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! ! !  D  L E Ž I T É    U P O Z O R N  N Í  ! ! ! 
Tato kniha je DAR DHAMMY a nesmí být prodávána!  

M žete si z ní po ídit fotokopie pro vlastní pot ebu nebo je dát p átel m.  
Znovuvydání celé knihy tiskem (nebo i jejích ástí) není dovoleno.  
Distribuování v elektronické podob  nebo zve ejn ní této knihy  

(nebo jejích ástí) na internetu není dovoleno.  
Jinak další práva vyhrazena © Ashin Tejaniya 
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POD KOVÁNÍ 

 
Chci obzvlá�št  pod kovat svému u iteli Ctihodnému Shwe Oo Min 

Sayadaw Bhaddanta Kosalla Mahá Théra, který m  u il Dhammu a správný 
postoj pro m j duchovní vývoj a medita ní praxi.  

Dále chci vyjád it své velké ocen ní v�šem praktikujícím (meditujícím). 
Jejich otázky a obtí�že, se kterými se potýkají, inspirovaly mnohé odpov di a 
vysv tlení uvedené v této knize. Velmi doufám, �že tato kniha pom �že 
meditujícím lépe pochopit meditaci v�šímavosti a prohloubit jejich praxi.  

Nakonec chci pod kovat v�šem, kte í se podíleli na vzniku této knihy. 

 

Ashin Tejaniya 

Myanmar, 2006 
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CO JSOU TO NE ISTOTY?? 
 

�„Ne istoty�“ (tedy ty mentální) nejsou jen ony hrubé projevy chtivosti, 
nenávisti a nev domosti (klamu), ale také v�šichni jejich p átelé a p íbuzní, 
dokonce i ti velmi vzdálení. Schváln  se nyní podívejte, jestli vám n kdy hlavou 
neprob hly takovéto i podobné my�šlenky:  

�„V tuto denní dobu by ta sv tla nem la být rozsvícená!�“ , �„Jeho chování je 
tak provokující.�“ , �„Toto nem l d lat.�“ , �„Doká�žu to ud lat mnohem rychleji.�“ , 
�„Jsem beznad jný meditující. Moje mysl nedoká�že sledovat zvedání & klesání 
ani jednu minutu.�“ , �„V erej�ší meditace byla tak dobrá. A dneska jsem úpln  
k ni emu.�“ , �„Óó, to bylo skv lé sezení; te  musím být opravdu v�šímavý, tak 
abych ten pocit neztratil.�“ , �„Musím z stat v medita ní hale, jinak si budou 
ostatní myslet, �že jsem líný.�“ , �„Dneska po ebuji porci brambor navíc, proto�že 
je to dobré pro moje zdraví.�“ , �„Fuj! V tom salátu je cibule!�“ , �„Zase nejsou 
banány!?!�“ , �„Je tak sobecký a tak bezohledný!�“ , �„Pro  se to d je zrovna 
mn ?�“, �„Kdo zodpovídá za úklid záchod ?�“ , �„Pro  ten meditující chodí zrovna 
tady!?�“ , �„Nem li by d lat takový rámus!�“ , �„Tady je stra�šn  moc lidí. Nem �žu 
meditovat!�“ , �„N kdo sedí v mém k esle!�“ , �„Ona je tak krásná!�“ , �„On chodí tak 
elegantn .�“ 

V�šechny tyto my�šlenky jsou motivovány ne istotami. Nepodce ujte je! 

U�ž jste n kdy n komu ekli, �že se nezlobíte, i p esto, �že se vám v bec 
nelíbilo, co ten doty ný práv  ud lal? Mluvíte n kdy negativn  o svém �šéfovi, 

lenovi va�ší rodiny, nebo dokonce o svém dobrém p íteli? eknete n kdy 
p íle�žitostn  sprostý vtip? Máte ve zvyku lichotit lidem, kdy�ž chcete aby pro 
vás n co ud lali? Zvy�šujete automaticky hlas, kdy�ž n kdo nesouhlasí s va�ším 
stanoviskem? 

Ve�škerá tato mluva je motivována ne istotami. Dejte pozor ! 

Zaklepali jste u�ž n kdy opravdu siln  na n í dve e? Anebo: odmítli jste 
n kdy vstoupit do místnosti, proto�že tam byl n kdo, koho nemáte rádi? Anebo 
jste p edb hli ve front ? Pou�žili jste �šampón, který n kdo nechal ve spr�še? 
Vy ídili jste si soukromý hovor slu�žebním telefonem? Anebo jste ud lali n co 
podobného �– a v�šechno tak trochu nev domky?  

V�šechna tato jednání jsou motivována ne istotami. Za n te si je 
uv domovat. 
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VÁ�ŽENÍ TENÁ I 
 
Toto není úplný nebo systematický popis medita ní metody. Jednodu�še 

bychom s vámi rádi sdíleli praktické stránky tohoto p ístupu k meditaci. Rady 
p edkládané na následujících stránkách jsou zalo�žené na meditaci a 
zku�šenostech jak je u í Ashin Tejaniya. Doufáme, �že vám pomohou ve va�ší 
praxi. Ale lidé jsou r zní, a to je d vod pro  existuje tolik r zných zp sob  
pro rozvíjení v�šímavosti. My jsme zjistili, �že tento konkrétní p ístup nám 
funguje nejlépe a rádi bychom vás povzbudili, abyste jej vyzkou�šeli. 
P edkládané informace odrá�žejí na�še chápání a interpretaci tohoto p ístupu. 
Samoz ejm  �že se budete potýkat i s obtí�žemi a s otázkami, které v této 
knize v bec nejsou zmín ny; je t eba, abyste je p inesli do Dhamma �– diskuzí 
(viz. Kap. �„Dhamma �– diskuze�“). 

Kdy�ž budete íst tuto knihu, nelp te, prosím, na slovníkových definicích. 
Pro na�še ú ely jsou nap .slova jako �„sledování�“, �„pozorování�“, �„v�šímání si�“, 
�„v nování pozornosti�“ a �„uv domování si�“, pou�žívána zam niteln . 
�„Uv domování�“ a �„v�šímání�“ (bd lé pozorování) rovn �ž zna í to stejné. Slova 
jako �„porozum ní�“, �„pochopení�“, �„vhled�“ a �„moudrost�“ i �“poznání�“ jsou 
pou�žívána k vyjád ení n eho podobného a slovo �„objekt�“ (tedy �„p edm t 
pozorování�“) je asto pou�žíván ve smyslu slova �„zá�žitek�“ i �„zku�šenost�“. Tzv. 
�„po itky�“, neboli �„t lesné vjemy�“ [anglicky �“sensations�“] se vztahují k t lu a 
�„pocity�“ [anglicky �“feelings�“] se vztahují k mentálním pocit m.  

Taky popisujeme n kolik klí ových bod  tohoto p ístupu z r zných stran a 
v r zných souvislostech. Na�še zku�šenosti ukazují, �že takovéto opakování je 
velmi nápomocné, obzvlá�št  pro ty, kte í s meditací v�šímavosti za ínají. 

Sna�žili jsme se p elo�žit a vyjád it u ení a my�šlenky Ashina Tejaniyi tak 
p esn , jak jen to bylo mo�žné. Mohli jsme v�šak ud lat i n jaké chyby a je 
pravd podobné, �že n které detaily se p ekladem vytratily. 
 

P ekladatel, zapisovatel a edito i 
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K ESKÉMU P EKLADU 
 

Tento p eklad vznikl za ú elem mít k dispozici základní medita ní 
p íru ku pro kurz Ctihodného Ashina Tejaniyi v eské republice v roce 2009.  

Rádi bychom je�št  upozornili na jistá specifika eského p ekladu: 
P ekladatelské poznámky jsou uvedeny v hranatých závorkách [�“abcd�”]. 

Z kapacitních d vod  nebyla je�št  kompletn  p elo�žena kapitola 
inspirativních výrok  �„Podn ty pro mysl�“. Chyb jící výroky budou p idány do 
budoucího vydání. 

Dále jsme do �„Slovní ku pálijských výraz  a d le�žitých pojm �“ p idali 
oproti anglické verzi jisté klí ové pojmy, jako nap  postoj, v�šímavost, 
kontinuita, ... (v textu jsou tato slova zpo átku zvýrazn na tu nou kurzívou a 
ve Slovní ku jsou podtr�žena). Pokládali jsme za vhodné tyto pojmy jasn  
definovat a p edejít tak p ípadným nedorozum ním. 

Dále d kujeme v�šem dobrovolník m, kte í se podíleli na vzniku této knihy.
         P ekladatelé 

. . . 
P vodní anglická verze knihy na: 

http://sayadawutejaniya.org/teachings/ 

(+ dal�ší U Tejaniyovy texty + Dhamma-diskuze v MP3) 

 
DISTRIBUCE V R: 

Tato bro�žura je - v duchu Buddhova u ení - ti�št na a distribuována 
zdarma. D vodem je, aby ka�ždý, kdo má o toto u ení zájem, mohl mít k n mu 
volný p ístup bez finan ních p eká�žek. Vydávání t chto knih je financováno z 
dar . P ísp vek je dobrovolný - vý�ši si volí dárce sám.  

Chcete-li i vy tuto knihu podpo it a nabídnout ji tak (op t zdarma) dal�ším 
zájemc m, kontaktní údaje naleznete na konci knihy.  

        Za va�ši podporu d kujeme. 
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MEDITACE V�ŠÍMAVOSTI (SATIPATTHÁNA) 
 

 
(medita ní centrum �„ TY I ZÁKLADNY V�ŠÍMAVOSTI�“) 

 

 V na�šem medita ním centru (Shwe Oo Min) praktikujeme meditaci 
v�šímavosti (satipatthána). Ale d íve ne�ž za neme meditaci praktikovat, 
musíme v d t, jak praktikovat. Pot ebujeme mít správné informace a správnou 
p edstavu o charakteru praxe, tak abychom m li i správný (vnit ní) postoj, 
kdy�ž praktikujeme. 

 Meditujeme na ty i základny v�šímavosti (t lo, pocity, mysl a dhamma). 
Jak se praxe postupn  vyvíjí, klademe stále v t�ší d raz na mysl, proto�že 
meditace je práce mysli. 

 Následující text by m l být dosta ující k tomu, abyste mohli za ít. 
Pozd ji se v Dhamma-diskuzích (viz kap. DHAMMA-DISKUZE) dostanete do 
praxe hloub ji. t te tuto p íru ku pomalu a pe liv  a znovu se k ní vracejte. 
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PRÁCE MYSLI 
 Meditace je práce mysli, práce v uv domování (si); není to innost t la. 
Není to to, co d láte se svým t lem, tedy zp sob, jakým nap íklad sedíte, 
chodíte i se jinak pohybujete. 

Meditace je p ímé pro�žívání mysli a t la, okam�žik za okam�žikem, se správným 
pochopením. 

 Kdy�ž si nap íklad p ilo�žíte dlan  k sob  a zam íte tam svoji pozornost, 
budete cítit a uv domovat si ten t lesný vjem (�„po itek�“). A takto pracuje 
mysl. M �žete si být v domi t chto dotykových vjem , kdy�ž p emý�šlíte o jiných 
v cech? Zjevn  nem �žete. Musíte být pozorní. Kdy�ž zam íte pozornost na 
své t lo, v�šimnete si mnoha t lesných vjem . Cítíte, jak r znorodé jsou tyto 
vjemy? Pot ebujete si to n jak ozna ovat, abyste k t mto vjem m mohli 
p ivést svoji pozornost a uv dom ní? Jist  nepot ebujete. Ve skute nosti by 
vám pojmenovávání bránilo pozorovat detaily. Jednodu�še si uv domujte. Ale 
uv domování je pouze jednou ástí praxe.  

 Dále taky pot ebujete správné informace a jasné chápání praxe, abyste 
mohli s uv domováním pracovat rozumn . Práv  te  tete tuto knihu, abyste 
pochopili meditaci v�šímavosti.  
Tyto informace budou pracovat v pozadí va�ší mysli, a�ž budete meditovat. tení 

i diskutování o Dhamm  a uva�žování o tom, jak praktikovat - to v�šechno je 
práce mysli a v�šechno je to sou ástí meditace. 

 Kontinuita je velmi d le�žitá pro tuto praxi, pro medita ní práci mysli. Je 
t eba, abyste si uv domování p ipomínali v pr b hu celého dne. Neustále sami 
sebe sledujte, a  jste kdekoli: kdy�ž sedíte, chodíte, uklízíte, mluvíte �– a  
d láte cokoli, sledujte to, poznávejte to, uv domujte si co se práv  d je.  

 

UVOLN TE SE  
 Kdy�ž pracujete s myslí, m li byste být uvoln ní a praktikovat bez nap tí, 
ani�ž byste se museli nutit. ím jste uvoln n j�ší, tím sna�ž�ší je pak i rozvíjení 
v�šímavosti. Ne íkáme vám, abyste se �„soust edili�“, �„zam ovali�“ nebo 
�„pronikali�“, proto�že by to navád lo k pou�žívání p íli�šné energie. Namísto toho 
vás povzbuzujeme, abyste �„pozorovali�“, �„sledovali�“, �„byli pozorní�“ a 
�„uv domovali si�“. 

 Pokud jste v nap tí nebo zjistíte, �že se do nap tí dostáváte, uvoln te se. 
Není t eba �„sna�žit se silou�“. Uv domujete si práv  te  svoji t lesnou pozici? 



 12

Uv domujete si své dlan  a prsty, jak se dotýkají této knihy? Cítíte, co se 
d je ve va�šich chodidlech? V�šimn te si, jak nepatrnou energii i úsilí 
pot ebujete k tomu, abyste tyto v ci zjistili. A toto je ve�škerá energie, 
kterou pot ebujete k tomu, abyste z stávali bd lí, ale pamatujte, je pot eba, 
abyste to d lali v pr b hu celého dne. Pokud budete takto praktikovat, va�še 
energie bude v pr b hu dne nar stat. Pokud ale pou�žíváte p íli�š mnoho 
energie, pokud mysl plýtvá energií, tak se unavíte. Abyste dokázali 
praktikovat kontinuáln  (nep eru�šovan ), tak si jen stále pot ebujete 
p ipomínat být bd lí. Toto správné úsilí vám umo�žní praktikovat uvoln n , bez 
nap tí. Pokud je mysl p íli�š napjatá nebo p íli�š unavená, nem �žete se nic 
nau it. Pokud se mysl a t lo unavují, n co není v po ádku s tím, jakým 
zp sobem meditujete. Zkontrolujte svou t lesnou pozici, zkontrolujte zp sob, 
jakým meditujete. Cítíte se pohodln  a jste bd lí? Taky zkontrolujte sv j 
vnit ní (mentální) postoj; nepraktikujte s myslí, která n co chce nebo která 
chce, aby se n co stalo. Výsledkem by bylo jedin  to, �že se unavíte. 

 Tak�že pot ebujete v d t, jestli se cítíte v nap tí nebo jste uvoln ní. Toto 
v pr b hu dne opakovan  kontrolujte. Kdy�ž budete cítit nap tí, pozorujte toto 
nap tí. Pokud to nebudete d lat, nap tí bude nar stat (viz poslední odstavec 
v kapitole �„Pozice t la / Jezení / Denní aktivity�“) . Kdy�ž se cítíte uvoln n , 
m �žete snadn ji meditovat. 

 
�„ ím mí  se zam uje�š (na jeden objekt), tím více vidí�š.�“ 



 13

SPRÁVNÝ POSTOJ (yoniso manasikára) 
Je d le�žité být uvoln ný a v�šímavý, ale je takté�ž velmi d le�žité mít 

správný vnit ní postoj, správné nastavení mysli. Co to znamená mít správný 
postoj? Správný postoj je zp sob, jak se na v ci díváte ; zp sob, který vás 
zárove  iní spokojenými, cítíte se v n m pohodln  a klidn , a  pro�žíváte 
cokoli. Nesprávné názory, nesprávné informace nebo ignorování (mentálních) 
ne istot �– to v�šechno ovliv uje vá�š postoj. 

My v�šichni míváme nesprávné postoje. Co naplat, tak to zkrátka je. 
Nesna�žte se tedy �„mít správný postoj�“. Namísto toho se sna�žte rozpoznávat, 
jestli práv  nyní máte správný i nesprávný postoj. Je d le�žité si uv domovat, 
kdy máte správné postoje, ale je�št  d le�žit j�ší je rozpoznávat a prozkoumávat 
svoje nesprávné postoje. Sna�žte se pochopit své nesprávné postoje, zji�š ujte, 
jak ovliv ují va�ši praxi a jak se s nimi cítíte. Tak�že se sledujte a pr b �žn  
stále kontrolujte, s jakým stavem mysli zrovna praktikujete. 

  

 

 

Správný postoj vám umo�ž uje 
akceptovat, uznat a pozorovat, cokoli se 
práv  d je (a  u�ž je to p íjemné nebo 
nep íjemné) uvoln ným a bd lým zp sobem. 
Je t eba p ijmout a sledovat jak dobré, 
tak �špatné zku�šenosti. Ka�ždá zku�šenost, a  
u�ž dobrá i �špatná, vám dává p íle�žitost 
pou it se, abyste zjistili, jestli mysl 
akceptuje v ci takové, jaké jsou, anebo 
jestli se jí n co líbí i nelíbí, reaguje 
(slep ) nebo vyná�ší soudy. 

