Lama Ole Nydahl

Mandaly
– energetická pole buddhů
Slovo a princip

Příklady ve světě

Sanskrtské slovo mandala znamená „kruh“ a Tibeťané používají
slovo kjilkhor. Kjil znamená „střed“ a khor „okolo“. Označuje se
tak komplexnost a vzájemná podmíněnost všech jevů. Toto
slovo popisuje středobod všeho dění a jeho okolí. Tento
princip funguje všude a na všech úrovních: objeví se nějaká
aktivita, energie, událost, vhled, vědomé přání – a z toho
vznikne svět.
Pochopení, jak vznikají energetická pole okolo nadřazeného
principu nebo něčeho nadosobního, narůstá na osvícených
úrovních. Přidávají se různé energie, doplňují se a vznikají celky,
které bývají ve své bohatosti zpodobňovány buddhistickým
uměním. Avšak tento pohled je velmi užitečný i v běžném
životě. Tam, kde ještě převládají smíšené karmy a podmínky
z předchozích životů, je důležité pozorovat celek. Nedíváme se
pouze na střed a energetické pole, ani na vlastní bezprostřední
prožitek, nýbrž na celek událostí a na všechny s nimi spojené
lidi a jejich prožitky.

Princip mandaly se velmi zřetelně ukazuje v případě sněhových
vloček: Přestože je každá vločka jiná, každá z forem krystalizuje
okolo jednoho bodu a z něho se rozšiřuje. Nebo ve sportu:
lidé se sejdou na jednom místě, něco se děje, náhle vzniká
energetické pole a poté se opět rozpadá. Neustále kolem sebe
vidíme ústřední energii a okolo ní kruhy a vlny událostí, které
hlavní energie uprostřed vyvolala a které přitahuje. Jako když
na klidnou hladinu dopadají kapky deště.
Energetická pole můžeme vnímat také na mentální úrovni,
v rozvoji lidí. Existují lidé, na které stačí jenom pomyslet
a člověku je úzko: Mao Ce-tung se 70 miliony mrtvých Číňanů,
Stalin s 30 miliony zabitých Rusů a Hitler s 25 miliony mrtvých – polovina z nich ve válce, dále Pol Pot, Chomejní a dnes
stále více islámských teroristů. To jsou energetická pole, která
působí dlouhodobě: člověk na taková náboženství a lidi
pomyslí a nechce je ve své zemi. Oproti tomu v případě lidí
jako Albert Schweitzer nebo Florence Nightingalová se jedná
o příjemné energetické pole a vnímáme, že se tu stalo něco
dobrého, co zůstává naplňujícím a hodnotným.
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„Nečisté mandaly“ – s iluzí ega
Tato nečistá energetická pole prožíváme po celém světě,
maximální měrou určují chování bytostí. Objevují se, protože
každý, kdo není osvícený, si proti veškeré logice myslí, že
existuje něco trvalého a skutečného, co by šlo nazvat „já“,
okolo něhož se všechno točí. Dá se dokázat, že něco takového
je naprosto klamná představa, protože to, co je „naše“, tedy
vše tělesné, ale také myšlenky a podmíněné pocity (obrázky
v zrcadle nebo vlny na vodě) se neustále mění. Když však
přesto věříme, že tvoří skutečné „já“, a pokoušíme-li se k této
představě připojit co nejpříjemnější, nejkrásnější a nejvíce
vzrušující prožitky, narážíme na omezení, která jsme sami
vytvořili. Když prožíváme oddělenost prožívajícího a prožívaného, můžeme být sami fyzicky odvážní, ale neodvážíme
se někomu sdělit, že má rakovinu. Anebo budeme nesprávně
štědří tím, že dáme žebrajícím dětem peníze, a uděláme
z nich profesionální žebráky a ony budou žebrat s neustále
se zhoršujícím stylem po celý život.
Prožíváme-li oddělenost prožívajícího a prožívaného, je vše
komplikované. Objevuje se stále víc zmatených myšlenek a brzy
se nedostává jakékoliv spokojenosti. Nakonec nejsou trvalou
jistotou dokonce ani přátelé a podmínky, na kterých jsme své
energetické pole v očekávání radosti vybudovali, protože vše
stojí na podmíněném, složeném a pomíjivém základu. Ty nejlepší lidské vztahy trvají možná padesát let, pak už je každý
na cestě do hrobu. Majetek je třeba neustále chránit a udržovat.
Proto mohou světská „nečistá“ energetická pole přinést štěstí
a smysl pouze na omezenou dobu. Nejsou trvalá.

