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Predmluva
k Ceskému vydání
Cesta k osvobození představuje přepis promluv z jednadvacetidenního
meditačního ústraní, který Thich Nhat Hanh vedl v roce 1998 v Burlingtonu ve Vermontu pro mnichy a mnišky ze své tradice a zároveň i pro
laiky a kterého se celkem zúčastnilo čtyři sta lidí. Denní rozvrh takového
ústraní v tradici Plum Village tvoří meditace vsedě, meditace v chůzi, promluvy, diskuse nebo otázky a odpovědi týkající se cvičení plného vědomí
nebo dharmy (buddhistického učení). Důležitým prvkem meditačního
ústraní je ticho a ušlechtilé mlčení, v němž meditující setrvávají po skončení večerního programu až do snídaně, která je rovněž v tichu. Ticho,
meditace, sdílení a diskuse věnované učení a meditaci tak tvoří rámec, ve
kterém se účastníci ústraní mohou intenzivněji cvičit v tom, aby byli plně
přítomní, plně tady a teď, ať už zrovna snídají, odpočívají nebo meditují.
Cestu k osvobození tedy tvoří souhrn Thich Nhat Hanhových promluv
a meditačních instrukcí, tak jak byly postupně proneseny během jedenadvaceti dní. Vedle promluv a instrukcí však zároveň také obsahuje konkrétní otázky účastníků a odpovědi na ně. V tomto ohledu Cesta k osvobození
představuje jedinečný dokument, protože předkládá živý záznam Thich
Nhat Hanhových promluv, které přestože jsou často věnovány tématům,
jimž se velmi podobnými slovy věnuje jinde ve svých knihách, jsou v tomto
případě o něco osobnější, důvěrnější nebo snad i intimnější. Jako kdyby
Thich Nhat Hanh v těchto textech promlouval ke čtenáři osobně. Jako kdyby čtení této knihy bylo spíše rozhovorem s ním či nasloucháním, kterým
je možné se přenést do atmosféry přítomnosti, bdělosti a vzájemnosti meditačního ústraní. A vzhledem k tomu, že meditační ústraní trvalo 21 dní,
jdou Thich Nhat Hanhovy promluvy v Cestě k osvobození do větší hloubky a podávají tak poměrně komplexní obraz jeho učení. A tak pro čtenáře
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Thich Nhat Hanhových knih může být Cesta k osvobození příležitostí setkat
se s ním z trochu jiné strany a vytvořit si tak živější obrázek. A pro ty, kteří
se s ním osobně setkali, může být text živoucí připomínkou.
Zároveň je však tento text neobvyklý i v jiném ohledu. Jakožto živý
přenos z meditačního ústraní je předložená kniha jedinečným příspěvkem k tématu meditace, protože, nakolik je mi známo, v češtině neexistuje žádná podobná kniha, která by dávala nahlédnout do obsahu a průběhu
meditačního ústraní. A tento živý přenos je důležitý v tom, že je možné
se dívat meditačnímu učiteli pod ruku a všímat si, jakým způsobem předává den za dnem své učení, jak reaguje na otázky nebo jak po celou dobu
udržuje rámec meditačního ústraní… na co klade důraz, k čemu se vrací
a jak pokračuje dál? V tom je Cesta osvobození jedinečnou realizací Thich
Nhat Hanhova učení v konkrétních podmínkách a konkrétním čase. Díky
tomu může být nejen oknem do možná nového světa meditačních ústraní
nebo inspirací k tomu se podobného ústraní zúčastnit (jedenadvacet dní
je výjimečně dlouhé, existují také týdenní nebo jen několikadenní ústraní) nebo průvodcem během vlastního meditačního ústraní, ale i podnětem, jak prohlubovat praxi plného vědomí v našem všedním dni, protože
o ten tu nakonec jde především. A tak nám Cesta k osvobození může být
po jedenadvacet dní průvodcem v našich všedních dnech, průvodcem na
cestě k tomu, abychom sami sobě dovolili být:
„Je tak běžné, že se v každodenním životě do něčeho nutíme. Jen málokdy jsme v klidu, tady a teď; stále se do něčeho nutíme, abychom něco
získali. Prvním naším úkolem je přestat se nutit. Jen dovolte sami sobě
být.“ (s. 18)
Konečně mám velkou radost, že za překladem Cesty k osvobození stojí Iva
Prokopová, která byla Thich Nhat Hanhem přijata do Řádu Spolu-bytí
a která rovněž již roky vede jeho českou sanghu. Přenos dharmy se v Thich
Nhat Hanhově tradice neděje jen skrze slova, ale především neviditelně, od
srdce k srdci. Věřím, že i to stojí za živostí a opravdovostí jejího překladu,
skrze nějž nyní Thich Nhat Hanh může oslovovat srdce českých čtenářů.
Šimon Grimmich

1.
Spocinutí
„tady a ted“

16

cesta osvobození

Vzývejme teď jméno bódhisattvy Avalókitéšvary. Budeme pěstovat plné
vědomí bytí v přítomnosti, abychom vytvořili energii uzdravení a transformace. Otevřme svá srdce a buďme přítomni, aby námi mohla pronikat
energie bódhisattvů a mohla nás uzdravit a transformovat.
Bratři a sestry z Plum Village teď budou recitovat jméno bódhisattvy
soucítění a energie buddhů a bódhisattvů bude vytvářena v nás a kolem
nás. Dokážete-li se uvolnit tak, aby vámi pronikala tato energie uzdravení a transformace, bude to velmi prospěšné. Budete-li se během recitace
cítit dobře, můžete sepnout dlaně a nechat se prostoupit zvukem zvonu
a zpěvu. Sledujte jen svůj dech, vychutnávejte si každý svůj nádech i výdech, a odpočívejte. Do ničeho se nenuťte, nesnažte se dělat vůbec nic.
A prosím, usmívejte se.1

Tělo, řeč a mysl v dokonalé jednotě,
posílám své srdce za zvukem zvonu.
Kéž ti, kdo jej slyší, procitnou ze zapomnění
a překročí cestu úzkosti a utrpení.

Poslouchej. Poslouchej.
Ten nádherný zvuk mě vrací k mému pravému já.

Poslouchám zvuk zvonu a cítím, jak se mé strádání začíná rozplývat.
Má mysl se zklidňuje, mé tělo se uvolňuje
a úsměv se rodí na mých rtech.
Sleduji zvuk zvonu
a dech mě provází při návratu na bezpečný ostrov plného vědomí.
V zahradě mého srdce nádherně rozkvétá květina míru.

1 Tato zpívaná mantra existuje rovněž na kazetě a CD pod názvem Drops of Emptiness (Kapky
prázdnoty), Boulder, Colorado: Sounds True, 1997.
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z vaší přítomnosti a vašeho přispění. Dokážete-li vytvořit úsměv, který
je skutečný a upřímný, úsměv, jenž je korunou osvícení a plného vědomí,
je to dharma. Budete-li kráčet a uvědomovat si každý krok, který děláte,
budete zažívat radost ze vzrůstající pevnosti, svobody a štěstí. Každý plně
vědomý krok pozvedá kvalitu sanghy. Bude-li takto cvičit každý, bude
nás energie sanghy uzdravovat a transformovat. Slibuji, že budu cvičit,
jak nejlépe umím. Sestry a bratři, kteří tu sedí se mnou, slibují, že budou
cvičit, jak nejlépe umějí. Vím, že byste rádi udělali totéž. Kvalita sanghy
závisí na každém z nás. Všichni máme užitek z kolektivní energie sanghy.
V Rozpravě o plném vědomí při vdechování a vydechování (Ánápánasmrti-sútra)2 nám Buddha ukazuje, jak transformovat strach, zoufalství, hněv
a žádostivost. Nauka je jasná. Budeme tedy tuto nauku studovat a cvičit.
Abychom v provádění praxe uspěli, potřebujeme energii plného vědomí.
Energie plného vědomí jednotlivce nemusí stačit k tomu, aby transformace a uzdravení začaly působit. Když však použijeme energii plného vědomí ostatních bratrů a sester, budeme schopni tento proces spustit. Můžeme mít ze sanghy užitek. Možná jste někdy dříve zažili okamžik, kdy
jste se cítili nesnesitelně sami, ale když k vám přišel přítel a sedl si blízko
vás, cítili jste se lépe, protože vás podepřel svou energií. Teď je to stejné.
Možná si myslíte, že energie plného vědomí, kterou vydáváte prováděním
cvičení, nestačí k transformaci a uzdravení. Podívejte se tedy na lidi, kteří
cvičí spolu s vámi. Někteří z nich se cvičením věnují už dlouhou dobu a jejich štěstí je docela pevné. S jejich energií plného vědomí jsou vaše transformace a uzdravení možné. To proto musíme sangze důvěřovat.
Klenotem je nejen Buddha a dharma, opravdovým klenotem je také
sangha. Přijmout útočiště v sangze znamená, že sangze důvěřujeme a že
víme, jak užívat energie, kterou vydává. Tohle není pětidenní nebo sedmidenní soustředění, ale jedenadvacetidenní. Buďme rozumní a mějme
užitek z tohoto vzácného setkání. Vynaložili jste velké úsilí k tomu, abys-

2 Á nápánasmrti-sútra, sa., (Ánápánasati-sutta, pa.), viz První dodatek, s. 282 Madždžhimanikája, sutta č. 118.

dvacet jedna dní v plné přítomnosti

te sem přijeli. Dovolíte-li sami sobě být na tomto soustředění přítomní na
sto procent, bude to nádherný čas a každý člen sanghy z něj bude mít užitek. Pojďme věnovat svou pozornost tomu, abychom byli na sto procent
pouze tady, tělem i myslí, a společně dokážeme vytvořit silnou energii,
která nás všechny pomůže transformovat a uzdravit. „Přijímám útočiště
v sangze“ není prázdné prohlášení, je to praktické cvičení.

