, dosáhnout toho nemohu. Hříchy mi Bůh odpustit nemůže, a kdo by si to myslel, si ovšem ulevuje, ale božstvu i lidstvu se rouhá. Ani zatratit ani odměnit mne
Bůh nemůže a nechce.
Miluji, ale co, nevím, za zásluhu si to nepokládaje, neboť láska
se mnou srostla jako květ se stromem. Ale Boha nemiluji, neboť ho
mohu jen cítit, ale ne milovat. Nemiluji též veškeré lidstvo, neboť
mnozí lásku nezasluhují. Nepřátele milovat nemohu, neboť ani Ježíš je nemiloval, ačkoli tak praví, neboť je jiná věc někoho milovat
a opět jiná, mít ho v dobré péči. Láska se neplatí po penízkách,
a kdo praví, že celý svět miluje, ten ani lásku nezná a mluví pošetile."
Náboženství je Havlíčkovi “nejvznešenější dědictví člověka“ a je
mu názorem, jejž si dělá každý člověk: „To, kterak každý člověk
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opravdu a upřímně smýšlí o původu účelu světa a o svých povinnostech, to je jeho náboženství.“ Již z toho vyplývá, že se nikdo nemá k nějakému smýšlení nutit - smýšlení se právě vynutit a vnutit ani nedá.
„Neboť smýšlení je nejsvětější, nejsvobodnější dědictví každého člověka, které se mu žádnou mocí odejmout nemůže.“
Jak Palacký, tak i Havlíček pokládá Kristovo náboženství a učení
za nejdokonalejší. Ale „pravé neštěstí tohoto světa je, že se z každého
náboženství poznenáhlu udělá také řemeslo a výživa. I původně čisté
křesťanství se tak zkazilo; z pouhé kněžské důstojnosti se stal zvláštní
stav, který byl postupem času, obzvláště od papežů vynucovaným bezženstvím, organizován ve stav a moc pořád víc a více světskou.“
Proti těmto papežským řádům čelila Husova reformace a Havlíček
se proto podle jejího vzoru domáhal církevní reformy. Doufal, že by se
takto i sjednotili čeští katolíci a evangelíci.
Kap. 4. : Předchůdce politického realismu
Nejsem Havlíčkův obdivovatel tak slepý, že bych neviděl, jak to
ono učení není dosti propracováno, avšak přesto ho cením velmi vysoko. Podal politickou filosofii, jak sám o sobě říkal, zdravého rozumu,
stoje při tom na poznání autorit své doby. To má zvláštní cenu, a právě
tím se stal buditelem všeho českého lidu v době nad jiné důležité. Jeho
jasnost, určitost a celkovost právě v rozčilení roku 1848 měla tím větší
vliv a vliv to byl dobrý. Jeho vliv na všechny vrstvy národa vždy bude
dobrý také tím, že byl člověk čistý duší a ryzí charakterem.
Jak uznával jen dvojí náboženství, tak uznával jen dvojí politickou
stranu: rozumnou a poctivou a nerozumnou a nepoctivou. Dnes bychom
to vyjádřili slovy, že konečně také politika se musí stát pevným oborem
vědění a umění. Politik, jenž takto smýšlí, vidí v historickém vývoji
pevný řád a zákon, studuje svou dobu a historii, jako přírodovědec studuje přírodu. Taková politika se zakládá jako každé přesné poznání na
zkušenosti. Havlíček pořád odkazoval na okolnosti a na skutečnost.
Přesto však nepřijímal běžné heslo „přizpůsobit se okolnostem", ale výslovně proti němu protestoval. Empirie není oportunismus.
Politická zkušenost není také slepým přijímáním skutečnosti.
Havlíček hlásal rozumnost víc než zkušenost. Rozum má mít na uzdě
obzvláště fantazii a fantastický utopismus. „V politice nesmíme nikdy
dát přednost poetickým myšlenkám a plánům, nemajícím základ ve
skutečnosti.“ Proto se také slepě nedržel historie a toho, co je historicky
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dáno. Realistický politik chce historii dělat.
Politický realismus je pro pokrok. Realistická politika je tudíž pozitivní a jedině pozitivní. Jako prostřední cesta mezi radikalismem a konservatismem se jeví jen zdánlivě, ve skutečnosti jde stále vpřed.
