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INVOKACE
multimediální projekt
Tento projekt s názvem
INVOKACE vznikl destilací původně sedmidílného
stejnojmenného kurzu. Má
sloužit jako samostatný
domácí kurz postavený
tak, aby se do srdcí svých
zájemců dostával co nejvíce
smyslovými branami (ušima,
očima i celým tělem), aby je
přiměl zůstávat u témat déle
a cyklicky je v sobě zesilovat,
přehrabovat se v nich,
nechávat je usazovat
a rozvíjet po svém.
S trochou nadsázky o něm
mluvím jako o multimediálním, protože se skládá ze
čtveřice formátů
video-audio-biblio-paleo
(5 videí, 4 audio nahrávky,
1 text a 5 výšivek).
Nerada bych, aby následující kapitoly budily dojem, že mají
aspirovat na ten pravý nebo úplný výklad archetypů, o kterých
pojednávají. V kontextu tohoto kurzu přirozeně vystupují některé
jejich aspekty do popředí, asi jako bychom některá slova v textu
přetáhli barevným zvýrazňovačem. Ráda bych však připomněla,
že v případě tohoto projektu jsem zvýrazňovač držela v ruce
hlavně já. Je tedy možné, dokonce pravděpodobné, že budete
s některými úseky nesouhlasit, mít jinou zkušenost, ze stejných
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metafor vyvodíte jiné závěry, akcentujete jiné tóny, zvýrazníte
jiné aspekty... To je dobře. Konečně, přesně tak vypadal čtvrteční
podvečerní kurz stejnojmenný s tímto multimediálním projektem
Invokace (a neumím si pro tato témata představit lepší prostor
než ten vytvořený Bárou Hu v Kroftově ulici).
Nemůžu zde vyjmenovat všechny, kdo nejen přicházely na
pravidelná čtvrteční setkání, ale též mě doplňovaly, dopékaly mé nedopečené myšlenky, upřesňovaly mou tendenci k
přibližnostem, nabízely nové inspirace, pokládaly obohacující
otázky a přinášely často ještě bohatší odpovědi. A ano, ypsilony
na konci všech předešlých sloves jsou správně – na čtvrteční
setkání už nějakou dobu chodí skoro samé ženy. Každá, kdo
na čtvrteční setkání přišla, jej proměnila v něco, čím by nebylo,
kdyby tam nebyla právě ona.
V následujících odstavcích by zůstalo mnohem víc krkolomných
vět a neelegantních pokusů o vysvětlení, kdybych si během jeho
vzniku neměla možnost o nich povídat a emailovat s Klárou
Vukmanov Šimokov a nedostala tak darem její čas, pozornost a
moudré postřehy. První část textu jsem jí poprvé poslala jednoho
srpnového čtvrtku.
V tomto textu držím v ruce zvýrazňovač sice já, ale o tom,
co podtrhávám, jste rozhodly také vy, ženy čtvrtku, dnu
zasvěceného Jupiteru, tomu věčně nadějnému ochránci...
V rámci tohoto projektu najdete:

1/

Video = pět videí, z nichž čtyři podrobně vysvětlují jednotlivé úseky dechových a pohybových sekvencí inspirovaných
tématy:

~ Šeherezáda aneb když rozmrzají ledy, teče z nich Život ;
~ Svatý blázen aneb když mizí hranice, šíří se Svoboda ;
~ Poustevnice aneb když nastane Ticho, vnitřní víno zraje;
~ Fénix aneb když padáme do hlubin, letíme ke Vzkříšení.
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Tyto tematické části se v pátém videu spojí v příbližně dvaceti
minutovou praxi, která obsahuje pohyby a pozice pro osvěžení
těla (hlavně oblasti hrudníku a dutiny břišní) a dechové praktiky
pro zvýšení kapacity plic a zlepšení soustředění. Tato krátká,
jednoduchá a účinná série Invokace je tak jakýmsi finálním
klimaxem práce, která se tříbila po dobu téměř jednoho roku.

2/

Audio = čtyři audio nahrávky vedených meditací a kontemplací pro celkové uvolnění a pro hlubší smysl celé praxe. Hodí se
poslouchat třeba na noc před usnutím nebo na konci videa
s praxí jako doprovod závěrečné relaxace šávásána.

3/

Biblio = knížečka, kterou právě čtete, tvoří nosnou kostru
celého projektu.

4/

Paleo = během přípravy projektu jsem pracovala na
vyšívaných doprovodných ilustracích. Chtěla jsem, aby se
projekt neskládal jen z výdobytků moderních technologií, ale aby
se v něm odráželo i něco, co se ozývá z dávnějších dob – třeba
vyšívání. Vzniklo tak několik prostírek a jeden totem.
Pořadí má vnitřní smysl a aspoň poprvé doporučuji projít kapitoly tak, jak jsou očíslované a jak spolu souvisí (číst, poslouchat
a cvičit vždy shodné téma). Jednotlivé video, audio i textové
úryvky v sobě obsahují narážky z jiných kapitol a médií, takže
se podprahově počítá s tím, že člověk projde všechny v navrhovaném pořadí. Po prvním absolvování celého cyklu už lze podle
mě improvizovat dle momentálních potřeb a tíhnutí.
Osobně bych navrhla přečíst si z této knížky úvod a po každé
další kapitole si nastudovat její tělesné a dechové provedení na
videu a zároveň se oddat jejímu tématu ve vedené meditaci na
příslušném audiu.
Videa obsahují detaily a tipy pro fyzické provedení praxe. Symbolický význam dechových praxí a pohybů (tedy proč ten který
pohyb vystihuje ten který archetyp) mi bylo žinantní uzavírat
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do pevné formy psaného či mluveného slova a nechávám je na
semináře naživo. Multimediální projekt Invokace však tvoří
smyslupný celek i tak a bude k užitku i bez účasti na “živých”
seminářích.
Děkuju svému muži Bobbymu za trpělivost, kterou se mnou
měl, když jsem byla zcela pohlcena přípravou tohoto projektu.
Za hudební doprovod k audio a video části. A za úplně všechno
ostatní...
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Úvod

Vzyvání
Tento seminář začal vznikat vlastně už před
mnoha lety, když jsem si během své praxe
začala všímat, že jógová pozice bakásana,
která se nejčastěji překládá jako vrána, ale
znamená spíš jeřáb, se mi cvičí jinak a má trochu jiné účinky, když jsem v té chvíli vráně
nebo jeřábovi vnitřně blízko. To samozřejmě
není žádný převratný nápad – téměř každý,
kdo zjistí, že se některá pozice jmenuje po
ptákovi nebo po želvě, si do ní promítne něco
ptačího nebo krunýřovitého, byť i jen bezděky.
Jednoduše řečeno, když lépe vím, jak vrána
vzlétá, jak se těsně před vzlétnutím neznatelně
přikrčí, odpíchne se od lehce ohnutých nožek,
před odrazem se houpavě přikrčí..., srovnám
se v té pozici jinak už jen proto, že do ní trochu jinými pohyby vstupuji. Čím lépe vím o
jeřábově eleganci, dlouhých rovných nohách,
úplně jiném rozhledu díky dlouhému krku...,
tím jinak vstupuji a jinak se uvelebím v pozici jeřába i díky tomu, že ji tělo samovolně
udělá jinak – třeba napne dlouhé štíhlé paže/
jeřábovy nohy, vytáhne krk a precizněji na něm
uvelebí jeřábovu malou hlavičku... Podobné
korelace lze přirozeně najít v dalších pozicích
jako kurmásana/želva, vrkšásana/strom, padmásana/lotus nebo garudásana/orel (která má
mimochodem nejméně dvě varianty – v jedné
orel sedí na větvi držíc se jí prsty a drápky, ve
druhé plachtí vzduchem, a dokonce se lze učit