Jíme s plným vědomím
Rád bych vám teď nabídl několik instrukcí k chození, dýchání, usmívání
se a jedení. Při snídani a obědě nemusíme nutně jíst všichni společně ve
stejný okamžik. Kdyby tomu tak bylo, nemohli bychom patrně dělat jiné
věci, třeba individuálně meditovat v chůzi.
Když přijdete do jídelny, vezmete si jídlo a posadíte se ke stolu. Jakmile
bude u vašeho stolu dost lidí, můžete začít cvičit – jíst s plným vědomím.
Jíst s plným vědomím je velmi příjemné. Krásně sedíme. Jsme si vědomi
lidí kolem nás, kteří jsou součástí naší sanghy. Uvědomujeme si jídlo na
talířích. Je to opravdu hluboká praxe. Každý kousek jídla je poslem z vesmíru. Pokaždé když si nabereme kousek zeleniny, na zlomek vteřiny se na
něj zadíváme. Díváme se s plným vědomím, abychom skutečně poznali
ten kousek jídla, kousek mrkve či fazolový lusk. Musíme vědět, že je to
kousek mrkve nebo fazolový lusk. Identifikujeme jej s plným vědomým:
„Vím, že je to kousek mrkve. Tohle je kousek fazolového lusku.“ To celé
trvá jen zlomek vteřiny. Jíme-li s plným vědomím, víme, co nabíráme.
Když si dáváme sousto do úst, víme, co si dáváme do úst. Když je žvýkáme, víme, co žvýkáme. Je to velmi jednoduché.
Někteří z nás dokážou v kousku mrkve vidět celý vesmír, dokážou
v něm vidět slunce i zemi. Kousek mrkve přišel z celého vesmíru kvůli
tomu, aby se stal naší potravou. Můžete se na něj usmát, než jej vložíte
do úst. Když jej žvýkáte, uvědomujete si, že právě žvýkáte kousek mrkve.
Nevkládejte si do úst nic jiného – žádné plány, starosti či strach –, vložte
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Šestnáct způsobů, jak cvičit dýchání

TĚLESNOST (FORMA)
1. nádech/výdech
2. dlouhý/krátký
3. zakoušení těla
4. zklidnění těla
POCITY
5. zakoušení radosti
6. zakoušení blaženosti
7. zakoušení mentálních obsahů
8. utišení mentálních obsahů
MENTÁLNÍ OBSAHY
9. zakoušení mysli
10. zakoušení radosti z mysli
11. soustředění mysli
12. vysvobození mysli
VNÍMÁNÍ
13. rozjímání o pomíjivosti
14. rozjímání o bezžádostivosti
15. rozjímání o nirváně
16. rozjímání o odpoutání
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vá. Všechny tyto prvky se musely sejít, aby mohl vzniknout obsah zvaný
květina. Všechny obsahy jsou nestálé. Jakmile jedna z podmínek přestane
být nadále dostatečná, obsah se rozpouští. Květina už není.
Jsou jiné druhy obsahů, které nejsou hmotné, například strach. Strach
je mentální obsah, složený z několika prvků, včetně prvku, jímž je nevědomost. Zoufalství, úzkost, závislost, láska i plné vědomí, to všechno
jsou mentální obsahy. V učení mé tradice existuje jedenapadesát kategorií
mentálních obsahů. Vědomé dýchání nás přibližuje k našim mentálním
obsahům v té podobě, v jaké sami sebe manifestují. Někdy se manifestuje
strach a naše vědomé dýchání nás k tomuto strachu vrací tak, že jej můžeme obejmout. Vhlížíme do hloubky povahy svého strachu, abychom s ním
sami sebe smířili. Děláme-li to správně, dokážeme utišit svůj strach,
vhlédnout do něj doopravdy a objevit jeho pravou povahu. Vhled do našeho strachu nám pomáhá při jeho transformaci. Toto skutečně platí pro
všechny druhy mentálních obsahů – jako jsou hněv, zoufalství, rozrušení
či neklid. Občas se stává, že neklid je přítomen ve formě energie, která
nám brání být v klidu. Kazí nám pohodu. Když se v nás neklid projeví,
můžeme začít vědomě dýchat a toto vědomé dýchání nám pomůže vrátit
se k neklidu, obejmout jej s plným vědomím, něhou a láskou. Cvičení se
skládá ze dvou částí: první částí je utišení, druhou částí je hluboké vhlížení. Utišujeme své mentální obsahy, opravdově do nich vhlížíme, abychom
viděli jejich hluboké kořeny.
Jakmile použijete energii plného vědomí k péči o svůj mentální obsah,
začne se mentální obsah utišovat. Budete-li pokračovat v láskyplné péči
o svůj mentální obsah, budete postupně schopni do něj nahlédnout a začnete získávat vhled, který potřebujete k tomu, abyste viděli, které podmínky vám tento mentální obsah přinesly. Jedná se o cvičení meditace
vhledu, kterému říkáme vipassaná v jazyce páli, nebo vipašjána v sanskrtu.
Čtvrtým základem našeho bytí je naše vnímání. Většina našeho trápení pochází z našeho špatného vnímání. Nemáme správný vhled do povahy skutečnosti. Dýchání s plným vědomím nás navrací k nám samotným, abychom prozkoumali povahu svého vnímání. Hledíme-li poctivě
do povahy svého vnímání, objevujeme důvody, proč se trápíme, nebo proč
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se v nás zrodil strach či beznaděj. Jestliže víme, jak hluboce vhlížet do
povahy svého vnímání, vhled, který získáváme, nás osvobozuje od trápení, smutku a strachu. Pěstujeme tedy vhled do hloubky pravé povahy
skutečnosti, do pravé povahy květiny, svého těla, svých pocitů či svých
mentálních obsahů. Tělesnost (forma či podoba), pocity a mentální obsahy jsou tak předměty našeho vnímání.
Viděli jsme, že tělesnost a pocity jsou vzájemně propojené. Nemůžeme
oddělit tělesnost od pocitů ani pocity od tělesnosti. Stejná pravda platí
pro mentální obsahy a vnímání. Tyto čtyři základy našeho bytí – tělesnost, pocity, mentální obsahy a vnímání – jsou vzájemně propojené. Nemůžeme vzít jeden odděleně od ostatních třech. Osvojíme-li si umění meditace vhledu, objevíme skutečnost takovou, jaká opravdu je. Díky tomu
odhalíme všechny omyly a pokřivené vnímání. A to je osvobození, které
vychází z porozumění, spása pramenící z poznání. Mluvíme-li v tomto
případě o milosti, pak se tu milostí rozumí moudrost, poznání a porozumění. Víme, že občas trpíme kvůli své nevědomosti, žárlivosti a hněvivosti. V základě naší žárlivosti a zlosti je nevědomost, neboť nedokážeme
pochopit, proč trpíme. V okamžiku, kdy začínáme rozumět své žárlivosti,
se náš hněv začíná rozpouštět. Proto je porozumění osvobozující faktor
a cílem meditačních cvičení je získat tento osvobozující vhled. To je také
důvod, proč je naše vnímání tak důležité. Musíme se k němu vracet a ptát
se po jeho povaze.

Umění sebe-uzdravování
Před patnácti lety jsem v Montrealu potkal mladého muže. Řekl mi, že
brzy umře. Měl rakovinu. Lékaři řekli, že mu zbývají asi tři týdny života,
možná méně, možná více. U stolu se snídaní jsem seděl naproti němu.
Jedl jsem s plným vědomím, nepřemýšlel jsem o tom, jak mu pomoct – jen
jsem snídal s plným vědomím. Když jsem dojedl, otočil jsem se k němu
a promluvil o tom, co je to hluboce a opravdově žít v přítomném okamži-
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jsou koncepty; není to přemýšlení. Jsou to průvodci, kteří nás vedou při
dýchání s plným vědomím. Když přemýšlíme příliš, kvalita našeho bytí se
snižuje. Jakmile dokážeme zastavit myšlení, zvyšujeme kvalitu vlastního
bytí. Cítíme více klidu, uvolnění a odpočinku. Právě proto nemůžeme říci:
„Myslím, tedy jsem.“ Naopak: Myslím, tedy nejsem.

