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cvičil vlastní svobodu. Člověk, jenž se naučil jak zemřít, se odnaučil být 
otrokem.

Seneca, Dopisy stoika 
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Předmluva

V Lekcích smrti a umírání Rodney Smith předkládá významnou nabídku 
nám všem, kteří se zajímáme o svobodu. Rodney čerpá z neobvykle boha-
tého souboru zkušeností a srozumitelně objasňuje moudrost získanou z let 
strávených jako praktikující buddhista a mnich a ze svého dlouhodobého za-
pojení do hospicového hnutí. Oba tyto hluboké prameny jeho života se na-
vzájem obohacují a nacházejí vyjádření v této užitečné a inspirativní knize.

Lekce smrti a umírání by rovněž bylo možné nazvat „lekcemi života“, a to 
kvůli odvážné otevřenosti odhalované v tolika příbězích zde vyprávěných. 
Tato líčení nám zrcadlí naše vlastní postoje ke smrti a k lásce a nutí nás 
přehodnotit způsob, jímž žijeme svůj život právě teď. V zaneprázdněnosti 
svých životů si zřídkakdy uděláme čas na úvahy o vlastní smrtelnosti a na 
důsledky, jež by to mohlo mít na naše rozhodování. Jestliže však toto vě-
domí skutečně kultivujeme, stává se mocnou silou pro moudré rozlišování. 

Úvahy o smrti jsou transformační částí spirituální praxe v mnoha růz-
ných tradicích. Tato rozjímání nám připomínají, že život je pomíjivý a že na-
konec neexistuje nic, čeho bychom se mohli zachytit nebo co bychom mohli 
skutečně nazývat svým vlastním, kromě důsledků vlastních činů. Naše ži-
voty se krátí, veškeré hromadění končí rozprášením, všechna setkání rozdě-
lením. Čeho bychom si tedy ve svém životě nejvíc přáli dosáhnout vzhledem 
k těmto pravdám? Čas položit si tuto otázku je právě nyní, abychom mohli 
prostřednictvím svých hodnot ovlivňovat volby toho, jak žijeme.

Rodney nás obratně provádí jemnými nuancemi našich vlastních do-
mněnek, nadějí a strachů. Ukazuje nám možnost žití a umírání s otevře-
ným srdcem. Lekce smrti a umírání   jsou moudrým a jemným připome-
nutím toho, čemu čelíme my všichni, připomenutím skutečnosti, že smrt 
je velkým mysteriem, jež osvětluje život.

 Joseph Goldstein
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Poděkování

Čas od času se v našem životě objevují lidé, kteří nás zavádějí hlouběji 
do mysteria života. Dva takoví přátelé mi pomohli otevřít dveře ke smrti 
a umírání, jež, jednou otevřené, se už nikdy nezavřely. Jedním z nich 
byla Marion Wilsonová, ředitelka hospicu při mém prvním působení na 
tomto místě, která plně důvěřuje svému srdci a nikdy mi nedovolila za-
pomenout na to moje. Druhou byla Paula Paustová, moje první ředitelka 
v pečovatelské službě. S Paulou to bylo jako být na cestě s tím nejlepším 
přítelem. Navzájem jsme se udržovali v neustálé bdělosti, vedli jsme spo-
lu nesčetné diskuse o všech aspektech smrti a umírání a do nekonečna 
jsme se zabývali neznámem.

Mých učitelů sebeuvědomění je příliš mnoho, než abych mohl všech-
ny vyjmenovat. Všem se  s nekonečnou vděčností hluboce klaním. Ob-
zvlášť děkuji Josephu Goldsteinovi, Sharon Salzbergové a Jacku Kornfi el-
dovi, kteří mě podporovali v dokončení tohoto díla.

