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Kapitola dvě

KARMA PŘÍTOMNOSTI
Po celé věky se koncept karmy vždy spojoval s reinkarnací. 

Ze všech jejich definic nějakým způsobem vyšlo shrnutí, jež
praví, že současný život je sklizní ze všech životů, které mu 
předcházely. V mnoha ohledech je to pravda. S tímto pohledem 
však má člověk sklon přehlížet skutečnost, že dnešek je zítřkem 
včerejška. Žijeme ve světě, který se neustále mění, v němž se  
v každé jednotlivé chvíli odehrává tolik karmy současného života, 
že skutečně vidíme snáze minulost než současnost. Pro člověka 
je snazší ohlížet se nazpět, pohlížet na všechno to, co už prožil 
– na myšlenky, které shromáždil četbou, a ty, které přijal z okolí 
za účelem porozumění podmínkám svého života, místo toho, aby 
si uvědomil, že on sám vždy nové podmínky vytváří. Všechno to, 
co si myslel včera, vytvoří dnes v jeho mysli ozvěnu. Všechno to, 
co si myslí a dělá dnes, vytvoří v jeho mysli ozvěnu zítra. „Pro-
buzený“ člověk ve skutečnosti chápe, že žádné dny neexistují. 
Existuje pouze „přítomná“ chvíle. V realitě chronologického času 
si však člověk musí položit otázku: „Jak dlouho trvá přítomnost?“ 
Znamená to den, hodinu, několik minut nebo průměrný záběr vě-
domé mysli, který byl měřením stanoven zhruba na čtyři sekundy? 
Definice slova přítomnost se člověk od člověka velmi liší.

Představte si člověka, který po dny a týdny jedná tak, že ho to 
svádí od cesty vedoucí k dosažení jeho vytoužených cílů. Jednoho 
dne si to uvědomí a při zpětném pohledu zjistí, kolikrát se od sebe 
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samého odklonil. Přijde tedy s tvrzením: „Teď se podívejte, co 
jsem natropil.“ Tato myšlenka je svým způsobem rozporuplná. 
Slovo přítomnost znamená „teď a tady“. Výrok „co jsem natropil“ 
znamená minulost. Pro tohoto člověka znamená pojem přítomnost 
směsici mnoha minulých týdnů, uvědomění v přítomné chvíli  
i dumání nad tím, co zamýšlí podniknout v budoucnu, které vy-
vstane za pár sekund. Na tomto místě se ptáme – jak vzdálenou 
budoucnost má na mysli, když přemýšlí, kam napřít svou energii? 
Pojem přítomnost může pro tohoto člověka docela dobře znamenat 
období jednoho roku nebo několika let.

Představte si téhož člověka v jinou denní dobu, jak si říká: 
„Mám hlad.“ Trvalo mu pouze několik sekund, než si svou potře-
bu uvědomil. Nechal ji, aby se spontánně projevila, a nepochybně 
bude v souladu s touto potřebou zakrátko jednat. V tomto případě 
znamená pojem přítomnost pouze několik málo minut.

Později toho dne dostane tentýž člověk vysokoškolský di-
plom, na který se těšil od svých pubertálních let, kdy musel 
přemýšlet o svých životních cílech. Po čtyři roky pilně pracoval 
a teď musí přijít na to, co pro něj bude tento kus papíru po zby-
tek života znamenat. V tomto případě se přítomnost rozšiřuje na 
dlouhou řadu let. Ve skutečnosti dochází k tomu, že když člověk v 
duchu prochází předměty, které mu připadaly snadné nebo naopak 
mimořádně obtížné, mapuje vlastně oblasti, kterými buď procházel 
již v minulých inkarnacích, nebo jsou pro něj v současném životě 
zcela novou zkušeností. Vidíme tedy, že v jedné chvíli působí mno-
ho různých rovin. Idea přítomností je neustále se měnící realitou;  
u každého z nás se liší a i v nás samotných se neustále mění.

Díky tomu snadno vidíme, že člověk žije neustále ve všech 
chvílích najednou, což často člověka přivádí do zmatku. Hodnotí 
totiž to, co trvá chvíli, to, co trvá týdny nebo měsíce, ale i to, co 
je věčné. Neustále zvažuje důležitost těchto různých přítomností, 
aby tak dostal sám sebe v každé přítomné chvíli do rovnováhy.

