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Jiná káva...
ilí přátelé

Šestým rokem se potácím po sinusoidě "osmičlenné stezky" a ještě v žádné z knih jsem
se nesetkal s pro mnohé aktuálním tématem, a sice manželstvím buddhistanebuddhista. Bude to nejspíše tím, že drtivá
většina autorů-mnichů se nemusí patáliemi
každodenního manželství zabývat. Ale já si
umím docela dobře představit takové desetileté manželství, jako poslední krok k dosažení osvobození. To by se asi mnozí z mnichů divili!
Pravdou je, že samotný Buddha v jedné ze
svých rozprav nabádá své žáky-laiky, aby ke
svým partnerům projevovali veškerou úctu,
soucit a toleranci, ale sám od své rodiny
odešel. Stejně tak jeden z předních českých
mystiků, Eduard Tomáš, shledal svoji první
ženu coby překážku na jeho duchovní cestě
a rozvedl se. Jak to tedy s tím tolerantním
manželstvím vlastně je?
Dost dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomil, že takový partner může být spolehlivým
ukazatelem našeho bytostného pokroku.

Spousta našich známých či méně známých
je k nám velice tolerantní, protože buď jim
nestojíme za to, aby se s námi pohádali,
anebo od nás něco potřebují a tak si to s
námi nechtějí rozházet. Ale takový dlouholetý partner, to je jiná káva! To je zrcadlo,
které nejenže nám pěkně odráží naše negativní (někdy i pozitivní) vlastnosti, ať už o
nich víme, nevíme či nechceme vědět, ale
ono i fantasticky spolupracuje s naším
egem. My bychom rádi přeskočili naše ještě
nerozmotané karmické uzlíky a dluhy, ale
ono nás neustále, nemilosrdně vrhá zpět do
zažitých vzorců chování, a to navzdory našemu každodennímu (kéž by!) mumlání pěti
etických předsevzetí a vysedávání na polštáři. A to se nám nelíbí.
Možná právě proto mnozí z žáků se v této
fázi stáhnou do ústraní kláštera či jiného
druhu samoty, aby se vyhnuli tomuto někdy
pro ně až nesnesitelně pravdivému odrazu
zrcadla, nebo aby aspoň na sebe nepříslušným chováním nenabalovali další negativní
karmický potenciál. Ale myslím, že i my, co
do ústraní odejít nechceme nebo zatím nemůžeme, dříve či později ty zapeklité uzlíky
rozmotáme. Vždyť i ono takové mytí oken
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(článek píši v předvánoční době) můžeme
proměnit v docela pěknou meditaci.
A i mě osobně, od té doby, co jsem přestal
vnímat svoji partnerku jako překážku, ale
spíše jako převlečeného Buddhu, jako pomocníka na cestě, se už dýchá mnohem volněji. Koneckonců vždyť ani ona není ničím
jiným, než mojí karmou na své cestě.
Přeji nám všem, abychom v tom následujícím roce postoupili na té naší společné
stezce zase o kousek dál.
Mettá
váš spolucestující Filip N.
Ano, ano, jiná káva, Filipe. Turecká, instantní - a přesto někdy s pšocem (= ta zrníčka,
co zůstanou chvíli mezi zuby). A zase: kdo z
nás, kdo z nás se může honosit delším pobytem v přítomnosti živého Buddhy! Vyřiď
Filipe od nás uctivý a úplně neskrytě srdečný
pozdrav svému Buddhovi. A je to tak:
Buddha sám říkal, že přijdou další Buddhové
(– že ale na druhé straně partnerku považuješ za útvar své vlastní karmy, která si jaksi
jde svou vlastní cestou, to jí raději ani moc
neříkej...).
Naše okolí i celý svět je zvláštní reflektující,
rezonanční plochou. Otevřený člověk se tak
dokáže učit i od oblaků, svíčky i kaluže, nabere inspiraci od dítěte, strakapouda i želvy,
poučí se od vysavače, polena i ojeté pneumatiky. Jde o přesnější prohlédnutí do podstaty situací i vlastní mysli a srdce. Jde o
umění změnit nebezpečný jed negativních
emocí na sérum a lék. Jde o spirituální umění 'vzít situace za správný konec'.
Ale zrcadlo-partner je málokdy zcela neutrální, nezvlněné a nezbarvené. A právě docela často i lepká. V partnerství jde mnohdy
o interference oboustranného "vlnění" – samozřejmě, o to víc "hlíny" pro správného sochaře. Co se pracovního "materiálu" týká,
prakticky neznám nikoho, kdo by si stěžoval
na jeho nedostatek...