Kde je politika založena na přesném pozorování, na zkušenosti pochopené rozumem, tam se začíná i předvídat. Proti realismu, snažícímu
se učinit z politiky přesné odbornictví, jsou radikálové a reakcionáři
tím, co jsou mastičkáři proti vědecky vzdělaným lékařům. Radikálové
jsou v politice, co jsou v poezii improvizátoři, reakce má svou stálou
oporu v slabosti lidského rozumu a charakteru.
Veškerý smysl realistického humanitismu je ve slovech: zbavit se
násilí, které různými způsoby a stále a stále rozhojňuje říši fyzické
a duchovní smrti. Kyne nám spása jen v ideji, kterou starší předkové
vypracovali reformací a již nám naši buditelé postavili svým humanitním ideálem.
Naše politika nebude úspěšná, nebude-li založena a důsledně prováděna na této naší české ideji.

Daniel Novotný
O kompromisech uživatelské přívětivosti
Každému z nás se někdy při spolupráci s počítačem stalo, že si povzdechl: "Proč je to udělané právě takto? Nešlo by to jinak, ____?"
Záměrně jsem vynechal konec věty: jsou totiž dva různé povzdechy tohoto typu. Ti z vás, kteří s výpočetní technikou spíše bojují než spolupracují, si na vynechané místo doplní slůvko "jednodušeji". Takoví lidé
se často diví, proč je "kolem toho", co chtějí udělat, tolik dalších matoucích hejblátek a věcí, ve kterých se třeba moc nevyznají. Po přečtení
této úvahy, která je míněna z větší části pro ně, by měli pochopit, že situace prostě není tak jednoduchá, protože je tu zakopaná celá smečka
psů.
Existuje totiž druhé možné doplnění povzdechu v prvním odstavci této
úvahy. Místo slůvka "jednodušeji" tam potom bude slovíčko "aby..."
následované popisem některé vlastnosti daného softwaru, které by
mluvčí rád viděl. Ono "aby" je v jistém smyslu v opozici k tomu "jednodušeji", jak uvidíme dále. Dohromady tvoří něco jako váhy, na kterých se musí balancovat.
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Abych začal prvním náhledem odpovědi na otázku "proč to nejde jednodušeji", odpovím nejpovšechněji kvůli obecnosti. Většina přístrojů,
se kterými se člověk potká, slouží k jednomu nebo několika málo účelům: autem se dostáváme odněkud někam, pomocí rádia posloucháme
hudbu, fotoaparát snímá obrázky okolního světa ... Počítač je udělán
tak, aby byl obecný. Tak rozdílné úkoly jako psaní článků, přehrávání
hudby, komunikace s jinými lidmi, hraní her, prohlížení internetu... vše
zvládne jediný přístroj a není omezen jen na tu oblast použití, kterou
dostal "do vínku" od svých tvůrců. Mohou vzniknout programy i na
podporu činností, které ještě neexistovaly (nebyly lidstvem vynalezeny)
v době, kdy se daný druh počítače projektoval. Ona obecnost je poté
motorem dalšího vývoje a může se dostat do křížku s uživatelskou přívětivostí - "jednodušeji" se dostane do křížku s "aby...", jak uvidíme
dál.
Je nutné si totiž uvědomit, že i když je počítač obecný, je to stále "jenom" stroj - nedokáže věci "odhadnout" lidským zdravým rozumem.
Vezměme si například jednoduchý uživatelský vstup, kde počítač vypíše "Zadej jméno:" a poté očekává od uživatele, aby toto jméno napsal.
Uživatel napíše například "Petr", chvíli čeká ... a nic. Pokud bude začátečník, bude se divit, co má ještě udělat - ovšem stroj nemůže vědět, že
už napsal celé jméno - musí tam být nějaká možnost, jak potvrdit, že
jsem napsal všechno, co jsem chtěl napsat - touto možností může být
třeba zmáčknutí ENTERu, stisknutí nějakého tlačítka "OK" nebo tak
něco: a už nám tu "vylezl" čistě počítačový pojem (ať už toho ENTERu, nebo tlačítka) - který je ovšem nutný k tomu, že ať je stroj chytře
naprogramovaný jak chce, nemyslí.