Někteří lidé žijí život zasvěcený něčemu, co je přežije. Pří-
tomnost chápou hlavně jako dobu, které se již nedožijí. Na druhé 
straně spektra jsou lidé, kteří žijí pouze pro přítomnou chvíli  
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a o budoucí následky svého stávajícího jednání se nestarají.  
U jednoho a téhož člověka najdeme jemné myšlenkové tendence 
a vzory chování, které svádějí současně k jednomu i druhému 
extrému. Jsou to věci, které činí z lidí pokrytce vůči sobě samým. 
Tito lidé se pak sami sebe ptají, co je to vlastně život a za čím si 
vlastně stojí, stojí-li si vůbec za něčím.

Zdá se, že i tehdy, žije-li člověk pouze pro určitou chvíli, širší 
přítomnost, která existuje jako roky nebo tisíce let, ho nejenom 
dostihuje, ale má také velmi silný vliv na stoupání a klesání toku 
jeho života. Zároveň platí, že pokouší-li se člověk žít velmi širo-
kou přítomnost, která se skládá z mnoha let minulosti a mnoha 
let budoucnosti, má sklon míjet se se spontaneitou jednotlivých 
chvil. V prvním případě tedy člověk vždy přeceňuje, přehání  
a nadměrně zdůrazňuje sílu jednotlivých chvil, protože to je to 
jediné, co vidí, ve druhém případě současnou chvíli podceňuje 
a podhodnocuje, přičemž se míjí s plností života, která se mu 
nabízí, protože pro  široké schéma přítomností, kterou vnímá, 
nevidí důležitost oné prchavé chvíle.

Celá myšlenka času je založena na vnímání. Trpělivost či netr-
pělivost pocházejí z určitého typu přítomností, kterou člověk vidí. 
Na místě je pak otázka: Které pojetí přítomností je důležitější? 
Tento dotaz nabývá na významu zejména u člověka, který má 
tendenci vnímat všechny tyto přítomností najednou. Je nanejvýš 
zajímavé, že zřejmě existuje velmi dobře vymezený model toho, 
jak tyto přítomností fungují. Mnozí guruové vyčleňují několik let 
svého života na zpracování své karmy z minulých inkarnací – než 
se pustí do jakéhokoli poslání, které je jim v současném životě 
určeno. Na druhé straně si představme člověka, který si existence 
minulých inkarnací vědom není, nemluvě o tom, že by mohly mít 
vliv na jeho současný život. Podívejme se na něj bílže. Pozorujte 
jeho život a povšimnete si, že některé části jeho samého jsou  
v určitých chvílích, dnech nebo i rocích „mimo“. Není přítomen, 
protože síly, jejichž existenci popírá, jej neustále vtahují do časů  
a míst z jeho minulosti. Čím více se to stává, tím více člověk 
ztrácí cit pro „teď a tady“ v právě probíhající přítomností. Člověk 



26

Martin Schulman
může žít přiměřeně nebo nepřiměřeně svým prostředkům. Ale 
pokud ony prostředky nezná, nemá (nemůže mít) žádný skutečný 
referenční bod, z něhož by poznal,  kdy co dělá.

Prostředky hodně souvisejí s cíli. Chce-li však člověk danými 
prostředky cílů dosáhnout, musí své cíle znát. Ale i v tomto přípa-
dě člověk často mate sám sebe. Některé cíle jsou životními cíli  
– o jejich dosažení člověk usiluje celý život. Jiné jsou prchavé – ty 
člověka uspokojují méně. A některé cíle zase pocházejí z motivací, 
které mají počátek v předchozích životech. Když tedy mluvíme  
o cílech, prostředcích a účelech, znovu se setkáme s koncepcí lidské-
ho vnímání času. Čas skrývá tajemství, jehož si velká část lidstva 
není vědoma. Čas se obvykle považuje za lineární, podobá se rovné 
čáře vedoucí zprava doleva nebo jakýmkoli jiným směrem. Plyne 
v minutách, hodinách, dnech, týdnech a staletích. Vzbuzuje dojem, 
že se pohybuje pouze jedním směrem. Směr je také tím, co dává 
člověku smysl pro poměr. Na tomto místě je zajímavé si všimnout, 
že člověk bez záměru či směru má zřejmě veškerý čas na světě, 
zatímco člověk s výrazným záměrem a směrem nemá čas žádný. 
Jaký je tedy rozdíl mezi veškerým časem a časem žádným? Často 
slýcháme tvrzení: „Existuje jenom přítomnost.“ Toto konstatování 
má mnohem hlubší význam, než jak se na první pohled zdá.

