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Druhého dne ráno si vyšli Ling Li, Yan Tao a Lu Ming na vycházku podél vesnické hlavní cesty. Občas se 
zastavili, aby se pozdravili s někým z Ling Liiných starých přátel. 

„Tady jsme všichni vyrůstali společně a byli jsme kamarádi, co se na to jen pamatuju. Pro mě to bylo tak 
těžké spřátelit se s někým v Dong Šanu,“ říká Ling Li se smutkem v hlase. 

„Proč?“ ptá se Lu Ming. 

„Nejsem si jistá. Ale zdá se mi, že tam všichni soupeří, aby předhonili ostatní, měli lepší známky, kupovali 
si nejparádnější věci. Když všude panuje tolik žárlivosti, jak si může někdo najít dobrého kamaráda?“ 

„Ale jsou takoví všichni?“ ptá se Lu Ming. 

„Ne, všichni ne. Nakonec jsem si našla pár skutečně dobrých kamarádů. Ale trvalo to.“ 

V poledne, když se vrátili ke svým prarodičům na oběd, se Yan Tao zeptala své babičky: „Co vede lidi k 
pocitům žárlivosti?“  

„Lidské srdce bylo stvořeno, aby milovalo,“ říká paní Čen. „Proto se musí k něčemu upínat. Má na výběr 
ze dvou možností. Buď ho mohou přitahovat vznešenější věci, nebo se může oddávat nižším touhám. Když 
se naše srdce oddávají nižším tužbám, myslíme pouze na sebe, chceme všechno pro sebe a pociťujeme 
žárlivost z úspěchu a štěstí druhých. 

„Když vidím, že je nějaký student velmi chytrý, chtěla bych být také tak chytrá,“ říká Ling Li. 

„Na tom není nic špatného, když chceš být o něco lepší, ale ne proto, že na někoho žárlíš,“ říká paní Čen. 
„Měla bys to své kamarádce přát a také se ze všech sil snažit, aby ses stala lepší.“ 

„Mívám někdy špatný pocit, protože nemám tolik peněz na utrácení jako mí kamarádi v Dong Šanu,“ 
pokračuje Ling Li ve své myšlenkové linii. 

„A proč bys je měla mít?“ ptá se Lu Ming. „Nejsme bohatí, ale nejsme ani chudí.“  

„Hm, ale v Dong Šanu se toho tolik namluví o kupování věcí,“ odpoví Ling Li.  

„Vím, co máš na mysli. Onehdy jsem viděl sousedovic syna, jak jede na novém parádním kole, a chtěl 
jsem, aby mi můj táta taky takové koupil,“ říká Lu Ming. 

Paní Čen svým vnoučatům pozorně naslouchá a potom řekne milujícím tónem: „Chtěla bych vám něco 
povědět a požádat vás, abyste se nad tím pečlivě zamysleli. Není na tom samozřejmě nic špatného, pokud 
chce někdo mít pěkné věci. Není na tom nic špatného, že chce mít Lu Ming hezké kolo. Ale pokud 
nebudeme mít žádné vyšší ideály, pokud bude naším jediným cílem mít světské věci, tak naše sobectví a 
chamtivost dne za dnem poroste. Nikdy nebudeme spokojení, protože vždycky uvidíme někoho, kdo je 
úspěšnější nebo bohatší, než jsme my. Nakonec budeme smutní a nebudeme se svým životem spokojení. 

„To mi připomíná příklad ,oka‘ a ,očního víčka‘, který jsme našli v Učení, které v poslední době 
studujeme,“ říká pan Čen, který po velkou část našeho rozhovoru mlčel. 

„Ach ano,“ říká paní Čen. „Tolik se mi zalíbil, že jsem se ten výňatek naučila nazpaměť. Podívejme se, 
jestli si ho pamatuju: ,Tenounké oční víčko brání oku, aby vidělo svět a to, co se v něm nachází. Pomyslete 

tedy, jaký bude výsledek toho, pokryje-li zrak srdce opona chamtivosti. Rci, ó lidé, temnota chamtivosti a 

závisti zastírá světlo duše, stejně jako mrak brání slunečním paprskům v průniku.‘“  

Přečtěte si a zamyslete se nad těmito dvěma citáty 

„Nepáchejte to, co znečišťuje průzračný proud lásky nebo ničí lahodnou vůni přátelství.“ 

„Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe sama.“ 

 

Přečtěte si níže uvedené výroky a vypracujte odpovídající cvičení. 

1. Žárlivost a závist ničí lásku a přátelství. Která z následujících věcí může překonat žárlivost a závist? 

• Přát druhým úspěch 
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• Radovat se z úspěchu druhých 

• Soupeřit s ostatními 

• Dokázat ocenit dobré věci v našem životě 

• Srovnávat sebe s ostatními 

• Nebýt nikdy spokojený s tím, co máme 

 

2. Spíše než abychom druhým záviděli, měli bychom se naučit umět oceňovat dary, které jsme ve svém 
životě obdrželi. Která z následujících věcí patří mezi dary života? 

• Milující rodiče 

• Dobré zdraví 

• Nadání 

• Chápající srdce 

• Schopnost sloužit ostatním 

• Důvěřující přátelé 

 

3. Pokud budeme toužit pouze po věcech tohoto světa, stanou se z nás sobečtí, chamtiví a smutní lidé. 
Rozhodněte, zda jsou následujících tvrzení pravdivá nebo nepravdivá:  

         Pravda  Nepravda 

Budeme šťastní, pokud budeme myslet pouze na vlastní pohodlí a potěšení.     P      N 

Dávání a štědrost nám přinese radost.                                                                  P        N 

Budeme šťastnější, když přestaneme s ostatními soupeřit.                                    P        N 

Někdy je nutné podstoupit nepohodlí a utrpení, snažíme-li se                                    
dosahovat vyšších cílů.         P N 

  

4.  Pokud nás lákají vyšší cíle více než naše touha po věcech tohoto světa, budeme schopni růst a rozvíjet 
se. U následujících dvojic vyberte tu věc, která nám pomůže se rozvíjet.  

___ Studovat vědy s cílem zlepšit život lidí kolem sebe  

___ Studovat vědy, aby se člověk stal slavným vědcem  

___ Snažit se být čestný ve skutcích i slovech, i když to vede ke strádání 

___ Udělat cokoliv, aby člověk zbohatl 

___ Myslet pouze na zbohatnutí a starat se málo nebo vůbec o blahobyt druhých 

___ Používat svých znalostí a bohatství tak, aby mohly přinášet prospěch těm, kteří takovou 
výsadu nemají 

___ Snažit se zbavovat se nevědomosti a předsudků  

___ Slepě přijímat obecně sdílená přesvědčení a tradice 

___ Vyhledávat vzrušení a radost pouze v nicotných hrách a rozkoších 

___ Vyhledávat trvalou radost prostřednictvím vzdělání a služby druhým  

 

Se svými přáteli se pobavte o některém ze svých vyšších životních cílů. 