Kdybychom zkoušeli vyřešit problém nějak jinak, "přátelštěji", dostaneme se do potíží jiného druhu. On ten počítač sice může mít nějakou
databázi existujících jmen a po dopsání jména se podívat, jestli člověk
nenapsal nějaké "normální, existující" jméno a potom bez ENTERu či
tlačítka přijmout vstup. Jenže - stejně nemůže vědět, jestli chtěl uživatel
napsat jméno "Petr", či "Petra" nebo "Petronius" - tedy, ani s touto databází, nemůže uhodnout, zda je vstup celý, nebo ne. Nehledě k tomu,
že pokud by dané jméno mělo být například přezdívkou na nějakém
serveru, pak bývá zvykem, že to nemusí být některé z existujících jmen,
ale něco libovolného, co si uživatel vymyslí, třeba PetrSvetr. Dále,
i když předpokládáme, že "chceme" jenom "normální" jména, by při
použití databáze poté měli smůlu lidé, kteří mají méně rozšířené jméno,
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které třeba v databázi není: kvůli jednoduchosti jsme ztratili obecnost.
Myšlenku databáze tedy musíme odložit. Můžeme jít jiným směrem
a zkusit brát to, že uživatel při zadání jména přestal psát, jako signál, že
jméno je celé. Ovšem tím místo toho, že uživatelskou přívětivost zvýšíme, ji nakonec naopak zcela "zabijeme" - stačí, aby se uživatel při
psaní na nějakou dobu zamyslel, zavolal mu někdo telefonem a tak podobně - a vyprší odpočet a zadá se nekompletní jméno. A případný pokročilý uživatel bude nadávat, že mu "to" dělá zbytečně "samo" něco
pod rukama.
Takže jsme dvěma alternativními způsoby zkusili řešit situaci, ale
v obou případech, ač vypadaly na první pohled třeba zajímavě, jsme narazili.
Uvedu jiný příklad, reálnější. Máme diskusní systém na nějakém serveru a chceme tam dát možnost vkládat obrázky - typu smajlíků a podobně. Jsou dvě možnosti: buď dáme uživateli na výběr nějaké portfolio
předdefinovaných obrázků, ze kterých může vybírat třeba kliknutím.
Druhá možnost je zadat možnost odkázat na nějaký libovolný obrázek
na celém netu - uživatel potom ale musí vědět o existenci odkazů, jak
je zkopírovat a tak dále. Opět máme buďto větší jednoduchost (vybíráme ze seznamu obrázků) nebo větší obecnost (odkazujeme na libovolný
obrázek) a balancujeme.
Třetí příklad, který se mi opravdu stal: zadával jsem do tabulky číslo
verze jednoho dokumentu. Tento dokument měl dříve číslo 0.9, čili následuje verze 0.10 Ovšem - poté, co jsem tabulku odeslal kolegovi, ten
mě upozornil, že tam mám napsanou verzi 0.1 - program prostě, aby
uživatel nemusel vědět, že položky v tabulce mohou být typu "číslo"
"text" a podobně, sám odhadoval, jakého typu položka je - a skutečně
pokud by se jednalo o reálné číslo 0.10, je to "stejné" jako 0.1 (v Americe se používá desetinná tečka místo čárky). Balancujeme mezi obecností ("můžu napsat cokoli") a jednoduchostí (počítač pozná, že je to
číslo a pak může třeba sčítat).
Naše balancování je trochu podobné situaci, když balíme zavazadlo na
dovolenou: buď toho nabalíme hodně a pak se budeme tahat s těžkým
zavazadlem, nebo toho nabalíme málo a pak riskujeme, že nám nějaká
věc, kterou potřebujeme, bude chybět. V naší analogii buďto nabídneme uživateli obecnější volby a pak se může cítit přetížen (protože se
bude muset naučit, co je co), nebo toho dáme "málo" a potom hrozí, že
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někdo, kdo potřebuje nějakou věc udělat, ji udělat nebude moct.