Když západní studenti viděli, jak si Adžán
Sumedho (známý americký učitel) složitě
obtáčí a obléká svou mnišskou róbu, ptali se
ho, proč si vybral takovou komplikovanou
cestu k realizaci Dhammy. S úsměvem jim
odpověděl, že si vybral právě tu jednodušší.
Cesta Dhammy je vysoce náročná pro mnišky a mnichy, v rámci manželství je tato cesta asi ještě náročnější. Podle mého pocitu
ale (kdyby všechno dobře dopadlo) povede
možná rovnou k Buddhovství.

N

apadá mne jedno poučení z klasické
Dhammy: pozastavení u tématu čtyř Vznešených pravd. Přinejmenším v jednom bodě
tam máme tendenci dělat systémovou chybu. V Nauce se říká, že první Vznešenou
pravdu (= pravdu obecné, rozvětvené neuspokojivosti) je třeba poznat do hloubky,
pochopit, vhlédnout do podstaty neutěšena
skrz naskrz (pariňňeyya) a že druhou Vznešenou pravdu (příčinu té neutěšenosti: žízeň) je třeba odstranit, překonat, i potlačit –
není-li jiné možnosti (ale nikoliv vytěsnit ve
smyslu nevnímat!), zkrátka vymýtit. Zdá se
nám to zcela logické? Nu tak se podívejme
jak to praktikujeme v životě. Mám dojem, že
naše obvyklá tendence je přesně opačná: že
utrpení – malé či velké – se snažíme odstranit a vymýtit (bohužel mnohdy i prostě zakrýt, překrýt, nevidět a nevnímat) a že skutečnou příčinu nežádoucna se možná (hlavně teoreticky) snažíme poznat a pochopit.
Jak dalekosáhlé konsekvence znamená tento
"drobný" skluz a překmih stojí za malou reflexi. V lékařství se tomu říká 'léčení symptomů' (- tedy spíš jejich potlačování). Výsledek? Na chvíli se uleví a pak je to tu zas.
(K doplnění tématu již jen dodám, že třetí
Vznešenou pravdu (ustání nežádoucího –
nibbánu/nirvánu) je třeba pořádně a naplno
zrealizovat (sacchikátabba) a nikoliv se spokojit jen s nějakými náznaky realizace, a
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čtvrtou, Osmidílnou stezku, je třeba kultivovat, rozvinout, přivést v život – (bhávetabba) a nikoliv si ji plánovat na příští rok
anebo jen doporučovat ostatním.)

M

asáž zvukem, akvatická práce s tělem,
spirituální bubnování, Tao ženské sexuality,
léčení barvami, spirituální psychologie, zacházení s cizími energiemi, spirituální lukostřelba, meditativní půst, léčení hypnózou, zpěv alikvotních tónů, indiánské pocení, T'ai Chi, Chi Kung, tantrická masáž, Hula
– havajský tanec života, Crowlejovy tarotní
karty, taneční ústraní "Smrt a vzkříšení", taoistická masáž břicha Chi-Nei-Tsang, Tantra
nebeského tance, uzdravení vnitřního dítěte,
indická Ayurveda, Šamanský buben, hojení
aury, rozhovory s Bohem, ...
Poutavý program, slibný a interesantní? To
jsem jenom otevřel jeden švýcarský "spirituální" časopis a tohle se na mě vysypalo z inzertních stránek.
Na delší kurzy meditace vhledu rozesíláme
přihlášku, ve které se objevuje nenápadná a
přece trochu záludná otázka typu 'Co si od
meditace slibujete', 'Proč se chcete zúčastnit
meditačního soustředění?' Přiznám se, že je
to kolonka přihlášky, do které nahlížím nejčastěji, a to většinou se zájmem a pobavením. Z té řádky se člověk hodně doví; navíc,
mnozí ji využívají k uplatnění své spirituálně-básnivé tvořivosti (někdy i jemného humoru). Vpravdě ale tento řádek má vést
každého, kdo se hlásí do intenzivního procesu meditace, k reflektování své vlastní motivace. Když správně vím co chci, nebo mám
alespoň ujasněný směr, meditace se pak
může tím směrem vydat a dobře zapracovat.
Když jen nechám meditaci běžet, kam se jí
zachce, kdoví kam se dostanu – třeba také
nikam. V tomto pohledu meditaci lze považovat za "dopravní prostředek". Zastáváte

