
Učenie pokračuje
Keď prišli zo seminára a navečerali sa, Žanna pozvala
hostí do pracovne.
Keď sa usadili, Svetlana povedala: „Vieš, Žanna,
trochu mi naháňaš strach. Keď sa na teba pozerám,
vidím pred sebou prísnu, hoci láskavú učiteľku. Ja
a Váňa sme ako dvaja päťkári, ktorí k tebe prišli na
doučovanie.“
„Nuž, keď učiteľka, tak učiteľka. Naše sedenie
skutočne môžeme nazvať lekciami – životnými lekciami.
Pri týchto lekciách si preberieme životne dôležité
zákony, podľa ktorých sa vytvárajú medziľudské
vzťahy. Ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje.
Ale to, že seba a svojho syna nazývaš päťkármi,
sa mi vôbec nepáči. Beriem to inak. Chcete
hovoriť o príčinách svojich problémov?“
„Sme rozhodnutí, však, mama?“
Žanna sa na nich pozorne pozrela: „Naozaj ste
pripravení? Nie ste unavení? Môžeme to nechať na
zajtra.“
„Nepopieram, že dojmov máme už veľa. Veľa
vecí musím prehodnotiť...“ uvažovala nahlas Svetlana
a rukou si šúchala čelo. „Som pripravená pokračovať.
Veď kvôli tomu sme prišli, aby sme zmenili svoj život.
Áno, som pripravená.“
„Dobre. Budeme teda pokračovať.
Dúfam, že si uvedomujete, že každý človek si vytvára
svoju realitu a vlastný svet svojimi myšlienkami.
Samozrejme je dôležité, aké myšlienky človeka napadajú,
keď hodnotí udalosti, ktoré sa odohrali v jeho
živote.“
„Mám tomu rozumieť tak,“ ozval sa Ivan, „že som
si sám vytvoril svoj vlastný život aj všetky udalosti
v ňom?“
„Ivan, samozrejme, že si vytváraš svoj život, ale
spoločne s inými ľuďmi, napríklad s matkou, manželkou,
dieťaťom, dokonca aj s tými, koho si nikdy nevidel.
Spomeň si, ako dnes lektor na prednáške hovoril,
že každá udalosť predstavuje kolektívne dielo.
Situácie, vytvorené spolu s inými ľuďmi, potrebujeme
všetci, ale každý z iného dôvodu. Aj keď sa pozeráme
na rovnakú skutočnosť, každý si robí vlastné
závery a získava iné ponaučenie.“
„Z toho vyplýva, že malo zmysel aj to, že som sa
opíjal!“
„Domnievam sa, že všetko má nejaký zmysel, ale
aby sme ho objavili, musíme pochopiť niektoré mechanizmy
vzniku akejkoľvek situácie.
Rozmýšľajte chvíľu. Čím si vytvárame svoj svet?
No tak, Váňa?“
„Jednaním a činmi,“ vysúkal zo seba po dlhšej odmlke
Ivan.
„Čo je ešte pred jednaním a činmi?“
„Myšlienky a slová.“
„Presne tak! Pamätáš sa, čo je napísané v Biblii?
,Na začiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to



Slovo bol Boh...‘
Nedávno som uvažovala o tajomnej sile slova. Ak
rozdelíme slovo na časti, vznikne s-lov-o. Predpo-
na s- označuje spoluúčasť. Koreň lov znamená ,loviť‘.
Vzniká otázka: čo sa ‚loví‘? Snažíme sa zachytiť
zmysel predmetu alebo javu. Mimochodom, ak čítame
koreň lov sprava doľava, vznikne slovný tvar vol
(= volať k sebe, privolávať, lákať). Z toho vyplýva, že
slovo v sebe ukrýva zmyslový význam rôznych javov,
predmetov a ich vlastností a vytvára medzi nimi isté
väzby.
