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DÍKY
„Lidé, kteří mají rádi kočky,
mívají to největší srdce.“

Susan Easterlyová

pondělí 2

MILÍ PŘÁTELÉ,
MILÍ LIDÉ

M

ilí přátelé, jsem opravdu šťastný, že se s vámi
znovu potkávám. Uběhly měsíce a roky a já,
jako všichni, dokonce i kočky, stárnu. Možná že to
Stéphane vycítil, protože už celé měsíce ho vidím, jak
píše další stránky, a přitom se mazlí se mnou víc než
obvykle, určitě nějak tuší, že nezbývá mnoho času.
V posledních měsících jsem ho často viděl, jak s telefonem u ucha přechází mezi obývákem a terasou
až na zadní můstek a snaží se přesvědčit nějaké novináře, že ano, že my kočky toho víme hodně o fungování lidí i světa. Bylo troufalé na to vsadit a chtít
zprostředkovat všechno, co jsme společně prožili,
a bylo to stejně tak ošemetné. A přesto není pochyb
o tom, že když mi četl děkovné vzkazy od čtenářů,
nebo když jsme spolu znovu poslouchali vysílání
v rádiu, byl jsem hrdý, že jsem mohl do všech těch
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životů někde otisknout tlapku. Stejně tak jsem byl
šťastný, když mi ukazoval obálky překladů této knížky. Naše příhody obletěly celý svět!
My kočky mluvíme jen jediným jazykem, nepotřebujeme překladatele. Vnitřně jsme univerzální. Už
vás to někdy napadlo?
Byly doby, kdy jsem v našem prvním domě žil
ve společnosti jedné kočky marockého původu, jejíž
panička byla přítelkyní mého pána. Při jedné z jejich cest ho zavezla do As-Sawíry. Slyšel jsem, že je
Maročanka, ale jaký to pro mě mělo smysl? A pro ni?
Žádný. Byla to kočka jako každá jiná v naší čtvrti,
možná se mi jen trochu víc líbila. Každopádně to pro
mě bylo doma hezké setkání, pěkná aférka! Představování proběhlo rychle a okamžitě se z nás stali spiklenci. Abyste pochopili, nebylo nic snazšího, protože
jsme mluvili jedním univerzálním jazykem, jazykem
lásky, kočičím jazykem. Začali jsme spolu žít pod jednou střechou a pak jsme spolu sdíleli jednu postel.
Jestli se ale přece jen chci k něčemu přiznat, je to,
že jsem možná trochu přehrával svůj handicap s chybějící tlapkou, aby mě trošku litovala, ale hlavně, aby
při našem dovádění moc nedivočila! Neustále jsem
z ní totiž padal!
Ale vraťme se k věci, k našim kočkám, abychom
mohli mluvit o tom, čím se bohužel lišíme od vás, milí

22 |

CHOVEJTE SE JAKO KOČKA 2

lidé, abyste nás pochopili: ten jediný a univerzální
jazyk, jímž se vám už od soumraku věků snažíme
předat poselství o životě. Ten jazyk lásky, kterému
často tak málo rozumíte, těch několik vzkazů, které
se vám Stéphane pokusil předat svými slovy. Přesto
toho zbývá ještě tolik říct. Zvu vás tedy, abyste na
následujících stránkách objevili patnáct tajemství života v kočičí řeči:

Straneni
Nine
Věso
Zůpři
Měsr
Zůve
Zůkl
Bupok
Všesuž
Bula
Bupřeto
Odjodso
Obsvůži
Mijani
Totap
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Úterý 3

MÁME PRÁVO NA ŠTĚSTÍ?
„Samotné předení vypadá jako automatická
bezpečnostní pojistka, jak pečovat o příliš
naplněné štěstí.“
MONICA EDWARDSOVÁ

M

áme právo na štěstí? Tuto otázku si kočka
nikdy neklade. Protože je jasné, že pro ni je
štěstí to samé jako hledání plnohodnotného života.
Štěstí není nějaká věc nebo grál, který máme dobýt
nebo získat, štěstí prochází mimo jiné mezi přijetím a odmítnutím negativních věcí. Dnes tomu říkáme odolnost.
Takže co je tedy to štěstí? Každý člověk se k němu
pomalu přibližuje, ale ve finále je štěstí souborem
nezbytných faktorů, které se vyvíjejí v průběhu života. Štěstí není nehybná hvězda. Všechno, co můžeme s konečnou platností podle několika kritérií
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změřit, je obraz našeho koeficientu štěstí v okamžiku T našeho života.
Pro začátek nejjednodušší, jak dospět k vzestupné spirále štěstí s velkým Š, je umět jako kočka pěstovat svoje každodenní drobná štěstí. Jednoduché
věci, které má každý na dosah, ale hlavně věci, které
nám přinášejí radost, jestli si na ně vůbec najdeme
čas.
Někteří lidé mají opravdu talent si tato štěstí každý den pěstovat, zatímco jiní, neřku-li většina z nás,
si ani nenajde čas radovat se z bezvýznamných věcí,
které se ztrácejí mezi složitými záležitostmi k vyřízení. Ovšem všechny tyto osobní nebo společné chvíle jsou solí tohoto štěstí, které jsme schopní vytvořit
pro sebe samotné jen my sami. Nejde o to, abychom
na jarmarku chytili balónek, ale abychom kámen po
kameni vystavěli zámek jako pevnou budovu.
Máme tedy právo na štěstí? Když pozoruju kočku, spíš bych řekl, že štěstí není právo, ale především
úkol, který dlužíme sami sobě.