vých dobách popisovala jako 18 druhů neohroženosti. Dnes,
po celostních zkušenostech šedesátých let, by se nejspíš řeklo:
základní důvěra, že vše je pravdivé, prostě protože se to děje
nebo neděje; že podstatou prostoru i jevů je pravda. Právě
díky této otevřenosti můžeme dělat to, co máme před nosem,
jsme ze základu dobří a žijeme to, co je podstatou mysli. Ať se
nacházíme kdekoliv, ať se děje cokoliv: tuto bezprostřední
pravdu potvrzuje každý stav a každý jev. Oporou je i věda:
ve školách se donedávna všichni učili, že jevy buď existují,
nebo neexistují. Jenže ten, kdo je z novin schopen načerpat víc
než informace o sportu a módě, už ví víc. Urychlovače částic
a kvantoví fyzici tento koncept absolutního rozdílu – ve shodě
s Buddhovým učením – rozpustili. Nejprve v DESI severně
od Hamburku a poté na Stanfordské univerzitě poblíž San
Franciska. V současnosti pozoruje svět se zatajeným dechem
pokusy v CERNu u Ženevy, které již dokázaly, že informace
nemusí cestovat, že je naopak nadčasovou podstatou prostoru.
Kromě toho by tyto pokusy mohly přinést naprosté pochopení
vzniku a podstaty vesmírů, již během prvního pokusu bylo
dokázáno, že stejně jako nelze oddělit prostor a informaci,
je prostor neoddělitelný od formy.
Nová kvantová technika dokazuje to, co říkal Buddha před
více než 2 500 lety, že vše je vzájemně a v jediném okamžiku
propojeno. Když se v mysli sejdou velmi výjimečné podmínky –
vedoucí k osvícení – objeví se v ní pochopení, že všechno má
smysl; že celý svět drží pohromadě jedním a že všechny jevy
jsou čistou zemí, ať už je prožíváme, nebo ne.

Jak vznikají paláce buddhů?
„Čisté mandaly“ – bez iluze ega
Přestože princip energetických polí funguje všude na světě,
je snazší udělat si o něm přehled nejprve na osvícené, „čisté“
úrovni. Když víme, co je středem a jaké energie se od něj
odvíjejí, mysl se otevírá a výsledkem je mnohem odvážnější
a úplnější pohled.
Děje se to ve chvíli „spočinutí v přítomném okamžiku“, když
máme dost prostoru. Posuzujeme-li jevy na základě představy
„já“, bude vše, jak jsme se již zmínili, neohrabané, lepivé a ztuhlé.
Pak prodléváme v minulosti nebo budoucnosti a chceme si
udržet to, co je samo o sobě pomíjivé, nebo se toho zbavit.
Poznání, že představa odděleného „já“ je nesmyslná, že něco
takového není možné nalézt v těle ani v myšlenkách a pocitech, vytváří prostor, pocit otevřenosti, kdy nepotřebujeme
nikoho ovlivňovat ani na něj dělat dojem, a toto obrovské
bohatství je nesmírně lákavé.
Ten, kdo nechá tuto širokou otevřenost překračující libosti
a nelibosti jednoduše spočinout samu v sobě, prožije hravou
sílu. Zažije, jak se v ní objevují buddhové ve svých čistých
energetických polích, která kondenzují jako oblaka ze vzdušné
vlhkosti. Nejsou zabarvená očekáváními a obavami, jejich
základem není nevědomost a neobsahují rušivé pocity. Jsou
bezprostředním projevem nadčasové podstaty mysli a jejích
rozmanitých buddhovských vlastností. Kdo se odváží k tomuto
skoku a má přání protnout veškerá omezení, bude dosahovat
stále trvalejších stavů blaženosti, vykračujících za včerejšek
a zítřek, protože bude stále více tím, čím vždy byl: zářícím
vědomým prostorem. Prosadí se nadčasová síla prožívajícího, objeví se plný prožitek, veškeré možné informace jako
neomezené bohatství, které je podstatou každého a všude
se projevuje.
Tento stav pravdy bývá prožíván jako obrovské světlo, ale
přesto si svobodně hraje a prožívá své nekonečné vlastnosti.
Základem je prožitek neochvějné jistoty, která se v Buddho-
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Když se objeví projevy absolutního vhledu, nepřinesou efekt
