
Hádanka strážcu
Osud môžeme interpretovať rôznymi spôsobmi. Jeden
z nich spočíva v tom, že osud rovná sa údel, teda niečo, čo
je predurčené. Nech človek bude robiť čokoľvek, osudu
neutečie. Takéto chápanie života skľučuje svojou bezvýchodnosťou.
Znamená totiž, že ak má niekto osud, ktorý
neoplýva vysokou kvalitou, potom už nie je žiadna nádej
na zlepšenie. Avšak na druhej strane sa vždy nájdu ľudia,
ktorým také usporiadanie sveta vyhovuje. Uvedomme si,
že ak budeme budúcnosť považovať za viac menej predpovedateľnú,
a ak nás tým pádom nestraší ako veľká neznáma,
je to v istom zmysle pohodlné a spoľahlivé.
A predsa fatálna nevyhnutnosť údelu v takom poňatí
vzbudzuje v jedincovi istý pocit nespokojnosti a vnútorného
protestu. Človek, ktorý nie je obdarený úspechom, bedáka
nad svojím osudom: Prečo je život tak nespravodlivý? Jeden
má všetkého nadbytok, kým druhý neustále trie len biedu.
Prvý získa všetko ľahko, zatiaľ čo druhý sa pachtí ako
veverička v kolese, a napriek tomu je to k ničomu. Jednému
príroda nadelí krásu, rozum aj silu, kým druhý, bez toho,
aby tušil za aké hriechy, na sebe celý život nosí nálepku druhej
akosti. Kde pramení taká nerovnosť? Prečo život, ktorý
vo svojej mnohotvárnosti nepozná hraníc, nakladá určitým
skupinám ľudí na chrbát akési obmedzenia? Čím sa tí menej
šťastní previnili?
Neobdarený človek pociťuje krivdu, až rozhorčenie
a pokúša sa nájsť si sám pre seba vysvetlenie takéhoto stavu
vecí. Práve vtedy sa objavujú rozmanité učenia, okrem
iného aj náuka o karme ako odplate za hriechy, ktorých
sa človek dopustil v minulých životoch. Mohli by sme si
myslieť, že sa Boh zaoberá len tým, že neustále vychováva
svoje hriešne a omylné deti, ale dokonca aj vo svojej
veľkosti má so zmieneným procesom výchovy značné
ťažkosti. Namiesto toho, aby Boh trestal človeka za jeho
hriechy ešte počas života, odkladá trest z nejakého dôvodu
na neskôr. Ale aký zmysel má trestať jedinca za niečo, čo
si nepamätá.
Existuje ešte ďalšia podoba nerovnosti, ktorá ľudstvu
poskytuje istú nádej, keď hovorí, že tí, ktorí sa teraz nachádzajú
v pozícii trpiacich, dostanú raz štedrú odmenu. Ale
dôjde k tomu opäť až kdesi na nebesiach, v nejakom budúcom
živote. Nech už je to akokoľvek, podobné vysvetlenie
nás rozhodne nemôže uspokojiť. Prakticky nie je dôležité, či
ony minulé a budúce životy skutočne existujú, alebo vôbec
nie, lebo človek si pamätá a uvedomuje len jeden život, a to
svoj súčasný. Ten je pre neho v danom význame jediný.
Ak uveríme v predurčenosť osudu, stane sa najúčinnejším
prostriedkom proti nedostatku čohokoľvek pokora.
Zas a znova okolo seba počúvate vysvetlenia a rady typu:
„Chceš byť šťastný - Buď!“ Zostávaj optimistom a uspokoj
sa s tým, čo už máš. Tak človeka prinútia k tomu, aby
pochopil, že sa cíti nešťastne z toho dôvodu, že u neho ustavične
prevažuje nespokojnosť a pretože toho chce príliš.
Akonáhle si vymedzí hranice, usídli sa v ňom spokojnosť.
Zo života je potrebné sa radovať. S takýmto konštatovaním
človek akoby súhlasí, ale zároveň - keď má s radosťou vítať
šedú realitu - si pripadá tak nejako trápne. Vari nemá právo



chcieť niečo viac? Prečo by sme sa mali nútiť k veselosti?