Přišel jsem
Někteří z nás si možná při cvičeních dýchání a chůze docela rádi recitují gáthy (verše plného vědomí), jako například: „Přišel/přišla jsem. Jsem
doma.“ Včera jsem mluvil o pomalé chůzi. Uděláme jeden krok s nádechem
a jeden krok s výdechem. Můžeme však chodit i rychleji. Můžeme udělat dva nebo tři kroky na jeden nádech: „Přišel jsem, přišel. Jsem doma,
doma.“ (Dva kroky.) „Přišel jsem, přišel, přišel. Jsem doma, doma, doma.“
(Tři kroky.) Cvičíme tak příchod do okamžiku tady a teď.
Před patnácti lety jsem jel do Indie navštívit buddhistickou komunitu
nedotknutelných. Tento přednáškový cyklus pro mě připravil jeden můj
přítel. On sám patřil k této kastě, která je diskriminována už po mnoho
tisíc let. Seděl se mnou v autobuse, po mé pravici. Vychutnával jsem pohled na překrásnou indickou krajinu. Když jsem se na něj podíval, všiml
jsem si, že je velmi napjatý. Udělal vše, co bylo v jeho silách, aby se mi výlet
líbil, ale teď pokračoval v ustaraném přemýšlení. Energii tohoto návyku
zdědil po svých předcích, kteří ji vytvářeli po celé generace. Všichni jeho
předkové z mnoha pokolení se po celý svůj život snažili bojovat proti diskriminaci. Je velmi těžké transformovat tento druh návyku. Řekl jsem:
„Milý příteli, proč jsi tak napjatý? Teď v autobuse se nedá dělat nic. Můžeme obdivovat krajinu. Udělej si pohodlí, vychutnávej krajinu a usměj se.“
„Dobrá.“ odpověděl. Ale o dvě minuty později vypadal úplně stejně jako
předtím. Opět byl velmi napjatý a přemýšlel o budoucnosti, neschopen
zůstat v klidu tady a teď.
Naše praxe spočívá v plném uvědomování si skutečnosti, že všechny
zázraky života jsou k mání tady a teď a že musíme zastavit svůj úprk. Když
meditujeme v chůzi, musíme se zastavit. Když meditujeme vsedě, musíme
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Moji milí přátelé, má milá sangho, dnes je pětadvacátého května 1998,
a to je druhý den našeho jedenadvacetidenního soustředění. Těm z vás,
kteří právě přijeli a nebyli na zahajovací orientační přednášce, bych rád
připomněl, že sejít se spolu se sanghou je velká příležitost a že musíme
umožnit sami sobě být v sangze, odevzdat se sangze, umožnit energii
sanghy, aby pronikala našimi těly a naším vědomím. Důvěřujeme sangze,
protože sangha provádí praxi a kolektivní energie plného vědomí je silná.
Z této kolektivní energie máme velký užitek.
Samozřejmě že můžeme spoléhat také na energii plného vědomí, kterou vydáváme během své osobní praxe. Ale čas od času to nestačí. Budeme-li vědět, jak používat energii, abychom uměli přijímat kolektivní
energii sanghy, získáme silný zdroj energie pro transformaci a uzdravení.
Znovu se můžeme vrátit k příkladu úsměvu. Možná že naproti vám, který jste se věnoval cvičením pečlivě, bude sedět žena, jíž úsměv na tváři
ještě úplně nerozkvetl. Vy tedy můžete vydávat energii plného vědomí
a podpořit ji. Můžete se na ni usmát svým nádherným úsměvem plného
vědomí a dodat jí oněch deset procent, která jí ještě chybějí. Najednou je
pak schopna úsměvu, a když se takto usmívá, všichni předkové se usmívají spolu s ní v jediném okamžiku. To je báječné. Úsměv není produktem
jednotlivce; je to produkt společný.
A stejně tak jsou transformace a uzdravení, které získáváme během
soustředění, společným produktem sanghy. Prosím, umožněte sangze,
aby byla ve vás, aby vás mohla objímat jako matka objímá své dítě. Umožněte sami sobě důvěřovat sangze a mít užitek z její kolektivní energie.
Právě toto je způsob, jak získat ze soustředění největší užitek.
Včera jsme se učili první cvičení dýchání s plným vědomím. „Vdechuji,
vím, že vdechuji. Vydechuji, vím, že vydechuji.“ Můžeme také říct: „Vdechuji, vím, že tohle je můj vdech. Vydechuji, vím, že tohle je můj výdech.“
Identifikujeme svůj vdech jako vdech a svůj výdech jako výdech. Také
jsme se učili, že nemáme svému dýchání překážet. Jediné, co musíme,
je umožnit dýchání, aby se rozvíjelo přirozeně. Vydáváme energii plné-
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dýchání s plným vědomím provádět dokonale) obraťte svou pozornost na
každou jednotlivou část těla. V Rozpravě o čtyřech základech plného vědomí
jsou tyto části vyjmenovány: kosti, kostní dřeň, krev atd. Dýchejte a objímejte své tělo s plným vědomím, jako matka objímá své dítě laskavýma
rukama. A usmívejte se na ně. Je to velmi uzdravující a velmi důležité.
Když provádíte cvičení: „Vdechuji, uvědomuji si svá játra. Vydechuji,
usmívám se na svá játra“, možná vaše játra zareagují právě takto: „Ach
ano, na tohle jsme čekala celá léta. Dnem i nocí jsme ti posílala úpěnlivá
volání o pomoc. Ale tys nás pořád přehlížel. Pil a kouřil jsi dál. Byly to pro
nás těžké časy. Neexistoval způsob, jak ti říct, že tohle všechno dokážeme
zvládnout jen s vypětím všech sil. Ve dne v noci jsme trpěla, ve dne v noci
jsme tvrdě dřela, a všechna naše úpěnlivá volání o pomoc nikdo nebral
na vědomí.“ Když dýcháme s plným vědomím, cítíme velkou úlevu. Věnujeme-li pozornost svým játrům a usmějeme-li se na ně, získáváme určitý
vhled do jejich pravé povahy. Naše játra zkoušela vše, co uměla, aby pečovala o naše zdraví, zatímco my jsme vůči nim byli nevšímaví.
Nevědomá lhostejnost je opakem plného vědomí. Byli jsme nevšímaví,
a nevěděli jsme o tom. Poprvé v životě věnujeme pozornost svým vlastním
játrům, kterou ona teď vnímají jako povzbuzení. Budeme-li pokračovat během dalších tří, čtyř, pěti nádechů a výdechů, vhled se dostaví. Probudí
se v nás úmysl chovat se ke svým játrům laskavě a chránit je, neboť jsou
životně důležitá pro naše zdraví a pohodu. Jakmile se zrodí tato bdělá pozornost, víme, co máme dělat a co dělat nemáme. Nepotřebujeme, aby nám
někdo říkal, že nemáme pít alkohol. Stačí jen objímat svá játra – a přestaneme pít a polykat jedy, které játrům ubližují. A úplně stejným způsobem
bychom měli objímat každou část svého těla a pečovat o ni.