Speciální dík patří Lauře Croftové a Tomu Joycovi, kteří odvedli 
dlouhou a náročnou práci, když tento rukopis od počátku do konce pro-
vázeli připomínkami a korekturami. Velmi děkuji následujícím přáte-
lům, kteří mi pomáhali v průběhu celého projektu: Ellen McCownové, 
Kodymu Janneyovi, Eunice Nakaové a Royovi Tribelhornovi.
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Úvod

Chcete vědět, jaké to je zemřít? Myslete na to, čeho si nejvíc ceníte, a teď to 
pusťte! To je smrt.
J. Krishnamurti

Proč bychom se měli chtít zabývat takovým tématem, jako je smrt? Proč 
ho nenechat stranou až do okamžiku, kdy budeme okolnostmi donu-
ceni čelit mu tváří v  tvář? Když se jeden reportér ptal sira Edmunda 
Hillaryho, prvního člověka, jenž zdolal Mount Everest, co ho motivo-
valo vylézt na vrchol, Hillary prý odpověděl: „Protože tam je.“ Taková 
je i naše smrt. Existuje…a nezmizí. Pokud se tomuto tématu vyhýbáme, 
probouzí pocity hrůzy v našem podvědomí, dokud si k němu nezačneme 
vědomě budovat přístup. Jak šplháme, začínáme vnímat život z odlišné 
perspektivy a nakonec se otevřeme plně svobodnému náhledu.

Byla napsána řada knih o všech možných aspektech smrti a umírání 
od prožitků blízké smrti až po průvodce posmrtnou branou. Univerzity 
nyní běžně nabízejí kurzy intenzivního studia o smrti a umírání. Bez 
problémů přijímáme tituly vztahující se ke smrti v knihkupectvích, lépe 
snášíme rubriku s úmrtními oznámeními v novinách a alespoň začínáme 
zahrnovat tento námět jako téma svých vážných rozhovorů.

Nicméně celkový dopad této aktivity související se smrtí je nepatr-
ný. Jedním z důvodů je, že studium s sebou nemusí nutně nést změny 
v osobním životě. Psaní knih a nabízení univerzitních kurzů může být 
prvním náznakem, že si nějaké téma získává pozornost, již si zaslouží, 
smrt od nás však vyžaduje mnohem víc než akademické studium. Čte-
me-li o smrti, zůstává vzdálená, čímsi, co se děje jiným lidem. Naše živo-
ty se zdají bezstarostnější, jistější než životy těch, o jejichž umírání se píše 
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na stránkách knih. Nemůžeme si se smrtí pohrávat jako s intelektuálním 
tématem a očekávat, že nám přitom odhalí svá tajemství.

Cítíme, že se k tomuto tématu přibližujeme a současně se mu vyhýbá-
me.  Chceme se přiblížit k tomuto námětu za předpokladu, že můžeme 
aplikovat pravidlo Woodyho Allena: „Nemám nic proti umírání. Jen ne-
chci být nikde nablízku, když k tomu dojde.“ Mezi uvědoměním si toho-
to tématu a mezi jeho vpuštěním do vlastního srdce se rozkládá hluboká 
propast. Má-li nás smrt změnit, musíme jí věnovat plnou pozornost.  To 
znamená o ní přemítat a učit se jejím lekcím. Jestliže si dovolíme přijímat 
poučení od smrti, psychická vzdálenost mezi těmi, kdo umírají, a těmi, 
kdo jsou živí a zdraví, se zužuje. Uvědomujeme si, že zdraví je prostě jen 
určitá fáze životního cyklu, po níž bude nevyhnutelně následovat fáze 
konečná, fyzická smrt.

MOJE CESTA

Moje vlastní životní pouť se smrtí začala v thajských pralesích, kde jsem 
se coby mnich věnoval praktikování buddhismu. Poté, co jsem po řadu 
let žil v odloučení od lidí nejprve v laickém klášteře na Západě a pozdě-
ji v thajském lesním klášteře, mi moje meditační praxe začala připadat 
poněkud suchopárná. Ona vyschlost jako by vycházela z  nějaké mojí 
části, jež nebyla mým osamělým mnišským životem vyživována. Nechá-
pal jsem tak docela, proč moje srdce utíká z této izolace. Život o samotě 
mi přinášel možnost důvěrného porozumění tomu, kdo jsem, stejně jako 
podstatě života jako takového. Nyní mě cosi vytahovalo z tohoto ústraní 
neznámým směrem.