 

 Kdy�ž se vám n co líbí, znamená to, �že po tom tou�žíte. Kdy�ž se vám n co 
nelíbí, znamená to, �že k tomu máte odpor. Touha a odpor jsou mentální 
ne istoty, které vyvstávají z nev domosti (z ignorování) - nev domost i 
nesprávné p edstavy (klamy), to jsou také ne istoty. Tak�že se nesna�žte nic 
vytvá et �– snaha n co vytvá et je �žádostivost. Neodmítejte to, co se práv  
d je �– odmítání toho, co se d je, je odpor. Nev d t, �že se n co d je nebo 
se p estalo dít, je nev domost (klamné vnímání, klam). 
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 Nesna�žíte se o to, aby se v ci obrátily a d ly se tak, jak si p ejete. 
Sna�žíte se poznávat, co se d je tak, jak to je. Myslet si, �že v ci by m ly být 
takto nebo takhle, chtít, aby se to i ono stalo a nebo naopak nestalo, to je 
o ekávání. Tato o ekávání vytvá ejí úzkost a mohou vést k odporu. Je 
d le�žité, abyste si za ali uv domovat své postoje! 

 Soudit praxi a být nespokojen s tím, jak probíhá, to je nesprávný postoj. 
Nespokojenost vychází bu to z p esv d ení, �že v ci nejsou takové, jaké si 
myslíme, �že by m ly být, nebo z touhy, �že by m ly být jiné, a nebo 
z nev domosti toho, co je to správná praxe. Takovéto postoje uzavírají mysl a 
p eká�žejí praxi. Sna�žte se rozpoznat nespokojenost, pln  ji akceptovat a 
velmi bd le ji sledovat. V pr b hu procesu pozorování a prozkoumávání tohoto 
pocitu nespokojenosti se mohou objasnit p í iny této nespokojenosti. 
Pochopení p í in odstraní nespokojenost a pom �že vám rozpoznat tyto p í iny, 
pokud znovu vyvstanou. Budete vid t stále jasn ji tu �škodu, kterou 
nespokojenost p iná�ší mysli a t lu. Budete v�šímav j�ší ke svým odsuzujícím 
postoj m a postupn  je budete opou�št t. Tímto zp sobem rozvíjíte dovednosti 
p i práci s ne istotami. 

 
Pro  íká�š ostatním, co mají d lat ? 

 

 Nesprávné postoje jsou zp sobeny nesprávnými p edstavami. My v�šichni 
je máme v na�šich myslích. V�šechny nesprávné postoje jsou ne istotami �– 
tou�žení a odpor, nebo kterýkoliv z jejich p íbuzných , jako jsou náklonnost, 
smutek i obava. Neakceptování ne istot je jedin  posílí. Ne istoty p eká�ží 
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va�šemu pokroku v meditaci a brání vám, abyste pln  �žili sv j �život. Také vám 
brání v tom, abyste na�šli skute ný mír a svobodu. Nedívejte se pový�šen  na 
ne istoty �– vysm jí se vám! 
 Dávejte pozor na tyto ne istoty. Poznávejte ne istoty, které vyvstávají 
ve va�ší mysli. Pozorujte je a sna�žte se je pochopit. Nep ipoutávejte se k nim, 
neodmítejte je, neignorujte je a neztoto�ž ujte se s nimi. Kdy�ž se k nim 
p estanete p ipoutávat a nebudete se s nimi ztoto�ž ovat, jejich síla se pomalu 
vytratí. Musíte stále d kladn  kontrolovat, s jakým mentálním postojem práv  
meditujete. 

 Stále pamatujte na to, �že meditace v�šímavosti je proces, ve kterém se 
u íte, a ve kterém poznáváte vztah mezi myslí a t lem. Jednodu�še bu te 
p irození a nekomplikovaní; není pot eba nep irozen  zpomalovat. Chcete 
zkrátka vid t v ci, tak jak jsou. 

 Není pot eba usilovat o soust ed ní. Soust ed ní (koncentrace) bude 
s praxí p irozen  vzr stat. Na�ším cílem je být stále víc a víc v�šímavý. ím více 
je v�šímavost kontinuální, tím se i mysl stává ost ej�ší a vnímav j�ší. 

 Nezapome te: (medita ní) objekt není p íli�š d le�žitý. Co je opravdu 
d le�žité, je práv  ona pozorující mysl, která pracuje v pozadí a uv domuje si. 
Jestli�že je pozorování provád no se správným postojem, pak jakýkoli objekt 
je správný objekt. Máte správný postoj? 
 

P I UV DOMOVÁNÍ POU�ŽÍVEJTE ROZUM 
 Meditace v�šímavosti je víc ne�ž jen pozorování v cí s vnímavou myslí. 
Nem �žete ji praktikovat slep , mechanicky, bez p emý�šlení. Musíte pou�žívat 
jak své znalosti, tak i inteligenci, abyste své praxi vdechli �život.  

 Hlavní nástroje k tomu, abyste si uv domovali inteligentn , jsou tyto:  

 

 

1) správné informace a jasné 
pochopení praxe, 

2) správná motivace i zájem a 

3) správné my�šlení, uva�žování (reflexe) 
i dotazování. 
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Ad 1) Správné informace a jasné pochopení praxe je to, co získáváte 
z etby p íslu�šné literatury a z Dhamma-diskuzí.  

Ad 2) Správná motivace i zájem jsou zalo�ženy na jasném v domí toho, 
pro  praktikujete te  a tady. Polo�žili jste si n kdy otázky typu: �„Pro  chci 
meditovat?�“, �„Co o ekávám, �že získám?�“, �„Rozumím tomu, co to znamená 
meditace?�“. Správná motivace a zájem budou pak vyr stat z va�šich odpov dí 
na tyto otázky. Správné informace a správná motivace budou výrazn  
ovliv ovat zp sob, jakým p i praxi myslíte a uva�žujete. Umo�žní vám klást 
inteligentní otázky v pravou chvíli. 

Ad 3) Správné my�šlení, uva�žování nebo dotazování je my�šlení, které vám 
pomáhá správn  praktikovat. Pokud jako za áte níci elíte ve své praxi ur ité 
situaci, nejd íve byste m li zva�žovat, jaké jsou instrukce pro to, co v takové 
situaci d lat, a pak se sna�žte tyto instrukce pou�žít. Pokud vám není jasné, co 
se práv  d je, m �žete si klást otázky, jako t eba: �„Jaký je m j postoj?�“, �„S 
jakou ne istotou se práv  te  potýkám?�“. Ujist te se v�šak, �že nep emý�šlíte i 
neuva�žujete p esp íli�š, a to obzvlá�š , kdy�ž jste za áte níci; va�še mysl by se 
takto mohla zatoulat. Tyto otázky i my�šlenky by m ly slou�žit pouze ke 
zvý�šení va�šeho zájmu. 

 I kdy�ž máte správné informace, správnou motivaci a správn  jste danou 
v c uvá�žili, tak stále m �žete d lat chyby. Rozpoznávání chyb je d le�žitým 
prvkem inteligentního uv domování. My v�šichni d láme chyby; je p irozené je 
d lat. Jestli�že zjistíte, �že jste práv  ud lali chybu, akceptujte to a uznejte 
to �– sna�žte se z toho pou it.  

 Jak se va�še v�šímavost stává více a více kontinuální, vá�š zájem o tuto praxi 
bude vzr stat. Inteligentní uv domování vám pom �že prohloubit va�ši praxi a 
p ijít k novým pochopením. A kone n , pom �že vám naplnit cíl meditace 
v�šímavosti, tedy vipassanový vhled. 

 Meditace v�šímavosti je proces, ve kterém se u íte; p i uv domování 
pou�žívejte rozum!  

 

POZICE T LA/ JEZENÍ/ DENNÍ AKTIVITY 
 Nezapomínejte se sledovat od chvíle, kdy se probudíte, a�ž do doby, kdy 
usínáte. Kdykoliv zjistíte, �že jste nebyli v�šímaví, zkontrolujte stav své mysli. 
Sna�žte se cítit, v jaké nálad  se mysl práv  nachází. Jste uvoln ní nebo ne? 
Potom za n te pozorovat n jaké výrazné po itky v kterékoli ásti t la. 
Meditující mysl musí být jednoduchá, ne slo�žitá. M �žete pou�žít kterýkoli 
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t lesný po itek jako hlavní medita ní objekt a p ivést tak mysl do p ítomného 
okam�žiku. Tento hlavní i (tzv.) primární objekt vám pomáhá udr�žovat mysl 
v p ítomném okam�žiku. Je to n co, k emu se m �žete vrátit kdykoliv si nejste 
jistí, co pozorovat. Nemusíte v�šak setrvávat u tohoto hlavního objektu po 
celou dobu. Je zcela v po ádku, kdy�ž pozornost p echází i na dal�ší objekty, 
jako jsou (nap .) t lesné po itky, sly�šení a dokonce i toulavá mysl, pokud si ale 
uv domujete, �že si je mysl t chto nových objekt  v domá. Je taky v po ádku, 
kdy�ž mysl sleduje ve stejném ase n kolik objekt . 
 

 
Dop ej sám sob  as k r stu. 

 Jak mysl tak t lo by se v meditaci v sed  m li cítit pohodln . Stále 
kontrolujte, jestli jste uvoln ní, nebo ne. Pokud jste v nap tí, nejd íve se 
uvoln te, a pak zkontrolujte sv j (mentální) postoj. Pokud zjistíte odpor, 
proci ujte ho a pozorujte ho. Udr�žujte jednoduchost a jen sledujte, co se 
práv  d je. Sledujte cokoli, co si mysl práv  uv domuje �– svoji t lesnou pozici, 
t lesné po itky, své dýchání, pocity a emoce, toulavou i p emý�šlející mysl, 
sly�šení nebo cít ní v ní/pach . Jestli�že sedíte pohodln  na svém pol�štá i a jste 
zaneprázdn ni p emý�šlením o n em velmi d le�žitém, ani�ž byste si v bec 
uv domili, �že (n jaké) my�šlení práv  probíhá, tak to nemeditujete! Kdy�ž si pak 
náhle uv domíte, �že se tohle d je, neznepokojujte se tím. Uvoln te se, 
zkontrolujte sv j vnit ní postoj, tj. za n te tento postup znovu od za átku. 
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 Kdykoliv jdete, uv domujte si, �že chodíte. Není t eba, abyste chodili 
rychleji nebo pomaleji; cho te prost  svým p irozeným tempem. 

M �žete sledovat, co zrovna mysl pozoruje, nebo mít jen celkový pocit 
z vjem  celého svého chodícího t la. Jestli�že se mysl ustálí na sledování 
ur itých t lesných vjem  i (t lesných) pohyb , je to taky v po ádku. Ale 
pamatujte si, �že se nemusíte zam ovat kontinuáln /nep etr�žit  na jeden 
objekt; ve skute nosti byste se tomu m li vyhnout, pokud to ve vás vyvolává 
nap tí. M �žete si taky v�šimnout sly�šení a toho, �že se díváte, kam jdete. Sna�žte 
se nedívat se kolem, proto�že to by vás rozptylovalo. A�ž se v�šak va�še v�šímavost 
stane více kontinuální, bude pot eba, abyste se (na)u ili uv domovat si, kdykoli 
se na n co podíváte. Tato schopnost uv domovat si vid ní p ichází s praxí. Ale 
dokud v tomto nebudete dostate n  sb hlí, vid ní bude mít tendenci vás 
rozptylovat a p ipravit vás o va�ši v�šímavost. 

Kdy�ž d láte meditaci ve stoje, m �žete sledovat stejné základní principy 
jako v meditaci vsed  nebo p i ch zi. Stále kontrolujte nap tí! 
  

 
Ve skute nosti ne istoty pojídají tebe ! 

 

Kdy�ž jíte, nesp chejte. Kdy�ž máte touhu k jídlu, budete v�šímavost 
ztrácet. Tak�že kdy�ž si uv domíte, �že jíte rychle, p esta te jíst a chvíli 
sledujte tuto touhu/ nad�šení nebo pocity, které ho doprovázejí. Je pot eba, 
být dostate n  zklidn ný k tomu, abyste zjistili, jaký ten proces jezení 
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vlastn  je. Poci ujte t lesné vjemy, ichové vjemy, chut , mentální stavy a 
taky zji�š ujte co se vám líbí a co nelíbí. Také si v�šim te t lesných pohyb . 
Netrapte se pozorováním v�šech detail , prost  si jen z stávejte v domi svého 
pro�žívání. 

 Vá�š soukromý as a aktivity jsou rovn �ž velmi d le�žitá doba k tomu, 
abyste byli v�šímaví. Nejsnadn ji ztrácíte v�šímavost, kdy�ž jste o samot . 
Uv domujete si, kdy�ž zavíráte dve e, kdy�ž si istíte zuby, kdy�ž se oblékáte, 
kdy�ž se sprchujete, kdy�ž jdete na záchod? Jak se cítíte, kdy�ž d láte tyto 
aktivity? V�šímáte si, co se vám líbí a co nelíbí? Uv domujete si, kdy�ž se na 
n co díváte? Uv domujete si, kdy�ž n co sly�šíte? Uv domujete si, kdy�ž 
vyná�šíte soudy o tom, co vidíte, sly�šíte, icháte (cítíte nosem), ochutnáváte, 
vnímáte hmatem, myslíte i o tom, co poci ujete? Uv domujete si, kdy�ž 
mluvíte? Uv domujete si tón a hlasitost svého hlasu? 

 Je d le�žité, abyste pravideln  kontrolovali, jestli jste uvoln ní nebo 
v nap tí. Pokud to nebudete d lat, nebudete si v domi, jestli jste uvoln ní 
nebo se dostáváte do nap tí. Pokud zjistíte, �že jste v nap tí, pozorujte toto 
nap tí. Nem �žete praktikovat, kdy�ž je mysl napjatá. Pokud se dostáváte do 
nap tí, je to ukazatel, �že va�še mysl práv  nepracuje správným zp sobem. 
Prozkoumejte jakým zp sobem, va�še mysl pracovala. Pokud tohle budete d lat 
v pr b hu dne dostate n  asto, p edejdete tak hromad ní nap tí. S praxí si 
také postupn  m �žete za ít uv domovat i d vody tohoto nap tí. 
Nezapomínejte nap tí pozorovat! Jestli�že se snadno dostáváte do nap tí, 
provád jte jednou denn  meditaci vle�že. To vám také pom �že praktikovat 
uv domování v jakékoli t lesné pozici. 

 
TOULAVÁ MYSL / ZVUKY 
 

Kdy�ž mysl p emý�šlí nebo se toulá, a nebo kdy�ž n jaký zvuk stále odvádí 
va�ši pozornost, tak si to prost  uv domujte. My�šlení je p irozená innost 
mysli. Je také p irozené, �že kdy�ž máte dobrý sluch, budete zvuky sly�šet. 
D láte dob e, jestli si uv domujete, �že mysl p emý�šlí nebo sly�ší. Ale jestli�že 
vás tyto my�šlenky i zvuky ru�ší, nebo na n  reagujete i je odsuzujete, tak je 
zde problém s va�ším postojem. Toulavá mysl nebo zvuky nejsou problém, ale 
vá�š postoj, �že by �„tady nem ly být�“, to je problém. Chápejte to tedy tak, �že 
jste si práv  za ali uv domovat ur ité funkce mysli. A tyto jsou také jen 
p edm ty va�ší pozornosti. 
 My�šlení je mentální innost. Pokud je tato medita ní praxe pro vás nová, 
nem li byste se sna�žit sledovat nep etr�žit  my�šlení. Ale ani byste se nem li 
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sna�žit vyhýbat se my�šlenkám tím, �že (svou pozornost) okam�žit  p esunete na 
primární medita ní objekt. Kdy�ž si uv domíte, �že práv  p emý�šlíte, tak 
v�ždycky nejd íve v nujte pozornost této dané my�šlence a potom si 
p ipome te, �že my�šlenka je jen my�šlenka. Nemyslete si o ní �„toto je moje 
my�šlenka�“. Nyní se m �žete vrátit ke svému primárnímu medita nímu objektu. 

 Kdy�ž se cítíte být ru�šeni myslí, která p emý�šlí, p ipome te si, �že 
nepraktikujete proto, abyste zabra ovali my�šlení, ale spí�še abyste rozpoznali a 
uznali my�šlení, kdykoli se objeví. Pokud si neuv domujete (co se d je), 
nem �žete v d t, �že p emý�šlíte. Ale práv  fakt, �že doká�žete rozpoznat, �že 
zrovna p emý�šlíte, znamená, �že si uv domujete. Pamatujte si, �že nezále�ží na 
tom, kolikrát mysl p emý�šlí, kolikrát se zatoulá nebo kolikrát se kv li n emu 
na�štve �– pokud si toho v�šímáte. 
 

 
Pozoruj, ani�ž by ses zapojoval. 