„spoléhat na vzdušné proudy“ podobně jako orel při kroužení na
nebi a zůstat v té pozici déle a pohodlněji). Vztah mezi obsahem
mysli a formou těla se pro mě stal důležitým aspektem jógy a
jiných praktik velmi konkrétním způsobem.
V tomto semináři nezůstaneme jen u zvířat či stromů. Necháme
se vést těmi mýty a archetypy, které rezonují v našem kulturním
prostředí s možná trochu větší samozřejmostí než postavy hinduistické mytologie, jež se odráží v podobě mnoha ásan jako
třeba Vírabhadrásana, Maríčjásana nebo Eka Páda Galavásana.
Konkrétně se setkáme s Šeherezádou, svatým bláznem, poustevnicí a ptákem Fénixem. Zároveň tyto archetypy nebudeme spojovat jen s jednotlivými pozicemi, ale spíš budeme jejich náladu
přenášet do celých sekvencí kontemplací, dechových technik a na
míru šitých pohybů. Tam, kde je pohyb, začíná příběh.
V každém jednotlivém dílu si budeme vyprávět (viz kapitoly
této knihy) a vyprávění ideálně zakončíme krátkou vedenou
dechově-meditační sekvencí (viz sekce video), zaměřenou na
celkové uvolnění skrytého napětí a přirozené zvyšování kapacity
plic, a poté vedenou kontemplací (viz audio sekce) k nastolení
blahodárných vnitřních obrazů. Na základě svých zkušeností si
troufnu tvrdit i to, že se díky rozpomínání na tyto archetypy také
budeme cítit vnitřně bohatší. A slovem bohatší myslím nejen že
budeme obohaceni, ale že budeme také víc obohacující pro svět.
Můžeme diskutovat o tom, zda pozice dostávají své názvy proto,
že se někdo nejdřív ocitl v nějakém tělesném tvaru, pak teprve
hledal, co mu ten tvar připomíná, a podle toho jej pojmenoval.
Nebo zda ten někdo určitý tvar či archetyp nejprve takříkajíc
„channeloval“ a ten se následně promítl do těla (a já bych si
dokonce dovedla představit i variantu, že ten někdo byl k channelování určitým archetypem použit). Jinými slovy, zda nejdřív
byl tvar a pak jméno, či nejdřív jméno a potom tvar. Záměrem
tohoto semináře není vstoupit do tvaru, který připomíná vránu,
ba dokonce jím je i něco ještě jiného než se chovat jako vrána.
„Bytí blízko vráně“ v tomto semináři znamená dovolit spojení
toho, jak vránu vím, s něčím, jak se ví vrána sama.
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„Bytí blízko vráně“ v tomto semináři znamená dovolit spojení
toho, jak vránu vím, s něčím, jak se ví vrána sama: to je divná
věta. Možná vám neuniklo, že místo navyklého „CO víme o
vráně“ jsem použila obrat „JAK vím vránu“. Ani mně to nezní
úplně libozvučně, ale nenapadá mě, jak lépe vyjádřit rozdíl mezi
myšlením něčeho jako sumy nepropojených faktů, tedy „CO víme
o vráně“, a vnímáním vztahů mezi těmi fakty, tedy „JAK víme
vránu“. To první je jako otáčet stránkami knížky a na konci přijít
se zjištěním, že je v ní mnohotisíckrát použito celkem 26 různých
písmen. To druhé je jako otáčet stránkami knížky a na konci moci
převyprávět její příběh. Obě ta tvrzení budou mít pravdu – to
první bude dokonce přesnější, ověřitelné, opakovatelné a ještě
bude mít ten úlevný prvek, že vždycky všem vyjde stejně. To
druhé vyprávění bude nepřesné, subjektivní, neprůkazné a
totálně proměnlivé. Ale kdo lépe pochopil smysl knihy?! Ten, kdo
umí přesně spočítat, kolik je v ní áček a káček, nebo ten, kdo, byť
třeba nešikovně a neohrabaně, čte a tedy vypráví její příběh?
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Jsme dědici doby, která se vzhlédla v tom prvním přístupu –
chceme jen to přesné, spočitatelné, opakovatelné a ověřitelné
všemi a zapomínáme kultivovat ten druhý přístup. Ze smysluplnosti subjektivního prožívání, které není opakem celku, ale
paradoxně jeho součástí, a které je branou k mystice, nám pomalu
zůstaly už jen jeho vulgární podoby: pohodlné a nevyspělé
sobectví, které si nárokuje svět, a atomizovaná společnost.
Představivost a imaginace, tato královská umění vnitřní cesty,
nemají v naší době dobrou reputaci. Jsou vnímané buď jako soukromá mentální masturbace, únik slabochů či úlet bláznů nebo
jsou zotročené k dosahování měřitelných cílů jako úspěch, moc,
peníze, sláva nebo pokrok.
Jedna z největších bolestí dnešního člověka pramení z toho, že
téměř od žádného svého niterného pohybu neumí oddělit vůli
k moci. Imaginace je tím víc naším úletem, čím víc je naší vůlí k
moci ovlivňována. To hlavní, co člověk během prvních krůčků
k tvůrčí imaginaci kultivuje, je právě rozeznávání toho, jak
jeho vlastní vůle k moci chutná a jak se nekonečně převléká a
vplétá skoro bez výjimky do všeho, co myslí a cítí. Teprve když
se naučíme rozeznávat tu naši, téměř neustále přítomnou vůli
k moci, začneme rozpoznávat i okamžiky, kdy slábne či mizí, a
představivost nebude jen naším úletem, ale branou, skrze niž k
nám svět bude moci přicházet ve své skutečné a pravdivé kráse.
Představivost a imaginace jsou podobně jako mýtus vnímané jako
něco neskutečného, neexistujícího, vymyšleného ve smyslu nepravdivého, v lepším případě jako inspirující pohádka, v horším
případě jako lež nebo blábol. Staré mýty, svaté texty, knihy zakládající celá náboženství a mnohé šamanské praxe, mezi které
počítám i jógu, s tvůrčí imaginací nejen počítaly, ale leckdy na
ni dokonce spoléhaly a některé z jejich aspektů dávaly smysl jen
díky ní. Mnohé z těchto textů a systémů dokonce nebyly deskriptivní, ale spíš preskriptivní – jednoduše řečeno, nepopisovaly,
jak to je, ale říkaly „tohle si představuj a bude to tak“. Jejich texty
nám připadají obskurní, jejich hrdinové se chovají divně a jejich
příběhy se vůbec neodvíjejí podle pravidel, na která jsme zvyklí
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z dnešních bijáků. Ale občas, když nahlédneme obsah svatých
textů nejen racionálně, ale i zkušenostně, vynoří se nám jejich
skrytý, hlubší smysl, který lze vždy vidět až zpětně. Jejich významy se před našimi zraky přestavějí jako schodiště v Bradavicích a
najednou vedou jinudy a jinam (Harry Potter, pro ty, kdo posledních třináct let žili na jiné planetě). Mnohdy žasneme až zpětně,
jak věrně a zároveň tvořivě se tyto inspirované, oduševnělé texty
pokusily popsat či zaznamenat zkušenost, vhled či skutečnost, o
kterých se vlastně mluvit nedá a které se určitě nedají vyprávět
lineárně, jak jsme u příběhů zvyklí.
Vnitřní cesta často začíná ve stylu pohádkového úkolu „Jdi tam,
nevím kam, přines to, nevím co“. Na mystickou zkušenost se
jistě lze připravovat postupně a po kouskách a po kouskách ji
lze i zpracovávat a integrovat do života, ale zkušenost sama se
nám většinou dává celá, celistvá, najednou (což možná odráží
okřídlená metafora velblouda procházejícího uchem jehly –
prošel by totiž jedině celý NAJEDNOU, ale rozhodně ho neprostrkáme nejdřív jedno kopyto, pak noha, hrb...).
„Bytí blízko vráně“ znamená spojení toho, jak vránu vím, s
něčím, jak se ví vrána sama. Divnost té věty je pro dnešního
člověka v tom, že nás vybízí k důvěře v to, že je nějaká vrána
nebo vránovitost, která by se námi dala ráda poznat. Je to důvěra
v hlubokou vzájemnost světa či světů, které o sebe navzájem
vzrušujícím způsobem stojí.
Tato důvěra předpokládá skutečnosti, které nejsou vnímatelné
tělesnými smysly. Mnohé mystické tradice věří, že jsme vybaveni
„orgánem“, který tyto skryté, jemnohmotné či niterné skutečnosti
vnímá, ve kterém se zrcadlí podobně jako se hmotný svět zrcadlí v oku či uchu, a díky kterému tká naše srdce z vnímaného
smysluplný obraz. Konečně, podobně se to má i s očima, čichem
či hmatem, kdy to, co vnímáme z vnějšího hmotného světa také