Vezměte si kus papíru a přehněte jej na polovinu. Pak na-
črtněte nějakým psacím náčiním, které se snadno roztírá (uhel, 
křída nebo mazlavá tužka), vlnitou horizontální čáru vedoucí 
z levé strany papíru k přehybu ve středu. Vlnovky nemusí být 
stejné. Ve skutečnosti porozumíte celému konceptu času a kar-
my mnohem lépe, když stejné nebudou. Až to uděláte, znovu 
stránku přehněte. Třete papír tak, aby se vlnovka, kterou jste 
udělali na levé straně, otiskla na pravou stranu. Teď stránku ro-
zevřete a prohlédněte si vlnovky, které se vinou přes celý papír. 
Uvědomte si, že jedna strana je přesným odrazem druhé. Přehyb 
ve středu papíru je přesně tím bodem, v němž člověk v kterém-
koli bodu času stojí. Ve skutečnosti je to realita jeho prožitku 
v přítomností. Levá strana papíru představuje jeho minulost, 
pravá strana jeho budoucnost. Z tohoto příkladu vidíte, proč je 
pro věštce tak snadné předpovědět něčí budoucnost. Pohledem 
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na levou stranu papíru nebo na odraz v zrcadle lze velmi přesně 
načrtnout, jak bude vypadat budoucnost konkrétního jednotlivce. 
Vrcholy a propady na levé straně lze změřit na centimetry, což 
lze přirovnat k týdnům, měsícům nebo rokům. Stejným měřením  
a jeho převedením na pravé straně papíru na dny, měsíce nebo roky 
lze předpovědět podobné události, někdy dokonce i jejich datum. 
Velmi nešťastnou skutečností je, že většina lidí, která navštěvuje 
věštce, prožije svou budoucnost opakováním své minulosti. Čím 
více člověk lpí na vzpomínkách – dobrých nebo špatných, tím 
předvídatelnější je jeho budoucnost. Tato budoucnost totiž není 
ve skutečnosti v jeho rukou, nýbrž je odrazem jeho vzpomínek 
na opačné straně papíru.

Vlnovka na levé straně papíru, která symbolizuje minulost, 
je velmi dlouhá. Dlouhý je i odraz budoucnosti symbolizovaný 
vlnovkou na pravé straně papíru. Bod uprostřed linie vytvořený 
přehybem však nemíří žádným směrem. Nešíří se do budoucnosti 
ani z minulosti. Ohromujícím faktem je, že když papír přehneme, 
minulost a budoucnost se navzájem odrážejí, ale bod uprostřed 
se nikde znovu neopakuje, ani v minulosti, ani v budoucnosti. 
Je to bod v čase, který představuje místo,do kterého směřuje náš 
zájem – přítomnost.

Je to střed vědomí minulosti i budoucnosti spolu s uvědomě-
ním, že existuje pouze přítomnost. Vrátíme-li se k naší předchozí 
analogii, kdy srovnáváme člověka, který se pokouší žít ve všech 
časech, a člověka, který žije pouze pro přítomnou chvíli, pak 
musíme vzít v úvahu ještě jeden faktor. Mohlo by se zdát, že člo-
věk, který žije pouze pro současnost, žije v přítomností. Nemusí 
však tomu tak být! Pro názornost si vezměte tutéž čtvrtku papíru  
a přeložte ji opět tak, aby se vytvořil asi o pět centimetrů dál od 
původního přehnutí směrem vpravo další přehyb. Otevřete papír 
a podívejte se na něj. Čelíte další přítomností, se kterou se musíte 
vyrovnat. Kdybyste papír přehnuli ještě jednou, byla by zde třetí 
přítomnost. A tak byste mohli pokračovat dále. Žádná z nich však 
nepředstavuje přítomnost, o které tu mluvím já. Tato přítomnost 
se tvoří díky silnému sklonu minulosti odrážet sebe samu v bu-



28

Martin Schulman
doucnosti. Odráží se také v životě člověka, který žije souslednost 
okamžiků přítomností, aniž by byl skutečně v kontaktu s oním 
bodem uprostřed papíru, který je jediným skutečným prožitkem 
přítomností. 

Už jsme si řekli, že vše se mění a zároveň se nemění nic. Zákon 
příčiny a následku, což je v jádru samotný základní význam karmy, 
má ve smyslu tohoto rčení velmi silné kořeny. Pro někoho je život 
sled událostí, které se ani trochu nemění. Pro jiné je život zase 
jedna velká změna. Skutečná přítomnost ve středu papíru však 
„vidí“ změny jak v minulosti, tak v budoucnosti. A i přesto, že 
se neustále mění, se nikdy nevzdálí od středu papíru. V mnohem 
hlubší rovině se totiž nezmění nikdy.

