Hoøím, létám, medituji!
Bývalí buddhistiètí mniši uèí meditaci živlù a barev

Zvláštní táborák. Ohništì obestavìné plechy s kulatými okénky a pøed
každým z nich sedí nehybný èlovìk a pozoruje poskakující plameny.
Není to ale ani pravìká televize, ani trampský potlach. Tito lidé se na
deset dní rozhodli k intenzivnímu setkání se svìtem živlù a barev, ale
pøedevším se svou vlastní myslí, a to prostøednictvím prastarých
buddhistických technik. Tito lidé právì meditují.

Posezení u ohnì? Nikoliv, meditace.

Tento obrázek není cestopisným
útržkem, nýbrž èeskou realitou léta
loòského roku. Na Padmafarmu v Bìlé
u Jevíèka se sjelo dvacet pøíznivcù
Buddhova uèení, aby si vyzkoušeli
netradièní techniky meditace klidu.
Jejich uèiteli byli religionista Zdenìk
Trávníèek a psycholog Roman Hytych,
dnes Bròáci k nerozeznání od svých
vrstevníkù. Ještì pøed nìkolika lety to
pøitom byli buddhistiètí mniši, kteøí
v èervené róbì a s oholenou hlavou žili
na Srí Lance a v Barmì.
To, co uèíte na kurzu meditace klidu,
moc nezapadá do obecných pøedstav o
meditaci. Lidé se dívají do ohnì, pozorují vodní hladinu nebo talíø potažený
barevnou látkou. Je to vùbec ještì
buddhistická meditace? A co se pøi ní
vlastnì dìje?
Roman: Je fakt, že vìtšina lidí si pod
buddhistickou meditací pøedstaví sezení
se zavøenýma oèima, pøi kterém pozorují
nádech a výdech. To je velmi populární
technika - s procesem nádechu a výdechu
navíc pracují rùzné jiné spirituální tradice.
Tento kurz je výjimeèný v tom, že nabízí
další techniky meditace. Nicménì jakýkoliv technický postup, jak v rámci
Buddhova uèení rozvíjet mysl, prochází
podobným procesem. Je potøeba
nabídnout mysli meditaèní pøedmìt, ke
kterému se mysl stahuje, pracovištì, na
kterém se mùže trénovat.

Zdenìk: Je to pøedmìt, který je pøíjemný,
u kterého mùžu spoèívat, abych mohl
mysl zklidnit a sjednotit. Buddha nabídl
ètyøicet takových pøedmìtù. Na kurzu,
který vedeme, si meditující mohou vyzkoušet práci alespoò se ètrnácti pøedmìty, pøièemž nejvíce se pracuje právì
s kasinami barev a elementù. Ale meditaèní pøedmìt sám o sobì nestaèí - navíc
potøebujeme instrukci jak na to a chránìný prostor a èas, ve kterém se všechno
dìje.

Oheò, voda, zemì, vzduch:
atomy prožívání
A co je vlastnì ta kasina?
Roman: Je to meditaèní pøípravek kulatého tvaru – a• už tøeba talíø, na kterém
jsou vyskládané jednobarevné kytièky,
nebo plachta s výøezem, za kterou sledujeme trávu pohybující se ve vìtru. Takže
buï jde o barvy, nebo ètyøi živly – oheò,
vodu, zemi a vítr, které jsou základními
stavebními kameny nejenom prožívání a
vnímání dané osoby, ale vùbec celého
Vesmíru. A to je pak velké dobrodružství,

Kasina ohnì – pomocník meditace
sáhnout si na ty prvoèinitele a sám v sobì
a ve svìtì okolo sebe je prozkoumat.
Mùžeš to nìjak blíž vysvìtlit? Pod slovem živel se mi poøád spíš vybaví živelná katastrofa a pojiš•ovácká hantýrka.
Roman: To je už dost složité vysvìtlování pro nìkoho, kdo nemeditoval. Ètvero
živlù je to nejjednodušší, co je prožitelné
v našem tìle. Na tyto elementy mùžeme
rozložit veškerou mnohost tìlesného
prožívání. Elementem vìtru je vjem pohybu, když naše tìlo jde. Elementem
zemì je naopak stabilita, když nehnutì
sedíme. Mùžeme si všimnout zmìny
teploty, a to nejenom pøi horeèce. Chlapa
mùže napøíklad rozhicovat pohled na
èervené Ferrari a ženu roztomilé mláïátko. A když je nám opravdu teplo, pak
vystoupí vìtšinou i element vody pøi
prožitku stékajícího potu.
Moc ale nerozumím tomu, co se dìje,
když meditující hledí do ohnì nebo na
barevný talíø. Na co se vlastnì soustøedí?

