
UVOLNĚNÁ MYSL: Cesta přirozeného uvědomování a moudrosti 

 

Sayadaw U Tejaniya 

 

.......................................................................... 

 

REFERENCE 
„Tohle je nesmírně užitečný způsob, jak cvičit bdělost. Zaměřuje se na vnímání stavů mysli, ať jsme 

v jakékoliv situaci. Uvolněná mysl přináší vnitřní klid a svobodu.“ 

 JACK KORNFIELD – meditační učitel a autor knih Hledání srdce moudrosti a Po extázi prádelna 

 

„Uvolněná mysl nám připomíná, co je při rozvíjení bdělosti podstatné. Být plně přítomný i mimo náš 

meditační polštář nebo po skončení meditačního kurzu – to od nás vyžaduje záměr při každé 

jednotlivé činnosti, kterou děláme. Je to právě ona vytrvalá snaha o kultivování pozorující mysli, která 

nám umožňuje vidět věci takové, jaké skutečně jsou, a ne jak bychom si přáli je vidět. Tento mocný 

přístup vyživuje naši moudrost a vysvobozuje nás z utrpení.“ 

 SHARON SALZBERG – učitelka meditace a autorka knihy Laskavost – Cesta ke štěstí 

 

„Sayadaw přináší jednoduché a jasné instrukce, jak si správně uvědomovat. I když jsou jednoduché a 

jasné, tak to ještě neznamená, že je jejich praktikování snadné. Když je však skutečně používáme, tak 

jsou velmi účinné. Jeho instrukce a denní zamyšlení nás inspirují k neustálému rozvoji uvědomování a 

moudrosti. A to nejen při formálním meditačním sezení, ale v plnosti našeho života. 

 ANDREA FELLA – učitelka meditace v Insight Meditation Center, Kalifornie 

 

 

  



 

ÚVOD 

Od chvíle, kdy se probudíme, do chvíle, kdy usneme 

Doug McGill 
Cílem této útlé knížky je pomáhat meditujícím praktikovat meditaci tak, jak to původně učil Buddha, 

tedy coby zkoumání skutečné podstaty reality, a to nejen v průběhu pravidelných každodenních 

sezení, ale v každé chvíli našeho běžného života.  

„Meditace je natolik důležitá, že je potřeba, abychom se jí věnovali pořád,“ říká Sayadaw U Tejaniya,* 

současný mistr a učitel meditace pocházející z Myanmaru (dříve Barmy), který učí, jak využívat ty 

nejobyčejnější chvíle coby pravý zdroj probuzení.  

„Zapomeňte na to, že meditace se dá praktikovat jen na meditačním polštáři nebo v meditační 

místnosti,“ říká Sayadaw. „Ten správný čas k meditaci je kdykoliv během dne, od chvíle, kdy se 

probudíme, do chvíle, kdy usneme.“ 

Proč by někdo chtěl něco takového dělat? Hlavně z těch zřejmých důvodů – pro zklidnění mysli, 

probuzení radosti v srdci a pěstování moudrosti natolik hluboké, aby dokázala rozpouštět mentální 

stres i utrpení, které je jeho příčinou. 

* „Sayadaw“ je čestný titul, kterým jsou v Myanmaru označováni starší mniši. „U Tejaniya“ je mnišské 

jméno skládající se z přídomku U, tedy „ctihodný“, a Tejaniya, doslova „ten, který přináší osvícení 

druhým“. (Výslovnost anglického přepisu je sajádó ú tedžanyja, tato kniha však bude používat 

původní podobu jména – pozn. překl.) 

Naše mysl poháněná nejrůznějšími nutkáními má však obrovskou setrvačnost. Pokud se meditaci 

věnujeme jen v omezené míře, třeba jen v podobě jednoho či dvou formálních sezení denně, je pro 

onu stres rozpouštějící moudrost složité, aby skutečně projevila svo ji transformační schopnost. 

Jestliže chceme rozvinout onu setrvačnost uvědomování a moudrosti, která je zapotřebí k tomu, 

abychom jednou provždy unikli působení přitažlivé síly naší stresující mentální aktivity, je skutečně 

potřeba meditovat naplno. 

Je však opravdu reálné meditovat celý den, každý den? Skutečně se něčemu takovému mohou 

věnovat běžní lidé uprostřed náročného a překotného moderního života, a ne pouze mniši a mnišky 

nebo laici na meditačních kurzech? 

Právě Sayadaw U Tejaniya přišel s úžasným darem v podobě jasné a praktické metody umožňující 

udržovat se ve stavu uvědomování, kontinuálně poznávat podstatu vlastního těla a mysli a nahlížet 

do nejjemnějších příčin našeho štěstí i stresu. To vše neustále, po celý den.  

Tato metoda má lidi vést k osvícení, zatímco perou prádlo, jedou ve výtahu, hovoří s druhými, popíjejí 

čaj nebo provádějí třeba jen jediný, plně vědomý nádech. Tímto způsobem může každá aktivita, bez 

ohledu na to, jak je obyčejná, přinášet nová poznání o tom, jak si vytváříme svoje vlastní utrpení, a 

s tím i o tom, jak jej můžeme zastavit.  

