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Z Himmelbjerget 
do Himaláje

Proč právě buddhismus? Pocházíš z Dán-

ska, mohl ses stejně tak rozhodnout pro 

křesťanství nebo nějaké skandinávské 

přírodní náboženství. To všechno je přece 

blíže než Tibet…

Asi jsem spíš neměl na vybranou. Jako 

dítěti se mi za druhé světové války i po ní 

zdávalo o mužích a ženách v červených 

šatech, což ve čtyřicátých letech v Dánsku 

ničemu neodpovídalo a dost mě to udi-

vovalo.

Jako dítě jsem kreslil obrázky, na kterých 

jsem těmto lidem v červených rouchách 

pomáhal v boji a vodil je mezi horami, 

které v Dánsku nemáme, do údolí, kde 

byli v bezpečí. Nejznámější a druhá nej-

vyšší „hora“ Dánska se jmenuje Himmel-

bjerget (česky Nebeská hora) a měří 147 

metrů.

Tak to jste ale, vy Dánové, velmi blízko 

nebi.

My místo toho snášíme nebe dolů na 

zem (smích). Později, když jsem byl starší 

a mé noci vyplnily jiné věci, se ve mně 

probouzel horečnatý zájem, kdykoliv 

jsem si mohl něco přečíst nebo poslech-

nout o Tibetu a Centrální Asii. A přestože 

jsem se poměřoval také s hrdiny island-

ských ság, věděl jsem, že tam na mě čeká 

něco rozhodujícího.

Lamové mě ve skutečnosti od prvního 

setkání nazývali Mahákála, což je hlavní 

ochránce naší linie. V zimě 1986 jsme 

s mou ženou Hannah a hrstkou přátel 

projížděli na otevřených korbách prasta-

rých náklaďáků Tibetem. Zhruba hodinu 

před městem Kancche ve východním 

Tibetu vedle řeky a holých hor jsme 

uviděli skrze rozvířený prach velkou 

čtverhrannou budovu z jílu podobnou 

pevnosti, na které ve stejných vzdále-

nostech vytvořila klesající vápenná voda 

obrazy sloupů. Neuvěřitelně silně nás 

přitahovala. Chtěl jsem, aby řidič zastavil, 

a bušil jsem do střechy kabiny náklaďáku 

tak silně, že jsem do ní udělal prohlubně. 

Jenže on byl od neustálého hluku roz-

bitého auta tak hluchý, že si ničeho 

nevšiml. Když konečně v Kancche zasta-

vil, ihned jsme s Hannah seskočili z korby 

a skoro jsme přistáli na několika mniších, 

kteří se starali o malý klášter našeho 

dlouholetého učitele Kalu rinpočheho. 

Na naše dotazy, co je to za velký dům 

s bílými pruhy mezi silnicí a řekou, odpo-

věděli, že je to Adubcang, kde vyrůstal 

16. Karmapa, náš hlavní lama.

Šestnáctého Karmapu jsme potkali 

v roce 1969 v Nepálu na začátku našeho 

tříletého pobytu v Himálaji. Při naší třetí 

návštěvě Nepálu jsme naším rachotícím 

mikrobusem Volkswagen s 34 koňskými 

silami vjeli do Káthmándú čtvrt hodiny 

po něm. Tak fungují silné svazky: my jsme 

cestovali několik týdnů po zemi z Evropy 

přes muslimské země, indickou Bódhgaju 

do Nepálu. Karmapa přijel do Káthmándú 

po třinácti letech, aby inauguroval obrov-

skou svatyni Örgjena Tulkua a předal 

u stúpy Bódhnáth celou řadu výjimeč-

ných iniciací a odkazů zvaných Kagjü 

ngagdzö, Poklad manter Kagjü. Poprvé 

jsme se s ním setkali na Svajambhú 

během ceremonie černé koruny a stali 

jsme se ihned jeho žáky – i v tomto životě.

Fascinoval tě nejprve Karmapa jako člo-

věk a teprve pak Buddhovo učení, anebo 

to šlo ruku v ruce?

