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ÚVOD

 Šťastný život nespočívá v tom, že nezažíváme těžkosti,  

ale že je zvládáme.

– HELEN KELLER

V
ítejte ve sféře štěstí!

Před třemi lety jsem se vydal za dobrodružstvím – 
za dobrodružstvím spočívajícím v odhalování tajemství 
pocitu štěstí.

Zjistil jsem, že pocit štěstí je výsledkem toho, jak uvažu-
jeme, mluvíme a jednáme. Tyto tři věci se spojují a vytváří 
naše návyky, charakter a osud. Naším nejvyšším osudem je 
být šťastný. Jen v několika prvních měsících od vydání knihy 
Šťastný život se na světě prodalo téměř sto tisíc výtisků. 

Příběhy štěstí jsou sbírkou skutečných příběhů o skuteč-
ných lidech, kteří přišli na to, jak se mohou cítit šťastní. Se-
tkáte se s rodiči, obchodníky, podnikateli, studenty, důchod-
ci, stavebními dělníky, řediteli neziskových organizací, učiteli 
jógy, ředitelkami středních škol, maminkami v domácnosti, 
řemeslníky i lidmi z jiných oblastí života – a ti všichni mají 
společné dvě věci.

1. Jsou mimořádně šťastní
2. Jejich pocit štěstí zapůsobil na ostatní lidi natolik, 

že navrhli, abychom je zahrnuli do této série

Když jsem se začal těmito tipy zabývat a vést rozhovory se 
šťastnými lidmi, přemýšlel jsem, jestli jsou ti lidé tak vysmátí 
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jednoduše proto, že se jim nějak podařilo vyhnout se velkým 
výzvám a byli ušetřeni drsné reality života.

Zjistil jsem, že často je to právě naopak. Lidé, jejichž pří-
běhy budete číst, nežijí idylický život. Ba naopak, zažívají 
v životě pěkně perné chvíle.

Každého z nich jsem poprosil, aby se podělil o své tipy, 
jak dojít ke štěstí. Tyto tipy najdete vždy na konci daného 
příběhu, ale jak budete postupně číst, určitě zaznamenáte, 
že ve všech příbězích jsou určitá společná témata. O jednom 
jsme se již zmínili:

Šťastní lidé nejsou lidé bez problémů; jsou to lidé, kteří se 
svým problémům postaví čelem a kteří se v určitém okamžiku 

rozhodnou prostě jít dál.

Uvidíte, že téměř všichni tito šťastní lidé zažili nějaké vel-
ké těžkosti, a spíše než aby se svému trápení vyhnuli nebo se 
utápěli v pocitu mizérie, každý z nich se rozhodl svou situaci 
přijmout a jít dál.

Dalším tématem, které je ve všech příbězích klíčové, je:

Šťastní lidé sami sebe vnímají jako šťastné.

Kdykoli nám byl někdo navržen, my jsme danému člově-
ku zavolali, vysvětlili, proč voláme, a pak jsme se toho člo-
věka zeptali, zda se cítí šťastný. Naprosto bez výjimky platí, 
že šťastní lidé sami sebe jako šťastné klidně a bez váhání defi-
nují. Jejich odpovědi byly obvykle některou z těchto variant:

„No rozhodně!“
„Já? Jsem velmi šťastná.“
„Ano, jsem šťastný. Rozhodl jsem se být šťastný, tak jsem.“
A v tom spočívá to druhé téma, které nacházíme v kaž-

dém z těchto příběhů:
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Šťastní lidé se být šťastní rozhodli.

Všichni tito šťastní lidé – bez výjimky – učinili vědomé 
rozhodnutí být šťastní bez ohledu na problémy nebo výzvy, 
které museli zvládnout. Každý z nich se rozhodl převzít kon-
trolu nad svou vlastní hladinou štěstí a nedovolit, aby o ní 
rozhodoval někdo jiný nebo nějaké životní okolnosti.

Vstoupit do řad šťastných lidí není složité. Jsou vždycky 
moc rádi, když se jejich řady rozšíří. Prostě jen musíte začít 
měnit svůj způsob myšlení tak, abyste začali vnímat život 
a jeho vzrušující objevy i jeho srdcervoucí prožitky tak, jak 
by to vnímal šťastný člověk.