Přitom rozpětí se táhne přes celé spektrum od maximální obecnosti, jíž
je samotné přímé programování (k němuž musíme znát programovací
jazyk, umět algoritmizaci...) k maximální jednoduchosti, kterou je nějaký jednoúčelový program, který dělá jednu jedinou věc a nedá se nijak
nastavit.
V praxi se setkáváme se systémy po celé šířce mnou uvedené osy. Jako
zajímavost uvedu, že je možno se setkat s prostředími a systémy, které
jsou blíže tomu "obecnému" konci spektra, než většina běžných programů. Pak člověk nemá jen nějakou "klikací" aplikaci, ale vlastně široké pole možností, v rámci něhož dává velice obecné "kostičky" dohromady a může vytvořit věci na které původní tvůrce programu vůbec
nepomyslel. Zase ale musí znát použitý mechanismus nebo jazyk a naučit se ho - to je cena, kterou za to platí.
Existuje také kompromis, který se mi jeví zajímavý: přemýšlel jsem
o něj podle metafory kapoty v autě. Běžný uživatel pracuje s nějakou
"normální" dávkou funkcí a nastavení, kterou je nutné vstřebat, aby
s programem pracoval. Pokročilý uživatel, který se chce "vrtat", pak
může nějakou netriviální akcí "odklopit kapotu", čímž se dostane ke
složitějším nastavením a tam si pošteluje, co potřebuje. Programy, které
něco takového obsahují, potom mají naději, že budou přijaty na obou
stranách barikády: budou dostatečně jednoduché při běžném používání
"normálními" uživateli a zároveň uživatelé pokročilí nebudou naštvaní,
že nějaká věc, kterou chtějí nastavit, nastavit nejde.
Závěrem bych rád napsal, že uvidíme, jaký vývoj ještě u rozhraní, které
jsem popisoval, nastane. Obor se zatím stále ještě hledá a třeba se v budoucnu najde někdo, kdo postaví Kolumbovo vejce na špičku - a vymyslí nějakou syntézu, která vyřeší dilema, nebo jej alespoň zmírní.
Dík za to, že onen program "Kolumbova vejce" poběží na počítači, který byl sestrojen předtím, než "vejce" někdo vymyslel, patří právě oné
obecnosti, o níž byla tato úvaha.
Eva Švecová

Láska a sebeláska
Tímto příspěvkem se obracím především na příznivce Unitarie.
Chci se s vámi podělit o své poznatky. Především s tím, že poznávám
zábrany, které musí příslušník různých církví překonávat, chce-li být
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členem nebo alespoň příznivcem Unitarie, kterým jsem i já.
Unitarie usiluje o výchovu k pravému a čistému lidství a směřuje
tím dále k poznávání Života pravého, to jest ke Zdroji života. Je jí blízké východní náboženství, jehož Mistři se zcela zřetelně projevili jako
poutníci, dosáhnuvší velké blízkosti Zdroje Života.
Zarmouceni však zůstávají vyznavači Ježíše Krista, jehož jméno
padne velice zřídka, a to ještě pouze jako označení vynikajícího člověka. Někteří křesťané podle hloubky své lásky či upřímnosti nebo důvěře
v Něj totiž poznávají Jeho Božství.
Právě z toho důvodu se na podobně smýšlející obracím se svým
poznáním, kde se domnívám, že každý si může nést v srdci obraz Toho,
koho miluje a ctí a ze samé lásky k Němu je ochoten kdykoli omezit
své přebujelé ego a překontrolovat, zda jedná v souzvuku s láskou.
Každé prohloubení našeho vztahu k Bohu nám může ukázat příčiny
prozatímního neúspěchu. Je to Cesta těžká, ale stejná pro všechny, kteří
touží po Božím doteku. Mistři východních nauk i křesťané, usilující
vnést Ježíšovu nauku do svého života, musí překonávat stejné překážky,
protože mají stejný cíl.
Může nám tedy duchovní promluva nebo přednáška býti klíčem
k ohledávání naší duše a jejích nedostatků.
Konkretně: Tématem "láska, či sebeláska" se zabývala duchovní
brněnské Unitarie na jedné z posledních přednášek. Zdá se to být jasné
i jednoduché, přesto však se ukázalo, že i zde je nutno promýšlet a prociťovat hlouběji.