Myšlienka a následne slovo teda tvoria základ akejkoľvek
situácie.“
„Počkaj, prosím ťa!“ prerušila ju Sveťa. „Dnes som
pochopila, že som sama napomáhala vzniku alkoholizmu
môjho manžela aj syna. Na prednáške som počula,
že keď pili, chcela som to vlastne aj ja. Hoci si
uvedomujem, že za to nesiem vinu, je ťažké zmieriť
sa s tým.“
„To je pochopiteľné, veď je to tvoj syn. Žije vo svojom
svete a všetko, čo sa s ním deje, si vytvoril sám,
ale zároveň spolu s tebou, pretože je tvojím synom, je
súčasťou tvojho života. Niektoré udalosti ste vytvorili
obaja. Aj keď to znie čudne, istá časť tvojej duše chcela,
aby Ivan pil.“
„To je zvláštny pocit. Všetko sa vo mne búri. Som
na rozpakoch. Vari som si vymyslela aj rozvod?!“ nečakane
zvýšila hlas Sveťa. „Tak to som si rozhodne
neželala!“
„Sveťa, drahá,“ trpezlivo pokračuje Žanna a láskavým
tónom upokojuje sestru. „Celá vec je v tom,
že každý z nás je iný. Sme mnohostranní a v každom
z nás je zmiešaných veľa najrôznejších emócií.
Človek je stvorený podľa Božieho obrazu, a teda má
v sebe isté energie. No v Bohu sú tieto sily vyrovnané,
zatiaľčo my sa necháme unášať jednou emóciou, a tá
časom prerastá do zlozvyku, napríklad zvyk urážať
sa, bezdôvodne sa rozčuľovať, všetkého sa báť a veľa
ďalších.20 V podstate potrebujeme všetky emócie, ale
v rozumnej miere. Vo všetkom musíme hľadať zlatú
strednú cestu, harmóniu.
Prestaň sa obviňovať za to, čo sa ti v živote stalo.
Namiesto pocitu viny zoberte každý z vás na seba zodpovednosť
za svoj podiel na danej situácii.“
Ivan od rozčúlenia vyskočil: „Počkajte! Z toho teda
vyplýva, že žiadne vonkajšie okolnosti neexistujú?!
A čo temné sily, ktoré nás ťažia? Veď často počujeme,
že sa človek stal obeťou nejakých vonkajších činiteľov!“
„Ivan, veď práve o tom hovoríme! Ešte raz sa ťa
opýtam: kto je v centre tvojho sveta?“
„Ja som v centre svojho sveta,“ nacvičene odriekal
Ivan.
„Ak je to pravda, kto teda k tebe pritiahol údqjné
temné sily, ktoré ťa ničia, no zároveň očisťujú?“
„Zdá sa, že ja sám...“ upokojil sa Ivan a znova sa
posadil.
„To je práve to, že ty sám. Tvoje podvedomie vytvára



všetky situácie, aby si sa z nich poučil. Lenže zo
zvyku sa hneváme a hľadáme obetného baránka, na
ktorého môžeme zvaliť zodpovednosť za svoje vlastné
činy. Veď to je najpohodlnejšie!
Z toho vyplýva, že neexistujú žiadne temné sily,
a ak existujú, tak iba ako výsledok našej vlastnej mozgovej
činnosti. Preto všetko, absolútne všetko, čo vidíme,
počujeme, cítime alebo o čom rozmýšľame, je
výsledkom našich myšlienok.
Musíme sa naučiť zobrať zodpovednosť na seba
a povedať si, že sme sa neocitli v danej situácii náho-
dou. Svojimi myšlienkami sme ju spoločne s ostatnými
ľuďmi k sebe pritiahli. A záleží len na tom,
nakoľko boli naše myšlienky čisté. Ak sa staneme
účastníkmi nejakého negatívneho diania, je to tak na
základe našich myšlienok. Mali by sme preto všetky
životné udalosti prijímať s pokorou. Prijímať s pokojom
v duši všetko, čo sa okolo nás deje. Ak sa v živote
stretneme s niečím negatívnym, hľadajme príčinu
v sebe samých. Podľa zákona odrazu akékoľvek negatívne
sily existujú v našej duši.“
Svetlana prekvapene prerušila sestru: „To nechápem!