„Buddha chtěl, aby lidé meditovali neustále,“ říká Sayadaw. „Já jenom opakuji Buddhova slova. 

Sezení může pořád být součástí meditační praxe, ale já za důležité považuji uvědomování v 

každodenním životě, protože právě to lidé tolik opomíjejí. Je to velmi užitečná a hodnotná praxe, 

zejména tehdy, když není tolik času na sezení.“ 



V průběhu uplynulých dvou dekád se stále více lidí nechalo inspirovat těmito myšlenkami k tomu, aby 

se v meditaci přestali omezovat jen na sezení na polštáři a přenesli ji do svého každodenního života. 

Samotný životní příběh Sayadawa U Tejaniyi přináší pohnuté svědectví o léčivé moci Dhammy. 

Jako syn úspěšného obchodníka s oděvy vyrůstal v Rangúnu, někdejším hlavním městě Myanmaru. 

V mládí byl volnomyšlenkář a tak trochu rebel a stal se černou ovcí rodiny, jejíž členové byli zvyklí 

dosahovat mnoha úspěchů. Když byl v osmé třídě, začal výrazně zaostávat ve studiu a trávit čas s 

drsnými partami. Jako starší teenager spolu s kamarády pravidelně chodil za školu a zdrogovával se 

populárním opioidním sirupem proti kašli obsahujícím látku comethazine, chemikálii, na níž se brzy 

stal závislým. 

Světlým bodem tohoto nelehkého období v jeho životě byl blízký vztah s váženým starším mnichem 

jménem Shwe Oo Min Sayadaw, s nímž se seznámil už jako malý chlapec při rodinných návštěvách v 

klášteře, kde tento postarší mnich přebýval.  

Při těchto návštěvách začal mladý U Tejaniya brát Shwe Oo Min Sayadawa jako otcovskou osobu a 

důvěryhodného rádce. Tak mohl i ve svých obtížných mladistvých letech U Tejaniya navštěvovat 

tento klášter, kde často trávil celé léto a v meditacích zde od svého milovaného učitele nasával 

Buddhovu prastarou moudrost. 

Po návratu domů se však dostával zpět na šikmou plochu a jeho potíže pokračovaly. Když nastoupil  

na vysokou školu, jeho život se na čas ustálil, ale krátce po dvacátých narozeninách jej zasáhla další 

rána. Jeho nejstarší bratr zemřel a U Tejaniya byl nucen zanechat studia a začít na plný úvazek 

pracovat v rodinném obchodě na rušném hlavním tržišti Rangúnu. 

Jak se dostával do stále těsnějšího sevření dospělého života, nastoupila u něj série depresí, každá 

vždy hlubší než ta předchozí. Ta první odezněla sama od sebe. Druhou překonal silou vůle 

podněcované hněvem. Ovšem třetí deprese, která začala kolem jeho šestadvacetin, byla pro něj zcela 

ochromující. Jen pouhá přítomnost jiných lidí, ať už doma nebo na tržišti, jej naplňovala neklidem a 

úzkostí. 

Toužil utéct do kláštera, ale kvůli povinnostem k rodině a rodinnému podniku to nebylo možné. Ze 

zoufalství a nezbytné potřeby se nakonec uchýlil k tomu, že vnesl praktikování meditace do každé 

chvíle svého běžného života, doma i v práci. Tak se postupně naučil udržovat si stav uvědomování za 

všech okolností – ať už při společném jídle s rodinou, při hovoru se zákazníky, při procházkách, 

koupání, návštěvě společenských akcí nebo při jakékoliv jiné aktivitě v rámci svého dne. Poznal, že 

bez tohoto kontinuálního uvědomování se rozrušení a mentální utrpení brzy vracely.  

Jak Sayadaw zjistil, toto kontinuální uvědomování ve spojení se zájmem o zkoumání a odhalování 

mentálních příčin jeho utrpení je schopno rozpouštět jeho deprese a uvolňovat přirozenou moudrost 

a hojivou moc jeho mysli.  

„S tím, jak se bdělost stává kontinuální, přichází moudrost čím dál rychleji, aby se projevila,“ říká. 

„Toto jemné uvědomování si nakonec nashromáždí dostatečnou setrvačnost na to, aby se stalo 

přirozeným a kontinuálním. Máte pak opravdu pocit, že si uvědomujete všechno a pořád. Vy vlastně 

žijete v tomto uvědomování.“ 

 „Právě tehdy jsem pochopil skutečnou podstatu meditace a začal věřit tomu, že je možné dosáhnout 

osvícení v každodenním životě.“ 

Při meditačních kurzech, které po celém světě vede, minimalizuje Sayadaw strukturování času pro 

formální sezení nebo meditaci v chůzi. Namísto toho vytváří podmínky pro praktikování souvislého 



uvědomování tak, jak by jej lidé uplatňovali v běžném životě doma. Jedenatřicet řízených denních 

meditací, které obsahuje tato knížka, vychází z řízených meditací, jež Sayadaw nabízí na počátku 

každého dne na těchto meditačních kurzech. 

