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A I K I D O  A  S Í L A  H A R M O N I E

R U P E RTO VA  P R O M ĚN A

Ú V O D

Tento příběh jsem napsal téměř před 25 lety. Četl jsem dětskou knížku o bojových 
uměních. Vyprávěla o tom, jak jedno dítě, které bylo bito staršími, zesílilo natolik, že 
své trýznitele přemohlo.

Jak jsem poznával Aikido, prokázalo se být 
natolik cenné, že jsem se rozhodl podělit se 
o část své zkušenosti. A tak vznikl tento 
příběh.

Chas nakreslil první ilustrace před 20 lety. 
Trvalo mi dalších dvacet let, než jsem ho 
přiměl, aby nakreslil i zbytek. Je to moje 
vina, ne jeho. A pak mi trvalo ještě pět let 
než jsem příběh dostal do elektronické 
podoby.

Tak tady je ta kniha, na kterou jsem tak 
dlouho čekal, abych se o ní s Vámi mohl 
podělit.

Aikido & síla harmonie: Ruppertova 
proměna

Budu rád, když ji komukoli pošlete, nebo 
když ostatní přivedete na web, kde si ji 
každý může zdarma stáhnout: 

http://www.extraordinarylistening.com/books/books.html
ISBN: 978-1-4452-3525-7
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Ruppertova proměna

Byl pátek a Ruppert byl naštvaný. Zlobil se na rodiče. Proč mu jen nedali jiné jméno? 

Byl naštvaný i na sebe za to, že je takový zbabělec, když ho ostatní děti popichují. 

Rozhodl se, že příště, až se mu někdo začne posmívat kvůli jménu, tak ho pořádně 
praští.

A netrvalo to dlouho. V pondělí na obědě to zase začalo. Sedl si stranou od ostatních, 
ale dva kluci šli k němu. Jeden z nich mu řekl, “Ruprt – uprt”, a pak ten druhý na něj 
zavolal, “Prd Ruprt”. A ten první řekl, „kdybych se jmenoval Ruprt, tak bych si 
nechal změnit jméno.“

Ruppert byl naštvaný, ale taky se bál, protože oba kluci byli větší než on.
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Ale když ten druhý řekl: „Jo a jak se vlastně jmenuje tvoje máma? Ruprtka?“ Ruppert 
se už neovládl. 

Nikdo nedokázal uvěřit tomu, co se stalo. Ruppert jednoho z nich praštil a srazil ho 
pěstí k zemi.

Oba dva zůstali jako přimražení. Když se kluk zvedl ze země a vzpamatoval 
z překvapení dost na to, aby se začal zlobit, přišel učitel a Rupperta odvedl do 
ředitelny.

Musel zůstat po škole, protože ředitel si nemyslel, že posměšky jsou dostatečným 
důvodem pro to, aby se děti praly. Ruppertovy problémy tím ale jenom začaly. 
Nestihl autobus a musel jít domů pěšky. 

.
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A hádejte kdo na něj čekal 

Ti dva kluci, se kterými se utkal u oběda. A ještě si přivedli svého kamaráda. 
Klukovi, kterého trefil, mezitím oko zmodralo.

Teď se Ruppert vážně bál. Začal utíkat. Slyšel jak se jejich kroky k němu neustále 
blíží.

Najednou ucítil, že ho někdo chytil za košili. Snažil se vytrhnout, ale marně.

Kolem něj stáli ti tři kluci. Srdce mu začalo bušit tak prudce, že mu to znělo jako 
buben. Kluk, kterého trefil pěstí k němu přistoupil.
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Oběma rukama strčil do Rupperta takovou silou, až ho porazil.

Ruppert měl strach se postavit. Chtělo se mu brečet a možná by i začal, kdyby 
neuslyšel, jak někdo řekl: „Nechte toho!“

Ruppert a tři kluci se otočili za hlasem a uviděli holku.

Byla o trochu větší než Ruppert a menší než ti dva 
kluci.

Vešla do kruhu a postavila se před Rupperta. Jeden z kluků na ni zařval: „Vypadni!“ a 
snažil se ji odstrčit.

Ale ona se rychle otočila na stranu a zatlačila jeho paži dolu. S překvapením zjistil, 
že najednou leží na zemi.
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Ustoupila o krok zpět ale nevypadala, že by měla strach. „Nechte ho!“ Jak to řekla, 
jeden z kluků se ji pokusil chytit za ruku.

Rychle ho chytila druhou rukou, otočila se, sehnula se pod jeho rukou a shodila ho na 
zem.