Zhruba v  tomtéž čase jsem četl knihu Stephena Levina Who Dies 
(Kdo umírá). Tato kniha objasňovala vzájemnou závislost mezi vědomým 
žitím a vědomým umíráním. Mé srdce se okamžitě napojilo na možnosti 
práce s umírajícími jako na pokračování mé spirituální práce. Řešení pro 
vyprahlost mého srdce bylo na světě. Byl to způsob práce s lidmi, jenž byl 
stejně intenzivní a cílený jako roky formální meditace.
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V roce 1983 jsem odložil mnišský šat, vrátil se do Spojených států 
a začal svou kariéru pracovníka v hospicu na plný úvazek. V hospicech 
jsem prošel mnoha různými pozicemi včetně pracovníka sociální péče, 
koordinátora práce s pozůstalými, školitele dobrovolníků, ředitele sociál-
ních služeb, odborného a výkonného ředitele. Každá pozice mi poskytla 
jiný pohled na proces umírání. Poučení přicházelo nejen od pacientů 
a rodin, ale i od zaměstnanců hospicu, jejichž péče a soucitné srdce vy-
tvářejí standard pro oblast zdravotní péče. My všichni, kdo pracujeme 
s  umírajícími, jsme jako malé děti, jež se pro útěchu shromáždily při 
svých pokusech o rozšifrování kódu života.

Smrt je výjimečný učitel. Nyní, po letech hospicové práce, jsem stále 
stejně zmatený ohledně smrti, jako jsem byl před mnoha lety tam v pra-
lese. Toto téma se vymyká možnostem nějakého závěru a rozřešení. Se-
známil jsem se s tím, jak lidé umírají, a jsem obohacen lekcemi, jež mi 
udělili umírající, avšak co smrt je, pro mne zůstává tajemstvím. Můj 
výcvik nebude nikdy u konce.

Zkoumání smrti odkrývalo jeden závoj za druhým. Vedlo mě do ta-
jemných zákoutí mého stínu, kde jsem ztratil obraz vlastní celistvosti. 
Umožnilo mi otevřít se do hlubokého pocitu radosti a vděčnosti. Nevím, 
jestli se někdy plně smířím s vlastním umíráním, vím však, že se míň 
obávám být tím, kým jsem. Připisuji to skutečnosti, že jsem se přizpůso-
bil poučení, jež jsem získal z umírání. Porozumění těmto poučením se 
stalo soukromou a osobní poutí do posvátnosti života.

Přestože jsou tyto stránky plné příběhů z hospicu, jsou to příběhy 
o vás a o mně, protože každý z nás je ve své podstatě klientem hospi-
cu. Tyto příběhy probouzejí naše vlastní schémata, strachy a moudrost. 
Představíme-li si sami sebe na místě pacientů, začneme empiricky chápat 
způsob, jímž sami sebe omezujeme, to, jak se držíme zpátky, setrváváme 
v bezpečí na úkor větší svobody, jež je nám všem dostupná. Nemusíme 
čekat, až onemocníme, aby nám poselství o umírání ukázalo naši zrani-
telnost. Naše strachy se rozléhají ozvěnou celou chodbou našich životů 
od narození až ke smrti.
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Joseph Campbell řekl, že skutečné hledání není zaměřené na smysl 
života, ale na prožitky stavu žití. Je ironií, že lekce z umírání právě na to 
poukazují. Mnozí smrtelně nemocní se v průběhu svého umírání stávají 
intenzivně živými. Docházejí k poznání, že čas je posvátný a že svůj ži-
vot už nemohou víc odkládat. Probouzejí se do celé široké škály a všech 
možných projevů života, jichž si plně nevážili.