nejsou halucinace, ale přesto obraz vnějšího světa záleží i na nás.
Dilema, zda svět objevujeme, nebo tvoříme, je prostě věčné, a jen
těžko se chápe, že je to obojí najednou (mimochodem, angličtina
to obešla šalamounsky: to realize = uvědomit si i uskutečnit,
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tedy objevit to i vytvořit). Život dává smysl jedině tehdy, pokud
spolu s Parmenidem věřím, že povaha bytí a povaha mysli je tatáž –
jinak jsme každý a všechno jen svým vlastním soukromým
ostrovem šílenství.
Tím orgánem je podle mystických tradic něco, co můžeme
nazvat poznávající Představivostí. To se dnešnímu Západnímu
člověku přijímá jen velmi těžko. Tak za prvé: POZNÁVAJÍCÍ
představivost?! Poznávat lze podle naší civilizace přece jen to,
co už je, a představivost je fantazie, která vytváří něco, co ještě
není. A za druhé: Copak existují nějaké ORGÁNY, o kterých
ještě nevíme, nebo už nevíme, protože zakrněly? Nemůžu
lhát – důkaz ve smyslu, v jakém jsme zvyklí se důkazu na
Západě dožadovat, nemám. A nemůžu mít. Potíž s mystickými zkušenostmi je totiž tato: je to jakoby nás tyto zkušenosti
vedly do světů, které jsou svým návštěvníkům společné a jejich
návštěvníci je pak popisují až překvapivě shodně, ale do kterých
zároveň každý vstupuje svou vlastní branou, kterou nemůže
projít nikdo jiný než on. Navíc k té bráně nevedou žádné GPS
souřadnice dokonce ani pro toho konkrétního člověka – jakoby to
byla průhledná a neviditelná brána v poušti, jejíž duny se neustále mění a přelévají a kde nejsou žádné znaky, podle kterých by
šlo cestu jednou pro vždy popsat a příště zopakovat (za velkým
stromem doleva, třikrát obejít horu...).
Význam subjektivity, která není sobectvím, ale odráží se spíš v
božím jméně „Jsem, který jsem“, se zjevuje v pohádce o třech
bratřích a dřevěné panně. Tady je hodně okrouhaná verze:
Tři bratři našli v lese kmen javoru. Jeden bratr, řezbář, z něj
vyřezal nádhernou dřevěnou pannu. Druhý bratr, krejčí, jí ušil
překrásné šaty. Třetí bratr, pasáček koz, ji naučil mluvit. Pak
se, dle očekávání, strhla hádka, protože panna byla tak krásná,
že si ji všichni tři chtěli vzít za ženu. V té nejliberálnější verzi
této pohádky se bratři sice nejdřív pohádají a poperou, ale pak
uznají, že by si měla vybrat sama panna. Řezbář i krejčí jí nabízejí
živobytí na úrovni, krásný dům a oblečení podle poslední módy.
Panna si, samozřejmě, vybere pasáčka. Ne jen tělo, které jí dal
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řezbář; ne jen šaty, tedy personu a image, které jí dal krejčí; vybere si svou vlastní duši, kterou jí obdařil pasáček, snad proto,
že byl zvyklý trávit čas v přírodě vystaven otevřenému prostoru
mezi nebem a zemí.
Etymologicky má slovo invokace několik významů od vyvolávání, vzývání až po prosbu o pomoc. Zde je slovo invokace
použité v celém tomto spektru významů, jako vyvolání, posílení,
„zapečetění“, hledání i toužebné vábení specifických niterných
obrazů, entit, archetypů a energií. Invokace v kontextu tohoto
semináře však znamená také znovuvdechnutí života tomu
světu mezi světy, světu duše a, poslední dobou tak vysmívané a
haněné, subjektivní zkušenosti. Nutno přiznat, že jistá opatrnost
je na místě – subjektivita se snadno zaměňuje se sobectvím, stejně
jako se tvůrčí imaginace snadno zamění s denním sněním a fantasmagoriemi. Každý člověk je od hybris vzdálený vždy jen malý
krůček a velmi rád na to zapomene. Průnik archetypu do našeho
světa je sice nepředvídatelný, ale to není synonymem slova libovolný.
Tvůrčí imaginace je sice svobodná a tvořivá, ale ne svévolná –
podobně jako zrcadlo. Imaginace zrcadlí světy, které si odpovídají (a připomínám, že vycházíme z hluboké důvěry v to, že povaha
mysli a povaha bytí je tatáž). To nás konečně před tím, abychom
zaměňovali fantasmagorie a halucinace za tvůrčí imaginaci,
chrání nejlépe: protože imaginace vzájemně zrcadlí světy, které si
odpovídají, není v rozporu s poznáním smyslovým ani poznáním
rozumovým. Člověk vzlétne (ne ulétne), a přesto zůstává
takříkajíc nohama na zemi a zároveň neztrácí hlavu.
Přestože při vědomé invokaci můžeme mít pocit, že něco
přivoláváme, je to spíš tak, že jdeme na návštěvu nebo zveme
návštěvu k sobě, tak se podle toho chovejme. Invokované, imaginované archetypy nejsou striptéři a striptérky k našim službám a
pro naši zábavu na naší narozeninové párty. Při cestách do jiných
krajů a zemí v hmotném i v jemnohmotném světě jsme si trochu
zvykli vybírat si destinace jen podle toho, co nám cílová stanice
může nabídnout. Směr cesty se ale dá vybírat také třeba podle
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toho, co můžu nabídnout já té které destinaci – je to zajímavá
změna akcentu a hned se putuje jinak a často i jinam. Během
vědomé invokace také trochu cestujeme. Vstupujeme při ní do
vztahu a jedním z pilířů kvalitních vztahů je umění udržovat
tak akorát zdravou vzdálenost, kterou ten který vztah zrovna
potřebuje. Přílišná vzdálenost vede k tomu, že se vztah vůbec
nenaváže nebo zpřetrhá. Avšak ani přílišná blízkost není vždy
výhodou, podobně jako nebudu mít lepší zážitek z úsměvu
Botticelliho Vesny, když si dám plátno pod mikroskop – dokonce
tak o pravý význam obrazu úplně přijdu, i když třeba budu mít
iluzi, že vidím víc.
A to, jak se teď snažíš vybavit si úsměv Botticelliho Vesny – to už
je droboulinký náznak invokace...
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Henry Corbin /// „Těchto několik řádek nás odkazuje ke schématu,
na němž se shodují všichni naši mystičtí theosofové, schématu, které
odlišuje tři světy, nebo přesněji tři kategorie světů. Prvním je svět
fyzických smyslů, zahrnující jak svět pozemský (ovládaný dušemi
lidí), tak svět nebeský (ovládaný Dušemi Sfér); to je svět smyslový,
svět fenomenální. Za druhé je tu svět nadsmyslový, svět Duše nebo
Andělských Duší, (...) v němž se nacházejí mystická Města, a který
začíná ‚na vypouklém povrchu deváté Sféry‘. A za třetí je zde svět
čirých andělských Inteligencí. Těmto třem světům odpovídají tři orgány
(nástroje) poznání: smysly, představivost a intelekt, triáda, jíž odpovídá
i triáda antropologická: tělo – duše – duch; je to triáda, která řídí trojitý
vzestup člověka z tohoto světa ke znovuzrození v jiných světech.
Můžeme tedy konstatovat, že už nejsme omezeni na dilema myšlení
a rozlohy, na gnozeologické a kosmologické schéma vymezené světem
empirické zkušenosti a světem abstraktního porozumění. Mezi tyto dva
světy vstupuje svět třetí, zprostředkující, který naši autoři označují
jako álam al-mithál, svět Obrazu, mundus imaginalis: svět, který je
ontologicky stejně skutečný jako svět smyslů a svět intelektu; svět, který
vyžaduje svůj vlastní způsob vnímání, který má kognitivní funkci,
noetickou hodnotu, stejně skutečnou, plnohodnotnou jako vnímání
smyslové a intelektuální (rozumové). Tímto způsobem vnímání je
imaginativní síla; síla, kterou nesmíme směšovat s oním druhem
představivosti, který takzvaný moderní člověk označuje jako „fantazii“ a
který podle něj vyvěrá výhradně z imaginárního (...) Aktivní imaginace
je zrcadlem par excellence, místem zjevení Obrazů archetypálního světa;
proto teorie světa mundus imaginalis nedílně souvisí s teorií imaginativního poznání a imaginativní funkce (...) Je to funkce, která umožňuje
všem světům symbolizovat jeden druhým a která nás vede k představě,
že tytéž substanční skutečnosti nabývají v každém ze světů odpovídající
a vzájemně související formy.“
14

