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Daleko za představami o tom,  
co je dobré a co špatné, je místo.  
Tam se setkáme.

Když si duše lehne do té trávy,
je svět příliš naplněn, než aby se o něm dalo mluvit.
Představy, řeč, dokonce ani výraz „jeden druhého“,
již nedávají žádný smysl.
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z výboru Open secrets
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PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ

Když jsme jako lékaři na lékařské fakultě skládali Hippo-
kratovu přísahu, zapřísahávali jsme se k tomu, že „všude, 
kam vstoupíme, budeme vstupovat ve prospěch nemocné-
ho, zbaveni každého vědomého bezpráví a každého zlého 
činu“. Dnes, po více než dva a půl tisíci letech po Hippokra-
tovi nás jak moderní psychologie, tak i východní moudrost 
zvou k tomu posunout tento slib na novou, hlubší úroveň. 
Nabádají nás k tomu, abychom se ve prospěch kvality naší 
zdravotní péče učili objevovat i ty složky našeho chování, 
které jsou nevědomé, automatické či reaktivní.

Když Saki Santorelli před více než dvaceti lety psal tuto 
knihu, nemohl tušit, kam až výzkum a klinická praxe mind- 
fulness v medicíně dospějí. Dnes již žijeme ve světě, kde 
jsou v zemích jako Velká Británie, Německo či Nizozemsko 
programy založené na mindfulness propláceny zdravot-
ními pojišťovnami. V odborných časopisech se dočteme 
o příznivém efektu mindfulness na deprese, úzkosti a zá-
vislosti. Neurovědecké studie nám transparentně popisují 
změny aktivity a struktury mozku po mindfulness trénin-
ku či dokonce příznivé změny v genech souvisejících se 
stárnutím. V zahraničí vídáme tuto praxi jako již běžnou 
součást nemocnic, škol či v některých případech i parla-
mentních síní (s úsměvem jsem četl, jak si britští politici 
pochvalovali, že se jim po meditační praxi v parlamentě 
spolu lépe nesouhlasí).
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Česká republika však v tomto tématu také nezahálí 
a pro mnohé bude překvapením, do jaké míry je již mind- 
fulness do vzdělaní našich mediků a lékařů začleněna. 
Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity již mají stu-
denti k dispozici Akademické centrum pro výzkum a praxi 
mindfulness MUNI (Mindfulness Research and Practice 
Network of Masaryk University), které je k všímavé pra-
xi aktivně vede. Úvod do mindfulness a její smysluplnosti 
pro zdravotníka je již součástí povinného kurikula studen-
tů medicíny, zubního lékařství i zdravotních sester. Česká 
lékařská komora své lékaře pravidelně zve na mindfulness 
kurzy, které sama pořádá. Masarykův onkologický ústav 
otevírá svým pacientům brány do této praxe prostřednic-
tvím světa eHealth. Nelze opomenout ani české vědce, 
kteří přispěli k zajímavým poznatkům o efektu mind- 
fulness u pacientů s onkologickým onemocněním, poru-
chou paměti či chronickou bolestí.

Po tom, co se se studenty Lékařské fakulty během jejich 
výuky na chvíli zastavím a pozvu je do krátké praxe za-
měřené na dech, se mě někdy ptají, zda to není tak trochu 
útěk od reality. Zda tím, že pozornost takto odkloníme 
od stresu, myšlenek či emocí směrem k dechu, je zároveň 
nepotlačujeme, neodsouváme. Miluji tuto otázku. Mají na-
prostou pravdu. Kdyby naše chápání mindfulness skončilo 
jenom v rovině jakési relaxace, zcela by nám unikl její sku-
tečný potenciál. Stejně jako v medicíně, která není jenom 
o tlumení symptomů, ale i o hledání příčiny nemoci (čas-
tokrát prostřednictvím vyšetření, která nemusí být pří-
jemná či bezbolestná), tak i v mindfulness se po stabilizaci 
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pozornosti učíme pohlédnout do tváře své mysli a odhalu-
jeme to, co je nevědomé a častokrát i nepříjemné. A tak jak 
medicína ví, že diagnostika je pro zdraví pacienta klíčová, 
tak i přístupy mindfulness ví, že toto zkoumání sebe sama 
je nezbytné pro dodržení hlubšího slibu, o kterém píši 
výše. Právě k této investigaci nás Saki svou knihou zve. 
Zve nás k tomu neodvracet pohled, ale pohlédnout do sebe 
samotného a prostřednictvím tohoto vhledu objevit svět, 
který by jinak zůstal ztracený pod rouškou myšlenek, emo-
cí a reaktivity. 

Hippokratovo učení a buddhistická psychologie, jak 
čtenáři při čtení této knihy uvidí, nám společně otevírají 
cestu k medicíně, která je na jedné straně etická, na dru-
hé straně také soucitná a moudrá. Možná že je nejvyšší 
čas, aby se jejich zakladatelé, Hippokratés a Buddha (kteří 
shodou okolností žili téměř v tom samém století, akorát 
na opačné straně planety) po tolika letech setkali v naší 
práci s lidmi a našli společnou řeč.

MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.
Neurolog, neurovědec,

zástupce přednosty Ústavu psychologie  
a psychosomatiky na Lékařské fakultě  

Masarykovy univerzity,
vedoucí akademického centra  

Mindfulness Research and Practice Network  
of Masaryk University (MRPN MUNI)
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PŘEDMLUVA

Blíží se dvacáté výročí založení Kliniky snižování stresu 
a já pociťuji hluboký vděk a radost, že mohu být svědkem 
vydání knihy svého dlouholetého kolegy, drahého přítele 
a bratra v dharmě Sakiho Santorelliho. Jeho kniha propůj-
čuje práci, která se uskutečňuje na klinice, jakož i hlubším 
principům a praxi, které ji utvářejí a udržují, nový, jiskřivý 
a silný hlas. Mám na mysli práci všímavosti, v celé její nád-
herné jednoduchosti, její nesmírné vrstevnatosti a v jejím 
nekonečném rozvětvování struktur, tónu a potenciálu. Jak 
na stránkách této knihy uvidíte, k všímavosti patří vnitřní 
i vnější nasazení; to je podle mého přesvědčení zásadní pro 
udržení a další rozvoj toho, co je v nás jako jednotlivcích 
i jako společnosti nejcennější.