 

Nezále�ží na tom, jestli my�šlení p estane nebo ne. D le�žit j�ší je, jestli 
chápete, zda jsou va�še my�šlenky dovedné i nedovedné (u�žite né nebo 
neu�žite né), p im ené i nep im ené (vhodné/nevhodné), nutné anebo 
zbyte né. Proto je d le�žité nau it se sledovat my�šlení, ani�ž byste se do n j 
zapojovali.  
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Kdy�ž se ale my�šlení stále rozr stá, tak bez ohledu na to, jak moc se 
sna�žíte, abyste my�šlení pouze jednodu�še sledovali, jste do n ho 
pravd podobn  n jak zapojeni. Pokud se tohle d je, tedy kdy�ž se my�šlení 
stane natolik pohlcující, �že u�ž ho nedoká�žete nadále jen pozorovat, p esta te 
sledovat my�šlenky a místo toho se sna�žte pozorovat pocity, které jsou za 
t mito my�šlenkami, anebo sledujte t lesné vjemy. 

  Bez ohledu na to, jestli sedíte, chodíte nebo se v nujete svým denním 
aktivitám, stále se sami sebe ptejte: �„Co mysl práv  d lá? P emý�šlí? O em 
p emý�šlí? Uv domuje si práv ? Co si uv domuje?�“ 

 

BOLEST/ NEP ÍJEMNÉ VJEMY (PO ITKY) / EMOCE 
 

 Kdy�ž zakou�šíte bolesti a jiné t lesné nep íjemnosti, znamená to, �že k nim 
máte mentální odpor, a proto je�št  nejste p ipraveni pozorovat tyto 
nep íjemné t lesné vjemy (po itky) p ímo. Nikdo nemá rád bolest, a pokud ji 
budete pozorovat, zatímco k ní jakkoli cítíte odpor bolest se je�št  zhor�ší. Je 
to jako kdy�ž máte na n koho vztek - kdy�ž se budete znovu a znovu dívat na 
tuto osobu, budete na�štvaní je�št  víc. Tak�že se nikdy nenu te pozorovat 
bolest - to není souboj. Je to p íle�žitost k u ení. Nepozorujete bolest kv li 
tomu, aby se zmen�šila nebo aby ode�šla. Pozorujete ji (a obzvlá�št  svoje 
mentální reakce na ni) proto, abyste pochopili spojitost mezi svými mentálními 
reakcemi a svým vnímáním t chto t lesných vjem  (po itk ). 

 

 
 Nejd íve zkontrolujte sv j vnit ní postoj. P át si, aby se bolest zmen�šila 
nebo aby ode�šla, je nesprávný postoj. Nezále�ží na tom, jestli bolest odejde 
anebo z stane. Ten problém není v bolesti; va�še negativní mentální reakce na 
ni, to je ten problém. Pokud je bolest zp sobená nap . n jakým úrazem i pod., 
tak byste samoz ejm  m li být opatrní, abyste v c je�št  více nezhor�šili. Pokud 
jste ale v po ádku a zdraví, pak je bolest d le�žitou p íle�žitostí pro praxi 
sledování va�ší mysli a toho, jak funguje. Kdy�ž je p ítomna bolest, tak jsou 
mentální pocity a reakce silné, a proto se dají snadno pozorovat. U te se 
sledovat hn v a odpor, nap tí i nepohodlí ve své mysli. Pokud je to nutné, 
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sledujte st ídav  své pocity a sv j vnit ní postoj, který je za va�ším odporem k 
bolesti. Stále si p ipomínejte, abyste uvol ovali mysl a t lo, a pozorujte, jak 
to ovliv uje vá�š mentální odpor. Mezi stavem va�ší mysli a bolestí je p ímá 
souvislost (spojení). ím víc je pozorující mysl uvoln ná a klidná, tím mén  
intenzivn  budete vnímat i bolest. Samoz ejm , �že kdy�ž mysl reaguje na 
bolest siln  (tzn. kdy�ž vnímáte bolest jako nesnesitelnou), m li byste zm nit 
svou t lesnou pozici a cítit se pohodln . 

 Tak�že jestli se chcete nau it vhodn  (dovedn ) pracovat s bolestí, zkuste 
toto: Od chvíle, kdy za nete poci ovat bolest, bez ohledu na to, jak je slabá, 
zkontrolujte nap tí ve své mysli a v t le a uvoln te se. ást va�ší mysli si 
z stane v doma této bolesti. A tak znovu a znovu kontrolujte p ítomnost 
nap tí a uvol ujte se. Rovn �ž kontrolujte sv j vnit ní postoj a stále si 
p ipomínejte, �že m �žete svoji t lesnou pozici zm nit v p ípad , �že budete 
zakou�šet p íli�š mnoho bolesti Takovýto p ístup pom �že mysli mít v t�ší v li 
s bolestí pracovat. Opakujte tento postup tak dlouho, a�ž budete cítit, �že u�ž 
dále nechcete sledovat nap tí, strach, touhu vstát nebo nechu  z stávat 
s bolestí �– a v tento moment byste m li svou t lesnou polohu zm nit. 

 Kdy�ž jste schopni bolest sná�šet, neznamená to, �že jste vyrovnaní. 
Medita ní za átky mnohých z nás byly provázeny úpornou snahou sed t po 
stanovenou dobu v meditaci a ani se nepohnout. Pokud se nám poda í sed t po 
celou hodinu, cítíme se skv le. Pokud se nám to ale neda í, máme pocit, �že 
jsme selhali. Obvykle se sna�žíme sná�šet bolest déle a déle, tj. usilujeme o 
zvý�šení na�šeho prahu bolesti. V tomto procesu v�šak zanedbáváme sledování 
mysli a nejsme si ve skute nosti v domi na�šich mentálních reakcí na tuto 
bolest. Neuv domujeme si, �že zvy�šování prahu bolesti neznamená, �že mysl na 
tuto bolest nereaguje. 

 Pokud se p estanete nutit sed t po stanovenou dobu a místo toho za nete 
sledovat mentální reakce zp sobem vý�še uvedeným, vá�š odpor k bolesti se 
bude postupn  sni�žovat a va�še mysl se stane vyrovnan j�ší. Je opravdu d le�žité 
pochopit rozdíl mezi vyrovnaností a schopností sná�šet bolest. Meditace 
v�šímavosti není o donucování, ale o chápání. Skute ná vyrovnanost je 
výsledkem pravého chápání povahy toho, co se nám líbí a nelíbí a dosahuje se jí 
skrze pozorování a prozkoumávání. 

 Nejlep�ší je dívat se na bolest p ímo pouze tehdy, kdy�ž k ní necítíte odpor. 
Pamatujte na to, �že reakce (na bolest) m �že být na jemn j�ší úrovni. Hned jak 
rozeznáte mentální nepohodlí, p esu te svou pozornost na tento pocit. 
Jestli�že cítíte jemné mentální nepohodlí, sledujte jak se m ní. Nar stá nebo 
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se sni�žuje? Jak se mysl stává vyrovnan j�ší a citliv j�ší, bude snadn ji 
rozeznávat jemné reakce. Kdy�ž se podíváte na mentální nepohodlí na jemn j�ší 
úrovni, m �žete se dostat do stádia, kdy se va�še mysl cítí zcela vyrovnan . Kdy�ž 
se díváte na bolest p ímo a je-li p ítomna pravá vyrovnanost, mentální 
nepohoda se u�ž neobjeví. 

 Pamatujte si, �že se na reakce mysli nedíváte proto, abyste je donutili 
odejít. V�ždycky berte (tyto) reakce jako p íle�žitost k prozkoumávání jejich 
povahy. Kla te si otázky. Jak se s nimi (s t mito reakcemi) cítíte? Jaké 
my�šlenky jsou ve va�ší mysli? Jak to, co si myslíte, ovliv uje to, jak se cítíte? A 
jak to, co cítíte, ovliv uje to, jakým zp sobem myslíte? Jaký vnit ní postoj je 
za t mito my�šlenkami? A jak cokoli z tohoto (vý�še uvedeného) m ní zp sob, 
jakým vnímáte bolest? 

 Sna�žte se aplikovat odpovídající body uvedené vý�še p i práci s jakýmkoliv 
jiným t lesným nepohodlím, jako je nap . sv d ní, pocity horka i chladu. 
Navíc, jakékoliv dovednosti, které se nau íme p i práci s na�šimi reakcemi na 
t lesné nepohodlí, mohou být rovn �ž pou�žity p i práci s mentálními 
ne istotami, jako jsou nap . emoce hn vu, frustrace, �žárlivosti, zklamání nebo 
odmítnutí, stejn  jako emoce �št stí, pot �šení, chtí e (pudovosti) i 
p ipoutanosti.  

 
Ne istota je ve tvé mysli. 
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S t mito a se v�šemi (dal�šími) jejich p íbuznými emocemi (i s t mi 
vzdálenými) by se m lo pracovat stejn  jako s bolestí. Je t eba nau it se 
rozeznávat a nechat jít [angl. �„letting go�“] jak p ipoutanost, tak averzi. 

 Kdy�ž prozkoumáváte takového emoce, je d le�žité, abyste si p ipomínali, 
�že to jsou p irozené jevy. Nejsou to �„va�še�“ emoce - ka�ždý je pro�žívá. Je 
t eba, abyste to m li na pam ti v�ždycky, kdy�ž prozkoumáváte my�šlenky a 
mentální obrazy, které emoce doprovázejí. V�šechny my�šlenky, se kterými se 
ztoto�ž ujete, vlastn  �„dávají potravu�“ emocím. 

 Kdy�ž je v�šak emoce, kterou pro�žíváte, velmi silná, tak mo�žná nebudete 
schopni dívat se na doprovázející my�šlenky, ani�ž byste této emoci je�št  více 
nepodléhali. V tomto p ípad  bývá obvykle nejlep�ší si nejd íve za ít velmi 
jasn  uv domovat a sledovat p íjemné i nep íjemné pocity a vjemy, které 
tuto emoci doprovázejí. Ale jestli vám p ipadá, �že i pouhé sledování t chto 
pocit  a vjem  vás p íli�š uná�ší, m �žete p esunout svoji pozornost k neutrálními 
nebo p íjemnému objektu, nap . ke svému dechu nebo ke zvuku. Tento postup 
bude dovedn  odvád t mysl a brzdit její my�šlení nebo alespo  toto my�šlení 
omezí. �„Vy�“ u�ž se nebudete zaplétat do onoho �„p íb hu�“ [tzn. do obsahu 
my�šlení] a proto emoce odezní. Ale neignorujte pak zcela tyto pocity a vjemy; 

as od asu se na n  podívejte!.  

Kdy�ž silná emoce odezní, nebo kdy�ž pozorujete slabou emoci, budete 
schopni dívat se na pocity, my�šlenky a i t lesné vjemy. ím lépe pochopíte, jak 
jsou v�šechny vzájemn  propojené, tím dovedn ji a ú inn ji budete schopni 
zvládnout jakoukoliv emoci. 

 

Nezapomínejte kontrolovat sv j vnit ní 
postoj �– ov te si, zda skute n  emoci 
akceptujete a nebo jestli k ní nepoci ujete 
odpor. Jakýkoliv nezaznamenaný odpor (k 
emoci) nebo ztoto�žn ní se s emocí ji bude 
vy�živovat a zp sobí, �že je�št  vzroste (tzv. efekt 
�„nabalující se sn hové koule�“). Nezapomínejte, 
�že není v bec pot eba, aby emoce ode�šla. Cílem 
je poznat, jaké to je cítit tyto emoce; poznat, 
co si myslíte, kdy�ž jsou p ítomny emoce, chápat 
jejich p irozenou �„povahu�“ a chování mysli. 
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KONTINUÁLNÍ UV DOMOVÁNÍ 
 

Je pot eba si sám sebe nep etr�žit  uv domovat, a  u�ž jste v jakékoli 
pozici a to od chvíle, kdy se probudíte, a�ž do doby kdy usínáte. Nenechávejte 
svou mysl ne innou a ani ji nenechávejte poletovat bez dohledu. D le�žité je, 
aby mysl pracovala, tzn. udr�žovat ji v uv domování. A  d láte cokoli, d le�žité 
je práv  uv domování. Pro kontinuální [=nep etr�žité] uv domování je pot eba 
správné úsilí. V na�šem kontextu správné úsilí znamená stále si sám sob  
p ipomínat toto uv domování. Správné úsilí je vytrvalé úsilí. Není to typ 
energie, která by se na n co úporn  soust edila. Je to jednodu�še snaha 
sm ovaná k udr�žování uv dom ní, co�ž by nem lo vy�žadovat mnoho energie. 

Není pot eba abyste znali ka�ždi ký detail svého zku�šenosti. Jen si 
uv domujte a sledujte CO si uv domujete. asto se ptejte: �„Co si práv  
uv domuji?�“ , �„Uv domuji si d kladn , nebo jen povrchn ?�“. Toto bude 
podporovat kontinuitu v�šímavosti. Pamatujte si, není t �žké být v�šímavý �– je jen 
t �žké být v�šímavý kontinuáln  ! 

Setrvalé uv domování [angl. �“momentum�”] je d le�žité k posílení va�ší 
praxe a té m �že být dosa�ženo pouze s kontinuální v�šímavostí. S vytrvalým 
správným úsilím v�šímavost postupn  za ne setrvávat [angl. �„mindfulness will 
slowly gain momentum�“] a bude se posilovat. Kdy�ž je v�šímavost rozb hnutá a 
setrvává, mysl je silná. Silná mysl má správnou v�šímavost, správné soust ed ní 
a moudrost. 

Vyvíjejte stálé úsilí. Stále si sami v sob  p ipomínejte, abyste byli 
v�šímaví a va�še v�šímavost bude více a více kontinuální. 
 
 

PRO  ? 
 

V tuto chvíli jste mo�žná zavaleni v�šemi t mito informacemi, které máte mít na 
pam ti, kdy�ž meditujete. Pro  vlastn  toho pot ebujete tolik v d t, ne�ž v bec 
za nete meditaci praktikovat? P edávání v�šech t chto informací, v�šech 
doporu ení a rad slou�ží v podstat  jedinému ú elu - p edat vám správný 
pohled i správné pochopení, které vám pom �že meditovat se správným 
vnit ním postojem. Kdy�ž máte správné pochopení, budete p irozen  pou�žívat 
správné úsilí a rozvíjet správnou v�šímavost a moudrost. Informace, které jste 
získali a pochopili, vytvo í základ va�šich názor  a tyto pak ovlivní fungování 
mysli v jakékoli situaci. 
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PODSTATA PRAXE 
 

 Vytvo  si (a rozvíjej) správné pochopení praxe. 
 

 Praktikuj kontinuáln  [=souvisle, nep etr�žit ]. Je to zcela zásadní pro 
rozvoj tvojí praxe. 

 

 Uvolni se ! 
 

 M j správný (vnit ní) postoj. Akceptuj svoje pro�žívání, práv  takové, jaké 
je. 

 

 P i uv domování pou�žívej sv j rozum. 
 

 Rozpoznávej ne istoty. 
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DHAMMA �– DISKUZE 
 

Dhamma-diskuze i medita ní interview vám dávají p íle�žitost sdílet své 
medita ní zku�šenosti s va�ším u itelem a dostat p ípadné rady. 
 

U itel chce v d t, jak se vám da í praktikovat �– jestli se doká�žete 
uvolnit a uv domovat si, jestli je va�še uv domování kontinuální, jestli jste 
schopni rozeznat své správné a nesprávné vnit ní postoje, jestli doká�žete 
rozpoznat a pozorovat své reakce, jak se cítíte, co jste u�ž pochopili apod. 
Takovéto informace vytvá ejí základ pro Dhamma diskuze. Pouze kdy�ž u itel 
zná va�še silné a slabé stránky, m �že vás pak správn  vést ve va�ší praxi. 
 

M �žete mluvit o tom, v jaké fázi se práv  nacházíte a kde byste cht li 
být. Je pot eba být sám k sob  up ímný. Pokud budete u iteli íkat jen o 
svých dobrých zku�šenostech a nebo naopak jen o t ch �špatných, pak bude 
t �žké dát vám radu, kterou pot ebujete. 

 

 
Neboj se ukázat p i Dhamma-diskuzi svoji pravou tvá . 
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V�ŠÍMAVOST ZÍSKÁVÁ SETRVA NOST 
 
Kdy�ž s praxí za ínáte, musíte si asto p ipomínat být v�šímaví. Zpo átku 

budete asi dost pomalí v zaznamenávání toho, �že jste p estali být v�šímaví, a 
pravd podobn  si budete myslet, �že v�šímavost je vcelku kontinuální. Ale 
jakmile se v�šímavost zost í, za nete zaznamenávat, �že ji ve skute nosti 
ztrácíte dost asto. Dokonce m �žete nabýt dojmu, �že va�še praxe se zhor�šuje, 
ale ve skute nosti si jen ast ji uv domujete, �že jste v�šímavost ztratili. To je 
znamení, �že jste na dobré cest  a �že se va�še v�šímavost zlep�šuje. Ale nikdy se 
zbyte n  nep et �žujte; jednodu�še p ijm te to, co d láte a stále si 
p ipomínejte být v�šímaví.  