V čom spočíva moja zodpovednosť, ak napríklad
vidím v televízii nejaký teroristický útok, alebo následky
tsunami?“
„Tvoja spoluúčasť v takej tragédii závisí od toho,
do akej miery sa ťa to dotýka.
Mimochodom, myšlienka terorizmu žije v spoločnosti
odmalička. Zájdi do najbližšieho obchodu alebo
stánku, kde sa predávajú detské hračky, a všimni
si, aký tam majú sortiment. Prvé, čo uvidíš, sú zbrane
rôznych druhov a veľkostí: pištole, guľomety a veľa
ďalších. A ako krásne a kvalitne je vyrobená sada pre
malého policajta! Obsahuje granát, fínsky nôž, putá,
pištoľ a vysielačku. Hračka je určená pre deti od štyroch
rokov. Kým mamička stihne zaplatiť za novú
výzbroj, chlapček už na ňu mieri pištoľou (zatiaľ len
hračkárskou): ,Ratatata, bum! Zabil som ťa!‘ Čo bude
ďalej? Čo vyrastie z takéhoto chlapčeka? Ak matky
neprestanú vychovávať svojich synov týmto spôsobom,
vyrastie zo synčeka beštia. Chlapček sa už teraz
bojí žien. Strach, to sú obavy z opakovania nešťastia
alebo utrpenia, lenže očakávanie nejakej situácie ju
vlastne vytvára.
Čo sa čudujeme, keď z televíznych obrazoviek
tečie krv prúdom?! Ameriku zachvátila vlna agresie.
Školáci prestali iba hrať bojové počítačové hry a naozaj
na seba strieľajú.“
Žanna sa pozorne pozrela na svojich spoločníkov
a povedala: „Teraz už poznáte zákon zodpovednosti,
takže z neho môžete vychádzať a prehodnotiť o svoj
problém podľa princípu, že každý si sám vytvára svoj
svet a teda aj svoj problém. Kto začne prvý?“
Ivan sa zhlboka nadýchol a vyhŕkol: „Skúsim to.
Môj problém spočíva v tom, že som... Ako by som to
vyjadril? Sám som si vytvoril závislosť na alkohole?“
„A čo bolo predtým? Mal si problémy so svojou



ženou?“
„Áno, mal. Vnútorne som už dávno čakal, že sa
rozídeme. Často sme sa hádali. Oľga po narodení dcéry
sústredila všetku pozornosť iba na ňu. Pripadal som
si zbytočný.“21

„A čím si vytvoril situáciu, v ktorej si sa cítil zbytočný
a nepotrebný vo vlastnej rodine? Nejde o Oľgu,
ale o teba.“
„Je hrozne ťažké zodpovedať iba za seba! Mám
chuť odpovedať ako v detstve: ,To ona začala!‘ Čím
som si vytvoril rozvod? Nechcel som rozhodovať
o svojom živote. Zvykol som si, že to za mňa robila
mama, a potom Oľga. Kde som bol pri tom ja sám, neviem.
Išiel som cestou najmenšieho odporu a na tejto
ceste bolo najjednoduchšie opíjať sa. Vtedy problémy
zmizli.“
„Teraz to už chápeš?“
Ivan mlčky prikývol. Podľa výrazu jeho tváre bolo
vidno, že všetko intenzívne prežíva. Čo však bolo najdôležitejšie,
v očiach sa mu zračila viera vo vlastné
sily, aj keď ešte trochu nesmelá. Bol presvedčený, že
odteraz dokáže byť zodpovedným človekom aj mužom.
Celý sa vnútorne rozžiaril.
