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Osem cností

Učenci dávajú osem cností do súvisu s Knihou o osvietení
cisára Kuana. „Práve prostredníctvom synovskej oddanosti, harmónie medzi súrodencami, obetavej oddanosti,
dôveryhodnosti, slušnosti, obetavosti, cti a zmyslu pre pocit
zahanbenia sa stávame plne ľudskými.“ Dodržiavanie
týchto cností je nedielnou súčasťou konfuciánskeho
tréningu. Ostatné náuky pochádzajúce z čínskej kultúry
podávajú podobné návody správania. Taoizmus hovorí
o piatich krásach [ľudskej povahy]: láskavosti, slušnom
správaní, korektnosti, múdrosti a dôveryhodnosti.
Budhizmus popisuje päť mravných zásad: „nevziať život,
nekradnúť a nerabovať, nedopustiť sa cudzoložstva,
neklamať a nepiť alkohol.“ Všetky slúžia rovnakému cieľu,
ktorým je pomôcť nám skrotiť srdce a prekonať našu
svetskú povahu a všetky vedú k osvieteniu.
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Synovská/dcérska oddanosť
Úcta a láskavá starostlivosť
o rodičov – učiteľov - starších
Čo je synovská/dcérska oddanosť? Existuje mnoho podôb
synovskej/dcérskej oddanosti. Najdôležitejšia z nich je ctiť
si otca a matku a všímať si ich potreby. Cťou sa myslí to,
že by si sa mal dobre správať a nikdy nerobiť veci, ktoré by
zahanbili tvojich rodičov, alebo ich urobili nešťastnými. Mal
by si usilovne pracovať na rodinných záležitostiach. Mal by
si byť striedmy vo výdavkoch a neplytvať rodinnými
prostriedkami. Súrodenci by mali žiť v harmónii. Pri styku
s ostatnými ľuďmi by si mal byť poctivý a úprimný. Nebuď
nečestný. Vo všetkých svojich skutkoch buď skromný, buď
zdvorilý a ohľaduplný k iným, buď slušný a zdrž sa
neslušných myšlienok a činov. Ak dosiahneš všetko toto,
tak si sa zasvätil synovskej /dcérskej oddanosti. Taktiež by
si sa mal starať o blaho svojich rodičov. Existujú tri
základné potreby, ktoré by si im mal zaobstarať. Po prvé,
mal by si im zabezpečiť jedlo a oblečenie. Po druhé, ak sú
chorí, mal by si prebrať zodpovednosť za ich ošetrovanie,
kým nebudú opäť zdraví. Po tretie, ak zomrú, mal by si sa
postarať, aby mali náležitý pohreb a starať sa o ich hroby.
Či si syn alebo dcéra, či si bohatý alebo chudobný,
akékoľvek máš zamestnanie, či si zosobášený alebo nie,
či máš alebo nemáš deti, ak môžeš vykonávať tieto tri
skutky s úprimnosťou a oddanosťou, tvoji rodičia budú
šťastní, kým žijú a budú odpočívať v pokoji, keď skonajú.
Tvoji rodičia sa o teba starali bez sebeckých záujmov.
Tvoja matka ťa nosila vo svojom lone desať lunárnych
mesiacov a opatrovala ťa tri roky. Kým si vyrastal, tvoji
rodičia sa neustále prispôsobovali tvojim potrebám. Mal by
si im ukázať svoju vďačnosť tým, že naplníš cnosť
synovskej/dcérskej oddanosti. Synovská/dcérska oddanosť
má mnoho podôb. Pokiaľ každú z nich vykonávaš z celého
srdca, je táto cnosť naplnená. Čokoľvek robíš pre svojich
rodičov, rob to s dobrou vôľou a úprimnosťou.