Smyslem těchto kurzů je prohlubování prospěšných návyků kontinuálního uvědomování a 

prozkoumávání, aby si je účastníci po skončení kurzu přirozeně odvezli s sebou domů. Skutečně 

zásadní pokrok pak přichází až při uplatňování tohoto procesu souvislého uvědomování pro konkrétní 

a jedinečné detaily života daného člověka.  

„Prostřednictvím procesu všímání a uvědomování si sebe samých poznáváme podstatu mysli a těla,“ 

říká Sayadaw. „Když něco skutečně pochopíme, je to jako zjevení.  Mysl se najednou naplní 

porozuměním a dokáže se tak osvobodit od toho, co ji svazovalo. To je ten konečný cíl. Uvědomování 

vede k probouzení našeho porozumění, a to vede ke vnitřnímu klidu.“  

Jak budete postupně absolvovat oněch jedenatřicet řízených meditací, které jsou jádrem této knihy, 

nezapomínejte na tuto zásadu U Tejaniyi: „Cílem praktikování meditace je rozvíjet moudrost 

prostřednictvím přímého prožívání.“ 

Na co zde Sayadaw poukazuje, je rozdíl mezi konceptuálním porozuměním a porozuměním 

založeným na přímém prožívání. U meditace je důležitý především ten druhý typ porozumění, 

vycházející z vlastních prožitků a zkušenosti. Ovšem i koncepty, jako jsou například ty, které 

vstřebáváte právě nyní, mohou být užitečnými vodítky k přímému prožívání.  

Je však třeba vyhnout se tomu, abyste si pletli koncepty a realitu.  

Vezměte si například slovo sladký ve vztahu k našemu prožívání tohoto chuťového vjemu. Aby 

praktikování meditace fungovalo správně, musíte být schopni jasně rozlišit mezi konceptem sladkého 

a ryzím a přímým prožíváním sladkého vjemu. 

Coby myšlenka vyvolává slovo sladký obvykle jen další myšlenky související se sladkostí, včetně všech 

našich vzpomínek na něco sladkého. Pokud nebudete dávat pozor, tak příště, až si kousnete do jablka 

a řeknete, že je za sladké, nebudete ve skutečnosti vnímat jeho chuť, ale jen své vzpomínky na 

dřívější myšlenky spojené se sladkou chutí. 

To se stává mnohem častěji, než byste si mysleli, napříč všemi oblastmi prožívání. Znamená to, že 

nám velmi snadno uniká většina z našeho života jen proto, že jej vlastně doopravdy neprožíváme. 

Namísto toho žijeme v jakémsi mentálním filmu a prožíváme pouze ty pocity, které jsou reakcemi na 

naše vlastní myšlenky, ne na samotný život. 

Jaký je skutečný prožitek vjemu sladkosti, právě teď? Co je to doopravdy? 

Jaká je jeho realita? Pouhé jedno opravdové ochutnání přinese vhled do přirozenosti této reality. 

Když budete číst meditaci na každý příslušný den, jak ji popisuje Sayadaw, tak nehromaďte jen další 

koncepty, nýbrž nechte se jimi nasměrovat k přímému prožití těch nezaměnitelných chutí, na které 

tyto koncepty poukazují. 

Tyto chutě jsou zde tím skutečným. 

Ponořte se do hlubin každé z těchto chutí s moudrým uvědomováním a prozkoumejte jejich realitu.  

Koncepty, které vás na začátku povedou, se postupně začnou vytrácet s tím, jak se budete dostávat 

do stále těsnějšího kontaktu s tajemstvím reality a poznávat ji skrze její opravdové prožívání a 

„ochutnávání“. 



Jaká že je ta chuť?  

„Budete překvapení a ohromení,“ říká Sayadaw U Tejaniya. „Jako je širý oceán proniknut jen jedinou 

chutí, chutí soli, je tato nauka proniknuta jen jedinou chutí, chutí osvobození,“ říká Buddha.  

Ať se tak stane! 

 

  



ČÁST PRVNÍ 

Pozorovaná mysl přináší štěstí 

  



 

Cesta moudrosti 
Úkolem meditujícího je pamatovat na uvědomování. 

Ať již stojíte, sedíte, ležíte nebo jdete, pokud budete pamatovat na to, abyste si uvědomovali, pak 

budete meditovat a pěstovat tuto prospěšnou vlastnost mysli. 

Vždy začínáme uvědomováním. Právě tato vlastnost nám vytváří základ, z něhož mohou vyvstat 

všechny prospěšné stavy mysli, zejména vlastnost moudrosti. Když se pak spojí uvědomování a 

moudrost a pracují společně, získáváme potřebnou důvěru a motivaci k dalšímu objevování a 

pronikání hlouběji do nezmapovaných koutů naší mysli, kde na velmi jemné úrovni z nesprávných 

názorů a postojů pramení koloběh utrpení. 

To, co si mysl uvědomuje – samotné objekty uvědomování jako třeba smyslové vjemy, myšlenky, 

dojmy a emoce –, není ve skutečnosti důležité. Záleží zde především na stavu a vlastnostech této 

pozorující mysli, která při uvědomování vždycky pracuje v pozadí. Čím lépe dokážeme tento stav 

udržovat, tím více budeme vyživovat moudrost, která rozpouští stres a utrpení. 