jenom na intelektuální úrovni konceptů, ale objeví se energetická
pole, která je možné prožít a která pro nás také mohou pracovat.
Objevují se, kdykoliv na ně pomyslíme, protože v prostoru jsou
obsaženy všechny možnosti. Buddhovo energetické pole se
nenachází někde, kam by k němu bylo potřeba dojet. Objevuje
se a působí bez úsilí z prostoru, kdykoliv a kdekoliv se mu
otevřeme. Znát nebo někde uvidět energetická pole buddhů,
především ta z tibetské kultury, která vedou k osvícení, patří
již v současnosti k vyššímu všeobecnému vzdělání. Většinou
někde visívají jako obrázek na stěně. Ve skutečnosti bychom
si je ale měli představovat ve vodorovné poloze v prostoru,
protože představují půdorys přízemí domu buddhy.
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...Buddhovo energetické pole se nenachází
někde, kam by k němu bylo potřeba dojet.
Objevuje se a působí bez úsilí z prostoru,
kdykoliv a kdekoliv se mu otevřeme...
Jak takové paláce buddhů vznikají? Již jsme se zmínili, že se
naše nejchytřejší mozky již blíží k pochopení, že poznání
prázdnoty nepošle vnější vlivy a jevy do černé díry ani nevede
k nihilismu. Nejedná se ani o prožitek prázdné nicoty, kde se
nic neděje. Prostor vědomí sice spočívá nezničitelně sám
v sobě, ale intuice, která v něm tkví, pracuje pro všechny
bytosti. Prožít ji je spontánní radostí a je soucitně aktivní
směrem do světa. Bohatství obou těchto úrovní se projevuje
jako vlastnosti – 32 dokonalých a 80 přinášejících štěstí,
které se projevují jako 32 dokonalých větších a 80 šťastných
menších charakteristických vlastností na tradičním tvaru těla
historického Buddhy, který začíná nový cyklus učení. Přestože realizovaní lidé během období dharmy mívají třeba jen
několik takových znaků, v jejich energetických polích působí
vhledy jako energie úplným způsobem. Ti, kdo mají málo
zatemnění nebo rušivých pocitů, jsou již po staletí inspirováni
jejich životopisy. Prožíváme je jako něco hluboce známého
a hodného úsilí, což může obohatit celý život.
Oblasti vědomí buddhy lze vnímat bez formy i prostřednictvím
formy. Ten, kdo dává přednost abstraktním pojmům, jak tomu
je často u dnešních lidí kvůli velkému množství reklamy,
prožívá stav naplnění, ve kterém je všechno v pořádku, spíše
v rozlehlé otevřenosti bez formy. Samotný prostor je pak
bezprostředně požehnáním učitele a buddhů. Září absolutním významem a obklopuje nás, ať už prožíváme jeho zdroj
blízko, nebo daleko.
Všechno tak poukazuje na realizaci, že prostor bez formy
vše a všechny obsahuje a spojuje a je sám o sobě možností
obsaženou v mysli. Prosté ukázání na mysl, na to, že její
vědomý prostor je stavem pravdy, jeho prožitek a svěžest
stavem radosti a aktivita pro dobro druhých stavem vyzáření,
přináší osvícení.
Pokud mysl raději pracuje s formou, se stavem, který se popisuje v tomto textu především, objevují se prožitky požehnání
díky soustředění na buddhy. Požadovaný efekt pak přinášejí
jejich formy a vibrace jejich energetických polí. V takovém
případě nebudeme prožívat význam bezprostředně z prostoru, otevřeme se díky prožitku zpětné vazby. Energetická
pole vyzářená za tímto účelem buddhy mění každodenní
prožívání na čistou zemi. Jejich osvícené prožitky přinášejí
štěstí a rozvíjejí se prostřednictvím všech smyslů. Splývání
s nimi a vcházení do jejich paláců ze světla a energie přináší
komplexně a intenzivně čistý pohled a spontánní blaženost,
které jsou cílem Diamantové cesty. Díky vhledu, že každý
prožitek ukazuje na mysl samotnou, ji již neomezuje materialismus ani nihilismus.