Všichni jsme pravděpodobně zažili, že nás lékaři, 
na které jsme se obrátili s problémy a starostmi, nevy-
šetřili nebo nevyslechli. Odcházeli jsme od lékaře s poci-
tem, že si nás nevšímali, že k žádnému setkání nedošlo, 
a proto jsme byli nehledě na jeho technické dovednosti 
nespokojení. Nyní, na přelomu století, a dokonce tisícile-
tí, se medicína učí, že již takové chování není přijatelné 
jako norma. Mnoho lékařů si stále více uvědomuje, že je-
jich nedostatečná přítomnost může mít nejen škodlivé 
účinky na pacienty, ale i nepříznivý dopad na jejich vlastní 
spokojenost. A když se dnes sami staneme pacienty, jsme 
zpravidla mnohem méně pasivní, daleko lépe informovaní 
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a mnohem víc v procesu uzdravování toužíme po rovno-
cenném vztahu, než tomu bylo v minulosti. Lékařské školy 
ve Spojených státech tomuto vývoji porozuměly a v sou-
časné době vzdělávají lékaře v tom, jak být v rozhovoru se 
svými pacienty přítomní, jak naslouchat a jak neskrývat 
své emoce a naopak mobilizovat vnitřní zdroje pacientů 
k učení, růstu a uzdravení. I když v tomto ohledu bylo do-
saženo značného pokroku, k opětovnému polidštění me-
dicíny je ještě dlouhá cesta. Chovám naději, že tato kniha 
významně přispěje k pokračování a prohlubování tohoto 
procesu a stane se základní četbou pro všechny studenty 
medicíny a další lidi, kteří se připravují na práci ve zdra-
votnictví. Saki se do tohoto vzdělávání sám velmi osobně 
zapojuje prací se studenty medicíny, která je zde krásně 
zachycena. Projevuje se samozřejmě i v jeho práci s lidmi, 
které na naši kliniku odkázali jejich lékaři a kterým je tu 
dána příležitost mimořádným a neočekávaným způsobem 
se podílet na svém vlastním uzdravení a péči o sebe.

Ve svém celku mají příběhy v této knize nesmírně 
hluboké důsledky pro medicínu a zdravotní péči obecně, 
pro vztah lékařů a ošetřovatelského personálu s pacienty 
a pro možnosti oboustranného učení, růstu, uzdravování 
a transformace každého z nás. Při přemýšlení nad příběhy 
je třeba velké péče a pozornosti. Neměl by to však být pro-
blém, protože Sakiho smýšlení a hlas promlouvající z těch-
to stránek probouzejí nadšení, přičemž se někdy téměř 
podobají výrokům starozákonních proroků a jindy ztěles-
ňují ohleduplnou citlivost milujícího člověka nebo bolest 
a rozpaky nad vlastním uvězněním v nevyhnutelných 
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omezeních a obavách, které v nás vyvolávají touhu se 
skrýt. Jako čtenář jsem na vlastní kůži pocítil emocionální 
účinek Sakiho knihy a rovněž jsem byl svědkem působení 
Sakiho textů na stovky pracovníků ve zdravotnictví, když 
ze své knihy četl na workshopech, které jsme společně po-
řádali – nejméně čtvrtina publika měla brzy slzy na krajíč-
ku, ostatní seděli v tichém ohromení, zasaženi emocionál-
ní silou čtení a jeho poselstvím.

Saki v knize mluví jedinečným hlasem. Nejpřiléhavě-
ji to mohu popsat tak, že jeho dílo, třebaže psané prózou, 
je svým rytmem, obrazy a spirituálním i emocionálním 
nábojem ozvěnou díla Rúmího, súfijského básníka a mu-
drce z třináctého století, ze kterého Saki volně čerpá při 
splétání základních témat této knihy. A přesto jsou její ob-
sah a styl zcela aktuální. Přímým a obecně srozumitelným 
jazykem oslovuje to nejhlubší, nejcennější a nejskrytější, 
co se v nás jako lidských bytostech skrývá. To, co chce nalé-
havě, navzdory všem našim obavám a sklonu žít spíš ve své 
hlavě než v plnosti celé své bytosti, vyjít na světlo: mysl 
a tělo, hlavu a srdce, tělo a duši. To, co někdy můžeme za-
slechnout nebo spatřit, když se naučíme čas od času zůstat 
potichu a v klidu, co je uvnitř a co se skrývá za neustálou 
činností mysli a těla.

Neodvracej pohled je kniha, jejíž témata jsou vzájemně 
propojená a vytváří souvislý celek, ze kterého vychází jas-
ný a fascinující obraz lidské důstojnosti, lidského utrpení 
a lidské velikosti. Obraz, který ukazuje, co vše je možné, 
pokud si udržujeme vědomí celku a naučíme se setrvávat 
ve skutečnosti. Sakiho kniha mluví o meditaci, které je 
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vdechnut život, a o životě, kterému je vdechnuta medita-
ce. O uzdravujícím vztahu mezi lidmi, které svedl dohro-
mady tento cíl, a o možnosti uzdravujícího vztahu uvnitř 
nás samotných a v našich rodinách, a to bez ohledu na věk, 
zdravotní stav nebo životní situaci. Prolíná se v ní upřím-
ně a bez přehánění či romantizování zkušenost našich pa-
cientů, kteří procházejí osmitýdenním kurzem snižování 
stresu, se Sakiho vlastní zkušeností jakožto učitele, prů-
vodce, meditujícího, zdravotníka a člena rodiny. S nesmír-
nou opravdovostí a přesností je tu vykresleno jádro toho, 
co se děje v našich pacientech i v nás samotných v roli uči-
telů, když společně kráčíme touto cestou. To je samo o sobě 
Sakiho obrovským úspěchem a zásadním příspěvkem 
k prohlubujícímu se chápání toho, co ve skutečnosti zna-
mená integrativní medicína, medicína těla a mysli, parti-
cipativní medicína a konečně i dobrá medicína vůbec a co 
si od ní lze slibovat.

V prvním anglickém vydání se kniha jmenovala, stejně 
jako jedna z kapitol knihy, Rozbití a přece úplní a nesmírně 
dojemné poselství těchto slov se fascinujícím způsobem 
jako červená nit vinou celou knihou. Saki se znovu a znovu 
a velmi různými způsoby ptá: „Co je rozbité?“ a různými 
způsoby nám ukazuje, že to rozbité je vždy náš omezený 
pohled na sebe samé jako na odloučené, oddělené a nedo-
statečné lidi. Právě tento omezený pohled a strach nás čas-
to vedou k tomu, abychom si, Sakiho slovy, „drželi plnost 
života od těla a snažili se vpasovat do bezpečné, šedé klece 
s chabými stěnami“. Proto tato práce není ničím menším 
než pozváním, abychom unikli ze známého vězení, které 
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jsme si sami vytvořili, abychom začali naslouchat vnitř-
nímu volání a touhám svého srdce a abychom se doslova 
vařili v ohni bezprostřední zkušenosti, a tak se stávali zra-
lými, šťavnatými a v úplnosti sami sebou.