Ne, už když jsem na kodaňské univer-

zitě psal závěrečnou práci o fi lozofovi 

Aldousovi Huxleym, jsem od buddhismu 

očekával absolutní pochopení. Chtěl jsem 

ukázat cestu lidského rozvoje bez drog.

Byla to doba, kdy jsme kvůli drogám 

ztratili mnoho dobrých přátel. Dánsko 

bylo v tomto ohledu vždy vpředu, a to 

vědomě. V roce 1961, zrovna když jsem 

ukončil vojenskou službu, se poprvé 

objevila marihuana. V roce 1966 k nám 

přišlo zrovna na mé narozeniny první 

LSD, krátce poté, co ho Hoff mann obje-

vil. Tehdy existovala tři evropská hlavní 

města drogové kultury: Londýn, Amste-

rodam a Kodaň. Tento celý vnitřní svět 

se do Dánska, které bylo vždy otevřené 

novinkám, dostal velmi rychle. S Hannah 

jsme nejprve sdíleli nadšení z této zdán-

livě rychlé cesty k absolutním stavům 

mysli. Znali jsme působení Timothyho 

Learyho na univerzitách na Východním 

pobřeží USA a kruhy, které byly „in“, poly-

kaly Brány vnímání Aldouse Huxleyho. 

Míchalo se všechno páté přes deváté, byla 

to idealistická a velmi vzrušující doba: 

Beatles a Rolling Stones, ale také jsme 

kvůli drogám ztráceli stále více přátel.

V roce 1967 jsme se byli v Kodani podívat 

na Maharišiho Maheše Jogiho, ale to byl 

hinduismus a pro nás byl příliš nasládlý. 

Zároveň jsme slyšeli o východních Tibe-

ťanech, Khampech, kteří v roce 1959 

takřka beze zbraní udatně bojovali proti 

čínským okupantům a kteří svou zemi 

bránili již v roce 1950 během prvního čín-

ského útoku. Oni, a ne středověká tibet-

ská armáda, převedli vysoké lamy přes 

himálajské průsmyky do bezpečí Indie. 

Tak jsme si poprvé všimli Tibeťanů a jejich 

náboženství.

Když jsme se učili během našich pobytů 

v Asii, objevil se pak přístup ke světu 

z pohledu „to a zároveň to“ namísto „buď, 

anebo“ bezmála sám od sebe.

Pomáhali nám při tom silní východní 

Tibeťané a naši učitelé. Hned jsme si 

s Hannah všimli, že tito lidé v sobě měli 

něco podobného Vikingům, a ihned jsme 

se mezi nimi cítili jako doma. Díky nim 

bylo všechno kompletní.

Velkým příkladem pro nás byl vznešený 

a zcela realizovaný Lobpön Ccheču rin-

počhe z Bhútánu, kterého jsme od roku 

1987 pravidelně zvali do našich center na 

celém světě a kterého popisuji v mých 

knihách Moje cesta k lamům a Jízda na 

tygrovi. Není možné ho dostatečně vyna-

chválit. Zasáhl každého a všude podpo-

roval naši práci. Navzdory velmi slabému 

srdci cestoval celé měsíce po západním 

světě a dával požehnání našim centrům 

Diamantové cesty až do roku 2003, kdy 

bohužel v Bangkoku zemřel. Byl pro nás 

obrovskou, nezištnou pomocí a také tím, 

kdo nás přivedl ke Karmapovi.

A díky Karmapovi pak přišlo nadšení 

pro Buddhovo učení?

Ano, navzdory našemu v každém ohledu 

vzrušujícímu životu, jsme byli s Han-

nah především intelektuálové, pro nás 

muselo všechno sedět na každé úrovni. 