pojetí, že "všechny cesty vedou do Říma"? Vyzkoušejte si to v praxi!
Ale i naopak, příliš konkrétní představy o
tom, co by se v meditaci mělo odehrát, dokáží meditaci udusit, zbavit rozmachu a přirozenosti. A do třetice, spirituální guláš
(bublající povrchností různorodých "zážitků") často rozdrobí ucelenější pokrok bytosti
do vytracena.
Na kurzech meditace jsou objasněny základní prvky nauky, každé ráno jsou zadávány i přesné instrukce k meditaci (někdy i
kontrolovány ve skupinových nebo individuálních rozhovorech) – jak dalece je kdo dokáže respektovat a správně aplikovat, to není jednoznačná věc. Úplní začátečníci v
tomto směru mívají často předstih před těmi, kteří již mnohé zkoušeli. Mnozí účastníci četli knihy, mnozí mají i osobní doteky s
vyššími oktávami mysli, kosmickým nebo
božským vědomím, vyšším Já, nezapomenutelnými zážitky jednoty, blaženými zážitky
nekonečnosti, neohraničenosti, extatickými
stavy mysli, a tak. Kvůli kultivaci a rozvoji
těchto stavů se ale nepotřebujeme hlásit na
meditaci vhledu. Mnohem spíš bychom si
mohli vybrat z inzertní stránky některého
spirituálního časopisu.
I při meditaci vhledu se na základě silného
soustředění mohou odehrát některá výše
zmíněná otevření (a eventuelní opětná zavření). Některé tyto zážitky mohou mít skutečnou duchovní hodnotu, ale je dobré vědět, že jádro opravdového "osvíceníosvobození" je jiná událost jiným směrem.
Obecně se dá říct, že hodnota jakékoliv spirituální praxe nespočívá v zážitku samém,
nýbrž v kvalitě života, který tomu následuje:
míře trvalého bytostného pročištění a odlehčení.
Pročištění by se dalo odhadnout podle
vzrůstající absence zlých, neprospěšných
impulsů, myšlenek a motivací v mysli. Odlehčení by se pak projevilo jako následek nové, ujasněné stupnice hodnot a priorit, pra-
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vé životní orientace, prohlubující se moudrosti, vnitřního míru, přehledu, vyrovnanosti
a ze všeho nejvíc jako následek obecného
nelpění. Těmto jednoznačně pozitivním projevům ale často předchází "krize uzdravování", kdy se mnohé jakoby spíš ještě zhorší:
to je tím, že potlačené a vytěsněné součásti
naší bytosti se začínají integrovat a čistit.
V meditaci vhledu jde především o prohlédnutí klamu, poznání podstaty skutečnosti –
jde o uzdravení pravdou. Samozřejmě tomu
musí předcházet zpevnění a posílení celého
systému – mysli i (mentálního) srdce. Duchovní cesta nezačíná zátopou informacemi,
jak je to běžné v naší školské výchově. Duchovní cesta začíná mnohem spíš radikálním
zjednodušením života, zpevněním morality,
opuštěním náruživostí a jiných nepotřebností a jasnou disciplinou navenek i dovnitř.
Především v prvních desetiletí cesty je tento
aspekt vysoce důležitý; zůstane důležitý i
Tady v rámečku se chceme setkat s těmi,
kteří přispěli Bodhipále darem. Ne všem
mohla Naďa poslat "Anumodanu" (=
ocenění daru) – Poštovní spořitelna nám
neuvádí jména u všech položek. Chceme
Vám oznámit, že si Vašeho daru vážíme.
Skupina ho určitě potřebuje – to je ta
praktická okolnost – navíc ale, a věřte
mi, že to je snad ještě důležitější - dává
nám to pocit, že děláme něco smysluplného v čem Vy nás chcete podpořit. V
tomto duchu Váš dar rádi přijímáme.
Zdá se, že několik z Vás dalo dokonce
"trvalý příkaz k úhradě". Ty finanční
formulace jsou někdy
legrační – v případě
Bodhipály by se to mělo
překřtít na "jistou dobu
nepomíjivý podnět
k podpoře a
povzbuzení".