Mniši na Srí Lance v roce 2002, dnes Zdenìk Trávníèek a Roman Hytych z Brna
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Praktická ukázka práce s kasinou zemì
Roman: V tom spoèívá ta velká výzva.
Tyto meditaèní pøedmìty jsou silná vozidla, která možná na první pohled vypadají
složitì. Meditující má za úkol nejprve
vnímanou skuteènost zaznamenat a vytvoøit si prožitkovou „fotografii“ v mysli,
kterou pak zjednodušuje, sjednocuje a
harmonizuje. Meditace má tedy nìkolik
fází: nejdøív se meditující dívá na vnìjší
pøípravek a pak meditativnì pracuje
s vnitøní pøedstavou, kterou získá. Ale
nerad bych zabíhal do technických detailù, protože pøeci jenom, více slov znamená pro zaèínajícího meditujícího vìtšinou ménì prožívat. Proto doporuèuji zaèít
spíš s otevøeností, dívat se do ohnì a rozpumpovat v sobì žár nebo pozorovat
placku zeminy a rozpumpovat v sobì
stabilitu, tvrdost, pevnost matky Zemì.

Štìstí svobodného prožívání
K èemu vùbec tato meditace slouží?
Zdenìk: Roman mluvil o mnohosti a
jednoduchosti. A cílem této meditace je
právì vystoupení z mnohosti, kterou jsme
neustále zahlceni, k jednomu meditaènímu pøedmìtu, který nám slouží jako
brána do zmìnìných zpùsobù prožívání a
vnímání. O rùzných možnostech tìchto
technik se mohou doèíst napøíklad ti, kteøí
si oblíbili knihy Carlose Castanedy. Ten
mimo jiné pracoval s elementem vody a
hovoøil s vodními bytostmi, zasvìceným
ale staèí pøipomenout bytost Blue Scout
v Umìní snít nebo knihu Vnitøní

oheò.Takže podobné techniky se objevují
i v jiných tradicích.
To je sice zajímavé, ale osobnì bych
tøeba vodníka potkat nechtìla. Mají
tyto techniky nìjaký praktický pøínos
pro obyèejného èlovìka, který místo
dovolené jede meditovat? Nejde tu
pøeci jen o senzaèní zážitky?
Zdenìk: To urèitì ne. Kultivování soustøedìní vede mysl k citlivosti v prožívání
vnìjšího i vnitøního svìta. Najednou jsou
lidé vnímavìjší nejen k barvám,
elementùm a vùbec k prostøedí, ve kterém
žijí, ale i k ostatním bytostem, a• už
lidským nebo tìm v pøírodì okolo nás.
Druhým produktem bývá zjištìní, že
mohou soustøedit a zklidnit svoji mysl,
která si najednou všímá více vìcí než
dosud a jakoby "oživne". To mùže vést k
prožitkùm štìstí, k extázi.
K extázi? To spíš vyvolává pøedstavu
nekontrolovatelné drogové euforie....
Zdenìk: Ale extáze znamená v meditaci
nìco jiného - jde o extatické prožívání,
uvolnìní mysli, která je bìžnì blokována
rùznými chtivostmi a nenávistmi, na kterých se zasekává, a tím blokuje volné
prožívání. A právì volné prožívání je
charakteristické pøítomností štìstí, pohody, prùchodnosti mysli, což je vìtšina
úèastníkù kurzu schopna zažívat už
bìhem nìkolika dnù tréninku.

Posilovna mysli
To je urèitì hodnotný zážitek. Ale co se
s ním stane, když se vrátím z kurzu
zpátky do života?
Zdenìk: I když vystoupíš ze systematické
meditace, nìkdy mùže prožitek štìstí a
klidu pøetrvávat, nìkdy tì tøeba zavalí
každodenní starosti. Když pøijdeš z posilovny, kde zvedáš èinky, zùstanou tvoje
svaly taky ještì chvíli pevné. Za týden,
kdy èinky nezvedáš, ti svaly zase ochabnou. Ale když pravidelnì každé ráno
cvièíš, svaly nepøestanou být pevné a
navíc se ještì dál zpevòují. Podobnì funguje i mysl. Když posiluješ, chtivost i
nenávist tím mùžeš utlumit a rozvinout
štìstí a klid. V mnišském životì se mi tak
daøilo prožívat jemnou extázi i pøi pochùzce za almužnou nebo na procházce v
lese a bylo to jen otázkou pravidelnosti,
abych si tento stav udržel.
Roman: A pokud má èlovìk opravdu
dobré svaly, zvládne i nároèný laický
život. V tom vidím rozdíl mezi
komerèním trhem a Buddhovým uèením Dhammou. Protože meditace jako trénink
prožívání není samospásná. Kromì ní uèil
Buddha i to, jak dovednì žít každodenní
život. To, co èlovìk natrénuje v meditaci,
jakou získá moudrost, je dùležité potvrdit