Čerpám například z dob mého dětství. Rodiče museli z "protektorátu" tak zvaně utéci a tak se ocitli na Vysočině, zcela v cizím prostředí.
Podařilo se jim narychlo sehnat podnájem a já jsem se právě narodila.
Tatínek byl zaměstnán, ale snažil se i udržet si pozici prvního houslisty
v orchestru a tak denně několik hodin doma cvičil. Já jsem do toho prý
moc hlasitě ve dne i v noci vřískala a tak pro tento rámus, který se z našeho bytu linul, dostali rodiče výpověď. Naštěstí přijela babička. Když
viděla ten chaos a slyšela úvahu zoufalého tatínka, že je možno vyzkoušet, zda bych ve "futrálu" od houslí třeba neztichla, vzala si mne na
nějaký čas k sobě, do "protektorátu." Našim se mezitím podařilo najít
slušnou vilku za velmi levné nájemné a tak jsem se mohla vrátit zase
k rodičům.
Tenkrát nemohla pomoci láska lidská, všichni něco potřebovali,
sousedé klid, tatínek cvičit a já dělat rámus. Řekli bychom, že se na nás
usmálo štěstí v podobě babičky i laskavého a milosrdného majitele vil26

ky, ale je možné uvažovat i o řízení a pomoci Boží, která dokáže nepředvídaně zasáhnout v náš prospěch. Častokráte si to ani neuvědomujeme, ale Boží Láska čeká trpělivě, až ji objevíme. Mnoho dostáváme
i po uvědomělé, upřímné, až živé prosbě ...
Tatínek byl také vášnivý šachista. Zúčastňoval se šachových turnajů, vedl mladistvé šachisty a co navíc, i doma si na šachovnici studoval,
proč velmistr táhl koněm zrovna tak, a ne jinak? Když tato situace nastala, směli jsme si s mladším bratrem hrát jenom velice potichu. Maminka u vaření někdy tajně poplakávala, někdy však i hlasitě protestovala. Vše marno. Když však jednou byl bratr vyplísněn za to, že šramotil hračkou po podlaze, čímž rušil šachové úvahy, maminka se od
sporáku prudce obrátila, švihla utěrkou do šachovnice, až se několik figurek rozlétlo po místnosti a vážně pravila tatínkovi, ať si rozmyslí, co
vlastně v životě chce. A odkráčela ... Když tatínek za hlasitého protestu
brázdil s námi po kolenou celou kuchyň, nevynechávaje žádné zákoutí,
byli jsme s bráškou plni údivu nad celkovou událostí, a já, jako starší,
jsem pociťovala navíc něco, jako skrytou radost. Tehdy jsem ovšem nechápala vůbec, jak složité procesy právě proběhly. Poznamenávám, že
rodiče spolu žili ve vzájemné lásce a toleranci, tehdy a jeden za druhým
stál až do konce života.
Složitý proces nastává vždy, když nerozlišujeme sebelásku od lásky pravé. Když neuvědoměle i vědomě nutíme i třeba svého velmi blízkého, aby se podřídil našemu přání, bez ohledu, zda s tím souhlasí nebo
ne. Protistrana potřebuje mít tedy dostatek lásky, aby mohla vzniknout
tolerance, která může být pro něj i velmi bolestná. Obzvláště, je-li pak
tolerance zneužívána a hnána do samé míry únosnosti. To už se
u utiskovaného ozývá pud sebezáchovy a náš milý, malý násilník jen
zděšeně kouká... Nežli něco podnikáme, měl by se náš rozum poradit se
srdcem a naopak.
Domnívám se, že téma této duchovní přednášky, jakož i jiných může poskytnout uspokojivé podněty poutníkům všech směrů, vždyť
všechny usilují ke Světlu. Kromě toho jsou do Unitarie zvány i osobnosti s různým zaměřením, aby se se svými poznatky nebo výsledky
práce podělily s ostatními ... Vždyť všichni kráčíme určitou dobu tímto
světem, a pokud nejsme ztrnulí, zatvrdlí ve své pýše, můžeme se dále
svobodně rozvíjet a pokračovat životem, který se podobá Návratu ztraceného syna.
Přeji všem pociťování doteků Boží lásky.
