
Pokiaľ sa domnievate, že v intímnom živote vám všetko
neklape úplne dokonale, kým ostatní sú v absolútnej
pohode, hlboko sa mýlite. Je to ilúzia, ktorú s pomocou
prostriedkov hromadnej komunikácie vytvorili kyvadlá.
Všimnite si, že kdekoľvek sa hovorí na tému sex, tam
predvádzajú jedincov, u ktorých akoby všetko zodpovedalo
norme.
Aj keby sme zaplnili celý štadión a následne z neho
poslali preč všetkých, u ktorých niečo nie je v poriadku,
viac ľudí než prstov na rukách by tam nezostalo. Skúste
si predstaviť, že stojíte uprostred obrovského nabitého
štadióna, ktorý náhle spustne, a vy sa obzeráte a snažíte
se nájsť pár normálnych ľudí. Tak to je ono meradlo.
Dokonca aj keď sa vám priatelia chvália svojimi
úspechmi a nezveličujú, môžete si byť istí, že tiež majú
nejaké ťažkosti, ktoré starostlivo skrývajú nielen pred
svojím okolím, ale aj sami pred sebou.
Nebudem spomínať Freuda, ťažko si mohol predstaviť,
akých rozmerov dosiahne sexmánia v našej dobe. Len
vám navrhujem, aby ste sa spýtali, prečo sa okolo takej
jednoduchej funkcie, ideálne vyladenej prírodou, točí toľko
problémov.
Odpoveď na otázku nájdeme na celkom nečakanej rovine,
istým spôsobom spätej s javmi ako flash mob. Ak
neviete, o čo ide, vysvetlím vám to.
Predstavte si zaľudnenú ulicu alebo námestie počas
slnečného dňa. Všetko prebieha ako obvykle. Vtom
z ničoho nič niekoľko desiatok alebo stoviek ľudí vyťahuje
dáždniky, rozťahuje ich a z celého ich výzoru možno
usudzovať, že prší. Normálni chodci stoja s otvorenými
ústami, kým ľudia dažďa sa z hĺbky duše radujú.
Takú grandióznu zábavu možno zorganizovať celkom
ľahko. Skupina ľudí, dokonca sa ani nemusia navzájom
poznať, sa medzi sebou cez internet dohodne, že v určitom
čase na stanovenom mieste po signáli uskutoční
nejakú nezmyselnú akciu.
Čo sa v priebehu akcie deje? Ako viete, akonáhle začína
skupina ľudí uvažovať rovnako, formuje sa kyvadlo.
Bleskovo zhromaždená skupina vyzýva: „Sledujte nás
– máme dáždniky!“ Okoloidúci stoja v rozpakoch s ústami
dokorán: „Čo sa im stalo?“ Rovnorodé myšlienkové
vyžarovanie skupiny ľudí vytvára rezonanciu, ktorej
energiu pohlcuje kyvadlo.
Bleskové kyvadlo je maximálne pominuteľné – vzplanie
a pohasne, a tak nikomu neublíži. Vďaka nemu sme
si však na uvedenom neškodnom príklade ukázali, ako sa
rodia a fungujú dlhodobejšie a deštruktívne kyvadlá.
Ak chcete nakázať ľuďom, aby vyžarovali energiu
v rovnakom smere, čo na to treba? Rozhodne musíte
definovať šablónu správania a myslenia – stanoviť pravidlo.
Pravidlá, samozrejme, nevytvárajú kyvadlá, ale
ľudia. Kyvadlá totiž nedokážu realizovať vedomý zámer.
Vznikajú spontánne, ale ich výsledkom je vytvorené pravidlo.
