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Nomenklatura: Ostudná Oznaèení Osob Odporujících
„Nomenklatura O.O.O.O.“ vychází z malého seznamu ostudných oznaèení vznikajícího
v letech 2006 – 2008 pøi komponování eseje, který mìl pracovní název „Blbi, Bìsi, Bývalí
Buddhisti“. Podnìty pro komponování tohoto eseje byly dány událostmi krize v tradici
Áyukusala, jež byly písemnì poprvé zaznamenány v létì 2005 v interview „Co všechno bylo
špatnì?“ a pozdìji v únoru 2006 zpracovány v záznamu diskuze pod titulem „Co pøinesla
loòská krize v tradici Áyukusala?“. Oba tyto písemné záznamy jsou dostupné jako pdf-texty
na webových stránkách <http://www.ayurama.eu/pdf_texty.html>

Zde pøedkládaný text „Nomenklatura O.O.O.O.“ byl letos na jaøe 2011 z poznámek k výše
uvedeným textùm ad hoc sestaven pro použití v diskuzi o spoleèenských souvislostech témat
semináøe „Životní Styl Áyusamana a Áyusamaní“. Jedná se o nesystematický výbìr nìkolika
vysvìtlení pojmù, které jsou používány v bìžných diskuzích, aniž by byly reflektovány jejich
souvislosti èi jejich odkazy na skuteèné jevy mentální a sociální. Hlavním tématem je zneužití
Buddhova uèení, jež se vyskytuje v projevech a èinech osob, které se naneštìstí stylizují jako
buddhisti èi dokonce jako uèitelé buddhismu. Ve zkratce lidovì øeèeno je zde øeè o rùzných
typech blbcù a o jejich poškozujícím bìsnìní.
Každé jednotlivé oznaèení vzniklo na základì pozorování konkrétního jednání urèité osoby,
jejíž formulace cílù a motivù byla zohlednìna do té míry, do jaké ji ta osoba srozumitelnì
komunikovala. Pøi formulaci oznaèení bylo vždy kriticky reflektováno stanovisko autority,
která oznaèovala, jakož i všechna její kritéria pro posouzení oznaèovaných atributù. Takto
byla metodologicky zajištìna diagnostická spolehlivost a objektivita nomenklatury. Výsledná
Nomenklatura O.O.O.O. je uspoøádána dle dvou dimenzí: první je intenzita blbosti, která se
stupòuje od pomìrnì neškodného malého blbeèkovství až k úplnì zlé destruktivní blbosti.
Druhou hlavní dimenzí naší nomenklatury je psychosociální nebezpeènost blbcù. Na tuto
dimenzi navazuje rozbor psychického poškozování, které blbci pùsobí sami sobì a osobám,
s nimiž jsou v kontaktu. Spoleèenská nebezpeènost blbcù se projevuje èiny, jež jsou dokonce
pak už i v oblasti policejnì stíhané kriminality. Nejvìtším nebezpeèím blbcù oznaèených
v rámci Nomenklatury O.O.O.O. je jejich poškozování Buddhova uèení Dhammy, které
pùsobí jednak v mysli osob upøímnì se o Dhammu zajímajících, jednak ale též ve veøejném
chápání buddhismu.
Hlavním výsledkem výzkumu oznaèování osob odporujících Buddhovu uèení Dhammy by
jistì byla z hlediska vìdy o èlovìku analýza dimenzí nomenklatury, která je empirickým
základem pro další v rámci takzvané grounded theory možnosti zpracování problematiky.
Avšak nejdùležitìjším výsledkem ze stanoviska autora výzkumu je srozumitelný lidovì
formulovaný pøehled stupòování blbosti od roztomilého a podlézavého malého blbeèkovství,
které se chce zalíbit køes•anùm a komunistùm èi jiným podobným, až po velikášskou blbost
zloèinného druhu, která chce nièit Dhammu a škodit osobám, jež Dhammu praktikují.

Text Nomenklatura O.O.O.O. je používán ve dvou verzích. V plné verzi, dostupné pouze
v souvislosti analýzy konkrétních èinù a zloèinù v rámci seminárního výcviku, jsou uvedena
též plná jména blbeèkù a blbcù identifikovaných napøíklad kriminální policií. Ve všeobecnì
dostupné verzi krátké je ona ostudná špína jmen blbcù vypuštìna. V tomto pøedkládaném
textu tøetí verze je pro ilustraèní úèely prezentován jen krátký nesystematický výbìr nìkolika
výsledkù výzkumu nomenklatury rádoby buddhistických èeských blbcù a jejich škodlivého
vlivu na veøejnost. Na závìr je upøímným pøáním autora výzkumu, aby se všem vìdomým
bytostem vedlo dobøe, aby i blbci byli natolik vìdomí a š•astní, že nebudou pokraèovat ani ve
velkých blbostech ani v malém blbeèkovství! Buddhova slova, kterými je tradiènì
vyjadøováno toto pøání dobra, zní v originále „sabbe sattá bhavantu sukhitattá!“
Jednotlivá oznaèení obsažená v Nomenklatuøe O.O.O.O. jsou v následujícím seznamu:
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