Jak vypadají paláce buddhů?
Existují dva druhy: jeden vytvářejí mužští a ženští buddhové –
uklidňující, obohacující a uvolnění v párovém spojení. Obývají obecně známá čtverhranná energetická pole se čtyřmi
branami na stranách. Druhý najdou ti, kdo hledají spojení
s tajnými a ochrannými formami, a budou je prožívat jako
trojúhelníková energetická pole. Nejznámější a pro vysvětlení
nejužitečnější je vyobrazení čtverhranného paláce, které

Tenga rinpočhe v osmdesátých letech obsáhle vysvětloval
v kodaňském centru.
Uprostřed energetického pole sedí na trůnu hlavní buddha –
sám nebo v párovém spojení. Je obklopen symetrickým
uspořádáním buddhů. Předávají moudrost, požehnání a chrání
tak, jak to odpovídá jeho způsobu působení. Na tibetských
svinovacích obrazech se dnes často zobrazuje pouze jedna –
ústřední – forma buddhy. Ale ve skutečnosti není žádný
buddha sám. Jsou neustále obklopeni energetickým polem,
které doplňují potřebnými osvícenými vlastnostmi a vnášejí
je co nejlépe do světa.

Vstup do mandaly –
a) rychlá cesta
Mandaly buddhů se objevují z prostoru, aby umožnily bytostem
prožít osvícení, které je v nich, tím, že vstoupí do energetického pole odpovídajícího buddhy. Ukazují na úrovni obrazu,
jak se vydat různými cestami k realizaci buddhy nebo buddhů
uprostřed a převzít jejich vlastnosti.
Metodou, která zahrnuje vše, je zmocnění, respektive iniciace.
Pokud má lama, který ji předává, skutečný odkaz a když má
příjemce velmi silnou důvěru, může učitele dokonce vnímat jako
přivolávanou buddhovskou formu, což je nesmírně přesvědčivé.
Několik takových událostí během let s nejvyššími lamy v Himálaji
od konce šedesátých do pozdních sedmdesátých let popisuji
v knihách Moje cesta k lamům a Jízda na tygrovi (obě vydalo
nakladatelství Bílý deštník – pozn. překl.), především v souvislosti s 16. Karmapou a dalšími velmi blízkými učiteli. Opravdu
bylo velmi zvláštní vnímat vysloveně mužského Karmapu při
jednom zmocnění jako překrásnou, zhruba šestnáctiletou
zelenou dívku. Stejně tak Kalu rinpočheho průhledného se
čtyřma rukama. Taková zmocnění jsou skutečným setkáním
uprostřed energetického pole a pozváním, jak do něho vstoupit
díky vlastnímu dosažení natrvalo.
Obyčejně se však lidé při zmocnění, i když mají hodně otevřenosti, dostanou jenom do okolí vytčeného energetického
pole. Prožívají radost, hluboký smysl, ale obrazně řečeno stojí
před průhledným palácem buddhy, který se před nimi objeví.
Za pomoci vysvětlení učitele se dívají skrze stěny z duhového
světla na ústřední formu nebo formy. Ty se mohou objevovat
jako mírné, obohacující, fascinující nebo ochranné, samotné
nebo na nejvyšší úrovni v párovém spojení. Tito buddhové,
mužští nebo ženští, sedící nebo stojící, jsou obklopeni dalšími
formami ze světla a energie, které doplňují jejich energetické
pole a činí ho účinnějším. Nejvnitřnější stěny paláce z duhového světla mají stejnou barvu jako světlo a energie buddhy
uprostřed. Směrem ven následují průhledné stěny v dalších
čtyřech barvách. Ať už je prožíváme jako obraz, nebo na úrovni
konceptu: celek je nepředstavitelně krásný a přesvědčivý
a působí maximálně přitažlivě, takže se chceme bezpodmínečně
setkat s buddhou uvnitř. Takže se o to pokusíme ihned.
Díky hluboké otevřenosti a oddanosti je možné bezprostředně
prožít blaženost stavu buddhy. Nevyhnutelným úkolem potom je
snažit se o ni všemi prostředky, na začátku především v meditaci,
až ji není možné ztratit. To, co je v Diamantové cestě zvláště
účinné, je trvalý nejvyšší pohled, co nejméně oddělovat meditaci
a každodenní život. To znamená, že vstupujeme s celým bohatstvím a hojností meditačního pohroužení do světa jako čisté
země. Každý má buddhovskou podstatu a každá myšlenka je
moudrostí, zkrátka protože je projevem možností prostoru. Každý
zvuk je mantrou a každý atom vibruje radostí a drží pohromadě
láskou. Udržovat nejvyšší pohled a zůstávat v energetickém poli
buddhy znamená prožívat tuto úroveň nepřetržitě.
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Meditující se pak nečekaně cítí skutečně dobře. Všechno je,
jak má být, a my jsme z vlastní podstaty šťastní a vřelí. Tomu
se říká požehnání. Spojuje vnitřní a vnější energetická pole
jako hák a kroužek. Když se na ně skutečně zaměříme vně,
objeví se vnitřní prožitek, a je-li příčinou nárůst vnitřní zralosti, objeví se vhled do souvislostí ve vnějším světě a s tím
narůstající schopnost hrát si s přírodními zákony. Bude nám
stále jasnější, že v těchto energetických polích je obrovský
význam a co znamená jejich dosažení. Spojování se s osvícením a dostávání se k buddhům v jejich čistých zemích se dá
přirovnat k lepení. Aby se to opravdu podařilo a také to drželo,
nesmí být styčné plochy špinavé ani zaprášené, což znamená:
aspirant musí nabídnout něco ryzího, musí se rozvíjet a být
důvěryhodný.
Toto je tradiční popis celého procesu: mnozí se pokoušejí
vstoupit do energetického pole z východu. Na thangkách je to
dolní strana, protože Tibeťané mají světové strany ve srovnání
s našimi pootočené o 90°, bezpochyby kvůli Slunci.
U východní brány se setkáme se dvěma silnými modrými
ochránci obklopenými plameny. Řeknou: „Jestli chceš dovnitř,
musíš se vzdát hněvu.“ Pokud to ještě nedokážeme, půjdeme
o 90° doleva a pokusíme se o jižní bránu. Tam však stojí dva
silní žlutí strážci a říkají: „Vstupné je tvá pýcha.“ Dále vlevo
