
15. Význam štúdia.

Mnohé školy bojových umení na západe ponúkajú velmi obmedzené moznosti
tréningu. Umenie, ktoré vyucujú, prezentujú ako cisto fyzickú zálezitost, ktorá má len
malý vztah ku kazdodennému zivotu. Prínos z takéhoto štúdia je takisto obmedzený.
Vaša fyzická kondícia sa mozno zlepší, ale nie váš charakter ani kvalita vášho zivota.

Verím, ze omnoho viac získame, ak budeme pristupovat k tréningu budo ako ku
štúdiu, ktoré sa má aplikovat na celú osobnost. V Japonsku na budo nepozerajú ako na
zábavku pre mladých, ale ako na celozivotnú zálezitost. Ako clovek starne, mozno sa
zmení jeho cvicenie, ale stále môze pokracovat v zlepšovaní svojho charakteru,
schopností a porozumenia.

Dodzo môze byt univerzitou zivota, zmenšeninou velkého sveta, kde máte
moznost študovat mnozstvo situácií a naucit sa vychádzat so všetkými druhmi ludí.
Ako študent a inštruktor aikido som vo svojom zivote stretol viac ako 40 000
rozlicných ludí mnohých národností. Velmi vela som sa naucil o zivote a ludských
bytostiach nielen od svojich ucitelov, ale najmä od všetkých týchto zaujímavých ludí.
Pocas vášho tréningu vám kazdý clovek, s ktorým cvicíte, umoznuje zlepšit sa nielen v
technike aikido ale aj ako osobnosti.

Ked prídu ludia cvicit do môjho dodzo, ani ma tak nezaujíma, ci perfektne
zvládli techniku, ako skôr to, ako vplýva tréning na kvalitu ich zivota. Velmi ma teší ak
sa študentom tréning v dodzo páci, ak si v nom našli priatelov a ak ich stretnutie s
aikidom obohacuje.

Pocas môjho štúdia u O-senseia prišie do dodzo starý muz, ktorý sa s ním chcel
rozprávat.

„Ucitel,“ povedal, „celý zivot som pracoval vo svojej firme. Zabralo to všetok
môj cas, nemal som priestor na nic iné. Nedávno som odišiel do dôchodku a podnik
zanechal synovi. Teraz mám konecne cas a chcel by som študovat nieco z vecí, ktoré
som si nemohol dovolit ked som pracoval. Myslíte, ze by bolo pre mna mozné cvicit
aikido?“

„A kolko máte rokov?“, spýtal sa O-sensei.
„Uz vyše sedemdesiat.“, odpovedal muz.
O-sensei sa zasmial: „Tak to ste mladší ako ja! Ja uz mám po osemdesiatke.“
„Ale ja som zaciatocník,“ protestoval muz, „nikdy som netrénoval ziadne

bojové umenie, ani sa nevenoval športu. Nemám ziadne vedomosti ani kondíciu.“
„Povedzme, ze dnes som aj ja zaciatocník.“, povedal O-sensei. „Podte, budeme

cvicit spolu“
O-sensei mu potom pomaly vysvetlil základné pohyby a naucil ho padat.

Priblizne za dva roky starý muz, ktorý pochyboval o svojich schopnostiach študovat
aikido, získal cierny pás.

Som si istý, ze ste pochopili poucenie tohto príbehu. Nie je nikdy neskoro ucit
sa, zmenit sa a tazit z nových skúseností. Nemali by ste podvádzt sami seba
vymýšlaním svojich obmedzení, zaprícinených vašou strnulou myslou. Odvaha,
zvedavost a túzba po dobrodruzstve, ktoré mal ten starý pán, co zacal študovat aikido
v takom pokrocilom veku, len tie môzu skrášlit váš svet.