Šťastní lidé, s nimiž se seznámíte v Příbězích štěstí, jsou 
více než inspirativní; jsou to velcí učitelé, kteří rozluštili kód 
ke štěstí a kteří se s vámi o tyto informace rádi a ochotně 
podělí.

Začněte se řídit jejich příkladem a kdo ví, někdo vás mož-
ná brzy doporučí jako zářný příklad toho, co to znamená žít 
opravdu šťastný život.

Připíjím vám na štěstí!

Will Bowen
Will@HappyStoriesBook.com
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JAK SE PROSMÁT AŽ KE ŠTĚSTÍ
MUŽ ZE STŘEDOZÁPADU  

OBJEVUJE SÍLU ŠTĚSTÍ SKRZE SPOLEČNÝ SMÍCH.

Nejdřív se musíme smát, pak teprve můžeme být šťastní.

– JEAN DE LA BRUYÈRE

T
mavomodrá dodávka hladce zaplula na prázdné místo na 
parkovišti. Řidič se zhluboka nadechl a zhasl světla. Motor 
nechal běžet na volnoběh a spolu se svou spolujezdkyní 
zůstali tiše sedět ve tmě.
„Jsi si jistá, že je to to správné místo?“ zeptal se.
„Myslím, že ano,“ odpověděla a ustrašeně se rozhlédla 

kolem.
To místo nevybrala náhodně. I načasování bylo promyš-

lené. Všechno pečlivě a přesně vybrali a naplánovali předem 
tak, aby to mělo maximální dopad – rušný obchod s potravi-
nami uprostřed města během odpolední nákupní špičky, kdy 
se lidé vrací z práce. 

„Vidíš někoho dalšího z našich?“ zeptala se nervózně.
„Těžko říct,“ odpověděl. „Je to tady pěkně narvané.“
Kolem prošla žena s nákupním vozíkem plným potra-

vin. Její chlapeček se přitiskl k přední části vozíku, houpal 
se sem a tam a u toho zpíval písničku z nového Disneyho 
filmu; světlé vlásky mu při tom čechral vítr. Chlapec se po-
díval do dodávky a zeširoka se usmál; pasažéři uvnitř však 
odvrátili pohled a seděli nehnutě, aby na sebe neupoutali 
pozornost.
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„Jsme si jistí, že to zafunguje?“ zeptal se.
„Nejsem si jistá vůbec ničím,“ odpověděla. „Jestli chceš, 

můžeš vycouvat, ale já pokračuju.“
Kdyby se zákazníci podívali do kalendáře, možná by ne-

byli tak překvapení tím, co se mělo odehrát. Důležitost toho 
data byla zcela jasná, každému by to došlo. Jak se však čas-
to stává, věci bývají zřejmé, až když se za nimi ohlédneme 
zpátky. 

„Jdeme,“ řekl a otevřel dveře dodávky. Vyskočila ven a šla 
vedle něj, snažila se držet se mu na dosah, ale ne moc nablíz-
ko. Chtěli vypadat jako obyčejní zákazníci, kteří se cestou 
domů prostě zastavili na malý nákup. Jejich plán vyžadoval 
naprosté utajení, proto se snažili co nejvíce zapadnout do 
davu.

Když vstoupili do obchodu, viděli, jak jejich vůdce stojí 
poblíž pokladního pásu a předstírá, že si čte časopis. Když ho 
uviděli, posílilo to jejich odhodlání svou misi splnit, ale také 
pocítili, jak v nich narůstá pocit nejistoty. Každou vteřinou 
hodiny odbijí 18:00, proběhne oznámení, a pak, no, pak do-
jde k výbuchu – k výbuchu, který bude mít dopad na životy 
stovek lidí.

Přešli k přiděleným místům a viděli, že i jejich komplico-
vé jsou na svých místech. Předstírali, že si prohlížejí regály 
s potravinami.

O pár vteřin později zaznělo prskání interního rozhlasu 
v obchodě. Uslyšeli oznámení, které je vyzvalo k akci, a pak, 
přesně tak, jak to trénovali, dali se do toho – se smíchem. 
Celých patnáct minut vybuchovali dobrovolníci, kteří byli 
strategicky rozmístění po celém obchodě, smíchem.