Právě o moudrost jde u této praxe především. Je to vlastnost mysli, která umožňuje chápat 

skutečnou podstatu reality. Stává se kompasem ukazujícím nám směr, zatímco se snažíme dosáhnout 

porozumění a odstranit z mysli tři neprospěšné kořeny – chtivost, odpor a nevědomost. 

Tyto neprospěšné kořeny jsou třemi primárními stavy mysli, z nichž vycházejí veškeré nutkavé a 

destruktivní emoce, myšlenky a činy. Kombinací různých vzorců, módů a úrovní intenzity vytvářejí 

tyto neprospěšné vlastnosti téměř nekonečnou paletu bolestných emocí přinášejících lidstvu tolik 

utrpení. 

Sami většinou vlastně nevíme, jak se s těmito třemi neblahodárnými vlastnostmi mysli vypořádat. 

Proto je tím správným řešením pěstovat v naší mysli při praktikování meditace onu vlastnost 

moudrosti, která ví, jak tyto škodlivé kořeny vyčistit. Moudrost vyrůstá z uvědomování. Spoléhejte se 

na moudrost a ona bude stát při vás. 

Zapomeňte na to, že meditace může probíhat jen na meditačním polštáři nebo v meditační místnosti. 

Meditace je natolik důležitá, že se jí musíme věnovat neustále, kdykoliv si na to vzpomeneme. 

Meditovat bychom tedy měli od chvíle, kdy se probudíme, do chvíle, kdy usneme. 

Pro naši mysl je přirozené, že vzniká a zaniká v každé nové chvíli, ovšem každá takováto chvíle po 

sobě zanechává odkaz pro chvíli následující. 

Právě proto je tolik důležité kultivovat prospěšné vlastnosti mysli, jako jsou trpělivost, vytrvalost, 

radost a vyrovnanost, aby se právě ony staly tím odkazem, který je předáván dál. Jakmile se naučíme 

udržovat svou mysl ve stavu souvislého uvědomování spojeného s moudrostí, přirozeně se dostaví 

veškeré její pozitivní vlastnosti. Pěstování prospěšných a pozitivních vlastností mysli je cílem 

meditace. Právě tyto vlastnosti pracují při meditaci, a nikoliv naše „já“. 

Buddha řekl, že žádné „já“ neexistuje. Já je pouze označení, které lidé používají. Buddha ale také řekl: 

„Spoléhejte sami na sebe.“ Tím myslel, že pokud spoléháme na sebe, spoléháme na pozitivní 

vlastnosti mysli, jako jsou uvědomování, nezištná láska, soucit, radost, velkorysost, trpělivost, 

pravdivost a vyrovnanost. 

Při meditaci je obzvláště důležité pěstovat a rozvíjet zejména pětici z těchto pozitivních vlastností 

mysli, takzvaných „duchovních schopností“. Jsou-li tyto vlastnosti v rovnováze, pomáhají rozvíjet 



pátou z nich, tedy moudrost, která je považována za ústřední, protože má schopnost rozpouštět 

utrpení. 

Tuto pětici duchovních schopností tvoří: 

Důvěra (v praxi) 

Energie (vytrvalost) 

Bdělost (pamatovat na uvědomování) 

Stabilita mysli 

Moudrost (porozumění podstatě skutečnosti) 

Pokud meditace probíhá správně, těchto pět vlastností vzájemně spolupracuje a vzniká blahodárný 

koloběh, který tyto prospěšné vlastnosti stále více posiluje. Na začátku je důvěra k praxi, která 

inspiruje k vytrvalosti, jež vede k nárůstu bdělosti, posílení stability mysli a rozvoji moudrosti. Každý 

nový střípek moudrosti pak dále posiluje důvěru v praxi, což uzavírá kruh, který pak pokračuje stále 

dál. 

Vlastnosti naší mysli, ať již se v dané chvíli jedná o ty pozitivní nebo negativní, budou sílit, pokud jim 

umožníme v mysli setrvávat. Je tedy nutné praktikovat meditaci neustále, abychom v mysli posilovali 

to pozitivní v každé chvíli, protože pokud nebudeme posilovat vlastnosti pozitivní, převládnou ty 

negativní. Tento způsob praktikování nám umožní postupně nahradit koloběh chtivosti, odporu a 

nevědomosti novým koloběhem přirozeného uvědomování, jasnosti a moudrosti. 

Zamysleme se nyní nad třemi základními principy meditační praxe. 

 

PRINCIP PRVNÍ / SPRÁVNÁ SNAHA 

Uvolněná vytrvalost 
Na to, abychom byli bdělí, nemusíme vynakládat příliš mnoho úsilí ani energie. 

Každý den se probudíme, otevřeme oči a začíná probíhat vidění. Jak často to ovšem skutečně vědomě 

zaznamenáme? Pokud si toho ovšem všímáme, tak právě tohle je uvědomování. Je to uvědomění si 

našeho prožívání v přítomném okamžiku. To je vše. 

