
17. Zrkadlo duše : Aikido dojo

Geografická poloha bez milosti ovplyvnuje spôsob, ako sa vyvíja kultúra národa. V USA zdanlivo
neohranicené mnozstvo krajiny  a rôznych klimatických pásiem podporuje kultúru, ktorá ocenuje
individualizmus a novátorstvo. Uctievanie dobrodruzného a pionierskeho ducha je jeden z
najsilnejších pút medzi ludmi dnešnej Ameriky, krajiny, ktorá sa vyvinula do zväcša chaotickej
rôznorodosti. Na druhej strane, nielenze malo Japonsko v priebehu jeho histórie celkovo malý
priestor pre tak velkú populáciu, ale naviac je krajinou zlozenou z ostrovov. Ludia boli - a stále sú
- nútení zit navzájom v tesnej blízkosti bez moznosti úniku. V dôsledku toho si japonská kultúra
vázi poriadok, zhodu a právo. Blaho spolocnosti je povazované za dôlezitejšie ako blaho
jednotlivca. Priemerný konzervatívny American je nedôvercivý k autoritám a k akýmkolvek silám
ohrozujúcim jeho slobodu. Priemerný Japonec naopak vidí v autorite potrebu pre prezitie
spolocnosti a podriadenie autoritám je formou spolupráce. Urcite, v USA existuje zhoda a
porozumenie a v Japonsku individualizmus, ale priority príslušnej krajiny zostávajú jasne
rozdielne.
Pochopenie myšlienky podriadenia sa autorite a potrebám komunity ako prejav súhlasu a nie
kapitulácie je nutné pre pochopenie japonskej povahy, a táto myšlienka je tiez dôlezitá pre
pochopenie významu a hodnoty japonskej inštitúcie ‘dojo’ a zvlášt Aikido dojo.
Slovo dojo znamená „miesto cesty“. Pôvodne toto slovo bolo spájané s chrámami a nábozenskými
skupinami. Boli to miesta kde sa mnísi a iné nábozenské osoby cvicili v disciplínach viery. Casom
sa slovo dojo zacalo pouzívat pre miesta, kde sa študovali rôzne nenábozenské disciplíny - šerm,
kaligrafiu, tanec a iné zálezitosti vyzadujúce prísny tréning. Berúc do úvahy náklonnost japonskej
spolocnosti k pravidlám a poriadku, neprekvapí nás, ze Japonci prijali model kláštornej disciplíny
pre školy svetských umení. Tiez starobylé japonské nábozenstvo Shinto, velkou mierou
zodpovedné za formovanie postoja Japoncov k nábozenstvu, nemalo koncepciu Boha uplatnujúc
svoju vôlu na cloveku a prírode, ale videlo v kazdej veci iskru bozskosti. Hranica medzi
nábozenskými a svetskými zálezitostami preto nebola taká ostrá ako na Západe, tak ako
nábozenstvo v Japonsku príliš neodmietalo rôzne myšlienky. Koncepcia do, spôsobu zivota, v
ktorom sa clovek odovzdá celou dušou, sa zacala s nadšením zacalo uplatnovat v kazdom
dôlezitom povolaním.
Dalším dôlezitým prínosom pre dojo v modernom bojovom umení bola etika vojenských
spolocenstiev. Tieto sú, myslím, podobné na celom svete, vzhladom na rovnaké poziadavky, ktoré
vojna na vojakov kladie. Aby ludia boli fit napriek neustálemu stresu z boja, je potrebná prísna
disciplína. Všetky armády a vojenské spolocenstvá vyzadujú predpisy vylucujúce akúkolvek
vzburu. Najúspešnejšie z týchto skupín sú tie, ktorých clenovia podporujú systém kvôli viere v
ciele, pre ktoré bojujú. Vojenské spolocenstvá, v ktorých sa donucovanie uplatnuje na neochotných
clenov sú málokedy stabilné, produktívne a uzitocné.
Je zbytocné dodávat, ze zdvorilost a striktné pravidlá sú nevyhnutné v kazdom dojo, akékolvek
ucenie  sa v nich vyucuje. Formálne pravidlá etikety pomáhajú udrzovat správanie v poriadku aj v
prípade rozcúlenia. V dojo bojového umenia, vplyv osobitých bojových podmienok vzbudzuje
naviac zdvorilost a rytierske chovanie. Dôsledok nezdvorilého správania totiz môze byt smrt,
nielen obycajné nezhody. Toto je jeden z dôvodov, preco vojenské spolocenstvá akéhokolvek
národa kládli taký dôraz na zdvorilost a rytierskost.
Odkedy je Aikido bojovým umením, ktorého cielom je zjemnenie ludskej duše a podpora mieru vo
svete, Aikido dojo zahrna vplyvy tak vojenského aj nábozenského dojo. Aikido nie je nábozenstvo,
preto nemá ziadne dogmy ani doktríny, ale je hlboko duchovnou zálezitostou. Aikido dojo je
chrámom ducha, tak ducha individuálnej ludskej bytosti ako aj bozského ducha prestupujúceho



