Hérakles
Hérakles neboli Herkules, je synem boha Dia a Alkmény. Byl obdařen nadlidskou silou, odvahou i důvtipem
a byl vzorem pro hrdinu a muže. Co má ale společného se mnou či celou společností? Má vůbec něco
společného? Možná má s námi společného více než si myslíme a možná si to ani neuvědomujeme. Jak tedy
může zasahovat nějaký řecký polobůh do našich životů?
Pokud se podíváme kolem sebe, uvidíme mnoho lidí, kteří by mohli mít život podobný tomu Héraklovu.
Hérakles přišel o své děti díky bohům, respektive bohyni, která jej očarovala, aby své děti zabil. Možná to
nevypadá nějak podobně s našimi životy. Zkuste si ale zaměnit bohy za osud. Kolik lidí už přišlo o své blízké a
dávají to za vinu bohům, osudu či různým entitám? Myslím si, že určitě mnoho z nás. Mnoho z nás si to i někdy
dává za svou vinu a proto si myslí, že nedojdou kvůli tomu k odpuštění. Stejně jako Hérakles, který si tento čin
nedokázal odpustit, i když za to mohla bohyně Héra. Aby došel k odpuštění, musel splnit několik úkolů, které jej
často dostávali až na pokraj řeky Styx, i když byl nesmrtelný.
Co může mít Héraklova nadlidská síla společného s touto společností? Abychom viděli nadlidskou sílu,
nemusíme se dívat do různých posiloven či na kulturisty. Jsou známy případy, kdy ženy, aby zachránily své děti,
vyvinuly nadlidskou sílu, která jim dopomohla k záchraně. Ale nejenom ženy umí vyvinout tuto sílu i mnoho
mužů již dokázalo během záchrany života, že touto silou disponují. Samotní vědci nevědí, jak se tato síla
v člověku bere. Tato síla ale nemusí být jen fyzická. Často se setkáváme s lidmi, kteří mají nadlidskou psychickou
sílu, která jim pomáhá jít dál. Mnoho lidí žijících téměř na pokraji smrti jí musí disponovat. Kde se tedy ta síla
bere? Můžeme uvažovat o zásahu zhůry? Nebo je to nějaká část Hérakla v nás hluboko v naší mysli v našem
nevědomí, která nám v nebezpečí pomáhá?
Další částí Héraklova života bylo 12 úkolů, které musel splnit. Jak mohou souviset s námi? Myslím si, že
každý člověk na této planetě má nějaké vyšší úkoly, které si ani nemusí uvědomit. Jsou to často úkoly, které nás
dovedou tam, kde teprve poznáme sami sebe. Tam, kde poznáme, co jsme a kdo jsme. Tam, kde to budeme
chtít vzdát, ale místo toho povstaneme jako Fénix z popela. Domnívám se, že těchto úkolů nemusí být 12.
Nějaký člověk jich může mít jen pár druhý například dvojnásobek. Každý určitě známe takového člověka, který
si prošel peklem. Mezi tyto úkoly by mohla patřit například smrt velice blízkého člověka, a abychom tento úkol
zvládli, často potřebujeme právě tu nadlidskou sílu. Nemusí to být jen síla fyzická, jak jsem zmiňoval. Může to
být právě ta psychická síla, která nám pomůže tyto problémy zvládnout. Ale co když to nezvládneme? Co když
nebudeme mít dosti velkou sílu na to, abychom se s tím úkolem, bolestí, žalem atd. vypořádali? Měli bychom to
vzdát? Měli bychom kleknout na kolena a říct: „Jsem slabý.“? Dle mě ne. Člověk by nikdy neměl říct, že je slabý.
Hérakles taky nikdy neřekl, že je slabý. Ale pokud něco bylo nad jeho síly, tak se nerozhodl vzdát se, nýbrž
požádal o pomoc přítele. Neměli bychom se bát úkolů, které jsou pro nás příliš velké. Měli bychom požádat své
blízké, aby nám tyto úkoly nebo výzvy pomohli zvládnout. A pokud je to opravdu váš přítel, tak půjde s vámi,
protože ten, který nepomůže, není váš přítel.
Ač se to nezdá Hérakles má toho s námi víc společného než se na první pohled může zdát. Stáli proti němu
samotní bohové, osud i bájné příšery a i tak je porazil. Ukázal, že je silnější než samotné řádky svého osudu.
Dokázal, že když člověk bojuje, může změnit svůj osud, může porazit samotné bohy a to pouze svou odvahou a
silou. A jak silní a odvážní jste vy, abyste osudu ukázali, že se nehoupete na jeho nitkách?
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