
Úvaha tretia
Bolia vás nohy a z času na čas opuchajú? Stáva sa, že prejdete veľké
vzdialenosti alebo beháte po dome, ani na minútu si nesadnete, ale na
nohy si ani nespomeniete? Inokedy sa len trocha prejdete, chodidlá vás
pália a na prstoch máte pľuzgiere a otlaky? Nemá to žiadnu logiku!
Vrátime sa do Vášho včerajšieho dňa a budeme sa snažiť spoločne
zrekonštruovať, ako to všetko bolo.
Idete, držíte v sebe zlobu, že nič nie je tak, ako chcem. Odpustíme
jej.
Milá zloba nič nie je tak, ako chcem!
Stále som si ťa pestovala, zhromaždila som v sebe množstvo zlostných
„prečo“ a netušila som, že je to zloba. Keď idem po ceste a začnú
ma bolieť nohy, nemyslím na zlé myšlienky, ktoré tomu predchádzali,
a na ich dôsledky, ale začnem nahnevane hľadať vinníkov.
Prečo je cesta samý výmoľ? Prečo vyrábajú takú nepohodlnú obuv?
Nemyslím na to, že vo všetkých topánkach, ktoré nosím, z času na čas
opuchajú nohy, nehovoriac o tom, aby som z toho vyvodila záver. Potom
si nadávam, že som nešla autobusom. Tí, čo si jazdia autom, tí sa majú!
A zabúdam na to, že tiež mám auto, ale neriskujem a nepreháňam ho po
úzkych uliciach plných ľudí. Na to, že chôdza je prospešná a zdravá, teraz
vôbec nemyslím.
Veď ja hľadám vinníkov na ospravedlnenie svojej zlej nálady. Spomínam
si, že zakaždým, keď sa chcem pocvičiť v jazde autom, si muž
vezme auto a odíde ním sám. Nemyslím na to, že veci, ktoré zariaďuje,
môžu byť dôležitejšie ako tie moje. V hlave mám jedinú myšlienku. Muž
si musí ženu vážiť. A o tom, že žena si musí vážiť svojho muža, nepremýšľam.
Nič okrem zlej nálady mi teraz nenapadá.
Ale veď konám dobro a moje ciele sú dobré. Toľko som si toho na
dnešný deň naplánovala a všetko pre rodinu; ale už je jasné, že na všetko
nestačím. Mala by som sa zamyslieť nad tým, že nemá význam nezmyselne
sa namáhať, no nie? Ja predsa chcem, aby všetko bolo dobré, aby
cesty boli rovné, obuvníci vyrábali len dobrú obuv, aby všetci, ktorí sa
potrebujú naučiť riadiť auto, sa tým mohli začať zaoberať hneď, ako sa
im zachce.
Mám toľko dobrých prianí.
V pamäti zostávajú udalosti a nie myšlienky, tie sú málo významné,
takmer vôbec. Pochopila som to až teraz vďaka tebe, zloba nič nie je tak,
ako chcem. Vďaka naliehavej bolesti, pre ktorú si ma prinútila premýšľať,
si môžem priznať, že s oveľa väčšou ochotou by som si ráno prečítala
milostný román, ale musela som ísť za svojimi záležitosťami. Tie záležitosti
sú nutné, robí mi radosť, keď sú vybavené, ale bola by som radšej,
keby sa všetko vybavilo samo od seba. Mohla by som tým poveriť deti
alebo muža, ale ja viem, ako by to dopadlo. Nemajú ani vkus, ani logické
myslenie. Ako len ľudia môžu byť takí neschopní!
Odpusťte, moji milí, že som vás v hneve začala ponižovať.
Som podráždená, keď muž prichádza z práce unavený. Nenávidím
slabých mužov. Snažila som sa pochopiť, čo má za ťažkú prácu, ale aj tak
som to nepochopila.
Je veľmi ťažké hovoriť bez irónie. Odkašliavam si, aby som si prečistila
hrdlo, a začínam byť sama sebe protivná pre svoju lživú reč. Prečo
nepovedať svoj názor priamo? Bojím sa hádky a v skutočnosti chápem,
že by som sa správala nespravodlivo. Nechcem mu spôsobovať bolesť,
ale duša sa odvracia. Večer pri umývaní nôh sa stále častejšie divím, aké
sú moje nohy opuchnuté.
Nevedela som, že tak bolesť v krku, ako aj opuchanie nôh pochádza
z nevyrieknutých výčitiek pre problémy doma, ktoré sú podľa mňa ľahko
riešiteľné. Ako je možné, že si v zhone neuvedomím, že oprava strechy si