Jakmile se něco nedalo přesvědčivě 

vysvětlit nebo bylo spojené se senti-

mentem, rychle to zničil často nešetrný 

dánský humor. V duchovním poznání 

Tibeťanů jsme žádnou logickou díru 

Vydavatelství Bílý deštník chystá na podzim roku 2012 k vydání novou knihu pod názvem Být užitečný, kte-
rou společně napsali lama Ole Nydahl a Dirk Grosser. Jedná se o dlouhý rozhovor novináře a lamy Oleho, roz-
dělený do devíti kapitol: Z Himmelbjerget do Himaláje, Filozofi e, náboženství nebo životní styl, Osvícení a další 
velká slova, Praxe, Politika a soucit, Etika a morálka, Kultura a konzum, Budoucnost buddhismu a Svoboda.
Přinášíme vám ukázky z několika kapitol.
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Rozlišuješ tedy jasně mezi kulturou 

a duchovností?

Měli jsme s Hannah velmi silnou odda-

nost a ochranářské pocity, trvalo nám 

to snad dvacet let, ale pak nadešel čas. 

Tibetská kultura mezitím utrpěla několik 

šrámů a my jsme nabrali příliš mnoho 

exotických lidí.

V zenových centrech lze často vídat lidi 

ze Západu, kteří se, jak se zdá, chtějí 

stát Japonci. Chtějí se stejně chovat, nosí 

stejná roucha, jsou přísní… Někdy z toho 

mívám pocit, že je to trochu umělé.

Často tu chybí humor, nebo je velmi pod-

míněný kulturou a skrytý. Zdravý smích 

přenese člověka přes všechno, i přes 

omezené poměry a byrokracii. Kdo se 

dokáže na konci života zasmát, ten vyhrál.

Kdo se směje naposled…

Ano, to je pravda. Kdybych se nepotkal se 

svými schopnými učiteli a s Diamantovou 

cestou, určitě bych dnes nebyl buddhistou. 

Během mahájánových debat bych usínal 

a théravádové posuzování a pozorování 

vlastního chování bych nedokázal brát 

vážně. Diamantová cesta ale činí člověka 

odvážným, veselým a přátelským. Je to 

životní styl, který prostě nechává odpadat 

překážky, které nám brání v rozpoznání 

mysli. Je nadčasový, není svázaný s žádnou 

kulturou a vede k naprosté svobodě.

To je to, co na této formě buddhismu fas-

cinuje i mladé lidi?

Myslím, že ano. Rozhodující je příklad 

učitele a já doufám, že nová generace 

lamů bude stejně svěží a přesvědčivá jako 

jejich předchůdci, u kterých jsme mohli 

s Hannah v letech 1968–1972 bydlet a učit 

se od nich a které jsme později pozvali 

na Západ. Ti staří pánové byli tehdy neu-

věřitelní. Když jste vešli do jejich pokoje, 

měli jste často pocit, že máte hlavu ve 

svěráku a ten starší pán odpověděl často 

na všechno ještě předtím, než jste o tom 

začali jasně přemýšlet.

Přitom byli prostí, přirození a radostní. 

Nebylo tam nic povýšeného nebo „sva-

tého“, nic, co by bylo potřeba dokazovat 

nebo za co se omlouvat. Šlo jednoduše 

o sdílení s živými lidmi na základě otevře-

nosti a prostoru, které žili.

Dokážu si představit, že mladí lamové by 

mohli být ještě silnější, protože spojují to 

nejlepší z obou světů: vysoce rozvinutou 

duchovnost své kultury a vědu a techniku 

západního světa.

Přinejmenším efektivnější. Několik z těch, 

které vídám, se nádherně rozvíjejí. Mladý 

Karmapa Thaje Dordže je toho prvotříd-

ním příkladem.

Chtěl bych se ještě jednou vrátit k rozdě-

lení kultury a duchovnosti. Vy přece pou-

žíváte sošky buddhů, thangky a tibetské 

mantry. Není to všechno také „jenom“ 

kultura, která se týká bezprostředně 

základu buddhismu?

Učitelé Diamantové cesty přemýšlí jinak. 

Nakolik to chápu a prožívám v meditaci, 

vynášejí různé formy buddhů, ať už se 

jedná o sošky, nebo svinovací obrazy, 

naše prožívání z omezené osobní oblasti 

na nadosobní úroveň svobody. Jejich 

uklidňující, obohacující, fascinující nebo 

mocně chránící formy, atributy a také 

tvary a barvy na nás působí podvědomě. 

