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Vztek a hněv
Vztek a hněv se v lidové mluvě v důsledku neporozumění často považují za jedno a totéž, přitom se ale
jedná o dva principiálně různé faktory, které mají
i různé příznaky a působení. Jasné musí být i to, že vztek
nelze překonat a přemoci vztekem a zlost zlostí. Pokud
se ohledně vzteku a hněvu přesto člověk pokusí překonávat stejné stejným, pak to obvykle způsobí velmi ničivé následky. Vztek a hněv tedy nikdy nejsou prostředkem k boji proti vzteku a hněvu, neboť tím se vše
opravdu zhorší a bude se ustavičně dále stupňovat
až ke zničující explozi. Je tedy nezbytné, vztek a hněv
přivést pod kontrolu, ovládnout je a přijmout opačný
postoj a způsob chování. To ovšem vyžaduje mnoho trpělivosti, soucitu a tolerance a jen tyto vysoké hodnoty
chování zajišťují, že vztek a zlost bude možno přivést
pod kontrolu a zvládnout, z čehož pak může vzejít
i opravdový mír a harmonie. Přistoupí-li se tímto způsobem ke vzteku nebo hněvu nějakého člověka, pak
pouze tento přístup může zaručit, že se jeho vztek
a hněv pozvolna utiší a ustoupí. Co je ale nyní potřeba
rozumět ohledně rozdílu mezi vztekem a hněvem?
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Vztek je ve své definici prudký, nezvladatelný
a až ke zběsilosti vedoucí výbuch nekontrolovatelných
divokých myšlenek a jejich pocitů, stejně jako emocí.
Emoce přitom nesmí být srovnávány s pocity, neboť se
vlastně jedná o dva od základu rozdílné faktory, přičemž z chybných myšlenek a pocitů, po dlouhou dobu
pěstovaných, se teprve emoce vyvíjí. Ty pak při každé
vhodné či nevhodné příležitosti prorazí a žádají si svůj
vliv. Vztek je tedy emocionálně podmíněn a je vyvolán,
když se všelijakými událostmi, slovy, mluvou, jednáním,
činy, škodami či ztrátou atd. vyskytne mrzutost. Vztek
se projevuje zkřiveným výrazem tváře, vzteklým zrudlým obličejem, stejně jako zlými a nekontrolovanými
slovy, nekontrolovanými gestikulacemi a často velmi
závažnými činy a zběsilostí. Ve stavu vzteklosti se hovoří
o nahromaděném vzteku, otupělém, řvoucím, planoucím, strašném, skučícím nebo nesmyslném, zuřivém, divokém, šíleném, smyslu zbaveném, sžírajícím, běsnícím, soptícím, či vypěněném vzteku, anebo se říká vřít
vztekem atd. Zmínit je potřeba také vztek berserka,
který se zpravidla zvrtne do naprosto šílené vzteklosti
a někdy i do posedlosti vztekem, což je často spjato i se
vzteklým vytím a s pěnou kolem úst.
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Hněv se definuje jako prudká zanícená nevůle vůči něčemu, co dotyčný považuje za velmi nesprávné nebo co
se příčí jeho vůli či jeho přáním. Takto je hněv chápán
v různých podobách a je i různě označován jako vášnivý, spravedlivý, jasný, »svatý«, bezmocný, zachvátivší
či vzplanuvší hněv atd. Při hněvu stoupá rudost do obličeje, a pokud se hněv zvrtne, pak je řeč o tom, že supí
hněvem. Hněv může vyvstat z mrzutosti, rozčilením, ale
i pohledem, slovy, jednáním a činy, jakož ale i prostřednictvím všelijakých událostí a situací atd., přičemž se při
vzniku hněvu dostávají mimo kontrolu bez výjimky myšlenky i jejich pocity, a nechávají volný průběh emocím.
U některých lidí mohou pro hněv existovat sklony, z čehož pak může vzniknout psychopatie hněvu.
Existují-li všelijaké problémy v rodině, mezi přáteli, známými, sousedy, v souvislosti s prací, úřady a vládami,
v organizacích nebo ve vztahu k celosvětovému dění,
penězům atd. atp., pak je nelze řešit vztekem a hněvem, ani nenávistí a pomstychtivým počínáním. Týkajíli se problémy obzvláště lidí, pak se k nim musí přistupovat s láskou a soucitem, stejně jako
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s dobrotou, důstojností a mírumilovností, nikoliv
ovšem se vztekem, hněvem a nenávistí, ani vyhrožováním a všelijakými zbraněmi. Všechny tyto nehodnoty
nadělají obrovské škody a nezřídka vyvolají doživotní
spory, vraždy a zabíjení, stejně tak i války. Spouštěč
toho tkví jen a pouze v lidské schopnosti rozhodovat
a v chování člověka, neboť on sám rozhoduje svými
myšlenkami a pocity o tom, co má být a co bude, a co
nemá být a co nebude. Plná zodpovědnost za všechno
leží sama v lidském rozhodování a jednání. A půjdemeli k jádru této věci, pak k tomu nalezneme motiv jen
a pouze v lidském vědomí, resp. v myšlenkách a pocitech, stejně tak i z toho plynoucích způsobů chování. To
ovšem znamená, že nejdříve se musí v první řadě kontrolovat vědomí a jeho myšlenky, stejně tak z nich vyvěrající pocity, a obojí je nutno směrovat do správných
kolejí. Tím se nemyslí kontrola vědomí, myšlenek a pocitů ve smyslu nějaké hluboké meditace, nýbrž jen kontrola rozumu a chápavosti. Kontrolou se totiž může zajistit potlačení vzteku a hněvu tak, že se vědomě utvoří
přiměřeně velká úcta před právy spolubližního,
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porozumění vůči němu a respekt v rovnosti a rovnocennosti.