Av�šak pouze si v�šímavost p ipomínat samo o sob  nesta í. Jestli�že se má 
v�šímavost posilovat, musíte mít také správný vnit ní postoj - musíte pozorovat 
s jasnou myslí, tj. s myslí bez mentálních ne istot. Kdy�ž máte nap íklad obavy, 
jestli ud láte pokrok, pak se pozorování stává obtí�žným. V první ád  si musíte 
uv domit, �že tato obava je mentální ne istota a poté z ní ud lat objekt va�šeho 
pozorování. Kdykoliv se objeví pocity jako t eba pochybnosti, znepokojení 
(neklid, obava), nespokojenost, nap tí, zklamání (frustrace) nebo pýcha, 
podívejte se na n . Zkoumejte je, kla te si otázky typu: �„Jaké my�šlenky jsou 
v mé mysli?�“ �„Jaký je m j vnit ní postoj?�“. Toto vám pom �že porozum t, jak 
vás ne istoty ovliv ují. Budete k tomu pot ebovat trp livost, zájem a 
zvídavost. Jak se postupn  bude rozvíjet schopnost pozorovat se správným 
postojem, va�še v�šímavost se stane siln j�ší a více souvislá (více kontinuální). A 
to vám pom �že posílit d v ru ve va�ši praxi.  

V tuto chvíli za nete vid t p ínos z této praxe a rozvíjení v�šímavosti 
nebude u�ž tak pracné a za ne to být více zábavné. Bude pro vás snadn j�ší si 
p ipomínat v�šímavost a odhalovat ne istoty. Výsledkem bude, �že se v�šímavost 
stane je�št  více kontinuální a jak bude praxe dozrávat, v�šímavost získá 
strva nost [angl. �„mindfulness gains momentum�“]. 

A�ž va�še praxe získá tuto setrva nost, budete z stavat p irozen  bd lí. 
Díky této p irozené v�šímavosti budete cítit onu setrva nost tém  hmatateln  
a získáte tak pocit svobody, jaký jste nikdy p ed tím neza�žili. Jednodu�še, v�ždy 
budete v d t, �že je p ítomná a budete ji za�žívat po v t�šinu asu. Jinými slovy, 
budete si v domi tohoto uv domování - mysl se stane objektem uv domování. 
Kdy�ž získáte tuto setrva nost, va�še mysl bude vyrovnan j�ší. 

Uv domování bude v tuto chvíli silné, tak�že budete pot ebovat jen velice 
málo úsilí k jejímu udr�žování. Stále si budete v domi n kolika r zných objekt  
bez v domého úsilí. Nap íklad p i umývání rukou si pravd podobn  budete 
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v�šímat pohybu, dotyku a v n  mýdla, budete vnímat (t lesné) po itky a zvuk 
tekoucí vody. Mo�žná si také uv domíte dotyk nohou s podlahou, zvuky z okolí 
nebo vid ní skvrn na zdi a také m �žete vnímat nutkavý pocit tyto skvrny 
vy istit. Zatímco se v�šechno tohle d je, m �žete si taky uv domovat, co se 
vám líbí a co nelíbí. Kdy�ž si budete takto umývat ruce, budete si 
pravd podobn  poka�ždé v domi jiných objekt . P irozená v�šímavost se 
neustále p esouvá, nechává odejít jeden objekt a za íná vnímat jiný, posouvá 
se z jedné skupiny objekt  k dal�ší.  

 

 
�“Meditace je maraton - ne sprint na 100 metr �” 

 
Kdy�ž máte p irozené uv dom ní, zdá se, jakoby se v�še zpomalilo proto�že 

se vám nyní da í uv domovat si více r zných objekt  (zatímco na za átku va�ší 
praxe se vám st �ží da ilo uv domovat si jeden i dva medita ní objekty). I 
nyní v�šak m �žete ztratit rovnováhu pom rn  rychle, kdy�ž neo ekávan  
za�žijete silný projev chtivosti nebo hn vu. Rozdíl je ov�šem v tom, �že mysl nyní 
rozpozná hrubé ne istoty nebo nesprávné postoje velmi rychle a ty bu  hned 
zmizí nebo alespo  za nou rychle ztrácet sílu. Stále budete ztrácet 
uv dom ní, mysl se stále m �že zatoulat, nebo se uv domn ní vytratí, ale 
obvykle si to uv domíte celkem brzy, tzn.�že p irozené uv domování zase 
nasko í a za ne znovu pracovat. 
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Nyní v�šak malé varování p ed tím, ne�ž se p íli�š nadchnete. Není 
jednoduché dosáhnout tohoto druhu setrva nosti, tento stav nelze �„ud lat�“ i 
�„vyrobit�“ - musíte být trp liví. Tuto setrva nost v uv domování m �žete za ít 
dosahovat u�ž po pár týdnech, kdy pln  meditujete , ale nevydr�ží p íli�š dlouho. 
Udr�žování setrva nosti vy�žaduje dovednost a praxi. Kdy�ž tohoto stavu 
dosáhnete poprvé, pravd podobn  se brzy vytratí - za pár hodin, mo�žná 
dokonce i za pár minut. Nikdy ho nezkou�šejte získat zp t, toto se m �že stát 
jen p irozen , díky vytrvalé praxi. V t�šin  lidí trvá m síce nebo roky získat 
nezbytné dovednosti a porozum ní, aby dosáhli celodenní p irozené v�šímavosti. 

 

 
Jediná ochrana p ed ne istotami  

je neustálá (kontinuální) v�šímavost. 
 
Jestli�že va�še praxe má tuto setrva nost, soust ed ní (koncentrace) se 

p irozen  zlep�ší a to znamená, �že mysl je pak stabiln j�ší. Mysl se rovn �ž stává 
ost ej�ší, spokojen j�ší, jednodu�š�ší a up ímn j�ší, také flexibiln j�ší a citliv j�ší. 
Obvykle doká�že vcelku snadno rozpoznat jemné ne istoty a p esto si je stále 
v doma dal�ších objekt . P irozená v�šímavost vám umo�ž uje nejenom 
uv domovat si mnoho r zných objekt , ale rovn �ž vám umo�ž uje porozum t 
p í in  a následku, pozorovat detaily a efektivn  pracovat s jemn j�šími 
ne istotami mysli. 

Nap íklad: m �žete se cítit celkem uvoln n  a klidn , kdy�ž jdete do 
medita ní haly a pak p i meditaci v sed  zaznamenat nepatrný neklid. Mysl si 
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je nyní v doma této ne istoty, akceptuje tento pro�žitek a za íná se o n j 
zajímat. Pravd podobn  vyvstane otázka: �„Pro  je v mysli neklid?�“. Mysl pak 
jednodu�še z stává s touto otázkou. Sou asn  taky prozkoumáváte fyzické 
nap tí, o kterém víte, �že je n jak spojeno s tímto neklidem, nap . nap tí 
v �žaludku. Mo�žná pak náhle pochopíte, �že je to nast ádání men�ších stresových 
událostí (incident ), frustrací nebo pocit  euforie, které se skrývají za tímto 
neklidem a fyzickým nap tím. Jinými slovy, moudrost za ne v ci roz e�šovat. 
Proto�že mysl nyní rozumí p í inám onoho neklidu, tak neklid za ne okam�žit  
slábnout a s ním i nap tí v t le.  

Kdy�ž pokra ujete v pozorování, mo�žná zjistíte, �že n jaký neklid a nap tí 
stále z stává. M �že vyvstat otázka: �„Pro  se tyto incidenty p ihodily?�“ a to 
vás posune o krok dál. M �žete vid t nezaznamenané cht ní, odpor, p edstavy, 
nad je nebo o ekávání, které k t mto incident m vedly. A proto�že nyní vidíte 
�„p vodní�“ p í iny svého neklidu, va�še mysl to te  celé m �že pustit a nechat 
odejít [angl. �„to let go�“]. 

Proto�že si mysl, za ala být v doma p í in neklidu a nap tí, bude nyní 
napozoru p i podobných incidentech, které vedou ke stresu, frustraci nebo 
euforii. Kdy�ž se znovu objeví, moudrost odhalí ne istoty, které za nimi jsou. 
Potom za ne být v�šímavost je�št  kontinuáln jí [= více souvislá] a mysl je�št  
siln j�ší. V tuto chvíli d v ra, úsilí, v�šímavost, soust ed ní a moudrost úzce 
spolupracují. Jinými slovy, Dhamma koná svoji práci.  

I p irozená v�šímavost v�šak nemusí v�ždy rozpoznat mentální ne istoty. 
V�šichni máme svá �„slepá�“ místa [slepé chvilky] - hluboce zako en né zvyky, 
kterých si nejsme v domi. P irozená v�šímavost nebude schopna tato slepá 
místa vid t. Jsou toti�ž hluboce ukryté v mysli a proto p ímým pozorováním 
nep ístupná. Ov�šem to, co v�šímavost vid t m �že jsou emocionální reakce 
druhých lidí. Kdykoliv si tedy v�šimnete, �že n kdo proti vám zaujímá obrannou 
pozici, reflektujte svoje chování a sv j mentální postoj. Obvykle vám v�šak 
nejspí�š nebude jasné, jak jste mohli jistou osobu nap . urazit. Jestli vám to u 
dané osoby p ipadá sch dné, zeptejte se, ím jste ho/ jí urazili. Jinak bývá 
ale lep�ší popsat situaci svému dobrému p íteli, zda on/ ona zjistí v tomto 
sm ru n jaké nedostatky. Kdy�ž znáte sv j problém, m �žete ho také p inést a 
prodiskutovat na Dhamma-diskuzi. Je d le�žité odkrýt a prozkoumat takovéto 
skryté zvyky. Pouze pokud si uv domujete svoje nesprávné postoje, které 
dávají vzniknout �„slepým�“ zvyk m, tak teprve potom si na n  moudrost doká�že 
dávat pozor. 

Jestli�že s touto praxí za ínáte, budete muset vynalo�žit úsilí, aby se do 
hry zapojila moudrost. Jestli�že má být praxe efektivní, je t eba pou�žívat 
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v�šímavost inteligentn  [tzn. s pou�žitím rozumu]. Obzvlá�št , kdy�ž narazíte na 
potí�že, musíte p emý�šlet o zp sobech, jak s touto situací nalo�žit. Av�šak 

asem, jak se v�šímavost stává kontinuáln j�ší, moudrost p ichází stále rychleji, 
aby zastala svoji úlohu. Moudrost zná rozdíl mezi správným a nesprávným 
postojem (p ístupem) - moudrost rozpou�ští ne istoty. Kdy�ž va�še praxe získá 
setrva nost [angl. �„momentum�“], v�šímavost a moudrost za nou pracovat 
spole n . Kdy�ž se v�šímavost stane p irozenou, pak moudrost , kterou jste 
získali, bude k dispozici kdykoliv.  

Bez ohledu na to, jak asto v�šímavost ztrácíte, vra te se v�ždy nenásiln  a 
trp liv  do p ítomného okam�žiku. Vytrvale si p ipomínejte být v�šímaví, ale 
nikdy nebu te dychtiví po pokroku. To nevadí, jestli se zdá, �že ostatní 
postupují daleko rychleji ne�ž vy. Jdete po své cest  a svým vlastním tempem. 
Je jen pot eba, abyste byli vytrvalý - v�šímavost pak d íve i pozd ji p irozen  
setrva nost získá.  

 
 

MOUDROST 
 

Moudrost nebo poznání obvykle získáváme u ením p i tení nebo sly�šení 
(sutamaya panna) nebo p emý�šlením a zd vod ováním (cintamaya panna) nebo 
p ímou zku�šeností (bhavanamaya panna).  

Sutamaya panna je získání správných informací k tomu, abychom mohli 
za ít. Cintamaya panna je proces �„mentálního vst ebávání�“ t chto informací. 
Bhavanamaya panna je porozum ní, kterého dosáhneme p ímou zku�šeností. 
Pot ebujeme jak sutamaya panna, tak i cintamaya panna k tomu, abychom 
praktikovali v�šímavost efektivn  a aby tak mohla vyvstat moudrost skrze 
vlastní zku�šenost (bhavanamaya panna). V�šechny t i jsou sou ástí meditace a 
v�šechny jsou pro vipassanu d le�žité.  

Kdy�ž jsme v meditaci nová ci, je pot eba íst knihy o Dhamm  nebo 
alespo  naslouchat a ú astnit se Dhamma diskuzí. Tím získáme informace a 
rady, které pot ebujeme k praxi, získáváme takto �„materiál�“, o kterém 
m �žeme p emý�šlet. Je pot eba, abychom si zapamatovali tyto informace a 
rady - budeme je toti�ž pot ebovat pou�žít, a�ž se dostaneme do potí�ží. 
Samoz ejm  bysme taky m li p i Dhamma diskuzích klást vlastní otázky.  

Je velice d le�žité vyvíjet toto v domé úsilí k zapojení moudrosti. Je 
rovn �ž velice d le�žité mít na mysli i dopad získaných znalostí na na�ši praxi. 
V�šechny tyto informace budou pracovat na pozadí na�ší mysli, ovlivní zp sob 
jakým p emý�šlíme, zp sob jak v ci vidíme. Ujist te se proto, �že opravdu znáte 
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�„základy�“, a �že opravdu víte, co d láte. Kdykoliv si nejste jistí, nebo 
nedoká�žete n co vy e�šit sami, pora te se s u itelem. Je zcela zásadní mít 
správné informace, správnou motivaci a správn  p emý�šlet, abychom mohli 
praktikovat rozumn  a efektivn . Pro v t�šinu z nás je získávání moudrosti 
pomalý a asto i bolestný proces u ení - chyby d láme stále. 

 
 

 
 

Kdy�ž si neustále uv domuje�š (co se d je),  
moudrost se objeví p irozen . 

 
Nem jte strach z d lání chyb - a co je je�št  d le�žit j�ší �– nikdy se necítit 

�špatn , za to, �že jste ud lali chybu. Nem �žeme se vyhnout chybám, jsou 
v podstat  takovými �„dla�žebními kostkami�“ na�ší cesty, na�šeho vývoje. 
Uv domování si chyb, jejich d kladné pozorování a u ení se z nich, to je 
moudrost v akci ! Tím, jak se u íme z vlastních chyb, moudrost za ne 
p icházet p irozen ji a více automaticky. Jak se po letech na�še praxe vyvíjí a 
my se stáváme více a více v�šímavými, poznání a porozum ní, které jsme za tu 
dobu nast ádali, budou p irozen  p icházet stále rychleji. Moudrost a 
v�šímavost za nou spolupracovat jako �„tým�“.  
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Kdy�ž se v�šímavost stane p irozenou, mysl je silná a získaná moudrost je 
v�ždy po ruce. U�ž nemusíte vyvíjet úsilí k tomu, abyste jí p itáhli. Kdy�ž 
pozorující mysl zesílí, moudrost je schopn j�ší p i práci s mentálními 
ne istotami. Jak moudrost roste, mysl se stává ist�ší a vyrovnan j�ší. Nakonec 
budete pro�žívat momenty vyrovnanosti a projasn ní, ve kterých za nete vid t 
v ci ve zcela novém sv tle. Jinými slovy: za nete mít vhledy.  

Mít vhled znamená, pochopit do hloubky to, emu jste d íve rozum li jen 
povrchn , intelektuáln . Je to n co co se stane p irozen , spontánn ; 
nem �žete vhled �„p inutit�“, aby se stal. Kdy�ž n kdo popisuje pro�žitky, které 
bezprost edn  p edcházeli vhledu a onen vhled samotný �– to jsou dv  
naprosto odli�šné v ci. To, �že máte podobné pro�žitky v bec nemusí znamenat, 
�že máte vhled, nebo �že ho mít budete. A�ž dozraje as, a�ž budete p ipraveni, 
budete mít své vlastní z etelné pro�žitky a své vlastní jasné vhledy. Pak 
pochopíte ten obrovský rozdíl mezí tím, co jste o vhledu etli nebo sly�šeli, a 
vlastním vhledem. M �žete vyjád it, jaký ú inek na vás vhled m l, nebo va�ši 
zku�šenost �„kolem�“ vhledu, ale nem �žete vyjád it hloubku porozum ní, kterého 
jste vhledem dosáhli.  

Takovéto p ímé pro�žití reality bude mít hluboký dopad na va�ši praxi, na 
zp sob, jakým vnímáte sv t, na zp sob, jakým �žijete. Jinými slovy, moudrost, 
kterou takto získáte, okam�žit  zm ní zp sob, kterým v ci vidíte. Nicmén  
�„vhledová mysl�“ není stálá, trvá jen chvíli. Co z stává �živé je kvalita vhledu. 
Jestli�že tuto kvalitu nebudeme �živit, tak se m �že vytratit. Jedin  kontinuální 
praxe, ji udr�ží na�živu, a zajistí, �že moudrost, kterou jste získali, bude stále 
fungovat a vy budete stále r st v moudrosti. Pokra ování v praxi neznamená, 
�že musíte denn  nebo týdn  strávit ur itý po et hodin v meditaci v sed , i 
kdy�ž to jist  pomáhá. Pokra ování v praxi znamená být v�šímavý p i jakékoliv 

innosti tak, jak nejlépe dovedete. 
V této fázi se moudrost p esouvá do zá e reflektor , v�šímavost z stává 

jako v�ždy po jejím boku, ale moudrost nyní ídí celé p edstavení. Takový druh 
moudrosti nám pomáhá d lat výrazné pokroky v na�ší praxi.  