„Tak, kto bude ďalší?“ vyzvala ich Žanna. Milovala
toto úžasné predstavenie, ktoré jej vždy prinášalo veľkú
radosť. Pozorovala tváre svojich zverencov, ako sa
menili, keď začínali chápať svoj osud. V ich výraze sa
odrážali procesy, ktoré prebiehali v ich vnútri. Akoby
z vnútorného svetelného zdroja odstránili šupinu, ktorá
bránila svetlu predrať sa von. Vrstva zložená z pýchy,
strachu a krívd sa rozpadla na prach a tvár sa vnútorne
rozžiarila svetlom lásky a milosrdenstva. V Žanniných
predstavách to bol poetický obraz: oči, tvár aj celkový
vzhľad rozžiareného človeka jej pripomínal puk nádherného
kvetu. Keď niekto rastlinu zaleje, starostlivo
skyprí pôdu a pridá hnojivo, puk naberie silu a rozvinie
sa do krásy. To je nezabudnuteľné divadlo!
Žanna presunula pohľad na sestru. Tá začala mať
trému ako školáčka pred skúškou.
„Aký problém si vybrať? Musím myslieť na to,
že som si ich všetky sama vytvorila. Neviem, čím začať...“
„Najprv sformuluj určitý problém a nezabúdaj pritom
na zákon zodpovednosti.“
Svetlana pevne pritisla ruky k sebe. „Môj problém
spočíva v tom, že môj syn pije.“
„Mama,“ vložil sa do reči Ivan, „nie pije, ale pil! To
som teda zvedavý, ako si ty vytvorila tento problém?“
Lišiacky sa pozrel na matku.
Svetlana zamyslene pozerá do stropu a pomaly vysvetľuje:
„Vytvorila som svojmu synovi závislosť na
alkohole tým, že som sa stále triasla od strachu, keď
som naňho myslela. Bála som sa oňho. Veľmi som
všetko prežívala. Slovo prežívala znie ako prežúvala.
V dôsledku toho som ho svojimi myšlienkami postrkovala
k fľaši, pretože som mu bránila žiť. Presne
tak!“ skríkla Svetlana.
„Nikdy som nežila sama pre seba, vždy som myslela



na niekoho iného. Najprv som sa snažila zmeniť
Vasju podľa svojich predstáv, aby sa podobal nášmu
otcovi. No on chcel byť sám sebou. Ako to, že som
to nechápala?! Keď sa mi to nepodarilo, zbavila som
sa ho, a potom som sa ujala Ivana. Chcela som z neho
urobiť muža. Vždy som v sebe cítila vojenský potenciál,
ako u dôstojníka špeciálnych jednotiek, o nič menej!
Bolo nutné, aby sa to všetko stalo?!“
„Spomínam si, ako som ja učila svoje deti zodpovednosti,“
povedala Žanna a usmiala sa pri spomienke
na poučnú i trochu komickú situáciu.
„Bývali sme vtedy vo vysokom dome, na štvrtom
poschodí. Dievčatká mali asi tak sedem rokov. V tom
čase sa učili skákať cez švihadlo. Skákali hlavne na
dvore, ale niekedy, najmä keď nebol nikto doma, aj vo
svojej izbe. Viackrát som im hovorila, že to nemajú robiť,
že neberú ohľad na susedov a tak ďalej. Ale moje
slečny ma nepočúvali.
Raz sa zasa rozjašili. Ich kúsky, ako už viete, sa
neobídu bez hluku. Niečo som robila v kuchyni, keď
som začula zvonček. Otvorila som a na prahu stál rozospatý
sused, ktorý pracoval ako neurológ na pohotovosti.
Nahnevane mi oznámil, že sa chce po službe
vyspať, ale moje dievčatá ho spať nenechajú. Povedala
som mu: ,Viktor Vladimírovič, poďte so mnou. Sám
im to povedzte, mňa nepočúvnu!‘
Vošli sme k nim do izby, v ktorej panoval hluk.
Zábava bola v plnom prúde: hudba dunela, dievčatá
výskali, so smiechom sa naháňali a bili sa vankúšmi
a švihadlami. Keď uvideli suseda, naľakali sa a stíchli.