Brzy se začali smát i okolostojící. Nejprve jeden, pak dal-
ší, a pak se ke smíchu přidávaly celé skupiny lidí. Vedoucí 
prodejny se smál, byl v obličeji celý červený, po tvářích mu 
stékaly slzy, a u toho objímal zákazníky, kteří se mu náhodně 
dostali do rukou.
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Smíchová přepadovka velmi účinně pomohla lidem za-
pomenout na problémy a umožnila jim chvíli zažívat pocit 
štěstí, což je přesně to, co smích způsobuje.

Tuto smíchovou přepadovku si vymyslel Patrick Steren-
chuk, certifikovaný instruktor smíchové jógy. Odehrála se 
v pondělí před Světovým dnem smíchu, který začali oslavo-
vat v roce 1998 v indické Bombaji a který se slaví vždy první 
neděli v květnu.

I když smíchoví jogíni strategicky rozmístění po celé pro-
dejně Hy-Vee v Dubuque v Iowě vyvolávali salvy smíchu, 
jejich záměrem nebylo vyvolat smích. Patrick říká: „Nebyli 
jsme tam, abychom lidi rozesmáli. Byli jsme tam prostě pro-
to, abychom ostatní smíchem posílili a opečovali.“

Zafungovalo to. Několik nakupujících zašlo za Patrickem 
a poděkovali mu za ten zážitek, včetně učitele, který řekl: 
„Děkuji vám! Dnes jsem měl ve škole dost intenzivní den, 
a teď se cítím skvěle – mockrát vám děkuju!“

Smíchovou jógu vytvořil dr. Madan Kataria, který o něko-
lik let později také zavedl Světový den smíchu. Když se snažil 
napsat pro renomovaný lékařský časopis článek o smíchu, 
měl při psaní opakovaně blok, což u něj vyvolávalo nejen 
velkou frustraci, ale také nespavost.

Po další bezesné noci se dr. Kataria vydal na loudavou 
procházku svou rodnou Bombají a vychutnával si svítání. 
Po nějaké době se ocitl v městském parku, kde začal mluvit 
s různými cizími lidmi o souvislosti mezi smíchem a emoční 
pohodou.

Z lidí, s nimiž mluvil, se pět mužů naladilo na jeho vlnu, 
srotili se kolem něj a začali vyprávět vtipy. Brzy se celá sku-
pinka otřásala výbuchy smíchu. Všichni si uvědomovali, 
o kolik šťastnější se díky těm vtipům a smíchu cítí, a dohodli 
se, že se další den ráno zase sejdou v tom samém parku.

Skupina se v nadcházejících týdnech rozrostla na téměř 
padesát lidí. Začala se však odehrávat změna. Jak se ti, kteří 
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se takto shromažďovali, začali spolu cítit stále uvolněněji, za-
čaly se vtipy pomalu stávat lechtivými a necitlivými. Několik 
lidí řeklo doktoru Katariovi, že se cítí stále nepříjemněji a že 
budou muset přestat na ranní smíchové rituály docházet.

Den nato doktor Kataria navrhl, aby se každý prostě jen 
díval druhému do očí a smál se i bez vtipů, které by smích 
vyvolaly. Zpočátku byl smích vynucený, přerušovaný, ale 
brzy se proměnil v salvy ryzího a nakažlivého smíchu. 
Všichni se cítili povznesení a šťastní a doktor Kataria věděl, 
že na něco přišel – na něco zvláštního, co se nyní šíří po 
celém světě.

Patrick vysvětluje: „Někteří lidé to nazývají falešným 
smíchem, ale s tímto popisem se já neztotožňuji. Není to 
falešné – je to záměrné. Je to skutečný smích; prostě začíná 
bez vtipu nebo jiného katalyzátoru. Je to smích pro smích, 
a vede ke zvýšení hladiny pocitu štěstí, protože snižuje krev-
ní tlak, prohlubuje dýchání a uvolňuje do krevního oběhu 
endorfiny.“

Patrick se stal v Dubuque docela známou osobností. Ač 
sám sebe popisuje jako rošťáka, pomáhá lidem se rozradostnit 
a víc si užívat život. Je jedním z těch lidí, kterých si všimnete 
hned, když vstoupí do místnosti. Ne kvůli vousům, dlouhým 
vlasům a těm dlouhým, splývavým šálám, které nosí, ale pro-
tože pulzuje šťastnou a pozitivní energií. Když se vám podívá 
do očí, cítíte, že se mění vaše prožívání života. Cítíte, že život 
není jen boj, jak se vám někdy zdá, ale že je to spíš komedie, 
kterou je třeba si vychutnat, užít, a nikdy nebrat vážně.

