
Zkušenost? H lo u post, kterou
nehodláme prožívat znovu !

Už Voltaire si pokládal pádnou otázku: Je
někdo tak moudqý, aby se poučil zkuše-
nostmi druhýc}:-? ZáIeži nakaždém z nás,
realita však nahrává negativní odpovědi.
Děti od rodičů ví, že oheň pálí, s největší
pravděpodobností sijeho žár zkusí i přesto
zažitsamy. Kdejaká dívka zahoří citemvůči
pohlednému rošťákovi, a pak má oči pro
pláč. Kdekdo zkttsi přijit nepňpravený na
pověstně těžkou zkoušku azáhy oďcházi
s nepořízenou... Jevšakúplně jedno, kolik
nám je - úsudek dokáže zradit v jakémko-
liv věku, Do každého životniho období
vstupujeme poprvé. Proto nám tak často,
nezávisle na počtu prožitých let, chybí
zkušenosti.

Jak je tedy ziskat? Žit. A,mít oči otevřené
pro živoLy druhých. Na základě nezdartt
někoho jiného může i u nás zasvítit
výsttažná kontrolka. Žiyot je souhra
mnoha aktů. Prožitky vnímáme, zážitky
si pamatujeme, zkušenosti používáme,
Hloupostem se můžeme vyhýbat, s jejich

znalostí to jd e snáz, Spousta lidí už na toto
téma napsala mraky chytr,ých knih. I když
se ze zkušeností druhých příliš nepoučíme,
můžeme na ně brát alespoň zŤetel.

STEPHEN JOSEPH: CO NÁS NEZA-
BIJE... _ MOŽNOSTI PoSTTRAUMA-
TICKEHO RŮST,U

Nepřízniv ó zkušeno st, která rozbila váš do sa-
vadní život, nemusínufutě znamenat konec
yšeho. Chce to zdravy náhled, podporubíz-

. | . .,
kých avizi, že ikrizemůžepřinést obohacení,
posilnit a přinést nové hodnoty a cile,

VÁCIAV KREIčír: ló ce, DEcH A MEDI-
TACE - ZTRACEN A NALEZEN V INDII

Tradiční moudrost hlósá příklon k sobě
samému. Jóga a jiné duchowtí směry nezaží-
vají boom jen tak. S intemetem víme o všem
a všech všechno. co víme však sami o sobě?
Zajímauý cestopis navádí, jak zahodit ego
a zažívat radost.

text: Lída Dubinská

Se zkušenoshni se roztrhl pytel - kdo jich má víc, ten více dokáže. Odpradáwn. Je to pořád to
samé, i když trochu jinak: zkušenost náboženská, vědecká, sexttální, psychická, u někoho také
psychedekcká av moderní době třeba také lEbernetická nebo zákaznická. Zkušenost můžeme
nalézt zkrátka v jakémkoliv lidském jednání. Jak ji ale získat, a dá se vyást z l<ttih?

foto: archiv knihowty

čRsoprs FIRsT clÁss

Naše budoucnost je prý přesně taková jako
naše víra v ni, Známý časopis přináší mnoho
náhledůnalidské strachy, moňvaci a nejrůz-
nejší problémy. Vychází jednou za dva měsíce
a my v kttihovně máme nejen ásla aktuální,
ale i ta minulá.

Teorie bez zážitku je jenom intelektuální
hra... Tak zvesela do všeho, co vás čeká.
Chcete-li se něčemu naučit, stačí se zkrátka
poučit.F
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