Praxe všímavosti proniká do všech koutů naší psychiky 
a našeho srdce. Aby nás osvobodila, volá nás k tomu, aby-
chom se důkladně zabývali základními příčinami svých 
individuálních i kolektivních soužení a utrpení, uznali 
je a pečlivě sledovali, jak na nás působí. Na jedné straně 
od nás praxe žádá, abychom byli ochotni vnímat, co námi 
ve skutečnosti hýbe – z tohoto významu totiž vzniklo la-
tinské slovo emoce. A na druhé straně, abychom se učili své 
pocity prožívat způsobem, který nám umožní jejich sílu 
využít k učení, uzdravení a podpoře růstu, místo abychom 
na ně reagovali a cítili se jimi chronicky zahlceni a uvěz-
něni. Saki této nanejvýš důležité oblasti nesmírně zručně 
a jemně vdechuje život. Daniel Goleman uvádí uvědomo-
vání přítomného okamžiku, což je v zásadě všímavost, 
jako základní pilíř emoční inteligence. Sakiho příběhy 
představují a vysvětlují, jak pěstovat „láskyplnou pozor-
nost“ – slovy učitele meditace a badatele Corrada Pensy – 
a s naprostou upřímností a soucitem se sebou samým ji 
přivést k libovolnému emočnímu stavu, třeba sebevíc zne-
pokojivému nebo zmáhajícímu, a přiblížit se tak hluboké 
zkušenosti svobody a vědomí možnosti zacelení starých 
i nedávných ran.

Posledních patnáct let jsem měl to potěšení se Sakim 
úzce spolupracovat na Klinice snižování stresu. Předtím 
byl prvním studentem medicíny, který jako stážista prošel 
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naším programem. V roce 1979, kdy byla klinika založe-
na, byla dost samozřejmě považována za moje dítě. Dnes, 
o dvacet let později, ji stěží lze pokládat za dítě a nutno 
říct, že už v žádném případě není „moje“. V průběhu let ji 
Saki a další naši kolegové učitelé, všichni hluboce oddaní 
své práci, pod jeho pečlivým a láskyplným vedením přijali 
za vlastní a svědomitě zdokonalovali umění, které od nás 
všech klinika bez ustání vyžaduje. Sakiho kniha je boha-
tým a výmluvným svědectvím o převzetí této odpověd-
nosti a o rozvinutí tohoto umění.

Vždy jsme učitelům na klinice, a tedy sami sobě, zdů-
razňovali, že je podstatné, abychom učili podle své vlastní 
meditační praxe, což v důsledku znamená podle vlastního 
jedinečného bytí, intuice a zkušenosti. To je třeba spojit 
se schopností vnímat, co se děje v přítomném okamžiku, 
a určitým citem pro to, jakým směrem se jedno nebo druhé 
setkání potřebuje ubírat. Podobně jako když hudební dílo 
hrají různé orchestry nebo když se po čase vracíme k básni, 
která se nás dotkla, nejsou žádné dvě cesty osmitýdenním 
kurzem nikdy stejné, přestože studijní plán zůstává stále 
tentýž. Takovou virtuózní bdělost je možné cítit prakticky 
v každém slově a v každé kapitole Sakiho knihy. 

Tato kniha jasně ukazuje, že Saki je jako učitel a men-
tor mistrem. Jeho odvaha, zranitelnost, upřímnost, vášeň 
a inteligence jsou výrazem tohoto mistrovství. Ve své sou-
časné pozici ředitele Kliniky snižování stresu a ředitele 
všech klinických a vzdělávacích programů Centra pro vší-
mavost v medicíně, zdravotní péči a společnosti svou prací 
hluboce ovlivnil stovky učitelů toho, co dnes známe jako 



22 SAKI SANTORELLI

snižování stresu prostřednictvím všímavosti (MBSR). 
V době, kdy píšu tuto předmluvu (tj. v roce 1999 – pozn. 
překl.), se již toto hnutí rozrostlo do více než dvou set čty-
řiceti různých programů ve zdravotnických zařízeních 
a na klinikách po celém světě a na lékařské fakultě univer-
zity v Massachusetts byly v MBSR vyškoleny stovky mla-
dých lékařů. Díky práci se Sakim jsem nesmírně vyrostl 
a mnoho se od něj naučil, především jsem daleko hlouběji 
pochopil hodnotu a posvátnou povahu zranitelnosti a nau-
čil se důvěřovat cestám srdce a jeho potřebě spočinout v klí-
čových okamžicích a vychutnávat si je. Sakiho kolegové, 
pacienti, studenti a žáci už roky těží z jeho jasného způso-
bu vyjadřování, jemného smyslu pro humor, pronikavého 
pohledu a vypravěčského umění. Nyní bude mít příležitost 
slyšet z těchto stránek jeho mnohovrstevnatý hlas, kte-
rý se vyznačuje emoční inteligencí, nesmírnou něžností 
a soucítěním, celý svět. Pečlivě poslouchejte. Jako pa- 
cient, lékař, zdravotník nebo lidská bytost. Může vám to 
zachránit život.

Jon Kabat-Zinn, PhD.
Zakladatel Kliniky snižování stresu

a výkonný ředitel Centra pro všímavost  
v medicíně, zdravotní péči a společnosti
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ÚVOD

Středem pozornosti této knihy je uzdravující vztah a vnitř-
ní zákonitosti tohoto archetypálního spojení, je-li podpí-
ráno praktikováním meditace všímavosti. V knize vychá-
zím z metod vyvinutých v Klinice pro snižování stresu, 
působící v Lékařském centru Massachusettské univerzity, 
které praktikuje přes deset tisíc pacientů. Bezprostřední 
zkušenosti s nimi se dostalo tisícům pracovníků ve zdra-
votnictví, kteří se zúčastnili kurzů pořádaných po celých 
Spojených státech. Často u nich povzbudily zásadní změnu 
v porozumění sobě samému, svým pacientům a možnos-
tem, které tkví v uzdravujícím vztahu.

Kniha se zakládá na dvaceti letech práce v oboru kli-
nické medicíny a zkoumá práci všímavosti jako Cestu – 
s vnitřní disciplinovaností se učit setkávat se s výzvami, 
které vyvstávají při péči o sebe sama a službě druhým, 
a přijímat je s bdělostí. Každý oddíl je pozváním – otevře-
ným tázáním zaměřeným na oblast všímavosti v lékařství 
a zdravotní péči. Dohromady nabízejí konkrétní metody, 
jak uvést všímavost do svého života, ať už je vám dobře, 
nebo čelíte dodatečné zátěži v podobě nemoci nebo pra-
cujete ve zdravotnictví a rádi byste tuto vnitřní disciplí-
nu vpletli do tkaniva svého života. Může se zdát, že jsem 
do knihy zahrnul řadu kapitol, které se zdánlivě obracejí 
jen na zdravotníky, nebo jen na pacienty. Není to tak. Spíš 
jsem vykreslil souběžný alchymický proces, který probíhá 
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ve mně jako lékaři a v těch, kterým na klinice sloužím, 
když se spojíme prostřednictvím všímavosti. Jako v kaž-
dém hodnotném vztahu jeden v druhém vyvoláváme právě 
to, co si nejvíc žádá naši pozornost a co v sobě většinou 
nejsme ochotní nebo schopní uznat a přijmout. Společný 
závazek všímavosti je pro nás silným zvětšovacím sklem, 
přes které vidíme zrovna to, co potřebuje péči, a metodou, 
jak si osvojit umění práce se sebou samým i umění budo-
vání vztahů. Doufám, že tak jako se to stalo lidem, se kte-
rými se setkáte na stránkách této knihy, se i ve vás vznítí 
hlubší porozumění a důvěra ve vlastní vnitřní sílu a vyna-
lézavost, jakož i větší otevřenost jedinečnému potenciálu, 
který v sobě uzdravující vztah skrývá.