Sutamaya, cintamaya a bhavanamaya panna rovn �ž pracují ruku v ruce. 
Moudrost získaná p emý�šlením zv t�ší va�ši víru v Dhammu a proto dále 
stimuluje vá�š zájem o praxi. Zvý�šený zájem o praxi podpo í va�še dal�ší u ení a 
p emý�šlení. P estanete se obávat d lat chyby a za nete prozkoumávat nové 
zp soby, jak nakládat s t �žkostmi. Uvidíte prosp ch praxe jasn ji a 
porozumíte tomu, co jste se nau ili, na hlub�ších úrovních. Toto v�šechno dále 
posílí va�ši víru. Jakmile za nete mít vhledy, va�še víra v Dhammu za ne 
ohromn  vzkvétat. A tak znovu posílíte svoje odhodlání praktikovat celým 



 35

srdcem. Praktikování v�šímavosti se stane základem va�šeho �života a vy u�ž nikdy 
nebudete stejní.  

Bez ohledu na to, jak jste zku�šení, bez ohledu na to, o kolik máte víc 
znalostí, ne�ž n kdo jiný, nikdy se nenechte uspokojit moudrostí, kterou jste 
získali, nebo hloubkou vhled , které jste m li. Neomezujte se a v�ždy bu te 
otev ení novému a hlub�šímu porozum ní.  

 
 
 

 
Hahaha !! To je jenom vtip ! Ne istoty ve skute nosti NIKDY nespí ! 
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PODN TY PRO MYSL 
 

Následující my�šlenky byly p evzaty z mnoha Dhamma diskuzí s mnohými 
meditujícími. N kte í z nich byli za áte níci, jiní byli ji�ž velmi zku�šení 
praktikující. Podle toho, jaká je úrove  va�šich medita ních zku�šeností, m �žete, 
nebo taky nemusíte n kterým t mto my�šlenkám rozum t. 

Netrapte se t mi, kterým je�št  nerozumíte. Jen jim dovolte, aby si ve vás 
�„sedly�“. asem, jak se va�še praxe bude rozvíjet, smysl t chto my�šlenek za ne 
být zjevný a vy je budete chápat na hlub�ších a hlub�ších úrovních. P i 
prohlubování va�ší praxe nakonec pochopíte v�šechny. Tyto my�šlenky nejsou 
nijak systematicky uspo ádány, tak�že kdykoli pocítíte pot ebu se n jak 
inspirovat, tak si pár z nich p e t te. 

 
 

1. Meditace, to není jen sezení na pol�štá i. Bez ohledu na to, v jaké t lesné pozici se 
práv  nacházíte, kdy�ž si va�še mysl uv domuje s pochopením, tak meditujete. 

2. Kdy�ž se vám neda í pozorovat, nenu te se k tomu. U te se, jak se uvol ovat - jak 
se v prvé ad  cítit pohodln . 

3. Ob as si zkou�šejte i meditaci vle�že. U te se rozvíjet uv domování, a  jste 
v jakékoli t lesné pozici. Po ád si z stávejte v domi svého pro�žívání a v�šímejte si 
rozdílu v mentálním úsilí, které je pot eba k udr�žování uv dom ní v r zných 
pozicích t la. 

4. Správné úsilí znamená vytrvalost. Není to tvrdé soust ed ní (fokusování, 
zam ování se), snaha ovládat, donucování nebo sebeomezování. Tvrdé soust ed ní 
vychází z chtivosti, averze nebo ignorování praxe. 

5. M �že�š si uv domovat t lesné vjemy, mentální pocity a mentální innosti. Ale 
nemysli si o nich, �že jsou �„tvoje�“ (tzn. nep ivlast uj si je). Jsou prost  to co jsou: 
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vjemy jsou vjemy, pocity jsou pocity, mentální innost je mentální innost �– to je 
jejich základní p irozenost. V�ždycky se sna�ž pozorovat je s tímto p ístupem 
v mysli. Pokud to d lat nebude�š, tzn. pokud je bude�š vnímat jako �„tvoje�“, pak 
p ipoutanost nebo averze budou nevyhnuteln  vyvstávat. 

6. U it se pozorovat, prozkoumávat a chápat jakou povahu má objekt je d le�žit j�ší 
ne�ž pouhá touha vid t ho zmizet nebo se ho sna�žit p im t, aby zmizel. Touha po 
tom, aby objekt zmizel, je nesprávný postoj. 

7. Kdy�ž v pozorující mysli nejsou �žádné ne istoty, má�š správnou v�šímavost. 

8. Poznávající mysl (viññ na) je mysl, která poznává cokoli, co p ichází do smyslových 
bran (=do �šesti smysl ). Je v�ždy p ítomná, ale neumí ani rozpoznávat ani 
interpretovat �– nemá �žádnou moudrost, �žádné chápání toho, co se d je. 
Poznávající mysl pouze jednodu�še objekty zaznamenává. 

9. Pozorující nebo sledující mysl pozoruje v�še, co pro�žívá�š. Kdy�ž si uv domuje�š, �že 
pozoruje�š �– uv domuje�š si práv  pozorující mysl. 

10. Mysl si m �že�š za ít uv domovat pouze skrze p ítomnost jejích inností a pocit . 
Kdykoli si uv domí�š my�šlení nebo p ítomnost hn vu, zklamání, touhy apod., 
uv domuje�š si mysl. Je pot eba rozpoznat, �že je to práv  mysl, která tohle 
v�šechno d lá nebo cítí. 

11. Kdy�ž mysl sleduje, ale vy jí do toho zasahujete, vhled nem �že nastat. U te se 
sledovat objektivn  - prostou pozorností. 

12. Kdy�ž pozorujete svou mysl, budete p ekvapeni, ohromeni, mo�žná dokonce 
�šokováni p i objevování skrytých pevných p esv d ení, tu�žeb, strach , nad jí a 
o ekávání, které jste si d íve neuv domovali. 

13. V�šechny sv tské aktivity (jako nap . tení, posloucháni hudby, sport) vy�žadují 
my�šleni a vytvá ení pojm  (�„konceptualizování�“). Bez my�šleni a konceptualizování 
by tyto vn j�ší stimuly (objekty) postrádaly smysl. Ale kdy�ž se konceptuální 
my�šlení objevuje v meditaci, m li byste si jednodu�še uv domovat, �že �„mysl práv  
myslí�“. 

14. Kdy�ž se vám da í z stávat (ve sledování) s jedním objektem, je to bu  proto �že 
tento objekt má výraznou (hrub�ší) povahu, anebo proto �že máte silnou v�šímavost. 
Nespokojujte se pouze se sledováním hrub�ších výrazných objekt . Va�še 
v�šímavost se bude posilovat kdy�ž se u íte sledovat jemn j�ší objekty. 

15. V moment , kdy se vám n kdo za íná nelíbit, vytvá í se ve va�ší mysli �„otisk�“ nebo 
záznam. Tento záznam pak zp sobuje, ze vidíte danou osobu nem nným 
zp sobem a brání vám vid t jak to s touto osobou opravdu je. Takto funguje 
klam [angl. �„delusion�“]. 
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16. A�ž bude mysl p ipravena na vhled, tak ten potom nastane p irozen , spontánn . 
Nesna�žte se vhled hledat, nebo doufat ze nastane. Kdy�ž ho hledáte, vede to jen 
k fale�šným výtvor m mysli. 

17. V�ždycky m jte mysl otev enou, a  pro�žíváte cokoli. Sna�žte se nep epadávat do 
úsudk . Jednodu�še, stále sv j pro�žitek pozorujte a prozkoumávejte - d kladn  a 
kontinuáln . Úsudky by bránili v prohlubování va�šeho pochopení. 

18. Jestli�že se opakovan  vyhýbáte obtí�žným situacím, nem �žete se u it a r st. 
Toto platí obzvlá�št  p i zvládání ne istot. U it se ne istotám elit vám umo�žní 
prozkoumávat a chápat jejich povahu a to vám pom �že, abyste je p esáhli 
(transcendovali). 

19. V náro ných situacích se u te rozvíjet sv j zájem. Kdy�ž jste v nich p ítomni 
jemn j�ším zp sobem, náhle m �žete za ít chápat, pro  vznikají. 

20. Není pot eba identifikovat nebo kategorizovat pocity jako p íjemné, nep íjemné 
nebo neutrální. P ipomínej si , ze pocit je pouze pocit. Akceptuj ho práv  tak, jak 
je. 

21. Kdy�ž se promítá film, ka�ždý lov k v hledi�šti ho bude vnímat po svém, ze svého 
osobního pohledu. Ti, kte í mají relativn  nevysp lou mysl se m �žou na film dívat 
jako na istou zábavu. Ti, kte í mají vysp lej�ší mysl se budou zárove  sna�žit 
pochopit hlavni ideu filmu. A stejn  tak i v meditaci byste se m li stále sna�žit 
chápat, co se d je. 

22. ím více se soust edíte nebo fokusujete (zam ujete) na objekt, tím více 
energie spot ebováváte. Toto zt �žuje praxi a unavuje to. Va�še v�šímavost se 
vlastn  m �že za ít i zhor�šovat. Kdy�ž si to následn  uv domíte, budete se 
pravd podobn  tvrd  sna�žit vytvo it znovu dobrou úrove  v�šímavosti. To ov�šem 
znamená vynalo�žení je�št  v t�šího mno�žství energie. A tento efekt �„nabalující se 
sn hové koule�“ vás na del�ším medita ním kurzu úpln  vy erpá.  

23. Jestli�že vyvíjíte p íli�š velké úsilí na to, abyste byli v�šímaví, tak spot ebujete 
svou energii p íli�š rychle, a proto nebudete schopni udr�žovat v�šímavost v pr b hu 
celého dne. Pokud praktikujete uvoln ným zp sobem, budete hospoda it se svou 
energií a budete tak schopni praktikovat po dlouhou dobu. Pokud meditujete 
dlouhodob , tak si nem �žete dovolit plýtvat svou energií. Meditace je zále�žitost 
na celý �život �– je to maratón - ne sprint na 100 metr .  

24. Dívej se na ka�ždý okam�žik jako na cennou p íle�žitost pro rozvíjení uv dom ní, 
ale neber tu praxi P ÍLI�Š vá�žn . Kdybys ji bral p íli�š vá�žn , dostával by ses do 
nap tí a u�ž bys nebyl p irozený. 

25. Jakmile víte, jak se uvol ovat, za ínáte být vnímaví ke svým vlastním pot ebám. 
Pak víte, kdy vydáváte energii zbyte n  a taky se u íte se svou energií 
hospoda it. 
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26. Po té co jste sly�šeli nebo etli o medita ních zku�šenostech jiných lidí, m �že se 
stát, �že tyto zá�žitky budete u sebe v dom , nebo nev dom , vyhlí�žet. Kdy�ž pak 
budete pro�žívat n co podobného, m �žete dojít k záv ru, �že je to vhled. Ale vy 
jste p itom m ly jenom podobnou zku�šenost. Vhled, to je opravdové pochopení 
skute nosti. 

27. Toulavá mysl je p irozená mentální aktivita. Pokud ji stále odháníme, tak 
neakceptujeme co je p irozené. Jakmile to ale akceptujeme, tzn. �že máme 
správný postoj, tak bude sledování toulavé mysli snadn j�ší. Zpo átku se mo�žná 
budete v my�šlenkách ztrácet, ale to je v po ádku. asem a s praxí budete 
pozorovat toulavou mysl jako �„pouhé my�šlenky�“ a ztrácet se v nich budete mí  a 
mí . 

28. Nevzdoruj �– Nic neo ekávej �– Akceptuj v ci takové, jaké jsou. 

29. Toulavá mysl není problém. Tv j vnit ní postoj, �že by se mysl nem la toulat �– to 
je ten problém. Objekt ve skute nosti není d le�žitý. JAK ho pozoruje�š, JAK na 
n j nahlí�ží�š �– to je d le�žité. 

30. To, CO pozoruje�š, nebo KDE to pozoruje�š, není d le�žité �– D le�žité je jestli si to 
uv domuje�š.  

31. Ka�ždá chvíle je správnou chvílí pro meditaci. 

32. Ú el meditace samatha je dosa�žení jistých mentálních stav , zatímco meditace 
vipassana je cesta u ení se a porozum ní. 

33. Meditace v�šímavosti se dá p irovnat ke sledováním filmu. Usadí�š se, uvolní�š se a 
pozoruje�š. P íb h, který sleduje�š, se p irozen  odvíjí a kolik se ze sledovaného 
nau í�š, závisí na úrovni tvého chápání. 

34. Pokud nemáte správný postoj, potom tak nebo onak, je va�še mysl zne i�št ná. 

35. Vhled, jako takový, není tak d le�žitý - opravdu d le�žité je, zda vede 
k transformaci ve va�ší mysli, která vám v budoucnu umo�žní zvládat podobné 
situace bez ne istot. 

36. Pokud jsou ve va�ší mysli ne istoty, musíte rozeznat a uznat jejich p ítomnost. 
Ale je také d le�žité, �že si uv domujete nep ítomnost ne istot ! 

37. Porozum ní není lineární. M �žete rozum t v cem r znými zp soby, na r zných 
úrovních a z r zných úhl . 

38. Moudrost inklinuje k dobrému, ale není k n mu p ipoutaná. Vyhýbá se 
nedobrému, ale nemá k n mu averzi. Moudrost rozeznává rozdíl mezi dovedným a 
nedovedným (u�žite ným a neu�žite ným), a z eteln  vidí, jak ne�žádoucí je 
nedovednost (neu�žite nost). 

39. Blud m �že zp sobit, �že vidíte v ci vzh ru nohama �– zp sobí, �že vidíte nesprávné 
jako správné, a správné vidíte jako nesprávné. 
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40. Vyhnout se obtí�žné situaci nebo utéci od ní obvykle nevy�žaduje mnoho 
dovednosti nebo úsilí. Ale pokud to d láte, brání vám to testovat va�še vlastní 
hranice a brání vám to r st. Schopnost se postavit obtí�žím m �že být zásadní pro 
vá�š r st. Nicmén , pokud elíte situaci, ve které jsou t �žkosti prost  zdrcující, 
musíte pro tentokrát ud lat krok zp t a ekat dokud nevybudujete dost síly 
zacházet s nimi dovedn . 

41. Ú elem praktikování je r st v moudrosti. Rozvoj moudrosti m �že probíhat jen 
tehdy, kdy�ž jsme schopni rozeznat, chápat a transcendovat (p esáhnout) 
ne istoty. Abyste zkou�šeli svoje hranice a abyste rostli, vyu�žijte p íle�žitosti 

elit ne istotám. Není-li mo�žnost elit t �žkým �životním úkol m, va�še mysl 
z stane nav�ždy slabá. 

42. Rozvíjet uv domování je celo�životní cesta. Není pot eba sp chat nebo se obávat. 
Je d le�žité ji praktikovat správným zp sobem, tak�že cokoli se nau íte bude 
u�žite né v b �žném denním �život , nejen v medita ním centru. 

43. ím více se sna�žíte n co vid t, tím mén  jasn  to m �žete vid t. Pouze kdy�ž jste 
uvoln ní, m �žete vid t v ci takové jaké jsou. Ti kte í se nesna�ží n co hledat, vidí 
víc. 

44. Silná v�šímavost není n jaký druh moci, nebo síly. V�šímavost je silná, pokud nejsou 
p ítomny ne istoty, pokud máte správný postoj. 

45. Musí�š v d t, s jakým postojem pozoruje�š. Pozorování samotné není dostate né. 

46. Pokud bolest, kterou trpíte, pochází z fyzického zran ní nebo poruchy, dejte 
pozor, abyste to nezhor�šovali. 

47. N kdy, kdy�ž za nou být v ci obtí�žné, mysl je neochotná pozorovat nebo 
praktikovat. V závislosti na va�šich schopnostech a stavu mysli bu  pokra ujte 
v uv domování nebo zastavte a v dom  odpo ívejte. 

48. M li byste se v �život  nau it neo ekávat nic za to, co d láte pro druhé. Také p i 
práci s uv domováním by jste se m li nau it neo ekávat �žádné výsledky nebo 
dobré zku�šenosti. 

49. Nutnost rozeznat pýchu má nejvy�š�ší d le�žitost, aby se oslabila a bylo jí 
zabrán no zesílit. Moudrost mu�že vzniknout jedin , kdy�ž se odlo�ží pýcha. 

50. Dr�žet se p edem vytvo ené p edstavy nebo názoru, jak by vhled m l vypadat, je 
nebezpe né, proto�že to vede k pý�še, kdy�ž máte zku�šenost, která se jeví, �že 
zapadá do této p edstavy. Povaha skute nosti je za v�šemi p edstavami a názory. 
P edstavy a názory jsou pouze výtvorem klamu. 