Fyzická smrt je symbolem smrti všech prožitků. Zahrnuje v sobě konec 
nejen těla, ale všech životních zkušeností. V každodenním životě zažíváme 
mnohokrát cosi jako malou smrt. Naše očekávání se ne vždy naplňují a my 
umíráme se svými ideály. Pokaždé, když se snažíme nějaký okamžik zmra-
zit v čase, jsme nuceni čelit omezenosti svých možností kontroly a smrti 
svého vlivu. Kdykoli se upneme na nějaký aspekt života a on se vyvine 
v něco jiného, propadáme se do beznaděje. Protože mnohé naše psychické 
obtíže pocházejí z toho, jak se vypořádáváme se změnami, umožňuje nám 
smrt pochopit, jak a proč trpíme. Hluboké a pronikavé vědomí smrti nám 
poskytuje přímý vhled do většiny našich problémů. Zkoumat smrt tedy 
znamená porozumět svému zmatení a neznalosti života.

Skuteční pacienti, kteří se dostali do přímé konfrontace s vlastní smr-
tí a jejichž zážitky s umíráním zde popisuji, jsou hrdiny mého života a mé 
knihy. Ale třebaže jejich příběhy mohou být lákavé a fascinující, můžeme 
si také uvědomit vlastní psychologickou odtažitost. Pak víme, že jsme 
se oddálili od tématu a uchýlili se k pouhému čtení, jako by se to dělo 
pouze jim, nikoli nám. Tato kniha je o tom, že se to děje i nám. Úva-
hy a cvičení na konci každé kapitoly vám mají zprostředkovat podstatu 
každé sekce v přímé zkušenosti. Jedná se o cvičení, jež dávají pochopení 
realistický důraz.

Smrt je přítomná v našem životě. Je to hranice, kterou úmyslně pře-
kračuje málokdo z nás. Tato kniha nám skýtá příležitost zabývat se – 
a možná se i potýkat – tématem, které až příliš dlouho dřímalo mimo 
naši pozornost. Jejím záměrem je nabídnout jedinečný důvěrný kontakt 
s poučeními, jež obklopují smrt. My všichni zemřeme. Co můžeme ztra-
tit tím, že se tomuto tématu budeme věnovat nyní? Na ty, kdo jsou dost 
odvážní, aby se otevřeli jeho poučením, možná čeká nový život.
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O ÚVAHÁCH A CVIČENÍCH

Jestliže váš život nebyl zasažen smrtí nebo umíráním, může být pro vás 
velmi obtížné pochopit lekce, jimž smrt učí. Následující kapitoly by vás 
k tomuto pochopení měly dovést. Příběhy v nich zachycené by vám měly 
umožnit letmo zahlédnout, jak se jiní báli smrti, vypořádali se s ní nebo 
smrt dokonce vítali. Abyste však zážitky s umíráním začlenili mezi své 
vlastní, vyžaduje to něco víc než pouhé přečtení této knihy. Vyžaduje to, 
abyste prošli také podobnou zkušeností. 

Každá kapitola probírá jednu z mnoha lekcí, jež nám umírající sdělu-
jí. Na konci každé sekce najdete soubor úvah a cvičení, které mají za úkol 
převést klíčové myšlenky do vhledů a porozumění. Právě vhled změní 
vaše jednání a bude tak přínosem pro váš život. Přečtete-li si nějakou 
kapitolu, aniž byste ji uvedli do praxe, může vás to otevřít tématu smrti, 
nebude to však mít žádný účinek v podobě dlouhodobé změny. Čtení 
vám umožňuje hloubat nad slovy a přijímat nové myšlenky; praktiková-
ní těchto myšlenek mění způsob, jímž vnímáte svět, a otevírá vás existen-
ci mimo omezující hranice vlastních strachů.

Provádět cvičení na tato témata a uvažovat nad nimi není snadné. 
Přistupujte ke každému cvičení s laskavostí vůči sobě samým. Buďte si 
vědomi síly tématu smrti. Jestliže se dostanete do jakkoli oslabeného 
mentálního nebo fyzického stavu, je možná lepší se od těchto cvičení 
vzdálit a vrátit se k nim, až se na to budete cítit dostatečně silní. Nechte 
se vést svým srdcem. Nejde o to čekat, až se cvičení stane snadným, 
abyste se mu začali věnovat. Dokud ve vás existuje odpor, nebude to 
nikdy snadné či příjemné. Nepříjemný pocit je znamením, že cvičení 
potřebujete.