na západní bráně vyžadují dva planoucí rudí pánové připoutanost. A u severní brány nakonec požadují jejich zelení
kolegové, abychom se vzdali žárlivosti. A tak se s nepořízenou
dostáváme zase k východní bráně.
Tento proces můžeme prožívat v obrazech a postupně, nebo
bez forem a jako plynulé vnitřní stavy. Během silných iniciací
nebo meditačního pohroužení, či po nich, se mohou objevit
neobvyklé zážitky. Když nečekaně zableskne něco přesvědčivého a modrého, může to být známka modrých ochránců,
kteří požadují vzdání se hněvu.
Kdo se přiblíží ochranným energetickým polím, má jenom
tři vstupy. Důvodem je, že síla hněvu již byla transformována
v moudrost, takže zbývají jenom brány touhy, pýchy a žárlivosti.
Proto jsou zde k dispozici pro přístup ke středu energetického
pole namísto čtyř tři strany.
V obou případech nakonec zase stojíme před první branou,
ale již se objevily vhledy utvářející charakter. Cestu si začíná
razit pochopení, že rušivé pocity maří cestu do čisté země.
Následující proces rozvoje nás upozorňuje na stávající slabá
místa a odstraňuje je. Zároveň narůstá prvotní spojení s buddhy
a mění se v trvalý prožitek. Je však založeno na čistotě „plochy
k přilepení“ uchazeče, protože u buddhů je vždycky všechno
v pořádku. Jsou nadosobní, neomezení, zářící a skvělí. Ten, kdo
chce vstoupit do energetického pole a podílet se na něm, musí
nabídnout lidské vlastnosti, které jsou idealistické, částečně
vykračují mimo ego a které jsou do velké míry bez očekávání
a obav. Nejlépe je – stejně jako v životě – ukázat ihned připravenost a popadnout koště, zaměřit se na druhé a použít je.
Přibližovat se k osvícenému energetickému poli znamená
narůstající důvěru ve vlastní buddhovskou podstatu. Buddhové
nejsou ničím jiným než projevem našich vlastních vnitřních
schopností a mandaly jsou plány pro dosažení všech možností,
které v nás jsou skryté, znázorněné jako domy buddhů a možné
cesty, které do nich vedou.
Hinduisté hledají svou nejvyšší pravdu uvnitř a křesťané vzývají
něco vnějšího. Ve skutečnosti je však všechno vně i uvnitř
stejné a vzájemně se podmiňuje. Prostor je informací, a když
se začneme na něco soustředit, v okamžiku se v prostoru
objeví stejné dojmy v nekonečném množství. Obojí existuje
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tedy zároveň, není to: „buď, anebo“. To, co se děje v nás, má vliv
na vnější svět, a co uděláme, řekneme a nač pomyslíme
ve vnějším světě, bude zpětně působit na nás samotné.
S postupem let a díky předaným praxím se posiluje stále bližší
spojení s energetickými poli buddhů. Své štěstí zkoušíme
neustále především u těch, kteří své vlastnosti představují
na osvícené úrovni nejjasněji. Běháme proti zdi, ale vždy se
něco naučíme. I v každodenním životě si mnozí kladou otázky
jako: „Jak se dostanu k tomu prožitku?“, „Jaké překážky se tu
ještě skrývají?“, „Jak být uvolněnější?“, „Jak jednat teď a tady?“
nebo „Jak přelstít ochránce u bran?“. V životě i v meditačním
pohroužení útočíme na pevnost ega z různých stran a stále
vědoměji. Mysl začíná doceňovat své možnosti dosáhnout
realizace a prožít buddhovskou podstatu, a to činí ze všeho
krok na cestě. Sice jsme se ještě úplně neprobudili, ale čelíme
svým slabostem a stále cíleněji rozvíjíme síly, které jsou v nás
skryté. S postupem času se z každého prožitku stane zrcadlo pro
našeho prožívajícího. Zároveň a stále nadosobněji prožíváme,
jak se všechno objevuje prostřednictvím velkého množství
neustále se měnících podmínek a s trvale rostoucím pocitem
odpovědnosti vnímáme, jak lidé, země a kultury vytvářejí velmi
dlouhé řetězce příčin a následků, a zároveň si je příliš málo
uvědomují. Jak se mysl díky takovým vhledům stává bdělejší,
dozrávají náhle dřívější přání a dobré činy a prožijeme blaženost,
která v každém tkví. Vše je kompletní a jsme v cíli.
To, jak se buddhovi otevíráme a jak se blížíme trvalému prožitku
požehnání, závisí na základních tendencích každé bytosti.
Někdo se na něj vrhne jako na milenku. Jiní jsou zdráhaví
a pokouší se s ním diskutovat a ještě méně smělí uchazeči
přicházejí jako žebráci. Každý nachází sobě přiměřené spojení
s osvícením od prvního okamžiku podle síly a přístupu. Ale ať
už byl začátek jakýkoliv: postupně převezmeme všechny
smysluplné vlastnosti, a staneme se tak součástí buddhovy
práce ve světě.
Když dospějeme do neochvějného středu všech možností, bude
práce pro druhé neomezená. Z osvíceného energetického pole
je pohled na svět jako z vrcholku hory. Vnímáme neomezenou
šíři, ale zároveň se díváme dolů na úbočí, po kterém jsme sami
vyšplhali. Vnímáme proto především ten typ lidí, se kterými
jsme se během životů rozvíjeli, a chápeme, že toho můžeme
nejvíce udělat pro ně a využíváme pro jejich užitek vhodné
aktivity, aniž bychom tak oslabili svá nejlepší přání pro dobro
všech. Tak vznikají energetická pole buddhistických lamů,
která je možné vnímat.
Podle toho, zda jsme aktivní jako učitel, který uklidňuje, obohacuje, fascinuje, nebo chrání, a podle toho, v jaké aktivitě
jsme navázali nejsilnější svazky s ostatními, budeme kolem
sebe ze života na život opět manifestovat taková energetická
pole a přitahovat podobné lidi.
To, že energetická pole známých lamů přitahují různé žáky, přináší praktikujícím buddhistům mnohé možnosti pro rozpoznání
vlastních tendencí. Některé skupiny budou například zaměřené
na morálku, budou často trousit spousty fám a pověstí a chovat
se rituálně, jiné budou zase spíše učené nebo s ženským souci-

