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Čtenáři se dostává do rukou v této knize sto padesát 

rad pro různé životní situace, do kterých se každý člověk 

běžně dříve nebo později nevyhnutelně ve svém životě 

dostane. Konkrétní případy životních situací jsou spo-

jeny s pokyny a radami, které je radno dodržovat.

Některé pokyny bude mnohý čtenář z určitého pohledu 

možná považovat za samozřejmé, ale jestliže si položí 

otázku, zda podle těchto pokynů před jejich přečtením 

vždy jednal, ve většině případů nakonec pozná, že tomu 

tak mnohdy vůbec nebylo. V průběhu života působí na 

každého člověka různé emoce, kterými se nechá unášet, 

a tak na správné jednání často zapomíná. Všeobecně je 

v této knize obsaženo to, co si člověk mnohdy ani neuvě-

domuje, dokonce někdy to ani nedokáže vyjádřit slovy.

Je třeba pamatovat na to, že sám 

člověk je stavitelem své Budoucnosti.
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PŘEDMLUVA

Čtenáři se v této knize dostává do rukou sto padesát 
rad pro různé životní situace, do kterých se každý člo-
věk dříve nebo později nevyhnutelně ve svém životě do-
stane. Konkrétní případy životních situací jsou spojeny 
s pokyny a radami, které je radno dodržovat.

Doporučuji čtenářům přečíst těchto sto padesát rad 
raději po menších částech, zamyslet se nad nimi a jejich 
obsah porovnávat s tím, s čím se sami ve svém životě se-
tkali a jak se v určitých situacích zachovali.

Některé pokyny bude čtenář z  určitého pohledu 
možná považovat za samozřejmé, ale jestliže si položí 
otázku, zda podle těchto pokynů před jejich přečtením 
vždy jednal, nakonec pozná, že tomu tak mnohdy vů-
bec nebylo. V průběhu života působí na každého člověka 
různé emoce, kterými se nechá unášet, a tak na správné 
jednání často zapomíná. Všeobecně je v této knize obsa-
ženo to, co si člověk mnohdy ani neuvědomuje, dokonce 
někdy nedokáže ani vyjádřit slovy.

K tomu, aby byl člověk ve svém životě úspěšný je jistě 
také zapotřebí dokonalá společenská sebekontrola a vy-
stupování, k čemuž zmíněné rady v této knize nabádají.

Je třeba pamatovat na to, že sám člověk je stavitelem 
své Budoucnosti.





ÚVOD

Prameny pro toto dílo byly čerpány z vlastních život-
ních zkušeností autora, představ a  obrazotvornosti, 
dále z některých starých moudrostí a zkušeností, a dal-
ších ověřených zdrojů z minulých věků, ale během času 
i z informací a poznámek ze sdělovacích prostředků.

Toto knižní zpracování je určeno pro čtenáře všech 
věkových kategorií, ale zejména pro mladé lidi. Jak je 
všeobecně známo, hlavně mládež prožívá v dnešní době 
značný morální úpadek, který přináší dnešní moderní 
přetechnizovaný a  morálně uvolněný svět zkreslující 
a v mnoha směrech nepříznivě ovlivňující reálný po-
hled na život.

Z toho důvodu rady a pokyny shrnuté do sto pade-
sáti oddílů byly sepsány za účelem ozdravění jak du-
chovního tak i hmotného života dnešního člověka bez 
ohledu na věkovou kategorii.

Čtenář snadno zjistí, že zásady správného jednání ob-
sažené v jednotlivých oddílech v běžném životě mnohdy 
nedodržuje, i když je jinak považuje za samozřejmé. Po-
mocí pokynů, rad i sugesce, které toto dílo obsahuje, se 
snaží autor vyburcovat vědomí čtenáře, aby si uvědomil, 
co je zapotřebí ve svém životě zejména vůči sobě i okolí 
zlepšit, čemu je dobré se vyhnout, čeho je třeba se vy-
varovat, aby byl jeho život lepší, úspěšný a harmonický.



Jedná se tudíž o věčně platná pravidla správného jed-
nání člověka, poučky a moudrosti, které platí od nepa-
měti, tedy od minulých věků až po dnešní dobu, a které 
budou platit nepochybně i nadále.



1. PRAVDA A ZDÁNÍ PRAVDY

Věci se většinou považují za to, čím se zdají být, ale 
mnohdy ne za to, co opravdu jsou, neboť většina lidí 
dává na zdání a naopak málo lidí nahlíží do nitra. Proto 
zdání pravdy představující klam, předčí často skuteč-
nou pravdu.



2. VŠESTRANNOST

Člověk, který spojuje v sobě mnoho dokonalostí a po-
stupně je sdílí svému okolí, okrašluje život. Přináší tak 
krásnou zábavu, kterou poskytují změny. Proto je radno 
osvojit si vše dobré. Je to velké umění neboť pomysleme, 
že příroda postavila člověka právě tak vysoko nad vším 
tvorstvem.



3. ZDRŽENLIVOST – 
ÚHELNÝ KÁMEN MOUDROSTI

Jak říkali již ve starověku někteří mudrci, není dobré 
vyprázdnit pohár do dna, ani zla ani dobra. Vymač-
káme-li z ovoce všechnu šťávu, stává se trpkým, stejně 
tak, jako když se změní právo v bezpráví. Z určitého po-
hledu to platí i o požitku. Rovněž se otupí duch, napíná-
-li se do krajnosti a místo mléka dostane krev ten, kdo 
dojí příliš surovým způsobem.