Veď je to to isté, ako sám od seba vyžadovať mať sa rád.
Okolo neustále pobehujú akési „povznesené“ osoby,
ktoré ostatných burcujú k všeobecnej láske a odpusteniu.
Uvedenú ilúziu môže človek na seba natiahnuť ako pokrývku
na hlavu, aby sa s šedou realitou nestretával bezprostredne,
čo potom skutočne býva jednoduchšie. Avšak
v hĺbke duše jedinec nedokáže pochopiť, prečo sa musí
nútiť k tomu, aby odprosoval tých, ktorých nenávidí, a aby
mal rád tých, ktorí sú mu ľahostajní. Aký prospech z toho
má? Získava tak nie prirodzené, ale vynútené šťastie. Akoby
radosť nemusela prichádzať sama, ale ako by ju bolo
nutné zo seba vytláčať ako pastu z tuby. Samozrejme sa
nájdu ľudia, ktorí neveria tomu, že by život bol natoľko
fádny a primitívny, aby sa obmedzoval len na jediný predurčený
osud. Nechcú sa uspokojiť s tým, čo majú, ale dávajú
prednosť tomu, že sa radujú z toho, čo dosiahnu, nie
z toho, čo je dané. Pre takéto osoby sa naskytá iná koncepcia
osudu: „Človek sám je strojcom svojho šťastia.“ A ako
všetci vieme, za šťastie sa musí bojovať. Ako tiež inak?
Vedomí ľudia okomentujú spomínanú vetu tak, že nič sa
nedá získať len tak jednoducho. Zdalo by sa, že sa jedná
o nepopierateľnú skutočnosť: ak si človek nepraje prijímať
také šťastie, aké je mu dané, znamená to, že si musí nabrúsiť
lakte a o to, čo mu patrí, sa musí so životom pobiť.
Poučné príbehy sú plné svedectiev o tom, ako hrdinovia
statočne bojovali, obetavo dreli dňom i nocou a prekonávali
nemysliteľné prekážky. Víťazi získavali vavríny
úspechu až vtedy, keď pretrpeli množstvo životných i pracovných
problémov a prešli všetkými nepríjemnosťami
tuhého boja. Ale ani s takýmto prístupom nie je všetko
v poriadku. Bojujú a drú sa milióny, ale skutočný úspech
však dosiahnu len jednotlivci. Človek tak môže celý svoj
život premárniť urputným bojom o lepšie miesto pod slnkom,
ale ani tak nemusí nič získať. Vari je život naozaj tak
krutý a neprístupný?
Je to príliš namáhavá nutnosť - biť sa so svetom a dobývať
ho neustále prekonávajúc len samé prekážky. A ak svet
nepodľahne, potom musíme začať bojovať sami so sebou.
Ak sa človek cíti tak úboho, chorľavo, pripadá si šeredný
a nešťastný, znamená to, že vinný je len on sám. Je nedokonalý,
a preto je povinný sa zmeniť. Ocitá sa tvárou v tvár
skutočnosti, že od začiatku predstavuje nahromadenie nedostatkov
a chýb, na ktorých odstránení musí usilovne pracovať.
Smutný obrázok, čo poviete? Ukazuje sa, že ak sa
človeku ihneď nedarí a ak sa nenarodí ako bohatý a šťastný,
potom ho čaká údel, buď aby zmierene niesol svoj ťažký
kríž, alebo aby celý život zasvätil boju. Z takéhoto života sa
nedá radovať. Skutočne v celej tejto zúfalej situácii nepresvitá
ani slabý lúč nádeje?
A predsa isté východisko existuje. Na rozdiel od všetkého,
čo bolo uvedené, pôsobí jednoducho, ale aj príjemne,
pretože sa nachádza v úplne inej rovine. Koncepcia osudu
sa v transurfingu opiera o úplne odlišný model sveta. Neunáhlite
sa, nemávajte sklamane rukami ani nekričte, že sa
vám zase niekto snaží podstrčiť nejakú očividnú chiméru.
Správajte sa ústretovo. Veď každé známe poňatie osudu sa



zakladá na jednoznačnom pohľade na svet, ktorý sa zasa
opiera o určité nedokázateľné východiská.