51. Neomezujte svoji praxi jen na dobu pobytu v medita ním centru - praktikujte 
v ka�ždodenním �život . Kdy�ž odcházíte z medita ního centra, vezm te si praxi 
s sebou. 
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52. Kdy�ž je mysl silná a dostane se do kontaktu s n jakým objektem, tak nesoudí - 
chápe tento objekt tak, jak je. 

53. Sna�ž se co nej ast ji a z co nejvíce mo�žných úhl  pozorovat, jak mysl zachází 
s t �žkou situací. Jakmile vyvine�š porozum ní, jak mysl v této situaci pracuje, 
moudrost za ne p irozen  fungovat. P í�št , kdy�ž se dostane�š do podobné t �žké 
situace, moudrost zabrání, abys reagoval nedovedným (nesprávným) zp sobem. 
Moudrost ví, co d lat. 

 
Uv domuj si kdykoliv se na n co podívá�š. 

 

54. Kdy�ž za íná�š pozorovat my�šlení, nem �že�š ho rozeznat jako mysl. Uv domuje�š si 
jenom my�šlení a obsah my�šlení. Praxí, opakovaným pozorováním my�šlení, za ne�š 
chápat, �že je to mysl, která myslí. Není to snadné popsat slovy. Ale jakmile jsi 
schopen toto d lat, m �že�š pozorovat mysl objektivn . Rozeznává�š to pouze jako 
my�šlenky, které se objevují v mysli. U  se uznávat my�šlenky, kdykoli se objeví. 
Nesna�ž se tomu vyhnout tím, �že bude�š pozorovat pouze t lo - m �že ti uniknout 
p irozenost toho, jak mysl funguje. 

55. Kdy�ž je va�še v�šímavost silná a nep etr�žitá (kontinuální), za nete p irozen  
pozorovat jemné objekty. Schopnost z stat s jemnými objekty zp sobí, �že síla 
v�šímavosti je�št  vzroste, a umo�žní vám takto pozorovat je�št  jemn j�ší objekty. 
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Schopnost pozorovat jemné objekty roste postupn  - nedosáhnete toho tím, �že 
se budete nutit k tomu, být v�šímavý, nebo se TVRD  sna�žit je sledovat. 
(autorova pozn.: pojem �„Silná v�šímavost�“ se pou�žívá k popisu stavu mysli, 
ve kterém je P t Duchovních Schopností: víra {d v ra}, úsilí, v�šímavost, 
koncentrace a moudrost, jsou v rovnováze �– stav mysli, který se vyvinul díky síle 
{�“setrva nosti�”} vytrvalé praxe.) 

56. Není t �žké uv domit si, nebo v�šimnout si (n eho). Je jen náro né d lat to 
nep etr�žit . Proto pot ebujete správné úsilí, co�ž je jednodu�še vytrvalost. 

57. Být uvoln ný a ve správném rozpolo�žení mysli má prvo adou d le�žitost. V�še 
ostatní p ijde pozd ji. Rozeznání toho, zda jste nebo nejste ve správném 
rozpolo�žení mysli je d le�žit j�ší, ne�ž zá�žitky míruplných stav  nebo mít tzv. 
�„dobré sezení�“. 

58. Pokud jste ospalí poka�ždé, kdy�ž sedíte, potom jste si vyp stovali �špatný návyk. 
Tak�že, pokud ospalost za íná, otev ete o i. Pokud to p etrvá, vsta te a cho te. 
Je jedno, jestli sedíte nebo chodíte, je d le�žité, aby mysl byla vzh ru 
(probuzená, v domá).  

59. Správné úsilí znamená p ipomínat si, aby sis uv domoval. Správné úsilí není o 
pou�žívání energie k soust ed ní se na objekt. 

60. Pokud s blí�žícím se ve erem roste únava, pravd podobn  jste b hem dne 
pou�žívali p íli�š mnoho energie. Va�še praxe musí získat setrva nost (sílu, hybnost) 
�– nem li byste trp t vy erpáním. Proto nepou�žívejte nadm rnou energii ve snaze 
být více v�šímaví - jednodu�še si v�šímavost stále p ipomínejte. 

61. Kdy�ž p i meditaci zav ete o i, m �žete nabýt dojmu, �že se najednou objeví hodn  
my�šlení. Ale mysl vlastn  neustále myslí. lov k si to pouze neuv domuje, proto�že 
kdy�ž máte o i otev ené, v nujete pozornost více externím objekt m ne�ž 
my�šlenkám. 

62. Abyste si dokázali udr�žet dovednosti, které jste získali, je pot eba, abyste 
pokra ovali v jejich procvi ování. A proto, udr�žujte si svou medita ní praxi. 
Sna�žte se praktikovat, jak jen m �žete, a  jste kdekoliv. Udr�žujte vytrvalost a 
nedopus te, aby to, co jste se nau ili, p i�šlo nazmar. 

63. Pokud si uv domujete, tak bu te prost  rádi, �že si uv domujete. To je správný 
postoj. Kdy�ž jste pak konfrontováni s ne istotou a uv domujete si ji, bu te 
rádi, �že si uv domujete tuto ne istotu �– i kdy�ž zrovna nevypadá, �že by se m la 
ztratit. Dokud si tu ne istotu uv domujete, d láte dob e. 

64. Ne istoty jsou ástí Dhammy. Neodmítejte je. Jedna meditující byla zklamaná, 
kdy�ž ne istoty rychle zmizely. Ne, �že by ty ne istoty cht la, ale byla velmi 
nad�šená se z nich u it, chápat je. Takto byste m li k ne istotám p istupovat, 
kdy�ž jim elíte. 
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65. Sna�ž se rozli�šovat, �že ne istoty jsou prost  ne istoty �– �že to nejsou �„tvoje�“ 
ne istoty. Kdykoli se s nimi ztoto�ž uje�š nebo je odmítá�š, tak tyto ne istoty jen 
posiluje�š. 

66. V�ždycky si pamatuj, �že to nejsi ty, kdo odstra uje ne istoty �– to d lá moudrost. 
Kdy�ž si kontinuáln  uv domuje�š, moudrost se p irozen  otevírá. 

67. Kdy�ž vám n kdo n co ukradne, nesna�žte se namluvit si, �že vám to vlastn  ani 
nevadí, a �že to byl ur itý zp sob �„dávání�“. Toto je trik mysli. Rozpoznejte a 
akceptujte svoji na�štvanost ! Pouze kdy�ž doká�žete sledovat svoji na�štvanost 
p ímo a chápat ji, pak teprve budete schopni kompletn  ji nechat jít.  

68. Zá�žitek klidu (mysli) není tak d le�žitý. D le�žit j�ší je znát a chápat, pro  klid 
p ichází anebo nep ichází. 

69. K tomu abyste poznali skute nost, musíte být odvá�žní. Jestli chcete dojít k 
pravd , musíte za ít meditovat, abyste si sami sebe uv domovali. První v c, 
kterou je t eba si uv domit je, �že v mysli jsou ne istoty. To je základ. My 
v�šichni chceme být dob í, a proto máme sklon vid t a ukazovat pouze na�še dobré 
stránky. Pokud ale ne istotám nechceme elit, dopadneme tak, �že budeme ´lhát´ 
sami sob  i ostatním. Jestli�že se chcete zm nit k lep�šímu, pot ebujete znát i své 
negativní stránky. Kdy�ž se za nete vid t realisticky a uv domujete si jak své 
dobré, tak i �špatné stránky, pak d láte dob e. 

70. Buddha ne íkal, �že bychom nem li myslet, mluvit a jednat. íkal, �že namísto 
toho, abychom byli uná�šeni ne istotami, bychom m li pou�žívat moudrost, kdy�ž 
myslíme, mluvíme a jednáme. 

71. Kdy�ž konverzujete, máte zvyk obracet pozornost ven, zapojit se do tématu 
konverzace a být v kontaktu s lidmi, se kterými mluvíte. V t�šinu asu jste p íli�š 
zainteresováni emocemi druhých lidí. Trénujte se dívat kontinuáln  do sebe �– 
tato va�še dovednost se bude p irozen  stále více zlep�šovat. Taky se trénujte 
v uv domování svého vnit ního postoje. Pochopení bude vznikat pouze tehdy, 
kdy�ž u�ž nebudete do konverzace emocionáln  zapleteni. Za nete rozpoznávat 
své limity. Poznejte, kdy je as p estat mluvit �– poznávejte, o em byste m li 
mluvit a o em ne �– a poznávejte, jak komunikovat bez emo ního zaplétání. 

72. Kdy�ž zrovna sledujete objekt, m li byste znovu a znovu kontrolovat 
uv domování. To vám pak umo�žní za ít si uv domovat ono uv domování si objektu 
�– u te se sledovat pozorující mysl. 

73. A�ž budete v meditaci zku�šen j�ší, za nete si myslet, �že rozumíte o em to je. Ale 
tento unáhlený záv r vám bude bránit, abyste své pochopení mohli dále 
prohlubovat. 

74. Kdy�ž se v meditaci va�še pro�žívání roz�ši uje a prohlubuje, budete mít sklon 
vytvá et si úsudky o tom, co tato nová zku�šenost vlastn  znamená. M �žete 
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dokonce nabýt dojmu, �že jste pochopili základní pravdu, jako je nap . nestálost. 
Takovéto domn nky vám pak nedovolí dívat se hloub ji a budou zabra ovat 
dal�šímu vývoji. 
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75. Pokud si doká�žete v�šimnout nepatrných impuls  v mysli, uvidíte taky jejich 
nepatrné motivace a pochopíte, �že v t�šina t chto motivací jsou ne istoty. 

76. Nerozhoduj se p edem, jak dlouho bude�š sed t �– to jen vytvá í asový stres. 
Neber asový rozvrh v medita ním centru a�ž p íli�š vá�žn . Prost  si p ipomínej 
udr�žovat uv domování ve v�šech pozicích a co nejvíce kontinuáln . 
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77. Kdy�ž (v meditaci) dychtíte po pokroku, nebudete si pln  v domi p ítomnosti. To 
je d vod, pro  je d le�žité stále kontrolovat sv j vnit ní postoj. Jeden meditující 
íkal, �že si uv domil, �že jeho dychtivost aplikovat kontinuáln  správný postoj 

byla �špatným postojem ! 

78. Ka�ždý zám r p ichází s motivací. V t�šina motivací jsou ne istoty. Jedin  kdy�ž 
pln  rozeznáte a pochopíte ne istoty, tak vyvstane moudrost. A pak moudrost 
bude motivovat va�še zám ry. 

79. Zám ry nep icházejí jenom na za átku pohybu nebo akce. Zám ry vyvstávají i 
v pr b hu ka�ždého pohybu nebo akce. Zám ry jsou p ítomny v ka�ždém okam�žiku, 
dokonce i kdy�ž sedíte. To je d le�žité si pamatovat. 

80. A�ž uvidíte nebezpe í ne istot, pak budete chtít mysl po ád dr�žet v tom 
nejpozitivn j�ším mo�žném stavu. 

81. Být neustále v kontaktu s objekty �– to je p irozená povaha mysli, tak�že nemusíte 
vyvíjet zvlá�štní úsilí, abyste objekt vid li. Jen si uv domujte to, co je a nesna�žte 
se vid t n co, o em si myslíte, �že je správný objekt. Není pot eba omezovat 
nebo manipulovat va�še pro�žívání.  

82. Lidé, kdy�ž za nou meditovat, mívají sklon vytvá et si pevné p edstavy o tom, jak 
by se praxe m la vyvíjet. Ale není pot eba, abyste n co vytvá eli nebo d lali. 
Pot ebujete jen rozvíjet kontinuální uv domování, sledovat a pozorovat. To je 
v�šechno. Nem �žete �„ud lat�“, aby se v ci staly, ale kdy�ž správn  rozvíjíte 
uv domování, v ci se budou dít. Toté�ž platí, kdy�ž má nastat pochopení, a  u�ž je 
prosté nebo hluboké nebo dokonce osvícení ! 

83. Pracovat m �žete pouze na p í inách, nikoli na výsledcích. To, co chcete, 
nem �žete dosáhnout tím, �že se budete zam ovat pouze na to. Nap íklad, není 
mo�žné rozvíjet soust ed ní pouhou snahou se soust edit. Musíte v d t, jak má 
být soust ed ní rozvíjeno. Soust ed ní se rozvíjí, kdy�ž je v�šímavost aplikována 
kontinuáln  se správným postojem. Vlastn  sta í, kdy�ž si jen p ipomínáte být 
v�šímavý a kontrolovat, jestli to d láte se správným postojem. Jinými slovy, kdy�ž 
máte správné úsilí a správnou v�šímavost, pak se správné soust ed ní dostaví 
p irozen . Kdy�ž chápete vztahy mezi p í inami a následky, budete si v d t rady 
v ka�ždé situaci. V�ždycky se sami sebe ptejte, jestli znáte p í iny a podmínky, 
které jsou pot eba k dosa�žení vámi po�žadovaných výsledk . A potom pracujte na 
napln ní t chto p í in a podmínek. Pot ebujete mít tento správný náhled. 

84. Správná v�šímavost- to je nezapomínat si uv domovat spravný objekt. Správné 
úsilí �– to je vytrvat. Spravné soust ed ní �– to je klid a stabilita mysli. Spravný 
objekt je vá�š zá�žitek; tedy nap . emoce vzteku �– NE osoba, na kterou máte 
vztek. 

85. Nepraktikujte P ÍLI�Š vá�žn  �– ale mírupln  a s úctou. 
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86. Pokud si myslíte, �že pozorujete stále znovu a znovu stejnou v c, za nete se 
nudit. Kdy�ž v�šak detailn ji pozorujete sv j zá�žitek, za nete chápat, �že �žádné 
dva okam�žiky nejsou stejné. To, co vás nudí, je práv  ta my�šlenka, �že pozorujete 
stále stejnou v c. Ve skute nosti nic nez stává stejné, ka�ždý okam�žik je v�ždy 
nový. Kdy�ž toto doka�žete opravdu vnímat, va�še mysl se bude v�ždy zajímat o to, 
co pozoruje. �Žádná chvíle u�ž nebude nudná, proto�že va�še zku�šenost bude jasn  
ukazovat, �že �„v ci�“ se neustále m ní. 

87. My�šlenky ovliv ují to, jak se cítíte. Zp sob, kterým nahlí�žíte to, co d láte, je 
velmi d le�žitý.  

88. Ten, kdo vidí ve�škerý u�žitek, který praxe p iná�ší, tak nikdy nep estane 
praktikovat. Ti, kte í s praxí p estali, ji jednodu�še je�št  nepochopili úpln . 

89. Kdykoli máte takový pocit, �že nevíte co d lat, tak jen ekejte. Ned lejte nic. 

90. V�šímavost je, kdy�ž je mysl plná uv domování ! 

91. Aby se uv domovaní rozvíjelo, chce to as. Na za átku si musíte uv domování 
p ipomínat, ale a�ž ve v�šímavosti nasko í setrva nost (momentum), budete 
z stávat bd lí p irozen . Nem �žete uv domování p inutit, aby bylo siln j�ší. 
Setrva nost v�šímavosti m �že být dosa�žena pouze skrze kontinuální uv domování. 

92. Kdy�ž je mysl istá, míruplná a vyrovnaná, tak si okam�žit  v�šimnete jakéhokoli 
t lesného nap tí, zp sobeného p íchodem by  i velmi jemných ne istot.  

93. Abyste ne istoty pochopili, musíte je znovu a znovu sledovat. Co m �žete získat z 
toho, kdy�ž budete mít nebo o ekávat jen dobré zku�šenosti? Kdy�ž chápete 
povahu ne istot, za nou se rozpou�št t. Kdy�ž se doká�žete vypo ádat s 
ne istotami, dobré zku�šenosti pak budou p irozen  následovat. V t�šina 
meditujících d lá tu chybu, �že o ekávají dobré zku�šenosti, namísto aby se sna�žili 
pracovat s ne istotami. 

94. N kdy m �žete mít pocit, �že sledování ur itého objektu je jen ztráta asu. Tohle 
je naprosto �špatná my�šlenka. Klí em k praxi je samo uv domování, nikoliv objekt. 
Dokud máte uv domování, jste na správné cest .  

95. U  se sledovat ne istoty jako ne istoty a ne jako "já jsem zne i�št ný" 

96. Kvalita uv domování by m la být p ijímána taková, jaká je. Problémy vznikají, 
kdy�ž máte p edpojatou p edstavu o tom, co by uv domování m lo být. Pokud 
neakceptujete kvalitu svého uv domování, máte nesprávný postoj a s nejv t�ší 
pravd podobností se sna�žíte o n jaký imaginární zá�žitek. 

97. Chcete-li najít správnou rovnováhu, musíte pro�žít a pochopit extrémy.  
98. Nepot ebujete tvrdé úsilí, abyste byli v�šímaví. Kdy�ž jsme p ítomní, za ínáme si 

uv domovat, co se d je. Prost  jen p ipomínáním si být v p ítomném okam�žiku - to je 
celé úsilí, které pot ebujete, abyste byli v�šímaví. 
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99. A�ž uv domování získá setrva nosti, tak uv domování si uv dom ní bude tuto 
setrva nost udr�žovat. 