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Súlad medzi súrodencami
Žiť v pokoji ako bratia a sestry –
S úctou k druhým
Čo je to súlad medzi súrodencami? Môžeme ho vnímať
v dvoch podobách. Prvá zahŕ ňa naše vzťahy s ľuďmi
mimo našich rodín. Pri kontakte so staršími by si mal byť
úctivý. Nebuď arogantný. Tomuto hovoríme "harmónia"
medzi všetkými ľuďmi. Druhá podoba zahŕ ňa naše vzťahy
so súrodencami v rámci našich rodín. Bez ohľadu na to, či
súrodenci žijú spolu, či majú spoločnú matku alebo otca,
starší súrodenec by mal milovať mladšieho a mladší
rešpektovať staršieho. Vo svojich povinnostiach voči
rodičom by si sa nemal starať o rozdelenie zodpovednosti
medzi súrodencami. Nepomýšľaj na to, že si budeš
nárokovať bohatstvo a majetok tvojich rodičov. Ak starší
súrodenec nekoná správne, mladší by mu mal pokorne
poradiť. Ak mladší súrodenec nekoná správne, starší by ho
mal trpezlivo poučiť. Takto budú bratia a sestry vo vzájomnom
súlade. Počúvanie klebiet, zotrvávanie v malicherných
krivdách, sebecké zhromažďovanie si väčšieho podielu
rodinného majetku ako ti patrí, obviň ovanie rodičov zo
zvýhodň ovania druhých, ak nie si v práve, toto všetko
vedie k nesúladu medzi súrodencami. Ak sa vyskytnú
problémy, súrodenci sa musia stretnúť, porozprávať sa
a vyriešiť problémy bez zlých pocitov. Opustiť rodinu,
spájať sa s darebákmi a správať sa k nim ako k členom
rodiny, ignorovať vlastnú rodinu, to všetko znamená
nepochopenie súladu medzi súrodencami. Takéto konanie
môže skončiť pre teba aj pre druhých iba zle.
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Oddanosť
Lojálnosť – Vernosť – Záväzok
Čo je oddanosť? Čínsky výraz pre túto cnosť doslova
znamená „umiestni svoje srdce do stredu“. Každý vie, že
vládny úradník, ktorý nie je skorumpovaný, ktorý je oddaný
svojim povinnostiam, je lojálny a oddaný úradník. Oddanosť
je cnosť, ktorá sa nevzťahuje len na vládnych úradníkov.
Je to cnosť, ktorú musí mať každý človek. Akékoľvek je
tvoje povolanie, či v poľnohospodárstve, obchode,
priemysle a podobne, mal by si sa zo všetkých síl snažiť
byť oddaný a čestný vo všetkých svojich vzťahoch. To je
oddanosť. Vo verejných i súkromných záležitostiach, či to
vyžaduje veľké útrapy a námahu, či konáš otvorene alebo
skryto, musíš byť čestný, usilovný a oddaný záujmu o druhých.
Ak je obchodník nečestný pri obchodovaní, ak je robotník
lenivý a nedbalý, ak farmár nie je pracovitý, ak sa učenec
neusiluje o poznanie a vo svojom diele šíri opovrhnutie
a bezvýznamné myšlienky, ak sú vládni úradníci skorumpovaní,
podplatiteľní a zneužívajú svoju moc, to nie sú prejavy
oddanosti. Ľudia, ktorí nie sú oddaní, budú čeliť porážke.
Zabudne sa na nich. Keď budú v núdzi, okolie im odmietne
pomoc. Nebude pre nich miesto na svete.
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Dôveryhodnosť
Úprimnosť – Poctivosť –
Dodržanie sľubu
Čo je dôveryhodnosť? Táto cnosť zahŕňa poctivosť, dôveru
a úprimnosť. Tvoja reč a tvoje činy by mali byť čestné.
Nezveličuj a nebuď ľstivý. Keď dáš niekomu sľub, mal by si
dodržať slovo. Nasleduj učenie mudrcov. Dôveruj ich
príkladom a uč sa z nich. Ak pochybuješ o ich vznešených
činoch, si nedôverčivý. Bez ohľadu na to, akú máš povesť,
ak zvykneš klamať tým, že robíš niečo iné než hovoríš,
získaš si tak povesť nehodného dôvery. Ak bude známa
tvoja nepoctivosť, neúprimnosť a tvojim činom sa nebude
dať veriť, nik ti neprejaví dôveru, ani ti nikto nepomôže
s verejnými či súkromnými záležitosťami. Bez podpory
druhých ľudí nebudeš schopný nič dosiahnuť. Bez
dôveryhodnosti prídeš o všetko. Bohatý alebo chudobný,
učenec alebo roľník, remeselník alebo obchodník, povesť
dôveryhodnosti má rovnakú cenu ako pravý nefrit alebo
zlato. Naozaj, bez nej by nikto nemal žiť.