E. Š.
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Jarmila Plotěná

Z naší obce
První pátek v dubnu budou naši delegáti zvolení na Valném shromáždění OUB odjíždět na třídenní celostátní unitářský Tvůrčí sněm,
letos poprvé pořádaný mimo Prahu a to v Havlíčkově Brodě.
Naše Valné shromáždění, které se konalo v pátek 23. února zvolilo
rovněž novou místopředsedkyni brněnské obce ses. Vlaďku Platovskou.
O týden později 2.3. v dopoledních hodinách proběhly na Staňkově 18a
pohovory s uchazeči v rámci výběrového řízení na externího asistenta/asistentku (VŠ) pro spolupráci s NSČU. Za naši obec byla vybrána
ses. Anna Vachudová.
Přeji všem našim spolupracovníkům hodně inspirace v jejich práci.
J. P.
Recenze:

Václav Cílek – Poutník časem chaosu
Když jsem uvažoval o vhodném vánočním dárku pro svoji maminku, tak mi padnul v knihkupectví zrak na knihu Václava Cílka "Poutník
časem chaosu". Maminka se mi zmiňovala, že je jí pan Cílek sympatický, když se například objeví v televizi. Nejen že tento vánoční dárek
"zabodoval", ale byl mi také doporučen k přečtení. Toto doporučení
jsem rád přijal, protože maminka je dost sečtělá a máme podobný literární vkus.
Tento rozhovor vedený novinářem Janem Dražanem mapuje Cílkův pestrý život od mládí až do současnosti. Jde o zajímavé čtení, rozšiřující obzory čtenáře. Vzhledem ke svému rozsahu 360 stran má kniha
prostor, aby šla více do hloubky, než je v rozhovorech obvyklé. A je
kam jít, nejen díky zájmu autora o geologii a speleologii.
Václav Cílek je nepochybně bystrý pozorovatel, člověk otevřený
poznávání světa vnějšího i vnitřního. Současně mu jeho zájem o geologickou a archeologickou minulost naší planety poskytuje určitý nadhled. Šíře a hloubka jeho záběru je pozoruhodná.
Z rozhovoru, který prochází od mládí přes autorovy zkušenosti
s jinými kulturami, postupně vystupuje obraz velkého předělu, kterým
prochází současná civilizace. Jde o určitý obraz "konce časů", je zřejmé, že svět se rychle proměňuje a že vstupujeme do éry nestability
a kolapsu současné civilizace. Příklad kolapsu rozsáhlé oblasti kniha
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demonstruje na americkém Detroitu. Václavu Cílkovi nejde o hledání
senzace, spíše se snaží o poctivou reflexi naší současné situace. Předpokládá, že zánik naší civilizace bude provázen transformací jejích částí
do nové reality, jak napovídá historie lidstva.
Namátkou jsem vybral několik citátů (jde spíše o konec knihy, kde
autor dochází k určité syntéze své životní zkušenosti a reflexi současného světa):
O indiánech: „Vícekrát jsem v průběhu obřadů kouřil to, čemu se
říká dýmka míru, ale spíše jde o dýmku úmluvy. Vlastně probíhá vykuřování. Nabíráte si dým do dlaní a dáváte si ho na hlavu, na kolena, na
tělo, dým se bere jako léčivý. A ani to není úplně jednoduché, některé
kmeny používají v rituálu i čtyři různé druhy tabáku, každý namíchaný
jiným způsobem, z jiných druhů rostlin. Vůle udělat všechno složité je
skutečně velmi dobře patrná. Dnes už indiáni také běžně říkají: Vyběhni s tou dýmkou do auta a vykuř auto. Protože vědí, že když budou mít
špatnou myšlenku, nejspíš se zabijou v autě."
O vegetariánství: „... když si řeknete, že na kilogram obilí spotřebuji tolik a tolik litrů vody a na kilogram masa spotřebuji tolik a tolik
kilo obilí, vyjde vám, že do budoucna se vyplatí částečné vegetariánství."
O současné společnosti: „Ten důraz na výkon je zde obrovitý, poměrně velký tlak. A celé je to kompenzované takovým pitomým hédonismem, kde sex je nejsdělnější. Mám blbý pocit, že základy které impregnují většinovou společnost, nebo společnost na více úrovních, jsou
celé chybné."