Nepopiratelnou skutečností je, že vztek a hněv nečiní
člověka radostným a šťastným a neutváří ani lásku, svobodu nebo harmonii, nýbrž naopak všechny tyto vysoké
hodnoty znemožňují. Bude-li o všem negativním, nedobrém nebo zlém a útočném smýšleno rozumně
a s pochopením a projeví-li se všemu láska, dobrota,
soucit a důstojnost, tak jako klid a mírumilovnost, pak
dojde ke zklidnění jak vědomí, tak i myšlenek a jejich
pocitů, což také bude mít uklidňující dopad i na psychiku. Nikdo ve skutečnosti nechce vztek a hněv, ani
v sobě, ani u svých bližních, neboť láska, mír, svoboda
a harmonie jsou základní hodnoty niterné a přírodně
dané podstaty. Nikdo vědomě neusiluje o neklid, vztek
a hněv; přesto se tak děje v důsledku neznalosti a nepoužívání rozumu a schopnosti chápat, stejně tak
i v důsledku sobectví, egoizmu a nenásledování tvořivěpřírodních zákonů a doporučení atd. Tak vznikají silou nenásledování a silou neznalosti ve věci zákonů
a doporučení špatné myšlenky a pocity, špatné postoje,
způsoby chování a psychická zničenost
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atd., čímž je vydlážděna a uvolněna cesta ke vzteku
a hněvu. Právě vztekem a hněvem pak ztrácí člověk
jednu ze svých nejlepších schopností, od přírody daných, totiž svoji zdravou schopnost úsudku. V protikladu se zvířaty a zvířenou má ve vědomí zdravý člověk
dobře fungující mozek, který mu dovoluje posuzovat,
co je správné a co je nesprávné. A tak může učinit nejenom v momentě současném, nýbrž i ve vztahu k minulosti a veškeré budoucnosti. Takže je schopen, aniž by
byl jasnozřivým, svým zdravým rozumem posoudit, co
je správné a co chybné, k jakému následku vede ta
či ona příčina, a zda to či ono slovo, metoda, konání
a skutek vede k tomu či onomu výsledku. Je-li ale vědomí zachváceno vztekem a hněvem, pak se myšlenky
a pocity zblázní a přesně tím ztrácí člověk svou schopnost soudnosti. A pokud se ztrácí, pak to není jen
smutné, nýbrž i nebezpečné, neboť octnout se ve stavu
vzteku a hněvu znamená, že v mnoha směrech dojde ke
spáchání velkých škod a neštěstí. Vědomí, myšlenky
a jejich pocity, stejně jako psychika člověka, jsou neúplné, takže se musí školit a cvičit k tomu dobrému
a čestnému, což je možné jen pomocí vědomého užívání rozumu a chápavosti.
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Jelikož je člověk prostě člověkem a je závislý na fyzickém těle, musí se učit a chránit si svou schopnost vědomého úsudku, aby v každém ohledu správně rozhodoval a jednal. K tomu je sám odpovědný svým sebevědomím a pečováním o sebe, a svým poznáním negativních, zlých a špatných následků vzteku a hněvu, stejně
tak dobrých, cenných a pozitivních následků lásky, dobroty, důstojnosti a soucitu. Bude-li si to člověk pořád
neustále ujasňovat, bude tomu všemu nakonec rozumět a podle toho jednat, a tím také své vědomí kontrolovat. Tak přijde zdravým rozumem a chápavostí a jasným vědomím a rovněž tak jasnými myšlenkami a pocity k tomu, že může vše kontrolovat a využít k tomu
nejlepšímu.
Každý člověk potřebuje mír, svobodu a harmonii svého
vědomí, přičemž je otázkou pouze to, zda tyto vysoké
hodnoty vlastní nebo zda se k nim nejprve musí dopracovat, a pokud ano, jakým způsobem mu to bude
možné. Vztekem a hněvem je to nemožné, pomocí soucitu, lásky, míru a dobroty, stejně jako pomocí důstojnosti, upřímnosti, svobody, harmonie a vědomého používání rozumu a chápavosti lze ovšem dosáhnout individuálního míru ve vědomí. Je-li ho dosaženo, pak je výsledkem velká spokojenost se sebou
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samým, radost a vnitřní štěstí, klidná rodina, mír s přáteli, známými a bližními všeobecně, stejně tak jako
ve všem ale i svoboda, láska, harmonie, a sice vzdáleny
jakéhokoliv sporu, nenávisti, touhy po pomstě a odplatě. Bude-li to celé rozšířeno na úroveň všech lidí, politiky a hospodářství, pak z toho mohou vzejít dobré
způsoby chování, vzájemná vysoká úcta, rovnováha
a harmonie, mír a svoboda, jakož ale i motivace,
ze které vzejde komplexní jednota lidstva a velmi cenná
spolupráce, v důsledku čehož se může vyřešit obrovské
množství problémů.
Billy
Semjase-Silver-Star-Center,
22. června 2011, 15:43