Uvědomování si čtyř elementů v těle
Podle Rozpravy o čtyřech základech plného vědomí můžeme začít vhlížet do
svého těla a rozpoznávat základní elementy, které pomohly jeho vzniku
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a fungování. „Vdechuji, uvědomuji si v sobě element země. Vydechuji,
usmívám se na element země v sobě.“ Existují čtyři základní elementy
(mahábhúta, sa.): země, oheň, voda a vzduch.
Element země je elementem pevnosti v nás. Rozpoznáme-li v sobě
element země, můžeme jej rozpoznat i mimo své tělo. Víme, že oba tyto
elementy patří zemi. Mezi elementy země uvnitř a vně těla dochází k neustálé výměně. Děje se tak v každé vteřině našeho každodenního života.
„Vdechuji, uvědomuji si element ohně ve svém těle.“ Elementem ohně
v těle je naše tělesné teplo. Víme, že život je vlastně totéž, co spalování.
Když dýcháme vzduch, používáme kyslík jako palivo. Tento proces v nás
probíhá každou vteřinu, každý zlomek vteřiny. Díky tomuto procesu můžeme žít. Zrození a smrt také probíhají souběžně v každém okamžiku.
Víme, že buňky v našem těle neustále umírají a neustále se rodí. Není-li
smrt, nemůže být ani zrození. Možná získáme vhled do skutečnosti, že
smrt obsahuje zrození a život a že život obsahuje smrt. Oddělíte-li smrt
od života, život se zhroutí. Oddělíte-li život od smrti, smrt se zhroutí.
Je to jako příklad s květinou, oblakem a sluncem – díváme-li se na
květinu, můžeme spatřit oblak a slunce. Musíme se cvičit v tomto způsobu vhlížení. Obvykle se díváme dualistickým způsobem – myslíme si,
že smrt je nepřítelem života. Když však vhlížíme opravdu do hloubky
(a opravdově nevhlížejí jen ti, co meditují; činí tak i vědci, kteří jen používají jiných metod), vidíme, že život v sobě nese smrt a že smrt v sobě nese
život. Smrt nemůže existovat bez života a naopak. Bylo by velmi naivní myslet si, že bychom si mohli vzít jen tu lepší polovinu, zatímco druhou
ne. Z pozorování čtyř elementů v sobě poznáváme, že zrození a smrt spolu-jsou, že jsou vzájemně propojené – jeden proces dává vzniknout druhému. Začínáme si uvědomovat, že vidíme cosi, co jsme nikdy předtím
neviděli.
Pozorným vhlížením dokážeme rozptýlit svůj strach, úzkost a zoufalství. Víme totiž, že strachu, úzkosti a zoufalství se může dařit jenom
tam, kde vládne nevědomost. Je to jako s touhle tužkou. Myslíme si, že
tento její konec je levý a ten druhý pravý. Občas chceme jen levou stranu
a pravou ne. Z politického hlediska budete možná dávat přednost levici
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učit, abychom rozuměli Tréninkům plného vědomí do větší hloubky
a abychom nacházeli způsoby, jak uvádět nauku do svého každodenního
života. Nikdo nemůže být v dodržování Pěti tréninků dokonalý. Mluvíme-li o Pěti trénincích, nebo dokonce i o Čtrnácti trénincích, máme na
mysli směr, kterým se ubíráme. Severka nám pomáhá směřovat k severu; když však na Severku jenom hledíme, neznamená to, že se severním
směrem skutečně ubíráme. Každý den musíte udělat pár kroků, abyste
tímto směrem skutečně šli. Uplatňování Tréninků plného vědomí vyžaduje chytrost a obratnost. Nesmíme být dogmatičtí! Ti, kteří abstinují,
vědí, že nepít vůbec žádný alkohol je nejlepší. Pijete-li trochu, můžete pít
více a opít se. Ve Francii říká ministerstvo zdravotnictví ve své televizní
reklamě: „Jedna sklenka vína je v pořádku, ale tři sklenky jsou škodlivé.“
Mladým lidem říkávám: „Nevypijete-li první sklenku, nikdy nevypijete
ani tu třetí.“
Jednou jsem navrhl skupině katolických mnichů a jeptišek, kteří přijeli na soustředění, aby namísto vína k eucharistii použili grepového džusu.
Většina z nich tento nápad přijala. Celebrujete-li eucharistii vínem a víte-li, že provádění tohoto rituálu neuškodí vaší pozornosti v dodržování
Tréninků plného vědomí a že nezpůsobuje ani žádné jiné škody, pak je,
myslím, požití vína v pořádku. Nesmíte v tom být příliš dogmatičtí. Je-li
však požití vína či jiného alkoholu příčinou jakékoli destrukce, pak je to
něco zcela jiného. Ve své praxi nesmíme být dogmatičtí, ale musíme být
vytrvalí a pečliví. Dodržujeme Tréninky plného vědomí, protože nechceme způsobovat zlo, škody ani žádný jiný druh destrukce.
Otázka: Milý Thâyi, mé dceři je dvacet čtyři let. Když se rozčílí, přestává
se ovládat a vzteky práská dveřmi. V takových okamžicích se pokouším
dýchat a být při plném vědomí, ale vnímám její bolest a je mi velmi smutno. Cítím se vinen za to, že necvičí plné vědomí, což by jí velmi pomohlo.
Co můžu udělat, abych jí pomohl?
Thây: Je jasné, že práskání dveřmi není nic příjemného. Víme také, že se
tak neděje jen ze zvyku, nedostatku šikovnosti či úcty k ostatním lidem.
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Semínko utrpení může vyklíčit skutečně z velké hloubky lidského nitra
a projevit se může různými způsoby. Mluvit s takovým člověkem – zvlášť
když není v klidném stavu – příliš nepomůže. Abychom mu mohli porozumět, musíme vhlédnout do hloubi jeho nitra, neboť jen tam můžeme
spatřit semínka jeho utrpení. Teprve pak se mu můžeme pokusit pomoci
v praxi, která povede k transformaci těchto semínek. Aby náš člověk prohlédl a prováděl cvičení, musíme s ním mluvit laskavou řečí. Výčitkami nikdy nikomu nemůžeme pomoct, mají-li jeho cvičení vést k transformaci.
Podíváme-li se do svého vlastního nitra, možná uvidíme, že v sobě máme
úplně stejná semínka utrpení. Cvičení hlubokého dýchání a chůze s plným vědomím nám pomáhá, abychom tato semínka rozpoznali a transformovali. Můžeme cvičit spolu s tím, jehož máme rádi. Jdeme k němu
a řekneme: „Můj milý, mám v sobě semínko úplně stejné trpkosti jako ty,
a když se projeví, dělám občas věci, které jiným lidem ubližují. Pokouším
se ze všech sil rozpoznat tato semínka a transformovat energii svých návyků.“ Pak mu řekneme o své praxi a o svém úspěchu v jejím provádění.
Toto jediné může pomoct. Je-li vaše dcera schopna porozumět, můžete
jít dál a vyzvat ji, aby cvičila spolu s vámi. Provádět cvičení společně je
mnohem radostnější než je provádět sám.
Otázka: Moje otázka se týká mého vlastního trápení. Je pro mě těžké
o tom mluvit. Když jsem byla velmi malá, můj otec – alkoholik – trval na
tom, že mě on sám zasvětí do sexu, a tohle jeho vyučování trvalo pět let.
Nikdy jsem s ním o tom nedokázala promluvit, a když mi bylo dvacet,
rozhodla jsem se, že se svým životem skoncuji. Několik měsíců jsem byla
v bezvědomí a v nemocnici jsem strávila celý rok. Je to už třicet let. Udělala jsem už skutečně hodně pro to, abych se z toho dostala, ale stále ještě
nevím, jak mám životu důvěřovat. Žiji svou hlavou, ale ne svým srdcem.
Když jsem mezi lidmi, [pláč] strašně se mi chce křičet. Jak se mám odevzdat lásce druhých? Jak jim mám věřit?
Thây: Mnozí z nás v sobě mají zraněné dítě. Opravdu mnozí! A protože
jsme neustále tak zaměstnaní, nemáme čas vrátit se zpět ke svému zraně-
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Zklidňování těla
Pojďme se znovu podívat na čtvrtý způsob, jak dýchat s plným vědomím,
který nám Buddha nabídl: na zklidňování těla. Nadechneme se a vydechneme. Objímáním svého těla energií plného vědomí je zklidňujeme – plné
vědomí dokáže zklidňovat a léčit. „Utišuji tělo, vdechuji“ (kája-sanskára, sa.). To znamená: „Utišuji obsah zvaný tělo – anebo utišuji tělo jako
obsah – vdechuji.“ Obsah je podmíněný jev stejně jako květina. Sejdou-li
se pravé podmínky, obsah se projeví. Naše tělo je obsah, který sám sebe
projevuje, protože jsou podmínky dostatečné a příznivé. Jednoho dne, až
některá z podmínek zmizí, se naše tělo přestane projevovat. To ovšem neznamená, že naše tělo přechází od bytí k nebytí. Když jsou podmínky dostatečné a naše tělo se projevuje, říkáme, že existuje, že je. Přestane-li se
jedné podmínky dostávat, naše tělo se přestává projevovat a my říkáme,
že neexistuje, že není. Hluboké vhlížení nám pomáhá překročit představu
bytí a nebytí. Škrtneme-li sirkou a jsou-li podmínky dostatečné, objeví se
plamen. Říkáme, že plamen existuje. Když jej pak sfoukneme, říkáme, že
už neexistuje. Skutečností však je, že plamen je tu stále. Někdy se projevuje, jindy ne; my však nemůžeme říct, že plamen existuje ani že neexistuje.
Jediné, co můžeme říct, je, že někdy se plamen projevuje a někdy se schovává. Když plamen nevidíme, říkáme, že neexistuje. V této souvislosti by
otázka neměla znít: „Být, či nebýt?“ – ale spíše: „Projevovat se, či neprojevovat se?“
Objímáme-li své tělo a vhlížíme-li do jeho hlubiny jako do obsahu,
objevujeme mnohé – horečku, nedostatek klidu a harmonie. Nevíme, jak
se máme o své tělo správně starat. Proto zůstávají v našem těle utrpení,
nestabilita a nesoulad. Musíme se vrátit ke svému tělu s láskou a s plným
vědomí je objímat a zklidňovat.

Sedm zázraků plného vědomí
Energie plného vědomí má mnoho schopností. Utišování je jednou z nich.
Provádět meditaci znamená především vydávat a kultivovat energii plné-

79

6.
Objímáme
své pocity

108

cesta osvobození

deme-li se v tom trochu cvičit, budeme-li trénovat chůzi a dýchání s plným vědomím, budeme schopni vrátit se domů a obejmout svou bolest
a smutek.