Prosté uvědomování není vůbec únavné. Musíte se nějak zvlášť soustředit, abyste věděli, že vaše oči 

vidí? Ne. Pokud si všímáte něčeho, co se vám nebo ve vás děje, tak si uvědomujete. Uvědomovat si 

můžete cokoliv, kterýkoliv z šesti smyslových vjemů, ať již jde o zrak, sluch, chuť, hmat, čich nebo 

myšlení. V Buddhově učení je myšlení považováno za šestý smyslový vjem. Pokaždé, když je 

zaznamenáván nějaký smyslový vjem, jedna ze „smyslových bran“, tedy orgánů náležejících jednomu 

ze smyslů (oči, uši, jazyk, tělo, nos, mysl), se otevře objektu, který je vnímán (obraz, zvuk, chuť, dotek, 

vůně, myšlenka). Při každém kontaktu na smyslové bráně vzniká okamžik vědomí, ve kterém je 

vnímaný objekt poznáván. 

Snaha potřebná pro dosažení stavu uvědomování nevyžaduje příliš mnoho energie. Uvědomování 

není náročné. Je jen náročné dělat to kontinuálně. Nepotřebujete znát každý detail vašeho prožívání. 

Stačí si jen uvědomovat a vědět, že si toto prožívání uvědomujete. 

Kolik úsilí myslíte, že je potřeba pro uvědomování? Zkusme si udělat takový malý pokus, při němž 

budeme my sami oněmi pokusnými králíky. Sedíte. Uvědomujete si, že sedíte? Vidíte. Uvědomujete 



si, že vidíte? Ano? Víte to jistě? Kdy jste si začali uvědomovat, že vidíte, že vidění probíhá? Bylo to až 

v okamžiku, kdy zde padla ta otázka, že? 

Když nejste dostatečně zběhlí v praktikování s tou správnou mírou úsilí, pak jej zpravidla vynakládáte 

buď příliš mnoho, nebo naopak příliš málo. 

Je důležité, zejména tehdy, když s praktikováním meditace začínáte, abyste se nepřepínali, tedy 

nesnažili se příliš usilovně soustředit se na nějaký objekt nebo na dosažení příjemného stavu mysli.  

 

UVOLNĚTE MYSL 

Meditující mysl je uvolněná mysl. Nikdy se nemusíme příliš soustředit nebo vynakládat nějaké 

přehnané úsilí. Ta správná snaha nevychází z úsilí na něco intenzivně zaměřovat pozornost. 

Meditace by neměla mysl ani tělo unavovat. Pokud praktikujete meditaci správně, s tou správnou 

mírou snažení, přinese vám klid a radost. Jestliže však budete vynakládat úsilí nesprávné, budete se 

při praxi cítit unavení a nešťastní. 

Kdykoliv příliš vehementně usilujeme o to, abychom prožívali něco příjemného, nebo se naopak 

vyhnuli prožívání něčeho nepříjemného, tak se unavíme. Meditující mysl, tedy mysl, která vykonává 

onu meditační práci, se musí nacházet v prospěšném stavu. V tomto stavu mohou prospěšné 

vlastnosti důvěry, energie, bdělosti, stability mysli a moudrosti pracovat na tom, aby alespoň do 

určité míry rozpouštěly chtivost, odpor a nevědomost. 

Avšak někdy své úsilí vyvíjíme nešikovně. Je to tehdy, když se do naší mysli vloudí jeden ze tří 

neprospěšných kořenů, a my si jej nepovšimneme, naše úsilí se stane nesprávným úsilím. 

Kdykoliv jsou v naší mysli přítomny chtění, odpor nebo nevědomost a motivují naši meditaci, 

začínáme se v našem úsilí přepínat. Pokud chceme něco prožívat pouze určitým způsobem, jedná se 

o chtění a my začínáme vkládat do praktikování meditace příliš mnoho nuceného úsilí. Když jsme s 

něčím nespokojení, dostavuje se odpor a my se snažíme tomuto prožitku vyhnout nebo se jej zbavit. 

Silné soustředění nás unavuje. Dochází k tomu tehdy, když v naší praxi působí chtění, odpor nebo 

nevědomost. Potřebujeme naše soustředění zmírnit a uvolnit se. Měli bychom vynakládat kontinuální 

snahu, ale ta by nikdy neměla být urputná ani přehnaná. 

 

BUĎTE ROZVÁŽNÍ, KLIDNÍ A MĚJTE ZÁJEM 

Namísto toho, abyste vynakládali energii na cílené soustředění, využívejte inteligenci a moudrost tím, 

že budete čekat a pozorovat. Správná snaha je „správná“ právě proto, že je při ní přítomna moudrost.  

Buďte rozvážní a klidní, mějte zájem. Přijímejte, zkoumejte a studujte vše, co se děje, tak, jak se to 

děje a jaké to je. Do toho, co se děje, nijak nezasahujte.  

Všímejte si, když se mysl začne snažit přimět něco nechtěného, aby to ustalo nebo zmizelo. Všímejte 

si, když se bude snažit vytvářet líbivější prožitky. Všímejte si, jakou snahu do toho mysl vkládá . 

Všímejte si, že mysl zde dělá svou vlastní práci, a to prostřednictvím rozeznávání, uvědomování, 

poznávání, zájmu a myšlením na praxi. My to jen vidíme a bereme na vědomí tu práci, kterou mysl již 

vykonává. 