vyžaduje viac času ako zaplátanie ponožky! Dobre, čo dodať – buď sa ponáhľam
ako k ohňu, alebo sa vlečiem, ale nedostatky vidím na druhých.
Miesto pohodlnej športovej obuvi som si vzala lodičky na podpätkoch,
pretože som chcela vyzerať lepšie. Chcem, aby si ma vážili. Neuvedomujem
si, že nezmyselný zhon pochádza zo strachu nemajú ma radi.
Teraz ma tie topánky omínajú pre počasie, ktoré je naladené práve proti
mne. Prečo je dnes ako naschvál bezvetrie, prečo práve dnes naplno páli
slnko? Včera fúkal vietor... A ak som aj vrčala, že mi rozstrapatil účes,
dnes si na to z neznámeho dôvodu nespomínam. A aj keď si spomeniem,
tak to podľa mňa nie je preto, že som kverulant. Chcem, aby včera bolo
slnečno a dnes veterno.
Keď sa budem takto vytáčať, skoro budem vo všetkom vidieť len
zlé, ale o tom nepremýšľam. A teraz si predstavme, že ku mne pristúpi
múdry človek a povie: „Prečo sama sebe škodíš? Mysli správne! Tvoja
zloba na pragmatické problémy z teba vychádza v bublinách vo forme
pľuzgierov a otlakov, aby si ešte viac nezamotala klbko najrôznejších zlôb
súvisiacich s chôdzou. Telo ti v medziach svojich možností pomáha vyriešiť
situáciu – niekoľko dní ti nedovolí pre odreté nohy chodiť. Dáva ti
možnosť zamyslieť sa a vyvodiť závery. Keď si obuješ iné topánky a budeš
pokračovať v hromadení rovnakej zloby, telo ti pomôže tým, že si vyvrtneš
nohu. Potom už naozaj budeš mať čas zamyslieť sa.“
Znie to rozumne, ale nič podobné som doteraz nemala príležitosť
počuť. Prečo ma to nenaučili? Prečo ma toto nenaučili v škole? Zmocňuje
sa ma hnev. To mám v starobe začínať znova od začiatku? To je ale veľká
nespravodlivosť! Vždy som hovorila, že všetko je postavené na hlavu.
Milá zloba nič nie je tak, ako chcem! Odpusť mi, že som skôr nevedela,
nemohla a nechcela myslieť správne a vypestovala som ťa do takých
rozmerov, že na svete vidím len zlé. A aj keď vidím dobré, pre moju zlobu
nikdy nebýva také dobré, ako v skutočnosti je. Teraz viem, že ten, kto
hľadí na svet s úprimnou čistotou a radosťou dieťaťa, vidí jeho krásu.
Premýšľajúc a uvažujúc podobným spôsobom som došla až domov.
Zrazu som si všimla, že nohy nebolia, topánky netlačia a ani nákupná
taška neťaží ruku. Mám dobrú náladu zo svojej pešej túry, z nakúpených
vecí i z toho, že mám pred sebou celý deň.
Nečakane cítim, že ak som predtým rada vrčala a neuvedomele provokovala
situáciu, pri ktorej by som si mohla na hocikom vyliať svoju
zlobu, teraz by som si znova rovnako ochotne obula topánky a s tou istou
ťažkou taškou znova prešla rovnakú cestu. Chcem sa presvedčiť, že moje
odpustenie zlobe nič nie je tak, ako chcem je realita. Veď moje nohy to
dokazujú. A mne je príjemné, že kým predtým som bola vo svojich želaniach
agresívna, teraz sa agresivita zmenila na radosť.
O tom všetkom som povedala žene, ktorá počúvala so sklonenou hlavou.
Keď som skončila, zdvihla zrak. V očiach sa jej zaleskli slzy. Ticho
a precítene prehovorila: „Ďakujem.“ Moja reč ju natoľko zaujala, že si
ani nevšimla, že sme zo včerajšieho dňa prešli do dnešného.
Možno ste si všimli, že v priebehu úvahy ste pocítili ľahkosť, slobodu
a radosť. Teraz si vezmite napríklad noviny a prečítajte si nejaký
kritický článok. Sledujte svoje myšlienky a reakcie. Zistíte, že zrazu máte
pre život oveľa väčšie pochopenie, ste pokojnejší a uvedomelejší. Vstúpili
ste na cestu poznania pravých životných hodnôt. Vynasnažte sa, aby
ste z tejto cesty nezišli.
Každý, kto sa chystá niekam ísť, sa na ceste môže zaoberať podobnými
úvahami.