Wisława Szymborska /// Platon čili Proč
Z nejasných příčin,
v neznámých okolnostech
Ideální Jsoucno si přestalo stačit.
Vždyť mohlo trvat a trvat bez konce,
z temnoty vytesáno, z jasu vykováno,
ve svých snových zahradách nad světem.
Proč, k čertu, začalo hledat dojmy
ve špatné společnosti hmoty?
K čemupak mu jsou následovníci,
nevydaření, smolaři,
bez vyhlídek na věčnost?
Kulhavá Moudrost
s trnem vraženým do paty?
Harmonie rozdrásávanáž
rozbouřenými vodami?
Krása
s nepůvabnými střevy v útrobách?
a Dobro
– proč se stínem,
když ho nemělo dřív?
Musel být nějaký důvod,
třeba i zdánlivě malý,
ale ten neprozradí ani Nahá Pravda,
zaujatá protřepáváním
pozemské garderoby.
Navíc ti strašní básníci, Platone,
závanem odnášené hobliny zpod soch,
odpadky velikého Ticha na výšinách...
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1. kapitola

ˇ
Seherezáda
aneb když ledy rozmrzají,
teče z nich Život

První téma kurzu Invokace nese název Šeherezáda podle
legendární vypravěčky Pohádek tisíce a jedné noci. Pro mě
osobně už název této sbírky vyvolává obrazy, které jsou výmluvné vůči tomu, co zde budeme ze Šeherezády akcentovat. Tisíc
a jedna noc... Letní večer, nebe v té nejtemnější půlnoční modré,
co ale zároveň zcela zřejmě není černou; bělavé, zlatavé i lehce
narůžovělé hvězdy, srpek měsíce. Poušť, oáza, vítr šumí tím
zvukem, který vykouzlí jen palmové listy. Je teplo, ale už vlaho
a po celodenní otupělosti z ubíjejícího vedra se do těla vrací
energie, smysly se probouzejí a začínají se rozhlížet po světě,
hmmm, na čem by si asi pochutnaly... Řekne se Pohádky tisíce a
jedné noci a tohle je pozadí, které mi okamžitě naskočí. Trocha
mystiky, trocha erotiky, trocha nebezpečí, trocha tajemství, jež se
odehrává, i když není vidět – je přece noc.
Na tomto pozadí se zpod roušky noci začínají vynořovat postavy.
Jednou z hlavních je sultán, který sice vládne absolutní mocí,
ale má jednu slabinu – je zamilovaný do své manželky. Ta ho ale
podvádí s jiným mužem, a když sultán její nevěru odhalí, nechá ji
ze zhrzenosti zabít. Je zraněný, uražený a zklamaný tak hluboce,
že se děsí toho, že by se měl ještě někdy takhle emočně vydat a
otevřít. Jeho důvěra je zásadně pošramocená, a když ji pomsta,
jak už to tak bývá, nedokáže uchlácholit, sultán se rozhodne k
šílenému kroku: každý den si vybere mladou dívku, vezme si ji
za ženu se vším všudy, co k první svatební noci patří, a ráno ji
nechá popravit. Tak to jde nějakou dobu a nad celou říší se vznáší
čím dál těžší mrak marnosti a deprese.
Malá vsuvka než budeme pokračovat: já chápu, že ta pohádka
je na dnešní dobu možná trochu genderově zatuchlá a zastaralá
– ale dřív, než se vám rozjedou myšlenky tímto směrem, vězte,
že tenhle příběh se všemi jeho protagonisty se odehrává celý v
každém z nás. Všichni jsme někde v koutku duše mimo jiné také
zraněným sultánem, jehož nejlepší naděje a úmysly život tak
nějak převezl nebo nebral v potaz, a jehož odpovědí (ať už jsme
ji skutečně dali, nebo po ní jen toužili) byla destrukce, výbuch
sopky nad celým dosavadním životem. Všichni jsme někde také
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tou nebohou bezejmennou manželkou na jednu noc! Jsou to naše
naděje a nápady, které jen bliknou, ale nevzplanou a nerozhoří
se jasným plamenem, protože jim naše traumatizované a traumatizující já nedovolí vyrůst, rozkvést a plodit. Ano, sultán svým
krutým rozhodnutím odsoudil také sám sebe k tomu, že nebude
mít děti, tedy na symbolické rovině nevydá žádné životní plody.
Krutost vůči druhým či vůči sobě sama se bohužel někdy jeví
jako přijatelnější varianta než pracnější přijetí bezmoci.
A všichni jsme v nějakém koutku duše také Šeherezádou. Ta se
na to krveprolití tolika mladých panen už nemohla dívat a nabídla se jednoho dne jako dobrovolnice. Provdala se za sultána,
strávila s ním svatební noc a po milovánkách začala vyprávět...
Pillow talk, po kterém sultán překvapivě neusnul, ale naopak
se probudil tím, že se zaposlouchal do Šeherezádiných příběhů
natolik, že ráno toužil slyšet víc – jen jeho vlastní krutý zákon
mu stál v cestě. Protože se jako sultán nemohl válet celý den v
posteli, ale musel dostát sultánským povinnostem, rozhodl se,
že udělá výjimku a nechá Šeherezádu ještě jeden den naživu,
aby si to večer doposlechl. Šeherezáda pokračovala v příběhu,
který se přelil v další příběh, jehož konec zase přirozeně vedl k
začátku dalšího příběhu, takže sultán nikdy neměl pocit, že je
dovyprávěno a nad ránem vždy žhnul novou zvědavostí.
Sbírka prozradí už ve svém názvu, že těch výjimek nakonec bylo
tisíc a jedna. Jistě vás také napadlo, že se mu Šeherezáda nejen
dobře poslouchala, ale také se mu na ni hezky dívalo a dobře se
s ní mazlilo. Nicméně, pohledných a mazlivých žen mu prošlo
sultánskou ložnicí mnoho – to samo o sobě evidentně nestačilo.
To rozhodující, proč se nakonec na výjimky vykašlal, šílenstvím
sepsaný zákon zrušil a stal se své Šeherezádě dobrým manželem,
byla právě síla vyprávění.
Jednotlivé příběhy se liší, podle toho, kterou verzi Pohádek tisíce
a jedné noci zrovna otevřete. Některé obsahují dobrodružství
námořníka Sindibáda, Alibabu a čtyřicet loupežníků, Aladina
a kouzelnou lampu, nejrůznější varianty Nasreddinových historek... Ne všechny nutně končili cliffhangerem, ne všechny měly
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vypointovaný klimax a ne všechny se stihly dopovědět za jednu
noc. To léčivé na Šeherezádině vyprávění nebyla série pouček a
ponaučení, jak zmoudřet nebo se chovat chytře. To, co sultána
léčilo, bylo probouzení zájmu samo o sobě. Vnitřní pohyb téměř
opačný ubíjejícímu nezájmu deprese.

Proč do toho Šeherezáda šla dobrovolně? Kde brala důvěru, že
má aspoň nějakou naději? Které semínko v sultánovi Šeherezáda
zaříkává? Semínko, na které Šeherezáda v sultánovi vsází, zatím
spíš působí jako něco šíleného, co uvězněno někde v podzemí
řve, ječí, piští a lomcuje mřížemi. Je to šílené, ale vitální, jako
zdivočelé zraněné zvíře, které ale chce ještě žít. Všichni taková
místa v sobě máme – jsou nezodpovědná, nespolehlivá, nezkrotitelná, živočišná, zraněná nebo utlačovaná, cenzurovaná
nebo zmařená, klidně nás přinutí k chování, které nás poníží či
ztrapní, protože jim nezáleží na image, ale na životě samotném.
Šeherezáda moc dobře ví, že nepřišla na romantický banket
lyrických básníků, ale že jde jednat s tím nejhlubším dnem
našeho stínu. A přesto ho ctí, pro jeho touhu po životě, pro
19

ten záchvěv vitality, i když zatím vypadá jen jako vytasené
tesáky. Šeherezáda nepoučuje sultána tím, co se v jednotlivých
příbězích odehrává. Jistě, jsou poutavé, napínavé a zábavné i
chytré, to všechno udržuje sultánovu pozornost. To hlavní, co
Šeherezáda učí, není v jednotlivých pointách, ale v samotném
pohybu příběhů. Ve způsobu, jak se jeden přelévá v druhý, jak
se přirozeně snoubí začátky a konce a zase začátky, v tom, že
z jednoho konce už rovnou roste další šlahoun. Je to pulzace i
tok proudu, který sultánova paralyzovaná duše pomalu ale jistě
začíná napodobovat jen tím, že poslouchá. Šeherezáda léčí stará
traumata tím, že pomocí příběhů rozpohybuje emoční zamrzliny a probouzí zájem o znovuzapojení do života. Neslibuje, že
odteď to bude už jen růžové, ale říká „Přesto pojď...“ Pointa jejího
vyprávění není nutně poučení pro chvíle, až se nám stane něco
podobného jako zápletka konkrétního vyprávění, ale poučení
o toku, o tom, že se příběhy rozvíjejí, vinou se rozličnými krajinami, pokračují, končí a rodí... Jinými slovy, jde nejen o to, jak se
chovají postavy, ale také o to, jak se chová příběh sám.
A pak je tu ještě jeden důležitý moment: sbírka se jmenuje
Tisíc a jedna noc. To jsou skoro tři roky! Práce Šeherezády trvá
dlouho, není to záležitost na jeden večer. Léčení zranění nebo i
jen přirozená proměna potřebují čas, dějí se po kapkách, jednu
noc po druhé a leckdy je vítězstvím to, že si dáme šanci ještě
jeden den, ještě jeden den, ještě jeden den... Tisíc a jedna noc, to
jsou skoro tři roky velmi, ale velmi nejistých výsledků. Celou
tu dobu Šeherezádin život visí na vlásku za každého svítání.
Každé zranění v nás, každá proměna, potřebují takhle trpělivou
Šeherezádu – ne na večer, ne na jeden kurs či seminář, ale na tisíc
a jednu noc.
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Zdeněk Neubauer /// „Ačkoliv plně rozvitý květ ibišku svým tělem,
jakožto předmět, zakrývá před pohledem pokaždé jen nepatrnou část
místnosti a jejího zařízení, svým zjevem, jakožto podoba, je natolik
dominantní, že potlačí vše ostatní. Tak jako zapadající slunce paradoxně
‚upozadí’ celou krajinu před sebou. Námitka, že sběrné kamery by
jistě prokázaly postupné zákryty a změny postavení okvětních plátků,
zde neobstojí: objektivem lze totiž získat právě jen objektivní obrazy,
na kterých vystupuje květ jako každý jiný – jednostejný a lhostejný –
předmět mezi předměty: rovnocenný květináči, stolku, knihám, vázám.
Ostatně, stejně nenápadně dopadne i zapadající slunce: na běžném
snímku vystupuje jako nenápadný světelný disk, zatímco ve skutečnosti
(tj. v prožitku) tvoří svrchovanou dominantu krajiny. Film je řetězcem
objektivních obrazů, zachycujících nehybné stavy. Při jejich postupném
střídání vnímá zrak změnu postavení jako místní pohyb – vzájemný
přesun. Živá skutečnost však není sbírkou nehybných snímků; nesestává
z okamžitých časových ‚řezů‘: představuje přirozený děj v čase. Právě
tak je tomu u vnímání, které není snímáním, nýbrž vztahem k bytí
vnímaného, které se zjevuje.“
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Rúmí ///
Láska smíchaná se soužením bývá nejsladší.
U nás ve městě
tě ani nenazveme Milencem,
dokud se bolesti vyhýbáš.
Takovou Lásku hledej,
přijmi ji ve své duši
a uvidíš, jak tvůj duch vzlétne v extázi.
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2. kapitola

Svaty blázen
aneb když mizí hranice,
šíří se Svoboda

Obsahem této kapitoly je ambivalentní postava šibala, trickstera,
svatého blázna i blázna na tarotové kartě velké arkány s číslem
nula, který s úsměvem hledí vpřed, přestože jednou nohou užuž
nakračuje nad propastí, zatímco do druhé ho hryže tygr nebo
pes. Je to postava boha Herma, Merkura, kojota, klauna, královského šaška, který jediný smí říkat králi pravdu právě proto, že
ho naoko nelze brát vážně. Je to postava Nasreddina, hloupého
Honzy, chytré horákyně i boha Abraxase, který v sobě spojuje a
přesahuje božské i démonické zároveň.

