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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Hrôzy reinkarnácie
Dnes je už nad slnko jasné, že reinkarnáciu by bolo potrebné
konečne legislatívne upraviť. Nie je v tom žiadny poriadok,
vládne chaos, každý sa znovuzrodí kam chce a neexistuje ani
inštitúcia, ktorá by vykonávala nad reinkarnáciou dohľad.
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apríklad je zrejmé, že sa u nás, o iných európskych krajinách
nehovoriac, rodí menej ľudí ako zomiera. Inými slovami,
ubúda nás. Z pohľadu reinkarnácie, teda znovuzrodenia, existujú len
dve vysvetlenia – buď dosahuje veľký počet Slovákov počas života
nirvánu, stav prebudenia a oslobodenia (žili tak cnostne, že sa stali
Budhami), a nemusí sa už po smrti znovu narodiť na tento svet, alebo, a to je vážne, sa ide znovu narodiť niekde inde, povedzme do Indie, kde sa, naopak, rodí viac ľudí ako zomiera (a musia odniekiaľ
prichádzať). To by mohlo napríklad znamenať, že neboli za života
dobrými Slovákmi – inak by sa predsa vrátili na rodnú hrudu. Povedzme si rovno, že to prvé vysvetlenie (že toľkí žili tak cnostne) je
veľmi, ale naozaj veľmi nepravdepodobné. Je teda načase opýtať sa
zodpovedných, prečo sa začína slovenský parlament venovať tomuto pálčivému problému až teraz, keď je už takmer neskoro.
Na druhej strane je pravdou, že o probléme väčšina poslancov
NR SR doposiaľ nevedela. Poplach spôsobila istá poslankyňa, ktorá sa
o reinkarnácii – teda o tom, že sa všetci rodíme znovu a znovu, a že
sme tu už boli, podľa všetkého, aj predtým – dozvedela na dovolenke v Indii. Dozvedela sa tiež, že to, v akej forme sa rodíme, závisí od
toho, ako sme žili – čiže v tom panuje krutá meritokracia: žil si ako
sviňa, narodíš sa znovu ako sviňa, ale tentoraz naozaj. A naopak.

40

8. týždeň z 21. februára 2005

Dotyčná poslankyňa to okamžite vykvákala kolegom v parlamente
a o chvíľu boli toho plné chodby a bufety. „V predchádzajúcom živote som bol Andrejom Hlinkom,“ prezradil skromne a diskrétne jeden
člen klubu HZDS. „To je vylúčené, lebo by si sa nebol znovuzrodil ako
komunista,“ namietol iný, ktorý si tiež spomenul, i keď hmlisto, že
bol Hlinkom. „Ja som tu už bol veľakrát,“ rozprával hŕstke poslancov
v kuloároch predseda hnutia, „najprv ako Svätopluk, medziiným aj
ako Matúš Čák Trenčiansky, a toť pred sto rokmi ako Milan Rastislav
Štefánik. A tie k... české ma zostrelili.“ „Tára, ja som ho zostrelil,“ poznamenal okoloidúci poslanec KSS. „To za tie légie v Rusku,“ upresnil.
Privolaný guru na mandátovom výbore NR SR vysvetlil, že „Patiččasamuppáda – podmienené vznikanie – nás učí, že pre nedostatok
intuitívnej múdrosti, či z čírej nevedomosti o pravej povahe nášho života vytvára naša vôľová činnosť sankhára energie, ktoré sa v okamihu smrti vykryštalizujú vo vedomí smrti, ktorého ďalšou formou je
rudimentárna forma psychofyzického organizmu, ktorá sa vyvinie do
novej bytosti.“ Pravdupovediac, príliš to nevysvetlil a viacerých sa to
dotklo – vraj nedostatok múdrosti, somár budhistický.
Poplach nastal, keď sa rozšírilo (a zavetril to aj bulvár), že Ústav
pamäti národa získal kdesi z Himalájí tzv. reinkarnačné zväzky, ktoré
sa chystá zverejniť na internete. V nich sa každý môže dočítať, čím
alebo kým bol v predchádzajúcom živote i v tých životoch, ktoré tomu predchádzajúcemu predchádzali. Inými slovami, prečo je v tomto živote taký trpák a čím si to vyslúžil. A to rozhodlo definitívne. Reinkarnáciu treba legislatívne podchytiť. Presnejšie povedané, treba zabrániť zverejneniu reinkarnačných zväzkov prv, než bude naozaj
prúser – väčší než ktorýkoľvek predtým. Zazneli tiež hlasy, že ktosi s reinkarnačnými zväzkami manipuloval, takže by mohlo napríklad vysvitnúť, že Svätoplukom bol v skutočnosti poslanec Duray, a že pán poslanec Mečiar už navštívil kedysi tieto končiny ako Attila, bič boží
a vodca Hunov. Našťastie sa objavila správa, že celú vec usmerní noz
vá smernica Európskej únie. To nám všetkým odľahlo.