Jóga – ať už je to jóga smíchu nebo jakýkoli jiný typ – je 
něco, co praktikujeme. Když jogíni mluví o svém jógovém 
režimu, mluví o praxi, protože jóga prostě je něco, co člověk 
neustále zdokonaluje, stále se v tom snaží zlepšovat a posou-
vat. To samé platí i pro štěstí.

Patrick nabízí tři tipy, které vám při pravidelném prakti-
kování dokážou zvýšit hladinu štěstí v krvi.
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1. Dopřejte si energetickou nálož: Mnoho lidí během 
odpoledne zasáhne energický útlum, proto si dají 
sladkou svačinku nebo do sebe nalijí energetický ná-
poj, aby tento útlum vykompenzovali. Patrick nám 
připomíná, že tělo má obrovské energetické rezervy, 
které můžeme využívat právě skrze smích.

Naplánujte si každý den na druhou odpolední 
energetickou nálož. Nejdříve se záměrně smějte třicet 
sekund. Možná vám to zpočátku bude připadat tro-
chu trapné a nucené, ale pokračujte v tom. Pak šedesát 
sekund dlouze, pomalu a zhluboka dýchejte.

Tento postup opakujte třikrát až pětkrát. Zjistíte, že 
se cítíte lehčí, šťastnější a energičtější, a že tyto přínosy 
přetrvají několik hodin.

2. Pozvání, ne povinnost: Naše očekávání vůči ostatním 
pro nás mohou být velmi vyčerpávající. Když někoho 
požádáme, aby něco udělal, nebo co je horší, jsme pře-
svědčení, že někdo by něco udělat měl, a také na tom 
trváme, vytváříme si tím velký stres. A ten druhý, když 
vnímá naši úzkost a naléhání, aby naplnil naše oče-
kávání, může být ve skutečnosti stále méně ochoten 
našemu přání vyhovět.

Místo toho se zamyslete nad vším, co byste od 
ostatních chtěli, a zkuste to formulovat jako pozvání, 
které ten druhý může, ale také nemusí přijmout. Sa-
mozřejmě, pokud jste zaměstnavatel, případně rodič, 
který se snaží zajistit bezpečnost dítěte, musíte mít 
nastavené určité hranice a základní pravidla. Všichni 
ostatní by však měli být zproštěni povinnosti konat, 
být, žít a jednat podle vašich očekávání.

Patrick říká, že když jedná s jinými lidmi, často si 
v duchu pořád dokola opakuje „pozvání, ne povinnost“.

3. Vděčnost nikdy není marná: Mnozí lidé se necítí tak 
šťastní, jak by mohli být, protože mají pocit, že si jich 
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nikdo dost necení. Přesto je v naší kultuře silná ten-
dence ocenění či uznání, když už přijde, jen odmáv-
nout. Možná máte – stejně jako většina lidí – tendenci 
uznání odklánět.

Když vám někdo řekne, jak jste skvělí, přijměte to. 
Zůstaňte s tím a pořádně si užijte vědomí, že si to za-
sloužíte. Patrick říká: „Setkávám se s tím, že se lidé té-
měř omlouvají za to, že jsou skvělí! Můj táta říkával, že 
,průměrnost nesnáší velikost'. Možná to, že jste skvělí, 
někoho jiného štve, ale může to být taky katalyzátor 
k tomu, aby si ten člověk řekl: ,Já to taky dokážu'.“

Podle doktora Adamse, alias Doktora Flastra, sku-
tečného lékaře, jehož příběh zachycuje stejnojmen-
ný film Robina Williamse, se děti zasmějí průměrně 
čtyřistakrát denně, zatímco dospělí se zasmějí pouze 
sedmnáctkrát denně. Jak stárneme, ztrácíme ten ne-
spoutaný pocit štěstí typický pro dětství. Když se bu-
deme řídit Patrickovými tipy, můžeme znovu získat 
zpět pocit štěstí, který jsme zažívali jako děti, a prožít 
coby šťastní každý den.



Věříme, že Vás ukázka nadchla! 

VÁŠ VÝTISK NA VÁS ČEKÁ ZDE: 

Nestezujsi.cz/pribehy-stesti 

 

http://nestezujsi.cz/pribehy-stesti/
http://nestezujsi.cz/pribehy-stesti/