...to, co se děje v nás, má vliv na vnější svět,
a co uděláme, řekneme a nač pomyslíme
ve vnějším světě, bude zpětně působit
na nás samotné...
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Čistota, lotosový květ

tem. V případě skupin Diamantové cesty jde především o životní
zkušenost. Jsou to následky návyků z předchozích životů; zda
jsme žili v klášteře, nebo jsme své svazky utvářeli při kradení
koní nebo bok po boku v boji, vně, nebo uvnitř společnosti.
Pro všechny bytosti je nakonec tím nejvzácnějším čas, proto
by měli mít učitelé a skupiny přehled, a když se objeví nový
nadějný přítel, který se ve skupině necítí být „in“, měli by být
schopni upozornit na jiné buddhistické učitele a energetická
pole, které považují za autentické.
Pokud by někdo měl snad pocit, jako se to stává mně, že má kolem
sebe ty nejzajímavější lidi, měl by si jejich síly a svěžesti užívat.
Tato radost bude však kompletní teprve tehdy, když pochopíme,
že jde o to, aby se nikdo necítil zkrátka: 84 000 Buddhových učení
může být užitečných každému. Ale ten, kdo se vrhne buddhovi
s oddaností a důvěrou do náruče, nebude litovat.

Vstup do mandaly –
b) pomalejší cesta
Diamantová cesta zmocnění a požehnání umožňuje pomocí
hrdinského nasazení a silných metod jako phowa a pohled
Velké pečeti úplnou realizaci během jednoho života. Existuje
však celá řada méně strmých cest. V takovém případě začínáme
poněkud dále od energetického pole, ne za pomoci oddanosti
a silného přání, nýbrž tím, že v životě hromadíme jisté zralost
přinášejí zkušenosti. Zemřou naši blízcí, nebo se přesvědčíme,
že nejsme schopni vždy udržovat mysl v takovém stavu,
jak bychom si přáli. Díky tomu se sám od sebe objeví pocit,
že musí existovat něco víc, než nám předvádí prožívaný svět, to,
o co každodenně usilujeme, nebo čemu se snažíme vyhnout.
Uvědomíme si nadosobní vysvobozující pocity a užijeme si
výjimečných vlastností druhých, přičemž nás bude neustále
inspirovat bohatství smyslového světa a samotné poznávání.
Brány vnímání většinou otevře komplexní moudrost buddhovských forem nebo spontánní důvěra v absolutní učení Velké
pečeti. Probudí se a rozvinou iniciace – i ty z předchozího
života. Kdo není zarytým materialistou a nesnaží se to potlačit,
bude to od určité úrovně samostatnosti a schopnosti kritického
myšlení prožívat stále silněji.

Velmi přesvědčivý a odzbrojující je prožitek čistoty energetických polí, která se na úrovni formy zobrazují jako mandaly,
paláce a energetická pole buddhů. Abstraktně se objevují
jako prožitky blaženosti a smyslu neoddělitelné od prostoru.
Na úrovni formy jsou udržovány díky lotosovým květům a dosažení jejich bohatství, nebo jsou prožívány bez formy jako stav
nahého vědomí, které všechno umožňuje. V obou případech je
tento stav prožíván jako základ všech jevů, což vede k pocitu
čistoty a smyslu. Setkáváme se s nezničitelným základem,
který je maximálně smysluplný a jde ještě dál, než bychom si
kdy dokázali představit. Proto tento lotosový květ představuje
samo o sobě dokonalé základní vědomí.
Setkáváme se tu s naprosto jiným vyobrazením čistoty, než je
to, které v našich kulturách převládalo po dlouhou dobu.
V náboženstvích víry, která přišla během posledního tisíce
let z blízkého Východu, která Evropa a západní svět převzaly
a jimž by se nyní mohl v naprosto represivní formě omezující
svobodu podařit skok z pouště do civilizace, je čistota věcí
donucení a nátlaku a lze ji udržovat pouze násilím. Například
panenství znamená od určitého věku pro většinu lidí osamělost a nepřirozený stav. Naproti tomu buddhistická představa
čistoty je spojena se silnou ženou, která bojovala a milovala,
měla děti, prožila všechno a díky své zralosti tyto zkušenosti
transformovala na čisté a smysluplné. Tato čistota chrání sebe
samu a je na ni spoleh. Proto je jejím zpodobněním lotos: koření
v bahně, tedy v běžné lidské zkušenosti, prorůstá více nebo
méně čistou vodou a otevírá se teprve na, doufejme, čistém
vzduchu. Je projevem síly transformace, vědomého dávání
smyslu životu, což později po dosažení osvícení prozařuje
vnitřní i vnější. Pro zajímavost: dnes se povrchová struktura
známá z lotosového květu úspěšně používá na dopravních
značkách. Díky ní povrch odpuzuje špínu.