v každodenním životì. Tím, jak svùj život
dobøe zvládám!
O èem jsme ale poøád nemluvili, je
Nibbána nebo také v sanskrtu Nirvána,
koneèné osvobození od utrpení. To
pøeci v buddhismu hraje velkou roli...
Zdenìk: Urèitì – a Buddha také mluvil o
tøech druzích meditace podle tøí cílù. Ke
svobodì od utrpení, k úplnému vykoøenìní chtivosti, nenávisti a zaslepenosti,
vedou techniky takzvaného vznešeného
dlení, v jazyce páli ariya-vihára. Jde o
meditaci všímavosti a vhledu, kterou
mohou zájemci trénovat na jiných kurzech. Náš kurz se zamìøuje na meditaci
klidu, což patøí do druhé oblasti dibbavihára – nebeského dlení. Pøi pokroèilé
meditaci dochází k doèasnému potlaèení
tìchto tøí koøenù utrpení. No a techniky
brahma-vihára, božského dlení, smìøují
ke kultivování soucitu, dobrotivosti, spoluradosti a vyrovnanosti - dovedných
postojù k bytostem okolo nás.
Mám tomu rozumìt tak, že meditace
klidu pøináší jen chvilkovou úlevu, ale
ne svobodu?
Roman: Takový závìr rozhodnì není na
místì. V meditaci klidu kultivujeme ty
schopnosti mysli, které jsou nezbytné pro
meditaci všímavosti a vhledu. Jako bychom pøi meditaci klidu zabrušovali
èoèku mikroskopu, pomocí kterého se pak
uèíme pøi meditaci všímavosti a vhledu
vidìt skuteènost takovou jaká je. Jejím
úèelem je tedy trénink mysli, trénink
dovednosti vyburcovat v sobì extázi
meditaèního orgasmu, ne kvùli orgasmu
samotnému, ale abych mohl jít dál, abych
mohl dokonaleji utváøet svoji mysl, která
mi umožní plnìji, š•astnìji prožívat a
opravdu si vychutnat i každodenní život.

Èervená kasina z vlèích mákù

Znal Ježíš meditaci klidu?

Zdeòku, ty jsi se meditaci klidu vìnoval
intenzivnì jako mnich...proè?
Zdenìk: Mým základním cílem byl pøedevším rozvoj soustøedìní tak, aby moje
mysl získala dovednosti potøebné pro
pokrok na cestì všímavosti a vhledu.
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Také jsem chtìl vykouknout z té každodenní "šedosti" tohoto svìta, zažít to
dobrodružství, podívat se jinak na svìt
nebo nahlédnout do jiného svìta. K tomu
se mi nabízela možnost mnišského rámce
a uèitele, ctihodného Kusalánandy, který
mì vedl. Práce s kasinami mì zaujala už
pøed odletem na Srí Lanku, a proto jsem
se rozhodl v ní pokraèovat i jako mnich.
Jaké technice ses vìnoval a jak dlouho?
Zdenìk: Vybral jsem si element zemì a
intenzivnì, to znamená od rána do veèera,
jsem pracoval s pøípravkem a pozdìji s už
vykultivovanou pøedstavou témìø tøi mìsíce. To ale neznamená, že po tìch dvou a
pùl mìsících jsem meditaci úplnì ukonèil.
V práci jsem pokraèoval i po zbývající
dobu mého mnišského pobytu a medituji i
v souèasné dobì. Je to pro mì práce na
celý život.
Tak intenzivní praxe má pak ale urèitì
jiný výsledek než nekolikadenní kurz?
Roman: Ano, tato práce pak otevírá
rùzné parapsychologické jevy, o kterých
píše tøeba Castaneda nebo které jsou
zaznamenané v kanonických knihách.
Buddha chválil své žáky, kteøí tuto meditaci mistrovsky ovládali, ale ne aby se tím
chlubili a dìlali rùzné kejkle, ale aby si v
ní brousili své vnitøní zbranì, dovednosti
mysli. To jsou pak opravdu mistrovské
fígle, když se èlovìk dokáže projít po
vodì, jak to dìlal Ježíš, dokáže zmizet
z jednoho místa a pøenést se na jiné nebo
umí otevøít dveøe do jiných svìtù, jak o
tom mluví mnozí mystici.