Počet jejich rukou, co v nich drží, zda jsou 

samotní nebo v párovém spojení, sedící 

nebo stojící, to vše má význam a silně 

působí na náš vnitřní energetický systém. 

Když se na tyto formy před vámi nebo 

nenašli, ale setkali jsme se především 

s kulturními rozdíly, věcmi, které by se 

na Západě nedaly používat. A také s asij-

skými a sociálně pochybnými jevy, jako 

například sociální rozvrstvení tibetské 

populace, které byly na hony vzdálené 

našim západním představám o rovno-

právnosti. Co nás ale naopak nadchlo, 

bylo pochopení a rozsáhlé úrovně lidské 

výměny, ke které v naší západní společ-

nosti s jejími zákony, demokracií a sociál-

ním pojištěním dochází jen zřídka. Musel 

existovat způsob, jak tuto sociální jistotu 

spojit s tolika dobrými prostředky pro 

další rozvoj člověka.

Matka mi jednou vyprávěla, že jako malé 

dítě jsem neustále říkal, že se chci stát mis-

trem Dánska ve vědomí, i když jsem neměl 

ponětí, co to vědomí je. Nevím, odkud 

se ten nápad vzal, ale evidentně to bylo 

něco, co ve mně pracovalo již od počátků. 

Karmapa se pak stal tím, kdo Hannah 

a mě podržel ve svém energetickém poli. 

Karmapa, plně realizovaný, nás uvedl na 

cestu, která pro nás byla nejlepší a která 

i dnes přivádí k cíli nepředpojaté lidi.

Tehdy se jen málokomu dostávalo toho, 

co nám, když jsme jako první ze západ-

ního světa nebo s hrstkou přátel dostávali 

učení od tehdy ještě žijících mistrů medi-

tace starých linií „červených čepic“, které 

popisuji v již zmíněných knihách. Nikde 

jste nemohli a nemůžete potkat lidi, kteří 

by na vás udělali větší dojem!

Kalu rinpočhe z jižního předhůří Himá-

laje učil všechno: od Přípravných cvičení 

(tib. ngöndro) po absolutní vhled do 

podstaty mysli pomocí metod, abstrakce 

nebo identifi kace s učitelem či vhodnými 

formami buddhů. A pokaždé, když se 

naskytla příležitost, jsme jezdili do Sik-

kimu, abychom mohli být u Karmapy. 

To bylo nejkrásnější.

nad vámi soustředíte, díky plné zkuše-

nosti po obdržení iniciace a za použití 

manter, a pak s nimi splynete jako splývá 

světlo se světlem, ovlivní to energie v těle 

i náš pohled na svět.

To samé platí pro poslední slabiky man-

ter (například koncová slabika HUNG 

v mantře OM MANI PEME HUNG). HUNG 

dává sílu, HRÍ soucit, THAM mateřskou 

lásku, PHEJ protíná nesmyslné představy 

a SOHA zprostředkovává otevřenost pro-

storu. Tyto metody fungují vždy a všude, 

ale naštěstí pouze ve spojení s humánní 

motivací. Nehledě na to, jak je mám rád, 

se na formy, které před 2 450 lety vyzářil 

historický Buddha, dívám z vědeckého 

úhlu pohledu. Možná se to má jinak se 

soškami dřívějších učitelů, které mohou 

vypadat různě. Tady jde spíše o oddanost 

a vděčnost za předané metody. Pokud 

jsou formy buddhů na úrovni radosti 

a energie skutečně dobře provedené, 

reprezentují absolutní nadosobní zkuše-

nosti, které naše praxe vyvolávají v těle.

…

Filozofi e, náboženství 
nebo životní styl

Je třeba v Buddhu věřit?

