
Prvá kaPitola

Spomaľte 
na okamih

Keď sme boli malé deti, boli sme plní života, stále sme sa 
hrali a pobehovali dookola s kamarátmi. Striedali sme čin-

nosti s neutíchajúcim nadšením. Schovávačka bola pre nás zdro-
jom nekonečnej predstavivosti, objavovania a zvedavosti. Akoby 
nás žiadna z vecí, ktoré sme robili, nedokázala nudiť alebo una-
viť. Väčšinu času bolo naše detstvo nekonečný sled pozitívnych 
pocitov – radosti, smiechu, zvedavosti, prekvapenia, sebadôvery 
a dobrodružstva. Ešte sme sa nevedeli báť, nenávidieť alebo ľu-
tovať minulosť.

Malé deti sú väčšinou uvoľnené, večne užasnuté a zvedavé 
a málokedy sa nudia. Zvyčajne majú obrovské množstvo ener-
gie, dokážu bezvýhradne ľúbiť, majú zdanlivo nekonečnú chuť 
do života, a to všetko im dospelí často závidia. Tieto nepoškvr-
nené deti žijú v stave mysle, ktorý nazývame duševná pohoda. 
Prirodzene, žijú pre daný moment.

Keď dospejeme, stále síce máme schopnosť žiť v duševnej po-
hode, ale prispôsobujeme sa spoločenským požiadavkám západ-
nej kultúry a stávame sa vážnymi, analytickými, depresívnymi, 
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žijeme v strese a strácame predstavivosť. Zvyčajne sa tento pro-
ces začne okolo piateho alebo šiesteho roku života a postupom 
času, kým dospejeme, zažívame pocit duševnej pohody stále 
zriedkavejšie. Súvisí to s tým, že čím sme starší, tým viac použí-
vame pamäť a analytické myslenie namiesto tvorivého myslenia 
a sústredenia sa len na daný okamih.

Ako neskôr uvidíte, takáto strata duševnej pohody je nielen 
zbytočná, ale aj neprirodzená. Vyplýva z nedostatočného pocho-
penia fungovania našej psychiky. Ak pochopíte, ako udržiavať 
túto prirodzenú duševnú pohodu a naučíte sa žiť v prítomnom 
okamihu, je to známkou múdrosti a zrelosti.

Duševná POhODa akO záklaDná výbava mySle
Duševnú pohodu máme vrodenú. Nemusíme sa učiť, ako byť 
v duševnej pohode; je to súčasťou nášho vybavenia, rovnako 
ako schopnosť tela zahojiť ranu alebo napraviť zlomenú kosť. 
Duševnej pohode sa nemôžeme naučiť, môžeme ju iba v sebe 
znovu prebudiť. Podobne aj náš imunitný systém môže byť osla-
bený, keď sme v strese alebo máme nedostatok zdravej výživy či 
pohybu, ale nikdy ho úplne nestratíme. Keď nechápeme hodno-
tu duševnej pohody a nevieme, ako sa k nej dostať, ostane pred 
nami skrytá. Duševná pohoda však nezmizne úplne; môže sa 
nám dočasne stratiť z dohľadu, podobne ako keď oblak zatieni 
slnko, ale kedykoľvek sa môže opäť objaviť.

Duševnú pohodu tvorí sebaúcta – dôvera v samých seba 
a schopnosť veriť vlastnému úsudku, vďaka čomu získavame v ži-
vote perspektívu –, schopnosť nebrať sa priveľmi vážne, vedieť sa 
na sebe zasmiať, vidieť veci z nadhľadu a byť presvedčený o tom, 
že všetko sa dá vyriešiť. Je to akýsi vrodený optimizmus. Vďaka 
duševnej pohode súcitíme s tými, ktorí majú problémy, sme lás-
kaví k tým, ktorí trpia, a to z bezvýhradnej lásky bez ohľadu na 
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to, v čo veria, ako sa správajú alebo akej sú národnosti. Duševná 
pohoda je zdrojom kreativity na riešenie problémov a konfliktov, 
obklopovanie sa krásnymi vecami, staranie sa o rodinný život 
alebo objavovanie nových podnikateľských nápadov alebo vyná-
lezov, ktoré nám uľahčia život. Prináša nám trpezlivosť voči sebe 
samým aj voči ostatným, ale aj trpezlivosť pri šoférovaní, chytaní 
rýb, opravovaní auta alebo výchove detí. Umožňuje nám vidieť 
krásu, ktorá nás obklopuje v každej chvíli v prírode, v kultúre, 
v každodennom kolobehu našich životov.