O DOSTÁVANÍ A BEZMOCNOSTI
Je horúce leto. Ľuďom pri chôdzi opuchajú nohy a oni si to vysvetľujú
teplom a nedostatkom pohybu. Opuchanie rúk a tváre menej bije do



očí. Nohy opuchajú rytmicky – ráno a večer.
Opuch je zastavenie pohybu tekutín v tele. Opuch poukazuje na to,
že prebytočná a neužitočná tekutina stagnuje a chce niečo povedať, ale
nikto jej nerozumie.

Novorodenci majú v tele 70 % vody.
Dospelí 62 % vody.
Krv obsahuje 84 % vody.

Telo človeka zostáva zdravé, kým sú emócie a city v rovnováhe. Spolu
s prehlbovaním stresov sa v tele zhromažďujú škodlivé látky a množstvo
voľne cirkulujúcej tekutiny sa zmenšuje. To svedčí o znížení očistnej
schopnosti tela. Tak prebieha starnutie. Starne ten, kto do seba vpúšťa
stresy.* Niektoré dieťa je také strhané, že vyzerá ako vetchý starec.
Voda cirkuluje ako súčasť krvi a lymfy. Aby telo žilo a bolo zdravé,
musí byť zloženie krvi a lymfy málo premenlivé. Nahromadením škodlivých
látok krv a lymfa hustnú. Väčšie množstvo vody zachraňuje človeka
pred smrťou. Voda riedi škodlivé látky a znova je možné zhromažďovať
stresy. Voda na riedenie škodlivých látok sa nájde vždy. Telu sa tak dostáva
nadbytočnej záťaže a hmotnosti. To je signál, ktorý nám telo dáva.
Upozorňuje nás na to, že potrebuje pomoc.
Keď človek nechápe, že stresy je nutné oslobodiť, aby škodlivé látky
mohli ísť von, dostane sa mu bolestivejšej lekcie. Pri zväčšovaní množstva
škodlivých látok škodliviny hustnú a vytvárajú rôsolovité chumáčiky
v krvi a lymfe. Tie, ktoré sa nachádzajú v krvi, nazývame tromby.
Zväčšenie lymfatických uzlín pozná každý z nás z vlastnej skúsenosti.
Každý trombus upchá krvnú cievu, bunka zostáva bez výživy a umiera.
To je životu nebezpečné.
Keď sa upchá lymfatická cieva, zvyškové látky metabolizmu buniek
nemôžu odísť z tela von, zhromažďujú sa v lymfatických kanáloch
a lymfatických uzlinách, ktoré svojím zväčšením a bolestivosťou signalizujú,
že zlobu treba uvoľniť. Daný signál vypovedá o tom, že ešte je
možná pomoc.
Krv vyživuje, lymfa očisťuje. Obe sú pre život nevyhnutné.

Krv symbolizuje ženu.
Lymfa symbolizuje muža.
Zdravie symbolizuje lásku.