Tento archetyp prozařuje všude tam, kde mizí dosud zdánlivě
pevné hranice mezi dobrem a zlem a kde paradox neznamená
konflikt, nýbrž pravdivější verzi skutečnosti. Zatímco společnost
jako celek potřebuje věřit, že je stabilní a věci jsou pod kontrolou,
svatý blázen připomíná, že pod kontrolou není nic, a právě proto
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se paradoxně můžeme uklidnit:
protože pod kontrolou nikdy nic
nebylo. Moudrost tohoto archetypu potřebujeme vždy, kdykoli
jsme konfrontováni s realitou jinak,
než jak jsme jí dosud rozuměli.
Hledáme ji ve chvílích, když naše
dosavadní představa o spravedlnosti bere za své, když se dle nás
dobrým lidem dějí bolavé věci
a zlým se daří, když milujeme i
nenávidíme zároveň, když se anděl
pokouší žít s ďáblem v jednom těle
nebo když se v nás sváří světice i saň.
Šibal, trickster či svatý blázen umí
žít se světicí i se saní, možná proto,
že prokoukl patos obou natolik, že je dalek toho dávat těmto
pólům kladná či záporná znaménka. Zkušenost nás nešibalů je
většinou taková, že s jednou z těchto obojakých částí se identifikujeme snadno, zatímco druhou neumíme (nebo věříme, že
nesmíme!) snášet. Nejčastější taktiky k nepřijetí tohoto stinného
dvojníka jsou buď potlačování nebo ignorace. A je nutno dodat, že nepotlačujeme jen své slabosti, ale někdy nejsme ochotni
přijmout ani své síly – příliš by to proměnilo naši dosavadní
pohodlnou známou bublinku a navíc s mohoucností přichází
odpovědnost a tu málokdo chce. Všichni sdílíme svůj vnitřní
život s lidmi, kterými jsme se mohli stát a nestali.
Jsou-li energie stínu potlačené, žijeme s pocitem jakéhosi
chronického emočního Tourettova syndromu – nahlas neřekneme
nic, ale kdyby ostatní mohli slyšet naše myšlenky a emoce schované za milým úsměvem a často i až za naším vlastním vědomím,
možná by zkoprněli a my také. Nepřiznané emoce potlačením nemizí, v lepším případě možná pomalu vyhnívají (proces, kterému
se v alchymii říká putrefakce), častěji se však, jako všechno živé,
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proměňují a nepředvídatelně vyvíjejí. Ve chvílích, kdy tento
stínový dvojník přeroste svou temnou sluji a konečně vybuchne,
bývá nekompromisní, strašidelný, naštvaný, neochotný spolupracovat. Okolí ani my sami se nepoznáváme a změny, které jsme tak
dlouho odkládali, se najednou prosazují živočišně, impulzivně a
po svém.
Někdo zase energie stínu (a znovu připomínám, že stín nejsou
jen neduživosti, nevyvinutosti a slabosti, ale také naše některé
mohoucnosti, nádhery a síly) místo aktivního potlačování umí
pasivně ignorovat a přehlížet. S touto taktikou pak často paralyzujeme sami sebe v nudném životě bez překvapení. Touhy nemají
kudy vyšlehnout, nové nápady kudy přijít. Jedinou radost, kterou zažíváme, je nešťavnatá úleva z toho, že nemusíme prožívat
žádný konflikt.
Moudrost postavy šibala či svatého blázna tkví v tom, že k
takzvaně temné i světlé stránce chová stejnou úctu, nebo neúctu,
chcete-li. Kdyby kteroukoli ze svých vnitřních postav potkal na
ulici, dokázal by na ni mávnout s veselým „Čau“. K žádné z nich
by se nadšeně nevrhal, neklaněl by se jí, nezametal by jí cestičku
(což obrazně řečeno děláme těm aspektům své osobnosti, které
považujeme za libé a žádoucí). Ani by u žádného setkání s
některou svou částí nepředstíral, že ji neviděl, před žádnou by
si neuplivl, nevyháněl by ji (což také děláme těm aspektům své
osobnosti, které považujeme za nelibé a nežádoucí). Pachtění
za světlem a duchovním pokrokem za cenu sebekrutosti a sebeodsuzování je mu cizí, ba je mu k smíchu. Podobně mu však je
cizí a k smíchu i lačnění po penězích nebo světské slávě, osobní
uraženost a sebedůležitost.
V tom je největší svoboda svatého blázna: svět chvály a hany
nad ním nemá žádnou moc. Jeho kroky se rodí z jiných popudů
a nám připadají nevyzpytatelné a možná šílené, ale v jádru
vnímáme, že jsou mnohem blíž pravé tvořivosti než kroky naše.
Jeho zdrojem energie je to, že neplýtvá energií na vnitřní konflikt
– ne proto, že je proti konfliktu, ale proto, že je pro všechno.
Proč vlastně mluvíme v souvislosti s přijetím a překročením
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paradoxu o svatosti? Protože základní podmínkou svatosti je
celistvost. V angličtině (a v němčině také) existuje etymologická
souvislost mezi slovem holy/svatý, whole/celý a health/zdraví.
A proč vlastně mluvíme o bláznovství? Protože tato moudrost
nemá nic společného s racionalitou ani s naší současnou logikou,
je za hranicemi naší momentální morálky, spravedlnosti, ctnosti.
I proto je jeden ze způsobů, jak svaté bláznovství vzývat, naše
opakovaná ochota vystavovat se novotě. Cestovat, vyhledávat více úhlů pohledu, aniž bychom spadali do bezpáteřního
relativismu, dovolovat si odžít dosud netušené pocity a
emoce v příjemném i nepříjemném, nebát se být nováčkem a
začátečníkem, nestydět se být posledním v řadě nebo se naopak
na chvíli chopit vesla či žezla, chápat aspoň některé krize jako
výzvu k proměně a ne jen k návratu k předkrizovému stavu...
Vydáme-li se na jakoukoli cestu, všechny naše triky, díky kterým
jsme dosud byli hodnou a oblíbenou holčičkou či poslušným a
úspěšným chlapečkem, dřív nebo později vezmou za své. Při
setkání se svatými blázny býváme z počátku nesví právě proto,
že nic z našich společenských her s nimi neplatí. A my zjišťujeme,
o čem všem ze svého uvažování a chování jsme neměli ani tušení,
že je to jen hra. Šibal, svatý blázen už to neumí brát jinak než
právě jako hru. Paradoxem je, že to není jen zážitek ztráty, jak se
bojí ego, ale naopak plnosti a sjednocení!
V alchymii jsou známa tři díla, se kterými se adept postupně
setká: nigredo/dílo v černém, albedo/dílo v bílém a rubedo/dílo
v červeném. V rubedu se spojují a kulminují dvě díla předchozí
a není náhoda, že alchymisté věděli, že ze spojení černé a bílé
stránky nevzchází ani šedá ani černobílá, ale zcela nová barva,
červená, barva krve, života.
I proto svatí blázni jako v naší tradici třeba Ježíš či svatý
František, v súfismu Haféz nebo v zenbuddhismu básník
Ryokan většinou opouštějí instituci, náboženskou či společenskou
tradici, ze které vzešli (neméně často je sama instituce vyhání).
Někdy se stávají zakládajícím kamenem tradice nové, častěji však
mizí jako obyvatelé celého vesmíru. Nemohou se už vejít jinam
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než do celého Universa. Zajímavé je, že jejich životní podmínky a
možnosti bývají zcela podružné. Proto jsou jejich životní příběhy
tak pestré, některé tragické, jiné komické, některé plné bohatství,
jiné překypují chudobou. Jedni žijí v samotě, jiní si užívají lidské
společnosti, jedni žijí krátký intenzivní život, jiní jsou požehnáni
vysokým věkem. Někteří z nich se těšili společenskému uznání
během svého života, jiné ocenili až příští generace, o mnohých
nevíme a vědět nebudeme.
Každý z nás se občas ocitne v životní situaci, kdy se najednou
nemůže vejít do svého dosavadního života tak, jak ho dosud
znal. Dlouho potlačované pocity se proderou na povrch, dlouho
přehlížené aspekty se přihlásí o slovo. Dlouho nežité sny a touhy
najednou vytuší příležitost a nevybíravě se dožadují naplnění,
protože nechtějí zase upadnout v zapomnění. Nebo nás nečekané
setkání inspiruje k životu, o němž jsme dosud neměli potuchy, a
už nelze vrátit zpět to, že jiskra byla zažehnuta.
Šibal a trickster už nemá v úctě image, který by musel ochraňovat
a budovat, takže jeho chování je mnohem svobodnější, jeho volby
jsou pestřejší a jeho cesta světem zábavnější. Vždyť kráčí s o tolik
lehčím srdcem! Svatý blázen je pak ještě o krok dál než postava
šibala: nejen, že si nehýčká image, ale už ani nepociťuje tu úzkostnou gravitaci já. Malého já, které by chtělo vždy něco trochu
jiného než to, co právě je. Svatého blázna nevyhání z tady a teď
věčná nespokojenost, hladový duch ho nenutí k neustálé aktivitě,
v jeho nitru nedříme drak hlídající poklad, který si stejně ani
neumí užít a ze kterého vlastně nemá nic kromě toho hlídání.
Sjednocení, scelení svatého blázna už je tak neodvolatelné, že
ví, že úplně všechno, všecičko vždy zní jako ozvěna celým kosmem. Všechno má stejnou cenu – tu nejvyšší. Na světě je bytostně
doma, nemůže se cítit jako vyděděnec. Ví, že pohyb člověka k
transcendentnímu a transcendentního k člověku je vzájemný.
Súfí říkají, že hledá-li duše Milovaného, hledá ještě víc On ji.
Hledá nás, tak jak jsme, se všemi našimi stesky, hněvy, úzkostmi
a prohřešky. V jistotě, že něco po nás takto touží, je skryta
posvátnost Rozkoše a Extáze, těch výsad svatých bláznů...
28