Kluk řval bolestí, když padal, ale jak ho pustila, bolest přestala.

Tři kluci se podívali na ni, pak rychle na sebe, pak na Rupperta, který právě vstával 
ze země s novou odvahou. Znovu mrkli na sebe a utekli.
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Ruppert byl rád, že byl zachráněn, ale styděl se, že ho zachránila holka, když on se 
tak bál. „Děkuju Ti“, bylo to jediné, co dokázal říct.

Pověděla mu, že se jmenuje Zuzka a zeptala se na jeho jméno. Když odcházeli, 
vypověděl jí celý svůj příběh.

Nakonec se zeptal, jak to vlastně udělala.

„Učím se japonskému bojovému umění, které se jmenuje Aikido“, odpověděla. 
„Naučí Tě, jak se ochránit, aniž by ses se musel prát. Zrovna jsem šla na hodinu, 
když jsem viděla ty kluky, jak Tě otravují.“
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„Jejda“, vykřikla, „ještě že jsem si vzpomněla, musím letět. Už mám nejspíš 
zpoždění. Chceš tam jít se mnou?“ zeptala se.

„Jasně“ odpověděl a rozběhli se na hodinu Aikida.

Když přišli na místo, ukázala mu, jak se poklonit a řekla mu, že se každý má 
poklonit, když přichází do „dódžó“, nebo odtud odchází. 

Vysvětlila, že dódžó je japonské slovo pro školu.
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Uklonila se před obrazem starého muže. Řekla, že tak vzdává čest O Senseiovi, 
člověku na obrázku, který Aikido vytvořil. Ruppert se uklonil spolu s ní a vstoupili 
do dódžó.

„To je učitel“, řekla a ukázala.

„Jmenuje se Martin, ale říkáme mu Sensei – to znamená japonsky učitel.“

Představila všem Rupperta. Učitel mu řekl, že může sedět a dívat se, a zahájil hodinu.

Děti seděly velmi klidně v řadě vedle sebe. Učitel si sedl před ně a všichni se 
poklonili O’Senseiovi, čímž hodinu zahájili. Potom se učitel otočil k žákům a uklonil 
se. Žáci se uklonili v odpověď.
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Po několika zahřívacích cvičeních začali trénovat válení. Ruppert byl ohromen tím, 
jak ladně při tom všichni vypadali a jak to působilo snadně.

Pak učitel ukázal chvat.

Když dokončil ukázku, žáci se mu uklonili. Každý žák si vybral partnera, vzájemně 
se uklonili a začali zkoušet, co jim učitel ukázal.

Když žák ztratil rovnováhu, místo aby upadl, na zemi se obrátil a okamžitě vstal a 
zůstal pevně stát.

Ruppert byl ohromen. A viděl, že Zuzka byla jednou z nejlepších žákyň.
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Vypadalo to tak snadně, jako by to nevyžadovalo žádné úsilí. Snad by tomu ani 
nevěřil, nebýt toho, že před chvílí viděl na příkladu Zuzky, jak dobře to funguje, když 
to člověk potřebuje.

Po hodině Zuzka pověděla učiteli a ostatním žákům, jak se setkala s Ruppertem. Na 
učitelově tváři bylo vidět, jak je na Zuzku hrdý.

Pak se zeptal Rupperta, jestli by nechtěl Aikido zkusit. Dal Ruppertovi přihlášku, 
kterou měl přinést podepsanou od rodičů.
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Na druhý den byl Ruppert zpátky s penězi na školné a dopisem se souhlasem rodičů.

Martin, Sensei, ho začal učit jak se uvolnit a soustředit.

Vysvětlil Ruppertovi: „Když se rozzlobíme nebo dostaneme strach, ztratíme 
koncentraci.“

„Když se necháme vyprovokovat, děláme hlouposti.“

„O rovnováhu přijde nejenom naše tělo, ale i mysl.“

Cvičili soustřeďování a uvolňování svého těžiště a jejich partneři se snažili je povalit. 
Když byli uvolnění a soustředění, byli silní. Ale když začali odporovat a tlačit proti 
partnerům, vždy ztratili rovnováhu.

Ruppert byl tak šikovný, že si jej Sensei začal dobírat a Ruppert ztratil rovnováhu. 
Dělali to znovu a znovu až dokázal zůstat klidný a soustředěný.

Pak se začali kutálet. Ruppertovi se okamžitě začala točit hlava.
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Trvalo několik lekcí, než se naučil uvolnit se a soustředit se i při kotoulech. Pak se 
dokázal kutálet kolem celé místnosti a vstát, aniž by ztratil rovnováhu.