Vibruje-li člověk stále v souladu s ozvěnami své minulosti a při-
tom si představuje budoucnost, posouvá bod na papíře zleva dopra-
va. Pokaždé, když bod posune doleva, čerpá ze své minulosti. Podle 
zákona stejné a opačným směrem působící reakce pak posune tento 
bod do budoucnosti, což obnoví jeho minulost. Takto žije člověk  
v podmínkách karmy. Jeho minulost je tvořena množstvím proher  
a úspěchů. V okamžiku, kdy na ně myslí, automaticky projektuje 
tytéž myšlenky do budoucnosti. Pro každého je mimořádně obtížné 
nechat uplynout byť i pět minut, aniž by nemyslel na svou minulost. 
Dělá to proto, že mu minulost poskytuje bezpečí. Dává mu pocit, 
že má určitou kontrolu nad tím, co se stane v jeho pozdějším 
životě. Neuvědomuje si, že tímto neustálým přebíháním z minu-
losti do budoucnosti plýtvá ohromným množstvím energie. Nachází 
se ve stavu, kdy každému jeho okamžiku vládnou akce a reakce. 
Takto si nikdy neuvědomí potenciál, který mu určil Bůh. Žije  
ve světě iluzí, je přesvědčen, že jde kamsi podle své lineární kon-
cepce času, skrze kterou (v souladu se svým vlastním žebříčkem 
hodnot)  poměřuje svůj pokrok.

Pro mnohé lidi představuje pokus žít v přítomností děsivý 
zážitek, protože to znamená, že člověk přestane lpět na své 
minulosti a obávat se budoucnosti. Je zajímavé si všimnout, 
že model, který sledují lidé, jimž se podařilo dosáhnout života 
v přítomností, je stále stejný. Člověk, který plánuje svůj budoucí 
život tím, že trvá na tom, aby se svět změnil k lepšímu, bude 
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v konečném důsledku velmi zklamán – zjistí, že tento svět je 
dobrý až dost. Vše je tak, jak má být. Člověk, který se neustále 
zabývá minulými křivdami, nakonec pozná, že svět minulosti 
prostě změnit nemůže. Když seděl Buddha po dvacet devět dní 
pod stromem poznání a hledal odpověď na základní otázky týka-
jící se života, přivedlo ho to k porozumění, že klíčem k životu je 
„být“. Projektováním svých energií do budoucnosti či minulosti 
člověk ztrácí cit pro bytí v přítomností. Přítomnost je okamžik, 
kdy čtete tuto větu. Čím více se pak v reflexi zabýváte tím, jak by
mohla tato věta vypadat v budoucnosti, tím méně jste v kontaktu 
s přítomností této věty. 

Lidé, kteří se pokoušejí povznést svou karmu překonáním 
dlouho zakořeněných návyků chování, se chovají vždy stejně. 
Alkoholik, který překonává svůj návyk, se modlí: „Bože, pomoz 
mi vydržet to bez sklenky aspoň den.“ Kuřák, který se pokouší 
omezit svou spotřebu, používá stejné metody. Ohnisko pří-
tomností lze skutečně zužovat na jeden den, hodinu či několik 
minut, dokud se člověku nepodaří nalézt střed – tak, aby byl  
v harmonii s prožitkem v přítomností. Cesta každého člověka, 
který kdy zvládl sám sebe, vedla vždy přes poznání, že příliš 
mnoho minulosti nebo příliš mnoho budoucnosti ponechává 
člověku velmi málo tvůrčí energie k tomu, aby se mohl naplno 
projevovat v přítomností.

Dobrým způsobem, jak porozumět přítomností, je podívat se 
na spisovatele, který je v harmonii sám se sebou. Psaním se účastní 
tvůrčího procesu, a prožívá tak radost. Radost čtenáře pochází poz-
ději z toho, že se tvůrčího procesu účastní prostřednictvím četby. 
Když o něco později složí čtenář spisovateli poklonu za dobře 
odvedenou práci, spisovatel neví, co na to říci, protože to již není 
součást jeho přítomností. Další příklad: Představte si člověka, kte-
rý má obavy z budoucnosti a natolik lituje něčeho, co se událo  
v minulosti, že mu to zcela zabraňuje vidět současnost. Představte 
si dále studenta astrologie čekajícího na nějakou konkrétní udá-
lost, která má zlepšit okolnosti v jeho životě. Dokud se však tato 
událost neuskuteční, vytváří v sobě tento student nerovnováhu, 
protože nevyužívá zbývajících energií, které má v přítomné chvíli 
k dispozici.