Carlos Castaneda /// „Mám dojem, že trochu mateš pojmy.
Sebedůvěra bojovníka není sebedůvěrou průměrného člověka.
Průměrný člověk vyhledává jistotu v očích přihlížejících. Tomu pak říká
sebedůvěra. Bojovník usiluje o bezchybnost ve svých vlastních očích a
říká tomu pak pokora. Průměrný člověk je připoután ke svým bližním,
zatímco bojovník je připoután pouze k sobě. Možná že se jen honíš za
nedosažitelným. Tobě jde o sebedůvěru průměrného člověka, zatímco
bys měl usilovat o pokoru bojovníka. A v tom je velmi markantní rozdíl.
Sebedůvěra znamená, že něco víš najisto, určitě, zatímco pokora znamená, že svoje činy provádíš bezchybně a že ani tvoje pocity nemají
chybu.“
„Snažím se žít tak, jak mi doporučujete. Možná, že nejsem úplně
nejlepší, ale určitě to dělám, jak nejlíp umím. Je tohle bezchybnost?“
„Ne. Musíš si vést ještě líp. Neustále musíš sám sebe postrkovat za svoje
vlastní meze.“
„Ale to by bylo šílené, done Juane. To přece nikdo nemůže.“
„Dnes už umíš dělat spoustu věcí, které by ti před deseti lety připadaly
šílené. Ty věci se samy o sobě nezměnily, ale změnila se tvoje představa
o sobě. Co dřív bylo nemožné, je dnes dokonale možné, a tak je třeba jen
otázkou času, kdy se ti podaří úplně se proměnit. Jediný možný směr,
kterým se v této věci může bojovník vydat, je jednat důsledně a bez
výhrad. Už znáš dost způsobů, jak jedná bojovník, aby ses podle nich
mohl patřičně řídit, ale pořád ti překáží tvoje staré návyky a zaběhané
rutiny.“
Chápal jsem, co má na mysli.
„Chcete mi říct, že psaní je jedním ze starých návyků, který bych měl
změnit? Mám zničit svůj nový rukopis?“
Don Juan neodpověděl. Vstal a obrátil se, aby viděl na kraj chaparralu.
Řekl jsem mu, že dostávám dopisy od nejrůznějších lidí, kteří si myslí,
že není správné, když píšu o svém o učednictví. A citují mi například
mistry východních esoterických nauk, kteří vyžadují zachovávání abso29

lutní mlčenlivosti o svém vyučování.
„Možná že si ti mistři libují ve svém mistrovství,“ řekl don Juan. Ani
se na mě přitom nepodíval. „Já ale nejsem mistr, já jsem bojovník. Takže
opravdu nevím, jaké to je být mistrem.“
„Ale co když odhaluji věci, které bych odhalovat neměl, done Juane?“
„Nezáleží na tom, co člověk odhalí a co si ponechá pro sebe. Všechno, co
děláme, všechno, co jsme, spočívá na naší osobní síle. Jestliže jí máme
dost, pak stačí, když nám řeknou jedno slovo, a změní se celý běh našeho
života. Ale pokud nemáme dost osobní síly, můžou se nám odhalovat nejúžasnější moudrosti a tato zjevení v nás nevyvolají sebemenší
proměnu.“
Pak ztišil hlas, jako by mi chtěl sdělit něco důvěrného.
„Chci ti svěřit možná to největší vědění, které člověk může vyslovit.
Uvidíme, co s tím dokážeš udělat. Víš, že jsi zrovna v tomto okamžiku
obklopen věčností? A víš, že tu věčnost můžeš používat, pokud si to
budeš přát?“
Po dlouhé pauze, při níž mě jemným pohybem očí pobízel, abych něco
vyslovil, jsem řekl, že nechápu, o čem to mluví.
„Tady! Věčnost je tady!“ ukázal na horizont.
Potom ukázal k zenitu. „Nebo tamhle, anebo bychom třeba mohli říct, že
věčnost je takováhle,“ roztáhl paže na východ i na západ.
Podívali jsme se na sebe. Don Juan měl v očích otázku.
„Co tomu říkáš?“ zeptal se a pobízel mě, abych přemýšlel o jeho slovech.
Nevěděl jsem, co mu na to říct.
„Víš, že se můžeš navždy rozšířit všemi směry, které jsem ti ukázal?
Víš, že jeden jediný okamžik může být věčnost? Tohle není hádanka, to
je fakt, ale jenom tehdy, když se na ten okamžik postavíš a využiješ ho k
tomu, aby některým směrem navždycky odnesl tvou celistvost.“
Upřeně na mě zíral.
„Tohle jsi dříve nevěděl,“ usmál se na mě. „Teď už to víš. Odhalil jsem
ti to, ale vůbec nic se tím nemění, protože nemáš dost osobní síly, abys
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mohl využít to, co jsem ti sdělil. A přece, kdybys měl dost síly, stačila
by ti jen moje slova jako prostředek, aby ses dovršil ve své celistvosti a
dostal její podstatnou část mimo meze, v nichž je teď obsažena.“
Don Juan ke mně přistoupil z boku a prsty mě velice jemně šťouchl do
hrudi.
„Tohle jsou ty hranice, o kterých mluvím. Člověk se z nich může dostat.
My jsme cítění, vědomí, které je uzavřeno tady v tom.“
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Daniel Ladinsky (parafrázuje Haféze) /// Semeno puklo
Dřív,
když jsem se ráno probudil,
mohl jsem s jistotou říct:
“Copak ‘já’ dnes budu
dělat?”
To bylo před tím, než semeno puklo
a otevřelo se.
Dnes už Haféz ví jistě:
V tomhle těle bydlíme
dva,
společně nakupujeme na trhu a
lechtáme se navzájem,
když si vaříme večeři.
Teď, když se vzbudím,
všechny nástroje uvnitř mě hrají stejnou melodii:
“Bože, jakou milostnou lumpárnu ‘my’ dneska
provedeme
světu?”
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3. kapitola

Poustevnice
aneb když nastane Ticho,
vnitřní víno zraje

Poustevnice, o které zde budeme mluvit, není jen samotářka
nebo introvertka. Neodešla ze šumu společnosti proto, že nesnesla druhé nebo že má nedoléčenou ránu, do které ostatní ve
společnosti neustále nevědomky šťouchají. Nepoustevničí, aby se
vyhnula bolesti. Poustevničí proto, že slyší volání něčeho jiného
a společnost tenhle hlas nejen neposlouchá, ale často i přehlušuje.
Mejdanům se nevyhýbá proto, že by trpěla agorafobií, nízkým
sebevědomím či patologickým studem, ale proto, že je příliš
zaneprázdněna jinými, pro ni životně důležitými věcmi. Trápí
ji nevědět, co se světem dělají svítání a západ slunce, vrkání
hrdličky, modrost moře, setkávání vody a kamene v potoce,
cinkání zvonkoher ve větru, pohyby vlastní duše, její hlubiny...
ne proto, že vedou čím dál víc k sobě, ale právě proto, že toto
Sebe vede čím dál víc ke všemu ostatnímu.
Poustevničení, o kterém je zde řeč, znamená vytváření
chráněného prostoru pro něco velmi křehkého, co by jinak
nemělo šanci vyrůst a přežít. Takové poustevničení se někdy
přihodí na samotě v horách, při sólo putování nebo v chaloupce
na konci vesnice, ale zrovna tak se může dít uprostřed
velkoměsta. Každého z nás k vytvoření chráněného prostoru
pro něco křehkého, co by jinak nevyrostlo, život vyzve. Většinou
šeptem, jak už to s křehkými věcmi bývá, takže to snadno
přeslechneme. A i když po okamžicích života poustevnice
zatoužíme a třeba si ho i na krátko zařídíme, většinou nás
překvapí a znervózní z důvodů, o nichž jsme neměli ani tušení,
že budou výzvou. Tak například:

1/

Poustevničení nás vyzývá k tomu odnaučit se být všemi
ostatními. A schválně neříkám být SE všemi ostatními,
ale opravdu být všemi ostatními. Člověk si skoro nikdy
neuvědomuje, jak moc se nechává formovat tím, co chtějí druzí –
i kdyby se tomu oddával třeba oklikou tak, že se vyhraňuje vůči
tomu, kým být nechce. Být jako někdo a nebýt jako někdo má pro
nás skoro stejné kouzlo a velká část naší identity se odvíjí právě
od toho, aniž bychom to tušili. Otázka KDO JSEM je pro pouste34

vnici obnažená doslova na kost a my v tichu o samotě zjišťujeme,
že neumíme odpovědět ani na její light-verze (třeba kým jsem,
když nemusím do práce; kým jsem, když mě rodina chvíli
nepotřebuje; kým jsem, když nikdo nevidí, jak jsem se nazdobila;
kým jsem, když nemám nad kým vyhrát...)