Společně budeme zkoumat, zda a jak je možné naučit 
se otevřít v okamžicích, kdy bychom se raději uzavřeli, jak 
s upřímností a laskavou pozorností čelit tomu, co chce-
me odvrhnout a co také u sebe i u druhých většinou od-
mítáme, jak být přítomní vůči druhým a připojit se k nim 
ve chvílích, kdy bychom se raději stáhli. Přistupujeme-li 
k všímavosti tímto způsobem, může proměnit uzdravu-
jící vztah ve sféru vědomé živoucí spolupráce a vzájemné 
transformace. Zkoumám univerzální, vzájemně propoje-
nou podstatu této cesty na příkladu vlastního života a ži-
votů těch, s nimiž jsem se setkal na klinice při osmitýden-
ních kurzech (kterých probíhá i víc zároveň). Tyto příběhy 
se zrodily v nádobě našeho sdíleného spojení. Ačkoli jsem 
u postav kvůli zachování anonymity změnil jména a dal-
ší poznávací znaky (s výjimkou Lindy Putnamové a Teda 
Cmarady, kteří mi dovolili použít jejich pravá jména), 
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popsané události odpovídají skutečnosti a jsou vyprávěné 
tak, jak se staly. Účastnit se takové odysey vyžaduje od pa-
cientů i lékařů ochotu vydat se jako Dante nebo Persefona 
do neznámé temnoty, neboť teprve až pak se mohou vyno-
řit do dříve nepoznané úplnosti.

Při psaní této knihy jsem se hodně inspiroval súfíjským 
učitelem a básníkem z třináctého století Džaláleddínem 
Rúmím. On je výživou, kterou jsem byl dlouhou dobu 
sycen. Teprve dnes ji však vidím, začínám vychutnávat 
a trávit. Klaním se americkému básníkovi a překladateli 
Colemanu Barksovi a jeho zuřivé snaze stát se „uchem“ 
a nástrojem, díky níž nám naši stravu zpřístupnil.

Stejně jako vy, i já zůstávám stále žákem, který nepře-
stává hledat svou cestu. Jsem udiven a vždy znovu ohro-
men všímavostí, s níž se sám setkávám. Žasnu nad neu-
věřitelnými schopnostmi těch, kteří za mnou chodí pro 
pomoc a kteří mi toho tolik dávají. A jsem vděčný za ne-
sčetné příležitosti praktikovat bdělost ve společenství 
svých spolupracovníků a těch, které potkávám ve světě 
medicíny a zdravotní péče. Nabízím vám svou ruku a dou-
fám, že budeme po nějakou dobu moct společně kráčet 
do této nezměrné oblasti bez hranic. Každé slovo, které 
jsem napsal, bylo již tisíckrát vysloveno, vykřičeno, zazpí-
váno či pošeptáno. Věnujte těmto slovům čas. A budete-li 
chtít, znovu a znovu je opakujte.





PRVNÍ ČÁST 
SBÍHÁNÍ

Jsme zde na Zemi zásadním způsobem nedokona-
lí, zranění, rozzlobení, ublížení. Tento lidský úděl, 
tak bolestný a jaksi zahanbující – protože se cítíme 
slabí, je-li naše pravda o nás samých odhalena – je 
snesitelnější, když ho tváří v tvář sdílíme pomocí 
slov, zpoza nichž hledí lidské oči plné soucitu.

ALICE WALKEROVÁ

Anything We Love Can Be Saved
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MÝTUS O CHEIRÓNOVI

Kdysi dávno ve starém Řecku pozval hrdinu a boha Héra-
klea do své jeskyně kentaur Folos. Přítomen byl i kentaur 
Cheirón, moudrý a dobrý učitel a velký znalec léčitelství. 
Jako poděkování za pozvání Héraklés na oslavu přinesl 
džbán opojného vína. Jeho bohatá vůně přilákala další 
kentaury, kteří nebyli zvyklí na víno, opili se a začali zápa-
sit. V potyčce Héraklés vystřelil šíp a ten zasáhl Cheiróna 
do kolene.

Cheirón poučil Héraklea, jak ránu ošetřit. Protože však 
byl šíp smočen v jedu Hydry, mnohohlavé příšery, kterou 
téměř nebylo možné zabít, rána se nikdy úplně nezhojila. 
Největší ze všech léčitelů, který uměl vyléčit jiné, nedoká-
zal zcela vyléčit sám sebe; a jelikož je nesmrtelný, Cheirón 
žije navždy se svým poraněním jakožto archetypální zra-
něný léčitel.

Po svém zranění přijal Cheirón ve své jeskyni na úpatí 
hory Pelionu tisíce žáků a učil je. Říká se, že jedním z nich 
byl i Asklépios, který se od něj naučil znalostem o rostli-
nách, hadí moci a moudrosti zraněného léčitele. Později se 
tímto uměním a vědou zabýval také Asklépiův potomek 
Hippokratés.
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ŽIVOUCÍ MÝTUS

Je středa šest hodin večer a já sedím v kruhu lidí, kteří se 
sešli k prvnímu setkání na Klinice pro snižování stresu. 
První půlhodinu rozhovor klouže po povrchu, po hladině 
moře ještě nevyslovené, ale přesto sdílené lidské zkuše-
nosti. Pak se spojenými silami ponoříme do jeho hlubin.

Zeptám se: „Možná byste mohli říct své jméno... něco 
o tom, co vás sem přivádí... co od těchto setkání očeká-
váte... v co doufáte.“ Muž po mé levici začne. „Jmenuju se 
Frank. Mám rakovinu tlustého střeva. Byl jsem na ope-
raci... Byl jsem na ozařování a chemoterapii... Ale něco se 
mnou není v pořádku. Vím to. Cítím to. Cítím se zaraženě, 
otupěle... celá moje rodina to na mě vidí. Chci žít jinak... 
radostnějc.“ Účastníci se ztiší a pozorně ho poslouchají. 
Všichni vědí, že Frank mluví za nás za všechny. Povzdech, 
který se ozve téměř neslyšně, zato však ze všech stran, to 
potvrzuje. Frank se rozhlédne a, jako možná nikdy před-
tím, slyší a cítí hluboký vliv a ozvěnu vlastních slov. S oči-
ma rozsvícenýma nadějí se obrátí ke mně. Mlčky na sebe 
kývneme. Zavře oči a zaboří se hluboko do své židle, tváře 
vlhké od slz tohoto našeho moře.