V tomto světě nejsou malá štěstí.
Je jen žebříček hodnot,
který jim přisuzujeme,
je jen pohled, který jim věnujeme.
MÁME PRÁVO NA ŠTĚSTÍ?
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Každodenní
kočičí štěstí

PODÍVEJTE SE NA MĚ…
Mořská hvězdice
My kočky milujeme, když se na vás můžeme dívat,
jak ráno vstáváte, s námahou otevřete oči, zíváte,
přitáhnete nás k sobě a položíte naši hlavu na polštář, abyste nás uspali.
Ano, nepochybujte o tom, někdy se vám trochu posmíváme! Ale ruku na srdce, neděláte to někdy také?
Když váš partner vstane dvě hodiny před vámi, vágně ho pozdravíte „Hezký den, miláčku!“ a se škodolibým úsměvem se rozvalíte v posteli jako mořská
hvězdice? To je to pravé drobné štěstí! Skutečná radost, kterou si máte každý den pěstovat!
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Chci svého mazlíčka
Když máme chuť nebo potřebu, hledáme u vás náklonnost nebo pohlazení. Když se o vás třeme a předeme, vyžadujeme vaši pozornost, něhu. Proč byste
to neměli dělat stejně se svým partnerem? Často se
mi stalo, že jsem pozoroval některé páry, z nichž jeden strašně potřeboval pozornost, bylo to tak zřejmé,
ale nikdy se neodvážil svého partnera v té chvíli o to
požádat, když viděl, že je zrovna odtažitý nebo zaneprázdněný. To je chyba, říká kočka!
Když se milujeme, jsme vždycky otevření a ochotní se pomazlit. Nikdy neváhejte, když to potřebujete,
vždycky si jděte ke svému partnerovi pro pozornost
a pro něhu.

PODÍVEJTE SE NA MĚ…
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VYBUDOVAT SI SVOJE
ŠTĚSTÍ
„Štěstí je jako kočka, když se s ní chcete
pomazlit, uteče vám, když se o ni nestaráte,
přijde se vám třít o nohy a vyskočí vám
do klína.“
ROBERTSON DAVIES

J

ak nás učí citát Robertsona Daviese, pokládat
štěstí za nějakou „věc“, která se dá získat a žárlivě střežit, přináší jen frustraci, smutek a zklamání.
Štěstí spočívá především ve vnímání věcí, událostech,
okolí a lidech, kteří jsou kolem nás. Není to nic, na co
by se dalo sáhnout nebo to vlastnit, ale je to všechno,
co vnímáme a cítíme, stejně jako to pochopila kočka.
Z tohoto stavu duše se rodí vzestupná nebo sestupná
spirála, začarovaný kruh nebo kruh cti.
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Co je podle vás pro kočku štěstí? Jíst? Hrát si?
Spát? Je to trochu zjednodušená představa, ale
mimo jiné ano! Nicméně jsme pořád ještě hodně daleko od toho, co se od ní můžeme naučit.
Když jako kočka každý den schraňujeme drobná
štěstí a malé radosti, byť jsou bezvýznamné, dostaneme se na vzestupnou spirálu, díky níž je náš život
snadnější. Prostě se máme čím dál tím líp. A naopak,
jak jsme mohli vidět v předchozí knížce,1 když necháme nahromadit v životě situace, které se nám nelíbí, nezdravé vztahy a všechno, co je schopno nám
pokazit den, dostaneme se na sestupnou spirálu.
Pak je nám čím dál tím hůř, klesáme ke dnu.
Jestliže kočka dělá jenom to, co se jí líbí, tak
prostě posiluje stoupající spirálu svého pohodlí.
Nikdy nezapomeňte, že jejím životním pohonem je
pohodlí ve všech podobách, které si různými způsoby pěstuje.
Někdy je tak snadnější zdůraznit jen to, co se nedaří, je nám jedno, že vidíme sklenici poloprázdnou…
To je bohužel častý vrtoch. Chvílemi máme tendenci zaměřit se na drobné starosti, a přitom bezděčně
zahodíme i to, co nám na chvíli mohlo zpříjemnit
den. Tímto okamžikem, tímto pohledem na drobné
1 Chovejte se jako kočka, JOTA, 2018
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starosti se vytváří začarovaný kruh nepohodlí, který
nás táhne na sestupnou spirálu života.
Abyste to napravili, dělejte to jako kočka: na konci každého dne pomyslete na tři věci, které by vám
mohly přinést jen na pár vteřin záchvěv štěstí. Jednou z takových věcí může být třeba to, že se na někoho na ulici usmějete. Vzpomeňte si na ty okamžiky
pohody jako na to hlavní, co si máte z celého dne
zapamatovat, a druhý den začněte znovu.
Tady je malá myšlenka, když píšu tuto kapitolu,
abych ilustroval svou náladu a posílil stoupající spirálu:
„V obrovském a mlhavém pondělním marasmu,
kdy se tělo zvedá jen s pomocí kladkostroje, musím
dnes ráno, kdy mám rozepsanou kapitolu o štěstí, poděkovat za existenci cukru do kávy, polním
květům, slunečnímu paprsku, který hladí obličej,
a úsměvu žen, které prosvětlují můj den… Dnes
beru každou překážku s přívětivostí a blaženě nechám volně plynout světové převraty, aniž bych si
jich všímal víc než jindy.

Shromážděte každý den drobná štěstí
a na každý takový okamžik se rozpomeňte
jako na to hlavní, co si máte zapamatovat!
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