2/

Druhou palčivou otázkou, která se při poustevničení pro
většinu z nás brzy objeví, je: dá se a máme se zbavit té obrovské
hodnoty, kterou dáváme činnosti a aktivitě? Umíme žít bez podprahového pocitu, že kdo nepracuje, ten krade? Dovolíme v sobě
rozhostit se novému druhu klidu, novému chování, které není jen
variantou našich reakcí na stimulaci? V tomto novém nebo dávno
zapomenutém druhu klidu nás může překvapit, že naše kroky
mohou vést i jiné pohnutky než jen chtění nebo nechtění. Může
nás překvapit, že počáteční osamělost, se jednoho dne změní na
nepředstavitelně hluboký pocit spojení, v téměř erotické milování
s celým světem, jak tomu říkali někteří. Může nás překvapit, že
setkání s kterýmkoli druhým člověkem má najednou skoro
posvátný charakter.

3/

V neposlední řadě je výzvou naprostá proměna časovosti.
Nejde jen o to, že najednou čas ubíhá pomalu. Člověku brzy
dojde, že tak čas ubíhat má! To náš civilizační čas ubíhá až příliš
rychle, staccatovitě, stroboskopovitě, nesouvisle a přitom stále
kupředu. Poustevnický čas nemá lineárnost, ale ani jen tupou
cykličnost. Je to čas, ve kterém je zřejmé, že magičnost světa je
default a ne jen občasná výjimka.

4/

Zajímavou výzvou pro některé bývá i zjištění, že poustevníci
společnost tak trochu rozčilují. Připomínají nám vše, čeho jsme
se ve jménu obsesivní funkčnosti a neustálého získávání čehokoli
vzdali. Jejich přítomnost nás podprahově znervózňuje. Nevoní
sterilní čistotou dezinfekce, úspěchem drahého parfému ani
útulnou vůní domácího krbu a jahodového koláče.
Poustevníci voní hvězdami.
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Emanuel Swedenborg /// „Jakkoliv vše v Nebi vypadá stejně jako
na tomto světě, na místě a v prostoru, stále platí, že Andělé nemají
žádný pojem prostoru (...) veškerý pohyb v duchovním světě se děje
změnami vnitřního stavu, respektive že pohyb není nic jiného než
změna vnitřního stavu (...) Ti, kteří jsou v podobném stavu, jsou jeden
druhému blízko, a ti, jejichž stavy jsou odlišné, jsou od sebe vzdáleni.
Místa a prostory v Nebi nejsou nic jiného než vnější stavy odpovídající
stavům vnitřním. Jednotlivá Nebe se mezi sebou liší. Když se někdo
přesouvá z jednoho místa do druhého (...) dorazí dříve, pokud si to přeje,
a později, pokud si to nepřeje; samotná cesta se prodlužuje a zkracuje
podle touhy (...) To jsem viděl často a byl jsem tím překvapen. Znovu to
potvrzuje, že vzdálenost, a v závislosti na ní sám prostor, jsou u Andělů
naprosto provázány s vnitřními stavy, a že, je-li tomu tak, tak se nemůže
v jejich mysli objevit pojem prostoru, natož vědomí jeho povahy, přestože
u nich prostor existuje stejně jako ve světě.“
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Naomi Shihab Nye /// Umění zmizet
Když řeknou Neznáme se?
řekni ne.
Když tě pozvou na večírek,
vzpomeň si, jaké večírky jsou
předtím, než odpovíš.
Někdo ti hlasitě vypráví,
jak jednou napsal báseň.
Mastné párky na papírovém tácku.
Pak odpověz.
Když řeknou Měli bychom se sejít
řekni proč?
Není to tak, že už je nemiluješ.
Jen se snažíš nezapomenout to,
co je příliš důležité na to, aby se zapomnělo.
Stromy. Chrámové zvony za soumraku.
Řekni jim, že pracuješ na novém projektu.
Nikdy nebude hotov.
Když tě někdo pozná v obchodě,
letmo kývni a proměň se v zelí.
Když se ten, s kým ses deset let neviděl,
objeví u tvých dveří,
nezačni mu zpívat všechny své nové písně.
Nikdy to nedohoníte.
Choď světem, jako bys byl list.
Věz, že ve kterékoli vteřině můžeš spadnout.
Teprve pak se rozhodni, jak naložíš se svým časem.
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4. kapitola

Pták Fénix
aneb když padáme do hlubin,
letíme ke Vzkříšení

Pták je nejen v alchymii symbolem spojení “mezi”. Žije v prostoru mezi zemským a nebeským, mezi tělem a duchem. Fénix je
pták mýtický, jenž sám sebe obnovuje tím, že samovolně
vzplane a shoří na popel, ze kterého znovu povstává. V souladu s
archetypem, jenž symbolizuje, se mýty o něm objevují a obnovují
snad ve všech kulturách, v čase i prostoru. Nějakou jeho podobu
najdeme na každém kontinentu. V našich krajích nám byl asi
nejbližší v entitě ptáka Ohniváka.
Jeho umění potřebujeme během života při každém přechodu. Vyvoláváme ho v zásadních proměnách mezi dětstvím a pubertou
či pubertou a dospělostí, při rozchodech, ale i osudových zamilováních, při setkáních se smrtí, traumatických událostech, při
narození děťátka, ale i při vleklých, táhlých procesech jako třeba
smiřováním se se stárnutím. Fénix nás na svých křídlech provází
stavy bardó (pojem, který známe z Tibetské knihy mrtvých),
místem “mezi”, proměnou nejen mezi stavy, ale mezi řády.
Fénix je spíš orlem než vlaštovkou – je v jungiánském
smyslu individualizovaný, proto ke vzplanutí, shoření a obnově
nepotřebuje, aby sirkou škrtl někdo jiný. Je to podobné
„samo-od-sebe“, jehož jsme svědky každé jaro, když vyraší první
sněženky z naprosto promrzlé půdy. Podobné „samo-od-sebe“,
jehož je svědkem každá budoucí maminka, když se v jejím nitru
připravuje duše na vtělení, a ví, že to nedělá ona, i když se to
děje skrze ni a dokonce přímo v ní. Podobné „samo-od-sebe“,
jehož jsme svědky, když po dlouhém trápení jednoho dne ráno
vstaneme a je doplakáno. Zázrak vzkříšení je v našich životech
všudypřítomný, i když si jej čím dál méně uvědomujeme.
Konečně naše Velikonoce by měly být průvodcem právě takové
hluboké proměny a obnovy, která vede přes zoufalé zvolání
„Bože, proč jsi mě opustil?!“, ukřižování a smrt na jedné úrovni
až po úplné vzkříšení, znovuzrození na úrovni nové.
Řekli jsme si, že ptáci všeobecně jsou oblíbeným symbolem
alchymistů. V některých tradicích lze najít „ptačí stupnici“ vývoje
nebo procesu, jehož je Fénix korunou a završením. Tato ptačí
stupnice nebo spíš parabola může mít třeba následující podobu:
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1/ černý havran: symbolizuje počátek díla, prvotní setkání

adepta s vnitřními prostory, odtažení se od smyslového vnímání
vnějšího světa. Touto fází vstupujeme do toho, co se nejprve
jeví jako černá, temná hlubina. Dílo v černém je často spojováno
se symboly smrti, ne však nutně té fyzické. Je to smrt persony
– umíráme tomu, kým jsme se tvářili být. Je to období, kdy se
člověk najednou hůř rozhoduje, protože se nemůže opřít o staré
známé “co by uznali či obdivovali ostatní, co by pohodlně zapadlo nebo naopak výrazně vynikalo...”. Činnosti, které člověka v
této fázi procesu dříve naplňovaly, najednou nemají ani šťávu, ani
smysl. Připadá si bez energie a bez zájmu a má pravdu: energie
k tomu, co bylo, už přestává být dostupná, protože ho to, k jeho
vlastnímu šoku, už nezajímá.

2/ bílá labuť: odolá-li člověk líbivosti a gravitaci regrese,

přestane-li se úpěnlivě snažit vrátit se k minulým známým
dobrům a dovolí-li vyhnití, vlastní proměnu a zrod dobra
nového, dosud neznámého, začne vnitřní svět postupně ukazovat, že jeho povaha je ve skutečnosti světelná (nejotravnější esoterici bývají uvíznutí v tomto stadiu a špatně se jim rozmlouvá,
že cesta ještě neskončila). V porovnání se zkušenostmi vnějšího
světa je vnitřní svět najednou zcela zřejmě živější, jasnější.
Veškeré hmotné požitky se proti tomu mohou jevit jako mírně
vypšchlá nuda. Labuť nesymbolizuje tento stupeň náhodou:
skoro nikdy nelétá, pluje po hladině, na vzduchu, ale po povrchu
vody, na hranicích elementů, ale pořád blíž zemi.

3/ páv: jako symbol se používá díky svému barevnému ocasu.

Symbolizuje vstup do astrálního světa, který překračuje černobílé
duální vidění a hýří neustále se proměňujícími barvami. Páv je
bod obratu – doteď se adeptovi věci děly samy, odteď jim musí
jít naproti. Je to fáze, ve které zažíváme pocit dosažení náhorní
planiny, na kterou jsme vystoupali po strmém srázu, a najednou
není široko daleko vidět další vrchol, na který máme stoupat.
Až teď zjišťujeme, že i když jsme dosud měli pocit divokého
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dobrodružství, byla to vlastně docela dobře značená turistická
stezka. Nyní jsme ve volné krajině, kterou neznáme, nevíme, kam
dál jít, a jediný průvodce, kterého máme, je naše trpělivost.