Dnešný človek prijíma za lásku materiálne hodnoty a hromadí v sebe
zlobu, lebo bohatstvo nemôže nahradiť chýbajúcu lásku v duši. Keby mal
človek dostatok materiálnych statkov, nepociťoval by stresy. Bohužiaľ,
s jedlom rastie chuť a ľudská chamtivosť je nenásytná. Aby sme sa tomu
vyhli, treba sa zbaviť chamtivosti.
Materiálna stránka života je zabezpečovaná mužom. Muž by sám
osebe dosiahol oveľa viac, keby mal silnú vôľu. Mužova sila vôle je jeho
zmyslom života, láska je v srdci ženy.
Hoci žena bola stvorená Bohom ako dávajúca strana, dnešná žena
chce stále viac a viac dostávať.
Logický kruh života sa uzavrel.
Opúchanie poukazuje na ochorenie lymfy. Príčinou je zloba ženy
a bezradnosť muža. Táto situácia je oveľa závažnejšia a nebezpečnejšia,
ako sa môže na prvý pohľad zdať. Sme súčasťou ľudského spoločenstva
a nesieme v sebe aj jeho stresy. Zloba ženského pohlavia na bezmocnosť,
nemohúcnosť mužského pohlavia má počiatok v oblasti ekonomiky. Ženská
zloba ničí mužskú sexualitu. Prebieha to na pozadí potláčania muža
ženou, vysmievania sa mužovi a jeho rozumovým schopnostiam a ďalšieho



ponižovania. Výsledkom toho je, že muž trpí, žena trpí ešte viac
a najviac zo všetkého trpí dieťa.
Opúchanie zvyčajne začína od nôh, čo svedčí o nesmiernej zlobe na
finančnú a pohlavnú nedostatočnosť muža. Pokiaľ žena vníma sex a lásku
ako rôzne veci a začne sa zlostiť preto, že muž je taký neschopný, že nevie
ani milovať, opuchajú jej ruky a tvár. Keď to začne mužovi vyčítať,
bude jej opuchať aj trup. Neustále zveličovanie spôsobuje rast ženiných
opuchov.
Ženy! Keď začnete uvoľňovať tento stres, pochopíte, ako ním spútavate
muža, nútite ho, aby sa zaoberal drobnosťami miesto veľkých mužských
vecí, no potom ho samy kritizujete. Nie je to vôbec prospešné, hoci
ho potom začnete matersky utešovať a hladiť po hlave, a aby ste sa vyhli
ďalším hádkam, držíte jazyk za zubami. Sklamaním utajovaným v duši
spútavate muža ešte viac.
Svojimi zlými myšlienkami žena provokuje vzrastajúce manželove
neúspechy a pri každom novom neúspechu si myslí: „Bože môj, aké sú tí
muži nemehlá!“ Žena podrýva mužovu vieru v seba, ten už sa neodvažuje
podnikať nič podstatné a pohŕdanie ženy zatiaľ vzrastá. Žena stotožňuje
muža so všetkými predstaviteľmi mužského pohlavia, a keď večer starostlivo
pobieha po dome na opuchnutých nohách a premáha bolesť v kĺboch,
vrčí na muža: „Tebe je hej. Ty si zdravý. Ja by som tiež rada behala
– práca, tá neunaví, ale ja som chorá.“
Pozrite sa na starých ľudí, tak na ženy, ako aj na mužov, ktorí prejdú
okolo vás – neustále preklínajú život a okolnosti. Preklínajú aj seba
a svoje choré nohy a nechápu, že zlobou na boľavé miesto chorobu len
prehĺbia. Všetci trpia výrazným bolestivým opuchaním nôh.
Keď si mladý muž začne nadávať za svoju bezradnosť a nemohúcnosť,
a tým nadáva i zlobe ženského pohlavia na nemohúcnosť mužov,
ktorú má v sebe ešte od matky, pridáva k pôvodnej zlobe zlobu vlastnú,
pretože nedokázal dosiahnuť to, čo sa od neho očakáva. Potom sa mu
opuchy ani nestačia urobiť, pretože hneď vznikne rakovina lymfatických
ciest. Najmä keď si nadáva spomenutým spôsobom. Veď ten, kto je zlý
sám na seba, si pre seba želá zlé. Opovrhnutie mladého muža k sebe samému
pre vlastnú bezradnosť a nemohúcnosť má rovnaký účinok.