,Tak,‘ povedala som, ,už zas ste zobudili Viktora
Vladimíroviča! Už vás viac nebudem hájiť a ospravedlňovať.
Za svoje správanie musíte samy niesť zodpovednosť.
Idem variť a vy si to s pánom doktorom
vysvetlite.‘
Čo im povedal a ako sa mu dievčatá ospravedlnili,
neviem, ale odvtedy prestali v byte hučať a skákať.
Onedlho sme si kúpili tento dom, ale aj tu sa správajú
slušne. Už tiež vyrástli. Nedávno som stretla Viktora
Vladimíroviča. Veľmi ľutoval, že sme sa odsťahovali.
,Vo vašom bývalom byte sa vystriedalo niekoľko
majiteľov a každý to tam prerábal. Aj deti majú nevychované.
Nie ako vaše dievčatá,‘ sťažoval sa Viktor
Vladimírovič a dal pozdravovať Mášu aj Dášu. Skutočne,
všetko sa pozná až pri porovnávaní.“
„Žanna, začal som na seba brať zodpovednosť za
svoj život (kto by to bol povedal?), ale čo si mám počať
s pocitom viny?“ Ivan sa spýtavo pozrel na Žannu.
Svetlana sa pridala: „Chcela som sa opýtať na to
isté. Hľa, už máme rovnaké myšlienky!“ usmiala sa
Svetlana na syna.
„Asi som niečo nevysvetlila jasne,“ obávala sa
Žanna. „Vina sa nezlučuje so zodpovednosťou. Človek
nemôže byť zodpovedný a zároveň mať pocit
viny. Čo myslíte, aký je rozdiel medzi vinou a zodpovednosťou?“
„Keď hovorím o zodpovednosti, vzniká vo mne
pocit spravodlivosti, ale vina je niečo negatívne, ničivé,“



povedal Ivan.
„Áno, súhlasím. Keď si človek zvykne brať na seba
zodpovednosť za svoje činy, uvedomuje si, že jeho
život je výsledkom jeho myšlienok a vzťahov k sebe
samému aj k druhým. Dokonca aj keď urobí niečo nedôstojné,
v dôsledku čoho spôsobí inému (alebo sebe
samému) bolesť, chápe, že to, čo sa stalo, bolo pre
všetkých dôležité. V podstate je to lekcia pre všetkých
zúčastnených. V takej udalosti každý zohráva svoju
úlohu. Niekto predstavuje obeť, iný tyrana. No niekoho
už omrzí hrať sa na tyrana a obeť, a tak sa rozhodol
vziať zodpovednosť za svoje činy do svojich rúk. Taký
človek si uvedomuje, že absolútne všetko, s čím sa
v živote stretáva, je výsledkom jeho myšlienok, podfarebených
emóciami a zhmotnených do činov. Možno
sa v duchu pýtate, prečo to stále opakujem. Je totiž
veľký rozdiel, keď človek hovorí: ,Áno, uvedomujem
si, že som vytvoril túto situáciu,‘ a tým, že skutočne
začne brať na seba zodpovednosť za všetko, s čím sa
stretáva. Ľahko sa to povie, ale ťažko robí. Zvykli sme
si obviňovať druhých, pretože to je pohodlnejšie. Ja
predsa za nič nemôžem, to sú machinácie nepriateľov!
Váňa správne povedal, že vina predstavuje deštrukciu.
Ivan, vieš prečo? Čo myslíš?“
„Domnievam sa, že vina je vždy spojená s trestom.