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Vhodné správanie
Zdvorilosť – Slušnosť –
Etiketa – Dobré spôsoby
Čo je vhodné správanie? Vhodné správanie je cnosťou,
ktorá zahŕňa mnohé druhy prejavov. Celá Kniha obradov,
základné dielo konfucionizmu, je zamerané na rozpravu
o vhodnom správaní a aj napriek tomu v nej nie sú pokryté
všetky stránky tejto cnosti. Jej úplný význam tu nie je
možné vysvetliť. Môžeme len stručne vyzdvihnúť jej
najdôležitejšie črty. Vhodné správanie zahŕňa dobré
správanie, dobré spôsoby a zdvorilosť. Dbaj na svoje
správanie a spôsoby pri prejavovaní rešpektu nebu a zemi,
rodičom a učiteľom, hostiteľovi alebo hosťovi. Mal by si byť
zdvorilý a mať dobré spôsoby. Stoj, keď máš stáť. Seď,
keď máš sedieť. Hovor, keď si na rade. Správaj sa slušne.
Nebuď prostoreký, neúctivý alebo popudlivý. Toto je to, čo
rozumieme pod vhodným správaním. Na hostinách
a stretnutiach by sa muži a ženy mali k sebe správať
úctivo. Strýkovia, tety, bratia, švagrovia, sestry, švagriné by
nemali zvyšovať hlas, dráždiť sa, flirtovať medzi sebou,
alebo zabudnúť na správanie primerané ich postaveniu
v rodine. Toto je vhodné správanie. Ak si neúctivý k starším
členom rodiny, ak podnecuješ hádky a bitky, vyvyšuješ sa,
vyžívaš sa v hašterení pre maličkosti, celkom si stratil
pojem o slušnosti. Nielen že ľudia nepovedia o tebe nič
pekné, ale ešte aj tvoji rodičia budú obviňovaní za tvoje zlé
správanie.
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Obetovanie
Odvaha robiť to, čo je správne – Čistota
srdca a zámeru – Nesebeckosť
Čo je obetovanie? Obetovanie vyžaduje načúvať vlastnému
svedomiu a plniť si svoje povinnosti bez váhania, bez čakania,
že iní urobia tvoje úlohy za teba, bez očakávania odmeny
a bez ohľadu na útrapy a úsilie. Keď nezištne pracuješ pre
svoju krajinu, pomáhaš zmierniť utrpenie vo svete, dávaš
svoju časť rodinného majetku na pomoc súrodencom a príbuzným, to je obetovanie. Keď dodržuješ cnosti, pomáhaš
sirotám a vdovám, dávaš chudobným, to je tiež obetovanie. Avšak ak kradneš, lúpiš, hazarduješ, zapájaš sa do
bezohľadných činov, navádzaš mladých ľudí na zlé
chodníčky, podvádzaš v obchodných rokovaniach a žiješ
len pre peniaze alebo osobný prospech, vzdal si sa cnosti
obetovania. Tréning cnosti obetovania vyžaduje tiež vzdať
sa osobného prospechu, aby si podporoval cnosti
oddanosti, dôveryhodnosti a čestnosti. Potrebujeme
obetovať vlastné záujmy a dokonca aj naše životy, aby
sme splnili sľuby, ktoré sme dali iným a aby sme sa
ubezpečili, že naše činy sú čestné a úprimné. Obetovanie
tiež znamená pomáhať druhým bez ohľadu na to, čo oni
urobili pre teba. To znamená, že ako prvý musíš prejaviť
vďačnosť za dobré skutky, ktoré pre teba urobili iní.
Ak neoceníš pomoc, ktorú si dostal a oplatíš dobrý skutok
zlým, zabudol si, čo znamená oplácať dobro dobrým.