Asi bychom ho měli mít obecně rádi, 

jinak by cesta i cíl byly utrpením 

a nemělo by cenu po ní jít ani ho dosa-

hovat. Pomáhá při tom důvěra v metody, 

které se na cestě předávají, a v přátele, 

kteří je předávají. Jinak nám budou chy-

bět kořeny a všechno se bude dít jenom 

v hlavě. Říká se jim Buddha, dharma, 

sangha – Tři klenoty a jsou „trojitým úto-

čištěm“ všech buddhistů.

Pokud k tomu máme lamu s životními 

zkušenostmi, je možné velmi rychle pře-

konávat překážky. Kdo tuto důvěru nemá, 

bude jen ztrácet čas. Pak je lepší dělat něco 

jiného, jít do kina nebo co koho napadne. 

Pouhá víra omezuje. Oproti tomu kritická 

důvěra otevírá mysl. Každá otevřenost vůči 

Buddhovi není ničím jiným než nahlédnu-

tím do vlastní mysli. Buddha touto cestou 

prošel před námi a pro naše dobro. Je to 

náš člověk. Pracuje pro nás, a protože se 

mu to podařilo, můžeme nyní s pomocí 

jeho rad udělat to samé.

Když myslím na Buddhu, cítím především 

vděčnost. Kdybych mu byl nablízku, ze 

všech sil bych ho chránil.

Věřit v náboženském slova smyslu mi 

osobně připadá dost těžké. Někdo něco 

tvrdí a očekává, že přijmu to, co bylo 

řečeno, i když se to nedá ověřit a často 

to ani nemohu sledovat. Znamená to, že 

jediné, co mohu, je to právě tak přijmout.

Buddha chce něco úplně jiného. Nepra-

cuje na cizí objednávku. Jeho jediným 

cílem je naše dosažení. Během 45 let, co 

učil, často říkal, že chce kolegy, a ne stou-

pence. Chtěl lidi, kteří vědí, a ne ty, co věří. 

Proto své posluchače vždy vedl k tomu, 

aby kladli otázky, a to tak dlouho, dokud 

si nebyli jistí svou věcí.

Když mu bylo skoro 80 let, což byl tenkrát 

neslýchaný věk, navštívil Kušinagaru, to 

jméno znamená „město štěstí“, v seve-

rovýchodní Indii. Tam zemřel na otravu 

zkaženým jídlem. Když se Buddhův život 

chýlil ke konci, doplnil svou práci tímto 

výrokem: „Mohu zemřít šťastný. Nene-

chal jsem si jediné učení v zavřené dlani. 

Všechno, co vám může být užitečné, jsem 

vám již dal.“

Po tomto prohlášení se u některých 

z jeho žáků možná začaly objevovat 

fundamentalistické tendence, protože si 

pomysleli, že teď o tom musí přesvědčit 

ostatní. Ale Buddha to upravil hned další 

větou: „Nevěřte mi nic jenom proto, že 

to řekl Buddha, všechno sami prověřte.“ 

A nakonec posledními slovy „Buďte sami 

sobě světlem“, což znamená: důvěřujte 

svému kritickému rozumu, pojistil směřo-

vání a svobodu svého učení.

Nechat lidi v něco věřit, to je Buddhovi na 

hony vzdálené. Chtěl, aby každý vše, co 

nebylo hned jasné, sám ověřil. To nás dnes 

moc těší. Všechna jeho učení o „prázd-

notě“ vlastního „já“ i vnějšího světa, která 

meditace Diamantové cesty umožňují pro-

žít, až do doby, kdy se objevila kvantová 

teorie, která je potvrzuje, předběhla naši 

vědu. Buddhismus tedy rozhodně není 

náboženstvím víry. Mnozí namísto toho 

používají termín „náboženství zkušenosti“.

Při pohledu na latinský původ slova 

náboženství (religion) není buddhismus 

vlastně žádným náboženstvím, protože 

„religion“ doslova znamená „opětně 

spojit“. Buddha ale neříkal, že jsme někdy 

„vypadli“ z dokonalého stavu, nýbrž že 

mysl byla vždy, tedy nadčasově, bez 

počátku. Že je jako oko, které dokáže vní-

mat vše vně, ale nevidí sebe samo. Z toho 

vzniká prožitek oddělenosti mezi proží-

váním a prožívajícím. Prostor, jenž není 

věcí, se prožívá jako „já“, které hromadí 

prožitky a prožívá vnější svět.