Pravidlo kyvadla je to najhoršie a najškodlivejšie
zo všetkého, čo kedy ľudstvo vynašlo. Káže: „Rob veci
rovnako ako ja.“
Všetky šablóny správania a myslenia sa všeobecne



obmedzujú na pravidlo kyvadla. Pozorujte svoje okolie
a všimnete si, že funguje skoro vždy. Zakaždým však
škodiť nemusí, a to vtedy, keď ide o bleskové kyvadlo,
ako napríklad „mexická“ vlna fanúšikov na štadióne.
V koncertnej sále zasa kyvadlo zo všetkých síl hltá
energiu divákov. Tým opäť nikomu neškodí, zato si všimnite,
ako sa často správajú umelci. Čo im sily stačia sa
usilujú o to, aby publikum rozkmitali pravidlom kyvadla:
„Vyššie! Ruky ešte vyššie! A teraz všetci!“ Fanúšikovia
poslušne tlieskajú dlaňami a oná energia, pre jedného
človeka nepatrná, sa zlieva do rezonancie, ktorá konštruuje
neviditeľné monštrum vznášajúce sa nad sálou.
Keby energia nebola pohlcovaná, umelec by doslova
vyletel do vzduchu. Jemu však pripadnú len nepatrné
odrobinky, drvivú väčšinu zhltne kyvadlo. Monštrum žije
dovtedy, kým ľudia napĺňajú jeho pravidlo: „Rob všetko
ako ja!“
A čo z toho? Nič strašné sa predsa nestalo! Bleskové
kyvadlá sú skutočne neškodné. Akýže vzťah zaujímajú
k sexu? Neuhádli by ste.
Než sme prehodili výhybku na flash mob, nahryzli sme
tému sexu. Čo ich spája? Určite ste si domysleli, že to, čo
majú spoločné, musí byť nejako späté s energiou. A skutočne
– v čase, keď sa venujete sexu, formuje sa bleskové
kyvadlo a pohlcuje energiu rezonancie. Už v dávnych
dobách ľudia tušili a konečne i vedeli o prítomnosti istej
podstaty, ktorá sa vznáša nad scénou diania.
Oná podstata, ktorú v rámci modelu transurfingu nazývame
bleskovým kyvadlom, sa u rôznych národov
zvyčajne zhoduje s emocionálne zafarbenými podobami.
Napríklad satana, ktorý sa baví. Niektorí stúpenci okultných
praktík sú pevne presvedčení, že počas pohlavného
aktu je vyžarovaná energia, ktorá priťahuje rozličných
predstaviteľov jemnohmotného sveta, ktorí sa následne
zlietajú a usporadúvajú vlastné diabolské orgie.
Nech ktokoľvek hovorí čokoľvek kdekoľvek, ničím
sa nemusíte znepokojovať, pretože bleskové kyvadlo
vám ublížiť nemôže. Iba sa živí energiou, ktorou beztak
plytváte. Nič viac. Napriek tomu sme nehovorili o tom
najdôležitejšom, čo spája sex v jeho súčasnej podobe
s kyvadlom, a tým je pravidlo kyvadla: „Rob ako ja!“
S rozvojom technických prostriedkov masovej komunikácie
ovládlo pravidlo kyvadla všetko, čo nás ovplyvňuje.
A tak je psychika človeka na každom kroku vystavovaná
nenápadnému, ale vcelku účinnému spracovávaniu
za aktuálneho zavádzania šablón správania a myslenia.
Chcel by som sa vyhnúť použitiu výrazu príživníctvo,
lenže práve k nemu v podstate všetko smeruje.
Súčasný informačný a zábavný priemysel je vystavaný
na jednoduchom princípe: pozeraj sa, ako sa konkrétnej
veci zhostili iní, ktorí dosiahli úspech, a nasleduj ich,
ber si z nich príklad. Jediné, čo sa vám snažia demonštrovať,
je etalón úspechu. Domnievam sa, že to sami veľmi
dobre chápete. Pravdepodobne ste sa však doteraz nezamysleli
nad tým, aký obrovský vplyv táto propaganda
– niekedy zjavná, ale často nenápadná – vykazuje.