Máte-li tendenci připadat si bezcenní, mohou cvičení tento váš vzorec 
posilovat. Je proto důležité používat je moudře. Jestliže například při ně-
kterém konkrétním cvičení rozvažujete o nějaké osobní charakteristické 
vlastnosti, jako je strach, a o tom, jak řídí váš život, mohlo by se stát, že 
začnete být velmi kritičtí ohledně všech způsobů, jimiž svůj strach pro-
žíváte a projevujete. Tento přístup jen zesiluje vaši sebekritiku. Snažte se 
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uplatňovat sebepoznání prostřednictvím laskavosti k sobě samým. Las-
kavost vám umožní vnímat vše, co pozorujete, aniž byste to vztahovali 
zpátky ke svým starým návykům. S dostatkem praxe se může laskavost 
stát základem pro všechna vaše sebepozorování.

Jestliže začnete být frustrovaní nebo se rozčílíte, přestaňte se cviče-
ním. Místo abyste uvažovali o sobě, aplikujete toto cvičení na jiné lidi. 
Budete-li je pozorovat, zjistíte, že mnozí lidé sdílejí s vámi vzorce vašich 
averzí a uhýbání. Pak se vraťte k sebepozorování a znovu se napojte na 
cvičení. Dovolte svému srdci zůstat přitom otevřené vůči utrpení všech 
bytostí. To vám umožní vytvořit si kolem konkrétního navyklého vzor-
ce trochu víc prostoru a nebrat si ho tak osobně. Dá vám to také větší 
odhodlání mu porozumět, protože si budete uvědomovat, jak chápání 
otevírá vaše srdce soucitné reakci a přímo ovlivňuje sdílenou bolest všech 
lidí ohledně smrti a umírání.

Nejsnazším způsobem, jak s  těmito úvahami a cvičeními pracovat, 
je vyhradit si každý den nějaký konkrétní časový úsek. Pohodlně se po-
saďte a čtěte si každou úvahu (jsou vytištěné kurzivou) pomalu, dokud 
nepocítíte souznění s jednou z nich. Pak pracujte s cvičením, jež je s ní 
spojeno. Zůstaňte nějakou dobu o samotě a věnujte se práci se slovy. 
Jestliže si nejste jisti tím, co po vás cvičení požaduje, znovu si projděte 
kapitolu, abyste našli cestu a objasnění. Pokud to stále nedává smysl, 
přeskočte ho a přejděte k dalšímu. Jakmile jednou pochopíte účel kon-
krétního cvičení, můžete ho provádět v průběhu dne a nechat ho tak 
začlenit do svého vnímání. 

Každou kapitolu je možné brát jako samostatnou, nebo je můžete číst 
postupně. S prací na cvičeních nemůžete být ve skutečnosti nikdy úplně 
hotovi. Pokaždé, když se k nim vrátíte, postoupíte o něco hlouběji do 
konkrétní zkušenosti. Jedná se o nikdy nekončící dobrodružné putování 
do pravdy, kým skutečně jste, a do svého vztahu k životu a smrti.
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Potěšení z mysteria

Vzpomínáte si, když jste se jako děti vzbudili a ráno se smálo? Je čas, je čas, 
je čas, abychom to znovu  cítili. 

Taj Mahal

Těm, kdo jsou ochotni se učit, nabízejí umírající a umírání intenzivní po-
učení jak žít s vitalitou a zanícením. Většina z nás nevěnuje smrti pozornost, 
již si zasluhuje, a tyto lekce přicházejí nazmar. Každé setkání se smrtí má 
potenciál prohloubit naše chápání života bez ohledu na to, zda má podobu 
nějakého nenásilného řešení nebo zahrnuje intenzivní a dramatický boj.