Meditace jako potrava a lék
Provádět meditační cvičení neznamená, že transformujete sami sebe v bitevní pole, na němž bojují bohové spolu s ďábly. Nic takového v buddhistické tradici není. Neexistují žádné bitvy, které by bylo třeba vybojovat.
Všechny pozitivní i negativní prvky, z nichž jsme složeni, jsou organické
součásti nás samých. Jestliže jsme se naučili umění objímat a transformovat, můžeme transformovat negativní prvky v pozitivní. Dokonce přitom
ani vůbec nic nevyhazujeme; jen proměňujeme své odpadky v kompost.
Plné vědomí je organické, a může být tedy vyživováno jinými energiemi.
Když energie plného vědomí obejme jakýkoli jiný mentální obsah, nastává jeho transformace. Plné vědomí umí plnit mnoho úkolů, mezi něž patří
rozpoznávání, utišování, krmení, transformace a péče o mentální obsahy,
které se projevují. Potlačovaný mentální obsah se neustále pokouší dát
o sobě vědět, být rozpoznán a objat. Nejprve rozpoznáváme jeho viditelnou část – je jako ledovec ukazující nad hladinou jen svou špičku. Jakmile
ji poznáme, přesuneme svou pozornost na jeho větší část, jež se nachází
pod vodou. Pokaždé když se před námi něco objeví, vytváříme plné vědomí, abychom to poznali a objali.
Všichni moc dobře víme, že své zraněné dítě poznáváme jen velmi neradi. Raději je posíláme na co nejvzdálenější místo, kam nikdy nebudeme
muset jít. Naše zraněné dítě se však neustále pokouší vylézt a zavolat: „Já
jsem tady. Já jsem tady. Nemůžeš na mě zapomenout. Nemůžeš ode mě
utéct.“ Věnujeme-li se cvičením, je naším úkolem vracet se domů a poznávat různé stránky svého zraněného dítěte. Postupně objímáme jednu
jeho stránku po druhé, až je nakonec obejmeme celé. Naše sangha nám
v tomto počínání může pomoct.
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můžeš mi připomenout, že to nemám dělat. Abych nezaléval tato negativní semínka, potřebuji tvou pomoc a podporu.“ Když spolu uzavřete tuto
dohodu a stane se, že on řekne či udělá něco, co ve vás zalije semínka
trápení, můžete říct: „Ne ne, slíbil jsi to.“ Můžete mávnout rukou, učinit
gesto prsty nebo udělat cokoli jiného na znamení, že si vážíte vzájemné
dohody, kterou jste mezi sebou uzavřeli. Všechny páry a rodiny, my všichni to můžeme udělat. Až budeme jednou ve veselé náladě, všichni rádi pohromadě, můžeme se posadit a podepsat prohlášení, že nebudeme zalévat
negativní semínka.

Zalévání květin
Můžeme však udělat ještě něco lepšího než jen nezalévat negativní semínka: můžeme zalévat pozitivní semínka štěstí, milující laskavosti, odpuštění a radosti. Říkáme tomu cvičení výběrového zalévání. Zaléváme
květiny, nikoli odpadky, a tak budou v našem protějšku kvést květiny.
Když někoho rozesmějeme, máme z toho užitek i my. Nemusíme čekat
příliš dlouho, abychom poznali výsledek svého cvičení. Představte si, že
máte sestru, která umí nádherně aranžovat květiny. Už nějakou dobu
jako by to nebyla ona; je uzavřená, neusmívá se a nevyzařuje z ní žádná
radost. Chybí jí rovnováha; má v sobě příliš málo radosti a příliš mnoho
bolestného smutku. Budete-li se cvičit ve výběrovém zalévání, dáte vyrůst radosti a pomůžete jí nalézt větší rovnováhu. K tomu, aby se vám to
podařilo, vám občas stačí jen několik málo dní.
Můžete jít ke své sestře a říct: „Milá sestřičko, už je to pěkně dlouho, co jsi pro nás naposledy naaranžovala pár květin. Pokaždé když nám
přineseš vázu s květinami, které jsi sama vázala, celý dům se rozzáří a je
plný radosti. Proč už nám poslední dobou nedopřáváš tuhle radost a potěšení?“ Budete-li sedět blízko své sestry, dívat se na ni, usmívat se a takto
příjemně mluvit, budete vlastně zalévat její semínka štěstí, protože má
nadání pro aranžování květin. Může vám odpovědět: „Ne, žádné květiny
nepotřebujeme. Nejsem v dobrém rozpoložení, abych se do toho pustila.“
Když však potom odejdete, nejspíš popadne nůžky, půjde do zahrady a za-
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Jak objímat negativní semínka
Když vyvstanou semínka nenávisti, hněvu či násilí, projevují se jako mentální obsahy. Mysl-vědomí je domovem mentálních obsahů. Když necháme své negativní energie vyplout na povrch, jsme připraveni dotknout
se semínek porozumění, bdělosti a plného vědomí. Zveme je nahoru, aby
nám mohla pomoct pečovat o naši bolest. Proto je tak důležité žít s plným
vědomím každý den. Potřebujeme tuto pozitivní energii, aby nám pomohla objímat bolest.
Není-li vaše energie plného vědomí dostatečně silná, abyste dokázali
obejmout svou negativní energii, požádejte někoho, aby si sedl vedle vás
a půjčil vám své plné vědomí. Spolu pak budete dost silní na to, abyste objali všechny pocity. Vezměte za ruku svého přítele, syna, dceru či rodiče.
Dýchejte s ním a vydávejte energii plného vědomí. Pomozte mu obejmout
jeho hněv či zoufalství. Během tohoto procesu objímání a poznávání začne energie plného vědomí pronikat negativní energií. Je to nádherná
praxe. Pečujete o své trápení a zároveň pomáháte svému blízkému, aby
pečoval o to své. Rodiny by měly toto cvičení provádět často. Toto je meditace. Meditace není jen pouhé tiché sezení v meditační hale.
Plné vědomí je jako sluneční svit. Ráno tulipán ještě nekvete. Pomalu
vyjde sluníčko a začne na tulipán svítit. Světlo se skládá z droboučkých
částeček, jimž se říká fotony. Když sluneční svit obejme květinu, fotony
se pokoušejí proniknout do květiny. Svítí-li sluníčko několik hodin, dodá
květině dostatek energie, aby mu otevřela své srdce. Necháváme své plné
vědomí, aby laskavě objímalo náš hněv, tak jako matka objímá své plačící dítě. Říkáme: „Jsem tady. Neboj, postarám se o tebe.“ To je naše první mantra. Když takto pokračujeme v houpání plačícího dítěte ve svém
náručí laskavého plného vědomí, energie plného vědomí začíná pronikat
naším strádáním. Je to, jako když matka zčistajasna zaslechne pláč svého
dítěte: okamžitě všeho nechá, vezme své dítě a láskyplně je houpe v náručí. Dělá tohle všechno, a dokonce ani neví, co dítěti je. Dítě může pocítit
úlevu a přestane plakat jen proto, že je s láskou pohoupáno.
Když vydáváte energii plného vědomí a objímáte svůj hněv, pak i přes-
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Má milá sangho, dnes je druhého června 1998. Je velmi důležité, aby nám
bylo dýchání příjemné a přinášelo radost. Pokaždé když máte pochybnosti o tom, co máte dělat, vraťte se k sobě a vychutnejte své dýchání.
Věřím, že už znáte toto cvičení: „Dovnitř/ven. Zhluboka/pomalu. Utišení/pohoda. Úsměv/uvolnění. Přítomný okamžik/báječný okamžik.“ Je
to velmi příjemné cvičení. Dýchání s plným vědomím můžete cvičit při
řízení auta, v autobuse či vlaku, nebo dokonce i při mytí nádobí. Usmějte
se na sebe a na nádobí, které umýváte. „Vdechuji, vím, že vdechuji. Vydechuji, vím, že vydechuji. Dovnitř/ven.“ Vychutnejte svůj nádech i výdech.
Provádíte-li toto jednoduché cvičení poctivě, stává se zázrak. Splyňte se
svým nádechem i výdechem. Buďte úplně naživu – plně přítomni v okamžiku tady a teď. Přestaňte o čemkoli přemýšlet a staňte se svým dýcháním. To je báječné. Po několika minutách provádění tohoto cvičení se kvalita vašeho dýchání prohloubí.
Teď pojďme zkusit druhou frázi: „Zhluboka/pomalu.“ Znamená to:
„Vdechuji, vím, že se můj vdech prohlubuje.“ Prohlubuje se přirozeně, nikoli proto, že jej prohlubujeme my. „Vydechuji, vím, že se můj výdech zpomaluje.“ Zpomaluje se sám od sebe, nikoli proto, že jej zpomalujeme my.
Pokaždé když se plné vědomí něčeho dotkne, prohlubuje se kvalita toho,
čeho se dotýká. Díky plnému vědomí se naše dýchání stává vyrovnaným,
plynulým a klidným a my cítíme vzrůstající příjemný pocit ve svém těle
i vědomí.