4/ pelikán: aktivní podíl adepta symbolizuje pelikán, který

je znázorňován tak, že sám sebe zobákem klove do hrudi a
svou vlastní krví krmí svá mláďátka. Ve skutečnosti to pelikáni
nedělají, ale někteří mají temně rudou skvrnu na zobáku a jídlo
pro mladé skladují v hrudníku, takže to tak asi vypadalo. V
jazyce mystiků platí: co vypadá nebo zní podobně, je podobné.
Jedná se o velmi rozšířenou symboliku (třeba na kartě Císařovna
Thothova tarotu), a známe-li její význam, začnou nám dávat
smysl některé vitráže nebo verše, třeba ten Tomáše Akvinského:
Ježíši pane, dobrý pelikáne,
smyj mou špínu a očisti mě svou krví,
jejíž jediná kapka dokáže osvobodit celý svět
od všech jeho hříchů.

Adept je v této fázi vyzván k určitému vztahu sebeobětování
vůči vnitřnímu bytí. OBĚŤ. U každé proměny se něco, to minulé,
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musí obětovat. Když se toho jen děsíme a vzpínáme se, vzniká
vnitřní konflikt, úzkost. Proces proměny je pro nás strašidelný a
zadrhává se. Každá proměna samozřejmě má strašidelný a úzkostný charakter. Důležité však je dodat: NEJEN! Soustředíme-li
se jen na aspekt opouštění, ztráty a zničení minulého, to nové a
neznámé nemá šanci se vyjevit natož pak upevnit se.

5/ Fénix: vyvrcholení tohoto procesu přichází s Fénixem, který

v jednu chvíli vzdá zoufalé mávání křídly a snahu uletět, dovolí
shoření, snad jej i opláče, ale uzná, že stejně jako neví, jak vyrostla po zimě bledule, neví, jak znovu vyroste on sám – a přesto
nějak věří. Fénix si v této symbolice staví hnízdo, které je zároveň
pohřebním ohništěm. Paradoxem je, že se to děje právě proto,
aby mohl žít dál. Naše minulá já musejí uznat, že žádný progres
nikdy není nastálo, vždycky bude ohrožen, přetaven a přeměněn,
což je jediný způsob, jak může přežít. Jinak to nešlo... Současné
já pak musí ocenit, že tam, kde právě je, doletělo na křídlech
předešlých verzí sebe sama. Jeden ze způsobů, jak na to může
odpovědět, je, že poklekne a poděkuje, čímž to minulé vplete do
copu toho současného a tím jej paradoxně vysvobodí.
Pokud si člověk vzpomene na svá tápání z předešlých fází, na
černotu havrana, oslnění labutě a nevědění kudy kam páva, zjistí,
že v každé z nich se už ozývalo magické zaklínadlo ptáka Fénixe
– totiž jeho umění důvěry, ba víry. Té víry, která, jak víme ze svaté
knihy našeho kraje světa, jest nadějných věcí podstata, a důvod
věcí neviditelných...
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Proklos /// „Tak jako milovníci systematicky postupují od krásných
vnímatelných věcí, až dospějí k jednomu samotnému počátku všeho
krásného a inteligibilního, stejně tak zastánci umění hieratického, jakmile pochopili, že vše je ve všem, sestavili hieratickou vědu na základě
sympathie, která všechny jevy spojuje jak vůči sobě navzájem, tak vůči
nezjevným silám. S úžasem zahlédli v prvních věcech ty poslední a v
posledních ty první: v nebi na způsob příčiny a nebesky to pozemské,
zatímco na zemi to nebeské zemitě. Příklad héliotropon [druh
slunečnice] a jeho modlitba: Vždyť proč by se jinak héliotropia nakláněla
v souladu se Sluncem, sélinotropa [měsíční květina] společně s Lunou,
doprovázejíce podle svých možností světla Kosmu při jejich oběhu?
Všechno se totiž na své příslušné rovině modlí a opěvuje vůdce celkových řad, ať už na způsob Intelektu, rozumu, přirozenosti či vnímání.
Proto i héliotropon pohybuje tou svou částí, která je ohebná, a kdyby
byl někdo s to slyšet, jak ona květina při svém otáčení rozráží vzduch,
uvědomil by si, že tímto svým šelestem předvádí jakýsi hymnos pro
Krále, jaký je rostlina jen schopna zpívat.”
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Klára Vukmanov Šimokov ///
Zdvihl se strach
přes třicet svatých
z temných rysů mlčí
laskaví na dřeň kosti
zdvihl se zas
v potu srdce hoří kosti
duše bez sebe
skládá se tvář ze slin a popele
z děr pro život
zdvihl se strach
přízraky knih mrtvých
zabiješ mě Bože?
Zdvihl se zas
kašlu, celý svět kašle
v ruce obratle
skládám si páteř
ze svatých
slov v duchu
zas a zas
starám se o život
v srdci a pod srdcem
v božích rukou
Ztichla zem
páteř z tváří
růženec
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kreslím si na zemi
od čtvrté myšlenku
zlaté tělo
stalo se
slovem
žij
hřej mě
dvě cizí ruce
první milování
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N A KO N E C
Něco málo k dobrovolnosti

Po dlouhém váhání jsem se rozhodla nestanovit tomuto projektu pevnou cenu, ale dát ho volně k dispozici za dobrovolný
příspěvek. Já vím, já vím - lidé věci za dobrovolné příspěvky
nemají moc rádi a často cítí v takových situacích rozpaky. Já ale
měla hned dva důvody. 1) Je to jeden z mála mých projektů, kde
si to můžu dovolit, protože s jeho přípravou souvisí jen nízké pevné náklady jako nájmy prostor, tisk materiálů či zálohy na ubytování. 2) Během přípravy jsem si všimla, že kdykoli jsem byla
rozhodnutá pro pevnou cenu, práce drhla a víc jsem se strachovala o profesionalitu, respektive neprofesionalitu a vizuální zastaralost mého provedení; kdykoli jsem se rozhodla pro dobrovolný
příspěvek, přestala jsem podvědomě řešit to, že forma provedení
neodpovídá současným vizuálním trendům, a práce na obsahu
byla tvůrčí a inspirovaná. Argumenty proti však chápu - je jich
dost (stejně jako těch pro):

~ Nikdy nevím, kolik mám dát - stydím se, že dám málo.

Ujišťuji vás, že menší i větší částka přinášejí podobnou míru, jakkoli třeba jiný druh, radosti. Malá, symbolická částka zkrášluje
svět harmonií a poctivostí (dotyčný navodil rovnováhu mezi
dostáváním a dáváním, i když sám nemá moc). Větší částka zase
zkrášluje svět štědrostí a hojností (dotyčný je šíří a zvětšuje).
Co lze dát lepšího?!

~ Nikdy nevím, kolik mám dát - bojím se, že dám moc a ošidím se.
Tak dejte míň - viz předešlý bod.

~ Vždycky se chystám něco poslat a pak na to zapomenu.
Na to asi není jiná odpověď než Just do it!
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~ Je to o tři kliknutí víc než jen jedno kliknutí na tlačítko Koupit.

Tuto inklinaci znám samozřejmě i od sebe a moc dobrého světu
nepřinesla, takže jí vycházet vstříc nehodlám.

~ Lidé mají tendenci vážit si víc toho, za co zaplatili danou cenu.

Možná. Ale opět platí: podle toho si své kroky vybírat nehodlám.

~ Proč to řešíš?! Peníze jsou energie, která má proudit.
Přesně - tak ať někdy proudí zcela svobodně.

~ Všechno má svoji cenu. Nebo podobná verze Musíš znát svoji cenu.

Hluboce, přehluboce nesouhlasím. Představa, že monetizovat lze
prakticky cokoli a dokonce kohokoli, je divná neuróza dnešního
člověka. Já vím, že je tak svět jednodušší. Jednodušší, protože
sterilnější, ale není tak lepší. Vede to k tomu, že mnoho z nás už
ani nepřemýšlí o činnostech, jejichž plody nelze prodat, natož
aby se pouštěla do jejich tvorby. A také k tomu, že už skoro neumíme vytvářet jiné formy vztahování se než prodejce-zákazník.

~ V Česku se za dobrovolný příspěvek nedá nic dělat, protože Češi

většinou sami od sebe nedávají nic nebo jen málo.
Já to risknu. (Je pravda, že v Česku máme tendenci chápat “za
dobrovolný příspěvek” jako “zdarma”. Malá nápověda: Za dobrovolný příspěvek jsou většinou nabízeny ty projekty, které
by autoři rádi z povahy věci nabídli zdarma, ale nemůžou si to
časově a finančně dovolit).

~ Když neurčíš cenu sama, přenášíš odpovědnost na příjemce.

To je pravda. A trošku mě to mrzí, ale snad to aspoň trochu
vyvažuje svoboda, kterou tím příjemce nabývá: může (ale
nemusí) zaplatit až poté, co věc užije a vidí, jestli v něm
rozezněla dosud němé tóny, potěšila ho, inspirovala. Částku
určuje subjektivně podle hloubky toho rozeznění a podle svých
současných finančních možností. Navíc každý, kdo něco dává
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všanc za dobrovolný příspěvek, plně přijímá risk, že ho úplně
všichni s tou dobrovolnou cenotvorbou pošlou k šípku, nedostane ani vindru a odměnou mu bude jen radost z tvoření.
Pokud vám Invokace přinesla něco dobrého, můžete přispět
jakoukoli částkou na tento účet:

908539073/0800
Nebo mi napište email, čím se vám projekt Invokace líbil, nebo
naopak nelíbil (ale ne moc zostra, jo?, bylo s ním fakt hodně
práce). Ohlas je taky krásná odměna.

Děkuju. Za vše.
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