všetky veci vo vesmíre. Aikido dojo musí pestovat prísnost a disciplínu spolocenstva bojovníkov,
pretoze Aikido je budo, cesta bojovníka. Aikido nie je myslené ako abstraktná teória duchovných
hodnôt, ale ako praktický tréning posilnujúci vašu odvahu, vašu sebadisciplínu, vašu schopnost
vychádzat s ostatnými. To znamená zmenit váš mentálny postoj tak, aby ste v stresovej situácii
nejednali agresívne a násilne, ale pokracovali v správaní, ktoré predchádza konfliktom. Aikido by
vám malo dodat odvahu vo vašom presvedcení.
Dôlezité elementy v dojo sú oddanost, spolupráca, disciplína, poriadok, zdvorilost a viera v
ciele, ktoré si dojo vytýcilo. Ako sa tieto zlozky prejavujú navonok? Za prvé, študenti v dojo musia
zdielat zodpovednost za chod dojo. Aikido dojo musí byt kooperatívna organizácia, ktorej všetci
clenovia pracujú pre blaho dojo a ostatných. Dojo nie je telocvicna, kde všetky potreby
zabezpecuje najatá pomoc. Študenti sa musia na upratovanie dojo dívat ako na duševné cvicenie,
stav dojo je odrazom vnútorného stavu jeho ziakov.
Udrzovanie osobnej cistoty je prejavom ohladuplnosti a rešpektu voci sebe, voci ostatným a aj
voci umeniu Aikido. Študenti Aikida musia udrzovat svoje tréningové oblecenie a zbrane cisté a v
dobrom stave. Nesmú nechávat svoje vlastníctvo rozhádzané okolo, ale starostlivo ulozené. Mali
by stále vediet, kde majú svoje zbrane.
Aj ked je spolupráca dôlezitá, dojo nie je demokracia. Od vášho ucitela dol cez hierarchiu
starších študentov (sempai) a mladších študentov (kohai), musí tu byt retaz poslušnosti a pokory
upevnená vzájomným rešpektom. Starší študenti musia dávat mladším dobrý príklad a musia
podporovat a posilnovat senseiove vyucovanie. Obzvlášt vo velkom dojo je nemozné pre ucitela
dozerat na kazdého clena osobne. Je zodpovednostou starších študentov aby boli mladší správne
vedení a aby boli všetky potrebné práce v dojo urobené. Mladší študenti musia rešpektovat
starších  a nehádat sa o inštrukciách. Nový študenti prichádzajú bez vedomostí o spôsoboch v dojo
ci o základných princípoch Aikida. Aby sa mohli to mohli naucit, musia si zachovat otvorenú
mysel a skromnost. Starší študenti, na druhej strane, sa musia správat zdvorilo a nesmú svoje
postavenie zneuzit na ponizovanie mladších. Hierarchia v dojo v ziadnom prípade nepopiera
základnú úctu, ktorú by ste mali prejavovat všetkým zivým bytostiam. Dobrá technika
neospravedlnuje nezrelé a malomyselné správanie. Bez dobrých spôsobov sa dojo zmení na
dzunglu a to, co bolo myslené ako duševné zdokonalovanie sa zmení na nebezpecný tréning.
Aby ste dodrzovali pravidlá etikety, je dôlezité správat sa slušne, príjemne a disciplinovane. Mali
by ste prísne dbat na zdvorilost a byt ciste a správne oblecený. Príst na tatami nekompletne alebo
nevhodne oblecený, nedbalo a neformálne sa správat - to sú vonkajšie prejavy mentálnej a
spirituálnej nedbanlivosti. Naopak, dodrziavanie pravidiel slušnosti posilnuje vašu vnútornú
ukáznenost.
Preto nie sú etiketa a pravidlá v dojo prázdnymi formalitami, ale vytvárajú podmienky dôlezité pre
správny tréning. Napríklad, v modernom Aikido dojo sa od študentov ocakáva, ze majú vlastné
zbrane pre tréning. Pozicat si niekoho zbrane bez dovolenia je velkým priestupkom voci etikete.
Na pochopenie tohto si predstavte bojovníkov, ktorí kedysi bojovali o svoj zivot. Zivot týchto ludí
nezávisel len od ich zrucností, ale aj od kvality a stavu ich zbraní a od ich schopnosti tieto zbrane
mat stále pri sebe. Je teda jasné, ze dotknút sa ci vziat niekomu zbran bez dovolenia bola v
minulosti smrtelná chyba. Osoba, ktorá sa dopustila takej neodpustitelnej nerozváznosti zväcša
nedostala šancu svoj omyl napravit.
V Aikido dojo si nezeláme vychovávat zabijakov, tak isto ako porušenie etikety netrestáme
smrtou. Avšak, ak zabudnete, alebo budete ignorovat smrtelnú váznost za tréningom bojových
umení a ochranu pred smrtiacimi nedorozumeniami (ktorú poskytovala etiketa), verím, ze váš
tréning stratí hlbku a vaše porozumenie bude ohranicené. Uvedomenie si, ze zivot a smrt sú



otázkami záujmu v budo, cena oboch vo vašich ociach stúpne. Pochopíte nielen cenu vášho zivota,
ale aj cenu zivota všetkých ostatných zivých bytostí.