100. Kdy�ž je mysl klidná a napln ná mírem a v dosahu není �žádný z etelný p edm t, který 
by se dal pozorovat, vyu�žij tuto p íle�žitost k rozpoznání kvality a síly svého uv dom ní 
v tomto okam�žiku. 

101. Pokud tvá praxe dozraje, bude�š schopen zvládat obtí�žné situace jednodu�še, proto�že 
porozumí�š podmínkám, které jsou za nimi. Porozum ní t mto podmínkám ti umo�žní 
pracovat na p í in . Pro  nevyu�žít obtí�žné situace jako p íle�žitosti n co se nau it? 

102. Je d le�žité v�šímat si domn nek. Domn nky jsou zalo�ženy na �špatných názorech 
a brání vám vid t skute nou povahu v cí. 

103. Vipassaná d lá v�ždy krok zp t, aby v ci byly vid t jasn ji, zatímco samatha se 
no í dovnit  a absorbuje se v objektu. D lání kroku zp t a pozorování dává 
mo�žnost vzniknout porozum ní. 

104. Na za átku se jen prost  sna�žíte být v�šímaví. Kdy�ž se nau íte mysl soustavn  
vracet do p ítomného okam�žiku, m �žete za ít pozorovat a prozkoumávat to, co 
si práv  uv domujete. 

105. P emý�šlení je v mysli. Stejn  i klid (míruplnost) je v mysli. Kdy�ž tomu porozumí�š, 
bude�š je moct pozorovat jako p edm ty mysli spí�še ne�ž jako n co osobního, 
nebo n co co je �„tvoje�“. Pokud klid nevidí�š jednodu�še jako stav mysli, bude�š do 
n ho vta�žen. 

106. Kontrolování správného postoje je také uv domování. 

107. Kdy�ž ztrácíte chu  meditovat, nebo máte pocit, �že nevíte jak meditovat, 
nepropadejte panice, nesna�žte se k meditaci nutit. Prost  si jen p ipomínejte 
uvol ovat se. Chu  k meditaci se po chvíli p irozen  vrátí. Úporná snaha v ci jen 
zhor�ší. 

108. Kdy�ž v mysli vznikne pocit odporu, u  se cítit ho p ímo. 

109. Mnoho lidí je neochotných pracovat se �špatnými zá�žitky v jejich meditaci. 
Obvykle se m �žete ze �špatných zá�žitk  nau it víc ne�ž z dobrých; velmi hluboké 
porozum ní m �že vzniknout práv  z práce se �špatnými zku�šenostmi! U te se 
p ijímat obojí �– dobré i �špatné zku�šenosti. 

110. Je d le�žité mít n jaké teoretické znalosti, ale m li byste je brát s lehkostí. 
Vyvarujte se unáhlených záv r , kdy�ž za�žijete n co, co se jeví, �že zapadá do 
va�ší teorie. Jakmile n co opravdu pochopíte díky své vlastní zku�šenosti, uvidíte 
ten obrovský rozdíl mezi va�ší p vodní interpretací teorie a skute ným 
porozum ním. 

111. Pozorovat m �žete pouze to, co pro�žíváte v p ítomném okam�žiku. Není mo�žné 
pozorovat n co, co se je�št  nestalo, ani n co, co u�ž je pry . 

112. Nepodílej se na tom, co se d je. U  se prost  si to jen uv domovat.  
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113. Jestli�že si uv domuje�š svoje uv domování, tak medituje�š. 

114. Nech mysl, a  si sama vybere sv j p edm t. Ty si jen musí�š být v dom, jakou 
kvalitu má tvé uv domování. 

115. A�ž bude�š zku�šený ve sledování svého uv domování, bude�š si jistý jeho 
p ítomností a, jakmile ho na chvilku ztratí�š, bude�š si v dom jeho absence. 

116. A koli praxe uv domování v b �žném �život  m �že být pro tebe obtí�žná, m l bys 
vytrvat. Dokonce i malé úsilí v nované v�šímavosti povede d íve nebo pozd ji 
ke znatelným zm nám ve tvém �život . 

117. Hledání n eho, o em si myslíme, �že bychom m li vid t, není meditace 
v�šímavosti. Meditace v�šímavosti znamená prost  si uv domovat cokoliv, co 
p ichází. 

118. A  u�ž pozoruje�š cokoliv, neidentifikuj se s tím; nepokládej to za �„já�“ nebo za 
�„moje�“. Prost  to p ijímej jako n co, co se dá poznávat, pozorovat a chápat. 

119. Úkolem v�šímavosti je pouze v d t. Úkolem moudrosti je rozli�šovat mezi 
prosp �šným a neprosp �šným (mezi vhodným a nevhodným, dovedným a 
nedovedným). 

 
Prov uje�š kontinuáln  své smysly?? 

 

120. Skute ná akceptace a nep ipoutanost se rodí z moudrosti. 

121. Kdykoliv má�š moudrost, má�š i uv dom ní; ale to �že má�š uv dom ní, nemusí nutn  
znamenat, �že má�š i moudrost. 



 50

122. V�ždycky si dej zále�žet na tom, abys zkontroloval sv j vnit ní postoj, ne�ž bude�š 
meditovat vsed . Z sta  jednoduchý. Jen se  a sleduj co se d je. Je t �žké 
v d t, co d lá�š práv  te ? 

123. Na za átku p ichází moudrost o n co pozd ji ne�ž uv dom ní. Ale s postupem 
asu a díky praxi, kdy�ž se tvá moudrost prohloubí, bude p icházet sou asn  

s uv domováním. 

124. Kdy�ž se da í, u  se, jak se od toho odpoutat. Kdy�ž se neda í, u  se, jak to 
p ijímat.  

125. Na za átku praxe se ti m �že zdát, �že v cí, které bys m l sledovat, je p íli�š 
mnoho, ale a�ž p ijde setrva nost (momentum), v�šechno se jakoby zpomalí a ty 
bude�š mít dostatek asu v�šechno sledovat a vid t víc detail . Je to jako 
sledovat jedoucí vlak. Kdy�ž bude�š stát blízko kolejí a sledovat vlak projí�žd jící 
vysokou rychlostí, uvidí�š hlavn  pohyb, ale t �žko n jaké detaily vlaku. Ale kdy�ž 
sám pojede�š vlakem a dal�ší vlak pojede podobnou rychlostí soub �žn  s tím, ve 
kterém jsi, pak ten vlak sice neuvidí�š ve své úplnosti, ale bude�š mít dostatek 

asu na prohlí�žení detail . 

126. Pokud si jsi b hem meditace vsed  v dom svých po itk  na tvá i, m �že�š poznat, 
jestli jsi uvoln ný nebo ne. Jestli�že mysl p íli�š zam uje�š, bude to poznat na tvé 
tvá i. Kdy�ž je lov k skute n  uvoln ný, jeho tvá  je velmi jasná, m kká a 
klidná. 

127. Jednu v c je nutné pochopit a zapamatovat si a sice, �že mysl nem �že�š nechat 
samotnou jen tak. Musí být neustále sledována. Kdy�ž se nebude�š starat o svou 
zahradu, zaroste plevelem. Kdy�ž nebude�š sledovat svou mysl, ne istoty 
porostou a budou se mno�žit. Mysl ti sice nepat í, ale jsi za ni zodpov dný. 

128. Vzru�šení oslabuje v�šímavost. 

129. Lóbha je neprosp �šné cht ní, ne istota. handa je prosp �šné cht ní, projev 
moudrosti. 

130. Bu  si v dom míruplnosti. Bu  si v dom uv dom ní míruplnosti. Umo�žní ti to 
kontrolovat, jestli si v míruplnosti libuje�š i ne, jestli se k ní p ipoutává�š, nebo 
jestli jsi stále bd lý a v domý. 

131. Kdykoli v mysli vyvstanou o ekávání, u  se vid t jejich pravou povahu. Poka�ždé, 
kdy�ž jsi n kým rozru�šený nebo zklamaný, kdykoliv cítí�š odpor k tomu, jak v ci 
jsou, m �že�š si být jistý, �že má�š o ekávání. 

132. Nenech se vést chtivostí. Dop ej si as se trochu o chtivosti nau it. Dávej 
pozor na její charakteristické vlastnosti. Kdy�ž bude�š chtivosti soustavn  
propadat, nikdy neporozumí�š její p irozenosti. 

133. Mnoho lidí v í, �že silná v�šímavost je ur itý druh moci. Ve skute nosti je silná 
v�šímavost jednodu�še uv dom ní, které je prosté úzkosti, o ekávání i cht ní �– 
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mysl, která je nezaujatá, která je prostá a spokojená. Kdykoliv má�š tyto 
vlastnosti, m �že�š skute n  cítit, jak v�šímavost vzr stá. Silné uv dom ní 
nep ichází s usilovnou sna�živostí nebo zám rným �„zam ováním se�“. 

134 Kdy�ž se pokou�ší�š zbavit my�šlenek, pokou�ší�š se je vlastn  kontrolovat, místo aby 
ses u il jim porozum t. 

135. S tím, jak roste tvé porozum ní pravé p irozenosti v cí, tvé �životní hodnoty se 
m ní. Kdy�ž se m ní tvé hodnoty, m ní se i tvé priority. Díky tomuto porozum ní 
bude�š p irozen  víc praktikovat, a to ti bude pomáhat, aby se ti v �život  dob e 
vedlo. 

136. A�ž se nau í�š mluvit s uv dom ním, uvoln ným zp sobem, v dom si svých zám r , 
zp sob tvé mluvy se stane mén  emocionální. 

137. Teprve a�ž bude�š p ipraven a schopen sledovat obtí�žné emoce, bude�š schopen se 
z nich u it. 

138. Moudrý a �šikovný lov k doká�že z jedu ud lat lék. Zku�šený meditující doká�že 
p eká�žky p em nit na pochopení. 

139. Celý ná�š �život jsme navyklí usilovat a uchopovat. Dát si pohov a jen sledovat, jak 
se tohle d je, je obtí�žné. Ale práv  tohle �– dát si pohov a jen sledovat �– je 
nezbytné k tomu, abychom dokázali tyto zvyky vid t a chápat. 

140. Kdy�ž je v mysli p ipoutanost nebo averze, v�ždycky z nich ud lej hlavní p edm t 
své pozornosti. 

141. Jedin  kdy�ž mysl rozpozná nesprávný postoj, m �že p epnout do správného 
postoje. 

142. Kdy�ž se nachází�š v pozitivním rozpolo�žení mysli, je d le�žité to rozpoznat. 
Rozpoznání vede k posílení tohoto prosp �šného stavu mysli. 

143. Zkontroluj sv j vnit ní postoj p ed tím, ne�ž se pokusí�š sledovat ospalost. 
Jestli�že se ospalosti vzpírá�š, pak se meditace stane zápasem. Kdy�ž ospalost 
p ijme�š, zjistí�š, �že je potom snaz�ší vyvíjet úsilí k bd losti. 

144. Být schopen pozorovat v ci takové, jaké jsou, bez ozna ování, je mnohem 
opravdov j�ší a efektivn j�ší. 

145. Jestli�že si kontinuáln  uv domuje�š stav své uvoln nosti, stane�š se dokonce 
je�št  uvoln n j�ší. 

146. Jestli�že se cítí�š �š astný a v míru, kdy�ž jsi sám se sebou o samot , ujisti se, �že 
kontroluje�š sv j vnit ní postoj. V p ípad , �že se stane�š p ipoutaný k samot  a 
nebude�š si toho v dom, snadno se roz ílí�š, a�ž bude tvá samota ohro�žena. 

147. Kdy�ž se zam uje�š na n jaký p edm t, komplikuje�š si svou praxi. Zam ování se 
na ur itý p edm t znamená, �že má�š pevnou p edstavu o tom, �že tento p edm t 
je pro stanovený asový úsek ten pravý k pozorování. Kdy�ž se pak tvoje mysl 
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oto í k jiným p edm t m, tedy ud lá to, co je p irozené, místo aby se ídila 
tvou pevnou p edstavou, bude�š rozru�šený a roz arovaný. 

148. Nem l by ses starat o to, jestli má�š dobré nebo �špatné pro�žitky. M l by ses 
starat pouze o sv j postoj k t mto pro�žitk m. 

149. Kdy�ž za ne�š praktikovat, musí�š si stále p ipomínat, �že my�šlenky jsou jen 
my�šlenky, pocity jen pocity. S tím, jak se stane�š zku�šen j�ší, postupn  pochopí�š, 
jak je to pravdivé. Ale dokud se bude�š identifikovat se svými my�šlenkami a 
pocity, tedy bude�š lp t na názoru: �„Já myslím, já cítím.�“, nebude�š schopen vid t 
v ci takové, jaké jsou. Nem �že�š vid t skute nost, kdy�ž má�š �špatný názor, kdy�ž 
v ci vidí�š skrz závoj zaslepenosti. 

150. Kdy�ž si bude�š v dom v�šeho, co d lá�š, mysl bude znát své vlastní hranice. 

 
Kdykoliv si myslí�š, �že má�š v�še pod kontrolou, 

tak ne istoty mají pod kontrolou tebe 
 

151. Kdy�ž myslíme, mluvíme nebo konáme s ne istotami, budeme stále znovu a znovu 
zji�š ovat, �že jsme v samsá e. A podobn , kdy�ž myslíme, mluvíme nebo konáme 
s moudrostí, najdeme svoji cestu ven ze samsáry. 

152. Pokud jste nespokojení se svou praxí, nebo pokud praktikujete a�ž p íli�š vá�žn , 
neza�žijete radost a klid. 

153. Jestli�že je mysl s praxí nespokojena, tak pravd podobn  n co chce�š. Mo�žná se 
potom bude�š sna�žit tla it na praxi silou. Toto nepomáhá.  

154. Jestli�že praxi nechápete, nebude vás praktikování t �šit. 
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155. Správná praxe p iná�ší radost a zájem. Správná praxe p iná�ší u�žitek a potenciál 
�žít smysluplný �život. 

156. Kdy�ž chápe�š praxi a její u�žitek, tak nikdy nebude�š mít chvilku, kdy by ses nudil. 

157. Je naprosto p irozené poci ovat ospalost. Kdy�ž máte z ospalosti �špatný pocit, 
znamená to, ze k ni mate averzi (odpor) a budete se sna�žit ji vzdorovat. Toto je 
nesprávný postoj. Jednodu�še ospalost rozpoznejte a p ijm te ji. Dokud 
pozorujete ospalost se správným postojem, tak meditujete. 

158. Jestli�že nemá�š �žádné peníze, tak se nem �že�š stát podnikatelem. Nejd ív musí�š 
tvrd  pracovat, kdy�ž si chce�š zajistit �živobytí a je�št  n jaké peníze u�šet it. 
Kdy�ž pak tyto u�šet ené peníze moud e investuje�š, vyd lá�š je�št  více pen z. A 
podobn  je to, kdy�ž za íná�š s meditaci v�šímavosti - asto se ti bude zdát, �že je 
t �žké praktikovat kontinuáln  a získat n jakou moudrost. Kdy�ž pak ví�š, jak tuto 
nabytou moudrost pou�žívat, vytvo í�š je�št  více moudrosti. 

159. P i vipassan  slou�ží (medita ní) objekt jako prost edek, který nám pomáhá 
rozvíjet správné uv domování, koncentraci a moudrost. Pokud mysl reaguje 
s jakoukoli ne istotou (lobha, dosa, nebo moha), máte nesprávné uv dom ní, 
tak�že ani koncentrace ani moudrost nem �žou vzniknout. 

160. Nesna�žte se vyhýbat objekt m nebo zku�šenostem �– sna�žte se vyhýbat zaplétání 
se do ne istot. 

161. Je pot eba, abyste chápali, �že v�šechno co se d je, je pouze p irozený projev 
p í iny a následku. Nejd íve se sna�žte akceptovat v ci takové jaké jsou a 
sna�žte se vid t, ze �„toto nejsem já�“, �že takto funguje �„p irozenost�“. Je 
pot eba, abyste nejd íve získali tento druh moudrosti. Je to tato moudrost, 
která m �že vymítit ne istoty. 

162. Samádhi není o tom, být zam en/ soust ed n. Zá�žitek samadhi znamená �že 
mysl je tichá, stabilní a klidná. 

163. Meditující, který praktikuje meditaci samatha, si zám rn  vybírá objekt. 
Meditující, který praktikuje meditaci vipassana pozoruje to, co se práv  d je, a 
proto si je v dom mnoha r zných objekt . Samatha-meditující se p ipoutává 
k objektu. Vipassana-meditující se nep ipoutává k �žádnému objektu. Moudrost 
se m �že objevit pouze kdy�ž p ipoutanost není p ítomna.  
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POKRA UJTE V PRAXI 
 

 Praxe satipatthány m �že být aplikována v b �žném denním �život . Není to 
v bec obtí�žné. Lidé to obvykle pokládají za obtí�žné jen proto, �že v tom nemají 
dostate nou praxi. D le�žité je, abyste vyvíjeli up ímné úsilí ve své praxi. 
Skrze va�ši zku�šenost uvidíte sami, �že je to opravdu jednoduché. Pokud bysme 
m li k na�ší praxi stejn  vytrvalý postoj a neúnavné úsilí jako ho máme k na�ší 
karié e nebo obchodním zále�žitostem, bylo by to snaz�ší.  