Po jeho levici sedí Bill. Zavrtí se na židli, nakloní se 
dopředu, pohled upřený k zemi, pak začne: „Hádám se 
s dětmi. Často je mezi námi napětí. Hodně mi na nich zá-
leží. Miluju svou práci... je to o nervy. Zvýšil se mi krevní 
tlak. Nelíbí se mi, co se ze mě stalo.“ Položí hlavu do dlaní 
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a ohnutý si opře lokty o stehna. Jeho tělo jako by obejmula 
nesmírná prapůvodní nehybnost, v očích se mu zračí bře-
meno mnohaleté historie. Pak je opět vtažen do místnos-
ti, znovu se spojí s okolní společností a tvářemi ostatních 
a prohlásí: „Musím s tím něco udělat.“

Zatímco Bill mluví, žena vedle něho si znovu a znovu 
přehazuje nohu přes nohu. Pravou přes levou, levou přes 
pravou, pořád dokola. Zaklání hlavu v rytmu nohou. Vlasy 
jí padají do tváře. Třikrát nebo čtyřikrát si je dá za ucho, 
pak ze sebe zadýchaně, přerývaně vyrazí:

„Já jsem Rachel.“ Třese se.
„Jsem na odvykačce... Byla jsem čistá.“ Rozpláče se.
„Deset měsíců... před třemi měsíci jsem si dala... Teď 

jsem tři měsíce čistá.“ Hlasitě se rozvzlyká.
„Právě mi diagnostikovali AIDS.“
Všichni se zachvějí. Sedíme pohromadě a nasloucháme 

něčemu, co jsme možná ještě nikdy neslyšeli – alespoň ne 
z takové blízkosti – a co teď ani nechceme slyšet. Rozhod-
nu se Rachel neutěšovat slovy ani činem, nýbrž uctít její 
pravdu tím, že nic neudělám a nechám bouřící vody dorá-
žet na břehy našich srdcí. Dlouho jsme zticha. Zraky míří 
k ní a občas mrknou po mně. Zavírají se. Otevírají. Mluví 
beze slov. Plní se.

Měli bychom dnes vyslechnout dvacet sedm dalších 
příběhů. Dvacet sedm lidí. Mají určitou představu, proč tu 
jsou. S tím, jak spolu nasloucháme a mluvíme, však jejich 
představy nabývají jasnějších obrysů. Moje také. Nemám 
rakovinu tlustého střeva. Nemám AIDS, nemám vysoký 
tlak a nezotavuji se po srdeční mrtvici. Přesto vím, že i já 
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jsem závislý na přemíře navyklých emočních a mentálních 
stavů, občas přehnaně pečuji o své zdraví nebo se hádám 
s dcerami. Občas se stydím, když si uvědomím svoji sla-
bost a nedokonalost. Ztrácím se ve víru podmíněné his-
torie a hluboko v sobě vím, že mezi nimi a mnou neexis-
tuje žádná opravdová hranice. Současný stav našich těl 
se prozatím liší. Ale za tímto jemným, dočasným dělícím 
závojem jsme všichni pacienti. Pacienti podle latinského 
slova patiens, v jehož kořeni pati je zachycen jak náš stav, 
tak naše schopnost „podstoupit, vydržet a snášet utrpení“. 
To máme společné a v tom je ohromný potenciál. Budeme-
-li postupovat moudře, můžeme obděláváním tohoto pole 
dojít probuzení do plnosti svého života.

Všímám si, že uprostřed našich vyprávění se překvapi-
vě vynořuje jakási lehkost. Sdílení není jen očistné. Nejsil-
něji je v místnosti cítit nikoli tíha, nýbrž hluboké přijetí. 
To uznání je skutečným vyjádřením síly a odvahy a podo-
bá se spíš hromadnému vyhrnutí rukávů než prolomení 
emoční hráze, jež nás smete v přílivu bezmoci a zoufalství. 
Je to začátek vztahu.

Odhalujeme jeden druhému své rány. Pojmenováváme 
je, ale nenecháme se jimi zničit. Právě naopak. Obvyk-
lý sklon hluboce se ztotožňovat se „svojí“ bolestí nebo 
„svým“ problémem a zdůrazňovat je, je pomalu odnášen 
poznáváním naší společné situace a naší ochotou žít spolu, 
třeba jen na okamžik, v této sdílené skutečnosti. Přirozeně 
v nás sílí všímavost – uvědomění pěstované naší ochotou 
se navzájem vyslechnout, sedět pospolu bez hodnocení, 
bez udílení rad, sahání po snadných odpovědích nebo 
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dovolávání se povrchních tvrzení. Sedíme každý na svém 
místě – možná pevněji než kdy jindy – a pečujeme o své 
rány a zmírňujeme jejich bolestivost tím, že je, jak říká Ali-
ce Walkerová, „tváří v tvář sdílíme pomocí slov, zpoza nichž 
hledí lidské oči plné soucitu“.

Přestože já jsem lékař a učitel, tak to, že tu sedím a po-
slouchám, mi připomíná, že jsem byl zas jednou přizván 
ke společné práci. Je pro mě zásadní si to znovu a znovu 
připomínat. Budeme mít osm týdnů k tomu, abychom 
tento terén prozkoumali. Osm týdnů k tomu, abychom 
vstoupili do koloběhu, který zintenzivní naše životy a kte-
rý zažehneme svojí ochotou vejít do dveří a začít. Není to 
jen jejich práce; je to i má práce. Každý jsme živoucím mý-
tem, který vypráví jak o Cheirónově zranění, tak o vnitř-
ní schopnosti těžit z nesnází a proměnit se. Mimo rámec 
svých rolí, jakožto lidské bytosti, kráčíme, ať už to víme, 
nebo ne, univerzální, mytologickou cestou tohoto hrdiny. 
Ať už nabízíme, nebo hledáme pomoc, možná je naším 
skutečným úkolem poznání, že uzdravující vztah – pole, 
na kterém se setkává pacient a lékař – je, slovy mytologa 
Josepha Campbella, „v sobě se zrcadlícím tajemstvím“ – 
ztělesněním výjimečné lidské činnosti, která probouzí 
otázky o sobě samém, o druhém a o tom, co to znamená 
uzdravit sám sebe.
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VNITŘNÍ LÉČITEL

Ach, čtenáři... 
Ať už jste zcela zdraví, nebo jste nemocní, ať už se vaše 

neduhy projevují v těle, nebo v duševních mukách, drží-
te v rukou opravdový příběh. Vypráví o skrytém pokladu, 
připomíná vaše bohatství, vyzývá vás, abyste se přihlásili 
o dědictví, které vám náleží. Vzpomínáte si na tu hojnost, 
o které mluvím? Na ten klenot, který byl do vás dávno vlo-
žen? Je to vaše podstata, neviditelná, přesto neodbytná, 
která kráčí vždy s vámi, i když si právě myslíte, že jste sami.

Cítíte v sobě ten život? I teď při čtení možná pociťuje-
te jeho volání v jemné záplavě slin v ústech nebo v šepotu 
dávnou řečí ve svých útrobách. Ty tóny znáte, vycházejí 
z místa, kde se žebra rozestupují jako brána, nebo vám jako 
vánek ševelí v uších uprostřed noci, když spánek odchází 
a probouzíte se do bdělosti. Je to váš starý přítel, spojenec, 
který vás doprovází celý život.

Možná je načase, abyste se znovu seznámili, abyste spo-
lečně vyrazili do světa s obnovenou pozorností. Já i ty pu-
tujeme s cílem najít tento drahokam, který se v nás skrývá. 
Navzdory všem pokusům prezentovat se jinak, navzdory 
našim domněnkám, že druzí mají vše vyřešené, všichni 
děláme to samé. Možná bychom mohli chvíli putovat spo-
lečně, bok po boku. Máme snad nakonec jinou možnost?