To je dôvod, preco je štúdium ikkyo v aikido také dôlezité. Jeden okamih, jeden
pohyb rozhodne o vašom zivote ci smrti. Nemôzete cakat, alebo márnit cas. Navyše
nie je ziadny cas. Nedostanete druhú prílezitost. Je dôlezité zachovat tento postoj v
zivote tak isto, ako v tréningu. V tréningu sa ucíme pristupovat ku kazdému stretu s



partnerom ako k jedinecnej udalosti, jedinecnej šanci. V zivote sa chopte kazdého
okamihu a chopte sa ho. Múdrost caká na objavenie pod cepelou meca.

Budo vám môze pomôct získat vládu nad vašim zivotom a nad vami samými.
Vykonávanie ikkyo vyzaduje sebadôveru, sebavedomie a sebakontrolu. Všetky tieto
kvality sú súcasne dôlezité v akejkolvek situácii. Schopnosti, ktoré pri tréningu aikido
získate, môzete pouzit na zlepšenie všetkých zivotných kvalít. Budo vás ucí spoliehat
sa na seba, nestat sa obetou okolností. Len vy ste zodpovedný za bohatstvo, alebo
biedu vašeho vlastného zivota

Ak prijmete myšlienku, ze budo je štúdium zahrnajúce všetky aspekty vášho
zivota, je tu dalšie nebezpecenstvo, ktorému sa musíte vyhút. Je to pokušenie zmenit
poucenia vášho umenia v doktrínu a vášho ucitela v idol. Všetci sme videli príklady,
ked sa nábozenstvo zmenilo na kult, alebo ked sa stúpenci nábozenstva stali natolko
strnulými v interpretáciách jeho ucenia, ze uz nemali ziadny priestor pre myšlienky, ci
lásku. Tiez poznáme ludí, ktorí získali moc cez skupinu svojich nasledovníkov a
doviedli ich k spáchaniu nebezpecných zlocinov. Poznáme vela prípadov v histórii,
ked ucenie najväcšej láskavosti a múdrosti bolo prekrútené a pouzité na zlé úcely.

Budo tiez môze postihnút takéto prekrútenie. Hodnotná lekcia sa môze stat
zámienkou pre sebecké a arogantné správanie. Toto je jeden z dôvodov, preco sú v
Japonsku ludia posudzovaní nie podla ich viery, ale podla ich správania. Nie je
dôlezité co cvicíte, ale ako sa váš tréning prejavuje v praxi.

Myslím si tiez, ze je dôlezité pozerat sa na úlohu ucitela vo vašom tréningu zo
správneho pohladu. Ucitel je váš spirevodca, nie guru. Je obrovský rozdiel medzi
rešpektom a idealizáciou. Rozhodne - vy sám ste zodpovedný za váš zivot aj za váš
tréning. Váš ucitel vám môze pomôct a poradit, ale nemôze zmenitváš zivot. To je na
vás. Váš ucitel nemôze byt perfektný. Ako kazdá ludská bytost, aj on má mnozstvo
chýb. Povinnostštudenta je zobrat si to hodnotné, co ucitel ponúka, osvojit si to a
zlepšit sa tým. Medzi ucitelom a ziakom by nemalo byt ziadne súperenie. Študent by
nemal mat o ucitelovi nereálne predstavy a potom ho vinit z toho, ze ich nesplna.
Najväcším ocenením pre ucitela bude, ked ho predbehnete v kvalite vášho zivota a
tréningu.

Aikido ucí jednoduché tajomstvo: zlepšovanie vášho zivota zálezí na
zlepšovaní vás samých. Aikido neponúka ziadne zázraky, okrem zázraku vašej vlastnej
existencie a vášho ludského potenciálu. Nezabudnite, ze ste castou vesmíru. Premárnit
zivot znamená kúsok z neho znicit. Svojím narodením sa ste získali klúc, ktorý otvára
nebesá. Najdôlezitejšou úlohou v zivote kazdého z nás je pouzit ten klúc a nechat
nebesá pôsobit prostredníctvom našej tvorivej sily.