potom, ale to už bývá jiná kapitola. Mysl se
tak zpevní a zkvalitní natolik, že bude
schopna pojmout/obsáhnout podstatnější
úrovně pravdy a skutečnosti, které se vyznačují spíš jednoduchostí a jasností než
komplikovaností. Některé události na cestě
vhledu jsou tak nečekané a razantní, že lze
mluvit o doslovném probouzení ze špatného
snu, z malátnosti a omámení. Duchovní
pravda není vědomost něčeho, duchovní
pravda je spíš uzdravená poloha mysli a vědomí. Mentální čistota je toho přirozenou
součástí, sublimní polohy "božského" vědomí ale nejsou toho povinným atributem.
Stačí poznat do hloubky pravdu a povahu
jakékoliv části skutečnosti a vše ostatní bude poznáno, protože v nejhlubší podstatě a
povaze má všechno stejnou charakteristiku.
Jde o to poznat skutečnost, probudit se z
iluzí, poznat pravdu a podstatu sebe a světa
a pak možná navštívit nebo i zmapovat neuvěřitelně rozsáhlé oblasti různých oktáv vědomí a k tomu příslušejících jevů a zázračností. Celá ta obrovská rozlehlost spirituální
krajiny není nic jiného než rozsáhlost vědomí samotného.

S

edm světových zázraků.

Skupina amerických studentů dostala úlohu
sepsat seznam sedmi aktuálních divů světa.
Následujících sedm bylo ve studentských
pracích zmíněno nejčastěji: egyptské pyramidy, Taj Mahal, Grand Canon (Velký kaňon), panamský průplav, Empire State Building, basilika svatého Petra, Čínská zeď.
Když učitel ve třídě sbíral práce všiml si, že
jedna studentka ještě není hotova. Zeptal
se jí, jestli má s úkolem potíže. Odpověděla:
"Trochu ano. Je tolik zázraků na světě, že se
vůbec nemohu rozhodnout, co zmínit." Učitel k tomu: "Dobře, tak nám prostě řekni,
které už máš napsané a možná, že ti pomůžeme práci dokončit." Studentka trochu vá-
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správně' a 'vše je správně'. Zaručeně nejlepší
je těmto dvěma extrémům se dobře vyhnout
- a to by nám Buddha jistě také nejvíc doporučil. Světská mysl je totiž schopna pojmout
jen tu zředěnou pracovní variantu 'něco je
správné a něco je nesprávné'. 'Vše je nesprávné/-ě' a 'vše je správné/-ě' jsou již relativně vysoké duchovní neduální polohy, ke
kterým necvičená mysl nemá přístup a také
ho nemá mít. Nedualita v mysli duchovního
nedochůdčete může natropit mnohem horší
zkázu než zápalky v rukou malého dítěte.
Kdo by si chtěl udělat malé neškodné neduotto:
ální cvičení ať si reflektuje dvojici 'Všechno
Lidé mají trvalý dojem, že něco není v pořád- je pravda' – 'Všechno je lež'.
ku a v tomto znamení se odehrává celé lidské
drama. Pravda zní: V podstatě nikdy nic není
nesprávně. Není nic zvráceného. Alexander
Pope: "Vše co je, je tak správně."
Adam mi z Irska poslal tamní přísloví: 'Když
se vše rozpadne a sesype, pravda zůstane.'
Nejen u filozofů ale i v naší mysli někdy vyvstane proti sobě dvojí postoj: 'vše je ne-