Jako hospicový pracovník a student umírání jsem měl možnost být 
svědkem vhledů, které lidé získávají ve chvíli, kdy čelí ztrátě všeho, co 
jim bylo známé, co tvořilo jejich svět. Základem pro všechny tyto inter-
akce je hluboká konfrontace s tajemstvím života a smrti. Toto tajemství 
je nedílnou součástí života. Všichni jsme ho znali, ale nějak se vytratilo, 
jak jsme se věnovali jiným zájmům.

Většina z nás si vzpomíná na nadšení, jímž jsme žili v dětství. Budili 
jsme se s hlavou vířící v magickém světě bohatém na možnosti. Každý 
kámen v potoce, každý mrak na nebi v sobě obsahoval nějaké tajemství 
nebo překvapení. Svět byl scénou pro naše učení a vývoj. Lačnili jsme 
po odpovědích a všechny projevy života jsme využívali jako své učitele.

Jak jsme rostli, možnosti světa se zužovaly pod vlivem formálnějších 
lekcí. Naše mysl byla vedena k logickému a vědeckému pohledu. Vše se 
odehrávalo z nějakých racionálních příčin a s předvídatelnými účinky. 
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Nezůstávalo žádné místo pro nevysvětlitelné. Bylo nám řečeno, že bu-
deme-li se dostatečně učit, můžeme dospět k plnému pochopení světa. 
Jednou z nedílných směrnic našeho raného vzdělávání bylo, aby každý 
vnímal svět ze stejného pohledu. To pomohlo ustanovit obecné, sdílené 
skupinové hodnoty a normy, připravilo nás to však o schopnost vnímat 
život z jakéhokoli jiného pohledu, než jakému jsme byli naučeni – a to 
zlikvidovalo většinu tajemna.

Vyrůstal jsem s kamarádem v imaginativním světě zlodějů a bílých ry-
tířů. Neustále jsme vytvářeli nebezpečné scény, jen abychom mohli být na 
poslední chvíli zachráněni nějakým hrdinným bojovníkem. Jednoho dne 
si můj kamarád odmítl dál hrát. Tuto hru nebylo možné hrát o samotě, tak 
jsem ho přemlouval a naléhavě prosil, aby pokračoval, byl ale neoblomný. 
Pamatuju si, jak jsem se kamaráda ptal, proč se najednou rozhodl přestat 
s tím, co bylo tak nápaditou zábavou pro nás oba. Jeho odpověď si pama-
tuju dodnes. Svěřil se mi, že se o naší hře zmínil před svým otcem a ten mu 
řekl, aby přestal se všemi těmi bláznivinami a konečně dospěl. Už nikdy tu 
hru nehrál a já si pamatuju, jak moc jsem ztráty tohoto světa litoval.

Je možné se znovu probudit do mysteria tohoto světa? Mysterium 
neleží ve skrytých zákoutích naší představivosti ani v dávno ztracených 
dětských hrách. Leží přímo před námi. Toto mysterium se nikdy neztra-
tilo ze světa; to my jsme ho ztratili. Stalo se to tím, že jsme přijali kon-
venční způsob, jímž nás učili přemýšlet a prožívat. Lidé, kteří umírají, 
někdy dovolí mysteriu, aby se vrátilo. Znovu získávají nevinný pohled 
mládí a tajemno se před nimi otevírá.

Jedna pacientka hospicu hovořila o svém pohledu na svět v době, kdy 
umírala: „Probudím se po nočním spánku a zkontroluju si, jestli ještě 
žiju. Ano, dnes ještě slyším a vidím. Nic už nemůžu brát jako samozřej-
most. Když se ale rozhlédnu po pokoji a podívám se na věci, s nimiž 
jsem prožila celý svůj život, všechno vypadá trochu jinak. Věci dostaly 
určitý lesk a jakýsi nádech novosti, jako bych je nikdy předtím neviděla. 
Všechno je současně známé a neznámé.“

Prohlížíme-li si něco tak důvěrně známého, jako je nějaký list, a po-
drobně to zkoumáme, zjistíme, že ve skutečnosti o něm víme jen velmi 
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málo. Můžeme vědět, z  jakého stromu spadl, znát jeho podobu, tvar 
a barvu, ale nic o tom, čím ve skutečnosti je. Botanik nebo fyzik by nám 
mohl vysvětlit hodně detailů o nějakém listu, avšak velmi málo o jeho 
podstatě. Bez ohledu na vědecký výzkum a bádání nikdo neví, co jaká-
koli jednotlivá entita skutečně je.