Tak se to, co prožíváme, stává oddě-

leným od prožívajícího a tato dualita 

dozrává v ulpívání na tom, co chceme, 

a nechuť vůči tomu, co se nám nelíbí. 

A pokračuje to! Z ulpívání vznikají chti-

vost a lakota, z nechuti závist a hněv. 

Nevědomost nakonec vede k hloupé 

pýše, kdy si myslíme, že jsme lepší než 

druzí. Hloupost spočívá v tom, že jsme 

pak neustále ve špatné společnosti, 

cítíme se osamělí a nedokážeme toho 

s druhými mnoho sdílet.

Každá otevřenost vůči Buddhovi není ničím jiným než 
nahlédnutím do vlastní mysli. Buddha touto cestou 
prošel před námi a pro naše dobro. Je to náš člověk. 

Pracuje pro nás, a protože se mu to podařilo, můžeme 
nyní s pomocí jeho rad udělat to samé.
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skutečně si, se vší skromností, která mi je 

vlastní, myslím, že jsem dosáhl následo-

váníhodného, fundamentálně šťastného 

a vysvobozeného stavu. Cítím se být 

nástrojem, který přináší užitek druhým. 

Největší radost mám, když pro ně dělám 

něco trvale smysluplného, a prožívám 

spolu s nimi, když jim náhle zazáří 

v očích světlo a oni chápou: „Nemusím 

se ničeho bát. Má mysl je prostorem, 

a tedy nezničitelná.“

Pak je možné si všechno užívat, celou 

svobodnou hru potenciálu. Nikdo už není 

chuďasem, který jde do kina a doufá, že 

budou dávat dobrý fi lm, protože jinak 

ztratí peníze a večer. Stává se z nás majitel 

kina. A to, jestli jsou přitom fi lmy o něco 

horší, nebo lepší, už není tak důležité. 

Rozhodující je, že projekční plátno nemá 

díry a promítačka funguje – tedy bohat-

ství vnímaného.

Schopnost mysli být si vědomá je pak 

důležitější než kvalita dojmů. Člověk 

se stává sám od sebe neohroženým 

a radostným, dívá se z této úrovně na svět 

a říká si: „Nejsi tady sám. Každý je sice sám 

pro sebe jednička, ale ostatních je bezpo-

čet.“ A potom pro ně něco dělá. Snažím 

se toho dosáhnout, ale nevidím se přitom 

jako osoba, ale jako aktivovaný slib.

Jsem například totálně nezpůsobilý pro 

luxus. Příliš dlouho trvá. Všechno musí 

mít příchuť napětí, smyslu a dobývání 

světa. Bývám třeba občas na Maui na 

Havaji, kde několik Američanů ze Středo-

západu postavilo buddhistické centrum 

v evropském stylu, většinou, abych tu 

pracoval na knihách. Když pak občas 

během dne strávím pár hodin ve vlnách, 

už se mi zase chce jet někam jinam na 

přednášku. To, co se pro mě počítá, je 

úkol. Goethe by měl radost: „Kdo spěje 

dál, vždy dále, jen…“

dokonce stotisícnásobně vyšší teplotu, 

než je uvnitř Slunce, kdy se vodík při 

odhadem 20 milionech stupňů Celsia 

mění v helium, tedy nepochopitelné 

horko. Chtějí tak nalézt Higgsovu čás-

tici, která má činit svět hmotným, ale ta 

zůstává nenalezitelná. Vědci jsou stále 

méně jednotní v tom, zda taková částice 

vůbec existuje. Buddha na základě svého 

vnitřního vhledu říkal: „Forma je prázdno-

tou, prázdnota je formou. Forma a prázd-

nota jsou neoddělitelné.“ Když zkou-

máme to, co se objevuje, nenalézáme 

podle jeho poznání nic, co by mělo něja-

kou existenci. Na konci se všechno obje-

vuje a zároveň rozpouští v prostoru. Ale 

tento prostor je zase základem pro neko-

nečné možnosti. Opačně, ale podobně 

se svět projevuje v případě Casimirova 

efektu: v úplném vakuu se objevují a zase 

mizí virtuální částice. Taková je i mysl: je 

zároveň formou i prázdnotou.