Uvědomovat si je snadné, protože skutečně uvědomovat si můžeme jen vjemy z našich šesti smyslů,  

tj. ze zraku, sluchu, chuti, hmatu, čichu a myšlení. Takže na to, abychom si kontinuálně uvědomovali, 



si jen potřebujeme v kteroukoli chvíli klást otázky typu: „Co je nyní poznáváno?“ „Co je nyní viděno?“ 

„Jaké zvuky jsou slyšeny?“ „Jaké myšlenky jsou poznávány?“  

Pokud pamatujeme na to, že „probíhá poznávání“ u kterékoliv ze smyslových bran, pak je 

uvědomování přítomno. A jestliže na to pamatujeme souvisle, budeme si také souvisle uvědomovat a 

souvisle rozvíjet pozitivní vlastnosti mysli. 

 

( ... ) 

 

POZORUJTE V KAŽDÉ SITUACI 

Chvíle formální meditace mohou proběhnout kdykoliv v rámci dne, když jsme sami a nezaměstnává 

nás nic jiného, třeba i na toaletě. Při troše cviku dokážeme meditovat i při rozhovoru a dalších 

interakcích s druhými lidmi. Vědomě pozorovat a zkoumat mysl a tělo je možné v jakékoliv situaci.  

Měli bychom takto využívat tolik chvil našeho života, kolik jen dokážeme. Dokonce bychom měli 

usilovat o to, abychom to dělali neustále. Jestliže se tomuto věnujeme s odhodláním, dokážeme i v 

průběhu jediného dne nastřádat po kouskách mnoho minut formální meditace.  

Pokud jste schopni vyhradit si ve svém dni čas také na formální meditaci vsedě, určitě se jí věnujte. 

Nevzdávejte se však všech těch ostatních útržků formální meditace. S každou minutou, kterou jí 

věnujeme, střádáme takto sílu bdělosti. 

 

( ... ) 

 

PRINCIP DRUHÝ: SPRÁVNÝ NÁHLED 

Mysl je projevem přírody* , není to „já“ 
Správný náhled je porozumění, že mysl jsou přirozené procesy a jevy*, nikoli „já“. 

* [ V anglickém originále „nature“ ,pálijsky „dhamma“, v sanskrtu „dharma“. Toto slovo má 

mnoho významů a nelze jej přeložit do jednoslovného českého ekvivalentu. V této knize se 

podle kontextu překládá jako: příroda, přirozenost, přirozené procesy a jevy. Dále také jako: 

podstata, povaha, charakter. Původní slovo „dhamma / dharma“ se  překládá jako: přírodní 

zákonitost / jev, „pravda/ zákon, jak věci jsou / jak se dějí“, „komplexní zákonitosti mezi 

příčinami a následky“. Je-li psáno s velkým „D“ (Dhamma / Dharma), znamená Buddhovu 

nauku – pozn. red. ] 

Mysl není „já“. Není osobní. Není „moje“. Nikdo v ní není. Toto je správný náhled a my se věnujeme 

praxi proto, abychom tuto přirozenou podstatu objevovali. 

Správný náhled musí být v mysli přítomen ještě před uvědomováním, protože pokud vašemu 

uvědomování chybí správný náhled, začnete se zaplétat do chtivosti, odporu a zmatku. 

Když se díváme jasně na „to, co je“, a praktikujeme uvědomování se správným náhledem, začne se 

objevovat moudrost. To nám začne poskytovat jasnější obrázek o tom, jak věci jsou, což je podstatou 

skutečnosti, na niž poukazoval Buddha. Takto se rozvíjí správný náhled. 



Náš podmíněný a navyklý pohled na svět je založen na tom, že procesy mysli a těla chápeme jako 

naše „já“. Dívám se na „sebe“. Znám své „já“. Ovšem na základě takovéhoto pohledu na svět není 

možné meditovat a rozvíjet moudrost. 

Pokud budeme považovat své tělo nebo mysl za své „já“, tak začne vznikat chtivost, odpor a 

zmatenost. Kdykoliv si myslíme, že právě prožíváme něco příjemného, začneme se k tomu upínat 

nebo se pokoušet tento zážitek prodloužit či znásobit – je to chtění. Kdykoliv si myslíme, že právě 

prožíváme něco nepříjemného, začneme se tomu vyhýbat, odsouvat to nebo popírat – je to odpor. 

Když se mysl vypíná a neregistruje nic nebo se pokouší všemožně racionalizovat či obhajovat naši 

chtivost nebo odpor – je to zmatenost. 

Pohled na mysl nepřináší vždycky dobré zprávy. Když se na svou mysl skutečně dobře podíváme, 

většinou zde uvidíme řadu negativních věcí. A jestliže si myslíme, že takováto mysl je totéž co naše 

„já“, budeme z toho v depresi. Na druhou stranu, pokud si myslíme, že máme dobré vlastnosti mysli, 

začneme pociťovat pýchu. 