Pak procvičujeme třetí frázi gáthy: „Utišení/pohoda.“ „Vdechuji, utišuji
obsah zvaný tělo. Vydechuji, utišuji obsah zvaný pocit. Zakouším pocit,
vdechuji a vydechuji. Utišuji pocit, vdechuji a vydechuji.“
Toto cvičení je velmi prospěšné a příjemné. Utišení znamená: „Vdechuji, cítím utišení ve svém těle a pocitech.“ Zakoušíme své tělo a pocity,
nadechujeme se a vydechujeme, abychom utišili nejdřív jedno a pak druhé. „Pohoda“ znamená: „Vydechuji, cítím pohodu v sobě a vše, co činím,
činím v pohodě.“ Máme dost času, nepospícháme a cítíme se báječně v pří-
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Thây: Jak cvičit, když někdo neustále zalévá vaše negativní semínka?
Rád bych o této otázce trochu pohovořil. Když někdo zalévá vaše negativní semínka, je pro vás každá tato zálivka příležitost k cvičení. Možná
si myslíte, že by bylo snazší odejít do ústraní a věnovat se cvičením o samotě. Kdybyste to udělali, ztratili byste kontakt s okolím, jež vám svým
působením může pomáhat odhalovat vaše vlastní negativní semínka. Žít
s člověkem a těžkostmi, které způsobuje, je příležitostí k praxi. Prosím
vás, využijte svého volného času, a když sedíte či chodíte o samotě, poctivě cvičte. Dříve nebo později totiž přijde člověk, který zalije vaše negativní semínka a díky této přípravě budete schopni reagovat na takovou situaci tím nejpozitivnějším a nejbáječnějším způsobem. Pokud se na těžkou situaci nepřipravujeme průběžně, zalitím negativního semínka trpíme a reagujeme nemoudře. Způsobujeme tak utrpení sami sobě i druhému
člověku. Jsme-li však při provádění svých činností bdělí, uvědomujeme-li
si plně své dýchání, pak cvičíme správně a připravujeme se na vše, co nás
čeká, čímž své plné vědomí posilujeme. Vytváříme si strategii, díky níž
budeme umět dýchat, usmívat se, setrvávat v klidu a hledět na druhou
osobu vstřícně i v okamžiku, kdy V nás zalije negativní semínko. Jakmile
se nám to jednou podaří, získáme nesmírnou důvěru v dharmu i cvičení
a jsem si jistý, že příště budeme reagovat dokonce ještě lépe. Naše rozvážné jednání ovlivní i člověka, který zalil naše negativní semínko. Dokážeme-li takto reagovat i nadále, za dva tři měsíce se nás možná ten člověk
s obdivem zeptá: „Jak to, prosím tě, děláš?“ V tom okamžiku se o své zkušenosti s cvičeními můžeme podělit.
Je tu také otázka, jak pokračovat v praxi, jestliže ji druhá osoba – partner či rodina – nepřijímá. Má odpověď je vždy stejná: cvičte přirozeně.
Nelpěte na způsobu cvičení. Nedávejte najevo, že cvičíte. Něco takového
je možné. Když například provádíte meditaci v chůzi, můžete to dělat tak
přirozeným způsobem, že nikdo nezjistí, že meditujete, a přesto budete
pěstovat svůj klid, plné vědomí a radost. Říkáme tomu provádět ne-praxi,
cvičit ne-cvičení. A nebuďte příliš horliví ve sdílení či vnucování svých
cvičení někomu jinému. Dokonce o nich ani příliš nemluvte. Prostě se jen
cvičte, abyste byli schopni lépe naslouchat, usmívat se, konat a odpovídat
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toleranci, porozumění a soucítění. Transformujete tak sám sebe v nástroj
sociální změny i změny v kolektivním vědomí lidstva.

Otázka: Milý Thâyi, jak můžu zastavit svou touhu po dosažení úspěchu
v tom, co dělám? Vím, že úspěch je jen iluze, že je to projev mého ega a že
je pomíjivý. Ale pokaždé když dokončím jeden projekt, má mysl řekne: „Co
budeš dělat dál?“ Vím také, že v sobě nosím semínka předchozích generací, které věřily, že práce je etická a myšlenka na zahálku byla dílem ďábla.
Každý den vynakládám velké úsilí, abych to zastavil. Existuje nějaké poznání, které by mi to mohlo usnadnit?
Thây: Nedoporučuji, abyste přestali dělat to, co děláte rádi, ale abyste to
dělali s plným vědomím. Když pracujete s plným vědomím, víte, zda to, co
děláte, je pro vás i pro svět to nejlepší; plné vědomí vám pomáhá poznat
povahu a účel své práce. Pracujete-li pouze proto, abyste byli slavní, abyste se mohli chlubit či něco podobného, budete vědět, že to není v pořádku.
Když však budete pracovat s plným vědomím a uvědomíte si, že vaše práce je pro vás výrazem milující laskavosti a soucítění, bude vám přinášet
ještě více soucítění a radosti a zároveň bude přinášet úsměv, štěstí a radost lidem kolem vás. Práce s plným vědomím přináší vskutku mnoho
užitku.
Otázka: Thâyi, mezi členy sanghy a těmi, kteří se věnují cvičením, se
hodně diskutuje o tom, jak cvičení prohloubit. Jeden člověk formuloval
otázku takto: „Jak můžeme prohloubit cvičení a živit svou bódhičittu?“8

8 Pozn. překl.: Bódhičitta, sa.: doslova „probuzená mysl“; úsilí či vznik snahy o probuzení,
jedna z ústředních myšlenek mahájánového buddhismu. Viz Šantidéva: Uvedení na cestu
probuzení, nakl. Dharmagaia.
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ložení. Potřebujeme-li přejít k jinému cvičení, můžeme zastavit to, které
právě provádíme, a začít s jiným. Je to rozumná praxe.
Víme, jak pečovat o potřeby svého těla, pocity a mentální obsahy.
Čínský znak pro plné vědomí
se skládá ze znaku pro „teď“ a „mysl“.
Přivádíme tedy mysl do přítomného okamžiku. Horní část znaku znamená „přítomný okamžik“ a dolní část znamená „mysl“. Sloučíme-li je
dohromady, vytvoříme plné vědomí. Mysl se tedy vrací do přítomného
okamžiku, aby si uvědomila, co se v tomto okamžiku děje. Vrací-li se mysl
k přítomnému okamžiku, vrací se také k tělu; mysl a tělo jsou v jednotě.
Abychom dosáhli jednoty těla a mysli, musíme se jen jednou nadechnout
a vydechnout. Pak jsme v přítomném okamžiku dobře usazeni. Ožíváme
a jsme skutečnější, neboť jsme opravdu plně přítomni. Právě z tohoto důvodu je dýchání s plným vědomím tak nádherné. Není to sice jediný způsob, ale je to určitě způsob báječný. Dýchání je most mezi tělem a myslí.
Plné vědomí lze pěstovat ušima, očima, nohama a dechem. Když meditujeme v chůzi, vidíme před sebou člověka, který kráčí vědomě a nádherně. Nejsme-li právě v plném vědomí a jsme-li ztraceni ve svém přemýšlení,
pohled na člověka, který medituje s námi, nám připomene, že se máme
vrátit a přivolat své plné vědomí. Musíme vědět, jak máme používat oči,
aby živily naše plné vědomí. Když vstoupíme do chrámu, je v něm vše –
předměty, architektura, zahrada – uspořádáno tak, abychom se snáze
vrátili ke svému plnému vědomí. Skutečný umělec vytváří příležitosti,
jejichž prostřednictvím se člověk vrací do svého nitra, v němž nechává
vzplanout své plné vědomí. Stejně tak i zvuk – například zvuk zvonu či
zpěvu – dokáže znovu oživit energii plného vědomí.
Můžeme také posílit své oči a používat je tak, aby hleděly s plným vědomím. Budeme-li se dívat s plným vědomím, uvidíme do větší hloubky.
Na své ruce se můžu podívat s plným vědomím či bez něj. Nejlepší je dívat
se s plným vědomím, neboť to přináší soustředění a pomáhá mi to proniknout předměty a vidět je opravdověji. To, co vidíme, může posílit naše
plné vědomí a plné vědomí nám zase pomáhá dívat se vědoměji. Oči a plné
vědomí si vzájemně pomáhají.
Totéž platí pro zvuk. Když nasloucháme zpěvu sanghy, pomáhá nám
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Milá sangho, dnes je pátého června 1998. Trávíme druhý týden našeho
jedenadvacetidenního soustředění.