Pochybnosti, kruh ze zbraní
Když se dále přibližujeme ke středu energetického pole,
na úrovni obrazu i na úrovni konceptů, prožijeme stav, který
se zobrazuje pomocí tibetských slabik nebo prstence z vyčnívajících zbraní – sekáčků a phurb1 nebo někdy také lebek. Tady
poprvé narážíme na pochyby.
Ego již rozpoznalo nebezpečí čistého pohledu. Vidí, jak se rozpadá oblast jeho vlivu, a začíná se stavět na zadní. Na začátku
ještě trochu očekávalo, že bude schopno využít situace samo
pro sebe. Dřívější očekávání: „Jsem tak skvělé a teď budu ještě
svaté,“ mu mělo přinést zisk! Obojí zároveň však není možné.
„Svatost“ ubírá místo světským představám a nakonec zbaví
vše vztažené k „já“ jakéhokoliv smyslu. Proto se ego chrání
pochybnostmi, často těmi základními jako: „Budu ještě schopen žít ve světě, když budu dále meditovat?“ nebo „Není to
nějaká sekta, nejdou jenom po mých penězích?“ Někteří si
určitě kladou otázku: „Nezměknu tu? Dokážu se potom ještě
prosadit v práci?“ To jsou vážné ostny, zraňující základní důvěru,
zobrazené pomocí zbraní okolo hlavní budovy v energetickém
poli. V takové chvíli se musíme rozhodnout pro rozvoj: „Mám
dost síly. Mohu být přátelský a zároveň silný, štěstí v tomto
životě i po něm má stejný kořen.“
To je okamžik, kdy se musíme rozhodnout pokračovat
a vydržet bolesti umírajícího ega. Máme na vybranou
mezi nekonečným bohatstvím prostoru a: „budu makat,
postavím dům, zaplatím daně a umřu“ – odměnou podmíněného světa.
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Když vítězně zvládneme první kolo a s úlevou pokračujeme
dále, uvidíme na tibetských svinovacích obrazech osm světle
modrých polí, uspořádaných v kruhu. Obyvatel Bavorska
by je jistě vnímal jako osm bavorských vuřtů. Světle modré
obrázky vzbuzují při bližším pohledu spíš pochopení než hlad,
protože představují osm kremačních míst v Severní Indii, kde
Buddha nejvnitřněji pochopil pomíjivost lidského těla. Ukazují,
že každý zemře, a přesouvají hledání smyslu od pomíjivých
těl a majetku k tomu, co je nadčasové a co nikdo nemůže
ztratit: zářící otevřenosti vlastního vědomí. Tělo je sice nástroj,
který je potřeba dobře používat, aby v tomto životě přineslo
užitek ostatním i nám samým, není však v žádném případě
útočištěm, protože se rozpadne a zemře. Energetická pole,
která na těchto kremačních místech Buddha vytvořil, jsou
stále ještě velmi účinná, proto se tam mohli později jogíni
vzdávat velké části ega, připoutanosti atd. Když se přibližujeme
energetickému poli s méně absolutní pomocí, než jsou iniciace a požehnání, jsou tyto kroky na cestě rozvoje, zobrazené
jako vstup do lotosového květu, vyčnívající zbraně a osm
pohřebišť, nevyhnutelné. Poté, a to může v tomto případě
trvat několik životů, stojíme stejně jako na cestě zmocnění
a požehnání bezprostředně před světelným palácem buddhy
a jeho čtyřmi branami. Obrazně ukazují přeměnu rušivých
pocitů v nás samých.