V procesu zvaném dospívání jsme byli většinou vedeni 
k tomu, abychom na tuto vrozenou přítomnost zapomněli. 
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Vzpomenout si na svou vnitřní záři je převratný krok. 
Spojení s takovou živostí nevyhnutelně převrátí náš život 
vzhůru nohama. Ale to stojí za to, ne? Mezitím běžné spo-
lečenské návyky podporují náš zaběhnutý pocit odloučení 
od druhých a namísto výživného pokrmu nám nabízejí jen 
chudou kaši. Ve většině případů zůstáváme v tomto roz-
dělujícím transu, dokud nás z něj nevytrhnou okolnosti, 
které rozervou tkanivo našeho života a donutí nás obrátit 
se opět sami k sobě. Něco takového je nedílnou součástí ži-
vota. Někdy to zaklepe na naše dveře v podobě nemoci, ně-
kdy jako zhroucení dlouholetého vztahu, ztráta blízkého 
člověka nebo výbuchy středního věku, které nás nutí, aby-
chom se buď izolovali ve svém zoufalství, nebo abychom 
začali rozpouštět své tuhé ochranné slupky.

Naštěstí pro nás tomuto účtování nikdo neunikne. Tak 
nebo onak jsme nevyhnutelně vtahováni do hloubky. To je 
ten okamžik, kdy začneme, slovy psychoanalytiků, „vrůs-
tat dolů“ do svého života. Kdy se nám otevře možnost, 
abychom objevili to, co je v nás nejpevnější a co nás posi-
luje, a přitom se pomalu učili ztělesňovat tuto přítomnost  
v každodenním běhu svého života. Někdo by to nazval 
duší. Říkejte tomu, jak chcete. Ať je to cokoli, intuitivně 
víme, zda to v našem životě chybí, nebo je to přítomno. 
Protože však tuto skutečnost nemůžeme vidět, vyčíslit ani 
popsat běžnými způsoby, zavrhli jsme ji a odhodili do čer-
né skříňky iracionálna.

To je slepé místo, zásadní nedostatek v našem kultur-
ním uvažování, které nás, často v těch nejkritičtějších 
životních okamžicích, nechává bez kulturní víry a opory, 
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a tak nás připravuje o spojení s naším nejmocnějším spo-
jencem. Zmateni tímto společenským předsudkem se 
obracíme navenek a hledáme tento tušený zdroj síly 
v okolním světě. Když stojíme tváří v tvář nemoci, smrti, 
rychlému a jednoznačnému konci života, jenž přichází po 
nečekané diagnóze, nebo ještě častěji, když na nás plnou 
vahou dolehne tíha života nežitého naplno a připomene 
nám, že něco není v pořádku, často utíkáme k vnější auto-
ritě a vzdáváme se své vnitřní síly a schopnosti uzdravení.

Nechci vás nabádat, abyste v případě, že je ohroženo 
vaše zdraví nebo pokračování vaší fyzické existence, ne-
dbali rad expertů a pracně vydobytých poznatků medicí-
ny. Říkám jen, že chceme-li aktivně stvrdit nerozlučnost 
procesů lékařské péče a lidského rozvoje, musíme vyvážit 
mocenskou nerovnováhu mezi pacientem a lékařem. Jak 
napovídá mýtus o zraněném léčiteli, každý příběh má dvě 
strany. Pacient a lékař jsou spolu svázáni, představují dva 
póly archetypálního vztahu. Zůstaneme-li na povrchu, 
mohli bychom si představovat, že tyto dva póly představu-
jí dávajícího a přijímajícího, léčícího a léčeného. Tak tomu 
ale není. Takový pohled je příliš zjednodušený, příliš účel-
ný a přehlíží duši. Každý jsme odrazem druhého. V nitru 
každého lékaře žije zraněný; v každém pacientovi, každé 
nemocné a trpící lidské bytosti přebývá mocný vnitřní lé-
čitel. To jsou dary, které jsme dostali, když jsme se do to-
hoto světa narodili.

Do jaké míry tváří v tvář nemoci, bolesti nebo těžkým 
útrapám znovu objevíme svoji vnitřní zásobu síly, v takové 
míře se nám, navzdory závažnosti zdravotního stavu nebo 



36 SAKI SANTORELLI

nejistotě, zda budeme žít, otevře možnost dotknout se své 
nedělitelné úplnosti. Možná že hlavní úkol lékaře a pa- 
cienta spočívá v rozpoznání jedinečnosti jejich vztahu. 
Moje vlastní zkušenost mě o tom přesvědčuje. Nezname-
ná to, že mají stejné role, nýbrž že moc a pocit omezení, 
podrážděnost a nadšení, strach a sebeovládání, zoufal-
ství a soucit, smutek a radost a všechny ostatní zastávky 
na cestě uzdravení plynou v obou směrech.

Pakliže jsme jako pacient a lékař ochotni upravit své 
role, máme šanci pozměnit náš vztah. Tato vize nese se-
mínka nové, participativní medicíny, založené na spolu-
práci. Kniha, kterou držíte v ruce, mluví o jejím objevování. 
O lidech, kteří se většinou díky dobré vůli a povzbuzování 
svých lékařů pustili do praktikování všímavosti a obráti-
li k sobě samým, aby obnovili své vnitřní bohatství. Je to 
i má práce a v souladu s duchem plné spoluúčasti mě také 
naleznete na těchto stránkách. Především však doufám, že 
naleznete sebe sama. Jako na každé cestě tu čeká nebez-
pečí; každé prohlubování charakteru předpokládá ztrátu. 
Vydat se na takovou cestu je nicméně předěl, je to vytrysk-
nutí nečekané milosti, nezapomenutelná příležitost napít 
se ze studny života.
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DRUHÁ ČÁST 
NEODVRACEJ  

POHLED

Buď přítomný.
Buď pozorný.
Říkej pravdu bez posuzování a obviňování.
Neupínej se k výsledku.

ANGELES ARRIENOVÁ

Archetypy šamanské tradice
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PRVNÍ TÝDEN

Naše místnost se nachází na stejné chodbě jako pedia-
trie. Kam se podíváš, všude jsou děti. Když vystoupám 
po schodech do haly v druhém patře, ohlásí jejich přítom-
nost vítězný výkřik oslavující dočasný únik před nějakým 
obávaným zraněním těla, následovaný zvukem malých 
utíkajících chodidel, za kterými pohotově vybíhají další 
a větší. Deset minut před devátou ráno je v místnosti deset 
až dvanáct lidí. Podél stěny chodby se vine řada bot. Když 
se tam zouvám, jedna ze sester věnuje botám usměvavý 
pohled. Sestry jsou na nás zvyklé. Občas si říkám, jestli 
i jejich chodidla netouží po stejném pozvání, stejném od-
počinku. Na okamžik se naše pohledy střetnou, pak pokra-
čujeme každý svým směrem.