Je potřeba, abychom si často připomínali, že jak zdravé, tak i nezdravé stavy mysli a také jak jasné, 

tak i zmatené mentální procesy jsou všechno součástí přirozených projevů mysli. Takto se můžeme 

naučit, jak je pozorovat, namísto toho, abychom se do nich zaplétali. Měli byste si připomenout, že 

vnímání „já“ je ve skutečnosti procesem spojování mysli a hmoty. Tento proces chceme pochopit, a 

proto jej pozorujeme. 

Když praktikujeme uvědomování se správným náhledem, přicházíme do velmi blízkého a důvěrného 

kontaktu se životem. Začínáme chápat, jaké to doopravdy je, žít život jako lidská bytost. Naše ego, 

naše „já“ nedokáže docílit porozumění správnému náhledu. Jeho základem je klidná a jasná mysl, 

jejímž prostřednictvím pozorujeme každý prožitek právě takový, jaký je. Pak se dostavuje ono 

porozumění vycházející ze správného náhledu a s ním i přirozenost prožívání založeného na „ne-já“. 

 

POZNÁVAJÍCÍ VERSUS POZNÁVANÉ 

Při praktikování jsou vždy přítomny tyto dvě věci – objekty, které jsou poznávané, a mysl, která tyto 

objekty poznává. Tyto dvě věci – to poznávané a to poznávající – spolu vytvářejí prožitek, který 

opakovaně vzniká, okamžik za okamžikem. Toto je důležité si zapamatovat. 

Mysl je to, co poznává. Poznávané věci nazýváme „objekty“. 

Objekty zahrnují kterýkoliv ze šesti smyslových vjemů: obrazy, zvuky, chutě, hmatové vjemy, vůně a 

produkty šestého smyslu, tj. mysli, jež sestávají z pocitů a myšlenek (zpravidla ve formě slov nebo 

obrazů). 

Objekty se objevují spontánně, samovolně. Když objekt rozpoznáme, nemusíme jej měnit ani nijak 

vylepšovat, a vlastně bychom to ani dělat neměli. Objekt nemusí být ničím jiným než tím, čím je. Je 

právě takový, jaký je, a nemá být upravován ani měněn.  

Co však v přítomné chvíli udělat můžeme, je pracovat s pozorující myslí. Můžeme zjišťovat, zda je 

v mysli přítomen správný náhled a jestli mysl pracuje správným způsobem. Tyto vlastnosti mysli nám 

v přítomném okamžiku mohou pomoci tím, že si je budeme uvědomovat. 

Tělo není schopno poznávat. Poznávat dokáže jen mysl. Toto je výchozí vhled, k němuž dospíváme 

prostřednictvím meditace a s tím, jak v praxi pokračujeme, se toto porozumění prohlubuje. Naše tělo 

vnímáme primárně skrze tělesné vjemy a toto jejich vnímání je poznáváno pouze myslí. Toto 

uvědomování je to stejné, které poznává veškeré vjemy z našich smyslů, včetně myšlenek a emocí. 



Meditační práce je tedy prací mysli, která rozpoznává všechny objekty uvědomování. Meditace je 

prostě práce mysli. 

 

( ... ) 

  



 

DEN 6. Jen lehké uvědomování 
Když pracujete kontinuálně na uvědomování, nemusíte znát každý detail svého prožívání. Jen si 

uvědomujte a poznávejte to, co si uvědomujete. 

Vlastnost mysli, která se při takové praxi dostává nejvíce do popředí, je právě samo uvědomování. 

Právě to se snažíme kultivovat. 

Nemůžeme se zaměřovat na samotné uvědomování. Proč? Nemá totiž žádné pevné místo. Jakmile 

tedy uvědomování chápete, není potřeba se zaměřovat. 

Namísto toho si jen často pokládejte otázky jako například: „Co si uvědomuji?“ „Jaká je úroveň mého 

uvědomování?“ Toto bude podporovat a rozvíjet kontinuitu uvědomování. 

Když zaznamenáte přítomnost uvědomování, tak mysl se nezaměřuje na objekty, jen se jich zlehka 

dotýká. Je jemná a uvolněná. 

Hlavním problémem meditujících s praktikováním jemného a lehkého uvědomování je nedostatek 

trpělivosti. Jednoduše nemají potřebnou důvěru, a tak se uchylují k vynakládání přílišného úsilí. To 

ovšem nevydrží dlouho, protože takto nemohou správně fungovat a začínají pochybovat o tom, jak 

budou schopni žít svůj život, když k udržování souvislého uvědomování musejí vynakládat takovou 

míru úsilí. 

S lehkým uvědomování však můžete fungovat snadno. Můžete zvládnout dělat všechno, co 

potřebujete, s pouhým jemným rozpoznáváním, které bude probíhat někde v pozadí vaší mysli, a to 

od chvíle, kdy se ráno probudíte, do chvíle, kdy večer usnete. 

Při lehkém uvědomování se na nic nezaměřujete, a přesto vnímáte objekty – smyslové vjemy, 

myšlenky, emoce –, jak vstupují do vašich smyslových bran. Jednoduše chcete věci vnímat takové, 

jaké jsou. 

Tento způsob praxe zachovává mysl svěží. 

Přestože lehké a jemné uvědomování zpočátku není souvislé, brzy začne nabírat na setrvačnosti a 

stane se přirozeným a kontinuálním. Skutečně pak máte pocit, jako byste si uvědomování zachovávali 

při všem. Vlastně pak žijete v tomto stavu uvědomování. 