Zkušenost, poznání – bez formy
nebo jako jidamy
Energetická pole stavu radosti se tedy ukazují dvěma způsoby:
buď bezprostředně jako formy ze světla a energie, nebo bez
formy jako prožitky vědomého prostoru.
Mnozí lidé dávají v dnešní době přednost spíše druhému
přístupu. Jsou intelektuálně vzdělaní a nemusí si pak nejprve
zvykat na formy buddhů a chápat řeč jejich forem. Stejně každý
měsíc vidí neustále se měnící tvary a barvy nového spotřebního
zboží nebo módy a chybí jim dlouhá období klidu, jako tomu
bylo ve starém Tibetu. Z těchto důvodů se většina Zápaďanů
raději setkává s mandalami a vstupuje do nich na úrovni
bez formy. Náhlé prožitky „aha“, útržkovité, ale přesvědčivé
vhledy a další komplexní prožitky umožňují snadnější přístup
k tomuto stavu. V tomto případě zpozorujeme, že náhle něco
chápeme nebo můžeme udělat, ale nevíme, kde jsme se to
naučili. Pro mnohé jsou tyto stavy a to, že se při nich chováme
samozřejmě, nejdůležitějšími zkušenostmi rozvoje.
Moje vlastní mysl má ráda obojí, koncepty a něco osvíceného
pro smysly. Nejsilnější prožitky v mém životě se objevily díky
setkáním s formami buddhů ze světla a energie. Nečekaně
se před vámi objeví, jsou nepopsatelně krásní a průhlední.
Usmívají se na vás, když vám dávají požehnání, tváře bílých
forem zrůžoví a člověk pak má ještě mnoho hodin poté vlhké
oči od neomezené radosti. Životopisy velkých mistrů, např.
sedmnácti Karmapů, ukazují, že setkání s buddhovskými aspekty
pro ně byla nesmírně důležitá. Proto by se každý, kdo má pro
něco takového smysl, neměl uspokojit pouze abstraktními
vhledy a měl by si uvědomit, že tato energetická pole nás
provázejí od přijetí útočiště a prvních manter a mohou se náhle
neuvěřitelným způsobem objevit z prostoru. Hlavní podmínkou je schopnost důvěřovat prostoru a zapomenout na sebe
sama. Od okamžiku, kdy řekneme první mantru a zaměříme
na ně svou mysl, jsou čistá pole buddhů, nadosobní vhledy,
všechny osvícené vlastnosti a požehnání neustále zde. Jsou
nadčasově přítomné v prostoru a díky naší otevřenosti se
spontánně víc a víc objevují.
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Energetická pole pracují také
směrem do světa
Až doposud jsme zkoumali, co to energetická pole jsou,
jak do nich vstoupit a dosáhnout jich. Ale osvícené mandaly
působí také směrem ven. Několikrát jsem zažil, jak se naprosto
nepředstavitelným, nečekaným a zvláštním způsobem aktivovaly v pravou chvíli a na správném místě a aktivně zasáhly,
především aby chránily před těžkými nehodami.
Spolu se svou ženou Hannah jsme od konce šedesátých let
zažili věci, které lze vysvětlit pouze tak, že se energetické pole
16. Karmapy rozšířilo na Západ, uchytilo se zde a začalo pracovat. Mé již dříve zmíněné knihy obsahují mnohé příklady.
V zimě 1971/72 jsme s Hannah přes den učili na jedné dánské škole a přes noc jsme dávali dohromady rozbité školní
lavice v jiné škole pro narušené děti. V té době se také sešli
první přátelé otevření dharmě a my jsme je nadchli příklady
našich učitelů.
Před Novým rokem jsem seděl ve třídě a přemýšlel jsem, jak by
se všechno mělo dále vyvíjet. V tom okamžiku vešly velmi
potichu dvě děti s velkou mapou Indie. Byl na ní obrys Indie,
žádné podrobnosti, ale úplně dole stálo: „angalore“. Počáteční
písmeno tohoto slova mohlo být B, nebo M. To místo se tedy
mohlo jmenovat Bangalore, nebo Mangalore. Vše probíhalo
jako ve zpomaleném filmu a já jsem okamžitě věděl, že za tím
něco vězí. Na druhý den ráno, když jsme se probudili, to bylo
jasné. Otvorem na vhazování dopisů propadl dopis od lamy
jménem Ajang tulku. Psal: „Prosím, přijeďte a pomozte mi tu.
Rád vás naučím Přenos vědomí.“ Jeho uprchlický tábor se
nacházel na silnici přesně mezi Bangalore a Mangalore v jižní
Indii. Také 16. Karmapa, který mezi námi v Rumteku vytvořil
spojení, krátce nato potvrdil, že bychom tam měli jet.

Co nám může princip
mandaly přinést?
Výše uvedené je pravděpodobně tím nejdůležitějším, co může
princip mandaly dát světu: otevřenost a být si vědom toho,
že každá událost i její absence jsou ze své podstaty pravdou,
protože se objevují z mysli. Tento vhled nás vede k tomu,
abychom spočívali ve svém středu, namísto abychom přemýšleli, že je třeba se vydat někam „jinam“ a tam dělat něco
„jiného“. Ten, kdo stejně jako v tenise „trefí sweet point“
nahého vědomí, rozpozná, že se pak děje přesně to, co je
nejužitečnější druhým i jemu samotnému. Svět je pak čistou
zemí a neexistuje nic jiného k dosažení. Nadčasová nejvyšší
radost je pak trvalým stavem a neobjevuje se žádné předstírání
ani potřeba cokoliv dokazovat.
Ať všichni rychle dosáhneme této úrovně, stejně jako velcí
mistři Diamantové cesty Kagjü!
1 phurba – rituální dýka (skt. kíla, kílája)

Překlad: Jan Matuška

Osm hřbitovů, pomíjivost
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