Když si myslíme, že tu něco je, jsme mate-

rialisté. Připadá nám to bezpečné, ale 

pak jsou skutečné také stáří, nemoc, smrt 

a omezení rychlosti. Existují i utrpení s tím 

spojená. Když ale říkáme, že tu nic není, je 

to nihilismus a nic již nemá smysl. V obou 

případech pak děláme chyby jako jeden 

opilý muž, který si na Silvestra zapálil 

rachejtli doutníkem, a pak si ji dal do pusy.

Musíme být schopni obsáhnout obojí. 

Na jednu stranu je všechno jako sen. 

Všechno se objevuje, mění a působí 

všude okolo i v nás samotných. Zároveň 

však existuje velmi důležitý rozdíl mezi 

dobrými a špatnými sny. Vytvářením 

dobrých dojmů se mysl zklidňuje. Díky 

nadbytku rozvíjíme stále více pochopení 

a děláme něco užitečného. To nás uvolní 

a z tohoto vnitřního klidu se objevují další 

„zážitky aha“. Máme okolo sebe více pro-

storu a vidíme ještě jasněji: ostatní jsou 

jako já, chovají se tak, jak se cítí, podle 

toho, co je potká. Pak pro ně děláme 

vědomě ještě více dobrých věcí, dále pro-

hlubujeme svůj vhled a vysvobozujeme 

se z představy „já“ odděleného od celku. 

Další cesta pak nečekaně otevře absolutní 

úroveň, na které prožíváme stejně krásy 

ve vnějším i ve svém vnitřním světě, takže 

se odvážíme vyjít za ztuhlé představy 

a být tím, co je vědomé, a sice samotným 

zářivým prostorem vědomí. To je stav 

osvícení, ve kterém se rozpouští nejenom 

rušivé pocity, ale také ztuhlé představy. 

Pak máme zcela efektivní, radostnou 

a užitečnou mysl. A jak jsme již říkali, 

žádný Buddha k ní nemůže nic přidat. 

Všechno už tu je. Prostor je pochopením, 

prostor je informací. Všichni to sdílíme. To, 

co dělají Buddhové, je, že prostřednictvím 

svých metod odstraňují zatemnění, která 

nám brání v rozpoznání toho, čím jsme 

vždy byli a budeme.

…

Osvícení a další 
velká slova

Co je to pro tebe osvícení?

Na toto téma existují ústní i písemné 

zdroje. Jde hlavně o dvě úrovně: vysvo-

bození, kdy rozvineme vhled, že vše 

osobní, jako tělo a vnitřní stavy, prochází 

neustálými změnami. Na základě toho 

opustíme představu skutečně existujícího 

„já“. Osvícení se projeví, když odpadnou 

i ztuhlé představy a mysl pracuje bez kon-

ceptuálních překážek. Na první úrovni, 

na úrovni vysvobození, odpadá mylná 

představa „já“ odděleného od celku. 

Neprožíváme se pak jako zranitelné tělo 

ani jako smíšené pocity a jsme díky tomu 

nezranitelní. Samozřejmě používáme tělo 

a řeč k užitku ostatních. Od této úrovně 

Existuje ale také „chytrá“ pýcha. Nazývá 

se „diamantová“ a činí toho, kdo ji pro-

žívá, bohatým. Tato pýcha je založena 

na tom, že prostor je informací a všichni, 

my i všechny bytosti, mají proto budd-

hovskou podstatu. Můžeme se tak učit 

ze zkušeností druhých. Lidé okolo tento 

přístup cítí, velmi se jim líbí a začínají se 

otevírat.