Všetky vyššie uvedené záležitosti sa nakoniec dotýkajú



všetkého, čo sa spája s intímnymi vzťahmi. Veľmi
dôrazne nám stále niekto odôvodňuje, podľa ktorých stereotypov
sa musí žiť. Všetky médiá na túto tému prezentujú
vzťahy, ktoré – ako by sme si mali vykladať – zodpovedajú
štandardom.
Hlavne si nemyslite, že tu hovorím o nejakom sprisahaní
alebo zámernej propagande. V skutočnosti si nikto
nevytýči cieľ, že zavedie určité šablóny. Všetko prichádza
samé od seba. V človeku totiž neustále hlodajú pochybnosti:
konám správne? Vždy potrebujeme mať nejaké
porovnanie, pretože úspech je vec relatívna. Preto keď
vidíme cudzí úspech, prirodzene nás to ťahá k tomu, aby
sme jeho pôvodcu považovali za vzor.
Intímne vzťahy a najmä sex sa v zásade pohybujú
v tesnom a uzamknutom kruhu, a teda potreba potvrdiť
si, že u nás je všetko v poriadku, narastá. Ak človek aktuálne
nemá partnera, a tým skôr v prípade, že ho nemal
ešte nikdy, potom skrátka kŕčovito začína hľadať nejaký
vzor. Prostriedky masovej komunikácie túto potrebu nakoniec
uspokoja, pretože prezentujú širokú škálu, z ktorej
ho možno vyberať.
Takto sa formujú všeobecne prijímané stereotypy, ako
to má človek robiť, aký imidž treba zvoliť a podobne.
Napríklad on musí byť tvrdý boss, zatiaľ čo ona žeravá
a sexy. Pozorujte ich a všetko robte ako oni. Ak sa nevčleníte
do nimi stanovených štandardov, zrejme s vami
nie je niečo v poriadku.
Totálne následky deštruktívnosti oného pravidla si
dokážeme len ťažko predstaviť. Určite vás už napadlo,
že problém neoprávnene zveličujem, keď tvrdím, že zo
všetkých ľudských vynálezov je pravidlo kyvadla tým
najhorším a najškodlivejším. Vôbec nie. Naopak sa vyjadrujem
ešte zdržanlivo.
Počet párov, ktoré sa rozchádzajú, je obrovský. Počet
rodín, ktoré boli šťastné a napriek tomu sa neudržali, ho
zrejme ešte prevyšuje. Rozhodujúcu príčinu nezhôd nakoniec
nachádzajú v sexe. Ostatnými dôvodmi buď maskujú
následky intímnej neuspokojenosti, alebo sú to len
výhovorky tých, ktorí si navzájom nechcú priznať pravú
príčinu.
Nespokojnosť pramení z toho, že dvaja ľudia sa riadia
pravidlami kyvadla. Obaja vedia, že v súlade s normami
musia veci vykonávať určitým spôsobom, a pravidlo kyvadla
nariaďuje: „Rob ako ja!“ Preložené: zmeň sa. Takže
dotyčný sa potom snaží prispôsobiť stanoveným štandardom,
lenže nakoniec sa dostavuje duševná prázdnota
a nespokojnosť.
Ak niekto zažíva určité ťažkosti v oblasti sexu, určite
sa dopúšťa jednej chyby: hrá nejakú rolu. Je to veľmi
jednoduché. Z nekonečného počtu vzorov vyberie jeden,
ktorý sa mu najviac pozdáva, a druhý zvolí pre svojho
partnera. Potom vybratú rolu prijíma a začína ju interpretovať,
pričom od partnera očakáva zodpovedajúcu projekciu.
Pozoruhodné pritom je, že ju zohráva akoby podľa
zásady transurfingu – s odstupom, ako hrajúci divák
pretože seba i partnera neustále porovnáva so vzorom:
prebieha všetko správne?