To, že jsme schopni dát nějaké věci jméno, ještě neznamená, že jí ro-
zumíme; její podstata bude vždy unikat pokusům o defi nování. Jestliže 
se však neztratíme v džungli jmen a popisů, vše – od toho nejmenšího 
listu po nejvzdálenější hvězdu – se stává otázkou.

Zamyslete se nad otázkou, co to znamená být lidskou bytostí. Na-
rození a smrt jsou hranice naší známé a vědomé existence a ztělesňují 
záhadu života. Pokoušíme se porozumět tomu, kým jsme, pátráním po 
tom, odkud jsme přišli a kam směřujeme. To je jeden z důvodů, proč nás 
smrt tak intenzivně fascinuje. Jak se k ní přibližujeme, doufáme v získání 
vhledu do své skutečné podstaty, tato podstata je však stejně nepronik-
nutelnou záhadou jako smrt samotná. Musíme se snažit pochopit smrt 
i tváří v  tvář její nepochopitelnosti. Přestože se naše mysl cítí bezpeč-
ně a pohodlně pouze v rámci jistoty známého, naše tvůrčí a intuitivní 
stránka vzkvétá, setkáme-li se s tajemnem. Mysl se tedy snaží učinit smrt 
pochopitelnou, přestože naše srdce má potěšení z neuskutečnitelnosti to-
hoto úkolu.

Setkání s něčím tajuplným může otřást naším běžným pohledem na 
život. Jedna z našich hospicových ošetřovatelek vypráví příběh o pacien-
tovi jménem Jim, jenž se nacházel velmi blízko konci svého života. Aniž 
by to Jim věděl, zemřel jeho bratr náhle při dopravní nehodě. V míst-
nosti hodně vzdálené od pacienta diskutovala hospicová ošetřovatelka se 
členy rodiny o tom, zda by Jimovi měli o bratrově úmrtí říct. Společně 
se rozhodli, že s ohledem na skutečnost, že se nachází velmi blízko smrti, 
bude pravděpodobně lepší ho touto zprávou nerozrušovat. Rodina cítila, 
že by tato novinka způsobila zbytečné napětí v jeho mysli v době, kdy 
potřebovala být co nejjasnější. Rodina s ošetřovatelkou pak vešli do míst-
nosti, kde se Jim probíral z kómatu. Když vstoupili, zvedl se Jim na lok-
tech a zeptal se, proč mu nikdo neřekl, že jeho bratr zemřel. Fascinovaná 
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rodina se ho ptala, jak to ví. Řekl, že se svým bratrem mluvil v tunelu. 
Pak se položil a zemřel.

Naše srdce milují příběhy, jako je tento, protože potvrzují určitou 
základní část nás samých. Pokud bychom však disponovali velmi silným 
intelektem nebo silnou potřebou jistoty, takové příběhy by v nás mohly 
vyvolávat cynismus. Mysl pak odmítá potřebu srdce přebývat v úžasu, re-
agujeme přehnaně a stáváme se nejistými, kdykoli se pokoušíme rozřešit 
konfl ikt mezi jednotlivými částmi ve vlastním nitru. Mysl věří jen tomu, 
co vnímá jako logické, a interpretuje smrt jako pouhé zakončení vývoje 
těla a mysli. Je-li oddělená od srdce, stává se mysl spirituálně chladnou, 
neschopnou nalézat radost v tom, co intelekt nedokáže vysvětlit.