Z asijských pousteven do Èech
Meditaèní kurzy bìží v Èesku už od
devadesátých let. Tento kurz ale probìhne letos v èervenci teprve potøetí.
Proè?
Zdenìk: Tyto techniky jsou tradiènì
výjimeèné právì pro mnišský život, a to
ze dvou dùvodù – pro jejich kultivaci
potøebujeme jednak delší èasové období,
jednak dobrý etický trénink. Intenzivní
práce s elementy a barvami opravdu otevírá veliké vìci, které meditující nemusí
zvládnout, pokud nemá sám v sobì jasnou
jistotu, že žije dobøe. Takže otevøení
tìchto technik potøebovalo urèité podmínky. Ty byly dány tím, že u nás už teï
funguje komunita lidí, kteøí mají zájem o
Buddhovo uèení a kteøí se trénují, a že
jsou tu uèitelé, kteøí prošli dlouhodobým
mnišským tréninkem.
Jak jste se tedy dostali k tomu, že jste
se stali mnichy?
Roman: Intenzivní meditaèní praxi pøinesl na zaèátku devadesátých let do Èech
docent psychologie Mirko Frýba, a už

Mgr. Zdenìk
Trávníèek (1976)
vystudoval filozofii a
religionistiku na Masarykovì univerzitì
v Brnì. Mnišským tréninkem na Srí Lance a v
Barmì prošel v letech
2002 – 2004. Dokonèuje postgraduální
studium na Ústavu religionistiky brnìnské
univerzity a pracuje v krizovém centru
pro dìti a mládež Spondea. Jako uèitel
Buddhova uèení vystupuje od roku 2001.

Skládání modré kasiny z kvítkù
tenkrát uèil tyto techniky nìkteré své
pokroèilé žáky. Až po roce 1998, kdy se
sám stal mnichem – ctihodným Kusalánandou, zaèali být ordinovaní další mniši
z Èeska. Nìkteøí z nich se pod jeho vedením vìnovali právì tréninku tìchto specifických metod. Dnes neznám v Evropì
nikoho, kdo by byl schopen uèit tuto
meditaci na podobné úrovni jako ctihodný
Kusalánanda a Zdenìk Trávníèek – srovnání bych nalezl snad jen mezi nìkterými
mnichy v Barmì.

Mgr. Roman Hytych
(1975) vystudoval
psychologii na Masarykovì univerzitì
v Brnì. V letech
2002 – 2004 úspìšnì
absolvoval mnišský
trénink na Srí Lance a v Barmì, kde zároveò provádìl výzkum zvládání fenoménu
smrti. Tomuto tématu se vìnuje i v rámci
postgraduálního studia psychologie.
Pracuje jako psychoterapeut, od roku
2002 pùsobí jako uèitel Buddhova uèení.

Kolik stojí Buddhovo know-how?
Nabízíte lidem možnost, jak zažít dobrodružnou dovolenou. Nebojíte se toho,
že se stanete souèástí spirituálního trhu,
komerèním tahákem?
Roman: Když se neprodáváme, tak si nás
nikdo nemùže koupit. Uèíme pro radost a
zadarmo. To, že si dnešní konzumní spoleènost kupuje magickomystické a spirituální zážitky, je realita. My nabízíme
cestu ke svobodì, k bohatšímu a š•astnìjšímu prožívání. Pamatuju si jednoho
úèastníka kurzu - psychoturistu, který mìl
spoustu zážitkù, protože prozkoumal
mnoho spirituálních cest, ale nedokázal je
dobøe uchopit a zaintegrovat do každodenního života. A v tom je výjimeènost
Buddhova uèení, že ukazuje, jak z prožitku vytìžit moudrost, schopnost lépe žít.
Zdenìk: Tyto techniky a vùbec všechno,
co je souèástí Buddhova uèení, nelze
koupit. Samozøejmì jsou lektoøi, kteøí
prodávají svoje kurzy pod nálepkou
buddhistická meditace. Ale Dhamma pravda - není na prodej.
Alena Rejdáková
rejdakova.alena@seznam.cz
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