4. VYHNOUT SE PŘEHÁNĚNÍ

Je důležité snažit se nemluvit v superlativech a nepřehá-
nět, aby nebylo uškozeno pravdě a současně abychom 
nesnižovali svůj úsudek. Přehánění mnohdy svědčí 
o omezenosti a nevkusu. Přílišná chvála často neodpo-
vídá skutečnosti a hodnota neodpovídá ceně. Z očeká-
vání vyplynuvší zklamání se mstí podceňováním sla-
vícího a oslavovaného. Proto je lépe chválit méně nežli 
příliš. Velmi řídké jsou výjimky, kdy se v superlativech 
mluvit dá. Přehánění má blízko ke lži, a tak kdo příliš 
chválí, přichází o pověst dobrého úsudku a vkusu.



5. PROBOUZET STÁLE 
NOVÁ OČEKÁVÁNÍ

Je důležité probouzet stále očekávání. Vždyť skvělý čin 
a  úspěch oznamuje ještě skvělejší. Nevsázejme svoji 
energii nebo peníze hned na první nebo dokonce na 
jednu kartu, jestliže si nejsme jisti. Umírňujme se v uží-
vání svých znalostí a sil, a o to více bude uspokojováno 
očekávání.



6. ZACHOVAT SI NABYTOU POVĚST

Dobré pověsti lze dosáhnout znamenitými vlastnostmi 
a výsledky. Tento případ bývá ale velmi řídký. Jestliže se 
dobré pověsti dosáhne, je nutno snažit se ji udržet, ne-
boť přináší i nové povinnosti. Pokud se povede ji udržet, 
přináší to vznešenost, uctívání a i jakýsi druh majestátu. 
Důvodná pověst se stává nesmrtelnou a nezničitelnou.



7. PŘICHÁZET S NOVÝM LESKEM

Zde platí zásada znovuzrození staré slávy, neboť sláva 
pomíjí, když dokonalé věci zestárnou. Často průměrná 
nová věc zastíní starou dokonalou věc. Sledujme tudíž 
své znovuzrození, když se budeme snažit být statečnými 
a přicházet s novými věcmi v různých směrech. Potom 
se dostaví i štěstí. Tak jako Slunce vychází stále znovu, 
snažme se s novými, jasnými a srozumitelnými věcmi 
nabýt nového lesku, aby se dostavil obdiv a nové uznání.

+



8. POZNEJ SEBE SAMOTNÉHO

Staré řecké přísloví praví: „Poznej sebe sama a budeš 
znát světy a bohy.“ To znamená, jak je důležité, aby si 
člověk sám porozuměl, aby poznal své úmysly, ducha, 
sklony a úvahy. Je důležité snažit se rozumně o sobě 
uvažovat, neboť předmět jako například zrcadlo je ur-
čeno pro obličej a  nikoliv pro duši. Nezabývejme se 
svým vnějším obrazem, který dobře známe. Snažme se 
poznat svůj vnitřní obraz, abychom jej zdokonalovali 
a zlepšovali. Stejně tak se snažme poznat sílu svého ro-
zumu, abychom jej mohli úspěšně používat v životě, a to 
v celé jeho hloubce.



9. VZNEŠENOST VYSTUPOVÁNÍ

Velká osobnost by neměla zacházet příliš do jednotli-
vostí, zejména jsou-li nepříjemné. Ve svém jednání by 
člověk neměl být malicherný. Je mnohem cennější při-
stupovat k dílu s ušlechtilou všeobecností, což působí 
mnohem vznešeněji. Abychom ovládali jiné lidi, je na-
nejvýš důležité nedat jim prohlédnout svůj úmysl. Koli-
krát je lepší, jestliže vyřídí většinu věcí naši přátelé a ze-
jména nepřátelé. O to více platí v tomto směru zásada, 
zejména pokud jde o nepříjemné věci: Vracet se neustále 
k jedné a stejné mrzutosti je ztřeštěnost. Vystupování 
každého člověka přinese takový účinek, který je obra-
zem jeho srdce a rozumu.



10. KROTIT SE V PŘÍLIŠNÉM 
MLUVENÍ O SOBĚ

Samolibý se příliš chválí, malicherný se příliš haní. A po-
sluchači je nepříjemné, když mluvčí takto prozrazuje 
hloupost. Je velmi užitečné vyhnout se tomu zejména 
v obecném styku. Tím víc to platí, když se někdo na-
chází ve vysoké pozici nebo na vysokém místě. Zejména 
při projevu k lidem na veřejnosti i ten nepatrný stín ne-
rozumnosti může platit za úplnou. Podobně i chytrost 
může utrpět, vede-li člověk řeči o přítomných. Zde na-
stává nebezpečí, které může vést nejen k lichocení, ale 
i k pomluvě.



11. UMĚNÍ ZE SEBE SETŘÁST ZLO

Velká obratnost vládnoucích je vytvořit si štít a obranu 
proti hněvu a zlé vůli. Toto nevzniká, jak zlí jazykové 
říkají, z neschopnosti, ale ze schopnosti dovést věci tam, 
aby případný neúspěch a trest všeobecného odsouzení 
a hany padly na někoho jiného. Mnohdy nemohou být 
všichni uspokojeni, neboť vše nemůže dopadnout dobře. 
Proto je dobré dokázat si vytvořit, i za cenu újmy na 
vlastní hrdosti, potřebný hromosvod, který by následky 
nešťastného vývoje odstínil.