O rozdělení společnosti: „... (lidé) konzumují jen ty informace, které schvalují. "
V závěru knihy klade důraz na skutečnou komunikaci mezi lidmi,
která se v současné době (a)sociálních sítí vytrácí:"… je nutné mluvit se
všemi. Což se v dnešní době ztrácí. Čím dál víc lidí chce mluvit jenom
v rámci své bubliny, v rámci svého okruhu, v rámci své strany – a ti
ostatní jsou nepřátelé, které je nutné zadupat."
Pavel Sedlák
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V á ž n ě

–
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Ivo Koukol

Co dokáže naše mysl, aneb jak číst Poutníka.
Je zjšitěno, že nzeaelži na pořdai psíemn solvě. Jdeiná dleůitžá věc
je, aby blya pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe
totánlí sěms, a vy to přoád bez porlbméů perčete. Je to potro, že ldiksý
mozek netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek!!!
ů

Tento text vznikl zdejší diskusí o čtení
Milan Ivo Koukol

Několik citátů na závěr
(vybral Pavel Sedlák)
Věřím-li v Ježíšovo učení, věřím, musím věřit i v budoucnost náboženství. V každém případě pak, a dovolávám se právě tu Palackého,
musíme v našich poměrech žádat toleranci - ne toleranci z náboženského indiferentismu, nýbrž toleranci positivní: každý držet si své, mít své
přesvědčení, ale vážit si opravdového přesvědčení druhých. Pravdy
každému přejte - to bylo řečeno nám a platí to pro vždycky.
[T. G. Masaryk - Hovory s TGM]
Ale šíře vzato, rodné krajiny jsou tak trochu všude, kde jsme nějak
rostli a se utvářeli. A kde nás obemklo něco vlídného a vnitřně důvěrného, neboť zlé zkušenosti, to není růst, to je jen zvýšená obeznalost
a vlastně je to nepřátelská cizina. Mám v ČSR více svých rodných krajin, v jejichž lesích se leskne jadrné listí kopytníku a mezi kameny roste
břečťan. Krajiny, které mají svá kouzla a svá tajemství. Krajiny nějakého spříznění, nějakého srozumění. A jsou duchovní rodné krajiny. Rostl
jsem za plotem naší zahrady v Úpici, ale také ve všech světadílech Verneových románů; byl jsem hrdým Indiánem, chladnokrevným Angličanem, námořníkem v bouři. Dlouho jsem svou myslí pobýval v kraji,
kde byla tak těžce a krásně milována Hamsunova Viktorie. Dlouho má
mysl žila v Paříži, než jsem ji uviděl; silně dlela na pobřežích starého
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Skotska; domnívala se býti doma kdekoliv na světě, dobývala se v knihách k branám sladký ch rájů i nejzatracenějších pekel. Jistě, člověk se
rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycené
smysly a duše potřebná k růstu. Ale pokud je rodný kraj zároveň domovem, vracejí se ztracení synové nejinam než k otcům, domů, až tam,
odkud vyšli, neboť pak teprve je dokonána každá veliká cesta a každé
toulání a já, nezdráhám se to přiznati, mám nadmíru rád rodný kraj
i rodné toulání, trvale přitahován, trvale se odpoutávaje, v ustavičném
návratu.
[Josef Čapek]

Pelikánova oběť
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Deset rad podle N. F. Čapka
1. ŽIJTE JEDNODUŠE. Žijte prostě, abyste měli málo potřeb. Nedělejte si zbytečné starosti, zvláště cizí si nepřipouštějte. Buďte spokojeni s tím, co máte.
2. NELPĚTE NA HMOTNÝCH VĚCECH. Mějte na paměti, že hmotné věci jsou pomíjivé. Zajímejte se o věci hlubší, víc získáte. Zachovejte si vnitřní svobodu.
3. ŽIJTE KRÁSOU. Nezapomínejte na krásné, radostné okamžiky, ale
zapomeňte na smutné, nepříjemné. Zbavte se zloby, zášti, nenávisti
a odpouštějte těm, kdo vám ublíží. Za dobro buďte vděční, nezapomínejte na ně.
4. ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ. Pravý život je to, co prožíváte právě nyní.
Budoucnosti se nebojte – věřte v ni. Na stáří nemyslete a na minulost příliš nevzpomínejte.
5. BUĎTE TVŮRČÍ. Nezahálejte a stále se něčím zaměstnávejte. Buďte tvořiví, stále se učte a vzdělávejte.
6. HLEDEJTE KRÁSU. Těšte se z krásných věcí, přírody, hudby, literatury a jiných umění. Krása je potravou duše.
7. RADUJTE SE. Udržujte se v dobré náladě. Pěstujte humor a pamatujte, že veselá mysl je půl zdraví a půl krásy.
8. MĚJTE RÁDI LIDI. Mějte lidi rádi a lidé budou mít rádi vás. Pomáhejte druhým! Více než na své trápení myslete na to, jak udělat radost druhým. Nemůžete-li o druhých mluvit dobře, raději mlčte.
9. BUĎTE SKROMNÍ. Zachovejte si střídmost a ve všem buďte umírnění.
10. MĚJTE VÍRU. Dbejte o vaši víru v Boha – Nejvyšší Moudrost.
Uvědomujte si její přítomnost v sobě i ve všem.
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Úterky 17:30 až 19:30 Staňkova 18a
6.3.

13.3. 20.3. 27.3.
ZPĚV duchovních písní a manter, MODLITBA,
tai-či ROZCVIČKA

Středy 17:00 až 19:00 Staňkova 18a
7.3. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A MEDITACE
14.3. SETKÁNÍ NAD INSPIRATIVNÍM TEXTEM
21.3. Ivo Koukol
NEPITNÁ PITNÁ VODA? (KE SVĚTOVÉMU DNI VODY)
28.3. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
Setkání k výročí narození J. A. KOMENSKÉHO a meditace
Čtvrtek 18:30 Staňkova 18a
8.3. Setkání skupiny Allan Kardec
POŽEHNÁNÍ PLYNOUCÍ Z MODLITBY
Pátky 17:00 až 19:00 Staňkova 18a
2.3. PŘEDJARNÍ PEGÁSEK ANEB AŤ NEMLČÍ MŮZY
9.3. Z. Vašíček
NASTAL SOUMRAK POHANSKÝCH ZVYKŮ?
16.3. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
CO NÁM MŮŽE JEŠTĚ POMOCI NA DUCHOVNÍ CESTĚ?
23.3. Ing. Julius Kodrík
KAM KRÁČÍŠ ČLOVĚČE?

Úterky 17:30 až 19:30 Staňkova 18a
ZPĚV duchovních písní a manter, MODLITBA,
tai-či ROZCVIČKA
Středy 17:00 až 19:00 Staňkova 18a
4.4. 11.4. 18.4. 25.4.
Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A MEDITACE
Čtvrtek 18:30 Staňkova 18a
5.4. Setkání skupiny Allan Kardec
JEŽÍŠŮV VÝZNAM
Pátky 17:00 až 19:00 Staňkova 18a
13.4. PhMgr. Libuše Mičolová
VĚDOMÍ TĚLA – VĚDOMÍ ZEMĚ
(k mezinárodnímu dni Země)
20.4. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná
CO JE SVOBODNÉ BRATRSTVÍ? - SHROMÁŽDĚNÍ
VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVOBODNÉHO BRATRSTVÍ
27.4. Rev. Mgr. Jarmila Plotěná a Ing. Pavel Sedlák
VESAK – MOUDROST STŘEDNÍ CESTY
www.unitaria.cz/brno; unitaria.brno@seznam.cz
Obec unitářů v Brně vydává dvouměsíčník “Poutník“ obsahující původní
články členů a přátel Unitarie, články z historie unitářství, poezii, aktuality
i zábavu.
Pokud si přejete tento program nebo časopis “Poutník“ dostávat e-mailem,
sdělte vaši e-mailovou adresu v kanceláři Obce unitářů v Brně.
Redakční rada: Rev. Mgr. Jarmila Plotěná, Bc. Daniel Novotný,
Ing. Dalibor Halouzka, Ing. Ivan Sommer, Ing. Pavel Sedlák
Za obsah článku nese odpovědnost jeho autor.
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