Někteří z lidí v místnosti hovoří. Jiní mlčí. Po něko-
lika úvodních slovech oznámím, že ještě chvíli počkáme 
a pak začneme. Pak procházím po místnosti a s každým 
zvlášť se zdravím potřesením ruky a navzájem se před-
stavujeme. Okolo deváté je nás přes dvacet a v devět a pět 
minut je místnost plná. Když se zdravím se ženou ve slu-
nečních brýlích, všimnu si, že pláče. Překročit práh ji asi 
muselo stát hodně sil. Občas si říkám, že projít dveřmi při 
prvním setkání je to nejtěžší, co kdo kdy na klinice udělá. 
Její roztřesená ruka a slzy, které se kutálejí zpoza brýlí, 
to dosvědčují.
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Sedět tu s těmito třiceti lidmi mi připomíná čekání 
v odletové hale. Jako způsob, jak začít, je všechny vyzvu, 
aby si našli pohodlnou pozici a obrátili se směrem k široké-
mu pásu oken v západní stěně. Někteří si k oknům obrátí 
židli, jiní se otočí v pase. Někteří si k židli kleknou a opřou 
si o ni lokty. Mnozí si sednou na zem, na barevné kruho-
vé meditační polštáře uložené pod každou ze židlí. Řek-
nu jim, aby prostě nechali oči přijímat vše, co se nachází 
v jejich zorném poli. Místnost brzy utichne. Navrhnu, aby-
chom si všímali způsobu, jakým mysl označuje věci, které 
vidíme, jmény. A abychom to, kdykoli k tomu dojde, prostě 
bez posuzování a přemáhání se pozorovali a jemně vraceli 
pozornost zpět k vidění. Ticho doprovázené rostoucím kli-
dem nás dál vede beze slov. Je to naše první meditace.

Na konci výletu do pozorného vidění účastníci opou-
štějí svět za okny a obracejí se zpět do středu místnosti. 
Každému z nich položím do dlaně tři rozinky. Většinou 
to nedělám hned zkraje prvního setkání, ale dnes je jejich 
pozornost tak přítomná a všezahrnující, že nechci promar-
nit příležitost. Nějakou chvíli pomocí čichu, dotyku, zra-
ku a sluchu rozinky zkoumáme. Na dotaz, jaká byla jejich 
„holá“ zkušenost, pak sdělují poněkud mlhavě své vjemy. 
Požádám je, aby mluvili přesně, aby bez kudrlinek jedno-
duše pojmenovávali právě to, čeho si všímají. Zaznívá celá 
řada komentářů. Některé vážné. Některé legrační. Probí-
ráme to ze všech stran.

Naše rozprava je cosi mezi hrou a vědeckým zkoumá-
ním. Jednoduchost úkolu, který spočívá v obrácení pozor-
nosti k tak obyčejným předmětům, podněcuje přirozenou 
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M.: „Asi ano.“
Mariino „asi ano“ je naplněné úlevou i zmatením. Úle-

vou zrozenou z možnosti a naděje, zmatením vycházejícím 
ze znepokojivého uvědomění, že vskutku kráčí po cestě, 
která už nemá jasný a dobře vyznačený cíl.

Vypadalo to, jako by Marie na prvním setkání mluvi-
la za mnohé z nás. Všichni chceme „získat život zpět“. Ale 
co tím myslíme? Co jiného můžeme dělat než žít? Možná 
se nám Marie snažila říct, že chce být víc bdělá a plná ži-
vota. A tomu možná přitakala, když jsem se jí zeptal, zda 
je připravena nalodit se a vydat se na cestu. Těžko říct, 
k čemu to přitakání Marii i nás ostatní dovede. Vše ukáže 
čas. V podstatě jediné, co teď můžeme dělat, je otevřít se 
možnosti pracovat s neutichající výzvou, pozváním, které 
Angeles Arrienová vyjádřila jako:

Buď přítomný.
Buď pozorný.
Říkej pravdu bez posuzování a obviňování.
Neupínej se k výsledku.
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BÝT PŘÍTOMNÝ

Neodvracej pohled. 
Ta kratičká věta vyjadřuje základní složku praxe vší-

mavosti. Jednoduše nás žádá, abychom byli přítomní. 
Abychom se hlouběji podívali na to, co leží před námi, aby-
chom si zblízka prohlédli to, co nechceme vidět. Nic víc.

Ve vzájemně propojených oblastech osobního zdraví 
a zdravotnických povolání je všímavost – schopnost být 
bdělí okamžik za okamžikem – spojencem, který je vždy 
po ruce. Jak pro ty, kteří trpí bolestmi, tak pro ty, jejichž 
péčí se mají tyto bolesti zmírnit, je taková bedlivá pozor-
nost jedním z klíčových prvků procesu uzdravení. Zdra-
votníci jsou dennodenně vystaveni obvázanému místu. 
Obyčejně se objevuje pod rouškou druhého člověka. Tak 
často se ale zdá, jako by si všichni ti, které nazýváme pa-
cienty, s sebou tajně přinášeli prázdné zrcadlo. Když pak 
pohlédneme na „jejich“ rozervaná a zraněná místa, dosti 
nečekaně spatříme odraz sebe sama. Stejně tak, jsme- 
-li pacienty, kteří stojí tváří v tvář nemoci a nečekanému 
a poslouchají silné předpovědi lékařů o své budoucnosti, je 
snadné se od sebe odvrátit, ztratit pocit, že někam směřu-
jeme, víru ve svou vnitřní moudrost a schopnost jemného 
navigování.

Když se však naučíme v takových okamžicích zastavit 
a být přítomní, získáme příležitost opravdu hodně se na-
učit. V takových okamžicích nám, nezávisle na naší roli, 
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přijde, že ve hře je tolik, že podstatný díl naší identity 
může propadnout ztrátě, nejistotě nebo vytlačení. Proto se 
často tiše odvrátíme. Je to běžný návyk. Není na tom nic 
zvláštního, protože nikdo se nechce zranit. Jelikož je však 
tento sklon tak neodbytný, skýtá nám náš záměr, naše ob-
novované odhodlání praktikovat, tedy být přítomní vůči 
celému rozsahu svého rozvíjejícího se života nevídané 
možnosti. Moje vlastní zkušenost naznačuje, že ochota za-
stavit se a být přítomný vede k jasnějšímu a bezprostřed-
nějšímu pohledu na situaci a události i vztahu k nim. Z této 
bezprostřednosti se zjevně rodí hlubší porozumění a vhled 
do života, který se v nás a před námi rozvíjí. To nám umož-
ňuje zvolit si takovou reakci, jakou situace vyžaduje, a ne 
tu, k níž nás nutí strach, zvyk nebo dlouholeté opakování.