Půst
Mnozí z vás se ptají, jak provádět půst a jak odpočívat. Půst je příležitost
k odpočinku a uzdravení. Je součástí všech duchovních tradic. Je užitečný, protože umožňuje našemu tělu a vědomí, aby začaly znovu. Měli
bychom se o umění půstu poučit od přátel, kteří jej provádějí už mnoho
let. V Německu existují kliniky, v nichž se lidé mohou postit pod lékařským dozorem. Jste-li zdraví, je pro vás deseti až čtrnáctidenní půst, při
němž pijeme jen vodu, v pořádku. Je-li však vaše tělo slabé, bude slabá
i vaše schopnost vylučovat jedy, a proto budete potřebovat během půstu
lékařský dohled, neboť množství vylučovaných jedů bude velké. Někdy
se všemi těmi jedy budete cítit unavení, vyčerpaní či ochromení. Cítíte-li
se unavení – zvláště třetí či pátý den půstu –, není to z nedostatku jídla
(máte v těle uloženou zásobu potravy na dva až tři týdny), ale proto, že se
do vašeho krevního řečiště dostaly jedy.
Během půstu musíte vypít nejméně tři litry teplé vody denně, abyste
své tělo čistili. Můžete místo toho pít bylinkové čaje, ale druhy čajů musíte střídat. Měli byste provádět celkovou relaxaci, fyzická cvičení a masírovat si tělo, aby se toxiny ze svalů dostaly do krevního řečiště. Pijeme-li během půstu pouze vodu, napomáháme uvolňování jedů ze všech
možných částí svého zažívacího traktu. Některých jedů se zbavíme hned,
jiné se dostanou do krevního řečiště, a tak jim budeme muset pomoct tělo
opustit.
Naše orgány jsou nuceny pracovat během půstu obzvlášť těžce, aby
zbavili naše tělo jedů. Existují i podpůrné léky, jimiž lze orgánům během
procesu eliminace jedů pomoci. Máte-li slabé ledviny, mohli byste mít během půstu potíže; je proto moudré nechat si ještě před započetím půstu
provést ledvinový test, abyste věděli, zda vaše ledviny fungují správně
a zda vás jedů dokážou zbavit. Jedy jsou vylučovány také plícemi, proto
je důležité zhluboka dýchat. Jedy jsou vylučovány rovněž ve formě plynů
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Francouzský básník Victor Hugo nesmírně trpěl, když ztratil svou milovanou dceru Léopoldine. Ptal se Boha: „Proč? Proč jsi mi zlomil srdce?“
Topil se v oceánu bolestného zoufalství a v tomto stavu strávil mnoho týdnů. Pak napsal báseň z Villequiers, místa, kde pobýval, v níž říká: „Bože,
přináším ti kousky svého zlomeného srdce. Ty jsi mi zlomil srdce. Vzal sis
k sobě mou dceru. Člověk je jako stéblo, co se ve větru potácí. Vše je tak
pomíjivé. A my jsme tak zranitelní. Nevidíme skutečnost doopravdy. To,
co vidíme, je jen jeden konec skutečnosti. Ten druhý zůstává zahalen temnotou děsivého tajemství. Bože, jsi jediný, kdo skutečnost zná celou. My
lidé ji neznáme. Když trpíme, nevíme proč. Zbývá nám jediné: odevzdat
se Ti, neboť Ty jediný víš.“
Co si počneme s tímto pocitem? Co je naším úkolem? Cítíme se nejistí právě proto, že život a skutečnost jsou pomíjivé. Myslím, že hluboce prožívat přítomný okamžik je přesně to, co se musíme naučit, neboť
jen tímto způsobem lze pocitu nejistoty čelit. S přítomným okamžikem
musíme zacházet velmi obratně. Budeme-li opravdově prožívat přítomný
okamžik, nebudeme si v budoucnu nic vyčítat a nebudeme ničeho litovat.
Uvědomujeme si, že jsme naživu stejně jako člověk naproti nám. S láskou
opatrujeme tento okamžik a děláme, co umíme, abychom dali svému životu smysl a učinili svého bližního šťastným právě teď.
Včera jsem vás seznámil s meditací, jíž říkáme objímací meditace, pro
případ, kdy se jeden na druhého zlobíme. Zavřeme oči, začneme zhluboka
dýchat a představíme si sebe a svůj protějšek o tři sta let později. Jakmile
si uvědomíme, jak na tom budeme za tři sta let, jedinou smysluplnou věcí,
kterou můžeme udělat hned, je rozpřáhnout ruce a obejmout svého bližního. Ještě jsem vám ale neřekl, jakým způsobem se máte objímat. Chcete-li někoho obejmout, musíte začít nejprve dýchat s plným vědomím,
abyste vnesli do svého objetí vhled o pomíjivosti. „Vdechuji, vím, že tento
okamžik života je velmi vzácný. Vydechuji, opatruji tento vzácný životní
okamžik.“ Usmějete se na člověka, který stojí proti vám, a řeknete mu, že
byste ho rádi objali. Je to cvičení a zároveň i rituál. Když sjednotíte své
tělo a mysl, abyste skutečně dokonale splynuli s přítomností a žili naplno,
jedná se o rituál.
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Schopnost přijímat
Schopnost přijímat lidi mezi sebe je velmi důležitá. Máme-li ve svém vztahu těžkosti, zpravidla nás láká představa, že by všechno bylo snazší, kdybychom se s partnerem rozešli. Myslíme si, že řešením je rozvod. Jenomže
otázkou není, zda se máme, či nemáme rozvést; otázkou je, zda se dokážeme transformovat. Mnozí z nás, kteří se již rozvedli, trpí i nadále, protože
k žádné transformaci nedošlo. Energie našich návyků totiž ve skutečnosti
zpravidla působí utrpení i našemu novému partnerovi. Lepším řešením
může být dočasné odloučení, neboť díky němu na sobě mohou oba partneři pracovat a pokoušet se k sobě znovu nalézt cestu pomocí soucítění
a schopnosti přijmout toho druhého. Musíme mezi sebe přijmout i lidi
a prvky, které způsobují potíže, neboť jen tento přístup a praxe mohou
změnit naši situaci. Nejlepší je, přijmeme-li toto rozhodnutí jako sangha. Bez sanghy jsme totiž slabí. Ať se považujeme za buddhisty či nikoli,
vždy potřebujeme sanghu. Proto je tak důležité sanghy budovat. Využívejte svou sanghu. S pomocí jejích očí se cvičte ve schopnosti přijímat a otvírat své srdce.
Jednoho dne promluvil Buddha s mladým novicem Ráhulou o tom,
jak je země schopna přijímat, objímat a transformovat všechny druhy
elementů. Existují čtyři elementy (mahá-bhúta, sa.): země, voda, oheň
a vzduch. Všechny tyto čtyři velké elementy mají schopnost přijímat, objímat a transformovat. „Ráhulo,“ řekl Buddha, „nauč se být jako země.
Ať lidé polévají zemi mlékem či vonnými roztoky, kladou na ni květiny
či klenoty, skrápějí ji močí, exkrementy či hlenem, země přijímá vždy
vše, aniž to jakkoli hodnotí.“ Proč? Protože země je schopna přijímat, objímat a transformovat. Země dokáže přijímat moč a exkrementy, neboť
je ohromná. Transformuje je v květiny, trávu a stromy. Budete-li pečovat
o své srdce tak, aby bylo stále otevřené, stanete se stejně ohromnými jako
země a dokážete obejmout každého a vše, aniž budete trpět.
Vhodíte-li do sklenice vody hrst plnou soli a dobře to promícháte, bude
voda tak slaná, že ji nebude možné pít. Vylijete-li tuto vodu do řeky, neublíží jí to, neboť je ohromná. Bude-li vaše srdce jako řeka, nebudete se
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První poklonu si můžeme představit jako svislou osu. Jejím prostřednictvím vstupujeme znovu do proudu života jako do pokračování svých
předků. Pokloníme se až k zemi. Poklonu provádíme tak, že se sepjatýma
rukama nejdřív dotkneme čela, jež představuje moudrost a vhled, pak se
dotkneme srdce. Potom se celým svým srdcem dotkneme země. V duchu
si představujeme přítomnost předků v nás (pokrevních i duchovních).
Možná se na některé z nich zlobíme nebo se od nich snažíme utéct co
nejdál; přesto však zůstávají našimi pokrevními či duchovními předky.
Neexistuje způsob, jak bychom je ze sebe mohli vyjmout. Uvědomujeme
si, že někteří z nich byli téměř dokonalí, zatímco jiní se k dokonalosti ani
nepřiblížili; přesto jsou však všichni našimi předky a je důležité, abychom
je přijali.
Pak se podíváme na svou pokrevní rodinu: na svého otce, matku, bratry a sestry – nejmladší generaci svých předků. I mezi nimi jsou lidé téměř
dokonalí, stejně jako ti nedokonalí, a všichni jsou našimi předky. Máme
v sobě vlastnosti, které nás přibližují k dokonalosti, ale také vlastnosti,
jež mají k dokonalosti velmi daleko. Co si o sobě myslíme, že si troufáme
odmítat přijmout své předky? Musíme vhlížet do hloubky. Možná že jsme
některého předka záměrně přehlídli, protože způsobil příliš mnoho utrpení. On či ona nebyli dokonalí. Právě proto se cítíme být vykořeněni ze
svého základu bytí. Vyloučili jsme se z proudu života a stali se tuláky, hladovými duchy, kteří hledají něco, v co by mohli doufat a věřit. Musíme být
pozorní a plně si uvědomit, že všichni naši předkové – ti téměř dokonalí
i ti velmi nedokonalí – jsou neustále v nás.
Pak se podíváme na své děti, nebo jako v mém případě, na své žáky.
Máme děti, které nesmírně milujeme a které jsou téměř dokonalé, a také
máme takové děti, které nám možná přinášejí velmi mnoho utrpení.
Avšak bez ohledu na to, jaké jsou, všechny jsou to naše děti. Kdo vlastně
jsme, že si dovolíme nepřijímat je takové, jaké jsou? Budeme-li cvičit tímto způsobem, brzy budeme schopni přijmout všechny své předky a všechny děti.
Při této první pokloně se shýbáme a dotýkáme se země s tím, že do
tohoto pohybu vnášíme veškerou svou inteligenci, vhled a srdce. Nechte
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Milá sangho, dnes je devátého června 1998. Probíhá třetí týden našeho
jedenadvacetidenního soustředění. Seznámili jsme se už s třináctým cvičením: „Zakouším pomíjivost, vdechuji a vydechuji“, a s patnáctým: „Zakouším nirvánu, vdechuji a vydechuji.“ Dnes se naučíme šestnácté cvičení: „Zakouším ,zanechání všeho‘, vdechuji a vydechuji.“ Čtrnácté cvičení
se naučíme zítra.