Kromě toho, že se učili jak se kotouly a pády, naučili se také techniky úchopů, úderů 
a kopů a na závěr „randori“, což znamená útok přesily.

Když škola skončila a začaly prázdniny, chodil každý den na dvě lekce. Měl štěstí, 
protože jak škola skončila, už ty kluky neviděl.

Chtěl se učit, takže dával dobrý pozor na to, co učitel říká a při výuce měl 
soustředěnou mysl.

Učitel ho všechno naučil, protože Rupperta učení velmi bavilo.

Učitel většinou zdůrazňoval, že boj vede jen k dalšímu boji a že se mu lze často 
vyhnout, pokud člověk zaujme klidný a milující postoj.

„Lidé obvykle reagují na to, když se k nim chováte s úctou, zvláště když to dokážete 
poté, co se oni vůči Vám zachovali špatně.“

Ruppert se tak trochu styděl za to, jak se neovládl a uhodil kluka, který se posmíval 
tomu, jak se jmenuje.
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Konečně přišel začátek školního roku. Hned první den za ním přišli kluci, kteří jej 
trápili.

Šli přímo k němu a začali si ho zase dobírat. Byl rád, že se naučil, jak se uvolnit a 
soustředit. Nevybuchl vztekem, jenom stál a díval se na ně.

Konečně řekl: „Víte, vám by se to taky nelíbilo, kdyby se někdo posmíval vám nebo 
vaší mámě za to, jak se jmenujete. Mě se to taky nelíbilo. A tak jsem se neovládl, 
vybuchl jsem a proto jsem Tě praštil.“

„Ale mrzí mě, že jsem to Tvoje popichování nedokázal zvládnout líp a že jsem Ti 
ublížil. Já jsem z toho radost neměl a nemyslím si ani že bys ji měl Ty.“

„Možná bychom se k sobě tento rok mohli chovat lépe. To bych si přál.“ A s těmito 
slovy odešel.

Kluci zůstali stát jako opaření. Jeho chováním byli snad šokovaní ještě více, než když 
je shodila ta holka.

Na druhý den přišel jeden z nich k Ruppertovi a zeptal se ho, čím to, že najednou 
vypadá tak jinak. Ruppert mu pověděl o Aikidu.
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O pár dní později se ti tři kluci přišli podívat do dódžó na hodinu.

Ruppert i učitel je přivítali. Klukům se cvičení líbilo a zeptali se, jestli by mohli začít 
chodit taky. Učitel jim řekl, že pokud s tím budou souhlasit jejich rodiče, tak jsou 
vítáni.

Když na druhý den přišli, učitel požádal Zuzku a Rupperta, aby jim ukázali, jak se 
válet. A po pár týdnech tréninku se všichni s Ruppertem spřátelili.

Příští sobotu měl Ruppert složit svou první zkoušku. Přinesl dvě květiny. Jednu dal 
do vázy pod obraz O Senseie. Zkoušku složil na výbornou.
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Když skončil dal druhou květinu Zuzce. Řekl jen „Děkuju“ a oba se na sebe usmívali.

Slova mistra

„Chci, aby hlasu Aikida naslouchali pozorní lidé.

Není určeno k tomu, aby napravovalo druhé, ale aby napravovalo naši vlastní mysl.

To je Aikido. To je posláním Aikida a mělo by být i naším.“
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Morihei Uešiba, O Sensei

zakladatel Aikida
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Slova O’Senseie

“Správný přístup a dobrý postoj jsou odrazem dobrého stavu 
našeho ducha. 

Láska nemá nepřátele. V lásce není neporozumění.  Aikido, to je 
realizace lásky. 

Opravovat druhé není k ničemu. Jediné, co má cenu, je opravovat 
sám sebe. 

Tajemství Aikido spočívá v tom, abychom zharmonizovali sebe sami 
s pohybem vesmíru a naladili se na vesmír samotný. 

Tak to je Aikido. To je posláním Aikido.  A to by mělo být posláním i 
vás samotných.” 
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Děkujeme za Vaši návštěvu The Listening Institute.com
Náš přístup / podmínky využití / autorská práva

Otevřený zdroj / autorská práva

Veškerý materiál je přístupný veřejnosti k využití, může být ukládán, znovu tištěn a volně 
distribuován. Náš jednoduchý požadavek je, abyste dále uváděli naše jméno a autorská práva na 
všech distribuovaných materiálech a abyste nás uváděli jako zdroj v případě, že využijete naše citáty 
či myšlenky. Dále požadujeme, aby ve všech tištěných verzích byla uvedena naše internetová adresa 
a žádost o příspěvek uvedený níže.