Ak nedokážeš oplatiť dobrý skutok dobrým, tak ako môžeš
konať nezištne bez očakávania odmeny? Ak nie si ochotný
priniesť obeť, nedôjdeš k dobrému koncu.

® TM je licencovaná obchodná známka registrovaná pre Certmark Holdings Co. Ltd. (Canada)

© 2021 TTCS + Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike

Osem cností • Fung Loy Kok Institute of Taoism • www.taoist.org

Česť
Bezúhonnosť – Neúplatnosť – Branie si len
toho, čo si zaslúžiš, tým že si na to zarobil
Čo je česť? Základ cti je skromnosť a jasné, otvorené
srdce. Ak ti niečo nepatrí, nemal by si po tom túžiť, alebo si
to zobrať. Dokonca aj keď ti niečo patrí právom, mal by si
najprv zistiť, či niekomu neublížiš, keď si to zoberieš. Ber
iba vtedy, ak tým nespôsobíš škodu alebo bolesť iným.
Čokoľvek robíš, konaj podľa svojho svedomia. Ak vieš
rozlišovať čo potrebuješ a berieš si len to, čo si môžeš
zobrať, potom budeš šetrný k tomu čo máš a budeš sa
zaujímať o potreby druhých. Poznaj hranice svojich
možností. Ak plánuješ minúť viac, ako si môžeš dovoliť,
budeš v pokušení uchýliť sa k nečestnému konaniu, aby si
dosiahol svoje ciele. Chamtivosť a nečestnosť idú ruka
v ruke. Buď spokojný s tým čo máš a netúž po bohatstve
získanom nečestným spôsobom. Starí mudrci žili jednoduché
životy a obsiahli všetku múdrosť sveta. Ak nezneužívaš
sex a drogy a ak nehazarduješ, potom tvoje srdce a telo
budú čisté a staneš sa čestným človekom. Pozri sa na skorumpovaných predstaviteľov vlády, na chamtivých bohatých
ľudí, ktorí vykorisťujú chudobných a spolčujú sa s vrahmi
a zlodejmi, na ľudí, ktorí urobia akýkoľvek nečestný čin,
aby zbohatli. Namiesto toho, aby žili čestným životom,
rozbijú rodiny, nechajú skrachovať obchod pre vlastné
obohatenie či chvíľkové potešenie. Chcú mať všetko, ale
veci, ktoré získajú nečestným spôsobom, rovnako aj stratia.
Nevedia, že ich nečestné konanie povedie k zlému koncu.
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Zmysel pre hanbu
Svedomitosť – Rozpoznať zahanbujúce
správanie a vyhýbať sa mu
Čo znamená zmysel pre hanbu? Poznanie hanby znamená
porozumenie dôsledkom necnostného správania sa. Táto
cnosť je chápaná v spojitosti s ostatnými siedmymi
cnosťami. Poznanie hanby znamená poznať činy, ktoré nie
sú cnostnými a vyvarovať sa im. Zahanbujúce konanie
zahŕňa zanedbávanie synovskej/dcérskej oddanosti,
zahanbovanie vlastných rodičov; nesúlad medzi súrodencami,
ktorý vedie k tomu, že ťa druhí zneužívajú; nedostatok
oddanosti alebo neúcta, vedúce k tomu, že ťa druhí
nenávidia; nedodržanie slova vedúce k strate dôveryhodnosti.
Nie sú toto hanebné činy? Nerešpektovať slušnosť, byť
lakomý a nie štedrý, mať sebecké záujmy, nečestne brať
peniaze, čo vedie k tomu, že ťa druhí urážajú a smejú sa ti
za chrbtom; nie je toto zahanbujúce správanie? Ak konáš
v živote nehanebne, nezničíš tým iba svoje dobro ale aj
dobro tvojich potomkov. Spolčovanie sa s vrahmi či inými
zloduchmi, zneužívanie drog a sexu, neuvážené nakladanie
s rodinným majetkom, nezáujem o potreby rodiny, toto je
opäť hanebné konanie. Dôsledkom hanebného správania
sa je úplná potupa. Neexistuje nič zlé, čo by ti bolo cudzie.
Ako si chceš zachovať osobnú dôstojnosť, ak nepoznáš
zmysel pre zahanbenie?
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