Táto cesta však nevedie nikam, pretože povaha sexu
vyžaduje uvoľnenie, slobodu a sebaodovzdanie. Sex zosobňuje
jediný prípad, kedy sa do hry musíte pohrúžiť po
hlave a bez všetkých rolí. Normálny a prirodzený sex je
hra podľa pravidiel, ktoré stanovujete vy sami bez ohľadu
na to, ako to robia ostatní a ako sa to „má“.
Niekoho môže ešte zmiasť nesprávne miešanie rôznych
pojmov: láska a sex. Človeka až poburuje, keď počuje
ono pokrytecké – poďme sa venovať láske. Nie je
ľahšie nazývať veci pravými menami? Sex nie je láska
a lásku nezamieňajte so sexom. Vari nie sú zlučiteľné?
To bezo sporu sú, len ešte opakujem: lásku nespájajte so
sexom a sex nie je láska.
Obidve záležitosti možno tak zmiešavať, ako aj striktne
oddeľovať. Bohužiaľ, pravidlo kyvadla nám bráni
v tom, aby sme to robili prirodzene. Nemýlim sa, ak
tvrdím, že všetky neúspechy v oblasti sexuálneho styku
sa viažu k tomu, ako sa ľudia riadia pravidlom kyvadla
a snažia sa neprirodzene zmiešavať lásku so sexom. Potom
vyprodukujú nezmyselný hybrid.
Pokiaľ však na pravidlá a normy zabudnete, všetko
sa náhle zjednoduší. Predstavte si stupnicu označenú
uprostred nulou, pričom zľava sa radia dieliky lásky
a sprava agresie. Ak sa ručička nakláňa vľavo, bude to
láska, ak sa vychyľuje vpravo, ide o sex. Či už sa vám to
páči alebo nie, sex – nech robíte, čo robíte – predstavuje
skôr agresiu ako nežnosti.
Lenže keď sa v nás tieto diabolské inštinkty prebudia,
väčšinou sa ostýchame alebo sa zľakneme. Domnievame
sa totiž, že je to niečo neprirodzené. A skutočne, ak sa
stretnú dvaja obyčajní ľudia, spočiatku sa správajú celkom
normálne, no vzápätí sa im v oku zablysne akási
dravá iskra a oni začnú podnikať veci, ktoré nijako nezodpovedajú...
nezodpovedajú čomu?
Tu vstupuje na scénu pravidlo kyvadla. Na jednej
strane existuje určitý všeobecne prijatý rámec slušného
správania, ktorý sa tak nejako nehodí narušovať. Na druhej
strane ak sa v ňom pohybujete, nemôžete mať zo sexu
žiadne potešenie. A človek by chcel oboje.
Ľudia začínajú svoju rolu hrať preto, aby sa prispôsobili
štandardu. Obávajú sa, že sa v nich prebudia zvieracie
inštinkty, a tak sex usmerňujú všelijakými ustanoveniami
a podľa ich názoru nevyhnutnými rituálmi. Postupne dochádza
k určitej stuhnutosti – potrebovali by ste povoliť
opraty, lenže to pravidlo kyvadla nedovoľuje. Ak naopak
ručička zabieha ďaleko na stranu agresie, akoby sa dotyčný
musel utvrdzovať: „Miluješ ma?“
Na scéne tak neustále vystupujú dvaja hrajúci diváci,
ktorí ako bábky visia na povrázkoch kontroly, na ktoré sa
sami zavesili. Čo robia? Zo všetkých síl sa snažia posunúť
ručičku na jednu alebo druhú stranu. A pritom sa len
potrebujú odpútať od pravidla kyvadla a ručičku uvoľniť
tak, aby sa pohybovala voľne, v korelácii s pocitmi duše,
a nie s myšlienkami rozumu.