Ve skutečnosti si myslím, že ten velký 

počet přátel, který mám (a mé vlastní 

trvalé štěstí), se objevil do velké míry 

díky tomu, že jsem v druhých vždycky 

cítil něco neobyčejného, cestu z pod-

míněného světa, ať už prostřednictvím 

odvahy, radosti, nebo nějakého zvlášt-

ního druhu soucitu. Rozhodně se od nich 

učím tolik, co oni ode mě. Tak se po léta 

společně hluboce rozvíjíme a srůstáme. 

Jsme rodinou v nejlepším slova smyslu.

Rušivé pocity pak vidíte jako nudné 

hosty po špatném večírku. Navenek nic 

neukážete, ale myslíte si: „Prosím, už 

nikdy nechoďte.“

Samsára (skt., objevování se a mizení) 

a khorwa (tib., kolo jevů, ve kterém jsme 

chycení) znamenají, že nemáme brát 

vážně měnící se pocity. Jen tak nám 

budou moci druzí důvěřovat a využívat 

nás jako ztělesnění učení.

Jak jsme již krátce zmínili, výzkum, pře-

devším v oblasti elementárních částic 

a prožitků klinicky mrtvých, nám právě 

otevírá světy vzájemné podmíněnosti, 

kde se nenachází žádná trvalá nezávislá 

existence, což Buddha rozpoznal díky 

osvícení a popsal pojmem „prázdnota“. 

Není to černá díra, ale prázdnota prostá 

všeho, co omezuje.

V již zmíněném Velkém hadronovém 

urychlovači (angl. Large Hadron Collider) 

v CERNu u Ženevy mezitím naši schopní 

vědci vyvinuli stonásobně a nedávno 

vnímáme přes dalších deset úrovní mysl 

stále více jako zářící vědomý prostor, 

který je ze své podstaty pochopením, 

jeho prožívání je nejvyšší radostí a ve 

svém projevu je aktivní láskou.

Ten, kdo toho dosáhne, se prožívá plně 

a úplně jako se vším spojený. Vidí svět 

jako kolektivní sen, jehož prožívání je 

zabarveno proudy prožívání bytostí, které 

jsou v nich chycené, a proto trpí, a pracuje 

tedy ze všech sil, aby je z takové situace 

vysvobodil. Prvním krokem je, že je vede 

z negativních stavů vědomí ke smyslupl-

ným a dále na nadosobní úroveň, kde se 

vše vysvobozuje samo od sebe.

Velký jogín Saraha popsal před 1 200 

lety situaci omezených představ takto: 

„Ten, kdo si myslí, že jevy jsou skutečné, 

je hloupý jako kráva. Kdo věří, že nejsou 

skutečné, je ještě hloupější,“ protože si 

přivodí bolestné prožitky.

Spolu s Hannah jsme v letech 1968–1972, 

když jsme pobývali většinou v centrálním 

a východním Himálaji, dostali požehnaní, 

iniciace a učení od tuctu nejznámějších 

tibetských dosažitelů. Všichni měli neu-

věřitelné vlastnosti, a kdykoliv to bylo 

možné, přijímali požehnání od 16. Kar-

mapy, zvaného „Diamant spontánní 

nejvyšší moudrosti“, prvního vědomě se 

znovuzrozujícího lamy Tibetu. Byl pova-

žován za krále tibetských jogínů a není 

tak obecně známý jako Dalajlama, žák 

žáka jeho čtvrté inkarnace, jen proto, že 

se držel zdaleka od nepěkné tibetské 

politiky. Namísto toho pracoval s bezpoč-

tem celostních metod Diamantové cesty 

v náboženské oblasti.

Takže o sobě netvrdíš, že jsi osvícený.

Ne, něco takového bych přece musel 

prožívat neustále. V Diamantové cestě 

„osvícený“ znamená „vševědoucí“. Ale 

To, co dělají Buddhové, je, že prostřednictvím svých 
metod odstraňují zatemnění, která nám brání v rozpo-
znání toho, čím jsme vždy byli a budeme.

Z připravované knihy Být užitečný

připravil Jan Matuška