Kto sa previnil, musí byť potrestaný. Ako hovoril kapitán
Žeglov, zlodej musí sedieť vo väzení.“
„Áno, správne. Musíme si vážiť cudzí majetok, ale
aj zdravie a život iného človeka. Spomeňme si na Bo-
manželku blížneho svojho! Nepožiadaš majetok blížneho
svojho!‘ Pritom kapitán Žeglov ani veľa iných
nechápu, že kto sa správa neúctivo k svojmu majetku,
k svojej žene alebo k vlastnému životu, provokuje tým
ku krádeži svojho majetku alebo ženy. Zlodej odcudzí
veci, ktoré zvádzajú ku krádeži, a tým nás učí vážiť si
ich.
Kto sa neustále bojí o svoj majetok a so strachom
myslí na možnú stratu, istotne priláka do svojho života
zlodeja.
Zodpovednosť nesú obaja, vinník aj ten, kto ho
chce potrestať. Existuje veľa spôsobov, ako môžeme
trestať seba či druhých.
Ivan, čo myslíš, akým spôsobom sa môžeme
trestať?“
„Ja som sa trestal po opici pokáním. Večer som sa
opil z nudy. Nemal som v živote žiadny cieľ. Na druhý
deň ráno, keď mi hlava pukala od bolesti, som sa
odsudzoval a nadával si tými najdrsnejšími slovami.
Alebo som sa trestal prostredníctvom manželky, svokry
či matky. Najmä ma trestala svokra. Videla mi až
do žalúdku. Stačilo, aby som si čo len pomyslel, že
som niečo neurobil správne, a svokra hneď zareagovala.
Okamžite začala svoju nekonečnú pesničku, akú
smolu mala v živote jej skvelá dcéra, že som flákač
a naničhodník a že je nutné s tým niečo robiť. Chudinky!
Dostávali odo mňa veru viac než dosť,“ posledné
slová vyslovil Ivan bez akejkoľvek irónie.



„Tiež sa veľmi dobre trestáme chorobami,“ dodala
Svetlana.
„A potom sa hneváme na Boha alebo na osud. To je
najjednoduchšie,“ pokračovala Žanna. „Teraz už iste
chápete, ako ste sa sami trestali: rozvodom a chorobami.“
„Začíname tomu rozumieť, ale čo teraz?“ opýtala
sa za seba aj za syna Svetlana.
„Musíte sa zmeniť, zbaviť pýchy a naučiť prijímať
seba aj ostatných takých, akí sú. Veď každý z nás má
svoj vlastný život a dostáva iné životné lekcie. Moja
lekcia nie je horšia ani lepšia, ako lekcie iných. A prestaňte
sa obviňovať a trestať. To už je iný spôsob života,
ktorého podstata spočíva v tom, že si samivytvárame
svoju realitu a sami zodpovedáme za všetko, čo
vytvoríme, vidíme, počujeme a s čím sa stretávame.
Ak má niekto nejaké veľké želanie, zareaguje naň
celý vesmír. Vzniknú dlhé reťazce zdanlivých náhod.
Zapájajú sa rôzni, niekedy aj úplne cudzí ľudia, aby
pomohli človeku prejsť potrebnými skúškami, ale pritom
prechádzajú i vlastnou školou života. Každý z nás
je článkom nejakej reťaze, ktorá napomáha aj uvedomeniu
iných. Zákon spravodlivosti pôsobí nasledujúcim
spôsobom: ak predstavujeme slabý článok, takže
budeme pretrhávať iné reťaze, prerušíme aj vlastný
reťazec udalostí, ktorý by nás doviedol k tomu, čo si
želáme. Zaujímajte sa preto o túžby iných ľudí, lebo aj
v tejto chvíli chce niekto pomôcť vám!“
„Verím, že raz nastane doba, keď ľudia budú mať
v sebe toľko zodpovednosti, že sa vojny a zločiny stanú
minulosťou a ľudia sa začnú učiť žiť bez násilia,“
povedal s úsmevom Ivan. Vystrel sa a v očiach sa mu
objavil záblesk života.
„Sveťa, vidíš, ako sa Váňa zmenil? Usmieva sa a oči
mu žiaria,“ povedala Žanna a s radosťou sa pozrela na
synovca, ktorého tým priviedla do rozpakov.