Ve svém mládí a i později, kdykoliv jsem prožíval těžkou depresi, nepraktikoval jsem lehké a jemné 

uvědomování proto, že bych věděl, že bude fungovat. Uplatňova l jsem jej proto, že jsem tehdy byl 

zcela bezmocný a toto byl jediný způsob, jak jsem se mohl praxi věnovat. Mysl byla tenkrát příliš 

vyčerpaná, než aby zvládla cokoliv náročnějšího.  

Takže jsem jednoduše dělal, co jsem mohl. A to stačilo jen k lehkému uvědomování. To bylo ovšem 

kontinuální, a tak to fungovalo. Klíčová tu byla právě ta kontinuita. 

Právě tehdy jsem pochopil skutečnou podstatu meditace vhledu a začal jsem věřit tomu, že je možné 

dosáhnout osvícení v běžném životě. 

  



 

DEN 7. Nebojujte s myšlenkami 
Udržujte své tělo a mysl uvolněné. Nechte je, aby se uvolnily. 

Zkontrolujte, jaký je váš přístup. Zaznamenáváte nějaké myšlenky týkající se chtění, preference, 

sympatií, averze? Jsou nějaká očekávání? Objevují se myšlenky, že by něco mělo být lepší? 

Myšlenky jsou přirozené. Myšlenky jsou přirozeným projevem a procesem mysli. Vždycky, když se 

objeví, měli bychom je rozpoznat a uznat. Myšlenky nejsou problém. Je důležité, abyste s myšlenkami 

nebojovali. 

Vaše myšlenky vyprávějí příběh. Tento příběh je však jen konceptem. Není tím, co jsme, nebo kdo 

jsme. 

Myšlenky se mohou týkat minulosti i budoucnosti. To ovšem není tak důležité.  

Mysl myslí. Pokud si toto uvědomujete, tak to stačí. 

Myšlenky existují. Pokud si toto uvědomujete, tak to stačí.  

Myšlenky jsou jen dalším objektem, který může být poznáván. To je vše. 

Nemůžete přinutit mysl nemyslet. Pokud se jí pokusíte v myšlení zabránit, snažíte se o nemožné. 

Právě tehdy začnete vynakládat spoustu energie. 

Mnozí lidé při meditaci vynakládají velké množství energie proto, že se svých myšlenek obávají nebo 

se jim chtějí vyhnout. 

Neměli bychom okamžitě předpokládat, že mysl je rozrušená, když v ní zaznamenáme myšlenky. 

Dokud si mysl toto myšlení uvědomuje, tak v ní určitá stabilita je. Pouze v případě, že není přítomno 

žádné uvědomování, můžeme říci, že mysl není klidná. 

Existují příjemné vjemy a nepříjemné vjemy, příjemné emoce a nepříjemné emoce, příjemné 

myšlenky a nepříjemné myšlenky. Všechno to jsou objekty. Jsou něčím, co poznáváme, co si 

uvědomujeme. 

Ať už se odehrává cokoliv, pokud si to uvědomujete, nechte to, ať se to děje. Chcete zjistit, že to, co 

poznáváte, se děje právě proto, že si to uvědomujete. 

Oceňujte přítomnost uvědomování. Oceňujte uvědomování, které vám umožňuje vědět, co se děje. 

Važte si uvědomování nade vše ostatní. 

Nezabředávejte do žádné myšlenky či příběhu natolik hluboko, abyste zapomněli, že právě 

uvědomování vám tuto myšlenku nebo příběh umožňuje poznávat.  

Může se stát, že se do našich myšlenek a příběhů ponoříme natolik, že se začneme domnívat, že jsou 

to jediné, co můžeme poznávat. Nenechte se takto unést. 

Nezapomínejte na uvědomování! 
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den 7:  Nebojujte s myšlenkami 

den 8:  Dělejte všechno s uvědomováním 

den 9:  „Ne já, ne moje“ 

den 10:  Uvědomujte si se správným náhledem 

den 11:  Prozkoumávejte touhy a averze 

den 12:  Nezabývejte se příběhy 

den 13:  Klaďte otázky 

den 14:  Udržujte zájem 

den 15:  Studujte a učte se 

den 16:  Nehledejte vhledy 

den 17:  Oceňujte uvědomování 

den 18:  Touha porozumět 



den 19:  Umožněte mysli ať se rozšíří 

den 20:  „Ve vidění jen to viděné“ 

den 21:  Koncepty versus Realita 

den 22:  Prozkoumávejte utrpení 

den 23:  Nechte moudrost dělat její práci 

den 24:  Ve štěstí zůstávejte bdělí 

den 25:  Vytvářejte pozitivní setrvačnost 

den 26:  Uvědomování při mluvení 

den 27:  Uvědomování při naslouchání 

den 28: Záměr pohnout se 

den 29:  Záměr myslet 

den 30:  Záměr jíst 

den 31:  Dhamma je pochopení 

 

Závěr:  Prospěšné vlastnosti mysli 

Poděkování 

Poznámky k pojmům 

 

 