Můj otec byl po většinu svého života vědec a náboženský skeptik. 
Příběhům z křesťanství o zázracích čelil pomocí vědeckých vysvětlení 
nebo je zavrhoval jako přehnané. Zhruba deset let před vlastní smrtí ná-
hle a nečekaně zemřela žena, jež mu byla třicet let manželkou. Prožíval 
hluboký žal. Po letech se mi svěřil, že těsně po matčině smrti se mu stalo 
něco zázračného. Řekl, že k němu přišla, dotkla se jeho paže a zašeptala 
mu do ucha, že je jí velmi líto, že ho musela opustit, ale že se ze svého 
zármutku dostane a nakonec se uzdraví. Vyprávěl mi, že neví, jak to vy-
světlit, ale je si jistý, že se to skutečně stalo, a od toho dne ví, že v souvis-
losti se životem a smrtí existují skutečnosti, jež věda nedokáže vysvětlit.

Matčina návštěva zpochybnila otcův racionální svět. Pro nás, kdo 
jsme znali otcovo vědecké zaměření, byla překvapující úroveň jistoty, 
s níž přijal tuto událost, jež byla skutečným prožitkem, nikoli neověře-
nou zprávou. Prostřednictvím tohoto zážitku se jeho přesvědčení o my-
steriózních záležitostech stalo neotřesitelným. Tato událost ho přenesla 
mimo svět teorie, mimo jeho mysl a dotkla se jeho srdce. Jeho srdce mu 
řeklo, že se v minulosti mýlil. Život v sobě zahrnuje mnohem víc, než si 
kdy dokázal představit.

Přímý prožitek mysteria je možná nezbytný k rozbití našeho racionál-
ního pohledu. Při své práci s umírajícími jsem byl mnohokrát vržen do 
odlišného pohledu na skutečnost. Díval jsem se do jejich očí a sledoval, 
jak komunikují se skutečnostmi dříve neuvědomovanými a natahují se, 
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aby se dotkli čehosi neviditelného, zatímco jejich rty se pohybují v tiché 
řeči. V takových okamžicích jsem věděl, že realita zahrnuje mnohem víc, 
než jsou naše omezené smysly schopné vnímat.

Vedoucí lékař hospicu, kde jsem pracoval, se staral o jednoho umí-
rajícího pacienta v  jeho domově. Pacient, jenž seděl na pohovce a sou-
visle hovořil, náhle zmlknul. Lékař se na pacienta podíval a zhluboka 
se mu zahleděl do očí. V tom samém okamžiku pacient zemřel a pro-
střednictvím jeho upřeného pohledu vytáhl lékaře na samý okraj smrti. 
Když lékař vyprávěl tuto historku nám ostatním při setkání celé skupiny 
v hospicu, řekl: „Jeho upřený pohled mě zanesl až na samý okraj mého 
vlastního života. Jeho pohled neměl konce. Nikdo tam nebyl, jen neko-
nečný prostor.“

Umírající nám mohou umožnit jasněji porozumět sobě samým, nepo-
třebujeme však být závislí na nějaké konkrétní životní události, aby nám 
toto mysterium předala. Ve skutečnosti jsme s ním neustále v přímém 
kontaktu. Každý se ho může dotknout a prožít ho na vlastní kůži právě 
v tuto chvíli. Dotek vánku na naší tváři, vůně květiny, strom kymácející 
se ve větru, to vše jsou tajemné příběhy. Kdybychom se dokázali navrá-
tit ke své nevinnosti ztracené v dětství, všechny tyto zázračné události 
a skutečnosti bychom si uvědomovali.

 Na zázračné příběhy se můžeme dívat jako na prodloužení tohoto 
nevinného nahlížení světa. Jednou z interpretací Kristových zázraků je, 
že nás vyzývají nahlédnout za oponu toho, co známe. Možná, že Kris-
tus demonstroval prostřednictvím zázraků to, co sám měl před očima. 
Možná tím říkal, že vše je jedním nepřetržitým zázrakem, že my všichni 
máme možnost změnit běžné ve výjimečné a že Království Boží je na 
dosah v našem každodenním světě. Každý jednotlivý předmět, bytost či 
událost je tudíž branou k zázračnému a tajemnému.