Môžete namietnuť, že v tomto prípade to ale nebude
trvať dlho a klesneme na úroveň zvierat. Lenže to sa
znova prejavuje pravidlo kyvadla. Kto vytýčil hranice,



kde končí ľudskosť a začína zvierackosť? Ono dokonca
ani nejde o nejaké hranice, ale o to, že si musíte pravidlá
vytvárať sami pre seba a nesmiete sa riadiť cudzími. Ako
človek máte právo na vlastné kritériá ľudskosti a slušného
správania.
Dúfam, že chápete, že o zmienených záležitostiach
píšem kvôli ľuďom, ktorých nejaké ťažkosti so sexom
trápia, a hlavne pre tých, ktorí ich majú radi. Ak chcete
problémy odstrániť, musíte vedome uvoľniť ručičku
a rovnako vedome sa aj vzdať kontroly nad dodržiavaním
pravidla kyvadla.
Jedna kategória ľudí pri sexe žiadne ťažkosti nezažíva.
Množstvo problémov sa samozrejme vytratí, ak veci
nazývame pravými menami, nemiešame pojmy, jasne si
uvedomujeme, čo chceme získať, a predovšetkým o tom
úprimne hovoríme s partnerom. Ak sa otvoríte, život
sa náhle zjednoduší. Môžete si byť istí, že váš partner
má skrytých prianí tiež až nad hlavu. Preto môžu nastať
situácie, kedy jeden požaduje niečo, na čo druhý nemá
v úmysle pristúpiť. Čo možno v takom prípade podniknúť?
Po prvé je nutné mať neustále na mysli prvý princíp
teórie vejára: vzdajte sa zámeru získať, vymeňte ho
za zámer dať a dostanete to, čoho ste sa zriekli. Tento
úžasný princíp funguje spoľahlivo, a pritom veľakrát ani
nemožno pochopiť ako.
Po druhé je rovnako nevyhnutné, aby ste sa celkom
vzdali pravidla kyvadla a vymenili ho za pravidlo transurfingu.
Toto pravidlo žiada, aby ste si dopriali byť sami
sebou a toto umožnili aj ostatným.
Iste chápete, že uspokojenie zo sexuálneho vzťahu
dosiahnete len vtedy, ak sa budete cítiť voľne, slobodne.
To sa vám nepodarí, keď budete hromadiť nadbytočné
potenciály komplexov, napríklad mám na mysli komplex
menejcennosti. Nech už si vynájdete akýkoľvek spôsob,
ktorým sa budete v tomto rozpoložení o uvoľnenie pokúšať,
rovnovážne sily vám to nedovolia.
Leví podiel na vznikajúcom napätí nie je len dôsledkom
nadbytočných potenciálov, ale skôr výsledkom
vzťahov závislosti. Ľudia totiž majú vnútorný zámer najčastejšie
nasmerovaný na to, aby dostávali, nie dávali.
Navyše na partnera väčšinou aplikujú projekciu v súlade
s očakávaním súvisiacim s jednotlivými rolami. Vôbec
nechceme, aby sme si navzájom dopriali byť sami
sebou.
Ako viete, vzťahy závislosti plodia polarizáciu, ktorá
vyvoláva pôsobenie rovnovážnych síl, ktoré nakoniec
všetko zničia. Pravidlo transurfingu dokáže polarizáciu
sformovanú na základe vzťahov závislosti mnohonásobne
znížiť. Preto dokonca aj v prípade, že sa vám nepodarí
úplne sa zbaviť komplexov, postačí riadiť sa ním, pretože
napätie sa akoby náhle očividne vybije. Ak si doprajete
byť sami sebou, znamená to, že prijmete sami seba so
všetkými nedokonalosťami, o ktorých viete. Pokiaľ aj
ostatným umožníte, aby boli sami sebou, znamená to, že
z nich snímete projekciu vlastných očakávaní. Situácia,
kde si jeden praje niečo, na čo druhý odmieta pristúpiť,
sa nakoniec akosi vyrieši sama od seba.