hala, ale pak začala číst: "Sedm největších
zázraků světa: 1) moci vidět, 2) moci slyšet,
3) moci se dotýkat, 4) moci chutnat, 5) moci cítit, 6) umět se smát, 7) umět milovat."
Ve třídě se rozhostilo úplné ticho. Věci, které normálně přehlédneme a které považujeme za samozřejmé, jsou v pravdě nejvíc zázračné. Ty nejcennější a nejzázračnější jsou
právě ty, které nejsou vybudované nebo
koupené.
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program Bodhipály 2004
Y 21.- 23. května 04
„Planeta, kde všechno je k jídlu“
Víkend meditace otevření a poznání v rekreačním středisku Cholín u Dobříše vedený Bhante
Ashinem Ottamou. Začátek v pátek 21.5. v 19.30. Příspěvek 900,- kontakt a přihlášky: Naďa Frélichová, tel. 19:00 – 21:00 (jinak záznamník) 257 761 566,
e-mail: bodhipala@volny.cz
Y 24. května, 18:00, Praž. Lotus, Dlouhá 2
„Když se oslovi vede příliš dobře...“ - moudré zacházení se světskými lákadly - večer
s Bhante Ashinem Ottamou
Y 31. květen, 18:00, Pražský Lotus
„Dimenze Mahájánového Buddhismu“ - přednáška a seznámení s Acariyou Lilavajrou.
Večer uvede Ashin Ottama. Dobrovolný příspěvek na cestovné hostujícího učitele.
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Y 3. - 6. června 04
„Podání ruky sobě samému“
Prodloužený víkend meditace vhledu a poznání na Nesmeni (Jižní Čechy) s Ashinem Ottamou v centru Lídy Chrášťanské. Příspěvek cca 1000,- Kontakt, přihlášky: Lída Chrášťanská,
Dlouhá 200, 370 10 České Budějovice - Borek, Tel./fax 038/ 7225 239,
mobil 0603-20 72 73, e-mail: chrastan@ipex.cz
Y 14. červen 18:00, Pražský Lotus
„Miska oleje na hlavě“ - náročnost Buddhovy cesty - večer s Bhante Ashinem Ottamou
Y 21. červen 18:00, Pražský Lotus
„Poselství druhého břehu“ - vyšší roviny bytostného vývoje - večer s Bhante Ashinem
Ottamou

od 3. července do 16. srpna 04
Provoz

Meditačního centra
Bodhipála
v Jizerských horách
•
•

•

tento rok budou kurzy v Centru Bodhipála začínat v sobotu již ve 14.00 (pokud neuvedeno jinak)
pro organizační informace, přihlášky, tým pomocníků atd. obraťte se na Naďu Frélichovou, tel. 19:00 – 21:00 (jinak záznamník) 257 761 566
,
e-mail: bodhipala@volny.cz
na některé termíny ještě hledáme kuchaře, pomocníky a překladatele.