Jak se dotýkáme svých předků
Cvičení o tom, jak zanechat pokřiveného vnímání, je velmi důležité. Řekli
jsme si, že tři pečetě dharmy a tři poklony jsou konkrétní způsoby, jak
provádět třinácté, patnácté a šestnácté Buddhovo cvičení. Při první pokloně se vzdáváme svého takzvaného odděleného já a objímáme proud
života. Dotýkáme se svých předků, dětí a budoucích generací a splýváme
s nimi v jedno. Při druhé pokloně se spojujeme se všemi cítícími bytostmi
v přítomném okamžiku. Začínáme spojením s velkými bytostmi, od nichž
čerpáme jejich pevnost, svobodu, radost a soucítění, a získáváme tak dostatek energie, abychom dokázali obejmout utrpení světa i své vlastní,
neboť jedno odráží druhé.
Když provádíte první poklonu, vzpomeňte si na prázdnotu předání
svého těla. Hlubokým vhlížením do svého těla se dotýkáte svých předků.
Předali vám sami sebe. Vy jste jejich pokračováním a splýváte s nimi v jedno. Jak jsem řekl již dříve, příjemce předání splývá v jedno s předmětem
předání i s předávajícími. Prázdnota předání představuje tři prvky – předávajícího, předávané a příjemce – a tyto tři prvky nemají žádné oddělené
já; jsou tedy prázdné a jsou jedním a tímtéž. Když mniši a mnišky žádají
o jídlo, provádějí cvičení o prázdnotě dávání. Ten, kdo dává, předmět, který je dáván, i ten, kdo jej přijímá – ti všichni jsou jedno. V tomto cvičení
je zachována dokonalá rovnováha a je to ten nejlepší způsob, jak dávat
a přijímat. Musíte takto cvičit s láskou, aby milující splynul v jedno s milovaným.
Když otec miluje svého syna či dceru, neměl by nikdy říct: „Dal jsem ti
všechno, a ty si to nezasloužíš, protože se špatně chováš.“ V té větě totiž
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Milá sangho, dnes je jedenáctého června 1998 a budeme hovořit o třetí
pokloně.

Spolu-bytí
Když se dotýkáme země, vhlížíme do hlubiny svého těla a uvědomujeme
si, že jím nejsme spoutáni. Naše tělo je báječné. Obsahuje celý vesmír. Jak
už víme, všichni naši předkové, naše děti a jejich děti, ti všichni jsou v našem těle. Jejich přítomnost cítíme v každé buňce. Jsou v nás i kolem nás.
Stejné je to s elementy. Můžeme se dotýkat země, ohně, vody a vzduchu
v sobě i mimo sebe.
Můžeme vidět sami sebe jako vlny na hladině oceánu. Víme, že jednu
vlnu vytvářejí všechny ostatní vlny. Jedna obsahuje všechny a všechny se
nalézají v jedné. Taková je povaha vzájemně propojeného bytí, tedy spolu-bytí. Vzdouvání a klesání vlny nás nechává klidnými. Rozklad našeho
těla nás nechává klidnými. Nic nevzniká, nic nezaniká. Toto je třeba vidět,
když se dotýkáme svého těla a zbavíme se iluze o tom, že my sami jsme
jen tímto tělem. Stejně tak je nezbytné zbavit se své představy o tom, že
budeme žít nějakých šedesát či sedmdesát let.
Dříve, než jsme se takzvaně narodili, byli jsme tu už v jiných formách.
Po své takzvané smrti pokračujeme v životě v jiných formách. Nekonečné
nejsou jen životy buddhů a bódhisattvů. Délka života listu nebo svíčky je
také neomezená. Když meditujeme v chůzi a šlápneme na list, pomáhá
nám naše plné vědomí vhlédnout do hloubky povahy listu. Vypadá, že
umírá, že se rozkládá, aby se vrátil do země. Ve skutečnosti je to však
jen zdání. Vhlížíme-li do pravé povahy listu, vidíme, že list splývá v jedno se stromem. V jednom okamžiku list předstírá, že se rodí, v jiném
okamžiku zase, že umírá. Obojí je pouhé zdání. Hluboko ve své podstatě je list od zrození a smrti osvobozen. To, co vidíme, je jen pouhý jeho
projev.
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Dodatek druhý

pet tréninku plného
vedomí

První trénink
Vědom si utrpení, jehož příčinou je ničení života, slibuji, že budu v souladu se svou přirozeností rozvíjet svůj soucit a učit se prostředkům, jimiž
chráníme životy lidí, zvířat, rostlin a nerostů. Zavazuji se nezabíjet, nenechat zabíjet, netolerovat žádný vražedný akt ve světě, ve svých myšlenkách či ve svém způsobu života.

Druhý trénink
Vědom si utrpení, jehož příčinou jsou zneužívání a drancování přírody,
sociální nespravedlnost, krádež a útlak, slibuji, že budu v souladu se svou
přirozeností rozvíjet lásku a učit se pracovat pro dobro lidí, zvířat, rostlin a nerostů. Zavazuji se, že budu rozvíjet ušlechtilost a že se podělím
o svůj čas, energii a materiální zdroje s těmi, kteří jsou v nouzi. Zavazuji
se nekrást, nevlastnit nic, co mi nepatří. Zavazuji se respektovat majetek
druhých a zabránit komukoli v tom, aby měl jakýkoli prospěch z lidského
utrpení a z utrpení všech ostatních živých forem na zemi.
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Třetí trénink
Vědom si utrpení, jehož příčinou je nevhodné sexuální chování, slibuji,
že budu v souladu se svou přirozeností rozvíjet své vědomí zodpověnosti,
abych chránil bezpečí a čistotu každého jednotlivce, párů, rodin a společnosti. Jsem odhodlán nemít sexuální vztahy bez lásky, a to ani dlouhodobé. Pro své vlastní štěstí i štěstí druhých jsem pevně odhodlán respektovat své závazky stejně jako závazky jejich. Udělám vše, co je v mých
silách, abych uchránil děti před sexuálním zneužitím a zabránil párům
i rodinám v rozchodu kvůli nezodpovědnému sexuálnímu chování.

Čtvrtý trénink
Vědom si utrpení, jehož příčinou jsou neuváženě vyřčená slova a neschopnost naslouchat druhým, slibuji, že budu v souladu se svou přirozeností
mluvit se všemi s láskou, abych ulehčil jejich trápení a předával jim radost
a štěstí. Vím, že slova mohou být zdrojem štěstí i utrpení, proto jsem odhodlán učit se mluvit upřímně a používat slov, která v každém vzbuzují
sebedůvěru, radost a naději. Zavazuji se, že nerozšířím žádnou informaci,
o níž nevím, zda je pravdivá, a že nebudu soudit ani kritizovat to, čím
si nejsem jist. Zavazuji se, že nevyslovím slova, která by mohla vyvolat
rozdělení, nesoulad či rozvrat rodiny nebo společenství. Zavazuji se, že
vynaložím veškeré úsilí, které je nezbytné k usmíření a urovnání všech
konfliktů, ať jsou sebemenší.

Pátý trénink
Vědom si utrpení, jehož příčinou je nerozvážná konzumace, slibuji, že
budu v souladu se svou přirozeností udržovat sám sebe i svou rodinu
a společnost v dobrém fyzickém i duševním zdraví praxí plného vědomí
při jídle, pití či jiné konzumaci. Budu konzumovat pouze to, co udržuje
štěstí, radost a klid jak v mém těle a mysli, tak v těle a kolektivním vědomí
mé rodiny a společnosti. Nebudu požívat alkohol ani žádnou jinou formu
drogy. Zavazuji se, že nebudu konzumovat žádnou potravinu či výrobek,
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který obsahuje jedovaté látky, jako jsou některé televizní pořady, časopisy, knihy nebo rozhovory. Jsem si vědom toho, že škodím-li těmito jedy
svému tělu a mysli, dopouštím se zrady na svých rodičích, svých předcích
i potomcích v příštích generacích. Zavazuji se, že rozumnou konzumací
transformuji násilí, strach, hněv a zmatek, které jsou ve mně i ve společnosti. Uvědomuji si, že vhodné stravovací a morální zásady jsou nezbytné
pro mou vlastní transformaci i pro transformaci společnosti.