 
Bohu�žel v t�šina lidí v í tomu, �že nemají dost asu oce ovat a rozvíjet 

Dhammu. Jsou neustále velmi zaneprázdn ni starostmi o své �živobytí. Ale 
nem li byste se trápit, kde vzít na praxi as. Kdy�ž se v nujete svým denním 
aktivitám, jednodu�še si jen p ipomínejte uv domování. Bu te trp liví p i 
utvá ení správných názor , správného pochopení, stejn  jako nezbytných 
dovedností. Kdy�ž budete praktikovat vytrvale a up ímn  celým srdcem, tak 
vám to d íve i pozd ji p inese u�žitek. 

 
A�ž skute n  pochopíte, jaký u�žitek vám praxe p iná�ší, pak nikdy 

nep estanete praktikovat. Neustále budete udr�žovat praxi v chodu, a  u�ž 
budete kdekoliv. Kdy�ž jste opravdu schopni aplikovat Dhammu ve svém �život  
a poznáte, co doká�že, pak za nou být její kvality o ividné. Tyto kvality 
Dhammy pro vás o�žijí - stanou se pro vás skute n  smysluplné.  

 
Medita ní centrum je jen místo, kde se u íte, n co jako výcvikový tábor 

nebo �„dílna�“ pro práci se v�šímavostí. Praktikujte v b �žném denním �život . 
Nemyslete si, �že je to obtí�žné. Jen se sna�žte znova a znova. Rozvíjení 
uv dom ní �– to je cesta na celý �život. Není pot eba sp chat nebo si d lat 
starosti. Je d le�žité nau it se správn  praktikovat, abyste mohli 
v ka�ždodenním �život  pou�žívat, co jste se nau ili. Kdy�ž to doká�žete pou�žít 
v jakékoli �životní situaci, pak je va�še uv dom ní vy�š�ší ne�ž to, které jste 
rozvíjeli pouhým chozením tam a zpátky v medita ní hale [p i meditaci v 
ch zi]. 

 
Kdy�ž si budete jasn  v domi, co d láte (a  je to cokoli a kdekoli), budete 

�š astn j�ší a budete harmoni t ji vycházet s ostatními lidmi. To p jde snadno 
jen tehdy, je-li v praxi p ítomna vytrvalá setrva nost, a to je mo�žné pouze 
tehdy, kdy�ž existuje p irozené uv domování - kdy�ž se uv domování stane 
druhou p irozeností. 
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Kdy�ž máte v pr b hu va�ší praxe novou zku�šenost, nesna�žte se jí 
interpretovat z pohledu toho, co jste sly�šeli nebo etli. Pokud pochopení, 
které jste skrze tuto zku�šenost získali, je opravdové (skute né), potom vhled 
nebo moudrost zp sobí opravdovou zm nu va�šich názor , zvyk , p edstav i 
va�šeho chování. Jakou cenu by m l vhled, kdyby vám nepomohl ke zm n  
k lep�šímu?  

 
 
 

 
 

Meditovat m �že�š kdykoli a kdekoli. 
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JAKÝ JE SPRÁVNÝ POSTOJ K MEDITACI?? 
 

 
 

1) Meditovat znamená akceptovat a pozorovat cokoli se d je (a  p íjemného 
i nep íjemného) uvoln ným zp sobem. 

2) Meditování je sledování a trp livé ekání s uv domováním a pochopením. 
Meditování není snaha pro�žít n co, o em jsi etl, nebo sly�šel. 

3) Jen dávej pozor (co se d je) v p ítomném okam�žiku. Neztra  se 
v my�šlenkách týkajících se minulosti, ani se nenechej odnést my�šlenkami 
na budoucnost 

4) V meditaci by se m ly jak t lo ,tak i mysl, cítit pohodln  

5) Jesli�že se t lo a mysl unavují, n co není v po ádku s tím, jak praktikuje�š a 
je práv  as zkontrolovat zp sob jakým medituje�š. 

6) Pro  se tak tvrd  soust edí�š (zam uje�š), kdy�ž medituje�š??  
N co chce�š? Chce�š, aby se n co stalo? Chce�š, aby se n co p estalo dít?  
Zkontroluj jestli není p ítomen jeden z t chto postoj . 

7) Meditující mysl by m la být uvoln ná a v míru. Nem �že�š praktikovat, kdy�ž 
je mysl napjatá. 

8) Nezam uj se (nesoust e ) p íli�š tvrd , neovládej (to, co se d je). Ani se 
nenu  a neomezuj. 

9) Nesna�ž se nic vytvá et a neodmítej to, co se práv  d je. Jen si uv domuj. 

10) Sna�žit se n co vytvo it, je chtivost. Odmítat to, co se práv  d je, je 
odpor (averze). Nev d t, jestli se n co d je, nebo se p estalo dít,  
je klam (nev domost). 

11) Doopravdy medituje�š pouze do té míry, kdy�ž pozorující mysl nemá 
chtivost, odpor nebo úzkost. 

12) Nem j �žádná o ekávání, nic necht j, nebu  úzkostný, proto�že pokud jsou 
v mysli tyto postoje, je obtí�žné meditovat. 
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13) Nesna�ží�š se, aby se v ci zm nily a d ly se tak, jak si p eje�š. Sna�ží�š se 
poznat, co se práv  d je tak, jak to je. 

14) Co mysl práv  d lá? Myslí? Uv domuje si? 

15) Kde je mysl práv  te ? Uvnit  ? Venku ? 

16) Uv domuje si tato pozorující mysl d kladn  nebo si uv domuje jen 
povrchn ? 

17) Nepraktikuj s myslí, která n co chce, nebo která chce, aby se n co stalo. 
Jediným výsledkem bude, �že se unaví�š. 

18) Je t eba akceptovat a sledovat jak dobré tak i �špatné zku�šenosti. Ty 
chce�š jenom ty dobré zku�šenosti? Ty nechce�š ani tu nejmen�ší nep íjemnou 
zku�šenost? Je to reálné? Je toto cesta Dhammy? 

19) Je pot eba, abys d kladn  zkontroloval s jakým postojem medituje�š. 
Lehká a volná mysl ti umo�žní dob e meditovat. Má�š správný postoj?? 

20) Kdy�ž mysl p emý�šlí, nepokládej to za ru�šivé. Nepraktikuje�š proto, aby ses 
vyhýbal my�šlení, ale spí�š proto, abys rozpoznal a uznal my�šlení, kdykoli se 
objeví. 

21) Neodmítej �žádný objekt, který vstoupí do pole tvé pozornosti. Poznávej 
ne istoty, které se objevují spolu s objektem a prozkoumávej tyto 
ne istoty.  

22) P edm t pozorování není p íli�š d le�žitý; ona pozorující mysl, která pracuje 
v pozadí a uv domuje si, ta je ve skute nosti d le�žitá. Pokud je 
pozorování provád no se správným postojem, pak jakýkoli objekt je 
správný. 

23) Jedin  kdy�ž je p ítomna víra i d v ra (saddhá), objeví se úsilí. Jedin  
kdy�ž je p ítomno úsilí (viriya), v�šímavost se stane kontinuální. Jedin  kdy�ž 
je v�šímavost (sati) kontinuální, ukotví se soust ed ní.  Jedin  kdy�ž je 
ukotveno soust ed ní (samádhi), za ne�š chápat v ci tak , jak jsou.  

Kdy�ž za ne�š chápat v ci jak jsou (pa á), posílí se d v ra. 

. . . 
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SLOVNÍ EK D LE�ŽITÝCH VÝRAZ  A PÁLIJSKÝCH POJM  
 

B hem Dhamma-diskuzí budete, jak od u itele, tak od p ekladatele, sly�šet 
jistá klí ová pálijská slova. V t�šinou se nep ekládají, proto�že p eklad by 
popsal jejich smysl pouze p ibli�žn , a n kdy by to mohlo být i zavád jící. Ní�že 
p edlo�žená vysv tlení by m la být pro ná�š ú el dostate ná, ale nejsou úplná. 
Pro úpln j�ší definice pou�žijte, prosím, p íslu�šné buddhistické slovníky a 
u ebnice. Sna�žte se rovn �ž získat pro tyto pojmy �„cit�“, kdy�ž je sly�šíte 
pou�žívat; sna�žte se jim porozumn t v kontextu.  

 

abhidhamma - popis proces  a charakteristik mysli uvedený v buddhistickém 
Pálijském Kánonu (Tipitaka) 

 
akusala (viz té�ž >> kusala) karmicky (=kammicky) neprosp �šný, nedovedný, 

nep iná�šející zisk/ prosp ch (anglicky: unwholesome, unprofitable)  
 
annattá (viz té�ž >> attá) 

a) ne-já, �„absence ega�“, neosobnost (angl. �„non-self�“). Neexistuje 
nem nná (p etrvávající) substance i ego, já nebo du�še. Není �žádná 
entita, která by existovala sama o sob  
b) nic nem �že vzniknout samo od sebe, nebo jen z jedné p í iny a 
nic nem �že existovat nebo se pohybovat samo od sebe 
c) jedna ze 3 univerzálních charakteristik existence (viz té�ž 
dukkha a anattá), pochopení anattá je osvobozující vhled (pa á) 

 
anicca a) nestálost. V�šechny podmín né jevy jsou nestálé. V�še, co vzniká 

(vstupuje do existence), se m ní a zaniká / odchází.  
b) jedno ze t í charakteristik existence (viz té�ž dukkha a anattá). 
Pochopení nestálosti je osvobozující vhled (pa á) 

 
attá  já, (�„jáství�“), ego, osobnost (ang. �„self�“) 
 
avijjá synonymum pro >> moha 
 
bhávaná mentální rozvoj; meditace 
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bhávanámayá pa á moudrost i poznání získané skrze p ímou vlastní 
zku�šenost, skrze mentální rozvoj. 

 
bhikkhu pln  ordinovaný mnich. len Sanghy. 
 
cetasika mentální faktor (vztahuje se k 52 mentál. faktor m uvedených 

v Abhidhamm . N které jsou kammicky neutrální, n které 
kammicky prosp �šné a n které kammicky neprosp �šné.) 

 
chanda prosp �šný zám r, p ání, nad�šení 
 
cintamayá pa á  moudrost nebo poznání získané my�šlením a intelektuální 

analýzou 
 
citta mysl, v domí [anglicky �“consciousness�”] 
 
dána dávání (darování), nabízení, �št drost 
 
dhamma a) �„p írodní zákon�“, �„p íroda�“ (p irozenost)  
  b) p edm t (objekt), v c, jev 
  c) Buddhistická nauka 
 
ditthi názor (pohled na v c), p esv d ení (angl.: belief)  
 
  micchá ditthi �– nesprávný názor 
  sammá ditthi �– správný názor 
 
domanassa jakýkoliv nep íjemný mentál. pocit, mentáln  bolestný pocit 
 
dosa nenávist, hn v, jakákoliv averze i nelibost (v etn  smutku, 

strachu, odporu, vzdoru, atp.)  
 
dukkha a) neuspokojivost, bolest, utrpení 
  b) utrpení p i zm n  
  c) neuspokojivá povaha ve�škeré existence v�šech podmín ných jev  

d) jedna ze t í univerzálních charakteristik existence (viz annica a 
anattá). Pochopení dukkha je osvobozující vhled (pa á) 
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indriya 5 spirituálních (duchovních) schopností: saddhá, viriya, sati, 
samádhi a pa á 

 
jhána medita ní vnor (absorbce) 
 
kamma (= v sanskrtu Karma) volní in, in v le (t la, mluvy a mysli) 
 
khandha 5 skupin (agregát ) i kategorií: >> rúpa, >> vedaná, >> sa á, 

>>sankhára, >> vi ána 
 
kilesa mentální ne istota (angl.: defilement), neprosp �šné kvality (stavy) 

mysli; jakýkoliv projev chtivosti, hn vu a nev domosti (klamu, 
bludu) viz >> lobha, >> dosa, >> moha 

 
klam  (angl.�“delusion�“) nev domost toho, jaké ve skute nosti v ci jsou,  
  nebo toho, co se práv  d je. 

 
Kontinuálnost, kontinuita, kontinuální  - v této knize se pou�žívá p edev�ším 

v souvislosti s uv domováním (�„kontinuální uv domování�“ i 
�„kontinuita praxe�“ apod.) a vyjad uje snahu o nep eru�šované 
uv domování v pr b hu celého dne. 

 
kusala (opak �„akusala�“) kammicky prosp �šný, dovedný, (anglicky: 

wholesome, skilful, profitable)  
 
lobha chtivost, jakékoliv tou�žení nebo zalíbení (synonymum pro tanhá) 
 
mettá milující laskavost, nesobecká láska, nepodmín ná láska 
 
micchá ditthi nesprávný názor 
 
moha klam (blud), ignorování, nev domost, nechápání, nevid ní 

skute nosti (synonymum pro >> avijjá) 
 
momentum  setrva nost; v na�šem kontextu ozna uje mysl, která u�ž získala 

návyk p i udr�žovaní v�šímavosti (v�šímavost se udr�žuje 
v setrva nosti) // �„zab hnutý zvyk�“ 
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náma mentální procesy, mysl (souhrnný název pro vedaná, sa á, sankhára 
a vi ána 

 
náma-rúpa  mentální a t lesné (fyzické) procesy 
 
aná synonymum pro pa á 

 
Páli jméno jazyka, ve kterém bylo Buddhistické u ení poprvé 

zaznamenáno (Pálijský kánon) 
 
pa á moudrost, chápání, poznání, vhled (synonym pro ána) 
 
pa atti relativní (konceptuální) skute nost; koncepty 
 
paramattha úplnná (nejzaz�ší) skute nost 
 
páramí dokonalosti, dokonalé vlastnosti 
 
paticca-samuppáda závislé vznikání, podmín né (vzájemné) vytvá ení, 

podmín nost 
 
píti radostný zájem, nad�šení, bla�ženost 
 
postoj  (taky �„vnit ní postoj�“) = stav mysli, mentální rozpolo�žení, nálada, 

p ístup (angl.= attitude). Je to jeden z velmi d le�žitých a asto 
pou�žívaných pojm  v této knize. (!! POZOR: Nezam ovat s 
�„t lesným postojem�“ i zp sobem dr�žení t la ! Z tohoto d vodu se 
v celé této knize, je-li e  o zp sobu dr�žení t la, mluví o tzv. 
�„t lesné pozici�“ i �„poloze�“). 

 
po itek t lesný vjem / hmatový vjem 

 
praxe = medita ní praxe, provád ní meditace (viz. >>�“bhávaná �“) 
 
rúpa fyzické procesy, t lesnost 
 
saddhá víra, d v ra, (spoleh) 
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samádhi klid, tichost a stabilita mysli 
 
samatha meditace klidu, meditace soust ed ní 
 
Sangha buddhist. mni�šský ád, spole enství praktikujících Dhammu. 

V �šir�ším pojetí zahrnuje i laické p íznivce Buddh. u ení. 
 
sankhára mentální slo�žky, ment. formace 
 
sa á rozli�šování (angl. �„recognition�“), pam , vnímání 
 
sati v�šímavost, uv domování (angl.: mindfulness, awareness). Do e�štiny 

bývá p ekládáno taky jako �„bd lá pozornost�“. 
 
Setrva nost v�šímavosti/ uv domování : viz anglicky >> �„momentum�“ 
 
síla morálka, etické jednání, ctnost 
 
somanassa  jakýkoliv p íjemný mentální pocit; mentáln  p íjemný pocit 
 
sukha �št stí 
 
sutamayá pa á  moudrost i poznání získané etbou nebo sly�šením 
 
sutta Buddhova rozprava 
 
tanhá synonymum pro >> lobha  
 
upekkhá a) neutrální pocit, vjem, po itek (védaná) 
  b) vyrovnanost; prosp �šný mentální stav (sankhára, cetasika) 
 
vedaná  p íjemný, nep íjemný, nebo neurální pocit i vjem (viz somanassa, 

domanassa a upekkhá). Do e�štiny bývá taky p ekládáno jako 
>>�„po itek�“ (angl.: sensation) 

 
vinaya pravidla chování a disciplíny pro mnichy (bhikkhu) 
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vi ána  v domí, poznávající mysl, (angl. = cognition) 
 

vipassaná vhled, meditace vhledu (a v�šímavosti) 
 

viriya energie, �„moudrá energie�“, (�„p ipomínání si�“) 
 

v�šímavost  viz. >> sati (angl. �„mindfulness) 

yoniso manasikára a) správný postoj (p ístup), spr. rozpolo�žení (stav) mysli, 
spr. pozornost //  b) moudré uvá�žení 

 
. . . 
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. . . 

�„Vyhnout se konání zla, p stovat dobro, o is ovat svou mysl  
�– to je poselství Probuzených�“ 

(Dhammapadam)
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Ne istoty druhých lidí mohou být o ividné, ale ... 

 

 
(H.S.V.M. = Hlídej si Svou Vlastní Mysl) 

 

 

 

 

 
 

UPOZORN NÍ: TATO KNIHA NESMÍ BÝT PRODÁVÁNA ! LZE JI POUZE DAROVAT. 