Aj keď sa duševná pohoda môže javiť ako riešenie všetkých 
životných problémov, ide v skutočnosti o úplne obyčajnú vec. Ak 
sa pozriete na svoj život, zistíte, že bola s vami pri všetkých dô-
ležitých rozhodnutiach. Bola prítomná aj v tých najvšednejších 
okamihoch, aby vám pomohla rozoznať dobré od zlého, správ-
ne od nesprávneho, priateľa od nepriateľa. Duševná pohoda sa 
zvyčajne nazýva aj vedomím, inštinktom, múdrosťou, zdravým 
rozumom alebo vnútorným hlasom. Jednoducho ju berieme ako 
zdravý a nápomocný tok myšlienok. Keď si uvedomíte, že dušev-
ná pohoda je tu stále pre vás a naučíte sa jej veriť, dokážete vďaka 
nej spomaliť na okamih a žiť šťastne.

šeSť DôvODOv, PrečO je Dôležité 
SPOmaliť na rýchlOSť živOta

Menej stresu.��

Zlepšenie fyzického zdravia.��

Hlbšie a láskyplnejšie vzťahy.��

Zlepšenie zmyslovej vnímavosti a viac radosti z krás-��

nych vecí, ktoré nás obklopujú.
Pokojnejšia myseľ a vyrovnanosť.��

Výrazné zlepšenie výkonnosti, tvorivosti a schopnosti ��

sústrediť sa.
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uvOľnenie PrirODzenéhO 
ľuDSkéhO POtenciálu

Duševná pohoda je vrodená schopnosť, ktorá je kompletná sama 
osebe. Predstavuje potenciál človeka pre zdravé fungovanie psy-
chiky – sebaúctu, tvorivosť, múdrosť, bezvýhradnú lásku, zdra-
vé vzťahy, motiváciu, humor, riešenie problémov, optimizmus 
a mnoho ďalších vlastností. Drieme v každom človeku a čaká, 
kedy sa bude môcť prejaviť.

Zdravé 
fungovanie psychiky 

– uvedomenie
si vrodenej 

duševnej pohody

Výkonnosť

Dôvernosť

Ži
vo

tn
á 

vá
še

ň

O
ptim

izm
us

Riešenie p
rob

lém
ov

Im
unita

 p
ro

ti 
str

esu

Fy
zi

ck
é 

zd
ra

vi
e

Tvorivosť

Vo
d

co
vs

tv
o

Schopnosť vidieť krásu okolo seba

Rozhodovanie

Vrodená duševná pohoda

Vízia

Bezvýhradná láska

Radosť

Humor

Vyhlia
dky do budúcna

Se
ba

ist
ot

a
Se

ba
úc

ta

Sú
ci

t

Trpezlivosť

Inštinkt

Prispôsobivosť



5

Vrodenú duševnú pohodu si môžete predstaviť ako stowatto-
vú žiarovku, ktorá nepretržite jasne svieti. Stav našej mysle v da-
nej chvíli predstavuje štrbinu, cez ktorú môžeme jej svetlo vi-
dieť. Väčšinu času môžeme žiť v úplnej tme a len občas sa objaví 
záblesk svetla. Takýto záblesk nazývame pochopením, skvelým 
zážitkom alebo šťastnou chvíľou. Čím viac chápeme, ako fungu-
je naša myseľ a život, tým je štrbina čoraz väčšia a odhaľuje nám 
stále viac svetla našej vrodenej duševnej pohody. Aj keď sa du-
ševná pohoda môže meniť podľa našich nálad a myšlienok, zdroj 
svetla je nemenný. Čím sme starší, tým viac si uvedomujeme prí-
tomnosť tejto vrodenej duševnej pohody v našich životoch. Sila 
vrodenej duševnej pohody predstavuje nekonečný ľudský poten-
ciál pre šťastný a plodný život.

živOt v PrítOmnOm Okamihu, 
brána k zDravému fungOvaniu

Vstupnou bránou k zdravému fungovaniu psychiky je život v da-
nom momente. Čo však žiť v prítomnom okamihu vlastne zna-
mená? Všetci sme už veľakrát zažili pocit, že žijeme len v kon-
krétnom momente – počas krízy, keď sme boli uchvátení krásou 
západu slnka alebo iného prírodného úkazu, keď sme sa zami-
lovali, pri sprchovaní, pri počúvaní hudby alebo inšpiratívne-
ho rečníka. V takýchto chvíľach sa nám zdalo, že sa čas zastavil 
a šum našich myšlienok ustúpil do úzadia. Veci sme prežívali 
priamo a v danej chvíli, pretože sme spomalili na rýchlosť života. 
Tieto vzácne okamihy odstránili stres, dali nám nádej a naplnili 
nás radosťou a inšpiráciou.

Aby sa tieto náhodné šťastné momenty stali bežnou súčasťou 
nášho života, musíme si uvedomiť, že prežívanie života súvisí so 
spôsobom myslenia. Vaše myšlienkové pochody môžu byť zdra-
vé alebo nezdravé, túto tému podrobnejšie rozoberieme neskôr. 
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