Meditační centrum chce v principu i nadále fungovat na bázi darů. Vzhledem k rozsáhlému
objektu a zahraničním učitelům ale výlohy a režie budou vyšší, než tomu bylo v minulých
letech. V roce 2004 je základní finanční přispění doporučeno následovně:
Pobyt 1 týden 1800,- 2 týdny 3300,- 3 týdny 4400,- 4 týdny 5500,5 týdnů a více - za každý týden 1100,Pobyt na první víkend 3.7. – 4.7 symbolických 100,- na den (= za přenocování) – ale vezměte sebou jídlo. Jinak cca 280,- na jeden den.
Tým pomocníků přispívá svojí pracovní meditací.
Y sobota 3. července – neděle 4. července 04
„Buddhova nauka pro celý svět“
Neformální společný víkend na Bodhipále, zahájení provozu centra s denními tématickými
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přednáškami, trochou úklidu v objektu, procházkami a večerní meditací. Na tento víkend
jsou vítány i rodiny s dětmi.
Y neděle 4. července – sobota 10. července 04
„Zlaté světlo“
Od nedělního večera 19.30 do sobotního oběda 10.7. bude probíhat intenzivní kurz meditace samatha-mettá (meditace klidu, soustředění, dobré vůle a univerzální lásky). Vede
Bhante Ashin Ottama.
Y sobota 10. července - sobota 17. července 04
„Obrácení našeho navyklého pohledu“
Acariya Lilavajra na Bodhipále - teoretické seznámení ale i praxe směru Lamy Anagariky
Govindy „Arya Maitreya Mandala“ – Je možné zúčastnit se jen prvního víkendu.
Víkend 10.-11. července bude mít charakter meditačního semináře.
Ashin Ottama povede meditaci vhledu a soustředění, Lilavajra zařadí
několik přednášek, ve kterých se přítomní seznámí se základy Arya
Mandaly. Tento víkend bude pro všechny ty, kteří se chtějí o tomto
směru mnohé dovědět, chtějí intenzivně meditovat, nemají ale zájem
se účastnit direktní praxe „ngön-dro“. Následující dny kurzu počínaje
nedělí večer pak budou věnovány přímé praxi základních meditací
ngön-dro (prostration – poklon a gurujógy). Vipassana v instrukci
Ashina Ottamy ale bude i v této části kurzu tvořit rámec této praxe.
(Vipassana je v Arya Mandale brána jako přímá součást cesty.) Směr
Arya Maitreya Mandala čerpá ponejvíce z Tibetské Vadžrajány, původní Buddhovo učení je v něm ale zastoupeno také.
K tématu kursu Lilavajra napsal: „Svět buddhismu fascinuje Západní kultury stále víc svými hlubokými filosofiemi a duchovními směry, které vyzařují klid, uvolněnost, lásku a soucítění.
V intenzivním kurzu bychom měli pochopit význam těchto učení, tak abychom objevili smysl našeho denního života a abychom ho také zvládli. Velmi nápomocná nám při tom může být řada cvičení indo-tibetské buddhistické tradice, která meditujícího krok za krokem připravuje k integraci
Dharmy do každodenního života, které se říká „přípravná cvičení“, „kořenová jóga“ nebo „ngöndro“. Tato cvičení, která mimochodem reprezentují celou Dharmu, budou na kurzu předávány způsobem, který je západnímu člověku přiměřený, tak aby i dnes bylo možné zažít jejich transformující
sílu. Ukázalo se také, že tato „jóga“ ve své mnohostrannosti a hloubce přináší vhledy a schopnosti,
které jsou později nepostradatelné jak pro pokročilejší meditaci, tak i pro praxi Mahámudry a Dzogčenu.“
Y17.- 31. červenec
„Radost čisté mysli“
– kurs meditace vhledu s Ashinem Ottamou a Hannesem Huberem
z Vídně. Hannes je žákem Sajadó U Pandity a vyučuje prakticky stejný
typ a způsob meditace jako Ashin Ottama – takže to bude intenzivní
kurz Mettá-vipassaná, jak jsme zvyklí, tentokrát se zdůrazněním na pozornost a vnímání vlastní mysli (cittanupassaná). Je možné zúčastnit se
jen prvního týdne anebo jen prvního víkendu.
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Y 31.7.- 14. srpna
„Doteky druhého břehu“
meditace vhledu a poznání s asistentem Sayadaw U Janaky, kanadským
mnichem Bhikkhu U Vansou. Ashin Ottama se bude rovněž podílet na
výuce a vedení kurzu. Tento kurs by měl být nejintenzivnějším meditačním obdobím Bodhipály 04 (bude pouze pro meditující, kteří již dříve absolvovali nejméně 1 týden intenzivní praxe). Je možné zúčastnit se jen
prvního týdne.
Y 14. – 16. srpna
„Víkend spirituálních prázdnin na Bodhipále".
Bhikkhu U Vansa a Ashin Ottama zůstanou na Bodhipále ještě pár dní po kurzu. Podobně
jako na začátku provozu Bodhipály, bude to víkend oddechu, procházek, ranní a večerní
meditace a tématických rozhovorů,
Ještě upozornění na podzimní meditační víkend pořádaný Mangalou:
Meditace samathá-vipassaná se Sestrou Agganyani a Raimarem Koloskou na Cholíně ve
dnech 24.9.-26.9.2004 na Cholíně. Oba učitelé podstoupili meditační výcvik v různých klášterech v Barmě. Kurs bude překládán z angličtiny do češtiny. Příspěvek na ubytování a stravu
850,- Kč.
Přihlášky: Michaela Lauschmannová, Šubertova 6, 120 00 Praha 2,
e-mail: michaela.la@quick.cz, (tel.: 222 515 312). Složenky na úhradu budou rozesílány na
konci srpna a pokyny na cestu asi 10 dní před začátkem kursu.
Přejeme vám všem hezký čas –
Za Bodhipálu Naďa Frélichová a Ashin Ottama
Do Okružníku tentokrát přispěli: Irene Monti, Filip Němčanský, časopis Spuren, Ashin Ottama,
Jiří Vondrák, Acariya Lilavajra.
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