Již proto, že jsme lidské bytosti, dobře známe stav, kdy 
nejsme přítomní. Naše obeznámenost s tímto pocitem ne-
přítomnosti je tak naším mocným spojencem. Na tomto 
poli se odehrává praxe všímavosti. Každý okamžik, kdy si 
uvědomíme, že nejsme přítomní vůči sobě či druhým, je 
paradoxně zároveň okamžikem přítomnosti. Pokud jsme 
ochotní podívat se na celý svůj život jako na praxi, pak nás 
okamžiky, kdy nejsme přítomní, ve spojení s naším zámě-
rem být bdělí přivádí do přítomnosti. Vzhledem k našemu 
sklonu být nepřítomní tak není nouze o příležitosti pro 
praktikování přítomnosti.



52 SAKI SANTORELLI

PRAXE

Obrácení pozornosti k dechu
V průběhu následujícího týdne experimentujte s na-
laděním na houpání svého dechu. Všímejte si, že 
můžeme být ve spojení s tímto všudypřítomným 
rytmem i při běžných událostech každodenního ži-
vota: sprchování, skládání prádla, mytí nádobí, hra-
ní si s dětmi, psaní emailů, návštěva u lékaře nebo 
vyšetřování pacientů, hovor s přáteli a kolegy, sezení 
u počítače, to vše jsou příležitosti, kdy můžeme pěs-
tovat bdělost. Stejně tak vynášení odpadků, nastu-
pování a vystupování z auta, obědvání, to vše jsou 
příležitosti, kdy se můžeme zastavit, vidět, zůstat 
blízcí životu.
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TŘETÍ ČÁST 
DÁL SE DÍVEJ  

NA OBVÁZANÉ  

MÍSTO

Do dobrodružství se nemusíme vrhat sami, neboť 
před námi již putovali hrdinové všech dob. Laby-
rint je důkladně prozkoumán. Stačí jen držet se 
vlákna. Tam, kde jsme se domnívali nalézt spro-
stotu, nalezneme boha; kde jsme se domnívali 
zabít druhého, zabijeme sami sebe; kde jsme se 
domnívali jít ven, půjdeme do samého středu naší 
existence; kde jsme se domnívali být sami, budeme 
s celým světem.

JOSEPH CAMPBELL

Tisíc tváří hrdiny
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ČERTŮV UMOUNĚNÝ BRATR

Vysloužilý voják neměl z čeho žít a již si nevěděl v životě 
rady. Vyrazil tedy do lesa, kde po malé chvíli potkal muží-
ka, který byl ve skutečnosti sám ďábel.

„Co se děje?“ zeptal se ho mužík. „Vypadáš tak sklesle.“
„Mám hlad a nemám peníze,“ odpověděl voják.
„Půjdeš-li ke mně do služby,“ řekl ďábel, „budeš mít 

nadosmrti hojnost jídla. Musíš mi ale sloužit po sedm let, 
pak budeš volný. Ještě je tu ale jedna věc, kterou ti musím 
povědět: nesmíš se nikdy umýt, učesat, oholit, ostříhat si 
nehty ani vlasy a opláchnout si oči.“

„Když to tak musí být, tak do toho!“ prohlásil voják 
a šel s mužíkem, který ho zavedl rovnou do pekla a sezná-
mil ho s jeho úkoly: musel udržovat oheň pod kotli, v nichž 
seděly duše hříšníků, zametat, vynášet ven smetí a všude 
udržovat pořádek. Nikdy se ovšem nesměl do kotlů podí-
vat, to by byla jeho zkáza.

„Rozumím,“ řekl voják. „O vše se dobře postarám.“ 
A tak se starý ďábel vydal znovu na cesty, zatímco voják 
se pustil do svých povinností. Přilil olej do ohňů, zametl, 
vynesl ven smetí a udělal vše, jak měl nařízeno. Když se 
starý ďábel vrátil, vše obhlédl, zda to je podle jeho pokynů, 
souhlasně pokýval a opět vyrazil pryč. Teď se poprvé voják 
po pekle porozhlédl.

Kolem dokola stály kotle, které vřely a bublaly, a pod  
každým z nich syčel oheň. Dal by život za to, aby se 
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břemeno lehčí. Pak se objeví pocit spokojenosti a začne 
v nás vzkvétat ochota pomáhat tomuto světu, protože zjis-
tíme, že dokážeme mít srdce otevřené a vnímavé.
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ČTVRTÁ ČÁST 
PRÁVĚ TAM  

DO TEBE VSTUPUJE  

SVĚTLO

Boží radost přechází od jedné neoznačené bedny k druhé,
od buňky k buňce. Jako dešťová voda dolů  
do květinového záhonu.
Jako růže od země vzhůru.
Jednou vypadá jako talíř s rýží a rybou,
jednou jako sráz pokrytý popínavými rostlinami,
jindy jako právě sedlaný kůň.
Skrývá se v nich,
dokud je jednoho dne neprolomí. 

RÚMÍ

Neoznačené bedny
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OBJEVIT ZÁŘI 
UPROSTŘED RUIN

Protože nic nemůže být celistvé a úplné,
co nejprve nebylo rozerváno.

W. B. YEATS

Necítili jste se snad někdy zničení a poražení? Která žena, 
který muž může popřít tuto nevyhnutelnou skutečnost 
a přesto doufat, že bude člověkem v pravém slova smyslu? 
Nepředstavitelné a často obávané přichází bez ohlášení 
a proti naší vůli přímo doprostřed našeho života. Často 
přichází bez pozvání náhlá smrt milovaného člověka, ztrá-
ta zaměstnání, silný příběh, který pronikne naším dobře 
utěsněným hrazením a vyvolá v nás vlny rezonující s prav-
dou našeho vlastního trápení, nebo příběhy o nepředstavi-
telných hrůzách války a lidském utrpení. Anebo na vlastní 
kůži pociťujeme náhlé fyzické zranění, které nám připo-
mene naši křehkost a závislost, nebo oznámení diagnózy, 
která rázem navždy změní náš život.

S takovými okamžiky přichází síla, která na tisíc kous-
ků tříští pohodlnou soudržnost, zdánlivou celistvost toho, 
čemu říkáme „já“. Je nám ponechán jen život, který se 
rozpouští ve vzpomínkách na minulost – v touze vrátit 
se do této minulosti, k tomuto pocitu důvěrné známosti – 
a přestože je nám obvykle jasné, že se už nikdy nemůžeme 
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potravinová bezpečnost, péče o tělo a duši, udržitelnost, klimatická zodpovědnost, 
nepodmíněný základní příjem. Věříme v osobní zodpovědnost, ať při vydávání knih  

nebo v přístupu k společnosti a k planetě.

 Naše Jógová řada přináší kvalitní, obsáhlé učebnice směrů zaměřených na rozvoj těla 
i duše (jóga, ájurvéda, čchi-kung, shiatsu).

Naše Východní řada se zaměřuje na současnou, živou spiritualitu. Tituly reagují na 
vynořující se témata a potřeby společnosti: ekologickou a společenskou krizi, udržitelnost, 

regenerativní kultury, minimalismus, potravinovou bezpečnost, orientaci v dnešním 
složitém světě, aktivní naději, psychologickou a spirituální podporu současného člověka. 

Nakladatelství Alferia je součástí Nakladatelského domu Grada.

Sledujte nás na sociálních sítích!

www.alferia.cz
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