Peníze a jiné příspěvky

Naše webové stránky jsou jako knihovna. A stejně jako jiné knihovny i my s radostí vítáme dary. 
Upřímně děkujeme za příspěvek, který bereme jako výraz Vašeho uznání hodnoty toho, co zde 
nabízíme. Veškeré dary budou použity pro další rozvoj a distribuci této práce a souvisejících 
materiálů. Věříme, že Vás naše práce přesvědčí o své hodnotě natolik, že budete chtít podpořit ji i ty 
z nás, kteří ji dělají. Ale množství kopií, které vytisknete a rozšíříte není nijak omezeno, pokud naše 
informace nebudete využívat k vlastnímu výdělku. Pokud ano, prosíme, kontaktujte nás ohledně 
licenčních podmínek.

Příspěvky lze zasílat na TLI 75 Los Pinos, Nicasio, CA 94946

Dalším způsobem jak podpořit naší práci je rozeslat naši internetovou adresu spolu s Vaším 
doporučením a popisem na všechny Vaše emailové adresy. Váš příspěvek spočívající v tom, že na 
naši práci upozorníte jiné, je cenný a může mít velkou hodnotu.

Rozpracované publikace

Na našich stránkách najdete i publikace, na nichž dosud pracujeme. Přivítáme jakékoli Vaše 
komentáře či doporučení. Pokud máte nápady, jak naše publikace vylepšit, prosím, sdělte nám je.
Byli bychom Vám velmi vděční také pokud byste naše stránky doporučili dalším lidem, kteří by o 
jejich obsah mohli mít zájem. Uvítáme, pokud byste si na své stránky umístili náš odkaz a pomohli 
tak lidem je najít. Rádi si s podobně zaměřenými webovými stránkami odkazy vzájemně vyměníme.

Pozor, pracuje se

Ještě jsme nedokončili naše virtuální knihkupectví, ale doufáme, že už brzy budeme moci všechny 
naše práce nabídnout on-line. Prosíme Vás tedy o strpení a zároveň Vás zveme k návštěvě našich 
stránek za několik málo měsíců, kdy plánujeme, že většina našich materiálů již bude k dispozici.

Ještě jednou Vám chceme poděkovat za to, že jste navštívili náš The Listening Institute. 
www.extraordinarylistening.com

Edice Síla harmonie http://www.extraordinarylistening.com/books/books.html 
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Kniha první
Life in Three Easy Lessons: The Power of  Aikido in the Business of  Living (Život ve třech jednoduchých lekcích: Síla 
Aikida v životě), základní kroky jak využít sílu aikida v našem životě, původně vydáno jako Aikido in 
Three Easy Lessons.

Kniha druhá
The Power of  Extraordinary Listening (Síla neobyčejného naslouchání), zamyšlení nad sílou naslouchání. Tuto 
techniku založenou na jednoduchém principu a třech základních dovednostech lze využít mezi 
jednotlivci, v rodinách, obcích, podnicích i na mezinárodní úrovni.

Kniha třetí
In the Realm of  the Spirit: Quantum Aikido Creativity and the Unified Field, (V říši ducha: kvantová tvořivost 
Aikida a sjednocené pole), Aikido, energie, vědomí a duchovní transformace.

Kniha čtvrtá
The Creation of  Meaning and the Creation of  Wealth, (Tvorba smyslu a tvorba bohatství), zamyšlení nad 
udržitelným životním stylem a hodnotami, nauka o duchovním bohatství

Kniha pátá
The Endless River: Dialogue, Harmony & Communication, (Nekonečná řeka: Dialog, harmonie a komunikace), 
Aiki-dialog ve třech jednoduchých lekcích

Kniha šestá
The Thalamic Discourses, (Úvahy o mozku), síla harmonie v kreativitě, energii a funkčnosti lidského 
mozku

Kniha sedmá 
Aikido and the Transformation of  Eggbert;( Ruppertova proměna), dětská kniha

Kniha osmá
Ten to the Tenth;(Deset na desátou), cvičení v transformaci, která posiluje moc tvořit vlastní osud

Kniha devátá
Aikido, Awakening to Harmony: A Practitioner’s Manual (Aikido, probuzení harmonie: praktická příručka)

Kniha desátá
Aikido and Leadership in Business: (Aikido a vedení v podnikání:) základní principy, jednoduché příklady 
použití
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